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چکيده
توسعه بازارهای مالی نقش بسيار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و يکی از مهم ترين اهداف توسعه اقتصادی،
افزايش اشتغال است؛ اما در اين ميان ،اثر تورم بر رابطه بين توسعه مالی و اشتغال نمی بايد ناديده گرفته شود .از
اين رو ،در مطالعه حاضر به ،بررسی اثر تورم بر رابطه بين توسعه مالی و اشتغال در ايران طی دوره زمانی -3131
 3113پرداخته شده است .نتايج برآوردها با استفاده از مدل رگرسيون انتقال ماليم ( )STRنشان می دهد که
با باالتر رفتن تورم از سطح آستانه ،اثر منفی شبه پول بر نرخ بيکاری تشديد شده و افزايش شبه پول ،اثر
بيشتری بر افزايش اشتغال داشته است .همچنين با افزايش تورم و گذر از حد آستانه ای ،افزايش حجم بازار
سرمايه و نيز افزايش اعتبارات اعطايی داخلی به بخش خصوصی ،موجب کاهش اشتغال شده ،و اثر متغير پايه
پولی بر نرخ بيکاری نيز در هر دو رژيم مثبت بوده ،با اين تفاوت که باالتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه
تورم) ،اثر مثبت پايه پولی بر نرخ بيکاری را تشديد کرده ،و به عبارتی ،با باالتر رفتن تورم ،افزايش پايه پولی،
اثر بيشتری بر کاهش اشتغال داشته است.
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 .9مقدمه
اجماع نظر اقتصاددانان نشان می دهد که توسعه بازارهای مالی ،نقش مهمی در توسعه اقتصادی و
کاهش نابرابری های اقتصادی دارد .در واقع به صورت کلی ،توسعه مالی با مقررات زدايی بخش
بانکی ،تسهيل مبادالت ،افزايش دسترسی به منابع مالی برای سرمايه گذاری و وام و همچنين کاهش
محدوديت های اعتباری ،موجب افزايش بهره وری ،رشد اقتصادی ،باال رفتن دستمزدها و افزايش
اشتغال خواهد شد (.)Dehejia & Gupta, 2014: 20
در اين خصوص ،بسياری از محققان با به کارگيری روش های مختلف و مستند ،همبستگی مثبت
قوی بين توسعه بازارهای مالی و عملکرد بخش واقعی اقتصاد را بررسی و تأييد کرده اند .به طور
متوسط ،در شرايط تقريباً يکسان ،کشورهای با سيستم مالی توسعه يافته نسبت به اقتصادهای با
بازارهای مالی سطح پايين ،دارای سطوح باالتری از فعاليت های واقعی و نرخ سريع تر رشد هستند
(.)Boyd et al., 1996: 4
در حالی که بسياری از مطالعات ،همبستگی منفی معنی داری بين تورم و عملکرد بخش واقعی
اقتصاد کشف کرده اند ،اما در اين خصوص ،ديدگاه های اقتصادی متفاوتی وجود دارد؛ به اين صورت
که برخی معتقدند بين نرخ تورم و عملکرد بخش واقعی اقتصاد ،از جمله رشد ،رابطه منفی وجود
دارد .برخی نيز اعتقاد دارند که نرخ تورم با نرخ رشد اقتصادی ،ارتباط مثبت دارد .عده ای نيز معتقدند
که يک حد آستانه ای برای نرخ تورم وجود دارد؛ به اين صورت که در نرخ های پايين تر از حد
آستانه ای ،رابطه نرخ تورم با عملکرد فعاليت های اقتصادی مثبت ،و در نرخ های باالتر از حد
آستانه ای ،رابطه اين دو متغير منفی بوده ،اما به هر صورت ،شکی نيست که حداقل در نرخ های
تورم باال ،رابطه بين تورم و عملکرد فعاليت های واقعی اقتصادی منفی است .در اين ميان به طور
خاص ،شواهد قابل توجهی وجود دارد که تورم با عملکرد بازار مالی همبستگی منفی و قابل توجهی
دارد (همان).
به طور کلی ،با توجه به ادبيات نظری در مورد رابطه بين تورم و توسعه بازارهای مالی ،در مورد
اينکه نتيجه برايند نيروهای توسعه بخش مالی و تورم بر فعاليت های اقتصادی ،از جمله اشتغال
به طور احتمالی چگونه خواهد بود ،بستگی به ميزان نرخ تورم و ميزان توسعه يافتگی بازارهای مالی
دارد؛ به اين صورت که اگر ميزان تورم در سطح پايينی قرار داشته باشد ،احتماالً توسعه بخش مالی
و تورم پايين ،هر دو موجب رشد اقتصادی و بهبود عملکرد فعاليت های اقتصادی خواهد شد .اما
چنانچه تورم در سطح بااليی قرار داشته و شدت آن ،از ميزان توسعه يافتگی بازارهای مالی بيشتر
باشد ،به نظر می رسد که تورم اثر منفی و غالب را بر فعاليت های اقتصادی خواهد داشت؛ يعنی
احتماالً برايند نيروهای تورم و توسعه بازارهای مالی بر فعاليت های اقتصادی منفی خواهد بود .در
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اين ميان ،حتی اگر توسعه يافتگی بازارهای مالی در سطح بااليی قرار داشته باشد ،از آنجا که توسعه
مالی خود افزايش تورم را تشديد خواهد کرد ،ممکن است نهايتاً اثر توسعه مالی مغلوب اثرات منفی
تورم باال شود؛ اما اگر شدت توسعه يافتگی بازارهای مالی بيشتر از شدت تورم باشد ،انتظار می رود
که ،توسعه بازارهای مالی (حتی در حضور تورم) موجب بهبود عملکرد فعاليت های اقتصادی شود.
بر اين اساس و با توجه به اهميت تسريع توسعه اقتصادی و افزايش اشتغال در ايران و از سويی
نرخ تورم باالی سال های اخير ،مطالعه حاضر به بررسی و برايند اثرات تورم بر رابطه بين توسعه مالی
و اشتغال پرداخته است .در واقع در اين مطالعه ،نشان داده شده است که چگونه تورم ارتباط بين
توسعه مالی و اشتغال را تحت تأثير قرار خواهد داد .بر اين مبنا در بخش دوم ،به مبانی نظری در
خصوص اثرات تورم بر رابطه بين توسعه مالی و اشتغال پرداخته شده است و در بخش سوم ،مطالعات
پيشين در اين خصوص مورد بررسی قرار گرفته اند .در بخش چهارم ،الگو و روش برآورد آن معرفی
شده ،در بخش پنجم ،به تحليل نتايج برآوردها پرداخته شده و در نهايت در بخش ششم ،نتيجه گيری
و پيشنهادات برگرفته از اين مطالعه ،ارائه شده است.
 .0مبانی نظري
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يک سيستم مالی توسعه يافته ،امکان دسترسی بهتر به منابع مالی را فراهم خواهد کرد و از اين
طريق ،موجب افزايش سرمايه و سرمايه گذاری و در نتيجه ،افزايش توليد و درآمد و نهايتاً باعث
افزايش اشتغال می شود تا جايی که سبب افزايش فشار رقابتی در بازار کار و باال رفتن دستمزدها و
افزايش رض ايت شغلی نيز خواهد شد .اين در حالی است که با دسترسی راحت تر به منابع مالی،
بنگاه ها مشکلی برای پرداخت اين دستمزد باال نخواهند داشت (.)Schafer & Steiner, 2014: 2
اما در اين ميان ،اثر تورم بر رابطه بين توسعه مالی و اشتغال نبايد ناديده گرفته شود؛ زيرا در
صورتی که افزايش تسهيالت و رشد نقدينگی همراه با تورم و فعاليت های رانت جويانه باشد ،احتماالً
اثر منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال خواهد داشت؛ چرا که در شرايط تورمی ،واسطه های مالی تمايلی
به قراردادهای مالی بلندمدت نخواهند داشت و متمايل به حفظ پرتفوی بسيار سيال هستند .بنابراين،
در چنين شرايطی ،واسطه های مالی عالقه کمتری برای تأمين مالی بلندمدت جهت تشکيل سرمايه
دارند .و هر دو گروه وام دهندگان و وام گيرندگان نيز تمايل اندکی به انعقاد قراردادهای مالی بلندمدت
دارند ( )Rousseau & Wachtel, 2002: 4و لذا به صورت کلی ،واسطه های مالی در شرايط تورمی
کارآيی کمتری دارند (.)Wahid et al., 2011: 7
در واقع تورم ،اثر منفی بر عمق مالی دارد ( )Rousseau & Wachtel, 2002: 16و موجب حفظ
سطح پايينی از توسعه مالی می شود؛ که در اين حالت ،نرخ تورم باال همراه با بازدهی پايين سرمايه،
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انگيزه سرمايه گذاری را از بين خواهد برد و تورم باال ،مانعی برای ايجاد قراردادهای مالی بلندمدت
خواهد شد .با اين حال ،اگر نرخ تورم باال ،ولی قابل پيش بينی باشد ،انگيزه واسطه گری های مالی را
افزايش خواهد داد؛ اما واقعيت اين است که نرخ تورم باالتر با نوسانات نرخ تورم بيشتر ،و از اين رو،
با عدم اطمينان بيشتر گره خورده است (.)Akosah, 2013: 4
يکی ديگر از مهم ترين کانال های اثرگذاری تورم بر رابطه ميان توسعه مالی و اشتغال ،تأثير تورم
بر سرمايه گذاری بوده ،و به واقع ،تورم يکی از محدوديت های سرمايه گذاری است که موجب می شود
سرمايه گذاری کاهش يابد .در اين رابطه خان ،سنهادجی ،و اسميت ،)2002( 3بويد ،لوين ،و اسميت2
( ،)2003و روسو و واچتل ( )2002نشان می دهند که چگونه تورم اثرات عمق مالی را که به
سرمايه گذاری مرتبط می شود ،کاهش می دهد (.)Gillman & KejInk, 2007: 2
در واقع ،در محيط تورمی جريان اطالعات نامطمئن تر و دسترسی به اطالعات درست مشکل تر
خواهد شد و از اين لحاظ ،سرمايه گذاری و بازدهی پروژه های سرمايه گذاری کاهش خواهد يافت.
همچنين عدم قطعيت در مورد قيمت ها موجب نااطمينانی در مورد نرخ تورم و نرخ ارز نيز خواهد شد
و هزينه های مصون سازی خطرات مالی را ميان شرکای تجاری بالقوه افزايش و امکان آسيب پذيری از
لحاظ خطرات سوداگرانه را نيز افزايش خواهد داد ( ،)Rousseau & Wachtel, 2002: 3و موجب می شود
اقتصاد از منافع حضور گسترده در بازارهای خارجی و حضور ارائه دهندگان داخلی خدمات مالی در
بازارهای بين المللی تجارت خدمات مالی و توسعه بيشتر فعاليت های مالی بين المللی و فعاليت های
تجاری محروم بماند و اين مسأله به معنای از دست دادن بازارهای خارجی برای صادرات بيشتر است.
از سوی ديگر ،با افزايش تورم ،فعاليت های وام دهی بانکی و توسعه بازار سهام به سرعت کاهش
می يابد؛ که اين عواقب منفی بر عملکرد بخش مالی از طريق اصطکاک بازار اعتبار ،منجر به جيره بندی
اعتباری و سهميه بندی اعتباری شديد با افزايش تورم می شود و در نتيجه ،موجب کاهش وام دهی،
تخصيص ناکارآمد منابع و کاهش فعاليت های واسطه ای و نهايتاً باعث کاهش تشکيل سرمايه و
سرمايه گذاری خواهد شد (.)Boyd et al., 2001:2
با اين حال ،آزارياديس و اسميت )3332( 1در اين رابطه بر اهميت سطح آستانه ای تورم تأکيد،
و اظهار می کنند که نتيجه منفی تورم بر بازدهی بخش مالی ،زمانی تأثيرگذار است که نرخ تورم
بيش از حد آستانه ،و يا به عبارتی ،نرخ تورم به اندازه کافی باال باشد (.)Naceur & Ghazouani, 2004:2
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همچنين تورم باال اغلب با اشکال مختلف سرکوب مالی توسط اقدامات دولت ،برای محافظت از
بخش های خاصی از اقتصاد همراه ،و به عنوان مثال ،ايجاد سقف نرخ بهره و تخصيص وام و اعتبارات هدايت
شده ،در محيط های با تورم باال شايع است .چنين کنترل هايی منجر به تخصيص ناکارآمد سرمايه خواهد
شد که مانع رشد ،توسعه اقتصادی و افزايش اشتغال می باشد (.)Rousseau & Wachtel, 2002: 4
همچنين در شرايط اشتغال کامل با افزايش تورم ،خود کارگران نيز فراغت را بر کار ترجيح
می دهند و اين تمايل به سمت اوقات فراغت موجب افزايش دستمزهای واقعی می شود ،که اين
مسأله موجب می شود که بنگاه عوامل توليد را از کارگران به سمت سرمايه های ارزان تر تعويض کند
و در نتيجه ،اشتغال کاهش يابد (.)Gillman & KejInk, 2007:4
به طور کلی برای يک اقتصاد در حال توسعه ،دستيابی به تمام منافع يک بخش عميق و فعال
مالی مستلزم اين است که نرخ تورم در سطح پايينی حفظ و به طور مداوم کنترل شود ( Bittencourt,
.)2008:20
 .1پيشينه پژوهش
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در زمينه موضوع اين مطالعه و در چارچوب مطالعات خارجی ،می توان به مطالعات زير اشاره نمود:
بويد و همکاران ( )Boyd et al., 2001در مطالعه ای در مورد اثر تورم بر عملکرد بخش مالی،
بيان می کنند که با افزايش تورم ،عملکرد بخش مالی کاهش می يابد ،اما تأثير نهايی تورم اضافی در
بخش مالی ،به سرعت در حال کاهش خواهد بود .بنابراين ممکن است اثرات منفی نرخ تورم در سطح
بااليی از تورم ،شتاب بيشتری نسبت به عملکرد بخش مالی داشته باشد ،اما به صورت تدريجی
همبستگی منفی بين تورم و فعاليت های واسطه و بخشی مالی کاهش خواهد يافت.
گيلمن و کجاک ( )Gillman & Kejak, 2007نيز در مطالعه ای در مورد تورم ،توسعه مالی و
سرمايه انسانی بيان می کنند که تورم باعث کاهش همزمان عمق مالی ،سرمايه گذاری ،نرخ رشد و
اشتغال می شود .در واقع ،آنها بيان می کنند که تورم موجب افزايش هزينه واسطه گری های مالی
پس انداز–سرمايه گذاری خواهد شد.
کريشنان ( ) Krishnan, 2011به بررسی توسعه مالی در بازارهای نوظهور پرداخته است و بيان
می کند که توسعه بازارهای مالی منجر به افزايش رشد اقتصادی و بهبود بهره وری می شود؛ چرا که
عملکرد بهتر سيستم های مالی موجب سهولت تأمين مالی خارجی و کاهش موانع گسترش بنگاه های
اقتصادی می گردد .بنابراين عملکرد خوب بازارهای مالی ،بويژه برای اقتصادهايی با بازارهای نوظهور
امری حياتی است.
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المالکی و باتاينه ( )Almaleki & Batayneh, 2015به بررسی رابطه بين تورم و توسعه مالی
پرداخته اند و با استفاده از روش  ARDLبه اين نتيجه رسيده اند که ،هم در بلند مدت و هم ،در
کوتاه مدت ،نرخ تورم اثر منفی قابل توجهی بر روی توسعه بخش مالی دارد .آنها همچنين بيان
می کنند که ترکيبی از تورم پايين با توسعه بخش مالی ،نقش حياتی و اساسی در دستيابی به رشد
اقتصادی پايدار ايفا می کند .اما اگر نرخ تورم باال باشد ،ارتباط بين تورم و فعاليت های واقعی اقتصاد
در بلندمدت منفی خواهد شد.
همچنين عليمی ( ،)Alimi, 2014آزتورک و کاراگوز ( ،)Ozturk & Karagoz, 2012ابی
( ،)Abbey, 2012آدهيامبو ( ،)Odhiambo, 2012ابوترابی ( ،)Aboutorabi, 2012بيتنکورت
( )Bittencourt, 2011و کيم و همکاران ( )Kim, et al., 2010به بررسی رابطه بين تورم و توسعه
مالی پرداخته اند .و در اين رابطه ،رحيم و اينلوال ( ،)Raheem & Oyinlola, 2015آدهايامبو
( ،)Odhiambo, 2009روسو و ايلمازکودای ( ،)Rousseau & Yilmazkuday, 2009گيلمن و
هريس ( ،)Gillman & Harris, 2004هونگ ( )Hung, 2003و روسو و واچتل ( & Rousseau
 )Wachtel, 2000نيز به بررسی رابطه بين تورم ،توسعه مالی و رشد پرداخته اند.
از مطالعات داخلی می توان به موارد زير اشاره کرد:
کريمی ( )3131در مقاله ای به بررسی ساختار ،استراتژی ها و سياست های توسعه بازار مالی در
ايران پرداخته است .اين مقاله ،رخدادهای مالی ،توسعه مالی ،سرکوب مالی و آزادسازی مالی ،ساختار
بازار مالی ،استراتژی ها و سياست های توسعه مالی در کشورهای منتخب و ايران را مورد بررسی قرار
داده و استراتژی ها و سياست های پيشنهادی را در چارچوب آن تبيين می نمايد.
دادگر و نظری ( )3133در مطالعه ای به ارزيابی شاخص های توسعه مالی در ايران پرداخته اند.
در اين تحقيق ،به ارزيابی ابعاد مختلف توسعه مالی و مقايسه شاخص های توسعه مالی ايران و 33
کشور خاورميانه و آفريقا پرداخته شده است؛ که نتايج آن نشان می دهد ،شاخص های توسعه مالی
ارائه شده در برخی سال ها ،بهبودی نسبی نشان می دهند.
فالحتی و همکاران ( )3133به بررسی اثر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ايران پرداخته اند و
در نتايج اين مطالعه بيان کرده اند که تورم در نرخ های پايين ،اثر منفی اما بی معنی بر توسعه
بازارهای پولی دارد؛ اما در نرخ های باال ،اثر منفی و معناداری بر توسعه مالی دارد.
هاديان و ايزدی ( )3131در مطالعه ای به بررسی نقش تورم در اثربخشی توسعه بازارهای مالی
بر رشد اقتصادی در ايران طی دوره  3110-3133پرداخته اند و با بهره گيری از تکنيک رگرسيون
آستانه ای به اين نتيجه رسيده اند که چنانچه نرخ تورم در سطح  1/10درصد قرار گيرد ،بازارهای
مالی می توانند نقش مثبت و مؤثر بر رشد اقتصادی داشته باشند .به عبارت ديگر ،قرار داشتن اقتصاد
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ايران در سطح تورم باال مبين اين نکته است که بازارهای مالی نمی توانند نقش تعيين کننده ای در
ايجاد رشد و توسعه اقتصادی بازی کنند .حتی در صورت توسعه بازارهای مالی ،آثار منفی تورم
آنچنان خواهد بود که مانع اثربخشی آن بر رشد اقتصادی می گردد.
همچنين سليمی فر و همکاران ( )3133و واعظ و ميرفندرسکی ( )3130به مطالعه اثرات تورم
بر توسعه مالی پرداخته اند و گل افشان ملکی و همکاران ( )3132نيز به بررسی اثرات متقابل تورم و
توسعه مالی بر رشد اقتصادی پرداخته اند.
 .4معرفی الگوي تجربی و روش برآورد آن

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.2.1
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چارچوب تجربی الگوی مورد استفاده در اين مطالعه ،به پيروی از تحقيق انجام شده توسط شبير و
همکاران ( )Shabbir et al., 2012به صورت معادله شماره ( )3نوشته شده است؛ با اين تفاوت که
برای بررسی اثر تورم بر رابطه بين شاخص های توسعه مالی و نرخ بيکاری متغير ( )INFبه معادله
شماره ( )3اضافه شده و بنابراين معادله کلی در اين مطالعه ،به صورت زير است:
𝑡𝜀 𝑈𝑅 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐺 + 𝛽2 𝐴𝑀𝐶 + 𝛽3 𝐷𝐶𝑃𝑆 + 𝛽4 𝐴𝑆𝐵𝐺 + 𝛽5 𝐼𝑁𝐹 +
()3
که در آن UR ،نرخ بيکاری MG ،نقدينگی منهای حجم پول ( )M2-M1به توليد ناخالص داخلی،
 AMCميانگين سرمايه بازار به توليد ناخالص داخلی DCPS ،اعتبار داخلی بخش خصوصی به توليد
ناخالص داخلی ASBG ،پايه پولی به توليد ناخالص داخلی INF ،تورم و 𝑡𝜀 معرف اجزاء اخالل است.
اما برای ارزيابی اثرات متداخل تورم و توسعه مالی الگوهای خطی ،راهکار چندان مناسبی نيست،
چرا که ارزيابی اثرات تورم به صورت خطی ،بر رابطه بين توسعه مالی و اشتغال ،به اين معنی است
که افزايش تورم-بدون توجه به اينکه تورم در چه حدی است-اثرات مشابهی بر رابطه بين توسعه
مالی و اشتغال خواهد داشت؛ اما همان طور که در مبانی نظری گفته شده است ،عده ای معتقدند
که يک حد آستانه ای برای نرخ تورم وجود دارد؛ به اين صورت که در نرخ های پايين تر از حد
آستانه ای ،رابطه نرخ تورم با عملکرد فعاليت های اقتصادی مثبت است و در نرخ های باالتر از حد
آستانه ای ،رابطه اين دو متغير منفی است .در نتيجه ،برای اينکه حد آستانه در مدل لحاظ شود،
به پيروی از مطالعه انجام شده توسط جود و لويوگ ( )Jude & Levieuge, 2015از مدل STR3
به عنوان يک مدل خطی کارا برای ارزيابی اثرات متداخل تورم و توسعه مالی بر نرخ بيکاری استفاده
شده است.
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 .5روش تخمين STR

شکل استاندارد مدل  STRبه صورت زير است:
𝑡𝜀 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝜑 𝑍𝑡 + 𝜃 𝑍𝑡 𝐺(𝛾, 𝑠𝑡 , 𝑐) + 𝜀𝑡 = 𝛼 + {𝜑 + 𝜃𝐺(𝛾, 𝑠𝑡 , 𝑐)}𝑍𝑡 +
()2
که در آن 𝑍t ،بردار متغيرهای توضيحی می باشد 𝜑 = (𝜑0, 𝜑1 , 𝜑2 , … , 𝜑𝑚 )ˊ .و = 𝜃
ˊ) 𝑚𝜃  (𝜃0 , 𝜃1 , 𝜃2 , … ,بردار پارامترها )  εt ≅ iid (0, σ2می باشند .تابع انتقال )𝑐  𝐺(𝛾, 𝑠𝑡 ,نيز
يک تابع پيوسته و کران دار بين صفر و يک است .تابع گذار يک تابع الجستيک است که معادله
عمومی آن به صورت رابطه شماره ( )1می باشد:
ˊ

ˊ

−1

𝐺(𝛾, 𝑠𝑡 , 𝑐) = [1 + exp{−γ ∏kk=1(st − ck )}] , 𝛾 > 0

𝑡𝜀 +

−1

]}) 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝜑 ˊ 𝑍𝑡 + 𝜃 ˊ 𝑍𝑡 [1 + exp{−γ ∏kk=1(st − ck

()4
که در آن ،عموماً مقادير رايج برای  k=1 ،kو  k=2می باشد .زمانی که ( k=1مدل  )LSTR1است،
ضرايب )𝑐  𝜑 + 𝜃𝐺(𝛾, 𝑠𝑡 ,به عنوان تابعی از 𝑡𝑠 به صورت يکنواخت از 𝜑 به 𝜃  𝜑 +تغيير می کنند.
مدل  LSTR1قادر به تشخيص رفتارهای نامتقارن خواهد بود .در واقع مدل  LSTR1دارای دو رژيم
بااليی و پايينی است که می تواند فرايند هايی را که ويژگی های پويايی آنها در دو رژيم (حدود بااليی
و پايينی 𝑡𝑠) متفاوت از يکديگر است ،را توضيح دهد و بيان کند که انتقال از يک رژيم به رژيم ديگر،
به صورت ماليم صورت می گيرد؛ اما برای حالت ( k=2مدل  )LSTR2ضرايب به صورت متقارن حول
𝑐𝑐 +

نقطه ميانی  ،( 1 2 2 ) cاز 𝜑 به 𝜃  𝜑 +تغيير می کنند .که مدل  LSTR2مختص زمانی است که
حرکت و پويايی مکانی فرايند تعديل در مقادير کم و زياد 𝑡𝑠 مشابه و در مقادير ميانی آن ،متفاوت
1

است .همچنين قابل ذکر است که زمانی که  γ = 0باشد ،تابع انتقال  𝐺(𝛾, 𝑠𝑡 , 𝑐) = 2خواهد شد،
بنابراين مدل  STRبه مدل خطی تبديل خواهد شد و از سوی ديگر ،وقتی که ∞ →  γباشد ،مدل
 LSTR1به مدل تغيير وضعيت با دو رژيم (که دو رژيم آن واريانس برابر هم دارند) تبديل می شود.
و در مدل  LSTR2اگر ∞ →  ،γمدل  STRبه مدل رگرسيونی تغيير وضعيت با سه رژيم تبديل
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()1
که در آن γ ،پارامتر شيب يا سرعت انتقال و  ckيک بردار  kبعدی از مقدار حدهای آستانه ای است
که مکان تابع انتقال را نشان می دهد ،به نحوی که 𝑘𝑐 ≤ ⋯ ≤  𝑐1 ≤ 𝑐2می باشد st .نيز متغير
گذار (انتقال) ناميده می شود که يک متغير تصادفی است و می تواند يکی از متغيرهای 𝑡𝑍 يا وقفه
يکی از متغيرهای 𝑡𝑍 و يا متغيری خارج از الگو باشد .که در اين مطالعه ،تورم به عنوان متغير گذار
در نظر گرفته شده است.
حال با جايگذاری معادله شماره ( )1در معادله شماره ( )2مدل الجستيک  (LSTR) STRحاصل
می شود .که شکل عمومی آن به صورت معادله شماره ( )4است:
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می شود ،به طوری که رفتار متغير در رژيم ميانی متفاوت از دو رژيم ديگر است و دو رژيم بااليی و
پايينی ،رفتاری مشابه خواهند داشت.
بنابراين الگوی تجربی مورد استفاده در اين مطالعه (الگوی شماره  ،)3در قالب مدل  LSTRبه
صورت معادله شماره ( )1تغيير می يابد:
𝑈𝑅 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐺𝑡 + 𝛽2 𝐴𝑀𝐶𝑡 + 𝛽3 𝐷𝐶𝑃𝑆𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑆𝐵𝐺𝑡 + [𝛽5 𝑀𝐺𝑡 + 𝛽6 𝐴𝑀𝐶𝑡 +
−1
𝑡𝜀 𝛽7 𝐷𝐶𝑃𝑆𝑡 + 𝛽8 𝐴𝑆𝐵𝐺𝑡 ] × [1 + exp{−γ ∏kk=1(𝐼𝑁𝐹𝑡 − ck )}] +
()1
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که در آن UR ،نرخ بيکاری MG ،نقدينگی منهای حجم پول ( )M2-M1به توليد ناخالص داخلی،
 AMCميانگين سرمايه بازار به توليد ناخالص داخلی DCPS ،اعتبار داخلی بخش خصوصی به توليد
ناخالص داخلی ASBG ،پايه پولی به توليد ناخالص داخلی INF ،تورم و 𝑡𝜀 معرف اجزاء اخالل است.
به عبارتی ،بر اساس مبانی نظری موجود در اقتصاد ،افزايش و گسترش سياست های توسعه مالی
در شرايط متعادل اقتصادی منجر به افزايش رشد اقتصادی و در نتيجه ،توليد و اشتغال خواهد شد؛
اما اگر شرايط متعادل نباشد و اقتصاد تحت تأثير اثرات منفی افزايش تورم باشد ،آنگاه اجرای
سياست های توسعه مالی ،بيشتر از اينکه متغيرهای حقيقی اقتصاد را تحت تأثير قرار دهد ،منجر به
افزايش متغيرهای اسمی اقتصاد از کانال افزايش تورم خواهد شد .لذا نتيجه نهايی اثرات توسعه مالی
در يک اقتصاد ،بستگی به برايند اين نيروها خواهد داشت .اين موضوع ،برای اقتصاد ايران هم با توجه
به تجربه نمودن شرايط تورمی در سال های اخير ،مصداق پيدا خواهد کرد .لذا جهت دستيابی به
نتيجه منطقی بر اساس اطالعات موجود در اقتصاد ايران ،از الگوی ( )1استفاده شده است.
الزم به ذکر است که ،برای برآورد مدل ،داده های نرخ بيکاری ) (URاز سايت مرکز آمار ايران3
جمع آوری ،و داده های نقدينگی ) ،(M2حجم پول ( ،)M1توليد ناخالص داخلی و پايه پولی و تورم
) (INFاز سايت بانک مرکزی 2گردآوری ،و داده های ميانگين سرمايه بازار به توليد ناخالص داخلی
) (AMCو اعتبار بخش خصوصی به توليد ناخالص داخلی ) (DCPSاز سايت بانک جهانی 1گرفته
شده است.
همچنين الزم به توضيح است که ،برای محاسبه متغير  ،MGنقدينگی منهای حجم پول
( )M2-M1و به توليد ناخالص داخلی ،و نيز برای محاسبه  ASBGپايه پولی به توليد ناخالص داخلی
تقسيم شده که کليه داده ها و نتايج محاسبات در جدول شماره ( )3آمده است.
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جدول  .9داده هاي مورد استفاده براي برآورد مدل
1371
1372
1373
1374
1375
1376

12.81
12.74
12.67
12.6
9.1

1.026355095
1.09224718
1.359555694
2.00832327
2.486389004
2.951903493

4.56620492
2.01871173
3.9016467
9.50194313
14.1394386
13.3263356

23.190952
20.852018
19.705701
16.688237
15.176985
16.605413

0.761536
0.764649
1.0359426
1.5664638
1.9527579
2.183842

24.32432432
22.55434783
35.25498891
49.01639344
22.99229923
17.44186047

3.762509303

13.5143971

18.02192

2.723082

18.12642803

4.172674509

19.1720045

18.04328

2.8289355

20.05157963

4.532189588

24.3500722

26.249781

2.8399111

12.78195489

5.691610028

5.81755415

30.079583

3.1075063

11.33333333

6.266804228

9.14315621

29.100881

3.1915752

15.73994867

7.775922802

17.9388548

32.433255

3.2364743

15.59497413

9.963367258

23.1905677

36.282709

3.4787064

15.40920716

12.03982856

16.5753412

39.500479

4.4027204

10.24930748

16.1076845

14.0402774

46.120253

5.1856807

12.06030151

18.54107375

13.003949

48.776951

6.1351002

18.16143498

24.29540272

12.2643479

47.043135

9.5248497

25.42694497

32.97811883

14.8337814

51.360778

11.350905

10.74130106

38.01630217

18.5214477

54.615081

11.914356

12.43169399

42.34836091

18.0883129

54.032941

12.241389

21.50668287

63.86104159

15.4963042

54.795038

17.957168

30.5

97.87875506

67.5845429

50.342086

22.305325

34.7

124.4228243

27.4233015

54.405351

24.663412

15.6

1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393




















منبع :مرکز آمار ايران ،بانک مرکزی ،بانک جهانی و محاسبات تحقيق

 .5-9آزمون هاي تشخيصی براي برآورد مدل
قبل از برآورد يک الگوی غيرخطی به صورت  STRابتدا می بايد غيرخطی بودن آن مورد آزمون قرار
گيرد .در صورتی که فرض صفر مبتنی بر خطی بودن الگو رد شود ،بايد از بين مدل های غيرخطی
بالقوه ،به انتخاب نوع مدل غيرخطی ( LSTR1يا  )LSTR2پرداخته و پارامترهای آن را تخمين زد.
برای آزمون فرضيه خطی بودن ،بايستی محدوديت  𝛾 = 0را در الگوی غيرخطی ( )1آزمون کرد .اما
تحت فرضيه صفر  𝛾 = 0ضرايب الگو قابل شناسايی نيستند .به همين دليل برای آزمون ياد شده
مدل ( STRرگرسيون شماره  ،)2با استفاده از بسط تيلور آن حول  𝛾 = 0تقريب زده می شود و
درنتيجه ،رگرسيون کمکی ( ،)2به دست می آيد:
()2

𝑗

ˊ

𝑡𝜀 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽0∗ ˊ 𝑍𝑡 + ∑3𝑗=1 𝛽𝑗∗ 𝑍𝑡 𝑠𝑡 +
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سال

UR

MG

AMC

DCPS

ASBG

INF

حال فرضيه صفر خطی بودن به صورت  𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0می باشد که آماره آزمون مورد
استفاده برای آزمون فرضيه نيز آماره آزمون  Fاست .پس از آنکه فرضيه خطی بودن بين متغيرها رد
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 .2برآورد مدل
به پيروی از مباحث مطرح شده در بخش معرفی الگو و آزمون های تشخيصی آن ،ابتدا فرضيه صفر
خطی بودن در مقابل فرضيه وجود الگوی غيرخطی  STRبا در نظر گرفتن تورم به عنوان متغير
انتقال ،آزمون ،و نتايج اين آزمون در جدول ( )2ارائه شده است ،که با توجه به آماره  Fگزارش شده،
فرضيه صفر اين آزمون مبنی بر خطی بودن مدل ،رد و فرض وجود رابطه غيرخطی بين متغيرهای
مدل ،تأييد می شود.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.2.1

 .3مدل  STR( ESTRنمايی) يک مدل جايگزين (ساده تر) برای  LSTR2است .که تابع انتقال آن به صورت زير
است 𝐺𝐸 (𝛾, 𝑠𝑡 , 𝑐) = 1 − exp{−γ(st − c)2 } , 𝛾 > 0 :در مدل  ESTRتابع حول نقطه  st = cمتقارن
می باشد .و از آنجا که اين تابع يک پارامتر کمتر از مدل  LSTR2دارد ،جانشين مناسبی برای مدل  LSTR2تلقی
می شود .مدل  ESTRدر شرايطی که مقدار  γبزرگ بوده و  𝑐1 − 𝑐2نيز با صفر فاصله معناداری داشته باشد،
تخمين مناسبی از  LSTR2نمی باشد؛ ولی در ساير موارد می تواند جايگزين مناسبی باشد.
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شد ،برای تشخيص نوع مدل غيرخطی بايد آزمون های ( )3( ،)1و ( ،)3مبتنی بر معادله شماره ()2
انجام شود:
𝐻02: 𝛽3 = 0
()1
𝐻03: 𝛽2 = 0|𝛽3 = 0
()3
𝐻04: 𝛽1 = 0|𝛽2 = 𝛽3 = 0
()3
آماره آزمون های مربوط به فرضيه های صفر فوق به ترتيب ،با  F3 ،F2و  F4نشان داده می شود؛
که در صورت رد فرضيه  H03مدل ( LSTR2مدل  LSTRبا دو بار تغيير رژيم) يا ( ESTRمدل
انتقال رژيم نمايی) 3تأييد می شود؛ که با آزمون فرضيه صفر  𝑐1 = 𝑐2می توان يکی از اين دو مدل
را انتخاب کرد .و در صورت رد فرضيه های  H02و  ،H04مدل ( LSTR1مدل  LSTRبا يک بار
تغيير رژيم) انتخاب می شود.
پس از تشخيص نوع مدل ،به تخمين آن پرداخته می شود؛ که اين مرحله شامل يافتن مقادير
مناسب اوليه برای تخمين غيرخطی و برآورد پارامترها به روش حداکثر راست نمايی  MLبوده ،که
کار تخمين با نرم افزار  JMulTiانجام شده است.
در نهايت پس از تخمين مدل ،به ارزيابی مدل پرداخته خواهد شد؛ که اين مرحله معموالً شامل
تحليل های گرافيکی ،همراه با آزمون هايی نظير عدم وجود رابطه غيرخطی باقيمانده در پسماندها
می باشد.
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پس از رد فرضيه خطی بودن مدل ،به آزمون فرضيه های ( )3( ،)1و ( )3که مبتنی بر معادله ()2
می باشند ،پرداخته می شود .نتايج آزمون فرضيه های  HO3 ،H02و  H04نيز در جدول شماره ()2
ارائه شده ،و با توجه به آماره های  F3 ،F2و  ،F4الگوی پيشنهادی مناسب ( LSTR1مدل الجستيک
با يک نقطه آستانه ای) است.
جدول  .0آزمون هاي خطی بودن و تعيين نوع مدل
متغير انتقال

آماره F

آماره F2

آماره F3

آماره F4

مدل
پيشنهادی

INF

5.9984e-9

1.1411e-5

1.9228e-2

3.5493e-02

LSTR1

مأخذ :يافته های تحقيق

پس از انتخاب نوع مدل ،به برآورد مدل غيرخطی انتخابی ) (LSTR1پرداخته می شود .نتايج
اين برآورد در جدول شماره ( )1ارائه شده است.
جدول  .3نتايج برآورد مدل
قسمت خطی مدل
CONST

31/331

3/1412

0/000

)UR(t-1

0/311

3/1133

0/3221

MG

-0/0213

-2/343

0/0143

AMC

-0/13003

-3/321

0/021

DCPS

-0/244

-2/3230

0/0112

ASBG

0/0442

3/332

0/043

INF

-0/3120

-2/2233

0/0113

قسمت غيرخطی مدل
CONST

-41/010

-0/4332

0/2233

)UR(t-1

2/313

1/3243

0/0012

MG

-2/1121

-3/133

0/033

AMC

3/130

0/414

0/214
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متغيرها

ضريب

 tمحاسباتی

مقدار بحرانی
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متغيرها

ضريب

 tمحاسباتی

مقدار بحرانی

DCPS

1/243

1/111

0/003

ASBG

2/311

1/0033

0/0003

INF

-4/214

-3/323

0/011

مکان وقوع تغيير رژيمC1 = 22/41

پارامتر شيب𝛾 = 13/23
مأخذ :يافته های تحقيق

همان طور که در جدول شماره  1قابل مشاهده است ،مقادير نهايی تخمين زده شده برای پارامتر

UR = 17.987 + 0.135 UR(t-1) - 0.0231 MG - 0.38008 AMC - 0.244 DCPS +
0.0442 ASBG - 0.1320 INF
()33

که در آن UR ،نرخ بيکاری MG ،نقدينگی منهای حجم پول ( )M2-M1به توليد ناخالص داخلی،
 AMCميانگين سرمايه بازار به توليد ناخالص داخلی DCPS ،اعتبار داخلی بخش خصوصی به توليد
ناخالص داخلی ASBG ،پايه پولی به توليد ناخالص داخلی و  INFتورم است.
رژيم حدی دوم متناظر با حالتی است که پارامتر شيب به سمت بی نهايت ميل کرده ،و مقدار
متغير انتقال بزرگ تر از حد آستانه ای باشد .در اين حالت ،تابع انتقال مقدار عددی يک را به خود
می گيرد ) (G=1و بنابراين ،برای رژيم دوم:
UR = -25.043 + 6.286 UR(t-1) - 2.3956 MG + 1.00992 AMC + 5.397 DCPS +
2.9772 ASBG - 4.766 INF
()32

در اينجا نيز UR ،نرخ بيکاری MG ،نقدينگی منهای حجم پول ( )M2-M1به توليد ناخالص
داخلی AMC ،ميانگين سرمايه بازار به توليد ناخالص داخلی DCPS ،اعتبار داخلی بخش خصوصی
به توليد ناخالص داخلی ASBG ،پايه پولی به توليد ناخالص داخلی و  INFتورم است.
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شيب )𝛾( برابر  13/23و برای مقدار حد آستانه ) (C1برابر با  22/41می باشد .بنابراين تابع انتقال
به صورت رابطه ( )30خواهد بود:
𝐺(59.69, 𝐼𝑁𝐹, 22.47) = [1 + exp{−59.69(INF − 22.47)}]−1
()30
با توجه به نکات اشاره شده در بخش روش شناسی تحقيق ،رژيم حدی اول متناظر با حالتی است
که پارامتر شيب به سمت بی نهايت ميل کند و مقدار متغير انتقال کمتر از حد آستانه ای است .در
اين حالت ،تابع انتقال مقدار عددی صفر دارد ) (G=0و بنابراين ،برای رژيم اول:
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بر اساس روابط ( )33و ( ،) 32متغير شبه پول در هر دو رژيم (رژيم اول و رژيم دوم) بر نرخ
بيکاری اثر منفی دارد ،با اين تفاوت که در سطوح تورم باالتر از  ،22/41اثر منفی شبه پول بر نرخ
بيکاری تشديد شده است .به عبارتی ،می توان گفت با باالتر رفتن تورم از سطح آستانه ای ،افزايش
شبه پول اثر بيشتری بر افزايش اشتغال داشته است .در اين خصوص می توان گفت ،اگر قيمت ها به
يک باره افزايش يابد ،تقاضای اسمی پول را به طور متناسب افزايش می دهد ،اما اگر تورم افزايش
يابد يا قيمت ها به طور مستمر در حال افزايش باشند ،تقاضای پول حقيقی کاهش می يابد (شاکری،
.)310 :3131
زمانی که تقاضای حقيقی پول کاهش يابد ،پول در گردش افزايش می يابد و اين مسأله با توجه
به شرايط رکودی ايران ،می تواند نقطه ای مثبت برای افزايش توليد و اشتغال باشد.
بازار سرمايه به عنوان يکی از ارکان بازار مالی ،نقش بسزايی در افزايش امکانات مالی و سرمايه ای
دارد و تجهيز منابع مالی و تخصيص بهينه آنها تأثير بسزايی در افزايش توليد و اشتغال دارد؛ که اين
مسأله در رژيم اول ،يعنی تورم پايين تر از  22/41تأييد شده ،و در واقع در رژيم اول ،اثر حجم بازار
سرمايه بر نرخ بيکاری منفی بوده ،اما با گذر از حد آستانه نرخ تورم (باالتر رفتن تورم) اثر حجم بازار
سرمايه بر نرخ بيکاری مثبت شده است .به عبارتی ،افزايش تورم از حد آستانه ای منجر به جابه جايی
سرمايه ها به سمت بازارهای سوداگرانه و فعاليت های سفته بازی خواهد شد و عموماً اين فعاليت ها
غير مولد می باشند که نتيجه اين جابه جايی سرمايه ها ،کاهش توليد و اشتغال می باشد.
همچنين اثر متغير اعتبار اعطايی داخلی به بخش خصوصی بر نرخ بيکاری در رژيم اول ،منفی
است ،در حالی که اين اثر در رژيم دوم ،مثبت شده ،و باال بودن نسبت اعتبارات اعطايی بخش خصوصی
به توليد ناخالص داخلی ) (DCPSنشان دهنده توسعه سيستم های مالی يک کشور است .در
کشورهايی که پرداخت به بخش خصوصی توسط سيستم مالی مورد تأکيد قرار می گيرد ،هزينه های
مبادله ،کنترل و مديريت ريسک ،پايين و تحرک پس انداز نسبت به ساير کشورها باال است (حسينی
و همکاران .)2 :3130 ،در واقع افزايش پرداخت اعتبارات به بخش خصوصی ،منجر به افزايش
سرمايه گذاری های خصوصی در اقتصاد می گردد و از اين لحاظ موجب افزايش فرصت های شغلی
خواهد شد .اما همان طور که در معادله شماره ( )32نشان داده شده است ،نتايج تخمين ها برای
ايران در دوره مورد بررسی نشان دهنده اين است که با باال رفتن نرخ تورم ،اثر اعتبارات اعطايی به
بخش خصوصی بر نرخ بيکاری مثبت می شود .اين مسأله می تواند ناشی از شرايط رکودتورمی حاکم
بر اقتصاد کشور باشد ،چرا که به دليل شرايط رکودی و چشم انداز بد بازار ،بخش خصوصی انگيزه
کافی برای سرمايه گذاری در بخش توليد را نخواهد داشت و بخش عمده سرمايه گذاری های خصوصی
بر روی فعاليت های غيرمولد و سوداگرانه خواهد بود .از اين رو ،نه تنها اشتغال افزايش پيدا نخواهد
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کرد ،بلکه به دليل افزايش تقاضا در بخش های غيرتوليدی و افزايش تورم در اين بخش ها و نهايتاً
سرايت تورم از اين بخش های غيرمولد به کل بخش های اقتصادی کشور ،باعث افزايش انتظارات
تورمی و تورم چند برابری در بخش های توليدی خواهد شد ،اما به دليل کمبود تقاضا در بخش های
توليدی و همچنين باال بودن قيمت ها و هزينه های توليد ،پروژه ها به صورت ناتمام رها خواهند شد
و نهايتاً ،توليد و اشتغال کل را کاهش خواهد داد.
اثر متغير پايه پولی بر نرخ بيکاری در هر دو رژيم مثبت است ،با اين تفاوت که باالتر رفتن نرخ
تورم (گذر از سطح آستانه تورم) ،اثر مثبت پايه پولی بر نرخ بيکاری را تشديد کرده ،و به عبارتی ،با
باالتر رفتن تورم ،افزايش پايه پولی ،اثر بيشتری بر کاهش اشتغال داشته است .می توان يکی از داليل
اين موضوع را در مسأله ای با عنوان «تسهيالت تکليفی» جستجو کرد؛ که در آن دولت به بانکها
تکليف میکند که به چه پروژههای خاصی وام بدهند؛ اما با توجه به اينکه ،پروژههای مذکور از سوی
بانکها کارشناسی نشدهاند و الزاماً سودآور نيستند ،در بسياری از آنها ،بازگشت منابعی به بانکها
صورت نگرفته و برای اينکه بانکها با مشکلی مواجه نشوند و احياناً به سمت ورشکستگی نروند،
مجدداً به بانک مرکزی تکليف شده که به بانکها قرض بدهد .اين مساله بدهی بانکها به بانک
مرکزی ،پايه پولی را باال برده است.
در مقابل اين افزايش پايه پولی ،همان طور که اشاره شد ،به دليل اجرای پروژه های غيرکارآمد،
کاهش کارآيی و اثربخشی طرح های اقتصادی ،افزايش تعداد پروژه های نيمه تمام و غيره ،هدف
افزايش اشتغال را محقق نخواهند کرد؛ که در اين شرايط ،باالتر رفتن تورم نيز هزينه تأمين نهاده
اين پروژه های با کارآيی پايين را افزايش خواهد داد و چون کارآيی و بهره وری اين پروژه ها پايين
است ،بازدهی پروژه ها به هيچوجه جوابگوی هزينه های توليد و تأمين نهاده ها نيست و نهايتاً موجب
تعطيلی و رها کردن پروژه ها به صورت نيمه تمام خواهد شد که در نتيجه ،اشتغال را نيز کاهش
خواهد داد.
در نهايت ،با استفاده از تحليل گرافيکی و آزمون عدم وجود رابطه غيرخطی باقيمانده در پسماندها،
به ارزيابی مدل برآورد شده پرداخته شده است .بر اين مبنا نمودار شماره ( ،)3تابع انتقال مدل را در
برابر روند متغير انتقال (تورم) به نمايش می گذارد .همان طور که قابل مشاهده است ،نمودار گويای
وجود دو رژيم در تابع انتقال می باشد و انتقال از رژيم يک به رژيم دو در مقدار آستانه ای 22/4
صورت می گيرد ،که اين انتقال رژيم با جهش تند همراه می باشد .مقدار برآوردی سرعت گذار نيز
مؤيد همين موضوع می باشد.
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حال ،از آزمون باقی مانده غيرخطی 3برای بررسی اينکه آيا مدل برآوردشده دارای ويژگیهای
رضايت بخشی از غيرخطی بودن است يا خير ،استفاده شده است .که طبق جدول شماره ( )4مقدار
 p-valueآزمون  0/3 ،H0: β3 = β2 = β1 = 0بهدست آمده است؛ که بر اين اساس ،مشخص
جدول  .4آزمون باقيمانده غيرخطی
فرضيه
H0: β1 = β2 = β3 = 0

مقدار بحرانی آزمون F

2/9

مأخذ :يافته های تحقيق

 .7جمع بندي و نتيجه گيري
همان طور که قبالً نيز بيان شد ،توسعه مالی يکی از پيش نيازهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها
است ،در حالی که ،يکی از مهمترين اهداف توسعه اقتصادی افزايش اشتغال بوده ،و از اين رو ،مطالعه
اثرات توسعه مالی بر اشتغال دارای اهميت بسزايی است؛ اما در عين حال ،تورم بر چگونگی ارتباط
ميان توسعه مالی و اشتغال ،نقش و اهميت بسزايی دارد .از اين جهت ،در مطالعه حاضر با استفاده از
مدل  LSTRبه بررسی اثر تورم بر رابطه بين توسعه مالی و اشتغال ،طی دوره زمانی  3113-31پرداخته
شده است؛ که نتايج برآورد روابط بين متغيرها نشان می دهد:
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1. Testing no additive nonlinearity
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نتايج برآوردها با استفاده از مدل رگرسيون انتقال ماليم ( )STRنشان می دهد که با باالتر رفتن
تورم از سطح آستانه ای ،اثر منفی شبه پول بر نرخ بيکاری تشديد شده و افزايش شبه پول اثر بيشتری
بر افزايش اشتغال داشته ،همچنين با افزايش تورم و گذر از حد آستانه ای ،افزايش حجم بازار سرمايه
و نيز افزايش اعتبارات اعطايی داخلی به بخش خصوصی ،موجب کاهش اشتغال شده ،اثر متغير پايه
پولی بر نرخ بيکاری نيز در هر دو رژيم مثبت بوده ،با اين تفاوت که باالتر رفتن نرخ تورم (گذر از
سطح آستانه تورم) ،اثر مثبت پايه پولی بر نرخ بيکاری را تشديد کرده ،و به عبارتی ،با باالتر رفتن
تورم ،افزايش پايه پولی ،اثر بيشتری بر کاهش اشتغال داشته است.
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