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بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی

)١٣٨۶-١٣٣٨(

مقدمه
اهداف•

اهميت و ضرورت•

مقدمه
فروض •

تحقيق

تحقيق پيشينه
مهمترین نتایجدوره زمانیکشورهای مورد مطالعهمقاله

کشور صنعتی عضو  17)1971(اوکان 
OECD

تورم نرخ معیار انحراف و GDP ضمنی شاخص افزایش درصد متوسط میان باال همبستگی1951- 1968
.ساالنه

کوچکترین از تا پنج اگر همچنین .گیرد می نتیجه اوکان به نسبت تری پایین همبستگی1960- 1969)1971( اوکان همانند1971(گوردن 
.رود می بین از همبستگی این کنیم، حذف را کشورها

لوگ و ویلت 
)1976(

41  غیر و صنعتی کشور
صنعتی

پذیری تغییر افزایش باعث باشند، نمی درصد چهار تا دو از باالتر که تورمی های نرخ1970-1949
)Variability( شوند نمی تورم.

جافی و کلیمن 
)1977(

1960 دهه در حال این با .دارد وجود تورم واریانس و تورم میان مثبت همبستگی(a)1951-1971)1971( اوکان همانند
.استبودهپایین همبستگی 1955-1971متحدهایاالت

)پيش از مطرح شدن مدل های گارچ(

نی وپ
(b)تحقیق در تورم شده بینی پیش های نرخ معیار انحراف و میانگین میان مثبت رابطه

SRC

19711955متحدهایاالت

تورم انحراف قدرمطلق متوسط و تورم میان باال همبستگی1954-1975کشور 40)1978(فاستر 
کوکرمن و 

)1979(واچتل 
1948-1975متحده ایالت

1976 -1955
.دارد واقعی تورم واریانس با مثبتی همبستگی افراد بین در شده بینی پیش تورم واریانس

.استون لیوینگ و SRC تحقیق دو هر های داده از استفاده با(
.آن معیار انحراف و تورم میانمتوسط )1960 دهه در بجز( باال همبستگی1954-1979بزرگ صنعتی کشور 7)1981(تیلور 
آن تغییرپذیری و تورم میان مثبت همبستگی(a)1806-1979متحده ایاالت)1981(فیشر 

(b)بینی پیش برای که معادله یک های باقیمانده واریانس و تورم میان ای رابطه هیچ
.ندارد وجود است، شده زده تخمین تورم

فروح من، لنی و 
)1981(ویلت 

در انتظار مورد تورم واریانس و انتظار مورد تورم هم و واقعی تورم هم میان مثبت رابطه1954- 1976متحده ایاالت
)استون لیوینگ تحقیق از استفاده با( افراد میان

)بعد از مطرح شدن مدل های گارچ(تحقيق پيشينه

مهمترین نتایجمدلدوره مورد بررسیکشورمقاله
  ایاالت)1983(انگل 

متحده
1979-1947ARCHتورم نااطمینانی و تورم ارتباط( فریدمن فرضیه مقاله دو این در(

بررسی آن شرطی واریانس و تورم میان ارتباط تنها .نشد بررسی
.نشد یافت ارتباطی چنین وجود بر دال شواهدی البته که شد   ایاالت)1986(بولرسلو 

متحده
1981-1947GARCH

داده های ساالنهانگلستان)2001(فونتاس 
CPI

19981985

GARCHتورم نااطمینانی و تورم میان مثبت ارتباط :فریدمن فرضیه تایید

1998-1985

فونتاس،  
کاراناسوس و کیم  

)2002(

داده های ماهانهژاپن
PPI   و شاخص

تولید صنعتی
1961:1

1999:12

B-GARCH-
ccc

همراه بیشتر تورم نااطمینانی با باالتر تورم :فریدمن فرضیه تایید
.شوند می تولید رشد نرخ کاهش باعث دو هر و باشد می

داده های فصلیژاپن)2004(ویلسون 
CPI  وGDP

1957:4
2002:3

B-EGARCH 
in Mean-ccc

به منجر تورم نااطمینانی افزایش :ملتزر و کوکرمن فرضیه تایید
.شود می تورم افزایش
کاهش به منجر تورم نااطمینانی افزایش :فریدمن فرضیه تایید
.شود می تولید

)بعد از مطرح شدن مدل های گارچ(تحقيق پيشينه

آپرگیس 
)2004(

داده های ماهانهG7 کشورهای
PPI  و شخص

تولید صنعتی
2000-1960

ترکیب مدل
Univariate-GARCH
و روش پانل

(a)طرفه دو علیت :ملتزر و کوکرمن و فریدمن فرضیه تایید
تورم نااطمینانی و تورم میان

(b)گذارد می تاثیر تولید بر تورم.

انتظارخیر 
)2006(

داده های ساالنهایران
CPI  وGDP

2000-1960

Univariate 
EGARCH

طرفه دو علیت :ملتزر کوکرمن و فریدمن فرضیه تایید
تورم نااطمینانی و تورم میان

Univariate وجود تورم نااطمینانی و تورم میان ای رابطه هیچگونه
TGARCHندارد.

گریر و گریر 
)2006(

داده های ماهانهمکزیک
1972:1

2001:12

Augmented 
GARCH
in mean-ccc

(a)دارد رشد بر ومعناداری منفی اثر تورم نااطمینانی.
(b)دارد همراه به را بیشتری نااطمینانی باالتر تورم.
(c)در معناداری اثر مکزیک جمهوری ریاست انتخابات دوره

از بعد سال و انتخابات سال در تورم نااطمینانی افزایش
.دارد انتخابات

فونتاس و 
کاراناسوس 

)2007(

داده های ماهانهG7 کشورهای
CPI  و شاخص

تولید صنعتی
1957:02
2006:08

Univariate-GARCH(a)باشد می بیشتر نااطمینانی با همراه تورم.
(b)دارد تولید با مثبت ارتباط تولید نااطمینانی.
(c)نمی تولید رشد کننده تعیین کلی طور به تورم نااطمینانی

.باشد
(d)شود می تورم افزایش باعث تولید نااطمینانی.
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مباني نظري
)١٩٧٧(فریدمن 

:هزینه های رفاهی نااطمينانی تورم

افزایش نااطمينانی تورم

فرایند بسته شدن قرآردادها
را تحت تاثير قرار داده و باعث
انتقال منابع از فعاليت های حقيقی

.به این فعاليت ها می شود

ورم ی ي یش ز

شناسایی تغيير قيمت های نسبی
از قيمت های حقيقی دشوارتر 
و بنابراین کارایی سيستم قيمت ها

.کاهش می یابد

دیگر فرضيات

ک )١٩٩١(ند

.افزایش نااطمينانی در رشد باعث کاهش رشد می شود

وجود نااطميناني در رشد توليد به معنی وجود
باشد م گذاری سرمایه از حاصل درآمد در نااطمينان .نااطميناني در درآمد حاصل از سرمایه گذاری مي باشد)١٩٩١(پيندیک

این نااطمينانی باعث مي شود آه سرمایه گذاري آمتري توسط  
.کارگزاران ریسک گریز صورت گيرد

دیگر فرضيات

)١٩٧١(اوکان 
)١٩٧٧(فریدمن 

افزایش تورم باعث افزایش نااطمينانی تورم می شود

دولت ها براي کاهش تورم نياز به  انجام سياست هاي: اوکان
غير منتظره دارند 

باعث:فریدمن گذاري سياست پروسه در اقتصاد هاي تحليل کاربرد
)١٩٩٢(بال

ن ري ب: ری ي  ر پرو  ي   يل  ربر 
به وجود آمدن اصالحاتي در سياست هاي دولت در دوره هاي تورمي 

این  اصالحات به نوبه خود نوساناتي. باال مي شود 
را در نرخ تورم واقعي و 

.پيش بيني شده به وجود مي آورد 

دیگر فرضيات

)١٩٨٢(فدر 
)١٩٩٩(سينها

درآمدهاي صادراتي مربوط به مواد خام را به دليل
نامطمئن و غيرقابل پيش بيني بودن قيمت هاي جهاني 

این آاالها، نامطمئن می باشند 
)١٩٩٩(سينها

عامل نااطمينانیاین درآمدها می توانند 
حقيقی بيشتر باشند 

محاسبه نااطمينانی

Bivariate-
GARCH-ccc

Bivariate-E-
GARCH-ccc
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آزمون ریشه واحد

،  0/73برای حالت بدون روند به ترتیب % 10و % 5، %1مقادیر بحرانی توزیع این آماره برای سطوح 
. می باشد 0/11و  0/14، 0/21و برای حالت با روند به ترتیب  0/34و  0/46

آزمون وجود شکست ساختاری

تخمين مدل ميانگين شرطی

P-Valuesآزمون وجود اثرات  آرچ آزمون وجود اثرات  آرچ 

آزمون وجود اثرات  آرچ در سری توليد بدون نفت

نتيجه

تخمين
Bivariate‐GARCH‐

ccc

تخمين
آزمون عليت گرنجر

تخمين
Bivariate‐E‐GARCH‐

ccc
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تخمين
آزمون عليت گرنجر سری های نااطمينانی تخمين زده شده

)دوره های تناوب هشت تا بيست سال(تورم و توليد در بلندمدت  نتایج

با استفاده از آزمون هاي
)باکس- و  یانگ ARCH )LMوجود اثرات  
در دو سري نرخ رشد توليد نفتي و غير نفتي،   

نتيجه گرفته مي شود آه یکي از منشاء هاي اصلي 
،  )داده هاي ساالنه(نااطميناني در سري توليد 

این.نااطميناني موجود در درآمدهاي نفت مي باشد ي ي ي
نتيجه معقول و مطابق با پيش بيني تئوري هاي  

به عبارت دیگر مي توان  . اقتصادي مي باشد
اینگونه بيان کرد که نااطميناني در درآمدهاي نفتي 
باعث نااطميناني در واردات مواد اوليه و بنابراین 

.اختالل در توليد و رشد مي شود

نتایج

:در این تحقيق دو فرضيه زیر رد مي شوند
افزایش تورم علت افزایش نااطميناني تورم و   -

آاهش تورم علت آاهش نااطميناني تورم نمي  
.باشد

رد شدن این فرضيه آه
افزایش تورم علت افزایش نااطميناني تورم در   

توسط آزمون عليت  (اقتصاد ایران نمي باشد 
را مي توان در جهت تایيد فرضيه فریدمن ) گرنجر

وجه مشترك ميان تحليل هاي اوآان  . دانست
)١٩٨٨(ت)١٩٧٧(ف)١٩٧١(

مورد دوم
نشاندهنده 

آن است که نااطميناني تورم در نتيجه افزایش   
نتيجه بدست آمده  . نرخ رشد توليد کاهش مي یابد

آشورهایي در که آرد توجيه اینگونه توان مي را
افزایش توليد علت آاهش نااطميناني تورم و   -

آاهش توليد علت افزایش نااطميناني تورم نمي  
.باشد

و ) ١٩٨٨(، دمتریدس )١٩٧٧(، فریدمن )١٩٧١(
در رابطه با ارتباط مثبت ميان تورم ) ١٩٩٢(بال 

و نااطميناني تورم، عدم اطمينان افراد در رابطه با 
رفتار سياست گذاري دولت در دوره هاي تورمي  

این عدم اطمينان عاملي براي  . باال مي باشد
ضعيف تر شدن توانایي آارگزاران اقتصادي در  

.پيش بيني تورم مي باشد

یي   ور ر  ر   وجي  و  ی ن  و ي  ر 
آه توليد در آنها به شدت وابسته به درآمد هاي  

مواد خام مي باشد، افزایش رشد توليد در نتيجه ي  
افزایش این درآمدها و گشایش هاي ارزي حاصله،  
باعث کاهش فضاي بي اطميناني در اقتصاد این  
کشورها در رابطه با سياست هاي مورد نظر  

بنابراین آارگزاران اقتصادي  . دولت مي شود
نااطميناني آمتري در پيش بيني هاي خود مواجه 

.  خواهند شد

نتایج

در اقتصاد ایران
با توجه به تخمين نااطميناني تورم توسط مدل   

و استفاده از عليت گرنجر، تاثير   GARCHهاي 
منفي نااطميناني تورم بر رشد اقتصادي نتيجه 

افزایش نااطميناني ) ١٩۴۵(هایك . گرفته نمي شود
.  را باعث آاهش آارایي سيستم قيمت ها مي داند

ن ید از)١٩٧٧(ف ناب انتقال ، اث این ب عال

در اقتصاد ایران
بسياري از قيمت ها در طي دوره نمونه بر اساس مداخالت  

از طرف دیگر فرایند . و کنترل هاي دولتي وضع شده اند
بسته شدن قراردادها در اقتصاد ایران به دليل نوع این 

که ناشي از دولتي بودن اقتصاد است، چندان تحت -قراردادها
عالوه بر این اثر، انتقال منابع از) ١٩٧٧(فریدمن 

فعاليت هاي حقيقي اقتصاد به فرایند بسته شدن  
قرارداد و آاهش طول دوره قراداده ها را عامل  

)  تورم(آاهش رشد در نتيجه افزایش نااطميناني 
با این حال در این تحقيق چنين  . معرفي مي آند

.فرضياتي تایيد نمي شوند

این دو نكته را مي.تاثير پيش بيني هاي اقتصادي قرار ندارد
توانيم توجيهي براي مشاهده نشدن تاثير منفي نااطميناني  

. تورم بر رشد اقتصادي معرفي کنيم

و آزمون  VARدر تحليل ضریب همبستگي، تخمين معادالت 
عليت گرنجر ارتباطي مشخصی ميان تورم و توليد نتيجه 

.این نتيجه مي تواند هماهنگ با نتایج پيشين باشد. گرفته نشد


