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اثر آستانهای تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای  :D8مدل
رگرسیون انتقال مالیم پانلی PSTR
عظیم نظري* و حسن دلیري

تاريخ وصول1396/05/99 :

*

تاريخ پذيرش1397/06/19 :

چكیده
رابطهی بین تورم و رشد اقتصادی ،موضوعی بحثبرانگیز در اقتصاد است .مبانی
تئوری ،تأکید میکند که رابطهی بین تورم و رشد اقتصادی ،غیرخطی است .در این
پژوهش ،فرضیهی حاضر را در بین کشورهای عضو دیهشت در دورهی 5142-4991
با بهرهبرداری از مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی ) (PSTRمورد آزمون قرار گرفته
است .نتایج پژوهش نشان از آن دارد که بین تورم و رشد نرخ رشد اقتصادی در
کشورهای مورد بررسی ،رابطهی غیرخطی وجود دارد و دو حد آستانه حدود  3/5و
 3/3درصدی برای تورم برقرار است؛ بهعبارت دیگر ،نتایج نشان از آن دارد که در
تورمهای بسیار پایین و باال ،تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و در تورم میانه،
تورم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد؛ همچنین در این مطالعه ،کشش تورمی رشد
اقتصادی برای کشورهای مورد بررسی ،محاسبه شد که نشان از رابطهی منفی تورم
با رشد اقتصادی در تورمهای باالی آستانه بوده است.
طبقهبندی O40 ،E31 ،C33 ، B41:JEL

واژههای کلیدی :تورم ،رشد اقتصادي ،کشورهاي ديهشت ،رگرسیون انتقال ماليم پانلي

 استاديار اقتصاد دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ايران.
 استاديار اقتصاد دانشگاه گلستان ،گرگان ،ايران( .نويسندهي مسئول)). (h.daliri@gu.ac.ir
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 -4مقدمه
در سالهاي اخیر ،بانکهاي مرکزي تأکید بیشتري بر روي ايجاد ثبات قیمتي دارند؛
بهگونهاي که در طراحي سیاستهاي پولي ،چه براساس نرخ بهره يا براساس نرخ رشد
نقدينگي ،تأکید بر ايجاد ثبات قیمتي و کنترل تورم صورت ميگیرد .بانکهاي مرکزي
و بسیاري از مشاهدهکنندگان بازار ،براين باورند که تورم براي اقتصاد ،داراي هزينه
است .بعضي از اين هزينهها ،شامل متوسط نرخ تورم و بعضي ديگر از
هزينههاي مهم تورم ،ناشي از نااطمیناني و تغییرپذيري باالي تورم است؛ امّا ايدهي
عمومي برآن است که خانوارها و فعاالن اقتصادي ،زماني که تورم باال و غیرقابل
پیش بیني باشد ،تمايل به انجام کار و شروع کسب و کارشان تغییر ميکند (بارو،1
.)9013:05
بسیاري از مطالعات اقتصادي در اين حوزه ،عقیده دارندکه تورم و نااطمیناني آن،
ميتواند هزينههايي براي اقتصاد به همراه داشته باشد؛ امّا الزم است تأکید شود که
صرف وجود هزينهي تورم ،دلیل محکمي نیست که بپذيريم تورم همواره براي اقتصاد
و باالخص رشد اقتصادي مضر است؛ بهعبارت ديگر ،بخش وسیعي از مطالعات براين
عقیدهاند که تورم ،ميتواند در محدودهاي مشخص ،براي رشد عملکرد اقتصادي ،مفید
باشد .از اينرو ،در مطالعهي حاضر به بررسي اين مسئله خواهیم پرداخت که تورم چه
تاثیري بر رشد اقتصادي دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال ،محدودهاي از مقاطع کشورهاي
ديهشت  D8در دورهي زماني  1994-9015مورد بررسي قرار خواهد گرفت .اين
گروه ،شامل هشت کشور اسالمي در حال توسعهيِ ايران ،ترکیه ،پاکستان ،بنگالدش،
اندونزي ،مالزي ،مصر و نیجريه است که در  15ژوئن  95( 1997خرداد  )1376به
پیشنهاد نجمالدين اربکان ،رهبر حزب اسالمگراي رفاه و نخست وزير وقت ترکیه با
هدف تقويت همکاريهاي اقتصادي کشورهاي عضو تشکیل شد.
در ادامهي مقاله ،ابتدا به بررسي مباني نظري مربوط به چگونگي اثرگذاري تورم
بر رشد اقتصادي ميپردازيم؛ سپس پیشینهي مطالعات انجام شده در اين حوزه را
بررسي خواهیم کرد .در انتها نیز با استفاده از دادههاي مربوط به کشورهاي نمونه مورد
بررسي و روش رگرسیوني انتقال ماليم پانلي ،ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد
اقتصادي ،در بین  0کشور مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

Barro
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 -5مبانی نظری
بررسي مباني نظري ارتباط بین تورم و رشد اقتصادي ،نشاندهندهي وجود سه نوع
ارتباط مثبت ،منفي و خنثي بین اين دو متغیر است .در مدلهاي رشد کالسیک بر
اساس مباني نظري موجود ،ارتباطي بین تورم و رشد اقتصادي ،حتي در کوتاهمدت
وجود ندارد .اين نتیجه بهواسطهي فرض انعطافپذيري کامل قیمتها در مدل
کالسیکي به بار ميآيد؛ بهعبارت ديگر ،در چارچوب اقتصاد کالسیکي محض ،تورم،
اساساً يک پديدهي پولي است و از آنجاييکه در اقتصاد کالسیک ،بخش پولي از بخش
حقیقي مجزا است ،تورم در اقتصاد حالت خنثي دارد؛ امّا براساس نظر کینزينها ،از
آنجاييکه در کوتاهمدت قیمتها ميتوانند انعطافپذير نباشند ،تورم در کوتاهمدت
قادر است اثر مثبت بر رشد اقتصادي داشته باشد .از سوي ديگر ،ماندل 9از
تئوريپردازان نئوکالسیک ،اعتقاد دارد که افزايش تورم يا انتظارات تورمي ،ميتواند با
تشديد انباشت سرمايه ،سبب رشد سريعتر تولید شود .سیدراسکي 3نیز در مدل خود
در چارچوب ابرخنثايي پول ،نتیجه ميگیرد که افزايش نرخ تورم ،نميتواند موجودي
سرمايه ،تولید و رشد اقتصادي را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد .براساس اثر توبین4
نیز ،ميتوان ارتباط مثبتي بین تورم و رشد اقتصادي متصور بود.
نئوکینزينها و پولگرايان سنتي ،اعتقاد بر آن دارند که ارتباطي بین تورم و رشد
اقتصادي در بلندمدت وجود ندارد؛ امّا پولگرايان جديد ،با تأسي از فريدمن 5،اعتقاد
دارند که در کوتاهمدت ،به دلیل تعديل ناقص انتظارات قیمتي ،رابطهي مثبت بین
تورم و رشد اقتصادي وجود دارد؛ امّا در بلندمدت به دلیل تعديل کامل انتظارت ،اين
ارتباط از بین خواهد رفت .کالسیکهاي جديد ،با تبیین نظريهي انتظارات عقاليي،
اعتقاد دارند که بین تورم و رشد اقتصادي نه درکوتاهمدت و نه در بلندمدت رابطهاي
وجود ندارد .از سوي ديگر ،ساختارگرايان اعتقاد دارند که بهواسطهي وجود چسبندگي
و کشش ناپذيريهاي موجود در اقتصاد ،حداقل تا نرخ معیني از تورم ،ميتواند ارتباط
مثبت بین تورم و رشداقتصادي وجود داشته باشد (سهیلي و همکاران.)1399 ،
امّا واقعاً ،چه سطحي از تورم براي رشد اقتصادي زيانبار است؟ همانگونه که
پیش از اين بیان شد ،تئوريهاي اقتصادي ،واکنشهاي متفاوتي را براي رشد اقتصادي
در صورت تغییر در تورم تبیین ميکنند .مدل عرضه و تقاضاي کل  AD-ASارتباط

2

Mandel
Sidrauski
4
Tobin
5
Friedman
3

4

فصلنامهي اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق) .دورهي  .15شماره  .4زمستان 1397

مثبتي بین تورم و رشد اقتصادي را در جاييکه زمانيکه ستاده افزايش مييابد ،درنظر
دارد.
ارتباط دو طرفه بین تورم و تولید را ميتوان با ساختار انتظارات و هزينهي تورم
نیز تببین کرد؛ براي مثال ،مشاهده پايهاي کیدلند و پرسکات )1977( 6نشان از آن
داشت که اگر تورم مورد انتظار در سطحي پايین قرار داشته باشد ،به شکلي که هزينهي
نهايي تورم اضافي ،اندک باشد ،سیاستگذاران به منظور افزايش موقتي تولید ،به
سطحي بیش از سطح نرمال ،سیاستهاي انبساطي اعمال خواهند کرد؛ امّا دانش مردم
از اين که سیاستگذاران اين انگیزه را دارند ،بدين معني است که آنان در واقع انتظار
تورم اندک ندارند .نتیجهي نهايي آن است که سیاستگذاران در پیگیري سیاستهاي
اختیار شده ،باعث بروز تورم بدون افزايش در تولید ميشود (رومر.)9006:390 ،
تأثیر منفي تورم بررشد اقتصادي ،ميتواند از طريق يکي از کانالهاي متفاوت ذيل
اتفاق بیافتد .تورم و تغییرات زياد آن نااطمیناني را تشديد ميکند و در نتیجه،
سرمايهگذاري را به تأخیر مياندازد ،تأخیر در انجام کسب وکار ،رشد اقتصادي را
تحتالشعاع قرار خواهد داد .بر همین اساس ،فريدمن 7تورم را پر هزينه و مضر
ميدانست .وي اعتقاد داشت که تورم موجب نااطمیناني ميشود و پیشبیني
متغیرهايي را که در ارزيابي پروژهها مورد استفاده قرار ميگیرند ،با مشکل مواجه
ميسازد و اين موجب ميشود که هزينهي ناشي از ريسک فعالیتهاي اقتصادي به
خاطر افزايش واريانس متغیرهاي تصمیم و متغیرهاي مرتبط با آن افزايش يابد و
همین عامل ،خود سبب محدود شدن رشد سرمايهگذاري و کاهش بهرهوري عوامل
خواهد شد (فريدمن.)1977 ،
عالوه براين ،تورم اطالعات موجود در قیمتهاي نسبي را کاهش ميدهد و سبب
ميشود تا تخصیص کاراي منابع صورت نگیرد؛ همچنین تورم ،باعث خواهد شد تا
بازگشت واقعي سرمايه در بازار سرمايه ،کاهش يابد (دورنبوش .)1909 ،0عالوه براين،
وجود نرخهاي تورم باال و پرنوسان ،سبب افزايش هزينهي مبادله و کاهش
سرمايهگذاري به نفع فعالیتهاي غیرتولیدي ميشود و از اين طريق ،رشد اقتصادي را
کاهش خواهد داد .از سوي ديگر ،تشويق به انباشت سرمايه در مقابل نگهداري پول،
افزايش انعطافپذيري قیمتها ،کاهش بدهيهاي واقعي دولت و در نتیجه کاهش
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ارزش واقعي مالیاتهاي پرداختني به منظور جبران بدهيها از پیامدهاي مثبت تورم
بر رشد اقتصادي است (کمیجاني و همکاران.)1393 ،
 -3پیشینهی مطالعات
به دلیل اهمیّت بااليي که تورم در حوزهي اقتصاد ايران دارد ،اين مقوله در مطالعات
پژوهشي داخلي نیز ،همواره مورد توجه بوده است؛ به گونهاي که مطالعات مبني بر
تأثیر تورم بر رشد اقتصادي در سالهاي مختلف ،مورد بررسي قرار گرفته است .جدول
( )1نشاندهندهي خالصهاي از مطالعات انجام شده در اين حوزه است که با روشهاي
مختلف به انجام رسیده است .با توجه به جدول ،ميتوان به اين نتیجه رسید که اغلب
مطالعات متأخر ،مؤيد ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد اقتصادي در ايران بودهاند و
اين ارتباط را به گونهاي متصور شدهاند که تورم تا يک حد آستانه داراي اثر مثبت بر
رشد اقتصادي و پس از آن داراي اثر منفي بر رشد اقتصادي است (مشاهده شود:
سهیلي و همکاران)1399 ،
از اينرو نیاز است براي مدلسازي،تأثیر تورم بر رشد اقتصادي به وجود احتمالي
رابطهي غیرخطي و مقادير آستانه براي تورم نیز توجه کرد ،که البته در تعدادي از
مطالعات ،به اين رابطه توجهي نشده است؛ از اينرو ،در اولین گام ،پژوهش حاضر،
تأکید بر وجود ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد اقتصادي خواهد داشت که همانگونه
که در ادامه در مورد آن توضیح داده ميشود ،اين ارتباط مورد آزمون قرار خواهد
گرفت؛ عالوه براين ،دامنهي مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،مقاطع مختلف کشورهاي
اسالمي در حال توسعه هستند که رويکرد پانلي به مدلهاي آستانهاي اقتصادسنجي
ميدهد و اين رويکرد قادر است نتايج مفیدي که متفاوت با نتايج مطالعات غیرپانلي
است ،به بار آورد.
بررسي مطالعات خارجي نیز ،نشان از اهمیّ ت اثر غیرخطي تورم و رشد اقتصادي
دارد .آراواتاري 9و همکاران ( )9017براساس مدل رشد درونزا مبتني بر تحقیق و
توسعهي ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد اقتصادي را بررسي کردند .آنان در
مطالعهي خود به اين نتیجه ميرسند که اگر شکل تابع توزيع توانايي 10و استعداد به
صورت دنباله بلند باشد ،ارتباط بین تورم و رشد اقتصادي ،غیرخطي خواهد بود.
زمانيکه توانايي هاي اقتصاد همگن باشند ،ارتباط منفي بین تورم و رشد اقتصادي
ضعیفتر از زماني است که تواناييهاي اقتصاد ناهمگن باشد.
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جدول  :4خالصهي مطالعات انجام شده دربارهي اثر تورم بر رشد اقتصادي در ايران
نويسندگان

دامنه مورد بررسي

روش پژوهش

نتايج حاصل

دادگر و صالحي
()1303

 1340-00در ايران

روش انگل گرنجر؛ جوهانسون
و روش ARDL

تورم اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته و اين اثر در بلند
مدت بزرگتر از اثر منفي در کوتاه مدت است

دادگر و همکاران
()1305

دوره  1330-03در
اقتصاد ايران

حداقل مربعات شرطي و
استفاده از مدل بارو ()1996
و الکساندر و سارل ()1997

دامنه اي از تورم داراي اثر مثبت و در دامنه اي ديگر
داراي اثر خنثي و سپس داراي اثر منفي بر رشد اقتصادي
است

جعفري صمیمي و قلي
زاده ()1306

1995-9003
در  90کشور درحال
توسعه

سیستم معادالت همزمان

يک درصد افزايش در تورم ،رشد اقتصادي را به میزان
 0/09درصد کاهش مي دهد.

شکري و کارخانه
()1390

1991-9009
کشورهاي منتخب
کنفرانس اسالمي

استفاده از مجذور تورم در
تابع رگرسیون

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

پیرايي و دادور ()1390

 1353-06در ايران

شناسايي نااطمیناني تورم با
مدل  GARCHو شناسايي
شکست ساختاري

تاثیر تورم بر رشد اقتصادي منفي بوده و در تورمهاي
باالي  %90اين تاثیر منفي تشديد مي شود.

سلطان تويه و همکارن
()1391

دوره  1357-09در
ايران

مدل  ARDLو رگرسیون
خطي غلتان

اثر تورم بر رشد اقتصادي منفي بوده است

سهیلي و همکاران
()1399

 1339-07در ايران

مدل غیر خطي آستانه و
CLS

شکست ساختاري در تورم و وجود دو اثر متفاوت بر رشد
اقتصادي تورم زير  % 10اثر مثبت و تورم باالي  %10اثر
منفي

کمیجاني و همکاران
()1393

 1330-06ايران

الگوي تصحیح خطاي آستانه
اي

وجود رابطه غیرخطي اثبات شد و نرخ آستانه برابر با 9
درصد بوده است

موسوي و سلطاني
()1396

 1350-93در ايران

الگوي  VARساختاري

ريشه تورم بیشتر در متغیرهاي طرف تقاضا است

مأخذ :مطالعات تحقیق

آيدين 11و همکاران ( )9016با استفاده از روش  PSTARارتباط بین تورم و رشد
اقتصادي را در پنج کشور ترکیه ،آذربايجان ،قزاقستان ،قرقیزستان و ازبکستان بررسي
کردند .نتايج پژوهش آنان ،نشاندهندهي ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد اقتصادي
با حد آستانه  7/97درصد است؛ بهعبارت ديگر ،تورمهاي باالي اين مقدار ،تأثیر منفي
و تورمهاي پايینتر از اين مقدار ،تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي در کشورهاي مورد
بررسي دارند.
13
19
بهارامشاه و همکاران ( )9016با استفاده از روش  SGMMارتباط بین تورم،
نااطمیناني تورم و رشد اقتصادي را در بین  94کشور در حال توسعه بررسي کردند.
نتايج پژوهش آنان ،نشان از آن دارد که تورم ،باعث کاهش رشد اقتصادي مي شود؛

11

Aydın
Baharumshah
13
System Generalized Method of Moments
12
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حال آنکه نااطمیناني تورم در کشورهاي غیرتورمي ،سبب بهبود رشد اقتصادي شده
است ،اين اثر مثبت زماني وجود دارد که تورم در دامنه  5/9تا  15/9درصد باشد.
سانه )9015( 14با استفاده از مدل  PSTRو  GMM-IVبه بررسي بین تورم و
رشد اقتصادي ،در میان پنج کشور عضو  ASEANدر دوره  1901-9011پرداخت.
نتايج پژوهش وي ،نشان از آن دارد که ارتباط منفي بین تورم و رشد اقتصادي براي
نرخهاي تورم باالي  %7/04وجود دارد و از اين نقطه به بعد ،تورم سبب کاهش در
رشد اقتصادي خواهد شد.
ايبارا 15و تورپکین ( )9011با بررسي  190کشور در دورهي پس از جنگ جهاني
دوم با روش  PSTRبه اين نتیجه رسیدند که تورم داراي اثر منفي بر رشد اقتصادي
است؛ به گونهاي که در کشورهاي صنعتي نرخ آستانه برابر با  %4/1و در کشورهاي
غیر صنعتي برابر با  %19/1بوده است.
 -1روش پژوهش
براي تببین ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد اقتصادي ،از مدل  PSTRتوسعه داده
شده ،توسط گونزالز و ديگران ( )9005استفاده ميشود .يک مدل  PSTRبا دو رژيم
حدي و يک تابع انتقال که ارتباط بین تورم و رشد اقتصادي را تشريح ميکند،
بهصورت زير تصريح ميشود:
() 1
𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0 𝑥𝑖𝑡 + 𝛽1′ 𝑥𝑖𝑡 . 𝑔(𝜋𝑖𝑡 ; 𝛾, 𝑐) +
بهگونهاي که 𝑁  𝑖 = 1, … ,و 𝑇  𝑡 = 1, … ,بوده و  Nو  Tنشانگر مقاطع و
زمان مورد استفاده در دادههاي پانل است 𝜇𝑖 .اثرات ثابت مقاطع و 𝑡𝑖𝜀 جزء اخالل
است که فرض ميشود شرط )  𝜀𝑡 = 𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎 2را تأمین ميکند .عالوه براين𝑦𝑖𝑡 ،
متغیر وابسته و 𝑡𝑖𝑥 بردار  kبعدي از متغیرهاي کنترل زماني (متغیرهاي برونز) است.
تابع ) 𝑐  𝑔(𝜋𝑖𝑡 ; 𝛾,که يک تابع انتقال لجستیک ،پیوسته و کراندار بین صفر و يک
بوده که مقادير حدي آن وابسته به ضرايب رگرسیوني  𝛽0و  𝛽0 + 𝛽1است؛ همچنین
اين تابع به متغیر 𝑡𝑖𝜋 وابسته است .گونزالز و ديگران ( )9005و گرنجر و تراسويرتا
( )1993براي مدل سري زماني  STARتابع انتقال لجستیک 16زير را در نظر ميگیرند.

14

Thanh
Ibarra and Trupkin
16
Logistic Transition Function
15
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−1

() 9

,

𝑚

)}) 𝑗𝑐 𝑔(𝜋𝑖𝑡 ; 𝛾, 𝑐) = (1 + 𝑒𝑥𝑝 {−𝛾 ∏(𝜋𝑖𝑡 −
𝑗=1

𝑚𝑐 ≤ … 𝑎𝑛𝑑 𝑐1 ≤ 𝑐2 ≤,

𝑤𝑖𝑡ℎ 𝛾 > 0,

در اين تابع ́)  c𝑗 = (c1 , c2 , … , cmيک بردار  mبعدي از پارامترها ست .پارامتر
شییییب  γسیییرعت تعديل انتقال را تعیین مي کند .براي  m=1مدل داراي دو رژيم
حدي يک تابع انتقال اسیییت که با مقادير کم و زياد  πitو يک انتقال يکنواخت از
ضريب  β0به  β0 + β1با افزايش مقدار  πitاز هم جدا ميشوند .براي مقادير بزرگتر
 γو میل آن به بينهايت  g(πit , c) = 1خواهد شیید؛ در صییورتيکه  πit > cو در
غیر اين صورت تابع شاخص  g(πit , c) = 0خواهد بود .زمانيکه  γبه سمت صفر
میل کند ،تابع انتقال ) g(πit ; γ, cثابت خواهد بود .در اين حالت ،مدل  PSTRبه
مدل رگرسیییون آسییتانه اي پانلي با دو رژيم هانسیین ( )1999همگرا خواهد شیید .به
صورت کلي براي هر مقدار از  mتابع انتقال ) g(πit ; γ, cمقداري ثابت ا ست ،اگر γ
به سمت صفر میل کند .در اين حالت مدل در معادلهي  1تبديل به مدل رگر سیون
پانل خطي با اثرات ثابت خواهد شیید .با توجه به مشییخصییات ارائه شییده براي تحلیل
پانلي  PSTRمي توان اذعان داشت که مزيت اصلي استفاده از مدل حاضر ،آن است
که اجازه ميدهد ضريب تورم -ر شد با توجه به زمان و ک شور مورد برر سي ،متفاوت
باشد .مدل  PSTRاجازه ميدهد تا افراد ،بسته به تغییرات متغیر آستانه بین گروهها
و زمان حرکت کنند .مدل  ،PSTRهمچنین رويکرد پارامتريک در بي ثباتيهاي بین
زماني و بین مقاطع کشوري در ضرايب تورم  -رشد را از پارامتر تغییر هموار بهعنوان
تابعي از متغیر آستانه فراهم ميکند .کشش رشد به تورم براي کشور  iدر زمان  tبه
صورت زير تعريف ميشود:
() 3

𝑡𝑖𝑦𝜕
)𝑐 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ (𝜋𝑖𝑡 , 𝛾,
𝑡𝑖𝜋𝜕

گونزالز و هم کارن ( ،)9005فراي ند ذ يل را براي تصیییريح مدل  PSTRارا ئه
مي کنند -1 :آزمون خطي بودن در مقابل  PSTRبودن مدل  -9برآود پارامترها -3
آزمون تعداد توابع انتقال.
آزمون خطي بودن در مدل  PSTRبا توجه به معادلهي  1مي تواند براسیییاس
آزمون  H0 : γ = 0يا  H0 : β0 = β1انجام شییود .به هر حال از آنجاييکه تحت
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فرض صفر ،مدل  PSTRشامل پارامترهاي مزاحم نامعین 17ميشود ،در هر دو حالت
اين آزمون غیر استاندارد خواهد بود .اين موضوع در مطالعات هانسن ( )1995در باب
مدل هاي آ ستانه اي سري زماني ن شان داده شده ا ست؛ بنابراين گونزالز و همکاران
( )9005با تاسییي از لوکونن و تراسییويرتا و ديک )1990( 10بجاي ) g(πit ; γ, cدر
م عاد لهي  1تقر يب مرت بهي اول تیلور آن در حول  γ = 0را جايگزين کرده و
رگرسیون کمکي زير را بهدست ميآورند:
𝑚
′
() 4
𝑚𝛽 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0 𝑥𝑖𝑡 + 𝛽1′ 𝑥𝑖𝑡 . 𝑔(𝜋𝑖𝑡 ; 𝛾, 𝑐) + ⋯ +
𝑡𝑖𝜋 𝑡𝑖𝑥
𝑡𝑖𝜀 +
′
𝑚𝛽  (𝛽1′ , … … ,ضیییريبي از  γبوده و 𝜀𝑖𝑡′ = 𝜀𝑖𝑡 +
کییه بردار پییارامترهییاي )
𝑡𝑖𝑥  ،𝑅𝑚 𝛽1′که در آن 𝑚𝑅 باقيماندهبسییط تیلور اسییت؛ بنابراين ،آزمون صییفر در
معادلهي  1معادل با آزمون  𝐻0∗ : 𝛽1 = ⋯ = 𝛽𝑚 = 0در معادلهي  4اسیییت .اين
فرضیییهي صییفر ،مي تواند بهراحتي توسییط آزمون والد يا آزمون نسییبت درسییتنمايي
آزمون شییود.؛در صییورتيکه  𝑆𝑆𝑅0مجموع مجذور خطا (باقیمانده) پانل براسییاس
فرض صیییفر ( مدل پا نل خطي با اثرات ثا بت) و  𝑆𝑆𝑅1مجموع م جذورات خ طا
( باقي ما نده) براسیییاس فرض  ( 𝐻1مدل  PSTRبا دو رژيم) ،آزمون Wald LM
ميتواند به صورت زير تعريف شود:
() 5

) 𝑁𝑇(𝑆𝑆𝑅0 −𝑆𝑆𝑅1
𝑆𝑆𝑅0

= 𝑤𝑀𝐿

آزمون نسبت درستنمايي ميتوان به صورت زير نوشت:
() 6
]) 𝐿𝑅 = −2[𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑆𝑅1 ) − 𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑆𝑅0
پارامترهاي )𝑐  (𝛽0′ , 𝛽1′ , 𝛾,در معادله  1در دو مرحله برآرود مي شیییوند :اول؛
حذف اثرات فردي با از بین بردن م یانگین ويژه -فردي 19دوم؛ به کار بردن حدا قل
مربعات غیرخطي NLS 90براي داده هاي تبديل شییده .ما از  NLSاسییتفاده مي کنیم
براي تعیین ارزش پارامتر هايي که حدا قل کن نده مجموع مرب عات خ طا هسیییت ند؛
درحاليکه برآود با مدل  PSTRمسئلهي عملي است که بايد مقدار شروع مشخصي
براي  γو 𝑐 تعیین کرد؛ بهگونهاي که 𝑐𝑗,𝑚𝑎𝑥 < ،𝑐𝑖,𝑚𝑖𝑛 > min(𝜋𝑖𝑡 ) ،γ > 0
) 𝑡𝑖𝜋( maxو 𝑚  .𝑗 = 1, … ,مقدار حداقل شیییده )𝑐  𝑄𝑐 (𝛾,مي تواند به عنوان
مقدار شروع الگوريتم بهینهسازي غیرخطي لحاظ شود.
17

Unidentified Nuisance Parameters
)Luukkonen, Teräsvirta and Dijk (1998
19
Individual-Specific Means
20
Nonlinear Least Squares
18
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سییومین مرحله :گونزالز و همکارن ( )9005يک روش با آزمون فرض صییفر عدم
وجود رابطهي غیرخطي در تابع انتقال پی شنهاد مي کنند .در چارچوب  PSTRفرض
مي شود که فر ضیهي خطي رد مي شود .در اين مقاله دو آزمون براي شنا سايي اوالً،
عدم وجود تابع انتقال ) (𝐻0 : 𝑟 = 1يا حداقل وجود دو تابع انتقال = 𝑟 (𝐻0 :
) .2مدل با دو يا سه رژيم به صورت زير است:
() 7

1
𝑡𝑖𝜋( 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0′ 𝑥𝑖𝑡 + 𝛽1′ 𝑥𝑖𝑡 . 𝑔1
) ; 𝛾1 , 𝑐1
2
′
+ 𝛽2 𝑥𝑖𝑡 . 𝑔2 (𝜋𝑖𝑡 ; 𝛾2 , 𝑐2 ) + 𝜀𝑖𝑡′

ما مي توانیم تابع انتقال دوم را )  (π2it ; γ2 , c2با بسییط مرتبهي اول تیلور حول
 γ2 = 0جايگزين کنیم؛ سیپس محدوديت خطي روي پارامترها را آزمون مي کنیم؛
بنابراين مدل فوق تبديل خواهد شد به:
1
() 0
𝑡𝑖𝜋( 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽0′ 𝑥𝑖𝑡 + 𝛽1′ 𝑥𝑖𝑡 . 𝑔1
; 𝛾1 , 𝑐1 ) + 𝜃𝑥𝑖𝑡 𝜋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡′
آزمون غیرخطي بودن به صییورت سییاده با ) (𝐻0 : 𝜃 = 0تعريف مي شییود .اگر
 𝑆𝑆𝑅0را به عنوان مجموع مربعات باقيمانده (خطا) در فرض صییفر ،يعني زمانيکه
يک مدل  PSTRبا يک تابع انتقال وجود داشیییته باشییید در نظر بگیريم؛ همچنین
 𝑆𝑆𝑅1ن شانگره مجموع مربعات باقیمانده در معادلهي  0با شد .آزمون به صورت زير
تشییريح خواهد شیید :بهگونهايکه ∗ 𝑟 = 𝑟  𝐻0 :در مقابل ، 𝐻1 : 𝑟 = 𝑟 ∗ + 1در
صورتي نتوان فرض صفر را رد کرد ،فرايند تولید تابع انتقال به اتمام ميرسد؛ امّا اگر
فرض صییفر رد شییود ،بايد آزمون به صییورت ذيل ادامه يابد 𝐻0 : 𝑟 = 𝑟 ∗ + 1 :و
 .𝐻1 : 𝑟 = 𝑟 ∗ + 2اين روش تا روش پذيرش اولین فرضیییهي صییفر ادامه خواهد
يافت.
 -2نتایج و برآورد مدل
همانگونه که پیش از اين بیان شد ،اين مطالعه از دادههاي پانل براي کشورهاي D8

(شامل ايران ،ترکیه ،پاکستان ،مالزي ،مصر ،نیجريه ،اندونزي و بنگالدش) در بازهي
زماني 9015-1994استفاده ميکند دادههاي خام مورد استفاده در اين پژوهش،
برگرفته از سايت بانک جهاني ( )WDIاست .جدول ( )9نشاندهندهي ويژگيهاي
اولیهي آماري دادههاي مورد استفاده در پژوهش است 91.بديهي است که در کنار
 91با توجه به مدل پژوهش ،متغیرها عبارتند از :تغییرات لگاريتمي تولیدناخالص داخلي سرانه به قیمت ثابت
(نرخ رشد تولید سرانه) ،تغییرا ت لگاريتمي اشتغال ملي (نرخ رشد اشتغال) ،تغییرات لگاريتمي سهم تشکیل
سرمايه ثابت داخلي بر تولید ناخالص داخلي به قیمت جاري ( PPPنرخ رشد سرمايه گذاري) ،تغییرات لگاريتمي
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متغیر تورم ،براي توضیح رفتار رشد اقتصادي ،از يک سري متغیر کنترل ديگر نیز
براي مدلسازي استفاده خواهد شد .براي تعیین اين متغیرهاي کنترل از ادبیات رشد
اقتصادي استفاده شده است؛ بهگونهاي که در اين ادبیات ،ميتوان دريافت که
متغیرهاي مهمي ،همچون :سطح اولیهي تولید ،رشد سرمايهگذاري ،مخارج دولت،
ساختار کمي و کیفي مبادله بازرگاني نیز ميتواند بر رشد اقتصادي موثر باشد.99
جدول  :5معرفي ويژگيهاي آماري متغیرهاي مورد استفاده در مدل
متغیرها

مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نرخ رشد تولید سرانه

176

0/0115

0/0161

-0/0679

0/115

سطح اولیه تولید

176

0/0379

0/0651

-0/354

0/330

نرخ رشد اشتغال

176

0/0103

0/0074

-0/0934

0/0399

نرخ رشد سرمايهگذاري

176

0/0369

0/0019

-0/974

0/333

نرخ رشد مبادله بازرگاني

176

0/0097

0/691

-0/3597

0/994

نرخ رشد مخارج دولت

176

0/0009

0/0503

-0/3019

0/449

نرخ تورم

176

0/339

0/761

-0/6701

0/430

سطح اولیهي محصول براي کنترل ظرفیت تولید در تئوري رشد نئوکالسیک استفاده ميشود .بعضي از
فاکتورهاي تعیین کننده در تئوريهاي رشد درونزا که به عنوان يک جايگزين براي سیاستهاي اقتصاد کالن،
نهادها و تجارت شامل نرخ رشد اشتغال ،نرخ رشد سرمايه گذاري ،نرخ رشد مخارج دولت ،نرخ رشد مبادله
بازرگاني است.
مأخذ :محاسبات تحقیق

در اين مطالعه ،به پیروي از سارل )1996( 93از نرخ تورم لگاريتم گرفته خواهد شد تا
بدينوسیله ،مشاهدات خیلي بزرگ ،سبب ايجاد تورش در نتايج رگرسیون نشوند .از
آنجاييکه ،برخي از مقادير تورم ممکن است منفي باشند و استفاده از لگاريتم
94
امکانپذير نیست؛ بنابراين از تبديل (انتقال) شبه لگاريتم خان و سینهادجي
( )9001استفاده ميکنیم .اين تبديل به صورت زير تعريف ميشود.
() 9

𝑖𝑓𝜋𝑖𝑡 ≤ 1
𝑖𝑓𝜋𝑖𝑡 > 1

𝜋𝑖𝑡 − 1
𝑡𝑖𝜋𝑛𝑙

{ = 𝑡𝑖̃𝜋

ارزش صادرت تقسیم بر ارزش واردات (سال پايه ( )9000نرخ رشد مبادله بازرگاني) ،تغییرات لگاريتمي سهم
مصارف دولت نسبت به تولید ناخالص داخلي جاري ( PPPنرخ رشد مخارج دولت) ،لگاريتم تغییرات شاخص
قیمت مصرف کننده (نرخ تورم) .تمامي داده ها برگرفته از  WDIاست.
 99اين متغیرها برگرفته از مطالعات زير است:
Barro(1991), Sala-i-Martin (1997), Khan and Senhadji (2001), LópezVillavicencio and Mignon (2011), Vinayagathasan (2013), Baglanand Yoldas
(2014), Eggoh and Khan (2014).
23
)Sarel (1996
24
Khan and Senhadji
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اين تابع براي تورمهاي پايین خطي است و براي تورمهاي باال لگاريتمي است؛
عالوه براين ،استفاده از انتقال شبه لگاريتمي تورم ،باعث کاهش عدم تقارن در توزيع
اولیه تورم خواهد شد که اين موضوع در شکلهاي ( )1و ( )9قابل مشاهده است ،با
توجه به نمودار ،توزيع انتقال شبهي لگاريتمي تورم از توزيع تورم متقارنتر بوده و
ويژگيهاي آماري آن ،به توزيع نرمال نزديکتر است.
شكل  :4تابع توزيع نرخ تورم

شكل  :5توزيع انتقال شبه لگاريتمي تورم

مأخذ :محاسبات تحقیق

تمامي تئوريهاي مجانبي از مدلهاي  STRو  PSTRتوسط گونزالز و همکاران
( )9005براي رگرسورهاي ايستا (مانا) توسعه يافتهاند؛ بنابراين فرايندهاي تشخیص
در مدل PSTR ،مبتني بر اين است که تمامي متغیرها ) I(0هستند؛ بدين منظور
براي آزمون وجود ايستايي در دادههاي مدل از آزمون ريشهي واحد پانل استفاده
ميشود .نتايج آزمون ريشهي واحد ايم-پسران-شین ( )IPSبراي تمامي متغیرها به
استثناء نرخ رشد اشتغال انجام ميشود .نتايج آزمون ريشهي واحد در جدول ()3
گزارش شده است .با توجه به جدول ،ميتوان دريافت که تمامي متغیرها در سطح
معناداري  5درصد فاقد ريشه واحد هستند؛ بنابراين ميتوان اذعان داشت که تمامي
متغیرهاي مدل ) I(0هستند.
جدول :3آزمون ريشه واحد مربوط به متغیرهاي مدل
متغیرها

آزمون ايم ،پسران و شین
بدون روند زماني

با روند زماني

-4/99

-4/759

سطح اولیه محصول

-3/04

-3/045

نرخ رشد سرمايه گذاري

-4/61

-4/55

نرخ رشد مخارج مصرفي دولت

-5/913

-5/906

نرخ رشد مباله بازرگاني

-5/149

-5/317

نرخ رشد  GDPسرانه

مأخذ :محاسبات تحقیق
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با توجه به مباني نظري روش مطرح شده در بخش قبل ،الزم است در اين مرحله
وجود رابطهي خطي يا غیرخطي بین متغیرهاي مدل بررسي شود؛ به عبارت ديگر،
بررسي ميکنیم که آيا ( mتعداد پارامترهاي رژيم) يک است يا خیر .نتايج آزمون
تشخیص در جدول ( )4گزارش شده است .الزم به ذکر است که ،در تمامي آزمونهاي
ذيل ،فرض بر آن است که مدل خطي است و فرض مقابل نیز مدل  PSTRلجستیک
( )m=1يا مدل  PSTRنمايي ( )m=2خواهد بود .نتايج آزمون تشخیص در جدول
( )4نشان ميدهد که خطي بودن مدل (فرض صفر) رد ميشود؛ بنابراين رابطهي
غیرخطي میان رشد اقتصادي و تورم در کشورهاي مورد بررسي وجود دارد و قاعدتاً
براي برآورد پارامترهاي مدل ،الزم است از روش  PSTRاستفاده شود.
جدول  :1آزمون وجود رابطه خطي يا مدل PSTR
فرض  :𝐻0خطي بودن ،فرض  :𝐻1مدل  PSTRبا دو رژيم
آزمون

مقدار آماره

معناداري

آزمون والد

99/459

0/001

آزمون فیشر

3/949

0/001

آزمونLRT

94/096

0/001

مأخذ :محاسبات تحقیق

پس از آزمون خطيبودن و انتخاب يک تابع انتقال ،در ادامه ،بايد تعداد مکانهاي
آستانهاي ضروري براي مدل نهايي انتخاب شوند .براي اين منظور و پیروي از کولیتاز
و هارلین ( )9006و جويد ( ،)9010دو مدل  PSTRبا يک و دو مکان آستانهاي
تخمین زده شده و براي هر کدام از آنها مقادير مجموع مجذور باقیماندهها ،معیار
شوارتز 95و معیار اطالعات آکائیک 96محاسبه شده است .با توجه به جدول ( )5که
نشانگر نتايج حاصل از برآورد معیارهاي فوق است ،يک مدل  PSTRبا دو حد
آستانهاي براي بررسي رفتار غیرخطي بین متغیرهاي مورد مطالعه انتخاب ميشود؛
بنابراين با توجه به آنکه  m=2است در صورت میل کردن پارامتر شیب به سمت
بي نهايت يک تابع انتقال سه رژيمي خواهیم داشت که دو رژيم بیروني آن مشابه و
متفاوت از رژيم میاني است؛ به عبارت ديگر ،براي مقادير بزرگتر و کوچکتر از متغیر
انتقال ،تابع انتقال مقدار عددي يک و در غیر اين صورت مقدار عددي صفر دارد.

Schwarz Criterion
Akaike Information Criterion

25
26
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جدول  :2تعیین تعداد مکانهاي آستانهاي ( )cدر يک تابع انتقال
آزمون

 PSTRبا m=1

 PSTRبا m=2

آماره AIC

-9/907

-9/943

آماره BIC

-0/091

-0/011

مأخذ :محاسبات تحقیق

در ادامه ،بايد بررسي شود که مدل غیر خطي حاضر ،داراي يک تابع انتقال است يا دو
تابع انتقال .جدول ( ،)6نشاندهندهي نتايج آزمون براي اين فرضیه است؛ بهعبارت
ديگر ،جدول ( )6نشان ميدهد که آيا با فرض وجود دو رژيم ،رابطهي غیرخطي،
همچنان باقي خواهد ماند؟ از اين رو ،فرض صفر شامل مدل  PSTRبا يک تابع انتقال
و فرض مقابل شامل مدل  PSTRبا حداقل دو تابع انتقال است .نتايج حاصل،
نشاندهندهي آن است که ،در سطح معناداري  5درصد ،فرض صفر رد ميشود؛
بنابراين مدل  PSTRحداقل شامل دو تابع انتقال خواهد بود.
جدول  :6آزمون تعداد رژيم در مدل  -PSTRفرض  :𝐻0يک حد آستانه ،فرض  :𝐻1حداقل با دوحد آستانه
آزمون

مقدار آماره

معناداري

آزمون والد

91/467

0/009

آزمون فیشر

3/473

0/003

آزمونLRT

99/094

0/001

مأخذ :محاسبات تحقیق

در اينجا با توجه به وجود دو تابع انتقال ،مدل  PSTRمورد نظر برآورد خواهد شد.
براي برآورد پارامترهاي مدل  ،PSTRنیاز است تا ابتدا ،اثرات فردي از دادهها حذف
شده؛ سپس از روش حداقل مربعات غیرخطي براي برآورد استفاده شود .نتايج برآورد،
در جدول ( )7نمايش داده شده است.
جدول  :1نتايج حاصل از برآورد مدل PSTR
متغیر

تابع انتقال اول

خطي
ضريب

آماره t

ضريب

لگاريتم تورم

-0/0001

*-0/0904

4/6957

*4/9099

نرخ رشد مبادله بازرگاني

-0/0315

*-9/5413

-9/5193

-1/3767

تابع انتقال دوم

آماره t

ضريب

آماره t

-4/6401

*-4/9930

9/4909

*1/3749

سطح اولیه محصول

0/1101

*4/0091

9/4099

3/5390

-9/3553

*-3/5097

نرخ رشد سرمايه گذاري

0/0556

*9/0165

17/9911

*9/0641

-17/9694

*-9/0456

نرخ رشد مخارج دولتي

0/0079

*0/5006

13/6703

*9/3191

-13/6490

-9/3130

نرخ رشد جمعیت

0/0033

*0/0393

-300/0959

*-5/5693

300/9669

*5/5697

بخش خطي

𝑖𝑥𝛽 𝑔 = 𝑐 − 0.0001𝑙𝑛𝜋 +

تابع انتقال اول

𝑖𝑥 𝑔 = 𝑐 + 4.6256𝑙𝑛𝜋 + 𝛽 ′

تابع انتقال دوم

𝑖𝑥 " 𝛽 𝑔 = 𝑐 − 0.0145𝑙𝑛𝜋 +

نرخ رشد اقتصادي ،𝑔 ،لگاريتم تورم 𝜋𝑛𝑙  ،ساير متغیرهاي مستقل 𝑖𝑥
مأخذ :محاسبات تحقیق
*معناداري در سطح  10درصد
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پارامترهاي فوق ،بهصورت مستقیم ،بهعنوان کشش قابل تفسیر نیست؛ به عبارت
ديگر ،همانند مدلهاي پروبیت يا لوجیت مقدار پارامترهاي تخمین زده شده مستقیماً
به عنوان کشش قابل تفسیر نیستند؛ امّا عالمت آنها ميتواند تفسیر شود .با توجه به
نتايج ،براي تورم از میان سه پارامتر ،دو پارامتر باعث کاهش کشش و يک پارامتر باعث
افزايش آن ميشود اين مسئله ،نشان ميدهد که متغیر آستانه ،داراي دو اثر متفاوت
بر کشش است و تغییر تورم ،داراي اثرات متفاوتي بر رشد اقتصادي خواهد بود .اين
دو اثر متفاوت ،به اندازهي پارمتر شیب تابع انتقال هر تابع و پارامترهاي انتقال بستگي
دارد؛ بنابراين ،نميتوان يک نتیجهي کلي در مورد جهت تأثیر تورم بر رشد اقتصادي
در کشورهاي مورد بررسي بیان کرد .با توجه به نتايج برآورد مدل در جدول ( )7مدل
خطي که نشاندهندهي رفتار رشد اقتصادي در رژيم تورمي پايین است ،تورم تأثیر
منفي بر رشد اقتصادي دارد .تابع انتقال اول ،که نشانگر رژيم تورمي میانه است،
نشاندهندهي تأثیرمثبت تورم بر رشد اقتصادي است؛ امّآ اين تأثیر مثبت ،پس از گذر
تورم از حد آستانهي دوم ،دوباره اثر منفي بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسي
خواهد داشت .با توجه به نتايج ،ضريب تورم در تابع انتقال دوم برابر با  -0/0145است؛
بنابراين در تورمهاي خیلي کم و خیلي زياد ،رابطهي تورم و رشد اقتصادي منفي بوده
و در تورمهاي متوسط و میانه ،تورم ،داراي تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي در کشورهاي
 D8است .اين نتیجه ،با مباني علم اقتصاد نیز سازگاري دارد؛ بهگونهاي که تورمهاي
پايین ،به دلیل کاهش انگیزهي فعالیت اقتصادي ،سبب تشديد رکود اقتصادي ميشود؛
عالوه براين ،تورم بسیار پايین به دلیل افزايش نرخ بهرهي واقعي ،سبب تأثیر شديد بر
ارزش واقعي بدهيهاي بنگاههاي اقتصادي ميشود و از اين طريق ،رشد اقتصادي را
تحت الشعاع قرار ميدهد .از سوي ديگر ،تورم خیلي باال نیز ميتواند با افزايش
نااطمیناني تورم و تشديد هزينهي مبادله ،سبب کاهش رشد اقتصادي شود.
از آنجاييکه در مدل  PSTRتوابع انتقال وجود دارند؛ بنابراين کشش رشد
اقتصادي نسبت به تورم و ساير متغیرهاي کنترل مقدار ثابتي نیست .جدول ( )0نشانگر
کششهاي تورمي رشد اقتصادي در کشورهاي مورد بررسي است .همانطورکه در
جدول مشاهده ميشود ،در اغلب کشورهاي مورد بررسي و در اغلب سالها ،کشش
تورمي رشد اقتصادي منفي بوده است؛ بهجز در سالهايي خاص در مقاطع مورد
بررسي که تأثیر آستانهاي تورم ،سبب تغییر جهت کشش تورمي رشد اقتصادي شده
و مقدار مثبت بوده است.
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جدول  :8درصد کششهاي تورمي رشد اقتصادي در کشورهاي  D8براي دوره 1994-9015
سال

بنگالدش

ايران

مالزي

نیجريه

پاکستان

ترکیه

مصر

اندونزي

1994

-0/0050

-0/4901

-0/0064

-0/3509

-0/0033

-0/3105

-0/0040

-0/0039

1995

-0/0036

-0/3710

-0/0060

-0/3370

-0/0033

-0/3935

105/47

-0/0036

1996

-0/0097

-0/4305

-0/0067

-0/4991

-0/0036

-0/3309

-0/0043

-0/0041

1997

-0/0050

-0/1601

-0/0006

-0/0039

-0/0035

-0/3955

-0/0055

-0/0046

1990

-0/0040

-0/5039

-0/0051

-0/0037

-0/0046

-0/3964

-0/0069

-0/3569

1999

-0/0046

-0/4030

-0/0003

-0/0045

-0/0059

-0/3479

-0/0075

-0/4797

9000

-0/0106

1/006

-0/0197

-0/0044

-0/0057

-0/3617

-0/0005

-0/0064

9001

-0/0191

-0/0035

-0/0941

-0/4935

-0/0073

-0/3695

-0/0109

-0/0035

9009

-0/0070

-0/5900

-0/0149

-0/0099

-0/0071

-0/3007

-0/0004

-0/0034

9003

-0/0049

09/794

1/1679

0/1909

-0/0079

-0/4404

-0/0056

-0/0045

9004

-0/0049

3/6943

-0/0901

10/379

-0/0050

-0/0036

-0/0035

-0/0046

9005

-0/0043

0/0033

-0/0070

-0/5031

-0/0030

-0/0036

-0/0053

-0/0036

9006

-0/0044

-0/0034

-0/0066

-0/0040

-0/0041

-0/0037

-0/0041

-0/0090

9007

-0/0030

0/4300

-0/0119

-0/0050

-0/0049

-0/0039

-0/0037

-0/0045

9000

-0/0030

-0/4471

-0/0050

-0/0034

-0/4013

-0/0036

-0/5004

-0/0037

9009

-0/0050

0/0059

-0/0156

-0/0034

-0/0150

-0/0046

-0/0034

-0/0054

9010

-0/0040

-0/0036

-0/0156

0/0939

-0/0567

-0/0040

-0/0035

-0/0059

9011

-0/0035

-0/4707

-0/0079

-0/0035

-0/0034

-0/0045

-0/0037

-0/0050

9019

-0/0046

-0/4370

-0/0167

-0/0033

-0/0037

-0/0030

-0/0043

-0/0050

9013

-0/0049

-0/3947

-0/0113

-0/0039

-0/0041

-0/0049

-0/0036

-0/0045

9014

-0/0043

0/9977

-0/0074

-0/0040

-0/0043

-0/0039

-0/0036

-0/0045

9015

-0/0046

0/0991

-0/0113

-0/0030

-0/0090

-0/0041

-0/0036

-0/0046

مأخذ :محاسبات تحقیق

در ادامهي مراحل قبل ،در اينجا نیاز است تا پارامترهاي مربوط به توابع انتقال و حدود
آستانه تورم تعیین شوند .همانگونه که آزمونهاي گذشته نشان داد ،مقدار بهینه براي
تعداد پارامترهاي رژيم و تعداد توابع انتقال بهینه ،برابر با دو است؛ بنابراين دو پارامتر
 γو دو پارامتر  𝐶1و  𝐶2براي هر تابع انتقال قابل برآورد خواهد بود که نتايج حاصل
از اين برآورد در جدول ( )9نمايش داده شده است.
جدول  :9نتايج حاصل از برآورد حدود آستانه و پارامترهاي انتقال
پارامتر γ

پارامتر C

تابع انتقال اول

156/9503

1/1936

تابع انتقال دوم

969/7906

1/9171

RSS
0/011

AIC
9/907

BIC
-0/091

مأخذ :محاسبات تحقیق

با توجه به پارامترهاي  cميتوان حد آستانه را با اعمال آنتي لگاريتم ،محاسبه کرد.
در تابع انتقال اول تورم آستانه معادل  3/990درصد و براي تابع انتقال دوم 3/377
درصد است.
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 -1جمعبندی نتایج
تورم و تاثیرگذاري آن بر بخش حقیقي اقتصاد ،همواره مورد چالش بین اقتصاددانان
در تئوري و عمل بوده است .تئوريهاي اقتصادي ،اغلب پاسخ واحدي به اثر تورم بر
رشد اقتصادي ندارند ،و باور به وجود حدود آستانه براي تأثیر تورم بر رشد اقتصادي
در آنان به چشم ميخورد .اين تئوريها در مطالعات تجربي متعدد نیز به تأيیدرسیده
است .با توجه به اهمیّت موضوع ،مطالعهي حاضر ،به دنبال شناسايي تأثیر تورم بر
رشد اقتصادي با استفاده از مدل انتقال ماليم پانلي بوده است .به منظور آزمون از
کشورهاي دي هشت در دورهي زماني  1994-9015استفاده شد .نتايج پژوهش ،مؤيد
اثر غیرخطي تورم بر رشد اقتصادي ،در دورهي زماني مورد بررسي بین مقطع مورد
نظر بوده است؛ بهگونهاي که نتايج نشان از وجود دو تابع انتقال است که هر يک از
آنها داراي يک حد آستانهي تورم بودهاند .نتايج نشان از آن دارد که در رژيم تورمي
پايین ،ضريب تأثیر تورم بر رشد اقتصادي منفي و در رژيم تورمي میانه ،اين اثر مثبت
است .پس از گذر تورم از حد آستانهي دوم ،وارد رژيم تورمي باال خواهیم شد که در
اين محدوده نیز ،تورم تأثیر منفي بر رشد اقتصادي خواهد داشت؛ عالوه براين ،در اين
مطالعه کشش تورمي رشد اقتصادي براي کشورهاي مورد بررسي محاسبه شد ،با توجه
به نتايج در اغلب کشورها ،اين کشش ،مقدار منفي باثباتي را تجربه کرده است ،و
نشاندهندهيتأثیر منفي تورم بر رشد اقتصادي بوده است؛ اما کشش تورمي رشد
اقتصادي در کشورهاي نیجريه و ايران در يک يا دو سال مثبت است .اين نتیجه،
ميتواند به واسطهي وجود وابستگي درآمدي کشورهاي ايران و نیجريه به قیمت نفت
باشد؛ به گونهاي که وجود شوکهاي نفتي ،اثرات همزماني روي رشد اقتصادي
کوتاهمدت و تورم (بیماري هلندي) دارد و اين متغیر واسطهاي بیروني ،سبب
همحرکتي رشد و تورم در کشورهاي نفتي در دورههاي کوتاه مورد نظر شده است .هر
چند به صورت کلي ،در اين کشورها نیز ،تورم و رشد اقتصادي در باالتر از حد آستانهي
تورم ،داراي ارتباط منفي با يکديگر هستند و افزايش تورم ،سبب کاهش سرعت رشد
اقتصادي در اين کشورها نیز ميشود؛ بنابراين به صورت کلي ،ميتوان اذعان داشت
که تورم پس از يک حد آستانهي مشخص ،داراي تأثیر منفي بر رشد اقتصادي و بخش
حقیقي اقتصاد است.
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