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مقدمه
سه گانه  اهداف  انجام  در  توسعه  حال  در  اقتصادهاي  در  دولت  مالحظه  قابل  نقش  به  توجه  با 
مالي  تامين  منابع  و ساختار  بودجه دولت  مالي  تامين  اقتصادي، چگونگي  ثبات  و  توزيع  تخصيص، 
دولت در راستاي دستيابي به اهداف سه گانه گفته  شده، مساله اي قابل تامل و داراي اهميت بسزاست. 
کشورهاي در حال توسعه دستيابي به توليد و رشد اقتصادي پرسرعت را به عنوان يکي از اهداف عمده 
خود دنبال مي کنند. از طرفي حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه نفتي همچون 
ايران که بخش عمده اي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت در اختيار دولت قرار مي گيرد، دستيابي 
به رشد اقتصاد باال را در گرو ساختار مخارج و بودجه دولت و تدوين ساختار تامين مالي مناسب براي 

تحقق بودجه قرار مي دهد. 
مالي  تامين  منابع عمده  و  بين مخارج  رابطه  تشريح  در  موجود  تئوريک  ديدگاه هاي  به  نگاهي 
مخارج دولت و رشد اقتصادي از وجود نظرات متفاوت در اين زمينه حکايت دارد. برخي از ديدگاه ها، 
افزايش مخارج دولت را عامل کاهنده رشد اقتصادي و برخي ديگر مخارج دولت را افزايش دهنده رشد 
اقتصادي مي دانند. ديدگاه هاي تئوريک ديگري وجود دارد که بر وجود رابطه نامتقارن و غيرخطي بين 
مخارج دولت و رشد اقتصادي تاکيد دارند. به عبارت ديگر اين ديدگاه ها معتقدند افزايش مخارج دولت 
تا حدي افزايش دهنده رشد اقتصادي است و در صورتي که مخارج دولت بدون محدوديت افزايش يابد، 
انتظار مي رود کاهش دهنده رشد اقتصادي باشد )پژويان 1381، دژپسند و گودرزي 1389، پيرائي و 
نوروزي 1391، صمدي و ابوالحسن بيگي 1391(. از طرف ديگر مطالعات مختلفي بر اين مساله تاکيد 
دارند که چگونگي اثرگذاري مخارج دولت بر رشد اقتصادي در گرو چگونگي تامين مالي مخارج دولت 
است. مطالعه داخلي موسوي جهرمي  و زاير )1387( و مطالعات خارجي )Gali 1998, 2003( از اين 
قبيل مطالعات هستند. بدين ترتيب با توجه به تناقضات تئوريک و تجربي موجود در نحوه تاثيرگذاري 
مخارج دولت و منابع تامين مالي آن بر رشد اقتصادي و با توجه  به نقش پررنگ دولت در اقتصاد ايران، 
بررسي دقيق ارتباط مخارج دولت و منابع تامين مالي آن با توليد در قالب روش ها و تکنيک هاي آماري 

و اقتصادسنجي انعطاف پذير و سازگار با واقعيت پديده هاي اقتصادي، اهميت و ضرورت ويژه دارد. 
بر اين اساس اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين پرسش ها است. کدام يک از منابع تامين مالي 
هزينه کمتر و در نتيجه منافع بيشتري براي عملکرد اقتصاد به دنبال دارد؟ آيا رشد مخارج دولت 
و رشد منابع تامين مالي بودجه دولت اثرات ثابت، پايدار و متقارني را بر رشد اقتصادي در اقتصاد 
ايران دارند يا نحوه اثر گذاري شان بر رشد اقتصادي با توجه به شرايط تحت تاثير قرار مي گيرد و عوض 
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مي شود؟ در صورت وجود رابطه غيرخطي و ناپايدار بين رشد مخارج دولت، رشد منابع تامين مالي آن 
و رشد اقتصادي، چگونه مي توان اين رابطه را مدل سازي و برازش كرد؟ 

اين پژوهش با تمرکز بر پرسش هاي مطرح شده باال، اثرات پوياي غيرخطي رشد مخارج دولت و 
هر کدام از سه منبع اصلي و عمده گفته شده تامين مالي رشد مخارج دولت را بر رشد اقتصادي در 
اقتصاد ايران براي داده هاي سري زماني ساالنه در فاصله زماني سال هاي 1352 تا 1389 مورد آزمون، 
مدل سازي و تحليل قرار مي دهد. ساختار مقاله بدين ترتيب است: در بخش دوم ادبيات موضوع مرور 
معرفي  به  چهارم  بخش  دارد.  اختصاص  داخلي  و  خارجي  تجربي  مطالعات  به  بخش سوم  مي شود. 
تجربي  نتايج  و  مدل  تحليل  و  تجزيه  به  پنجم  بخش  در  مي پردازد.   STR اقتصادسنجي  متدولوژي 
پژوهش پرداخته مي شود. بخش ششم شامل خالصه و تفسير نتايج مقاله است و در انتهاي مقاله منابع 

مورد استفاده آورده شده اند. 

ادبيات�موضوع
 Hobbes )1965( به وسيله  بار  اولين  براي  اقتصادي است که  رابطه ميان مخارج دولت و رشد 
تا به امروز در طول چهار دهه، منازعات و بحث هاي مختلفي را در پي داشته است.  مطرح شده و 
ادبيات تئوريک موجود در زمينه رابطه ميان مخارج دولت، منابع تامين مالي آن و رشد اقتصادي در 
قالب دو ديدگاه متناقض قابل دسته بندي است. ديدگاه اول معتقد است تامين مالي مخارج دولت 
که از طريق منابع مختلفي مي تواند صورت پذيرد، به دليل کاهش تخصيص بهينه منابع، هزينه هاي 
نامطلوبي را بر سيستم اقتصادي وارد كرده و در پي آن مي تواند منجر به کاهش توليد و رشد اقتصادي 
شود. به عبارت ديگر، تامين مالي مخارج دولت منجر به انتقال منابع بخش خصوصي به بخش دولتي 
و در نهايت کاهش نقش بخش خصوصي و کاهش رشد اقتصادي مي شود که اصطالحا اثر برون راني1 
ناميده مي شود )دژپسند و گودرزي، 1389(. بر پايه اين ديدگاه، افزايش سهم دولت در اقتصاد منجر 
به فعاليت دولت در توليد کاالهايي مي شود که در آنها کارايي ندارد و اين مساله در نهايت منجر به 
بازدهي نزولي هزينه هاي دولت و کاهش رشد اقتصادي مي شود. در واقع، به دليل وجود سازوکارهاي 
سياسي در انجام امور به وسيله دولت، فرآيند توليد به وسيله دولت از پويايي کمتري نسبت به بازار 
برخوردار بوده و از اين رو افزايش مخارج دولت رشد اقتصادي را کاهش مي دهد. در مقابل، ديدگاه 
دوم معتقد است دولت با ايفاي نقش حياتي در هماهنگ کردن منافع عمومي  و خصوصي، حمايت 

1. Crowd-out Effect
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از حقوق مالکيت، برقراري نظام پولي و مالي پايدار، توسعه زيربناها، تامين کاالهاي عمومي، تامين 
امنيت و ايجاد نظام قضايي عدالت مدار زمينه هاي الزم را جهت دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و 
سريع فراهم مي كند و اصطالحًا گفته مي شود که دولت مکمل بخش خصوصي است و به اثر مکملي1 
 Wagner & Rostow مشهور است )قطميري، 1385(. در کنار اين ديدگاه، اقتصاددانان توسعه همچون
نيز همواره رابطه مثبتي بين مخارج دولت و رشد اقتصادي را پيش بيني مي کنند ) پژويان، 1381، 
صمدي و ابوالحسن بيگي، Wagner .)1391 بر اساس مفهوم بازسازي اجتماع، کشش هاي درآمدي 
تقاضاي باال براي کاالهاي عمومي  و لزوم گسترش قوانين و قراردادهاي جديد استدالل مي كند که 
همواره جامعه در هر سطح از توسعه يافتگي که باشد، نرخ رشد مخارج دولت از نرخ رشد اقتصادي 
باالتر است. از طرفي، )Armey )1995 با توجه به مفهوم منحني در آمد مالياتي الفر2 بيان مي دارد که 
رابطه بين مخارج دولت و توليد و رشد اقتصادي غيرخطي و در واقع U  شکل است. به عبارت ديگر 
افزايش مخارج دولت تا حدي منجر به افزايش رشد اقتصادي مي شود و در صورتي که اندازه دولت از 

يک حد )حدآستانه(3 باالتر رود، رشد اقتصادي را کاهش مي دهد.

مطالعات�تجربي�
در اين بخش، مروري بر چند مطالعه تجربي صورت گرفته در مورد تاثير مخارج دولت و منابع 
تامين مالي آن بر توليد صورت مي گيرد. به عنوان مثال، )Gali )2003 در مطالعه اي براي کشور تونس 
بررسي مي کند که چگونه منابع تامين مالي دولت بر رشد اقتصادي تاثير مي گذارد. بر پايه نتايج وي، 
افزايش  از طرفي  دارد.  اقتصادي  کارايي  مهمي  در شکل گيري  نقش  تونس  در کشور  دولت  مخارج 

بدهي هاي مالي دولت تاثير معکوس بر رشد اقتصادي دارد.
در مطالعه اي ديگر )Clements & Bhattacharya & Nguyen )2003 به بررسي کانال هاي اثر گذاري 
بدهي هاي دولت بر رشد اقتصادي در کشورهاي با درآمد پايين در چارچوب مدل رگرسيون داده هاي 
تابلويي پرداخته اند. نتايج آنها نشان مي دهد کاهش پايدار در بدهي هاي دولت منجر به افزايش ساالنه در 

رشد اقتصادي اين کشورها مي شود. 
در مطالعه اي ديگر، )Sheng & Chiang )2005، اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادي را براي کشور 
تايوان از روش رگرسيون غيرخطي آستانه اي بررسي کرده اند. بر اساس نتايج آنها آستانه معني داري از 

1. Crowd-in Effect
2. Laffer Curve 
3. Threshold Value
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تاثير مخارج دولت بر رشد اقتصادي در کشور تايوان وجود دارد. 
در مطالعه اي ديگر، )Husnian )2010 با استفاده از مدل داده هاي تابلويي با لحاظ اثرات ثابت اثر 
مخارج دولت و نحوه تامين مالي مخارج دولت بر رشد اقتصادي را براي کشورهاي پاکستان، نپال، 
سريالنکا و هندوستان بررسي کرده است. بر اساس نتايج وي، چاپ پول به عنوان يکي از منابع تامين 
مالي دولت داراي بيشترين اثرات منفي بر توليد و رشد اقتصادي نسبت به ماليات و بدهي هاي دولت 

است. 
همچنين )Checherita & Rother )2010 در مطالعه اي براي 12 کشور عضو اتحاديه اروپايي اثر 
بدهي هاي دولت را بر رشد توليد سرانه در قالب رهيافت رگرسيون داده هاي تابلويي بررسي کرده اند. 
نتايج آنها نشان مي دهد بدهي هاي دولت اثر غيرخطي بر رشد اقتصادي اين کشورها دارد، به طوري 
که اگر نسبت بدهي هاي دولت به بخش خصوصي از رقم 70 تا80 درصد باالتر باشد، اثر منفي بر رشد 

اقتصادي اين کشورها خواهد داشت. 
در يک مطالعه تجربي ديگر، )Osinubi, Dauda & Olaleru )2010 اثر کسري بودجه و بدهي هاي 
دولت را بر رشد اقتصادي در کشور نيجريه در فاصله سالهاي 1970 تا 2003 مورد مطالعه قرار داد ند. 
بر رشد  اثر غيرخطي به شکل منحني الفر  اين پژوهش بدهي هاي دولت  از  نتايج حاصل  بر اساس 

اقتصادي کشور نيجريه دارد. 
از سوي ديگر، )Kasidi & Said )2013 اثر بدهي هاي خارجي را بر رشد اقتصادي در کشور تانزانيا 
آزمون هم جمعي  و  زماني  از روش رگرسيون سري هاي  استفاده  با  تا 2010  زماني 1990  در دوره 
بررسي کرده اند. نتايج آنها نشان مي دهد بدهي هاي ايجاد شده از سهام خارجي اثر مثبت و بدهي هاي 

حاصل از خدمات اثر منفي بر رشد اقتصادي کشور تانزانيا دارد.
در نهايت، )Velnampy & Achchuthan )2013 اثر کسري بودجه دولت بر رشد اقتصادي کشور 
سريالنکا را در دوره زماني سال هاي 1970 تا 2010 و با بهره گيري از تکنيک رگرسيون سري هاي 
زماني بررسي کرده اند. نتايج آنها نشان مي دهد کسري بودجه دولت اثر معني داري بر رشد اقتصادي 

اين کشور ندارد. 
در ادامه مروري بر چند مطالعه تجربي داخلي صورت مي پذيرد. قطميري و همکاران )1385( 
در مطالعه اي براي داده هاي سري زماني ساالنه از اقتصاد ايران در دوره زماني 1346 تا 1382، اثر 
مخارج دولت و انواع منابع تامين آن را بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي، بر پايه مدل خطي 
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سري زماني خودرگرسيوني با وقفه هاي توضيحي )ARDL(1 مورد مطالعه قرار داده اند. نتايج پژوهش 
آنها حاکي از اين است که بين سهم درآمد نفتي، درآمد مالياتي و سهم استقراض از بودجه با توليد 
ناخالص داخلي يک رابطه تعادلي بلند مدت وجود دارد. نتايج آنها نشان مي دهد کاهش درآمدهاي 

نفتي و افزايش سهم ماليات لزوما رشد اقتصادي را در ايران کاهش نمي دهد.
محمد زاده و همکاران )1386( در مطالعه اي با استفاده از تکنيک داده هاي تابلويي به بررسي و 
آزمون منحني آرمي  براي داده هايي از 13 کشور با تاکيد بر بخش کشاورزي پرداخته اند. نتايج آنها 
همچنين نشان مي دهد اندازه بهينه مخارج دولت در اقتصاد ايران 26/64 درصد است. بر پايه نتايج 
آنها پديده آرمي  در اقتصادهاي مورد بررسي مشاهده نشده است و افزايش مخارج دولت در جهت 

افزايش رشد اقتصادي در بخش کشاورزي موجه به نظر مي رسد.
مهرآرا و مکي نيري )1388( در مطالعه اي، بر پايه الگوي تصحيح خطاي آستانه اي رابطه غير خطي 
ميان درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي را در ايران بررسي کرده اند. نتايج بررسي آنها نشان مي دهد 
حدآستانه رشد درآمدهاي نفتي در ايران 37 درصد است و در صورتي که رشد درآمدهاي نفتي در 
ايران از اين حد تجاوز کند، افزايش رشد درآمدهاي نفتي اثر مثبت خود را بر رشد اقتصادي از دست 

مي دهد و اثر معني داري بر رشد اقتصادي نخواهد داشت. 
دژپسند و گودرزي )1389( در پژوهشي با استفاده از آزمون آستانه اي  هانسن به بررسي اثر اندازه 
دولت بر رشد اقتصادي با تکيه بر پديده آرمي  پرداخته اند. آنها با استفاده از پنج شاخص مختلف نسبت 
مخارج دولت به توليد، نسبت مخارج مصرفي و سرمايه گذاري به توليد و نسبت درآمدهاي نفتي و 
ماليات به توليد، به بررسي اندازه دولت پرداخته اند. بر پايه نتايج آنها جز شاخص نسبت ماليات بر توليد 

در تمامي  حاالت وجود اثرات آستانه اي در مخارج دولت ديده مي شود. 
سعدي و همکاران )1389( در مقاله اي به دنبال بررسي ارتباط بين مخارج دولت و رشد اقتصادي 
و تعيين اندازه بهينه مخارج دولت در اقتصاد ايران در قالب مدل رشد بارو بوده اند. نتايج آنها نشان 
مي دهد اين فرضيه كه اثر مخارج دولتي بر رشد اقتصادي تا دامنه خاصي، مثبت و پس از آن منفي 
است، مورد تاييد قرار مي گيرد. به عبارت ديگر مخارج دولت ارتباط غيرخطي با رشد اقتصادي در 

ايران دارد.
اخباري و زيدي زاده )1390( در مطالعه اي مشترک، سطوح آستانه اي مخارج مصرفي و سرمايه اي 

دولت را به ترتيب 16/87 درصد و 8/1 درصد  به دست آورده اند. 

1. Autoregressive Distributed Lag Model )ARDL( 
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عمراني  مصرفي،  مختلف  مخارج  و  مالياتي  درآمدهاي  اثر  مطالعه اي  در   )1390( سرگلزايي  و  رهبر 
و اجتماعي را بر فقر و رشد اقتصادي مورد مطالعه قرار داده اند. نتايج مطالعه آنها نشان مي دهد مخارج 
مصرفي و درآمدهاي مالياتي رابطه منفي با رشد اقتصادي دارند و تقويت کننده فقر هستند. از طرفي مخارج 

سرمايهاي و اجتماعي دولت سبب کاهش فقر در جامعه مي شود. 
پيرائي و نوروزي )1391( در مطالعه خود با استفاده از تابع توليد دوبخشي، رابطه به شکل منحني 
اندازه دولت و رشد اقتصادي را مورد آزمون قرار داده اند. نتايج آنها وجود رابطه آرمي  را در  آرمي  ميان 

اقتصاد ايران تاييد نمي کند.

روش�پژوهش�
 Ter¨asvirta )1994, 1998( و Ter¨asvirta & Anderson )1992( مدل رگرسيون انتقال ماليم که توسط

گسترش يافته است، داراي شکل استانداردي به صورت معادله )1( است:  
 

و اثر  دهد ميرشد اقتصادي از دست  بر را تجاوز كند، افزايش رشد درآمدهاي نفتي اثر مثبت خود

  . تصادي نخواهد داشتداري بر رشد اق يمعن

نسن به بررسي اثر اندازه دولت بر ها  اي در پژوهشي با استفاده از آزمون آستانه) 1389(دژپسند و گودرزي 

آنها با استفاده از پنج شاخص مختلف نسبت مخارج دولت . اند پرداخته  ميرشد اقتصادي با تكيه بر پديده آر

و ماليات به توليد، به  به توليد و نسبت درآمدهاي نفتي يگذار سرمايهبه توليد، نسبت مخارج مصرفي و 

حاالت وجود   ميبر پايه نتايج آنها جز شاخص نست ماليات بر توليد در تما. اند بررسي اندازه دولت پرداخته

  . شود مياي در مخارج دولت ديده  اثرات آستانه

مخارج دولت و رشد اقتصادي و تعيين  اي به دنبال بررسي ارتباط بين در مقاله) 1389(سعدي و همكاران 

 ايندهد  نتايج آنها نشان مي. اند اندازه بهينه مخارج دولت در اقتصاد ايران در قالب مدل رشد بارو بوده

 ييدات مورد است، منفي آن از پس و مثبت خاصي، هدامن تا رشد اقتصادي بر دولتي مخارج اثر كه فرضيه

  .ج دولت ارتباط غيرخطي با رشد اقتصادي در ايران داردديگر مخار به عبارت .گيرد مي قرار

اي دولت را  اي مخارج مصرفي و سرمايه سطوح آستانه ،اي مشترك در مطالعه) 1390(زاده  اخباري و زيدي

  . اند دست آوردهه ب  درصد 1/8درصد و  87/16به ترتيب 

ارج مختلف مصرفي، عمراني و اجتماعي اي اثر درآمدهاي مالياتي و مخ در مطالعه) 1390(رهبر و سرگلزايي 

دهد مخارج مصرفي و  آنها نشان ميمطالعه نتايج . اند مورد مطالعه قرار دادهرا بر فقر و رشد اقتصادي 

اي از طرفي مخارج سرمايه. هستندكننده فقر  درآمدهاي مالياتي رابطه منفي با رشد اقتصادي دارند و تقويت

  . شود مير جامعه و اجتماعي دولت سبب كاهش فقر د

 مـي رابطه به شـكل منحنـي آر   ،در مطالعه خود با استفاده از تابع توليد دوبخشي) 1391(پيرائي و نوروزي 

را در اقتصـاد    مـي نتايج آنهـا وجـود رابطـه آر   . اند ميان اندازه دولت و رشد اقتصادي را مورد آزمون قرار داده 

  .كند ميايران تاييد ن

   روش پژوهش

  ,Ter¨asvirta (1994و  Ter¨asvirta & Anderson (1992) انتقال ماليم كه توسط مدل رگرسيون
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)1,,...,(كه در آن به طوري 1 pttt yyW   ،استp 

Tهمچنين . ودرگرسيوني متغير وابسته استبرابر وقفه بهينه خ
 

 از سوي .حجم نمونه مورد مطالعه است

),...,(ديگر 1 kttt xxX   شاملk بردار پارامترهاي. متغير مستقل است   و
 

شامل پارامترهاي 

متغير انتقال tsديگر،  از طرف. باشند ميمورد عالقه جهت تخمين 
1

تواند هر كدام از  مياست كه  

پارامتر يكنواختي . اي از متغير وابسته باشد متغيرهاي توضيحي يا وقفه
2

است كه سرعت انتقال بين  

cدهد و  ميرا نشان  ها رژيم
 

انهبرابر مقدار حد آست
3

به . استي مختلف ها در انتقال از رژيم ،انتقال متغير 

cتر،  ساده عبارت
 

برابر با سطحي از متغير انتقال است كه در صورت تحقق آن مقدار، رابطه پوياي بين 

انتقال پيدا  متغير وابسته با متغيرهاي توضيحي از وضعيت رژيم اول به وضعيت رژيم دوم با سرعت

),,( ،)1(همچنين در رابطه . خواهد كرد csF t  تابع انتقال
4

پذير و  اين تابع پيوسته، مشتق. است 

ي مختلف الجستيكها تواند به صورت ميدار است و  كران
5

الجستيك با دوبار تغيير  ،با يك بار تغيير رژيم 

رژيم و يا نمايي
6

  . دشوزير بيان  هايلهدر قالب معاد 
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به ترتيب تابع انتقال الجستيك با يك بار و دو بار تغيير رژيم را به نمايش ) 4(و ) 3(كه روابط  طوري به

ن مياپوياي  ساز و كاراين توابع نقش تغيير وضعيت . ستابيانگر تابع انتقال نمايي ) 5(گذارد و رابطه  مي

تابع ) 1(كه در مدل رگرسيوني  در صورتي. متغيرها را از يك رژيم اقتصادي به رژيم ديگر برعهده دارد

اگر تابع انتقال الجستيك با . شود ميناميده  LSTR1 ، مدلانتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم باشد

شكل نمايي مربوط به رابطه  ,نهايت اگر تابع انتقالدر و  LSTR2اشد مدل رگرسيوني دوبار تغيير رژيم ب

) 3(تابع انتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم در رابطه  .استمشهور  ESTRداشته باشد، به مدل  را) 5(

است كه دو كران صفر و  tsصعودي يكنواخت و نامتقارن از متغير انتقال  ،پذير يك تابع پيوسته، مشتق

cstعالوه، در حالتي كه ه ب. يك دارد  
در توضيح اين . است 5/0باشد، تابع انتقال برابر با مقدار ثابت 

cstنهايت ميل كند و  در صورتي كه پارامتر شيب به سمت بي گفتتوان ه ميالمس � 
باشد، مقدار تابع 

                                                           
1- Transition Variable 
2- Slope Parameters  
3- Threshold Value 
4- Transition Function  
5- Logistic  
6 -Exponential  
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به ترتيب تابع انتقال الجستيك با يك بار و دو بار تغيير رژيم را به نمايش ) 4(و ) 3(كه روابط  طوري به

ن مياپوياي  ساز و كاراين توابع نقش تغيير وضعيت . ستابيانگر تابع انتقال نمايي ) 5(گذارد و رابطه  مي

تابع ) 1(كه در مدل رگرسيوني  در صورتي. متغيرها را از يك رژيم اقتصادي به رژيم ديگر برعهده دارد

اگر تابع انتقال الجستيك با . شود ميناميده  LSTR1 ، مدلانتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم باشد

شكل نمايي مربوط به رابطه  ,نهايت اگر تابع انتقالدر و  LSTR2اشد مدل رگرسيوني دوبار تغيير رژيم ب

) 3(تابع انتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم در رابطه  .استمشهور  ESTRداشته باشد، به مدل  را) 5(

است كه دو كران صفر و  tsصعودي يكنواخت و نامتقارن از متغير انتقال  ،پذير يك تابع پيوسته، مشتق

cstعالوه، در حالتي كه ه ب. يك دارد  
در توضيح اين . است 5/0باشد، تابع انتقال برابر با مقدار ثابت 

cstنهايت ميل كند و  در صورتي كه پارامتر شيب به سمت بي گفتتوان ه ميالمس � 
باشد، مقدار تابع 
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متغيرهاي توضيحي از وضعيت رژيم اول به وضعيت رژيم دوم با سرعت 
 تابع انتقال4 است. اين تابع پيوسته، مشتق پذير و کران دار است و مي تواند 

),( ،)1(در معادله رگرسيوني   ttt XWz
 

)1,,...,(كه در آن به طوري 1 pttt yyW   ،استp 

Tهمچنين . ودرگرسيوني متغير وابسته استبرابر وقفه بهينه خ
 

 از سوي .حجم نمونه مورد مطالعه است

),...,(ديگر 1 kttt xxX   شاملk بردار پارامترهاي. متغير مستقل است   و
 

شامل پارامترهاي 

متغير انتقال tsديگر،  از طرف. باشند ميمورد عالقه جهت تخمين 
1

تواند هر كدام از  مياست كه  

پارامتر يكنواختي . اي از متغير وابسته باشد متغيرهاي توضيحي يا وقفه
2

است كه سرعت انتقال بين  

cدهد و  ميرا نشان  ها رژيم
 

انهبرابر مقدار حد آست
3

به . استي مختلف ها در انتقال از رژيم ،انتقال متغير 

cتر،  ساده عبارت
 

برابر با سطحي از متغير انتقال است كه در صورت تحقق آن مقدار، رابطه پوياي بين 

انتقال پيدا  متغير وابسته با متغيرهاي توضيحي از وضعيت رژيم اول به وضعيت رژيم دوم با سرعت

),,( ،)1(همچنين در رابطه . خواهد كرد csF t  تابع انتقال
4

پذير و  اين تابع پيوسته، مشتق. است 

ي مختلف الجستيكها تواند به صورت ميدار است و  كران
5

الجستيك با دوبار تغيير  ،با يك بار تغيير رژيم 

رژيم و يا نمايي
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  . دشوزير بيان  هايلهدر قالب معاد 
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تابع ) 1(كه در مدل رگرسيوني  در صورتي. متغيرها را از يك رژيم اقتصادي به رژيم ديگر برعهده دارد

اگر تابع انتقال الجستيك با . شود ميناميده  LSTR1 ، مدلانتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم باشد

شكل نمايي مربوط به رابطه  ,نهايت اگر تابع انتقالدر و  LSTR2اشد مدل رگرسيوني دوبار تغيير رژيم ب

) 3(تابع انتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم در رابطه  .استمشهور  ESTRداشته باشد، به مدل  را) 5(

است كه دو كران صفر و  tsصعودي يكنواخت و نامتقارن از متغير انتقال  ،پذير يك تابع پيوسته، مشتق

cstعالوه، در حالتي كه ه ب. يك دارد  
در توضيح اين . است 5/0باشد، تابع انتقال برابر با مقدار ثابت 

cstنهايت ميل كند و  در صورتي كه پارامتر شيب به سمت بي گفتتوان ه ميالمس � 
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به صورت هاي مختلف الجستيک1 با يک بار تغيير رژيم، الجستيک با دوبار تغيير رژيم و يا نمايي2 در 
 قالب معادله هاي زير بيان شود. 

 

),( ،)1(در معادله رگرسيوني   ttt XWz
 

)1,,...,(كه در آن به طوري 1 pttt yyW   ،استp 

Tهمچنين . ودرگرسيوني متغير وابسته استبرابر وقفه بهينه خ
 

 از سوي .حجم نمونه مورد مطالعه است

),...,(ديگر 1 kttt xxX   شاملk بردار پارامترهاي. متغير مستقل است   و
 

شامل پارامترهاي 

متغير انتقال tsديگر،  از طرف. باشند ميمورد عالقه جهت تخمين 
1

تواند هر كدام از  مياست كه  

پارامتر يكنواختي . اي از متغير وابسته باشد متغيرهاي توضيحي يا وقفه
2

است كه سرعت انتقال بين  

cدهد و  ميرا نشان  ها رژيم
 

انهبرابر مقدار حد آست
3

به . استي مختلف ها در انتقال از رژيم ،انتقال متغير 

cتر،  ساده عبارت
 

برابر با سطحي از متغير انتقال است كه در صورت تحقق آن مقدار، رابطه پوياي بين 

انتقال پيدا  متغير وابسته با متغيرهاي توضيحي از وضعيت رژيم اول به وضعيت رژيم دوم با سرعت

),,( ،)1(همچنين در رابطه . خواهد كرد csF t  تابع انتقال
4

پذير و  اين تابع پيوسته، مشتق. است 

ي مختلف الجستيكها تواند به صورت ميدار است و  كران
5

الجستيك با دوبار تغيير  ،با يك بار تغيير رژيم 

رژيم و يا نمايي
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به ترتيب تابع انتقال الجستيك با يك بار و دو بار تغيير رژيم را به نمايش ) 4(و ) 3(كه روابط  طوري به
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تابع ) 1(كه در مدل رگرسيوني  در صورتي. متغيرها را از يك رژيم اقتصادي به رژيم ديگر برعهده دارد

اگر تابع انتقال الجستيك با . شود ميناميده  LSTR1 ، مدلانتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم باشد

شكل نمايي مربوط به رابطه  ,نهايت اگر تابع انتقالدر و  LSTR2اشد مدل رگرسيوني دوبار تغيير رژيم ب

) 3(تابع انتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم در رابطه  .استمشهور  ESTRداشته باشد، به مدل  را) 5(

است كه دو كران صفر و  tsصعودي يكنواخت و نامتقارن از متغير انتقال  ،پذير يك تابع پيوسته، مشتق

cstعالوه، در حالتي كه ه ب. يك دارد  
در توضيح اين . است 5/0باشد، تابع انتقال برابر با مقدار ثابت 

cstنهايت ميل كند و  در صورتي كه پارامتر شيب به سمت بي گفتتوان ه ميالمس � 
باشد، مقدار تابع 
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Tهمچنين . ودرگرسيوني متغير وابسته استبرابر وقفه بهينه خ
 

 از سوي .حجم نمونه مورد مطالعه است

),...,(ديگر 1 kttt xxX   شاملk بردار پارامترهاي. متغير مستقل است   و
 

شامل پارامترهاي 

متغير انتقال tsديگر،  از طرف. باشند ميمورد عالقه جهت تخمين 
1

تواند هر كدام از  مياست كه  

پارامتر يكنواختي . اي از متغير وابسته باشد متغيرهاي توضيحي يا وقفه
2

است كه سرعت انتقال بين  

cدهد و  ميرا نشان  ها رژيم
 

انهبرابر مقدار حد آست
3

به . استي مختلف ها در انتقال از رژيم ،انتقال متغير 

cتر،  ساده عبارت
 

برابر با سطحي از متغير انتقال است كه در صورت تحقق آن مقدار، رابطه پوياي بين 

انتقال پيدا  متغير وابسته با متغيرهاي توضيحي از وضعيت رژيم اول به وضعيت رژيم دوم با سرعت

),,( ،)1(همچنين در رابطه . خواهد كرد csF t  تابع انتقال
4

پذير و  اين تابع پيوسته، مشتق. است 

ي مختلف الجستيكها تواند به صورت ميدار است و  كران
5
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به ترتيب تابع انتقال الجستيك با يك بار و دو بار تغيير رژيم را به نمايش ) 4(و ) 3(كه روابط  طوري به

ن مياپوياي  ساز و كاراين توابع نقش تغيير وضعيت . ستابيانگر تابع انتقال نمايي ) 5(گذارد و رابطه  مي

تابع ) 1(كه در مدل رگرسيوني  در صورتي. متغيرها را از يك رژيم اقتصادي به رژيم ديگر برعهده دارد

اگر تابع انتقال الجستيك با . شود ميناميده  LSTR1 ، مدلانتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم باشد

شكل نمايي مربوط به رابطه  ,نهايت اگر تابع انتقالدر و  LSTR2اشد مدل رگرسيوني دوبار تغيير رژيم ب

) 3(تابع انتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم در رابطه  .استمشهور  ESTRداشته باشد، به مدل  را) 5(

است كه دو كران صفر و  tsصعودي يكنواخت و نامتقارن از متغير انتقال  ،پذير يك تابع پيوسته، مشتق

cstعالوه، در حالتي كه ه ب. يك دارد  
در توضيح اين . است 5/0باشد، تابع انتقال برابر با مقدار ثابت 
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شامل پارامترهاي 

متغير انتقال tsديگر،  از طرف. باشند ميمورد عالقه جهت تخمين 
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است كه سرعت انتقال بين  

cدهد و  ميرا نشان  ها رژيم
 

انهبرابر مقدار حد آست
3

به . استي مختلف ها در انتقال از رژيم ،انتقال متغير 

cتر،  ساده عبارت
 

برابر با سطحي از متغير انتقال است كه در صورت تحقق آن مقدار، رابطه پوياي بين 

انتقال پيدا  متغير وابسته با متغيرهاي توضيحي از وضعيت رژيم اول به وضعيت رژيم دوم با سرعت

),,( ،)1(همچنين در رابطه . خواهد كرد csF t  تابع انتقال
4

پذير و  اين تابع پيوسته، مشتق. است 

ي مختلف الجستيكها تواند به صورت ميدار است و  كران
5
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به ترتيب تابع انتقال الجستيك با يك بار و دو بار تغيير رژيم را به نمايش ) 4(و ) 3(كه روابط  طوري به

ن مياپوياي  ساز و كاراين توابع نقش تغيير وضعيت . ستابيانگر تابع انتقال نمايي ) 5(گذارد و رابطه  مي

تابع ) 1(كه در مدل رگرسيوني  در صورتي. متغيرها را از يك رژيم اقتصادي به رژيم ديگر برعهده دارد

اگر تابع انتقال الجستيك با . شود ميناميده  LSTR1 ، مدلانتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم باشد

شكل نمايي مربوط به رابطه  ,نهايت اگر تابع انتقالدر و  LSTR2اشد مدل رگرسيوني دوبار تغيير رژيم ب

) 3(تابع انتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم در رابطه  .استمشهور  ESTRداشته باشد، به مدل  را) 5(

است كه دو كران صفر و  tsصعودي يكنواخت و نامتقارن از متغير انتقال  ،پذير يك تابع پيوسته، مشتق

cstعالوه، در حالتي كه ه ب. يك دارد  
در توضيح اين . است 5/0باشد، تابع انتقال برابر با مقدار ثابت 

cstنهايت ميل كند و  در صورتي كه پارامتر شيب به سمت بي گفتتوان ه ميالمس � 
باشد، مقدار تابع 
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      )5(

به طوري که روابط )3( و )4( به ترتيب تابع انتقال الجستيک با يک بار و دو بار تغيير رژيم را به 
نمايش مي گذارد و رابطه )5( بيانگر تابع انتقال نمايي است. اين توابع نقش تغيير وضعيت ساز و كار پوياي 
ميان متغيرها را از يک رژيم اقتصادي به رژيم ديگر برعهده دارد. در صورتي که در مدل رگرسيوني )1( 
تابع انتقال الجستيک با يک بار تغيير رژيم باشد، مدل LSTR1 ناميده مي شود. اگر تابع انتقال الجستيک 
با دوبار تغيير رژيم باشد مدل رگرسيوني LSTR2 و در نهايت اگر تابع انتقال. شکل نمايي مربوط به رابطه 
)5( را داشته باشد، به مدل ESTR مشهور است. تابع انتقال الجستيک با يک بار تغيير رژيم در رابطه 
)3( يک تابع پيوسته، مشتق پذير، صعودي يکنواخت و نامتقارن از متغير انتقال St است که دو کران 
صفر و يک دارد. به عالوه، در حالتي که st = c باشد، تابع انتقال برابر با مقدار ثابت 0/5 است. در توضيح 
اين مساله مي توان گفت در صورتي که پارامتر شيب به سمت بي نهايت ميل کند و st > c باشد، مقدار 
تابع انتقال برابر مقدار ثابت يک مي شود و در حالتي که st < c باشد، مقدار تابع انتقال مقدار ثابت صفر 
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 و C به ترتيب پارامتر يکنواختي و حد آستانه هستند. در اين 

),( ،)1(در معادله رگرسيوني   ttt XWz
 

)1,,...,(كه در آن به طوري 1 pttt yyW   ،استp 

Tهمچنين . ودرگرسيوني متغير وابسته استبرابر وقفه بهينه خ
 

 از سوي .حجم نمونه مورد مطالعه است

),...,(ديگر 1 kttt xxX   شاملk بردار پارامترهاي. متغير مستقل است   و
 

شامل پارامترهاي 

متغير انتقال tsديگر،  از طرف. باشند ميمورد عالقه جهت تخمين 
1

تواند هر كدام از  مياست كه  

پارامتر يكنواختي . اي از متغير وابسته باشد متغيرهاي توضيحي يا وقفه
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است كه سرعت انتقال بين  

cدهد و  ميرا نشان  ها رژيم
 

انهبرابر مقدار حد آست
3

به . استي مختلف ها در انتقال از رژيم ،انتقال متغير 

cتر،  ساده عبارت
 

برابر با سطحي از متغير انتقال است كه در صورت تحقق آن مقدار، رابطه پوياي بين 

انتقال پيدا  متغير وابسته با متغيرهاي توضيحي از وضعيت رژيم اول به وضعيت رژيم دوم با سرعت

),,( ،)1(همچنين در رابطه . خواهد كرد csF t  تابع انتقال
4

پذير و  اين تابع پيوسته، مشتق. است 

ي مختلف الجستيكها تواند به صورت ميدار است و  كران
5

الجستيك با دوبار تغيير  ،با يك بار تغيير رژيم 

رژيم و يا نمايي
6

  . دشوزير بيان  هايلهدر قالب معاد 
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به ترتيب تابع انتقال الجستيك با يك بار و دو بار تغيير رژيم را به نمايش ) 4(و ) 3(كه روابط  طوري به

ن مياپوياي  ساز و كاراين توابع نقش تغيير وضعيت . ستابيانگر تابع انتقال نمايي ) 5(گذارد و رابطه  مي

تابع ) 1(كه در مدل رگرسيوني  در صورتي. متغيرها را از يك رژيم اقتصادي به رژيم ديگر برعهده دارد

اگر تابع انتقال الجستيك با . شود ميناميده  LSTR1 ، مدلانتقال الجستيك با يك بار تغيير رژيم باشد

شكل نمايي مربوط به رابطه  ,نهايت اگر تابع انتقالدر و  LSTR2اشد مدل رگرسيوني دوبار تغيير رژيم ب
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cstنهايت ميل كند و  در صورتي كه پارامتر شيب به سمت بي گفتتوان ه ميالمس � 
باشد، مقدار تابع 
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در حالي که اين متغير در رژيم دوم با ضريب 
معادالت  بنابراين  است.  درست  استداللي  چنين  توضيحي  متغيرهاي  ساير  براي  ترتيب  همين  به 
رگرسيوني مدل تحقيق در دو رژيم اول )زماني که مقدار متغير آستانه از حد آستانه کمتر است( و 

رژيم دوم )هنگامي که متغير آستانه از حد آستانه اي بيشتر است ( به صورت زير هستند:
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. است درستداللي به همين ترتيب براي ساير متغيرهاي توضيحي چنين است. دهد ميتحت تاثير قرار 

كه مقدار متغير آستانه از حد آستانه كمتر  زماني(بنابراين معادالت رگرسيوني مدل تحقيق در دو رژيم اول 

  :هستندبه صورت زير ) اي بيشتر است  كه متغير آستانه از حد آستانه ميهنگا(دوم  و رژيم) است
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گوياي رابطه ) 8(متغيرهاي تحقيق در رژيم حدي اول و معادله  ميان بيانگر رابطه) 7(كه معادله  طوريه ب

 . متغيرهاي تحقيق در رژيم حدي دوم است ميان

  تشريح نتايج

 خطي و تعيين متغير در صورت تاييد ارتباط غير قبل از آنكه وجود ارتباط غيرخطي مورد آزمون قرار گيرد و

 ي متعارف ريشه واحدها بر اساس آزمون پژوهشم، ابتدا بايد مانايي متغيرهاي كنيمدل را برآورد  انتقال،

پرون در جدول  -ي ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافته و فيليپسها نتايج آزمون. مورد آزمون قرار گيرد

  . ارائه شده است) 1(شماره 

  ي ريشه واحدها نتايج آزمون :1جدول 

  متغير  يافتهآزمون ديكي فولر تعميم آزمون فيليپس پرون ها نتيجه آزمون

 G  -07/3* -13/3*  مانا

  GC  -86/4* -95/5*  مانا

  INF  -04/4* -28/4*  مانا

  DEBT  -13/5* -18/5*  مانا

  OIL  -47/6* -42/6*  مانا

  TAX  -43/4* -41/4*  مانا

  . استدرصد  95داري در سطح اطمينان يدهنده معن نشان *، پژوهشمحاسبات  :منبع

  

دهد همگي  مين پرون نشا -فيليپس يافته و كه نتايج دو آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم همچنان

انباشتگي  اين به معناي وجود هم. هر تركيب خطي از اين متغيرها نيز ماناست بنابراينمتغيرها مانا هستند، 

احتمال حصول نتايج  ،دوم كند و ميپيدا  مدت تحقق وجود ارتباط بلند ,براي همين اول بين متغيرهاست

 ن متغيرهاي موجود در مدل بايدمياابتدا از  ،اين بخش ادامه در .كاذب رگرسيوني وجود نخواهد داشت

كننده رابطه غيرخطي باشد و همچنين تابع انتقال  خطي و متغير انتقال مناسب كه ايجادوجود رابطه غير

  . گزارش شده است )2(اين آزمون در جدول  نتايج انجام. دشومناسب مدل، انتخاب 

  

  طي مدل پژوهشغيرخ نتايج آزمون انتخاب مدل مناسب  : 2جدول 
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گوياي رابطه ) 8(متغيرهاي تحقيق در رژيم حدي اول و معادله  ميان بيانگر رابطه) 7(كه معادله  طوريه ب

 . متغيرهاي تحقيق در رژيم حدي دوم است ميان

  تشريح نتايج

 خطي و تعيين متغير در صورت تاييد ارتباط غير قبل از آنكه وجود ارتباط غيرخطي مورد آزمون قرار گيرد و

 ي متعارف ريشه واحدها بر اساس آزمون پژوهشم، ابتدا بايد مانايي متغيرهاي كنيمدل را برآورد  انتقال،

پرون در جدول  -ي ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافته و فيليپسها نتايج آزمون. مورد آزمون قرار گيرد

  . ارائه شده است) 1(شماره 

  ي ريشه واحدها نتايج آزمون :1جدول 

  متغير  يافتهآزمون ديكي فولر تعميم آزمون فيليپس پرون ها نتيجه آزمون

 G  -07/3* -13/3*  مانا

  GC  -86/4* -95/5*  مانا

  INF  -04/4* -28/4*  مانا

  DEBT  -13/5* -18/5*  مانا

  OIL  -47/6* -42/6*  مانا

  TAX  -43/4* -41/4*  مانا

  . استدرصد  95داري در سطح اطمينان يدهنده معن نشان *، پژوهشمحاسبات  :منبع

  

دهد همگي  مين پرون نشا -فيليپس يافته و كه نتايج دو آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم همچنان

انباشتگي  اين به معناي وجود هم. هر تركيب خطي از اين متغيرها نيز ماناست بنابراينمتغيرها مانا هستند، 

احتمال حصول نتايج  ،دوم كند و ميپيدا  مدت تحقق وجود ارتباط بلند ,براي همين اول بين متغيرهاست

 ن متغيرهاي موجود در مدل بايدمياابتدا از  ،اين بخش ادامه در .كاذب رگرسيوني وجود نخواهد داشت

كننده رابطه غيرخطي باشد و همچنين تابع انتقال  خطي و متغير انتقال مناسب كه ايجادوجود رابطه غير

  . گزارش شده است )2(اين آزمون در جدول  نتايج انجام. دشومناسب مدل، انتخاب 

  

  طي مدل پژوهشغيرخ نتايج آزمون انتخاب مدل مناسب  : 2جدول 

به طوري که معادله )7( بيانگر رابطه ميان متغيرهاي تحقيق در رژيم حدي اول و معادله )8( 
گوياي رابطه ميان متغيرهاي تحقيق در رژيم حدي دوم است. 
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تشريح�نتايج
قبل از آنکه وجود ارتباط غيرخطي مورد آزمون قرار گيرد و در صورت تاييد ارتباط غير خطي و 
تعيين متغير انتقال، مدل را برآورد كنيم، ابتدا بايد مانايي متغيرهاي پژوهش بر اساس آزمون هاي 
متعارف ريشه واحد مورد آزمون قرار گيرد. نتايج آزمون هاي ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته و 

فيليپس ـ پرون در جدول شماره )1( ارائه شده است. 
جدول 1: نتايج آزمون هاي ريشه واحد

متغيرآزمون�ديکي�فولر�تعميم�يافتهآزمون�فيليپس�پروننتيجه�آزمون�ها
G٭3/07-٭3/13-مانا

GC٭4/86-٭5/95-مانا

INF٭4/04-٭4/28-مانا

DEBT٭5/13-٭5/18-مانا

OIL٭6/47-٭6/42-مانا

TAX٭4/43-٭4/41-مانا

منبع: محاسبات پژوهش، ٭ نشان دهنده معني داري در سطح اطمينان 95 درصد است. 

همچنان که نتايج دو آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته و فيليپس ـ پرون نشان مي دهد 
همگي متغيرها مانا هستند، بنابراين هر ترکيب خطي از اين متغيرها نيز ماناست. اين به معناي وجود 
هم انباشتگي بين متغيرهاست براي همين اول، وجود ارتباط بلند مدت تحقق پيدا مي کند و دوم، احتمال 
حصول نتايج کاذب رگرسيوني وجود نخواهد داشت. در ادامه اين بخش، ابتدا از ميان متغيرهاي موجود 
و  باشد  غيرخطي  رابطه  ايجاد کننده  که  مناسب  انتقال  متغير  و  غيرخطي  رابطه  وجود  بايد  مدل  در 
همچنين تابع انتقال مناسب مدل، انتخاب شود. نتايج انجام اين آزمون در جدول )2( گزارش شده است. 

جدول 2:  نتايج آزمون انتخاب مدل مناسب  غيرخطي مدل پژوهش

مدل�انتخاب�شده
 ���

 ������

���  

00: 32102  H 00: 3203  H 0: 304 H Transition 
variable 

Linear  ٢٢/٠  ٧٨/٠  ٠/�٠  GC  
LSTR1 ٠٠٢٢/٠ ١١/٠ ٠/�٠٣  INF  
LSTR1 ١/٠�٠  ٠/�٢  ٠/��٠  DEBT  
Linear  ٨٨/٠  ٩/٠�٠  ٠١١/٠  OIL  
Linear  ٠/�٩  ٠/�٠  ٠/�٠٧  TAX  

  .دار است و بنابراين معني 00/0برابر با  ،گانه باال حاالت پنج تمامبراي كلي  Fداري آماره  يسطح معن* 

خطي گزارش شده  رگانه جهت بررسي وجود رابطه غيچند Fي ها داري آماره ي، سطوح معن2در جدول 

كلي آزمون غيرخطي، با لحاظ  Fداري آماره  ، اوال به دليل معنيگانه چند Fي ها بر اساس نتايج آزمون. است

 توليد با متغيرهايرشد ن مياوجود رابطه غيرخطي  ي دولت،ها دو متغير نرخ تورم و رشد بدهيكدام از هر

ي دولت در سطح ها بدهيرشد  درآمدهاي نفتي ورشد درآمدهاي مالياتي، رشد مخارج دولت، تورم،  رشد

كه  زماني ،F4و  F2 ،F3ي چندگانه ها ديگر نتايج آزمون از طرف. شود ميدرصد تاييد  پنجداري  يمعن

، مدل بهينه غيرخطي ي دولت باشدها نرخ تورم يا رشد بدهي متغير انتقال هر يك از متغيرهاي توضيحي

انتخاب  Fگانه  ي چندها ي آزمونها داري آماره با اين حال سطح معني الجستيك با يك بار تغيير رژيم است،

بنابراين با تكيه بر . دهد ميتر نشان  تر و محتمل متغير تورم به عنوان متغير انتقال اين رابطه را قوي

توان نتيجه گرفت كه رابطه غيرخطي بين توليد داخلي بدون احتساب  ميي كشف رفتار غيرخطي ها آزمون

همچنين اين رابطه از نوع الجستيك با يك بار . شده وجود دارد ا متغيرهاي توضيحي در نظر گرفتهنفت ب

مقادير آستانه  قبل از برآورد مدل، .شود ميتغيير رژيم بوده و متغير تورم به عنوان متغير انتقال انتخاب 

دهد حد آستانه متغير  مينشان  نتايج. شود ميبرآورد  gridمتغير انتقال و سرعت انتقال بر اساس الگوريتم 

گيري از  با بهره ،در ادامه حال .است  63/16برابر با  ها رژيم ميانو سرعت تعديل  78/13انتقال برابر با 

 )3(نتايج در جدول . پرداخته خواهد شد) 6(شده در رابطه  به تخمين مدل تصريح J-Multiافزار  نرم

  .گزارش شده است

   

 ���

 ������

���  

00: 32102  H 00: 3203  H 0: 304 H Transition 
variable 

Linear  ٢٢/٠  ٧٨/٠  ٠/�٠  GC  
LSTR1 ٠٠٢٢/٠ ١١/٠ ٠/�٠٣  INF  
LSTR1 ١/٠�٠  ٠/�٢  ٠/��٠  DEBT  
Linear  ٨٨/٠  ٩/٠�٠  ٠١١/٠  OIL  
Linear  ٠/�٩  ٠/�٠  ٠/�٠٧  TAX  

  .دار است و بنابراين معني 00/0برابر با  ،گانه باال حاالت پنج تمامبراي كلي  Fداري آماره  يسطح معن* 

خطي گزارش شده  رگانه جهت بررسي وجود رابطه غيچند Fي ها داري آماره ي، سطوح معن2در جدول 

كلي آزمون غيرخطي، با لحاظ  Fداري آماره  ، اوال به دليل معنيگانه چند Fي ها بر اساس نتايج آزمون. است

 توليد با متغيرهايرشد ن مياوجود رابطه غيرخطي  ي دولت،ها دو متغير نرخ تورم و رشد بدهيكدام از هر

ي دولت در سطح ها بدهيرشد  درآمدهاي نفتي ورشد درآمدهاي مالياتي، رشد مخارج دولت، تورم،  رشد

كه  زماني ،F4و  F2 ،F3ي چندگانه ها ديگر نتايج آزمون از طرف. شود ميدرصد تاييد  پنجداري  يمعن

، مدل بهينه غيرخطي ي دولت باشدها نرخ تورم يا رشد بدهي متغير انتقال هر يك از متغيرهاي توضيحي

انتخاب  Fگانه  ي چندها ي آزمونها داري آماره با اين حال سطح معني الجستيك با يك بار تغيير رژيم است،

بنابراين با تكيه بر . دهد ميتر نشان  تر و محتمل متغير تورم به عنوان متغير انتقال اين رابطه را قوي

توان نتيجه گرفت كه رابطه غيرخطي بين توليد داخلي بدون احتساب  ميي كشف رفتار غيرخطي ها آزمون

همچنين اين رابطه از نوع الجستيك با يك بار . شده وجود دارد ا متغيرهاي توضيحي در نظر گرفتهنفت ب

مقادير آستانه  قبل از برآورد مدل، .شود ميتغيير رژيم بوده و متغير تورم به عنوان متغير انتقال انتخاب 

دهد حد آستانه متغير  مينشان  نتايج. شود ميبرآورد  gridمتغير انتقال و سرعت انتقال بر اساس الگوريتم 

گيري از  با بهره ،در ادامه حال .است  63/16برابر با  ها رژيم ميانو سرعت تعديل  78/13انتقال برابر با 

 )3(نتايج در جدول . پرداخته خواهد شد) 6(شده در رابطه  به تخمين مدل تصريح J-Multiافزار  نرم

  .گزارش شده است

   

 ���

 ������

���  

00: 32102  H 00: 3203  H 0: 304 H Transition 
variable 

Linear  ٢٢/٠  ٧٨/٠  ٠/�٠  GC  
LSTR1 ٠٠٢٢/٠ ١١/٠ ٠/�٠٣  INF  
LSTR1 ١/٠�٠  ٠/�٢  ٠/��٠  DEBT  
Linear  ٨٨/٠  ٩/٠�٠  ٠١١/٠  OIL  
Linear  ٠/�٩  ٠/�٠  ٠/�٠٧  TAX  

  .دار است و بنابراين معني 00/0برابر با  ،گانه باال حاالت پنج تمامبراي كلي  Fداري آماره  يسطح معن* 

خطي گزارش شده  رگانه جهت بررسي وجود رابطه غيچند Fي ها داري آماره ي، سطوح معن2در جدول 

كلي آزمون غيرخطي، با لحاظ  Fداري آماره  ، اوال به دليل معنيگانه چند Fي ها بر اساس نتايج آزمون. است

 توليد با متغيرهايرشد ن مياوجود رابطه غيرخطي  ي دولت،ها دو متغير نرخ تورم و رشد بدهيكدام از هر

ي دولت در سطح ها بدهيرشد  درآمدهاي نفتي ورشد درآمدهاي مالياتي، رشد مخارج دولت، تورم،  رشد

كه  زماني ،F4و  F2 ،F3ي چندگانه ها ديگر نتايج آزمون از طرف. شود ميدرصد تاييد  پنجداري  يمعن

، مدل بهينه غيرخطي ي دولت باشدها نرخ تورم يا رشد بدهي متغير انتقال هر يك از متغيرهاي توضيحي

انتخاب  Fگانه  ي چندها ي آزمونها داري آماره با اين حال سطح معني الجستيك با يك بار تغيير رژيم است،

بنابراين با تكيه بر . دهد ميتر نشان  تر و محتمل متغير تورم به عنوان متغير انتقال اين رابطه را قوي

توان نتيجه گرفت كه رابطه غيرخطي بين توليد داخلي بدون احتساب  ميي كشف رفتار غيرخطي ها آزمون

همچنين اين رابطه از نوع الجستيك با يك بار . شده وجود دارد ا متغيرهاي توضيحي در نظر گرفتهنفت ب

مقادير آستانه  قبل از برآورد مدل، .شود ميتغيير رژيم بوده و متغير تورم به عنوان متغير انتقال انتخاب 

دهد حد آستانه متغير  مينشان  نتايج. شود ميبرآورد  gridمتغير انتقال و سرعت انتقال بر اساس الگوريتم 

گيري از  با بهره ،در ادامه حال .است  63/16برابر با  ها رژيم ميانو سرعت تعديل  78/13انتقال برابر با 

 )3(نتايج در جدول . پرداخته خواهد شد) 6(شده در رابطه  به تخمين مدل تصريح J-Multiافزار  نرم

  .گزارش شده است

   

Transition variable

 Linear 0/04 0/78 0/22 GC

LSTR1 0/036 0/11 0/0022 INF

LSTR1 0/056 0/24 0/061 DEBT

 Linear 0/011 0/069 0/88 OIL

 Linear 0/074 0/06 0/94 TAX

* سطح معني داري آماره F کلي براي تمام حاالت پنج گانه باال، برابر با 0/00 و بنابراين معني دار است.
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در جدول 2، سطوح معني داري آماره هاي F چندگانه جهت بررسي وجود رابطه غير خطي گزارش 
آزمون  کلي   F آماره  معني داري  دليل  به  اوال  چند گانه،   F آزمون هاي  نتايج  اساس  بر  است.  شده 
غيرخطي، با لحاظ هرکدام از دو متغير نرخ تورم و رشد بدهي هاي دولت، وجود رابطه غيرخطي ميان 
رشد توليد با متغيرهاي رشد مخارج دولت، تورم، رشد درآمدهاي مالياتي، رشد درآمدهاي نفتي و 
رشد بدهي هاي دولت در سطح معني داري پنج درصد تاييد مي شود. از طرف ديگر نتايج آزمون هاي 
رشد  يا  تورم  نرخ  توضيحي  متغيرهاي  از  يک  هر  انتقال  متغير  که  زماني   ،F4 و   F2، F3 چندگانه 
بدهي هاي دولت باشد، مدل بهينه غيرخطي الجستيک با يک بار تغيير رژيم است، با اين حال سطح 
رابطه  اين  انتقال  متغير  عنوان  به  تورم  متغير  انتخاب   F چند گانه  آزمون هاي  آماره هاي  معني داري 
رفتار غيرخطي مي توان  آزمون هاي کشف  بر  تکيه  با  بنابراين  نشان مي دهد.  و محتمل تر  قوي تر  را 
نتيجه گرفت که رابطه غيرخطي بين توليد داخلي بدون احتساب نفت با متغيرهاي توضيحي در نظر 
گرفته شده وجود دارد. همچنين اين رابطه از نوع الجستيک با يک بار تغيير رژيم بوده و متغير تورم 
به عنوان متغير انتقال انتخاب مي شود. قبل از برآورد مدل، مقادير آستانه متغير انتقال و سرعت انتقال 
بر اساس الگوريتم grid برآورد مي شود. نتايج نشان مي دهد حد آستانه متغير انتقال برابر با 13/78 
و سرعت تعديل ميان رژيم ها برابر با 16/63 است. حال در ادامه، با بهره گيري از نرم افزار J-Multi به 

تخمين مدل تصريح شده در رابطه )6( پرداخته خواهد شد. نتايج در جدول )3( گزارش شده است.

جدول 3: نتايج تخمين مدل غير خطي براي مدل پژوهش

ضريب LSTR1 – Model

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

10/87 )0/00(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

0/82 )0/03(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

0/16 )0/003(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

-0/28 )0/00(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

-0/35 )0/00(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

-0/17 )0/00(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

1/52 )0/00(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

-1/37 )0/00(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

-0/36 )0/023(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

-0/74 )0/00(
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ادامه جدول 3: نتايج تخمين مدل غير خطي براي مدل پژوهش

ضريب LSTR1 – Model

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

0/86 )0/00(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

0/42 )0/01(

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

16/63 )0/00(
c1 13/98 )0/00( 

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

0/52
SD of residuals 0/32

منبع: يافته هاي پژوهش، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آماره هاي تي استيودنت ضرايب برآورد شده را نشان مي دهند.

جدول )2(، شامل ضرايب برآورد شده متغيرهاي توضيحي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يکنواختي 
است. کليه ضرايب در سطح معني داري پنج درصد معني دارند. حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر 
با 13/98 درصد است. بدين ترتيب معادله برآورد شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي 

توضيحي مخارج مصرفي دولت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير است:

 

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

 )9(

دو رژيم حدي مدل باال، يعني حالتي که تابع انتقال مقادير صفر يا يک )F=0 , F=1( را دارد به 
،)F=0( صورت زير تصريح مي شوند: رژيم حدي اول

 

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(  

  )10(

،)F=1( رژيم حدي دوم

 

  پژوهشبراي مدل  خطي دل غيرنتايج تخمين م :3جدول 

 LSTR1 – Model ضريب

0 )00/0( 87/10 

1 )03/0( 82/0 

2 )003/0( 16/0 

3 )00/0( 28/0- 

4 )00/0( 35/0- 

5 )00/0( 17/0- 

0 )00/0( 52/1 

1 )00/0( 37/1- 

2 )023/0( 36/0- 

3 )00/0( 74/0- 

4 )00/0( 86/0 

5 )01/0( 42/0 
 )00/0(63/16 

1c )00/0( 98/13 

2.RAdj 52/0 

SD of residuals 32/0 

  .دهند ميشده را نشان  ي تي استيودنت ضرايب برآوردها ، اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال آمارهي پژوهشها يافته :منبع

  

ي، حد آستانه متغير انتقال و پارامتر يكنواختي شده متغيرهاي توضيح شامل ضرايب برآورد ،)2(جدول 

حد آستانه متغير انتقال يعني نرخ تورم برابر با . درصد معنادارند پنجداري  كليه ضرايب در سطح معني. است

شده لگاريتم توليد داخلي بدون نفت بر حسب متغيرهاي  بدين ترتيب معادله برآورد. درصد است 98/13

  :ت، منابع تامين مالي مخارج دولت و نرخ تورم به صورت زير استمخارج مصرفي دول توضيحي

1 1
[1.37 1.21 0.24 0.28 0.73 0.35 ]( )

1 exp( 16.63( 13.98)) 2

[9.89 0.99 0.11 0.15 0.59 0.11 ]

t t t t

t

t t t t t t

GC INF DEBT TAX OIL
q

GDP GC INF DEBT TAX OIL

      
  

     
 

 
 

دارد به صورت  را) F=0 , F=1(يك ، يعني حالتي كه تابع انتقال مقادير صفر يا دو رژيم حدي مدل باال

 ،)F=0(رژيم حدي اول  :ندشو زير تصريح مي

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 17.035.028.016.082.087.10[  )10(  
 ،)F=1(وم رژيم حدي د

tttttt OILTAXDEBTINFGCG 25.051.002.120.055.052.1   )11(    )11(

بر پايه روابط )10( و )11(، متغير رشد مخارج دولت در رژيم اول با ضريب 0/82 مثبت بر رشد توليد 
ناخالص داخلي تاثيرگذار است. اين در حالي است که با گذر از رژيم اول و در رژيم دوم با ضريب 0/55- بر 
رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت تاثيرگذار است. بنابراين در سطوح تورمي  باالتر از 14/8 درصد، رشد 
مخارج دولت کاهش دهنده توليد است. از طرفي متغير نرخ تورم زماني که کمتر از 13/98 درصد است، اثر 
مثبت برابر با ضريب 0/16 بر رشد توليد داخلي بدون نفت دارد. زماني که تورم از رقم 13/98 درصد گذشت، 
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اثر منفي با ضريب اثرگذاري 0/20- بر رشد توليد داخلي بدون نفت خواهد داشت. رشد بدهي هاي دولت اثر 
منفي با ضريب برابر با 0/28- در رژيم اول و اثر منفي برابر با 1/02- بر رشد توليد داخلي بدون نفت در رژيم 
دوم داشته است. رشد در آمدهاي مالياتي و رشد درآمدهاي نفتي در رژيم اول داراي اثرات منفي به ترتيب 
برابر با 0/35- و 0/17- بر رشد توليد داخلي بوده اند. با اين حال اثر اين دو متغير بر توليد داخلي بدون نفت 
در رژيم دوم مثبت بوده و داراي ضرايب اثرگذاري به ترتيب برابر با 0/51 و 0/25 بر رشد توليد داخلي بدون 
نفت هستند. نمودار )1(، تابع انتقال مدل را در برابر متغير روند زماني به نمايش مي گذارد. چنان که ديده 
مي شود، اين تابع انتقال بيانگر وجود يک فرآيند تعديل ماليم دو  رژيمي  در  مدل برآوردشده پژوهش است.

توليد رشد مثبت بر  82/0مخارج دولت در رژيم اول با ضريب  رشد، متغير )11(و ) 10(بر پايه روابط 

بر  - 55/0اين در حالي است كه با گذر از رژيم اول و در رژيم دوم با ضريب . ناخالص داخلي تاثيرگذار است

رشد درصد،  8/14 باالتر از  ميدر سطوح تور بنابراين. فت تاثيرگذار استتوليد ناخالص داخلي بدون ن رشد

درصد است، اثر  98/13كه كمتر از  تورم زمانينرخ از طرفي متغير . دهنده توليد است مخارج دولت كاهش

درصد  98/13كه تورم از رقم  زماني. توليد داخلي بدون نفت دارد رشدبر  16/0مثبت برابر با ضريب 

ي ها بدهي رشد. توليد داخلي بدون نفت خواهد داشت رشدبر  - 20/0اثر منفي با ضريب اثرگذاري گذشت، 

توليد داخلي بدون  رشدبر  -02/1در رژيم اول و اثر منفي برابر با  -28/0با ضريب برابر با  منفي دولت اثر

رژيم اول داراي اثرات درآمدهاي نفتي در  رشدآمدهاي مالياتي و  در رشد. داشته است در رژيم دوم نفت

با اين حال اثر اين دو متغير بر توليد . اند توليد داخلي بوده رشدبر  -17/0و  - 35/0منفي به ترتيب برابر با 

 رشدبر  25/0و  51/0داخلي بدون نفت در رژيم دوم مثبت بوده و داراي ضرايب اثرگذاري به ترتيب برابر با 

تابع انتقال مدل را در برابر متغير روند زماني به نمايش  ،)1(نمودار  .توليد داخلي بدون نفت هستند

مدل  ر د  ميرژي  شود، اين تابع انتقال بيانگر وجود يك فرآيند تعديل ماليم دو ميكه ديده  چنان. گذارد مي

 .است پژوهشبرآوردشده 

  

  

  

 

  شكل تابع انتقال مدل در طي زمان: 1نمودار 
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نمودار 1: شکل تابع انتقال مدل در طي زمان

از سوي ديگر نمودار )2(، نمودار متغير آستانه اي را که در اين مطالعه متغير تورم است، به همراه 
حد آستانه تغيير رژيم به نمايش مي گذارد. 
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نمودار 2: روند زماني متغير آستانه اي و مقدار حد آستانه آن
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نمودار )2(، بيانگر اين است که در طول سال هايي که نرخ تورم باالتر از حد آستانه 13/98 درصد 
است، در رژيم حدي دوم و در طول سال هايي که مقدار نرخ تورم پايين تر از 13/98 درصد است، در 
رژيم حدي اول واقع هستيم. بنابراين در تمام  سال هايي که مقدار متغير آستانه باالتر از حد افقي حد 

آستانه اي بوده است، متعلق به رژيم حدي دوم است.
همچنان که در جدول )2( نيز مشاهده مي شود، متغير تورم در رژيم حدي اول با ضريب اثرگذاري 
0/16 توليد داخلي بدون نفت را تحت تاثير قرار مي دهد. اين در حالي است که با گذر از حد آستانه 
درصد، ضريب اثرگذاري تورم به صورت ماليم به مقدار 0/20- تغيير مي يابد. اين فرآيند را، نمودار )3(، 
به نمايش مي گذارد. به عبارت ديگر با افزايش سطح نرخ تورم به باالي 13/98 درصد، اثر اين متغير 

بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت منفي مي شود. 
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  فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري نرخ تورم بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت: 3نمودار 

  

در رژيم اول، توليد  82/0گذاري برابر با ي دولت با ضريب اثرير مخارج مصرفگفته شد، متغ هك همچنان

توليد داخلي  -55/0اين متغير در رژيم دوم با ضريب برابر با . دهد ميبدون نفت داخلي را تحت تاثير قرار 

فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري مخارج مصرفي بر توليد داخلي بدون . دهد ميبدون نفت را تحت تاثير قرار 

 . شده است به نمايش گذاشته ،)4(نمودار نفت در 
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نمودار 3: فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري نرخ تورم بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت

همچنان که گفته شد، متغير مخارج مصرفي دولت با ضريب اثرگذاري برابر با 0/82 در رژيم اول، 
توليد بدون نفت داخلي را تحت تاثير قرار مي دهد. اين متغير در رژيم دوم با ضريب برابر با 0/55- 
توليد داخلي بدون نفت را تحت تاثير قرار مي دهد. فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري مخارج مصرفي بر 

توليد داخلي بدون نفت در نمودار )4(، به نمايش گذاشته شده است. 
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  فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري رشد مخارج دولت بر رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت: 4نمودار 

  

و در رژيم دوم با ضريب  -17/0درآمدهاي نفتي در رژيم اول با ضريب اثرگذاري برابر با رشد متغير 

ساز و ، )5( نمودار. دهد ميتحت تاثير قرار ليد داخلي بدون احتساب نفت را تورشد  ،25/0اثرگذاري برابر با 

توليد داخلي بدون نفت را نشان  رشد درآمدهاي نفتي دولت بررشد  تغيير ضريب اثرگذاري متغير كار

  .دهد مي

 

 
  خلي بدون نفتفرآيند تغيير ضريب اثرگذاري رشد درآمدهاي نفتي دولت بر رشد توليد ناخالص دا: 5نمودار 
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نمودار 4: فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري رشد مخارج دولت بر رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت

متغير رشد درآمدهاي نفتي در رژيم اول با ضريب اثرگذاري برابر با 0/17- و در رژيم دوم با ضريب 
اثرگذاري برابر با 0/25، رشد توليد داخلي بدون احتساب نفت را تحت تاثير قرار مي دهد. نمودار )5(، ساز و 
كار تغيير ضريب اثرگذاري متغير رشد درآمدهاي نفتي دولت بر رشد توليد داخلي بدون نفت را نشان مي دهد.

  فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري رشد مخارج دولت بر رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت: 4نمودار 

  

و در رژيم دوم با ضريب  -17/0درآمدهاي نفتي در رژيم اول با ضريب اثرگذاري برابر با رشد متغير 

ساز و ، )5( نمودار. دهد ميتحت تاثير قرار ليد داخلي بدون احتساب نفت را تورشد  ،25/0اثرگذاري برابر با 

توليد داخلي بدون نفت را نشان  رشد درآمدهاي نفتي دولت بررشد  تغيير ضريب اثرگذاري متغير كار

  .دهد مي

 

 
  خلي بدون نفتفرآيند تغيير ضريب اثرگذاري رشد درآمدهاي نفتي دولت بر رشد توليد ناخالص دا: 5نمودار 
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نمودار 5: فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري رشد درآمدهاي نفتي دولت بر رشد توليد ناخالص داخلي 
بدون نفت

بر پايه نتايج گزارش شده در جدول )2(، متغير درآمدهاي مالياتي دولت در رژيم اول با ضريب 
منفي برابر با 0/35- توليد داخلي بدون احتساب نفت را تحت تاثير قرار مي دهد. با گذر از رژيم اول و 
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در رژيم حدي دوم ضريب اثرگذاري اين متغير بر توليد به مقدار 0/51 تغيير مي کند. نمودار )6(، اين 
فرآيند تعديل پويا را به نمايش مي گذارد. 

، متغير درآمدهاي مالياتي دولت در رژيم اول با ضريب منفي برابر با )2(شده در جدول  بر پايه نتايج گزارش

اول و در رژيم حدي  با گذر از رژيم  .دهد مياحتساب نفت را تحت تاثير قرار  بدونتوليد داخلي  -35/0

اين فرآيند تعديل پويا را  ،)6(نمودار . كند ميتغيير  51/0گذاري اين متغير بر توليد به مقدار دوم ضريب اثر

  . گذارد ميبه نمايش 

 

 
  فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري رشد درآمدهاي مالياتي دولت بر رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت: 6نمودار 

  

ي دولت به بانك ها يتوان اظهار داشت متغير بده مي، )2(شده در جدول  با استناد به نتايج گزارش نهايتدر 

در رژيم دوم توليد داخلي بدون نفت  -02/1در رژيم اول و با ضريب برابر با  -28/0مركزي با ضريب مثبت 

ي دولت به بانك مركزي بر توليد داخلي ها اين فرآيند تغيير اثرگذاري بدهي. دهد ميرا تحت تاثير قرار 

  .ردگذا ميبه نمايش  )7(بدون نفت را نمودار 
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نمودار 6: فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري رشد درآمدهاي مالياتي دولت بر رشد توليد ناخالص داخلي 
بدون نفت

در نهايت با استناد به نتايج گزارش شده در جدول )2(، مي توان اظهار داشت متغير بدهي هاي 
دولت به بانک مرکزي با ضريب مثبت 0/28- در رژيم اول و با ضريب برابر با 1/02- در رژيم دوم 
توليد داخلي بدون نفت را تحت تاثير قرار مي دهد. اين فرآيند تغيير اثرگذاري بدهي هاي دولت به 

بانک مرکزي بر توليد داخلي بدون نفت را نمودار )7( به نمايش مي گذارد.
  

 

 
هاي دولت بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري بدهي: 7نمودار   

 
 گذاري سرمايهشده  بيني ي نيكويي برازش و مقايسه روند واقعي و پيشيها در ادامه اين بخش از طريق آزمون

ي نيكويي ها آزمون. پردازيم مي LSTR1سنجي نتايج حاصل از برآورد مدل بخش خصوصي به اعتبار

سماندها و خطي در پي واريانس، باقي ماندن رفتار غيري همبستگي سريالي، ناهمسانها برازش شامل آزمون

گزارش  6تا  1ي ها نتايج آزمون همبستگي سريالي براي وقفه ،)4(در جدول . ستآزمون ثبات پارامترها

وجود  LSTR1پسماندهاي مدل  بر پايه نتايج اين آزمون اثري از وجود همبستگي سريالي در. شده است

 افزايد، زيرا در صورت وجود همبستگي سريالي، ضرايب مدل از مينتايج اين آزمون بر اعتبار مدل . ندارد

  .بود اعتبار اقتصادسنجي برخوردار نبوده و بايد جهت رفع همبستگي سريالي در پسماندها به دنبال راهكار 

  

آزمون همبستگي سريالي پسماندها :4 جدول  
احتمالارزش   df2df1F وقفه آماره 

07/0  22 1 74/1  1 
09/0  20 2 60/1  2 
06/0  18 3 44/2  3 
08/0  16 4 79/1  4 
09/0  14 5 18/0  5 
21/0  12 6 99/2  6 

پژوهشي ها يافته :منبع  
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نمودار 7: فرآيند تغيير ضريب اثرگذاري بدهي هاي دولت بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت
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در ادامه اين بخش از طريق آزمون هاي نيکويي برازش و مقايسه روند واقعي و پيشي بيني شده 
مي پردازيم.   LSTR1 مدل  برآورد  از  حاصل  نتايج  اعتبارسنجي  به  خصوصي  بخش  سرمايه گذاري 
آزمون هاي نيکويي برازش شامل آزمون هاي همبستگي سريالي، ناهمساني واريانس، باقي ماندن رفتار 
غيرخطي در پسماندها و آزمون ثبات پارامترهاست. در جدول )4(، نتايج آزمون همبستگي سريالي 
براي وقفه هاي 1 تا 6 گزارش شده است. بر پايه نتايج اين آزمون اثري از وجود همبستگي سريالي در 
پسماندهاي مدل LSTR1 وجود ندارد. نتايج اين آزمون بر اعتبار مدل مي افزايد، زيرا در صورت وجود 
همبستگي سريالي، ضرايب مدل از اعتبار اقتصادسنجي برخوردار نبوده و بايد جهت رفع همبستگي 

سريالي در پسماندها به دنبال راهکار بود.

جدول 4: آزمون همبستگي سريالي پسماندها

وقفه�Fآمارهdf2df1ارزش�احتمال

0/072211/741
0/092021/602
0/061832/443
0/081641/794
0/091450/185
0/211262/996

منبع: يافته هاي پژوهش

همچنين جدول )5(، نتايج آزمون هاي اعتبارسنجي ناهمساني واريانس، باقي بودن رفتار غيرخطي 
آزمون  معني دار  و سطح  آماره  مي دهد.  گزارش  را  پارامترها  ثبات  آزمون  همچنين  و  پسماندها  در 
ناهمساني واريانس به ترتيب برابر با 0/86 و 0/56 است. اين نتيجه نشان مي دهد فرضيه صفر آزمون 
ناهمساني واريانس مبني بر همسان واريانس بودن پسماندها قابل رد نيست. بنابراين در پسماندهاي 
مدل LSTR1 برآورد شده، ناهمساني واريانس وجود ندارد. اين نتيجه نيز مطلوب بوده و بر اعتبار نتايج 
مدل مي افزايد. در جداول )4( و )5( سطح معني داري آماره آزمون نبود رابطه غيرخطي در پسماندها 
برابر با رقم 0/23 گزارش شده است. به همين دليل فرضيه صفر اين آزمون قابل رد نيست، بنابراين در 
پسماندهاي حاصل از مدل LSTR1 رابطه غيرخطي وجود ندارد. به بيان ديگر مدل برآوردشده توانايي 

برازش رفتار غيرخطي را داشته است و نيازي به افزودن تابع انتقال جديد به مدل نيست.
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جدول 5: نتايج آزمون هاي تشخيصي

ارزش�احتمال �Fآماره آزمون
0/56 0/86 آزمون ناهمساني واريانس
0/23 - آزمون نبود رابطه غيرخطي باقي مانده
0/00 10/94 آزمون ثابت بودن پارامترها

منبع: يافته هاي پژوهش

از سوي ديگر بر پايه نتايج آزمون ثبات پارامترهاي مدل LSTR1، با توجه به اينکه مقدار آماره 
آزمون برابر با 10/94 و مقدار سطح معني داري اين آزمون 0/00 است بنابراين در سطح اطمينان 95 
درصد، نتيجه مي شود فرضيه صفر آزمون ثبات پارامترها رد مي شود. به عبارت ديگر نتيجه مي شود 
که در سطح معني داري پنج درصد، پارامترهاي برآورد شده مدل بي ثبات هستند و از پويايي و تغيير 
برخوردارند. نتيجه اين آزمون، ناپايداري و تغيير ضريب اثرگذاري متغيرهاي توضيحي بر متغير وابسته 

را تاييد مي كند.

خالصه�و�تفسير�نتايج
در اين پژوهش به دنبال آزمون وجود و مدل سازي رابطه غير خطي مخارج دولت و منابع تامين 
مالي آن بر توليد در اقتصاد ايران بوديم. نتايج آزمون غيرخطي نشان داد، با لحاظ هر يک از متغيرهاي 
توضيحي نرخ تورم و رشد بدهي هاي دولت به عنوان متغير انتقال، وجود رابطه غيرخطي ميان رشد 
توليد با متغيرهاي رشد مخارج دولت، نرخ تورم، رشد درآمدهاي مالياتي، رشد درآمدهاي نفتي و رشد 
بدهي هاي دولت در سطح معني داري پنج درصد تاييد مي شود. با اين حال سطوح معني داري براي 
متغير نرخ تورم به عنوان متغير انتقال دقيق تر است. بر پايه نتايج تخمين مدل، حد آستانه متغير 
انتقال که تورم برابر با 13/98 درصد است و همچنين پارامتر يکنواختي برابر با 16/63 تخمين زده 
شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، کليه ضرايب متغيرهاي توضيحي معني دارند. نتايج نشان 
بانک مرکزي در رژيم حدي  به  مي دهد متغير رشد مخارج مصرفي دولت و رشد بدهي هاي دولت 
اول به ترتيب اثر مثبت و منفي و در رژيم دوم هر دو متغير اثر منفي بر رشد توليد دارند. بر عکس 
متغيرهاي رشد درآمد نفتي و رشد درآمد مالياتي دولت داراي وضعيت متفاوتي هستند. اين دو متغير 
در رژيم اول اثر منفي بر رشد توليد دارند، با اين حال با گذر از رژيم حدي اول و در رژيم حدي دوم 
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اثرگذاري اين متغيرها بر توليد مثبت است. متغير نرخ تورم به عنوان متغير آستانه، در رژيم حدي اول 
اثر مثبت و در رژيم حدي دوم اثر منفي بر رشد توليد داخلي بدون نفت دارد. 

اين نتايج به صورت اکيد بيان مي دارد افزايش نرخ تورم ضمن اثرات مستقيم زيان بار همچون 
افزايش بي ثباتي فضاي توليد و کسب و کار، کاهش تمايل به سرمايه گذاري و همچنين کاهش انگيزه 
توليد که  به کاهش توليد و رشد اقتصادي منجر مي شود، موجب مي شود افزايش مخارج و بدهي هاي 
دولت کاهنده رشد اقتصادي باشد. از طرفي مطالعه اجمالي آمارهاي کشور بيان مي دارد متوسط نرخ 
تورم 38 ساله مورد بررسي در اين پژوهش باالي 16 درصد بوده است، بنابراين با استناد به نتايج 
حاصل شده در اين پژوهش، اقتصاد ايران به طور متوسط در رژيم حدي دوم واقع بوده است. بنابراين 
وضعيت لزوم افزايش انضباط مالي دولت و کاهش اندازه دولت در اقتصاد و کاستن از سطح بدهي ها را 
روشن مي سازد. از طرفي نتايج بر اين نکته تاکيد دارد که در رژيم حدي دوم منابع تامين مالي مخارج 
اما چون درآمدهاي  اقتصادي هستند.  افزايش دهنده رشد  دولت شامل درآمدهاي نفتي و ماليات ها 
نفتي وابسته به قيمت نفت بوده که تحت تاثير پارامترهاي سياسي و اقتصادي بين المللي است، به 
همين دليل تکيه يک جانبه دولت بر درآمدهاي نفتي منطقي به نظر نمي رسد. نتايج پژوهش بر لزوم 

ايجاد نظام جامع و با برنامه ريزي مناسب مالياتي تاييد دارد. 
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