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های کشور با استفاده از  نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استانآثار تجزیه و تحلیل ،هدف این مقاله
های ل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از دادهعوام

 انسانی،  ودهد سرمایه فیزیکینتایج نشان می. است )1379-1386(های تلفیقی طی دوره زمانی سال
شدن در  ها، واقعآبراههای ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به شبکه

 ،همچنین. ها هستندثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استانأمرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور ت
 .شود ها تأیید می وجود همگرایی بین استان

   
  ,JEL: J61 R11, .D63 بندی طبقه
 .فاوا فیایی،جغرا عوامل اقتصادی، عوامل اقتصادی، رشد نابرابری، :کلیدی های واژه

  

  

  

  

  

                                                            
  27/8/1391 :                               تاریخ پذیرش3/10/1390 :تاریخ دریافت *
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   مقدمه. 1
 در. ثر بر رشد داشته استؤ عوامل ملحاظ تا به امروز تحوالت بسیاری را از 1930بحث رشد اقتصادی از دهه 

 رشد درصد 50 از کمتر  استگرفته صورت اقتصادی رشد وجودآورنده هب عوامل بر که ییها بررسی و مطالعات
 افزایش تکنولوژی، تغییر مانند ایناشناخته عوامل به را بقیه و) زمین و سرمایه کار،( تولید اصلی عوامل به را

  گزارش براساس). 1384 بکتاش، و عمادزاده (اندداده نسبت ... و فرهنگی جغرافیایی، عوامل و وری بهره
 به توان می که دارند ثیرأت کشورها اقتصادی رشد بر بسیاری طبیعی و مکانی متغیرهای ،)1997( جهانی بانک 

 کرانه کیلومتری 100 حدود تا که مناطقی جمعیت سهم گرمسیر، جغرافیایی مناطق در واقع هایسرزمین وسعت
 کشورها هوایی مسافت متوسط کنند، می زندگی خشکی در محصور کشورهای در که جمعیتی درصد ساحلی،

  . نمود ارهاش ... و ساحلی منطقه در افراد اسکان تراکم اقتصادی، مناطق ترینمرکزی با
 دو به توان می را اقتصادی توسعه و رشد به دستیابی خصوصدر شده ارائه هاینظریه مجموعه ،اساس این بر
 کندمی بیان متوازن رشد نظریه. نامتوازن نظریه دیگری و متوازن رشد نظریه یکی. دنمو بندی تقسیم اساسی گروه
 آغاز مختلف های بخش و اقتصادی های فعالیت تمام در اریگذ سرمایه است الزم اقتصادی توسعه به دستیابی برای
 چون مسائلی حل به قادر نظریه این که آنجا از اما ،بپردازند یکدیگر از حمایت به بتوانند اقتصادی هایبخش تا شود

 ترینمعروف از. گرفت قرار انتقاد مورد نامتوازن رشد نظریه طرفداران توسط نیست منابع کمیابی و سرمایه کمبود
. پخش اثر دیگری و تمرکز اثر یکی. باشد می اثر دو بر مشتمل 1رشد قطب راهبرد نامتوازن، رشد آموزه راهبردهای

 آثار (افتدمی اتفاق ایتوسعه هایقطب یا نقاط در بلکه ،افتدنمی اتفاق جا همه در همزمان رشد که صورت ه اینب
). پخش اثر( دهدمی قرار تاثیر تحت را اقتصاد کل که کنندمی پخش هاییکانال در را توسعه نقاط این). تمرکز
 بخش عوامل تحرک هانئوکالسیک رشد نظریه. است ای منطقه نابرابری تشدید ،نظریه این بر وارده ایراد ترین مهم

  .)1385فر،بهشتی و فطرس (داندمی ای منطقه نابرابری کاهش برای دلیلی را عرضه
. ای بررسی شده است طور گسترده کننده آن به  بین معادالت رشد و عوامل تعییندر ادبیات اقتصاد، رابطه

های دلیل پیچیدگی محاسبات اغلب از به حساب آوردن وابستگی هاما در مطالعات تجربی به خصوص ب
ثیر عملکرد اقتصادی خود بلکه أت رشد اقتصادی یک کشور نه تنها تحت. جغرافیایی غفلت شده است

که رشد  طوری به) 1997 ،هانمورنو و تری( گیردملکرد کشورهای مجاورش نیز قرار میثیر عأت تحت
در . زای خود به نرخ رشد کشورهای مجاور نیز وابسته است اقتصادی هرکشور عالوه بر نرخ رشد درون

ف  مشابه به طرهای تقریباً اجتماعی، این ایده که جوامع با ساختارها و فرهنگ–های اقتصادی  پدیده
های مربوط به  یک تصویر متعارف از نظریه.شوندکنند، یعنی با هم همگرا می های مشابه حرکت می وضعیت

                                                            
1. Growth Pole 
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تری را القا نموده و به  معنای مشخص1960واژه همگرایی از دهه . های اجتماعی اقتصادی استتغییر پدیده
مداری، سازماندهی، ساختار  ی صنعتهاپیوندهای فرضی بین عوامل رشد اقتصادی توام با تغییراتی در زمینه

تفکر اصلی . های اساسی اقتصادی اجتماعی اشاره داردطبقات، آموزش و نقش دولت در تضمین امنیت
نظریه همگرایی این است که در دستیابی کشورها به سطوح مشابهی از توسعه اقتصادی، بر حسب یک یا چند 

 1960 و 1950های  در دهه. تر شوند حالت پایا نزدیکضابطه ممکن است با هم بیشتر همگرا شده و به یک
گرایی بود، بدین معنا که جوامع در حال توسعه، به دنبال مسیر  در رابطه با مدرنبینی همگرایی عمدتاً پیش

  .)1386کسرایی،  (کنندیافته را طی می هایی مشابه با کشورهای توسعه توسعه در منطقه گام
در قالب این . دست آمده است وکالسیک مانند مدل سولو و سوان بههای رشد نئهمگرایی از مدل

در ادبیات دو گونه همگرایی سیگا . تری دارند نظریه، اقتصادهای فقیر نسبت به اقتصادهای ثروتمند رشد سریع
دهد که پراکندگی تولید ناخالص داخلی سرانه در طول همگرایی سیگما زمانی رخ می. شودو بتا استفاده می

تری نسبت به اقتصادهای  شود که اقتصادهای فقیرتر رشد سریع ان کاهش یابد و همگرایی بتا زمانی واقع میزم
  . داخلی باالتری وجود داشته باشد با تولید ناخالص

 اقتصادی رکود ا یرشد توضیح گرفته درپی صورت تحقیقات دیگر از متفاوت رهیافتی با مقاله این
 با پایدار اقتصادی رشد مدل چارچوب در غیراقتصادی و اقتصادی عوامل از استفاده با مختلف هایاستان

 و صنعتی هایپیشرفت دیگر، به عبارت. است )1379-1386( زمانی دوره طی تلفیقی هایداده از استفاده
 اجتماعی، شرایط معلول است ممکن بلکه ها،استان برخی در اقتصادی پیشرفت دلیل عنوان به نه افتگیی توسعه

) فاوا(ارتباطات و اطالعات فناوری پیامدهای دولت، هایسیاست نظیر مختلف عوامل و جغرافیایی و فرهنگی
  . باشد عوامل این از ایمجموعه ثیرأت تحت ا ی1پیرامون - مرکز نظریه بر مبتنی ای

  
  پیشینه تحقیق. 2

ای را به خود دانان منطقهای طی چند دهه اخیر توجه بسیاری از اقتصادموضوع رشد نامتوازن منطقه
نشینی در  ای، افول شهرهای بزرگ، حاشیههای رشد، دوگانگی منطقهوجود قطب. جلب نموده است

 و تاکنون نیز ردیید این مطلب داأ شمال حکایت از ت–شهرها، مهاجرت جمعیت و مسئله جنوب 
 که اند دست یافتهه این نتیجه ن بامحقق. تحقیقات بسیاری در هر یک از این مقوالت انجام پذیرفته است

های اقتصادی در مناطق  یکی باعث توزیع فعالیتاست،ثیرگذار أ دو نوع نیرو در این امر تمعموالً
 در تمایل به نزدیکی درآمد و تولید سرانه  مثبتیعنوان عامل  بهدرنتیجه و شود میمختلف یک کشور 

                                                            
1. Core- Periphery 
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شدن سطح زندگی مردم مناطق مختلف  نزدیکیند این امر به نوعی ابین مناطق مختلف گردید که بر
 درنتیجه و شود میها در مناطق مشخص  عامل دیگر باعث تمرکز فعالیت. باشد مییکدیگرکشور به 

  ).1380کرمانی،  صباغ( شودموجب افزایش نابرابری بین مناطق مختلف می
کند که  ه است بیان می ارائه شد)1993 (پرطرفدارترین دیگاه در این زمینه که توسط گالور و زیرا

 اخیراً. کند  بلکه نقش مهمی در تعیین الگوی رشد ایفا می،نه تنها نتیجه رشد اقتصادی است 1نابرابری
های نظری بر یافتن تالش. مباحث بسیاری برای بررسی تعامل بین رشد و نابرابری مطرح گردیده است

های یل اقتصاد سیاسی، ثبات یا محدودیت و دال2های مهارتیارتباطات منطقی بین انباشتگی، تفاوت
: شوندبندی می  دسته کلی دسته4ها در   این تئوری)2000(  نظر باروبراساس. اند نمودهاعتباری تمرکز 

. های اجتماعی، اقتصاد سیاسی و ناپایداری3گذاری، بازارهای اعتباری ناقصانداز و سرمایههای پسنرخ
 انباشت سرمایه است و برابری اجتماعی با توزیع مجدد ءبرای بقااین باور که نابرابری شرط الزم 

، پرسون )1994( دهد با مطالعات مختلفی مانند آلیسینا و رودریکدرآمدها رشد اقتصادی را کاهش می
آنها توضیح دیگری با . رد گردید) 2002(و سوربکا و چارموالیند ) 1993(، برتوال )1994(و تابلینی 

در این .  معروف است4های مالی  که به کانالنمودندها و مبانی اقتصاد سیاسی ارائه لفهؤاستفاده از م
 رشد ارتباط، دو جریان موازی یکی تقاضا برای توزیع مجدد منابع مالی و دیگری دموکراسی در اقتصاد سیاسی،

  )1994 (و پرسون و تابلینی) 1994( آلیسینا و رودریک. سازد مربوط مییکدیگرو نابرابری را به 
 با استفاده از رویکرد تقاضا برای توزیع مجدد منابع مالی فرض کردند وجود نابرابری با توجه به نیاز 

. )2010یماس زیوکا و همکاران، ار (دهدثیر قرار میأت ها را تحتی مالیاتأسیاستمداران برای جلب ر
ناپایداری . های مالیات وجود داردخکنند یک ارتباط مثبت بین نابرابری و نر آنها استدالل می،همچنین
توان ثیر منفی نابرابری بر رشد اقتصادی را میأ چارچوب احتمالی دیگری است که ت5 اجتماعی-سیاسی

ها در ارتباط با نابرابری و رشد طور خالصه به بررسی دیدگاه  به)1(نمودار . در قالب آن تحلیل کرد
  .ی دارندپردازد که نتایج متفاوتی در پاقتصادی می

  

  
                                                            
1. Inequality 
2. Skills Differences 
3. Credit-Market Imperfections 
4. Fiscal Channel 
5. Socio-Political Instability 
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1) Benhabib & Russtichini (1991), Keefer & Knack(2000) 4) Perotti(1996) 
2) Alesina & Perotti(1996)    5) Bourguignon & Vardier (2000) 
3) Alesina & Rodrik (1994), Bertola (1993), Persson & Tabellini (1994)  6) Mirrlees (1971) 

  

  .2010اس زیوکا و همکاران، یمار: مأخذ
  

   رابطه نابرابری و رشد اقتصادی.1نمودار 
  

 تمایل به هایی که معموالًهای تجربی سازگاری دارند، یافته با یافتهابهامات موجود در تئوری کامالً
د  رشبرطور غیرمستقیم  عنوان عاملی که به  بهاغلبموضوع نابرابری در مطالعات انجام شده . ثبات ندارند

 که رابطه نابرابری و پرسوناین دیدگاه در مطالعات تجربی آلیسینا و . شود میمشاهدهثیرگذار است أت
 در تالش برای پردازان نظریهکه  زمانی. شودسطح رشد اقتصادی پایین را نشان دادند نیز مشاهده می

ند که رشد تاثیر چندانی بر ای بین رشد و نابرابری بودند برخی از مطالعات تجربی نشان دادیافتن رابطه
، )1997(، چن و راوالیون)1996(کشوری دنیسر و اسکویر  که مطالعات درون طوری هب. نابرابری ندارد

  .ثیری بر نابرابری نداردأموافق این مطلبند که رشد ت) 2002(و دالر و کری) 1999(اسرلی
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ی رخب. نگیز باقی مانده استبرا در هر دو زمینه تئوری و تجربی، ارتباط نابرابری و رشد بحث
دهنده رشد   دیگر نابرابری را کاهشرخیشود و ب محققین معتقدند نابرابری به رشد سریعتر منتج می

ها متفاوت و های مختلف در زمانها، مدلدلیل کیفیت داده هنظر ممکن است ب این اختالف. دانند می
   ).2010رایماس زیوکا و همکاران،  (شد خصوصیات کشورهای مختلف مورد مطالعه هر دسته باچنینه

دلیل توسعه متقارن و هماهنگ  یافته به کید بر ابعاد ملی در کشورهای توسعهأای با تمطالعات منطقه
 ای در کشورهای در حال توسعهکه نابرابری منطقه ها تا حد زیادی موضوعیت ندارد، در حالیها و ایالتاستان

 چند در این مطالعات عموماً. شودی در این زمینه انجام میبسیارتحقیقات رود و شمار می مسئله مهمی به
های رشد اقتصادی چیست؟ آیا این ثر بر نابرابریؤی میعوامل اقتصادی و جفرافیا. شودپرسش مطرح می

شوند؟ تحقیقات با اهداف مختلف و  رشد اقتصادی همگرا میلحاظها با گذشت زمان از مناطق و استان
توسعه چین،  کید بر متغیرهای مختلف انجام یافته است که بیشتر آنها در کشورهای درحالأ تگاهی با

تعدادی از . جنوبی و مطالعات معدودی در آمریکا، کانادا و ایتالیا انجام یافته است فریقایآاندونزی و 
 )1(ها در جدول ای  در ایران و سایر کشورثر بر رشد منطقهؤشده در زمینه عوامل م های انجامپژوهش

  . آورده شده است
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  ای ثر بر رشد منطقهؤ در زمینه عوامل مگرفته صورتای از تحقیقات   خالصه.1جدول 
  

 روش شده متغیرهای استفاده یینتیجه نها
  -کشور 

 دوره مطالعه
ف نویسنده

ردی
 

 مندی بهره نظر از کشور هایاستان بین

 تفاوت فرهنگی و امکانات فضاها از

 .دارد وجود شمگیریچ

 مراکز خبرگزاری، تعداد

 فروشی، کتاب سینما، فرهنگی،

 صحافی، لیتوگرافی، چاپخانه،

 دفتر تعداد نشر، یمؤسسه

 موجود و کتاب نشریه، مطبوعات،

 شده داده امانت کتاب

روش تحلیل 
 عاملی

  ایران
)1383-1382( 

  تقوایی و رحمتی
)1385( 

1 

 گروهی ونگروهی و بر سرمایه اجتماعی درون
رابطه منفی دارند و همچنین سرمایه 

 داراگروهی اثر مثبت و معن اجتماعی برون
 بر رشد اقتصادی دارد و عالمت سرمایه

 های گروهی به شاخص اجتماعی درون
سرمایه اجتماعی حساس است که 

 .توان مثبت یا منفی باشدمی

گروهی،  سرمایه اجتماعی برون
گروهی،  سرمایه اجتماعی درون

آمد اولیه، سرریز، سرمایه در
 گذاریانسانی، سرمایه

 و OLSروش 
مدل 

برگلسدیک و 
 اسمولدرس

  ایران
)1383-1382( 

 امیری و رحمانی
)1385( 

2 

 توسعه سطح در فاحشی اختالف 

 ،ددار وجود کشور هایاستان صنعتی
 هایاستان از زیادی که تعداد طوری   به

 یافته، توسعه نسبتًا گروه سه در کشور

 قرار نیافته توسعه و یافته توسعه کمتر

 .اند گرفته

های عوامل طبیعی و شاخص
 زیربنایی

  آموزشی-جمعیتی

 معیارهای صنعتی

تحلیل عاملی، 
 تاکسونمومی

  ایران
)1376- 1373( 

 3 )1381( بختیاری

ثیر مثبت أکار ت رشد سرمایه و نیروی
ارتباط بین نابرابری و رشد . دارد

ها مشاهده اناقتصادی در برخی است
ها ارتباط در برخی استان. شودمی

صورت  نابرابری و رشد اقتصادی به
 .خطی و یوی معکوس است

تولید ناخالص صنعتی، موجودی 
سرمایه، نیروی شاغل و شاخص 

 نابرابری

های  داده28
  استان30تلفیقی 

  چین
)2006- 1998( 

زیوکا و  رایماس
  )2010(همکاران 
 

4 

ر اندونزی ترین عامل رشد د مهم
همچنین تغییرات . انباشت سرمایه است

ثیر مثبت و معنادار بر أتکنولوزیکی ت
 .رشد اقتصادی در اندونزی داشته است

موجودی سرمایه، نیروی شاغل و 
 روند زمانی

تابع تولید 
ترانسلوگ و 

ی فنی در یکارا
  استان26

  اندونزی
)2000-1993( 

مارگونو و 
 )2009(همکاران 

5 

از رشد اقتصادی رابطه اند بین پس
 .بلندمدت برقرار است

 سرانه اولیه، GDPانداز، نرخ پس
 نرخ رشد جمعیت

در الگوی رشد 
 و حالت پایدار

  جمعی در هم
  استان4 

  چین
)2004- 1995( 

لین و سونگ 
)2009( 

6 
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138  64 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                  

  .1ادامه جدول 

  -کشور   روش  شده متغیرهای استفاده  یینتیجه نها
ف  نویسنده  دوره مطالعه

ردی
  

ثیر مثبت أثیر منفی و تنوع زبانی تأتنوع قومی ت
تنوع قومی . بر رشد در آمریکا داشته است

 مانعی برای برقراری ارتباط بین گروهی ایجاد
 .که تنوع زبانی چنین نیست کند در حالیمی

تنوع قومی، زبانی و مذهبی، نسبت 
 کار شاغل در بخش غیرکشاورزی نیروی

 و توسعه به کل اشتغال، مخارج تحقیق
سرانه، ضریب نفوذ تلفن ثابت و اینترنت 

 و یکپارچگی شبکه

فرضیه تنوع 
ی یاجتماعی و واگرا

و رشد اقتصادی 
درحالت پایدار و 
 روش تلفیقی

  آمریکا
)2000- 1999( 

راتنا و همکاران 
)2009( 

7 

سرمایه عمومی، انسانی و خصوصی و 
 سرریز سرمایه عمومی و تحقیق و آثار

 .اطق مثبت و معنادار استتوسعه سایر من

مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، 
دسترسی به حمل و نقل، تحقیق و توسعه 

 و حمل و نقل سایر مناطق

رشد اقتصادی 
 و روش تلفیقی

  منطقه11 

  ایتالیا
)2001-1980( 

برونزینی و پیسیلی 
)2009( 

8 

یافته  های توسعه  میان استانییسرعت همگرا
های در حال توسعه  ن استان میا درصد و62/2
ترین  سرمایه فیزیکی مهم.  درصد است56/1

سرمایه انسانی و زیرساخت . عامل رشد است
ارتباط . حمل و نقل نقش مثبت بر رشد دارند

نرخ رشد جمعیت و رشد اقتصادی منفی و 
  . های فقیر شدیدتر است معنادار و در استان

بت و های ثروتمند مثباز بودن اقتصاد در استان
 .های فقیر منفی استدر استان

وری اولیه، نیروی شاغل،  بهره
ها، نسبت صادرات به تراکم جاده
GDPهای ، متوسط سال

 انداز تحصیل، نرخ پس

رشد درحالت 
پایدار و 

های  داده
  تلفیقی

  استان28 

  چین
)2004- 1981( 

زو و همکاران 
)2008( 

9 

ی که با اقتصاد جهانی ارتباط یها استان
 .ند از وضعیت بهتری برخوردارنددار

 اندونزی های استان بین ییهمگرا
 .است متفاوت توسعه های برنامه با متناسب

ی، تغییرات اینابرابری، همگر
های  ییساختاری، پوپا

های  دموگرافیکی و شاخص
 اجتماعی

رشد در حالت 
پایدار و 
محاسبه 

 σ و β ییهمگرا

  اندونزی
)2004- 1975( 

و همکاران هیل 
)2008( 

10 

رابطه علی از طرف ارتباطاات از راه دور به 
های شرقی   فقط در استانGDPسمت 

شود ولی این ارتباط در  توانمند مشاهده می
درآمد مرکزی و غربی وجود های کماستان
های ارتباطات از راه بهبود زیرساخت. ندارد

های دور به تنهائی برای تهییج رشد در استان
ی  و غربی کافی نیست و الزم است مرکز

عوامل مکمل از محیط کسب و کار، شبکه 
حمل و نقل، تحصیالت و آموزش برای 

کاربری بهتر از ارتباطات از راه دور در 
های مرکزی و غربی مورد توجه قرار  استان

 .گیرد

تراکم ارتباطات و ضریب نفوذ 
 تلفن ثابت و همراه

آزمون 
جمعی و  هم

  علیت در
 ان است22 

  چین
2004-1978 

 11 )2008(شیو و الم 
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139  کشور های استان در اقتصادی رشد و نابرابری                                                                                       

  .1ادامه جدول 

  -کشور   روش  شده متغیرهای استفاده  یینتیجه نها
ف  نویسنده  دوره مطالعه

ردی
  

 استان به 27 استان از 13صادرات در 
در . رشد اقتصادی کمک کرده است

ها، رابطه علیت یا دو طرفه سایر استان
 به سمت صادرات GDP سوییا از 
 رابطه GDPباشد و  بین واردات و می

 .عمیق و معنادار وجود دارد

 صادرات و واردات

جمعی و  هم
علیت 
 گرنجری

  چین
)2001- 1978( 

وال  النگ
)2006( 

 

12 

انسانی،  و  فیزیکیهای  سرمایه
کار و  های فیزیکی، نیرویزیرساخت

ثیر أتغییرات نهادی بر تولید کل ت
 .معنادار دارند

 نفر 1000اد در هر تعدا افراد باسو
سواد  سواد و  شبه بی بر جمعیت بی

 نفر، 1000 سال در هر 12باالی 
نسبت افراد دارای تحصیالت 

 به افراد 1000دانشگاهی در هر 
سواد در هر  سواد و شبه بی بی

 هابزرگراه نسبت.  نفر1000
 مساحت بر کیلومتر برحسب

 ارزش استفاده، قابل های زمین
 دولتی های شرکت ناخالص تولید
 بخش ناخالص تولید ارزش به

 و نسبت نیروی کار فعال صنعتی
در بخش غیرکشاورزی به کل 

 کار نیروی

تئوری رشد و 
های  داده

 تلفیقی

  چین
)2001- 1986( 

 13 )2003(بیگری 

مخارج گردشگری داخلی بر اغلب 
ثیر مثبت گذاشته أمتغیرهای کالن ت

 .است

مخارج گردشگری داخلی و 
 النمتغیرهای ک

تحلیل 
توصیفی در 

های استان
 غرب شمال

 جنوبی فریقایآ
-  

 داده مقطعی

سایمن و همکاران 
)2001(  

 

14 

  .نتایج تحقیق:  مأخذ 

. ثرندؤای م های منطقه ی بر نابرابریید که متغیرهای اقتصادی و جغرافیانده نتایج مطالعات نشان می
گذاری مستقیم خارجی،  نابع مالی، سرمایهکار، تنوع م گذاری فیزیکی، رشد نیرویانباشت سرمایه

ساختار رقابتی بازار، سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، تغییرات نهادی، زیرساخت حمل و نقل، دسترسی 
وری اولیه، نرخ رشد جمعیت،  انداز، بهره به فناوری اطالعات و ارتباطات، گردشگری، نرخ پس

. اندای بوده ها منطقه های دولت از عوامل اقتصادی مهم بر نابرابری های اقتصادی، بازبودن اقتصاد و دخالت آزادی
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140  64 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                  

 گذاری  جذب گردشگری داخلی و خارجی، جذب سرمایهلحاظها از  ی استانیهای جغرافیا موقعیت،بر اینعالوه 
های رشد اقتصادی مستقیم خارجی، همسایگی با کشورهای دارای اقتصاد باز و دسترسی به ساحل در نابرابری

برداری از آنها تصمیمات مساعد  مسئوالن دولتی برای بهرهدنشوای باعث میهای منطقهبرتری. اندوثر بودهم
های ی مطالعات این است که نابرابریینتیجه نها. کندها کمک می موضوع به رشد اقتصادی استاناینبگیرند و 

امل  عودون شکب. توان آن را توضیح دادیکید بر یک عامل نمأ با ت چندبعدی است و صرفاًیای موضوعمنطقه
ثر ؤهای جدید در تسریع رشد اقتصادی می و در عصر حاضر دستیابی به فناورییهای جغرافیااقتصادی و برتری

  .ای را در پی داشته باشندی منطقهیی یا واگرایتوانند همگرابوده و می
  
  نتایج تجربی. 3
های کـشور، از     استان ایی و تکنولوژیکی موثر بر رشد اقتصادی      منظور ارزیابی عوامل اقتصادی، جغرافی     به

بر اسـاس ایـن نظریـه رشـد اقتـصادی در            . )1992منکیو و همکاران،     (شودیافته استفاده می   مدل گسترش 
و نـرخ رشـد جمعیـت       ) فیزیکـی، انـسانی و فـاوا      (انـداز انـواع سـرمایه       حالت پایدار تحت تاثیر نرخ پـس      

یافته این مدل شـامل اثـر همگرایـی نیـز            حالت توسعه . یافته به نرخ استهالک و تکنولوژیکی است       تعدیل
و  lyt – lyt-1 در حالت رشد، متغیر وابسته تفاضل لگاریتم تولید سرانه از تولید سـرانه سـال قبـل   . باشد می

  . باشد تصریح معادله به شرح زیر می. باشد می) 1(متناظر با معادله 
  

Lyit – Lyit-1 = α0 + α1LS1it + α2LS2it + α3LS3it                                                 )1(  
+ α4L(nit + g + δ) + α5Lyit-1 + βXit + εit 

  
نرخ : s2انداز سرمایه فیزیکی،   نرخ پسs1 ام، t ام در دوره iداخلی استان   تولید ناخالص:yit، که در آن

 نرخ :δ  ونرخ رشد تکنولوژی: gنرخ رشد جمعیت، : nانداز سرمایه انسانی،  نرخ پس: s3سرمایه فاوا، انداز  پس
باشند که شامل  می) متغیرهای کنترلی(ها عنوان سایر متغیرهای اثرگذار بر رشد استان  بهX. باشد استهالک می

ها به مساحت استان،   نسبت بزرگراه استان،GDPنرخ تورم، سهم بودجه استان از کل بودجه، سهم صادرات از 
های دارای مرز ساحلی و میزان بارندگی، فاصله از مرکز، نسبت اشتغال بخش غیرکشاورزی به کل، استان

   بیانگر استانi. بیانگر اجزای اختالل است εit .باشند های دارای مرز مشترک با کشورهای همسایه می استان
 (i: 1,2, …,30) و tمعرفی )2(متغیرها و منابع آنها در جدول . باشد می) 1379 – 1386(مانی  نشانگر دوره ز 

  .اند شده
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141  کشور های استان در اقتصادی رشد و نابرابری                                                                                       

  هامتغیرها و منابع داده. 2جدول 
  

 منبع شرح متغیر شاخص متغیر ردیف

1 Ls1 سرمایه فیزیکی 

گذاری  لگاریتم میزان سرمایه
 نفر کارکن و 10های صنعتی  کارگاه

  استانGDPبیشتر به 

های   کارگاهمرکز آمار ایران،
   نفر کارکن و بیشتر10صنعتی 

2 Lmob لگاریتم ضریب نفوذ تلفن همراه سرمایه فاوا 

 ،ایران مخابرات شرکت
 ،توسعه و ریزی برنامه معاونت
 آمار و اطالعات اداره

3 Ltel لگاریتم ضریب نفوذ تلفن ثابت سرمایه فاوا 

 ،ایران مخابرات شرکت
 ،توسعه و ریزی برنامه معاونت
 آمار و اطالعات رهادا

4 Lhu سرمایه انسانی 
  لگاریتم نسبت دانشجویان
  استان به جمعیت استان

بانک مرکزی، اوضاع 
 هااقتصادی اجتماعی استان

5 L(n+g+δ) نرخ رشد جمعیت 

یافته به  لگاریتم رشد جمعیت تعدیل
  و استهالک)g( نرخ رشد فناوری

)δ( که مجموع رشد فناوری و 
  .لحاظ شده است درصد 5استهالک 

های  مرکز آمار ایران، حساب
 ایران) ای منطقه(ملی 

6 Inf اقتصادی 
  شده نرخ تورم محاسبه

 CPI بر اساس 

بانک مرکزی، اوضاع 
 ها اقتصادی اجتماعی استان

7 Lpcf لگاریتم سهم بودجه استان  دولت گرایی  
  از بودجه کل کشور

  مرکز آمار ایران،
  سالنامه آماری کشور

8 Lex 
بازبودن اقتصاد 

 )الملل تجارت بین(
  استانGDPلگاریتم صادرات به 

های  مرکز آمار ایران، کارگاه
  نفر کارکن و بیشتر10صنعتی 

9 Lrs زیرساخت عمومی 
  ها لگاریتم نسبت بزرگراه
 به مساحت استان

بانک مرکزی، اوضاع 
 هااقتصادی اجتماعی استان

10 Rain میزان بارندگی جغرافیایی 
  ز آمار ایران، مرک

 سالنامه آماری کشور

11 Lcd جغرافیایی 
  لگاریتم فاصله از 

 )تهران(مرکز کشور 

  های پایگاه ملی داده
  علوم زمین کشور

12 Lutr ساختار صنعتی 
لگاریتم نسبت اشتغال بخش 

 غیرکشاورزی به کل

  مرکز آمار ایران،
  سالنامه آماری کشور

13 d1 مرز ساحلیهای دارای استان جغرافیایی  
  های  پایگاه ملی داده

 علوم زمین کشور

14 d2 جغرافیایی 
  های دارای مرز  استان

 مشترک با کشورهای همسایه

  های  پایگاه ملی داده
 علوم زمین کشور

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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142  64 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                  

 مقید و F از آزمون ،بر این اساس.  از برآورد الزم است روش مناسب برآورد مشخص شودپیش
 و اثرات ثابت و 1 برای انتخاب مدل از میان حداقل مربعات تلفیقیFآزمون . شود میادهاستفهاسمن 

. )1386والتر،  (روند برای انتخاب مدل از میان اثرات ثابت و اثرات تصادفی بکار می2آزمون هاسمن
و هاسمن  Fهای مبنای انتخاب معادالت نتایج آزمون. ه شده استئ ارا)3(ها در جدول نتایج این آزمون

  .  بوده است
که با درنظرگرفتن ) 5 -1معادالت (های مختلف در حالت) 1(دست آمده از برآورد معادله  هنتایج ب

  :دهد که نشان می. اند ها برآورد شدهاثر همگرایی بین استان
ثیر أثیر مثبت و رشد جمعیت تأدهد سرمایه فیزیکی، فاوا و انسانی ت نشان می) 1(نتایج معادله  ●

وری اولیه منفی و معنادار است؛ به این معنا که رشد  ضریب بهره. ها دارند نفی بر رشد اقتصادی استانم
 .شودیید میأها تهای غنی بوده است و همگرایی بین استان های فقیر بیش از استان اقتصادی استان

نتایج . ده شده استهمراه از ضریب نفوذ تلفن ثابت استفا جای ضریب نفوذ تلفن به) 2(در معادله  ●
دلیل این موضوع پیشینه تلفن ثابت و . همراه است دهد تاثیر شبکه تلفن ثابت بیش از شبکه تلفن نشان می
افزون بر این کاربری تلفن ثابت از . همراه است تربودن اندازه شبکه تلفن ثابت در مقایسه با تلفن بزرگ
 تر از تلفن ثابت همراه سریع البته رشد اندازه شبکه تلفن. دباش تر می همراه برای اقشار مختلف مردم ساده تلفن

 .شود یید میأها ت در این حالت نیز همگرایی بین استان. بوده است

دهد باز بودن  نتایج نشان می. با لحاظ کردن متغیرهای محیطی برآورد شده است) 3(معادله  ●
اشتغال بخش (و ساختار صنعتی ) استاننسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی هر (ها  اقتصاد استان

همچنین زیرساخت . ها دارند اثرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استان) غیرکشاورزی به کل اشتغال
ثیر منفی أتورم ت. ونقل و وابستگی به بودجه دولتی تاثیر مثبت و غیرمعنادار بر رشد اقتصادی دارند حمل

گذاری فیزیکی کل کشور  با توجه به اینکه سرمایه. ها داشته است نولی غیرمعنادار بر رشد اقتصادی استا
های کشور نیز محدود به  محدود به چند استان بوده لذا به تبعیت از این موضوع، صادرات در بین استان

های کشور در تولید محصوالت کشاورزی تخصص اگر چه بسیاری از استان. باشدهمین چند استان می
با توجه به . باشندل نداشتن صنایع تبدیلی و تکمیلی قادر به صادرات محصوالت خود نمیدلی دارند اما به

ها، های کشور و نبود صنایع و کارخانجات در این استان تحقق نیافتن سرمایه فیزیکی در اکثر استان
 ساختار دو عامل بازبودن اقتصاد و. یابدها کاهش می اشتغال در بخش صنعت نیز در این استانطبیعتاً

                                                            
1. Pooled Least Square (PLS) 
2. Hausman Test 
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ها دارند، محدود به چند صنعتی که با توجه به نتایج اقتصادسنجی تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی استان
 .باشدها به واسطه این عوامل کم می استان بوده و رشد سایر استان

. ها دارد اثر اندک ولی معنادار بر رشد استان) میزان بارندگی(های جغرافیایی استان  ویژگی
این نتیجه . ها دارد ثیر منفی بر رشد اقتصادی استانأت) تهران(دهد دوری از مرکز  نتایج نشان میهمچنین 

عالوه بر متغیرهای . باشد ها به اقتصاد استان تهران می ییدی بر تمرکزگرایی و وابستگی اقتصاد استانأت
 و های گردشگریایی و جاذبهونقل دری عنوان مزیتی برای حمل یادشده، از متغیر مجازی دسترسی به دریا به

نتایج . عنوان مزیتی برای تجارت با کشورهای همسایه نیز استفاده شد های مرزی به متغیر مجازی استان
  لزوماًرسد همسایگی با کشورها کند ولی به نظر می یید میأونقل دریایی را ت ثیر مثبت دسترسی به دریا و حملأت

ثباتی بیشتر کشورهای همسایه  رسد ناامنی و بی به نظر می. دکن ها کمک نمیبه رشد اقتصادی استان
استان سیستان . های مرزی کشور ایران دارد گذاری و رشد اقتصادی در استان ثیر منفی بر سرمایهأایران ت

های آزاد از رشد پایینی برخوردار است که این بودن و دسترسی به آب و بلوچستان با وجود مرزی
گذاری در این استان نی در مرزهای این استان و وجود ریسک باال برای سرمایهدلیل ناام هموضوع ب

گذاری ندارند در رشد ها که مشکل ریسک سرمایههای آزاد در سایر استاناما دسترسی به آب. باشد می
 .اقتصادی آنها موثر است

نتایج .  شده استاثر و غیرمعنادار بر رشد اقتصادی برآورد با حذف متغیرهای کم) 4(معادله  ●
ثیر مثبت سرمایه فیزیکی، سرمایه فاوا، سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و ساختار صنعتی و أدهنده ت نشان

 .باشد ها می ثیر منفی نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی استانأت

راتی هر چند نتایج تغیی.  برآورد شده استGMM ولی به روش )4(با متغیرهای معادله ) 5(معادله  ●
 دهنده نتایج نشان. دهند ولی جهت اثرگذاری و معناداری آنها همچنان به قوت خود باقی هستند را نشان می

 . ها و اثرات منفی همسایگی با کشورهای همسایه بر رشد اقتصادی هستند اثرات مثبت دسترسی به آبراه

. کند  ضرایب تغییر نمیهای مختلف، عالمت ها و مدل با وجود تغییر اندک مقدار ضرایب در روش
توان نتایج برآوردهای در مجموع می. بنابراین ضرایب برآورد شده از پایداری باالیی برخوردار هستند

های ارتباطاتی، بازبودن  سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، شبکه. شرح زیر خالصه نمود مختلف را به
شدن در مرزهای جغرافیایی و  ها و واقع اهاقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبر

همچنین سرعت همگرایی باالیی . ثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی هستندأدوری از مرکز کشور ت
  .شود ها مشاهده می بین استان
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  )1379-1386(ها  ثر بر رشد اقتصادی استانؤ عوامل م.3جدول 
  

ly – lyt-1 )5  4  3  2  1  متغیر  ردیف  1)دحالت رش  
1  C ∗1  ∗64/0 ∗3/3 ∗4 ∗8/2 
2  lsi ×027/0  ∗043/0  ∗∗041/0  ∗∗∗015/0 ∗∗04/0 
3  lmob ∗14/0  - ∗22/0  ∗23/0  ∗21/0 
4  ltel  -  ∗36/0  -  #  ⊕  
5  lhu ∗∗∗03/0  005/0 ×012/0 ∗∗031/0 ∗∗03/0 
6  L(n+g+δ) 05/0-  022/0  ∗∗18/0-  ∗∗18/0- ∗∗∗  08/0- 
7  Lyt-1 

∗27/0-  ∗43/0- ∗77/0- ∗76/0- ∗48/0- 
8  inf -  -  001/0-  -  -  
9  Lpcf -  -  024/0  -  -  

10  lex  -  -  ∗015/0  ∗013/0  ∗036/0 
11  lrs  -  -  031/0  -  -  
12  rain -  -  ∗∗ 0003/0  - -  
13  Lcd -  -  ×016/0-  -  -  
14  lutr -  -  ∗∗36/0  ∗39/0  ∗32/0 
15  d1 -  -  ∗13/0  ∗19/0 ∗076/0 
16  d2 -  -  ∗31/0-  ∗32/0-  ∗∗∗061/0- 

F test 2/9  12  87  1/54  -  
Hausman  6  2/3  7/14  8  -  
 RE RE RE RE GMM روش برآورد

R2 48/0  49/0  65/0  65/0  57/0  
 . باشد  درصد خطا می10 و 5، 1ترتیب به مفهوم معناداری ضرایب در سطح  به***: ، **، *       

  . ت ضریب برآوردی بیش از یک اسtآماره : ×       
 بوده و در سطح 42/0شود ضریب این متغیر برابر   استفاده میltel از lmobجای متغیر   وقتی به)3( در معادله: #

  .شود یرات معناداری مشاهده نمیدر ضرایب سایر متغیرها تغی. یک درصد خطا معنادار است
 بوده و در سطح 34/0 ضریب این متغیر شود  استفاده میltel از متغیر lmobجای متغیر   وقتی به)5(  در معادله: ⊕

  .شود یرات معناداری مشاهده نمیدر ضرایب سایر متغیرها تغی. یک درصد خطا معنادار است
بودجه عمرانی ها، سهم  ها، مانده حساب سپرده بانک  از قبیل تسهیالت اعطایی بانکأثیر متغیرهای کنترلی دیگرت

داخلی استان، مخارج تحقیق و توسعه  و رستوران از تولید ناخالصافزوده هتل   سهم ارزشاز کل بودجه استان،
 یک های صنعتی نیز مورد آزمون قرار گرفتند که هیچ افزار کارگاه گذاری نرم های صنعتی و سهم سرمایه کارگاه

  .معنادار نبودند
  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  
                                                            
1  . Growth Regression 
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  گیری و پیشنهادهانتیجه. 4
ها در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار طی دوره صادی استانثر بر رشد اقتؤدر این مقاله عوامل م

 فیزیکی، انسانی و فاوا بر رشد های دهد سرمایهنتایج نشان می.  ارزیابی شد)1379-1386(زمانی 
درجه . ها داردثیر منفی بر رشد استانأثیر مثبت و مستقیم دارد و رشد جمعیت تأها تاقتصادی استان

های جغرافیایی  ویژگی. ها دارد با رشد استانیار صنعتی نیز ارتباط مستقیمبازبودن اقتصاد و ساخت
دهد   نتایج نشان می،همچنین. ها دارند  بر رشد استانی معنادارامااثر اندک ) میزان بارندگی(ها  استان

یی و ییدی بر تمرکزگراأاین نتیجه ت. ها دارد ثیر منفی بر رشد اقتصادی استانأت) تهران(دوری از مرکز 
عالوه بر متغیرهای یادشده، متغیر مجازی . باشد ها به اقتصاد استان تهران می وابستگی اقتصاد استان

 های های گردشگری و متغیر مجازی استان ونقل دریایی و جاذبه عنوان مزیتی برای حمل دسترسی به دریا به
 همگرایی بین لحاظاز . ودشیید میأعنوان مزیتی برای تجارت با کشورهای همسایه نیز ت مرزی به

ترین یافته کلیدی این تحقیق  مهم. های غنی است های فقیر بیش از استان ها، رشد اقتصادی استان استان
گیری  بلکه عوامل مختلفی در شکل،ثیر عامل واحد نیستأت ها تحتاین است که رشد اقتصادی استان

ها،  رشد اقتصادی استانأرضیه را پذیرفت که منشتوان این ف هستند و نمیندثرؤها مرشد اقتصادی استان
های عمومی بر ها و همچنین زیرساخت های صنعتی و جغرافیایی استان بلکه قابلیتاستبودجه دولت 

ای های منطقهها به قابلیترسد تمرکز استانبه نظر می. ای دارندمالحظه  قابلآثارها رشد اقتصادی استان
همچنین فراهم کردن . ها در پی داشته باشدول مهمی در رشد اقتصادی استانتواند تحو جغرافیایی می

تواند با جذب بخشی از نیروی کار فعال در بخش کشاورزی به رشد صنایع تولیدی و خدماتی می
 اثر خالص رشد جمعیت بر رشد اقتصادی دهد، نتایج نشان میهمچنین. صنعتی شدن استان کمک کند

. ها کمک کندرود نرخ رشد جمعیت بتواند به افزایش رشد اقتصادی استانیمنفی است و انتظار نم
ها و رقابتی شدن تواند به کاهش هزینههای تولید میهای جدید در فرایند بکارگیری فناوریبدون شک

  .وری این صنایع را افزایش دهدصنایع کمک کند و بهره
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