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 چکیده
رف باشد. از طمسائل مهم هر کشور می ازجمله باثباتدستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال و 

بر رشد اقتصادی( نیز یکی از مشکالت اساسی  یژهوبهبار آن )دیگر تورم و اثرات زیان

های مختلفی در آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاهکشورها به حساب می

 ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی،ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه

 اند. از این رو هدفرباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کردهنظریات مختلفی د

افته یای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعهپژوهش حاضر بررسی تأثیر آستانه

باشد. جهت انجام این بررسی از مدل می 0992-5102و درحال توسعه طی دوره زمانی 

استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً ( PSTRرگرسیون انتقال مالیم پانلی )

چنین لحاظ نمودن کند. هموجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می

ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه

اساس نتایج به دست آمده  . برکندرابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می

و برای کشورهای  99/7یافته برابر ای تورم برای کشورهای منتخب توسعهحد آستانه

نیز به ترتیب  انتقال(است. از طرفی پارامتر شیب ) سرعت  00/05منتخب در حال توسعه برابر 

ج حاکی از آن باشد. نتایمی 55/1و  00/3یافته و در حال توسعه برابر در کشورهای توسعه

است که  متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ) رژیم اول و دوم( تأثیر منفی بر رشد اقتصادی 

که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدی اول تأثیر مثبت دارد. در حالی

 . و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند

  JEL:  C23 ،E31 ،O16 بندیطبقه

  (PSTRاي، نرخ تورم، رشد اقتصادي، مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلي )تأثیر آستانههای کلیدی: واژه
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 مقدمه  -0

هاي اخیر ذهن بسیاري از کارشناسان ویژه در دههبه باالتر دستیابي به رشد اقتصادي

 هاي همیشگيکرده و به یکي از دغدغه جلبنظران اقتصادي را به خود و صاحب

واقع عوامل  گزاران در کشورهاي مختلف تبدیل شده است. دراقتصاددانان و سیاست

توانند بر رشد اقتصادي تأثیر بگذارند که برخي از این متعددي وجود دارند که مي

واملي ع ازجملهگذارند. عوامل تأثیر مثبت و برخي دیگر تأثیر منفي از خود به جاي مي

خصوص در کشورهاي در رشد اقتصادي یک کشور به تواند آثار نامطلوبي برکه مي

توان به نرخ تورم اشاره کرد. اقتصاددانان معتقدند که حال توسعه داشته باشد، مي

 تراز تواند بسیار جديميکند، حتي تورم بر جامعه تحمیل ميهایي که هزینه

ارکرد اال، کهاي ناشي از کند شدن رشد اقتصادي باشد. از طرفي تورم در سطوح بهزینه

شود. همچنین تورم کند و باعث تنزل ارزش پول ملي مينظام قیمت را مختل مي

از سویي موجب توزیع مجدد درآمد به نفع  و بردگذاري را از بین ميهاي سرمایهانگیزه

درنهایت موجب کند شدن رشد شود و درآمدهاي متغیر و به ضرر درآمدهاي ثابت مي

در این ارتباط یابد. مي توسعه تورم فشار وسیله به تولید . فرهنگگردداقتصادي مي

اند هاي گوناگوني را ارائه دادهاقتصاددانان به منظور تبیین رشد اقتصادي، الگوها و مدل

هش ها کاهاي آنکاستي شده وکه در طي زمان با تغییرات در محیط اقتصادي دگرگون

 یافته است. 

درباره ماهیت ارتباط بین تورم و رشد اقتصادي  نظراتفاقبا توجه به عدم وجود 

یز برانگتحقیق و مطالعه در این ارتباط در کشورهاي مختلف همواره از موضوعات بحث

ها (. همچنین مطالعات و تحقیق1،4717در بین محققین بوده است )بهار و مالیک

متغیرهاي مذکور نحوه ارتباط  بسته به جایگاه زماني و مکاني نتایج متفاوتي را درباره

با رشد اقتصادي داشته است. بنابراین به لحاظ آثار منفي و پایدار تورم بر اقتصاد ملي، 

دار در صدر اهداف اقتصاد کالن و تواند به عنوان یک هدف اولویتکنترل تورم مي

 یقتحق در این راستا درهایي که کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد، اتخاذ شود. سیاست

عي شده است، ارتباط غیرخطي تورم و رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب س حاضر

 یافته مورد بررسي قرار بگیرد.  در حال توسعه و توسعه

ارتباط تورم و رشد اقتصادي ایران از  اغلب مطالعات داخلي انجام شده در زمینه

ؤال ین ساند. در این تحقیقات اهاي خطي جهت تجزیه و تحلیل، استفاده کردهرویکرد
                                                           

1 Bhar & Mallik 
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مطرح نشده است که آیا تأثیر تورم بر رشد اقتصادي در شرایط مختلف اقتصادي ثابت 

ه شود؟ اهمیت پاسخ بتر ميتر یا قوياست یا بسته به شرایط موجود، این اثر ضعیف

اقتصادي در راستاي افزایش رشد  شود که سیاستگزاراناین سؤال زماني معلوم مي

مناسب در بخش مالي را اتخاذ نمایند. در صورت نادیده اقتصادي بخواهند سیاست 

خطي( امکان اعمال سیاستي مخل با رشد اقتصادي وتحلیل تجزیهگرفتن شرایط )

ار با استفاده از نتایج رویکـرد گز، درحالي که سیاست(4771، 2وجود دارد )لي و یانگ

اذ اقتصادي اتخ تواند سیاست مناسب در بخش مالي را جهت افزایش رشدخطي ميغیر

سازي آشکار خطي از امکان بیشتري در زمینههاي غیرنماید. به عبارتي، استفاده از مدل

ري تهاي مربوط به اثرات تورم بر رشد اقتصادي برخوردار بوده و از نتایج دقیقواقعیت

 دهاي مختلف در مورد اثرات تورم بر رشباشد. لذا با در نظر گرفتن دیدگاهبرخوردار مي

اقتصادي از یکسو و متفاوت بودن نتایج مطالعات اقتصادي در این زمینه، ضرورت 

شود، تا با تکیه بر نتایج این خطي بیش از پیش آشکار ميهاي غیراستفاده از مدل

ي هاي اقتصادگزاريریزي و سیاستاقتصادي بتواند در برنامه زارگتحقیق سیاست

 .تري داشته باشدبینانهعملکرد واقع

از طرفي دلیل انتخاب این دو گروه از کشورها به این علت است که براي مقایسه 

 و کشورهاي ( که ایران نیز جزء این کشورها بوده )کشورهاي درحال توسعه 

به  3سازمان کنفرانس اسالميدر مطالعه حاضر از کشورهاي منتخب یافته، توسعه

سازمان همکاري و از کشورهاي منتخب  توسعهدرحالاي از کشورهاي عنوان نماینده

 استفاده گردیده است. یافتهتوسعهاي از کشورهاي به عنوان نماینده 9و توسعه اقتصادي

باشد: نرخ تورم اثرات غیرخطي فرضیات اساسي تحقیق نیز بدین صورت مي ازجمله

 کشورهاي منتخبقال مالیم پانلي بر رشد اقتصادي هاي مدل رگرسیون انتدر رژیم

ل هاي مددارد. از طرفي نرخ تورم اثرات مختلفي در رژیم یافتهتوسعهدر حال توسعه و 

 رگرسیون انتقال مالیم پانلي بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلي دارد.

هاي انجام در ادامه مطالعه پس از مقدمه، در بخش دوم مباني نظري و پژوهش

شود. در بخش حقیق معرفي ميشده مورد بررسي قرار گرفته و در بخش سوم مدل ت

                                                           
2 Lee & Yong 
3 Organisation of Islamic Cooperation  
4 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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در بخش پایاني خالصه و نتایج  هاي تحقیق مورد بررسي قرار گرفته ویافتهچهارم 

 ارائه شده است.تحقیق 

 

 ادبیات تحقیق - 5

 رشد اقتصادي، روي بر تورم تأثیر در خصوص اقتصادي، رشد هايمدل نظري مباني در

 میان نرخ تورم اقتصادي، هاينظریه از بعضي دارد. براساس وجود متفاوتي هايدیدگاه

 شده در مطرح هاينظریه در کهحالي در ندارد. وجود ارتباطي اقتصادي رشد نرخ و

 وجود منفي رابطه اقتصادي رشد نرخ و تورم نرخ میان اقتصادي، مکاتب از بعضي

 اقتصادي رشد نرخ و تورم نرخ ارتباط اقتصادي، هاينظریه از دیگر برخي طبق دارد.

 .است مثبت

 و کار تولید عوامل از تابعي اقتصادي رشد نرخ کالسیکي، رشد هايمدل در

اسمي  دستمزدهاي کالسیک، اقتصاددانان هاينظریه در که جایيآن از است.سرمایه 

ها، قیمت عمومي سطح افزایش و کل تقاضاي افزایش با پذیر هستند،کامالً انعطاف

رود مي باال هاقیمت عمومي سطح در افزایش اندازه به دقیقاً نیز اسمي دستمزدهاي

دستمزدهاي  ماندن ثابت با ماند.مي تغییر بدون حقیقي دستمزدهاي نتیجه، در و

 ازماند. بنابراین  خواهند باقي تغییر بدون نیز ملي تولید و اشتغال سطح حقیقي،

 نیز مدتکوتاه در حتي اقتصادي رشد و نرخ تورم نرخ میان ها،دیدگاه کالسیک

 وجود ندارد. ارتباطي

ها شامل منحني عرضه و تقاضا است که به نحو مناسبي مدل سنتي کینزي 

. منحني عرضه این مدل در کوتاه دهديمارتباط بین تورم و رشد اقتصادي را نشان 

 ،مدت داراي شیب مثبت است، همچنین اگر منحني عرضه در این مدل عمودي باشد

دل . با توجه به مگذارديم تأثیرتورم( ) متیقجابجا شدن منحني تقاضا بر روي سطح 

ها عوامل مختلفي شامل انتظارات، نیروي کار، قیمت عوامل تولید و سنتي کینزي

: 1) باوو و عبدواالهي گذارديمي بر تورم و رشد اقتصادي اثر مالي پولي و هااستیس

 کهدر وضعیت پایدار قرار دارد  بلندمدتدر  (. در دیدگاه کینزي اقتصاد4714

اقتصاد را از این وضعیت پایدار دور سازد، همچنین  توانديمي اقتصادي هاشوک

ي پویا موجب بازگشت دوباره اقتصاد به وضعیت پایدار است. در این فرایند هالیتعد

ا منفي بتعدیل، تورم و رشد اقتصادي گاهي اوقات رابطه مثبت و گاهي اوقات رابطه 
                                                           

5 Bawa and Abdullahi 
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( نیز نشان داد که ارتباط مثبت بین 1توان به صورت نمودار )که مي دارندیکدیگر 

نشان داده شده   E1به    Eتورم و رشد اقتصادي در منحني به صورت حرکت از نقطه

 .(4779 :6است )گوکال و حنیف

 
  رابطه بین تورم و تولید: 0شکل 

 

 
 (4779)گوکال و حنیف،  : خذأم

سي هاي سنتي پولي بحث و بررغیرخطي تورم بر رشد اقتصادي با استفاده از مدلتأثیر 

ها یک نوع همبستگي منفي را بین تورم و بازده واقعي سهام بر شده است. این مدل

ها به این صورت است که تورم با کنند. عملکرد این مدلپایه مطالعات تجربي ارائه مي

موجب تشدید اصطکاک اطالعاتي بین نهادهاي  اندازهاکاهش دادن بازده واقعي پس

بندي اعتبارات و شود که این اصطکاک اطالعاتي بازارهاي مالي باعث جیرهمالي مي

گذاري و کاهش کارایي تخصیص در نتیجه محدود کردن منابع مورد نیاز براي سرمایه

منجر به شود که از این طریق گذاري ميهاي سرمایهانداز شده به پروژهمنابع پس

 شود. اثرگذاري نامطلوب بر رشد اقتصادي در بلندمدت مي

( 1996) 0با توجه به اثرگذاري غیرخطي تورم بر عملکرد اقتصاد، چوي و همکاران

هاي پایین تورم به طور کنند که اصطکاک اطالعاتي بازارهاي مالي در نرخبیان مي

                                                           
6 Gokal and Hanif 
7 Choi et al 
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تورم پایین نباید جیره بندي هاي با نرخ تأثیر است. بنابراین در محیطبالقوه بي

جود ومنفي بین تورم و انباشت سرمایه  ارتباط گونهچون هیچ ،اعتبارات انجام گیرد

اندازها را در همه بازارهاي هاي تورم باال بازدهي دریافتي پسکه نرخندارد. در حالي

 یابد. بنابراین در کاهش مي دهند و در نتیجه انباشت سرمایهمالي کاهش مي

رم هاي توبندي اعتبارات صورت گیرد. چون نرخهاي با نرخ تورم باال باید جیرهیطمح

تواند بر نتایج گفته شده در باال اثر منفي بگذارند. بنابراین اثرگذاري تورم بر باال مي

 .(4717، 8امي و خان ) اقتصادي نامتقارن و غیر خطي است رشد

 بیان تولید رشد و تورم میان ارتباط مکانیزم نئوکالسیک، اقتصاددانان از 9ماندل

 بازده نرخ کاهش ازطریق تورمي انتظارات یا تورم افزایش ماندل، مدل براساس کرد.

 انباشت براي مردم .شودمي باعث هاآن ثروت کاهش و افراد پول حقیقي هايمانده

 تربیش انباشت تر باعثبیش اندازپس دهند. انجام تريبیش اندازپس مطلوب، ثروت

، تورم اثر 17شود. مطابق با نظریه ساختاريمي تولید ترسریع رشد بنابراین، و سرمایه

معیني از تورم، وجود  ریه، حداقل تا یک نرخمثبت بر رشد اقتصادي دارد. در این نظ

 رابطه مثبت میان تورم و رشد اقتصادي برقرار است. از طرف دیگر در نظریه 

ر باشد، تورم اثایجاد انحرافات اقتصادي ناشي از تورم مي، که معتقد به 11گرایانانحراف

ود از شد ميمنفي بر رشد اقتصادي دارد. در واقع عدم کارایي که توسط تورم باال ایجا

 کند. ميرشد اقتصادي جلوگیري 

که در آن رشد تولید  ا عنوان نظریه خنثي مطرح شده استدیدگاه سومي نیز ب

منحني فیلیپس ارتباط منفي بین تورم و تولید وجود مستقل از تورم است. براساس 

دارد. در واقع تورم و بیکاري رابطه منفي ولي تورم و تولید رابطه مثبت دارند. از سال 

 هایي نظیر میلتونهاي عرضه، اقتصاددانگیري شوکبه بعد و به دلیل شکل 1960

وان دو مکتب متوجه افزایش توأم بیکاري و تورم شدند. همچنین پیر 14فریدمن

نئوکالسیکي و کالکي کینزي معتقدند که رابطه علیتي به صورت مثبت از تورم به 

 رشد اقتصادي وجود دارد.

                                                           
8 Omay and Khan 
9 Mundell 
10 Structuralism 
11 Distortions 
12 Milton Friedman 
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ها تر از دستمزدها سریعاگر قیمتکینزي،  -انداز اجباري کالکيتب پسمک بر اساس

گذاري از طریق انتقال درآمد از اندازها و سرمایهافزایش یابند، سطوح کلي پس

نداز اکنندگان سود که میل به پسبه دریافت (انداز پایینبا میل به پس)زدبگیران م

که پول جانشیني براي ( با فرض این1961) 13یابد. توبینباالتري دارند، افزایش مي

رده بري ثابت کسرمایه است، اثر مثبت تورم بر رشد اقتصادي را از طریق اثر سرمایه

( اثر منفي تورم بر رشد اقتصادي عمدتاً مربوط به 1981) 19است. به نظر استاکمن

 نظر  در هاي پرداخت نقدي است. وي پول را به عنوان مکمل براي سرمایهمدل

 (. 1386زاده کناري، )جعفري صمیمي و قلي گیردمي

ن باور بر ایکینزي، اقتصاددانان طرفدار عقاید کالسیکي  -در مقابل دیدگاه کالکي

خست نشود. این بحث بر چند پایه استوار است: م مانع رشد اقتصادي ميکه تور هستند

داز ان، ترغیب منفي براي پسدهد و بنابراینانداز را کاهش ميتورم بازده پس کهاین

تواند هزینه و مخاطره ، نرخ تورم باال و متغیر به طور بالقوه مياست. در گام بعدي

خواري را تواند رانت، تورم باال ميدر گام سومگذاري تولیدي را افزایش دهد. سرمایه

سازي رفتار عوامل بهینه روش بهره گرفتن ازبا  (1960) 11سیدروسکي .ترغیب کند

اقتصادي و با در نظر گرفتن مانده حقیقي پول در تابع مطلوبیت نشان داد که اثر تورم 

اخته خنثي شنپولي بر رشد اقتصادي خنثي است. این نظریه که تحت عنوان نظریه 

ه کشده است، به وسیله انتظارات عقالیي مطرح شده است. مطابق با این دیدگاه، زماني

  یک در بیني شده است، بر سمت واقعي اقتصاد اثري ندارد. بنابراینتورم پیش

توان گفت که پاسخ واحدي براي سه دیدگاه مطرح شده در رابطه بندي کلي ميجمع

نظریات مکاتب مختلف در خصوص  (1)جود ندارد. در جدول با تورم و رشد اقتصادي و

 اثرگذاري پول بر متغیرهاي واقعي اقتصاد یعني تولید و اشتغال آورده شده است:

 نظرات مکاتب مختلف در خصوص اثرگذاري پول بر تولید :0 جدول
 ثي استپول خن مکتب کالسیک

 ثي نیستپول خن مکتب کینزي

 مدت خنثي نیست ولي در بلندمت خنثي استپول در کوتاه مکتب پولیون

 ذاردگمدت بر متغیرهاي حقیقي اثر ميبیني نشده باشد تنها در کوتاههاي پولي اگر پیشسیاست هاي جدیدمکتب کالسیک

 ثي است و صرفاً بر متغیرهاي اسمي اثر داردپول خن مکتب ادوار تجاري

 هاي پولي اثرگذارند.ثي نیست و سیاستپول خن هاي جدیدمکتب کینزین

 مأخذ: محاسبات تحقیق

                                                           
13 Tobin 
14 Stockman 
15 Sidrauski 
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 پیشینه تحقیق-5-0

 مطالعات مختلفي در داخل و خارج به بررسي رابطه بین تورم و رشد اقتصاي 

 شود.ها پرداخته مياند که در این بخش به برخي از آنپرداخته

 مطالعات خارجی -5-0-0

با استفاده از آزمون علیت گرنجري رابطه بین تورم و رشد  ،(1990) 16پائول و همکاران

مورد بررسي قرار دادند.  1967-1989 کشور و براي دوره زماني 07اقتصادي را در 

درصد از این کشورها بین رشد اقتصادي و تورم رابطه علي  97نتایج نشان داد که در 

طرفه بین رابطه علي دودرصد از این کشورها یک  47 از طرفي درمشاهده نشده است. 

طرفه از تورم به رشد رشد اقتصادي و تورم و در بقیه کشورها یک رابطه علي یک

 اقتصادي یا از رشد اقتصادي به تورم وجود دارد.

-1987:1رابطه بین تورم و رشد اقتصادي را طي دوره  ،(4771) 10ریکاردو و گالرو

شرایطي که اقتصاد برزیل با تورم باال هاي ماهیانه در و با استفاده از داده 1991:0

مواجه بود، مورد مطالعه قرار دادند. آنها با استفاده از مدل خودتوضیح برداري به این 

مدت تأثیر تورم بر رشد اقتصادي حقیقي منفي است اما نتیجه رسیدند که در کوتاه

 در بلندمدت تورم بر رشد اقتصادي تأثیري ندارد.

کشور در حال  63ارتباط بین تورم و رشد اقتصادي براي به برسي  ،(4779) 18لي

معمولي پرداخت.  حداقل مربعاتو با استفاده از روش  1961-4779توسعه طي دوره 

داري بر رشد اقتصادي منفي و معني تأثیرنتایج حاصل از مطالعه وي نشان داد تورم 

 در کشورهاي مورد مطالعه دارد. 

حداقل مربعات هاي با استفاده از مدل ،(4717) 19اسپینوزا و همکاران

رابطه بین رشد 41 رگرسیون انتقال مالیم و 47ايروش خودرگرسیون آستانه ، معمولي

مورد بررسي قرار  1967-4770کشور طي دوره زماني  161اقتصادي و تورم را در 

درصد تأثیر منفي بر رشد  17هاي تورم باالي دادند و به این نتیجه رسیدند که نرخ

                                                           
16 Paul et al 
17 Ricardo& Galardo 
18 Li 
19 Espinoza et al 
20 Transition Autoregressive 

21 Liner Smooth Transition Autoregressive 
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 اي برايگذارد. همچنین نتایج نشان داد این مقدار آستانهاقتصادي این کشورها مي

 یافته کمتر و براي کشورهاي صادرکننده نفت بیشتر است.هاي توسعهکشور

کشور طي  177به برسي ارتباط بین تورم و رشد اقتصادي براي  ،44(4713بارو )

مطالعه وي نشان داد، به طور  .داختپر پانلهاي با استفاده از داده 1967-1997دوره 

نه سرا تولید ناخالص داخليدرصد افزایش ساالنه در نرخ تورم موجب کاهش  17متوسط 

گذاري به تولید ناخالص داخلي هم به یهسرماشود و نسبت مي 4/7ي واقعي به اندازه

 یابد.کاهش مي 9/7 اندازه

بررسي تورم، نااطمیناني تورم و اي به (، در مطالعه4716) 43زبیدي و همکاران

ها براي تجزیه و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور پرداختند. آن

 نشان استفاده کردند. نتایج هاي پانليتحلیل تورم بر رشد اقتصادي از رهیافت داده

 اقتصادي رشد به را تورم کشورها غیرتورمي بحران کشورهاي در تنها که دهدمي

 رب تجربي، نتایج. شودمي رشد باعث تورمي اطمینان عدم که حالي در سانند،رمي

 ایینپ تورم رشد افزایش تاثیر و باال تورم نرخ منفي رشد اثرات رژیم، سه مدل اساس

 کند.مي تأیید را

به بررسي ارتباط میان تورم و رشد اقتصادي با  ،(4716) 49آیدین و همکاران

استفاده از رویکرد غیرخطي پانل در کشورهاي آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، 

 نرخ و ورمت نرخ بین که دهدمي نشان مطالعه ازبکستان و ترکمنستان پرداختند. نتایج

 90/0 اقتصادي شدر بر تورم تأثیر آستانه دارد؛ وجود غیرخطي ايرابطه رشد اقتصادي

 نرخ و دارد اقتصادي رشد بر منفي تأثیر آستانه این از باالتر تورم نرخ و است درصد

 که دهديم نشان نتایج این. دارد اقتصادي رشد بر مثبتي تأثیر آستانه این زیر تورم

 ستیابيد راستا، این در. داشت خواهد اقتصادي رشد بر توجهي قابل تأثیر باال تورم نرخ

 اجرا پولي هايسیاست کارآیي افزایش در مهمي نقش که است مهم پایدار رشد به

 رد اقتصادي و سیاسي گیرندگان تصمیم بنابراین،. دارد ثبات از اطمینان و شده

 نتعیی که حالي در را پولي سیاست محدوده در آستانه مفهوم گذار، حال در کشورهاي

 نادیده گیرند،مي نادیده را تورم با مقابله براي خود هاي تالش در هدف تورم نرخ

 .گیرندمي

                                                           
22 Robert J. Barro 
23 Zubaidi 
24 Aydin, et al. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939362516300735#!
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با استفاده از یک رویکرد غیرخطي و ارتباط نظري  ،(4718) 41آراواتاري و همکاران

اند. نتایج حاکي از آن است که به بررسي ارتباط میان تورم و رشد اقتصادي پرداخته

ورم خطي میان تعدم همبستگي در توانایي کارآفریني نقش مهمي در ایجاد رابطه غیر

زا مبتني بر تحقیق و توسعه ارتباط غیرخطي و رشد دارد. با توجه به مدل رشد درون

فریني و توانایي در توزیع هاي کارآمیان تورم و رشد به دو عامل ناهمگني در توانایي

 فراوان بستگي دارد.

 مطالعات داخلی -5-0-5

آثار غیر خطي تورم بر رشد اقتصادي در ایران را مورد مطالعه  ،(1381سلطان احمدي )

قرار داد. نتایج حاصل از مطالعه وي ارتباط غیرخطي بین تورم و رشد اقتصادي را 

درصد نقطه شکست در رابطه این دو متغیر  1/11تأیید کرد و نشان داد در نرخ تورم 

ر تورم بر رشد اقتصادي ناچیز درصد اث 1/11هاي تورم کمتر از آید. در نرخبدست مي

هاي تورم باالتر از آن اثر تورم بر رشد اقتصادي منفي و معنادار و مثبت ولي در نرخ

 .است

ایران را طي  در اقتصادي رشد و تورم رابطه تبیین ،(1381) همکاراندادگر و 

بررسي کردند. نتایج   46شرطي مربعات حداقل و با استفاده از مدل 1338-83دوره 

 رشد و تورم بین طرفه یک علي رابطه یک دهد کهيمها نشان حاصل از مطالعات آن

 و آن بین مثبتي ارتباط تورم از يادامنه در چنینهم و دارد وجود ایران در اقتصادي

 .شودمي منفي رابطه آن از بعد و خنثي رابطه دیگر يادامنه در و است قرار بر رشد

به بررسي رابطه تورم و رشد اقتصادي در  ،(1386)جعفري صمیمي و همکاران 

و با استفاده از الگوي سیستم  1991-4773کشورهاي در حال توسعه طي دوره 

 ها نشان داد تورم تأثیر منفي و معادالت همزمان پرداختند. نتایج مطالعات آن

 داري بر رشد اقتصادي در کشورهاي مورد مطالعه دارد.معني

(، ارتباط بین تالطم تولید و تورم در ایران را با استفاده 1397حقیقت و همکاران )

یافته نمایي  طي دوره زماني از مدل خودهمبسته واریانس ناهمساني شرطي تعمیم

دهند که تالطم مورد بررسي قرار دادند. نتایج نشان مي 1380تا تابستان  1319 بهار

م تولید موجب افزایش رشد تولید تورم و تولید منجر به افزایش نرخ تورم شده و تالط

                                                           
25 Arawatari, et al. 
26 Least-Squares Condition 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304393217301630#!
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شود و این فرضیه که تالطم تورم اثر کاهشي بر نرخ رشد تولید دارد، پذیرفته مي

 شود.نمي

ي دورهرا طي   تأثیر تورم بر رشد اقتصادي در ایران(، 1391همکاران )فالحي و 

 ایجنت قرار داند. بررسي مورد مالیم، انتقال رگرسیون و با استفاده مدل 1380-1369

 رشد بر رژیمي دو ساختار یک قالب در مطالعه مورد دوره طي تورم دهديم نشان

 ولا رژیم در تورم دهديم نشان نتایج ضمن در. است گذاشتهتأثیر  ایران اقتصادي

 يهاتورم نرخ دوم، رژیم در و مثبت اثر( درصد 16/9از کمتر تورم نرخ با یيها)دوره

 .است داشته اقتصادي رشد بر خنثي اثر درصد، 16/9 باالي

هاي تلفیقي پویا و با استفاده از رهیافت داده ،(1396خداوردیزاده و همکاران ) 

 شدر و گذاريسرمایه تورم، بر تورم نااطمیناني پانل میان گروهي به بررسي تأثیر

-4713هاي اسالمي و طي سال کنفرانس سازمان عضو منتخب کشورهاي در اقتصادي

 روش با پویا پانل مدل قالب در تحقیق هايمدل برآورد ند. در ابتداپرداخت 1991

 نشان مدهآ دست به نتایج. گرفت صورت اي دومرحله تفاضلي یافته تعمیم گشتاورهاي

 .است شده منتخب اسالمي کشورهاي تورم افزایش باعث تورم نااطمیناني که داد

 و اقتصادي رشد بر تورم نااطمیناني منفي تأثیر از حاکي هایافته سایر همچنین

 میان پانل مدل از حاصل نتایج همچنین است. بوده کشورها این در گذاريسرمایه

 شدر و گذاريسرمایه بر تورم نااطمیناني منفي تأثیر بیانگر بلندمدت در گروهي

 ره موقعیت به بسته مدتکوتاه در آن اثرات ولي بوده منتخب کشورهاي اقتصادي

 . است بوده متفاوت کشور

گیري از روش جدید رگرسیون توان بهرهمقاله حاضر را مي بر این اساس، نوآوري

انتقال مالیم پانلي دانست. همچنین مقاله حاضر براي نخستین بار به بررسي تطبیقي 

یافته با استفاده از رویکرد تورم و رشد اقتصادي کشورهاي درحال توسعه و توسعه

 د.پردازغیرخطي مي
 

 40 های رگرسیونی انتقال مالیم تابلوییرویکرد مدل -3

هاي تابلویي، این امکان حاصل شد تا ضرایب رگرسیوني در با گسترش رویکرد داده

که اثرات زماني و مقطعي طول زمان و براي واحدهاي مقطعي تغییر یابند. در صورتي

هاي تابلویي به وسیله مدل هاي رگرسیوني ساده از دادهها، در مدلناهمگن در داده

                                                           
27 Panel Smooth Transition Regression 
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ارائه شده توسط  48اي تابلویيگردد. رگرسیون آستانهاثرات ثابت و یا تصادفي تعیین مي

اشد بیافته ميهاي گسترشترین مدل از بین مدل( به عنوان ابتدایي1999) 49هانسن

از  راي که کمتر یا بیشتکه در آن، مشاهدات تابلویي با توجه به مقادیر متغیر آستانه

شوند. نکته قابل تقسیم مي 37اي تعیین شده باشند به چند رژیم همگنمقدار آستانه

د اي وجوباشد که در این مدل، مشاهداتي بسیار نزدیک به مقدار آستانهذکر این مي

گیرند و نحوه تأثیرگذاري دارند که به لحاظ اختالف اندک، در دو گروه متفاوت قرار مي

  (.4711، 31مواجه است )چیو و همکارانها با یک جهش شدید آن

(، مدل 4779) 34لذا در راستاي تکمیل و رفع ایراد این مدل، فوک و همکاران 

( و کولیتاز و 4771) 33رگرسیون انتقال مالیم پانلي را ارائه و گونزالز و همکاران

بنابراین، این مدل به عنوان فرم  اند.( در گسترش این مدل کوشیده4776) 39هارولین

با لحاظ نمودن تابع انتقال، شناخته شده است و در  ايپانل آستانهیافته مدل گسترش

آن شیب تابع انتقال که بیانگر سرعت تعدیل است، تغییر ضرایب رگرسیوني در حرکت 

(. جهت بررسي 4771کند ) گونزالز و همکاران، از یک رژیم به رژیم دیگر را تعیین مي

در مدل مورد مطالعه، مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلي رابطه میان متغیرهاي موجود 

 گردد:( تصریح مي1دو رژیمي با یک تابع انتقال به صورت رابطه )

yit = μi + B´
0xit + B´

1xit G( qit; γ; c) + uit i = 1; … ; N ;  t =

1; … ; T    (1)                                                                                                              

اثرات ثابت  μiزا، برداري از متغیرهاي برون xitمتغیر وابسته،  yit (، 1که در رابطه )

.i نیز جمله خطا است که به صورت  uitمقاطع و  d. iN(0; σe
در نظر گرفته شده   (2

;G( qitاست. تابع انتقال  γ; c)  نیز بیانگر یک تابع پیوسته و کراندار بین صفر و یک

به  t=1,…,Tو  i=1,…, N   .شوداي تعیین مياست که توسط مقدار متغیر آستانه

باشد و به صورت تابع هاي تابلویي ميترتیب بیانگر مقاطع و ابعاد زماني داده

 گردد:تصریح مي (4به صورت رابطه )الجستیکي 

                                                           
28 Panel Threshold Regression 
29 Hansen, B 
30 Homogenous 
31 Chiou, et al 
32 Fok, et al. 
33  Gonzalez, et al 
34 Colletaz & Hurlin 
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G(γ; c; qit) = {1 + exp[−γ ∏ (qit − cj
m
j=1 ]}

−1
; γ > 0; c1 ≤

c2; … ; ≤ cm   
(4)                                                                                                 

پارامتر شیب و بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است  γ(، 4در رابطه )

ن تواند از بیباشد که براساس مطالعه کولیتاز و هارولین ميمتغیر انتقال مي qitو 

یث از ح کهمتغیرهاي توضیحي، وقفه متغیر وابسته، یا هر متغیر دیگر خارج از مدل 

مباني تئوریکي در ارتباط با مدل مورد مطالعه بوده و عامل ایجاد رابطه غیرخطي باشد، 

انتخاب گردد. در این مطالعه نرخ تورم به عنوان متغیر انتقال انتخاب گردیده است که 

cهمچنین  و مباني نظري است. (4716از مطالعه چیو و سان ) برگرفتهاین امر نیز  =

(c1; … ; cm)´ هاي وقوع تغییر رژیم اي یا مکانردار از پارامترهاي حد آستانهیک ب

 (. 4776است )کولیتاز و هارولین، 

اند که تابع انتقال به طور ( بیان کرده4771که گونزالز و همکاران )با توجه به این  

( است، ویژگي پیوسته و کراندار m=1, m=2اي )معمول داراي یک یا دو حد آستانه

باشد،  m=1گیرد. با فرض اینکه انتقال بین صفر و یک مورد بحث قرار ميبودن تابع 

یک تابع انتقال با دو رژیم حدي وجود دارد. بدین ترتیب که با میل کردن پارامتر 

qitکه در صورتيشیب به سمت بینهایت،  ≥ c   باشد تابع انتقال مقدار عددي یک 

(G=1دارد و در حالتي ) کهqit < 𝑐 باشد( تابع انتقال مقدار عددي صفر ،G=0)  .دارد

ال نهایت با یک تابع انتق، در صورت میل کردن پارامتر شیب به سمت بيm=2با فرض 

م بود که دو رژیم بیروني آن مشابه و متفاوت از رژیم میاني سه رژیمي مواجه خواهی

تر از متغیر انتقال، تابع انتقال تر و کوچکاست. بدین معني که براي مقادیر بزرگ

مقدار عددي یک داشته و در غیر اینصورت مقدار عددي صفر خواهد داشت. شایان 

ت ل میان رژیمي به سمذکر است که در صورت میل کردن پارامتر شیب یا سرعت انتقا

صفر، مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلي به یک مدل رگرسیون خطي با اثرات ثابت 

 تبدیل خواهد شد. 

 داریم: (3مطابق رابطه ) توجه به مطالب فوق براي تابع انتقال با

   

G(γ; c; qit) = {
1                        if qit ≥ c  
0              otherwis             

 (3)                                               
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از یک تابع انتقال نیز به صورت  با بیش PSTRیافته مدل در نهایت شکل تعمیم

 شود:( تصریح مي9رابطه )
 

yit = μi + B´
0xit +   ∑ [r

j=1 B´
jxit ]Gj(qit

j; γj; cj) + uit  (9)                      

باشد بیانگر تعداد توابع انتقال به منظور تصریح رفتار غیرخطي مي r (،9رابطه )که در 

با حذف اثرات  PSTRاند. قابل ذکر است که مدل و سایر موارد از قبل تعریف شده

هاي انفرادي و سپس با استفاده از روش حداقل ثابت از طریق حذف کردن میانگین

است، برآورد خواهد  36نمایيدرستزن حداکثر که معادل تخمین 31مربعات غیرخطي

 شود:پرداخته مي PSTRشد. در این قسمت به تشریح مراحل تخمین مدل 

 

 هاآزمون خطی بودن و نبود رابطه غیرخطی باقیمانده -3-0

(، گونزالز و همکاران 4779اساس مطالعات انجام شده توسط فوک و همکاران ) بر

( مراحل تخمین بدین صورت 4717) 30( و جوید4776(، کولیتاز و هارولین )4771)

شود و در صورت است که ابتدا آزمون خطي بودن در مقابل غیرخطي بودن انجام مي

رد فرضیه صفر مبني بر خطي بودن رابطه میان متغیرها، باید تعداد توابع انتقال جهت 

تصریح کامل رفتار غیرخطي موجود میان متغیرها انتخاب شود. اگرچه آزمون خطي 

:H0تواند با آزمون فرضیه صفر مي بودن γ = :H0یا  0 B1 = انجام شود، اما از   0

است،  38تحت فرضیه صفر داراي پارامترهاي مزاحم نامعین PSTRجایي که مدل آن

هاي آزمون هر دو فرضیه فوق غیر استاندارد هستند. به منظور حل این مشکل، آماره

( استفاده از تقریب تیلور تابع انتقال 1998) 97( و تراسورتا1988) 39لوکنن و همکاران

( و کولیتاز و هارولین 4771اند. در این راستا گونزالز و همکاران )را پیشنهاد کرده

;G( qit( نیز در این خصوص تقریب تیلور تابع انتقال 4776) γ; c)  را بر حسب پارامتر

γ  حول مقدارγ =  اشد:ب( مي1)رابطه اند که به صورت پیشنهاد نموده 0

yit = μi + B0xit + B1xitqit + ⋯ + Bmxitqit
m + uit                        (1)  

                                                           
35 Non-Linear Least Squares 
36 Maximum Likelihood 
37  Jude 
38 Contains Unidentified Nuisance Parameter. 
39 Luukkonen, et al. 
40 Terasvirta 
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صفر داللت بر وجود رابطه غیرخطي و عدم رد آن وجود     1طبق رابطه ) ضیه  (، رد فر

دهد. به منظور آزمون این فرضـــیه به متغیرهاي مدل را نشـــان ميرابطه خطي بین 

ضریب الگرانژ والد تبعیت از کولیتاز و هارولین از آماره شر و   هاي  ضریب الگرانژ فی  ، 

 شود.نمایي استفاده مينسبت درست

و یا به  داللت کند PSTRدر شــرایطي که نتایج به دســت آمده از یک الگوي  

ضیه خطي  ، در مرحله بعدي باید  بودن مدل مورد پذیرش قرار نگیرد عبارت دیگر، فر

صریح کامل رفتار غیرخطي انتخاب گردد. براي این منظور    تعداد توابع انتقال جهت ت

فرضــیه صــفر وجود یک تابع انتقال در مقابل فرضــیه وجود حداقل دو تابع انتقال     

س     آزمون مي شابه آزمون خطي بودن ا ت، با این تفاوت  شود. فرآیند این آزمون نیز م

ــري تیلور از تابع انتقال دوم مورد آزمون قرار مي     ــورت    که تقریب سـ گیرد که به صـ

 گردد:( تصریح مي6رابطه )

yit = μi + B0xit + B1xitG(qit
(1); γ; c) + B21xitqit

(2) + ⋯ +

B2mxitqit
(2)m + uit                                                                                   (6)  

آزمون نبود رابطه غیرخطي باقیمانده توسط آزمون فرضیه  ،(6با توجه به رابطه ) اکنون

:H0صفر B21 = ⋯ = B2m = شود. درصورتي که فرضیه صفر رد نشود، انجام مي    0

لحاظ کردن یک تابع انتقال جهت بررسي رابطه غیرخطي میان متغیرهاي تحت 

کند. اما در صورتي که فرضیه صفر در این آزمون رد شود، حداقل بررسي کفایت مي

وجود خواهد داشت و در ادامه باید فرضیه صفر وجود  PSTRدو تابع انتقال در مدل 

 دو تابع انتقال در مقابل فرضیه وجود حداقل سه تابع انتقال آزمون شود. 

 

  ایهای آستانهانتخاب تعداد مکان -3-5

(، دو مدل 4717( و جوید )4776در این پژوهش براساس پیشنهاد کولیتاز و هارولین )

PSTR ها، شود و براي هرکدام از این مدلي تخمین زده ميابا یک و دو حد آستانه

به عنوان  94و معیار آکائیک 91ها، معیار شوارتزمقادیر مجموع مجذور باقیمانده

اي الزم براي تصریح بهترین مدل، هاي آستانهکننده تعداد مکانمعیارهاي تعیین

                                                           
41 Schwartz Information Criterion 
42 Akaike Information Criterion 
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انتقال مالیم توان مراحل تخمین مدل رگرسیون به طور خالصه مي گردد.محاسبه مي

 پانلي را به صورت زیر خالصه کرد:

 مرحله اول آزمون فرضیه خطي بودن مدل در مقابل فرضیه وجود الگوي PSTR 

ضریب الگرانژ فیشر و  ،ضریب الگرانژ والدهاي باشد که با استفاده از آمارهمي

مورد آزمون ( M=1)و  (M=2)اي یک و دو حد آستانه براي  نمایينسبت درست

 گیرد. قرار مي

  وجود رابطه غیرخطي باقیمانده را به منظور تعیین تعداد در مرحله دوم بایستي

داد. براي این منظور براساس مطالعه گونزالز و  توابع انتقال مورد بررسي قرار

با یک تابع انتقال  PSTRفرضیه صفر وجود الگوي  همکاران و کولیتاز و هارولین،

با حداقل دو تابع انتقال مورد آزمون قرار  PSTRوي در مقابل فرضیه وجود الگ

 گیرد.مي

 اب اي انتخدر مرحله سوم حالت بهینه میان تابع انتقال با یک یا دو حد آستانه

متناظر با هر یک از این حاالت برآورد  PSTRگردد. براي این منظور مدل مي

ها، شوارتز و باقیماندهها بر اساس معیارهاي مجموع مجذور شده و از میان آن

پس از انتخاب مدل بهینه نهایتاً به تخمین گردد. کائیک مدل بهینه انتخاب ميآ

 شود.مدل پرداخته مي

به طور کلي مزیت عمده این رویکرد عالوه بر اینکه قابلیت مشخص کردن تعداد 

شان ا نیز ندفعات و زمان تغییر رژیم را دارد، سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر ر

زا توسط ها یا شکست ساختاري به صورت دروندهد. در این مدل تغییر در رژیممي

شود، به همین دلیل نیازي به وارد کردن متغیر موهومي و یا بررسي مدل مشخص مي

 باشد.جداگانه شکست ساختاري نیز نمي

 

 تصریح مدل-3-3

تورم بر رشد اقتصادي کشورهاي اي نرخ این مطالعه به منظور بررسي تأثیر آستانهدر 

-4711یافته و کشورهاي منتخب در حال توسعه طي دوره زماني منتخب توسعه

( استفاده شده است ) اسامي PSTR، از مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلي )1991

هاي . الزم به ذکر است که دادهکشورهاي مورد مطالعه در پیوست ارائه شده است(
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اند. همچنین الگوي اقتصادسنجي استخراج شده 93سایت بانک جهانيمورد استفاده از 

( به صورت 4716مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از مدل آیدین و همکاران )

 باشد:( مي0رابطه )
 

GDPit = a´
1INFit +  a´

2OPENit + a´
3HCit + a´

4POPit +
a´

5Kit ∑ [r
j=1 B´

1INFit + B´
2 OPENit + B´

3 HCit + B´
4POPit +

B´
5Kit]Gj(qit

j; γj; cj) + uit      (0)                                                                     

، نرخ رشد تولید ناخالص GDPitمتغیرهاي مورد استفاده عبارتند از:  ،(0در رابطه )

هاي ( که داده4771داخلي بر اساس برابري قدرت خرید پول )به قیمت ثابت سال پایه 

INF،آوري شده است. جمع WDIاز  مربوط به این شاخص
it

ها نرخ رشد شاخص قیمت 

شاخص  OPENitآمده است.  که از شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي به دست

درجه باز بودن اقتصاد که از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلي 

، نشانگر نرخ POPitباشد. نشانگر شاخص سرمایه انساني مي HCitشود و محاسبه مي

گذاري ،نشانگر سرمایهKitباشدواي مورد بررسي در طول زمان ميهرشد جمعیت کشور

الزم به ذکر است که نرخ تورم به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است.  داخلي است.

شود که در سطوح مختلف نرخ تورم، رابطه میان رشد اقتصادي و در واقع فرض مي

عه کند و این فرض در مطالمينرخ تورم از یک الگوي غیرخطي و حتي نامتقارن تبعیت 

 گیرد.حاضر مورد آزمون قرار مي

 نتایج تجربی  -9

 آزمون ایستایی -9-0

سران پ هاي تابلویي ایم،براي بررسي ویژگي ایستایي متغیرها، آزمون ریشه واحد داده

( مورد استفاده قرار گرفته است. آزمون 4774، لین و چو )91( و لوین4773) 99و شین

مبتني بر یک فرآیند مشترک، ضریب خودهمبستگي براي تمامي LLC ایستایي 

( با بیان 4773نماید. لذا ایم، پسران و شین )مقطعي را مشترک قلمداد مي واحدهاي

به ارائه یک آزمون ریشه واحد با فرآیند  ،LLCوجود مشکل تورش ناهمگني در آزمون 

                                                           
43 World Development Indicators 
44 Pesaran and Shin 
45 Levine 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdata.worldbank.org%2Fdata-catalog%2Fworld-development-indicators&ei=79jcVLrgN4znasvdgdgP&usg=AFQjCNHdNWXm7iaMT0pJp5b8zmutsVf4OQ&sig2=VjEDgaVPv4Qr2ER3hHvHlQ
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ي دانفرادي روي آوردند و براي هر یک از واحدهاي مقطعي، یک ضریب همبستگي انفرا

 در فرآیند آزمون لحاظ نمودند.

نشان داده شده ( 3( و )4ول )ادر جد IPSو  LLC ل از آزمون ایستایينتایج حاص

و آزمون ایستایي ایم پسران و است. نتایج حاصل از آزمون ایستایي لوین، لین و چو 

 باشند.حاکي از آن است که متغیرهاي تحقیق در سطح ایستا مي شین

 با لحاظ عرض از مبدأ LLCنتایج آزمون ریشه واحد : 5جدول 
 متغیر مقدار آماره احتمالسطح 

777/7 866/17- GDP 

774/7 911/0- INF 

731/7 410/3- OPEN 

778/7 79/6- HC 

777/7 110/0- POP 

771/7 49/8 K 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 با لحاظ عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون ریشه واحد  :3جدول 
 متغیر مقدار آماره سطح احتمال

777/7 710/9- GDP 

711/7 394/4- INF 

719/7 991/9- OPEN 

777/7 773/9- HC 

777/7 761/4- POP 

779/7 831/1- K 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 

 هاباقیمانده ون خطی بودن و نبود رابطه غیرخطیآزم-9-5

شناسي، در مرحله اول فرضیه صفر خطي اساس مباحث مطرح شده در بخش روش بر

با در نظر گرفتن نرخ تورم به عنوان  PSTR وجود الگويبودن مدل در مقابل فرضیه 

( به ترتیب براي 1( و )9متغیر انتقال آزمون شده است. نتایج گزارش شده در جداول )

هاي دهند که تمامي آمارهیافته و در حال توسعه نشان ميکشورهاي منتخب توسعه

براي یک و دو حد  96نمایيضریب الگرانژ والد، ضریب الگرانژ فیشر و نسبت درست

 کنند.( از یک الگوي غیرخطي پیروي ميM=1( و )M=2اي )آستانه

                                                           
46 Likelihood Ratio Test 
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 یافتهآزمون وجود رابطه غیرخطي براي کشورهاي منتخب توسعه :9جدول 

 مأخذ: محاسبات تحقیق             

 آزمون وجود رابطه غیرخطي براي کشورهاي منتخب در حال توسعه :2 جدول

 مأخذ: محاسبات تحقیق           

وجود رابطه غیرخطي میان متغیرهاي مورد مطالعه، در  درباره پس از حصول اطمینان

ادامه باید وجود رابطه غیرخطي باقیمانده را به منظور تعیین تعداد توابع انتقال مورد 

( و کولیتاز 4771بررسي قرارداد. براي این منظور براساس مطالعه گونزالز و همکاران )

یک تابع انتقال در مقابل با  PSTRفرضیه صفر وجود الگوي  (،4776و هارولین )

با حداقل دو تابع انتقال مورد آزمون قرار گرفته که نتایج  PSTRفرضیه وجود الگوي 

یافته و در حال توسعه ارائه ( براي کشورهاي منتخب توسعه0( و )6آن در جدول )

هند دنمایي نشان ميهاي والد، فیشر و نسبت درستشده است. نتایج  حاصل از آماره

متغیرهاي مدل  لحاظ کردن یک تابع انتقال براي تعیین رابطه غیرخطي میانکه 

 کند.کفایت مي

 یافتهوجود رابطه غیرخطي باقیمانده براي کشورهاي منتخب توسعه هايآزمون :1 جدول
M=2 M=1  

LR LMF LMW LR LMF LMW  

{
𝐻0: 𝑟 = 1
𝐻1: 𝑟 = 2

 512/2 

(698/7) 

285/3 

(156/7) 

014/2 

(735/7) 

671/1 

(971/7) 

3/7 

(913/7) 

673/1 

(971/7) 

 مأخذ: محاسبات تحقیق                

 وجود رابطه غیرخطي باقیمانده براي کشورهاي منتخب در حال توسعه هايآزمون :7 جدول
M=2 M=1  

LR LMF LMW LR LMF LMW  

{
𝐻0: 𝑟 = 1
𝐻1: 𝑟 = 2

 191/9 

(346/7) 

708/1 

(300/7) 

119/9 

(333/7) 

308/4 

(265/7) 

318/1 

(329/7) 

841/1 

(131/7) 

 مأخذ: محاسبات تحقیق                    

M=2 M=1  
H0: r = 0
H1: r = 1

 
LR LMF LMW LR    LMF LMW 

008/471 

(777/7) 

680/48 

(777/7) 

371/106 

(777/7) 

901/181 

(777/7) 

319/11 

(777/7) 

660/161 

(777/7) 

ماره داخل پرانتز گزارش چنین مقادیر احتمال مربوط به هر آباشد. همتعداد توابع انتقال مي بیانگر rاي و هاي آستانهبیانگر تعدا مکان M توجه:

 شده است.

M=2 M=1  
H0: r = 0
H1: r = 1

 
LR LMF LMW LR    LMF LMW 

884/446 

(777/7) 

19/33 

(777/7) 

978/181 

(777/7) 

390/181 

(777/7) 

996/14 

(777/7) 

398/110 

(777/7) 

چنین مقادیر احتمال مربوط به هر آماره داخل پرانتز گزارش شده باشد. همبیانگر تعداد توابع انتقال مي rاي و هاي آستانهمکان دبیانگر تعدا  M توجه:

 است.
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پس از انجام مرحله آزمون خطي بودن و انتخاب یک تابع انتقال، اکنون باید حالت 

اي انتخاب گردد. در این پژوهش، بر بهینه میان تابع انتقال با یک یا دو حد آستانه

با یک و  PSTR(، دو مدل 4717( و جوید )4776طبق پیشنهاد کولیتاز و هارولین )

ها مقادیر مجموع مجذور اي تخمین زده شده و براي هر کدام از آندو حد آستانه

اي هکننده تعداد مکانها، معیار شوارتز و آکائیک به عنوان معیارهاي تعیینباقیمانده

اي الزم براي تصریح بهترین مدل محاسبه گردیده است. مالک تعیین تعداد آستانه

و  (M=1هاي )اي بدین صورت است که براي هر کدام از حد آستانهحد آستانه

(M=2حد آستانه ،) هاي کمتري داشته باشد، به مجذور باقیماندهمجموع اي که معیار

 اي همي که این معیار براي هردو حد آستانهگردد. در صورتعنوان آستانه انتخاب مي

اشد. بحداقل معیار آکائیک مي ،گاه معیار انتخاب حد آستانه بهینهیکسان باشد، آن

( حاکي از آن است که بر اساس معیارهاي عنوان شده، مدل 8نتایج حاصل از جدول )

PSTR ر فته و دیااي براي کشورهاي منتخب توسعهاي، مدل بهینهبا یک حد آستانه

  باشد.حال توسعه مي

 اي در یک تابع انتقالهاي آستانهتعیین تعداد مکان :8جدول 
 یافته: کشورهاي توسعهAپانل 

M=2 M=1 

مجموع مجذور 

 هاباقیمانده

مجموع مجذور  شوارتز معیار آکائیک معیار

 هاباقیمانده

 شوارتز معیار آکائیک معیار

1741/9 0604/9- 0786/9- 1741/9 0034/9- 0449/9- 

 : کشورهاي درحال توسعهBپانل

مجموع مجذور 

 هاباقیمانده

مجموع مجذور  شوارتز معیار آکائیک معیار

 هاباقیمانده

 شوارتز معیار آکائیک معیار

9188/47 7678/3- 9980/4- 9188/47 7601/3- 7139/3- 

 مأخذ: محاسبات تحقیق                   

اي که بیانگر یک مدل با یک تابع انتقال و یک حد آستانه PSTRپس از انتخاب مدل 

یافته و در حال توسعه دو رژیمي است، در ادامه به برآورد مدل براي کشورهاي توسعه

 پرداخته مي شود.

( گزارش شده 9دو رژیمي در جدول شماره ) PSTRنتایج حاصل از تخمین مدل 

از یک رژیم به رژیم دیگر است، براي است. پارامتر شیب که بیانگر سرعت انتقال 

برآورد شده  22/0و  11/3یافته و درحال توسعه به ترتیب معادل کشورهاي توسعه

یافته و در حال توسعه اي نرخ تورم براي کشورهاي توسعهاست. همچنین حد آستانه

که يیافته زمانتوسعه باشد. به عبارت دیگر در کشورهايمي 11/14و  99/0نیز برابر با 
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هست، جهت و یا شدت تأثیرگذاري نرخ تورم بر رشد  99/0مقدار نرخ تورم برابر با 

تغییر رژیم  11/3کند. به بیان دیگر، با سرعتي معادل تولید ناخالص داخلي تغییر مي

تجاوز کند، رفتار متغیرها  99/0که مقدار نرخ تورم از افتد. لذا در صورتياتفاق مي

اي فوق در رژیم بود و در صورت کمتر بودن آن از حد آستانه مطابق رژیم دوم خواهد

که مقدار نرخ که براي کشورهاي در حال توسعه زمانياول قرار خواهد گرفت. درحالي

افتد. لذا در تغییر رژیم اتفاق مي 22/0هست، با سرعتي معادل  11/14تورم برابر با 

تار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد تجاوز کند، رف 11/14که مقدار نرخ تورم از صورتي

 اي فوق در رژیم اول قرار خواهد گرفت.بود و در صورت کمتر بودن آن از حد آستانه

جا که ضرایب متغیرها با توجه به مقدار متغیر انتقال )نرخ تورم( و پارامتر از آن

 د،باشنیابند و براي کشورهاي مختلف و در طول زمان یکسان نميشیب تغییر مي

طور مستقیم تفسیر نمود ( را به9توان مقدار عددي ضرایب ارائه شده در جدول )نمي

تر ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به منظور ارائه درک واضحو صرفاً باید عالمت

یافته و درحال توسعه نتایج به دست آمده، دو رژیم حدي موجود براي کشورهاي توسعه

 ند.گیرمورد بررسي قرار مي

 :یافته داریمبراي کشوهاي منتخب توسعه

 نهایت میلتي است که پارامتر شیب به سمت بی( رژیم حدي اول متناسب با حال1

ابع که در این حالت ت اي باشدکند و مقدار متغیر انتقال )نرخ تورم( کمتر از حد آستانه

 گردد:تصریح مي (8رابطه )انتقال مقدار عددي صفر دارد و به صورت 
GDP = C − 0.004INF + 0.007 OPEN + 0.311 HC − 0.812 POP +

0.112 K   (8 )                                                                                    

(رژیم حدي دوم متناسب با حالتي است که پارامتر شیب به سمت بینهایت میل 4 

ت در این حال اي باشدظ( بزرگتر از حد آستانهکند، اما مقدار متغیر انتقال )نرخ تورم

 گردد:تصریح مي (9رابطه )تابع انتقال مقدار عددي یک دارد و به صورت 
GDP = C − 0.016 INF + 0.006 OPEN + 0.314 HC − 0.953 POP +

0.121 K  (9  )                                                                                   

دست آمده دو رژیم حدي موجود براي کشورهاي در حال توسعه به همچنین نتایج به

 باشد:صورت زیر مي
GDP = C + 0.061 INF + 0.008 OPEN + 2.221 HC − 1.12 𝑃𝑂𝑃 +

0.002 𝐾                                                                                             (17)  
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GDP = C − 0.021 INF + 0.004 OPEN + 2.833 HC − 1.641 POP +

0.008 K                                                                                                            (11)  

یافته در هر گردد، متغیر نرخ تورم در کشورهاي توسعهطور که مشاهده ميهمان

  دو رژیم تأثیر منفي بر رشد اقتصادي دارد. باید توجه داشت که در کشورهاي

 درصد نه تنها مضر نیست بلکه باعث ایجاد  3الي  4یافته تورم در حدود توسعه

از طرف دیگر فرهنگ تولید به  شود.دي تولید و در نتیجه رشد ميهاي اقتصاانگیزه

  اي برايیابد. به عبارتي دیگر تورم تا حدي انگیزهوسیله فشار تورم توسعه مي

م بر رشد اقتصادي با مطالعات ریکاردو و گالرو اثر منفي تور. باشدگذاران ميسرمایه

( و جعفري صمیمي و همکاران 4716(، آیدین و همکاران )4779(، لي )4771)

 باشد.( همسو مي1386)

سایر نتایج نشانگر آن است که با افزایش در درجه باز بودن تجاري در رژیم اول 

افزایش داشته است.  776/7و در رژیم دوم به اندازه  770/7رشد اقتصادي به اندازه 

ابراین یابد. بنبه عبارتي با افزایش در درجه باز بودن تجاري رشد اقتصادي افزایش مي

درجه باز بودن تجاري در رژیم حدي اول و دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي دارد. 

د بر تواننگرایي، انتقال دانش و تکنولوژي ميزیرا صادرات و واردات به واسطه تخصص

 رشد اقتصادي تأثیر مثبت داشته باشند. 

رژیم اول و دوم افزایش  با افزایش در سرمایه انساني رشد اقتصادي در هر دو

همچنین به ازاي افزایش در نرخ رشد جمعیت در هر دو رژیم خطي و یابد. مي

یابد به طوري که در رژیم دوم از کاهش در نرخ غیرخطي رشد اقتصادي کاهش مي

گذاري داخلي رشد کاسته شده است. نهایتاً با افزایش در سرمایه رشد اقتصادي

 اقتصادي در هر دو رژیم افزایش داشته است.

گردد، در کشورهاي درحال توسعه متغیر طور که مشاهده مياز طرف دیگر همان

نرخ تورم در رژیم حدي اول تأثیر مثبت و در رژیم حدي دوم تأثیر منفي بر رشد 

( و فالحي 47771(، ریکاردو و گالرو )4779این نتیجه با مطالعات لي )اقتصادي دارند. 

کینزي سازگار -کالکياز طرف دیگر با دیدگاه  باشد.( سازگار مي1391و همکاران )

 باشد. به طورکلي نتایج حاصلکه معتقدند تورم مانعي بر رشد اقتصادي مي باشدمي

هاي تورم باال و ست که وجود نرخهاي تجربي صورت گرفته، حاکي از آن ااز بررسي

 هاي غیرگذاري به نفع فعالیتسرمایه متغیر، موجب افزایش هزینه مبادله و کاهش

 شود.تولیدي و در نتیجه کاهش رشد اقتصادي مي
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نین درجه باز بودن تجاري در رژیم حدي اول تأثیر مثبت و در رژیم حدي همچ

چنین تورم با ساختار کشور نیز ارد. همدوم تأثیر مثبت و ناچیزي بر رشد اقتصادي د

کند، تورم پدید ارتباط دارد. بدین معني که وقتي ساختار تولید درست عمل نمي

 هاي ساختاري و آید. در کشورهاي درحال توسعه تورم معلول عدم توازنمي

که براي درمان اصولي هاي کلیدي اقتصاد است و اینناپذیري عرضه در بخشکشش

ود وجر در سیستم تولید، ساختار اقتصادي و توزیع درآمد ضروري است. تورم تغیی

تورم شدید در اقتصاد، بسیار مخرب است و تقریباً تمام اجزاي سیستم اقتصادي در 

بینند. به بیان دیگر، تورم موجب بروز رفتارهاي اثر بروز تورم شدید، آسیب مي

ست، ها ناسازگار افع بلندمدت آنغیرعقالیي از سوي فعاالن اقتصادي گشته که با منا

 ثروت و افتدنمي اتفاق بلندمدت گذاريسرمایه طور معمول در زمان بروز تورم شدید،به

 .باشد داشته مدتکوتاه و آني سودهاي که افتدمي جریان به مسیرهایي در کشور

از  ورمتوان گفت که تچنین مباني نظري در یک تحلیل کلي ميباتوجه به نتایج و هم

انداز که، تورم از کانال پسشود. اول آنسه طریق باعث کاهش رشد اقتصادي مي

که کاهش ارزش پول و نقدینگي مردم شود براي اینموجب کاهش رشد اقتصادي مي

  کند و موجب دلسردي مردم نسبت به سرمایهانداز دلسرد ميرا نسبت به پس

رو ظرفیت تولید و اشتغال کاهش شود، از این هاي اساسي در بلندمدت ميگذاري

سبت به تورم تر نبیني، منجر به عدم قطعیت بیشیابد. ثانیاً نرخ تورم غیرقابل پیشمي

آینده است که این امر منجر به آثار منفي بر تصمیمات اقتصادي در افق بلندمدت و 

 شگذاري را کاهشود که به نوبه خود سرمایهافزایش هزینه ریسک در نرخ بهره مي

ست، هاي نسبي اکه نرخ تورم باال همراه با نوسانات زیاد قیمتدهد. ثالثاً به دلیل آنمي

هاي قیمتي سخت شده و اثر منفي بر تخصیص منابع بین بخشي تفسیر کردن سیگنال

 دارد.   

داري بر رشد اقتصادي گذاشته سرمایه انساني در هر دو رژیم تأثیر مثبت و معني

که میزان تأثیرگذاري مثبت آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول است با این توضیح 

 ث است.بح قابل ناحیه دو از اقتصادي رشد بر انساني سرمایه باشد. تأثیربیشتر مي

 را فرادا تولید توان شرایط، سایر ثبات فرض با انساني درمنابع گذاريسرمایه نخست

 بر و است انساني سرمایه نظریه اصلي واقع محور در برداشت این. دهدمي افزایش

 شتاب اب تولیدات رودمي باشد، انتظار بیشتر انساني سرمایه انباشت قدر هر آن مبناي

 رمایهس این است که متمرکز نکته این بر هاتحلیل دیگر یابد. محور رشد تريبیش
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 محقق  آن کاربرد و جدید آوريفن انتقال ناحیه از را تولیدات افزایش هاگذاري

 اشد،ب بیشتر آموزش ناحیه از انساني سرمایه قدر هر مالحظات، این مبناي بر. سازدمي

 همچنینشد.  خواهد تربیش نیز وارداتي آوريفن از استفاده الزم براي بسترهاي

 بلند مطالعات انجام شده توسط )منکیو، رومر و ویل( نشان داده است که نرخ رشد

ن بود پایین و ندارد باالیي همبستگي کشور اولیه درآمد سطح با اقتصادي مدت

 کهبل نیست، کشورها در اقتصادي پایین رشد عامل تنها فیزیکي سرمایه موجودي

  اقتصادي رشد تسریع باعث که است انساني سرمایه خصوصبه عوامل از برخي

 سرمایه نهات نه انساني سرمایه انباشت با که گردد عنوان باید نیز امر این گردد. البتهمي

 بهینه هاستفاد و بلکه انباشت شد، خواهد اقتصادي رشد موجب مستقیم طور به انساني

 و غیرمستقیم اثر این که شد خواهد نیز عوامل دیگر وريبهره افزایش باعث آن از

 .رساندمي را اقتصادي رشد بر انساني سرمایه زايدرون

در هر دو رژیم کاهش با افزایش در نرخ رشد جمعیت رشد اقتصادي از طرفي 

گذاري رشد اقتصادي در هر دو رژیم بیشتر داشته است. نهایتاً با افزایش در سرمایه

 شده است.

 

 PSTRنتایج برآورد مدل  :9 جدول
 یافتهبراي کشورهاي توسعه PSTRنتایج برآورد مدل  براي کشورهاي در حال توسعه PSTRنتایج برآورد مدل 

قسمت خطي  متغیر

 مدل

 قسمت متغیر

غیرخطي 

 مدل

قسمت  متغیر

خطي 

 مدل

 غیرخطي مدل قسمت متغیر

𝐼𝑁𝐹0 761/7 

(834/4) 
𝐼𝑁𝐹1 082/7- 

(662/3-( 

𝐼𝑁𝐹0 779/7- 

(914/1) 
𝐼𝑁𝐹1 714/7- 

(314/8-) 

𝑂𝑃𝐸𝑁0 778/7 

(034/3) 

𝑂𝑃𝐸𝑁1 779/7- 

(399/-7) 
𝑂𝑃𝐸𝑁0 770/7 

(134/6) 
𝑂𝑃𝐸𝑁1 771/7- 

(793/1-) 

𝐻𝐶0 441/4 

(341/4-) 

𝐻𝐶1 614/0 

(411/3) 

𝐻𝐶0 314/7 

(141/8) 

𝐻𝐶1 774/7 

(769/1) 

𝑃𝑂𝑃0 14/1- 

(911/9-) 

𝑃𝑂𝑃1 141/7- 

(031/1-) 

𝑃𝑂𝑃0 814/7- 

(008/1-

) 

𝑃𝑂𝑃1 191/7- 

(441/9-) 

𝐾0 774/7 

(616/0) 

𝐾1 776/7 

(931/8) 

𝐾0 114/7 

(114/8) 

𝐾1 779/7 

(931/1) 
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   =c 112/12وقوع تغییر رژیممکان 

 γ=449/7ضریب تعدیل)سرعت تعدیل( 

                 =c 991/0مکان وقوع تغییر رژیم 

 γ=114/3ضریب تعدیل)سرعت تعدیل( 

 باشد.ميt توجه: مقادیر داخل پرانتز نشان دهنده آماره 

 

 

 مأخذ: محاسبات تحقیق                

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -2

 اي تورم بر رشد اقتصادي را براي کشورهاي منتخب توسعهمطالعه حاضر تأثیر آستانه

و  (PSTRیافته و در حال توسعه با استفاده از مدل رگرسیون انتقال مالیم تابلویي )

یافته مورد بررسي قرار داده است. در کشورهاي توسعه 1991-4711طي دوره زماني 

چنین درجه باز أثیر منفي بر رشد اقتصادي دارد. هممتغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ت

بودن تجاري در رژیم حدي اول و دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي دارد. از طرفي 

گذاري داخل در هر دو رژیم موجب تقویت رشد اقتصادي سرمایه انساني و سرمایه

ده اقتصادي بوگردیده است. نهایتاً افزایش در نرخ رشد جمعیت مانعي بر سر راه رشد 

است. همچنین در کشورهاي در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدي اول تأثیر 

مثبت و در رژیم حدي دوم تأثیر منفي بر رشد اقتصادي دارند. از طرفي با افزایش در 

گذاري داخلي رشد اقتصادي افزایش درجه باز بودن تجاري و سرمایه انساني و سرمایه

یت با افزایش در نرخ رشد اقتصادي رشد اقتصادي کاهش یافته یافته است. در نها

 است.

ایي هبا توجه به تأیید اثرگذاري غیرخطي تورم بر رشد اقتصادي، در اتخاذ سیاست

کند باید به این نکته توجه داشت که تغییرات تورم در که نرخ تورم را دچار تغییر مي

 اشته و بسته به رژیمي که اقتصاد درهاي مختلف اثر یکسان بر رشد اقتصادي نددامنه

باشد. با توجه به تورم باال در کشورهاي در حال آن قرار دارد این اثرگذاري متفاوت مي

هاي پولي در جهت اهداف توان از سیاستتوسعه و تأثیر منفي بر رشد اقتصادي مي

انایي وهاي کاهش حجم نقدینگي با توجه به تضد تورمي بهره گرفت. بنابراین سیاست

شود. به لحاظ آثار دولت در کنترل تورم براي کشورهاي در حال توسعه پیشنهاد مي

ر دار در صدمنفي و پایدار تورم بر اقتصاد، کنترل تورم باید به عنوان هدف اولویت

هاي اقتصادي که کاهش نرخ تورم را به دنبال اهداف اقتصاد کالن قرار گیرد و سیاست

 دارد، اتخاذ شود.
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ین اگرچه حجم تجارت خارجي در فرآیند رشد اقتصادي مؤثر واقع شده همچن

است، اما در سطوح باالي نرخ تورم از شدت آن کاسته شده است. در واقع در نرخ تورم 

ر تباال عملکرد تجارت خارجي از کارایي الزم برخوردار نیست. این امر توجه هرچه بیش

طلبد. اثرگذاري مثبت ت خارجي را ميگزاران به بخش تجاربرنامه ریزان و سیاست

درجه باز بودن تجاري بر رشد اقتصادي، سیاستگذاران را به افزایش تجارت نسبت به 

تولید ناخالص داخلي و کاهش تعرفه بر واردات جهت رشد اقتصادي بیشتر ترغیب 

 ردک عمل احتیاط با باید خارجي تجارت خصوص در اريزدر سیاستگ چند کند. هرمي

 در يسیاستگذار این بر عالوه. صورت پذیرد صحیح شکل به نوپا صنایع از حمایت تا

 ايهسیاست تدوین در تواندمي گیرهاي سیاسيجهت و استراتژیک کاالهاي خصوص

 رد رشد اقتصادي افزایش از حاکي مدل نتیجه حال هر به. باشد اثرگذار کشور تجاري

 حکایت خارج دنیاي با بیشتر تجارت طریق از کشور اقتصاد درهاي گشودن صورت

 . باشدمي نیز نسبي مزیت نظریه کننده توجیه به نوعي که دارد

کننده این است که همبستگي منفي میان تورم نتایج کلي مطالعات تجربي بیان

به  تريو رشد اقتصادي وجود دارد. به عبارتي کشورهاي با تورم پایین تمایل بیش

ترین مشکل چنین مهمننده رشد اقتصادي دارند. همکهاي تشویقداشتن سیاست

تار یافتگي ساختر توسعهکشورهاي درحال توسعه تورم ساختاري است که ناشي از کم

هاي ضدتورمي نباید به عنوان یک واکنش مقطعي تولید است به عبارت دیگر سیاست

 اشد.ب نسبت به شرایط بحراني تلقي شود، بلکه باید جزئي از استراتژي توسعه

دار سرمایه انساني بر رشد یکي دیگر از نتایج مدل اثرگذاري مثبت و معني

هاي تحقیق، بهبود و توسعه سرمایه باشد. از آنجایي که بر اساس یافتهاقتصادي مي

ها را انساني منجر به رشد اقتصادي گردیده است و زمینه بهبود توزیع عادالنه درآمد

هاي زیربنایي توسط دولت در حوزه آموزش گذاريرمایهسازد، لذا افزایش سفراهم مي

شود(، بستر مناسبي را براي و بهداشت )که جزء وظایف اصلي دولت محسوب مي

سازد. همچنین پیشنهاد ارتقاي سرمایه انساني و در نتیجه رشد اقتصادي فراهم مي

سرمایه گردد دغدغه اصلي دولت در بحث آموزش و پرورش ) یکي از ارکان اصلي مي

انساني( تأکید هرچه بیشتر بر تعدیل مطالب غیرضروري و همچنین تأکید بر آموزش 

تواند مهارت در مدارس باشد چرا که نیروي انساني سالم و با مهارت باالاست که مي

 وري در یک جامعه شده و از سویي رشد اقتصادي باالتر گردد.موجب ارتقاي بهره
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