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. مقدمه1
هاي دولت ارتبـاط دارد و موجود در یک اقتصاد به سیاستيهاینانیاز نااطمییباالدرصد

ی افزایش نااطمینـانی در یـک اقتصـاد    ها یا منافع احتمالاست. محاسبه هزینهقابل کنترل 
بـه  تـر بـا تولیـد رهنمـون سـازد.      هایی موافقتواند سیاستگذاران را به طراحی سیاستمی

توانـد توسـط اصـالح    ها مـی و قیمتیپوليهایاستمربوط به سینانینااطمعنوان مثال،
هـاي  نـانی یو نااطمیابـد کـاهش  يبانک مرکزیشترو استقالل بهاي مالیسیاستساختار 
یـره حسـاب (صـندوق) ذخ  اصـول ماندن به یبندبا توجه به پایزنفت نيدرآمدهامرتبط با

.کنترل شوديارز
با متغیرهاي برونـزا، بـه بررسـی    1ايمطالعه حاضر با تخمین یک الگوي غیرخطی آستانه

دوره (س از جنـگ هاي فصلی پاز دادهبا استفاده نفتارتباط میان نااطمینانی و تولید بدون
پردازد. اهمیت استفاده از الگوي رگرسیون غیرخطی به احتمال وجود ) می1387:2ـ1367:1

هاي پایین و باال و یا شرایط رونـق  رفتار متفاوت کارگزاران یک اقتصاد در شرایط نااطمینانی
و رکود درآمدهاي نفت مرتبط است.

شـود.  یر وابسته انتخاب مـی در الگوي غیرخطی موردنظر، تولید بدون نفت به عنوان متغ
گیـرد.  گذار بر بخش غیرنفتی اقتصـاد انجـام مـی   تأثیربه هدف شناسایی عوامل ،این انتخاب

نااطمینـانی  تأثیررود تحت عوامل برونزا قرار دارد و انتظار نمیتأثیرتحت بخش نفتی عمدتاً
ییـر سـطح   هاي اقتصـادي دولـت قـرار گیـرد. البتـه، ممکـن اسـت بـا تغ        مربوط به سیاست

هــاي مختلــف اقتصــاد (کشــاورزي، صــنعت و خــدمات)، نااطمینــانی، کــارگزاران در بخــش
اي میـان نتـایج تخمـین   هاي متفاوتی داشته باشند. در بخش مطالعه تجربی، مقایسهواکنش

هـاي مختلـف اقتصـاد    الگوي غیرخطی موردنظر، زمانی که متغیر وابسته ارزش افزوده بخش
گیرد.است، انجام می

به منظور رفـع مشـکالت ناشـی از حـذف متغیرهـاي ضـروري در رگرسـیون غیرخطـی         
گـذار بـر تولیـد    تأثیرمتغیرهـاي مهـم و   ،موردنظر، با تمرکز بر یک رویکـرد تحلیلـی دیگـر   

شوند. شناسایی و در رگرسیون موردنظر وارد می

1-Threshold Autoregressive with Exogenous Variable
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هـاي  دورهبررسی تأثیر نااطمینانی بر تولیـد نیازمنـد محاسـبه شاخصـی از نااطمینـانی در     
هـاي آرچ و بررسـی برخـی از متغیرهـاي     مختلف اقتصاد است. در این مطالعه با تکیه بـر الگـو  

شود.اقتصادي و با تمرکز بر روش تحلیل عاملی، شاخصی از نااطمینانی اقتصادي محاسبه می
،2کلی این تحقیق بدین شرح است کـه پـس از مقدمـه حاضـر و در بخـش      چهارچوب

شـده ارائـه   در رابطه بـا مطالعـات تجربـی انجـام    ی نظري و توضیحی کوتاه اي از مبانخالصه
،4بخـش  درپـردازد و به توضیح نحوه محاسـبه شـاخص نااطمینـانی مـی    3شود. بخش می

به نتیجه گیري اختصاص دارد.5الگوي اقتصادسنجی برآورد خواهد شد. بخش 

. مبانی نظري2
تواننـد از  ي نفت وابسته است، این درآمـدها مـی  در اقتصادهایی که مخارج دولت به درآمدها

تـأثیر ) تولیـد را تحـت   1آمدن اثرات تجمع بیرونیوجوده تقاضاي کل (با فرض عدم بکانال
افـزایش سـطح   گذاري این درآمدها، تغییر سطح سـرمایه (مـثالً  تأثیرقرار دهند. کانال دیگر 
) و برکچیـان  2012انی و همکاران ()؛ اصفه2005(2اي) است ((آونیواردات کاالهاي سرمایه

تواند افزایش سطح تکنولـوژي در  اي می) را ببینید). واردات کاالهاي سرمایه1391و مجاب (
)). از طرف دیگر یک تکانـه مثبـت نفتـی    2003(3آورد (کاسلی و ویلسونداخل را به همراه 

چهـارچوب بیات اقتصادي در در ادتواند اثرات زیانباري نیز براي اقتصاد به همراه آورد کهمی
4.تشریح شده استبه خوبی هاي نفرین منابع نظریه

تـرین کانـال   مآیـد. مهـ  گـذار بـر تولیـد بـه شـمار مـی      تأثیرنرخ ارز از دیگر متغیرهـاي  
گذاري این متغیر، کانال صادرات و واردات و به طور کلی تقاضاي کـل اسـت. همچنـین    تأثیر

1- Crowding Out Effect
2- Awny
3- Caselli and Wilson

هـاي ناسـازگار بـا منـافع کـارگزاران      جویی و اتخـاذ سیاسـت  هاي رانتري هلندي، گسترش فعالیتبیما-4
نـین سـاختار ضـعیف اقتصـاد و نـاتوانی آن در تبـدیل منـابع طبیعـی بـه          اقتصادي توسط دولت و همچ

هـا بـه   شده در این نظریـه ترین مباحث مطرحهاي مولد اقتصادي از مهمفاکتورهاي تولید ثروت و فعالیت
) را ببینید).2001) و گیلفسون (2007)، جوروان و سلویک (2001(آیند (ساش و وارنرشمار می
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تأثیرگـذاري ایـن   دهد. دو کانال مهـم قرار میتأثیرتحت عرضه کل را نیز،تغییر این متغیر
داخلی و تولیدات واردات کاالهاي مصرفی و تغییر سطح رقابت تولیدات متغیر بر عرضه کل،

گذاري آن بر رشـد بلندمـدت اقتصـاد    تأثیراي و و واردات کاالهاي سرمایهخارجی در اقتصاد
)).1391شود (برکچیان و مجاب (شناخته می

ـ   ثیرتأ وجودآمـده در تولیـد   هتولید خارج بر رشد اقتصادي به این موضوع کـه تغییـرات ب
افزایش تقاضـا  تأثیربستگی دارد. اگر تولید خارج تحت ،خارج ناشی از چه عواملی بوده است

توان انتظار افزایش صادرات را داشت، که در این صورت زمینـه افـزایش   قرار گرفته باشد، می
شـود. از طـرف دیگـر اگـر افـزایش تولیـد خـارج در نتیجـه افـزایش          م میتولید داخل فراه

توانـد بـه   که مـی یابد (میهاي خارج افزایش قدرت رقابت بنگاهتکنولوژي رخ داده باشد، اوالً
انـدازي  و نصب و راهايبا واردات کاالهاي سرمایهو ثانیاً)کاهش تولید در اقتصاد منجر شود

تواند زمینه الزم براي که می(کندپیدا میافزایش نیز اخل اقتصاد آنها، سطح تکنولوژي در د
) و برکچیان و مجـاب  2012(اصفهانی و همکاران (ایجاد نمایدبلندمدت را درافزایش تولید

) را ببینید).1391(
اندازکنندگان در مطالعات مختلفی مورد بحـث قـرار   تأثیر نااطمینانی بر تصمیمات پس

) اشاره کـرد. الگـوي وي نشـان    1968(1توان به لیلندالعات قدیمی میگرفته است. از مط
انـداز را در نتیجـه افـزایش نااطمینـانی     گریز خانوارها افزایش پسدهد که رفتار ریسکمی

کند، اما فروض دیگري در رابطه با تابع مطلوبیت خانوارها، که البته بر اسـاس  تضمین نمی
2کننـد. داتسـی و سـارت   ین ارتباط مثبت را تأیید مـی شواهد آماري مورد تأیید هستند، ا

اندازهاي احتیاطی خانوارها با تأکیـد بـر افـزایش نااطمینـانی تـورم      ) به رفتار پس2000(
توان گفت کنند. بر این اساس میاي مشابه با نتیجه لیلند را مطرح میپردازند و نتیجهمی

شود. با این انداز مید ناخالص داخلی پسبا افزایش سطح نااطمینانی درصد باالتري از تولی
گذاري است، که ممکن اسـت  انداز و سرمایههاي رشد، برابري پسحال، فرض معمول الگو

هاي تولیدي در مواجهه گذاري بنگاهدر عمل صادق نباشد. مباحث مربوط به رفتار سرمایه
یبـه چگـونگ  یبسـتگ مختلـف يهاالگویجنتابا تغییرات نااطمینانی بسیار گسترده است. 

بازار یط) و شرایزيگریسکفروض آنها در رابطه با رفتار بنگاه (درجه رینانی،نااطمیفتعر

1- Leland
2- Dotsey and Sarte
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) بررسی شده است). 1390(ادبیات مذکور در کمیجانی و مجاب (دارد
دهندگی تغییرات ر توضیحتوان ددر کنار عوامل حقیقی فوق، متغیرهاي اسمی را نیز می

تـرین ایـن متغیرهـا شـناخته     مهـم هـا از  نست. حجم پول و سـطح قیمـت  اهمیت داتولید با
برانگیز بوده است. این متغیرهـا  گذاري این متغیرها بر تولید بحثتأثیرشوند. با این حال، می

گیرند.به عنوان متغیرهاي مشکوك در این مطالعه مد نظر قرار می
هیت درآمـدهاي نفـت مربـوط    تواند به ماارتباط غیرخطی متغیرهاي مختلف و تولید می

تر از اي دارد، به این معنی که افزایش آن به مراتب راحتشود. بودجه دولت ماهیت چسبنده
نحـوه تخصـیص   زنـد. همچنـین  دهد و نفت بـه ایـن موضـوع دامـن مـی     کاهش آن رخ می

درآمدهاي اضافی در کردن خصوص  نحوه هزینههاي آن و بدرآمدهاي دولت و ترکیب هزینه
ثر است. افـزایش مالیـم درآمـدهاي    ؤبر این ارتباط غیرخطی مهاي افزایش قیمت نفت دوره

گـذاري و تـأمین   هـاي عمرانـی، سـرمایه   نفتی (قبل از عبور از سطح آستانه) عمدتاً به هزینه
توانـد رشـد   که به لحاظ نظـري مـی  یابد هاي داخل اختصاص میمنابع ارزي مورد نیاز بنگاه

در حالی که افـزایش بـیش از حـد درآمـدهاي دولتـی (از محـل       دهد؛ تولید ملی را افزایش 
صادرات نفت)، به دلیل ظرفیت محدود اقتصاد در جذب این درآمدها، احتماالً صرف افزایش 

هـاي  هـاي انتقـالی یـا هزینـه    ، حقوق و دستمزدها، سوبسیدها و پرداختیمصرفهاي هزینه
ن احتمـال وجـود دارد کـه بـا افـزایش      بنـابراین ایـ  شـود. مـی مربوط به آموزش و بهداشت 

درآمدهاي نفت و پس از گذر از یک سطح آستانه، اثرات مثبت افزایش درآمـدهاي نفـت بـر    
اي کاالهاي سـرمایه درآمدهاي نفتی امکان واردات ،اقتصاد کمتر از پیش باشد. از طرف دیگر

علـت  به ایـن  دود استمحما دامنه اثرات مثبت این وارداتا؛ دهدافزایش میاي را و واسطه
هـاي  گـذاري هاي نهادي و ساختاري الزم جهت جذب سرمایهکه ممکن است اقتصاد ظرفیت

اضافی را نداشته باشد. 
تواند به نااطمینـانی نیـز ارتبـاط داشـته     گذاري متغیرها بر تولید میتأثیررفتار غیرخطی 

نااطمینانی بر تولید افـزایش  منفیتأثیرباشد. با افزایش سطح نااطمینانی از یک حد آستانه، 
شـدن  کنـد، حـاکم  یابد. آنچه این فرضیه را بااهمیت میمثبت آن کاهش میتأثیریافته و یا 
(آستانه) اسـت.  ثباتی در اقتصاد در سطوح نااطمینانی باالتر از یک سطح مشخصشرایط بی

کـاهش  تـوان ایـن موضـوع را ناشـی از    شـده در بخـش قبـل، مـی    با توجه به مباحث مطرح
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ثباتی دانست. به عبارت دیگـر، اگرچـه در حالـت عـادي     ها در شرایط بیگذاري بنگاهسرمایه
آورد یـا  گذاري بیشتري به همراه مـی سرمایه،توان تعیین کرد که آیا افزایش نااطمینانینمی

(و گـذاري سـرمایه توان احتمال بیشـتري بـراي کـاهش    ثباتی باال میخیر، اما در شرایط بی
راین تولید) قائل شد.بناب

هـاي حقیقـی اقتصـاد نظیـر اسـتخدام      در رابطه با ارتبـاط میـان نااطمینـانی و فعالیـت    
مطالعات بسیاري چـه در زمینـه اقتصـاد خـرد و     ،اندازگذاري و پسکار، تولید، سرمایهنیروي

چه در مباحث اقتصاد کالن صورت گرفته است. براي بررسـی مطالعـات مربـوط بـه اقتصـاد      
ها به ) و به منظور بررسی مطالعات مربوط به دیگر اقتصاد1391ان به کمیجانی و مجاب (ایر

شـود،  طور که در کمیجانی و مجاب عنوان مـی ) مراجعه کنید. همان1388مهرآرا و مجاب (
نحوه تعریف متغیر نااطمینانی در مدل اسـت.  ،هاي مطالعات مختلفترین تفاوتیکی از مهم

شود.اسبه شاخص نااطمینانی در این مطالعه شرح داده مینحوه مح،در ادامه

. شاخص نااطمینانی3
توجــه بــه ماهیــت عوامــل ایجادکننــده و تشــدیدکننده ،در محاســبه شــاخص نااطمینــانی

نااطمینانی در اقتصاد اهمیت دارد. بر این اساس در ابتدا به شناسایی این عوامـل پرداختـه و   
شود.ااطمینانی در این تحقیق اشاره مینبه نحوه محاسبه شاخص،پس از آن

)، نااطمینـانی در اقتصـاد را   1390شـده در کمیجـانی و مجـاب (   با توجه به تحلیل ارائـه 
بینـی شـرایط   ناپذیر (نظیر نااطمینـانی در پـیش  هاي اجتنابتوان به دو دسته نااطمینانیمی

ناپـذیر  هاي اجتنابنااطمینانیبندي کرد. شونده تقسیمهاي کنترلآب و هوایی) و نااطمینانی
(کــه بــه منظــور اهــداف یــکدر مباحــث تئورشــونده هــاي کنتــرلبــر خــالف نااطمینــانی

) بـه ایـن   1390کمیجانی و مجـاب ( د. ننداریچندانیتگردند) اهمیمطرح ميگذاریاستس
هـاي  شـونده بـه سیاسـت   هـاي کنتـرل  کنند که بخش مهمـی از نااطمینـانی  نکته اشاره می

شود و بـر ایـن اسـاس در محاسـبه شـاخص نااطمینـانی در ایـن        دولت مربوط میاقتصادي
پـردازیم کـه بـه نـوعی بـا      بینـی متغیرهـایی مـی   مطالعه بـه بررسـی نااطمینـانی در پـیش    

هستند.هاي دولت در ارتباطسیاست
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توان اثر یا سهم یک متغیر در تغییرات متغیر دیگر را سـنجید  در اقتصادسنجی زمانی می
متغیر داراي تغییرات باشد (واریانس مخالف صفر داشته باشـد). بـر ایـن اسـاس اگـر      که آن

تـوان اثـر   بینی یک متغیر اقتصادي در طول زمان تغییر نکرده باشد، نمینااطمینانی در پیش
بینـی تمـام   گیـري کـرد. پـیش   ، انـدازه از جملـه رشـد اقتصـادي   ،آن را بر متغیرهاي دیگـر 

نااطمینانی است، به این معنی که در رابطـه بـا هـیچ متغیـري     متغیرهاي اقتصادي مشمول 
هاي کاملی را ارائـه کـرد؛ امـا موضـوع مهـم آن اسـت کـه تمـامی ایـن          بینیتوان پیشنمی

دهنـده  توانند در مقام متغیر توضیحها در طول زمان متغیر نیستند و بنابراین نمینااطمینانی
هاي شناسایی متغیرهایی که نااطمینـانی آنهـا   اهبه الگوي اقتصادسنجی وارد شوند. یکی از ر

طور که عنوان شد، همان1، انجام آزمون وجود اثرات آرچ است.داري تغییر کردهطور معنیهب
دهـیم کـه بـه نـوعی بـه      در محاسبه شاخص نااطمینانی متغیرهایی را مورد بررسی قرار می

یـد. توضـیحاتی در رابطـه بـا اعـداد      را ببین1رفتار سیاستگذاري دولت ارتباط دارند (جدول 
است).دهارائه شجدول در زیرنویس 
دهد که بجز متغیرهاي نرخ رشد درآمد نفت، نرخ رشد حجم پـول و نـرخ   نتایج نشان می

تورم، دیگر متغیرها داراي اثرات آرچ نیستند. در ستون هفتم جدول، اطالعاتی در رابطـه بـا   
ها ارائه گردیده است. همچنین ارزش احتمال وقفهها نسبت به طول تحلیل حساسیت آزمون

است. در مـواقعی کـه   هاي جدول گزارش گردیده استرپ شده نیز در کنار ارزش احتمالبوت
شوند، موردي که با فرضیات تطابق بیشتري این دو ارزش احتمال به نتایج متفاوتی ختم می

.گردددارد، انتخاب می
بینی متغیرهاي درآمد نفت، حجم پـول و سـطح   در پیشدر ادامه به محاسبه نااطمینانی

بینـی  هاي آرچ پرداخته شده اسـت. نااطمینـانی در پـیش   ها با استفاده از تخمین الگوقیمت
یندر تخمها شود. طول وقفهمتغیرهاي مذکور انحراف معیار شرطی این متغیرها معرفی می

علت است کـه آمـاره   به آناین انتخاب .شودتعیین میآماره شوراتز هاي گارچ بر اساس الگو
کند، که ایـن  تري را انتخاب میهاي کوچکالگوهاي جایگزین معموالًشوارتز نسبت به آماره

مهـرآرا و مجـاب   بـه مطالعـه  بـه آن مربـوط هاي آماري هاي گارچ و آزمونالگوبراي مطالعه در رابطه با -1
) مراجعه کنید.1388(
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براي تمامی متغیرهاي الگو، فرایند 1.موضوع با توجه به حجم نمونه در دسترس اهمیت دارد
GARCH(1,1)آمـده بـراي   دسـت هیج بـ شـود. نتـا  مبتنی بر آماره شوارتز، تخمین زده می

ترسیم شده است.1هاي نااطمینانی در شکل سري
آزمون وجود اثرات آرچ)1(جدول 

اثرات آرچp*kminFpvbpvtنرخ رشد متغیر
وجود ندارد.1283/037/043/0پایه پولی 
هاوجود دارد، در تمام وقفه1179/602/001/0حجم پول 

هاي یک تا سهوجود دارد، در وقفه0230/635/000/0ر) درآمدهاي نفت (دال
وجود ندارد.1327/067/027/0درآمد مالیاتی دولت 

هاي جاري پرداخت
دولت

وجود ندارد.2116/188/028/0

هاي عمرانی پرداخت
دولت

وجود ندارد.1154/046/039/0

هارد، در تمام وقفهوجود دا2169/1809/000/0هاشاخص قیمت
وجود ندارد.0373/194/016/0نرخ ارز موثر

شـود (نتیجـه نهـایی بـه انتخـاب      بهینه معرفـی مـی  SICوقفه بهینه الگوي میانگین شرطی است. این وقفه بر اساس آماره *pضیحات: تو
براي AR(k)ن انتخاب شده، الگوي هاي خوبی برازش دیگر حساس نیست). پس از محاسبه مجذور باقیمانده رگرسیوآماره

آزمون صفربودن تمام ضرائب این رگرسیون، بجز عرض از مبدأ ARCHشود. آزمون وجود اثرات این سري تخمین زده می
هـایی کـه در سـطح    است. در ستون سمت راست توضیحاتی در رابطه بـا رگرسـیون  6مورد بررسی kاست. حداکثر مقدار 

تعداد وقفه در رگرسیونی کـه در آن  kminشود، ارائه شده است. مبتنی بر نبود اثرات آرچ رد می% فرضیه پایه 10معناداري 
شـده) تفـاوتی در نتیجـه    اسـترپ ارزش احتمال آزمون حداقل است. توجه به هر کدام از دو ارزش احتمال (جـدول و بـوت  

، (Lagrange)ي محاسباتی نظیر ضریب الگـرانج  هامحاسباتی است. توجه به دیگر آمارهFآماره Fگزارش این ستون ندارد. 
ارزش احتمال آمـاره مـورد نظـر در    pvtآورند. اي مشابه به بار مینتیجه(Likelihood)یا نسبت درستنمایی (Wald)والد 

اسـتراپ مانـا   اسـترپ انتخـابی را بـوت   استرپ است. روش بـوت ارزش احتمال محاسباتی از روش بوتF ،pvbجدول توزیع 
(Stationary Bootstrap)ها حساسیت نداشتند، به طوري که حتـی انتخـاب   در نظر گرفتیم. نتایج به طول انتظاري بلوك

داد، اما در ردشدن یا ردنشدن فرضیه پایـه  براي پارامتر مذکور، اگرچه ارزش احتمال را تحت تأثیر قرار می30یا 20طول 
هاي تئوریک به تر هستند و معموالً بر خالف ارزش احتماله معموالً بزرگشداسترپهاي بوتتأثیرگذار نبود. ارزش احتمال

اند. به دست آمدهMatlabافزار نویسی در نرمردنشدن فرضیه پایه اشاره دارند. تمامی متغیرها اسمی هستند. نتایج با برنامه
اند.ه دست آمده) ب1391ها از منبع بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و برکچیان و مجاب (داده

منبع: محاسبات نویسندگان

ــرم           -1 ــا اســتفاده از ن ــتند. نتــایج ب ــو حســاس نیس ــاي انتخــاب الگ ــتفاده از دیگــر معیاره ــایج بــه اس افــزارنت
E-views اند.دست آمدهه ب0/6نسخه
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شدههاي نااطمینانی محاسبهسري)1(شکل 

دهنده سري نااطمینانی مربوط به نرخ رشد درآمدهاي نفت (مقـادیر ایـن سـري در    نشانU_oilتوضیحات: در این شکل 
U_pد حجـم پـول و   دهنده سري نااطمینانی مربوط به نرخ رشنشانU_mمحور سمت راست قرار دارند)، 

هاست. نااطمینانی متغیرهـاي مختلـف بـا    دهنده سري نااطمینانی مربوط به نرخ رشد شاخص قیمتنشان
است.محاسبه شدهGARCH(1,1)استفاده از یک الگوي 

منبع: محاسبات نویسندگان

بینی درآمدهاي نفت بـه  دهد که سطح نااطمینانی در پیشآمده نشان میدست هنتایج ب
ت باالست. این موضوع با توجه به اهمیت متغیر قیمت نفت در سري درآمدهاي نفـت (و  شد

دور از انتظـار نیسـت. پـس از پایـان     1نوسانات پایین تولیدات نفت) و فرضیه بازارهـاي کـارا  
یابد، در اوایل دهـه  ، سطح نااطمینانی این درآمدها کاهش می1368جنگ تحمیلی در سال

کند. نااطمینانی حجـم پـول و سـري تـورم بجـز سـال       ا تجربه می، نوسانات چندي ر1370
% 40افزایش نرخ تورم به سطحی نزدیـک  دهند.روندهاي نسبتاً مشابهی را نشان می1374

ثبـاتی  اصلی بـی أهاي خارجی و نرخ ارز در ایران منش، به دنبال بحران بدهی1374در سال 
است.1370شده در اواسط دهه مشاهده

پـول و محاسـبه یـک شـاخص     ها و حجـم هاي نااطمینانی نفت، قیمتسريجهت تلفیق
کنـیم. ایـن روش بـه منظـور     اسـتفاده مـی  2واحد براي نااطمینـانی از روش تحلیـل عـاملی   

1-Efficient Marker Hypothesis
2-Factor Analysis
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گیرد کردن چند متغیر اقتصادي در تعداد کمتري متغیر مرجع مورد استفاده قرار میخالصه
) از یک متغیر را به عنـوان  1989(2) به عنوان مثال استاك و واتسون1،2002جیو ان(بی 

هاي چهار متغیر اصلی اقتصاد کالن استفاده کردند. به طور مشابه، اسـتاك  حرکتیمرجع هم
بینـی تعـداد بسـیاري از متغیرهـاي اقتصـاد      دادند که خطاي پیش) نشان1999و واتسون (
عامل کاهش داد.  توان به تعداد کمتريکالن را می

شاخص نااطمینانی)2(شکل 

ها و حجم پول بـا اسـتفاده از   شاخص مذکور با ترکیب سه سري نااطمینانی درآمدهاي نفت، سطح قیمتتوضیحات: 
اند.هاي نااطمینانی مذکور نرمال شدهاز ترکیب، سريروش تحلیل عاملی محاسبه شده است. پیش

منبع: محاسبات نویسندگان

اسـت. در  2شـده بـه صـورت شـکل     هاي مذکور، شـاخص نااطمینـانی محاسـبه   فیق سريبا تل
از سري مـذکور  3ایم.سازي کردهمحاسبه این شاخص نااطمینانی، سري نااطمینانی متغیرها را نرمال

کنیم.دهنده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استفاده میبه عنوان یکی از متغیرهاي توضیح

1-Bai and Ng
2-Stock and Watson

برانگیز باشد. بررسی بیشـتر  تواند بحثسازي متغیرها و تبدیل آنها به شاخص نااطمینانی میفرایند نرمال-3
کنیم. این موضوع را به مطالعات آتی موکول می
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. مطالعه تجربی4
ومرکـزي بانـک منبعازهاآید. دادهدست میهاین بخش تخمین تابع تولید بدون نفت بدر

الگوي مـورد نظـر یـک الگـوي خودرگرسـیون      .اندآمدهدسته ب) 1391(مجابوبرکچیان
اي با متغیرهاي برونزا است.آستانه

فــرض کنیــد
1T

y


ــوط ــردار مشــاهدات مرب ــرخ رشــد تولیــد) و ب ــه متغیــر وابســته (ن ب


5

[ ]
T

X i u o f e


   شـامل  ،ماتریس مشاهدات مربوط به متغیرهاي توضـیحی بـه ترتیـب

)، نرخ رشد تولید حقیقـی  o()، نرخ رشد درآمد حقیقی نفتu()، نااطمینانیiعرض از مبدا (
) باشد.e) و نرخ رشد نرخ ارز حقیقی (fخارج (

2
[ ]

T

h o u


  سـطح  1نیز دو متغیـر آسـتانه)

درآمدهاي نفت و شاخص نااطمینانی) است. در این صورت الگوي اقتصادسـنجی مـورد نظـر    
شود.تصریح می1در حالت استاتیک به صورت رابطه

)1(1 1 2

2 2 2

0 1 0
( ) ( ) ( )

1 0 1
( ) ( ) ( )

t t t

t t t

e u u u u l o

o o f o f o

y ci b e b u b u b o o

b o b f b f

 

  

 

 

    

   

ــایش  ــه رابدر نم ــري، 1ط س
t ip >γx , i = ــه در آن1,2 x(ک = u,o, fو,t t tp u o

تـر  کوچـک tpزمان مشاهده، هرxدهنده آن است که در بردار مشاهدات متغیراست)، نشان
شـود و در غیـر ایـن    نظـر گرفتـه مـی   برابر با صفر درxاست، مقدار سري iاز حد آستانه

گـردد. [بـراي مطالعـه تصـریح کلـی الگوهـاي       صورت همان مشاهده سـري جـایگزین مـی   
TAR ل در الگوي فوق وقفه متغیر وابسته براي رفـع مشـک  )]. 1997(2هنسنرجوع کنید به

شود.خودهمبستگی وارد می
ب بـه صـورت   ئ، تخمین کاراي این ضرابا فرض توزیع نرمال براي بردار اجزاي اختالل

آید.دست میه ب2رابطه 

1-Threshold Variable
2- Hansen
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)2(

t 1 t 1 t 2 t 2 t 2 t 2

i i

-1
1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 0 1
1 1 e u u o o f f

1 1 u > γ u £ γ o > γ o £ γ o > γ o £ γ

i
γ Î[γ,ˆ γ]

β(γ , γ ) = [Z'(γ , γ )Z(γ , γ )] Z'(γ , γ )y

β(γ , γ ) = (c  b   b    b     b     b     b      b )'
Z(γ , γ ) = [i   e    u u    o    o    f      f ]

γ = ar

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ

ˆ

g

ˆ

ˆ IC i(β, γ ),  iˆ ˆ = 1, 2

] بازه ،2در رابطه  , ]i بول پارامترحداقل و حداکثر مقدار قابل قîدهد. را نشان می
)تابع , )β̂IC هاي اطالعات) نظیر هاي خوبی برازش (یا آماره، آمارهAIC1 یاSIC2  .اسـت

حساسیت بسیار کمی به اسـتفاده  ،کنیم. البته نتایجاستفاده میAICدر این مطالعه از آماره 
هاي دیگر دارد.آمارهاز 

پذیر است، به این معنی کـه بـه ازاي   حل دستگاه معادالت فوق، از طریق جستجو امکان
iبـردار پارامترهـاي   ،1و1مقادیر مختلفی بـراي 

  شـود. پـس از آن  تخمـین زده مـی ،
شود که بر اساس آن، آماره خوبی برازش حـداکثر یـا مجمـوع مربعـات     مقادیري انتخاب می

باقیمانده حداقل شده باشد.
iآزمون آماري ضرائب تخمین زده شده 
 تخمـین حـداقل   ي معمول در هاروشتوسط

بودن الگو بـا اسـتفاده از روش   زمون غیرخطی، آپذیر است. با این حالمربعات معمولی امکان
گیرد. اگر تخمین مجـذور مربعـات خطـا در تخمـین حـداقل مربعـات       استرپ انجام میبوت

ــیون  ــولی در رگرس yمعم = Xθ + εراRSS0   ــولی در ــات معم ــداقل مربع ــین ح و تخم
)رگرسیون غیرخطی مذکور را )RSS        3بنـامیم، آنگـاه آمـاره آزمـون بـه صـورت رابطـه

تعریف خواهد شد.  
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، مقادیر بحرانی مجـانبی  باشدمیتحت فرضیه صفر قابل شناسایی نiاز آنجا که پارامتر

1- Akaike Information Criterion (AIC)
2- Schwartz Information Criterion (SIC)
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آید.دست میه استرپ بو از طریق بوتیستمعتبر نFاز طریق توزیع معمول FTتوزیع

. تخمین تابع تولید4,1

هـاي  ها، پـس از انجـام آزمـون   بودن ارتباطشده با فرض خطیتخمین تابع تولید معرفی
4الزم و رفع مشکالتی نظیر مشکالت خودهمبستگی اجزاي اختالل، به صـورت رابطـه   

آید.میبه دست 
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شـده بـه   معرفـی TARها، نتایج تخمـین الگـوي   بودن ارتباطخطیدر مقابل با فرض غیر
آید.دست میه ب5صورت رابطه
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در زیر هر ضریب نوشته شده اسـت، ارزش احتمـال فرضـیه    ، اعدادي که5و 4در روابط
هاي تشخیصـی  ساس آزمونهاي بهینه متغیر وابسته بر اپایه صفربودن آن ضریب است. وقفه

ها بـا  اند. متغیرهاي اسمی نظیر حجم پول و سطح قیمتب تعیین شدهئبودن ضرادارو معنی
ز الگو حذف گردیدند.هاي خوبی برازش اهاي آماري و آمارهتوجه به آزمون
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بـا  21/0ها برابر با بودن باقیماندهبا فرضیه پایه نرمال1برابراي الگوي نهایی، آماره جارك
ها بودن باقیماندهشود که داللت بر معتبربودن فرضیه نرمالمحاسبه می89/0ارزش احتمال 
ن جمـالت اخـتالل،   با فرضیه پایه نبود خودهمبستگی میاLMدو در آزمون دارد. آماره کاي

شود کـه ارزش  محاسبه می83/1و 76/0، 08/0هاي یک، دو و سه به ترتیب برابر با در وقفه
محاسـبه  60/0و 68/0، 77/0دو بـه ترتیـب برابـر بـا     احتمال آنها با استفاده از توزیع کـاي 

دهنده عدم وجود خودهمبستگی میان جمالت اخـتالل اسـت.   شود که این موضوع نشانمی
، 72/0هاي یک تا سه به ترتیـب  در وقفهARCHدر تشخیص وجود اثرات LMاره آزمون آم

و 58/0، 39/0دو، به ترتیب برابر بـا  و ارزش احتمال آنها مبتنی بر توزیع کاي54/3و 08/1
در آزمون Fشوند. بنابراین الگوي مورد نظر داراي اثرات آرچ نیست. آماره محاسبه می39/0

آید کـه ارزش  به دست می25/50لگو (که در بخش قبل تشریح شد) برابر با بودن اغیرخطی
شـود کـه بـر اسـاس آن فرضـیه      محاسـبه مـی  00/0استرپ شـده آن برابـر بـا    احتمال بوت

شود.بودن الگو با قاطعیت رد میخطی
آمده، تحلیل فرضیات بخش مبانی نظـري بـه شـرح    دسته با توجه به تخمین ضرائب ب

شود، که البتـه  ) منفی تخمین زده می4یب نااطمینانی در معادله خطی (رابطهضر: زیر است
) نشـان  5شود؛ اما تخمین الگوي غیرخطی (رابطهاز لحاظ آماري معنادار تشخیص داده نمی

،کننـده اسـت و اثـر نااطمینـانی بـر تولیـد      از الگوي خطی، گمـراه دهد که نتیجه حاصلمی
اطمینـانی بـاال (پـس از گـذار     در رژیـم بـی  TARي غیرخطی اسـت. مطـابق تخمـین الگـو    

حـالی کـه   دار اسـت، در ) اثر آن بر تولید منفـی و معنـی  19/0اطمینانی از سطح آستانه بی
داري بـر تولیـد نـدارد. آنچـه از معادلـه      ) اثـر معنـی  19/0سطوح پایین نااطمینانی (کمتر از 

هـاي بـاالتر از   در نااطمینـانی منفی این متغیـر تأثیرشود آن است که غیرخطی برداشت می
بیشتر است.19/0سطح آستانه 

، اثرات منفی و معنـادار بـر تولیـد دارد،    1/18درآمدهاي نفت در باالتر از سطح آستانه 
تر از حد آستانه، تأثیر افزایش درآمدهاي نفـت، مثبـت و   در حالی که در درآمدهاي پایین

نفرین منابع در اقتصاد ایـران را در رژیـم   شود. این نتیجه فرضیهمعنی تخمین زده میبی

1-Jarque-Bera
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رسد در سطوح پایین درآمدهاي نفت، آنها مـانعی  کند. به نظر میدرآمدهاي باال تأیید می
اند؛ اما درآمدهاي باالي نفتی با افزایش فضـاي رقابـت، بیمـاري    براي رشد اقتصادي نبوده

بـازده در غیـاب   مهـاي کـ  گـذاري جـویی و سـرمایه  هـاي رانـت  هلندي، گسـترش فعالیـت  
طور کلی مدیریت ناصـحیح، اثـرات منفـی بـر تولیـد      کننده و به هاي نفتی تثبیتصندوق

بر جاي گذاشته است. 
مثبـت و  تـأثیر ، افزایش تولیـد خـارج   1/18پس از عبور درآمدهاي نفت از سطح آستانه 

اي نفـت، ایـن   گذارد، حال آنکه در سطوح پایین درآمدهمعناداري بر تولید داخل برجاي می
معنی است. این نتیجه بدان معناست کـه در رژیـم درآمـدهاي نفتـی     منفی و البته بیتأثیر،

باال، اثرات مثبت تولید خارج (افزایش تقاضا و ارتقاي تکنولوژي) بیشـتر از اثـرات منفـی آن    
(افزایش بهروري خارج نسبت به داخل و کاهش قدرت رقابتی داخل) است.

ه با تغییـر  هرفتار متفاوت کارگزاران اقتصادي در مواج،شودمیمونفرضیه دیگري که آز
بر این اساس تولید بدون نفت را به سـه جـزء اصـلی آن یعنـی     1.نااطمینانی در اقتصاد است

کنیم. نتـایج حاصـل از تخمـین    ارزش افزوده بخش کشاورزي، صنعت و خدمات تفکیک می
افـزوده بخـش کشـاورزي    )، معادلـه ارزش sanaافزوده بخش صنعت (معادله مربوط به ارزش

)keshافزوده بخش خدمات () و معادله ارزشkhad بر اساس روش (TAR به ترتیب در روابط
اند.گزارش گردیده8و 7، 6

)6(
    

 



1 0 18.1 18.1
0.00 0.19 0.20 0.36 0.03

18.1 18.1
0.30 0.67

1
0.09

0.01 0.04 0.007 0.03 0.10

0.24 0.09

0.19

t t

t t

t t t o

o o

t

sana e u o o

f f

sana

  

 



    

 



هاي مختلف در مهرآرا، فرضیات و دیگر مباحث مربوط به لزوم تفکیک سري تولید به ارزش افزوده بخش-1
بحث شده است.)1392عاملی و مجاب (جبل
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شـود.  بودن معادالت رد مـی افزوده بخش صنایع و معادن، آزمون خطیارزش در رابطه با
(حـد بـاالي سـري نااطمینـانی) تخمـین زده      3البته با توجه به اینکه حد آسـتانه برابـر بـا    

گیریم. ضریب نااطمینانی معادلـه مربـوط   هاي این متغیر را خطی در نظر میشود، پارامترمی
شود، بدین معنی که با افـزایش نااطمینـانی،   تخمین زده مییمعنبه این بخش، منفی اما بی

یابد.میتولید در این بخش کاهش کمی
هـا و  گـذاري نتیجه مذکور احتماالً ناشی از نقـش مسـلط دولـت در تصـمیمات سـرمایه     

رسد که تصمیمات دولتی نسـبت بـه تصـمیمات بخـش     تولیدات این بخش است. به نظر می
قـرار دارد. نکتـه جالـب توجـه در رابطـه بـا       فضـاي نااطمینـانی  تأثیرخصوصی کمتر تحت 

بـاالي  تأثیر مثبت و به نسـبت آمده در معادله مربوط به بخش صنعت، دسته هاي بتخمین
درآمدهاي نفت بر تولید، زمانی که این درآمدها کمتر از سطح آستانه هستند، است. 
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د، اما هماننـد بخـش صـنایع و    شوبودن معادالت رد میدر بخش کشاورزي آزمون خطی
شود. بنابراین تخمین زده می5/2حد آستانه نااطمینانی نزدیک به ،معادن در این حالت نیز

هـاي  نااطمینانی،شودطور که مالحظه میگیریم. همانضریب این متغیر را خطی در نظر می
. احتمـاالً  نـد اداري بـر تولیـدات بخـش کشـاورزي نداشـته     کالن طی دوره نمونه اثـر معنـی  

هاي نسبی محصـوالت  خصوص قیمتدرتأثیر نااطمینانیهاي این بخش عمدتاً تحت فعالیت
هاي سطح خرد) قرار دارد.  کشاورزي (نااطمینانی

اهمیت این متغیر وقفه ضریب نرخ ارز در معادله بخش کشاورزي به تأثیر به نسبت با
کنـد. نکتـه قابـل    معادن) اشاره میبر ارزش افزوده این بخش (بیشتر از بخش صنایع و

توجه در رابطه با ارزش افزوده این بخش، تأثیر تولید خارج در سـطوح درآمـد بـاالتر از    
شـود؛ لـذا   ) و معنادار تخمین زده مـی 20/1حد آستانه است. این ضریب به نسبت باال (

بر بخش تولید هاي رونق جهانی باال، اثرات بااهمیتی شرایط اقتصاد جهانی، به ویژه دوره
اند.  کشاورزي داشته

تـري بـه تخمـین    ) شباهت نزدیک8دست آمده در بخش خدمات (رابطهه هاي بتخمین
معنـی تخمـین زده   ضـریب نـرخ ارز منفـی و بـی    ) دارد.5معادله تولید بدون نفـت (رابطـه   

ن بخـش  داري بر ارزش افـزوده ایـ  منفی معنیتأثیرشود. نااطمینانی بیشتر از حد آستانه می
هاي بـاال  دار نیست. لذا نااطمینانیدارد، هرچند که این اثر براي رژیم نااطمینانی پایین معنی

گذارند.  بیشترین اثر منفی را از طریق بخش خدمات بر تولید بدون نفت بر جاي می

گیري. نتیجه5

افـزوده  نااطمینانی بـر تولیـد بـدون نفـت و همچنـین ارزش      تأثیردر این مطالعه به بررسی 
بـا  1387:2ــ 1367:1هاي خدمات، کشاورزي و صـنعت در اقتصـاد ایـران، طـی دوره    بخش

اي پرداخته شـد. متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در معادلـه      استفاده از الگوهاي غیرخطی آستانه
تولید بر اساس ادبیات نظـري و تجربـی شـامل درآمـدهاي نفـت، تولیـد خـارج، نـرخ ارز و         

نااطمینانی در اقتصاد بر اساس واریانس شرطی حاصل از فراینـد  نااطمینانی هستند. شاخص
ARCH در سـه متغیـر درآمـدهاي    ي  تحلیل عاملی با ادغام نااطمینانیهاروشو همچنین
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ـ ها و حجم پول محاسبه شده است. مهمنفت، سطح قیمت ه ترین نتایجی که از این مطالعه ب
:به شرح زیر است،آیددست می

اي نسبت به الگوهاي خطی در تبیین رفتار تولیـد و ارزش  آستانهالگوهاي غیرخطی-1
ارتبـاط  ، هاي مربوطهاي مختلف اقتصادي توانایی بیشتري دارند. آزمونافزوده بخش

کنند.خطی متغیرها با تولید را رد می
داري بـر تولیـد و بـه ویـژه     در رژیم نااطمینانی باال، نااطمینانی اثر منفـی و معنـی  - 2

ــایین نااطمینــانی، اثــرات  ارزش افــزود ه بخــش خــدمات دارد. ســطوح مالیــم و پ
اي بـراي نااطمینـانی   است. به عبارت دیگر حـد آسـتانه  بااهمیتی بر تولید نداشته

وجود دارد که پـس از گـذر از آن، تـأثیر نااطمینـانی بـر تولیـد منفـی و معنـادار         
وان مـرز میـان   تـ شود. با توجه به مبانی نظري، ایـن حـد را مـی   تشخیص داده می

رسـد بـه دلیـل    ثباتی و ثبات در اقتصاد در نظر گرفت. البته به نظر مـی شرایط بی
تسلط نقش تصمیمات دولتی در بخش صنعت، تولید در این بخش چنـدان تحـت   

قرار نگرفته باشد.  تأثیر شرایط نااطمینانی
بر تولیـد بـدون   هاي باال و پایین درآمدهاي نفتی، این متغیر اثرات متفاوتیدر رژیم-3

اي بـراي  افزوده بخش صنعت داشته است. در واقع حـد آسـتانه  ویژه ارزشه نفت و ب
درآمـدهاي نفـت بـر تولیـد     تأثیردرآمدهاي نفتی وجود دارد که پس از عبور از آن، 

اي فرضیات مربوط بـه پدیـده نفـرین منـابع در اقتصـاد      شود. چنین نتیجهمنفی می
کند.  یید میأایران را ت

س از گذر از حد آستانه درآمدهاي نفت، منافع حاصل از افـزایش تولیـد خـارج بـه     پ-4
نسبت باالتر است. این منافع به افزایش تقاضاي خارجیـان  به ویژه در بخش خدمات 

براي محصوالت صادراتی ایران و همچنـین ارتقـاي تکنولـوژي خـارج و ورود آن بـه      
ه افـزایش قـدرت رقـابتی خارجیـان بـه      گردد. آثار منفی تولید خارج باقتصاد باز می

هـاي خـارج ارتبـاط دارد. در واقـع بخـش      وري بنگـاه علت ارتقاي تکنولوژي و بهـره 
مند شده است.خدمات در ایران از رونق باالي اقتصاد جهانی بهره
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شواهد نسبتاً قـوي دال بـر وجـود الگـوي رفتارهـاي متفـاوت میـان کـارگزاران         - 5
تصادي وجود دارد که داللت بر احتمال حصول هاي مختلف اقاقتصادي در بخش

و اهمیت تشـخیص  1شدههاي جمعیکننده به هنگام استفاده از دادهنتایج گمراه
هـاي مختلـف در الگوسـازي و تحلیـل روابـط      هـا و گـروه  ها در بخشناهمگونی

اقتصادي دارد.

1-Aggregated
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