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cm 5/2 

 مقدمه  -4

 ؛بیشتري بر روي ايجاد ثبات قیمتي دارند تأکیدهاي مرکزي بانک ،هاي اخیردر سال
چه براساس نرخ بهره يا براساس نرخ رشد  ،هاي پوليکه در طراحي سیاستاي گونهبه

هاي مرکزي گیرد. بانکبر ايجاد ثبات قیمتي و کنترل تورم صورت مي تأکیدنقدينگي، 
ه داراي هزين ،براين باورند که تورم براي اقتصاد ،بازار کنندگانمشاهدهو بسیاري از 

 شامل متوسط نرخ تورم و بعضي ديگر از  ،هااست. بعضي از اين هزينه
 يايده امّا ؛ناشي از نااطمیناني و تغییرپذيري باالي تورم است ،هاي مهم تورمهزينه

اال و غیرقابل زماني که تورم ب ،عمومي برآن است که خانوارها و فعاالن اقتصادي
، 1ارو)ب کندبیني باشد، تمايل به انجام کار و شروع کسب و کارشان تغییر ميپیش

9013:05.)  
 ،بسیاري از مطالعات اقتصادي در اين حوزه، عقیده دارندکه تورم و نااطمیناني آن

ه شود ک تأکیدالزم است  امّا ؛هايي براي اقتصاد به همراه داشته باشدتواند هزينهمي
 تورم همواره براي اقتصادبپذيريم تورم، دلیل محکمي  نیست که  يرف وجود هزينهص

اين بر بخش وسیعي از مطالعات ،ديگرعبارت به ؛و باالخص رشد اقتصادي مضر است
ید مف ،براي رشد عملکرد اقتصادي ،اي مشخصتواند در محدودهمي ،اند که تورمعقیده

حاضر به بررسي اين مسئله خواهیم پرداخت که تورم چه  يدر مطالعه ،روباشد. از اين
 از مقاطع کشورهاي ايمحدوده سؤال،تاثیري بر رشد اقتصادي دارد؟ براي پاسخ به اين 

مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين  1994-9015زماني ي دورهدر  D8هشت دي
، دشبنگال، پاکستان، ترکیه، ايران يِهشت کشور اسالمي در حال توسعه شامل ،گروه

( به 1376خرداد  95) 1997ژوئن  15در که  است نیجريهو  مصر، مالزي، اندونزي
با  و نخست وزير وقت ترکیه گراي رفاهرهبر حزب اسالم ،الدين اربکانپیشنهاد نجم

 .هاي اقتصادي کشورهاي عضو تشکیل شدهدف تقويت همکاري

ورم ت ، ابتدا به بررسي مباني نظري مربوط به چگونگي اثرگذاريمقاله يادامهدر 

مطالعات انجام شده در اين حوزه را ي پیشینهسپس  پردازيم؛ميبر رشد اقتصادي 

هاي مربوط به کشورهاي نمونه مورد در انتها نیز با استفاده از دادهبررسي خواهیم کرد. 

د تورم و رشانتقال ماليم پانلي، ارتباط غیرخطي بین  بررسي و روش رگرسیوني

 کشور مورد آزمون قرار خواهد گرفت. 0در بین  ،اقتصادي
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 مبانی نظری -5
 وجود سه نوع يدهندهنشان ،بررسي مباني نظري ارتباط بین تورم و رشد اقتصادي
هاي رشد کالسیک بر در مدل ارتباط مثبت، منفي و خنثي بین اين دو متغیر است.

 مدتدر کوتاهارتباطي بین تورم و رشد اقتصادي، حتي  ،اساس مباني نظري موجود
ها در مدل پذيري کامل قیمتفرض انعطاف يواسطهبهوجود ندارد. اين نتیجه 

 ،چارچوب اقتصاد کالسیکي محض، تورم در ،ديگر عبارتبه ؛آيدکالسیکي به بار مي
در اقتصاد کالسیک، بخش پولي از بخش  کهجاييآناز پولي است و  يپديدهاساساً يک 

ها، از براساس نظر کینزين امّا ؛خنثي داردي مجزا است، تورم در اقتصاد حالت حقیق
مدت پذير نباشند، تورم در کوتاهتوانند انعطافها ميمدت قیمتدر کوتاه کهجاييآن

از  9ماندل ،قادر است اثر مثبت بر رشد اقتصادي داشته باشد. از سوي ديگر
تواند با مي ،اعتقاد دارد که افزايش تورم يا انتظارات تورمي ،پردازان نئوکالسیکتئوري

نیز در مدل خود  3تر تولید شود. سیدراسکيسبب رشد سريع تشديد انباشت سرمايه،
تواند موجودي نمي ،گیرد که افزايش نرخ تورمنتیجه مي ،در چارچوب ابرخنثايي پول

 4ینقرار دهد. براساس اثر توب ثیرتأسرمايه، تولید و رشد اقتصادي را در بلندمدت تحت 
 توان ارتباط مثبتي بین تورم و رشد اقتصادي متصور بود. مي ،نیز

اعتقاد بر آن دارند که ارتباطي بین تورم و رشد  ،سنتي گرايانپولها و نئوکینزين
اعتقاد  5،از فريدمن تأسيبا  ،جديد گرايانپول امّا ؛اقتصادي در بلندمدت وجود ندارد

ین مثبت ب يرابطهبه دلیل تعديل ناقص انتظارات قیمتي،  مدت،کوتاهدارند که در 
در بلندمدت به دلیل تعديل کامل انتظارت، اين  ؛ امّاتورم و رشد اقتصادي وجود دارد

 ،انتظارات عقالييي نظريهبا تبیین  ،هاي جديدارتباط از بین خواهد رفت. کالسیک
اي مدت و نه در بلندمدت رابطهتورم و رشد اقتصادي نه درکوتاه اعتقاد دارند که بین

 وجود چسبندگيي واسطهبهساختارگرايان اعتقاد دارند که  ،وجود ندارد. از سوي ديگر
تواند ارتباط مي ،هاي موجود در اقتصاد، حداقل تا نرخ معیني از تورمو کشش ناپذيري

 (.1399باشد )سهیلي و همکاران، مثبت بین تورم و رشداقتصادي وجود داشته 
که گونه است؟ همان بارزيانواقعاً، چه سطحي از تورم براي رشد اقتصادي امّا 

هاي متفاوتي را براي رشد اقتصادي واکنش ،هاي اقتصاديپیش از اين بیان شد، تئوري
ارتباط  AD-ASکنند. مدل عرضه و تقاضاي کل در صورت تغییر در تورم تبیین مي
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يابد، درنظر که ستاده افزايش ميکه زمانيبین تورم و رشد اقتصادي را در جايي مثبتي
 دارد. 

تورم ي هزينهتوان با ساختار انتظارات و ارتباط دو طرفه بین تورم و تولید را مي

( نشان از آن 1977) 6کیدلند و پرسکاتاي براي مثال، مشاهده پايه کرد؛نیز تببین 

 يزينههداشت که اگر تورم مورد انتظار در سطحي پايین قرار داشته باشد، به شکلي که 

گذاران به منظور افزايش موقتي تولید، به اندک باشد، سیاست ،نهايي تورم اضافي

دانش مردم  ؛ امّاهاي انبساطي اعمال خواهند کردسطحي بیش از سطح نرمال، سیاست

بدين معني است که آنان در واقع انتظار  ،گذاران اين انگیزه را دارندسیاستاز اين که 

هاي گذاران در پیگیري سیاستنهايي آن است که سیاستي نتیجهتورم اندک ندارند. 

 (. 9006:390شود )رومر، باعث بروز تورم بدون افزايش در تولید مي ،اختیار شده

هاي متفاوت ذيل تواند از طريق يکي از کانالمي ،منفي تورم بررشد اقتصادي تأثیر

  ،هو در نتیج کندمياتفاق بیافتد. تورم و تغییرات زياد آن نااطمیناني را تشديد 

در انجام کسب وکار، رشد اقتصادي را  تأخیراندازد، مي تأخیرگذاري را به سرمايه

ينه و مضر تورم را پر هز 7فريدمن ،الشعاع قرار خواهد داد. بر همین اساستحت

یني بشود و پیش. وي اعتقاد داشت که تورم موجب نااطمیناني ميدانستمي

با مشکل مواجه  ،گیرندها مورد استفاده قرار ميکه در ارزيابي پروژه را متغیرهايي

هاي اقتصادي به ناشي از ريسک فعالیت يشود که هزينهسازد و اين موجب ميمي

تصمیم و متغیرهاي مرتبط با آن افزايش يابد و خاطر افزايش واريانس متغیرهاي 

وري عوامل گذاري و کاهش بهرهههمین عامل، خود سبب محدود شدن رشد سرماي

  (. 1977)فريدمن،  خواهد شد

و سبب  دهدميهاي نسبي را کاهش تورم اطالعات موجود در قیمت ،عالوه براين

باعث خواهد شد تا  ،ورمهمچنین ت ؛شود تا تخصیص کاراي منابع صورت نگیردمي

 ،. عالوه براين(1909، 0)دورنبوش کاهش يابد ،بازگشت واقعي سرمايه در بازار سرمايه

مبادله و کاهش  يهاي تورم باال و پرنوسان، سبب افزايش هزينهوجود نرخ

رشد اقتصادي را  ،و از اين طريق شودميهاي غیرتولیدي گذاري به نفع فعالیتسرمايه

داد. از سوي ديگر، تشويق به انباشت سرمايه در مقابل نگهداري پول، کاهش خواهد 

هاي واقعي دولت و در نتیجه کاهش ها، کاهش بدهيپذيري قیمتافزايش انعطاف
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ها از پیامدهاي مثبت تورم هاي پرداختني به منظور جبران بدهيارزش واقعي مالیات

 (.1393همکاران،  بر رشد اقتصادي است )کمیجاني و
 

 مطالعاتی پیشینه -3
اقتصاد ايران دارد، اين مقوله در مطالعات  يحوزهت بااليي که تورم در یّبه دلیل اهم

اي که مطالعات مبني بر به گونه ؛بوده استمورد توجه ه هموار، پژوهشي داخلي نیز
مورد بررسي قرار گرفته است. جدول  ،هاي مختلفتورم بر رشد اقتصادي در سال تأثیر

هاي که با روش استانجام شده در اين حوزه  اي از مطالعاتخالصه يدهندهنشان( 1)
توان به اين نتیجه رسید که اغلب مي ،با توجه به جدولمختلف به انجام رسیده است. 

اند و ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد اقتصادي در ايران بوده مؤيد متأخر،مطالعات 
اند که تورم تا يک حد آستانه داراي اثر مثبت بر متصور شدهاي اين ارتباط را به گونه

)مشاهده شود:  استرشد اقتصادي و پس از آن داراي اثر منفي بر رشد اقتصادي 
 (1399سهیلي و همکاران، 

تورم بر رشد اقتصادي به وجود احتمالي  سازي،تأثیرمدلرو نیاز است براي از اين 
براي تورم نیز توجه کرد، که البته در تعدادي از غیرخطي و مقادير آستانه  يرابطه

 ،حاضر پژوهش ،در اولین گام، رواز اين؛ به اين رابطه توجهي نشده است ،مطالعات
گونه بر وجود ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد اقتصادي خواهد داشت که همان تأکید

مون قرار خواهد شود، اين ارتباط مورد آزکه در ادامه در مورد آن توضیح داده مي
مقاطع مختلف کشورهاي ، مورد مطالعه در پژوهش حاضر يدامنه ،عالوه براين ؛گرفت

اي اقتصادسنجي هاي آستانهکه رويکرد پانلي به مدل هستنداسالمي در حال توسعه 
دهد و اين رويکرد قادر است نتايج مفیدي که متفاوت با نتايج مطالعات غیرپانلي مي

 .است، به بار آورد
ت اثر غیرخطي تورم و رشد اقتصادي نشان از اهمیّ ،بررسي مطالعات خارجي نیز

زا مبتني بر تحقیق و ( براساس مدل رشد درون9017و همکاران ) 9آراواتاري دارد.
 ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد اقتصادي را بررسي کردند. آنان در  يتوسعه
و استعداد به  10شکل تابع توزيع توانايي رسند که اگرخود به اين نتیجه مي يمطالعه

غیرخطي خواهد بود.  ،ارتباط بین تورم و رشد اقتصادي ،صورت دنباله بلند باشد
هاي اقتصاد همگن باشند، ارتباط منفي بین تورم و رشد اقتصادي که تواناييزماني

 هاي اقتصاد ناهمگن باشد.که توانايياست تر از زماني ضعیف
 

                                                           
9 Arawatari 
10 Ability  



 1397 . زمستان4 شماره .15ي دوره هاي اقتصادي سابق(.)بررسياقتصاد مقداري ي فصلنامه                6
 

 اثر تورم بر رشد اقتصادي در ايران يمطالعات انجام شده درباره يخالصه :4جدول 
 نتايج حاصل روش پژوهش دامنه مورد بررسي نويسندگان

دادگر و صالحي 

(1303) 
 در ايران 00-1340

روش انگل گرنجر؛ جوهانسون 

 ARDLو روش 

تورم اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته و اين اثر در بلند 

 منفي در کوتاه مدت استمدت بزرگتر از اثر 

دادگر و همکاران 

(1305) 

در  1330-03دوره 

 اقتصاد ايران

حداقل مربعات شرطي و 

( 1996استفاده از مدل بارو )

 (1997و الکساندر و سارل )

دامنه اي از تورم داراي اثر مثبت و در دامنه اي ديگر 

داراي اثر خنثي و سپس داراي اثر منفي بر رشد اقتصادي 

 است

فري صمیمي و قلي جع

 (1306زاده )

9003-1995 

کشور درحال  90در 

 توسعه

 سیستم معادالت همزمان
يک درصد افزايش در تورم، رشد اقتصادي را به میزان 

 .مي دهد درصد کاهش 09/0

شکري و کارخانه 

(1390) 

9009-1991 

کشورهاي منتخب 

 کنفرانس اسالمي

استفاده از مجذور تورم در 

 تابع رگرسیون

درصد و وجود ارتباط منفي  5/9آستانه تورم برابر با  نرخ

 بین تورم و رشد اقتصادي

 در ايران 1353-06 (1390پیرايي و دادور )

شناسايي نااطمیناني تورم با 

و شناسايي  GARCHمدل 

 شکست ساختاري

تاثیر تورم بر رشد اقتصادي منفي بوده و در تورمهاي 

 شود.اين تاثیر منفي تشديد مي  %90باالي 

سلطان تويه و همکارن 

(1391) 

در  1357-09دوره 

 ايران

و رگرسیون  ARDLمدل 

 خطي غلتان
 اثر تورم بر رشد اقتصادي منفي بوده است

سهیلي و همکاران 

(1399) 
مدل غیر خطي آستانه و  در ايران 07-1339

CLS 

شکست ساختاري در تورم و وجود دو اثر متفاوت بر رشد 

اثر  %10اثر مثبت و تورم باالي  % 10اقتصادي تورم زير 

 منفي

کمیجاني و همکاران 

(1393) 
 ايران 06-1330

الگوي تصحیح خطاي آستانه 

 اي

 9وجود رابطه غیرخطي اثبات شد و نرخ آستانه برابر با 

 درصد بوده است

موسوي و سلطاني 

(1396) 
 طرف تقاضا استريشه تورم بیشتر در متغیرهاي  ساختاري VARالگوي  در ايران 93-1350

 تحقیق مطالعات: مأخذ
 

ارتباط بین تورم و رشد  PSTAR( با استفاده از روش 9016و همکاران ) 11آيدين
اقتصادي را در پنج کشور ترکیه، آذربايجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان بررسي 

ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد اقتصادي  يدهندهنشانپژوهش آنان، کردند. نتايج 
منفي  تأثیر ،هاي باالي اين مقدارتورم ،عبارت ديگربه؛ درصد است 97/7با حد آستانه 

مثبت بر رشد اقتصادي در کشورهاي مورد  تأثیر ،تر از اين مقدارهاي پايینو تورم
  بررسي دارند.
ارتباط بین تورم،  13SGMM( با استفاده از روش 9016و همکاران ) 19بهارامشاه

کشور در حال توسعه بررسي کردند.  94نااطمیناني تورم و رشد اقتصادي را در بین 
 ؛باعث کاهش رشد اقتصادي مي شود ،نشان از آن دارد که تورم پژوهش آنان، نتايج

                                                           
11 Aydın 
12 Baharumshah 
13 System Generalized Method of Moments 
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سبب بهبود رشد اقتصادي شده  ،نااطمیناني تورم در کشورهاي غیرتورمي کهآنحال 
  درصد باشد. 9/15تا  9/5مثبت زماني وجود دارد که تورم در دامنه اين اثر  ،است

به بررسي بین تورم و  IV-GMMو  PSTR( با استفاده از مدل 9015) 14سانه
پرداخت.  1901-9011در دوره  ASEANدر میان پنج کشور عضو  ،رشد اقتصادي
نشان از آن دارد که ارتباط منفي بین تورم و رشد اقتصادي براي  وي، نتايج پژوهش

تورم سبب کاهش در  ،وجود دارد و از اين نقطه به بعد %04/7هاي تورم باالي نرخ
 رشد اقتصادي خواهد شد.  

پس از جنگ جهاني  يکشور در دوره 190( با بررسي 9011و تورپکین ) 15ايبارا

به اين نتیجه رسیدند که تورم داراي اثر منفي بر رشد اقتصادي  PSTRدوم با روش 

و در کشورهاي  %1/4اي که در کشورهاي صنعتي نرخ آستانه برابر با به گونه ؛است

 بوده است. %1/19غیر صنعتي برابر با 
 

 پژوهشروش  -1

توسعه داده  PSTRاز مدل  ،خطي بین تورم و رشد اقتصاديبراي تببین ارتباط غیر

با دو رژيم  PSTRيک مدل شود. ( استفاده مي9005و ديگران )توسط گونزالز  ،شده

کند، تورم و رشد اقتصادي را تشريح مي حدي و يک تابع انتقال که ارتباط بین

 شود:صورت زير تصريح ميبه

(1) 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0𝑥𝑖𝑡 + 𝛽1
′𝑥𝑖𝑡. 𝑔(𝜋𝑖𝑡; 𝛾, 𝑐) + 𝜀𝑖𝑡     

𝑖که  ايگونهبه = 1, … , 𝑁  و𝑡 = 1, … , 𝑇  بوده وN  وT اطع و نشانگر مق

جزء اخالل  𝜀𝑖𝑡اثرات ثابت مقاطع و  𝜇𝑖. استهاي پانل زمان مورد استفاده در داده

𝜀𝑡شود شرط است که فرض مي = 𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎2) کند. عالوه براينرا تأمین مي، 𝑦𝑖𝑡 

بعدي از متغیرهاي کنترل زماني )متغیرهاي برونز( است.  kبردار  𝑥𝑖𝑡متغیر وابسته و 

;𝑔(𝜋𝑖𝑡تابع  𝛾, 𝑐)  که يک تابع انتقال لجستیک، پیوسته و کراندار بین صفر و يک

𝛽0و  𝛽0بوده که مقادير حدي آن وابسته به ضرايب رگرسیوني  + 𝛽1 همچنین  است؛

( و گرنجر و تراسويرتا 9005گونزالز و ديگران ) .وابسته است 𝜋𝑖𝑡متغیر اين تابع به 

 گیرند. زير را در نظر مي 16تابع انتقال لجستیک STAR( براي مدل سري زماني 1993)

                                                           
14 Thanh  
15 Ibarra and Trupkin 
16 Logistic Transition Function 
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(9) 𝑔(𝜋𝑖𝑡; 𝛾, 𝑐) = (1 + 𝑒𝑥𝑝 {−𝛾 ∏(𝜋𝑖𝑡 − 𝑐𝑗)

𝑚

𝑗=1

})

−1

 ,

𝑤𝑖𝑡ℎ   𝛾 > 0, 𝑎𝑛𝑑    𝑐1 ≤ 𝑐2 ≤, … ≤ 𝑐𝑚 
c𝑗ابع تدر اين  = (c1, c2, … , cm) ست.   mيک بردار  ́ پارامتر  بعدي از پارامترها

مدل داراي دو رژيم   m=1کند. براي سیییرعت تعديل انتقال را تعیین مي  γشییییب  

از   نواخت يک و يک انتقال    πitحدي يک تابع انتقال اسیییت که با مقادير کم و زياد          

β0به  β0ضريب  + β1  با افزايش مقدارπit شوند. براي مقادير بزرگتر از هم جدا مي

γ  نهايتبيو میل آن به g(πit, c) = πit کهصییورتي در ؛خواهد شیید 1 > c   و در

شاخص    صورت تابع  ,g(πit غیر اين  c) = صفر      γ کهخواهد بود. زماني 0 سمت  به 

;g(πitتابع انتقال    ،میل کند   γ, c)      مدل   ،ثابت خواهد بود. در اين حالتPSTR    به

( همگرا خواهد شیید. به 1999اي پانلي با دو رژيم هانسیین )مدل رگرسیییون آسییتانه

;g(πitتابع انتقال  mصورت کلي براي هر مقدار از   γ, c)  ست  γاگر  ،مقداري ثابت ا

صفر میل کند. در اين حالت مدل در معادله   سمت  سیون   1 يبه  تبديل به مدل رگر

براي تحلیل  پانل خطي با اثرات ثابت خواهد شیید. با توجه به مشییخصییات ارائه شییده 

ستفاده از مدل حاضر     مي PSTRپانلي  صلي ا آن است   ،توان اذعان داشت که مزيت ا

ضريب تورم که اجازه مي سي     -دهد  شور مورد برر شد با توجه به زمان و ک متفاوت   ،ر

 هاروهگبسته به تغییرات متغیر آستانه بین    ،دهد تا افراداجازه مي PSTRباشد. مدل  

هاي بین همچنین رويکرد پارامتريک در بي ثباتي ،PSTRو زمان حرکت کنند. مدل 

 وانعنبهرشد را از پارامتر تغییر هموار   -زماني و بین مقاطع کشوري در ضرايب تورم   

به  tدر زمان  iکند. کشش رشد به تورم براي کشور    تابعي از متغیر آستانه فراهم مي 

 شود:صورت زير تعريف مي

(3)  
𝜕𝑦𝑖𝑡

𝜕𝜋𝑖𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ (𝜋𝑖𝑡, 𝛾, 𝑐) 

کارن )  مدل       ،(9005گونزالز و هم يل را براي تصیییريح  ند ذ ئه   PSTRفراي ارا

  -3برآود پارامترها    -9بودن مدل   PSTRآزمون خطي بودن در مقابل    -1کنند:  مي

 آزمون تعداد توابع انتقال.

ند براسیییاس  مي 1 يبا توجه به معادله       PSTRآزمون خطي بودن در مدل   توا

H0: γ آزمون = H0: β0يا  0 = β1 تحت   کهجاييآن. به هر حال از انجام شییود
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شود، در هر دو حالت  مي 17مزاحم نامعین شامل پارامترهاي PSTRفرض صفر، مدل  

( در باب  1995اين آزمون غیر استاندارد خواهد بود. اين موضوع در مطالعات هانسن )

ستانه مدل ست       هاي آ شده ا شان داده  سري زماني ن بنابراين گونزالز و همکاران   ؛اي 

;g(πit( بجاي 1990) 10( با تاسییي از لوکونن و تراسییويرتا و ديک 9005) γ, c)   در

له    عاد به    1 يم يب مرت γاول تیلور آن در حول  يتقر = جايگزين کرد   0 ه و را 

 آورند:مي دستبه رگرسیون کمکي زير را

(4) 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0𝑥𝑖𝑡 + 𝛽1
′𝑥𝑖𝑡. 𝑔(𝜋𝑖𝑡; 𝛾, 𝑐) + ⋯ + 𝛽𝑚

′ 𝑥𝑖𝑡𝜋𝑖𝑡
𝑚 +  𝜀𝑖𝑡     

𝛽1)کییه بردار پییارامترهییاي 
′ , … … , 𝛽𝑚

′ 𝜀𝑖𝑡بوده و  γضیییريبي از  (
′ = 𝜀𝑖𝑡 +

𝑅𝑚𝛽1
′𝑥𝑖𝑡 که در آن ،𝑅𝑚 صییفر در   بنابراين، آزمون ؛بسییط تیلور اسییت ماندهباقي

𝐻0 معادل با آزمون 1 يمعادله
∗: 𝛽1 = ⋯ = 𝛽𝑚 = اسیییت. اين   4 يدر معادله 0

توسییط آزمون والد يا آزمون نسییبت درسییتنمايي   راحتيبهتواند مي ،صییفر يفرضیییه

مجموع مجذور خطا )باقیمانده( پانل براسییاس  𝑆𝑆𝑅0که در صییورتي؛آزمون شییود.

بت( و           ثا با اثرات  نل خطي  پا مدل  طا      𝑆𝑆𝑅1فرض صیییفر ) جذورات خ مجموع م

باقي  نده( براسیییاس فرض    ) مدل   𝐻1ما (PSTR  آزمون ،)با دو رژيم Wald LM  

 :تواند به صورت زير تعريف شودمي

(5) 𝐿𝑀𝑤 =
𝑁𝑇(𝑆𝑆𝑅0−𝑆𝑆𝑅1)

𝑆𝑆𝑅0
  

 توان به صورت زير نوشت:نمايي ميآزمون نسبت درست

(6) 𝐿𝑅 = −2[𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑆𝑅1) − 𝑙𝑜𝑔 (𝑆𝑆𝑅0)]     

𝛽0) پارامترهاي  
′ , 𝛽1

′ , 𝛾, 𝑐)    شیییوند: اول؛  ود ميردر دو مرحله برآ  1در معادله

یانگین ويژه   حذف   با از بین بردن م قل    کار به ؛ مدو 19فردي-اثرات فردي  حدا بردن 

کنیم  اسییتفاده مي NLSهاي تبديل شییده. ما از براي داده NLS 90مربعات غیرخطي

ند             عات خطا هسیییت نده مجموع مرب قل کن حدا که  هايي  پارامتر   ؛براي تعیین ارزش 

بايد مقدار شروع مشخصي      عملي است که  يمسئله  PSTRکه برآود با مدل درحالي

γ اي کهگونهبه ؛تعیین کرد 𝑐و  γبراي  > 0 ،𝑐𝑖,𝑚𝑖𝑛 > min (𝜋𝑖𝑡) ،𝑐𝑗,𝑚𝑎𝑥 <

max (𝜋𝑖𝑡)  و𝑗 = 1, … , 𝑚    مقدار حداقل شیییده .𝑄𝑐(𝛾, 𝑐) تواند به عنوان    مي

 سازي غیرخطي لحاظ شود.مقدار شروع الگوريتم بهینه
                                                           

17 Unidentified Nuisance Parameters  
18 Luukkonen, Teräsvirta and Dijk (1998) 
19 Individual-Specific Means 
20 Nonlinear Least Squares 
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( يک روش با آزمون فرض صییفر عدم  9005)گونزالز و همکارن سییومین مرحله: 

شنهاد مي غی يوجود رابطه فرض   PSTRکنند. در چارچوب رخطي در تابع انتقال پی

ضیه   مي سايي اوالً،     خطي رد مي يشود که فر شنا شود. در اين مقاله دو آزمون براي 

تابع انتقال     :𝐻0)عدم وجود  𝑟 = تابع انتقال        (1 قل وجود دو  :𝐻0)يا حدا 𝑟 =

 :استبا دو يا سه رژيم به صورت زير . مدل (2

(7) 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0
′ 𝑥𝑖𝑡 + 𝛽1

′𝑥𝑖𝑡. 𝑔1(𝜋𝑖𝑡
1 ; 𝛾1, 𝑐1)

+ 𝛽2
′ 𝑥𝑖𝑡. 𝑔2(𝜋𝑖𝑡

2 ; 𝛾2, 𝑐2) +  𝜀𝑖𝑡 
′      

πit)توانیم تابع انتقال دوم را ما مي
2 ; γ2, c2) اول تیلور حول يبا بسییط مرتبه 

γ2 =   ؛کنیمپارامترها را آزمون ميروي سیپس محدوديت خطي  کنیم؛ جايگزين  0

 بنابراين مدل فوق تبديل خواهد شد به:

(0) 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0
′ 𝑥𝑖𝑡 + 𝛽1

′𝑥𝑖𝑡. 𝑔1(𝜋𝑖𝑡
1 ; 𝛾1, 𝑐1) + 𝜃𝑥𝑖𝑡𝜋𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

′         

:𝐻0)آزمون غیرخطي بودن به صییورت سییاده با  𝜃 = اگر   شییود.تعريف مي (0

𝑆𝑆𝑅0 که  يعني زماني ،مانده )خطا( در فرض صییفررا به عنوان مجموع مربعات باقي

همچنین   ؛با يک تابع انتقال وجود داشیییته باشییید در نظر بگیريم PSTRيک مدل 

𝑆𝑆𝑅1  شانگره مجموع مربعات باقیمانده در معادله صورت زير     0 ين شد. آزمون به  با

:𝐻0 کهايگونهبهتشییريح خواهد شیید:   𝑟 = 𝑟∗ در مقابل𝐻1: 𝑟 = 𝑟∗ + ، در   1

اگر  امّا ؛رسد صورتي نتوان فرض صفر را رد کرد، فرايند تولید تابع انتقال به اتمام مي  

:𝐻0فرض صییفر رد شییود، بايد آزمون به صییورت ذيل ادامه يابد:   𝑟 = 𝑟∗ + و   1

𝐻1: 𝑟 = 𝑟∗ + صییفر ادامه خواهد  ي. اين روش تا روش پذيرش اولین فرضیییه2

 يافت.  
 

 نتایج و برآورد مدل -2

 D8هاي کشور هاي پانل برايکه پیش از اين بیان شد، اين مطالعه از دادهگونه همان

 يبنگالدش( در بازه و ، مصر، نیجريه، اندونزيمالزي، پاکستان، ترکیهايران، شامل )

 ،هاي خام مورد استفاده در اين پژوهشداده کندمياستفاده  9015-1994زماني

هاي يويژگ يدهنده( نشان9جدول ) است. (WDI) برگرفته از سايت بانک جهاني

در کنار بديهي است که  91.استدر پژوهش  هاي مورد استفادهآماري داده ياولیه

                                                           
تغییرات لگاريتمي تولیدناخالص داخلي سرانه به قیمت ثابت  :با توجه به مدل پژوهش، متغیرها عبارتند از 91

ت لگاريتمي اشتغال ملي )نرخ رشد اشتغال(، تغییرات لگاريتمي سهم تشکیل )نرخ رشد تولید سرانه(، تغییرا

)نرخ رشد سرمايه گذاري(، تغییرات لگاريتمي  PPPسرمايه ثابت داخلي بر تولید ناخالص داخلي به قیمت جاري 
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از يک سري متغیر کنترل ديگر نیز  ،براي توضیح رفتار رشد اقتصادي ،متغیر تورم

د ز ادبیات رشبراي تعیین اين متغیرهاي کنترل اخواهد شد.  استفاده سازيمدلبراي 

که توان دريافت مي ،که در اين ادبیات ايگونهبه ؛اقتصادي استفاده شده است

گذاري، مخارج دولت، تولید، رشد سرمايه يسطح اولیه :همچون ،متغیرهاي مهمي

 . 99تواند بر رشد اقتصادي موثر باشدساختار کمي و کیفي مبادله بازرگاني نیز مي

 هاي آماري متغیرهاي مورد استفاده در مدل معرفي ويژگي: 5جدول 
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین مشاهدات متغیرها

 115/0 -0679/0 0161/0 0115/0 176 نرخ رشد تولید سرانه

 330/0 -354/0 0651/0 0379/0 176 سطح اولیه تولید

 0399/0 -0934/0 0074/0 0103/0 176 نرخ رشد اشتغال

 333/0 -974/0 0019/0 0369/0 176 گذاريسرمايهنرخ رشد 

 994/0 -3597/0 691/0 0097/0 176 رشد مبادله بازرگاني نرخ

 449/0 -3019/0 0503/0 0009/0 176 نرخ رشد مخارج دولت

 430/0 -6701/0 761/0 339/0 176 نرخ تورم

از  شود. بعضيمحصول براي کنترل ظرفیت تولید در تئوري رشد نئوکالسیک استفاده مي يسطح اولیه
هاي اقتصاد کالن، زا که به عنوان يک جايگزين براي سیاستهاي رشد درونفاکتورهاي تعیین کننده در تئوري

رشد مبادله  نهادها و تجارت شامل نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد سرمايه گذاري، نرخ رشد مخارج دولت، نرخ
 است.بازرگاني 

 : محاسبات تحقیقمأخذ
 

( از نرخ تورم لگاريتم گرفته خواهد شد تا 1996) 93در اين مطالعه، به پیروي از سارل

نتايج رگرسیون نشوند. از  سبب ايجاد تورش در ،وسیله، مشاهدات خیلي بزرگبدين

استفاده از لگاريتم اشند و که، برخي از مقادير تورم ممکن است منفي بآنجايي

 94هادجيبنابراين از تبديل )انتقال( شبه لگاريتم خان و سین ؛پذير نیستامکان

 شود.اين تبديل به صورت زير تعريف مي کنیم.مي( استفاده 9001)

(9) �̃�𝑖𝑡 = {
𝜋𝑖𝑡 − 1     𝑖𝑓𝜋𝑖𝑡 ≤ 1 
𝑙𝑛𝜋𝑖𝑡       𝑖𝑓𝜋𝑖𝑡 > 1

    

                                                           

سهم  ( )نرخ رشد مبادله بازرگاني(، تغییرات لگاريتمي9000ارزش صادرت تقسیم بر ارزش واردات )سال پايه 

)نرخ رشد مخارج دولت(، لگاريتم تغییرات شاخص  PPPمصارف دولت نسبت به تولید ناخالص داخلي جاري 

  است. WDIقیمت مصرف کننده )نرخ تورم(. تمامي داده ها برگرفته از 
 اين متغیرها برگرفته از مطالعات زير است: 99

Barro(1991), Sala-i-Martin (1997), Khan and Senhadji (2001), López-

Villavicencio and Mignon (2011), Vinayagathasan (2013), Baglanand Yoldas 

(2014), Eggoh and Khan (2014). 
23 Sarel (1996) 
24 Khan and Senhadji  
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 ؛باال لگاريتمي است يهاو براي تورم هاي پايین خطي استاين تابع براي تورم

باعث کاهش عدم تقارن در توزيع  ،استفاده از انتقال شبه لگاريتمي تورم ،عالوه براين

( قابل مشاهده است، با 9( و )1) هايشکلاولیه تورم خواهد شد که اين موضوع در 

وده و تر بلگاريتمي تورم از توزيع تورم متقارن يتوجه به نمودار، توزيع انتقال شبه

 است.  ترنزديک به توزيع نرمال ،هاي آماري آنويژگي
 

  تابع توزيع نرخ تورم :4شكل 

 

 توزيع انتقال شبه لگاريتمي تورم :5شكل 

 
 : محاسبات تحقیقمأخذ

لز و همکاران اتوسط گونز PSTRو  STRهاي هاي مجانبي از مدلتمامي تئوري

 بنابراين فرايندهاي تشخیص ؛اندبراي رگرسورهاي ايستا )مانا( توسعه يافته (9005)

بدين منظور  ؛هستند I(0)یرها مبتني بر اين است که تمامي متغPSTR  ،در مدل

واحد پانل استفاده  ياز آزمون ريشه ي مدلهادادهدر ايستايي  وجود آزمونبراي 

ا به ره( براي تمامي متغیIPS) شین-پسران-واحد ايم يشود. نتايج آزمون ريشهمي

 (3)واحد در جدول  يشود. نتايج آزمون ريشهانجام مي نرخ رشد اشتغال استثناء

تمامي متغیرها در سطح  توان دريافت کهمي ،با توجه به جدولگزارش شده است. 

تمامي توان اذعان داشت که ميبنابراين  ؛درصد فاقد ريشه واحد هستند 5معناداري 

 هستند. I(0) متغیرهاي مدل
 

 آزمون ريشه واحد مربوط به متغیرهاي مدل :3جدول
 متغیرها آزمون ايم، پسران و شین

  بدون روند زماني با روند زماني

 سرانه GDPنرخ رشد  -99/4 -759/4

 سطح اولیه محصول -04/3 -045/3

 نرخ رشد سرمايه گذاري -61/4 -55/4

 رشد مخارج مصرفي دولتنرخ  -913/5 -906/5

 نرخ رشد مباله بازرگاني -149/5 -317/5

 : محاسبات تحقیقمأخذ                               
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با توجه به مباني نظري روش مطرح شده در بخش قبل، الزم است در اين مرحله 

 ،به عبارت ديگر ؛خطي يا غیرخطي بین متغیرهاي مدل بررسي شود يوجود رابطه

)تعداد پارامترهاي رژيم( يک است يا خیر. نتايج آزمون  mکه آيا  کنیمبررسي مي

هاي در تمامي آزمونگزارش شده است. الزم به ذکر است که،  (4تشخیص در جدول )

 لجستیک PSTRذيل، فرض بر آن است که مدل خطي است و فرض مقابل نیز مدل 

(m=1 يا مدل )PSTR ( نماييm=2) نتايج آزمون تشخیص در جدول. خواهد بود 

 يرابطهبنابراين  ؛شودرد مير( )فرض صف دهد که خطي بودن مدلنشان مي( 4)

 و قاعدتاً داردوجود  مورد بررسيخطي میان رشد اقتصادي و تورم در کشورهاي غیر

 استفاده شود.  PSTRروش  ، الزم است ازمدل يپارامترها برآوردبراي 

 PSTRآزمون وجود رابطه خطي يا مدل  :1جدول 

 با دو رژيم PSTR: مدل 𝐻1: خطي بودن، فرض 𝐻0فرض

 معناداري مقدار آماره آزمون

 001/0 459/99 آزمون والد

 001/0 949/3 آزمون فیشر

 LRT 096/94 001/0آزمون

 : محاسبات تحقیقمأخذ                                     
 

هاي بايد تعداد مکان ،بودن و انتخاب يک تابع انتقال، در ادامهخطيپس از آزمون 

اي ضروري براي مدل نهايي انتخاب شوند. براي اين منظور و پیروي از کولیتاز آستانه

اي با يک و دو مکان آستانه PSTR(، دو مدل 9010( و جويد )9006و هارلین )

ها، معیار مجموع مجذور باقیماندهمقادير  هاآنتخمین زده شده و براي هر کدام از 

( که 5محاسبه شده است. با توجه به جدول ) 96و معیار اطالعات آکائیک 95شوارتز

با دو حد  PSTRيک مدل  است،گر نتايج حاصل از برآورد معیارهاي فوق نشان

 ؛ودشاي براي بررسي رفتار غیرخطي بین متغیرهاي مورد مطالعه انتخاب ميآستانه

است در صورت میل کردن پارامتر شیب به سمت  m=2 کهآنتوجه به  بنابراين با

نهايت يک تابع انتقال سه رژيمي خواهیم داشت که دو رژيم بیروني آن مشابه و بي

تر از متغیر تر و کوچکبراي مقادير بزرگ ،به عبارت ديگر ؛متفاوت از رژيم میاني است

  اين صورت مقدار عددي صفر دارد.انتقال، تابع انتقال مقدار عددي يک و در غیر 

 

                                                           
25 Schwarz Criterion 
26 Akaike Information Criterion 
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 ( در يک تابع انتقالc) ايهاي آستانهتعیین تعداد مکان :2جدول 

 m=2با  m=1 PSTRبا  PSTR آزمون

 -AIC 907/9- 943/9آماره 

 -BIC 091/0- 011/0آماره 

 : محاسبات تحقیقمأخذ                                 

که مدل غیر خطي حاضر، داراي يک تابع انتقال است يا دو  شودبايد بررسي  ،در ادامه

عبارت به است؛نتايج آزمون براي اين فرضیه  يدهنده(، نشان6تابع انتقال. جدول )

غیرخطي،  يرژيم، رابطهدهد که آيا با فرض وجود دو ( نشان مي6ديگر، جدول )

با يک تابع انتقال  PSTRخواهد ماند؟ از اين رو، فرض صفر شامل مدل  همچنان باقي

 ،با حداقل دو تابع انتقال است. نتايج حاصل PSTRو فرض مقابل شامل مدل 

 ؛شوددرصد، فرض صفر رد مي 5آن است که، در سطح معناداري  يدهندهنشان

  حداقل شامل دو تابع انتقال خواهد بود. PSTRبنابراين مدل 

 : حداقل با دوحد آستانه𝐻1: يک حد آستانه، فرض 𝐻0فرض -PSTRآزمون تعداد رژيم در مدل  :6جدول 

 معناداري مقدار آماره آزمون

 009/0 467/91 آزمون والد

 003/0 473/3 آزمون فیشر

 LRT 094/99 001/0آزمون

 : محاسبات تحقیقمأخذ                                             

مورد نظر برآورد خواهد شد.  PSTRدر اينجا با توجه به وجود دو تابع انتقال، مدل  

ها حذف از دادهاثرات فردي  ،ابتدا ، نیاز است تاPSTRپارامترهاي مدل  برآوردبراي 

، وردبرآ. نتايج براي برآورد استفاده شودخطي سپس از روش حداقل مربعات غیر ؛شده

 شده است. نمايش داده (7)در جدول 

 PSTRحاصل از برآورد مدل  نتايج :1جدول 

 تابع انتقال دوم تابع انتقال اول خطي متغیر

 t آماره ضريب t آماره ضريب t آماره ضريب 

 -9930/4* -6401/4 9099/4* 6957/4 -0904/0* -0001/0 لگاريتم تورم

 3749/1* 4909/9 -3767/1 -5193/9 -5413/9* -0315/0 نرخ رشد مبادله بازرگاني

 -5097/3* -3553/9 5390/3 4099/9 0091/4* 1101/0 سطح اولیه محصول

 -0456/9* -9694/17 0641/9* 9911/17 0165/9* 0556/0 نرخ رشد سرمايه گذاري

 -3130/9 -6490/13 3191/9* 6703/13 5006/0* 0079/0 نرخ رشد مخارج دولتي

 5697/5* 9669/300 -5693/5* -0959/300 0393/0* 0033/0 نرخ رشد جمعیت

𝑔 بخش خطي = 𝑐 − 0.0001𝑙𝑛𝜋 + 𝛽𝑥𝑖 

𝑔 تابع انتقال اول = 𝑐 + 4.6256𝑙𝑛𝜋 + 𝛽′𝑥𝑖 

𝑔 تابع انتقال دوم = 𝑐 − 0.0145𝑙𝑛𝜋 + 𝛽"𝑥𝑖 

  𝑥𝑖، ساير متغیرهاي مستقل  𝑙𝑛𝜋، لگاريتم تورم 𝑔نرخ رشد اقتصادي، 
 : محاسبات تحقیقمأخذ

 درصد 10معناداري در سطح *
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بارت به ع ؛عنوان کشش قابل تفسیر نیستبه ،مستقیم صورتبه ،پارامترهاي فوق

هاي پروبیت يا لوجیت مقدار پارامترهاي تخمین زده شده مستقیماً ديگر، همانند مدل

تواند تفسیر شود. با توجه به مي هاآنعالمت  امّا ؛به عنوان کشش قابل تفسیر نیستند

دو پارامتر باعث کاهش کشش و يک پارامتر باعث  ،نتايج، براي تورم از میان سه پارامتر

داراي دو اثر متفاوت  ،دهد که متغیر آستانهنشان مي ،شود اين مسئلهافزايش آن مي

داراي اثرات متفاوتي بر رشد اقتصادي خواهد بود. اين  ،و تغییر تورم استبر کشش 

پارمتر شیب تابع انتقال هر تابع و پارامترهاي انتقال بستگي  يبه اندازه ،دو اثر متفاوت

تورم بر رشد اقتصادي  تأثیرکلي در مورد جهت  يتوان يک نتیجهنمي ،بنابراين ؛دارد

( مدل 7در کشورهاي مورد بررسي بیان کرد. با توجه به نتايج برآورد مدل در جدول )

 رتأثیتورم  ،است پايین يتورم ژيمرفتار رشد اقتصادي در ر يدهندهخطي که نشان

، تاسرژيم تورمي میانه  منفي بر رشد اقتصادي دارد. تابع انتقال اول، که نشانگر

از گذر  پس ،مثبت تأثیراين  امّآ ؛مثبت تورم بر رشد اقتصادي استتأثیر يدهندهنشان

دوم، دوباره اثر منفي بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسي  يتورم از حد آستانه

 است؛ -0145/0خواهد داشت. با توجه به نتايج، ضريب تورم در تابع انتقال دوم برابر با 

تورم و رشد اقتصادي منفي بوده  يرابطه ،هاي خیلي کم و خیلي زياددر تورمبنابراين 

مثبت بر رشد اقتصادي در کشورهاي  تأثیر داراي ،هاي متوسط و میانه، تورمو در تورم

D8 هاي مکه تور ايگونهبه ؛با مباني علم اقتصاد نیز سازگاري دارد ،است. اين نتیجه

 ؛شودفعالیت اقتصادي، سبب تشديد رکود اقتصادي مي يبه دلیل کاهش انگیزه ،پايین

شديد بر  یرتأثواقعي، سبب  يتورم بسیار پايین به دلیل افزايش نرخ بهره ،عالوه براين

رشد اقتصادي را  ،و از اين طريق شودمي هاي بنگاههاي اقتصاديارزش واقعي بدهي

تواند با افزايش تورم خیلي باال نیز مي ،دهد. از سوي ديگرتحت الشعاع قرار مي

  مبادله، سبب کاهش رشد اقتصادي شود. ينااطمیناني تورم و تشديد هزينه
بنابراين کشش رشد  ؛توابع انتقال وجود دارند PSTRدر مدل  کهجاييآن از 

( نشانگر 0اقتصادي نسبت به تورم و ساير متغیرهاي کنترل مقدار ثابتي نیست. جدول )

در  طورکههمانهاي تورمي رشد اقتصادي در کشورهاي مورد بررسي است. کشش

ها، کشش در اغلب کشورهاي مورد بررسي و در اغلب سال ،شودجدول مشاهده مي

هايي خاص در مقاطع مورد در سال جزبه ؛تورمي رشد اقتصادي منفي بوده است

سبب تغییر جهت کشش تورمي رشد اقتصادي شده  ،اي تورمآستانه تأثیربررسي که 

  و مقدار مثبت بوده است.
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 1994-9015براي دوره  D8کشورهاي هاي تورمي رشد اقتصادي در درصد کشش :8جدول 
 اندونزي مصر ترکیه پاکستان نیجريه مالزي ايران بنگالدش سال

1994 0050/0- 4901/0- 0064/0- 3509/0- 0033/0- 3105/0- 0040/0- 0039/0- 

1995 0036/0- 3710/0- 0060/0- 3370/0- 0033/0- 3935/0- 47/105 0036/0- 

1996 0097/0- 4305/0- 0067/0- 4991/0- 0036/0- 3309/0- 0043/0- 0041/0- 

1997 0050/0- 1601/0- 0006/0- 0039/0- 0035/0- 3955/0- 0055/0- 0046/0- 

1990 0040/0- 5039/0- 0051/0- 0037/0- 0046/0- 3964/0- 0069/0- 3569/0- 

1999 0046/0- 4030/0- 0003/0- 0045/0- 0059/0- 3479/0- 0075/0- 4797/0- 

9000 0106/0- 006/1 0197/0- 0044/0- 0057/0- 3617/0- 0005/0- 0064/0- 

9001 0191/0- 0035/0- 0941/0- 4935/0- 0073/0- 3695/0- 0109/0- 0035/0- 

9009 0070/0- 5900/0- 0149/0- 0099/0- 0071/0- 3007/0- 0004/0- 0034/0- 

9003 0049/0- 794/09 1679/1 1909/0 0079/0- 4404/0- 0056/0- 0045/0- 

9004 0049/0- 6943/3 0901/0- 379/10 0050/0- 0036/0- 0035/0- 0046/0- 

9005 0043/0- 0033/0 0070/0- 5031/0- 0030/0- 0036/0- 0053/0- 0036/0- 

9006 0044/0- 0034/0- 0066/0- 0040/0- 0041/0- 0037/0- 0041/0- 0090/0- 

9007 0030/0- 4300/0 0119/0- 0050/0- 0049/0- 0039/0- 0037/0- 0045/0- 

9000 0030/0- 4471/0- 0050/0- 0034/0- 4013/0- 0036/0- 5004/0- 0037/0- 

9009 0050/0- 0059/0 0156/0- 0034/0- 0150/0- 0046/0- 0034/0- 0054/0- 

9010 0040/0- 0036/0- 0156/0- 0939/0 0567/0- 0040/0- 0035/0- 0059/0- 

9011 0035/0- 4707/0- 0079/0- 0035/0- 0034/0- 0045/0- 0037/0- 0050/0- 

9019 0046/0- 4370/0- 0167/0- 0033/0- 0037/0- 0030/0- 0043/0- 0050/0- 

9013 0049/0- 3947/0- 0113/0- 0039/0- 0041/0- 0049/0- 0036/0- 0045/0- 

9014 0043/0- 9977/0 0074/0- 0040/0- 0043/0- 0039/0- 0036/0- 0045/0- 

9015 0046/0- 0991/0 0113/0- 0030/0- 0090/0- 0041/0- 0036/0- 0046/0- 

 : محاسبات تحقیقمأخذ

مراحل قبل، در اينجا نیاز است تا پارامترهاي مربوط به توابع انتقال و حدود  يدر ادامه

مقدار بهینه براي هاي گذشته نشان داد، گونه که آزمونآستانه تورم تعیین شوند. همان

ارامتر بنابراين دو پ است؛، برابر با دو توابع انتقال بهینه و تعداد رژيمتعداد پارامترهاي 

γ  و دو پارامتر𝐶1  و𝐶2 قابل برآورد خواهد بود که نتايج حاصل  براي هر تابع انتقال

 .استشده  نمايش داده (9)دول از اين برآورد در ج

 برآورد حدود آستانه و پارامترهاي انتقالنتايج حاصل از  :9جدول 
 C RSS AIC BICپارامتر  γپارامتر  

 1936/1 9503/156 تابع انتقال اول
011/0 907/9 091/0- 

 9171/1 7906/969 تابع انتقال دوم
 

 : محاسبات تحقیقمأخذ                       

 کرد.توان حد آستانه را با اعمال آنتي لگاريتم، محاسبه مي cبا توجه به پارامترهاي 

 377/3درصد و براي تابع انتقال دوم  990/3در تابع انتقال اول تورم آستانه معادل 

  درصد است.
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 بندی نتایججمع -1

تورم و تاثیرگذاري آن بر بخش حقیقي اقتصاد، همواره مورد چالش بین اقتصاددانان 

اغلب پاسخ واحدي به اثر تورم بر  ،هاي اقتصاديتئوري در تئوري و عمل بوده است.

 تورم بر رشد اقتصادي تأثیررشد اقتصادي ندارند، و باور به وجود حدود آستانه براي 

 رسیدهتأيیدها در مطالعات تجربي متعدد نیز به خورد. اين تئوريدر آنان به چشم مي

ر تورم ب تأثیرنبال شناسايي به د ،حاضر يت موضوع، مطالعهاست. با توجه به اهمیّ

رشد اقتصادي با استفاده از مدل انتقال ماليم پانلي بوده است. به منظور آزمون از 

 مؤيد ،استفاده شد. نتايج پژوهش 1994-9015زماني  يکشورهاي دي هشت در دوره

زماني مورد بررسي بین مقطع مورد  يدر دوره ،اثر غیرخطي تورم بر رشد اقتصادي

که هر يک از  استاي که نتايج نشان از وجود دو تابع انتقال گونهبه ؛است نظر بوده

 يتورم رژيمدر اند. نتايج نشان از آن دارد که تورم بوده يداراي يک حد آستانه هاآن

ثر مثبت ااين  ،رژيم تورمي میانه تورم بر رشد اقتصادي منفي و در تأثیرضريب  ،پايین

خواهیم شد که در ژيم تورمي باال دوم، وارد ر يآستانهاست. پس از گذر تورم از حد 

ر اين د ،عالوه براين ؛منفي بر رشد اقتصادي خواهد داشت تأثیرتورم  ،اين محدوده نیز

مطالعه کشش تورمي رشد اقتصادي براي کشورهاي مورد بررسي محاسبه شد، با توجه 

ا تجربه کرده است، و مقدار منفي باثباتي ر ،به نتايج در اغلب کشورها، اين کشش

اما کشش تورمي رشد  ؛منفي تورم بر رشد اقتصادي بوده است يتأثیردهندهنشان

 ،اقتصادي در کشورهاي نیجريه و ايران در يک يا دو سال مثبت است. اين نتیجه

وجود وابستگي درآمدي کشورهاي ايران و نیجريه به قیمت نفت  يتواند به واسطهمي

اثرات همزماني روي رشد اقتصادي  ،نفتي هايشوکاي که وجود به گونه ؛باشد

سبب  ،اي بیرونيو اين متغیر واسطهدارد مدت و تورم )بیماري هلندي( کوتاه

هاي کوتاه مورد نظر شده است. هر حرکتي رشد و تورم در کشورهاي نفتي در دورههم

 يهر باالتر از حد آستانتورم و رشد اقتصادي د ،چند به صورت کلي، در اين کشورها نیز

تورم، داراي ارتباط منفي با يکديگر هستند و افزايش تورم، سبب کاهش سرعت رشد 

توان اذعان داشت مي ،بنابراين به صورت کلي ؛شوداقتصادي در اين کشورها نیز مي

منفي بر رشد اقتصادي و بخش  تأثیرمشخص، داراي  يکه تورم پس از يک حد آستانه

 .استد حقیقي اقتصا
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