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 چکیده

ی ایران مورد آزمون تجربی قرار کشاورزبخش ارزش افزودهرشد  بر یمال قیتعم هایاثرات نامتقارن تکانهدر پژوهش حاضر، 

شاخص تعمیق مالی در و روش مارکوف سوییچینگ استفاده شده است. 2931-2931های گرفته است.برای این از داده های آماری سال

ائیک و لگاریتم حداکثر معیار آک این پژوهش،نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی است.بر اساس نتایج به دست آمده از

های مثبت و منفی شاخص تعمیق مالی است.تکانه MS(2)-AR(3)بهینه و الگوی  1راستنمایی ، تعداد رژیم بهینه برابر 

ارزش بخش کشاورزی دارند. بر این اساس،تأثیر تکانه مثبت شاخص تعمیق مالی بر رشد ارزش افزوده ،اثرات نامتقارنی بر رشد 

دار است. در مقابل، تکانه منفی این شاخص، در هر دو رژیم از رشد زی و در هر دو رژیم، مثبت و معنیکشاور بخشافزوده 

بر اساس نتایج آزمون والد ، وجود اثرات ثابت رد شده و فرضیه مقابل، مبنی بر کاهد.همچنین،در این بخش میارزش افزوده 

فزوده بخش کشاورزی مانند نتایج الگوی مارکوف سوییچینگ پذیرفته های تعمیق مالی بر رشد ارزش انامتقارن بودن اثر تکانه

گذاری و تولید در بخش کشاورزی، از اهمیت ویژه شد.بر اساس یافته ها ، توجه به نقش پس انداز در تجهیز و تحریک سرمایه

گذاری افزایش یافته و این امر رمایهای برخوردار است. با وقوع یک تکانه مثبت در پس اندازها، منابع مالی مورد نیاز به منظور س

به تحریک تولید  و رشد می انجامد. در مقابل، کاهش وجوه قابل سرمایه گذاری، عالوه بر فشار بر منابع مالی در دسترس، 

 انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را که با ریسک های طبیعی روبرو است با چالش روبرو می کند.  
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 مقدمه

نام برده می شود. تامین نهاده های مورد نیاز برای تولید سایر بخش ها، ایجاد بازار  "محور توسعه"از بخش کشاورزی به عنوان 

دالیل این امر برای فروش محصوالت دیگر بخش های اقتصادی، امنیت غذایی، بهداشت و سالمت، محسط زیست از جمله 

محسوب می شوند. از این رو، شناسایی تعیین کننده های تولید و رشد اقتصادی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار 

 است. 

مانند سایر بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی با مجموعه ای از ریسک های اقتصادی روبرو است. نوسانات نرخ ارز و تغییرات 

له این مخاطره ها محسوب می شوند. با وجود این، ریسک های طبیعی به صورت تغییرات شرایط جوی قیمت های نسبی از جم

و اقلیمی، محدودیت منابع آبی، مشخص نبودن وضعیت مالکیت ها و تفکیک اراضی )به خصوص در زیر بخش زراعت(، بر 

صادی می افزاید. در شرایطی که تامین مالی مخاطرات تولید و سرمایه گذاری در این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقت

عامل بسیار مهم در سرمایه گذاری محسوب می شود، باالتر بودن ریسک در بخش کشاورزی، عرضه وجوه برای سرمایه گذاری 

در این بخش را با چالش جدی مواجه می کند. در این جا، محدودیت نقدینگی به یک مانع مهم در تولید و سرمایه گذاری 

 کشاورزی تبدیل می شود. بخش 

در این مقاله تاثیر تکانه های تعمیق مالی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. برای 

استفاده می شود. مقاله حاضر در پنج بخش  2931-2931این منظور از روش مارکوف سوئیچینگ و داده های آماری سال های 

است. در ادامه و در بخش دوم، ادبیات موضوع به لحاظ مبانی نظری و شواهد تجربی مرور می شود. در بخش سازماندهی شده 

سوم، روش پژوهش معرفی می شود. بخش چهارم از این مقاله به ارایه یافته ها اختصاص می یابد و در بخش پنجم به نتیجه 

 گیری و ارایه پیشنهاد پرداخته می شود. 

 

 ادبیات موضوع

، برخی اقتصاددان2331یک رویکرد نئوکالسیک، تابع تولید بیانگر یک رابطه فنی بین نهاده و حداکثر ستاده است. از دهه  در

 1( و نادیری2331) 2ها کوشیدند تا پول را وارد تابع تولید کنند. با وجود برخی مطالعات انجام شده توسط لوهاری و پتینکین

محسوب می  4( به عنوان پیشرو در ورود پول به تابع تولید مستقیم2391) 9استوکس -(، به نظر می رسد که سینای2391)

کاهش زمان خرید نهاده و اهمیت پیش پرداخت های نقدی از جمله توجیحات ارایه شده برای ورود پول به تابع تولید  شود.

، نقش بازارهای مالی در 2331سال نخستین پژوهشگری بود که در  5محسوب می شوند. به رغم تالش های فوق، گرنشن کرون

در چارچوب الگوی تناقض خست کینز به نرخ های پایین  2331و  2351که دهه  3تولید را مورد توجه قرار داد. سرکوب مالی

نشان دادند که سرکوب مالی  1و شاو 9، مک کینون2399، مورد انتقاد قرار گرفت. در سال 2391بهره تاکید می کرد، در دهه 

محدودیت های مالی و یا تعیین سقف برای نرخ بهره، مانع اصلی سرمایه گذاری و رشد محسوب می شوند. از این رو، در شکل 
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 3، توجه اقتصاددان ها به نقش بازارهای مالی در تامین مالی بنگاه ها جلب شد. به همین دلیل، تعمیق مالی2391از اواخر دهه 

ی گردش نقدینگی و دسترسی به منابع قابل سرمایه گذاری محسوب شود. با می تواند به عنوان یک شاخص مهم در ارزیاب

وجودی که مقدار این شاخصی که می تواند از نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی محاسبه شود مربوط به اقتصاد ملی 

ریسک سرمایه گذاری در  است، اما میزان بهره مندی بخش های مختلف اقتصادی از تعمیق مالی یکسان نیست. گسترده بودن

شود که سرمایه گذاران و عرضه کنندگان وجوه برای بخش کشاورزی در حوزه های اقتصادی، طبیعی و حقوقی سبب می

تواند سرمایه گذاری در این بخش با تصمیم گیری سخت مواجه شوند. به همین دلیل، در یک رویکرد نظری، تعمیق مالی می

 ابل توجهی داشته باشد.بر تولید در کشاورزی اثرات ق

-های پولی بر تولید بخش کشاورزی نیجریه پرداختند. برای این منظور از داده( به مطالعه تاثیر سیاست1122) 21سایبو و نوسا

استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که  22های توزیعیو روش خودرگرسیون با وقفه 2331-1111های آماری سال های 

 بر تولید بخش کشاورزی تاثیر معنادار دارد.تغییرات نرخ بهره 

( را مورد بررسی قرار داد. در این 2391-1121( تاثیر سیاست پولی بر توسعه کشاورزی در نیجریه )1121) 21اهینومن و چارلز

ی بر های پولی انبساطهای این تحقیق نشان داد که سیاستاستفاده شده است. یافته 29پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی

 گذارد.های اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر مثبت میفعالیت

( نشان 2313-1129های پولی بر عملکرد بخش کشاورزی نیجریه )( با بررسی تاثیر سیاست1125) 24پی و اکونکو-امانوئل، جی

 شوند. های پولی انبساطی به بهبود عملکرد این بخش منجر میداد که سیاست

( تاثیر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران را مورد مطالعه قرار دادند. برای این 2913حاجیان و همکاران )

استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان  2951-2919و داده های آماری سال های  25منظور از روش بردار خودرگرسیونی

 ایران می شود.  داد که سیاست پولی انبساطی سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی در

 روش پژوهش

در پژوهش حاضر،کلیه اطالعات و داده های آماری مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند.قلمرو مکانی 

 است .  2931-2931پژوهش اقتصاد ایران و دامنه زمانی داده ها شامل سال های  

( است. چنانچه، یک 2331) 23روش هودریک پرسکاتهای مثبت و منفی، های استخراج تکانهیکی از رایج ترین روش

، نشان دهنده  α( را بتوان در قالب مجموع یک جزء نوسانی و یک روند تشریح کرد و ضریب txسری زمانی مشاهده شده )

، مقادیری هستند که αواریانس نسبی روند در مقابل جزء نوسان باشد، مقادیر روند هودریک پرسکات در شرایط معلوم بودن 

 نمایند:رابطه زیر را حداقل می

                                             )1(
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تعداد مشاهدات است. در این روش تفاوت اندازه روند  Tاز روند آن و  انحراف متغیر سری زمانی  که در آن 

(. پس 2932شود )شریفی رنانی و همکاران، ( شناخته می( از مقدار واقعی آن به عنوان تکانه )متغیر محاسبه شده )

های مثبت و منفی نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی که در این پژوهش به عنوان شاخص تعمیق مالی از استخراج تکانه

 به منظور برآورد استفاده خواهد شد.  29استفاده می شود، از رهیافت مارکوف سوییچینگ

مطرح شد.  2313در سال  21ترین الگوهای غیرخطی است که توسط همیلتونالگوی مارکوف سوییچینگ، یکی از رایج

از آن جا که در این نوع از الگوها  متغیر توضیح دهنده، تغییر وضعیت می دهد، این الگوها ،مدل های تغییر رژیم مارکوف نیز 

رژیم تقسیم  m( متناظر با وضعیت ) mوقایع ممکن در جهان به در الگوهای مارکوف، ی شوند نامیده م

 توان نوشت:می(. 1124، 23شود )بروکسها توسط فرآیند مارکوف کنترل میو تغییر وضعیت متغیر بین رژیم

                                                           )9( 

تنها به  tدهد که در آن، احتمال توزیع وضعیت در هر زمان توضیح میخصوصیت تنظیم کنندگی مارکوف را این معادله 

 ها تغییرکه در آن 12مصنوعی شبکه و 11STARبر خالف الگوهای (. 1124وابسته است )بروکس،  t-1وضعیت در زمان 

 سرعت تغییر از وضعیت اولیه به وضعیت دیگر، به مارکوف سوییچینگ،دهد، در الگوهای رخ می 11آهسته و مالیم وضعیت،

 (.2931گیرد )صالحی و همکاران، می انجام

 شکل کلی الگوهای مارکوف سوییچینگ به صورت زیر است:

                                                                                                    )4(

( برای متغیر AR(1)    این رابطه گویای یک رابطه خودرگرسیو مرتبه اول )  نشان دهندهی رژیم یا وضعیت است.  و 

بسته به مقادیر مختلفی که   اختیار میکند، رابطه )4( تغییر مینماید. با بازنویسی رابطه )4( مطابق هدف پژوهش، الگوی 

 پیشنهادی به صورت زیر خواهد بود:

                                           )5( 

( و ( به صورت تابعی از مقادیر با وقفه رشد )در رابطه فوق، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی)

به ترتیب، ضرایب  و   ( نوشته شده است. همچنین، های مثبت و منفی شاخص تعمیق مالی )تکانه

 های تعمیق مالی هستند. مقادیر با وقفه رشد تولید و تکانه

 

 یافته ها

های کشاورزی ایران، نخست تکانههای  تعمیق مالی بر رشد ارزش افزوده بخشبه منظور بررسی اثرات نامتقارن تکانه

پرسکات استخراج شده و سپس، به منظور اطمینان از حاکم -فوق با استفاده از روش فیلتر هودریک منفی شاخص مثبت و

ارایه  2بودن رابطه غیرخطی بین متغیرها، از آزمون نسبت راستنمایی استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون، در جدول 

 شده است.
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از آزمون نسبت راستنمایی . نتایج حاصل 1جدول                    

 آماره آزمون درجه آزادی احتمال نتیجه

 1100 3 0..0. رابطه غیرخطی برقرار است

 های نویسندهمنبع: یافته                           

نتایج ارایه شده در جدول فوق، بیانگررابطه غیرخطی بین متغیرهای رشد ارزش افزوده و شاخص تعمیق مالی است. 

های توان از الگوی مارکوف سوئیچینگ استفاده نمود. استفاده از این الگوی فوق مستلزم تعیین تعداد رژیم و وقفهاین، میبنابر

بهینه متغیرهای مورد بررسی در الگو است.برای این منظور، در این جا از معیار آکائیک و لگاریتم حداکثر راستنمایی استفاده 

  می باشد. MS(2)-AR(3)بهینه و الگوی  1ژیم بهینه شود. براساس نتایج، تعداد رمی
 آورده شده اند. 1نتایج حاصل از برآورد الگوی پیشنهادی، در جدول 

 . نتایج حاصل از برآورد الگو2جدول                                                                    

 2رژیم  1رژیم  ضریب
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 های پژوهشمنبع: یافته                                                                  

ات نامتقارنی های مثبت و منفی شاخص تعمیق مالی ،اثرهمان طور که از اطالعات جدول فوق مشاهده می شود ،تکانه

 بخشارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. بر این اساس،تأثیر تکانه مثبت شاخص تعمیق مالی بر رشد ارزش افزوده بر رشد 

در ارزش افزوده دار است. در مقابل، تکانه منفی این شاخص، در هر دو رژیم از رشد کشاورزی و در هر دو رژیم، مثبت و معنی

 ،اطالعات مربوط به ماتریس احتماالت انتقال رژیم ارایه شده است.9ل در جدو کاهد.این بخش می

 . ماتریس احتماالت انتقال رژیم 3جدول

  1رژیم  2رژیم 

 1رژیم  00. 038.

 2رژیم  001. 03.

 های پژوهشمنبع: یافته                                  

را برای رشد ارزش افزوده  2(، احتمال پایداری در رژیم 1.3م )در این جدول ، عنصر اول در ماتریس احتمال انتقال رژی

است. به همین  t-1 ،1.3و  tدر دو دوره زمانی  2دهد. با توجه مقدار برآورد شده، احتمال پایداری رژیم این بخش نشان می

مقدار برآورد شده، احتمال این  دهد. مطابقرا نشان می 1به رژیم  2ترتیب ،عنصر دوم در این ماتریس، احتمال انتقال از رژیم 

گردد و در باز می 2ناپایدار بوده و به رژیم  1رژیم  1.31دهد به احتمال است. به طور مشابه، عنصر سوم نشان می 1.94امر 

ه پایدار خواهد ماند.ب 1درصد ،رژیم  91دهد.بر این اساس، به احتمال را نشان می 1نهایت، عنصر آخر، احتمال پایداری رژیم 



 

بیش از سایر حالت ها  2به رژیم  1و انتقال رژیم  2توان گفت  احتمال پایداری رژیم این ترتیب، با توجه به نتایج فوق می

 است.

های ، نتایج حاصل از آزمون والد ارایه شده است.در این آزمون که به منظور بررسی اثرات نامتقارن تکانه4در جدول 

های ها انجام شده است، فرضیه صفر در آزمون والد وجود اثرات یکسان تکانهار بودن آنمثبت و منفی تعمیق مالی و معناد

مشاهده می شود، نتایج آزمون والد  وجود اثرات ثابت رد شده و فرضیه  4مثبت و منفی است. همان طور که از اطالعات جدول 

افزوده بخش کشاورزی مانند نتایج الگوی مارکوف  های تعمیق مالی بر رشد ارزشمقابل، مبنی بر نامتقارن بودن اثر تکانه

 شود.سوییچینگ پذیرفته می

 . نتایج حاصل از آزمون والد8جدول 

 بخش کشاورزی فرضیه صفر

 2χ Probآماره 

 01 .0... 

 های نویسندهمنبع: یافته                                                   

 خالصه و پیشنهاد

مالحظات زیست محیطی، توسعه پایدار، امنیت غذایی، سرمایه سالمت و بهداشت تغذیه، محدودیت رشد جمعیت، 

های اقتصادی، بخش کشاورزی بیش از های فراروی سیاستگذاران اقتصادی است. در بین بخشمنابع طبیعی از جمله چالش

ها که برای وری و راهکارهای مانند آنبهره ها با مسایل فوق مواجه است. نوین سازی فناوری، آموزش و ارتقایسایر بخش

گذاری و تولید در شوند، نیازمند تامین مالی هستند. در شرایطی که توجیه اقتصادی سرمایهمقابله با موارد فوق توصیه می

و غیر  های اقتصادیها، به راحتی امکانپذیر نیست، باال بودن و دامنه وسیع ریسکبخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش

کند. از این رو، گذاری در بخش کشاورزی را محدود میهای طبیعی عرضه منابع مالی برای سرمایهاقتصادی مانند ریسک

 ای برخوردار است. گذاری از اهمیت ویژهبررسی تاثیر تعمیق مالی بر سرمایه

ی ایران مورد آزمون تجربی قرار کشاورزشبخ ارزش افزودهبر رشد  یمال قیتعم هایاثرات نامتقارن تکانهدر پژوهش حاضر، 

شاخص تعمیق مالی در و روش مارکوف سوییچینگ استفاده شده است. 2931-2931های گرفته است.برای این از داده های آماری سال

ثر معیار آکائیک و لگاریتم حداک این پژوهش،نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی است.بر اساس نتایج به دست آمده از

های مثبت و منفی شاخص تعمیق مالی است.تکانه MS(2)-AR(3)بهینه و الگوی  1راستنمایی ، تعداد رژیم بهینه برابر 

ارزش بخش کشاورزی دارند. بر این اساس،تأثیر تکانه مثبت شاخص تعمیق مالی بر رشد ارزش افزوده ،اثرات نامتقارنی بر رشد 

دار است. در مقابل، تکانه منفی این شاخص، در هر دو رژیم از رشد مثبت و معنی کشاورزی و در هر دو رژیم، بخشافزوده 

بر اساس نتایج آزمون والد ، وجود اثرات ثابت رد شده و فرضیه مقابل، مبنی بر کاهد.همچنین،در این بخش میارزش افزوده 

انند نتایج الگوی مارکوف سوییچینگ پذیرفته های تعمیق مالی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منامتقارن بودن اثر تکانه

شخصی در  –گذاری ، نتایج این پژوهش با مشاهدات تجربی شد. با عنایت به نقش بسزای پس انداز در تامین مالی سرمایه

مثبت به شرایطی که بانکی نقش بسیار مهمی در تامین مالی بنگاه ها ایفا می کند ،سازگار است. از آن جا که تأثیرگذاری تکانه 

های مثبت و منفی تأثیر نامتقارنی بر رشد تولید در این بخش توان گفت تکانهمراتب بیشتر از تکانه منفی است، بنابراین، می

گذاری و تولید در بخش کشاورزی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دارند. توجه به نقش پس انداز در تجهیز و تحریک سرمایه

گذاری افزایش یافته و این امر به تحریک تولید  ت در پس اندازها، منابع مالی مورد نیاز به منظور سرمایهبا وقوع یک تکانه مثب



 

و رشد می انجامد. در مقابل، کاهش وجوه قابل سرمایه گذاری، عالوه بر فشار بر منابع مالی در دسترس، انگیزه سرمایه گذاری 
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