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تحلیل رابطه علّی بین شاخصهای سرکوب مالی و صادرات
کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین
محمد قربانی ،سمیه نقوی
تاریخ دریافت6931/61/61 :
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تاریخ پذیرش6939/10/61 :

چکیده
هدف اصلی این بررسی ،تحلیل رابطه علی بین شاخصهای سرکوب مالی ،در کنار دیگر عاملهای تأثیرگذار بر
ارزش صادرات بخش کشاورزی میباشد .برای این منظور با استفاده از دادههای سری زمانی 9511-19و مبانی
نظری (تئوری) موجود ابتدا ،ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی ،درقالب نقشه
علی کامل مشخص شده و آنگاه با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم
شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها پرداخته شده است .نتایج گویای آن
است که از بین شاخصهای سرکوب مالی کمترین تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی ایران ،مربوط به نسبت
نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره میباشد .همچنین از بین دیگر متغیرهای
تأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی میباشد .بنابراین در راستای نتایج
تحقیق پیشنهاد میشود ،دولت برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ضمن استفاده از سیاستهای ارزی
مناسب برای حمایت و تشویق صادرات محصوالت کشاورزی ،به دنبال اعمال سیاستهایی برای ارتقای سطح
تولیدات این بخش مانند سیاستهایی برای افزایش بهرهوری آب و خاک نیز باشد.
طبقهبندیE5, E52, F10 :JEL
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مقدمه
اقتصاد اغلب کشورهای جهان در دهههای  05و  05تحت تأثیر نظریههای اقتصاددانان هوادار
سرکوب مالی بوده است .مککینون و ماتیسون ( ،)1891اصطالح سرکوب مالی را به عنوان
مجموعهای از سیاستها تعریف میکنند که هدف آنها خلق درآمد از نظام مالی از راه دخالت
دولت در قیمتگذاری و تخصیص منابع وجوه اعطائی و تعیین نرخهای بهره حقیقی است .پترسون
و رجان( ،)1881سرکوب مالی را به عنوان اصطکاک در بازار سرمایه مرتبط با وجوهی که مدیران
مؤسسههای کوچک قادر به استقراض منابع مالی با توجه به نرخهای بهره تعیین شده دولت و
نرخ بهره قابل قبول خود نیستند ،میدانند .مشخصه سرکوب مالی مقررات میباشد که سبب
انحراف قیمت در بازارهای مالی میشود .این مقررات شامل تعیین سقف نرخ بهره اسمی سپردهها،
سقف نرخ بهره وامها ،ذخایر قانونی باال برای بانکها و تخصیص دستوری اعتبارات میباشد.
بازدارندهها و محدودیتهای یاد شده سبب کاهش جریان وجوه به بخش مالی میشود .همچنین
منابع به طرحهایی اختصاص مییابد که دارای بازدهی پایینی هستند و در گزینش آنها اولویت
اقتصادی رعایت نشده است .بنابراین سرکوب مالی منجر به کوچک شدن بخش مالی نسبت به
بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم میشود .توصیه الگوهای توسعه مالی
مککینون و شاو( ،)1891برای خروج از وضعیت سرکوب مالی در کشورهای در حال توسعه،
افزایش نرخ بهره به سمت نرخهای حقیقی تعادلی و کاهش تورم میباشد که سبب افزایش
پسانداز و سرمایهگذاری و در نهایت رشد اقتصادی میشود .در واقع تعمیق مالی در اقتصاد سبب
تجمیع و تجهیز منابع سرمایهای میشود و به عبارت دیگر حجم پس انداز و سرمایهگذاری افزایش
مییابد و از این راه رشد اقتصادی افزایش و تورم را کاهش میدهد .اقتصاددانانی چون رومر
( ،)1881نیز بر این باور هستند آزادسازی بازارمالی در کشورهایی با ابزار مالی توسعه یافته
میتواند عالوه بر ورود جریان سرمایه باعث کاهش تورم شود (احمدیان ،امیری.)1181،
امروزه تجارت خارجی به طور اعم و صادرات به طور اخص برای کشورها دارای اهمیت زیادی
بوده است ،توسعه صادرات بخش قابل توجهی از هدفها و سیاستهای اقتصادی کشورها را
تشکیل داده و اغلب دولتمردان و سیاستمداران اقتصادی از جمله ایران گرایش زیادی به اجرای
سیاستهای مناسب تجاری برای افزایش صادرات غیرنفتی دارند (صامتی و فرامرزپور.)1191،
تکیه بر صادرات محصوالت کشاورزی ،یکی از اقالم عمده صادرات غیرنفتی میباشد از ابعاد
مختلفی دارای اهمیت است .نخستین بُعد مربوط به نقش صادرات محصوالت کشاورزی در افزایش
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ظرفیتهای تولیدی این محصوالت است ،بُعد دوم اهمیت صادرات محصوالت کشاورزی مربوط
به مسأله اشتغال میباشد .مصادیق تأثیرگذاری صادرات محصوالت کشاورزی بر اشتغال را میتوان
در زمینههای تولید ،گردآوری ،بسته بندی ،صدور و بازار یابی محصوالت کشاورزی یافت (طوسی،
یزدانی .)1191،بررسیهای زیادی درباره تأثیر سرکوب مالی بر برخی متغیرهای کالن اقتصادی
(مانند بهرهوری سرمایه ،رشد اقتصادی،سرمایهگذاری) و همچنین عاملهای تأثیرگذار بر صادرات
بخش کشاورزی وجود دارد ،در ادامه به چند مطالعه مهم و مرتبط اشاره میشود .آنور و سان
( ،)1511در مقاله خود با عنوان توسعه مالی ،سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در مالزی ،با استفاده
از مدل معادلههای شبیهسازی شده به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی ،موجودی سرمایهگذاری
خارجی و موجودی سرمایهگذاری داخلی در مالزی با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته برای
دادههای سری زمانی دوره 1889-1559پرداختند .نتایج نشان داد که سطح توسعه مالی به رشد
موجودی سرمایه داخل در مالزی کمک کرده است ،اما تأثیرش بر رشد اقتصادی از نظر آماری
معنیدار نیست .افزایش در موجودی سرمایهگذاری خارجی در مالزی به افزایش در موجودی
سرمایه داخلی و رشد اقتصادی کمک کرده است اما سرمایهگذاری خارجی به طور معناداری تنها
تحت تأثیر سطح آزادسازی اقتصادی و نرخ ارز واقعی میباشد .هانگ و وانگ ( ،)1515در یک
مقاله به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی کشور چین در دوران در حال
اصالح ،پرداختند .در این مقاله ابتدا یک شاخص سرکوب مالی ساخته و سپس تأثیر آن بر رشد
تولید ناخالص داخلی آزمون شده است .روش مورد استفاده دادههای تلفیقی میباشد .نتایج نشان
دادند که که آزادسازی مالی ،رشد اقتصادی را حدود  1درصد افزایش میدهد ،اما سرکوب مالی
باعث کاهش تولیدناخالص داخلی میشود .کریم چشم بنام ( ،)1515در یک مقاله به بررسی تاثیر
آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از دادههای سری زمانی در دوره -1550
 1800پرداخته است .در این مقاله ،عاملهای تعیینکننده رشد اقتصادی در ایران مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که واسطهگری مالی سرمایه و آزادسازی مالی ،تأثیر
مثبت و معنیدار ی بر رشد اقتصادی دارند .عالوه بر این ،تاثیر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی،
منفی و ناچیز است .همچنین نتیجهگیری میشود که نیرویکار بر رشد اقتصادی در ایران ،تأثیر
منفی دارد و علت این امر میتواند بهرهوری کم نیرویکار در ایران باشد .ساجان و یانگ (،)1558
د ر مقاله خود با عنوان تأثیر قانون ،توسعه مالی و رشد اقتصادی در یک اقتصادی سرکوب شده
مالی در چین ،به بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از دادههای استانی
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چین در سال 1885پرداختند .آنان متوجه شدند که نظام قانونی سرمایهگذاری خصوصی را تحت
تأثیر قرار داده است و تأثیری بر عمق مالی نداشته است اگرچه سهم خصوصی اعتبارات بانکی و
رقابت بانکی را افزایش می دهد .این مقاله شواهدی از انتقال منابع از بخش دولتی به بخش
خصوصی را نشان داد .بهعالوه ،نظامهای قانونی یک تأثیر معنادار بر نرخ رشد میانگین تولید
ناخالص داخلی ندارند .همچنین ،نظامهای قانونی در حال کار ،نیاز به نهادهای مکمل دیگر دارند.
دمترایدیز و همکاران ( ،)1559در پژوهشی با عنوان پایان سرکوب مالی ،تحلیل بین کشورها از
سرمایهگذاری خصوصی انجام دادند .نتایج گویای این است که نرخ بهره جهانی ،پایداری
سرمایهگذاری خصوصی را تعیین میکند و به عنوان نماینده محدودیت مالی معنیدار نیست.
بنابراین یافته ها شواهدی فراهم کرد که سرکوب مالی در کشورهای در حال توسعه نیاز به
مشارکت بیشتر عاملهای مالی جهانی و بینالمللی دارد .بر پایه یافتههای تحقیق ،محققان
پیشنهاد میکنند در تحقیقهای آتی ،در چارچوب مدل اقتصادسنجی کالن به وابستگی بین
اقتصاد جهانی با سرکوب مالی پرداخته شود .گپتا ( ،)1559از جمله محققانی است که بیشترین
پژوهش در زمینه سرکوب مالی داشته است از جمله تحقیقات ایشان جایگزینی ارز و سرکوب
مالی به عنوان گزارش پژوهشی شماره  95در دانشگاه پریتوریا در آفریقای جنوبی است .نتایج
تحقیق نشان داد ،نرخ باالی جایگزینی ارز میتواند بازده باالیی در ذخایر مورد درخواست ایجاد
کند اما نتایج بستگی معناداری به چگونگی حجم پول مشتریان درمطلوبیت توابع نسبی به مصارف
داخلی و خارجی و همچنین به اندازه دولت دارد .عالوه برآن ،نتایج بررسی نشان داد که تفاوت
در نرخ جایگزینی ارز باعث احتمال رخداد بیشتر در سرکوب مالی شود و پیشنهاد میکند دولت
از کارآمدی الزم در چنین شرایطی را داشته باشد .بنابراین در این بررسی با توجه به اهمیت
صادرات بخش کشاورزی و تأثیر سیاستهای کالن در این بخش و از سویی با توجه به این که
ایران از جمله کشورهایی است که نظام مالی خود را سرکوب میکند و با توجه به بررسیهایی
که در زمینه بررسی تأثیر سرکوب مالی بر متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است و از آنجا که
بررسی الزم در زمینه تأثیرگذاری سرکوب مالی بر صادرات بخش کشاورزی انجام نگرفته است،
در این پژوهش به بررسی تأثیر سرکوب مالی در کنار دیگر عاملهای تأثیرگذار بر رشد صادرات
بخش کشاورزی پرداخته میشود.
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روش تحقیق
پژوهشهای پرشماری در راستای اندازهگیری سرکوب مالی مطرح شده است .برای مثال روبین
و مارتین ( ،)1881از نرخ بهره واقعی و نرخ تورم ،هانگ و وانگ ( )1551از نسبت بدهی دولت
به نقدینگی ،و کولی ( )1551از مدیریت نرخ ارز و فرای ( )1880از نرخ بهره واقعی استفاده
کردهاند .هی و تروی ( ،)1558از جمله شاخصهای سرکوب مالی را نسبت عرضه پول به تولید
ناخالص داخلی معرفی کردهاند که افزایش این نسبت نشان دهنده افزایش واسطهگری بانکها
است .کوهلی و کلتزر ( ،)1551شاخصهای سرکوب مالی را سیاست مالی ،نرخ ارز و سیاستهای
آن ،نسبت و درآ مد حاصل از بدهی دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی معرفی کردهاند.
هاسالگ و کوو ( ،)1888شاخصهایی چون نرخ تورم ،نرخ ذخائر قانونی و نسبت بدهی نقد نظام
مالی به تولیدناخالص داخلی را به عنوان شاخصهای سرکوب مالی معرفی کردهاند .این پژوهش
در پی تعیین رابطه علّی بین شاخصهای سرکوب مالی در کنار دیگر عاملهای تأثیرگذار بر
صادرات بخش کشاورزی میباشد .با توجه به پژوهشهای انجام شده در زمینه شاخصهای
سرکوب مالی و همچنین با توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات بخش کشاوری ایران با توجه
به شرایط اقتصادی ،شاخصهای سرکوب مالی در این پژوهش شامل ،نرخ تورم ،نسبت نقدینگی
به تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره حقیقی میباشند .همچنین در کنار این شاخصها در این
پژوهش ،سعی شده است تأثیر نرخ رشد اقتصادی ،هزینههای دولت به عنوان سیاست مالی و نرخ
ارز نیز بر ارزش صادرات بخش کشاورزی با استفاده از نقشه علی بیزین مورد ارزیابی قرار گیرند.
نقشه علّی بیزین 1ترکیبی از نقشه علّی و شبکه بیزین است که نقشه علّی ،نمایش نموداری دانش
و شناخت متخصص از موضوع مورد بحث است و شبکه بیزین نمایش شبکهای دانش متخصص
بر پایه نظریه احتمال میباشد .استنباط متغیرها در نقشههای علّی پیچیده به سادگی امکانپذیر
نیست ،چون نخست اینکه نقشههای علّی متغیرهای نقشه در سطح یکسانی از اطمینان هستند،
در حالیکه شناسایی سطح نااطمینانی در مرحله استنباط مهم است .دوم اینکه نقشههای علّی
نمایش ایستایی از متغیرها هستند .بنابراین به مفهوم واقعی به رویکردی پویا نیاز است تا بتوان
چگونگی تغییر متغیرها را در طی زمان و با توجه به نوسان دیگر متغیرها نمایش داد .با استفاده
از نمودار جهتدار در این مدل که اهرم محاسبهها میباشد ،برای کارآمد ساختن و هدایت شبکه،
به منظور تعیین الگوی پیچیده میان مجموعه عناصر استفاده میشود .به عبارت دیگر به شناسایی
Bayesian causal Map
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ساختار درون یک نظام از عناصر تشکیلدهنده آن توسط یک ماتریس بیان میشود .بنابراین
نتایج بهدست آمده از مدل سازی نقشه برای بیان یک رابطه خاص میان هر جفت از عناصر در
بین مجموعه عناصر شبکه میباشد (پورتر .)1895 ،مراحل ساخت نقشه علّی شامل سه مرحله
است ((نادکارنی و شنوی :)1551 ,مرحله اول شامل گزینش رویکرد نقشهریزی علّی ،مرحله دوم
شامل تعیین متغیرها و مرحله سوم شامل ،طرح نقشه علّی میباشد .از آنجا که در ساخت نقشه
علّ ی کامل برای متغیرهای مدل نیاز به بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر متغیرها میباشد ،لذا از
بررسیهای داخلی و خارجی که متغیرهای مدل را در پژوهش خود مورد استفاده قرار دادهاند و
همچنین با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی ایران ،استفاده شده است .الزم به یادآوری است مقادیر
متغیرها بر پایه قیمت ثابت میباشند.
نرخ بهره :این متغیر نقش عمدهای را در تأمین هدفهای سیاست پولی و سرکوب مالی ایفا
میکند .یکی از متغیرهای مرتبط با نرخ بهره ،نرخ تورم است و بنابر مالحظههای تجربی و نظری،
رابطه علّی دوطرفه بین این دو متغیر وجود دارد .بررسیهای داربی ( )1890و هویزینگا ()1891
رابطه مثبت بین نرخ بهره و تورم را مورد تأیید قرار دادهاند .از متغیرهای مهم تأثیرگذار دیگر بر
نرخ بهره ،حجم پول میباشد (فریدمن) .بنابراین در این بررسی ،نرخ بهره تابعی از) r = f(P, M1
میباشد.
تورم :یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر تورم به طور کلی ،برابر نظریه مقداری پول ،تغییرات
حجم پول میباشد .نرخ بهره از راه هزینه استفاده از سرمایه بر نرخ تورم اثرگذار است .از دیگر
عاملهای تأثیرگذار بر نرخ تورم ،تولید ناخالص داخلی میباشد .همچنین یکی دیگر از عاملهای
تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران ،کسری بودجه میباشد.
بنابراین نرخ تورم تابعی از)𝐷𝐵  𝑃 = 𝑓(𝑟, 𝑀, 𝐺𝐷𝑃,میباشد.
نقدینگی :یکی دیگر از متغیرهای مورد نظر میباشد که به عنوان تابعی از کسری بودجه مدنظر
قرار گرفته

است𝑀2 = 𝑓(𝐵𝐷):

تولیدناخالص داخلی  :از جمله متغیرهایی است که مد نظر قرار گرفته است و در این مطالعه
تابعی از نرخ تورم ،نقدینگی ،نرخ ارز ،مخارج دولت و صادرات کشاورزی در نظر گرفته شده است.
بنابراین:
()1

)𝑋 𝐺𝐷𝑃 = 𝑓(𝑃, 𝑀2 , 𝐺, 𝐸𝑋,
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نرخ ارز :با توجه به اهمیت تأثیر نرخ ارز بر صادرات کشاورزی این متغیر تابعی از تورم ،نرخ بهره،
نقدینگی و مخارج دولت در نظر گرفته شده است .بنابراین:
() 1

)𝑟 𝐸𝑋 = 𝑓(𝑃, 𝑀2 , 𝐺,

مخارج دولت :یکی از ابزارهای سیاست مالی مخارج دولت میباشد که تابعی از متغیرهای زیر
در نظر گرفته شده است:
)𝑋𝐴𝑇 𝐺 = 𝑓(𝑃,

()1

شایان ذکر است ،اطالعات آماری مورد استفاده در این پژوهش ،به صورت ساالنه و برای دوره
زمانی  1100-81است که از منابع آماری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانک جهانی،
صندوق بینالمللی پول و سازمان خواروبار کشاورزی استخراج شدهاند .حال با توجه به معرفی
متغیرهای مورد نظر به ساخت نقشه علّی کامل پرداخته میشود و نقشهای که در این مرحله
بهدست میآید یک نقشه وابسته میباشد که بایستی تبدیل به یک نقشه مستقل گردد.
توضیحهای مرتبط با این نقشه در قسمتهای بعد ذکر شده است.

شکل ( )1نقشه علّی کامل متغیرهای مطالعه
مأخذ :یافتههای تحقیق

 02اقتصاد کشاورزی /جلد  /8شماره 3313 /3

در قسمتهای بعد ،پس از معرفی شبکه بیزین ،طریقه دستیابی به نقشه علّی بیزین شرح داده
خواهد شد .شبکه بیزین چارچوبی برای نمایش نااطمینانی متغیرها در شبکه ،مثل اثر متغیرهایی
که در نقشه آورده نشدهاند ،فراهم میکند .یک روش معمول برای غلبه بر نااطمینانی متغیرها در
شبکه ،اندازهگیری درجه اطمینان آن متغیر به شرط مقدار علتش (والد) میباشد .فرایند اندازه-
گیری درجه اطمینان همان تعیین احتمال پیشین 1متغیر به شرط مقدار والد در شبکه است.
شبکه بیزین از دو مرحله تشکیل شده است ،مرحله کیفی و مرحله کمی .در مرحله کیفی ساختار
نموداری شبکه طراحی میشود که شامل اتصالهایی جهتدار و غیرچرخشی است که بیانکننده
روابط وابسته بین متغیرها میباشد .اتصاالت جهتدار منظور بردارهایی است که اشاره به جهت
مشخصی دارند و منظور از غیرچرخشی بودن اتصالها این است که راهی برای شروع از یک نقطه
و عبور از مجموعهای اتصالهای جهتدار و برگشت به نقطه شروع وجود نداشته باشد .سپس در
مرحله کمّی ،روابط وابسته بین متغیرها به صورت توزیع احتمال شرطی بیان میشود .مهم ترین
مسئله تعیین کشش اتصاالت در نقشه یعنی تعیین توزیع احتماالت است (میشل.)1889،
مبحث شبکه بیزین با تعریف استقالل شرطی شروع میشود.به صورت کلی ،توزیع احتمال توام
با  nمتغیر را می توان با استفاده از قائده ضرب به دست آورد(.جیانگ)1550،
) 𝑛𝑥 𝑃(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) = 𝑃(𝑥1 |𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑃(𝑥2 , … ,
() 1
) 𝑛𝑥 = 𝑃(𝑥1 |𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑃(𝑥2 |𝑥3 , … , 𝑥𝑛 )𝑃(𝑥3 , … ,
) 𝑛𝑥(𝑃 ) 𝑛𝑥| = 𝑃(𝑥1 |𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑃(𝑥2 |𝑥3 , … , 𝑥𝑛 ) … 𝑃(𝑥𝑛−1
یعنی احتمال توأم همه متغیرها حاصل ضرب احتمال هر متغیر به شرط مقدار والدش (علت)
میباشد که این اصلیترین و اساسیترین فرض شبکه بیزین است (استفنسون.)1555،
مرحله کیفی ،مرحله طرح نقشه علّی بیزین میباشد .در این مرحله ساختار نقشة علّی اولیه به
دو علت تغییر پیدا میکند:
1ـ برای حذف بعضی محدودیت های مراحل مدل سازی که در طرح نقشههای علّی وجود دارد.
 1ـ برای ساخت نقشه های علّی سازگار با فرض های رویکرد بیزین.
پس نقشه علّی که در این مرحله طراحی می شود ،نقشه ای است که شامل نمودارهای جهتدار غیر
چرخشی است که گرهها ،متغیرها و بردارها روابط مستقل شرطی را نشان میدهند.
مرحلة کیفی از  0مرحله تشکیل شده است:

Prior Probability

1
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مرحله اول :استقالل شرطی در نقشه علّی بیزین؛ یک مدل شبکهای ،هم میتواند نقشه وابسته (D-
 1)mapباشد و هم نقشه مستقل ( 1)I-mapپیرل ( .)1899نقشهای که هم نقشه وابسته و هم نقشه
مستقل باشد ،یک نقشه کامل 1نامیده میشود .مرحله دوم :تشخیص نوع روابط علت و معلولی؛ ادبیات
مربوط به منطق بیان میکند که افراد روابط علت و معلولی را بر پایه دو نوع روش علتیابی طبقهبندی

میکنند ،روش استداللی(استقرایی)1و قیاسی .0در ساخت نقشه علّی بیزین ،اتصالها باید فقط به
صورت روابط قیاسی باشد و گزارههایی که از نوع علتیابی استداللی هستند باید از نقشه حذف
شوند .مرحله سوم :تشخیص روابط مستقیم و غیر مستقیم؛ در مراحل تدوین نقشه علّی بیزین
تفاوت روابط مستقیم و غیر مستقیم بین مفاهیم نشان داده نمیشود .این تفاوت برای شناسایی
استقاللهای شرطی در نقشههای علّی اهمیت دارد .تشخیص روابط علت و معلولی مستقیم و
غیر مستقیم به سه دلیل مهم است )1( :به تشخیص روابط بین متغیرها کمک میکند یعنی با
توجه به روابط مستقیم و غیرمستقیم میتوان پی برد که یک متغیر به صورت مستقیم روی
دیگری اثر دارد یا تنها با واسطه و تأثیر غیرمستقیم برآن متغیر دارد )1( .اگر یک متغیر تنها از
راه یک متغیر واسطه روی دیگری اثر میگذارد پس بردار از متغیر اول به سوم اضافی است و
پیچیدگی نمایش را بیشتر میکند و ( )1تفاوت بین روابط علت و معلولی مستقیم و غیر مستقیم
بر فرضهای استقالل شرطی و احتمالهای شرطی در نقشه اثرگذارند (نادکارنی و شنوی.)1551 ،
مرحله چهارم :حذف روابط چرخشی؛ همان طور که گفته شد ،روابط چرخشی یا دورهای علّی
در نقشه ،ساختار نموداری غیرچرخشی مورد نیاز برای ساخت نقشه علّی بیزین را نقض میکنند.
بنابراین الزم است روابط چرخشی موجود در نقشه علّی مغایر با شبکه بیزین حذف شوند .روابط
چرخشی به دو علت وجود دارند )1( :روابط چرخشی نشاندهندۀ اشتباههای موجود در نقشه
هستند که باید اصالح شوند؛ برای مثال جهت علّیت صحیح نمیباشد )1( .روابط چرخشی
نشاندهندۀ روابط پویای بین متغیرها در زمانهای مختلف است (ادن و همکاران .)1881روابط
چرخشی میتوانند با تشخیص درست بین علّیتیابی استداللی و قیاسی یا اتصال مستقیم و غیر
مستقیم حذف شوند .اگر علیرغم این اصالحها ،دورهای علّی وجود داشته باشند ،میتوان آن
متغیرها را که باعث بهوجود آمدن این مشکل شدهاند با جمعیسازی متغیرها به یک متغیر تکی
1

Dependence Map
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3
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4
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5
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که بتواند مفهوم کلی آن متغیرها را برساند ،حذف کرد .برای ساخت نقشه علّی غیر چرخشی،
رابطه ای که مربوط به اثر در زمان حال است را نگاه داشته و دیگری حذف میشود .ساختار غیر
چرخشی نقشه برای استنباط و ساخت نقشههای علّی سازگار با شبکه بیزین ضروری است و
روابط علّی دو سویه در نقشه علّی بیزین نشان داده نمیشود .مرحله پنجم :ارزیابی نهایی نقشه
علّی در مرحله کیفی؛ تغییر و تبدیل نقشه علّی اولیه به نقشه علّی تکمیل شده میتواند بر پایه
بررسیهای انجام شده و مبانی نظری صورت گیرد .به عنوان مثال روابطی که بهوسیلة دو یا چند
متخصص تایید می شوند را حفظ کرده و مواردی که به توافق نمیرسند از مدل حذف میشوند.
با توجه به نقشه علّی کامل که در قسمتهای پیش بیان شد ،برای دستیابی به نقشه علّی بیزین
روابط علت و معلولی که از نوع استداللی هستند حذف و روابط قیاسی حفظ میگردند .روابط
مستقیم و غیرمستقیم و روابط چرخشی نیز با توجه به اصول یاد شده برای رسم نقشه علّی بیزین
اصالح میشوند .همانطور که در نقشه علّ ی کامل قابل مشاهده است ،بین نرخ تورم و نرخ بهره
و همچنین تولید ناخالص داخلی و تورم رابطه دو طرفه وجود دارد و از آنجا که چنین روابطی با
ساختار غیرچرخشی بودن نقشه علّی بیزین مغایرت دارد ،همچنین تأثیر تورم بر تولید ناخالص
داخلی مربوط به زمان جاری است و تاثیر تورم بر نرخ بهره نیز در زمان جاری است بنابراین بردار
از سمت تولید ناخلص داخلی بر تورم و از نرخ بهره بر تورم حذف میشود .نقدینگی نیز بر نرخ
بهره تأثیر دارد ،ولی از آنجا که نقدینگی بر نرخ تورم و نرخ تورم بر نرخ بهره تأثیر دارد لذا بنابر
اصول یاد شده بردار از سمت نقدینگی به نرخ بهره حذف شده است .رابطه بین صاردات و تولید
ناخالص داخلی نیز رابطه دوطرفه میباشد ولی از آنجا که تأثیر تولید ناخالص داخلی بر صادرات
مربوط به زمان حال است ،بنابراین بردار از صادرات به تولید ناخالص داخلی حذف شده است.
همچنین بردار های مربوط به تأثیر کسری بودجه بر تورم و نقدینگی بر نرخ ارز از آنجا که با
اصول گفته شده مغایرت دارند ،حذف شدهاند.

نتایج و بحث
مرحلة کمّی و تعیین وضعیت متغیرها

در مرحله کمّ ی ،روابط وابسته به صورت توزیع احتمال شرطی برای هر متغیر در شبکه بیان
میشوند .همچنین ،برای هر متغیر جدولی از توزیع احتمالهای شرطی وجود دارد ،که با توجه
به مقدارهای والد (علت) محاسبه میگردد (نادکارنی و شنوی .)1551 ،بنابراین ،در این مرحله
پارامترهای عددی شبکه علّی بیزین (احتمالها) تعیین میشود که برای دستابی به این مقدارها
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مراحل زیر بایستی انجام شود .مقدارهای هر متغیر در نقشه علّی را میتوان بر پایه تغییرات به
دو یا چند وضعیت طبقهبندی کرد ،مانند کم ،متوسط و زیاد و غیره .به دلیل محاسبههای پیچیده
در مرحله استنباط احتمالها  ،چنین فضای وضعی همیشه وجود دارد .برای تعیین وضعیت
متغیرهای مورد نظر در شبکه ،همه متغیرها بهجز متغیرهایی که به صورت نرخ هستند ،تبدیل
به درصد رشد شده و آنگاه مقادیر آنها از کم به زیاد مرتب میشوند و سپس با استفاده از رسم
نمودار هر متغیر و انجام آزمون نقاط شکست آنها تعیین شده و بر پایه نقاط شکست هر متغیر
وضعیتهای آنها مشخص میشود .متغیرهایی که در شبکه بیزین دوحالت دارند ،دارای یک نقطه
شکست و آنهایی که سه وضعیت دارند ،دارای دونقطه شکست میباشند .پس از تعیین وضعیتها،
توزیع احتمال مربوط به هرکدام از وضعیتهای متغیرها با توجه به احتمالهای شرطی (برای
متغیرها با دست کم یک علت) به کمک نرم افزار  Neticaمحاسبه میگردد .برای وضعیت هر
متغیر در شبکه ،جدولی از احتمالها وجود دارد که این احتماالت توزیع احتمال پیشین متغیرها
بدون هر گونه دخالت خارجی در شبکه میباشد ،و به صورت درصد احتمال در شبکه بیان
میشود .شکل( ،)1نقشه علّی بیزین را نشان میدهد که متغیر رشد ارزش صادرات کشاورزی و
تعدادی از متغیرهای دیگر که با صادرات کشاورزی ارتباط دارند را توسط اتصاالتی نشان میدهد.
طبق شکل اینطور گفته میشود که احتمال اینکه نرخ رشد صادرات کشاورزی زیاد باشد %05/1
و احتمال کم بودن آن  %18/0است .اعداد مشخص شده در بخش زیرین جدول هر متغیر به
ترتیب از راست به چپ بیانگر انحراف معیار و میانگین متغیر میباشند.
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1.87 ± 2.7

ra
low
35.4
medium
29.0
high
35.6
-6.83 ± 11

inf
low
33.2
medium
35.7
high
31.1
2.84 ± 0.6
gx
49.6
50.4
2.84 ± 5.4

gex
47.5
52.5
17.9 ± 24

low
high

low
high

gGDP
low
31.3
medium
42.0
high
26.6
0.141 ± 1.1

low
high
gtax
30.8
35.9
33.3
3.52 ± 14

gbd
52.3
47.7
-2360 ± 3300

low
medium
high

low
high

gm2G
47.4
52.6
-154 ± 260

low
high

شکل ( )2نقشه علّی بیزین به همراه توزیع احتمال وضعیتهای متغیرهای مطالعه
مأخذ :یافتههای محقق

استنباط با استفاده از تحلیل حساسیت در مرحله کمّی
رویکرد تحلیل حساسیت شامل آزمون تغییر احتمال وضعیت های متغیرهای اثرگذار با
سناریوهای مختلف و آنگاه ربط دادن وضعیت این متغیرها با موضوع مورد نظر است؛ به این
صورت که هر بار یکی از وضعیتهای متغیرها ،در حالیکه دیگر متغیرها ثابت نگاه داشته شدهاند،
تغییر داده میشود و سپس اثر این تغییرات بر احتمالهای مربوط به وضعیتهای متغیر هدف
بررسی میشود و چگونگی اثرگذاری مشاهده و استنباط میگردد (نادکانی و شنوی.)1551 ،
چگونگی نحوه اثرگذاری تغییر احتمال وضعیت یک متغیر بر متغیر هدف به این صورت است که
پس از تغییر احتمال وضعیت یکی از متغیرها ،مشاهده میگردد که احتمالهای وضعیتهای
متغیر هدف تغییر کرده است .حال هر کدام از وضعیتها که بیشترین احتمال را دارد ،نشاندهنده
تغییر مورد نظر است.
سناریوی اول :پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد متغیر مخارج دولت  ،مشاهده میشود که ابتدا
وضعیت میانگین نرخ رشد اقتصادی و سپس وضعیت باالی آن احتمال بیشتری دارد .پس نتیجهگیری
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میشود که با افزایش مخارج دولت نرخ رشد اقتصادی نیز تاحدودی افزایش مییابد .هر چند احتمال این
افزایش تاحدودی ضعیف و نزدیک به  %18/8میباشد .همچنین نرخ رشد صادرات بخش کشاورزی با
احتمال  %01/9افزایش مییابد .وجود رابطه هم جهت بین تولید ناخالص داخلی ،مخارج دولت و صادرات

بخش کشاورزی برابر نظریه و انتظار است .در ادامه چگونگی انجام این سناریو در شبکه علّی بیزین
به عنوان مثال آورده شده است و در سناریوهای بعدی تنها ذکر نتایج آورده شده است.
gG
0
100
4.5 ± 1.6

ra
low
35.4
medium
29.0
high
35.6
-6.83 ± 11

inf
low
33.2
medium
35.7
high
31.1
2.84 ± 0.6
gx
45.2
54.8
3.23 ± 5.5

gex
47.5
52.5
17.9 ± 24

low
high

low
high

gGDP
low
17.7
medium
42.3
high
39.9
0.471 ± 0.97

low
high
gtax
30.8
35.9
33.3
3.52 ± 14

gbd
52.3
47.7
-2360 ± 3300

low
medium
high

low
high

gm2G
47.4
52.6
-154 ± 260

low
high

شکل ( )3سناریوی افزایش مخارج دولت

سناریوی دوم  :پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد متغیر نرخ تورم به عنوان یکی از شاخصهای
سرکوب مالی ،مشاهده میشود که وضعیت زیاد نرخ رشد اقتصادی احتمال بیشتری دارد .پس
نتیجهگیری میشود ،با افزایش نرخ تورم ،نرخ رشد اقتصادی نیز با احتمال01/0درصد افزایش و
صادرات کشاورزی نیز با احتمال %91/9افزایش مییابد .الزم به ذکر است رابطه تورم و صادرات
بخش کشاورزی به صورت یک رابطه غیر هم جهت قابل توجیه است اما میتوان اینگونه ذکر
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کرد ،از آ نجا که تورم بر رشد اقتصادی دارای تأثیر مثبت است و سپس رشد اقتصادی نیز بر
صادرات دارای تأثیر مستقیم است ،میتوان این رابطه را به صورت غیرمستقیم چنین تفسیر نمود.
جدول ( )1یافتهها بر حسب متغیر نرخ تورم
نرخ رشد صادرات کشاورزی

نرخ تورم
سطح متغیر

احتمال

high

%155

سطح متغیر

احتمال پسین

Low

%10/1
%91/9

high

منبع :یافتههای تحقیق

سناریوی سوم :پس از تغییر احتمال افزایش نرخ رشد اقتصادی مشاهده میشود نرخ رشد
ارزش صادرات نیز با احتمال پسین %91/1افزایش مییابد.
جدول ( )2یافتهها بر حسب متغیر نرخ رشد اقتصادی
نرخ رشد صادرات کشاورزی

نرخ رشد اقتصادی
سطح متغیر

احتمال

سطح متغیر

احتمال پسین

high

%155

Low

%19/9
%91/1

high

منبع :یافتههای تحقیق

سناریوی چهارم :پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد متغیر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص
داخلی ،به عنوان یکی از شاخصهای سرکوب مالی ،مشاهده میشود که وضعیت زیاد نرخ تورم
احتمال بیشتری دارد .پس نتیجهگیری میشود که با افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص
داخلی ،نرخ تورم با احتمال %01/0افزایش ،پس از آن نرخ بهره واقعی با احتمال 01/9درصد
افزایش و سپس صادرات کشاورزی نیز با احتمال %01/0افزایش مییابد.
جدول ( )3یافتهها بر حسب متغیر نرخ رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد صادرات کشاورزی

نرخ رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص
داخلی
سطح متغیر

احتمال

سطح متغیر

احتمال پسین

high

%155

Low

%19/9
%01/1

high

منبع :یافتههای تحقیق

تحلیل رابطه علّی بین شاخصهای سرکوب مالی01...

سناریوی پنجم :پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد متغیر نرخ ارز ،یعنی اعمال سناریوی افزایش
نرخ ارز مشاهده میشود که وضعیت زیاد نرخ رشد صادرات بخش کشاورزی احتمال بیشتری
دارد .پس نتیجه گیری می شود که با افزایش نرخ ارز ،صادرات کشاورزی با احتمال 91/8درصد
افزایش می یابد.
جدول ( )4یافتهها بر حسب متغیر افزایش نرخ ارز
نرخ رشد صادرات کشاورزی

نرخ ارز
سطح متغیر

احتمال

high

%155

سطح متغیر

احتمال پسین

Low

%19/1
%91/8

high

منبع :یافتههای تحقیق

سناریوی ششم :پس از تغییر احتمال وضعیت پایین متغیر نرخ بهره حقیقی ،به عنوان یکی از
شاخصهای سرکوب مالی ،مشاهده میشود که وضعیت پایین صادرات بخش کشاورزی احتمال
بیشتری دارد .پس نتیجهگیری میشود که با کاهش نرخ بهره حقیقی ،نرخ شد صادرات کشاورزی
با احتمال 91/0درصد کاهش مییابد.
جدول ( )5یافتهها بر حسب متغیر نرخ بهره واقعی
نرخ رشد صادرات کشاورزی

نرخ بهره واقعی
سطح متغیر

احتمال

سطح متغیر

احتمال پسین

Low

%155

Low

%91/0
%10/1

high

منبع :یافتههای تحقیق

همچنین با استفاده از تحلیل حساسیت یک طرفه میتوان درجه حساسیت متغیر هدف را نسبت
به تغییرات متغیرهای نقشه را مشاهده و شدت اثرگذاری تغییرات متغیرهای نقشه بر متغیر هدف
را اندازه گیری کرد .تحلیل حساسیت یک طرفه ،درجه اثرگذاری تغییرات برخی متغیرهای نمونه
در نقشه علی بیزین بر نرخ رشد صادرات کشاورزی و همچنین کاهش واریانس مربوط به هر
متغیر که نشان دهنده درجه حساسیت یا اثرگذاری تغییر احتمال متغیرها بر نرخ رشد صادرات
کشاورزی است و کمترین پراکنش را در اثرگذاری بر نرخ رشد صادرات کشاورزی را نشان
میدهد.

 08اقتصاد کشاورزی /جلد  /8شماره 3313 /3

جدول ( )6درجه اثرگذاری تغییرات برخی متغیرهای نمونه در نقشه علّی بیزین برنرخ رشد
صادرات کشاورزی
نام متغیر

کاهش واریانس

نرخ ارز
نرخ بهره
نرخ تورم
نرخ رشد تولیدناخالص داخلی
نرخ رشد نسبت نقدینگی به
تولید ناخالص
نرخ رشد کسری بودجه
نرخ رشد درامد مالیاتی
نرخ رشد مخارج دولت

1/11
1/11
1/50
1/11
1/10
5/81
5/10
5/11

منبع :یافتههای تحقیق

طبق جدول ( )0مشاهده می شود که به ترتیب نرخ ارز بیشترین اثر و نرخ رشد مخارج دولت
کمترین اثر را بر نرخ رشد ارزش صادرات کشاورزی دارند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
از آنجا که ایران از جمله کشورهایی است که نظام مالی خود را سرکوب میکند و از سوی دیگر
با توجه به اهمیت نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و اهمیت صادرات بخش کشاورزی ،در
این پژوهش سعی شد با استفاده از نقشه علّی بیزین به تحلیل رابطه علی بین شاخصهای سرکوب
مالی و ارزش صادرات بخش کشاورزی پرداخته شود .نتایج گویای این بود که رابطه شاخصهای
سرکوب مالی (نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ،نرخ بهره حقیقی و نرخ تورم) بر صادرات
بخش کشاورزی مستقیم و هم جهت میباشد .همچنین با استفاده از تحلیل حساسیت یک
طرفه ای که صورت گرفت مشخص شد که از بین این سه شاخص ابتدا نرخ بهره و در درجه دوم
نرخ تورم و بعد از آن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر
صادرات بخش کشاورزی میباشند .همانطور که بر مبنای نظری نیز وجود دارد ،رابطه نرخ بهره
و صادرات رابطهای همجهت میباشد .با کاهش این نرخ در داخل ،جذب سرمایهگذاری خارجی
بیشتر شده و پیامد این امر منجر به افزایش رشد و صادرات و از آن جمله صادرات بخش کشاورزی
میشود .از طرف دیگر تأثیر نسبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی نیز بر صادرات بخش
کشاورزی مثبت ،اما با درجه تأثیرگذاری کمتری نتیجه شد .این رابطه خود اشاره به ارتباط
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ضعیف نظام پولی کشور و بخش کشاورزی دارد .چرا که با افزایش نقدینگی در اقتصاد ،بهخاطر
وابستگی بخش کشاورزی به شرایط جوی و بیولوژیکی و دیگر نهادههای مؤثر بر تولید در این
بخش ،تغییرات نقدینگی در اقتصاد ،تأثیر خود را بیشتر بر سرمایهگذاریها و تولیدات بخش
صنعت و طرحهای صنعتی بر جای میگذارد .یکی از علتهای مهم تأثیر اندک سیاستهای پولی
در بخش کشاورزی این است ارتباط ضعیف نظام پولی کشور و بخش کشاورزی میباشد .همچنین
همانطور که نتایج تحلیل حساسیت یک طرفه نشان داد ،از بین دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر
صادرات بخش کشاورزی ،نرخ ارز میباشد .شایان ذکر است که سیاست افزایش نرخ ارز در جهت
افزایش صادرات محصوالت کشاورزی به تنهایی نمیتواند یک سیاست موفق و کارآمد باشد ،چرا
که این سیاست در بلند مدت میتواند به خاطر آثار تورمی که ایجاد میکند باعث کاهش صادرات
شود .لذا مناسب است دولت برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ضمن استفاده از سیاست-
های ارزی مناسب برای حمایت و تشویق صادرات محصوالت کشاورزی ،به دنبال اعمال سیاست-
هایی برای ارتقای سطح تولیدات این بخش مانند سیاستهایی برای افزایش بهرهوری آب و خاک
نیز باشد .بنابراین به طور کلی با توجه به بحث و مناظرهای که بین هواداران سرکوب مالی و
مخالفان آن وجود دارد به طور کلی میتوان گفت تأثیر مثبت و یا منفی سرکوب مالی بر متغیرهای
بخشهای مختلف اقتصادی بستگی به شرایط سیاسی ،اقتصادی و نهادی هر کشور و نحوه اجرای
آن سیاستها دارد.
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