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 گذاري در بخش کشاورزي ایران اطمینانی تورم بر سرمایه بررسی اثر نا
  2رضا محسنی و *1اسدي مصطفی بنی

  08/10/95 پذیرش:تاریخ      05/02/94تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

گذاري در بخش کشاورزي امري مهم در تأمین امنیت غذایی هر کشور است. به همین  سرمایه    

گذاري در این بخش ضروري است. وجود برخی تنگناهاي  سرمایه علت شناسایی عوامل مؤثر بر

هاي  اما گاهی سیاست ،کرده است رو روبهگذاري در این بخش را با مشکل  طبیعی و ریسک، سرمایه

گذاري در یک  تواند بر سرمایه کند. از جمله عواملی که می اقتصادي نیز این روند را تشدید می

انی تورم است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورم بر اقتصاد اثرگذاري کند، نااطمین

باشد. براي محاسبه شاخص  می 1350- 1389گذاري بخش کشاورزي در ایران طی دوره  سرمایه

از روش  ها لهنااطمینانی تورم از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و براي برآورد معاد

استفاده شد. نتایج مطالعه ارتباط منفی بین نااطمینانی تورم و  خودتوضیح برداري با وقفه گسترده

کند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه  گذاري در بخش کشاورزي را تأیید می سرمایه

ها  گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادي، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت شود، سیاست می
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 JEL :P24  ، E22بندي طبقه

  .ARDLگذاري، بخش کشاورزي،  نااطمینانی تورم، سرمایههاي کلیدي:  واژه

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .آموخته دکتري بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمان دانش -1

  .استادیار دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی -2

   baniasadi.m65@gmail.comنویسنده مسئول: -*



38 خش کشاورزي ایرانگذاري در ب اطمینانی تورم بر سرمایه بررسی اثر نا                                      

  پیشگفتار

ترین فعالیت تولیدي و اقتصادي، نقش بسیار مهم و اساسی در توسعه کشاورزي به عنوان کهن    

که کشاورزي محور توسعه و اي ه گونهتوسعه دارد؛ ب هاي درحالکشور ویژهاقتصادي همه کشورها و ب

درصد از  23درصد از تولید ناخالص ملی،  12کشور با تأمین  بخش کشاورزيامنیت غذایی است. 

درصد از صادرات  36کشور،  نیازهاي غذاییدرصد از  85ز اشتغال نیروي کار و دارا بودن بیش ا

هاي ترین بخش اقتصادي و محور برنامه درصد از صادرات غیرنفتی، به عنوان مهم 21کشور و 

). با توجه به جایگاه بخش کشاورزي 1388و همکاران، توسعه اقتصادي کشور مطرح است (نعیمی 

امنیت غذایی و اهمیت سیاسی مربوط به آن، توجه به بخش کشاورزي  ،چنین در اقتصاد کشور و هم

 مقدارو توسعه این بخش ضروري است. یکی از عوامل بسیار مهم در توسعه بخش کشاورزي، 

ابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در فرایند گذاري در این بخش است. سرمایه به لحاظ ق سرمایه

مهم  گذاري یکی از اجزاي کند. سرمایه هاي اقتصادي ایفا می تولید، نقش بسیار مهمی در فعالیت

اقتصادي و رشد اقتصادي هر کشور  هاي اي در نوسان کننده بسیار تعیین است که نقش تقاضاي کل

گذاران اقتصادي  کانون توجه اقتصاددانان و سیاستگذاري در  کند؛ لذا شناخت رفتار سرمایه ایفا می

اند تا بتوانند رفتار  پردازان درصدد تهیه الگویی بوده بوده است. بر این اساس، از دیرباز نظریه

زاده،  گذاري را تبیین و عوامل مهمِ تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند (آرمن و میرابی سرمایه

گذاري به دلیل وابستگی شدید به درآمدهاي نفتی و  سرمایه). در ایران موضوع سرمایه و 1391

ثباتی قیمت آن و باال بودن ریسک، همواره با مشکالت فراوانی همراه بوده و به همین دلیل  بی

هاي شدیدي داشته است. در  از جمله بخش کشاورزي، نوسان گوناگونهاي  گذاري در بخش سرمایه

برداران،  ساختاري و کمبود امکانات مالی اکثر بهرهبخش کشاورزي به دلیل وجود تنگناهاي 

). با توجه 1382تر داشته است (شاکري و موسوي،  بیش يگذاري نمود مشکالت مربوط به سرمایه

گذاري در بخش  رسد شناسایی متغیرهاي تأثیرگذار بر سرمایه به مطالب ذکر شده، به نظر می

گذاري در این بخش را  ین عوامل بتوان سرمایهبهبود بخشیدن ا راهکشاورزي ضرورت دارد تا از 

گذاري در بخش کشاورزي به عوامل کمی و کیفی (آب، خاك، اقلیم، نیروي  رواج داد. سرمایه

زمان در نظر  انسانی، انرژي و موجودي سرمایه اولیه ) وابسته است، لذا اگر تمامی این عوامل را هم

). یکی دیگر از 1382د بود (شاکري و موسوي، ها پیچیده خواه بگیریم، مشخص کردن اثرات آن

گذاري است که اغلب آن را با نرخ بهره نشان  گذاري، هزینه سرمایه متغیرهاي تأثیرگذار بر سرمایه

شود،  رقابتی تعیین نمی گونه  اما چون در ایران نرخ بهره توسط بانک مرکزي معین و به، دهند می

 هاي تواند بر تصمیم . یکی از عواملی که میکردرا هم بررسی  گذاري باید سایر عوامل مؤثر بر سرمایه

به حالتی گفته  یاطمینان ناکارگزاران اقتصادي تأثیرگذار باشد، نااطمینانی نسبت به آینده است. 
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اي که بدست  شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه می

توان به  ). بر این اساس نااطمینانی اقتصادي را می2007(هابارد،  آید، ممکن نیست آمده یا می

خود تعبیر کرد.  هاي بینی دقیق نتایج تصمیم توانایی کارگزاران اقتصادي در پیش نداشتن

ترین عوامل ایجادکننده نااطمینانی  ها یکی از مهم هاي اقتصادي و بعضاً غیراقتصادي دولت سیاست

ریزي  ها با توجه به افق زمانی خود، به طرح ). دولت1389و مجاب،  در اقتصاد هستند (کمیجانی

هاي  هاي مربوط به تورم در دوره ها منافع ناشی از بیکاري حال را با هزینه پردازند. آن ها می سیاست

گیرند (بارو و گوردون،  آینده مقایسه کرده و تصمیم به فریب دادن (یا ندادن) بخش خصوصی می

ها باالتر  تر بودن افق دید دولت مدت توسعه، به علت کوتاه زه در اقتصادهاي درحال). این انگی1983

ها براي کاهش  کند که دولت ) به این نکته اشاره می1971). اوکان (1389است (کمیجانی و مجاب، 

کند که  ) بیان می1977مشابه، فریدمن ( گونه  هاي غیرمنتظره دارند. به تورم نیاز به انجام سیاست

ها تورم باال در  کنند بلکه از نظر آن گاه تورم باال را به عنوان یک سیاست معرفی نمی ها هیچ ولتد

هاي رفاهی که در  هاي اشتغال کامل و یا سیاست ها نظیر سیاست هاي دیگر دولت نتیجه سیاست

تر  را بیشها  ها منافع ناشی از این سیاست آید. آن شود، بوجود می کل باعث افزایش مخارج دولت می

هاي باثبات وفادار  کنند، اما با این حال همچنان به هدف قیمت از زیان ناشی از تورم باال محاسبه می

هایی را براي مقابله با تورم باال را اجرا  وجود آمد، سیاست هنگامی که تورم به ،مانند. بنابراین می

کس تنها  در این حالت هیچ شود. مشخص است که کنند که باعث تغییرپذیري باالي تورم می می

کند و نااطمینانی  بینی شده تورم انتخاب نمی عنوان نرخ پیش یک عدد یا بازه کوچکی از اعداد را به

کارگزاران  هاي اما این نااطمینانی در تورم بر تصمیم ،یابد ها افزایش می مربوط به سطح قیمت

اثرات حقیقی نااطمینانی تورم بر رشد ه کاست  بر این باور) 1997اقتصادي اثرگذار است. فریدمن (

آیند که تورم انتظاري فرآیند بسته شدن قراردادها را تحت تأثیر قرار  به این دلیل بوجود می

بینی نرخ تورم  شود، نیازمند پیش هاي اسمی بسته می دهد. هر قراردادي که براساس پرداخت می

شده است، بوجود آید، توزیع ناخواسته ثروت رخ  بینی . اگر تورم باالتر از آنچه در قرارداد پیشاست

گیرند ضرر  برند و کسانی که پول می پردازند، نفع می دهد؛ کسانی که در قرارداد پول می می

بینی شده باشد، توزیع ثروت برخالف آنچه در  تر از نرخ تورم پیش کنند. اگر نرخ تورم واقعی کم می

گامی که نااطمینانی تورم باالتر است، فعاالن اقتصادي هن ،گفته شد، خواهد بود. بنابراین باال

هاي  هزینه دوم،شان را کاهش دهند،  طول دوره قراردادهاي نخست،کنند که  گریز تالش می ریسک

ها به علت تفاوت باالي انتظارات  زنی هزینه چانه سوم،بینی صرف کنند و  تري براي پیش بیش

هاي مولد  ین سه تغییر منجر به انتقال منابع اقتصاد از فعالیتدارد که ا باورشود. فریدمن  تر می بیش

  شود. به فرآیند بسته شدن قراردادها می
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تر باشد، شناسایی تغییر  که هرچه نااطمینانی بیشباوردارد ) 1977فریدمن ( ،چنین هم    

هاي خود  تر است زیرا کارگزاران اقتصادي قیمت دشوارهاي مطلق  هاي نسبی از تغییر قیمت قیمت

هاي  قیمت ،کنند. بنابراین بینی ناقص تورم آینده) تنظیم می دلیل پیش هاي متفاوت (به را در نرخ

تري نسبت به حالت  یابد و تولید کم گیرد، کارایی اقتصادي کاهش می نسبی تحت تأثیر قرار می

است که  بر این باورن با توجه به این دو دلیل عمده فریدم ،آید. بنابراین بدون نااطمینانی بوجود می

  اقتصادي منفی است. گوناگونهاي  گذاري در بخش رابطه بین نااطمینانی تورم و سرمایه

از  تا اند ها همواره تالش کرده با توجه به اهمیت مواد غذایی و قیمت آن در معیشت مردم، دولت    

). 1383کنند (نوري، هاي اقتصاد جلوگیري  افزایش قیمت مواد غذایی مطابق با تورم سایر بخش

با توجه به عدم افزایش قیمت محصوالت کشاورزي متناسب با نرخ تورم، انگیزه براي  ،رو ازاین

شود. وجود نااطمینانی تورم به دلیل عدم اعتماد به  گذاري در بخش کشاورزي کاسته می سرمایه

اقتصادي (نوري، هاي  آینده اقتصادي و بر هم زدن رابطه مبادله بخش کشاورزي با سایر بخش

  گذاري در این بخش داشته باشد. تواند تأثیر مخربی را بر سرمایه ) می1383

توان با الگوي  ها را نمی گذاري در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران قسمت اعظم سرمایه    

یطی، بر عوامل اقتصادي، عوامل مح افزونبخش کشاورزي که  بویژهگذاري توضیح داد.  رفتار سرمایه

گذاري در این بخش مؤثر است. در  تولید و سرمایه مقدارهوا، ریسک تولید و عوامل نهادي بر  و  آب

هاي اقتصادي، از متغیرهاي  گذاري بخش کشاورزي و سایر بخش سازي عوامل مؤثر بر سرمایه مدل

سرمایه  ) موجودي1379در مطالعه کیانی و جانویسلو ( ،مثال برايی استفاده شده است. گوناگون

گذاري کشاورزي تشخیص داده  ترین عوامل مؤثر بر سرمایه بخش کشاورزي و اعتبارات بانکی از مهم

اي و شاخص قیمتی محصوالت  افزوده بخش کشاورزي، قیمت کاالهاي سرمایه شده، اما ارزش

د ) دریافتن1382اهمیت و یا کم اهمیت هستند. شاکري و موسوي ( گذاري، بی کشاورزي بر سرمایه

ها داراي تأثیر  گذاري کشاورزي ندارد، تغییرات سطح عمومی قیمت که سود بانکی تأثیري بر سرمایه

  گذاري خصوصی در بخش کشاورزي دارد. منفی بر سرمایه

گذاري کشاورزي  تواند بر سرمایه با توجه به مباحث نظري در اقتصاد کالن، نااطمینانی تورم می    

گذاري بخش کشاورزي مورد توجه  نون تأثیر نااطمینانی تورم بر سرمایهاثرگذار باشد. متأسفانه تاک

مقاله سعی شده است به بررسی اثر این جدي پژوهشگران قرار نگرفته است. در این راستا در 

ی گوناگون هاي پژوهشگذاري بخش کشاورزي پرداخته شود. در  نااطمینانی تورم بر سرمایه

گذاري  ر گرفته و اثر آن بر متغیرهاي کالن و از جمله سرمایهنااطمینانی تورم مورد مطالعه قرا

اي به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم  ) در مطالعه2004( 1بررسی شده است. جوزف و فیلیپ دیویس

                                                
1 - Joseph & Philip Davis 
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ها  گذاري ثابت غیرمسکونی در ایالت متحده پرداختند. براي این منظور آن می و موقت بر سرمایهیدا

1از یک مدل 
ARDL دهد که نااطمینانی تورم هم به ها نشان می . نتایج مطالعه آنکردند استفاده  

گذاري گذاشته است، اما نااطمینانی موقت بر  می و هم موقت، اثر منفی بر سرمایهیدا گونه

گذاري  ) سرمایه2013( 2برخوردار است. اجون و اُگومیک تر بیش يگذاري از اهمیت و تأثیر سرمایه

شاورزي نیجریه را با وجود نااطمینانی مورد بررسی قرار دادند. براي این مستقیم خارجی در بخش ک

 پژوهش. نتایج کردندانباشتگی جوهانسون و مدل تصحیح خطا استفاده  ها از روش هم منظور آن

مدت و هم در بلندمدت تأثیر  گذاري مستقیم خارجی هم در کوتاه که سرمایه ندها نشان داد آن

گذاري کشاورزي در  ثباتی سیاسی اثر منفی بر سرمایه اما بی ،اشته استمثبت بر بخش کشاورزي د

دانند که باید در  نوسان نرخ ارز و نرخ تورم باال را مشکالتی می ،بلندمدت داشته است و در نهایت

  تر قرار گیرند. بیش یگذاري در کشاورزي مورد توجه جهت بهبود سرمایه

گذاري به  اي بررسی تأثیر متغیرهاي کیفی بر حجم سرمایه) بر1384نژاد و جبل عاملی ( عباسی    

ها براي بررسی تأثیر متغیرهاي  پردازند. آن بررسی رفتار یک بنگاه نمونه در شرایط نااطمینانی می

گذاري، دو متغیر موهومی براي دوره انقالب و دوره جنگ به مدل وارد کردند و  کیفی بر سرمایه

شود. کازرونی و دولتی  گذاري بخش خصوصی می باعث کاهش سرمایهثباتی  دریافتند که شرایط بی

ها با استفاده از  گذاري پرداختند. آن ) به بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و سرمایه1386(

. سپس با استفاده از یک مدل کردندشاخص نااطمینانی نرخ ارز را برآورد  GARCH(1,1)مدل 

ARDL و به این نتیجه رسیدند که میان نااطمینانی نرخ  کردندگذاري بررسی  هرابطه آن را با سرمای

) در 1389گذاري خصوصی ارتباط منفی وجود دارد. کمیجانی و مجاب ( ارز حقیقی و سرمایه

ها ابتدا نااطمینانی  گذاري در ایران را بررسی نمودند. آن اي رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه مطالعه

. سپس با استفاده از سه مدل کردندمحاسبه  ARCH(1,1)دل اقتصادسنجی و م راهتورم را از 

ها حاکی از  گذاري پرداختند. نتایج آن رگرسیون خطی، به بررسی رابطه نااطمینانی تورم با سرمایه

) اثر تورم 1389زاده ( گذاري دارد. آرمن و میرابی وجود رابطه منفی میان نااطمینانی تورم و سرمایه

. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اثر تورم کردندگذاري واقعی در ایران را بررسی  هبر سرمای

اي  کند. اگر نرخ تورم از سطح آستانه گذاري، از نوعی فرایند تعدیل نامتقارن پیروي می بر سرمایه

خ باشد، نه اما اگر نرخ تورم زیر این نر ،گذاري خواهد داشت باالتر باشد، تورم اثر منفی بر سرمایه

گذاري را افزایش دهد.  تواند سطح سرمایه ها می رود بلکه افزایش قیمت تنها اثر منفی از بین می

گذاري  ) تأثیر نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه1391صمدي و همکاران (

                                                
1 - Autoregressive Distributed Lag 
2 - Ajuwon & Ogwumike 
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نی را با استفاده از ها نااطمینا مستقیم خارجی در کشورهاي اسالمی را بررسی نمودند. در ابتدا آن

هاي تابلویی تأثیر  و سپس با استفاده از روش داده کردندبرآورد  GARCHو  ARCHهاي  مدل

که نااطمینانی  ندگذاري خارجی را بررسی نمودند. نتایج این مطالعه نشان داد نااطمینانی بر سرمایه

  اند.  شتهگذاري خارجی دا نرخ ارز و نااطمینانی نرخ تورم اثر منفی بر سرمایه

اي در داخل انجام  گذاري در بخش کشاورزي مطالعه در موضوع ارتباط نااطمینانی تورم و سرمایه    

گذاري کشاورزي مطالعاتی انجام گرفته که در  اما در خصوص عوامل مؤثر بر سرمایه ،نشده است

  شود. ها اشاره می ادامه به برخی از آن

گذاري در بخش  اي به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ) در مطالعه1382شاکري و موسوي (    

کشاورزي پرداختند. در این مطالعه ابتدا عوامل مؤثر شناسایی شده سپس با استفاده از روش 

گذاري بخش  مدت و بلندمدت میان متغیرهاي شناسایی شده و سرمایه انباشتگی، روابط کوتاه هم

افزوده بخش کشاورزي در  آن است که ارزشکشاورزي بررسی شد. نتایج این مطالعه حاکی از 

گذاري نسبت  گذاري خصوصی در بخش کشاورزي تأثیري ندارد. کشش سرمایه بلندمدت بر سرمایه

گذاري خصوصی در بخش  دهنده این است که سرمایه به سود واقعی بلندمدت بانکی صفر و نشان

بانکی ندارد. در مورد تقاضاي هاي بلندمدت  کشاورزي ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده

متغیرهاي  ،چنین ها داراي تأثیر منفی است. هم گذاري دولتی، تغییرات سطح عمومی قیمت سرمایه

گذاري خصوصی در بخش  موجودي سرمایه دوره قبل و حجم اعتبارات پرداختی بر سرمایه

ي بخش خصوصی در گذار ) موانع سرمایه1383کشاورزي تأثیر مثبت دارد. صامتی و فرامرزپور (

زمان استفاده  ها براي این منظور از یک مدل معادالت هم . آنکردندبخش کشاورزي ایران را بررسی 

ترین عوامل  افزوده مهم دهد که نرخ تورم و ارزش هاي تجربی این مطالعه نشان می کردند. یافته

ثر منفی و مثبت بر ترتیب ا گذاري خصوصی در بخش کشاورزي هستند و به تأثیرگذار بر سرمایه

) وضعیت و ارتباط بین 1382گذاري خصوصی در بخش کشاورزي دارند. باقري و کرمی ( سرمایه

از روش تصحیح خطاي برداري و گذاري خصوصی و دولتی در بخش کشاورز را بررسی  سرمایه

تورم گذاري خصوصی با شاخص  د که متغیر سرمایهنده . نتایج این مطالعه نشان میکردنداستفاده 

ها  مدت بین آن اما رابطه کوتاه ،اي بلندمدت و مثبت دارد رابطه بلندمدت و منفی و با اعتبارات رابطه

  تأیید نشده است.

  

  پژوهشمبانی نظري و روش 

هاي اقتصادي  گذاري در سایر بخش با توجه به مطالعات نااطمینانی و سرمایه مطالعهاین در     

)، عباسی نژاد و جبل عاملی 1386)، کازرونی و دولتی (1384ایران نظیر گسکري و همکاران (
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ها  در نظر گرفته شد. در همه مدل گوناگون) سه مدل 1389) و کمیجانی و مجاب (1385(

افزوده بخش کشاورزي و سه  جا که سه مدل با ارزش نااطمینانی تورم وارد معادله شده است. از آن

شش مدل  در کلخلی بدون نفت برآورد گردید، مدل با جایگزین آن یعنی تولید ناخالص دا

  :شده یصورت زیر ارا به

)1( ),( GDPNOIUfinv 
 

)2( ),( agriIUfinv 
 

)3( ),,( eGDPNOIUfinv 
 

)4( ),,( eagriIUfinv 
 

)5( ),,( rGDPNOIUfinv 
 

)6( ),,( ragriIUfinv 
 

)، IU) تابعی است از نااطمینانی تورم (Invگذاري در بخش کشاورزي ( سرمایه باالکه در روابط     

ده بخش کشاورزي افزو )، ارزشGDPNOافزوده بخش نفت ( تولید ناخالص داخلی بدون ارزش

)agri) نرخ ارز حقیقی ،(e) نرخ سود بانکی ،(r) و درآمد نفت (Oil همه متغیرهاي ریالی فوق .(

بودن نرخ ارز حقیقی، از  I(2)اند. همچنین به دلیل  زدایی شده تورم 1376هاي سال  براساس قیمت

ی و بلندمدت میان تفاضل مرتبه اول آن در معادالت استفاده شده است. براي بررسی رابطه علّ

متغیرها، ابتدا باید پایایی متغیرها را بررسی کنیم. زیرا که بسیاري از متغیرهاي سري زمانی پایا 

کنیم یافته استفاده میفولر تعمیم - ). براي این منظور از آزمون دیکی1971نیستند (ساموئلسون، 

یافته  فولر تعمیم - ن دیکی) معرفی شد. آزمو1981، 1979که اولین بار توسط دیکی و فولر (

)ADFباشد:) بصورت زیر می  

)7(   
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 εtام و iتفاضل مرتبه  Y، ∆Yt-iمتغیر  نخستوقفه  Yt-1است،  tیک  متغیر در دوره  Ytکه در آن     

 ) عدم پایایی است و اگر فرض1ρ=باشد. فرض صفر (جزء اخالل با میانگین صفر و واریانس یک می

  باشد.پایا می Yصفر رد شود سري زمانی متغیر 

استفاده شده است.  ARCHهاي  در این مطالعه بمنظور محاسبه نااطمینانی تورم از روش مدل    

مطرح شد   2انگل به وسیلهبار  نخستین) که ARCH(1مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو

) تعمیم داده شد، GARCHهاي ( به مدل) 1986( 3بولرسلو به وسیله) و بعدها 1982(انگل، 

                                                
1 - Autoregressive conditional Heteroskedasticity 
2 - Engle 
3 - Bolerslev 
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باشد  هاي سري زمانی مالی می و تغییرپذیري داده ها سازي نوسان ترین روش براي مدل عمومی

واریانس  به وسیله 1خودهمبستگی در تغییرپذیري ARCH). در مدل 1389(دالوري و رحمتی، 

دارد که  پیشر خطاي دوره ترین حالت، بستگی به مجذو شود و در ساده شرطی جمله خطا بیان می

  ): 1391ه شده است (سوري، ی) ارا8در رابطه (

)8( 2
110

2
 tt u  

شناسند زیرا واریانس شرطی فقط بستگی به خطاي دوره  می ARCH(1)عنوان  با) را 8رابطه (    

بینی یک  پیش ها بدان معنا است که اگر خطاي این مدل به وسیلهسازي نااطمینانی  دارد. مدل گذشته

هاي آینده نااطمینانی افزایش خواهد یافت. مدل مورد استفاده در  مدل اقتصادي افزایش یابد، در دوره

هاي خوبی برازش نظیر  آماره به وسیلهبینی بمنظور شاخص نااطمینانی تورم،  محاسبه خطاي پیش

، براي ARCH(1)مطالعه  شود. در این بیزین و ضریب تعیین تعدیل شده انتخاب می- آکائیک، شوارتز

  .ترین مدل انتخاب شد محاسبه شاخص نااطمینانی تورم، به عنوان مناسب

گذاري بخش کشاورزي از روش  بمنظور بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه ،چنین هم    

)، ثابت 1995) استفاده شده است. پسران و شین (ARDLهاي توزیعی ( خودرگرسیون برداري با وقفه

کارگیري روش حداقل مربعات براي یک رابطه خودتوضیح  انباشتگی از به کنند که اگر بردار هم می

که برآوردگر حداقل مربعات توزیع نرمال  این بر افزون) بدست آید، ARDLبرداري با وقفه گسترده (

ین مطالعه، تري برخوردار خواهد بود. در ا تر و کارایی بیش هاي کوچک نیز از اریب کم دارد، در نمونه

انتخاب این روش بدان جهت صورت گرفته است که این روش بدون در نظر گرفتن این بحث که 

توان  با انجام این روش می ،چنین است. هم پذیرباشند، کاربرد می I(1)یا  I(0)متغیرهاي مدل، 

در حجم مدت و بلندمدت انجام داد. استفاده از این روش  هاي اقتصادي را در دوره کوتاه تحلیل

مدت بین متغیرها از کارایی باالتري  هاي کوتاه هاي کوچک نیز به دلیل در نظرگرفتن پویایی نمونه

  ).1389زاده و کمیاب،  برخوردار است (قلی

هاي بهینه براي هر  شود. تعداد وقفه مدت برآورد می ابتدا مدل پویاي کوتاه ARDLبراساس روش     

کوئین و یا ضریب - بیزین، حنان-کمک معیار آکائیک، شوارتزیک از متغیرهاي توضیح دهنده به 

مشاهده، از  100تر از  هاي کم ). معموالً در نمونه1389زاده و کمیاب،  شود (قلی تعیین، مشخص می

شود تا درجه آزادي زیادي از دست نرود. در فرم کلی یک الگوي  بیزین استفاده می- معیار شوارتز

  ):1384باشد (تشکینی،  ) می9صورت رابطه ( ي گسترده بهها خودتوضیح برداري با وقفه

)9( 
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1 - Autoregressive in volatility 
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برداري از متغیرهاي ثابت مثل عرض از مبدأ، متغیرهاي  wعملگر وقفه،  L، باالکه در رابطه     

),( ،چنین مجازي، روند زمانی یا متغیرهاي برونزا با وقفه ثابت است. هم PL  و),( ii qLb 

  ):1384شوند (تشکینی،  صورت زیر تعریف می به

)10( P
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بنرجی، دوالدو و  هبه وسیله شده یحال براي بررسی صحت رابطه بلندمدت، از آزمون همگرایی ارا    

انباشتگی (همگرایی) و یا به بیان  ) بمنظور بررسی وجود رابطه همt) (برمبناي آزمون 1992( 1مستر

تر از مقادیر بحرانی  بدست آمده بزرگ tشود. اگر قدر مطلق  دیگر، وجود رابطه بلندمدت استفاده می

د شده و وجود رابطه بلندمدت بنرجی، دوالدو و مستر باشد، فرضیه صفر ر به وسیلهه شده یارا

توان الگوي تصحیح خطا  انباشتگی است که می شود. پس از اطمینان از وجود رابطه هم پذیرفته می

)ECM ،ترین دلیل شهرت الگوهاي تصحیح خطا آن است که  ). عمده1384) را برآورد نمود (تشکینی

دهد. الگوي تصحیح خطا به  مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط می کوتاه هاي نوسان

  ):1384(تشکینی،  شود ) برآورد می13صورت رابطه (

)13( tttt ecUXbaY  1  

شود و نشان  ) است که با عالمت منفی ظاهر میECT، ضریب جزء تصحیح خطا (cکه ضریب     

د درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت دهد در هر دوره چن می

  شود. نزدیک می

افزوده بخش  هاي این مطالعه، شامل نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش داده    

کشاورزي، نرخ ارز حقیقی، نرخ سود بانکی و درآمدهاي نفتی از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

  اند. زدایی شده تورم 1376هاي سال  براساس قیمت باالدقت آمد. همه متغیرهاي ریالی  به

  

  نتایج و بحث

گذاري بخش کشاورزي، باید  منظور بررسی اثر نااطمینانی تورم بر متغیر سرمایه در ابتدا به    

د، شرح داده ش پژوهشکه در قسمت روش  گونه . همانکردشاخص نااطمینانی تورم را محاسبه 

) و کمیجانی و 1388. در مطالعه مهرآرا و مجاب (شداستفاده  ARCH(1)براي این منظور از روش 

                                                
1 - Banerjee ،Dolado ،Master 
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و  ARCH. نتایج برآورد مدل شدعنوان مدل بهتر انتخاب  به ARCH(1)) هم مدل 1389مجاب (

  گزارش شده است. 1در نمودار 1350- 1389شاخص برآوردي در دوره 

تا سال پایانی جنگ تحمیلی یعنی سال  1363ص است، از سال مشخ 1که در نمودار گونه همان    

هاي  ، نااطمینانی تورم در ایران در حال افزایش است که دلیل آن وجود جنگ و بحران1368

زمان با  هم 1373و  1372هاي  اقتصادي ناشی از آن که منجر به نااطمینانی شده بود. در سال

به اوج  1375نانی را افزایش داده است که در سال هاي خارجی نااطمی پدیدار شدن بحران بدهی

اقتصاد ایران از بحران مالی جنوب شرقی  78طی همین دوره و تا سال  ،چنین خود رسیده است. هم

تأثیر پذیرفته که منجر به افزایش نااطمینانی در کشور  - که منجر به کاهش قیمت نفت شد -آسیا

نی رخ داده که علت آن اجراي طرح هدفمندي یارانه و هم افزایشی در نااطمینا 1388شد. در سال 

افزایش نااطمینانی تورم ناشی از آن است. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی تورم، به بررسی 

یافته به منظور بررسی مانایی متغیرها  فولر تعمیم-مانایی متغیرها پرداخته شد. نتایج آزمون دیکی

  گزارش شده است. 1در جدول

هستند. به همین علت  I)1و  ( I )0صورت ترکیبی از متغیرهاي  ( متغیرها به 1ه به جدولبا توج    

گذاري بخش کشاورزي استفاده شده  بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه براي ARDLاز مدل 

 رو براي استفاده از این متغیر در مدل، از است. از این 2انباشته از مرتبه  است. متغیر نرخ ارز، هم

ه شده در قسمت مبانی نظري، یهاي ارا آن استفاده شده است. با توجه به مدل نخستتفاضل مرتبه 

اند  ه شدهیارا ها همعادل برآوردگزارش شده است. سه گروه  4تا  2ها در جداول  این مدل برآوردنتایج 

گرسیون ه شده است که در یک ریارا ARDLهاي  که هر گروه دو رابطه رگرسیونی مربوط به مدل

افزوده بخش کشاورزي  تولید ناخالص داخلی سرانه (بدون نفت) و در رگرسیون دیگر متغیر ارزش

که سه  نااطمینانی تورم به عنوان متغیر وارد شده است. علت این ها هبکار رفته است. در همه معادل

توجه به وجود ه انتخاب نشده، به این دلیل است که با یارا برايشده و بهترین مدل  برآوردمدل 

مبانی نظري و مطالعات تجربی خواسته شده تا اثر متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ بهره همراه با 

گذاري کشاورزي دیده شود. هدف کلی مقاله، بررسی اثر نااطمینانی بر  نااطمینانی تورم بر سرمایه

 نخستهمان مدل اما اگر قرار بود یک مدل انتخاب شود  ،گذاري بخش کشاورزي است سرمایه

، نویند، آن هم به این علت که با اضافه کردن متغیرهاي ش (بدون نرخ ارز و نرخ بهره) استفاده می

  ه شده است.یارا 2در جدول 1رابطه برآوردداري نکرده است. نتایج  ضریب تعیین مدل تغییر معنی

فزوده بخش کشاورزي ا اي که ضریب ارزش مشخص است، در رابطه باالکه در جدول  گونه همان    

دار نشده است.  که عالمتی مطابق انتظار دارد، اما معنی این با وجودوارد شده، متغیر نااطمینانی 

گذاري بخش کشاورزي  در این رگرسیون، رابطه بلندمدت میان نااطمینانی تورم و سرمایه ،چنین هم
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گذاري دوره  ورزي و سرمایهافزوده بخش کشا مدت ارزش شود. در این رابطه در کوتاه تأیید نمی

افزوده بخش  گذاري کشاورزي گذاشته و در بلندمدت نیز ارزش اثر مثبت بر سرمایه گذشته

اما در رگرسیون  ،گذاري بخش کشاورزي گذاشته است داري بر سرمایه کشاورزي تأثیر مثبت و معنی

دار  اطمینانی تورم معنیبکار رفته، وقفه دوم، سوم و چهارم نا GDPNOاین رابطه، که متغیر  نخست

رابطه  ،چنین گذاري بخش کشاورزي دارند. هم شده و به ترتیب اثر منفی، مثبت و منفی بر سرمایه

  شود، به گذاري بخش کشاورزي تأیید می منفی در بلندمدت میان نااطمینانی تورم و سرمایه

گذاري  واحد در سرمایه 7/4که افزایش یک واحدي در شاخص نااطمینانی، منجر به کاهش  اي گونه

دهد که  دار شده و نشان می ضریب تصحیح خطا در این مدل نیز معنی ،چنین شود. هم کشاورزي می

درصد آن نسبت به روند بلندمدت تصحیح  48اگر شوکی به متغیرهاي مدل وارد شود، در هر دوره 

  ه شده است.یارا 3در جدول 2شود. نتایج مربوط به رابطه و تعدیل می

مدت  افزوده کشاورزي، نااطمینانی در کوتاه در این رابطه نیز در رگرسیون مربوط به متغیر ارزش    

دار نشده، اما عالمت آن مطابق با انتظار منفی شده است. متغیرهاي  و نه در بلندمدت معنی

ي دار مدت و هم در بلندمدت اثر مثبت و معنی افزوده بخش کشاورزي و نرخ ارز هم در کوتاه ارزش

، ضریب متغیر GDPNOمربوط به  هاي هاند. در معادل گذاري بخش کشاورزي داشته بر سرمایه

اما فقط ضریب وقفه دوم  ،ها مطابق با انتظار داراي عالمت منفی است نااطمینانی در همه وقفه

گذاري بخش  رابطه بلندمدت منفی بین نااطمینانی تورم و سرمایه ،چنین دار شده است. هم معنی

 4که افزایش یک واحد در نااطمینانی منجر به کاهش تقریباً  اي گونه  شود، به ورزي تأیید میکشا

دار بر  مثبت و معنی ياثر گذشتهگذاري دوره  شود. سرمایه گذاري کشاورزي می واحدي در سرمایه

نرخ  مدت دارد. متغیرهاي تولید ناخالص داخلی بدون نفت (در وقفه اول) و گذاري در کوتاه سرمایه

گذاري کشاورزي دارند.  دار بر سرمایه مثبت و معنی يمدت و هم در بلندمدت اثر ارز نیز هم در کوتاه

گذاري  مطابق با انتظار است و براساس اصل شتاب در مبانی نظري سرمایه GDPNOاثر مثبت 

 نخست،که  اما دلیل مثبت بودن اثر نرخ ارز به این دلیل است ،انتظار این رابطه مثبت وجود دارد

اي وارداتی بسیار ناچیز  اي بخش کشاورزي از کل کاالهاي سرمایه درصد واردات کاالهاي سرمایه

افزایش نرخ ارز تأثیر  ،گذاري در کشاورزي ناظر به توان داخلی است؛ بنابراین تر سرمایه است و بیش

پایین محصوالت هاي  با توجه به قیمت سوي دیگر،گذاري ندارد، از  چندانی بر کاهش سرمایه

کشاورزي نسبت به محصوالت صنعت و خدمات و وجود رابطه مبادله به ضرر بخش کشاورزي، 

کند و لذا  افزایش نرخ ارز کشاورزان را تشویق به صادرات محصوالت خود در جهت افزایش سود می

شود.  می گذاري در بخش کشاورزي افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تولید و به تبع افزایش سرمایه

دهد اگر شوکی به مدل وارد  دار شده و نشان می ضریب متغیر تصحیح خطا با عالمت منفی معنی
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کند. نتایج مربوط به  درصد خود را در جهت روند بلندمدت تعدیل می 67 مقدارشود در هر دوره به 

  ه شده است.یارا 4در جدول 3رابطه

افزوده بخش  شده است. در معادله مربوط به ارزش ، نرخ بهره وارد معادالتباالدر روابط جدول     

مدت و  تکرار شده و فقط نرخ بهره در این معادالت هم در رابطه کوتاه 3و  2کشاورزي، نتایج روابط 

دار شده است. در روابط مربوط به  هم در رابطه بلندمدت با عالمتی مطابق با انتظار (منفی) معنی

مثبت و  ي، اثرGDPNOمتغیر  ،چنین و هم گذشتهوره گذاري در د ، سرمایهGDPNOمعادله 

متغیر نرخ بهره تأثیر منفی هم در  ،چنین گذاري بخش کشاورزي دارند. هم بر سرمایه دار معنی

اما متغیر اصلی مدل که هدف  ،گذاري بخش کشاورزي دارد مدت و هم بلندمدت بر سرمایه کوتاه

ی و وقفه سوم با عالمت مثبت برآورد گردیده که وقفه باشد تا وقفه دوم با عالمت منف مقاله نیز می

اما متغیر نااطمینانی در رابطه بلندمدت در این مدل  ،دار شده است معنی 3و  2دوم آن مانند روابط 

دار نشده است. ضریب متغیر تصحیح خطا نیز با عالمت منفی  با توجه به ورود نرخ بهره معنی

درصد خود را  64گر شوکی به معادله وارد شود، در هر دوره دهد ا دار شده است و نشان می معنی

  کند. نسبت به روند بلندمدت تعدیل می

بندي سه رابطه برآوردي، باید گفت با توجه به عدم تغییر ضریب تعیین با ورود  در جمع    

 بدون نرخ ارز و نرخ بهره باید نخستمتغیرهاي جدید، اگر قرار به انتخاب یک مدل باشد، مدل 

مربوط  هاي هدار در وقفه دوم نااطمینانی تورم در همه معادل انتخاب شود. وجود رابطه منفی و معنی

نااطمینانی تورم با دو وقفه اثر منفی بر سرمایه گذاري در  ،شود. بنابراین تأیید می GDPNOبه 

انی تورم و ، رابطه بلندمدت منفی میان نااطمین2و  1در روابط  ،چنین گذارد. هم مدت می کوتاه

  شود.  گذاري بخش کشاورزي تأیید می سرمایه

  

  نتیجه گیري و پیشنهادها

گذاري در بخش  هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط میان نااطمینانی تورم و سرمایه    

 شدمحاسبه  ARCHبود. ابتدا شاخص نااطمینانی تورم با روش  1350-1389کشاورزي طی دوره 

انباشتگی از روش  برآورد گردید که با توجه به درجه متفاوت هم ناگونگوهاي  و سپس رگرسیون

ARDL  توان  ، مربوط به سه مدل برآوردي میگوناگون هاي همعادل برآورداستفاده گردید. با توجه به

شود، اما این  گذاري بخش کشاورزي تأیید می گفت که رابطه منفی بین نااطمینانی تورم و سرمایه

کشاورزان با گذشت دو دوره  ،دار شده است. بنابراین مدت در وقفه دوم معنی اهاثر منفی در کوت

 هاي هدر دو معادله از معادل ،چنین دهند. هم نسبت به نااطمینانی تورم از خود واکنش نشان می

گذاري در بخش کشاورزي تأیید  بلندمدت، رابطه بلندمدت منفی میان نااطمینانی تورم و سرمایه
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گذاري در  دان معنی است که با وجود نااطمینانی تورم، کشاورزان در بلندمدت سرمایهگردید. این ب

با توجه به اثرات منفی نااطمینانی تورم در بخش  ،بخش کشاورزي را کاهش خواهند داد. بنابراین

گذاران باید ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادي، سیاست تعدیل و تثبیت  کشاورزي، سیاست

رابطه مبادله  ،چنین تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی در پیش بگیرند. هم راستايها در  قیمت

  قیمتی بخش کشاورزي باید بهبود یابد.

  

  منابع

). بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت 1389زاده، ع. و کمیاب، ب. ( اکبر قلی -

  .123-147): 42(14ان. مسکن: (مطالعه موردي ایران).  فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ایر

گذاري واقعی در ایران.  ). تحلیل اثر نامتقارن تورم بر سرمایه1391زاده، م. ( آرمن، س. ع. و میرابی -

 .141- 158): 8(2سازي اقتصادي.  فصلنامه تحقیقات مدل

مدت تورم و اعتبارات با  ). بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه1382باقري، م. و کرمی، ا. ( -

ذاري خصوصی در بخش کشاورزي. همایش کشاورزي و توسعه ملی، موسسه پژوهشهاي گ سرمایه

 ریزي و اقتصاد کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي. برنامه

. چاپ اول، تهران: مؤسسه Microfit). اقتصاد سنجی کاربردي به کمک 1384تشکینی، ا. ( -

 فرهنگی هنري دیباگران.

رسی تغییرپذیري نوسانات قیمت سکه طال درایران با استفاده ). بر1389دالوري، م. و رحمتی، ز. ( -

  .51- 68): 30(17. دانش و توسعه. ARCHاز مدلهاي 

 . اقتصاد سنجی همراه با کاربرد ایویوز. تهران: نشرفرهنگ شناسی، چاپ پنجم.1391سوري، ع.  -

و دولتی در  ). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاري خصوصی1382شاکري، ع. و موسوي، م. ( -

 .91-103): 43- 44(11بخش کشاورزي. اقتصادکشاورزي و توسعه. 

گذاري بخش خصوصی در بخش  ). بررسی موانع سرمایه1383صامتی، م. و فرامرزپور، ب. ( -

  .91-112): 45(12کشاورزي ایران. اقتصاد کشاورزي و توسعه. 

ثیر نااطمینانی نرخ ارز و ). تأ1391فر، س. ( زاده، س. م. و مقدسی صمدي، س.، مستولی -

.  اولین D8گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي اسالمی عضو گروه  نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه

 شهریور. 4- 6ها و کاربردها، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج،  المللی اقتصاد سنجی، روش همایش بین

گذاري در فضاي  یفی بر حجم سرمایه). اثر متغیرهاي ک1384نژاد، ح. و جبل عاملی، پ. ( عباسی -

  . 37- 67: 73نااطمینانی، مورد اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادي. 



50 خش کشاورزي ایرانگذاري در ب اطمینانی تورم بر سرمایه بررسی اثر نا                                      

. بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن 1389ا. و کمیاب، ب.  قلیزاده، ع.  -

  .123- 147): 42(14هاي اقتصادي ایران.  (مطالعه موردي ایران. فصلنامه پژوهش

گذاري بخش خصوصی  ). نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه1386. ر. و دولتی، م. (کازرونی، ع -

  .283-306): 45(12(مطالعه موردي ایران. پژوهشنامه بازرگانی. 

گذاري در اقتصاد ایران.  ). رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه1389کمیجانی، ا. و مجاب، ر. ( -

  .13-30): 2(11پژوهشنامه اقتصادي. 

گذاري  ثباتی در اقتصاد کالن و سرمایه ). بی1384ع. و اقبالی، ع. ر. ( گسکري، ر.، قنبري، ح.  -

  .113-132): 4(6بخش خصوصی در ایران. پژوهشنامه اقتصادي. 

). ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در 1388مهرآرا، م. و مجاب،  ر. ( -

 .  1- 30): 2(1امه پول واقتصاد. اقتصاد ایران. فصلن

). عوامل فردي، آموزشی و ترویجی مؤثر بر نگرش 1388راد، غ.ا و چیذري، م. (نعیمی، ا.، پزشکی -

کاران استان زنجان نسبت به بیمه محصوالت کشاورزي. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش  گندم

 .51 - 61: 9کشاورزي. 

: 61گذاري برنج در ایران. پژوهش و سازندگی.  ت قیمت). بررسی کارایی سیاس1383نوري، ك. ( -

81-74. 

گذاري خصوصی  ). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه1379هژبرکیانی، ك. و علیزاده جانویسلو، م. ر. ( -

): 29(8در کشاورزي ایران با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی. اقتصاد کشاورزي و توسعه. 

73-45. 

Refrences 
- Ajuwon, O.S. & Ogwumike, F.O. (2013). Uncertainty and Foreign Direct 
Investment: A Case of Agriculture in Nigeria. Mediterranean Journal of Social 
Sciences, 4 (1): 155-165. 
- Banerjee, A., Dolado, J.J. & Master, R. (1992). On Some simple tests for 
cointegration: The cost of simplicity. Bank of Spain, Working Paper, No. 9302. 
- Barro, R. J. & Gordon, D. B. (1983). Rules, discretion and reputation in a 
model of monetary policy. Journal of monetary economics, 12(1): 101-121. 
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity.  Journal of Econometrics, 31(3): 307-327 
- Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for 
autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical 
Association, 74: 427–431. 
- Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1981). The likelihood ratio statistics for 
autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49: 1057–1072. 



51   )37 -56صص(1396 تابستان/ 2/ شماره 9تحقیقات اقتصاد کشاورزي/ جلد 

- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional Heteroscedadticity with 
Estimates of The variance of UK Inflation. Econometrica, 50 (4): 987-1008. 
- Friedman, M. (1977). Nobel lecture: inflation and unemployment. Journal of 
political economy, 85: 451-472. 
- Hubbard, D. (2007). How to measure anything: finding the value of 
intangibles in business. John Wiley & Sons. 
- Joseph, P. & Philip Davis, E. (2004). Permanent and temporary inflation 
uncertainty and investment in the United States. Economics Letters, 85(2): 271-
277. 
- Okun, A. M. (1971). The mirage of steady inflation. Brookings papers on 
economic activity, 2: 485-98. 
- Pesaran, M. & Shin, Y. (1995). An autogressive distributed lag modelling 
approach to cointegration analysis. DAE Working Paper 9514, University of 
Cambridge. 
- Pesaran, M. & Shin, Y. (1999). An autoregressive distributed lag modeling 
approach to cointegration analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 

- Samuelson, P.A. (1971). Stochastic speculative price. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 68 (2): 335–337. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 خش کشاورزي ایرانگذاري در ب اطمینانی تورم بر سرمایه بررسی اثر نا                                      

  ها پیوست

 

 
  ARCH(1)روش  بانااطمینانی تورم محاسبه شده  -1شکل 

  .پژوهشهاي  مأخذ: یافته 

  

  یافته. فولر تعمیم-نتایج آزمون دیکی -1جدول 

 در سطح متغیرها
سطح 

 داري معنی

با یکبار 

 گیري تفاضل

سطح 

 داري معنی

درجه 

 انباشتگی هم

GDPNO 80/2 000/1 91/2- 05/0 )1( I 

agri 55/2 000/1 04/8- 001/0 )1( I 

U 51/4- 001/0- - - )0( I 

Oil 61/2- 08/0 27/4- 002/0- )1( I 

e 31/2 999/0 61/2 000/1 )2( I 

r 37/1- 58/0 40/6- 001/0 )1( I 

  .شود) گیري مانا می ، با دوبار تفاضلe(توضیح: متغیر نرخ ارز حقیقی  پژوهشهاي  مأخذ: یافته
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  .1مربوط به رابطه هاي همعادل برآوردنتایج  -2جدول 

 افزوده بخش کشاورزي با ارزش مدل بدون نفت GDPمدل با 

 tآماره  ضریب متغیرها
سطح 

 داري معنی
 tآماره  ضریب متغیرها

سطح 

 داري معنی

Invt-1 514/0 34/3 003/0 Invt-1 835/0 06/8 000/0 

GDPNOt 404/0 16/4 000/0 Agrit 024/0 91/1 064/0 

GDPNOt-1 032/0- 28/3- 003/0 IUt 250/0- 33/0- 734/0 

IUt 492/0- 82/0- 418/0 - - - - 

IUt-1 499/0 863/0 396/0 - - - - 

IUt-2 554/1- 62/2- 014/0 - - - - 

IUt-3 332/1 09/2 047/0 - - - - 

IUt-4 092/1- 04/2- 052/0 - - - - 

 R2    :93/0آماره  R2    :97/0آماره 

 برآورد رابطه بلندمدت برآورد رابطه بلندمدت

GDPNOt 017/0 07/13 000/0 Agrit 146/0 56/5 000/0 

IUt 742/4- 51/2- 019/0 IUt 513/1- 35/0- 725/0 

 برآورد الگوي تصحیح خطا برآورد الگوي تصحیح خطا

GDPNOt∆ 040/0 16/4 000/0 Agrit∆ 024/0 91/1 064/0 

IUt∆ 492/0- 82/0- 417/0 IUt∆ 250/0- 33/0- 743/0 

IUt-1∆ 314/1 46/1 155/0 Ut-1 165/0- 60/1- 12/0 

IUt-2∆ 240/0- 33/0- 738/0 - - - - 

IUt-3∆ 091/1 04/2 051/0 - - - - 

Ut-1 486/0- 16/3- 004/0 - - - - 

 R2   :12/0آماره  R2   :60/0آماره 

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته
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  .2مربوط به رابطه هاي همعادل برآوردنتایج  -3جدول 

 افزوده بخش کشاورزي ارزش مدل با بدون نفت GDPمدل با 

 tآماره  ضریب متغیرها
سطح 

 داري معنی
 tآماره  ضریب متغیرها

سطح 

 داري معنی

Invt-1 328/0 33/2 028/0 Invt-1 741/0 54/6 000/0 

GDPNOt 042/0 34/4 000/0 Agrit 026/0 14/2 040/0 

GDPNOt-1 0319/0- 26/3- 003/0 IUt 421/0- 57/0- 573/0 

IUt 777/0- 30/1- 206/0 et 591/0 76/1 089/0 

IUt-1 605/0- 05/1- 304/0 - - - - 

IUt-2 294/1- 19/2- 038/0 - - - - 

et 565/0 18/2 038/0 - - - - 

 R2    :93/0آماره  R2     :97/0آماره 

 برآورد رابطه بلندمدت برآورد رابطه بلندمدت

GDPNOt 015/0 10/12 000/0 Agrit 102/0 81/4 000/0 

IUt 980/3- 61/3- 001/0 IUt 62/1- 62/0- 540/0 

et 840/0 23/2 034/0 et 29/2 88/1 069/0 

 برآورد الگوي تصحیح خطا برآورد الگوي تصحیح خطا

GDPNOt∆ 042/0 34/4 000/0 Agrit∆ 026/0 14/2 040/0 

IUt∆ 777/0- 30/1- 205/0 IUt∆ 421/0- 57/0- 573/0 

IUt-1∆ 294/1 18/2 037/0 et∆ 591/0 76/1 089/0 

et∆ 565/0 18/2 037/0 Ut-1 259/0- 28/2- 030/0 

Ut-1 672/0- 77/4- 000/0 - - - - 

 R2   :20/0آماره  R2    :58/0آماره 

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته

  

  

  

  

  

  

  



55   )37 -56صص(1396 تابستان/ 2/ شماره 9تحقیقات اقتصاد کشاورزي/ جلد 

  .3مربوط به رابطه هاي همعادل برآوردنتایج  -4جدول 

 وده بخش کشاورزيافز مدل با ارزش بدون نفت GDPمدل با 

 tآماره  ضریب متغیرها
سطح 

 داري معنی
 tآماره  ضریب متغیرها

سطح 

 داري معنی

        

Invt-1 346/0 15/2 041/0 Invt-1 748/0 74/6 000/0 

GDPNOt 042/0 59/4 000/0 Agrit 053/0 63/2 013/0 

GDPNOt-1 027/0- 96/2- 006/0 IUt 125/0- 17/0- 865/0 

IUt 249/0- 44/0- 665/0 r 288/78- 80/1- 082/0 

IUt-1 322/0- 58/0- 567/0 - - - - 

IUt-2 202/1- 13/2- 043/0 - - - - 

IUt-3 158/1 97/1 059/0 - - - - 

r 394/90- 74/2- 011/0 - - - - 

 R2    :93/0آماره  R2   :97/0آماره 

 برآورد رابطه بلندمدت برآورد رابطه بلندمدت

GDPNOt 022/0 43/12 000/0 Agrit 212/0 62/4 000/0 

IUt 941/0- 56/0- 579/0 IUt 498/0- 17/0- 862/0 

rt 173/138- 91/2- 007/0 rt 601/310- 86/1- 073/0 

 برآورد الگوي تصحیح خطا برآورد الگوي تصحیح خطا

GDPNOt∆ 042/0 59/4 000/0 Agrit∆ 053/0 63/2 013/0 

IUt∆ 249/0- 42/0- 665/0 IUt∆ 126/0- 17/0- 865/0 

IUt-1∆ 044/0 06/0 954/0 rt∆ 28/78- 80/1- 082/0 

IUt-2∆ 158/1- 97/1- 058/0 Ut-1 252/0- 27/2- 031/0 

rt∆ 394/90- 74/2- 011/0 - - - - 

Ut-1 654/0- 07/4- 000/0 - - - - 

 R2    :21/0آماره  R2    :64/0آماره 

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته
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