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بيني نرخ تورم و نقدينگي و اثرات آنها بر ارزش افزوده پيش

 بخش كشاورزي
 1 حامد دهقانپور و وحيد دهباشی، حميد محمدیمسعود دهدشتی، 
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 چکيده
باشد که خود منجرر بره افرزايش    ي ايران در چند دهه گذشته افزايش حجم نقدينگي مييکي از مشکالت اقتصاد

گردد. از سوي ديگرر  بشرش کشراورزي بره ننروان يکري از بششرهاي نمرد          ها و ايجاد تورم ميشاخص قيمت
يره ايرن   رو  هدف اولگيرد. از اينهاي کالن اقتصادي قرار ميگيرياقتصادي کشور  تحت تاثير سياستها و تصميم

بيني حجم نقدينگي و نرخ تورم بود. براي اين منظور  پس از بررسي ايستايي و تصادفي بودن متغيرها مطالعه پيش
بيني اسرتفاد   براي پيش ARCHو  ARMAمور  الگوهاي هارمونيک  -با استفاد  از آزمون ناپارامتريک واليس

در پريش   ARMA(2,1)شدند. بر اين اسرا،  الگروي   بيني اين متغيرها انتشاب شدند و بهترين الگو براي پيش
در پيش بيني نقدينگي داراي خطاي کمتر و در نتيجره کرارايي بيشرتر     GARCH(1,1)بيني نرخ تورم و الگوي 

باشد. در نهايت به بررسي تاثير حجم نقدينگي و نرخ تورم نسبت به ساير الگوهاي مورد استفاد  در اين مطالعه مي
دهد که ارتباط مسرتقيم  ش کشاورزي پرداخته شد. نتايج بدست آمد  از مطالعه حاضر نشان ميبر ارزش افزود  بش

اما ضعيفي بين حجم نقدينگي  نرخ تورم و ارزش افزود  بشش کشاورزي وجود دارد  نلت اثررات ضرعيح حجرم    
 باشد.شاورزي تواند به دليل ارتباط سيستم پولي کشور و بشش کنقدينگي بر ارزش افزود  بشش کشاورزي مي
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 مقدمه

هوای قابول تو وه از    هوا و ررفيوت  بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به لحاظ دارا بوودن قابليوت  

مواد غذایی مردم و تهيه مواد اوليه  اهميت خاصی برخوردار است و به لحاظ نقشی که در تامين

کشواورزی بوه عنووان     (. بخوش 2931)مقدسی و فرهادی، برخی صنایع دارد، شایان تو ه است 

گيریهوای کوالن اقتصوادی    یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور تحت تاثير سياستها و تصميم

خير پدیده تورم بوده گيرد. در ایران یکی از مهمترین مشکالت اقتصادی طی چند دهه اقرار می

هوای  است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از و ود تورم همواره یکوی از اهودام مهوم برناموه    

توسعه کشور بوده است. تورم یک پدیده اقتصادی و ا تماعی است و باید آن را در چهره  دیود  

بوه عنووان    های پيچيده و غامض اقتصاد در قرن حاضور دانسوت. توورم   دنيای امروز یکی از  لوه

های اقتصادی همواره باعث نگرانی دولتموردان و صواحب ناوران اقتصوادی اسوت.      یکی از پدیده

تورم که خود معلول عوامل مختلو  اسوت مو وب پيامودهای اقتصوادی، ا تمواعی و فرهنگوی        

گردد که هر کدام بوه نوبوه   متعددی همچون فقر، توزیع نابرابر درآمد و گسترش مفاسد مالی می

کند. به همين دليل، در کليه کشورها ثبات های قابل تو هی را بر اقتصاد تحميل میهخود هزین

شوود.  گوذاری اقتصوادی در ناور گرفتوه موی     ای و سياسوت ها به عنوان هدم اصلی برنامهقيمت

مطالعات بسياری در ایران برای شناسایی علل تورم انجام شده است. بيشتر مطالعات انجام شوده  

اند که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پوولی اسوت و حجوم    به این نتيجه رسيدهدر این زمينه، 

؛ 2911؛ داوودی، 2911باشد )طبيبيوان و سووری،   نقدینگی از عوامل اصلی و مهم ایجاد آن می

؛ قوووام 2932؛ کووازرونی و اصوو ری، 2913؛ نايفوی،  2911نيووا، ؛ افشووين2911 اللوی نووايينی،  

 (.2931؛ هادیان و پارسا، 2931ينی و محتشمی، ؛ حس2931مسعودی و تشکينی، 

با تو ه به مطالعات صورت گرفته مشخص شد که افزایش حجم نقدینگی یکی از عوامل مهوم و  

ها و ایجاد تورم بوده است. از آنجايی که شاخص قيموت محصوو ت   عمده افزایش شاخص قيمت

رخ تورم بوه یوک انودازه تحوت     کشاورزی و غيرکشاورزی با افزایش حجم نقدینگی و در نتيجه ن

گيرند و ممکن است این ت ييرات شاخص قيمت به نفع یا زیان بخوش کشواورزی   تاثير قرار نمی

باشد، در نتيجه بر تخصيص منابع در بخش کشاورزی و توليودات ایون بخوش اثورات ميبوت یوا       

 منفی خواهد داشت. 

تورم بر ارزش افزوده بخش کشواورزی  در این راستا، در این مطالعه تاثير افزایش نقدینگی و نرخ 

بينوی توورم و   بررسی خواهد شد. برای این مناور ابتودا بوه پويش    2909تا  2911برای سالهای 
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-بينی تورم در فرآینود سياسوت  حجم نقدینگی با استفاده از روشهای مو ود پرداخته شد. پيش

بينوی   بردن دقوت پويش  گذاری اقتصادی از حساسيت با یی برخوردار است و بر این اساس، با 

بينوی ایون   گذاری اسوت. زیورا پويش   کمی و تلفيق آن با معيارهای قضاوتی از ضروریات سياست

دهد تا بتوان ميزان انحرام عملکرد مورد انتاار هدم از مقادیر از قبل تعيين شوده  امکان را می

بينوی شوده   و مقادیر پيشگيری کرد. سپس با استفاده از مقادیر واقعی این مت يرها آنها را اندازه

، به بررسی اثور ایون مت يرهوا بور ارزش افوزوده بخوش کشواورزی        2909و  2930برای سالهای 

پرداخته شد. در ایران مطالعاتی به بررسی اثر مت يرهای اقتصادی بور بخوش کشواورزی صوورت     

 گرفته است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره شده است. 

در مطالعه خود رابطه بين مت يرهای عمده اقتصادی بخش کشاورزی  (2910مقدسی و یزدانی )

گوذاری را بوا سياسوتهای پوولی و موالی دولوت       از  مله ارزش افزوده، قيمت، صادرات و سرمایه

بررسی کردند. برای این مناور، از بردارهای رگرسيونی و رگرسيون هم انباشتگی اسوتفاده شود.   

افوزوده، قيموت و   ير سياستهای پولی و موالی دولوت بور ارزش   نتایج این مطالعه نشان داد که تاث

گوذاری در ایون بخوش منفوی اسوت.      صادرات محصو ت کشاورزی ميبت و بور ميوزان سورمایه   

مودت بيشووتر از  همچنوين تواثير سياسوتهای پوولی بور قيموت محصوو ت کشواورزی در کوتواه         

 سياستهای مالی است. 

پولی و مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران پرداخت. ( به بررسی اثر سياستهای 2939محرابيان )

در این مطالعه حجم نقدینگی به عنوان ابزار سياست پولی و حجم مخارج دولت به عنووان ابوزار   

سياست مالی استفاده شد. برای این مناور، از الگوی تصحيح خطای برداری استفاده شد. نتوایج  

و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مدت نشان داد که سياست مالی و پولی در کوتاه

 ميبت دارد.

(، در مطالعه خود به بررسی تاثير افوزایش نقودینگی بور توليود     2939محمدی دینانی و اکبری )

بينوی  بينوی شوده و پويش   بخش کشاورزی پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که رشد پويش 

بور توليود    22/9و  0/9و به ترتيوب برابور بوا     نشده حجم نقدینگی، در بلندمدت دارای اثر ميبت

باشد. از ایون رو،  داری غير صفر نمیحقيقی بخش کشاورزی است، اما این تاثيرات به طور معنی

 توان رد کرد.  خنيی بودن حجم نقدینگی بر بخش کشاورزی را نمی

ات قيمتهوای  ( با هدم قرار دادن سياستهای پولی و نرخ ارز بور ت ييور  2931ترکمانی و پریزن )

نسبی کشاورزی، نشان دادند که قيمت محصو ت کشواورزی و موواد غوذایی نسوبت بوه سوطح       
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قيمت کل و نرخ ارز حساسيت ميبت دارند. همچنين سطح قيمتها نسبت به ت ييور حجوم پوول    

 دهد.مدت حساسيت ميبت نشان میدر بلندمدت حساسيت منفی و در کوتاه

( در مطالعه خود به بررسی تاثير شوکهای پولی بر رشد 2933ميرزایی خليل آبادی و همکاران )

بخش کشاورزی ایران پرداختند. نتایج این مطالعه حاکی از و ود ارتباط ضعي  ميوان سيسوتم   

 پولی و بخش کشاورزی است.

( به بررسی اثر سياستهای پولی و نرخ ارز بر عرضوه، قيموت و صوادرات    2933) دادرس و زیبایی

ن پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که برای مهار تورم و افزایش قيمت بخش کشاورزی ایرا

های کشاورزی نبایستی تنها بر سياستهای پولی تکيه کرد بلکوه در  محصو ت کشاورزی و نهاده

 بلندمدت بایستی همه مت يرهای اقتصاد کالن را نيز مدنار قرار داد.

 روش تحقيق 
 بيني  پيش 

زموانی و وود دارد کوه بوه دو گوروه اصولی        بينی مت يرهای سریپيش های متعددی برایروش

روش های کيفی و کمی دسته بندی موی شووند. روش هوای کموی را موی تووان بوه دو دسوته         

رگرسيونی و غير رگرسيونی تقسيم بندی کرد. روش هوای غيور رگرسويونی شوامل روش هوای      

موایی موی باشوند. روش هوای     ميانگين ساده، ميوانگين متحورو و انوواو روش هوای تعودیل ن     

رگرسيونی نيز به دو گروه علی و غير علی تقسيم بندی می شوند. از  مله روش های رگرسيون 

( و مودل خوود   ARCHعلی می توان به مدل خوود رگرسويو بوا واریوانس ناهمسوانی شورطی )      

( اشواره نموود. روش هووای   GARCHرگرسويو بوا واریوانس ناهمسوانی شورطی تعمويم یافتوه )       

 هستند. ARIMAو  ARMAغير علی نيز شامل روش های هارمونيک و فرآیند  رگرسيون

  الگوی هارمونيک 

فرض اساسی تحليل هارمونيک سری زمانی این است که یک سری زمانی را می توان به صوورت  

 (:1991، 1ترکيبی از سيکل های دارای ميدان نوسان به صورت تابع زیر نوشت )سدرسکی
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ضورایب  1و  1مدت زمان سيکل فورض شوده،    pداده های سری زمانی مورد مطالعه ، tYکه

 روند زمانی است. tهارمونيک یا ميدان نوسان و 

(را بوه   2بطه) چنانچه فرض شود داده های سری زمانی دارای مت ير روند هم باشند، می توان را

 صورت زیر نوشت:
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sin( 110 

  ز اخالل معادله است.tU، نشان دهنده زمان و tدر رابطه فوق نيز 

در روش هارمونيک با تو ه به این که داده ها روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سا نه باشد، موی  

مدت را به دسوت آورد. اگور داده هوا سوا نه باشوند، فقوط        توان طول سيکل کوتاه مدت و بلند

سيکل بلند مدت را می توان بدست آورد. برای محاسبه طول سيکل بلند مدت پوس از تخموين   

(تابع استفاده شده، معنی داری مت يرهای 
2

sin(
p

t  و)
2

cos(
p

t    مورد بررسی قورار گرفوت و

را محاسبه و تفواوت   tYکی از مت يرهای فوق معنی دار شده باشد، مقداردر صورتی که حداقل ی

را به دست آورده و تابعی که دارای با ترین تفاوت باشد به عنوان توابع  tYبين بيشينه و کمينه 

 می شود.در این تابع به عنوان طول سيکل بلندمدت انتخاب  pهارمونيک و مقدار 

  الگویARCH 

در این الگو)خود توضيح با واریانس ناهمسانی شرطی(، هرچند خطای پيش بينوی قابول بورآورد    

است، اما نمی توان عالمت  مله اخالل را پيش بينی نمود. همچنين در این روش واریانس غيور  

شرطی همسان می باشد در حالی کوه واریوانس در هور زموانی مشوروط بوه اطالعوات گذشوته         

 به صورت زیر باشد:tyناهمسان است. اگر مت ير 

(9) ....... T،               t1=،2ttt exy  / 

پارامتر است  k× 2شامل /بردار مت ير مستقل با وقفه می باشد و  k× 2شامل txکه در آن 

(به شرط مجموعه اطالعات teتوزیعی از  مله پسماند  تصادفی ) HARC،آنگاه مدل 

مت يرهای با وقفه  ,...,,, 22111   ttttt xyxy ( 2031است. لذا در حالت کلی انگل )

 (: 2003، 9فرض می نماید  مله خطای شرطی دارای توزیع نرمال است )سبيتينی و لينتون

                                           
3 - Sabbatini & Linton 
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2در رابطه فووق،  

th   واریوانس شورطیe      1مشوروط  بوه مجموعوه اطالعوات t و  بورداری از

 مت يرهای از پيش تعيين شده است که واریانس خطای شرطی را تحت تاثير قرار می دهد.

منووط بوه ایون اسوت کوه مودل تخموين زده شوده دارای اثور           ARCHدل البته استفاده از مو 

ARCH شود:باشد. برای این مناور از آزمون دو مرحله ای انگل استفاده می 

(1)  

نخواهد بود و در نتيجه  ARCHرد نشود، مدل تخمينی دارای اثر  0Hدر آزمون فوق اگر فرض 

 ARCHرد شوود، مودل دارای اثور     oHاستفاده کرد ولی اگر فورض   ARCHنمی توان از مدل 

 است و باید از این مدل  هت تخمين استفاده کرد.

  الگویARMA   

 qمرتبه  ملوه خوود رگرسويون و    Pگویند که شامل  ARMA (p,q)ه طور کلی، فرآیندی را ب

مرتبوه  ملوه بوا وقفوه از مت يور       p)به عبارت دیگر شوامل   مرتبه  مله ميانگين متحرو باشد

مرتبوه تفاضول    dتبه  مله اخالل باشد(. همچنين اگر یک سری زموانی پوس از   مر qوابسته و 

کنيم، در ایون صوورت   مدلسازی  ARMA (p,q)گيری ایستا شود و سپس آن را توسط فرآیند 

 ARIMA (p,d,q)سری زمانی اصلی، سری زمانی خود رگرسيونی ميانگين متحورو انباشوته   

 (:2003به صورت زیر است )گجراتی، ARMA (p,q)طور کلی یک مدل عمومی باشد. بهمی

(1) 
qtqtttptpttt yyyy    ...... 22112211

 

 بررسي قدرت پيش بيني 

برای بررسی قدرت پيش بينی و یا انتخاب بهترین مدل از بين مدل های مختل  سوری زموانی،   

ه کمک آن تصميم  زم در خصوص قبول یا رد مدل پيش بينی اتخاذ به معياری نياز داریم که ب

 شود. 

معيارهای مختلفی برای اندازه گيری دقت مدل های پيش بينی و وود دارد. در ایون مطالعوه از    

( و درصود  RMSE ذر ميوانگين مجوذور خطوا )    ،(MAEمعيارهای ميانگين قدر مطلق خطا )
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( تا 3د. این معيارها را می توان به صورت روابط )( استفاده شMAPEميانگين قدر مطلق خطا )

 (:2911( نشان داد )آذر و مومنی ،29)
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مقدار واقعی سری و tXتعداد سالهای پيش بينی شده و nکه 


tX    مقدار پويش بينوی شوده آن

اسووتفاده شوود  1بينووی از روش یووک گووام بووه  لووو باشوود. بوورای محاسووبه خطووای پوويش مووی

 (.2003)گجراتی،

 آزمون تصادفي بودن

در حالت کلی، مدل های پيش بينی یا بر اساس روند گذشته بنا شده اند یا در آنها مت يور علوی   

پويش بينوی فووق اسوتفاده نموود کوه معيارهوایی         و ود دارد. اما در صورتی می توان از مدهای

های کوتاه مدت و بلند مدت در سری و ود داشته باشد. لذا قبول از  همچون روند زمانی، سيکل

هوا زموانی را   استفاده از روش های پيش بينی می بایست تصادفی یا غير تصوادفی بوودن سوری   

بينی بر های پيشند، نمی توان از مدلها تصادفی باشمورد بررسی قرار داد. چرا که اگر این داده

 (.2932اساس روند گذشته استفاده نمود )عبدالهی عزت آبادی ،

آزمون های مختلفی برای بررسی تصادفی بودن یک سری زمانی و ود دارد که اکيوراین آزموون   

ها غير پارامتریک هستند. یک روش غير پارامتریک برای آزمون و وود نوسوانات سويکلی، روش    

مور است. اساس قضاوت این آزمون به این صورت است که تفاضل مرتبه اول یک سری  -سوالي

که عالمت آن از ميبت به منفی یا برعکس ت يير موی کنود، بوا هموين سوری از نووو تصوادفی        

مقایسه می شود. قبل از انجام این آزمون می بایسوت تعوداد دوره هوای هوم عالموت در حالوت       

 ( استفاده می شود:22این مناور از رابطه )تصادفی محاسبه شود و برای 

                                           
4 -One-Step ahead 
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تعوداد دوره مشواهده    Uدر سری مورد بحوث و   dدوره مشاهده شده با طول تعداد  uکه در آن 

2در صورتی که آماره   در حالت تصادفی بودن سری است. dشده با طول 

p  محاسباتی کمتور از

کنويم. اموا اگور ایون     مقایسه موی  1باشد، آماره محاسباتی را با آماره  دول با در ه آزادی  9/1

2باشد، آماره  9/1يشتر از آماره ب

p    2محاسوباتی بوه صوورت

p    اسوت   1/1بورای در وه آزادی

 (.1991)بالتا ی، 

 -های پارامتریک  هت آزمون تصادفی بوودن یوک سوری زموانی، آزموون دوربوين      یکی از روش

مورد بررسی روی مت ير زموان رگورس   واتسون است. برای انجام این آزمون، ابتدا لگاریتم مت ير 

واتسون و ود خوود همبسوتگی ميبوت در وه اول      -سپس با استفاده از آماره دوربين می شود.

مورد بررسی قرار می گيرد. در صورتيکه و ود خود همبستگی ثابت شود، فرض تصوادفی بوودن   

مشاهدات بوه طوور   سری رد می گردد. البته در صورتی می توان از این آزمون استفاده نمود که 

بورا   -تقریبی نرمال توزیع شده باشند.  هت بررسی نرمال بودن در این مطالعه از آزمون  وارکو 

 (.1999استفاده شد )صدیقی و همکاران، 

الگوهوای معرفوی    2911-31در این مطالعه با استفاده از سری نرخ تورم و نقدینگی بورای دوره  

ش بينی صوورت خواهود گرفوت. در نهایوت بورای      پي 2931-31شده برآورد و سپس برای دوره 

شوود. از آنجوا کوه    بينوی انجوام موی   با استفاده از الگوی منتخب پويش  2909و  2930های سال

استفاده از روشهای رگرسيونی پيش بينی مستلزم بررسی خواص ایستایی می باشوند، لوذا ابتودا    

ه واحد مورد بررسی قرار گرفت. برای رفتار آماری آنها به لحاظ ایستایی با استفاده از آزمون ریش

آزموون ایسوتایی بورای دو    یافته استفاده شد. فولر و دیکی فولر تعميماین مناور از آزمون دیکی

 انجام گرفت. Eviews6مت ير نرخ تورم و نقدینگی، توسط نرم افزار 
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 الگوی خود توضيح برداری 

سورمایه و ارزش افوزوده بخوش    برای بررسی رابطه علی بوين نورخ توورم، نقودینگی، مو وودی      

استفاده نمود کوه   VARتوان از آزمون عليت گرانجر در غالب سيستم کشاورزی، در صورتی می

تمامی مت يرهای الگو در سطح ایستا باشند. اگر مت يرهای سری زمانی ایستا نباشند بایسوتی از  

تفاده نموود.  برای بررسی رابطوه بوين مت يرهوای ناایسوتا اسو      VECMالگوی همجمعی و مدل 

بنابراین  زم است که ابتدا از ایستایی مت يرها مطمئن شد، برای این مناور در ایون مطالعوه از   

آزمون ریشه واحد دیکی فولر و دیکی فوولر تعمويم یافتوه اسوتفاده شود. اگور تموامی مت يرهوا         

 همجمع از یک مرتبه باشند، بورای آزموون و وود رابطوه بلندمودت، روش حوداکير راسوتنمایی       

شود. همچنين از معيارهای آکاييک، هنان کوويين  پيشنهاد شده به وسيله یوهانسون استفاده می

 شود.  و شوارتز بيزین به مناور تعيين وقفه بهينه مورد نياز در آزمون همجمعی استفاده می

یافتوه و  اسوتفاده گردیود. فورم تقليول     VARهای زمانی و مدل در مطالعه حاضر از تحليل سری

 باشد:به صورت زیر قابل ارايه می VARختاری مدل ساغير

(29) 
. ...1 1t t n t n tX A A X A X e      

ماتریسوی از ضورایب اسوت کوه بایسوتی در       Aزا مدل و های درونبرداری از مت ير Xکه در آن 

 (. 1991، 1ها بر یکدیگر، مورد تخمين قرار گيرند )اندرسمدل به مناور تحليل اثر مت ير

های مورد استفاده نرخ تورم، مو ودی سورمایه، نقودینگی و ارزش افوزوده    هبرای این مناور داد

باشند که برای دوره زمانی مورد نار از بانک مرکزی  مهوری اسالمی ایران بخش کشاورزی می

  مع آوری شد.   

 جنتاي

 بيني نرخ تورم و نقدينگيپيش (8

فولر و دیکوی فوولر   از روش دیکی آزمون ایستایی برای دو مت ير نرخ تورم و نقدینگی، با استفاده

 ( آورده شده است.2یافته انجام گرفت، که نتایج آن در  دول )تعميم

                                           
5 - Enders 
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 ( نتايج آزمون ايستايي متغيرها8جدول )

 توضيحات درجه ايستايي آماره آزمون متغير
 ا روند و عرض از مبداب I(0) -9/ 0** نرخ تورم
 داا روند و عرض از مبب I(1) -1/ 3* نقدینگی

 ا روند و عرض از مبداب I(0) -91/1*** لگاریتم سرمایه بخش کشاورزی
 ا روند و عرض از مبداب I(0) -31/9** لگاریتم نقدینگی

 ا روند و عرض از مبداب I(0) -13/1*** لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزی
 ا روند و عرض از مبداب I(0) -11/1*** لگاریتم نرخ تورم

 درصد 2داری در سطح درصد، *** معنی 1داری در سطح درصد، ** معنی 29ر سطح* معنی داری د

 های پژوهشماخذ : یافته

باشود.  (، سری نرخ تورم با روند و عورض از مبودا در سوطح ایسوتا موی     2بر اساس نتایج  دول )

درصود   29همچنين مت ير نقدینگی بعد از روند زدایی، بدون عورض از مبودا و رونود در سوطح     

باشد. همچنين تمام مت يرهای مورد استفاده در الگوو، در حالوت لگواریتمی بوا رونود و      ایستا می

 باشند.عرض از مبدا ایستا می

موور   –ير پارامتریک والويس  سپس تصادفی بودن مت يرهای مورد بررسی با استفاده از آزمون غ

( آورده شده است. از آنجا که سوری نورخ   1بررسی شد. نتایج حاصل از این آزمون ها در  دول )

باشند از این رو امکان اسوتفاده از آزموون پارامتریوک دوربوين     تورم و نقدینگی هر دو نرمال نمی

 واتسون  هت بررسی تصادفی بودن مت يرها، و ود ندارد.

 مور –نتايج آزمون تصادفي بودن واليس ( 0جدول )

 نتيجه آزمون آماره آزمون متغير
 سری غير تصادفی است 99/919 *** نرخ تورم
 سری غير تصادفی است 30/193 *** نقدینگی
 درصد  2*** معنی داری در سطح 

 ماخذ: یافته های پژوهش 
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مور هيچ کدام از سری ها تصادفی نيستند. زیورا در تموام موارد،آمواره     –بر اساس آزمون واليس 
2  2محاسباتی بيشتر از آماره   بحرانی در سطح یک درصد است. بنابراین فرض صفر مبنوی

-بينوی موی   بر تصادفی بودن مت يرها را می توان رد نمود و مت يرهای مورد بررسی قابل پويش 

 باشند.  

در مدل  ARCHاستفاده نمود که و ود اثر  ARCHهمچنين در صورتی می توان از مدل 

قطعی شده باشد. برای این مناور ناهمسانی واریانس  مالت اخالل مت يرهای مورد مطالعه 

 ( ارایه گردیده است.9بررسی شد،که نتایج آن در  دول)

 ARCH( نتايج آزمون اثر 9جدول )

 متغير
 های محاسباتيآماره

F 2 
 911/9 922/2 نرخ تورم
 11/11** 09/13** نقدینگی

 ماخذ: یافته های پژوهش                   

دهد که برای مت ير نرخ تورم، آماره های محاسباتی معنی دار نبووده و  ( نشان می9نتایج  دول)

را نمی توان رد نمود. اما در مورد مت يور   ARCH در نتيجه فرضيه صفر مبنی بر عدم و ود اثر

نقدینگی با استفاده از دو آزمون محاسباتی فرضيه صفر رد شده است بنابراین در مطالعه  واری  

 به مناور پيش بينی  نقدینگی و ود دارد. ARCHامکان استفاده از روش 

بينی و پيش  1دست گرمیهای های مو ود را به دو دسته دادهبينی ابتدا دادهبه مناور پيش

-گرمی به برآورد الگوهای مورد نار میهای دستکنيم سپس با استفاده از دادهتقسيم می

های کنار گذاشته شده پردازیم و سپس با استفاده از الگوهایی برآورد شده به پيش بينی داده

ی مشاهدات نی شدهبيپردازیم. در نهایت با استفاده از مقادیر واقعی و پيشبينی می هت پيش

به محاسبه معيارهای خطا پرداخته و الگوی برآورد شده را از لحاظ قدرت پيش بينی با سایر 

-31روشها مقایسه می کنيم. در این مطالعه با استفاده از سری نرخ تورم و نقدینگی برای دوره 

فت. پيش بينی صورت گر 2931-33الگوهای معرفی شده برآورد و سپس برای دوره  2911

                                           
6 -Warm-up 
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بينی نرخ تورم و حجم نقدینگی با استفاده از الگوهای معرفی شده در حاصل از پيش نتایج

 .( ارايه شده است1 دول )

 ( نتايج حاصل از پيش بيني نرخ تورم و نقدينگي با استفاده از الگوهای مختلف4جدول )

 مرتبه فرآیند مت ير روش
 2933مقادیر سال  2931مقادیر سال  2931مقادیر سال 

 بينیپيش حقيقی بينیپيش حقيقی بينیپيش حقيقی

 هارمونيک
 12/21    1/29 03/11   11/11 92/23    12/21 1       نرخ تورم

 1221111 1199001 2302113 2092911 2121132 2119109 0      نقدینگی

ARMA 
 13/21    1/29 11/19   11/11 01/21    12/21 (1,2)  نرخ تورم

 1200912 1199001 2330111 2092911 2192911 2119109 (2،2)  ینگینقد

GARCH 1230919 1199001 2302911 2092911 2103102 2119109 (2،2) نقدینگی 

 های پژوهشماخذ: یافته

( نشان می دهد که سيکل سينوسی و کسينوسی برای نرخ تورم پنج سال و 1نتایج  دول )

ابراین می توان گفت، الگوی رفتاری و ت ييرات نرخ تورم پس از برای نقدینگی نه سال است. بن

 کند.هر پنج سال و نقدینگی پس از هر نه سال روند گذشته خود را تکرار می

های مورد مطالعه در سطح ایستا هستند، بنابراین بورای  همان طور که قبال گفته شد، کليه سری

ر گرفتوه شود. در مطالعوه حاضور بورای      به کوا  ARMAپيش بينی نرخ تورم و نقدینگی الگوی 

( بووور اسووواس نمودارهوووای خوووود q( و ميوووانگين متحووورو)pتعيوووين مرتبوووه اتورگرسووويو )

هایی با مرتبه های مختلفوی  ( ، ابتدا مدلPACF( و  خود همبستگی  زيی )ACFهمبستگی)

تخمين زده شد و برای مطمئن شدن از مناسب بودن مودل بورازش شوده، پسوماندهای      q,pاز 

( بور اسواس   p,qفوق با استفاده از آزمون ریشه واحد بررسی و سوپس از بهتورین مرتبوه )   مدل 

کوچکترین مقدار معيارهای دقت )کمترین خطای پيش بينوی ( انتخواب شود کوه نتوایج آن در      

 ( آورده شده است.1 دول )

، MAEبه مناور مقایسه قدرت پيش بينی الگوهای مورد استفاده در این مطالعوه از معيارهوای   

RMSE  وMAPE ( آورده شده است. ایون معيارهوا بور    1استفاده شد که نتایج آن در  دول )

 و مقادیر پيش بينی شده به دست آمد. 2931-33اساس مقایسه داده های واقعی دوره 



 03 ...بيني نرخ تورم و نقدينگي وپيش

 

 8916-11( مقايسه قدرت پيش بيني روش های مختلف در دوره 2جدول )

 MAE RMSE MAPE الگو متغير

 نرخ تورم
 21/0 31/2 10/2 کهارموني

ARMA(2,1) 29/2 11/2 31/1 

 نقدينگي
 90/1 3/11111 9/11921 هارمونيک

GARCH(1,1) 11112 1/11211 11/2 
ARMA(1,1) 1/3111 1/0911 11/9 

 ماخذ: یافته های پژوهش

( کليوه معيارهوای دقوت حواکی از ایون موی باشوند کوه الگووی          1با تو وه بوه نتوایج  ودول )    

ARMA(2,1)  پيش بينی نورخ توورم و الگووی    درGARCH(1,1)     در پويش بينوی نقودینگی

دارای خطای کمتر و در نتيجه کارایی بيشتر نسبت بوه سوایر الگوهوای موورد اسوتفاده در ایون       

بينوی  مطالعه می باشند. بنابراین نرخ تورم و نقدینگی با استفاده از روشهای برگزیده برای پويش 

 ( گزارش شده است.1د. نتایج این قسمت در  دول )استفاده شدن 2930-09دوره زمانی 

 ( پيش بيني نرخ تورم و نقدينگي با استفاده از کم خطاترين الگو برای خارج از دوره بررسي6جدول )

 مدل پيش بيني متغير
 مقادير پيش بيني شده

8913 8932 
 ARMA(2,1) 11/21 92/20 نرخ تورم
 GARCH(1,1) 1113902 9910119 نقدینگی

 های پژوهشماخذ: یافته

 بررسي اثر نرخ تورم و نقدينگي بر بخش کشاورزی (0

از آنجایی که لگاریتم مت يرهای نقدینگی،نرخ تورم، ارزش افزوده بخوش کشواورزی و مو وودی    

سرمایه در بخش کشاورزی در سطح ایستا بود، برای بررسی رابطه علی بين حجم نقدینگی، نرخ 

( اسوتفاده شود.   VARکشواورزی از الگووی خوود توضويح بورداری )     تورم و ارزش افزوده بخش 

، هنوان کوويين   (AIC)آکاييوک  با استفاده از سه ضابطه  همچنين نتایج تعيين تعداد وقفه بهينه

(HQ ) و شوارتز بيزین(SBC) باشد.نشان داد که تعداد وقفه بهينه سه می   

بينی یوک  گو، در واریانس خطای پيشهای وارده به مت يرهای الروش تجزیه واریانس سهم تکانه

تجزیوه واریوانس نسوبتی از    کند. به عبارت دیگر، مدت و بلندمدت را مشخص میمت ير در کوتاه

نوسانات مت ير وابسته، که به علت شوو روی خودش و بخشی که به علت شووکهای وارده روی  
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دهد. عالقوه  س را نشان می( نتایج تجزیه واریان1دهد.  دول )مت يرهای دیگر است، را نشان می

مندیم که تعيين کنيم که چه ميزان از ت ييرات آتی مت ير ارزش افزوده بخش کشاورزی توسط 

 شود.نرخ تورم و نقدینگی توضيح داده می

های گونواگون نشوان   بينی مت يرهای مربوطه را طی دورهستون نخست این  دول خطای پيش

ن است که خطا در هر سال بر اساس خطای سال قبول  دهد. علت افزایش آن در طی زمان ایمی

شود و همانگونه که از تجزیه واریانس مربوط به مت ير ارزش افزوده بخش کشاورزی محاسبه می

هوای گونواگون ناشوی از ت ييورات در مقوادیر  واری و       بينی در دورهمشخص است خطای پيش

ناشوی از حجوم    هر دوره سهم شوو دهد درهای آنی است. همان گونه که نتایج نشان میتکانه

نقدینگی و تورم در تو يه نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی در نوسان است و سوهم حجوم   

نقدینگی در نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به مو ودی سرمایه با گذشوت زموان   

بينوی  خطوای پويش  یابد. به عبارت دیگر، حجم نقدینگی بيشترین اثر را بر واریوانس  افزایش می

 ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت خواهد داشت.

درصود از   99/9درصود و   10/1همچنين در دوره دوم مو ودی سرمایه و نرخ تورم بوه ترتيوب   

دهند که بيشترین تاثير نرخ تورم مربوط به نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی را توضيح می

 باشد.همين سال می

 VARيه واريانس ارزش افزوده بخش کشاورزی به اجزای آن در مدل ( تجز2جدول )

 لگاریتم

 مو ودی 

 سرمایه 
رملگاریتم نرخ تو  

لگاریتم 

 نقدینگی
لگاریتم ارزش افزوده بخش 

 کشاورزی
 خطای استاندارد

 دوره

 زمانی 

9 9 9 299 21/9 2 

10/1 99/9 21/9 0/02 21/9 1 
91/29 10/9 91/11 90/11 23/9 9 
12/19 11/2 93/19 11/12 19/9 1 
01/11 21/2 13/11 23/21 19/9 1 
91/12 13/2 13/11 31/22 11/9 1 
19/12 10/9 39/11 13/9 13/9 1 
11/92 211/9 11/19 32/2 99/9 3 
09/11 31/2 11/10 99/2 91/9 0 
03/11 11/2 01/12 19/9 91/9 92  

 های پژوهشماخذ: یافته
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بر روی مت يرهای الگو بر مت ير ارزش افزوده بخش کشاورزی بررسی ی چنين اثر یک تکانههم

( نشان داده شده است. در بحث واکنش به تکانه برای 1( و )2شد. نتایج حاصل از آن در شکل )

شود که سيستم در تعادل بوده و این تعادل در مبدا مختصات قرار دارد به مت يرها فرض می

 لت تعادل برابر صفر هستند.ای که تمامی مت يرها در حاگونه

دهد که چنانچه حجم نقدینگی در دوره  اری افزایش یابد، ارزش نتایج این بررسی نشان می

یابد. به عبارت دیگر افزوده بخش کشاورزی با یک وقفه یکساله در دوره دوم تا سوم افزایش می

ارزش افزوده بخش اگر شوکی به مت ير حجم نقدینگی وارد شود، اثرهای ميبت این شوو بر 

کشاورزی به مدت یکسال بعد از اعمال شوو ادامه خواهد یافت. اثرات کاهشی این مت ير از 

گردد. علت اثرات دوره سوم آغاز شده و در نهایت دوره بار دیگر سيستم به تعادل باز می

ور افزایشی اما ضعي ، حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارتباط سيستم پولی کش

باشد. تاثير این مت ير در طی دوره بستگی به شرایط گوناگون اقتصادی و و بخش کشاورزی می

سطح تورمی مو ود در کشور دارد. همچنين علت اثرات کاهشی این شوو بر بخش کشاورزی 

-شود، میدر بخشی از دوره سوم بيشتر مربوط به اثرات تورمی که در پی این شوو ایجاد می

ندمدت بيشتر از آنکه توليد را تحت تاثير قرار دهد، سطح قيمت ها را افزایش باشد که در بل

دهد. اثر تکانه وارده بر مو ودی سرمایه بخش کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش نيز می

هر دو عامل نقدینگی و مو ودی سرمایه از  مله عوامل تاثيرگذار بر باشد. بنابراین ميبت می

رزی هستند، چرا که افزایش نقدینگی در اقتصاد باعث تزریق سرمایه ارزش افزوده بخش کشاو

به اقتصاد و از  مله بخش کشاورزی خواهد شد. همچنين بر اساس مدل رشد سولو مو ودی 

سرمایه یکی از عوامل اصلی توليد است و بنابراین هر چه مو ودی سرمایه در بخش کشاورزی 

های بيشتر توليد، ررفيت توليد امکانات و نهاده افزایش یابد، کشاورزان با بهره گيری از

همچنين شوو وارده بر نرخ تورم منجر به افزایش ارزش  محصو ت خود را افزایش خواهند داد.

گردد. حداکير تاثير نرخ تورم بر ارزش افزوده افزوده بخش کشاورزی در دوره اول تا دوم می

 شود.اهشی این مت ير آغاز میباشد سپس اثرات کبخش کشاورزی در دوره دوم می
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واکنش ارزش افزوده بخش کشاورزی به يک واحد شوک بر موجودی سرمايه بخش  (9شکل )

 کشاورزی

 گيری و پيشنهادهانتيجه

الگوهای  2911-31در این مطالعه با استفاده از سری نرخ تورم و نقدینگی برای دوره 

بر  پيش بينی صورت گرفت. 2931-33برآورد و برای دوره  ARCHو  ARMAهارمونيک، 

در پيش بينی نرخ تورم و  ARMA(2,1)اساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، الگوی 

کمتر و در نتيجه کارایی بيشتر در پيش بينی نقدینگی دارای خطای  GARCH(1,1)الگوی 

باشند. در نهایت با استفاده از الگوهای نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می

نرخ تورم  بينی شد.مقادیر نرخ تورم و نقدینگی پيش 2909و  2930منتخب برای سالهای 

 92/20و  11/21ها به ترتيب برابر الگوی منتخب در این سال بينی شده با استفاده ازپيش

و  1/21به ترتيب  2909و  2930درصد می باشد و این نرخ توسط مرکز آمار ایران در سالهای 

 درصد گزارش شده است.  1/12

، به بررسی رابطه علی بين نرخ تورم و 2911-09در بخش دوم این مطالعه برای دوره زمانی 

بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که حجم نقدینگی 

ارتباط مستقيمی بين حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی و ود دارد. به 

عبارت دیگر، بر طبق نتایج بدست آمده افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، باعث افزایش ارزش 

بينی بر ای غيرقابل پيش. زیرا اگر شوو ميبت پولی به گونهشودافزوده بخش کشاورزی می
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اقتصاد وارد شود و حجم نقدینگی افزایش یابد این امر باعث تزریق سرمایه به اقتصاد خواهد 

گذاران نسبت به این نااطمينانی در اقتصاد یابد سرمایهشد. زمانی که حجم نقدینگی افزایش می

گذاری در اقتصاد و از  مله بخش کشاورزی افزایش مر سرمایهواکنش نشان داده و در پی این ا

-دهد چرا که در عمل سرمایهگذاری در سایر بخشها رخ مییابد که البته بيشتر این سرمایهمی

گذاری در بخش کشاورزی به خاطر طبيعت وابسته این بخش به ت ييرات آب و هوایی، دارای 

د. همچنين بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده شد باشریسک با یی نسبت به سایر بخشها می

باشد که علت آن ارتباط که اثرات حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ضعي  می

باشد. تاثير این مت ير در طی دوره بستگی به شرایط سيستم پولی کشور و بخش کشاورزی می

ن علت اثرات کاهشی این شوو گوناگون اقتصادی و سطح تورمی مو ود در کشور دارد. همچني

بر بخش کشاورزی در بخشی از دوره سوم بيشتر مربوط به اثرات تورمی که در پی این شوو 

باشد که در بلندمدت بيشتر از آنکه توليد را تحت تاثير قرار دهد، سطح شود، میایجاد می

 دهد.  قيمت ها را افزایش می

( نيز نشان داد که حجم نقدینگی بر توليد 2939) نتایج بدست آمده از مطالعه دینایی و اکبری

دار دارد. همچنين مطالعه ميرزایی خليل آبادی و واقعی بخش کشاورزی تاثير ميبت و غيرمعنی

( نشان داد که مت ير شوو ميبت پولی در کوتاه مدت دارای اثر ميبت بر رشد 2933همکاران )

گذاری در م نقدینگی در اقتصاد سرمایهبخش کشاورزی می باشد. بنابراین در پی افزایش حج

گيرد و با تو ه به این که بروز شوو ميبت پولی سایر بخشها بيش از بخش کشاورزی انجام می

شود این امر باعث خواهد شد که کشاورزان بتوانند از تسهيالت بانکی باعث کاهش نرخ بهره می

 بيشتر  هت افزایش سطح توليد استفاده نمایند. 
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