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 .1مقدمه
سرمایه گذاری یكی از اجزای تقاضای کل در هر کشوری است که بعد از مصرف ،مهمترین ولی بیثباتترین جزء
از اجزای تقاضای کل میباشد ،لذا آن را یكی از دالیل نوسانات ادواری میدانند .اغلب نظریههای مربوطه از یك طرف
به بیثباتی این متغیر و از طرفی به تأثیر انكارناپذیر آن بر رشد اقتصادی اشاره میکنند .در ایران هدف سیاستهای دولت
در جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و دولت با اعمال قوانین و سیاستهایی همچنان افزایش
سرمایهگذاری بخش خصوصی را به عنوان یكی از برنامههای خود مدنظر قرار داده است اما به دلیل غیر قابل پیش بینی
بودن قیمت کاالهای صادراتی ،بی ثباتی درآمدهای صادراتی منجر به نااطمینانی در اقتصاد شده که این امر ،اثرات
منفی(و گاهی اوقات اثر مثبت) بر تصمیمات سرمایه گذاری و پیشرفتهای تكنولوژیكی خواهد داشت .ریچارد
هارتمن (  ) 79و ابل (  ) 79دریافتند وقتی که تابع سود نسبت به قیمتها محدب است ،افزایش در نااطمینانی قیمت،
سرمایهگذاری بنگاه رقابتی را افزایش میدهد .آنها معتقدند در حالتی که تولید نهایی سرمایه تابعی فزاینده از قیمتها
باشد ،نااطمینانی قیمت ،سرمایهگذاری را افزایش میدهد .از سوی دیگر ادبیات اخیر در رابطه با برگشتناپذیری
سرمایهگذاری توسط پیندیك ( ) 799نشان داده است که افزایش در نااطمینانی ،سرمایهگذاری را کاهش میدهد که
نتیجهای از بازارهای کامل میباشد .به همین منظور در این مقاله ،رابطه نا اطمینانی صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری
بخش خصوصی در ایران بررسی می شود.
در بخش بعدی مقاله ابتدا ،به مباحث نظری اثرات بی ثباتی بر متغیرهای مهم اقتصادی در سطح خرد و کالن به همراه
شواهد تجربی پرداخته می شود .در بخش سوم ،مبانی نظری سرمایه گذاری و نااطمینانی بیان می شود.در بخش چهارم،
مطالعات انجام شده در رابطه با نا اطمینانی و سرمایه گذاری ارائه میگردد .در بخش پنجم نیز به نحوه محاسبه نااطمینانی
صادرات غیر نفتی و برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتهها میپردازیم و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری ارائه
میشود.
.2پیامدهاي کالن بی ثباتی صادرات
بر اساس نظریههای تجارت بین الملل ،کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیتهای نسبی و فراوانی
نهادههای تولیدی از تخصصهای اولیه اقتصادی بهره مند می شوند.همچنین وفور نهادههای تولیدی در این کشورها
ورود سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را تشدید کرده است .به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن قیمت کاالهای
صادراتی ،در صورت نوسانات شدید قیمت ،درآمدهای صادراتی نیز دستخوش بی ثباتی شده و این امر ،اثر منفی برکل
اقتصاد خواهد گذاشت .به عبارت دیگر ،در کشورهای در حال توسعه ،صادرات به عنوان یك نهاده تولیدی (مواد اولیه
و واسطهای) رفتار می کند .زیرا در اغ لب این کشورها سهم اعظم واردات را کاالهای سرمایه ای و واسطه ای که به
عنوان یك نهاده تولیدی استفاده میشود ،تشكیل می دهد و چون منابع تأمین مالی این نوع واردات از محل درآمدهای
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صادراتی است ،لذا بی ثباتی درآمدهای صادراتی منجر به اختالل در واردات این نوع از نهادههای تولیدی شده و به دنبال
آن سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را متاثر می کند.
تغییرپذیری و نوسانات قیمت ،منجر به نوسانات کالن اقتصادی شده که این امر ،در اقتصاد عمدتاً در بی ثباتی درآمد
ملی ظاهر می شود.در نظریه های سنتی توسعه اقتصادی ،بر پیامدهای منفی بی ثباتی کالن اقتصادی تاکید فراوانی شده
است .براساس نظریه میردال ) 7 9( 9بی ثباتی قیمت محصوالت صادراتی در شرایطی که قیمت به سمت پایین چسبنده
باشد،منجر به تورم در اقتصاد می شود .در این شرایط ،کسری بودجه چرخه متقابلی از خود نشان میدهد که واکنش بهینه
در جهت تعادل اقتصادی است و به دلیل وجود اثر چرخ دندهای ،9میان کسری بودجه و بی ثباتی درآمدهای صادراتی
رابطه مثبتی مشاهده می شود .براساس نظریه نرکس ) 7 ( 7و قبل از آن کینز ( ) 7 9بی ثباتی کالن اقتصادی منجر به
نااطمینانی در اقتصاد شده که این امر ،اثرات منفی بر تصمیمات سرمایه گذاری و پیشرفتهای تكنولوژیكی خواهد
داشت .در این رابطه ،کینز معتقد است نااطمینانی زمانی رخ می دهد که هیچ پایه علمی برای پیش بینی نوسانات احتمالی
وجود نداشته باشد .البته پیشرفت های اخیر در ادبیات ریسك این امكان را فراهم آورده تا از محاسبات ریسك در در این
رابطه استفاده شود .چنین تفكراتی در مطالعات بعدی از سوی هیرشمن ( ) 7 9و فرید من

( ) 7 - 9مبتنی بر

رویكردهای مختلف به شدت موردانتقاد قرار گرفت .هیرشمن مشاهده کرد نوسانات درآمدهای صادراتی در کوتاه
مدت به طور قابل توجهی واردات کاالهای ساخته شده راکاهش می دهد و این امر ،به نفع صنایع تولید داخلی خواهد
بود نكته ای که در اینجا می توان به آن اشاره کردآن است که در برخی کشورها به دلیل ویژگیهای بازار ،پیامدهای
ناشی از جهش درآمدهای صادراتی بیشتر بخش خصوصی را متأثر می کند .در این رابطه می توان به تولیدکنندگان قهوه
در کشور کنیا اشاره کرد که از افزایش موقتی درآمدهای صادراتی بهره مند شدند .اما ،ویژگی رقابت ناقص بازارهای
سرمایه که ناشی از فقر فرصتهای سرمایه گذاری است موجب می شود که افزایش درآمدهای صادراتی به تشدید
فعالیت های بخش ساختمان که یك بخش غیر قابل تجارت است ،منجر شود .همچنین می توان به تجربه کشور کلمبیا
که نرخهای پس انداز به دلیل سرکوب مالی (نرخ بهره واقعی منفی) افزایش نیافت ،اشاره کرد .لذا ،آزاد سازی
محصوالت اولیه (سنتی) زمانی که بازار چنین محصوالتی از ویژگی رقابت ناقص برخوردار باشند ،می تواند از کارآیی
الزم برخوردار نباشد .
الف)اثرات بلند مدت :تجزیه تحلیل نظری
زمانی که بی ثباتی های درآمدهای صادراتی منجر به ایجاد ریسك و نا اطمینانی شود ،این امر سبب تغییر عكس
العمل عمومی بنگاه ها شده ،از این رو ،برپس انداز و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تأثیر می گذارد .میزان ریسك را
میتوان متوسط هزینهی وقایع پیشبینی نشده )نااطمینانیها) در طول دوران سرمایهگذاری تعریف کرد .هر سرمایهگذار با
تخصیص منابع مختلف سرمایه به امر سرمایهگذاری ،قبل از هر چیز سود و زیان آتی خود را بررسی میکند .در این
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ارزیابی ،وی تصمیم میگیرد که منابع خود را به چه نوع از فعالیتهای سرمایهگذاری تخصیص دهد که حد اکثر بازدهی
را داشته باشد .شرایط عدم اطمینان موجب میشود که ریسك سرمایهگذاری قابل توجه باشد،هزینه ی اضافی ریسك
موجود که ناشی از وقایع پیشبینی نشده (عدم اطمینان) است ،سبب افزایش هزینهی هر واحد سرمایهگذاری و در نتیجه
کاهش سود خواهد شد.
اثرات ریسك بر پس انداز بسته به اهمیت نوع ریسك که ممكن است ریسك درآمدی عامل کار یاریسك درآمدی
عامل سرمایه باشد ،متفاوت خواهد بود .تأثیر ریسك درآمدی عامل کار بر پس انداز در شرایطی که عرضه نیروی کار
برون زا باشد ،واضح است .در این حالت ،یك بنگاه ریسك گریز زمانی که با یك تكانه افزایش در درآمد عامل کار
روبهرو میشود ،پس اندازش را افزایش خواهد داد .این رفتار بنگاه تولیدی به عنوان یك نوع بیمه خود اتكایی در مقابل
اثرات ناشی از ریسك عمل می کند و بنگاه تولیدی زمانی که با یك تكانه افزایش درآمدی روبهرو شده این درآمد را
پس انداز کرده و از آن به عنوان یك ذخیره برای زمانی که با تكانه کاهش درآمدی رو به رو می شود ،استفاده می کند.
اثرات ریسك درآمد عامل سرمایه بر پس انداز پیچیده و مبهم است .اثرات ریسك درآمد عامل سرمایه به ازای یك
واحد سرمایه مصرفی در فرایند تولید دارای تأثیرات متفاوتی خواهد بود.بنابراین یك تكانه افزایشی ناشی از درآمد عامل
سرمایه می تواند به دو اثر متضاد منجر شود .پیامد تكانه درآمدی عامل سرمایه دارای اثر درآمدی مثبت و اثر جانشینی
منفی بر بنگاه تولیدی است .اثر درآمدی ،ع كس العمل بنگاه در زمان افزایش ریسك را که به کاهش پس انداز منجر
می شود ،نشان می دهد .اگر بنگاه بسیار ریسك گریز باشد در این حالت ،اثر درآمدی بر اثر جانشینی غلبه کرده ،منجر
به افزایش پس انداز بنگاه می شود .در این رابطه با بنگاههای تولیدی کوچك انتظار بر این است که رفتار این بنگاههادر
مقابل ریسك بسیار محتاطانه باشد زیرا ،پیامدهای افزایش در ریسك ممكن است ماهیت و موقعیت آنان را به مخاطره
بیاندازد .الگوهای به کار رفته در این زمینه مبتنی بر فرضیه بازار سرمایه کامل قرار داشته ،اما ،بعدها در مطالعات
کشورهای در حال ت وسعه این فرض مورد تردید قرار گرفت و به جای آن از فرضیه وجود محدودیتهای نقدینگی
استفاده شد .لذا ،به جای کاربرد فرضیه درآمد دائمی ،از فرضیه کینز مبنی بر اینكه مصرف جاری به درآمد جاری
وابسته است ،استفاده شد .محدودیتهای نقدینگی ،پس اندازهای احتیاطی را تا جایی که جیره بندی عرضه اعتبارات به
کاهش رفاه منجر شود ،افزایش می دهد (با فرض اینكه بنگاه ریسك گریز باشد) .البته ،اگر بنگاه حتی ریسك پذیر
باشد ،در هنگام رو بهرو شدن با محدودیتهای نقدینگی نیز پس اندازهای احتیاطی خود را افزایش خواهد داد .از نقطه
نظر تكنیكی ری سك گریزی بنگاه شرط کافی برای افزایش پس اندازهای احتیاطی است و نه شرط الزم .لذا ،وجود
محدودیت های مذکور منجر به گسستگی در تابع مطلوبیت نهایی می شود زیرا ،این فرض نقش مشابهی به جای فرضیه
محدب بودن ایفا می کند .این گونه پس اندازها می تواند صرف تأمین مالی سرمایه گذاریهای داخلی و یا صرف
داراییهای خارجی غیر ریسكی شود .بدین ترتیب در یك اقتصاد باز ،تصمیم گیری برای پس انداز یا سرمایه گذاری
می تواند بر اساس معیارهای متفاوتی انجام شود .بر اساس تجزیه و تحلیل سبد دارایی ساده کاهش ریسك پذیری

.Sandmo(1970).
.Deaton,A.S.(1970).
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فرصتهای سرمایه گذاری منجر به تشویق سرمایه گذاری بنگاه ریسك گریز برای سرمایه گذاری در کشور می شود .به
طور دقیق تر ،آثار منفی ریسك بر سرمایه گذاری داخلی زمانی که تصمیمات سرمایه گذاری انعطاف ناپدیر هستند،
تشدید می شود .تجزیه و تحلیل سبد دارایی ،رابطه میان رشد اقتصادی و ریسك را مثبت ارزیابی می کند .به این معنی
که بنگاهها برای سرمایه گذاری با فرصت های سرمایه گذاری ریسك پذیر با بازدهی باال و سرمایه گذاری ریسك
گریز(با ریسك پایین) با بازدهی پایین رو به رو هستند.لذا ،بنگاه در صورت انتخاب هر یك از این فرصتها ،هر چه
فرصتهای سرمایه گذاری با ریسك باال را انتخاب کند منجر به افزایش بیشتر در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می
شود .کنن و ویویوداس (  ، ) 79اُزلز و هاریجان ) 799( 9در مطالعه

کشور در حال توسعه در طول سالهای

 7 - 79اثرات منفی بی ثباتی درآمدهای صادراتی را بر سرمایه گذاری مشاهده نمودند.کادسن و پارنز) 79 ( 9
در مطالعه  9کشور در حال توسعه در فاصله زمانی  ، 7 9- 7 9یوتوپالس و نوجنت ) 79 ( 7در مطالعه  9کشور در
حال توسعه در فاصله زمانی  7 7- 7 9و لیم (  ) 79در فاصله زمانی  7 9- 79نشان دادند ،بی ثباتی درآمدهای
صادراتی منجر به افزایش پس انداز می شود.موران (  ) 79در مطالعه خود در فاصله زمانی  7 - 79در این رابطه
نتایج مهم و غیر قطعی را نشان می دهد.
ب) پیامدهای خُرد بی ثباتی صادراتی بر رفتار تولید کنندگان
در این نوع از تجزیه و تحلیل پرسش اولیه این است که آیا بی ثباتی قیمت به بی ثباتی درآمد منجر می شود .هر چند
که منابع بی ثباتی قیمت (یعنی تكانههای عرضه یا تقاضا) ،در بی ثباتی قیمتها و مقادیر کاالها نقش متفاوتی ایفا می
کنند ،اما در مجموع ،به بی ثباتی درآمد تولید کنندگان منجر می شود .در کشورهای گیرنده قیمت علی رقم اینكه صادر
کننده کاالی تجاری و یا صادر کننده کاالی غیر تجاری باشند ،بی ثباتی قیمت در دو شرایط مختلف به وجود می آید،
یكی ،در شرایط بی ثباتی تقاضا و دیگری ،در شرایط بی ثباتی عرضه .در شرایط بی ثباتی تقاضا قیمتها و مقادیر دارای
رابطه مستقیم با یكدیگر بوده ،لذا ،بی ثباتی قیمت به نفع بی ثباتی درآمدی است .به عبارت دیگردر این حالت ،بی ثباتی
منجر به افزایش درآمد می شود .در شرایط بی ثباتی عرضه محتمل ترین حالت ممكن این خواهد بود که بی ثباتی قیمت
می تواند به تثبیت درآمد تولید کنندگان منجر شود .بی ثباتی قیمت به ازای برخی مقادیر خاص کششهای قیمتی
تقاضا ،تولید کنندگان را متأثر می کند .به عنوان مثال ،زمانی که کشش قیمتی تقاضایی برای تولید یك بنگاه در
فاصله  /تا قرار دارد ،بی ثباتی قیمت منجر به افزایش یا کاهش ناپایداری درآمد تولید کنندگان می شود .در سایر
شرایط بی ثباتی قیمت ،متوسط درآمد و بی ثباتی آن را در یك زمان مشابه افزایش می دهد و بالعكس .پرسش بعدی در
این نوع تجزیه و تحلیل ،چگونگی تأثیر بی ثباتی بر رفاه تولید کنندگان است .مطالعات پیشرو در پاسخ به این پرسش از
مفاهیم مازاد کاالیی مارشالی سنتی استفاده کرده اند .در ادبیات اقتصادی اخیر برای پاسخ به آن ترجیحاً از تجزیه و
15

. Dixit,A.K. & Pindyck,R.S (1994).
.Kenen,P.B. &S,Vivodas.(1972).
17
.Ozler,S. &J. Harrigan.(1988).
18
). Kudssen & Parnes(1975
19
. Yotopoulos,PA. & J.B. Nugent.(1976).
20
). Lim(1976
21
. Moran,C.(1983).
22
. Massel,B.F.(1969).
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تحلیل هزینه-فایده استفاده شده است .بدین ترتیب در این حالت ،هزینه ریسك به عنوان مبلغی که تولید کنندگان برای
اجتناب از بی ثباتی از طریق طرح بیمه رسمی یا غیر رسمی تمایل به پرداخت دارند ،تعریف می شود .هزینه ریسك نیز به
چگونگی رفتار و نگرش بنگاه به ریسك بستگی دارد به عنوان مثال ،اگر بنگاه ریسك گریز باشد ،هزینه ریسك دارای
همبستگی مثبت با آن خواهد بود.
 .3مبانی نظري سرمايه گذاري و نااطمینانی
نااطمینانی اشاره به وضعیتی دارد که در آن وضعیت احتمال وقوع حوادث آتی را نمیتوان مشخص ساخت .شناخت
اثرات نااطمینانی بر متغیر تصمیم ،اقتصاددانان را برای مدت زمانی طوالنی جذب کرده است .براساس نظریه
نرکس (  ) 7و قبل از آن کینز ( ) 7 9بی ثباتی کالن اقتصادی منجر به نااطمینانی در اقتصاد شده که این امر،
اثرات منفی بر تصمیمات سرمایه گذاری و پیشرفتهای تكنولوژیكی خواهد داشت .ریسك و بازارهای ناکامل احتماالً
ارتباط منفی سرمایهگذاری -نااطمینانی را موجب میشوند.در این قسمت تأثیر نا اطمینانی قیمت بر سرمایه گذاری که
منشاء مطالعات نا اطمینانی می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم .ریچارد هارتمن (  ) 79و ابل (  ) 79دریافتند
وقتی که تابع سود نسبت به قیمتها محدب است ،افزایش در نااطمینانی قیمت ،سرمایهگذاری بنگاه رقابتی را افزایش
میدهد .آنها معتقدند در حالتی که تولید نهایی سرمایه تابعی فزاینده از قیمتها باشد ،نااطمینانی قیمت ،سرمایهگذاری را
افزایش میدهد .از سوی دیگر ادبیات اخیر در رابطه با برگشتناپذیری سرمایهگذاری توسط پیندیك ) 799( 9نشان
داده است که افزایش در نااطمینانی ،سرمایهگذاری را کاهش میدهد که نتیجهای از بازارهای کامل میباشد .در ادامه به
بررسی رابطه نااطمینانی و سرمایهگذاری در بازارهای رقابت کامل و بازار ناقص پرداخته میشود. 9
برای هر بنگاه دوره در نظر گرفته میشود که با یك تابع تقاضای هم کشش مواجه هستند.
( )
Pt  Qt(1 ) Zt

که    1یك ضریب تولید ( )markupمیباشد که تحت شرایط رقابت کامل مقدار آن میباشد Q, P.به
ترتیب قیمت و مقدار کاالی فروش رفته هستند ،و  zیك جمله تصادفی 7میباشد که به وسیله یك لگاریتم نرمال فرآیند
 random-walkتوصیف شده است:
( )
Z t  Z t 1 exp  t

 به طور نرمال با میانگین    2 / 2و واریانس   2توزیع شده است.
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( )



Q  AL K 1

 :Aیك پارامتر مقیاس
 :Kسرمایه
 :Lنیروی کار

 : سهم نیروی کار

 : بازگشت نسبت به مقیاس

تحت این فروض تابع سود برابر است با:
( )
II Kt , Z t   hZt Kt

که در آن
 /   / 1 /  

( )
  
h  (1   /  ) A /   / 1   /    

 w 

1

1
1   / 

1    /   1
1   / 





و  Wدستمزد (ثابت) پرداختی به نیروی کار میباشد.
حال اگر ) C(Iهزینه تغییر موجودی سرمایه به وسیله واحد  Iنشان دهد و با فرض نبود استهالك ،مسئله بهینهیابی در
دو دوره برای یك بنگاه واحد به صورت زیر نتیجه میشود:
( )

V1 (k0 , Z1 )  max K1 , Z1   C ( I1 )  E1V2 ( K1  Z 2 )
I1

با قید:
()9
K1  K 0  I1

که  Viارزش تابع را در زمان  Iنشان میدهد.
شرایط مرتبه اول این مسئله به صورت زیر میباشد:
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()9



 K1 ( K0  I1 , Z1 )  C1 ( I1 )  E1 V2 k1 ( K0  I1 , Z 2  0

سرانجام تابع ارزش دوره دوم عبارت است از:
()7
) V2 ( K1, Z 2 )  MAX ( K1  I 2 , Z 2 )  c( I 2

هزینه تغییر ذخیره سرمایه توسط واحد  ،Iبه وسیله ) C(Iنشان داده شده است که شامل هزینههای مستقیم و هزینههای
تعدیل میباشد:
( )

B

C ( I )  I  I  0 1I B  I  0 2 I

که  r2, r1 ،B≥1پارامترهای غیرمنفی میباشند ،و قیمت سرمایه مساوی فرض شده است.
این گونه پارامتربندی ) C(Iعمومی میباشد .برای مثال ،به غیر از عبارت  Iکه هزینه مستقیم سرمایه را منعكس
میکند ،مورد هزینه تعدیل متقارن توسط ابل ( )Able, 1983مورد استفاده قرار گرفته است ،وقتی که  r1=r2>0و
 B>1باشد ،و مورد برگشتناپذیری سرمایه پیندیك ( )Pindyck, 1988با حالتی که  r2=∞ ،r1=0و  B=1باشد،
مطابقت میکند.
الف -حالت رقابت کامل
رقابت کامل به عنوان یك روش تو ضیحی در نظر گرفته شده است تا اهمیت یك تقاضای با کشش باال را توضیح
دهد .پیندیك ( )Pindyck, 1990مباحثی از نااطمینانی قیمت در شرایط رقابت کامل و در حالتی که سرمایهگذاری
کامالً برگشتناپذیر است را ارائه میدهد .در شرایط رقابت کامل = μمیباشد ،بنابراین تابع سود نسبت به ذخیره
سرمایه خطی میشود .در این حالت شرط اول در زمان به صورت زیر نتیجه میشود.

 0

B 1

( )



hz2  I 2  0(1  r1 BI 2B1 )  I 2  0 1  r2 B I 2

بنابراین  I2به صورت زیر تعیین میشود:
( )

 hz  11 /  B 1
 2

 r1B 
I2  
1 /  B 1
 1  hz2 
  r B 
  2 

در فرمول ( ) برای  I2>0یا  hz2  0رابطه اول و برای  I2<0یا  hz2  0رابطهی دوم صدق میکند.
مهمترین ویژگی این راهحل این است که به  K1بستگی ندارد؛ پس ارزش تابع در زمان فقط به صورت خطی با
 K1و از طریق تابع سود ارتباط پیدا میکند .به سادگی میتوان نشان داد که در این حالت:
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( )
V2 k1  hz2

با در نظر گرفتن (  V2k1 ) ، ( ،  K ) ،و ( )  C1در معادله (  ) -شرط مرتبه اول برای بنگاه با بازده ثابت
نسبت به مقیاس در شرایط رقابت کامل (در زمان ) به صورت زیر ارائه میشود:
( )

)0

B 1

hz1 (1  e( ( 1) / 2  )  I1  0(1  r1BI1B 1 )  I1  0(1  r2 B I1
2

تابع سرمایهگذاری در زمان به صورت زیر به دست میآید:





( )

 hz 1  e ( 1) / 2  2  11 /  B 1
2
 1
 hz1 1  e ( 1) / 2   1يا I1  0

r1B


I1  
1 /  B 1
2
 1  hz2 1  e ( 1) / 2  
2
 hz1 1  e ( 1) / 2  1يا I1  0

 
r2 B

 





سرمایهگذاری در زمان به موجودی سرمایه گذشته یا آینده ،بستگی ندارد .فقدان ارتباطهای موقتی به فروش در
دروه بستگی ندارد .در واقع این خاصیت درونی برای مدل  nدورهای نیز صادق است و در تعیین عدم ارتباط حالت
(همچنین تحدب) تابع سرمایهگذاری -هزینه ،تحت تعادل جزیی و خنثایی ریسك ،در پاسخ سرمایهگذاری به تغییرات
سطح نااطمینانی حایز اهمیت است.هزینههای تعدیل نامتقارن نقشی در پاسخ سرمایهگذاری به افزایش نااطمینانی ندارند.
اینكه سرمایهگذاری مثبت یا منفی است بستگی به نقش اعداد دارد ،که پارامترهای هزینه تعدیل را در برنمیگیرد .یك
افزایش در نااطمینانی سرمایه برای هر سطح ،هزینههای تعدیل را افزایش میدهد (یا عدم سرمایهگذاری را کاهش
میدهد) .عدم تقارن فقط تعیین میکند که عدم سرمایهگذاری سرعتهای متفاوتی دارند .که این کامالً با نتیجهگیری
هارتمن ( )Hartman, 1972و ابل ( )Able, 1985برای حالت متقارن سازگار است .توجه کنید که برای حالتی که
 به خیلی نزدیك است ،و  r2=0, r1>0است ،صادق میباشد .یعنی زمانی که سرمایهگذاری برگشتناپذیر است
تقریباً هیچ هزینه (همچنین قیمت خودش) تعدیل موجودی سرمایه صعودی وجود ندارد.در نتیجه تحت شرایط بازگشت
ثابت نسبت به مقیاس و رقابت کامل ،افزایش در نااطمینانی ،سرمایهگذاری را افزایش میدهد .این بازتابی از واقعیت
است که تحت رقابت کامل ،چقدر از سرمایهگذاری امروز در سودهای فردا است .بنابراین ،هر افزایشی در رقابت
سودآوری نهایی انتظاری سرمایه ،شامل یك افزایش در نااطمینانی قیمت ،سرمایهگذاری امروز را افزایش میدهد.
بخش بعدی فرض رقابت کامل را برمی دارد تا نشان دهد که تداخل بین کاهش قابلیت سودبخشی نهایی سرمایه،
نشأت گرفته از رقابت ناقص (یا بازده کاهنده نسبت به مقیاس) است و هزینههای نامتقارن میتواند یك ارتباط منفی
سرمایهگذاری نااطمینانی را ایجاد کند .در تعیین این رابطه رقابت ناقص نه تنها ضروری است بلكه یك نقش مرکزی را
بازی میکند.
. numerarw
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ب -رقابت ناقص
وقتی که رقابت ناقص باشد ،فرم حل شده برای تابع سرمایهگذاری متفاوت میشود .تفاوتها به فروض بینهایت در
مورد (  )r1 ،r2 ، مربوط میشود؛ مانند هزینههای عدم تعدیل (  و و ) ،سرمایهگذاری برگشتناپذیر (تعدیل شده)
بدون هزینه افزایش موجودی سرمایه ( و ∞و ) ،محدودیتهای ظرفیت بدون هزینه سرمایه اسقاط شده ( و و ∞)،
و سرمایه قبالً تعیین شده ،برای سادگی و مؤثر بودن مطلب ،مناسب است که فرض کنیم که = z1است ،همچنین سادهتر
است که فرض کنیم  I1همیشه مثبت است .با این فروض I1 ،و  I2به وسیله دو معادله زیر تخمین زده میشوند:

 0
 0

B 1

B 1



( )

hI1 1  r11B 1  BE1 I  0r1I 2B 1  I  0r2 I 2

() 9



hI2  I1  I 2  1  1   I  0r1I 2B 1  I  0r2 I 2

که به ترتیب با شرایط مرتبه اول دورههای و مطابقت میکنند.
یادآوری میکنیم که =  با مورد رقابت کامل مطابقت دارد و  > رقابت ناقص (یا بازده کاهنده نسبت به
مقیاس) را ارائه میدهد ،و تحت رقابت کامل   KK  0است.

وقتی که  افزایش مییابد (کشش تقاضا کاهش مییابد) ،سرمایهگذاری به تغییرات سطح نااطمینانی کمتر واکنش

میدهد .در حقیقت ،وقتی  > میشود رابطه نااطمینانی و سرمایهگذاری به سمت افقی بودن سیر میکند.
 .4مطالعات انجام شده در رابطه با نا اطمینانی و سرمايه گذاري

● کابالرو (  ،) 77ابل و ایبرلی (  ) 77و دیكسیت و پندیك (  ) 77آزمون کردهاند که چگونه عدم اطمینان
بر سرمایهگذاری بخش خصوصی اثر میگذارد و از این طریق رشد اقتصادی را متأثر میسازد.
● لوئیس سرون در سال  779در مقالهای تحت عنوان «نااطمینانی اقتصاد کالن و سرمایهگذاری بخش خصوصی
در کشورهای  :LCDSیك بررسی تجربی» دستهای از اطالعات گسترده را برای کشورهای در حال توسعه به کار
می برد تا براساس آنها برآورد کاملی از اثر نااطمینانی اقتصاد کالن بر سرمایهگذاری بخش خصوصی ارایه دهد .وی عدم
اطمینان متغیر کلیدی اقتصاد کالن ،تورم ،قیمت کاالهای سرمایهای ،رشد تولید (با معیاری به وسیله  ،)GDPادوار
تجاری ،نرخ ارز واقعی ،را برآورد میکند و ارتباط آن را با سرمایهگذاری بخش خصوصی میسنجد .نتایج مدل وی بر
قدرتمندی ارتباط سرمایهگذاری -نااطمینانی تأکید میکند .سه متغیر اول با سوددهی کل سرمایه در ارتباط هستند :تورم
اغلب به صورت یك معیار کلی اقتصاد آورده شده است ،بیثباتی غیرقابل پیشبینی این عنصر میتواند همچون یك
عالمت نااطمینانی اقتصاد کالن دیده شود.
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قیمت کاالهای سرمایهای به صورت محدود با هزینه سرمایه استفاده شده ارتباط دارد ،و بیثباتی تغییراتش میتواند
که یك عالمت منفی عدم اطمینان در سوددهی سرمایهگذاری کل دیده شود.
الگوی به کار رفته توسط سرون مدل (  GARCH ) ،میباشد .که به صورت زیر تعریف میشود:
() 9
Yit   0  1t  b1Yi ,t 1   it ; t  1,..., T

() 7
 it2   0   i1 it21   i it21

که   it21واریانس شرطی   iرا برای دوره  tنشان میدهد .برای هر متغیر موردنظر ،دو معادله ( ) 9و ( ) 7به
صورت جداگانه برای هر کشور  )i= ،... ،7 ( iتخمین زده میشود و   it21معادله ( ) به عنوان معیاری از نااطمینانی
برای  Yitبه کار میرود.
سرون سپس الگوی زیر را جهت برآورد سرمایهگذاری و تأثیر نااطمینانی بر آن مورد استفاده قرار داد:

I it  f ( I it 1 , X it , it )  uit
i  1,..., N

t  1,..., T

که  Iلگاریتم سرمایهگذاری بخش خصوصی در قیمتهای ثابت X ،ترکیبی از متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایهگذاری

بخش خصوصی و  نشانگر شاخصهای نااطمینانی است و  uجزء اخالل است.

ایشان در مدل خود از متغیرهای توضیحی؛ لگاریتم سرمایهگذاری خصوصی وقفهدار ،لگاریتم  GDPواقعی
وقفه دار ،لگاریتم قیمت نسبی سرمایه ،نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به  GDPو نرخ بهره واقعی به عنوان
متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده کرده است؛ و واریانسهای شرطی اندازهگیری شده
متغیر مورد بررسی توسط الگوی (  GARCH ) ،را به عنوان معیارهای نااطمینانی وارد الگوی خود ساخته است.
نتایج برآورد مدل حاکی از تأثیر منفی نااطمینانی مورد تجارت ،نرخ ارز واقعی و قیمت سرمایه و تأثیر مثبت نااطمینانی
تورم و نرخ رشد  GDPبر سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
● کالكجنینی و سالتاری (

) در مطالعهای به ارتباط میان نااطمینانی و سرمایهگذاری در اقتصاد اروپا

میپردازند .ایشان نشان میدهند که افزایشی در نرخ رشد تقاضای انتظاری ( )gYeهمیشه اثر مثبت بر سرمایهگذاری دارد
و افزایش در نااطمینانی تقاضا (  )  ye2همیشه اثر منفی بر پروژههای سرمایهگذاری دارد .با استفاده از متغیرهای فصلی
برای  9کشور اروپایی :بلژیك ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ایرلند ،هلند و انگلستان مدل زیر را تخمین زدند:
2
( I / K )i   0  1 gYi e   2 Yei
 3rrl1i   4ec1i   i

i  1,...,7

که:
( I / K )i  ( I / K )i  ( I / K ) 1i

.Calcaginini, G. &E. Saltari.(2001).
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) ( JI  ln P  ln P1

rrli  rli  JIi

 :Iسرمایهگذاری ثابت بدون مشارکت بخش خصوصی
 :Kموجودی سرمایه
 :gYeiنرخ رشد تولید انتظاری
 :  ye2نااطمینانی تقاضا
 :rlنرخ بهره بلندمدت
 :ecدوره تصحیح خطا ()ec=I-Y
 :Yارزش افزوده
 :Pشاخص ضمنی ارزش افزوده
● لنسینك ،هانگ و استرکن ( 9

) در مقالهای تحت عنوان «آیا نااطمینانی بر رشد اقتصادی اثر میگذارد؟ یك

تحلیل تجربی» ،به تأثیر نااطمینانی بر رشد اقتصادی میپردازد .وی مقیاسهایی از نااطمینانی صادرات ،نااطمینانی سیاست
دولت و نااطمینانی قیمت را برای بررسی یك مدل رشد ،در نظر میگیرد .جامعه آماری این مطالعه 9

اقتصاد در حال

توسعه و توسعه یافته در دوره  79 - 77میباشد .نتایج این مطالعه نشان میدهد که نااطمینانی اثر منفی بر رشد
اقتصادی دارد و بر اهمیت ثبات صادرات و سیاستها تأکید میکند .روش بكار رفته توسط ایشان برای اندازهگیری
نااطمینانی به صورت ذیل میباشد:
ابتدا برای متغیر تحت بررسی ،یك معادله خود رگرسیون با وارد کردن روند زمانی در نظر گرفته شده است؛ و
انحراف استاندارد باقیماندهها برای این معادله رگرسیونی به عنوان نمایندهای برای اطمینانی مورد استفاده قرار گرفته
است .معادله به صورت یك فرایند خود رگرسیون مرتبه دوم به صورت زیر میباشد:
Pt  a1  a2T  a3 Pt 1 _ a4 Pt  2 _ et

 :Ptمتغیر تحت بررسی
 :Tروند زمانی
 :etخطای دوره
برای هر کشور نااطمینانی با توجه به یك متغیر توضیحی (مثالً  )Pاز طریق انحراف استاندارد باقیماندهها اندازهگیری
شده است .در این مطالعه بر نوع از نااطمینانیها تمرکز شده است.
 :EBUDنااطمینانی با توجه به کسر بودجه
 :ETAXنااطمینانی با توجه به مالیاتها
 :EGOVCنااطمینانی با توجه به مصرف دولت
 :EEXPنااطمینانی با توجه به ارزش صادرات
. Error correction term
.Lensink, R., Hong,B. &E.sterken.(2000).
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 :ERINIRنااطمینانی با توجه به نرخ بهره واقعی
 :EINFLنااطمینانی با توجه به تورم
 ETAX ،EBUDو  EGOVCنماینده نااطمینانی سیاستهای دولت EEXP ،نماینده نااطمینانی صادرات و
 ERINIRو  EINFLنماینده نااطمینانی قیمت میباشد.
ایشان با استفاده از مدل رگرسیونی زیر به تأثیر نااطمینانی متغیرهای گانه باال بر نرخ رشد اقتصادی جامعه مطالعاتی خود
میپردازد.
PCGROWTH   j  ij I   mj M   zj ZL j  

 :PCGROWTHنرخ رشد سرانه GDP
 :Iبردار ثابت متغیرهایی است که به مدل اضافه میشود.
 :Mمتغیر سرمایه که به عنوان یك معیار عدم اطمینان میباشد.

 :Zjبرداری از متغیرهای نماینده نااطمینانی (  ) را جداگانه داخل مدل میکند و اثر آنها را بر رشد اقتصادی مورد
بررسی قرار میدهد .نتایج کار نشان میدهد که مورد از معیار نااطمینانی بررسی شده یك اثر قوی منفی و معنیدار بر
رشد اقتصادی بیان میکنند؛ معیار نااطمینانی که به سیاستهای دولت مربوط میشود یعنی نااطمینانی مخارج دولتی،
مالیاتها و کسری بودجه به طور باالیی معنیدار هستند و اثر منفی قوی بر رشد سرانه دارند .نااطمینانی تجارت هم اثر منفی
قوی بر رشد اقتصادی دارد و عدم اطمینان سرمایه و تورم نیز اثرات منفی و معنیداری ضعیفی را داشتند .سرانجام با توجه به
این معادله و مالحظه مطا لعات تجربی به تصریح مدل میپردازیم.
 .5برآورد مدل و تجزيه و تحلیل يافتهها
  .آمار و اطالعات مورد استفادهدر این مقاله به منظور بررسی رابطهی میان نا اطمینانی صادرات غیرنفتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی از آمار و
اطالعات بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران 9استفاده شده است .دادهها به صورت ساالنه میباشند و محدوده زمانی
برای تخمین مدل از سال 9

تا سال 97

میباشد.با توجه به اینكه دادههای مورد استفاده در این مقاله بر اساس

سریهای زمانی است،ازنرم افزارهای اقتصادسنجی که برای این منظور تدوین شده اند استفاده میشود .و از بین نرم
افزارهای موجود ،نرم افزار ایویز 7انتخاب شد .این نرم افزار به دلیل سهولت استفاده ،دقت باال و امكانات فراوان در
تحلیلهای سری زمانی به ویژه الگوی خود توضیح برداری (  )VARو تصحیح خطای برداری ( )VECMاهمیت
بسیاری دارد.
  .معرفی مدل و فر آیند برآورددر این مقاله ،عالوه بر متغیر نا اطمینانی صادرات غیر نفتی از متغیرهای کالن اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی،
نرخ تورم و واردات نیز استفاده شده است .برای اندازه گیری متغیرنا اطمینانی صادرات غیر نفتی نیز از میان معیارهای
.www.cbi.ir.
.Eviews
.Vector Auto-Regression.
41
.Vector Error Correction Model
38
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متفاوت محاسبهی نا اطمینانی ،از یك مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی استفاده شده است و از این متغیر
به عنوان یكی از متغیرهای مستقل موجود در مدل استفاده شده است.تابع رگرسیونی مربوط به سرمایهگذاری بخش
خصوصی شامل متغیر وابسته (متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی) ،نا اطمینانی صادرات غیر نفتی ،تولید ناخالص
داخلی و متغیر نرخ تورم (محاسبه شده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی) و واردات است که به عنوان متغیرهای
توضیحی مورد استفاده قرار میگیرند .مدل مورد استفاده در این مقاله به این صورت تعریف میشود:
)Log( PI )  C  1 Log(GDP)   2 Log( EXFV )   3 Log( IMP)   4 Log( P

ابتدا ،این مقاله به بررسی ایستایی متغیرها می پردازد و سپس با انجام آزمون ریشه واحد در همه متغیرها به این نتیجه
دست می یابیم که تفاضل مرتبه اول همه متغیرها ایستا است و به عبارتی همه متغیرهای مدل انباشته از مرتبه اول یا )I(1
هستند .عالوه بر این ،متغیرلگاریتم صادرات با استفاده از مدلهای ( )ARIMAبر آورد شد و بهترین مدل برای اندازه
گیری متغیرنا اطمینانی صادرات غیر نفتی از طریق مدل  GARCHبه دست آمد و با بكار گیری مدلهای (،)VAR
وقفه بهینه در مدل به دست آمد .در ادامه ،از طریق آزمون جوهانسن به بررسی رابطه بلند مدت هم انباشته بین متغیرها
پرداختیم تا در صورت رابطه تعادلی بلند مدت هم انباشته ،از الگوی تصحیح خطای برداری ( (VECMاستفاده شده
و نتایج آن تفسیر شود.
نام مدل

متغیرهای توضیحی

متغیر وابسته

لگاریتم نااطمینانی صادرات غیر نفتی LEXFV
مدل

سرمایهگذاری

خصوصی

بخش

لگاریتم

سرمایهگذاری
LPI

بخش

خصوصی

لگاریتم تولید ناخالص داخلی

LGDP

لگاریتم نرخ تورم

LP

لگاریتم واردات

LIMP

  .نتایج برآوردالف) نتایج آزمون ایستایی متغیرهای مدل
این آزمون برای متغیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی ،نا اطمینانی صادرات غیر نفتی ،تولید ناخالص داخلی و
متغیر نرخ تورم و واردات به قیمت ثابت سال 9

انجام گرفته است .در این مقاله برای بررسی ایستایی متغیرها ،از

آزمون دیكی فولر تعمیم یافته که از آزمونهای معتبر ایستایی است ،استفاده شده است 9.با مقایسهی آمارهی دیكی فولر
و مقادیر بحرانی مكینون 9به بررسی ایستایی متغیرها پرداختیم .عالوه بر این ،سه حالت وجود عرض از مبدا ،روند و یا
هیچ یك از این دو نیز از طریق کمترین معیار 7در متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفته است.این نتایج به دست آمده
42

. GARCH
.Unit Root Test
.Autoregressive Integrated Moving Average
45
. Johansen Cointegration Test
46
.Vector Error Correction Model
47
 .در رابطه با متغیرنا اطمینانی صادرات غیر نفتی،برای پرهیزاز خود همبستگی جمالت خطای رگرسیون و به دلیل وجود مشکل واریانس ناهمسانی شرطی در این متغیر از روش ارائه شده
43
44

توسط (فیلیپس-پرون) برای آزمون ایستایی این متغیر استفاده شده است.
. Mackinnon critical Values
49
.Akaike&Schwarz
48
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نشان میدهد که همه متغیرها در سطح نا ایستا هستند و در مرحله بعد "تفاضل مرتبه اول" آنها نیز مورد آزمون قرار
گرفته است .نتایج این آزمون نشان میدهد که تفاضل مرتبه اول همه متغیرها در سطح  95درصد ایستا است .بنابراین،
این نتیجه به دست میآید که همه متغیرهای مدل ،انباشته از مرتبه یك یا ) I(1هستند.
جدول  -نتایج آزمون ایستایی متغیرهای مدل
نتایج آزمون در سطح متغیر

مقدار محاسباتی آماره مقدار بحرانی آماره سطح

متغیر

شرح

LGDP

لگاریتم تولید ناخالص داخلی

LEXFV

لگاریتم نا اطمینانی صادرات غیر نفتی

LIMP

لگاریتم واردات

LP

لگاریتم نرخ تورم

دیكی فولر

دیكی فولر

(درصد )

- / 9
- /7

- /

- /
*

- /9

**

- /

**

- /7

**

- /

- / 9
- /7

- /7
- /
- / 9

/99

- /7
- /

LPI

لگاریتم

سرمایهگذاری

بخش

خصوصی

- / 9
- /

- /7
- /

انجام آزمون در تفاضل مرتبه اول متغیر
)D(LGDP
)D(LEXFV

تفاضل مرتبه اول لگاریتم تولید ناخالص

داخلی
تفاضل مرتبه اول لگاریتم نوسان صادرات
غیر نفتی

)D(LIMP

تفاضل مرتبه اول لگاریتم واردات

)D(LP

تفاضل مرتبه اول نرخ تورم

)D(LPI

تفاضل مرتبه اول سرمایهگذاری بخش
خصوصی

*

- /

- / 9

- 7/9

**

- /

- /

- /

- /97

- /

- / 9

- / 9

ماخذ  :نتایج تحقیق

*میزان محاسباتی آماره فیلیپس و پرون((PP

** میزان بحرانی آماره فیلیپس و پرون((PP

ب) شبیهسازی تفاضل مرتبهی اول صادرات از طریق مدلهای ()ARIMA

احتمال
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برای این که بتوانیم تفاضل مرتبهی اول لگاریتم صادرات غیر نفتی را از طریق مدلهای  ARIMAتخمین بزنیم،
ابتدا باید تشخیص دهیم مدل  ARاست یا  MAو یا  .ARMAبا توجه به این که متغیر صادرات غیر نفتی در سطح مانا
نبود و با تفاضل مرتبهی اول به مانا تبدیل شد ،نمودار همبستگی نگار این متغیر را در تفاضل مرتبهی اول بررسی کردیم
و بر اساس آن میتوان اظهار کرد که تفاضل مرتبهی اول متغیر لگاریتم صادرات غیر نفتی از ترکیبی از فرآیندهای AR
و  MAدر وقفههای و از  MAودر وقفهی  5از ARتبعیت میکند .الزم به ذکر است که اعمال هر ترکیبی از AR
و  MAمجاز است و ما دنبال ترکیبی هستیم که حداقل مقدار معیارهای آکائیك و شوارتز را داشته باشد .پس از بررسی
حالتهای مختلف ،مدلی بر اساس فرآیند) ARIMA(5,1,5به دست آمد.
ج) تولید نا اطمینانی صادرات غیر نفتی از طریق مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی
در این مرحله در پی کسب مدل  ARCHبا وقفههای مختلف  ARIMAهستیم که حداقل مقدار برای معیارهای
 AICو  SCرا دارد .پس از برآورد مدل ) ARIMA(5,1,5و مشاهده تاثیر  ARCHاز طریق آزمون ARCH
 ،LM testمتغیر نا اطمینانی صادرات غیر نفتی را با استفاده از مدل خود رگرسیونی واریانس نا همسان شرطی و خود
رگرسیونی واریانس نا همسان شرطی تعمیم یافته ،اندازه گیری کردیم که در نهایت بهترین مدل با )GARCH(2,1به
دست آمد .در مرحله بعد ،با وجود دو سری از الگوی انباشته مرتبه یك ،وجود رابطه همگرایی بین آنها مورد آزمون
قرار میگیرد تا در صورت وجود این رابطه ،الگوی تصحیح خطای برداری به دست آید .با توجه به اینكه تعداد
متغیرهایی که در رابطه بلند مدت منظور میشوند بیش از دو متغیر است ،از روش جوهانسن استفاده شده است که در این
حالت نسبت به روش انگل گرنجر مناسب تر است.
د) نتایج تعیین طول وقفه مناسب در مدل
برای تعیین تعداد روابط بلند مدت با استفاده از روش جوهانسن ،میبایست ابتدا الگوی خود توضیح برداری
( )VARمتناسب با بردار متغیرها به دست آید تا با آزمون ریشههای مشخصه ماتریس ضرایب حاصل از تعداد روابط
بلند مدت بین متغیرها تعیین شود.نخستین مرحله در بر آورد الگوی ( ،)VARتعیین وقفه بهینه در الگو است که
میبایست ابتدا ،وقفه در آزمون تعیین شود .با توجه به اینكه حجم نمونه کوچك است و تعداد وقفه بیش سه ،درجه
آزادی را به شدت کاهش میدهد ،حداکثر دو وقفه برای آزمون تعیین شده است که با استفاده از معیارهای آکائیك
( ،)AICشوارتز بیزین ( ،)SBCحنان کوئین ( )HQCو آزمون نسبت راستنمایی ( )LRصورت گرفته است .یكی از
عوارض انتخاب نامناسب وقفه در الگو  ،ایجاد خود همبستگی در جمالت باقیمانده است  .عالوه بر این ،نرمال بودن
جمالت باقیمانده الگو نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.آزمون عدم خود همبستگی و نرمالیتی به ترتیب بر اساس آزمون
( )JB, LMانجام شد که نتایج آن ،بر انتخاب وقفه مناسب برای الگو تاکید دارد  .آزمون ثبات الگوی برآورد شده نیز
انجام شد که نتایج آن نیز نشان دهنده ثبات سیستم است.
. Correlogram
. ARCH
52
.Hannan-Quinn
50
51
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با توجه به نتایج آزمون تعیین وقفه بهینه الگوی ( )VARو بر اساس معیار آکا ئیك ،سه وقفه ،به عنوان وقفه مناسب
برای الگو انتخاب شد و در ادامه به بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها و مدل ( )VECMپرداخته شد.
جدول -نتایج آزمون تعیین وقفه بهینه الگوی ()VAR
تعداد وقفه

LR

FPE

AIC

/97

/
/9

/ 7
*/ 9

/

/

/ 7

- 9/

*

- 9/

*

/ 9

SBC

/

- 9/ 9

*

HQC

- 9/ 7

- /

- 9/

- /
*

- / 9

- 9/

ما خذ  :نتایج تحقیق

ه) نتایج آزمون همانباشتگی مدل
در این آزمون بر اساس روش جوها نسن ،آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه میبایست مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی
که این آماره در سطوح معنادار موردنظر ،بزرگتر از مقادیر بحرانی باشد ،فرضیه صفر مبنی بر اینكه هیچ رابطه بلندمدتی
میان متغیرها برقرار نیست را میتوان رد کرد و متعاقب آن ،فرضیههایی دال بر وجود حداکثر یك یا دو رابطه بلندمدت
قابل بررسی خواهند بود.در این مقاله  ،همگرایی بر اساس شرایط حالت سوم ،یعنی زمانی است که فاقد ا لگوی کوتاه
مدت روند است ،اما عرض از مبدا دارد .مطابق با نتایج این آزمون در جدول شماره سه ،هر دو ،آماره اثر و حداکثر
مقدار ویژه بر وجود یك رابطه بلند مدت در سطح  7درصد اطمینان بین متغیرهای الگو را تایید میکند.
جدول  -نتایج آزمون تعیین مرتبه همگرایی در مدل
فرض H0

فرض H1

مقدار ویژه

آماره اثر )(trace

مقدار بحرانی (سطح

=R

>R

/99

/

7/9

=R

>R

/ 9

9/

9/9

=R

>R

/

/ 9

7/97

=R

>R

/

/9

/ 7

مقدار ویژه

آماره حد اکثر مقدار ویژه ))Max-Eigen

مقدار بحرانی (سطح

فرض H0

فرض H1

=R

>R

/99

9/99

/99

=R

>R

/ 9

/

9/ 9

=R

>R

/

/

/

=R

>R

/

/ 9

/ 9

) /

) /
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مبنای انتخاب الگو در این مقا له بیانگر این است که در صورت وجود رابطه بلند مدت ،الگوی تصحیح خطا ی برداری
برآورد میشود .بنابراین ،با توجه به نتایج آزمون جوهانسن که بر وجود حداقل یك رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل
تاکید دارد ،ضرورت داشت که این رابطه بر اساس الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شود.
ی) نتایج برآورد الگوی تصحیح خطابرداری
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نخستین مرحله برای برآورد الگوی تصحیح خطا برداری ،تعیین وقفه مناسب برای تفاضل متغیرها در الگو است و با توجه
به اینكه تعداد وقفههای الگوی ( )VECMدر تفاضل متغیرها با تعداد وقفههای سطح متغیرها در الگوی ( )VARمرتبط
است ،با آگاهی از تعداد وقفه در این الگو ،تعداد وقفه تفاضل متغیرها نیز در الگوی ( )VECMبه دست میآید .با
توجه به اینكه وقفه بهینه در الگوی ( )VARسه است ،وقفه تفاضل متغیرها در الگوی ( )VECMدو خواهد بود .در
واقع ،الگوی تصحیح خطا برداری مربوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی با توجه به وجود یك رابطه بلند مدت ،وقفه
دو در تفاضل متغیرها و با در نظر گرفتن عرض از مبدا در رابطه کوتاه مدت و بلند مدت به دست میآید.در برآورد بلند
مدت ،میبایست شناسایی این روابط در نظر گرفته شود .رابطه بلند مدت بین چند متغیر ،ترکیب خطی آنهاست که
منحصر به فرد نیست  .در نرم افزار ایویز ،رابطه بلند مدت برآورد شده به صورت خود کار و بر اساس یكی از متغیرهای
نرمال شده است تا در نهایت را بطه ای منحصر به فرد به دست آید .رابطه بلند مدت بر اساس متغیر لگاریتم
سرمایهگذاری بخش خصوصی ( )PIنرمال شده است .در روابط بلند مدت به دست آمده ،الگوی تصحیح خطا برداری
آثار خالص هر کدام از متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته را به طور مجزا مورد بررسی قرار میدهد و به عبارتی رابطه
هم خطی بین متغیرها در روابط بلند مدت ،توسط مدل برآورد شده خنثی میشود.
جدول  -نتایج بر آورد الگوی تصحیح خطای برداری (  ) VECMدر مدل سرمایهگذاری بخش خصوصی در بلند مدت
متغیر

شرح

ضریب

آماره t

)Log(GDP

لگاریتم تولید نا خالص داخلی

*/ 9

- 9/ 9

)Log(EXFV

لگاریتم نا اطمینانی صادرات غیر نفتی

*

/ 9

)Log(IMP

لگاریتم واردات

*

/

)Log(P

لگاریتم نرخ تورم

*

- /

CONST

عرض از مبداء

- / 9

- 9/

- /77
/9
-

ماخذ :نتایج تحقیق
* :ضرایب معنا دار در سطح  7درصد اطمینان است.
بنابراین ،مدل نهایی سرمایه گذاری بخش خصوصی در بلند مدت به این صورت ارایه میشود :
Log(PI) = -7.4499+1.3739 Log(GDP) -0.47830 Log(EXFV) +0.14163 Log(IMP) -0.06579
)Log(P
)(0.1657
)(0.18503
)(0.70441
)(0.02406
][--8.28781
][2.58497] [-1.99508
][2.73491

 .6نتیجهگیري و ارائه پیشنهاد
هدف اصلی این مقاله ،بررسی تأثیر نااطمینانی صادرات غیر نفتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران
است.مدل این تحقیق ،بر اساس الگوی تصحیح خطا برداری ( )VECو با استفاده از نرم افزار ( )Eviewsبرآورد شده
است.عالوه بر این ،رابطه بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم و واردات نیز با سرمایهگذاری بخش خصوصی
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در مدل تصحیح خطابرداری ( )VECمورد بررسی قرار گرفت  .دوره زمانی این مطالعه به صورت ساالنه طی سالهای
(9

تا  ) 97بوده است.با توجه به نتایج صحیح آماری از الگوی تصحیح خطا برداری که منطبق با مبانی نظری

موجود است ،به تفسیر نتایج این مدل میپردازیم که به این شرح ارا ئه میشود:
 متغیر تولید ناخالص داخلی در بلندمدت بر روی سرمایهگذاری بخش خصوصی اثر مثبت دارد و آن را با ضریب / 9افزایش میدهد .بدین مفهوم که اگر تولید ناخالص داخلی یك درصد افزایش یابد ،سرمایهگذاری بخش خصوصی به
میزان  / 9درصد افزایش مییابد که تأیید تئوری اصل شتاب در اقتصاد ایران میباشد
 واریانسهای شرطی بدست آمده از مدل ) GARCH(2,1که به عنوان شاخص نا اطمینانی صادرات غیر نفتی در نظرگرفته شده است ،اثر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.در واقع نا اطمینانی صادرات غیر نفتی در
بلند مدت بر روی سرمایهگذاری بخش خصوصی اثر منفی دارد و آن را با ضریب  / 9کاهش میدهد .چنانچه نا
اطمینانی صادرات غیر نفتی یك درصد افزایش یابد ،سرمایهگذاری بخش خصوصی به اندازهی  / 9درصد کاهش
مییابد
 از آنجا که بیشتر کاالهای سرمایه ای در ایران وارداتی می باشند ،لذا با افزایش واردات کاالهای سرمایه ای ،سرمایهگذاری بخش خصوصی به مراتب افزایش می یابد.متغیر واردات در بلندمدت بر روی سرمایهگذاری بخش خصوصی اثر
مثبت دارد و آن را با ضریب

 /افزایش میدهد .بدین مفهوم که اگر واردات در کشور یك درصد افزایش یابد،

سرمایهگذاری بخش خصوصی به میزان

 /درصد افزایش مییابد.

 -متغیر نرخ تورم نیز در بلندمدت تأثیر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد و آن را با ضریب

 /تحت تأثیر

قرار میدهد .بدین مفهوم که اگر نرخ تورم یك درصد افزایش یابد ،سرمایهگذاری بخش خصصوی به میزان

/

درصد کاهش مییابد .نرخ تورم که به عنوان شاخص بیثباتی اقتصادی در اقتصاد مطرح است و اقتصاد را در کنترل
سیاستها ناتوان نشان میدهد ،تأثیر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد.
_ ضریب جمله تصحیح خطا در این الگو

 - /است ،که عالمت این ضریب نیز تاکید کننده وجود رابطه بلند مدت

بین متغیرهای الگو است .عالوه بر این ،مقدار آن نشان میدهد که

 /عدم تعادل ،از رابطه بلند مدت در یك دوره

تعدیل میشود.الزم است به این نكته اشاره شود که نمیتوان با اتكاء بر نتایج بلندمدت (هدف این پژوهش) صراحتاً به
تأثیر منفی نا اطمینانی صادرات غیر نفتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت نیز رأی دارد؛ چرا که عوامل
گوناگونی ممكن است منجر به تأثیرگذاری متفاوت نا اطمینانی صادرات غیر نفتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی
شوند .از آن جمله میتوان به انتظارات سرمایهگذاران اشاره کرد ،میتوان چنین استدالل کرد که نحوهی شكلگیری
انتظارات در کوتاه مدت و بلندمدت متفاوت خواهد بود .بدین ترتیب که در کوتاه مدت عوامل محدودتری در تغییر
انتظارات افراد نقش دارند و لیكن در بلندمدت ،به دلیل بازهی زمانی گستردهتری که در اختیار سرمایهگذاران قرار دارد،
تغییر و تعدیل انتظارات با سهولت بیشتری امكانپذیر خواهد بود .شایان ذکر است که بازهی زمانی در ارتباط با
ریسكپذیری و ریسكگریزی سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز مهم به نظر میرسد ،لذا چنانچه سرمایهگذاران بخش
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خصوصی بازهی زمانی طوالنیتری را در اختیار داشته باشند ،عامل ریسك نقش حساس و مهمی در سرمایهگذاری
بخش خصوصی خواهد داشت.
در نهایت شناسایی عوامل اثر گذار بر بی ثباتی و در نتیجه نا اطمینانی صادرات و کنترل کردن آنها در جهت تقویت و
توسعه صادرات غیر نفتی و ابداع روش های نوین بازار گردانی در سطح بین المللی در راستای رشد سرمایه گذاری بخش
خصوصی پیشنهاد می شود.

 مدیریت و اقتصاد،دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری
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