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 چکیده

بر عملکرد و کارایی اقتصاد از  اعم از اسمی )تورم( و حقيقی )رشد توليد( اثرات نااطمينانی اقتصاد کالن

تورم باال و نااطمينانی تورم اثرات نامطلوب و جبران  هايهزینه .باشدمیجمله موضوعات مهم و پيچيده 

تورم  نااطمينانیجداي از روند تورم در طول زمان، سازد. کره اقتصاد و رفاه جامعه وارد میناپذیري را بر پي

نيز  رشد توليد تورم، نااطمينانی نااطمينانی نيز ممکن است رشد توليد را تحت تاثير قرار دهد. همانند

رابطه بين تورم، به بررسی اثر  تحقيقاین  داشته باشد. و تورم منفی بر رشد اثرات مثبت و یا دتوانمی

پردازد. یم 499334-493931ي فصلی هادادهبا استفاده از  ایراننااطمينانی تورم، توليد و نااطمينانی توليد در 

روش برآورد شبه و  VARMA, MVGARCH-Mمدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن 

اثر منفی و معناداري  توليد. نتایج حاکی از آن است که نااطمينانی رشد باشدمی (QML) حداکثر راستنمایی

م داشته است. از سوي دیگر نااطمينانی تورم اثر مثبت و ربر رشد توليد و اثر مثبت و معناداري بر تو

. همچنين، بوده استنمعنادار  بر رشد توليد داشته است اما اثر آن بررسی طی دوره موردتورم  بر معناداري

نامتقارن و غير قطري  تورم و رشد توليد، شرطیکواریانس -دهد که ماتریس واریانسیمنتایج نشان 

  .باشدمی
 

 . VARMA, MV-GARCH مدل ایران، نامتقارن، نااطمينانی رشد، ،تورم نااطمينانی :گان کلیدیواژ

 

Keywords: Inflation Uncertainty, Output Growth Uncertainty, Asymmetric  
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 مقدمه -1

 هالاآنگالذاري تالورم و توليالد یکی از معيارهاي مهم براي سنجش عملکرد کالالن کشالورها، هد 

گذاري تورم، تورم پایين و باثبات به عنوان هد  اصلی سياسالت پالولی باله . در نظام هد باشدمی

بينی تورم و سایر متغيرهاي اقتصاد کالن، باله و پيش شودمیگذاري صورت صریح و مستقيم هد 

 بينی فشالارهاي تالورم را مشالنم نمایالد.ار است که پيشگذبه یک عالمت راهنما براي سياستمثا

چنالان  ،اقتصاد کالن مطرح اسالت هاي عملکرديترین شاخمرشد توليد نيز به عنوان یکی از مهم

 عنوان معياري براي سنجش رفاه جوامع در نظر گرفت به توانمیميزان توليد و درآمد سرانه را  که

ميان نااطمينانی اقتصاد کالن اعم  يدر این راستا، رابطه. (4933)یداله زاده طبري و برادران شرکاء، 

ن بر عملکالرد و همچنين بررسی آثار آ حقيقی )رشد توليد( با تورم و رشد توليد از اسمی )تورم( و

در اقتصالاد کالالن  ،ترین موضالوعات تجربالی مالورد بحال یکی از بنياديعنوان و کارایی اقتصاد، به

 مطرح بوده است.

 تالوانمینااطمينانی به وضالعيتی اشالاره دارد کاله در آن وضالعيت احتمالال وقالوث حالوادا آتالی را ن

بينالی شالده و مشنم ساخت. چنانچه تغييرات آتی در متغيرهاي اقتصادي از مجموث تغييرات پيش

شده باشد، آنگاه نااطمينانی یک متغير اقتصالادي شالامل تغييالرات غيالر قابالل نشده تشکيل  بينیپيش

باله عالدم توانالایی عالامالن  تالوانمیرو نااطمينانی اقتصادي را  آن متغير خواهد بود. از این بينیپيش

با وجود نااطمينالانی،  (.4933غالمی و کميجانی، ) کردنتایج دقيق خود تعبير  بينیپيشاقتصادي در 

اثرات نالامطلوبی بالر  دتوانمیشفا  شده و این امر  ها غيرو درآمدهاي آتی فعاليت هاینههزبرآورد 

 هاي اقتصادي داشته باشد.تنصيم منابع و کارایی فعاليت

اقتصالادي و  هايهزینالههاي بالاالي خالود در نرخ که اقتصادي است هاي زیانباراز جمله پدیده تورم

تالورم،  هايهزینالهتالرین یکالی از مهم 4به عقيالده گالالوب کند.اجتماعی زیادي بر جامعه تحميل می

 آنهاکاهش رفاه عامالن اقتصادي شده و  افکنی بر تصميماتکه موجب سایه نااطمينانی تورم است

وي  .بدون نااطمينانی قادر خواهند بود تصميمات بهتالري اتنالان نماینالد هاآنزیرا  ؛را به همراه دارد

گالردد عالامالن طمينانی موجب میانااطمينانی تورم دو اثر به دنبال دارد. ننست آنکه نا معتقد است

ایالن تصالميمات را بالا  هالاآن .اند، اتنان نماینالدمتفاوت با آنچه که انتظار داشته اقتصادي تصميماتی

وط ( مربex-post(. نوث دوم )اثرات ex-anteنمایند )اثرات شده اتنان می بينیپيشه به تورم توج

  بينیپيشا تورم هنگامی به وقوث می پيوندد که تورم واقعی ب و به جریان پس از اخذ تصميم است

                                                           
1. Golob 
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 .(4931وش و عباسی، فرزین) شده متفاوت باشد

را  هاقيمت تغييرات تابع اطالعات ،تورم نااطمينانیافزایش کند که يان میب (4311) 4فریدمن

لذا توليد کمتري نسبت  ،گرددمیقراردادهاي دراز مدت  موجب به تعویق انداختنو داده  کاهش

 .یابدمیاقتصادي کاهش  لقوه رشدرو به طور با از این. پذیردمیصورت به حالت بدون نااطمينانی 

 ی باو نااطمينانی آن، در شرایط تورم بين سطحهمبستگی مثبت  کند کههمچنين استدالل می وي

 نااطمينانی این (.4311)فریدمن،  گرددمیدر تورم  نااطمينانی بيشترمنجر به  در نهایت باال تورم

و در نتيجه ناکارآمدي  شدهها در تنصيم بهينه منابع اثربنشی مکانيسم قيمت موجب از بين رفتن

عالوه بر آن، نااطمينانی تورم با تحت  پی خواهد داشت. اقتصادي و کاهش رشد اقتصادي را در

افزایش تورم ممکن  همچنين اثرگذار است. زبر تنصيم موقتی منابع ني ،تاثير قرار دادن نرخ بهره

منجر به  ینو بنابرا داشته باشدرا به همراه  یک واکنش سياستی نامنظم از سوي مقامات پولیاست 

  .(2993)بردین و فونتاس،  دتري در خصوص ميزان نرخ تورم آتی شونااطمينانی بيش

د. پردازمی این متغيرها متوسط نرخ متغيرهاي تورم و رشد توليد بر نوسانات این مقاله، به بررسی اثر

 هاي تک متغيره و یااستفاده از مدلدر این زمينه مطالعات داخلی انجام شده  یتاکثر شيوه متداول

طور که از هاي تک متغيره همانمدلدر . محدود بوده است -کوواریانسهاي چند متغيره مدل

و  باشدمیپذیر نزمانی امکان بيش از یک سري يو مطالعه بررسی مکانست اا نامشان پيدا

بينی سرریز تغييرات پيش اتاثر لحاظ به دليل عدم نيزمحدود -چند متغيره کوواریانسهاي مدل

، 2د )کرانر و ان جینتشدید نمای خطاي تصریح را ، ممکن استبر دیگري هاسريیک از  نشده هر

سرایت نااطمينانی از یک سري به  ی استفاده کرد که قابليتبایست از تصریحرو می از این (.4333

اضر استفاده از ویژگی تحقيق حسري دیگر و بالعکس را به طور همزمان، در خود لحاظ نماید. 

به همراه نااطمينانی این  به تورم و رشد توليد، آن معادالت مربوط وسيله هرویکردي است که ب

انجام گرفته جهت  سازيمدللزم آن است که این امر مست. شودمیرها به طور همزمان برآورد متغي

 ،تمایز دیگر تحقيق حاضر .باشد غير قطري ،کوواریانس شرطی-واریانسماتریس  برآورد

براي تورم و رشد  شرطی کوواریانس-تقارن در ساختار ماتریس واریانس ي عدمگنجاندن مولفه

با قدر مطلق ) متغيرهاي تورم و رشد توليد پسماندهاي مثبت و منفیبدین معنا که  ،باشدمیتوليد 

 ؟هستندغيرهاي فوق اثر گذار اطمينانی متبه یک ميزان بر نا آیا (یکسان

                                                           
1. Friedman (1977) 
2. Kroner and Ng (1998) 
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بنش دوم به مبانی نظري تحقيق  مقدمه، دهی شده است3 پس ازمانزیر سااین مقاله به شکل ز

. بنش شودمیتحقيق در قالب مطالعات داخلی و خارجی مرور  ي. در بنش سوم پيشينهپردازدمی

تحقيق هاي تجربی افتهها و یدر بنش پنجم داده. پردازدمیچهارم به معرفی مدل و روش برآورد 

 .اختصاص دارد گيرينتيجهایت بنش ششم به د و در نهشوبيان می
 

 مبانی نظری -2

توليد( و اثرات  اسمی )تورم( و حقيقی )رشد ان نااطمينانیمي بينیوابط قابل پيشر ،ادبيات اقتصادي

 فرضيهدر این بنش چهار  .نمایده میئارا يهاي متعددرم و رشد توليد را در قالب فرضيهآن بر تو

 د3شو، شرح داده میگيرندهاي تجربی مورد آزمون قرار مییافتهبنش  که در تصاديقا
 

 تولید رشد تولید بر متوسط رشد نااطمینانی اثر -2-1

، اما مستقل از یکدیگرند دو متغيرکنند که این تجاري فرض می ادوارهاي مرسوم که مدل در حالی

بر وجود ارتباط منفی ميان  بين این متغيرها و برخی دیگرها بر وجود ارتباط مثبت برخی تئوري

، یک 2معامله اختيار مورد انتظارارزش و  4ناپذیرگذاري برگشتسرمایه ادبيات داللت دارند. ،آنها

ها . در این مدلدنکبينی میمتغير پيش نااطمينانی رشد و مقدار متوسط این ميان را منفی رابطه

 درتاخير را افزایش داده و در نتيجه  ارزش انتظار، رابطه با سودهاي آتیافزایش نااطمينانی در 

از سوي دیگر  (.2994، 9اولکلنز)گریر، هنري و  شودمیرشد را موجب کاهش  گذاري وسرمایه

وي  .باشدمیمتوسط رشد رشد و  1ثباتیحاکی از ارتباط مثبت ميان بی (4331) 1بلکمطالعه 

فهرستی از از ميان  به عنوان عاملی براي تسریع رشد هاي تکنولوژيانتناب کنداستدالل می

زدهی متوسط نرخ بازدهی و با همبستگی مثبت ميان فهرست که در آن پذیردمیاحتماالت صورت 

رابطه مثبت ميان نااطمينانی رشد و متوسط رشد در جهت  که استدالل دیگري .برقرار استثباتی بی

کند افزایش ریسک موجب افزایش انداز احتياطی است که بيان میتئوري پس، شودمی ارائه

  گذاري و رشد خواهد شد.هرو افزایش سرمای انداز مطلوب و از اینپس
 

                                                           
1. Irreversible Investment  
2. Option Value of Waiting 
3. Grier, Henry and Olekalns (2001) 
4. Black (1987) 
5. Volatility 
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 تولیداثر نااطمینانی تورم بر رشد  -2-2

هاي استاندارد اقتصاد کالن، رشد توليد را رشد توليد بر رشد توليد، مدل نااطمينانیمشابه مورد 

ریسک  ،افزایش نااطمينانی تورماگر  گيرند، با این حالریانس شرطی تورم در نظر میمستقل از وا

 افزایش ،گذاري برگشت ناپذیرادبيات سرمایه بر مبناي آنگاه سودهاي آتی را افزایش دهد

این  گذاري و کاهش رشد اقتصادي خواهد شد.انداختن سرمایه تعویقبه جب مو نااطمينانی تورم

( و 4314) 4گردد، به اوکاناقتصادي میایده که افزایش نااطمينانی تورم منجر به کاهش رشد 

و رشد توليد را بين نااطمينانی تورم  يرابطه 2و سارت دوتسی .شودمینسبت داده  (4311فریدمن )

 نمودند. سازيمدل گریزيریسکو معيار  احتياطی اندازپسدر قالب یک مدل ساده پولی با لحاظ 

بر اساس  داشته باشد.اثر مثبتی بر رشد توليد  دتوانمیتورم  افزایش نااطمينانی دادند نشان آنها

گشت به توازن که باز شودمیباع   تورم در نتيجهو آنان افزایش تغييرپذیري رشد پول  استدالل

هاي واقعی پول و مصر  اندهو این مساله منجر به کاهش تقاضا براي مده تر شپول نامطمئن

افزایش  ،اندازو افزایش پسانداز احتياطی شده . کاهش مصر ، موجب افزایش پسشودمی

  .(2999، )دوتسی و سارتشد توليد را به دنبال خواهد داشت گذاري و رسرمایه
 

 تورم بر تورم نااطمینانی اثر -2-3

ي این اثرات به وسيله دهد.روي تورم مورد توجه قرار می را برنااطمينانی تورم  اتاثرسوم  فرضيه

 9است. کوکرمن و ملتزر مورد بررسی قرار گرفته ،هاي اقتصاد سياسی سياست پولیبرخی از مدل

ي تصادفی باشد اراي مولفهپول د ي( نشان دادند چنانچه فرآیند عرضه4332( و کوکرمن )4339)

در خصوص  فزایش نااطمينانیا این امر ،دباش مشنمنظر مردم نااز  گذارانسياست هد  و تابع

افزایش  واجه بادر م گذارانسياست آنگاه .مراه خواهد داشتي پول را به هفرآیند عرضه

د. از د دانخواه واکنش نشان ي باال بردن متوسط سطح تورمبه وسيله عرضه پول روند در نااطمينانی

افزایش نااطمينانی تورم در نهایت منجر به افزایش متوسط سطح تورم  هاآنهاي رو در مدل این

( معتقد است هنگامی که مقامات پولی با نااطمينانی تورم 4331) 1در طر  مقابل، هلند خواهد شد.

 ،نااطمينانی تورم ناشی از ، به منظور تثبيت اقتصادي و کاهش اثرات زیانبار رفاهیشوندمواجه می

  که نتيجه آن کاهش تورم است. نماینداقدام به اعمال سياست پولی انقباضی می

                                                           
1. Okun (1971) 
2. Dotsey and Sarte 
3. Cukierman and Meltzer (1986) 
4. Holland (1995) 
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 رمثر نااطمینانی رشد تولید بر توا -2-4

با تعميم  ويمورد آزمون قرار گرفت. ( 4333) 4دوراکس توسط تورمرشد توليد بر اثر نااطمينانی 

دستمزد به صورت  قراردادهاي در گذاريدرجه شاخمبه وسيله معرفی  2گوردون-مدل بارو 

تمایلی به  بانک مرکزي پول داراي جزء تصادفی بوده و يتابع عرضه د کهکنفرض می ،زادرون

دهد افزایش وي نشان می .است توليد رشد اما در عين حال خواهان افزایشافزایش تورم نداشته 

درجه نيروي کار  که شودمیموجب  بينیهاي واقعی غير قابل پيششوکزا در برون

 قراردادها گذاريشاخمکاهش درجه د. کاهش ده را بر حسب تورمراردادها ق گذاريشاخم

 افزایش جهت تورم به عنوان ابزاري موثر در از توانمی که ستا بدان معنا براي بانک مرکزي

رو مدل  . از ایندر تعادل، متوسط سطح تورم افزایش خواهد یافت نهایتا و استفاده کردمحصول 

، متوسط سطح تورم را )رشد توليد( واقعی یاطمينانناافزایش  کند کهبينی میدوراکس پيش

 نشان دادند (2999) 9چکوکرمن و گرال .(2994، اولکلنزگریر، هنري و ) دادخواهد افزایش 

آنگاه با  بيکاري طبيعی باشدميزان به بيکاري به نرخی از  رسيدن گذارانسياستچنانچه هد  

هاي موجود در ادبيات اقتصاد فرضيه يعمده .یابدمیافزایش نااطمينانی رشد توليد، تورم افزایش 

 4متغيرهاي تورم و رشد توليد در جدول اثر گذاري نااطمينانی تورم و رشد توليد بر کالن در زمينه 

 خالصه شده است. 

 

 های موجود در زمینه نااطمینانی اقتصاد کالنفرضیه: (1)جدول 

 (2991بردین و فونتاس ) منبع:      

                                                           
1. Deveraux (1989) 
2. Barro-Gordon Model 
3. Cukierman andGerlach (2003) 

 شود.شناخته می (Taylor Effect). در ادبيات اقتصادي ارتباط منفی ميان نااطمينانی تورم و نااطمينانی رشد به عنوان اثر تيلور 1

 اثر فرضیات قابل آزمون 

 رشد توليد( اثر نااطمينانی رشد توليد بر 4

 صفر هاي ادوار تجاريمدل

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

 مثبت (4333(، بلک بورن )4331بلک )

 ( اثر نااطمينانی تورم بر رشد توليد2
 منفی (4311فریدمن )

 مثبت (2999) دوتسی و سارت

 رشد توليد بر تورم( اثر نااطمينانی 9
 مثبت (2999) گرالچ-(، کوکرمن4333دوراکس )

 منفی (4339ملتزر )-و کوکرمن 1اثر تيلور

 ( اثر نااطمينانی تورم بر تورم1
 مثبت (4339ملتزر )-کوکرمن

 منفی (4331هلند )
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 پیشینه تحقیق -3

با توجه به نتایج تحقيقات  توانمیرا  تورم و رشد اقتصادي يادبيات تجربی در خصوص رابطه

اي از این بنش عمده رسدمیر چند که به نظر ه .پژوهشگران به چندین بنش تقسيم کرد

مطالعات متعددي وجود دارد که در  ،باشندمیتحقيقات به دنبال تاثير منفی تورم بر رشد اقتصادي 

اما آنچه که  .اندفی و یا عدم رابطه بين تورم و رشد دست یافتهاقتصاددانان به روابط مثبت، من آنها

ي کرهتورم باال و نااطمينانی تورم اثرات نامطلوب و جبران ناپذیري را بر پي هايهزینهمسلم است، 

سازد. جداي از روند تورم در طول زمان، نااطمينانی تورم نيز ممکن اقتصاد و رفاه جامعه وارد می

اثرات  دتوانمیهمانند تورم، نااطمينانی آن نيز  در واقع را تحت تاثير قرار دهد.است رشد توليد 

 جداول در انجام شده مطالعات برخی از حاصل نتایجي خالصه منفی بر رشد داشته باشد. مثبت و یا

  .است شده آورده 9 و 2
 

 کشوراز  خارج در مطالعات تجربی صورت گرفته :(2) جدول
 هایافته متغیرها –دوره زمانی–روش تحقیق کشور –مطالعه

 (2991گریر و همکاران )
 امریکا

 VARMA,GARCH-Mمدل 
 )فصلی( 2999تا  4311

نااطمينانی رشد  نااطمينانی تورم، رشد توليد وتورم، 
 توليد

و  ایش نااطمينانی رشد توليد، موجب افزایش رشد توليدافز
وليکن افزایش  .شودمی کاهش متوسط نرخ تورم

و کاهش رشد  نااطمينانی تورم موجب کاهش نرخ تورم
 گردد.توليد می

 (2999گریر و گریر )
 مکزیک

 تعميم یافته GARCH-Mمدل 
 )ماهانه( 2994تا  4312

 تورم، نااطمينانی تورم و رشد توليد

بر رشد توليد داشته  نااطمينانی تورم اثر منفی و معناداري
اثر منفی مستقيم بر  تورم يمقادیر با وقفهکه  در حالی است

 رشد توليد نداشته است.

فونتاس و کاراناسوس 
(2991)  

G7 

 تک متغيره GARCHمدل 
 )ماهانه( 2999تا  4311
 نااطمينانی تورم، رشد توليدتورم، 

رشد  موجب کاهشتورم لزوما  نرخ نااطمينانی در خصوص
و شواهد کافی مبنی بر اینکه نااطمينانی  شودمین اقتصادي

 گردد، وجود ندارد.تورم میتوليد منجر به افزایش 
پيال وياکول و اجيران
(2949) 

 1-کشورهاي آسه آن

 EGARCHمدل 

 )ماهانه( 2991تا  4319
 تورم و نااطمينانی تورم

و افزایش شده نااطمينانی تورم  باع  افزایش افزایش تورم
 افزایش تورم را در پی خواهد داشت. ،نااطمينانی تورم

برومنت و همکاران 
(2942) 

 امریکا

 SVMمدل 

 ماهانه() 2991تا  4319
 تورم و نااطمينانی تورم

نااطمينانی تورم موجب افزایش تورم در دوره مورد بررسی 
 شده است.

 (2942بهار و ماليک )
 استراليا

 پویا دو متغيره EGARCHمدل 
 )فصلی( 2993تا  4311

  و نااطمينانی توليد رشد توليدتورم، نااطمينانی تورم، 

تورم و رشد توليد موجب کاهش نااطمينانی تورم افزایش 
و نااطمينانی توليد اثر منفی و معناداري بر تورم  گرددمی

 شته است.دا

 (2942کاراهان )
 ترکيه

 ARMA-GARCHمدل 

 )ماهانه( 2944تا  2992
 نااطمينانی تورمتورم، 

 

 .یابدمیبا افزایش تورم نااطمينانی تورم افزایش 

 (2949نيانيدیس و ساوا )
G7 

 
 EGARCH-Mمالیم  انتقال دومتغيره مدل

تورم، نااطمينانی تورم، رشد  )ماهانه( 2993تا  4311
 توليد دتوليد و نااطمينانی رش
 

هاي با متوسط نرخ رشد توليدنرخ  در خصوص نااطمينانی
. نااطمينانی مرتبط است با رشد پایينرژیم در  ،رشد باالتر
تورم  با در رژیم به طور عمده باال در سطوح تورم نرخ

 .گرددموجب کاهش نرخ رشد توليد می ترباال
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 خارج از کشور مطالعات تجربی صورت گرفته در (:2)جدول ادامه 

 (2949جونز و اولسون )
 DCC-GARCHمدل 

 نااطمينانی تورم و رشد توليدتورم، 

همبستگی ميان نااطمينانی اقتصاد کالن و تورم در اواخر 
که  در حالی کنداز منفی به مثبت تغيير می 4339دهه 

همبستگی ميان نااطمينانی و توليد همچنان منفی باقی 
 ماند.می

روستل هارتمن و 
(2949) 

کشورهاي توسعه یافته و 
 در حال توسعه

 VARX-MGARCH-Mمدل 

 )ماهانه( 2949تا  4339
 رشد توليدتورم، نااطمينانی تورم و 
 

موجب کاهش رشد اقتصادي تورم و نااطمينانی تورم 
به طور  تر تورمپایين هاي. کشورهاي با نرخگردیده است

کاهش  مواجه با در معرض خطربالقوه با افزایش تورم 
نااطمينانی توليد قابل سرایت به  ين. همچنتوليد هستند

 .باشدمینااطمينانی تورم 
 

 کشور تجربی صورت گرفته در داخلمطالعات  (:3)جدول 
 هایافته متغیرها –دوره زمانی  –روش تحقیق  مطالعه

وش و عباسی فرزین
(4931) 

 فضا -و حالت GARCHي هامدل
 )ماهانه( 4932تا  4919

 تورم و نااطمينانی تورم

ارتباط بين تورم و نااطمينانی تورم در کوتاه مدت مثبت است، اما 
. همچنين در کوتاه مدت، در بلند مدت هيچ ارتباطی با هم ندارند

هاي تورمی مثبت، بر هاي تورمی منفی کمتر از شوکشوک
 اند.داشته روي نااطمينانی تاثير

سوري و ابراهيمی 
(4931) 

 EGARCHو  GARCH-Mمدل 

 )ماهانه( 4939تا  4911
 تورم و نااطمينانی تورم

نااطمينانی تورم با سطوح باالتر تورم افزایش یافته و تاثير متقابلی 
بين تورم و نااطمينانی تورم طی دوره مورد بررسی وجود داشته 

 است.

مهرآرا و مجاب 
(4933) 

 EGARCH(2,0,1)و  GARCH(2,0) مدل

 )ساالنه( 4931تا  4993
تورم، رشد توليد ونااطمينانی رشد تورم، نااطمينانی 

 توليد

لت افزایش ع دتوانمیافزایش تورم و کاهش درآمدهاي نفتی 
د. منشا اصلی نااطمينانی توليد در ایران، ارزش نااطمينانی تورم باش
همچنين نوسانات تورم و توليد اثر  .باشدمیافزوده بنش نفت 

 توليد نداشته است. معناداري بر

پورشهابی صفدري و 
(4933) 

 VECMو  EGARCHمدل 

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

کاهش  مسالهبا افزایش تورم نااطمينانی تورم افزایش یافته و این 
بنش خصوصی در اقتصاد ایران را به همراه گذاري سرمایه

اقتصادي ا اثر منفی بلند مدت بر نرخ رشد نهایت و داشته است
 داشته است.

غالمی و کميجانی 
(4933) 

 Trivariate-GARCHمدل 
 )فصلی( 4931تا  4991
و رشد  گذاري، رشد سرمایهتورم، نااطمينانی تورم

 توليد

. افزایش نااطمينانی یابدمیبا افزایش تورم نااطمينانی تورم افزایش 
 گردد.می گذاري و رشد توليدتورم موجب کاهش رشد سرمایه

پيرایی و دادور 
(4939) 

 GARCHمدل 

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

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

پور راسنی و خانعلی
(4934) 

 MVGARCHمدل 

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

تورم علت گرنجري نااطمينانی تورم بوده و اثر مثبت بر آن دارد. 
علت گرنجري نااطمينانی رشد  و یکطرفه رشد در جهت منفی

 . افزایش نااطمينانی رشد موجب افزایش تورم خواهد شد.است

 

مطالعات تجربی انجام شده براي کشورهاي منتلف در زمينه روابط ميان تورم، رشد توليد، 

متغيرها  ایج متفاوتی در خصوص روابط بيننااطمينانی تورم و نااطمينانی رشد توليد حاکی از نت

 هاي بکار گرفته شده و نحوةوث مدلبه دليل محدوده زمانی، مکانی، ن دتوانمی. این مساله باشدمی

  یک از مطالعات تجربی باشد. محاسبه شاخم نااطمينانی در هر
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 تصریح مدل -4

با وجود آنکه از مزیت  AVARM4 (p,q) هايتحليل اقتصادسنجی سري زمانی مدل در تجزیه و

ساده برخوردار هستند؛ اما به ندرت در مطالعات اقتصاد کالن  VARهاي نظري در مقایسه با مدل

ط به برآورد و پيچيدگی ي آن مشکالت مربویکی از دالیل عمدهشوند. کاربردي استفاده می

غير خطی  هايروشبه طور معمول نيازمند  VARMAهاي مدل .ها استگونه مدلتصریح این

 با روش حداقل مربعات تنمين زد توانمیرا  VARکه مدل  در حالی باشندمیجهت برآورد 

 (. 2944)دوفور و پلتير، 

 توليدرشد  ، رشد توليد، نااطمينانیتورمنااطمينانی  ارتباط تورم،در تحقيق حاضر به منظور بررسی 

-VARMA, MVGARCHاز نسنه  بر یکدیگر هامتغير يين اثرات نامتقارن متقابل اینو نيز تب

M، ( 2991معرفی شده توسط گریر و همکاران ) شودمیبه شکل زیر استفاده.  
 

zt = a + ∑ Γi
p

i=1 zt-i + Ψ√ht + ∑ Θj
q

j=1 εt-j + εt (4                                                )  

 

کوواریانس -ماتریس واریانس tHو  t-1مجموعه اطالعات موجود در زمان  tΩ -4که در آن 

معادالت مربوط به تورم و رشد توليد را به صورت ( 4به عنوان یک مزیت رابطه ) .باشدمیشرطی 

متغيرهاي توضيحی به  انحرا  معيارهاي شرطی را به عنوان چنينهم وهمزمان برآورد کرده 

در مدل  Ψ اثرات نااطمينانی بر روي تورم و رشد توليد توسط عناصر ماتریس آورد.حساب می

بر رشد توليد و نااطمينانی به ترتيب بيانگر اثر نااطمينانی رشد توليد  Ψ24و  Ψ44. شودمیلحاظ 

 هايفرضيه تأیيدمنجر به  به ترتيب . مقادیر مثبت و معنادار این ضرایبباشندمیرشد توليد بر تورم 

اثر نااطمينانی تورم بر رشد توليد و  به ترتيب نيز Ψ22و  Ψ42 ضرایببلک و دوراکس خواهد شد. 

نيز به ترتيب  Ψ22 براي و مثبت و معنادار Ψ42مقادیر منفی و معنادار براي  .دکنآزمون میرا  تورم

  .شودمیملتزر  -کوکرمنفریدمن و  هايفرضيه تأیيدمنجر به 
 

 BEKK واریانس شرطی با استفاده از مدل نامتقارنکو-ساختار واریانس -4-1

ناهمسان  شرطی يونخودرگرس يهادر قالب مدلي زمانی هاسرينااطمينانی در  سازيمدل

مطالعات  انگل ( آغاز گردید. به دنبال توسعه روش3243) 2با کار انگل( ARCH) واریانس

                                                           
1. Vector Autorgressive Moving Average 
2. Engle 
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 واریانس شرطی تورم انجام پذیرفت که نااطمينانی تورم با استفاده ازگيري متعددي به منظور اندازه

 4سپس بالرسلو اکثریت این مطالعات اثر تورم را بر روي نااطمينانی تورم مورد آزمون قرار دادند.

 دتوانمیه شده توسط انگل را با روشی که بر اساس آن واریانس شرطی ئ( الگوي اوليه ارا4339)

براي  GARCHهاي مدل مبنايبر  انجام شدهتحقيقات  باشد، توسعه داد. ARMAیک فرآیند 

)بردین و  باشدمینشان داد که نااطمينانی تورم داراي اثرات رفاهی زیانباري هاي کشور امریکا داده

ر مورد توجه قرا MGARCHبه  GARCHي خانواده هامدلپس از آن تعميم  .(2991فونتاس، 

 بينیپيشها به معناي آن است که چنانچه خطاي نااطمينانی توسط این مدل سازيمدل گرفت.

 هاي بعد نااطمينانی افزایش خواهد یافت.افزایش یابد، آنگاه در دوره

کند آن را با محدویت مواجه می GARCHي خانواده هامدل مشکالتی که استفاده از از جمله

ا اندازه برابر )قدر مطلق برابر( اثر یکسانی بر ها نوسانات مثبت و منفی باست که در این مدل

اما ممکن ؛ شودمی از این ویژگی به عنوان اثر تقارن یاد دارند، (tH) ماتریس کوواریانس شرطی

دهد متفاوت باشد و واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد یکسان است آنچه که در عمل رخ می

با معرفی مدل  2توسط نلسون ترشرطی پيش اریانسویژگی نامتقارن بودن ماتریس کوونباشد. 

EGARCH همچنين مدل  وGJR مطرح گردید. در  ،9شده توسط گالستن، جاناتان و رانکل ارائه

که بر طبق  شودمیواریانس متغير مورد نظر معرفی  براي بررسی ي نامتقارنها یک معادلهاین مدل

. این باشندمیبرابر داراي آثار یکسانی نآن نوسانات یا پسماندهاي مثبت و منفی با قدر مطلق 

اثرات متفاوتی بر نوسانات  دتوانمیها یبازدهد که تغييرات مثبت و منفی در دهنشان می هامدل

يرات متفاوت وقایع خوب و بد را بر تأث توانمیجاي بگذارد و با لحاظ کردن آن  بر شرطی

 کرد. سازيمدلدهد( یمير قرار تأث)که نااطمينانی را تحت  نوسانات شرطی

تورم و رشد توليد بر  متغيرهاي نااطمينانی تاثيرات احتمالین در این پژوهش به منظور لحاظ نمود

 ارائه، BEKKاز نسنه نامتقارن مدل  ،VARMAدر مدل  هر یک از این متغيرها متوسط مقدار

 3شودمی(، به شکل زیر استفاده 2991شده توسط گریر و همکاران )
 

(2) Ht=C’C+ ∑ AK
’

g

k=1

εt-kεt-k
’ Ak+ ∑ Bj

’

f

l=1

Ht-1Bj+D’ξt-1ξt-1
’

D 

 

                                                           
1. Bollerslev 
2. Nelson 
3. Glosten, Jagannathan and Runkle 
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C = [
C11 C12

C21 C22
] ; A= [

α11 α12

α21 α22
] ;B= [

β
11

β
12

β
21

β
22

] ;D= [
δ11 δ12

δ21 δ22
] ; 

εt-1= [
εY,t-1

επ,t-1
] ; ξ

t
= [

ξ
Y,t

ξ
π,t

] ; ξ
t-1

= [
min{εY,t-1}

min{επ,t-1}
] 

 

براي  ARCHضرایب  n×nس ماتری Aمقادیر ثابت،  n×nیک ماتریس باال مثلثی  ،Cکه در آن 

 n×nيز ماتریس ن Dو  jبراي تمامی مقادیر  GARCHضرایب  n×nماتریس  k ،Bتمامی مقادیر 

و  (l-tH) ي گذشتههادورهاین تصریح، بکارگيري نوسانات  . ویژگیباشدمی 4هاي نامتقارنواکنش

ξξ و ′𝜀𝜀 يا وقفههمچنين مقادیر ب
 تورمو  توليدبه منظور برآورد نوسانات جاري متغيرهاي رشد  '

ξ. باشدمی
t
=(ξ

y,t
 , ξ

π,t
در این پژوهش  .باشدمیي نامتقارن بالقوه هاواکنشي گيرنده در بر نيز '(

و  «2اخبار خوب»کوواریانس شرطی از مفاهيم -ي عدم تقارن به فرآیند واریانسمؤلفهبراي معرفی 

اخبار بد منجر به نوسانات بزرگتري  است ممکن بدین صورت که آیا ،شودمیاستفاده  «9اخبار بد»

باالتر  تورمچنانچه  استدالل کرد توانمی بر این اساس ؟و یا بالعکس شود اخبار خوب در مقایسه با

در این مورد اخبار لذا  ،شودمیبراي اقتصاد در نظر گرفته  بدیک خبر  به عنواناز حد انتظار باشد، 

. در مقابل چنانچه رشد توليد شودمیمنجر به پسماندهاي مثبت در این متغير  تورمدر خصوص  بد

یک خبر بد تلقی شده و توسط پسماندهاي منفی لحاظ  به عنوانکمتر از حد انتظار باشد، 

ξبه صورت  تورمخصوص در  بداخبار  رو گردد. از اینیم
π,t

= max{επ,t , 0}  و همچنين اخبار

ξبد در خصوص رشد به صورت 
Y,t

= min{εY,t , 0}  ماتریس واریانس. شودمیتعریف-

ير نوسانات تأثقطري ) قادر است تا اثرات نامتقارن و غير BEKK نسنه نامتقارن مدل کوواریانس

این اثرات  توانمیرا در خود لحاظ نماید و به این ترتيب  هاسريشرطی یک متغير بر متغير دیگر( 

به ازاي  tHتضمن آن است که ماتریس م BEKKمدل  1سازيرپارامت را مورد آزمون قرار داد.

که  باشدمی، مثبت معين باشد. از سوي دیگر این مدل شامل پارامترهاي زیادي tεتمامی مقادیر 

 t-1دهد. در این مدل اطالعات در دوره یمنشان  tHرا بر روي عناصر  k-tεو یا  l-tHير تأثيماً مستق

کوواریانس شرطی، متناظر با  –و تعيين عناصر با وقفه ماتریس واریانس  باشدمیقابل دسترس 

hY,t=σY) باشدمیشرطی آن  مقادیر غير
بر  t-1 فوق بر روي اثر نوسانات دورهل . بنابراین مد(2

  (.4331، 1)انگل و کرانر باشدمیمتمرکز  tدوره 
                                                           

1. Asymmetric Responses 
2. Good News 
3. Bad News 
4. Parameterization 
5. Engle and Kroner (1995) 



                                           4931 پایيز و زمستان ،چهاردهم، شماره هفتماقتصادي، سال  گذاريسياستپژوهشی   -مجله علمی                                       419

 و نتایج تجربی هاداده -5

و نيز توليد  4شاخم بهاي کاالها و خدمات مصرفی پژوهش شاملمتغيرهاي مورد استفاده در این 

 ،493931تا  499334 طی دوره زمانی پس از تعدیل فصلی 4919ناخالم داخلی به قيمت ثابت سال 

 به منظور. شوندکه به شکل لگاریتمی در نظر گرفته می باشندمیي بانک مرکز از سایتبرگرفته 

به عنوان لگاریتم تفاضل  tY توليد بر تورم و رشد توليد، تورم و رشد ثرات نااطمينانیابررسی 

شاخم به عنوان لگاریتم تفاضل مرتبه اول  πtو  )رشد توليد( مرتبه اول توليد ناخالم داخلی

  .شوندمی در نظر گرفته )نرخ تورم( قيمت مصر  کننده

 Kuو  Skنماید. می ارائههاي مرتبط را زمونو آ πt و tYخواص آماري متغيرهاي  1جدول 

 هاسريي آزمون نرمال بودن آماره J-B. باشندمیهاي مربوط به چولگی و کشيدگی مازاد آماره

و کشيدگی کمتر از توزیع  چپداراي چولگی  tY. مطابق نتایج است 2χکه داراي توزیع  باشدمی

شواهد و کشيدگی مازاد )در مقایسه با توزیع نرمال( است.  راستداراي چولگی  πtنرمال و 

در  KPSSو  (ADF) فولر تعميم یافته-دیکی هايآمارهحاصل از آزمون ریشه واحد بر اساس 

به ترتيب بيانگر انتناب حالت جزء روند و  نيز (µ( و )τ) .باشدمیبيانگر مانایی متغيرها  1جدول 

 .دنباشمیجزء ثابت 

قوي  تئوریکی يي اقتصادي از پشتوانههاسرياز آنجا که وجود ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول 

 شودمیفاده است KPSSز آزمون ا πtو  tYمتغيرهاي  لذا به منظور بررسی ایستایی ؛برخوردار نيست

وجود ریشه واحد در (. بر اساس این آزمون فرضيه صفر مبنی بر عدم 4933)مهرآرا و مجاب، 

 .شودمیرد ن هاسري
 πtو  tYمربوط به  هایآماره :(4)جدول 

 .باشندمیاعداد داخل پرانتز بيانگر سطح احتمال توضیح:              

 نتایج آزمون ریشه واحد :(5)جدول 

                                                           
1. Consumer Price Index 

 Mean Var Sk Ku J-B متغیر

tY 
434/9 439/9 291/9- 992/4 

313/9 
(999/9) 

πt 199/9 139/9 123/4 129/1 
233/499 
(999/9) 

 ADF(τ) ADF(µ) ADF KPSS(τ) KPSS(µ) متغیر

tY 
344/1- 392/1- 191/9- 931/9 931/9 

πt 194/9- 134/1- 299/2- 931/9 999/9 

 مقدار بحرانی آماره
 درصد 5در سطح 

194/9- 331/2- 319/4- 419/9 199/9 
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 ،باشدمینپذیر خطی امکان هايروش( با استفاده از 2( و )4تنمين معادالت )از آنجایی که 

گردیده است. نتایج حاصل از د برآور 4با استفاده از روش شبه حداکثر راستنماییق عادالت فوم

در معادالت  به دليل وجود پارامترهاي زیاد ده است.ش ارائه 1و  9 ولامعادالت در جداین تنمين 

در  وقفه بهينه ،باشدمی [n +n2(p+q+1) + n(n+1)/2 + n2(f+g+1)]برابر با  ( که2( و )4)

در جمالت اخالل  ARCHکه همبستگی سریالی و اثرات  شودمیبه صورتی تعيين  این مدل

 براي اجتناب همچنين گردد.یمتعيين  p=q=2استاندارد شده وجود نداشته باشد، براي این منظور 

 شودیممشکالت تصریح غلط و کاهش درجه آزادي ناشی از افزایش پارامترهاي مدل فرض  از

f=g=1 .است 
 VARMA, MVGARCH-Mتخمین الگوی  :(6) جدول

zt = a + ∑ Γi

p

i=1

zt-i + Ψ√ht + ∑ Θj

q

j=1

εt-j + εt 

 

a=

[
 
 
 
 
 
 9/433

)9/999(

9/942

)9/391(]
 
 
 
 
 
 

  ;   Γ4=

[
 
 
 
 
 
 993/9

)9/999(

493/9-

)9/999(

913/9

)9/999(

9/199

)9/999(]
 
 
 
 
 
 

 ;    Γ2=

[
 
 
 
 
 
 9/913

)9/999(

994/9

)9/994(

9/494

)9/999(

229/9

)9/999(]
 
 
 
 
 
 

 

 

Θ 4 =

[
 
 
 
 
 
 9/139

(9/999)

9/939

(9/999)

9/411

(9/999)

9/491

(9/994)]
 
 
 
 
 
 

  ;  Θ2=

[
 
 
 
 
 
 9/991

)9/999(

-9/919

(999/9)

242/9-

)9/999(

919/9

(999/9) ]
 
 
 
 
 
 

;  Ψ=

[
 
 
 
 
 
 423/9-

)9/999(

999/9

(939/9)

4/413

)9/999(

919/9

(999/9) ]
 
 
 
 
 
 

 

 .باشندمیاعداد داخل پرانتز بيانگر سطح احتمال  توضیح:

 محاسبات تحقيق منبع:
 

مورد آزمون قرار  Ψبه وسيله ضرایب ماتریس  توليدرشد  وتورم  متغيرهاي براثرات نااطمينانی 

Ψبر رشد توسط ضریب  رشد توليد. اثر نااطمينانی رديگیم
11

نشان داده شده است.  9در جدول  

ي مورد هاسالطی  رشدنوسانات شرطی  . به بيان دیگرباشدمی -423/9برابر  این ضریب معنادار و

چنانچه اظهار داشت  توانمی. در این راستا داشته است توليدداري بر رشد منفی و معنی ريتأثمطالعه 

نسبت به آینده اقتصاد بدبين  عامالن اقتصادي ،نرخ رشد اقتصاد پایين باشد در سطوح پایين این نرخ

                                                           
1. Quasi Maximum Likelihood 
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استدالل بلک در مورد اقتصاد  . لذاله در نهایت منجر به کاهش رشد خواهد شدأو این مس شده

Ψضریب  .گيردقرار نمی تأیيدایران مورد 
11

این  ،باشدمی تورم بر رشد حاکی از اثر نااطمينانی 

 مبنی بر اینکه افزایش نااطمينانی تورم (4311) لذا فرضيه فریدمن است. 999/9ب مثبت و برابر ضری

استدالل دوتسی و  چنينهم .شودمی، براي اقتصاد ایران رد شودمیمنجر به اثرات منفی در رشد 

 تأیيدمورد  درصد 1در سطح معناداري  اثر مثبت نااطمينانی تورم بر رشدبر مبنی ( 2999) سارت

این  ،باشدمی بر تورم بيانگر اثر نااطمينانی رشد توليد 9در جدول  Ψ24ضریب  .گيردمینقرار 

 گرالچ-( و کوکرمن4333. در نتيجه، استدالل دوراکس )است 413/4ضریب مثبت و برابر 

گفت با  توانمیدر این خصوص  گيرد.آماري قرار می تأیيد( براي اقتصاد ایران مورد 2999)

به وسيله سياست پولی در خصوص آن، احتماال بانک مرکزي  کاهش رشد و افزایش نااطمينانی

اثر نااطمينانی تورم  ينشان دهندهΨ22نهایت ضریب  در انبساطی موجب افزایش تورم شده است.

، تورم ناطمينانی است. بدین معنا که با افزایش 919/9 این ضریب مثبت و برابر باشدمیبر تورم 

به نااطمينانی تورم  هاي اقتصادي کهاتنان سياست در حقيقت .یابدمیمتوسط سطح تورم افزایش 

 تأیيددر نتيجه فرضيه کوکرمن و ملتزر مورد  ،شودمی تورم موجب افزایش سطح زنددامن می

 .گيردآماري قرار می

شده  ارائه هاآنو توان دوم  هاي تشنيم براي پسماندهاي استاندارد شدهزمونآ 1جدول ر د

 3شودمیبه صورت زیر تعریف  هاسريیک از ر است. پسماندهاي استاندارد شده ه
 

Zj,t=
εj,t

√hj,t
   ,   j=Y,π  (9)                                                                                                    

 

عدم وجود همبستگی سریالی در پسماندهاي استاندارد شده و مربع  ينشان دهنده 1نتایج جدول 

بر عدم همبستگی سریالی بين جمالت اخالل براي همبستگی  ؛ لذا فرضيه صفر مبنیباشدمی آنها

. به طور مشابه استقالل خطی جمالت اخالل استاندارد شودمین( رد Q(4)و  2Q(4)مرتبه چهارم )

ي چنين آمارههم .شودمینرد  91/9از مرتبه دوازدهم در سطح معناداري  هاآنشده و توان دوم 

دهد که فرضيه صفر این آزمون مبنی بر براي جمالت اخالل استاندارد شده نشان می J-Bآزمون 

  .شودمیرد ن توزیع نرمال جمالت اخالل
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 ی تشخیص خطا مبتنی بر پسماندهای استاندارد شدههاآزمون :(7)جدول 

J-B (12)2Q Q(12) (4)2Q Q(4) Var mean متغیر 
313/4 
(939/9) 

294/49 
(919/9) 

119/49 
(949/9) 

149/4 
(321/9) 

294/1 
(911/9) 

999/4 911/9- 
Y,tZ 

911/9 
(392/9) 

913/44 
(119/9) 

313/3 
(141/9) 

131/1 
(193/9) 

939/1 
(219/9) 

331/9 934/9 Zπ,t 

 باشندمیاعداد داخل پرانتز بيانگر سطح احتمال  توضیح:     
 محاسبات تحقيق منبع:    

حاکی از وجود واریانس ناهمسانی شرطی معناداري در نمونه مورد استفاده  3و  3نتایج جداول 

د مشترکا معنادار باشن 11D و 11A ،11B. واریانس ناهمسانی مستلزم آن است که ضرایب باشدمی

=0)11=D11=B11(A عالوه بر آن باشندمی. این ضرایب به صورت منفرد و مشترک معنادار .

 غير مورد آزمون قرار گيرد. دتوانمیکوواریانس شرطی -فرضيه قطري بودن ماتریس واریانس

قابل سرایت به  سرينوسانات یک بدان معناست که  کوواریانس-بودن ماتریس واریانس قطري

و  A ،Bهاي قطري ماتریس ي غيرهامؤلفهمستلزم معناداري مشترک،  دیگر است و نوسانات سري

D رصد مبنی بر د 94/9فرضيه صفر این آزمون در سطح احتمال  9. با توجه به جدول باشدمی

. معناداري ضرایب شودمیشده و فرضيه مقابل پذیرفته  ردی شرطقطري بودن فرآیند کوواریانس 

مدل  4قطري، پایداري غيرر بيانگر آن است که لحاظ کردن عناص Aقطري ماتریس  ي غيرهامؤلفه

گذاري اثر ييز نشان دهندهن Dو  Bهاي قطري ماتریس را افزایش خواهد داد. معناداري عناصر غير

 بر واریانس شرطی یکدیگر است. πtو  tYي هاسريیک از ر مربع پسماندهاي ه

متقارن نابراي حصول اطمينان از این موضوث که آیا ماتریس کوواریانس شرطی داراي فرآیندي 

متقارن بودن ماتریس کوواریانس شرطی را مورد آزمون قرار داد.  فرضيه توانمی ،یا خير باشدمی

بایست ضرایب چنانچه ماتریس کوواریانس شرطی از یک فرآیند نامتقارن پيروي نماید، می

به صورت  Dهاي ماتریس مؤلفه 3و  3توجه به جداول ا مشترکا معنادار باشند. ب Dس ماتری

فرضيه صفر )متقارن بودن( رد و فرضيه مقابل مبنی بر وجود  بوده؛ لذا دارمعنیو منفرد  مشترک

 . شودمیکوواریانس شرطی پذیرفته -تقارن در فرآیند ماتریس واریانسالگوي نام

کایت از آن دارد که رفتار متغير رشد نشان دهنده حالت واریانس ح 11dو  11aمعناداري ضرایب 

ي مثبت به نسبت هاشوکي منفی رشد در مقایسه با هاشوکاست. بدین معنا که  2نامتقارن درونی

                                                           
1. Persistence 
2. Own Variance Asymmetry 
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يانگر آن است که ب Dدر ماتریس  22d. معناداري ضریب دهندیمنااطمينانی را بيشتر افزایش 

 .دهدیمطمينانی این متغير را بيش از پسماندهاي منفی افزایش ، نااتورمپسماندهاي مثبت 
 BEKK نتایج تخمین مدل نامتقارن :(8)جدول 

 کوواریانس شرطی-ساختار ماتریس واریانس
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 .باشندمیاعداد داخل پرانتز بيانگر سطح احتمال  توضیح:

 محاسبات تحقيق 3منبع

 

 ی فرضیههاآزمون (:9) جدول

 نوع آزمون فرضیه صفر سطح احتمال

(999/9) Γ12
i =Γ21

i  = θ12
j

=θ21
j

= 9 Diagnal VARMA 

(999/9) aij= bij= dij=9 (No GARCH) عدم گارچ 

(999/9) Ψij=9 , i,j=4,2 (No GARCH-M) عدم گارچ در میانگین 

(999/9) di,j=9, i , j=  9  (No asymmetry) عدم تقارن 

(999/9) a42=a24=b42=b24=d42=d24=9  (Diagnal GARCH) گارچ قطری 

  محاسبات تحقيق منبع:

 
 

 بررسی اعتبار مدل -5-1

شده توسط انگل و ان  ارائهي عيب یابی هاآزموندر این بنش به منظور ارزیابی اعتبار مدل از 

ي بين بر مقایسه ها مبتنی. این آزمونشودمی( استفاده 4333( و همچنين انگل و کرانر )4339) 4جی

                                                           
1. Engle and Ng (1993) 
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پسماندهاي مدل تنمين زده شده با ماتریس کوواریانس تنمين  4ضرب متقاطع ماتریس حاصل

توصيف خوبی از  دتوانمیشده هاي اینکه آیا مدل تنمين زده . یکی از نشانهباشندمیزده شده، 

ها فراهم آورد یا خير، بررسی عدم وجود الگوهاي سيستماتيک در فاصله عمودي بين عناصر داده

j,tεi,tε  وij,th یافته . این فاصله توسط پسماندهاي تعميمباشدمی)π, i , j = y, ij,th – j,tεi,t=εij,t(U 

از  j,tεi,tεر پراکندگی دااي روي نموي بين نقطهتعميم یافته فاصله هاي. پسماندشودمیگيري اندازه

. چنانچه مدل به خوبی تصریح شده باشد آنگاه است 2اي متناظر روي منحنی سطح تاثير اخبارنقطه

) = 0ij,t(U1-tE  است، بدان معنی کهij,tU 1بایست با متغيرهاي شناخته شده در زمان می-t 

بایستی برابر با  j,tεi,t(ε(شرطی ماتریس کوواریانس  ناهمبسته باشد، به عبارت دیگر انتظارات غير

به وسيله بررسی  دتوانمیرو تعيين تصریح غلط مدل  باشد. از این ij,t(h(انتظار شرطی آن 

 مورد آزمون قرار گيرد t-1همبستگی پسماندهاي تعميم یافته با متغيرهاي شناخته شده در زمان 

با  t-1. بررسی همبستگی ميان متغيرهاي شناخته شده در زمان (4939)فتاحی و همکاران، 

تا از تصریح صحيح مدل اطمينان حاصل شود.  آوردیمپسماندهاي تعميم یافته این امکان را فراهم 

 کنندیمي تصریح غلط آزمون هاشاخم .شوندیمناميده  «9ي تصریح غلطهاشاخم»این متغيرها 

مقادیر پسماندهاي تعميم یافته را به وسيله برخی متغيرهاي مشاهده شده در گذشته  توانمیکه آیا 

( و 4333خير. براي این منظور پيرو انگل و کرانر )ا کرد ی بينیپيش( انددهشن)که در مدل لحاظ 

. متغيرهاي عامل شودمیي تصریح غلط تعریف هاعامل( دو مجموعه از 2991) 1شيلدز و همکاران

به صورت زیر تعریف  𝜀π,t, y,t(ε(ي احتمالی پسماندهاي مدل، هاعالمتي اول بر اساس مجموعه

                                 3شودمی

M1
Y=I(εy,t-1<0) 

M1
𝜋=I(ε𝜋,t-1<0) 

M1
-,-

= I(εy,t-1<0,ε𝜋,t-1<0) 

M1
-,+

=I(εy,t-1<0,ε𝜋,t-1>0) 

M1
+,-

=I(εy,t-1>0,ε𝜋,t-1<0) 

M1
+,+

= I(εy,t-1>0 , ε𝜋,t-1>0) 

 مقدار یک را انتناب خواهد کرد و در غير این (·)Iي داخل پرانتز صحيح باشد، هاعبارتچنانچه 

یک از متغيرهاي عامل بيانگر عدم توانایی ر صورت مقدار آن برابر صفر خواهد بود. معناداري ه

است. از سوي دیگر با توجه به  πtو  tYیک از متغيرهاي ر به ه هاشوکاثرات  بينیپيشمدل در 

                                                           
1. Cross-Product Matrix 
2. News Impact Curve 
3. Misspecifiction Indicators 
4. Shields  
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ي دیگر هاشوکتابعی از اندازه و عالمت همان شوک و  دتوانمیاینکه اثر احتمالی یک شوک 

 3شوندیمباشد، متغيرهاي عامل، مجموعه دوم به صورت زیر تعریف 
 

M2
Y,Y

=εY,t-1
2  I(εY,t-1<0) 

M2
Y,𝜋

=εY,t-1
2  I(ε𝜋,t-1<0) 

M2
𝜋,Y

=ε𝜋,t-1
2  I(εY,t-1<0) 

M2
𝜋,𝜋

=ε𝜋,t-1
2  I(ε𝜋,t-1<0) 

 

شده صحيح باشد و در غير  ارائهکه استدالل  ، برابر با یک خواهد شد در صورتی(·)Iهمانند قبل 

 . دهدیمآزمون پسماندهاي مدل را نشان  هايآماره 49صورت برابر صفر خواهد شد. جدول  این
 

 یر اخبارتأثیابی مبتنی بر سطح ی عیبهاآزمون :(11)جدول 

U𝝅,t=ε𝝅,t
2 –h𝝅,t Uy𝝅,t=εy,tε𝝅,t–hy𝝅,t Uy,t=εy,t

2 –hy,t متغیر عامل 
211/9(121/9)  999/9(231/9)  231/9- (929/9)  M1

Y 
939/9- (349/9)  999/9- (333/9)  441/9(939/9)  M1

𝝅 

999/9- (331/9)  414/9(139/9)  941/9(392/9)  M1
-,- 

994/9- (339/9)  419/9- (139/9)  491/9(939/9)  M1
+,- 

999/9(193/9)  299/9(193/9)  911/9- (294/9)  M1
-,+ 

941/9-(121/9)  211/9- (191/9)  239/9(199/9)  M1
+,+ 

949/9- (311/9)  299/9(493/9)  932/9(111/9)  M2
Y,Y 

932/9(991/9)  449/9- (931/9)  241/9(429/9)  M2
Y,𝝅 

929/9(311/9)  419/9(491/9)  941/9(311/9)  M2
𝝅,Y 

429/9- (914/9)  913/9(143/9)  494/9- (433/9)  M2
𝝅,𝝅 

 نتایج تحقيق منبع:                

 .است. اعداد داخل پرانتز بيانگر سطح معناداري باشندمی 𝜒2(1)داراي توزیع  هاآزمونتمامی  توضیح:                

 

اظهار  توانمیمعنی هستند بر این اساس بی 91/9آزمون در سطح  هايآمارهتمامی  ،بر اساس نتایج

ي مثبت و منفی را هاشوکشده اثرات  ارائهداشت که مدل به خوبی تصریح گردیده است و مدل 

 .دنماییمنوسانات، در خود لحاظ  بينیپيشبراي 
 

 گیرینتیجه -6

براي  رشد توليد بر متغيرهاي تورم و رشد توليدبه بررسی اثرات نااطمينانی تورم و  تحقيق حاضر

براي این منظور ابتدا نااطمينانی تورم و پرداخته است.  499334-493931طی دوره  اقتصاد ایران
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 ,VARMAکوواریانس شرطی منتج از الگوي-توسط ماتریس واریانسنااطمينانی رشد 

MVGARCH-M  رم و رشد توليد مورد و سپس اثرات آن بر روي متغيرهاي تواستنراج شده

 3باشدمی. بر اساس مبانی نظري نتایج تحقيق به شرح زیر بررسی قرار گرفت

 چنين  توانمیداشته است. در این خصوص  رشد توليد نااطمينانی رشد اثر منفی و معناداري بر

نسبت به آینده اقتصاد دچار بدبينی شده  عامالن اقتصادي ،هاي رشد پایينکه در نرخ استدالل کرد

 فضاي وجود آمدن به باع  . این مسألهکنندبينی میتري را براي اقتصاد پيشنرخ رشد پایينو 

گذاري کمتري لذا سرمایه و ن عامالن اقتصادي شدهادر خصوص رشد اقتصادي در مينااطمينانی 

که در نهایت کاهش رشد  شودمی)نسبت به زمانی که نااطمينانی وجود نداشت( در اقتصاد انجام 

باع  کاهش  لذا رساندن رشد اقتصادي به سطحی معقول .پی خواهد داشت اقتصادي را در

( 4331ضيه بلک )فر رو از این کاهش نااطمينانی رشد خواهد شد. نوسانات در رشد و به دنبال آن

 گيرد.قرار نمی تأیيدبراي اقتصاد ایران مورد 

  که به وسيله ضریب  بر رشد توليد نااطمينانی تورمدر خصوص اثرΨ42  نشان داده شده است

مطابق  چنينهم .اظهار داشت که استدالل فریدمن در خصوص اقتصاد ایران صادق نيست توانمی

 1)در سطح  این اثر مثبت است ولی به لحاظ آماريچند  هر( 2999دیدگاه دوتسی و سارت )

پور هاي راسنی و خانعلیگيري سازگار با یافتهاین نتيجه .معنادار برآورد شده است غير درصد(

 .باشدمی در این زمينه (4934)

  .در این نااطمينانی رشد اثر مثبت و معناداري بر تورم در دوره زمانی مورد بررسی داشته است

با کاهش رشد و افزایش نااطمينانی در خصوص آن، احتماال بانک  اظهار داشت توانمیزمينه 

براي اقتصاد  شواهد تجربی مرکزي به وسيله سياست پولی انبساطی موجب افزایش تورم شده است.

به  ،و تزریق نقدینگی به جامعههاي پولی انبساطی اجراي سياست ایران حاکی از آن است که

اثرگذاري الزم از طی ساليان گذشته  همچون توليد و اشتغال بر متغيرهاي حقيقی منظور اثرگذاري

 ها و متغيرهاي اسمی اقتصادتغيير قيمت بر روي ها در نهایتآثار این سياست و برخوردار نبوده

( براي اقتصاد ایران مورد 2999( و کوکرمن و گرالچ )4333لذا نظریه دوراکس ) .ه استدش ظاهر

 هاي پيشين است.گيري نيز سازگار با یافتهاین نتيجه گيرد.می قرار تأیيد

 رم طی دوره مورد بررسی داشته است. در نتيجه نااطمينانی تورم اثر مثبت و معناداري بر تو

افزایش نااطمينانی  مطابق دیدگاه آنان با گيرد.قرار می تأیيد( مورد 4339فرضيه کوکرمن و ملتزر )

هاي پولی انبساطی جهت غافلگير کردن اقتصادي اقدام به اجراي سياست گذارانسياستتورم 
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 که نتيجه آن افزایش تورم است. نمایندعوامل توليد و افزایش رشد اقتصادي حاصل از آن می

حساسيت عامالن اقتصادي به وضعيت اقتصادي  که نااطمينانی تورم افزایش یابد مادامی بنابراین

نااطمينانی  در نتيجهو  هایی که افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته باشدتافزایش یافته و لذا سياس

بایست در حوزه ران اقتصادي میذگلذا سياستبنشد. تورم را شتاب می افزایش ،حاصل از آن

هاي هد  تورمی، نوسانات تورم را کاهش داده و به این ترتيب با با اتنان سياستپولی و مالی 

 رفاهی تورم را حداقل نمایند. هايهزینهکاهش نااطمينانی تورم 

 کوواریانس شرطی، غير قطري بوده و -که ماتریس واریانس است همچنين نتایج حاکی از آن

قابل سرایت  هاسريیک از  کند. بدین معنا که نوسانات شرطی هراز فرآیندي نامتقارن پيروي می

به دیگري است و نوسانات تورم و رشد توليد فارغ از افزایشی یا کاهشی بودن اثر یکسانی بر 

 نداشته است.  هاسريانحرا  معيار شرطی هر یک از 
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 منابع و مآخذ

 الف( منابع و مآخذ فارسی

 ."تاثير تورم بر رشد اقتصادي ایران با تاکيد بر نااطمينانی" .(4939دادور، بهاره ) . وپيرایی، خسرو .4

  .39-91 (43)11 هاي اقتصاديفصلنامه پژوهش

تورم، رشد، نااطمينانی تورم و رشد در ایران3 کاربردي از " .(4934پور، امير )خانعلی . وراسنی، سعيد .2

  .93-49 (493)7 پژوهشنامه اقتصاد کالن ."مدل گارچ چند متغيره

مجله دانش و  ."رابطه بين تورم و نااطمينانی تورم در ایران" .(4931ابراهيمی، محسن )و  .سوري، علی .9

 .429-444 (433) توسعه

اثر نااطمينانی تورم بر رشد اقتصادي ایران )کاربرد " .(4933پورشهابی، فرشيد ) . وصفدري، مهدي .1

  .31-91 (233)17 مجله دانش و توسعه ."(VECM (39-4919)و  EGARCHهاي مدل

گذاري و رشد رابطه بين تورم، نااطمينانی تورمی، رشد سرمایه" .(4933کميجانی، اکبر ) . وغالمی، امير .1

  .21-4 (93)1 اقتصاد کاربردي ."اقتصادي در ایران

نااطمينانی قيمت نفت و رشد اقتصادي " .(4939حامد ) ،عبدالملکیو  .سهيلی، کيومرا .فتاحی، شهرام .9

 سازيمدلفصلنامه تحقيقات و  ."M-VARMA, MVGARCH نامتقارندر ایران3 شواهدي از مدل 

 . 11-39 (413)5 اقتصادي

بررسی ارتباط بين تورم و نااطمينانی تورمی در ایران با " .(4931عباسی، موسی ) . ووش، اسداهللفرزین .1

  .11-21 (113) تحقيقات اقتصادي ."(4919-4932فضا ) -و حالت  GARCH يهامدلاستفاده از 

ارتباط ميان تورم، نااطمينانی تورم، توليد و نااطمينانی توليد " .(4933مجاب، رامين ) . ومهرآرا، محسن .3

 .99-4(3 2)1 پول و اقتصاد ."در اقتصاد ایران

گذاري تورم بر عملکرد اثر هد ". (4939) حميدرضا ،برادران شرکاء . ویداله زاده طبري، ناصرعلی .9

  .219-212 (313) مجله تحقيقات اقتصادي ."تورم و رشد توليد 3اقتصاد کالن
 

 التین( منابع و مآخذ ب
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