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چکیده
اثرات نااطمينانی اقتصاد کالن اعم از اسمی (تورم) و حقيقی (رشد توليد) بر عملکرد و کارایی اقتصاد از
جمله موضوعات مهم و پيچيده میباشد .هزینههاي تورم باال و نااطمينانی تورم اثرات نامطلوب و جبران
ناپذیري را بر پيکره اقتصاد و رفاه جامعه وارد میسازد .جداي از روند تورم در طول زمان ،نااطمينانی تورم
نيز ممکن است رشد توليد را تحت تاثير قرار دهد .همانند نااطمينانی تورم ،نااطمينانی رشد توليد نيز
میتواند اثرات مثبت و یا منفی بر رشد و تورم داشته باشد .این تحقيق به بررسی اثر رابطه بين تورم،
نااطمينانی تورم ،توليد و نااطمينانی توليد در ایران با استفاده از دادههاي فصلی  499334-493931میپردازد.
مدل مورد استفاده در این پژوهش ،مدل نامتقارن  VARMA, MVGARCH-Mو روش برآورد شبه
حداکثر راستنمایی ( )QMLمیباشد .نتایج حاکی از آن است که نااطمينانی رشد توليد اثر منفی و معناداري
بر رشد توليد و اثر مثبت و معناداري بر تورم داشته است .از سوي دیگر نااطمينانی تورم اثر مثبت و
معناداري بر تورم طی دوره مورد بررسی داشته است اما اثر آن بر رشد توليد معنادار نبوده است .همچنين،
نتایج نشان میدهد که ماتریس واریانس-کواریانس شرطی تورم و رشد توليد ،نامتقارن و غير قطري
میباشد.
واژگان کلیدی :نااطمينانی تورم ،نااطمينانی رشد ،نامتقارن ،ایران ،مدل .VARMA, MV-GARCH
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JEL Classifications: C22, C52, E31, E52.
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 -1مقدمه
یکی از معيارهاي مهم براي سنجش عملکرد کالالن کشالورها ،هد گالذاري تالورم و توليالد آنهالا
میباشد .در نظام هد گذاري تورم ،تورم پایين و باثبات به عنوان هد

اصلی سياسالت پالولی باله

صورت صریح و مستقيم هد گذاري میشود و پيشبينی تورم و سایر متغيرهاي اقتصاد کالن ،باله
مثابه یک عالمت راهنما براي سياستگذار است که پيشبينی فشالارهاي تالورم را مشالنم نمایالد.
رشد توليد نيز به عنوان یکی از مهمترین شاخمهاي عملکردي اقتصاد کالن مطرح اسالت ،چنالان
که ميزان توليد و درآمد سرانه را میتوان به عنوان معياري براي سنجش رفاه جوامع در نظر گرفت
(یداله زاده طبري و برادران شرکاء .)4933 ،در این راستا ،رابطهي ميان نااطمينانی اقتصاد کالن اعم
از اسمی (تورم) و حقيقی (رشد توليد) با تورم و رشد توليد و همچنين بررسی آثار آن بر عملکالرد
و کارایی اقتصاد ،بهعنوان یکی از بنياديترین موضالوعات تجربالی مالورد بحال  ،در اقتصالاد کالالن
مطرح بوده است.
نااطمينانی به وضالعيتی اشالاره دارد کاله در آن وضالعيت احتمالال وقالوث حالوادا آتالی را نمیتالوان
مشنم ساخت .چنانچه تغييرات آتی در متغيرهاي اقتصادي از مجموث تغييرات پيشبينالی شالده و
پيشبينی نشده تشکيل شده باشد ،آنگاه نااطمينانی یک متغير اقتصالادي شالامل تغييالرات غيالر قابالل
پيشبينی آن متغير خواهد بود .از این رو نااطمينانی اقتصادي را میتالوان باله عالدم توانالایی عالامالن
اقتصادي در پيشبينی نتایج دقيق خود تعبير کرد (غالمی و کميجانی .)4933 ،با وجود نااطمينالانی،
برآورد هزینهها و درآمدهاي آتی فعاليتها غير شفا

شده و این امر میتواند اثرات نالامطلوبی بالر

تنصيم منابع و کارایی فعاليتهاي اقتصادي داشته باشد.
تورم از جمله پدیدههاي زیانبار اقتصادي است که در نرخهاي بالاالي خالود هزینالههاي اقتصالادي و
اجتماعی زیادي بر جامعه تحميل میکند .به عقيالده گالالوب 4یکالی از مهمتالرین هزینالههاي تالورم،
نااطمينانی تورم است که موجب سایهافکنی بر تصميمات عامالن اقتصادي شده و کاهش رفاه آنها
را به همراه دارد؛ زیرا آنها بدون نااطمينانی قادر خواهند بود تصميمات بهتالري اتنالان نماینالد .وي
معتقد است نااطمينانی تورم دو اثر به دنبال دارد .ننست آنکه نااطمينانی موجب میگالردد عالامالن
اقتصادي تصميماتی متفاوت با آنچه که انتظار داشتهاند ،اتنان نماینالد .آنهالا ایالن تصالميمات را بالا
توجه به تورم پيشبينی شده اتنان مینمایند (اثرات  .)ex-anteنوث دوم (اثرات  )ex-postمربوط
به جریان پس از اخذ تصميم است و هنگامی به وقوث می پيوندد که تورم واقعی با تورم پيشبينی
Golob
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شده متفاوت باشد (فرزینوش و عباسی.)4931 ،
فریدمن )4311( 4بيان میکند که افزایش نااطمينانی تورم ،تابع اطالعات تغييرات قيمتها را
کاهش داده و موجب به تعویق انداختن قراردادهاي دراز مدت میگردد ،لذا توليد کمتري نسبت
به حالت بدون نااطمينانی صورت میپذیرد .از این رو به طور بالقوه رشد اقتصادي کاهش مییابد.
وي همچنين استدالل میکند که همبستگی مثبت بين سطح تورم و نااطمينانی آن ،در شرایطی با
تورم باال در نهایت منجر به نااطمينانی بيشتر در تورم میگردد (فریدمن .)4311 ،این نااطمينانی
موجب از بين رفتن اثربنشی مکانيسم قيمتها در تنصيم بهينه منابع شده و در نتيجه ناکارآمدي
اقتصادي و کاهش رشد اقتصادي را در پی خواهد داشت .عالوه بر آن ،نااطمينانی تورم با تحت
تاثير قرار دادن نرخ بهره ،بر تنصيم موقتی منابع نيز اثرگذار است .همچنين افزایش تورم ممکن
است یک واکنش سياستی نامنظم از سوي مقامات پولی را به همراه داشته باشد و بنابراین منجر به
نااطمينانی بيشتري در خصوص ميزان نرخ تورم آتی شود (بردین و فونتاس.)2993 ،
این مقاله ،به بررسی اثر نوسانات متغيرهاي تورم و رشد توليد بر نرخ متوسط این متغيرها میپردازد.
شيوه متداول اکثریت مطالعات داخلی انجام شده در این زمينه استفاده از مدلهاي تک متغيره و یا
مدلهاي چند متغيره کوواریانس -محدود بوده است .در مدلهاي تک متغيره همانطور که از
نامشان پيدا است امکان بررسی و مطالعهي بيش از یک سري زمانی امکانپذیر نمیباشد و
مدلهاي چند متغيره کوواریانس-محدود نيز به دليل عدم لحاظ اثرات سرریز تغييرات پيشبينی
نشده هر یک از سريها بر دیگري ،ممکن است خطاي تصریح را تشدید نمایند (کرانر و ان جی،2
 .)4333از این رو میبایست از تصریحی استفاده کرد که قابليت سرایت نااطمينانی از یک سري به
سري دیگر و بالعکس را به طور همزمان ،در خود لحاظ نماید .ویژگی تحقيق حاضر استفاده از
رویکردي است که به وسيله آن معادالت مربوط به تورم و رشد توليد ،به همراه نااطمينانی این
متغيرها به طور همزمان برآورد میشود .این امر مستلزم آن است که مدلسازي انجام گرفته جهت
برآورد ماتریس واریانس-کوواریانس شرطی ،غير قطري باشد .تمایز دیگر تحقيق حاضر،
گنجاندن مولفهي عدم تقارن در ساختار ماتریس واریانس-کوواریانس شرطی براي تورم و رشد
توليد میباشد ،بدین معنا که پسماندهاي مثبت و منفی متغيرهاي تورم و رشد توليد (با قدر مطلق
یکسان) آیا به یک ميزان بر نااطمينانی متغيرهاي فوق اثر گذار هستند؟

)Friedman (1977
)Kroner and Ng (1998

1.
2.
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این مقاله به شکل زیر سازماندهی شده است 3پس از مقدمه ،بنش دوم به مبانی نظري تحقيق
میپردازد .در بنش سوم پيشينهي تحقيق در قالب مطالعات داخلی و خارجی مرور میشود .بنش
چهارم به معرفی مدل و روش برآورد میپردازد .در بنش پنجم دادهها و یافتههاي تجربی تحقيق
بيان میشود و در نهایت بنش ششم به نتيجهگيري اختصاص دارد.
 -2مبانی نظری
ادبيات اقتصادي ،روابط قابل پيشبينی ميان نااطمينانی اسمی (تورم) و حقيقی (رشد توليد) و اثرات
آن بر تورم و رشد توليد را در قالب فرضيههاي متعددي ارائه مینماید .در این بنش چهار فرضيه
اقتصادي که در بنش یافتههاي تجربی مورد آزمون قرار میگيرند ،شرح داده میشود3
 -1-2اثر نااطمینانی رشد تولید بر متوسط رشد تولید
در حالی که مدلهاي مرسوم ادوار تجاري فرض میکنند که این دو متغير مستقل از یکدیگرند ،اما
برخی تئوريها بر وجود ارتباط مثبت بين این متغيرها و برخی دیگر بر وجود ارتباط منفی ميان
آنها ،داللت دارند .ادبيات سرمایهگذاري برگشتناپذیر 4و ارزش مورد انتظار اختيار معامله ،2یک
رابطه منفی را ميان نااطمينانی رشد و مقدار متوسط این متغير پيشبينی میکند .در این مدلها
افزایش نااطمينانی در رابطه با سودهاي آتی ،ارزش انتظار را افزایش داده و در نتيجه تاخير در
سرمایهگذاري و کاهش رشد را موجب میشود (گریر ،هنري و اولکلنز .)2994 ،9از سوي دیگر
مطالعه بلک )4331( 1حاکی از ارتباط مثبت ميان بیثباتی 1رشد و متوسط رشد میباشد .وي
استدالل میکند انتنابهاي تکنولوژي به عنوان عاملی براي تسریع رشد از ميان فهرستی از
احتماالت صورت میپذیرد که در آن فهرست همبستگی مثبت ميان متوسط نرخ بازدهی و بازدهی
بیثباتی برقرار است .استدالل دیگري که در جهت رابطه مثبت ميان نااطمينانی رشد و متوسط رشد
ارائه میشود ،تئوري پسانداز احتياطی است که بيان میکند افزایش ریسک موجب افزایش
پسانداز مطلوب و از این رو افزایش سرمایهگذاري و رشد خواهد شد.

1.

Irreversible Investment
Option Value of Waiting
)3. Grier, Henry and Olekalns (2001
)4. Black (1987
5. Volatility
2.
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 -2-2اثر نااطمینانی تورم بر رشد تولید
مشابه مورد نااطمينانی رشد توليد بر رشد توليد ،مدلهاي استاندارد اقتصاد کالن ،رشد توليد را
مستقل از واریانس شرطی تورم در نظر میگيرند ،با این حال اگر افزایش نااطمينانی تورم ،ریسک
سودهاي آتی را افزایش دهد آنگاه بر مبناي ادبيات سرمایهگذاري برگشت ناپذیر ،افزایش
نااطمينانی تورم موجب به تعویق انداختن سرمایهگذاري و کاهش رشد اقتصادي خواهد شد .این
ایده که افزایش نااطمينانی تورم منجر به کاهش رشد اقتصادي میگردد ،به اوکان )4314( 4و
فریدمن ( )4311نسبت داده میشود .دوتسی و سارت 2رابطهي بين نااطمينانی تورم و رشد توليد را
در قالب یک مدل ساده پولی با لحاظ پسانداز احتياطی و معيار ریسکگریزي مدلسازي نمودند.
آنها نشان دادند افزایش نااطمينانی تورم میتواند اثر مثبتی بر رشد توليد داشته باشد .بر اساس
استدالل آنان افزایش تغييرپذیري رشد پول و در نتيجه تورم باع

میشود که بازگشت به توازن

پول نامطمئنتر شده و این مساله منجر به کاهش تقاضا براي ماندههاي واقعی پول و مصر
میشود .کاهش مصر  ،موجب افزایش پسانداز احتياطی شده و افزایش پسانداز ،افزایش
سرمایهگذاري و رشد توليد را به دنبال خواهد داشت (دوتسی و سارت.)2999 ،
 -3-2اثر نااطمینانی تورم بر تورم
فرضيه سوم اثرات نااطمينانی تورم را بر روي تورم مورد توجه قرار میدهد .این اثرات به وسيلهي
برخی از مدلهاي اقتصاد سياسی سياست پولی ،مورد بررسی قرار گرفته است .کوکرمن و

ملتزر9

( )4339و کوکرمن ( )4332نشان دادند چنانچه فرآیند عرضهي پول داراي مولفهي تصادفی باشد
و تابع هد

سياستگذاران از نظر مردم نامشنم باشد ،این امر افزایش نااطمينانی در خصوص

فرآیند عرضهي پول را به همراه خواهد داشت .آنگاه سياستگذاران در مواجه با افزایش
نااطمينانی در روند عرضه پول به وسيلهي باال بردن متوسط سطح تورم واکنش نشان خواهند داد .از
این رو در مدلهاي آنها افزایش نااطمينانی تورم در نهایت منجر به افزایش متوسط سطح تورم
خواهد شد .در طر

مقابل ،هلند )4331( 1معتقد است هنگامی که مقامات پولی با نااطمينانی تورم

مواجه میشوند ،به منظور تثبيت اقتصادي و کاهش اثرات زیانبار رفاهی ناشی از نااطمينانی تورم،
اقدام به اعمال سياست پولی انقباضی مینمایند که نتيجه آن کاهش تورم است.
1.
2.
3.

)Okun (1971
Dotsey and Sarte
)Cukierman and Meltzer (1986
)4. Holland (1995
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 -4-2اثر نااطمینانی رشد تولید بر تورم
اثر نااطمينانی رشد توليد بر تورم توسط دوراکس )4333( 4مورد آزمون قرار گرفت .وي با تعميم
مدل بارو -گوردون 2به وسيله معرفی درجه شاخمگذاري در قراردادهاي دستمزد به صورت
درونزا ،فرض میکند که تابع عرضهي پول داراي جزء تصادفی بوده و بانک مرکزي تمایلی به
افزایش تورم نداشته اما در عين حال خواهان افزایش رشد توليد است .وي نشان میدهد افزایش
برونزا در شوکهاي واقعی غير قابل پيشبينی موجب میشود که نيروي کار درجه
شاخمگذاري قراردادها را بر حسب تورم کاهش دهد .کاهش درجه شاخمگذاري قراردادها
براي بانک مرکزي بدان معنا است که میتوان از تورم به عنوان ابزاري موثر در جهت افزایش
محصول استفاده کرد و نهایتا در تعادل ،متوسط سطح تورم افزایش خواهد یافت .از این رو مدل
دوراکس پيشبينی میکند که افزایش نااطمينانی واقعی (رشد توليد) ،متوسط سطح تورم را
افزایش خواهد داد (گریر ،هنري و اولکلنز .)2994 ،کوکرمن و گرالچ )2999( 9نشان دادند
چنانچه هد

سياستگذاران رسيدن به نرخی از بيکاري به ميزان بيکاري طبيعی باشد آنگاه با

افزایش نااطمينانی رشد توليد ،تورم افزایش مییابد .عمدهي فرضيههاي موجود در ادبيات اقتصاد
کالن در زمينه اثر گذاري نااطمينانی تورم و رشد توليد بر متغيرهاي تورم و رشد توليد در جدول 4
خالصه شده است.
جدول ( :)1فرضیههای موجود در زمینه نااطمینانی اقتصاد کالن
فرضیات قابل آزمون
 )4اثر نااطمينانی رشد توليد بر رشد توليد

 )2اثر نااطمينانی تورم بر رشد توليد
 )9اثر نااطمينانی رشد توليد بر تورم
 )1اثر نااطمينانی تورم بر تورم

اثر

مدلهاي ادوار تجاري

صفر

کينز ( ،)4399برنانکه ( ،)4339وودفورد ( ،)4339پندیک ( ،)4334رمی و رمی ()4334

منفی

بلک ( ،)4331بلک بورن ()4333

مثبت

فریدمن ()4311

منفی

دوتسی و سارت ()2999

مثبت

دوراکس ( ،)4333کوکرمن-گرالچ ()2999

مثبت

اثر تيلور 1و کوکرمن-ملتزر ()4339

منفی

کوکرمن-ملتزر ()4339

مثبت

هلند ()4331

منفی

منبع :بردین و فونتاس ()2991
1.

)Deveraux (1989
Barro-Gordon Model
)3. Cukierman andGerlach (2003
 . 1در ادبيات اقتصادي ارتباط منفی ميان نااطمينانی تورم و نااطمينانی رشد به عنوان اثر تيلور ) (Taylor Effectشناخته میشود.
2.
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 -3پیشینه تحقیق
ادبيات تجربی در خصوص رابطهي تورم و رشد اقتصادي را میتوان با توجه به نتایج تحقيقات
پژوهشگران به چندین بنش تقسيم کرد .هر چند که به نظر میرسد بنش عمدهاي از این
تحقيقات به دنبال تاثير منفی تورم بر رشد اقتصادي میباشند ،مطالعات متعددي وجود دارد که در
آنها اقتصاددانان به روابط مثبت ،منفی و یا عدم رابطه بين تورم و رشد دست یافتهاند .اما آنچه که
مسلم است ،هزینههاي تورم باال و نااطمينانی تورم اثرات نامطلوب و جبران ناپذیري را بر پيکرهي
اقتصاد و رفاه جامعه وارد میسازد .جداي از روند تورم در طول زمان ،نااطمينانی تورم نيز ممکن
است رشد توليد را تحت تاثير قرار دهد .در واقع همانند تورم ،نااطمينانی آن نيز میتواند اثرات
مثبت و یا منفی بر رشد داشته باشد .خالصهي نتایج حاصل از برخی مطالعات انجام شده در جداول
 2و  9آورده شده است.
مطالعه– کشور
گریر و همکاران ()2991
امریکا
گریر و گریر ()2999
مکزیک
فونتاس و کاراناسوس
()2991
G7
جيرانياکول و اوپيال
()2949
کشورهاي آسه آن1-
برومنت و همکاران
()2942
امریکا
بهار و ماليک ()2942
استراليا
کاراهان ()2942
ترکيه

نيانيدیس و ساوا ()2949
G7

جدول ( :)2مطالعات تجربی صورت گرفته در خارج از کشور
روش تحقیق–دوره زمانی– متغیرها
مدل VARMA,GARCH-M
 4311تا ( 2999فصلی)
تورم ،نااطمينانی تورم ،رشد توليد و نااطمينانی رشد
توليد
مدل  GARCH-Mتعميم یافته
 4312تا ( 2994ماهانه)
تورم ،نااطمينانی تورم و رشد توليد
مدل  GARCHتک متغيره
 4311تا ( 2999ماهانه)
تورم ،نااطمينانی تورم ،رشد توليد
مدل EGARCH
 4319تا ( 2991ماهانه)
تورم و نااطمينانی تورم
مدل SVM
 4319تا ( 2991ماهانه)
تورم و نااطمينانی تورم
مدل  EGARCHدو متغيره پویا
 4311تا ( 2993فصلی)
تورم ،نااطمينانی تورم ،رشد توليد و نااطمينانی توليد
مدل ARMA-GARCH
 2992تا ( 2944ماهانه)
تورم ،نااطمينانی تورم

مدل دومتغيره انتقال مالیم EGARCH-M
 4311تا ( 2993ماهانه) تورم ،نااطمينانی تورم ،رشد
توليد و نااطمينانی رشد توليد

یافتهها

افزایش نااطمينانی رشد توليد ،موجب افزایش رشد توليد و
کاهش متوسط نرخ تورم میشود .وليکن افزایش
نااطمينانی تورم موجب کاهش نرخ تورم و کاهش رشد
توليد میگردد.
نااطمينانی تورم اثر منفی و معناداري بر رشد توليد داشته
است در حالی که مقادیر با وقفهي تورم اثر منفی مستقيم بر
رشد توليد نداشته است.
نااطمينانی در خصوص نرخ تورم لزوما موجب کاهش رشد
اقتصادي نمیشود و شواهد کافی مبنی بر اینکه نااطمينانی
توليد منجر به افزایش تورم میگردد ،وجود ندارد.
افزایش تورم باع افزایش نااطمينانی تورم شده و افزایش
نااطمينانی تورم ،افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
نااطمينانی تورم موجب افزایش تورم در دوره مورد بررسی
شده است.
افزایش نااطمينانی تورم موجب کاهش تورم و رشد توليد
میگردد و نااطمينانی توليد اثر منفی و معناداري بر تورم
داشته است.
با افزایش تورم نااطمينانی تورم افزایش مییابد.

نااطمينانی در خصوص نرخ رشد توليد با متوسط نرخهاي
رشد باالتر ،در رژیم با رشد پایين مرتبط است .نااطمينانی
نرخ تورم در سطوح باال به طور عمده در رژیم با تورم
باالتر موجب کاهش نرخ رشد توليد میگردد.
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ادامه جدول ( :)2مطالعات تجربی صورت گرفته در خارج از کشور
جونز و اولسون ()2949

هارتمن و روستل
()2949
کشورهاي توسعه یافته و
در حال توسعه

مطالعه

مدل DCC-GARCH
تورم ،نااطمينانی تورم و رشد توليد
مدل VARX-MGARCH-M
 4339تا ( 2949ماهانه)
تورم ،نااطمينانی تورم و رشد توليد

همبستگی ميان نااطمينانی اقتصاد کالن و تورم در اواخر
دهه  4339از منفی به مثبت تغيير میکند در حالی که
همبستگی ميان نااطمينانی و توليد همچنان منفی باقی
میماند.
تورم و نااطمينانی تورم موجب کاهش رشد اقتصادي
گردیده است .کشورهاي با نرخهاي پایينتر تورم به طور
بالقوه با افزایش تورم در معرض خطر مواجه با کاهش
توليد هستند .همچنين نااطمينانی توليد قابل سرایت به
نااطمينانی تورم میباشد.

جدول ( :)3مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل کشور
یافتهها
روش تحقیق – دوره زمانی – متغیرها

مدل  GARCH-Mو EGARCH
 4911تا ( 4939ماهانه)
تورم و نااطمينانی تورم
مدل ) GARCH(2,0و )EGARCH(2,0,1
 4993تا ( 4931ساالنه)
تورم ،نااطمينانی تورم ،رشد توليد ونااطمينانی رشد
توليد

صفدري و پورشهابی
()4933

مدل  EGARCHو VECM
 4919تا ( 4939ساالنه)
تورم ،نااطمينانی تورم و رشد اقتصادي

ارتباط بين تورم و نااطمينانی تورم در کوتاه مدت مثبت است ،اما
در بلند مدت هيچ ارتباطی با هم ندارند .همچنين در کوتاه مدت،
شوکهاي تورمی منفی کمتر از شوکهاي تورمی مثبت ،بر
روي نااطمينانی تاثير داشتهاند.
نااطمينانی تورم با سطوح باالتر تورم افزایش یافته و تاثير متقابلی
بين تورم و نااطمينانی تورم طی دوره مورد بررسی وجود داشته
است.
افزایش تورم و کاهش درآمدهاي نفتی میتواند علت افزایش
نااطمينانی تورم باشد .منشا اصلی نااطمينانی توليد در ایران ،ارزش
افزوده بنش نفت میباشد .همچنين نوسانات تورم و توليد اثر
معناداري بر توليد نداشته است.
با افزایش تورم نااطمينانی تورم افزایش یافته و این مساله کاهش
سرمایهگذاري بنش خصوصی در اقتصاد ایران را به همراه
داشته است و نهایتا اثر منفی بلند مدت بر نرخ رشد اقتصادي
داشته است.

غالمی و کميجانی
()4933

مدل Trivariate-GARCH
 4991تا ( 4931فصلی)
تورم ،نااطمينانی تورم ،رشد سرمایهگذاري و رشد
توليد

با افزایش تورم نااطمينانی تورم افزایش مییابد .افزایش نااطمينانی
تورم موجب کاهش رشد سرمایهگذاري و رشد توليد میگردد.

پيرایی و دادور
()4939

مدل GARCH
 4919تا ( 4939ساالنه)
تورم ،نااطمينانی تورم و رشد اقتصادي

نقطه شکست ساختاري براي اقتصاد ایران در نرخ تورم  29درصد
تعيين میشود .تاثير تورم بر رشد در سطوح کمتر از این نرخ
منفی و در نرخهاي باالتر افزایش مییابد .همچنين نااطمينانی
تورم اثر منفی و معناداري بر رشد اقتصادي داشته است.

راسنی و خانعلیپور
()4934

مدل MVGARCH
 4991تا ( 4939فصلی)
تورم ،نااطمينانی تورم ،رشد اقتصادي و نااطمينانی
رشد اقتصادي

تورم علت گرنجري نااطمينانی تورم بوده و اثر مثبت بر آن دارد.
رشد در جهت منفی و یکطرفه علت گرنجري نااطمينانی رشد
است .افزایش نااطمينانی رشد موجب افزایش تورم خواهد شد.

فرزینوش و عباسی
()4931
سوري و ابراهيمی
()4931
مهرآرا و مجاب
()4933

مدلهاي  GARCHو حالت -فضا
 4919تا ( 4932ماهانه)
تورم و نااطمينانی تورم

مطالعات تجربی انجام شده براي کشورهاي منتلف در زمينه روابط ميان تورم ،رشد توليد،
نااطمينانی تورم و نااطمينانی رشد توليد حاکی از نتایج متفاوتی در خصوص روابط بين متغيرها
میباشد .این مساله میتواند به دليل محدوده زمانی ،مکانی ،نوث مدلهاي بکار گرفته شده و نحوة
محاسبه شاخم نااطمينانی در هر یک از مطالعات تجربی باشد.
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 -4تصریح مدل
در تجزیه و تحليل اقتصادسنجی سري زمانی مدلهاي ) 4VARMA (p,qبا وجود آنکه از مزیت
نظري در مقایسه با مدلهاي  VARساده برخوردار هستند؛ اما به ندرت در مطالعات اقتصاد کالن
کاربردي استفاده میشوند .یکی از دالیل عمدهي آن مشکالت مربوط به برآورد و پيچيدگی
تصریح اینگونه مدلها است .مدلهاي  VARMAبه طور معمول نيازمند روشهاي غير خطی
جهت برآورد میباشند در حالی که مدل  VARرا میتوان با روش حداقل مربعات تنمين زد
(دوفور و پلتير.)2944 ،
در تحقيق حاضر به منظور بررسی ارتباط تورم ،نااطمينانی تورم ،رشد توليد ،نااطمينانی رشد توليد
و نيز تبيين اثرات نامتقارن متقابل این متغيرها بر یکدیگر از نسنه VARMA, MVGARCH-

 ،Mمعرفی شده توسط گریر و همکاران ( )2991به شکل زیر استفاده میشود.
() 4

p
q
zt = a + ∑i=1 Γi zt-i + Ψ√ht + ∑j=1 Θj εt-j + εt

که در آن  Ωt -4مجموعه اطالعات موجود در زمان  t-1و  Htماتریس واریانس-کوواریانس
شرطی میباشد .به عنوان یک مزیت رابطه ( )4معادالت مربوط به تورم و رشد توليد را به صورت
همزمان برآورد کرده و همچنين انحرا

معيارهاي شرطی را به عنوان متغيرهاي توضيحی به

حساب میآورد .اثرات نااطمينانی بر روي تورم و رشد توليد توسط عناصر ماتریس  Ψدر مدل
لحاظ میشود Ψ44 .و  Ψ24به ترتيب بيانگر اثر نااطمينانی رشد توليد بر رشد توليد و نااطمينانی
رشد توليد بر تورم میباشند .مقادیر مثبت و معنادار این ضرایب به ترتيب منجر به تأیيد فرضيههاي
بلک و دوراکس خواهد شد .ضرایب  Ψ42و  Ψ22نيز به ترتيب اثر نااطمينانی تورم بر رشد توليد و
تورم را آزمون میکند .مقادیر منفی و معنادار براي  Ψ42و مثبت و معنادار براي  Ψ22نيز به ترتيب
منجر به تأیيد فرضيههاي فریدمن و کوکرمن -ملتزر میشود.
 -1-4ساختار واریانس-کوواریانس شرطی با استفاده از مدل نامتقارن BEKK
مدلسازي نااطمينانی در سريهاي زمانی در قالب مدلهاي خودرگرسيون شرطی ناهمسان
واریانس ( )ARCHبا کار انگل )4332( 2آغاز گردید .به دنبال توسعه روش انگل مطالعات
Vector Autorgressive Moving Average
Engle

1.
2.
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متعددي به منظور اندازهگيري نااطمينانی تورم با استفاده از واریانس شرطی تورم انجام پذیرفت که
اکثریت این مطالعات اثر تورم را بر روي نااطمينانی تورم مورد آزمون قرار دادند .سپس

بالرسلو4

( )4339الگوي اوليه ارائه شده توسط انگل را با روشی که بر اساس آن واریانس شرطی میتواند
یک فرآیند  ARMAباشد ،توسعه داد .تحقيقات انجام شده بر مبناي مدلهاي  GARCHبراي
دادههاي کشور امریکا نشان داد که نااطمينانی تورم داراي اثرات رفاهی زیانباري میباشد (بردین و
فونتاس .)2991 ،پس از آن تعميم مدلهاي خانواده  GARCHبه  MGARCHمورد توجه قرار
گرفت .مدلسازي نااطمينانی توسط این مدلها به معناي آن است که چنانچه خطاي پيشبينی
افزایش یابد ،آنگاه در دورههاي بعد نااطمينانی افزایش خواهد یافت.
از جمله مشکالتی که استفاده از مدلهاي خانواده  GARCHرا با محدویت مواجه میکند آن
است که در این مدلها نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر (قدر مطلق برابر) اثر یکسانی بر
ماتریس کوواریانس شرطی ( )Htدارند ،از این ویژگی به عنوان اثر تقارن یاد میشود؛ اما ممکن
است آنچه که در عمل رخ میدهد متفاوت باشد و واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد یکسان
نباشد .ویژگی نامتقارن بودن ماتریس کوواریانس شرطی پيشتر توسط نلسون 2با معرفی مدل
 EGARCHو همچنين مدل  GJRارائه شده توسط گالستن ،جاناتان و رانکل ،9مطرح گردید .در
این مدلها یک معادلهي نامتقارن براي بررسی واریانس متغير مورد نظر معرفی میشود که بر طبق
آن نوسانات یا پسماندهاي مثبت و منفی با قدر مطلق برابر داراي آثار یکسانی نمیباشند .این
مدلها نشان میدهد که تغييرات مثبت و منفی در بازدهیها میتواند اثرات متفاوتی بر نوسانات
شرطی بر جاي بگذارد و با لحاظ کردن آن میتوان تأثيرات متفاوت وقایع خوب و بد را بر
نوسانات شرطی (که نااطمينانی را تحت تأثير قرار میدهد) مدلسازي کرد.
در این پژوهش به منظور لحاظ نمودن تاثيرات احتمالی نااطمينانی متغيرهاي تورم و رشد توليد بر
مقدار متوسط هر یک از این متغيرها در مدل  ،VARMAاز نسنه نامتقارن مدل  ،BEKKارائه
شده توسط گریر و همکاران ( ،)2991به شکل زیر استفاده میشود3
f

()2

g

C+ ∑ A’K εt-k ε’t-k Ak + ∑ B’j Ht-1 Bj +D’ ξt-1 ξ’t-1 D
k=1
l=1

’

Ht =C

1.

Bollerslev
Nelson
3. Glosten, Jagannathan and Runkle
2.
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δ12
;]
δ22
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β11 β12
α11 α12
C11 C12
δ
=;B
[
] ;D= [ 11
] ; A= [α
]
C21 C22
β21 β22
δ21
21 α22
ξY,t
εY,t-1
} min{εY,t-1
εt-1 = [ ε
]
[ = ] ; ξt = [ ] ; ξt-1
ξ
π,t-1
} min{επ,t-1
[= C

π,t

که در آن  ،Cیک ماتریس باال مثلثی  n×nمقادیر ثابت A ،ماتریس  n×nضرایب  ARCHبراي
تمامی مقادیر  B ،kماتریس  n×nضرایب  GARCHبراي تمامی مقادیر  jو  Dنيز ماتریس n×n

واکنشهاي نامتقارن 4میباشد .ویژگی این تصریح ،بکارگيري نوسانات دورههاي گذشته ( )Ht-lو
همچنين مقادیر با وقفهي  𝜀𝜀 ′و ' ξξبه منظور برآورد نوسانات جاري متغيرهاي رشد توليد و تورم

میباشد ξt =(ξy,t , ξπ,t )' .نيز در بر گيرندهي واکنشهاي نامتقارن بالقوه میباشد .در این پژوهش
براي معرفی مؤلفهي عدم تقارن به فرآیند واریانس-کوواریانس شرطی از مفاهيم «اخبار خوب »2و
«اخبار بد »9استفاده میشود ،بدین صورت که آیا ممکن است اخبار بد منجر به نوسانات بزرگتري
در مقایسه با اخبار خوب و یا بالعکس شود؟ بر این اساس میتوان استدالل کرد چنانچه تورم باالتر
از حد انتظار باشد ،به عنوان یک خبر بد براي اقتصاد در نظر گرفته میشود ،لذا در این مورد اخبار
بد در خصوص تورم منجر به پسماندهاي مثبت در این متغير میشود .در مقابل چنانچه رشد توليد
کمتر از حد انتظار باشد ،به عنوان یک خبر بد تلقی شده و توسط پسماندهاي منفی لحاظ
میگردد .از این رو اخبار بد در خصوص تورم به صورت } ξπ,t = max{επ,t , 0و همچنين اخبار
بد در خصوص رشد به صورت } ξY,t = min{εY,t , 0تعریف میشود .ماتریس واریانس-
کوواریانس نسنه نامتقارن مدل  BEKKقادر است تا اثرات نامتقارن و غير قطري (تأثير نوسانات
شرطی یک متغير بر متغير دیگر) سريها را در خود لحاظ نماید و به این ترتيب میتوان این اثرات
را مورد آزمون قرار داد .پارامترسازي 1مدل  BEKKمتضمن آن است که ماتریس  Htبه ازاي
تمامی مقادیر  ،εtمثبت معين باشد .از سوي دیگر این مدل شامل پارامترهاي زیادي میباشد که
مستقيماً تأثير  Ht-lو یا  εt-kرا بر روي عناصر  Htنشان میدهد .در این مدل اطالعات در دوره t-1

قابل دسترس میباشد و تعيين عناصر با وقفه ماتریس واریانس – کوواریانس شرطی ،متناظر با
مقادیر غير شرطی آن میباشد ( .)hY,t =σ2Yبنابراین مدل فوق بر روي اثر نوسانات دوره  t-1بر
دوره  tمتمرکز میباشد (انگل و کرانر.)4331 ،1
1.
2.
3.
4.

Asymmetric Responses
Good News
Bad News
Parameterization
)5. Engle and Kroner (1995
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 -5دادهها و نتایج تجربی
متغيرهاي مورد استفاده در این پژوهش شامل شاخم بهاي کاالها و خدمات مصرفی 4و نيز توليد
ناخالم داخلی به قيمت ثابت سال  4919پس از تعدیل فصلی طی دوره زمانی  499334تا ،493931
برگرفته از سایت بانک مرکزي میباشند که به شکل لگاریتمی در نظر گرفته میشوند .به منظور
بررسی اثرات نااطمينانی تورم و رشد توليد بر تورم و رشد توليد Yt ،به عنوان لگاریتم تفاضل
مرتبه اول توليد ناخالم داخلی (رشد توليد) و  πtبه عنوان لگاریتم تفاضل مرتبه اول شاخم
قيمت مصر

کننده (نرخ تورم) در نظر گرفته میشوند.

جدول  1خواص آماري متغيرهاي  Ytو  πtو آزمونهاي مرتبط را ارائه مینماید Sk .و Ku

آمارههاي مربوط به چولگی و کشيدگی مازاد میباشند J-B .آمارهي آزمون نرمال بودن سريها
میباشد که داراي توزیع  χ2است .مطابق نتایج  Ytداراي چولگی چپ و کشيدگی کمتر از توزیع
نرمال و  πtداراي چولگی راست و کشيدگی مازاد (در مقایسه با توزیع نرمال) است .شواهد
حاصل از آزمون ریشه واحد بر اساس آمارههاي دیکی-فولر تعميم یافته ( )ADFو  KPSSدر
جدول  1بيانگر مانایی متغيرها میباشد )τ( .و ( )µنيز به ترتيب بيانگر انتناب حالت جزء روند و
جزء ثابت میباشند.
از آنجا که وجود ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول سريهاي اقتصادي از پشتوانهي تئوریکی قوي
برخوردار نيست؛ لذا به منظور بررسی ایستایی متغيرهاي  Ytو  πtاز آزمون  KPSSاستفاده میشود
(مهرآرا و مجاب .)4933 ،بر اساس این آزمون فرضيه صفر مبنی بر عدم وجود ریشه واحد در
سريها رد نمیشود.
جدول ( :)4آمارههای مربوط به  Ytو πt
J-B
9/313
()9/999
499/233
()9/999

Ku

Sk

Var

متغیر

Mean

4/992

-9/291

9/943

9/443

Yt

1/129

4/123

9/913

9/199

πt

توضیح :اعداد داخل پرانتز بيانگر سطح احتمال میباشند.

جدول ( :)5نتایج آزمون ریشه واحد
)KPSS(µ

)KPSS(τ

9/931
9/999

9/931
9/931

-9/191
-2/299

-1/392
-1/134

-1/344
-9/194

9/199

9/419

-4/319

-2/331

-9/194

ADF

)ADF(µ

)ADF(τ

متغیر
Yt
πt
مقدار بحرانی آماره
در سطح  5درصد

Consumer Price Index

1.
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از آنجایی که تنمين معادالت ( )4و ( )2با استفاده از روشهاي خطی امکانپذیر نمیباشد،
معادالت فوق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی 4برآورد گردیده است .نتایج حاصل از
تنمين این معادالت در جداول  9و  1ارائه شده است .به دليل وجود پارامترهاي زیاد در معادالت
( )4و ( )2که برابر با ]) [n +n2(p+q+1) + n(n+1)/2 + n2(f+g+1میباشد ،وقفه بهينه در
این مدل به صورتی تعيين میشود که همبستگی سریالی و اثرات  ARCHدر جمالت اخالل
استاندارد شده وجود نداشته باشد ،براي این منظور  p=q=2تعيين میگردد .همچنين براي اجتناب
از مشکالت تصریح غلط و کاهش درجه آزادي ناشی از افزایش پارامترهاي مدل فرض میشود
 f=g=1است.
جدول ( :)6تخمین الگوی VARMA, MVGARCH-M
p

q

zt = a + ∑ Γi zt-i + Ψ√ht + ∑ Θj εt-j + εt
j=1

9/994

9/913

()9/994

()9/999

9/229

9/494

]()9/999

([)9/999

= Γ2

i=1

;

9/999

-9/423

()9/939

()9/999

9/919

4/413

9/919

]()9/999

([)9/999

]()9/999

=; Ψ

-9/493

9/993

()9/999

()9/999

9/199

9/913

]()9/999

([)9/999

-9/919

9/991

()9/999

()9/999
-9/242
([)9/999

= ; Θ2

9/433
()9/999

= ; Γ4

=a

9/942
]([)9/391

9/939

9/139

)(9/999

)(9/999

9/491

9/411

])(9/994

)[(9/999

=Θ 4

توضیح :اعداد داخل پرانتز بيانگر سطح احتمال میباشند.
منبع :محاسبات تحقيق

اثرات نااطمينانی بر متغيرهاي تورم و رشد توليد به وسيله ضرایب ماتریس  Ψمورد آزمون قرار
میگيرد .اثر نااطمينانی رشد توليد بر رشد توسط ضریب  Ψ11در جدول  9نشان داده شده است.
این ضریب معنادار و برابر  -9/423میباشد .به بيان دیگر نوسانات شرطی رشد طی سالهاي مورد
مطالعه تأثير منفی و معنیداري بر رشد توليد داشته است .در این راستا میتوان اظهار داشت چنانچه
نرخ رشد اقتصاد پایين باشد در سطوح پایين این نرخ ،عامالن اقتصادي نسبت به آینده اقتصاد بدبين
Quasi Maximum Likelihood

1.
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شده و این مسأله در نهایت منجر به کاهش رشد خواهد شد .لذا استدالل بلک در مورد اقتصاد
ایران مورد تأیيد قرار نمیگيرد .ضریب  Ψ11حاکی از اثر نااطمينانی تورم بر رشد میباشد ،این
ضریب مثبت و برابر  9/999است .لذا فرضيه فریدمن ( )4311مبنی بر اینکه افزایش نااطمينانی تورم
منجر به اثرات منفی در رشد میشود ،براي اقتصاد ایران رد میشود .همچنين استدالل دوتسی و
سارت ( )2999مبنی بر اثر مثبت نااطمينانی تورم بر رشد در سطح معناداري  1درصد مورد تأیيد
قرار نمیگيرد .ضریب  Ψ24در جدول  9بيانگر اثر نااطمينانی رشد توليد بر تورم میباشد ،این
ضریب مثبت و برابر  4/413است .در نتيجه ،استدالل دوراکس ( )4333و کوکرمن-گرالچ
( )2999براي اقتصاد ایران مورد تأیيد آماري قرار میگيرد .در این خصوص میتوان گفت با
کاهش رشد و افزایش نااطمينانی در خصوص آن ،احتماال بانک مرکزي به وسيله سياست پولی
انبساطی موجب افزایش تورم شده است .در نهایت ضریب Ψ22نشان دهندهي اثر نااطمينانی تورم
بر تورم میباشد این ضریب مثبت و برابر  9/919است .بدین معنا که با افزایش ناطمينانی تورم،
متوسط سطح تورم افزایش مییابد .در حقيقت اتنان سياستهاي اقتصادي که به نااطمينانی تورم
دامن میزند موجب افزایش سطح تورم میشود ،در نتيجه فرضيه کوکرمن و ملتزر مورد تأیيد
آماري قرار میگيرد.
در جدول  1آزمونهاي تشنيم براي پسماندهاي استاندارد شده و توان دوم آنها ارائه شده
است .پسماندهاي استاندارد شده هر یک از سريها به صورت زیر تعریف میشود3
()9

, j=Y,π

εj,t
√hj,t

= Zj,t

نتایج جدول  1نشان دهندهي عدم وجود همبستگی سریالی در پسماندهاي استاندارد شده و مربع
آنها میباشد؛ لذا فرضيه صفر مبنی بر عدم همبستگی سریالی بين جمالت اخالل براي همبستگی
مرتبه چهارم () Q2(4و ) )Q(4رد نمیشود .به طور مشابه استقالل خطی جمالت اخالل استاندارد
شده و توان دوم آنها از مرتبه دوازدهم در سطح معناداري  9/91رد نمیشود .همچنين آمارهي
آزمون  J-Bبراي جمالت اخالل استاندارد شده نشان میدهد که فرضيه صفر این آزمون مبنی بر
توزیع نرمال جمالت اخالل رد نمیشود.
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جدول ( :)7آزمونهای تشخیص خطا مبتنی بر پسماندهای استاندارد شده
J-B

)Q2(12

)Q(12

)Q2(4

)Q(4

Var

4/313
()9/939

49/294
()9/919

49/119
()9/949

4/149
()9/321

9/911
()9/392

44/913
()9/119

3/313
()9/141

1/131
()9/193

mean

متغیر

1/294
()9/911

4/999

-9/911

ZY,t

1/939
()9/219

9/331

9/934

Zπ,t

توضیح :اعداد داخل پرانتز بيانگر سطح احتمال میباشند
منبع :محاسبات تحقيق

نتایج جداول  3و  3حاکی از وجود واریانس ناهمسانی شرطی معناداري در نمونه مورد استفاده
میباشد .واریانس ناهمسانی مستلزم آن است که ضرایب  B11 ،A11و  D11مشترکا معنادار باشند
) .(A11=B11=D11=0این ضرایب به صورت منفرد و مشترک معنادار میباشند .عالوه بر آن
فرضيه قطري بودن ماتریس واریانس-کوواریانس شرطی میتواند مورد آزمون قرار گيرد .غير
قطري بودن ماتریس واریانس-کوواریانس بدان معناست که نوسانات یک سري قابل سرایت به
نوسانات سري دیگر است و مستلزم معناداري مشترک ،مؤلفههاي غير قطري ماتریسهاي  B ،Aو
 Dمیباشد .با توجه به جدول  9فرضيه صفر این آزمون در سطح احتمال  9/94درصد مبنی بر
قطري بودن فرآیند کوواریانس شرطی رد شده و فرضيه مقابل پذیرفته میشود .معناداري ضرایب
مؤلفههاي غير قطري ماتریس  Aبيانگر آن است که لحاظ کردن عناصر غير قطري ،پایداري 4مدل
را افزایش خواهد داد .معناداري عناصر غير قطري ماتریسهاي  Bو  Dنيز نشان دهندهي اثرگذاري
مربع پسماندهاي هر یک از سريهاي  Ytو  πtبر واریانس شرطی یکدیگر است.
براي حصول اطمينان از این موضوث که آیا ماتریس کوواریانس شرطی داراي فرآیندي نامتقارن
میباشد یا خير ،میتوان فرضيه متقارن بودن ماتریس کوواریانس شرطی را مورد آزمون قرار داد.
چنانچه ماتریس کوواریانس شرطی از یک فرآیند نامتقارن پيروي نماید ،میبایست ضرایب
ماتریس  Dمشترکا معنادار باشند .با توجه به جداول  3و  3مؤلفههاي ماتریس  Dبه صورت
مشترک و منفرد معنیدار بوده؛ لذا فرضيه صفر (متقارن بودن) رد و فرضيه مقابل مبنی بر وجود
الگوي نامتقارن در فرآیند ماتریس واریانس-کوواریانس شرطی پذیرفته میشود.
معناداري ضرایب  a11و  d11حکایت از آن دارد که رفتار متغير رشد نشان دهنده حالت واریانس
نامتقارن درونی 2است .بدین معنا که شوکهاي منفی رشد در مقایسه با شوکهاي مثبت به نسبت

Persistence
Own Variance Asymmetry

1.
2.
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نااطمينانی را بيشتر افزایش میدهند .معناداري ضریب  d22در ماتریس  Dبيانگر آن است که
پسماندهاي مثبت تورم ،نااطمينانی این متغير را بيش از پسماندهاي منفی افزایش میدهد.
جدول ( :)8نتایج تخمین مدل نامتقارن BEKK
ساختار ماتریس واریانس-کوواریانس شرطی
f

g

Ht =C’ C+ ∑ B’j Ht-1 Bj + ∑ A’k εt-k ε’t-k Ak +D’ ξt-1 ξ’t-1 D
l=1

k=1

εY,t-1
}min{εY,t-1 , 0
[ = εt-1 = [ε ] ; ξt-1
]
O,t-1
}min{εO,t-1 , 0
-4/119

9/139

()9/999( )9/999
9/999

-9/419
=; D

-9/231

]([)9/999( )9/999

-9/199

()9/999( )9/119
-9/994

9/933
= ;A

9/911

()9/999( )9/999

9/421

]([)9/999( )9/313

9/921

9/331

=;B

-9/299

9/911

()9/999( )9/132
9/913

]([)9/999( )9/999

]()9/993

9

=C

[

توضیح :اعداد داخل پرانتز بيانگر سطح احتمال میباشند.
منبع 3محاسبات تحقيق

جدول ( :)9آزمونهای فرضیه
فرضیه صفر

نوع آزمون

سطح احتمال
()9/999

Γi12 =Γi21 = θ12 =θ21 = 9

Diagnal VARMA

()9/999

aij = bij = dij =9

) (No GARCHعدم گارچ

()9/999

Ψij =9 , i,j=4,2

) (No GARCH-Mعدم گارچ در میانگین

()9/999

di,j =9, i , j=9

) (No asymmetryعدم تقارن

()9/999

j

j

a42 =a24 =b42 =b24 =d42 =d24 =9

) (Diagnal GARCHگارچ قطری

منبع :محاسبات تحقيق

 -1-5بررسی اعتبار مدل
در این بنش به منظور ارزیابی اعتبار مدل از آزمونهاي عيب یابی ارائه شده توسط انگل و ان
جی )4339( 4و همچنين انگل و کرانر ( )4333استفاده میشود .این آزمونها مبتنی بر مقایسهي بين

)Engle and Ng (1993

1.
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ماتریس حاصل ضرب متقاطع 4پسماندهاي مدل تنمين زده شده با ماتریس کوواریانس تنمين
زده شده ،میباشند .یکی از نشانههاي اینکه آیا مدل تنمين زده شده میتواند توصيف خوبی از
داده ها فراهم آورد یا خير ،بررسی عدم وجود الگوهاي سيستماتيک در فاصله عمودي بين عناصر
 εi,tεj,tو  hij,tمیباشد .این فاصله توسط پسماندهاي تعميمیافته )(Uij,t=εi,tεj,t – hij,t , i , j = y,π

اندازهگيري میشود .پسماندهاي تعميم یافته فاصلهي بين نقطهاي روي نمودار پراکندگی  εi,tεj,tاز
نقطهاي متناظر روي منحنی سطح تاثير اخبار 2است .چنانچه مدل به خوبی تصریح شده باشد آنگاه
 Et-1(Uij,t) = 0است ،بدان معنی که  Uij,tمیبایست با متغيرهاي شناخته شده در زمان t-1

ناهمبسته باشد ،به عبارت دیگر انتظارات غير شرطی ماتریس کوواریانس ) (εi,tεj,tبایستی برابر با
انتظار شرطی آن ) (hij,tباشد .از این رو تعيين تصریح غلط مدل میتواند به وسيله بررسی
همبستگی پسماندهاي تعميم یافته با متغيرهاي شناخته شده در زمان  t-1مورد آزمون قرار گيرد
(فتاحی و همکاران .)4939 ،بررسی همبستگی ميان متغيرهاي شناخته شده در زمان  t-1با
پسماندهاي تعميم یافته این امکان را فراهم میآورد تا از تصریح صحيح مدل اطمينان حاصل شود.
این متغيرها «شاخمهاي تصریح غلط »9ناميده میشوند .شاخمهاي تصریح غلط آزمون میکنند
که آیا میتوان مقادیر پسماندهاي تعميم یافته را به وسيله برخی متغيرهاي مشاهده شده در گذشته
(که در مدل لحاظ نشدهاند) پيشبينی کرد یا خير .براي این منظور پيرو انگل و کرانر ( )4333و
شيلدز و همکاران )2991( 1دو مجموعه از عاملهاي تصریح غلط تعریف میشود .متغيرهاي عامل
مجموعهي اول بر اساس عالمتهاي احتمالی پسماندهاي مدل (εy,t ,𝜀π,t ) ،به صورت زیر تعریف
میشود3

)MY1 =I(εy,t-1 <0
)M𝜋1 =I(ε𝜋,t-1 <0
-,)M1 = I(εy,t-1 <0,ε𝜋,t-1 <0
M-,+
)1 =I(εy,t-1 <0,ε𝜋,t-1 >0
M+,)1 =I(εy,t-1 >0,ε𝜋,t-1 <0
+,+
)M1 = I(εy,t-1 >0 , ε𝜋,t-1 >0

چنانچه عبارتهاي داخل پرانتز صحيح باشد I(·) ،مقدار یک را انتناب خواهد کرد و در غير این
صورت مقدار آن برابر صفر خواهد بود .معناداري هر یک از متغيرهاي عامل بيانگر عدم توانایی
مدل در پيشبينی اثرات شوکها به هر یک از متغيرهاي  Ytو  πtاست .از سوي دیگر با توجه به
Cross-Product Matrix
News Impact Curve
Misspecifiction Indicators
Shields

1.
2.
3.
4.
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اینکه اثر احتمالی یک شوک میتواند تابعی از اندازه و عالمت همان شوک و شوکهاي دیگر
باشد ،متغيرهاي عامل ،مجموعه دوم به صورت زیر تعریف میشوند3
2
MY,Y
)2 =εY,t-1 I(εY,t-1 <0
2
𝜋MY,
)2 =εY,t-1 I(ε𝜋,t-1 <0
2
M𝜋,Y
)2 =ε𝜋,t-1 I(εY,t-1 <0
𝜋𝜋,
)M2 =ε2𝜋,t-1 I(ε𝜋,t-1 <0

همانند قبل )·( ،Iبرابر با یک خواهد شد در صورتی که استدالل ارائه شده صحيح باشد و در غير
این صورت برابر صفر خواهد شد .جدول  49آمارههاي آزمون پسماندهاي مدل را نشان میدهد.
جدول ( :)11آزمونهای عیبیابی مبتنی بر سطح تأثیر اخبار
U𝝅,t =ε2𝝅,t –h𝝅,t

Uy𝝅,t =εy,t ε𝝅,t –hy𝝅,t

Uy,t =ε2y,t –hy,t

متغیر عامل

)9/121(9/211

)9/231(9/999

)9/929( -9/231

MY1

)9/349( -9/939

)9/333( -9/999

)9/939(9/441

)9/331( -9/999

)9/139(9/414

)9/392(9/941

M𝝅1
M-,1

)9/339( -9/994

)9/139( -9/419

)9/939(9/491

)9/193(9/999

)9/193(9/299

)9/294( -9/911

)9/121(-9/941

)9/191( -9/211

)9/199(9/239

)9/311( -9/949

)9/493(9/299

)9/111(9/932

)9/991(9/932

)9/931( -9/449

)9/429(9/241

)9/311(9/929

)9/491(9/419

)9/311(9/941

)9/914( -9/429

)9/143(9/913

)9/433( -9/494

M+,1
M-,+
1
M+,+
1
MY,Y
2
𝝅MY,
2
M𝝅,Y
2
𝝅M𝝅,
2

منبع :نتایج تحقيق
توضیح :تمامی آزمونها داراي توزیع ) 𝜒 2 (1میباشند .اعداد داخل پرانتز بيانگر سطح معناداري است.

بر اساس نتایج ،تمامی آمارههاي آزمون در سطح  9/91بیمعنی هستند بر این اساس میتوان اظهار
داشت که مدل به خوبی تصریح گردیده است و مدل ارائه شده اثرات شوکهاي مثبت و منفی را
براي پيشبينی نوسانات ،در خود لحاظ مینماید.
 -6نتیجهگیری
تحقيق حاضر به بررسی اثرات نااطمينانی تورم و رشد توليد بر متغيرهاي تورم و رشد توليد براي
اقتصاد ایران طی دوره  499334-493931پرداخته است .براي این منظور ابتدا نااطمينانی تورم و
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نااطمينانی رشد توسط ماتریس واریانس-کوواریانس شرطی منتج از الگوي VARMA,

 MVGARCH-Mاستنراج شده و سپس اثرات آن بر روي متغيرهاي تورم و رشد توليد مورد
بررسی قرار گرفت .بر اساس مبانی نظري نتایج تحقيق به شرح زیر میباشد3

 نااطمينانی رشد اثر منفی و معناداري بر رشد توليد داشته است .در این خصوص میتوان چنين
استدالل کرد که در نرخهاي رشد پایين ،عامالن اقتصادي نسبت به آینده اقتصاد دچار بدبينی شده
و نرخ رشد پایينتري را براي اقتصاد پيشبينی میکنند .این مسأله باع

به وجود آمدن فضاي

نااطمينانی در خصوص رشد اقتصادي در ميان عامالن اقتصادي شده و لذا سرمایهگذاري کمتري
(نسبت به زمانی که نااطمينانی وجود نداشت) در اقتصاد انجام میشود که در نهایت کاهش رشد
اقتصادي را در پی خواهد داشت .لذا رساندن رشد اقتصادي به سطحی معقول باع

کاهش

نوسانات در رشد و به دنبال آن کاهش نااطمينانی رشد خواهد شد .از این رو فرضيه بلک ()4331
براي اقتصاد ایران مورد تأیيد قرار نمیگيرد.

 در خصوص اثر نااطمينانی تورم بر رشد توليد که به وسيله ضریب  Ψ42نشان داده شده است
میتوان اظهار داشت که استدالل فریدمن در خصوص اقتصاد ایران صادق نيست .همچنين مطابق
دیدگاه دوتسی و سارت ( )2999هر چند این اثر مثبت است ولی به لحاظ آماري (در سطح 1
درصد) غير معنادار برآورد شده است .این نتيجهگيري سازگار با یافتههاي راسنی و خانعلیپور
( )4934در این زمينه میباشد.
 نااطمينانی رشد اثر مثبت و معناداري بر تورم در دوره زمانی مورد بررسی داشته است .در این
زمينه میتوان اظهار داشت با کاهش رشد و افزایش نااطمينانی در خصوص آن ،احتماال بانک
مرکزي به وسيله سياست پولی انبساطی موجب افزایش تورم شده است .شواهد تجربی براي اقتصاد
ایران حاکی از آن است که اجراي سياستهاي پولی انبساطی و تزریق نقدینگی به جامعه ،به
منظور اثرگذاري بر متغيرهاي حقيقی همچون توليد و اشتغال طی ساليان گذشته از اثرگذاري الزم
برخوردار نبوده و آثار این سياستها در نهایت بر روي تغيير قيمتها و متغيرهاي اسمی اقتصاد
ظاهر شده است .لذا نظریه دوراکس ( )4333و کوکرمن و گرالچ ( )2999براي اقتصاد ایران مورد
تأیيد قرار میگيرد .این نتيجهگيري نيز سازگار با یافتههاي پيشين است.
 نااطمينانی تورم اثر مثبت و معناداري بر تورم طی دوره مورد بررسی داشته است .در نتيجه
فرضيه کوکرمن و ملتزر ( )4339مورد تأیيد قرار میگيرد .مطابق دیدگاه آنان با افزایش نااطمينانی
تورم سياستگذاران اقتصادي اقدام به اجراي سياستهاي پولی انبساطی جهت غافلگير کردن
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عوامل توليد و افزایش رشد اقتصادي حاصل از آن مینمایند که نتيجه آن افزایش تورم است.
بنابراین مادامی که نااطمينانی تورم افزایش یابد حساسيت عامالن اقتصادي به وضعيت اقتصادي
افزایش یافته و لذا سياستهایی که افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد و در نتيجه نااطمينانی
حاصل از آن ،افزایش تورم را شتاب میبنشد .لذا سياستگذران اقتصادي میبایست در حوزه
پولی و مالی با اتنان سياست هاي هد

تورمی ،نوسانات تورم را کاهش داده و به این ترتيب با

کاهش نااطمينانی تورم هزینههاي رفاهی تورم را حداقل نمایند.

 همچنين نتایج حاکی از آن است که ماتریس واریانس-کوواریانس شرطی ،غير قطري بوده و
از فرآیندي نامتقارن پيروي میکند .بدین معنا که نوسانات شرطی هر یک از سريها قابل سرایت
به دیگري است و نوسانات تورم و رشد توليد فارغ از افزایشی یا کاهشی بودن اثر یکسانی بر
انحرا

معيار شرطی هر یک از سريها نداشته است.
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