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چكيده
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کالن بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
طی سالهای  1359 -1390میباشد .ازاینرو ،بردارهای نااطمینانی اقتصاد کالن برای دو شاخص اقتصاد کالن شامل
کسری بودجه و حجم پول با استفاده از الگو واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته برآورد شده است ،و میزان تاثیر هر
یک از بردارهای نااطمینانی اقتصاد کالن بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد
که نااطمینانی تاثیر منفی و معناداری از نظر آماری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران طی دورهی مورد نظر
داشته است .به طوریكه ،یک درصد افزایش در نااطمینانی کسری بودجه ،موجب  0/23درصد کاهش در سرمایه گذاری
و  0/31درصد کاهش در رشد اقتصادی و همچنین یک درصد افزایش در نااطمینانی حجم پول منجر به  0/25درصد
کاهش سرمایه گذاری و  0/17درصد کاهش در رشد اقتصادی میشود .به عالوه ،نااطمینانی در کسری بودجه اثر
بیشتری بر کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری نسبت به نااطمینانی حجم پول داشته است.
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میزان تولید ناخالص داخلی ،نرخ رشدآن وسرمایهگذاری
ازمهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کالن و دستیابی
به نرخ رشد اقتصادی باال یکی از اهداف مهم هر نظام
اقتصادی به شمار میرود .ازاینرو ،بررسی عواملی که بر رشد
اقتصادی و سرمایهگذاری اثر میگذارند از اهمیت خاصی
برخورداراست .یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی
و سرمایهگذاری ،ثبات اقتصادکالن است .در حقیقت بیثباتی
و نااطمینانی اقتصادکالن موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی
نسبت به تحوالت آینده خواهد شد و درنتیجه آن فعاالن
اقتصادی نمی توانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده
ترسیم نمایند .نااطمینانی اقتصادی به رکود اقتصادی منجر
می شود و سرمایهها را از سمت تولیدی به خرید داراییها
ی حقیقی سوق می دهد و این مساله تا حدی توضیح
دهنده وضعیت موجود بر اقتصاد ایران است (حیدرپور و
پورشهابی .)1391 ،این امر به ویژه بر سرمایهگذاری تأثیر
منفی خواهدگذارد و در نتیجه رشد اقتصادی را نیز کاهش
خواهد داد .هر متغیری كه موجب افزایش نرخ تورم در ایران
شود ،موجب افزایش نااطمینانی تورمی (شاخص نااطمینانی
اقتصادی) و درنتیجه باعث كاهش رشد اقتصادی می شود.
بنابراین سیاست های مبتنی بر هدف گذاری تورم می تواند
در افزایش رشد اقتصادی كامال مفید واقع شود .عالوه بر این
افزایش نااطمینانی تورمی هم رشد سرمایه گذاری و هم
رشد تولید را کاهش میدهد (غالمی و کمیجانی .)1390 ،از
این رو ،ثبات اقتصادکالن از طریق کاهش قابل توجه
نااطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی بلندمدت کمک بسیاری به
رشد واقعی اقتصاد و سرمایهگذاری می نماید .نتایج به دست
آمده از مطالعات نشان دهنده آن است نااطمینانی اقتصاد
کالن ( تورم شاخص آن است) در بلند مدت بر سرمایه-
گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی داشته است (ترکیسمائی
و احمدی .)1392 ،همچنین تحقیقات اشاره دارندکه بی
ثباتی اقتصادکالن در ایران یک مانع جدی رشد واقعی است.
ایجاد و حفظ یک محیط باثبات اقتصادکالن ،مستلزم
تغییرات اساسی درساختارمالی دولت (برقراری اصل مهم
انضباط مالی) بوده و دراین راستا ،مدیریت و سیاستهای
اقتصادکالن (در چگونگی واکنش نسبت به شوك های
داخلی و خارجی) نقش تعیین کنندهای دارند (خلیلی عراقی
و رمضانپور.)1380 ،
مطالعاتی موجود است که از وجود ارتباط بلندمدت
وکوتاهمدت میان نااطمینانی اقتصاد کالن و سرمایهگذاری
خصوصی حکایت می کند ،که تاثیرمنفی در بلندمدت نسبت
به کوتاهمدت بزرگترمی باشد (بکو و آدوم .)2013 ،1

همچنین اثرات نااطمینانی اقتصاد کالن بر تورم و رشد
اقتصادی در کشورهای صنعتی حاکی از تاثیر مثبت
نااطمینانی اقتصاد کالن بر تورم و تاثیر منفی نااطمینانی
اقتصاد کالن بر رشد اقتصادی بودهاست .بهطوری که به نظر
می رسد افزایش نااطمینانی اقتصادکالن منجربه افزایش
سطح میانگین تورم و کاهش رشد اقتصادی منجرمیشود
(نیانیدیس و ساووا  .)2013 ،2شواهد و مطالعات حاکی از
این است که در مجموع نااطمینانی اقتصاد کالن تاثیر منفی
بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری داشته است (فاطیما و
واحیید  .) 2011 ،3از طرفی تاثیرات نااطمینانی در فضای
اقتصاد بر رشد اقتصادی و رابطه بین نااطمینانی واقعی و
رشد اقتصادی در کشورهای جی سه (شامل آلمان ،ژاپن و
آمریکا) نشان می دهد که در دو کشور آلمان و ژاپن
نااطمینانی در فضای اقتصاد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و
سطح تولیدات طی دورهی مزبور داشته است ولی این نتایج
در کشور آمریکا تایید نشده است (فونتاس و کاراناسوس ،4
 .) 2006مطالعاتی در زمینه نااطمینانی اقتصاد در سه بخش
سیاستهای مالی ،بازارهای مالی و سطح قیمتها بر رشد
اقتصادی در  138کشور انجام گرفته ونتیجه تجربی آن
حاکی از تاثیرات منفی نااطمینانیهای اقتصادی بر رشد
اقتصادی از طریق به تعویق انداختن تصمیمات فعاالن
اقتصادی ،افزایش ریسک و کاهش انگیزه فعاالن و
کارآفرینان میباشد (لنسینک و همکاران  .)1999 ،5اثرات
نااطمینانی اقتصاد کالن بر سرمایهگذاری در کشورهای
درحال توسعه نیز بر اساس الگوی واریانس ناهمسان شرطی،
الگوی رگرسیون خطی و دادههای تابلویی تاثیرات
نااطمینانی اقتصاد کالن را بر سرمایهگذاری برای  94کشور
درحالتوسعه و طی دوره  1970-1995بررسی شده است
که در آن پنج متغیر نرخ ارز ،تورم ،تجارت ،رشد اقتصادی و
قیمت کاالهای سرمایهای به عنوان شاخصهای معرف
نااطمینانی اقتصادی در نظر گرفته شده است .نتایج مطالعه
حاکی از تاثیر منفی فضای نااطمینانی حاصل از هریک از
شاخصهای ذکر شده بر سطح سرمایهگذاری خصوصی در
کشورهای مذکور و طی دورهی مورد نظر بوده است
(سرون  .)1998 ،6بدین لحاظ و برای رسیدن به هدف این
مقاله در تحلیلی تأثیر نااطمینانی اقتصاد الن بر سرمایه
گذاری و بدنبال آن رشد اقتصادی ،ابتدا به بیان مبانی
نظری ،سپس به روش تحقیق اشاره میشود .ارائه الگوی
تحقیق ،آزمونهای تحقیق و برآورد الگو مطالب بعدی است
که در این مقاله به آن پرداخته شده و در پایان نتیجهگیری
و پیشنهادات ارائه گردیده است.
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نااطمینانی فضایی است که تصمیم فعاالن اقتصادی اعم
از خانوارها ،بنگاهها و بخش دولتی در زمینههای مختلف با
عدماطمینان همراه است (پژوهشکده پولی و بانکی.)1387 ،
به طور خاص از منظر کالن اقتصادی ،اینکه چگونه در یک
وضعیت نااطمینان ،تصمیم بهینه از سوی سیاستگذاران و
برنامهریزان اتخاذ میشود ،موضوع بسیاری از مطالعات و
تحقیقات را به خود اختصاص داده است .بهویژه اگر قرار
باشد آثار مترتب بر آن مشخص و بالطبع عالوه بر جنبههای
اقتصادی ،اوضاع فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی نیز در اتخاذ
تصمیم درستتر تاثیر گذارد .از این حیث ،دو جنبه ادراکی
از نااطمینانی وجود دارد؛ یکی بینش واقعگرا و دیگری
قابلیت پیشبینی که هر دو در زمان واکنش در قبال
سناریوهای نااطمینانی جلوه میکنند .در بیان مفهوم
نااطمینانی میتوان گفت ،وضعیتی که وقایع آینده و یا
احتمال رخ دادن آنها پیشبینی نشده باشد .در دنیای
واقعی ،اقتصاد پر از نااطمینانی برای عوامل اقتصادی بوده و
رفتار آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .زمانی که
سیاستگذاران با وضعیت نااطمینانی مواجه میشوند در واقع
با یک تابع هدف و حداقل یک قید مواجه میباشند .هدف
حداکثر کردن منافع اقتصادی در مقابل قید تابع توزیع یا
تصمیمگیری میباشد (جیوردانی و همکاران .)2010 ،7
نااطمینانی وقتی وجود دارد که یا اتفاقات آینده
مشخص و معلوم نباشد یا با وجود مشخص بودن اتفاقات
آینده احتمال آنها قابل پیشبینی نباشد .به بیان دیگر،
علت اصلی نااطمینانی نبود دانش پیشبینی میباشد
(جپرسون  .)2009 ،8در چنین وضعیتی تصمیمگیری برای
آینده پیچیده و مشکل میشود و بر تصمیمات عامالن
اقتصادی تاثیرمیگذارد .از مهمترین عوامل ایجاد و تشدید
نااطمینانی اقتصادی را میتوان در سیاستهای دولت و
شاخصهای اقتصاد کالن عنوان کرد که با توجه به افق
زمانی محدود خود سیاستهای مورد نظر را طراحی
میکنند .در چنین وضعیتی است که کشورها با بیثباتی
اقتصادی و هزینههای ناشی از آن روبهرو میشوند .به طور
کلی بررسی جنبههای نظری و تجربی ارتباط میان
نااطمینانی اقتصادی و متغیرهای کالن اقتصادی ،یکی از
موضوعات مورد عالقه اقتصاددانان در سالهای اخیر بوده
است .علت گرایش اقتصاددانها به این موضوع با یک یا چند
عامل از عوامل زیر میتواند توجیه شود ( حیدری و
همکاران:)1389 ،
 -غنای نظریههای اقتصادی،

 پیشرفتهای اخیر در روشهای اقتصاد سنجی کهنوسانهای یک متغیر اقتصادی را تسهیل میکند.
 نتایج غیر همجهت و ناهمگون کارهای تجربی که امکاناستنتاج مشخص بین نااطمینانی اقتصادی با سایر
متغیرهای اقتصاد کالن را ناممکن میسازد.
در همین راستا طی سالیان متمادی ،اقتصاددانان کالن
کارهای تحقیقاتی چشمگیری در خصوص رابطه میان
نااطمینانی اقتصادی و متغیرهای اقتصادی انجام دادهاند ،بر
این اساس به طور خاص از جنبه اثرگذاری ،نااطمینانی
اقتصاد کالن بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری تاثیر
میگذارد.
نااطمینانی در اقتصاد باعث میشود که فعاالن
اقتصادی ،پروژههای سرمایهگذاری را فعالیتهای دارای
مخاطره (ریسک) تلقی میکنند که نتیجه آن ،کاهش
سرمایهگذاری و رشد ناشی از افزایش نااطمینانی واقعی در
اقتصاد و برگشتناپذیری سرمایه در بنگاه است .وقتی
سرمایهگذاری در بنگاهها و مجموعههای تولیدی کاهش
یابد ،به ناسازگاری و تغییرات انتظارناپذیر در رشد منجر
می شود و تقاضای آتی برای تولید کل اقتصاد را دچار
نااطمینانی میکند (حیدرپور و پورشهابی.)1391 ،
در واقع نااطمینانی اقتصادی مانند ابری بر تصمیمات
عامالن اقتصادی سایه میافکند و موجب کاهش رفاه آنها
میشود؛ زیرا آنها بدون وجود نااطمینانی میتوانند
تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند .بنابراین آثار نااطمینانی
اقتصادی اینگونه ظاهر میشود که،وجود فضای نااطمینانی
به درک اشتباه از وضعیت اقتصادی منجر شده و در نتیجه
برنامههای سرمایهگذاری را ناکارآمد کرده و از سطح
سرمایهگذاری میکاهد .با کاهش سرمایهگذاری انباشت
سرمایه کاهشمییابد که این امر اثر پایدار و بلندمدتی بر
اقتصاد داشته و کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد
(جعفری صمیمی و اعظمی.)1391 ،
در نظریههای جدید سرمایهگذاری ،ریسک و
نااطمینانی نیز در تابع سرمایهگذاری وارد شده است.
نااطمینانی اقتصادی را میتوان متوسط هزینه وقایع
پیشبینی نشده در طول دوره سرمایهگذاری تعریف کرد.
سرمایهگذار برای تخصیص منابع مالی پیش از هر چیز ،سود
و زیان خود را بررسی میکند ،اما وقتی نااطمینانی اقتصادی
وجود دارد ،هزینه اضافی که ناشی از وقایع اقتصادی
پیشبینی نشده است ،هزینه هر واحد سرمایهگذاری را
افزایش می دهد و در نتیجه به کاهش سود منجر میشود.
درجه باالیی از نااطمینانی اقتصادی میتواند هزینههای
فرصت را برای سرمایهگذار افزایش دهد .این هزینهها شامل
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به تاخیر انداختن و منتظر اطالعات جدید ماندن پیش از
تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری است که نتیجه آن کاهش
سرمایهگذاری مطلوب است.
همچنین نااطمینانی اقتصادی از سه روش ،آینده
اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد :اول اینکه ،نرخ بهره
بلندمدت را در بازارهای مالی تغییر میدهد و با افزایش
ریسک بازده اسمی وامهای بلندمدت ،بازده انتظاری باالتری
را به همراه داشته و نرخ بهره بلندمدت را افزایش میدهدکه
کاهش سرمایهگذاری در ماشینآالت و تجهیزات و سایر
کاالهای بادوام را در پی دارد .دوم ،نااطمینانی اقتصاد بر
نااطمینانی دیگر متغیرهای اقتصادی که در تصمیمات
اقتصادی مهم هستند ،اثر میگذارد .سوم ،نااطمینانی اقتصاد
تولیدکنندگان را به هزینه کردن منابع مالی برای اجتناب از
ریسکهای مرتبط تشویق میکند (ابراهیمی و سوری،
.)1385
بنابراین می توان گفت نااطمینانی در اقتصاد باعث برهم
خوردن تصمیمات مالی داخل بنگاهها و افزایش اختالف
اطالعات در بازارهای مالی و کاهش سطح کارایی سرمایه
گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی کشور میگردد.
بنابراین باتوجه ب ه نقش پررنگ نااطمینانی در مبانی نظری بر
رشد اقتصادی و سرمایهگذاری به ویژه در کشورهای در حال
توسعه این مطالعه با هدف بررسی اثرات نااطمینانی اقتصاد
کالن بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در ایران برای دورهی
 1359-1390انجام میشود .به همین منظور در گام نخست
بردار نااطمینانی اقتصاد کالن با استفاده از الگوهای واریانس
ناهمسان شرطی تعمیمیافته و از طریق دو شاخص معرف
اقتصادکالن شامل متغیرهای کسری بودجه دولت و پول
استخراج شده و سپس میزان تاثیر بردار نااطمینانی برآوردی
برای هر یک از متغیرهای مذکور به طور مجزا بر سطح
سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی با استفاده از الگوی
رگرسیونی خطی در ایران به طور جداگانه مورد بررسی،
()3
وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

دورهی 1359-1390به طور جداگانه مورد بررسی ،مقایسه و
تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
بدین منظور ابتدا بردارهای نااطمینانی اقتصاد کالن با
استفاده از الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته
() )GARCH (1,1بر اساس معادله میانگین و واریانس
شرطی (به طور مجزا برای هر متغیر) ،به صورت معادالت
()1و ()2استخراج میشوند؛
𝑡𝑖𝜀 Yit = ∅𝑖 + 𝛾𝑖 𝑌𝑖,𝑡−1 +
( )1
2
2
σ it = 𝜔𝑖 + 𝛼𝑖 𝜀𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖 𝜎𝑖,𝑡−1
( )2
که در معادله ( )1به عنوان معادله میانگین شرطی؛
𝑡𝑖𝑌 نشانگر دو شاخص معرف اقتصادکالن شامل
متغیرهای کسری بودجه دولت به صورت درصدی از تولید
ناخالص داخلی ( )BDو پول گسترده به صورت درصدی
از تولید ناخالص داخلی (،)M2
و 𝑡𝜀 جمالت پسماند الگوی میانگین است که دارای
میانگین صفر و واریانس شرطی  𝜎𝑡2میباشد.
همچنین در معادله ( )2به عنوان معادله واریانس
شرطی؛
 𝜎𝑖𝑡2واریانس شرطی شاخصهای معرف اقتصادکالن
(کسری بودجه و نقدینگی) که از طریق الگوی ( GARCH
) )(1,1استخراج می گردد.
بر این اساس دو بردار واریانس شرطی شاخصهای
معرف اقتصاد کالن ( ) 𝜎 2تحت عنوان بردارهای نااطمینانی
اقتصاد کالن ،نااطمینانی کسری بودجه ( )UBDو
نااطمینانی پول ( )UM3استخراج شده و سپس در ادامه اثر
هر بردار نااطمینانی به صورت مجزا بر رشد اقتصادی و
سرمایهگذاری از طریق الگوهای زیر بر گرفته از مطالعه ی
فاطیما و واحیید ( )2011که در آن شرایط اقتصاد ایران
مورد توجه قرار گرفته ،بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
میگیرد.

 -3ارائه الگو

به طوریکه؛
𝑡𝑉𝑁𝐼 سرمایهگذاری ثابت ناخالص به صورت درصدی از
تولید ناخالص داخلی،
𝑡𝑌𝐶𝑃 رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیار رشد
اقتصادی،
𝑡𝑅𝑇 نرخ بهره،
𝑡𝑈𝐷𝐸 درصد جمعیت با تحصیالت عالی به عنوان شاخص
سرمایه انسانی،

روش پژوهش در این تحقیق در دو مرحله خواهد بود،
در گام نخست بردار نااطمینانی اقتصاد کالن برای دو
شاخص معرف اقتصادکالن (کسری بودجه و پول) ،با استفاده
از الگوهای واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته
( )GARCHاستخراج و سپس میزان تاثیر بردار نااطمینانی
برآوردی برای هر یک از متغیرهای مذکور به طور مجزا بر
سطح سرمایهگذاری و نرخ رشد اقتصادی در ایران طی

𝐼𝑁𝑉𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑇𝑅𝑡 + 𝛽3 𝐸𝐷𝑈𝑡 + 𝛽4 𝑀𝐺𝐷𝑃𝑡 +
𝑡𝜀 𝛽5 𝐺𝑂𝑉𝑡 + 𝛽6 𝑈𝑁𝐶𝑡 +
𝑃𝐶𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐼𝑁𝑉𝑡 + 𝛽3 𝐸𝐷𝑈𝑡 + 𝛽4 𝑃𝑆𝐶𝑡 +
𝑡𝜀 𝛽5 𝑃𝑂𝑃𝑡 + 𝛽6 𝑈𝑁𝐶𝑡 +
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𝑡𝑃𝐷𝐺𝑀 سهم پول گستره به صورت درصدی از تولید
ناخالص داخلی،
𝑡𝑉𝑂𝐺 مخارج دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص
داخلی،
𝑡𝐶𝑆𝑃 اعتبارات و سپردههای بخش خصوصی به صورت
درصدی از تولید ناخالص داخلی،
𝑡𝑃𝑂𝑃 نرخ رشد جمعیت و...
𝑡𝐶𝑁𝑈 بردارهای نااطمینانی اقتصاد کالن است که شامل
نااطمینانی کسری بودجه ( )UBDو نااطمینانی پول
( )UM3است که از طریق الگوی واریانس ناهمسان
شرطی و بر اساس معادلههای ( )1و ( )2استخراج شده و
تاثیر هر بردار نااطمینانی بر سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی از طریق معادلههای ( )3و ( )4بررسی میشود.
دادههای تحقیق ساالنه و قلمرو تحقیق کشور ایران
است و دوره زمانی 1359-1390را پوشش می دهد .دادهها
ازسایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول استخراج می
شود.
-4برآورد الگو
با توجه به اینکه عدم ایستایی متغیرها در مورد دادههای
سری زمانی منجر به بروز رگرسیون کاذب میشـود ،آزمـون
مانایی توسط معیار دیکی فولر تعمیم یافتـه انجـام و مانـایی
کلیه متغیرها با توجه به تعریف آنها در سطح تأییـد گردیـد.
پس از آن بردارهـای واریـانس ناهمسـانی بـرای دوشـاخص
نماینده ی اقتصاد کالن برآورد تا نتایج آن در الگـوی مـورد
نظر وارد گردد.

دو (  (𝜒2با درجـه آزادی  q9اسـت .نتیجـه مربـوط بـه ایـن
آزمون برای پسماندهای معادلـههـای میـانگین دو شـاخص
اقتصاد کالن شامل کسری بودجه و پـول در جـدول 1ارایـه
شده است.
با توجه به نتایج ،وجود آثار ناهمسانی در جمالت
پسماند الگوهای میانگین تایید و در نتیجه امکان استفاده از
الگوهای واریانس ناهمسان شرطی جهت استخراج بردارهای
نااطمینانی اقتصاد کالن تایید میشود.
ب -برآورد الگوهاي واریانس ناهمسان شرطی
جهت برآورد بردار اثرات نااطمینانی اقتصاد کالن برای
شاخصهای کسری بودجه و پول با استفاده از الگوهای
واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته  GARCH)( 10و بر
اساس معادله میانگین و واریانسهای ( )1تا ( )2استفاده می
گردد .این بردارها به صورت بردارهای سری زمانی انحراف
استانداردهای شرطی هر متغیر استخراج و به عنوان متغیر
مستقل به طور جداگانه بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی
مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج بدست آمده در جدول 2
آورده شده است.
طبق نتایج جدول  ،2ضرایب معادلههای واریانس
شاخصهای اقتصاد کالن در الگوی واریانس ناهمسان
شرطی تعمیمیافته ،معنادار و مجموع ضرایب برآوردی اثرات
آرچ 𝛼 و اثرات گارچ 𝛽 از یک کوچکتر و نشانه ی همگرایی
و ثبات مدل است.
یافتههای جدولهای شماره ( )2بر اساس برآورد
همزمان معادلههای میانگین ( )1و واریانس ( )2به دست
آمده اند .به طوری که برای هر متغیر معادله واریانس تابعی
)  i (t  1و تاخیر واریانس

جهت برآورد بردارهای واریانس ناهمسان شرطی ،ابتدا
آزمون وجود ناهمسانی و سپس بردارها برآورد می گردند

شرطی است .به عبارتی معادله واریانس هر متغیر از یک
الگوی واریانس ناهمسان شرطی یک متغیره پیروی می کند.
به طوری که مطابق با معادله ی میانگین ( C ،)1ضرایب
ثابت هر معادله ی واریانس 𝛼 ،ضرایب تاخیر مربع
پسماندهای هر معادله میانگین که نشانگر اثرات آرچ و 𝛽
ضرایب واریانس شرطی تاخیری پسماندها یا همان ضرایب
گارچ ا ست.

الف-آزمون الگرانژ ()ARCH-LM
برای استفاده از الگوهای واریانس ناهمسان شرطی ابتـدا
باید وجود آثار ناهمسـانی واریـانس در پسـماندهای معادلـه
میانگین تأیید شود .آزمـون متـداول بـرای وجـود ایـن آثـار
ضریب الگرانژ است که آماره ی آنTR2و دارای توزیـع خـی

جدول  :1آزمون الگرانژ ()ARCH-LM
نام شاخص

آماره آزمون

کسری بودجه
حجم پول

8/104
45/788

منبع :یافتههای پژوهش

احتمال آماره
0/004
0/000

نتيجه آزمون
رد فرضیه صفر :تایید وجود آثار ناهمسانی
رد فرضیه صفر :تایید وجود آثار ناهمسانی
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از تاخیر مجذور پسماندها

2

 / 20مصطفی رجبی ـ نسيبه تاج الدين
جدول  :2نتایج برآورد الگوهای واریانس ناهمسان شرطی
نوع معادله

نماد

معادله میانگین:
معادله ()1

𝑖∅
𝑖𝛾

معادله واریانس :معادله
()2

𝑖𝜔
𝑖𝛼
𝑖𝛽

متغير وابسته
کسري بودجه

پول

-0/ 89

0/ 24

()0/ 008

()0/ 004

0/ 02

0/ 18

()0/ 003

()0/ 130

0/018

0/ 0003

()0/ 000

()0/ 003

0/375

0/517

()0/ 000

()0/ 000

0/029

0/003

()0/ 000

()0/ 029

منبع :یافتههای تحقیق ،اعداد داخل پرانتز سطح معنی داری را نشان می دهند.
 -2-4برآورد الگوي اثرات نااطمينانی اقتصاد کالن بر
سرمایهگذاري و رشد اقتصادي
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با توجه به مدل و نتایج الگوهای واریانس شرطی ،دراین
بخش تأثیر هریک از بردارهای نااطمینانی شاخصهای
اقتصاد کالن شامل :کسری بودجه و پول گسترده ،برسرمایه-
گذاری کل و رشد اقتصادی بوسیلهی الگوی رگرسیون خطی
بر اساس معادلههای ( )3و ( )4برآورد می گردد .نتایج در
جدول( )3ارائه گردیده است.
نتایج حاکی از این است که نااطمینانی شاخصهای
اقتصاد کالن شامل کسری بودجه و پول تاثیر منفی و
معناداری بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران و طی
دوره ی مورد نظر داشته است .در مورد کسری بودجه ،نتایج
بیانگر این است که افزایش یک درصدی در نااطمینانی
کسری بودجه موجب کاهش  0/23درصد در سرمایهگذاری و
0/31درصد رشد اقتصادی میشود .مقادیر بدست آمده نشان
از بی کشش بودن رفتار سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از
شاخص نااطمینانی در رفتار دولت می باشد .این مسئله از
آنجا ناشی می گردد که دولت با دراختیار داشتن سهم باالیی
از تولید ناخالص داخلی در ایران عالوه بر سرمایه گذاری در
رشد اقتصادی نیز موثر است و این نااطمینانی از یکطرف
ناشی از نوع نظام مالیاتی و از طرف دیگر مخارج دولت و
تأثیر آن بر رشد اقتصادی است .درحقیقت وجود نااطمینانی
در سیاستهای کسری بودجه موجب نااطمینانی در خصوص
سیاستهای مالیاتی میشود ،که این عدم اطمینان نسبت به
افزایش یا کاهش مالیاتها میتواند به صورت غیر مستقیم
بر تصمیمهای سرمایهگذاری فعاالن اقتصادی اثرگذار باشد
در نتیجه موجب به تعویق انداختن تصمیمات سرمایهگذاری
بنگاهها ،کاهش اشتغال ،تولید و در نتیجه رشد اقتصادی و
سرمایهگذاری شود.

در مورد نقدینگی ،نتایج نشان می دهند که افزایش یک
درصدی در نااطمینانی در حجم پول گسترده ،تاثیر منفی و
معناداری بر سرمایه گذاری معادل 0/25درصد داشته و
همچنین به میزان  0/17درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی
طی دورهی مورد نظر در ایران داشته است .لذا با افزایش
نااطمینانی در نقدینگی ،سرمایه گذاران نسبت به تأمین
منابع مالی ،نامطمئن بوده و سرمایه گذاریهای برنامه ریزی
شده کاهش می یابند.
-5نتيجه گيري
این پژوهش با هدف تحلیل تاثیر نااطمینانی اقتصاد
کالن بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران ،در گام
نخست بردار نااطمینانی اقتصاد کالن برای شاخصهای
کسری بودجه و پو ل با استفاده از الگوی واریانس ناهمسان
شرطی را استخراج و در گام دوم تاثیرات ناشی از بردارهای
استخراج شده به طور جداگانه بر سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی مورد بررسی قرار داد.
نتایج حاکی از اینست که نااطمینانی در شاخصهای
اقتصاد کالن شامل کسری بودجه و پول تاثیر منفی و
معناداری بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران و طی
دوره ی مورد نظر داشته است .نتایج بیانگر این است که یک
درصد افزایش نااطمینانی در کسری بودجه موجب کاهش
کمتر از یک درصد ،در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی می-
شود .چرا که وجود نااطمینانی در سیاستهای کسری بودجه
موجب نااطمینانی در خصوص سیاستهای مالیاتی میشود،
و این عدم اطمینان نسبت به افزایش یا کاهش مالیاتها
میتواند به صورت غیرمستقیم بر تصمیم سرمایهگذاری
فعاالن اقتصادی اثرگذار باشد .در نتیجه موجب به تعویق
انداختن تصمیمات سرمایهگذاری بنگاهها ،کاهش اشتغال،
تولید و در نتیجه رشد اقتصادی و سرمایهگذاری شود.
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جدول :3نتایج برآورد اثرات نااطمینانی اقتصاد کالن بر سرمایهگذاری و رشد
الف :اثرات نااطمینانی اقتصاد کالن بر سرمایهگذاری :بر اساس معادله ()3
پارامترها

نماد
𝑡𝐶𝑁𝑈

نااطمینانی اقتصاد کالن

𝑡𝑅𝑇

نرخ بهره
درصد جمعیت با تحصیالت عالی

𝑡𝑈𝐷𝐸

پول گسترده

𝑡𝑃𝐷𝐺𝑀

مخارج دولت

𝑡𝑉𝑂𝐺

شاخصهاي اقتصاد کالن
کسري بودجه پول
-0/23
()0/011

-0/17
()0/016

-0/32
()0/000
0/15
()0/003

-0/25
()0/037
0/10
()0/000

0/14
()0/020

0/15
()0/016

-0/20
()0/017

-0/19
()0/007

ب -اثرات نااطمینانی اقتصاد کالن بر رشد اقتصادی :بر اساس معادله ()4
نااطمینانی اقتصاد کالن

𝑡𝐶𝑁𝑈

-0/31
()0/000

-0/25
()0/004

سرمایهگذاری کل

𝑡𝑉𝑁𝐼

0/28
()0/056

0/27
()0/033

درصد جمعیت با تحصیالت عالی

𝑡𝑈𝐷𝐸

0/15
()0/003

0/11
()0/000

اعتبارات و سپردههای خصوصی

𝑡𝐶𝑆𝑃

نرخ رشد جمعیت

𝑡𝑃𝑂𝑃

0/11
()0/010
-0/021
()0/042

0/088
()0/014
-0/014
()0/038
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هم چنین نتایج حاکی از تاثیر منفی نااطمینانی پول بر
رشد اقتصادی و سرمایهگذاری طی دورهی مورد نظر در
ایران شده است .افزایش یک درصد در نااطمینانی پول در
اقتصاد ،موجب میشود تقاضا برای پول افزایش و از طرفی
سرعت گردش پول کاهش یابد ،به عبارت دیگر نوسان بیشتر
در رشد پول افزایش نگهداری پول واقعی را القا خواهد کرد.
در نتیجه برای حفظ تعادل واقعی ،در مقابل مخارج،پول
احتیاطی نگه داری خواهد شد .بدان معنی که نااطمینانی
پولی بیشتر باعث کاهش رشد تولید در داخل اقتصاد ،کاهش
تمایل به سرمایهگذاری و به تعویق انداختن سرمایهگذاری و
در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می گردد.
به عالوه مقایسه نتایج برآوردی نشان میدهد که
نااطمینانی در کسری بودجه بیشترین تاثیر را در کاهش
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران و طی دورهی مورد
ن ظر داشته است .به عبارت دیگر از آنجا که تأمین مالی
کسریهای بودجه بیشتر بر منابع بانکی استوار بوده است،
این نتیجه دور از انتظار نبوده و بر واقعیت استوار است .لذا
با توجه به تأثیر منفی نااطمینانی این دو متغیر اقتصاد

کالن ،کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و تکیه
کمتر به منابع درآمدی نامطمئن مانند نفت ،و اتخاذ
سیاستهای مشخص و دارای اعتبار پولی توصیه می گردد.
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