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چکیده
یکی از بحثهای مهم اقتصاد کالن ،تأثیر سیاستهای پولی بر بخش حقیقی اقتصادی میباشد .از نگاه کینزی-
های جدید عناصری مانند محدودیتهای اطالعاتی ،دستمزدهای کارایی ،قراردادهای ضمنی و محدودیتهای
اعتباری باعث میشوند که طی فرآیندی اثرات تکانههای پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دورههای رونق و
رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نشوند .در راستای بررسی این موضوع ،در این تحقیق سعی شده به تحلیل آثار
نامتقارن متغیرهای کالن اقتصادی بر تولیدات بخش کشاورزی ایران پرداخته شود .بدین منظور از الگوی
خودتوضیحی گذار هموار ( )STARطی دوره زمانی  1369-91بهره گرفته شده است .براساس نتایج زائد ،رشد
تولیدات بخش کشاورزی به عنوان متغیر گذار انتخاب شد ،در نتیجه رشد تولیدات بخش کشاورزی دارای یک
رفتار نامتقارن میباشد .برای تحلیل این رفتار نامتقارن براساس آزمون غیرخطی تراسویرتا ( )1998الگوی
خودتوضیحی گذار هموار درجهی یک  LSTRبهعنوان الگو مناسب انتخاب شد که در آن ،نقطه عطف تغییر
ضریبها در تابع لجستیک ،متناظر با  43درصد تولیدات بخش کشاورزی در یک دوره قبل است و سرعت گذار
بین دو وضعیت رشد تولیدات (  ،) برابر  4/138میباشد که مقدار متعادلی است .نتایج نشان میدهد که اثربخشی
سیاستهای پولی بر تولیدات بخش کشاورزی در دو وضعیت رشد باالی تولیدات بخش کشاورزی و رشد پایین
آن متفاوت از هم بوده است .آثار متغیرهای کالن،چه مثبت و چه منفی ،در وضعیت رشد باالی تولیدات بخش
کشاورزی بیشتر از وضعیت رشد پایین آن می باشد.
طبقهبندیC22, E60, Q14 :JEL

واژههای کلیدی:تولیدات بخش کشاورزی ،الگوی خودتوضیحی گذارهموار ،سیاست پولی ،رفتار نامتقارن.

1به ترتیب؛ دانشیاران و دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
Email: ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
یکی از هدفهای مهم سیاستهای بخش کشاورزی ،دستیابی به نرخ رشدباال و با ثبات تولیدات
کشاورزی است .در این خصوص شناسایی عاملهای مؤثر بر تولید بخش کشاورزی و بررسی
چگونگی واکنش بخش کشاورزی به تکانههای وارده از طریق متغیرهای کالن اقتصادی دارای
اهمیت است .اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش حقیقی اقتصاد بهویژه تولید ناخالص داخلی
دارای اهمیت ویژهای است و اقتصاددانان مکتبهای گوناگون در این زمینه دیدگاههای خاصی
دارند .اقتصاددانان کالسیک بر این باورند که پول خنثی است و تنتها تأثیر خود را در بخش
اسمی اقتصاد میگذارد .اقتصاددانان کینزی سیاستهای پولی را در راستای الگوهای ساختاری
بیان کرده و باور دارند که پول خنثی نیست ،اما بازدارندههای زیادی همچون دام نقدینگی بر
سر راه اثرگذاری آن وجود دارد .مکتب پولگرایان معتقدند پول در کوتاهمدت خنثی نیست اما
در بلندمدت میتواند خنثی باشد .از نظر کالسیکهای جدید سیاستهای پولی پیشبینی نشده
تنها در کوتاهمدت بر سطح تولید و دیگر متغیرهای حقیقی اثر میگذارد .مکتب چرخههای
تجاری حقیقی با کالسیکها هم عقیدهاند و کینزینهای جدید هم بر این باورند که پول خنثی
نبوده و سیاستهای پولی به صورت نامتقارن بر متغیرهای حقیقی اثرگذار است (منکیو و رومر،
 .)1991نامتقارن بودن این اثر سیاستها بدین منظور است که سطح تولید و اشتغال در کشور
به سیاستهای گسترده بیش از سیاستهای بسته و کوچک واکنش نشان میدهند.
امروزه تمام کشورهای جهان در پی بهدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهرهوری و رشد
اقتصادی هستند ،به این معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به میزان تولید بیشتری دست
یابند .به منظور افزایش رشد اقتصادی در ایران میبایستی به بخش کشاورزی به عنوان یکی از
بخشهای مهم و عمده فعالیت اقتصادی در کشور توجه خاص شود .سیاستهای حمایتی
دولت در بخش کشاورزی ایران را میتوان به قیمتگذاری و خرید محصوالت کشاورزی ،بیمه
محصوالت کشاورزی ،اعطای تسهیالت ارزانتر ،پرداخت یارانه برای تأمین نهادههای کشاورزی
سرمایه گذاری  ،پرداخت یارانه صادراتی به محصوالتی که بازار به نسبت پایداری دارند و
برقراری تعرفه برای واردات محصوالتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد طبقهبندی کرد
(مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی .)1383 ،سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی ،افزون بر رشد تولید و اشتغال در این بخش ،به رشد تولید و اشتغال در دیگر بخش-
های اقتصادی نیز کمک میکند چرا که بخش کشاورزی ارتباط پسین و پیشین قوی با سایر
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بخشهای اقتصاد کشور دارد .لذا شناسایی عاملهای موثر برافزایش تولید بخش کشاورزی و
تدوین و اعمال سیاستهای مناسب برای گسترش تولید دارای اهمیت فراوانی است.
تحقیقات بسیاری در رابطه با تأثیر متغیرهای کالن بر رشد اقتصادی انجام گرفته است و در
بیشتر موارد از رگرسیونهای خطی یعنی روابط متقارن متغیرها استفاده شده است .اما
تحقیقات معدودی در رابطه با اثر نامتقارن متغیرهای کالن اقتصادی بر تولید موجود است.
پژوهشهایی که اثرات سیاست پولی بر رشد اقتصادی را به شکل متقارن بررسی کردهاند،
کارایی کمتری در افزایش تولید و اشتغال داشته و همراه با آثار تورمی نامطلوب بوده است و
الزم است از الگوهایی استفاده شود که پدیده عدم تقارن را در ساختار الگو لحاظ کنند .الگوی
نئوکینزیها با فرض وجود چسبندگیهای اسمی و حقیقی و الگوی نئوکینزیها با فرض وجود
چسبندگی اسمی بر تأثیرات نامتقارن سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی باور دارند .بال و
منکیو ( )1988برخی پژوهشها ،هزینه فهرست بها را عامل عدم تقارن سیاستهای پولی می-
دانند ،برخی دیگر نیز چسبندگی دستمزدها و قیمتها را عامل عدم تقارن معرفی مینمایند
(کندیل 1995 ،و بال و منکیو)1994 ،؛ یعنی سطح تولید و اشتغال به سیاستهای گسترده
بیش از سیاستهای کوچک واکنش نشان میدهد .برخی نیز محدودیتهای اعتباری و جیره-
بندی اعتبارات را عامل عدم تقارن سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی میشناسند (مورگان،
 )1993به عبارتی کاهش عرضه اعتبار به دلیل بحران اقتصادی بر بنگاههای بزرگ که منابع
مالی خود را به طور مستقیم از بازار پول به دست میآورند نسبت به بنگاههایی که از نظر مالی
ضعیف هستند اثر کمتری دارد.
در دهه اخیر بررسیهای بسیاری در رابطه با آثار نامتقارن سیاستهای پولی بر متغیرهای
حقیقی اقتصاد انجام شده است .جعفری صمیمی و همکاران ( )1389نیز با در نظر گرفتن
هزینههای مبادله و تعدیل غیرخطی برابری قدرت خرید ،روند تعدیل انحرافهای برابری قدرت
خرید را بررسی قرار داده و نشان دادند اگرچه انحرافها از برابری قدرت خرید گرایش به
انحراف پایدار و بزرگ دارند ،اما فرآیند پویا برگشت به تعادل بلندمدت را تحمیل میکند.
لشکری ( )1389با بررسی خنثایی پول در اقتصاد ایران پرداخته و بیان کردند که در مجموع
بین متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید و اشتغال) و حجم پول رابطه معنیداری وجود ندارد و
سیاستهای پولی در ایران خنثی است .نقوی و همکاران ( )1390به بررسی چگونگی اثرگذاری
تکانههای پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداختند .نتایج گویای آن است که در مورد چگونگی
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اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی پولی روی رشد بخش کشاورزی عدم تقارن وجود دارد ،اما
در مورد طول اثرگذاری این تکانهها تقارن وجود دارد و تکانههای منفی پولی ارزش افزوده
بخش کشاورزی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهند .دلانگیزان و همکاران ( )1390با استفاده از
فیلتر هودریک-پرسکات ،تکانههای مثبت و منفی پول را استخراج کرده و خنثایی پول را در
ایران آزمودند .نتایج نشان میدهد که پول در ایران خنثی نبوده و اثرات سیاستهای پولی بر
رشد اقتصادی ایران نامتقارن است.
عباسینژاد و همکاران ( )1391اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید کل را با بهرهگیری از
تحلیلهای همانباشتگی و الگوی تصحیح خطا آزمون کردند و نتیجه گرفتند که تکانههای
منفی اثرات به مراتب بیشتری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانههای مثبت دارند و
نامتقارن هستند و همچنین نشان دادند گرچه سیاستگذاران میتوانند با سیاست پولی
انبساطی تا حدی رشد اقتصادی را افزایش دهند اما به هنگام سیاست پولی انقباضی و تورم باید
هزینه به مراتب بیشتری بر حسب کاهش رشد اقتصادی بپردازند .مهرآرا و سرگلزایی ()1391
عاملهای مؤثر بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان میدهد که در رژیم اول
(ارزشگذاری بیش از حد پول داخلی) متغیرهای نسبت سرمایهگذاری به تولید ،حجم نقدینگی،
تکانه منفی نفتی ،هزینههای دولتی و نبود تعادل در بازارها اثرات مهمی بر رشد اقتصادی دارند
و در رژیم دوم (ارزشگذاری کمتر از حد پول داخلی) حجم نقدینگی دارای اثر مثبت بوده و
دیگر متغیرها دارای اثر منفی بر رشد اقتصاد هستند .فرزینوش و همکاران ( )1391اثربخشی
نامتقارن سیاستهای پولی بر تولید ناخالص داخلی را با استفاده از الگوی غیر خطی
خودتوضیحی گذارهموار ( )STARو تابع انتقال لجستیک بررسی کردند .نتایج نشان میدهد
که اعمال سیاست پولی انبساطی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و هزینههای دولتی ،تولید را
در وضعیت پایین رشددرآمد نفت بیش از وضعیت باالی رشد درآمد حاصل از فروش نفت
افزایش میدهد.
در خارج از کشور نیز پژوهشهای بسیاری در زمینه اثرات نامتقارن سیاستهای پولی بر
متغیرهای کالن اقتصادی انجام گرفته است .مورگان ( )1993نشان داد که اعمال سیاستهای
پولی سخت 1در آمریکا در سالهای  1988و  1989باعث رکود شد اما در سال  1990اقتصاد
آمریکا در برابر سیاست پولی آسان 2حساسیت کمتری نشان داد .در اقتصاد آمریکا تکانههای
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پولی منفی تأثیر معنیدار و منفی بر تولید داشته اما تکانههای مثبت بیتأثیر میباشند .دافرنات
و همکاران ( )2003با استفاده از الگوی ( )STARبه این نتیجه رسیدند ،که تکانه وارده بر
اقتصاد در زمان معین واکنش های پایدار و نامتقارن را به دنبال خواهد داشت .راون و سوال
( )2005آثار نامتقارن تکانههای مثبت و منفی پولی را بر اقتصاد آمریکا مورد بررسی قرار داد.
نتایج بهدست آمده از الگوی مارکوف-سویچینگ نشان میدهد که تکانههای پولی منفی دارای
اثرات معنیداری بر تولید حقیقی این کشور بوده و تکانههای مثبت در دوره بعد از بین میروند.
چانگ و همکاران ( ) 2009به بررسی اثرات عرضه پول روی تولید واقعی و نرخ تورم در کشور
چین پرداختند .نتایج بیانگر اثرات نامتقارن تکانههای مثبت و منفی پول بر تولید واقعی و نرخ
تورم است .تولید واقعی تنها به تکانههای منفی و نرخ تورم تنها به تکانههای مثبت پولی پاسخ
نشان میدهند .هوی تان و همکاران ( )2010با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ آثار
نامتقارن سیاست پولی را در اقتصاد چهار کشور عضو  ASEANمورد بررسی قرار دادند .نتایج
گویای این است که سیاست های پولی دارای آثار بزرگ و ماندگار بر تولید بوده و آثار سیاست
پولی انبساطی با افزایش تدریجی نرخ تورم کاهش مییابد.
با توجه به نتایج پژوهشهای خارجی مالحظه میشود که سیاست پولی دارای اثر نامتقارن بر
متغیرهای کالن کشوری بوده و در این میان تکانههای پولی منفی دارای اثرات معنیداری
بیشتری میباشند .بررسیهای صورت گرفته در داخل کشور نیز حکایت از آن دارد که تأثیر
سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده و برای بررسی این عدم تقارن استفاده
از الگوهای غیرخطی دارای اولویت خاصی میباشند .هرچند که در مقایسه با پژوهشهای
خارجی در داخل کشور کمتر به این موضوع پرداخته شده و معدود تالشهای صورت گرفته نیز
معطوف به زیر بخشهای غیر از زیر بخشهای کشاورزی کشور بوده است .لذا در راستای
مطالب یاد شده ،هدف از این بررسی ،تحلیل آثار نامتقارن سیاستهای پولی دولت بر تولیدات
بخش کشاورزی ایران میباشد.

روش تحقیق
یک روش برای الگوسازی رفتار یک سری زمانی با استفاده ازالگوهای غیرخطی یا به عبارت
دیگر رفتار نامتقارن متغیر این است که وضعیتهای مختلف یا رژیمهای مختلف تعریف شود و
سپس رفتار پویای متغیرهای اقتصادی وابسته به این وضعیتها بررسی شود .با فرض عدم
تقارن اثر سیاستهای پولی بر تولید ناخالص داخلی ،میتوان از الگوهای غیرخطی بهره گرفت
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زیرا که الگوی خطی نمیتواند تغییرات تدریجی تولید ناخالص داخلی را تبیین کند .در این
زمینه میتوان از الگوی غیرخطی ( )STARبهعنوان نمونهای از الگوهای غیرخطی برای تحلیل
اثر سیاستهای پولی بر تولیدات بخش کشاورزی استفاده کرد .الگوی رگرسیونی گذارهموار یک
الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که میتوان آن را به عنوان یک شکل توسعه یافته
از الگوی رگرسیونی تغییر وضعیت 1که توسط کوانت ( )1958معرفی شد تلقی کرد .الگوی
رگرسیونی گذار هموار توسط بوکان و واتس ( )1971به کار گرفته شد .این محققان دو خط
رگرسیونی در نظر گرفتند و الگویی طراحی کردند که در آن گذار از یک خط به خط دیگر به
صورت هموار صورت میگیرد .در ادبیات سری زمانی چان و تونگ ( )1986برای نخستین بار
به تشریح و پیشنهاد الگوی رگرسیونی گذار هموار در پژوهشهای خود پرداختند .البته قبل از
این دو ،برخی از اقتصاددانان همچون گلدفلد-کوانت ( )1972و مادال ( )1977در پژوهشهای
خود به این نوع از الگوهای غیرخطی اشاره کرده بودند .الگوی رگرسیونی تغییر وضعیت با دو
رژیم متفاوت به همراه یک متغیر تغییر وضعیت قابل مشاهده ،یک مورد خاص از الگوی
رگرسیونی گذار هموار استاندارد میباشد .اما الگوی رگرسیونی گذار هموار الگوهای رگرسیونی
با بیش از دو رژیم را در بر نمیگیرد .در سالهای اخیر استفاده از این الگوهای غیرخطی رواج
بیشتری یافته و محققین بسیاری در توسعه این الگوها کوشیدهاند که شاخصترین آنان
تراسورتا ( )1998میباشد.
الگوی رگرسیون گذار هموار ( )STRمیتواند به صورت رابطه ( )1بیان شود (کرولزیگ،
:)2005
() 1

t  1,2,..., T

y t   z t   z t G( , s t , c)  u t

   G( , s t , c) z t  u t

 
که در آن : yt ،متغیر وابسته :   ،ضریب متغیر مستقل : z t  ( wt , xt ) ،یک بردار ( 1

( ))m+1از متغیرهای توضیحی شامل متغیرهای از پیش تعیین شده  wt   1, yt 1 ,...., yt  p و

متغیرهای برونزا  xt   xt ,...., xkt است  .و  به ترتیب بردار پارامترهای بخش خطی و بخش
غیرخطی الگو میباشند G( , st , c) .تابع گذار میباشد که تابعی از ضریب شیب(  ،) متغیر

گذار (  ) stو بردار ضرایب وضعیت ( )  ) c  (c0 , c1 ,..., ckاست ، ut  iid (0,  2 ) .جزء
اخالل الگو است.ضریب شیب ،نشاندهنده سرعت انتقال بین دو وضعیت حدی است و
Switching Regression Model

1
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بردارضریب وضعیت ،نقاط وسط بین این وضعیتها میباشد به عبارت دیگر مکان تغییر
وضعیت است .متغیر گذار می تواند یکی از متغیرهای توضیحی بوده و یا متغیر روند باشد .اگر
 st  yt dبوده و  1  d  pباشد الگوی  STRتبدیل به الگوی  STARمیشود .در این
صورت تابع گذار یک تابع لجستیک به صورت رابطه ( )2میباشد:
k


G( , st , c)  (1  exp    ( st  ck )) 1
 k 1


,  0

() 2

با جایگذاری تابع ( )2در معادله ( )1الگوی رگرسیون گذار هموار الجستیک ( )LSTRبهدست
میآید (تراسویرتا:)1998 ،
k


yt   zt   zt (1  exp    ( st  ck )) 1  ut
 k 1


() 3

بیشترین حالتهای ممکن برای  ،kبه صورت k=1و  k=2است .زمانی که k=1است،
الگوی LSTRمیباشد و پارامترهای )    G( , st , cبه صورت یکنواخت به صورت تابعی از ، st
از مقادیر  تا    تغییر میکند .در  k=2الگوی خودتوضیحی گذار هموار درجهی دو

 QSTRمیباشد و پارامترهای )    G( , st , cبه صورت قرینه اطراف نقطه میانی  c1  c2تغییر
2

میکنند .در این حالت ،مقدار کمینه تابع لجستیک در بازه صفر و  0/5قرار میگیرد .در تابع
گذار زمانی که   =0باشد ،مقدار تابع گذار برابر  0/5میشود و الگو تبدیل به الگوی خطی
خواهد شد و اگر    باشد الگوهای  LSTRبه الگوی رگرسیون آستانهای با دو وضعیت
نزدیک میشود .بنابراین ،فرضیه خطی بودن را میتوان به صورت  H 0 :   0بیان کرد.
نوع دیگری از الگوهای گذارهموار ،الگوی رگرسیونگذارهموار نمایی )ESTR(1است که تابع
گذارآن به صورت رابطه ( )4تعریف میشود:
() 4

,  0





) G E ( , st , c)  (1  exp   (st  c1* ) 2

با جایگذاری تابع ( )4در معادله ( )1الگوی  ESTRبه دست میآید:
() 5
yt   zt   zt (1  exp   (st  c1* ) 2 )  ut
در الگوی  ESTRتابع حول نقطه * st  c1متقارن میباشد و در مقادیر پایین و میانی متغیر،
ضریب شیب مقادیر تا حدودی یکسان دارد .الگوی  ESTRدر شرایطی که مقدار  بزرگ بوده و
 c1  c2نیز فاصله معناداری با صفر داشته باشد تخمین مناسبی از  QSTRنمیباشد ،اما در

Exponential Smooth Transition Regression

1
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دیگر موارد جایگزین مناسبی است .الگوی  LSTRدارای دو رژیم باالیی و پایینی میباشد که
رفتار پارامترها در دو رژیم ،متفاوت از یکدیگر است به عبارتی این الگو برای الگوسازی رفتار
نامتقارن پارامترها الگوی مناسبی است ،در حالی که الگوی  ESTRدارای دو رژیم باالیی و یک
رژیم میانی است و پارامتر دارای رفتار همانند در دو رژیم حدی بوده و در رژیم میانی رفتاری
متفاوت از دو رژیم دیگر نشان میدهد به عبارتی این الگو برای الگوسازی متغیرهایی که رفتار
متقارن دارند الگوی مناسبی است (مهرآرا و سرگلزایی.)1391 ،
در الگوی  ESTRاندازه ضریب شیب اهمیت زیادی دارد و تعیین کننده وزنهای رژیم میباشد.
اگر مقدار این پارامتر خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد ،مقدار تابع گذار برابر صفر یا یک
خواهد بود .در هر یک از این دو مقدار افراطی ،تمایز قائل شدن بین الگوی  ESTRو الگوی
خطی  ARمشکل خواهد بود ،که در نتیجه آن ،مفهوم رژیمهای تکراری (اضافی) پدید میآید.
تنها برای مقادیر متعادل ضریب شیب که تابع گذار مقداری بین صفر و یک میگیرد مفهوم
رژیمهای مجزا اعتبار دارد هنگامی  بزرگ است تابع گذار با سرعت بیشتری حول مقدار میانی
 cتعدیل میشود که نشان دهنده تکراری بودن در ردهبندی رژیمها است .شکل ( )1تابع گذار
را در مقادیر مختلف ضریب شیب (منحنیهای  )a, b,d,eنشان میدهد.
a
b
d
e

e
d

b

a

شکل ( )1نمودار تابع گذار  Gدر مقادیر مختلف پارامتر شیب  و c
منبع :پارسا و بهبودی1391 ،
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نکته قابل توجه این است که در ابتدا بایستی تعیین شود که آیا رفتار نامتقارن یا به عبارت
دیگر رفتار غیرخطی در متغیر مورد بررسی وجود دارد یا خیر .تراسویرتا ( )1994برای آزمون
غیرخطی بودن الگو ،یک قاعده تصمیمگیری ارائه داده است ،ابتدا یک الگوی خطی با روش
 OLSبرآورد کرده و با استفاده از آزمون تراسویرتا ( )1998غیرخطی بودن رفتار سری زمانی
آزمون میشود .این آزمون بر مبنای بسط تیلور و بر اساس آماره  Fاست .نتیجه بسط سری
تیلور و فرضیه صفر آزمون بدین صورت است:
() 6

H 0  1   2   3  0

3

,

yt  c   0 xt    i xt g ti  u
i 1

که در آن y t ،متغیر وابسته x t ،متغیرهای مستقل  i ،ضرایب الگو g t ،تابع گذار و u t

پسماند الگو است H0 .فرض صفر خطی بودن است و در صورتی که رد شود ،غیرخطی بودن
الگو پذیرفته میشود .در این مرحله بایستی از بین انواع الگوهای غیرخطی ،نوع الگوی
غیرخطی مناسب انتخاب شود و پارامترهای این الگو برآورد شود .برای این منظور از فروض
صفر زیر استفاده میشود:
H 04 :  3  0

H 03 :  2  0 |  3  0
H 02 : 1  0 |  2   3  0

اگر برای متغیر گذار انتخابی ،فرض  H 02یا  H 04رد شود الگوی  LSTRو اگر فرض  H 03رد
شود الگوی  ESTRانتخاب میشود .در صورت غیرخطی بودن الگو ،برای برآورد مقادیر اولیه
  , cیک جستجوی شبکهای صورت میگیرد .در الگوریتم الگوهای غیرخطی  ،STRپیدا کردن
مقادیر اولیه صحیح دارای اهمیت باالیی است .جستجوی شبکهای ،یک شبکه خطی برای  cو
یک شبکه خطی-لگاریتمی برای  ایجاد میکند و سپس برای هر مقدار از مقادیر فوق
«مجموع مربعات باقیمانده» الگو برآورد میشود و سرانجام مقادیری که با حداقل مجموع
مربعات مطابقت داشته باشند به عنوان مقادیر اولیه در نظر گرفته میشوند سپس با استفاده از
الگوریتم نیوتون-رافسون پارامترهای الگو برآورد میشوند (جعفری صمیمی و همکاران.)1389 ،
در این پژوهش ،به منظور بررسی اثر نامتقارن سیاستهای پولی بر تولیدات بخش کشاورزی از
الگوی خودتوضیحی گذار هموار بهره گرفته خواهد شد .برای این منظور از متغیرهای سرمایه-
گذاری داخلی ،درآمد مالیاتی ،حجم پول و ارزشافزوده بخش کشاورزی استفاده شده است.
الزم به یادآوری است ورود متغیر سرمایهگذاری برای کنترل اثر عاملهای غیرپولی بر فرآیند
رشد در الگوی نئوکالسیک متداول نیست ولی در الگوهای کینزی و نئوکینزی برای توضیح نرخ
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رشد تولید استفاده میشود .آمار فصلی متغیرهای تولیدات بخش کشاورزی (،)LGDPagri
درآمد مالیاتی ( ،)Linctaxسرمایهگذاری داخلی ( ،)Linvهزینههای دولتی ( )Lgو حجم پول
( )LMمربوط به سالهای  1369-91در ایران بوده که از پایگاه دادههای سری زمانی بانک
مرکزی استخراج شدهاند.

نتایج و بحث
در ابتدا مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشهی واحد فصلی بولیو و مایرن ()BM( )1993
بررسی شد که نتایج مربوطه درجدول ( )1آورده شده است .با مقایسه مقادیر محاسبه شده با
مقادیر بحرانی در سطح احتمال  5درصد مشاهد میشود به غیر از آماره ،t1تمامی آمارههای t 2
و  Fk ,k 1از لحاظ آماری معنیدار میباشند .لذا میتوان نتیجه گرفت که لگاریتم سریهای
زمانی تولیدات بخش کشاورزی ( ،)LGDPagriدرآمد مالیاتی ( ،)Linctaxسرمایهگذاری داخلی
( ،)Linvهزینههای دولتی ( )Lgو حجم پول ( )LMدارای ریشههای واحد در فراونیهای فصلی
نیستند و تنها یک ریشه واحد در فراوانی غیرفصلی (فراوانی صفر) در این سریها ظاهر شده
است .از این رو ،برای ایستا کردن دو سری یادشده از فیلتر تفاضلگیری معمولی ،یعنی
   1  Lاستفاده شد .در واقع ،این سری زمانی از نوع همانباشتگی استاندارد ،یعنی )I(1
میباشد .به منظور اطمینان از ایستابودن سریهای تفاضلگیری شده ،آزمون  BMدوباره برای
این دادهها انجام گرفت که نتاج حکایت از ایستا بودن دادهای تفاضلگیری شده دارد.1
جدول ( )1نتایج آزمون ریشه واحد فصلی برای متغیرهای مورد نظر
متغیر  /فراوانی
لگاریتم تولیدات بخش کشاورزی
()LGDPagri
لگاریتم هزینههای دولتی ()LG
لگاریتم درآمد مالیاتی()Linctax
لگاریتم سرمایه گذاری داخلی ()Linv

لگاریتم حجم پول ()LM

0

π

π
2

𝑡1

𝑡2

𝐹3,4

2π
3
𝐹5,6

𝐹7,8

π
3

π
6

5π
6
𝐹9,10

𝐹11,12

-1/35

-4/42

15/97

12/63

6/54

6/41

12/67

-2/03
-1/66
-1/73
-2/73

-4/53
-3/54
-4/61
-3/42

10/38
12/80
12/11
7/23

7/91
8/23
8/64
8/64

13/14
12/36
13/47
6/82

6/82
13/25
9/81
11/13

6/43
14/32
22/16
13/32

*مقادیر بحرانی در سطح احتمال  %1برابر با  .𝐹K,K+1 =8.30 ،𝑡2 =-3.33 ،𝑡1=-3.83و سطح احتمال %5
برابر با  .𝐹K,K+1 =6.25 ،𝑡2 =-2.76 ،𝑡1=-3.29میباشد (فرانسس و هیبایجن.)1997 ،

 1جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص آزمون ریشه واحد فصلی به مطالعه قهرمان زاده ( )1389مراجعه شود.
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برای بررسی غیرخطی بودن الگو از آزمون تراسورتا استفاده شده است که نتایج مربوطه در
جدول ( )2آمده است .نتایج در ستون اول (  ) H 0جدول ( )2نشان میدهد که به ازای تمامی
متغیرهای گذار مورد نظر فرض صفر رد میشود لذا میتوان نتیجه گرفت که سری زمانی
تولیدات بخش کشاورزی رفتار غیرخطی دارد.
جدول ( )2مقادیر سطح احتمال آماره آزمونF

متغیرهای گذار
*

H0

H 04

H 03

H 02

الگوی پیشنهادی

0/0000

0/000

0/215

0/000

LSTR

dLGt

0/004

0/521

0/064

0/042

LSTR

dLinctax t

0/0001

0/154

0/144

0/000

LSTR

dLinvt

0/0004

0/037

0/121

0/000

LSTR

dLM t

0/0002

0/032

0/000

0/000

LSTR

dLGt 1

0/026

0/869

0/533

0/019

Linear

dLinctax t 1

0/0005

0/12

0/344

0/000

LSTR

dLinvt 1

0/0009

0/715

0/004

0/000

LSTR

dLM t 1

0/00023

0/16

0/005

0/000

LSTR

TREND

0/00064

0/26

0/008

0/000

LSTR

dLGDPagrit 1

پیش از برآورد الگوی رگرسیون گذارهموار الزم میبود ابتدامتغیر گذار و سپس تابع گذار تعیین
گردد .برای برآورد الگو در این تحقیق از روش حداکثر درستنمایی و الگوریتم نیوتن-رافسون
استفاده شده است بنابراین تعیین مقادیر اولیه پارامترهای  و  cشرط الزم برای برآورد می-
باشد .همانطور که در بخش مواد و روشها گفته شد هریک از متغیرهای برونزا و وقفههای آنها
یا وقفههای متغیرهای درونزا و یا متغیر روند میتوانند به عنوان متغیر گذار انتخاب شوند .با
توجه به جدول ( )2متغیر  dLGDPagrit 1دارای کمترین مقدار  P-valueبوده و به عنوان
متغیر گذار انتخاب شده است .بنابراین به دلیل اینکه متغیر درونزای با وقفه به عنوان متغیر
گذار انتخاب گردید ،الگوی  STRتبدیل به الگوی  STARمیشود که الگوی خودتوضیحی گذار
هموار نامیده میشود .همچنین براساس آزمون تراسویرتا و براساس نتایج آماره آزمون  Fبرای
فرضهای صفر  H 04و  H 02 ، H 03مالحظه میشود که فروض  H 04و  H 02مربوط به متغیر گذار
رد شده است و الگوی  LSTRالگوی مناسبی جهت تحلیل رفتار نامتقارن تولیدات بخش
کشاورزی است.
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با استفاده از مقادیر اولیه    0.5و  c  2.6و الگوریتم نیوتن-رافسون به برآورد پارامترهای
الگو پرداخته شد که پس از تکرار برآورد الگو و همگرایی برآورد پارامترها ،الگوی نهایی STAR
زیر به دست آمد که نتایج برآورد الگوی  LSTRمورد نظر در جدول ( )3آمده است.
جدول ( )3نتایج برآورد الگویLSTAR

متغیرها

ضرایب بخش خطی

ضرایب بخش غیرخطی

عدد ثابت

-3/6
-2/26
-0/95

5/49
1/508
2/109

-0/19

1/18

-2/7

7/403

1/15

-1/374

3/98

-11/866

-0/436
-4/138

-0/436
-4/138

dLGDPagrit 1

dLinctax t
dLinvt
dLM t
dLinvt 1
dLM t 1
C



2

Adjusted R : 0/971
Sc: -181/63
AIC:-226/07
SSR: 6/5862

Variance of transition variable: 2/5055
*variance of residuals:0/0889
*Jarque-Bera test:0/7205
*Test of No Error Autocorrelation: 0/0007
*ARCH-LM test: 0/3664

منبع :نتایج تحقیق * .مقادیر ذکر شده بیانگر  P-valueمیباشند.

مقادیر  P-valueبرای آزمونهای بروچ-گادفری ( ،)0/0007آماره  )0/3664( ARCH-LMو
ژاکو-برا ( )0/7205در جدول ( )3به ترتیب نشان میدهند که مشکل خودهمبستگی بین
اجزای اخالل ،ناهمسانی واریانس شرطی و عدم نرمال بودن در این الگو وجود ندارد .همچنین
برابر نتایج الگوی برآوردی ،رشد تولیدات بخش کشاورزی در یک دوره قبل به عنوان متغیر
گذار انتخاب شده است و لذا رشد تولیدات بخش کشاورزی نسبت به مقدار رشد یک دوره قبل
خود ،یک رفتار نامتقارن از خود نشان میدهد .در الگوی  LSTRگذار بین دو وضعیت ،حول
نقطه  )c=0/436( cصورت میگیرد .بنابراین نقطه عطف تغییر ضرایب در تابع لجستیک برآورد
شده در جدول ( ،)3متناظر با  43درصد مقدار رشد فعلی تولیدات زیربخش کشاورزی در یک
دوره قبل است و سرعت گذار بین دو وضعیت رشد تولیدات (  ) یعنی حرکت رشد تولیدات
کشاورزی از این حد به باالتر از آن ،برابر  4/138میباشد .مالحظه میشود که این یک مقدار
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متعادلی است و نشان میدهد که سری زمانی مورد بررسی غیرخطی میباشد .در صورتی که
مقدار  به شکل افراطی بزرگ یا خیلی کوچک بود بیانگر خطی بودن سری زمانی میبود .در
پژوهش فرزینوش و همکاران ( )1391نیز مقادیر نهایی  cو  به ترتیب برابر  0/14و 5/94
تعیین شده است که با یافتههای این پژوهش همخوانی دارد.
با توجه به اینکه الگو به صورت لگاریتمی برآورد شده ،پارامترهای برآوردی برای متغیرها،
کشش را نشان میدهند .افزایش یک درصد درآمد مالیاتی ،در وضعیت اول یعنی رشد پایین
تولیدات بخش کشاورزی در دوره قبل ،به میزان0/95درصد باعث کاهش تولیدات بخش
کشاورزی در دورهی آتی میشود و در وضعیت دوم یعنی رشد باالی تولیدات بخش کشاورزی
در دوره قبل به میزان 2/109درصد تولیدات بخش کشاورزی را افزایش میدهد .افزایش
سرمایهگذاری داخلی در وضعیت رشد پایین تولیدات به اندازه  0/19درصد موجب کاهش و در
وضعیت افزایش تولیدات بخش کشاورزی به اندازه  1/18درصد موجب افزایش تولیدات بخش
کشاورزی میشود .همچنین افزایش حجم پول با کشش  2/74درصد در وضعیت اول باعث
کاهش و با کشش  7/403درصد در وضعیت دوم باعث افزایش تولیدات بخش کشاورزی می-
شود .به عبارت دیگر زمانی که تولیدات بخش کشاورزی دوران رونق و رشد باالی خود را تجربه
می کند افزایش حجم پول و گردش اقتصاد موجب شکوفاتر شدن این بخش و افزایش رشد
بخش کشاورزی میگردد در حالیکه زمانی که رشد بخش کشاورزی کمتر از  43درصد رشد
دوره قبل خود بوده حجم پول اثر معکوس بر رشد بخش کشاورزی دارد .افزایش سرمایهگذاری
در یک دوره قبل در وضعیت اول با ضریب  1/15موجب افزایش و در وضعیت دوم با ضریب
 1/374موجب کاهش تولیدات بخش کشاورزی شده است .افزایش حجم پول در دوره قبل با
ضریب  3/98در وضعیت اول باعث افزایش شده و در وضعیت دوم با ضریب  11/866باعث
کاهش تولیدات بخش کشاورزی میشود .مالحظه میگردد که میزان اثرگذاری متغیرهای کالن
اقتصادی بر تولیدات بخش کشاورزی در دو وضعیت ،متفاوت بوده و دارای رفتار نامتقارن می-
باشند.منحنی تابع گذار در شکل ( )2آورده شده است که نشان میدهد تابع گذاربه طور مالیم
افزایش مییابد .در واقع شکل بیان میکند که گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر به صورت
مالیم رخ میدهد.
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شکل ( )2تابع گذار الگویLSTRبرآورد شده

شکل ( ) 3منفی مجموع مربعات تابع گذار در برابر برآورد غیرخطی ( 0/436و ˆ, ĉ (=)-4/138
) را نشان میدهد .مجموع مربعات تابع گذار به طور اساسی در جهت  برای مقادیر ثابت c
هموار است .برای مقادیر بزرگتر  ارزش تابع گذار الجستیک حول  cبه طور آنی از صفر به
یک تغییر میکند .در الگوی  ، LSTARدو وضعیت (رژیم) به طور معقوالنه بسته به انقباض و
انبساط تعیین شده توسط نقاط شروعی با هم مرتبط هستند زیرا  dlGDPagritتبدیل صورت
یکنواخت متغیر انتقال  dlGDPagrit 1است.
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شکل ( )3منفی مجموع مربعات تابع گذار الگویLSTR

نتیجهگیری و پیشنهادها
براساس آنچه که بیان شد مالحظه میشود برای بررسی تغییرات تدریجی متغیرهای کالن
اقتصادی در وضعیتهای مختلف اقتصادی ،الگوی خطی الگوی مناسبی نیست و بهتر است از
الگوهای غیرخطی استفاده شود .در الگوی  STARپارامترهای خودتوضیحی به آرامی تغییر
میکنند .در این تحقیق از الگوی غیرخطی  LSTRاستفاده شده است .اثر متغیرهای کالن مورد
بررسی در این تحقیق ،در دو وضعیت رشد باالتر و پایینتر از  43درصد تولیدات بخش
کشاورزی در یک دوره قبل ،متفاوت از هم بودند و نشاندهنده اثرات نامتقارن آنها بر تولیدات
بخش کشاورزی میباشد .با اثبات نامتقارن بودن تأثیر سیاستهای پولی بر تولید در اقتصاد
ایران ،الزم است که سیاستگذاران اقتصادی در تدوین و اعمال سیاستهای انبساطی پولی برای
افزایش فعالیت های اقتصادی و ایجاد رونق و بهبود اقتصادی که دارای تأثیرات تورمی قابل
مالحظهای است با احتیاط بیشتری عمل کنند زیرا اعمال سیاست پولی انقباضی برای رویارویی
با تورم ناشی از سیاستهای انبساطی تأثیرات رکودی قابل مالحظهای دربردارد.
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