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  چكيده

 خطي روش غير چارچوب انداز بر رشد اقتصادي ايران در مطالعه بررسي تأثير تغييرات پس اين اصلي هدف
 در اين راستا الگوي خطي در برابر الگوي غير. است 1391 تا 1355 هاي سال يط ماليم انتقال اتورگرسيو

. تري است خطي، به مراتب داراي برازش مناسب كه مدل غير شدخطي مورد آزمون قرار گرفت و مشخص 
خطي  مدل غير اساس بر. خطي لجستيك تصريح گرديد سپس با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غير

 پايين تغييرات و آستانه باالي تغييرات، آستانه آستانه(ات متغيرهاي مستقل به سه قسمت لجستيك، تغيير
  . تقسيم گرديد) تغييرات وسط
 تفاضلي متغيرهاي ضرايب اثرات متوسط، حد سمت به پايين آستانه از حركت بيانگر آن بود كه با نتايج
 متغير در كاهشي اثر اين. يابد مي شكاه قبل دوره خطاي همچنين و انداز پس ،داخلي ناخالص توليد

 از حركت با سپس. داد نشان را خود نيز گرديده مدل وارد زا برون صورت موهومي اثرات جنگ كه به
تغيير  اثرات آستانه، سه هر در. يابد مي افزايش و شده عكس روند اين باال آستانه سمت به متوسط آستانه
 بعد دوره تفاضلي توليد بر را اثر بيشترين و كمترين ترتيب به قبل دوره داخلي ناخالص توليد و انداز پس
   .دارد
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  مقدمه -1

ترين معيار تعيين و  آرمان اقتصادي هر كشوري است و مهم ترين رشد و توسعه پايدار عمده
گذاري  گيري رشد اقتصادي، رشد توليد ناخالص داخلي و محرك اصلي توليد، سرمايه اندازه
 ملي هاي ياستس اجراي و متضمن تدوين كشوري هر اقتصادي از طرف ديگر، كاميابي. است
 و مالي منابع تجهيز نيازمند بستر مناسبي از اقتصادي رشد تحقق و بينانه و بلندمدت است واقع

اهميت  .است ها گذاري سرمايه ميزان ازدياد و ملي انداز پس حجم افزايش از طريق سرمايه انباشت
انان باور دارند؛ به انداز در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي را عموم اقتصادد و جايگاه ويژه پس

كند كه تمركز سرمايه قبل از شروع روند تقسيم كار صورت  تأكيد مي 1عنوان مثال آدام اسميت
انداز و تبديل  وي معتقد است كه توسعه هر كشور، تا حد زيادي به توانايي جامعه به پس. گيرد مي

، مرحله خيز )1960( 2وستوهمچنين ر). 116: 1392 باغيان، قره( گذاري بستگي دارد آن به سرمايه
درصد  12درصد به بيش از  5انداز از حدود  داند كه در آن نرخ پس اي مي اقتصادي را مرحله

دارد كه در  داند و اظهار مي انداز را در مرحله بلوغ اقتصادي حياتي مي وي نقش پس. افزايش يابد
همچنين  .يابد انداز تخصيص مي درصد درآمد ملي، به طور مداوم، به پس 20تا  10اين مرحله بين 
گذاري فقط در صورت به تأخير  معتقدند در يك اقتصاد بسته، سرمايه) 1996( 3هبل و سرون

گردد؛ همچنين  گذاري مي انداز باعث سرمايه شود بدين معني كه پس انداختن مصرف حاصل مي
 . ا هر دو استآالت، افراد و ي گذاري در ماشين سرمايه ،معتقدند كه شرط الزم براي رشد

ترين مبحث  نه تنها مهمانداز  ارتباط بين رشد اقتصادي و پساران و اقتصاددانان، گذ سياست منظراز 
انداز عامل  اقتصاددانان معتقدند كه پسدر اين ميان، گروهي از  .روز است  بلكه مبحثي داغ و به

انداز  الزمه پسرا كه رشد تئوري كينزند از رشد است اما ديگر اقتصاددانان متمايل به پيروي 
رابطه  انداز و رشد با بيان اينكه بين پس) 2012( 5هرزوكاً اخير). 1970، 4موديگلياني( ددان مي

انداز و رشد منجر به مشكالت  ، معتقد است كه عدم قطعيت بين پسثابت و مشخصي وجود ندارد
 6ت كاسلي و همكارانوي با اشاره به مطالعا. شود هاي اقتصادسنجي مي متعددي در تخمين
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 اقتصادي غير انداز و رشد نتيجه گرفت كه رابطه بين پس) 2010( 1باند و همكاران و ،)1996(
گذاري را  انداز و سرمايه خطي بين پس وجود رابطه غيرات كه با توجه به اين مطالع .خطي است

به تعيين اين خطي  هاي غير استفاده از آزمونا كه ب  دانند؛ مطالعه حاضر نيز برآن شد پذير مي امكان
از يك ايران انداز و رشد اقتصادي  پس ميان رابطه ديد كهدر نهايت نيز مشخص گر. م بپردازدمه

 تر و قابل اعتمادتري تواند نتايج دقيق خطي مي ي غيرها مدل كاربرد و كند ميفرآيند خطي تبعيت ن
 طهيح نيصورت گرفته در ا نيشيطالعات پمطالعه نسبت به م نيواقع، نقطه قوت ا در. را ايجاد نمايد

 گر،يبه عبارت د. باشد يم ليدر تحل ياقتصاد طيشرا ريو وارد كردن تأث يخط رياستفاده از روش غ
تابع موجود  نيبه تخم يرونق اقتصاد ايركود  طيبدون در نظر گرفتن شرا نيشيمطالعات پ
اما . اند داده ميتعم ياقتصاد طيبه تمام شرارا  يكل يا جهيداده نت يسر كيبه  توجهاند و با  پرداخته

مختلف  طيرا برطرف نموده و با توجه به شرا مشكل نيا يخط ريمطالعه با استفاده از روش غ نيا
  .گرفته است جهيرا نت يمتفاوت يو آثار اقتصاد ها ليتحل ياقتصاد

 خطي در مقابل الگوي خطي به مقايسه الگوي غير 2ابتدا با استفاده از آزمون تراسورتا در اين راستا
 الگوهاي فرآيند غير با استفاده از اقتصادي رشد بر انداز پسخطي  غير ، سپس تأثيرشده پرداخته

نتايج حاصل از  در پايان .گرفته استآزمون قرار مورد برآورد و  3خطي اتورگرسيو انتقال ماليم
  . مقايسه شده استالگوهاي خطي نتايج الگوهاي غير خطي با 

 ي برمرور .شود مي ارائه نظري به اين شكل است كه در بخش دوم مباني حاضر دهي مطالعه مانساز
در ادامه، بخش چهارم روش تحقيق شامل مفاهيم  .شود آورده مي در بخش سوم ادبيات پژوهش

خطي لجستيك و توابع  ، پارامتر موقعيت، توابع غير4اقتصادسنجي همچون تابع انتقال، پارامتر شيب
در . است هاي تحقيق مورد بحث قرار گرفته هدر بخش پنجم نيز يافت. خطي نمايي را در بر دارد غير

   .گيري ارائه شده است نهايت، نتيجه
  

 مباني نظري  -2

انداز و رشد اقتصادي را در سه رده جداگانه از مطالعات  مطالعات تجربي و نظري رابطه ميان پس
ت مثبت الين رده، منابع رشد اقتصادي را بررسي كرده و اثراو. اند مورد بحث و بررسي قرار داده

_____________________ 
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دومين رده از مطالعات، . نمايند بيني مي را بر رشد و درآمد اقتصادي پيش زا برونانداز  پس
انداز  را بر پس زا برونانداز را بررسي كرده و اثرات مثبت رشد و درآمد  هاي پس كننده تعيين
نيز به مسئله شناسايي رأي داده و فرض صفر عدم ارتباط ميان سومين دسته . اند بيني كرده پيش
  .كنند انداز و رشد اقتصادي را آزمون مي پس

انداز به عنوان يكي از عوامل اصلي در تعيين  پس )1946( 2و دومار) 1939( 1در مدل رشد هارود
به نسبت ) g( كند كه رشد اقتصادي اين مدل بيان مي. رشد اقتصادي در نظر گرفته شده است

 در اين مدل نسبت سرمايه به توليد. بستگي دارد) s( انداز و ميل نهايي به پس) ν( سرمايه به توليد
)ν (ثابت بوده و نرخ رشد توليد )g (در واقع، نرخ رشد با نسبت نرخ . برابر با نرخ رشد سرمايه است

تيجه گرفت كه با افزايش نرخ توان ن لذا مي. برابر است) /νg=s( به نرخ ثابت سرمايه) s( انداز پس
 . يابد انداز، رشد اقتصادي نيز افزايش مي پس

. بسيار مورد نقد قرار گرفت 3، از منظر اصل عدم پايداريمطرح شده توسط هارودهايي  ييپويا
 داراي اثريگر نبوده و  بسياري از نقدها بر اين نكته كه انحراف از مسير رشد تعادلي، خود تصحيح

 ،6هوورهالسماير و ؛ 1985، 5؛ آسيماكوپولس4،1980رگلك( تمركز شده بوداست؛ متجمعي 
2015(.   

هدف هارود فراتر از يك رفاه حداكثري در يك نقطه از كند كه  بيان مي )2015( 7بويانواسكي
در تالش براي تشخيص ابزارهايي بود كه بتواند رفاه اقتصادي را در طول زمان  وي بود؛ زمان

 را در جهت نرخ انداز پسآن بود كه آيا نيروهاي بازار قادرند  هاروداصلي بحث . حداكثر كند
   .اصل عدم پايداري هارود بيانگر واگرايي موضوع فوق بوددر واقع  .رشد تعادلي به كار برند

آغاز شد اما با ارائه مدل  )1958( 9و هروات) 1956( 8توسط تينبرگن درباره مفهوم رشد بهينه بحث
در اين مدل،  .جزئي از اقتصاد رشد گرديد ،)1956( 11و سوآن) 1956( 10لونئوكالسيكي سو

_____________________ 
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تواند بر  مدت مي انداز در كوتاه فرض شده است و افزايش نرخ پس زا برونتكنولوژي به صورت 
نرخ رشد ندارد و فقط موجب افزايش گذارد ولي در بلندمدت تأثيري بر نرخ رشد اقتصادي تأثير 

، موجب افزايش موجودي زا برونانداز به صورت  نظر تكنيكي، افزايش پس از. شود توليد سرانه مي
شود كه در زمان حركت به سمت حالت پايدار موجب افزايش  سرمايه و توليد در حالت پايدار مي

انداز عمالً  شود؛ ولي زماني كه اقتصاد به حالت پايدار رسيد، افزايش پس نرخ رشد اقتصادي مي
با انتخاب  اي كه ضرورتاً رو رشد بهينه  از اين .اقتصادي تأثيري داشته باشد تواند بر نرخ رشد نمي

، اقتصاددانان .كرد، قاعده طاليي ناميده شد ثر مينيروي كار مصرف دائمي را حداك-نرخ سرمايه
انداز و  رباره پسد) 1928( 2را همراه با مدل رمزي) 1961( 1قاعده طاليي انباشت سرمايه فلپس

  ).212-214: 2014، 3بويانواسكي و هوور( دادند هتوسع هسرمايه بهين
فع اشكاالت كردن تكنولوژي و ر زا درونكه با هدف ( زا درونهاي رشد  ، مطابق نظريه80در دهه 

گذاري و انباشت سرمايه،  انداز از طريق افزايش سرمايه افزايش پس) مدل سولو مطرح گرديد
 5، لوكاس)1995( 4ي مارتينيبارو و ساال(شود  موجب افزايش دائمي نرخ رشد اقتصادي مي

  )). 1991( 7و ربلو) 1987-1986(، رومر )1992( 6، مانكيو، رومر و ويل)1988(
و ) 1965(، كومپنز )1965(كاس ( 8ي رشدي كه توسط رمزي، كاس و كوپمنزها مدلهمچنين، در 

رمايه منجر به افزايش انداز از طريق انباشت س پيشنهاد شده است، افزايش پس)) 1928(رمزي 
يابي  از طريق بهينه زا درونانداز به صورت  افزايش نرخ پس ها مدلدر واقع در اين . شود درآمد مي
در شرايط بازارهاي رقابتي و تحت محدوديت بودجه ( ها هاي مابين خانوارها و بنگاه واكنش

  ).1390 ،مكارانپور و ه رنج( تواند سبب افزايش درآمد خانوارها شود مي) تعريف شده
انداز را از مدل سولو حذف كردند و در مدل خود رفتار پوياي  كاس و كوپمنز، فرض نرخ پس

 انداز را با تابع هاي نرخ پس ايي، پوي)1995( بارو و سااليي مارتين. انداز را در نظر گرفتند نرخ پس
تواند به صورت  ز مياندا توليد كاب داگالس بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه نرخ پس

) 1996( 9يكنوا، افزايش و كاهش يابد يا در تمام مسير گذار ثابت باشد؛ اما اسميت هبل و همكاران
_____________________ 
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يكنوا را در كشورهاي مختلف مشاهده  انداز، الگوهاي رفتار غير در مطالعات خود درباره رفتار پس
  . هاي قبلي سازگاري چنداني نداشت كردند، كه البته با گفته

انداز و رشد اقتصادي را وابسته به آزمون آن كرده بودند،  ته سوم مطالعات نيز كه رابطه بين پسدس
در نظر  زا درونانداز را به صورت  اند و پس انداز را تأئيد كرده اثرات مثبت درآمد و رشد بر پس

 ،)2000( 3ن، ديتون و پاكسو)2000( 2و همكاران ، كارول)2000( 1و همكاران آتاناسيو(اند  گرفته
  )). 2000( 4رودريك

هاي مصرف  انداز بر رشد در چارچوب نظريه دسته ديگري از مطالعات نيز به بررسي تأثير پس
   .پرداختند

انداز نه تنها با درآمد جاري بلكه همچنين با  معتقد بود كه پس 5دوزنبرياز بين اين مطالعات، 
بنابراين زماني كه درآمد جاري نسبت . ستانداز مرتبط ا سطوح قبلي درآمد و عادات گذشته پس

بنابراين . انداز كل افزايش خواهد يافت به حداكثر درآمد گذشته افزايش يابد، ميل متوسط به پس
 يايامر خود گو نيكه ا )1981، 6مايس( شود انداز مي اين افزايش درآمد، موجب افزايش پس

  . انداز است درآمد و پس يخط ريرابطه غ
- رفدرآمد دائمي مص/چرخه زندگيجديد ي ها مدلاخيراً  كند كه بيان مي) 2014( 7فايندلي

فرضيه درآمد دائمي فريدمن داللت . شود در مطالعات كالن بسيار استفاده مي )LCPI( 8انداز پس
ايده اصلي نظريه بر اختالف ميان رفتار تصادفي . انداز و رشد دارد رابطه بلندمدت بين پسبر وجود 

انداز را  وي هدف اصلي پس. رفتار بلندمدت يا دائمي عوامل اقتصادي است يا زودگذر با
انداز نيز فقط از طريق درآمد دائمي صورت  داند و افزايش پس هاي مصرف مي جلوگيري از نوسان

نباشد،  كسانياگر درآمد طول عمرشان  يحت لنديمعتقد است كه مردم ماواقع وي  در. گيرد مي
در تابع مصرف ) انداز پس( حفظ كنند و لذا بر نقش ثروت كنواختيطور   مصرف خود را به

بلكه به  ،يخود را نه تنها به سطح درآمد جار يمردم رفتار مصرف گر،يد انيب  به. شود يم ديتأك
 يخود، طور يمردم در طول زندگ. دهند يارتباط م يو دائم دمدتبلن يمصرف يها فرصت

_____________________ 
1. Attanasio et al (2000) 
2. Carroll et al (2000) 
3. Deaton & Paxson (2000) 
4. Rodrik (2000) 
5. Dozenbery 
6. Mayes (1981) 
7. Findley (2014) 
8. Life-Cycle/Permanent-Income Model of Consumption and Saving 
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 ينگاه، درآمدها نيدر ا. نكند ريي، مصرف در طول عمر تغدرآمد نيكه با ا كنند يم يزري برنامه
و  يدائم يو فقط درآمدها شود يمنظور نم يدر مصرف دائم ياحتمال يها انيز ايبادآورده و 

 نيب يخط ريرابطه غ يبرا ييمبناآن را  توان يكه م ست،ا مؤثر كننده در مصرف مصرف يقطع
  .انداز قرار داد درآمد و پس

اين است كه دوره زندگي فرد به سه دوره نيز  1ه چرخه زندگي آندو و موديگليانيايده اصلي فرضي
شود كه تغييرات نرخ  گونه استدالل مي در اين فرضيه اين. شود كودكي، ميانسالي و پيري تقسيم مي

انداز كل تأثير خواهد گذاشت زيرا افراد تمايل دارند تا از نوسانات  رشد اقتصادي بر نرخ پس
واقع اين مدل بيانگر اين است كه نوسان كمتر در  در .طول زندگي خود اجتناب كنندمصرف در 

باشد؛ به عبارت ديگر، چون افراد در دوره اول و  انداز مي مصرف به معناي نوسان بيشتر در نرخ پس
انداز دارند، ناچار به  و فقط در دوره دوم زندگي توانايي پس هستندكننده  مصرفصرفاً سوم خود 

باشند تا بتوانند كل  انداز در دوره دوم براي بازنشستگي خود مي گرفتن در دوره اول و پس قرض
انداز موجب تبعيت اين عامل از روندي  در نهايت نوسان زياد در پس .دوره زندگي را پوشش دهند

فريدمن و موديگلياني منجر به پيدايش   تركيب مدلالزم به ذكر است كه  .گردد خطي مي غير
انداز و  براي مطالعه مصرف، پس LCPI يها مدلاستفاده شايع از . گرديده است LCPIي ها مدل

هاي اقتصادي، مفهوم حداكثر مطلوبيت در  شود كه در تئوري رشد از اين حقيقت ناشي مي
به طور پويا و سازي حداكثر مطلوبيت  راهي براي مشخصه ها مدلاين نوع  مركزيت قرار دارد و

  .انداز و رشد است اي در متغيرهاي مصرف، پس دوره  ينتنظيم و تعديل ب
 

  مرور مطالعات انجام شده -3

 ها و دركشورهاي مختلف بررسي شده انداز و رشد اقتصادي در بسياري از پژوهش رابطه بين پس
 . اند هاي مختلف اقتصادسنجي بهره گرفته و پژوهشگران از روش است

گذاري و رشد اقتصادي در كشورهاي شمال  لقوه مالي سرمايهبه بررسي منابع با) 2013( 2ابديالفيد
نتايج اين تحقيق مبني بر وجود رابطه از . باشد مي VARروش تخمين مدل . آفريقا پرداخته است

 . انداز است رشد اقتصادي به سمت پس

_____________________ 
1. Ando & Modigliani  
2. Abdelhafidh (2013) 
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 در. انداز تأثيري بر رشد اقتصادي دارد يا خير، پرداخت به بررسي اينكه آيا پس) 2010( 1سينگ
. انداز و رشد اقتصادي پرداخته است واقع، اين مطالعه به بررسي فرض صفر عدم ارتباط ميان پس

  . انداز و رشد اقتصادي را مورد تأئيد قرار داد بلندمدتي ميان پسطرفه و  رابطه دو مطالعه نتايج
براي  )2001( 3فريقاي جنوبي، آنورو و احمدآبراي ) 2002( 2مطالعات صورت گرفته توسط روم
 )2009( 5براي پنج كشور آسياي شرقي، ادهيامبو )2000( 4هفت كشور جنوب آفريقا، آگراوال

براي هندوستان از روش خودرگرسيون برداري جهت  )2009(براي آفريقاي جنوبي و سينگ 
انداز بر رشد اقتصادي را  اند تا تأثير پس انداز استفاده نموده بررسي روابط بين رشد اقتصادي و پس

  . مورد بررسي قرار دهند
براي سريالنكا از آزمون ) 2001( 7براي هندوستان و ماوراتوس و كلي) 2007( 6سينها و سينها

از روش عليت تابلويي براي مطالعه رابطه بين ) 2004( 9و همچنين كونيا 8تودا و ياماموتو عليت
   .ندا استفاده نموده 2001-1960هاي  كشور طي سال 85انداز در  رشد و پس

نتايج برآورد وي . انداز ملي را در كره جنوبي مورد بررسي قرار داد ، رفتار پس)1990( 10وونام
انداز ملي كره  نشان داد كه عملكرد رشد اقتصادي، عامل عمده افزايش سريع روند نسبت پس

اندازها بوده است و نقش نرخ بهره در بسيج  جنوبي و همچنين نوسان عظيم در نسبت پس
  .ازها چندان قابل توجه نيستاند پس

 راه. در ايجاد شغل در آمريكا پرداختبه بررسي رشد اقتصادي و نقش آن ) 2003( 11اورساگ
هاي  حل براي بلندمدت افزايش نرخ  اما راه. مدت، افزايش مخارج كل است حل وي براي كوتاه 

افزايش داده و يا استقراض  گذاري داخلي را انداز ملي باالتر، سرمايه انداز ملي است؛ زيرا پس پس
  . از خارج را كاهش خواهد داد

_____________________ 
1. Singh (2010) 
2. Romm (2002) 
3. Anoruo & Ahmed (2001) 
4. Agrawal (2000) 
5. Odhiambo (2009) 
6. Sinha & Sinha (2007) 
7. Mavrotas & Kelly (2001) 
8. Toda and Yamamoto Causality Test 
9. Konya (2004) 
10. Woonam (1990) 
11. Orszag (2003) 
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انداز در اقتصادهاي وابسته به نفت، در  ، جهت بررسي رفتار پوياي پس)2004( 1كرايول و راك
دهد كه   هاي آنها نشان مي نتايج آزمون. كشور ترينيداد و توباگو، مدل خود را آزمون نمودند

نرخ بهره واقعي در به  تر و به طور منفي يينمد و بار تكفل پاطور مثبت به رشد درآ  انداز به پس
  . مدت و بلندمدت بستگي دارد كوتاه

 در حال توسعه به اين نتيجه رسيدكشور توسعه يافته و  48اي شامل  اساس نمونه بر) 2006( 2ببزوك
نداز ملي ا كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم و شرايط تجارت تأثير مثبت بر روي پس

   .است  داشته
  .اشاره كرد زير به مطالعات توان نيز مي كشور داخل در

انداز داخلي و  با استفاده از روش حداقل مربعات خطي به بررسي نقش پس) 1375( دودانگي
وي حاكي از آن بود كه  نتايج. پرداخت 1350-1372خارجي در رشد اقتصادي كشور طي دوره 

انداز و ارز خارجي وجود نداشته و رشد اقتصادي به وسيله  ف در پسطي دوره مورد مطالعه، شكا
دو شكاف مزبور محدود نشده بود؛ اما شكاف مالي در بودجه دولت وجود داشته و رشد اقتصادي 

  .به وسيله شكاف مالي دولت محدود گشته بود
اثر رشد  آنها. تندپرداخملي  انداز پسارزيابي متغيرهاي موثر بر رفتار  به) 1382( مجتهد و كرمي
اقتصاد  انداز در نرخ پسرا بر آمد سرانه، بار تكفل، تورم و تحوالت ناشي از انقالب اقتصادي، در

نتايج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضيح با . دادندايران مورد بررسي قرار 
مدت خود حركت كه الگوي پويا به سمت الگوي بلند دادنشان ) ARDL(اي گسترده  وقفه
بوده  63/0به سمت تعادل ضريب تعديل  دادنشان ) ECM(همچنين الگوي تصحيح خطا . كند مي

نرخ . گردد مييك دوره به دوره بعد تعديل  انداز پسبه همين ميزان از عدم تعادل نرخ  و هر سال
مدت از ندمدت و بل ناخالص ملي نسبت به متغيرهاي مستقل، عملكردي يكسان در كوتاه انداز پس

مثبت و اثر نرخ  انداز پسطوري كه اثر رشد اقتصادي و درآمد سرانه بر نرخ ه ، بدادخود نشان 
  . بودمنفي  انداز پستورم بر نرخ 

هاي بودجه  انداز و درآمد خانوارهاي ايراني با استفاده از داده به بررسي رابطه بين پس) 1385( سالم
هاي مصرف كينز، درآمد دائمي و تئوري  ودن فرضيهوي با آزم. پرداخت 1384-1374 طي دوره

_____________________ 
1. Craigwell & Rock (2004) 
2. Bebczuk (2006) 
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سيكل زندگي نتيجه گرفت كه فرضيه درآمد دائمي فريدمن و تئوري سيكل زندگي را قبول و 
  . نظريه كينز را رد كرد

  با استفاده از روش حداقل مربعات  يمل انداز پسعوامل موثر بر نرخ  يبررسبه ) 1387( هوشمندي
 يط) ECM(خطا  حيتصح يو الگو) ARDL(گسترده  هاي با وقفه حيخود توض يالگو ،يمعمول

مدت و  در كوتاه يكه رشد اقتصاد دادنشان وي  جينتا .پرداخت) 1338 -1383( يدورة زمان
مدت و  در كوتاه يمل انداز پسبر نرخ  يمثبت و منف ريتاث بيبه ترت ينفت يرآمدهانوسانات د

   .مدت دارندبلند
ي بين  به بررسي رابطهجوسيليوس -با استفاده از روش جوهانسن) 1390( پور و همكاران رنج
- نتايج آزمون جوهانسن. پرداختند 1387-1340 انداز و رشد اقتصادي طي دوره زماني پس

. انباشتگي بلندمدت مثبت بين متغيرهاي مذكور وجود دارد جوسيليوس نشان داد كه يك رابطه هم
رابطه علي گرنجري بلندمدت بين متغيرهاي مورد نظر  هاي عليت وجود اساس آزمون همچنين بر

انداز  مدت يك رابطه علي گرنجري از طرف رشد اقتصادي به پس به اثبات نرسيد ولي در كوتاه
  . تأييد گرديد

چند  رسد؛ هر انداز و رشد اقتصادي بديهي به نظر مي شده، ارتباط بين پس  با توجه به مطالب بيان
انداز چگونه بر تغييرات  موجود، پاسخ روشني براي اين سوال كه تغييرات پسكه با توجه به ادبيات 

  . شود رشد اقتصادي اثر دارد، دريافت نمي
محققين با توجه به اهداف خود همچون پيدا كردن يك در بسياري از مطالعات تجربي گذشته، 
ي خطي ها مدل، از سنجدناخالص داخلي را ب ليدانداز بر تو ضريب كه به صورت كلي تغييرات پس

هاي مختلف باشد، آنگاه  اگر هدف تحقيق بررسي تغيير متغير وابسته تحت رژيم؛ اما اند بهره جسته
البته پيش از آن بايد بر محقق مسلم گردد  .دارند الگوخطي توانايي بهتري در برازش  ي غيرها مدل

فائق آمدن بر اين مشكل و حل براي   يك راه. كند خطي تبعيت مي كه فرآيند از يك الگوي غير
از آنجايي كه يكي از اهداف تحقيق  .بهبود درجه دقت نتايج، استفاده از آزمون تراسورتا است

بررسي رابطه هاي مختلف است، اقدام به  ناخالص داخلي تحت رژيم انداز و توليد بررسي رابطه پس
اي نيز بين  مقايسه در پي آن كهخواهد شد ناخالص داخلي  انداز و توليد خطي بين پس خطي يا غير

   .گيرد الگوي خطي و الگوي غير خطي صورت مي
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  روش تحقيق -4

  AKمدل رشد  -4-1

 اقتصادي رشد بر انداز پس و سينگ، به منظور بررسي تأثير ادهيامبواز چارچوب الگوي مطالعات 
پور و  رنج( 1است  هبنا گرديد AKاساس مدل رشد  ايران استفاده شده است كه اين الگو خود بر در

  ). 1390، همكاران
  

t t tY A K  
  

. معرف اندوخته سرمايه فيزيكي و انساني است Kسطح تكنولوژي و  Aتوليد كل،  Yكه در آن 
تواند تأثير مثبتي بر  در اين مدل بعد از رسيدن به نقطه تعادل باثبات در بلندمدت، انباشت سرمايه مي

   ).خالف مدل رشد نئوكالسيك بر( ته باشدتوليد و رشد داش
  

0Y K A     
  

گذاري  حال با توجه به اينكه اندوخته سرمايه در هر دوره نسبت به دوره قبل، به ميزان سرمايه
   :يابد افزايش مي) tI( صورت گرفته در آن دوره

  

 1(1 ) 0,1t t tK I K      
  

t( گذاري از طريق كانال سرمايه) tS(اندازها  فزايش پسلذا ا tI S( موجب افزايش اندوخته ،
دمدت بر اين اساس، مدل دو متغيره ساده ارتباط بلن. شود سرمايه و نهايتاً افزايش توليد و رشد مي

   :شود ميتصريح ) 1(انداز به صورت معادله  توليد و پس
  

1 *t tLG LS           )1(  
  

_____________________ 
  . داگالس، با فروض بازدهي نسبت به مقياس ثابت و نزولي بودن بازدهي نهايي عوامل توليد است-تابع توليد از نوع كاب .1

1
t t t tY A K L   

   .نخواهد گذاشت ، اثري روي توليد)∞→K( شود كه با افزايش اندوخته سرمايه بلندمدت مالحظه مي در
lim ( ) lim ( ) 0K KY K Y K      
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توان  شود كه ساختار آن به شدت نفتي است، نمي از آنجا كه اين مقاله در كشوري بررسي مي
تواند بر ميزان  در ايران وجود منابع سوختي مي. معادله باال را به همين شكل مورد استفاده قرار داد

مدل مزبور با توجه به اثرگذار باشد؛ بنابراين  مستقيم بر توليد مستقيم و غيره طور اندازها و ب پس
   :ساختار نفتي اقتصاد ايران به صورت زير قابل تعديل است

  

)2     (                                                                             1 2*t tLG LS LO        
  

انداز  ترتيب بيانگر لگاريتم توليد ناخالص داخلي، لگاريتم پس به LOو  LG ،LSدر رابطه فوق، 
  . ناخالص داخلي و لگاريتم درآمد نفتي است

متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و . استفاده شده است 1391تا  1355هاي ساالنه  در اين مقاله از داده
مي ايران استخراج هاي منتشر شده بانك مركزي جمهوري اسال انداز ناخالص داخلي از داده پس

  . گرديده است
ساكن بودن  در راستاي پژوهش، براي جلوگيري از به وجودآمدن رگرسيون كاذب ناشي از غير

اين روش توسط انگل و  .استفاده شده است) ECM( 1مكانيزم تصحيح خطامتغيرها، از روش 
انباشتگي بين  وجود هم. مورد استفاده قرار گرفتبراي تصحيح عدم تعادل ) 1987( 2گرنجر
  . كند اي از متغيرهاي اقتصادي، مبناي آماري استفاده از الگوهاي تصحيح خطا را فراهم مي مجموعه
مدت متغيرها را به مقادير تعادلي  هاي كوتاه ترين دليل شهرت اين الگوها آن است كه نوسان عمده

اند كه در آنها با وارد  جزئيي تعديل ها مدلدر واقع نوعي از  ها مدلاين . دهد بلندمدت ارتباط مي
شدن به   مدت و سرعت نزديك بلندمدت، نيروهاي مؤثر در كوتاه  كردن پسماند پايا از يك رابطه
  . شوند گيري مي مقدار تعادلي بلندمدت اندازه

بلندمدت و حصول   مرحله نخست شامل برآورد يك رابطه: برآورد اين مدل شامل دو مرحله است
را به عنوان ) EC( بلندمدت  سپس در مرحله دوم، پسماند رابطه .بودن آن استاطمينان از كاذب ن

   :شود ضريب تصحيح خطا استفاده كرده و رابطه زير برآورد مي
  

)3(                          1t td LG w u   

 كه  به طوري      1 1 1 1 11, , , ,t t t t t tw EC d LG d LS d LO D      
_____________________ 

1. Error Correction Mechanism (ECM) 
2. Engle & Granger (1987)  
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 صورت خطي يها مدل از استفاده با زمينه اين در هشد انجام تحقيقات بيشترالزم به ذكر است كه 
 در متغيرها تدريجي تغييرات قادر به بيان در اغلب موارد خطي كه مدل  آنجايي از. است گرفته

 غير صورت به اقتصادي متغيرهاي بين روابط سازي مدل ،باشد نمي اقتصادي مختلف هاي وضعيت
از  ياريدر بسكه  استتذكر  بهالبته الزم  است؛ رفتهگ قرار اقتصاددانان از بسياري توجه مورد خطي
دهند؛ به عبارت  يارائه م يخط ريغ يها ونياز رگرس يپاسخ بهتر يخط يها وني، رگرسها مدل

 ني، تا اباشند يك مدل مي يخط ريغ اي يبرآورد خط الزمهوجود دارد كه  يتر، شروط الزم روشن
را  يجيتدر راتييتغ يخط يرغ يها مدلادله كه  نيبا ا تواند تنها ينم محققشروط الزم اثبات نشود 

، خطي پس از بررسي شروط غير در اين راستا .نمايداستفاده  ها مدل نيدهند، از ا يم شينما بهتر
براي بررسي رابطه توليد ناخالص داخلي و  1مطالعه حاضر از الگوي رگرسيون انتقال ماليم

  . انداز ايران كمك گرفته است پس
توان آن را شكلي توسعه يافته از الگوي  گو، يك الگوي سري زماني غير خطي است كه مياين ال

  : اين الگو در حالت كلي به صورت زير است. تلقي كرد 2رگرسيوني تغيير وضعيت
  

)4    (                                                                     , ,t t t t ty w w F s c u      

                                   كه  يبه طور 1 11, , , , , , ,         t t t p t t t qw y y x x x       
  

متغير انتقال  ts .بردار پارامترهاست  و θ، زا برونمتغيرهاي  tx، زا درونمتغير  ty كه در آن
متغير انتقال نقشي كليدي . شود ست كه تغييرات آن، باعث تغيير ضريب متغيرهاي برآوردگر ميا

؛ به استخطي  ي خطي و غيرها مدلو نقطه عطف تفاوت  كند خطي بازي مي هاي غير در تخمين
وقتي شرايط . كند بندي مي هاي مختلف اقتصادي را فرمول اين صورت كه اين متغير وضعيت

ركود ( دارددر سطح بسيار پاييني قرار  داخلي اي است كه توليد ناخالص نهاقتصادي به گو
خطي صفر شده و ضرايب همان  قسمت غير گردد تقال است كه باعث مين، متغير ا)اقتصادي

طور  ؛ همين)تري قرار گيرد در سطح پايينداخلي يعني توليد ناخالص ( ضرايب قسمت خطي باشند
الزم به ذكر  .گردد نيز با اين متغير وارد تابع مي اشباع محصول شرايط اقتصادي در حال رونق و

تواند متغير سومي خارج  همچنين مي. باشد زا برونيا  زا درونتواند وقفه متغير  اين متغير مي است كه

_____________________ 
1. Smooth Transition  
2. Switching Regression 
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)تابع . از اين چارچوب باشد , , )tF s cدر تابع انتقال. شود ، تابع انتقال ناميده مي  , ,tF s c ،
پارامتر شيب، سرعت انتقال را . به پارامتر موقعيت معروفند cو پارامتر  1پارامتر شيببه  پارامتر 

چه اين پارامتر بزرگتر باشد، اقتصاد در مدت زمان  يعني هر كند بين دو الگوي حدي مشخص مي
دهنده مناسب بودن  در واقع، اين پارامتر نشان. دهد ن مينشا واكنشكمتري به شرايط اقتصادي 

آستانه بين اين  كننده حد پارامتر موقعيت، تعيين .استها و بستر مناسب رشد در يك جامعه  زمينه
در  .دهد ؛ به عبارت ديگر اين پارامتر ورود به شرايط اقتصادي مساعدتر را نشان ميهاست رژيم

ه مرزهاي ركود اقتصادي، رونق اقتصادي و اشباع محصول كنند حقيقت، اين پارامتر مشخص
 t كننده الگوي حاكم در هر دوره ، تعيينF(.) مقدار انتقال و مقدار تابع انتقال متناظر با .باشد مي

) 3(ين پژوهش در رابطه با جايگذاري متغيرهاي وابسته و مستقل ا تصريح نهايي مدل،. خواهد بود
   :شود حاصل مي

  

)5 (                       1 , ,t t t td GDP w w F s c u       
         به طوري كه      1 1 1 1 11, , , , ,        t t t t t tw EC d LG d LS d LO D     

  

  خطي بودن در برابر غير خطي بودن آزمون -4-2

يكي از مراحل اساسي در تخمين الگوهاي رگرسيون انتقال ماليم، آزمون خطي بودن الگو در 
يد با استفاده شود مدل ينتخم براي خطي يراگر قرار است از روش غ. خطي است بر الگوي غيربرا
سؤال اساسي آن  .كند يم يتتبع خطي يرغ ياز الگو يندكه فرآ شودمسلم  محققيناز آن بر  قبل

اگر مدل غير  :اًيثانكند؟  اوالً آيا مدل خطي است يا از يك الگوي غير خطي پيروي مي: است كه
هر دو مدل انتقال (كند  تبعيت مي) LSTARيا مدل  ESTARمدل ( است؛ از كدام فرآيند خطي
با دانند؛  نامتقارن حول پارامتر انتقال را مجاز مي كه تعديل دهند رخ مي بين دو رژيم مجزا ،ماليم

دل م، عدم تقارن ذاتي اندازه نوسانات متغير انتقال براي نشان دادنبايد ذكر نمود كه  اين وجود
ESTAR كه  حالي در. تر است مناسبLSTAR  براي بازتوليد عدم تقارن در جهت نوسانات

  .درو به كار ميمتغير انتقال 

_____________________ 
1. Slope Parameter 
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0 بنابراين فرضيه صفر مبني بر خطي بودن به صورت : 0H   در واقع با فرض . شود تعريف مي
 cو  θ شود و در اين حالت، ه يك رگرسيون خطي تبديل ميب) 2(، معادله  صفر بودن

 و تراسويرتا) 1988(و همكاران  2حلي كه لوكونن   راه. خواهد بود 1مشخصي پارامترهاي غير
)اند، جايگزين كردن تابع انتقال  براي حل اين مشكل بيان كرده) 1994( , , )tF s c ا تقريب ب

انجام اين آزمون، از بسط درجه سوم تيلور بر اساس پيشنهاد لوكونن و  براي. مناسب است 3تيلور
  . شود ، رگرسيون كمكي زير نوشته ميبدين ترتيب. شود استفاده مي) 1988( همكاران

  

 )8(                                         1 1
1

                        
k

k
t k t t t

i
d LG w w s v  


    

  

1tw آن كه در  غيرهاي مستقل مدل استبردار مت. ts متغير انتقال و    پارامترهاي ضرايب
در اين وضعيت، فرضيه . خطي مدل كمكي است ارامترهاي ضرايب غيرپ kخطي مدل كمكي و 

  :  خواهد بود زيرصفر مبني بر خطي بودن الگو به صورت 
  

)9(                                                         0 1 2 3: 0H         

  

انتخاب اين متغير، نه تنها . ، ابتدا متغير انتقال براي انجام آزمون فوق بايد تعيين گردد)8( در معادله
گو و تخمين نهايي آن نيز در اين آزمون از اهميت فراواني برخوردار است، بلكه در تعيين نوع ال

 اند آزموني را ارائه كرده) 1994(و تراسويرتا ) 1989( 4براي اين منظور، تساي. سهم بسياري دارد
شود كه آماره آزمون مربوط به آزمون خطي  كه در آن متغير انتقال مناسب، طوري انتخاب مي

بتدا آزمون خطي بودن الگو به عبارت ديگر، به منظور انتخاب متغير مناسب ا. بودن حداقل شود
 Fكه مقدار آماره آزمون  گردد شود و متغيري انتخاب مي براي متغيرهاي بالقوه مختلف انجام مي
خطي بودن الگو، بايد فرم تابعي مناسب  در صورت تأييد غير. آن در بين ساير متغيرها بيشترين باشد

دو،  -ا استفاده از آماره كايمرحله ب ايندر . نتقال مورد بررسي قرار گيردبراي تابع ا
  . شود هاي زير به ترتيب آزمون مي محدوديت

_____________________ 
) همچون عددي هر حاصلضرب كه آنجايي از. 1 )ts c بنابراين شود، مي صفر برابر صفر، در ( )ts c باقي مشخص غير 

   .ماند خواهد
2. Luukkonen et al (1988) 
3. The Taylor Series Approximate 
4. Tsay (1989) 
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چه محدوديت فوق  خواهد بود و چنان LSTARرد شود مدل داراي الگوي  3F اگر فرضيه
 ESTAR ين فرضيه رد شود مدل داراي الگوياگر ا. شود آزمون مي 2Fپذيرفته شود؛ فرضيه 

شود؛ اگر اين فرضيه رد شود مدل داراي  آزمون مي 1Fفرضيه  خواهد بود و در غير اين صورت
خطي پيروي ذيرفته شود، مدل از الگوي پ 1Fچه محدوديت  است؛ چنان LSTARالگوي 

   .كند مي
  

  هاي تحقيق يافته - 5

كه  طور همان. در اين مطالعه به برآورد و تجزيه و تحليل الگوي تصحيح خطا مبادرت شده است
مرحله نخست شامل برآورد يك : قبالً توضيح داده شد، برآورد اين مدل شامل دو مرحله است

  له دوم، پسماند رابطهسپس در مرح. بلندمدت و حصول اطمينان از كاذب نبودن آن است  رابطه
   :شود استفاده مي) EC( به عنوان ضريب تصحيح خطا بلندمدت

  

  1t td LG w u    
      1 1 1 1 11, , , , ,    t t t t t tw EC d LG d LS d LO D      

  

كه شامل قسمت خطي همراه با قسمت غير خطي است،  در نهايت الگوي فوق به الگوي كلي زير
  :تبديل گرديد

     1 , ,t t t td GDP w w F s c u       

      1 1 1 1 11, , , , ,        t t t t t tw EC d LG d LS d LO D      
  
 

  بلندمدت  رابطه يك برآورد :نخست مرحله -1- 5

 دست به براي. شود مي استفاده جوهانسن روش از مدل متغيرهاي بين بلندمدت رابطه تعيين براي
 نهايت در و بهينه وقفه طول سپس تعيين، متغيرها جمعي مرتبه ابتدا بايد جمعي هم بردار آوردن
  . آورده شده است) 1( نتايج آزمون ايستايي در جدول. گردد تعيين جمعي هم بردارهاي تعداد
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 روي متغيرها (ADF) ديكي فولر تعميم يافته آزمون ريشه واحد: )1( جدول

  متغير
  تفاضل مرتبه اول متغيرها  سطح متغيرها

  احتمال  كميت بحراني  احتمال  كميت بحراني

LG 8977/0  9947/0  4718/4-  0007/0  

LS 9774/0  3217/0  4594/6-  0000/0  

LO 2995/0  6192/0  5601/7-  0000/0  
 محاسبات پژوهشگر:مأخذ

 

گيري  بنابراين از كليه متغيرها يك مرتبه تفاضل. عدم ايستايي كليه متغيرهاست نتايج حاصل، بيانگر
ايي تفاضل مرتبه شده و آزمون ايستايي مجدداً انجام گرفت كه در نهايت نتايج نشان دهنده ايست

  . 1اول كليه متغيرها است
و  LG نتايج بيانگر آن است كه هر دو متغير. آورده شده است) 1( نتايج آزمون ايستايي در جدول

LS شوارتز و آكايك  -براي تعيين وقفه بهينه، معيارهاي بيزين. در سطوح خود نامانا هستند)AIC (
   .دهد نتايج اين آزمون را نشان مي )2(جدول . شوند ه كار برده ميب) HQ( كويين -و حنان

  
  وقفه بهينه آزمون تعيين: )2( جدول

SC AIC HQ

8861/4 6168/4 7086/4 0
*8920/1- 5654/2- *3357/2- 1

4405/1- 5179/2- 15054/2- 2
3035/1- *78499/2- 2797/2- 3

 محاسبات پژوهشگر:مأخذ
  

بين متغيرها اطمينان حاصل كرد؛ بدين منظور از  معيج همهمچنين الزم است از وجود رابطه 
  .شود آزمون اثر استفاده مي

  
  ايج آزمون اثرتن :)3( جدول

 احتمال  مقدار بحراني آزمون اثر مقدار ويژه فرضيه صفر
0r  5562/0 7892/37 7970/29 0049/0 

1r  1954/03472/94947/15 1879/0
 محاسبات پژوهشگر:مأخذ

_____________________ 
ي خط ريغ يها در مدل رايز ست؛يبه طور جداگانه ن يساختار يها شكست اي ها ميدر رژ رييتغ يبه بررس يازيالزم به تذكر است ن .1

STARيبه بررس يازين نيبنابرا شود، يمدل مشخص م قيزا از طر به صورت درون يساختار يها شكست اي ها ميدر رژ ريي، تغ 
 .)1393 ،يتظرو من يفالح( ستين يجداگانه شكست ساختار
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 مدل وجود متغيرهاي بين جمعي هم رابطه يك حداقل كه گردد مي مشخص )3( جدول اساس بر
توان از فقدان رگرسيون  بين متغيرهاي موجود در الگو، مي جمعي همبا تأييد وجود رابطه . 1دارد

همگرايي  رابطه تعيين حال براي .2كاذب و وجود ارتباط حقيقي بين متغيرها اطمينان حاصل كرد
كه نتيجه آن در زير آورده  شود مي استفاده جوهانسن روش از مدل متغيرهاي بين بلندمدت 3متقابل

  :شده است
  

EC =LG -4.89-1.384*LS 0.783t t t LO  
  

، يك فرآيند )EC( اگر خطاي تعادلبيانگر خطاي رخ داده در بلندمدت است؛  ECدر واقع متغير 
   .بررسي گرديده است EC، مانايي )4(در جدول . 4يي متقابل معنا خواهد داشتمانا باشد، همگرا

  
  (ADF) ديكي فولر تعميم يافته آزمون ريشه واحد: )4( جدول

  متغير
  سطح متغيرها

  احتمال  كميت بحراني

EC 09/6-  000/0  
  هاي تحقيق يافته :منبع                                                  

  

   :شود ا استاندارد سازي رابطه خطاي تعادل، رابطه زير نتيجه ميب
  

LG  = 4.89+1.384*LS 0.783t t LO  
  

به ترتيب ، و قيمت نفت انداز رابطه فوق بيانگر آن است كه افزايش يك واحد در لگاريتم پس
از  .شود واحدي در لگاريتم توليد ناخالص داخلي در بلندمدت مي 78/0و  38/1باعث افزايش 

باشند؛ رابطه فوق بيانگر آن است  ها مي جايي كه ضرايب لگاريتم در حقيقت نشان دهنده كششآن
انداز حساسيت بيشتري نسبت به تغييرات در درآمد  سبه تغييرات در پداخلي كه توليد ناخالص 

_____________________ 
با توجه به اينكه . گردد جمعي، معموالً آزمون ماكزيمم مقدار ويژه نيز بررسي مي الزم به تذكر است كه براي بررسي روابط هم. 1

  . جويي در صفحات، از آوردن آن اجتناب شد كه آزمون ماكزيمم مقدار ويژه نيز نتايج آزمون اثر را تأييد نمود، لذا براي صرفه
ز جمعي بين متغيرها، از همين روش استفاده شده و پس ا نيز براي وجود رابطه هم) 2010(هايي مانند كلمن و همكاران  در مقاله. 2

  . جمعي بين متغيرها، از روش غير خطي در تخمين استفاده گرديده است تأييد وجود رابطه هم
 .همگرايي متقابل عبارت است از يك تركيب خطي از متغيرهاي نامانا .3
هدي هاي زماني با رويكرد كاربردي والتر اندرس ترجمه م كتاب اقتصادسنجي سري 214توان به صفحه  براي بررسي بيشتر مي .4

 . صادقي و سعيد شوالي رجوع كرد
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انداز عامل  گونه برداشت نمود كه براي تغيير در شرايط اقتصادي پس توان اين پس مي. نفتي دارد
بيشتر داخلي  تري براي توليد ناخالص  و قادر به فراهم كردن بستر اقتصادي مناسب بودهتري  ناسبم

انداز در يك راستا عمل كرده و موجب تقويت  از طرف ديگر، هر دوي درآمد نفتي و پس. است
كمل توان اين دو عامل را به عنوان م بنابراين، مي. گردند ميداخلي اثر يكديگر بر توليد ناخالص 

در افزايش توليد و رشد اقتصادي بيشتر به كار ) بسته به وزن آنها(هاي متفاوت  يكديگر و با نسبت
  . برد
خطي بودن، انتخاب پارامتر انتقال و همچنين فرم تابع انتقال  قسمت بعد به بررسي آزمون غيردر 

   .شود پرداخته مي
  

  م انتقالخطي بودن، تعيين پارامتر انتقال و فر آزمون غير -2- 5

به عبارت . ، در ابتدا بايد متغير انتقال براي انجام آزمون تراسورتا تعيين گردد)8(با توجه به رابطه 
ديگر، به منظور انتخاب متغير مناسب، ابتدا آزمون خطي بودن الگو براي متغيرهاي بالقوه مختلف 

در بين  Fمقدار آماره آزمون كه  گردد و متغيري به عنوان متغير انتقال انتخاب مي 1شود انجام مي
خطي بودن الگو، بايد فرم تابعي مناسب براي تابع  در صورت تأييد غير. ساير متغيرها بيشترين باشد

  . انتقال مورد بررسي قرار گيرد
در اين جدول، اولين كانديد . بيان شده است) 5( ولهاي فوق در جد صل از انجام آزموننتايج حا

)1 يعني) *( متغير انتقال با عالمت )td LG  داخلي انتخاب توليد ناخالص  .مشخص شده است
انتخاب اين متغير به عنوان پارامتر . دوره قبل به عنوان متغير انتقال تعبير اقتصادي مهمي در بر دارد

ان واقع هم كه عامل تأثيرگذار در تعيين شرايط ركود يا رونق اقتصاد در انتقال بدين معني است
دهي   گذاري نيز تعيين اين پارامتر به معني جهت از منظر سياست. باشد ميداخلي توليد ناخالص 
باشد؛ زيرا قابليت كنترل و تغيير در آن وجود دارد و جزء متغيرهاي اقتصادي كه  بهتر اقتصاد مي

 ،ي مناسب آنريز توان با برنامه مي است كهبلكه متغيري كنترلي بوده؛ ن اند، متغير وضعيتصرفاً 
  .دلخواه هدايت نمودشرايط به  را اقتصاد

 

_____________________ 
در ) K=1,2,3( متفاوت هاي ارزش و براي انتقال متغير عنوان به بررسي تحت متغيرهاي تك تك خطي آزمون بدين منظور،. 1

 شود مي آزمون خطي فرضيه خطي بودن در برابر فرضيه غير ،F آماره به توجه با سپس شود؛ مي زده تخمين اي جداگانه رگرسيون
  .شود مي تعيين انتقال نيز متغير بودن، در پي آن خطي غير در صورت تأييد فرضيه در اين رويه كه
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 نتايج آزمون خطي بودن و تعيين متغير انتقال در تابع تصحيح خطاي توليد ناخالص داخلي ايران :)5( جدول

k=3  k=2 k=1 متغير انتقال )ts(  

)002/0 (17/4 )000/0 (93/5  )000/0 (73/4 *
1d(LG )t  

)000/0( 47/5 )024/0( 54/2 )003/0 (792/3 
1d(LS )t  

)003/0  (92/3  )000/0 (77/4  )000/0 (36/5  
1d(LO )t   

)027/0 (62/2  )004/0 (54/3  )002/0 (16/4  
1tec   

  محاسبات پژوهشگر :مأخذ                                              
  

بايد فرم تابعي مناسب براي تابع انتقال مورد بررسي قرار  اكنون پس از مشخص شدن كانديد ورود،
 ESTARو  LSTARگردد كه بين  در اين مرحله با استفاده از آزمون تراسورتا مشخص مي. گيرد

   .كدام يك انتخاب خواهد شد
 

 انتخاب تابع انتقال :)6( جدول

 آماره آزمون 3F 2F 1F  مدل مناسب

LSTAR 
59/0  

)70/0( 

92/1  
)11/0(  

5/3  
)02/0(  

  F مارهآ
)prob( 

  محاسبات پژوهشگر :مأخذ                                                     
  

و رد آن نتيجه  1F  شوند ولي با بررسي آماره د نمير 2F و 3F هاي  ، فرضيهF با توجه به آماره
راين الگوي زير تخمين زده ؛ بنابشود كه الگوي مناسب تابع انتقال، به صورت لجستيك است مي
  : شود مي

  

)11 (                        1 1
/ 1 exp[ ( )]t t tt t

d lG w w d lG c u   
       

      1 1 1 1 1  1, , , , ,                  t t t t t tw EC d LG d LS d LO D     

  

خطي  بايد از روش حداقل مربعات غير ند؛هست از آنجا كه ضرايب به صورت حاصلضرب
)NLLS (هاي عددي، مقادير متأسفانه بر اساس بسياري از روش. آنها را برآورد نمود   وc  را

0 معموالً براي حل چنين مسائلي از يك جواب اوليه. مان تعيين كردتوان به طور همز نمي 0( ; )c 
 1 يعني 0 ، مدل را جهت تخمين جديدي از0c هياول شروع كرده و با ثابت نگه داشتن مقدار

 c را ثابت در نظر گرفته و بر اين اساس تخمين جديدي از 1 در مرحله بعد. كنند برآورد مي
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از ثبات الزم  c و  ياپيپ اين فرآيند را آنقدر تكرار كرده تا مقادير. كنند برآورد مي 1c يعني
   برخوردارگردند؛ به بيان رياضي

  
)12(  

i i 1

i i 1

c c ξ              

γ γ ξ   





 

 
 

  

  .1گردد مقدار بسيار كوچكي است كه توسط محقق تعيين مي كه 

رت به صورت رابطه زير بازنويسي شده و اطالعات به دست آمده از تخمين آن، به صو) 10(رابطه 
   .آورده شده است) 5(اي با تخمين مدل خطي در جدول  مقايسه

 

     
     

 
6 7 8 9 1

1 2 3 1 4 1 5

1 11

1

0

1* * ( ) * *

* * * *

1 exp[ ( ( ) )

t t

t tt
t

t

td LG c c c d LG c d LS c D

c c EC c d LG c d LS c D
u

d LG c

EC



 

 



     

   


  

 

  

 2Rمشخص است اگر تنها قسمت خطي رابطه فوق تخمين زده شود ) 7( طور كه از جدول همان
برابر  2Rآنگاه است؛ اما اگر قسمت غير خطي به قسمت خطي مدل اضافه گردد  45/0آن برابر 

خطي  ضرايب مدل خطي و مدل غير) 7( در جدول. شود كه حكايت از بهبود مدل دارد مي 60/0
d(LG)1 با توجه به پارامتر انتقال. آورده شده است ))t  وسط تعريف ، سه آستانه پايين، باال و

  . گرديده است
1d(LGبه صورت  در واقع آستانه پايين، )t    تر يعني  شود؛ كه به بيان اقتصادي تعريف مي

كه  هنگامي كه يك اختالف فاحش و معنادار در لگاريتم توليد ناخالص داخلي اتفاق افتد به طوري
آستانه متوسط نيز ، كمتر باشد يك دوره از دوره قبلش به ميزان قابل توجهيداخلي توليد ناخالص 

1d(LGورت به ص )t C  تفاضل لگاريتم توليد  ود؛ به بيان ديگر يعني هنگامي كهش تعريف مي
) ناخالص داخلي به سمت پارامتر موقعيت )C همچنين آستانه باال، به صورت . ميل كند

1d(LG )t    هنگامي كه يك اختالف فاحش و  تر يعني به بيان اقتصادي .شود تعريف مي
يك دوره داخلي كه توليد ناخالص   معنادار در لگاريتم توليد ناخالص داخلي اتفاق افتد به طوري

  . بيشتر باشد از دوره قبلش به ميزان قابل توجهي
_____________________ 

0.001در اين مقاله . 1  درنظر گرفته شده است.   
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ها، اثرات تغييرات در تفاضل متغيرهاي وابسته بر تفاضل توليد ناخالص داخلي  با توجه به اين آستانه
  . ه دست آمده استب

 .نتايج بيانگر آن است كه در آستانه پايين، ضرايب متغيرها همان ضرايب قسمت خطي مدل است
دوره داخلي خطي وجود پارامتر انتقال يعني توليد ناخالص  الزمه صفر شدن ضرايب قسمت غير

كه اثرگذاري  اي است با وقفه به گونهداخلي در اين آستانه ميزان توليد ناخالص . باشد قبل مي
دهد؛ به بيان بهتر،  دست ميه خطي را از بين برده و همان ضرايب قسمت خطي را ب قسمت غير

با حركت  اما با حركت به سمت بهبود شرايط يعني. اقتصاد در شرايط مناسب اقتصادي قرار ندارد
كه   همچنان حال  با اين. اقتصاد به سوي رونق پيش خواهد رفت وسطپايين به سمت حد از آستانه 

كاهش خواهد بيشتر  انداز اثرات ضريب متغير تفاضلي پس رويم، به سوي رونق بيشتر پيش مي
از دوره قبلش كاهش يابد و به سمت داخلي چه اختالف توليد ناخالص  بدين معني كه هر .يافت

يز مشخص دليل اين موضوع ن. انداز نيز كاهش خواهد يافت پس موقعيت حركت كند، اثرگذاري
و در  كمتر شده د كارايي نهايي آناده قرار گيرچه بيشتر مورد استف انداز هر پس واقع است؛ در

اين موضوع خود الزمه همگرايي و در واقع ثبات در يك  .د داشتنتيجه اثرگذاري كمتري خواه
انداز تأثيرگذاري آن  دهد و با كاربرد بيشتر پسباشد، زيرا اگر عكس اين موضوع رخ  اقتصاد مي

اندازها افزايش يابند چون  نهايت بايد پس بيشتر گردد؛ اين روند نبايد در جايي متوقف شود و تا بي
 .ديگر به نقطه اشباع نخواهد رسيد  تر خواهد بود و به عبارت استفاده بيشتر از آنها همواره مطلوب

ز خود را نشان وارد مدل گرديده بود، ني زا بروناين اثر كاهشي در متغير موهومي كه به صورت 
  .ه استداد

 

 

 VECMغيرخطي مدلوخطيمدلتخمينضرايببينمقايسه:)7(جدول
مدل  غير خطي مدل 

   خطي

 آستانه باال

1d(LG )t     
 وسطآستانه 

1d(LG )t C   
 آستانه پايين

1d(LG )t    
ضرايب

قسمت غير 
 خطي

ضرايب 
قسمت 

 يخط
  نام متغير  ضرايب

1846/0  0808/00230/0- 2076/0 0230/0-  1190/0  
1tEC 

 

3780/0  4962/0-3704/1- 7485/1 3704/1-  0323/0-  
1d(LG )t

  
4110/0-  0399/0-2231/0 6342/0- 2231/0  0146/0-  

1d(LS )t 
  

1460/0  0357/00746/0- 2206/0 0746/0-  06816/0  
1d(LO )t 

  
2227/0-  2003/0- 1779/0- 0448/0- 1779/0-  01555/0-  D 

72/0 52/0 2R  
60/0 45/0 2R  

محاسبات پژوهشگر :مأخذ
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  آستانه و مقدار سرعت انتقال مقدار :)8( جدول
 )c(مقدار آستانه )( سرعت انتقالمقدار

43/27 1322/0 

 محاسبات پژوهشگر:مأخذ
  

در آستانه باال  .شد روند عكس خواهدوسط به سمت آستانه باال اين سپس با حركت از آستانه 
در اين حالت با . ابل توجهي بيشتر استيك دوره از دوره قبلش به ميزان قداخلي توليد ناخالص 

 .بزرگتر خواهد شدو  حركت از آستانه وسط به باال اختالف توليد هر دوره از دوره قبلش بزرگ
حال، مشاهده   اين با. انداز در هر دوره تأثيرگذاري كمتري خواهد داشت پس ،همانند حالت قبل

اين موضوع به . به موقعيت ندارد اييعكس حالت قبل همگر برداخلي توليد ناخالص  كه شود مي
انداز غلبه  بر اثر كاهشي پس) انداز پس به جز(اثرات افزايشي ساير عوامل دهد كه  اين دليل رخ مي

و حتي تغييرات توليد  ينفتدرآمد واقع، عواملي چون تغييرات  در. آيد كرده و بر آن فائق مي
داخلي ناخالص  هد شد و باعث گرايش توليدمثبت بوده و در هر دوره بزرگتر خواداخلي ناخالص 
   .شود ميتر شدن  به بزرگ

  

  و پيشنهادات سياستي گيري نتيجه -6

عموماً با شروع روند توسعه در يك جامعه بدوي، سطح اوليه محصول بسيار پايين است؛ با گذشت 
در هر دوره آن  و تفاضلوسعه، ميزان توليد افزايش يافته هاي رشد و ت زمان و با فراهم شدن زمينه
رسد كه مرحله  اقتصاد با ادامه اين روند، در نهايت به جايي مي .شود نسبت به دوره قبل بيشتر مي

هايي جهت تحقق نياز دارد كه يكي از اين  شرط روند بيان شده، پيش. اشباع محصول است
انداز،  پس انداز مناسب و كافي در جامعه است؛ تا بتوان به واسطه اين ها وجود پس شرط پيش

از طرفي، در مفاهيم اقتصادي هنگامي كه از يك . و در نهايت توليد را افزايش داد گذاري سرمايه
نتايج اين تحليل نشان . يابدكاهش نهايي آن  بازده ستفاده شود، انتظار بر آن است كهنهاده بيشتر ا

در نهايت به سمت صفر ميل يافته و   آن به مرور كاهش بازدهيانداز،  با افزايش ميزان پس داد كه
انداز  انداز مشاهده شد كه روند صعودي و كاهنده پس با بررسي روند رشد اقتصادي و پس .كند مي

  .گردد صعودي و فزآينده رشد اقتصادي مي به روند  منجر
اين عوامل بسياري وجود دارند كه بر رشد اقتصادي مؤثرند ولي بنا به داليلي چون  عالوه بر

متغيرهاي . در كاربرد متغيرها، امكان آنكه در تحليل وارد شوند، وجود نداردجويي  صرفه
مهمترين نتيجه اين مقاله مربوط به . گردد جويي شده، وارد قسمت جزء خطاي مدل مي صرفه
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ضريب اين متغير در آستانه پايين منفي است و در آستانه وسط . عبارت جزء خطاي بلندمدت است
اي باشد كه متغير  امر حكايت از آن دارد كه اگر شرايط اقتصاد ايران به گونهاين . و باال مثبت است

انتقال در آستانه پايين حركت كند، اقتصاد خطاي خود را تصحيح نموده و به سمت شرايط تعادل 
به اوج هنوز برد و  مياقتصاد در مراحل اوليه رشد خود به سر  قتيبه عبارت ديگر وگردد؛  باز مي

د اثر بزرگي بر اقتصاد وارد كنند كه با ، ساير عوامل مؤثر قادرند نرسيده استشكوفايي خو
ولي اگر متغير انتقال  .شوند شود و به شرايط تعادلي همگرا مي گذشت زمان از اين اثر، كاسته مي

و از شرايط  گشتهدر آستانه وسط و يا باال حركت كند، اقتصاد از تصحيح خطاي خود عاجز 
  .گردد تعادلي دور مي

انداز بسته به شرايط  گذاران از اهرم پس در پايان پيشنهاد سياستي مقاله اين است كه سياست
رار داريم در شرايط ركود قاي است كه هنوز  واقع، اگر شرايط به گونه در. اقتصادي استفاده نمايند

تفاده نمايند تا بتوان انداز از ساير عوامل مؤثر بر اقتصاد نيز اس پس بهتر است عالوه بر تأكيد بر پس
 ،عوامل ديگر كه بيان شد در اين مرحلهطور  زيرا همان. در زمان كمتري به رشد الزم دست يافت

بسا استفاده از اين عوامل منجر به شكوفايي   تأثيرگذاري زيادي بر اقتصاد خواهند داشت و چه
خود است بهتر  اوليه رونق ر مراحلدر طرف مقابل، اگر اقتصاد د. فزاينده در اقتصاد كشور گردد

تري در اين زمينه ايفا نمايند تا  و عوامل ديگر نقش كمرنگ انداز بوده تأكيد بر فيلتر پساست 
توانند به عنوان مانعي  زيرا در اين مرحله از رشد و توسعه، عوامل ديگر مي. تأثيرگذاري بيشتر شود

تا تأثيرگذاري اين عوامل به حداقل براي رشد عمل نمايند و بهتر است تالش كافي صورت گيرد 
   .چه بيشتر مورد حمايت واقع شود انداز هر برسد و در مقابل سعي شود پس
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