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چکیده

سازي واریانس شـرطی و آزمـون علیـت گرنجـر بـه      با استفاده از مدل،در این پژوهش
ایـن دو  تـأثیر گذار بر نااطمینـانی اسـمی (تـورم) و حقیقـی (تولیـد) و      تأثیری عوامل بررس

حـاکی از  ،پردازیم. نتایجمی1385ـ1338، طی دورهنااطمینانی بر رشد اقتصادي در ایران
تـورم علت افزایش نااطمینانی توانندمیکه افزایش تورم و کاهش درآمدهاي نفت استآن 

. با این استارزش افزوده بخش نفت ،در اقتصاد ایرانتولیدطمینانی ناااصلیأباشند و منش

اقتصاد دانشگاه تهران.دانشیار
.دانشجوي دوره دکتري دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
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اثـرات  بـر تولیـد  در طول دوره نمونه در حدي نبوده است کـه تورم و تولیدنوسانات ،حال
داشته باشند.  منفی

تورم در ایران،گارچهاينااطمینانی اسمی، نااطمینانی حقیقی، مدلهاي کلیدي:واژه
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مقدمه.1
به طور کلی، مباحث تئوریک و مطالعات تجربی مربوط بـه اثـرات متقابـل نااطمینـانی     

و مطـرح شـدن   1پـس از مقالـه فریـدمن   تورم بر متغیرهاي اسمی، مالی و حقیقی اقتصاد،
، اقتصـاد بسـیاري از کشـورها بـا     1970در دهه توسعه یافتند. 3توسط انگل2هاي آرچمدل

هاي بسـیاري بـه تبیـین    تئوري،حالر این دیدي به نام رکود تورمی مواجه شد. پدیده جد
فریدمن نااطمینانی تورم را به عنوان کانـالی معرفـی   این ارتباط مشاهده شده روي آوردند.

تـورم  افزایشاو. شودمیاقتصاد منتقل ي حقیقی تورم بههاهزینه،کند که از طریق آنمی
، و نااطمینانی به وجود آمده را عاملی براي رشد داندهمراه میی تورمرا با افزایش نااطمینان

بررسی فرضیه فریدمن به تخمین نااطمینـانی  ،کند. در این میانتر اقتصاد معرفی میپایین
تخمینـی را بـراي   آرچ،يهـا مـدل یی تحـت عنـوان   هـا مدلدارد. انگل با معرفی نیازتورم 

بررسی فرضیه فریدمن ،دهد. پس از مقاله انگلن قرار مینااطمینانی تورم در اختیار محققی
گیرد و فرضیات دیگري میان متغیرهاي حقیقـی  بیش از پیش مورد توجه محققین قرار می

.شودمیو اسمی و نااطمینانی آنها مطرح 
ي رفاهی ناشی از تـورم (کـه از کانـال نااطمینـانی     هاهزینهبه هدف بررسی ،این مقاله
. مطالعات محدودي که در این زمینه گیردمیآیند) در اقتصاد ایران انجام میتورم به وجود 
دهند. البته الزم به ذکر اسـت  اي را نشان میاند، لزوم و اهمیت چنین مطالعهصورت گرفته

. ایـن  کندمیامکان آزمون فرضیات مختلفی را فراهم ،سنجی مورد استفادهدکه روش اقتصا
کنیم. مطالعاتی که به بررسی ایـن  عنوان مبانی نظري معرفی میبا ،2فرضیات را در بخش 

بنـدي  پردازند، با توجه به روش تخمین نااطمینانی به دو دسته مشخص تقسیمفرضیات می
. در این مقاله، نااطمینانی باشدمیاین مقاله 3شوند. معرفی این مطالعات موضوع بخش می

بـا اسـتفاده از   4گـارچ يهـا مـدل سط دو نـوع از تورم و رشد تولید توبینیموجود در پیش
ي مـورد اسـتفاده و   هـا مـدل . معرفـی  شـوند میتخمین زده 1385ـ1338هاي ساالنه داده

بحـث  4چگونگی تخمین و اعمـال محـدودیت بـر پارامترهـاي مـورد تخمـین در قسـمت        
.بیان خواهد شد5هاي اقتصادسنجی در قسمت دست آمده از تحلیله . نتایج بشودمی

1- Friedman (1977).
2- Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH).
3- Engle (1982).
4- Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH).
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مبانی نظري .2
بر سـر موضـوع   3، بارو و گوردون2، کیدلند و پرسکات1مباحث اقتصاددانانی نظیر فلنر

که یکی از دهدمینشان ،ي مرکزيهابانکو استقالل هادولتناسازگاري زمانی پویا، اعتبار 
ت کـه  گفتوانمی. به طور کلی باشدمیهادولتهاي سیاستگذاري،منابع اصلی نااطمینانی

کنند. آنها منافع ناشی از ریزي مییی را طرحهاسیاست،با توجه به افق زمانی خودها،دولت
هاي آینده مقایسه کـرده و تصـمیم بـه    ي مربوط به تورم در دورههاهزینهبیکاري حال را با 

). در اقتصادهاي در1983گیرند (بارو و گوردون، فریب دادن (یا ندادن) بخش خصوصی می
پـس از مطـرح   .باشـد مـی باال هادولتاین انگیزه به علت کوتاه بودن افق دید ،توسعهحال 

ي آن در هاهزینهکننده نااطمینانی تورم و توجه وسیعی به عوامل تعیین،شدن این مباحث
پردازیم.یبه معرفی مهمترین این موارد در مباحث تئوریک م،اقتصاد شد. در ادامه

تورمااطمینانی ي رفاهی نهاهزینه.2ـ1

ت أتورم نشـ بینیپیشهاي رفاهی تورم از وجود نااطمینانی در یکی از مهمترین هزینه
از دو طریـق کنـد کـه افـزایش تغییرپـذیري تـورم     به این نکته اشاره می. فریدمنگیردمی
:نرخ بیکاري طبیعی را افزایش دهدتواندمی

دهدمیقرار تأثیرراردادها را تحت قانعقادتورم مورد انتظار، فرایند اول اینکه .
بینیپیششود، نیاز به هاي اسمی بسته میاساس پرداختهر قراردادي که بر

شـده اسـت بـه    بینیپیشنرخ تورم دارد. اگر تورمی باالتر از آنچه در قرارداد 
نفع پردازند: کسانی که در قرارداد پول میدهدمیوجود آید، توزیع ثروت رخ 

کنند. اگر نرخ تورم واقعی کمتـر  گیرند، ضرر میکسانی که پول میبرند و می
شده باشد، توزیـع ثـروت بـرخالف آنچـه گفتـه شـد،       بینیپیشاز نرخ تورم 

هنگامی کـه نااطمینـانی تـورم بـاالتر اسـت، کـارگزاران       ،خواهد بود. بنابراین
طول دوره قراردادهایشان را کـاهش دهنـد، زیـرا   کنندمیگریز تالش ریسک

هرچه طول دوره قرارداد بیشتر باشـد، نااطمینـانی نیـز بیشـتر خواهـد بـود.       

1- Fellner (1976).
2- Kydland and Prescott (1977).
3- Barro and Gordon (1983).
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هاي دیگر (کـاراتر) بـه فراینـد بسـته شـدن      منابع اقتصاد از فعالیت،بنابراین
شود.قراردادها منتقل می

هـا قیمـت سیسـتم  کـارآیی افزایش نااطمینانی تورم باعث کـاهش  دوم اینکه
کنـد کـه هرچـه نااطمینـانی بیشـتر      ره میفریدمن به این نکته اشا1شود.می

تـر  ي مطلـق مشـکل  هاقیمتي نسبی از تغییر هاقیمتتغییر شناساییباشد، 
بـه  (هـاي متفـاوتی   ي خود را در نـرخ هاقیمتاست. زیرا کارگزاران اقتصادي 

ي نسبی هاقیمت،. بنابراینکنندمیتنظیم )ناقص تورم آیندهبینیپیشدلیل 
یابد و تولیـد  اقتصادي کاهش میکارآیی، در نتیجه یرندگمیقرار تأثیرتحت 

آید.کمتري نسبت به حالت بدون نااطمینانی به وجود می

تولیدي رفاهی نااطمینانی هاهزینه.2ـ2

رابطـه بـین   2ي رفاهی دربرداشته باشد. پیندیکهاهزینهد توانمینیز نااطمینانی تولید
داند. وي معتقد است کـه ایـن   رابطه معکوس مینااطمینانی حقیقی و رشد محصول را یک 

ي اسـت. وجـود نااطمینـانی در    گـذار سرمایه3ناپذیريارتباط منفی ناشی از ماهیت برگشت
باشـد. ایـن   ي مـی گـذار سـرمایه رشد تولید به معنی وجود نااطمینانی در درآمد حاصـل از  

گریـز صـورت   ریسـک ي کمتري توسط کارگزاران گذارسرمایهشود که نااطمینانی باعث می
4گیرد.

باشد.میHayek (1945)مطالعه اولیه در این زمینه مربوط به هایک -1
2- Pindyck (1991).
3- Irreversibility

عدم وجـود ارتبـاط و همچنـین ارتبـاط مثبـت میـان نااطمینـانی تولیـد و تولیـد نیـز در          ،با این حال-4
مسـتقل بـودن ایـن دو از    ،بینی شده است. بعضـی از الگوهـاي ادوار تجـاري   هاي اقتصادي پیشتئوري

داننـد.  کننده این دو متغیر را متفاوت از هـم مـی  عوامل تعیین،. این نظریاتگیرندمییکدیگر را نتیجه 
شـود، در  عرفـی مـی  هاي غافلگیرانـه پـولی م  نوسانات به وجود آمده در تولید ناشی از شوك،براي مثال

)، 1970کننـد. سـندمو (  حالی که عوامل حقیقی نظیر رشد تکنولوژي، نرخ رشـد تولیـد را تعیـین مـی    
گیرنـد.  ) ارتباط مثبت میان این دو متغیر را نتیجـه مـی  1999)، بلکبرن (1987)، بلک (1971میرمن (

) مراجعه کنید.2007براي مطالعه بیشتر به فونتاس و کاراناسوس (
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علیت از تورم به نااطمینانی تورم .2ـ3

در مطالعات خود به این نتیجه ، و پس از آن چندین محقق دیگر1براي اولین بار اوکان
مثبتی میان تورم و واریانس تورم وجود داشته باشد. مبـانی  تگیهمبستواندمیرسیدند که

هاي با تـورم بـاال مـرتبط    ي دولت در دورهسیاستگذارتوان به رفتار نظري این ارتباط را می
نیـاز بـه انجـام    ،بـراي کـاهش تـورم   هـا دولتکه کندمیدانست. اوکان به این نکته اشاره 

هـاي  کـه کـاربرد تحلیـل   کندمیي غیرمنتظره دارند. فریدمن به این نکته اشاره هاسیاست
ي دولـت در  هـا سیاستدر 2تیي باعث به وجود آمدن اصالحاسیاستگذاراقتصاد در پروسه 

نوساناتی را در نرخ تـورم واقعـی و   ،شود. این اصالحات به نوبه خودي تورمی باال میهادوره
دهدمیاطالعات نامتقارنی نشان ،با تحلیل یک بازي3آورد. بالشده به وجود میبینیپیش

ه خواهد شد.هاي آیندهاي باال منجر به نااطمینانی بیشتر در خصوص تورمکه تورم

باشندنااطمینانی در اقتصاد میأدرآمدهاي صادرات مواد خام منش.2ـ4

الملل وفـور مـواد اولیـه و صـادرات آن را مزیـت      چند برخی از نظریات تجارت بینهر
گرایی تخصص،دانند، ولیکن اغلب اقتصاددانان توسعهنسبی کشورهاي صاحب آن منابع می

مـورد  )تگی شدید اقتصاد به صدور منابع طبیعی به صورت خامبه دلیل وابس(راالمللیبین
پذیري از این جملـه  دهند. مباحث مربوط به بیماري هلندي و تضعیف رقابتانتقاد قرار می
بـه دلیـل   ،ایـن اقتصـاددانان درآمـدهاي صـادراتی را    ،باشد. از طـرف دیگـر  دالیل آنها می

انی ایـن کاالهـا، نـامطمئن معرفـی     ي جهـ هـا قیمـت بـودن  بینیپیشنامطمئن و غیرقابل 
کنند. آنها عقیده دارند در این کشورها، صادرات مواد خام به صـورت یـک نهـاده عمـل     می
از طریق منابع آن صادرات ،اياي و سرمایهکند، زیرا سهم اعظم واردات کاالهاي واسطهمی

ثبـاتی در  ث بـی . بنابراین نااطمینانی در درآمدهاي صـادرات ایـن مـواد باعـ    شودمیمین أت
4.شودمیواردات مواد اولیه و بنابراین اختالل در تولید و رشد 

1- Okun (1971).
2- Arrangements.
3- Ball (1992).

) مراجعه کنید.1999) و سینها (1982براي مطالعه بیشتر در این زمینه به فدر (-4
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. مطالعات تجربی انجام شده3
، صورت گرفته است. در بسیاري از آنهـا هاي ذکر شده در زمینهزیاديمطالعات تجربی 

اند:فرضیات زیر آزمون شده
باشد؛تورم علت نااطمینانی تورم نمی
باشد؛ت رشد تولید نمینااطمینانی تورم عل
باشد؛اطمینانی تورم علت تورم نمینا
باشد؛انی رشد تولید علت تورم نمینااطمین
باشد.نااطمینانی رشد تولید علت رشد تولید نمی

مطالعاتی که قبل از :بندي کرداین مطالعات را به دو دسته تقسیمتوانمیبه طور کلی 
اند. علـت  د و مطالعاتی که پس از آن صورت گرفتهانانجام شدهگارچيهامدلنمطرح شد
کدام از این دسته مطالعات بـراي تخمـین   هاي مورد استفاده در هرروش،بندياین تقسیم

اي از برخـی از ایـن مطالعـات را گـزارش     خالصـه ،. در این قسمتباشدمینااطمینانی تورم 
کنیم.می

اقتصادي ي هامدلگیري نااطمینانی تورم در اندازه.3ـ1

گیـري انـدازه بـه عنـوان معیـاري بـراي     تـوان میتورم را بینیپیشواریانس خطاهاي 
واریـانس خطـاي   تـوان مـی نااطمینانی تورم به حساب آورد. اما در پاسخ به اینکـه چگونـه   

:تورم را محاسبه کرد باید گفت، به طور کلی دو رویکرد عمده وجود داردبینیپیش
از افراد درخواست شده اسـت  مشخصاي عاتی که در آنها از نمونهاستفاده از مطالالف.

اي از زمان کننده را در دورهکه چندین متغیر کالن اقتصادي از جمله شاخص قیمت مصرف
و همچنـین تحقیـق   1تحقیق لیوینـگ اسـتون  بهتوانمیکنند. از این تحقیقات بینیپیش

واریـانس  تـوان مـی فاده از ایـن تحقیقـات   . بـا اسـت  اشاره کرد2ايمرکز مطالعات پرسشنامه
تـورم در  بینـی پـیش تورم توسط افراد مختلف را به عنوان نااطمینانی موجود در بینیپیش

یک دوره مشخص به حساب آورد.
ــدل،روش دومب.  ــازم ــه س ــیشي معادل ــیپ ــدهبین ــتفاده از  کنن ــپس اس ــورم و س ت

1- Living Stone
2- Survey Research Center (SRC).
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باشـد.  تـورم مـی  بینـی پـیش طاهـاي  ي واریـانس خ سازمدلهاي این معادله براي باقیمانده
که بتوان آن را بـه  استتورم بینیپیشمهمترین موضوع در این روش، انتخاب مدلی براي 

اسـاس  ، بـر ، معرفی کرد. معمـوالً کنندمیتورم استفاده بینیپیشعنوان مدلی که افراد در 
دون تورش از که تخمینی بشودمیرویکرد انتظارات عقالیی، مدل و روش تخمینی انتخاب 

کلـی انتخـاب ایـن مـدل بـدون تـورش بـراي        دست دهـد. بـه طـور   ه تورم دوره آینده را ب
ي سـاز مـدل هاي آن معادله بـراي  عالوه استفاده از باقیماندهه ي میانگین شرطی، بسازمدل

شناسیم.میگارچهاييسازمدلبه عنوان ،واریانس شرطی را
مطالعات مربوط به ارتباط میـان توانمینیز 1پانلهاي با استفاده از داده،در این میان

معیاري که براي نااطمینانی تـورم بـه   ،متغیرها و نااطمینانی آنها را انجام داد. در این حالت
در یـک دوره زمـانی   در اقتصادهاي مختلف همان واریانس تورم،، در واقعشودمیکار برده 

پردازیم.در این زمینه میبه معرفی مطالعات انجام شده ،در ادامه.است

گارچيهامدلنمطالعات تجربی انجام شده پیش از مطرح شد.3ـ2

نتیجـه  در مطالعات خود به اینچندین محقق دیگر،براي اولین بار اوکان و پس از آن
هـاي  رسیدند که همبستگی مثبتی میان تورم و واریانس تورم با استفاده از تکنیک تحلیـل 

مرکــز مطالعــات هــایی نظیــرســته دیگــر مطالعــات از نتــایج تحقیــقپانــل وجــود دارد. د
. ایـن تحقیقـات کـم و بـیش ارتبـاط      کننـد مـی و یا لیوینگ استون اسـتفاده  ايپرسشنامه

هـاي  با در نظر گـرفتن داده اند. اوکان انی تورم را نتیجه گرفتهنمستقیم میان تورم و نااطمی
تـا  1951طـی دوره  2اقتصادي و توسعهسازمان همکاريکشور صنعتی عضو17مربوط به 

تولید همبستگی باال میان متوسط درصد افزایش شاخص ضمنیکه گیردمینتیجه 1967
و انحراف معیار نرخ تورم ساالنه وجود دارد. از دیگر مطالعات بـا اسـتفاده از   ناخالص داخلی

بـا  7فیشـر اره کـرد. اشـ 6تیلـور ، 5فاسـتر ، 4لوگ و ویلـت ، 3گوردنبه توانمیهاي پانل داده
به این نتیجه دست ايمرکز مطالعات پرسشنامهايهاي تحقیقات پرسشنامهاستفاده از داده

1- Panel Data.
2- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
3- Gordon (1971).
4- Logue and Willett (1976).
5- Foster (1978).
6- Taylor (1981).
7- Fischer (1981).
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از دیگـر مطالعـات در   .وجود داردهمبستگی مثبت میان تورم و تغییرپذیري آنیابد که می
اشاره کرد.2فروح من، لنی و ویلتو 1کوکرمن و واچتلبه توانمیاین زمینه 

گارچيهامدلمطالعات تجربی انجام شده پس از مطرح شدن . 3ـ3

در بررسی ارتباط میـان تـورم و   گارچيسازمدلمطالعات بسیاري پس از مطرح شدن 
نااطمینانی تورم و همچنین نااطمینانی تورم و تولیـد در اقتصـادهاي مختلـف انجـام شـده      

یاري را مـورد توجـه قـرار    این مطالعات فرضیات بس،تر گفته شدطور که پیشهماناست. 
،اشاره کرد. در این دو مطالعـه 4بولرسلوو 3انگلبه توانمیدهند. از اولین این مطالعات می

رتبـاط میـان تـورم و    ا،در این دو مقالـه نظر قرار گرفتند.هاي اقتصاد ایاالت متحده مدداده
از افـت نشـد.  واریانس شرطی آن بررسی شد که شواهدي دال بر وجـود چنـین ارتبـاطی ی   

، 8آپرگیس، 7ویلسون، 6فونتاس، کاراناسوس و کیم، 5فونتاسبه توانمیدیگر مطالعات اخیر 
نتـایج مطالعـات  اشاره کرد.12فونتاس و کاراناسوسو 11هوانگ، 10گریر و گریر، 9انتظارخیر

،در این زمینـه بایـد گفـت فرضـیه فریـدمن     .باشدمیمتفاوت در رابطه با فرضیات مختلف 
یید أدر تمامی این مطالعات تتقریباً،بر رابطه مثبت میان تورم و واریانس شرطی آنمبتنی

.اندشدهیید و در بعضی دیگر رد أگردیده است، اما دیگر فرضیات در بعضی از مطالعات ت

تحلیل تجربی.4

هاداده. 4ـ1

ـ  شـاخص قیمـت مصـرف   عبارتنـد از: هاي مورد استفاده در این تحقیقداده ه کننـده ب

1- Cukierman and Wachtel (1979).
2- Frohman, Laney. and Willett (1981).
3- Engle (1983).
4- Bollerslev (1986).
5- Fountas (2001).
6- Fountas, Karanasos and Kim (2002).
7- Wilson (2004).
8- Apergis (2004).
9- Entezarkheir (2006).
10- Grier and Grier (2006).
11- Hwang (2007).
12- Fountas and Karanasos (2007).
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و شاخص تولیـد ناخـالص   ،هاقیمتبه عنوان جایگزینی براي سطح ،1376ي ثابتهاقیمت
دوره مورد بررسـی  .به عنوان جایگزینی براي حجم تولید،1376ي ثابت هاقیمتداخلی به 

باشد. نرخ رشد دو متغیر را با تفاضل مرتبـه  ها ساالنه میو تواتر دادهاست1386تا 1338
آوریم.دست میه ا باول لگاریتم آنه

هاي مربوط به وجـود ریشـه واحـد در متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در ایـن        آزموننتایج 
1،هاي دیکی فولر تعمیم یافتـه با توجه به آزمون.نشان داده شده است1جدول درتحقیق 

و لگـاریتم حجـم   هاقیمتمبتنی بر وجود ریشه واحد در سطح لگاریتم سطح (فرضیه صفر 
. بنابراین این دو سري ایستا نبوده و آزمون را در مورد تفاضل مرتبه اول شودمینرد)تولید

بریم. فرضیه صفر در مورد نرخ رشـد تولیـد   آنها یعنی نرخ تورم و نرخ رشد تولید به کار می
% 5% و در حالت وجود روند در سـطح معنـاداري   1در حالت بودن روند در سطح معناداري 

. شواهد کافی با توجـه بـه   استاین متغیر ایستا ،با توجه به این آزمون. بنابراین شودمیرد 
بـه معنـی وجـود ریشـه واحـد در      (مبتنی بر رد فرضیه صفر یافتهتعمیمدیکی فولرآزمون

آید. بنـابراین  دست نمیه ن روند بدوچه در حالت با روند و چه در حالت ب)سري نرخ تورم
باشد.این سري ایستا نمیدیکی فولرو2فیلیپس پرونبا توجه به دو آزمون

نتایج آزمون ریشه واحدـ 1جدول 

. تعیین تعداد دهدمیاحتمال مربوط به دو آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون را نشان ،این جدول
رون توسـط  هاي مورد نیاز در آزمون دیکی فولر توسط آماره شوارتز و تعیین پهناي باند آزمون فیلیپس پـ وقفه

مقـادیر محاسـبه شـده ایـن     KPSS4هاي مربوط به آزمـون  صورت گرفته است. در ستون3وستـ آماره نیوي
% براي حالت بدون رونـد  10% و 5%، 1آماره نشان داده شده است. مقادیر بحرانی توزیع این آماره براي سطوح 

. پهنـاي بانـد در ایـن    است11/0و 14/0، 21/0و براي حالت با روند به ترتیب 34/0و 46/0، 73/0به ترتیب 
.شودمیوست انتخاب ـ آزمون توسط آماره نیوي

1- Augmented Dickey-Fuller (ADF).
2- Philips-Perron (PP).
3- Newey-West
4- Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS).
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هـاي اقتصـادي چنـدان    با توجه به اینکه وجود ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول سـري 
براي آزمون این فرضیه کـه آیـا نـرخ تـورم ایسـتا      KPSSپشتوانه تئوریک ندارد، از آزمون 

سطح معنـاداري  درفرضیه صفر مبتنی بر عدم وجود ریشه واحد کنیم.باشد استفاده میمی
1باشد.این سري ایستا می،با توجه به این آزمون،. بنابراینشودمی% براي سري تورم رد ن5

ي میانگین شرطیسازمدل.4ـ2

پـس از  . کنـیم انتخـاب مـی  SBCو AICهاي آمارهمدل میانگین شرطی را با توجه به
آزمون وجـود خودهمبسـتگی در   نظیر،ي آماريهاآزمونانجام ،خصانتخاب یک مدل مش

،و در نهایتهازمون نرمال بودن باقیمانده، آآزمون وجود شکست ساختاري، اجزاي اختالل
در رابطــه بــا آزمــون .شــودمــیتوصــیه آرچ بــراي بهبــود آن مــدل،آزمــون وجــود اثــرات

عادلـه تولیـد و تـورم را توسـط آمـاره     هاي هر دو مخودهمبستگی اجزاي اختالل، باقیمانده
محاسبه شـده توسـط   3کنیم. در معادله تورم، سطح اهمیت نهاییآزمون می2یانگ ـ باکس 

ها)، مربـوط بـه   براي فرضیه پایه (عدم وجود همبستگی سریالی در باقیماندهدوـکايتوزیع 
هاي براي باقیماندهباشد. این احتماالت% می18% و 10%، 71هاي یک تا سه به ترتیب وقفه

. بنابراین بـا توجـه بـه شـواهد آزمـون      است% 90% و 82%، 90معادله تولید به ترتیب برابر 
با توجه به وقایع هاي هر دو معادله اشاره کرد.به تصریح صحیح وقفهتوانمیباکس ـ یانگ

رضیه صفر را یم فتوانمیتاریخی که در اقتصاد ایران روي داده است، در رابطه با سري تورم 
نهـیم. در  بنا)اولین شوك نفتی(1351عدم وجود شکست ساختاري در این سري در سال 

سـال  (1356فرضیه صفر را عدم وجود شکسـت سـاختاري در سـال    رابطه با معادله تولید، 
دهیم. احتماالت محاسبه شده توسـط دو آزمـون   قرار می)شروع جریانات مربوط به انقالب

و 014/0براي سري تورم بـه ترتیـب   هاي ساختاري مذکور وجود شکستبراي 4چاو و والد
نتـایج هـر دو   است.0007/0و 0001/0. این احتماالت براي سري تولید باشدمی011/0

هـاي دهنـد. بـا توجـه بـه آمـاره     هاي ساختاري ذکر شده خبـر مـی  وجود شکستازآزمون 

رسد که وجود شکست ساختاري در سري تورم یکی از عوامل اصلی رد نشدن فرضیه صفر به نظر می-1
هاي ساختاري وجود شکست،کند) اشاره می1989طور که پرون (. زیرا هماناستآزمون دیکی فولر 

هاي دیکی فولر به سمت عدم رد فرضیه صفر تورش داشته باشند.شود آزمونباعث می
2- Ljung-Box.
3- P-Value.
4- Chow & Wald
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SBCوAIC  در هـر دو معادلـه   1ايپلـه وهـومی  در نهایت تصمیم به وارد کـردن متغیـر م
05/0بـا انحـراف معیـار    002/0هـاي معادلـه تـورم داراي میـانگین     باقیمانـده گیـریم. می
اسـاس آمـاره   هاي این سـري بـر  باشند. سطح اهمیت نهایی براي نرمال بودن باقیماندهمی

راي میانگین صفر ها دا. در معادله تولید، باقیماندهاست% 10، دوـکايو توزیع 2براـ جارك
هاي معادلـه  باشند. سطح اهمیت نهایی براي نرمال بودن باقیماندهمی05/0و انحراف معیار 

. لذا فرضیه نرمـال  شودمی% محاسبه 13، دوـکايبرا و توزیع ـ تولید، براساس آماره جارك
.کنیمنمیرد راهابودن باقیمانده

ه میان آمد، در نهایت تخمین تصریح مورد نظر بیی که از آنها سخن بههاآزمونبا توجه به 
.آمده است2، در جدولآید. نتایج مربوط به تخمین این مدل میانگین شرطیدست می

تخمین تصریح انتخابی میانگین شرطیـ2جدول 
میانگین شرطی

وقفه اول متغیر عرض از مبدأمتغیر وابسته
متغیر موهومیوابسته

787/5-AIC=
508/5-SBC= 080/0)  00/0(515/0)  00/0(-تورم

-057/0) 01/0(316/0)  06/0(069/0)  00/0(تولید
باشـد. اعـداد   مـی 1385تـا  1340مین تخمین معادالت توسط روش حداکثر درستنمایی صورت گرفته است. دوره تخ

اند.محاسبه شدهtتوسط توزیع باشد کهمیبه آنداخل پرانتز سطح اهمیت نهایی براي صفر بودن ضریب مربوط

آرچآزمون وجود اثرات.4ـ3

و 66/0هـاي معادلـه تـورم،    ضریب چولگی باقیماندهدست آمده، ه با توجه به تخمین ب
و -54/0محاسبه شده است. در معادله تولید ضریب چـولگی  76/3ضریب کشیدگی آنها، 

د گواهی بر وجـود اثـرات  توانمی. کشیدگی بزرگتر از سه باشندمی95/3ضریب کشیدگی  
بـه وجـود   توانـد میها باشد. همچنین ضریب چولگی در این باقیماندهتدر این معادالآرچ

تـري در ایـن زمینـه    ي آماري دقیـق هاآزمون،اشاره داشته باشد. با این حال3اثرات اهرمی
و آزمـون  . هـر د شـود مـی ذکـر  3ي انجـام شـده در جـدول    هـا آزمون. نتایج شودمیانجام 

1- Step Dummy Variable
2- Jarque-Bera.
3- Leverage Effect.
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ي تـورم و تولیـد اشـاره    هامدلهاي در باقیماندهآرچبه وجود اثراتLMو 1پیرسـ باکس
نااطمینـانی در سـري تولیـد درآمـدهاي نفـت      أال که آیا منشـ ؤبراي پاسخ به این سدارند.

بـا اسـتفاده از   آرچباشد به تخمین مدل میانگین شرطی و سپس آزمـون وجـود اثـرات   می
نشـان داده  4. نتایج این آزمون در جدول شودمیاخلی بدون نفت پرداختهتولید ناخالص د

زمانی که از متغیر تولید ناخالص ،در الگوي انتخابیآرچاز نبود اثراتحاکی،نتایجاند.شده
نتیجـه گرفـت نااطمینـانی    تـوان مـی . بنابراین هستندکنیم، داخلی بدون نفت استفاده می

.شودمیآمدهاي نفت ناشی موجود در سري تولید از در
ـ آزمون وجود اثرات آرچ3جدول 

آماره باکس ـ پیرسLMآمارهتعداد وقفهمعادله

تورم
1)009/0()006/0(
2)015/0()022/0(
3)042/0()048/0(

تولید
1)832/0()772/0(
2)006/0()003/0(
3)012/0()006/0(

. آمـاره  استدو براي هر دو آماره محاسباتی ـ یت نهایی محاسبه شده توسط توزیع کاياعداد داخل پرانتز سطوح اهم
، از طریق ضرب تعداد مشاهدات در ضـریب تعیـین معادلـه رگرسـیون مجـذور      LMمحاسباتی براي آزمون ـ دو کاي

فرمـول  اینپیرس ازـ مون باکسآزدوـکايآید. آماره دست میه ها بهاي آن باقیماندههاي هر معادله بر وقفهباقیمانده
شـود:   محاسبه مـی  


p

j j JTTTk
1

2)2(  کـه در آن،T   تعـداد مشـاهدات وp  هـا،  تعـداد وقفـه

jمرتبهضریب خودهمبستگیjباشد.هاي دو معادله تورم و تولید میبراي سري باقیمانده

، تولید بدون نفتوجود اثرات آرچهايـ آزمون4جدول 
کس ـ پیرسآماره باLMآماره تعداد وقفهمعادله

تولید
1)009/0()74/0(
2)16/0()12/0(
3)19/0()13/0(

مراجعه کنید.3به زیرنویس جدول 

1- Box-Pierce.
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گارچهايتصریح. 4ـ4

در دو سري تورم و تولیـد  ،به وجود این اثرات،آرچط به وجود اثراتونتایج آزمون مرب
س شـرطی در ایـن دو معادلـه   ي واریـان سـاز مـدل بـه  ،اشاره دارند. بنابراین در این قسمت

تصریح معادالت میانگین شـرطی و واریـانس شـرطی مـدل     ،به طور کلیشود.پرداخته می
:استبه صورت زیر گارچ
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واریــانس :,.t ،thنــرخ رشــد تولیــد در دوره :t ،tqتــورم در دوره :tp،کــه در آن
tpqhوtشرطی متغیر مورد نظر در دوره  . هستندکواریانس شرطی دو متغیر تولید و تورم : ,

تصریح ،تصریح مربوط به کواریانس شرطی. استاستفاده متغیر موهومی مورد d.همچنین
مهمتـرین نکتـه مربـوط بـه     ،نام دارد. در تخمین مدل فـوق )cccکواریانس شرطی ثابت (

. با توجـه بـه نمودارهـاي    باشدمیها بر پارامترهاي معادالت فوق انتخاب بهترین محدودیت
هـاي  ادله تولید و تورم، مدلخودهمبستگی رسم شده براي مجذور اجزاي اختالل هر دو مع

مختلفی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی براي دو متغیر نرخ تورم و نرخ رشد تولیـد  
براي تـورم  ARCH(1)، تصریح HQICو SBCهاي. با توجه به آمارهدنشوزده میتخمین

نمـایش 5. تخمین ایـن مـدل در جـدول    شودمیبراي تولید انتخاب ARCH(2)و تصریح 
، اما اگر از تصحیح بولرسلو باشندمی% معنادار ن10ب در سطح یاگر چه ضراداده شده است.

طور کـه در  %، معنادار خواهند بود. همان10ب در سطح یاستفاده شود، این ضرا1و وولدریج

1- Bollerslev and Wooldridge
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شده SBCو AICي واریانس شرطی باعث افزایش دو آماره سازمدلجدول مشخص است، 
کنیم.ي مقایسه تخمین یک متغیره و دو متغیره گزارش میاست. این قسمت را برا

بـه  1351معنادار بودن متغیرهاي موهومی به معنی افزایش متوسط تورم پس از سال 
باشد. وقفه اول درصد می5به میزان 1356درصد و کاهش نرخ رشد تولید پس از 8میزان 

عـدد از حـالتی کـه واریـانس     . ایـن شـود میمحاسبه 36/0تورم در معادله تورم نزدیک به 
، که از یک طرف شواهدي را دال بر لزوم در باشدمیي نشده است کوچکتر سازمدلشرطی 

ي ریشه واحد و از طرف دیگر شـواهدي  هاآزموني واریانس شرطی در سازمدلنظر گرفتن 
عنـادار و  . وقفه اول متغیر تولید در معادله تولید مکندمیبودن سري تورم ارائه I(0)دال بر 

هاي وارده به سري نـرخ رشـد تولیـد چنـدان     ست که شوكا. این بدان معناباشدمی28/0
ب تخمین زده ی. مجموع ضراشودمیاثرات آنها کاسته از شدتهر دورهدرونیستندپایدار 

و این شرط کافی باشدمیکوچکتر از واحد ،شده در معادالت واریانس شرطی هر دو معادله
هـاي  کـه آمـاره  استهاي تخمین زده شده است. نکته قابل توجه این يبودن سربراي مانا 

AIC وSBC نتـایج مربـوط بـه    انـد. در مدل دو متغیره نسبت به یک متغیره کاهش یافتـه
آمده است.6ت گرنجر بر روي مشاهدات در جدول یآزمون عل

ـ تخمین تصریح انتخابی گارچ5جدول 
میانگین شرطی

39/6-AIC=
95/5-SBC=

.di.,.
]00/0 [)00/0 (088/0]00/0) [01/0 (369/0-tp
]00/0 [)00/0 (049/0-]00/0[)07/0 (284/0]00/0[)00/0 (080/0

tq

واریانس شرطی
2.,1.,.h

-]04/0 [)15/0 (816/0]00/0 [)06/0 (001/0tph ,

]01/0) [15/0 (701/0]06/0 [)30/0 (216/0]00/0) [41/0 (0002/0tqh ,

]00/0) [06/0 (31/0-
. اعـداد  باشـد مـی 1385تـا  1342تخمین مدل توسط روش حداکثر درستنمایی صورت گرفته است. دوره تخمین 

اند. اعداد داخل محاسبه شدهzکه توسط توزیع باشندمیداخل پرانتز سطح اهمیت نهایی صفر بودن ضریب مربوط 
حیح بولرسـلو و وولـدریج و توزیـع    که توسط تصباشدمیکروشه سطح اهمیت نهایی براي صفر بودن ضریب مربوط 

.دو محاسبه شده استـکاي
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ـ آزمون علیت گرنجر (نتایج حاصل از تخمین مدل گارچ دو متغیره)6جدول 
H1: p  phH1: q  qhH1: ph  pH1: qh  q

)62/0()73/0()08/0) (-()00/0(+) (وقفه1
)33/0()71/0()06/0) (-()00/0(+) (وقفه2
)35/0()80/0()03/0) (-()00/0(+) (وقفه3

H1: p  qH1: q  pH1: ph  qH1: qh  p

)84/0()41/0()57/0()37/0(وقفه1
)66/0()71/0()38/0()69/0(وقفه2
)89/0()81/0()10/0()15/0(وقفه3

H1: p  qhH1: q  phH1: ph  qhH1: qh  ph

)61/0()35/0()02/0) (-()52/0(وقفه1
)74/0()19/0()03/0()-()52/0(وقفه2
)34/0()23/0()07/0) (-()35/0(وقفه3

که باشندمیاعداد داخل پرانتز، سطح اهمیت نهایی براي وجود نداشتن رابطه علیت گرنجر میان دو متغیر مورد بحث 
) -(هـاي (+) و اند. جهت رابطـه علیـت توسـط فلـش مشـخص شـده اسـت. عالمـت        محاسبه شدهFبا توجه به توزیع 

Fدهنده عالمت مجموع ضرایب متغیر مورد نظر (علت) در معادله تخمین زده شده، در صورت معنـاداري آزمـون   نشان
به ترتیب، qو pدهد. نمادهاي تفاضل را نشان می. نماد باشدمیبه معنی انحراف معیار شرطی h.. نماد باشندمی

هستند.م شاخص قیمت کاالها و لگاریتم تولید لگاریت

ه پایـه مبتنـی بـر نبـود     یدر تحلیل نتایج آزمون علیت گرنجر، تنها به مواردي که فرض
هستند:. این موارد به صورت زیر شودمیعیلت گرنجر رد شده است، اشاره 

ـ     ،) شواهد کافی براي این فرضیه که تورم1 ه علیت گرنجـر نااطمینـانی تـورم نیسـت ب
د علت نااطمینـانی بیشـتر در   توانمیدست نیامده است. به عبارت دیگر تورم بیشتر 

سري تورم باشد.
علیت گرنجـر نااطمینـانی تولیـد    ،) شواهد کافی براي این فرضیه که نرخ رشد تولید2

ـ مـی نیست به دست نیامده است. به عبارت دیگر نرخ رشد تولید بیشتر  د علـت  توان
سري تولید باشد.نااطمینانی بیشتر در

علیت گرنجـر نااطمینـانی تـورم    ،) شواهد کافی براي این فرضیه که نرخ رشد تولید3
د علـت  توانـ مینیست، به دست نیامده است. به عبارت دیگر نرخ رشد تولید بیشتر 
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نااطمینانی بیشتر در سري تورم باشد.
شود.به بخش بعد واگذار میبررسی علل وجود چنین شواهدي 

1گارچـايتصریح.4ـ5

در مـاتریس واریـانس   گـارچ دو متغیره نسـبت بـه مـدل   گارچـايتفاوت تصریح مدل
:. تصریح واریانس شرطی این مدل به صورت زیر استباشدمیشرطی 
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..هاي استاندارد شده (نشانگر باقیماندهv.،که در آن h (در ،ادامـه در.باشـد می
این انتخـاب بـر اسـاس بهتـرین     شود.داده مینتایج تخمین مدل انتخابی نمایش 7جدول 
. بایـد توجـه کـرد کـه تصـریح      باشـد میSBCو AICدست آمده توسط دو آماره ه مقدار ب
باشد.متفاوت میگارچاز تصریح،انتخابی

گارچ دو متغیرهـ ـ تخمین تصریح انتخابی اي7ول جد
میانگین شرطی

397/6-AIC=
911/5-=SBC

.di.,.

]00/0 [)00/0 (081/0]00/0) [00/0 (445/0-
tp

]01/0 [)00/0 (
054/0-

]02/0 [)08/0 (269/0]00/0 [)00/0 (084/0
tq

واریانس شرطی

1.,2.,1.,.h

--)11/0 (977/0
]08/0[

)11/0 (832/6-
]08/0[tph ,

)01/0 (717/0
]02/0[

)04/0 (131/1
]05/0[

)65/0 (203/0-
]02/0[

)09/0 (974/2-
]00/0[tqh ,

]00/0) [01/0 (362/0-
مراجعه کنید.5به زیرنویس جدول 

1- Exponentional Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedastiity (EGARCH).
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نسـبت  گارچـايب تخمین زده شده در معادالت میانگین توسط تصریحیتغییرات ضرا
ش ب تخمین زده شده کمی افزایی. در سري تورم ضراباشدمیزیر به صورتگارچبه حالت 

اند. با این حـال ایـن تغییـرات    ب کاهش یافتهیاین ضراو در سري تولید بجز عرض از مبدأ
هاي نااطمینـانی  نمودارهاي سري،، به ترتیب2و 1. نمودارهاي باشدمیچندان قابل توجه ن

،تخمـین زده شـده اسـت   گـارچ ـ گارچ و ايو مدلکه توسط د،تورم و نااطمینانی تولید را
در سري گارچتفاوت نااطمینانی تخمین زده شده نسبت به مدل،دهند. در واقعنمایش می

تورم بسیار ناچیز، اما در سري تولید این تفاوت کمی مشهود است.

نااطمینانی تورم، تخمین زده شده توسط دو روشـ1نمودار
GARCH(2,0) وEGARCH(2,0,1)
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نااطمینانی رشد تولید، تخمین زده شده توسط دو روش ـ2نمودار
GARCH(2,0) وEGARCH(2,0,1)

این دو نمودار را به عنوان شواهدي دال بر این نکته که نتـایج گـزارش شـده    توانیم می
ریح اگرچـه تصـ  ،ارائه کنیم. به عبـارت دیگـر  ،نیستندي انتخابی حساس هامدلچندان به 

بیشتر دارد، گارچنسبت به تصریح انتخابی),.1(یعنی گارچیک پارامترگارچ،ـايانتخابی
یی کـه نااطمینـانی پـایین    هـا دورهدر خصوصاً،هاي نااطمینانیتفاوت سري،اما با این حال

ین نااطمینـانی بـه   . نتایج آزمون علیت گرنجر با استفاده از تخمباشدمیاست، بسیار ناچیز 
دهنـده آن  نشـان ،ایـن نتـایج  داده شـده اسـت.   نمـایش  8در جدول گارچـايوسیله مدل

:شودمیفرضیه زیر رد نگارچکه نسبت به مدلهستند
نرخ رشد تولید علیت گرنجر نااطمینانی تولید نیست.-

، شودمیرد نگارچاما توسط تصریحشودمیاي که در این تصریح رد با این حال فرضیه
.باشدمیبه صورت زیر 

.باشدمینااطمینانی تورم علیت گرنجر نااطمینانی رشد -
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ییـد شـده   أکه توسط هر دو تصریح تگیردمینظر قرار در این پژوهش تنها مواردي مد
هاي زمانی و همچنین علـل نبـود   باشد. تحلیل نتایج و علل وجود چنین اطالعاتی در سري

کنیم.د فرضیات دیگر را در بخش بعد بیان میییأاطالعاتی در ت
گارچ دو متغیره)ــ آزمون علیت گرنجر (نتایج حاصل از تخمین مدل اي8جدول 

H1: p  phH1: q  qhH1: ph  p
H1:

qh  q

)15/0()79/0()73/0()00/0(+) (وقفه1
)37/0()72/0()76/0()00/0(+) (وقفه2
)38/0()79/0()07/0()00/0(+) (وقفه3

H1: p  q
H1:

q  p
H1:

ph  q
H1:

qh  p

)24/0()75/0()57/0()37/0(وقفه1
)36/0()47/0()38/0()69/0(وقفه2
)48/0()55/0()10/0()15/0(وقفه3

H1: p  qhH1: q  phH1: ph  qhH1: qh  ph

)33/0()01/0(+) ()00/0) (-()93/0(وقفه1
)30/0()03/0(+) ()01/0) (-()95/0(وقفه2
)48/0()08/0(+) ()03/0) (-()58/0(وقفه3

مراجعه کنید.6به زیرنویس جدول 

سـري  همچنین با توجه به مبانی تئوریک، براي بررسی اثرات حقیقی نااطمینانی تورم، 
B-EGARCH-CCCو 1B-GARCH-CCCنااطمینانی تورم تخمین زده شده توسط دو مـدل 

دهیم و آزمون علیت میان این دو سري را انجام ون نفت قرار میرا در مقابل سري تولید بد
نشان داده شـده اسـت. نتـایج ایـن تحلیـل نشـان       9دهیم. نتایج این بررسی در جدول می
نظر گرفتن ارزش افزوده بخش نفـت  که فرضیه عدم وجود علیت از تولید، بدون دردهدمی

.شودمیو نااطمینانی تورم پذیرفته ن

1- Constant Conditional Correlation (CCC).
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از تولید (بدون نفت) به نااطمینانی تورمزمون علیت گرنجرآـ9جدول 
GARCHE-GARCH

)09/0()08/0(وقفه1
)22/0()15/0(وقفه2
)41/0()31/0(وقفه3

کـه بـا توجـه بـه     باشـند میاعداد داخل پرانتز احتمال وجود نداشتن رابطه علیت گرنجر میان دو متغیر مورد بحث 
اند.محاسبه شدهFتوزیع 

گیري. خالصه و نتیجه5

نااطمینانی تورم بـر رشـد اقتصـادي انجـام گرفـت.      تأثیراین پژوهش به هدف بررسی 
. وي افـزایش ایـن   کندمیفریدمن، افزایش تورم را همراه با افزایش نااطمینانی تورم معرفی 

ي نیـز  هـاي دیگـر  تئـوري ،داند. با ایـن حـال  نااطمینانی را دلیلی بر کاهش رشد تولید می
. از طـرف دیگـر،   کننـد مـی هستند که ارتباط مستقیم و معکوس از تورم به تولید را توجیه 

سازي در رابطـه بـا ارتبـاط    توجه اقتصاددانان به فرضیه،پس از مطرح شدن فرضیه فریدمن
میان متغیرهاي کالن اقتصادي و نااطمینانی موجود در این متغیرها جلب شد. 

تفاده در این تحقیق تخمین سیسـتم معـادالت بـه ظـاهر     روش اقتصادسنجی مورد اس
ي علیـت  هاآزمون) و سپس گارچيهامدلي واریانس شرطی (توسط سازمدل، با 1نامرتبط

هستند:نظر گرفتیم به صورت زیر فرضیاتی که در این قسمت در.باشدمی
؛باشدمیتورم علت نااطمینانی تورم نالف. 
؛باشدمیتولید ننااطمینانی تورم علت رشد ب. 
؛باشدمینااطمینانی تورم علت تورم نج. 
؛باشدمینااطمینانی رشد تولید علت تورم ند. 
؛باشدمینااطمینانی رشد تولید علت رشد تولید ن. هـ

با توجه به روش اقتصادسنجی مورد نظر و وابستگی شدید اقتصاد ایران بـه درآمـدهاي   

1- Seemingly Unrelated Regressions (SUR).
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هـاي تـورم و   خش نفت اقتصاد بر نااطمینـانی سـري  بتأثیرنفت، در این پژوهش به بررسی 
نظر قـرار  که دو فرضیه دیگر نیـز مـد  شودمیاین موضوع باعث شود.پرداخته میتولید نیز

بایست به این نکته توجه کرد که تاکنون فرضیاتی که در تحقیقـات  میدر این زمینه. گیرد
بیشتر در مطالعات ،این فرضیاتنظر گرفته شده است.اقتصادي به آنها اشاره شده است در

با در نظر گرفتن روابـط علیـت   اند.شدهمربوط به اقتصادهاي صنعتی و توسعه یافته مطرح
دوازده فرضیه را مطرح کرد. بر این اسـاس بـا   توانمی،دوطرفه، میان چهار متغیر مشخص

شـده،  توجه به وابستگی اقتصاد ایـران بـه صـادرات نفـت، عـالوه بـر پـنج فرضـیه مطـرح         
یکی از این موارد که به طور مشخص مطـرح  گیرد.میهاي دیگر نیز مورد توجه قرار ارتباط

ارتبـاط مشخصـی بـا    تواننـد میاست آن است که تولید و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران 
گیرد.نظر قرار مییکدیگر داشته باشند. در این خصوص فرضیه زیر مد

؛باشدمیینانی تورم نعلیت گرنجر نااطم،تولیدو.
از ارتباط میان صادرات نفت و نااطمینانی حقیقـی سـخن بـه    دومین فرضیه مورد نظر،

:شودمیصورت زیر مطرح این فرضیه بهآورد. میان می
درآمـدهاي نـامطمئن نفـت قـرار     تأثیرنااطمینانی رشد تولید در اقتصاد ایران تحت ز. 

.دارد
ي تورم و نـرخ رشـد تولیـد، از آنهـا بـه عنـوانی       پس از تخمین واریانس شرطی دو سر

B-GARCH-CCCجایگزینی براي نااطمینانی تورم و نرخ رشد تولید با استفاده از دو مدل 

،بـا اسـتفاده از روش علیـت گرنجـر    ،پـس از آن شـود. میاستفاده B-EGARCH-CCCو 
ت آمـده از مطالعـه   دسـ ه نتایج ب،. در ادامهگیردمیفرضیات تحقیق مورد توجه قرار آزمون

شود.ذکر میصورت گرفته در این پژوهش 
باکس) در دو سري نرخ رشـد  ـ و یانگLM(آرچي وجود اثراتهاآزمونبا استفاده از 

هاي اصـلی نااطمینـانی در   أکـه یکـی از منشـ   شودمیتولید نفتی و غیرنفتی، نتیجه گرفته 
،. ایـن نتیجـه  باشدمیدرآمدهاي نفت هاي ساالنه)، نااطمینانی موجود در سري تولید (داده

گونـه  ایـن تـوان می. به عبارت دیگر استهاي اقتصادي تئوريبینیپیشمعقول و مطابق با 
بیان کرد که نااطمینـانی در درآمـدهاي نفتـی باعـث نااطمینـانی در واردات مـواد اولیـه و        

ییـد  أید در رابطـه بـا ت  اطالعاتی مف،. بر این اساسشودمیاختالل در تولید و رشد ،بنابراین
آید.دست میه ب7فرضیه 

هـاي  نتایج مربوط به ارتباط میان متغیرهـا و نااطمینـانی آنهـا توسـط تخمـین سـري      
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و استفاده از آزمون علیت گرنجر، B-EGARCHو B-GARCHنااطمینانی توسط دو مدل 
:شوندمیآید. در این روش دو فرضیه زیر رد دست میه ب

 افـزایش نااطمینـانی تـورم و کـاهش تـورم علـت کـاهش        افزایش تورم علت
؛باشدمینااطمینانی تورم ن

       افزایش تولید علت کاهش نااطمینـانی تـورم و کـاهش تولیـد علـت افـزایش
.باشدمینااطمینانی تورم ن

. رد شدن این فرضیه کـه  باشدمی(و)و مورد دوم فرضیه(الف)مورد اول همان فرضیه
(توسط آزمـون علیـت   باشدمینااطمینانی تورم در اقتصاد ایران نافزایش تورم علت افزایش

هـاي  یید فرضیه فریدمن دانست. وجه مشترك میان تحلیـل أدر جهت تتوانمیگرنجر) را 
و بال در رابطه با ارتباط مثبت میان تـورم و نااطمینـانی تـورم،    1اوکان، فریدمن، دمتریدس

. باشـد مـی ي تورمی باال هادورهي دولت در استگذارسیعدم اطمینان افراد در رابطه با رفتار 
بینـی پـیش تر شدن توانایی کـارگزاران اقتصـادي در   عاملی براي ضعیف،این عدم اطمینان

است.تورم 
در نتیجه افزایش نرخ رشد تولیـد  ،دهنده آن است که نااطمینانی تورممورد دوم، نشان

گـارچ ـايوگـارچ توسط هـر دو مـدل  ،قبلدو نتیجه مانند،یابد. این نتیجه نیزکاهش می
اي مطرح نشده است. با این حال هنگـامی  . در مورد این نتیجه تاکنون فرضیهشودمییید أت

که آزمون علیت گرنجر را با استفاده از سري نرخ رشد تولید بدون نفت و سري نااطمینـانی  
علـت ایـن کـاهش    ،گـر آیـد. بـه عبـارت دی   دست نمیه کنیم، این نتیجه بتورم بررسی می
گونـه  ایـن توانمیدست آمده را ه گردد. نتیجه ببه درآمدهاي نفت باز می،نااطمینانی تورم

خـام وابسـته  توجیه کرد که در کشورهایی که تولید در آنها به شدت بـه درآمـدهاي مـواد   
هاي ارزي حاصله، باعـث ، افزایش رشد تولید در نتیجه افزایش این درآمدها و گشایشاست

ي مورد نظر دولـت  هاسیاستاطمینانی در اقتصاد این کشورها در رابطه با کاهش فضاي بی
مواجـه  نااطمینانی کمتري، باهاي خودبینیپیشدر ،کارگزاران اقتصادي،. بنابراینشودمی

یابنـد، بـه   خواهند شد. با تحلیلی مشابه، زمانی که درآمدهاي صادراتی مواد خام کاهش می
بینـی پـیش ی شدید مخارج دولت به ایـن درآمـدها، کـارگزاران اقتصـادي در     دلیل وابستگ

نتیجه متغیرهاي کالن اقتصاد نظیر تورم بـا بـدبینی و نااطمینـانی    ي دولت و درهاسیاست

1- Demetrides
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1بیشتري مواجه خواهند شد.

و اسـتفاده از  گارچيهامدلدر اقتصاد ایران با توجه به تخمین نااطمینانی تورم توسط 
(فرضـیه شودمیمنفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادي نتیجه گرفته نتأثیرنجر، علیت گر

داند. فریـدمن  میهاقیمتیی سیستم آافزایش نااطمینانی را باعث کاهش کار2. هایک)(ب)
هاي حقیقی اقتصاد به فرایند بسته شدن قـرارداد و  عالوه بر این اثر، انتقال منابع از فعالیت

در نتیجـه افـزایش نااطمینـانی (تـورم)     ورادادها را عامل کاهش رشـد کاهش طول دوره ق
. در ایـن زمینـه   شـوند مییید نأکند. با این حال در این تحقیق چنین فرضیاتی تمعرفی می

طـی دوره نمونـه بـر اسـاس     هـا قیمـت در اقتصاد ایران بسیاري از است.ذکر دو نکته الزم 
فرایند بسته شدن قراردادهـا بـه   ،. از طرف دیگراندهاي دولتی وضع شدهمداخالت و کنترل

تـأثیر چنـدان تحـت   )اسـت ایرانه ناشی از دولتی بودن اقتصاد(کدلیل نوع این قراردادها
یم تـوجیهی بـراي مشـاهده نشـدن     توانمیاین دو نکته را نیستند.هاي اقتصاديبینیپیش
تـر گفتـه  طور کـه پـیش  همانمنفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادي معرفی کنیم. تأثیر
و آزمون علیت گرنجـر ارتبـاطی   VARدر تحلیل ضریب همبستگی، تخمین معادالت شد،

باشد.هماهنگد با نتایج پیشینتوانمیمیان تورم و تولید نتیجه گرفته نشد. این نتیجه 
آید. دست نمیه شواهد قطعی در رد آن فرضیات ب(ج)، (د) و (هـ)در رابطه با فرضیات

نااطمینانی تورم و نااطمینانی تولید را علت تورم دانست. همچنین توانمیبه عبارت دیگر ن
ایـن موضـوع کـه اهمیـت     نااطمینانی رشد تولید را علت رشد تولید معرفی کـرد. توانمین

بـه دلیـل   تـوان مـی در تغییرات تورم نـاچیز اسـت را   تولیدو تورمهاي تغییرات نااطمینانی
وها نظیر تغییرات حجم پول در تغییرات تورم نسبت داد. اهمیت دیگر نیر

بینـی در واقع این فرضیه در راستاي فرضیه فریدمن قرار دارد. فریدمن افزایش تورم را علت تغییرات غیر قابل پیش-1
درصدد است تغییرات تولیـد  تحقیق اینکند.هاي دولت و در نتیجه افزایش نااطمینانی تورم معرفی میدر سیاست

وجـود آوردن تغییـرات غیـر قابـل     ه ناشی از تغییرات درآمدهاي مواد خام صادراتی مانند نفت را علت دیگري در بـ 
هاي دولت در کشورهاي صادرکننده این منابع معرفی کند.بینی سیاستپیش

2- Hayek
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