فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسيهای اقتصادی سابق) بهار 62-51 )1(18 1400

فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسيهای اقتصادی سابق)
صفحه ی اصلی وب سایت مجلهwww.jqe.scu.ac.ir :
شاپا الکترونیکی2717-4271 :
شاپا چاپی2008-5850 :

اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصاد منطقهای :رهیافت پانل فضایی
رمضان حسینزاده*  ،امیر دادرسمقدم** و معصومه قرنجیک ***

* استادیار اقتصاد ،دانشکده ی اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران( .نویسنده مسئول)
** استادیار اقتصادکشاورزی ،دانشکده ی اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

*** دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشکده ی اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

اطالعات مقاله
تاریخ دریافت 20 :آبان 1398

چکیده
یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه ،تغییرات ساختاری در اقتصاد میباشد.

تاریخ بازنگری 10 :فروردین 1399

تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخشها و بین بخشهای

انتشار آنالین از تاریخ  31شهریور 1399

دیگر شاخصههای تغییرات ساختاری در اقتصاد میباشد .بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد ،کشورها و مناطقی که ساختار

تاریخ پذیرش 31 :شهریور 1399

طبقهبندیR15 ،R11 ،O41 :JEL

واژگان کلیدی:

رشد منطقهای ،اثرات سرریزی ،اقتصادسنجی
فضایی

ارتباط با نویسنده (گان) مسئول:

ایمیلra.hosseinzadeh@eco.usb.ac.ir :
0000-0003-4451-5260

آدرس پستی :زاهدان ،بلوار دانشگاه ،سازمان
مرکزي دانشگاه سيستان و بلوچستان – کد

پستی4۵84۵-981۶۷ :
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 -1مقدمه
یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه ،تغییرات ساختاری در اقتصاد میباشد .مفهوم
تغییرات ساختاری ،دالیل ایجاد آن و همچنین نقش و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی ،در طول تاریخ اقتصاد ،توسط پژوهشگران مختلفی
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .تغییر در اهمیت نسبی سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات که همراه با روند رشد اقتصادی اتفاق
افتاده است ،یکی از شاخصهای سادهای است که برای تعریف تغییرات ساختاری در اقتصاد استفاده میشود .با این حال ،تغییر ساختاری
یک فرایند اقتصادی گستردهتری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخشها و بین بخشهای اقتصاد را شامل میشود.
همچنین ظهور فعالیتها و بخشهای جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیتها و بخشهای قدیمی از دیگر شاخصههای تغییرات ساختاری
در اقتصاد میباشد (.)Gabardo, pereima & Einloft, 2017
بر اساس دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان ،در مراحل اولیه ،تغییر ساختار اقتصادی به سمت بخش صنعت و افزایش سهم این بخش
از تول ید و اشتغال در اقتصاد ،نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند .به همین دلیل بسیاری از کشورهای توسعهیافته
صنعتی و کشورهای نوظهور در رشد و توسعه اقتصادی ،با اتخاذ سیاستهای مناسب و ایجاد شرایط الزم برای صنعتی شدن توانستهاند به
سطح باالیی از رشد اقتصادی برسند ( .)Chenery & Taylor,1968از سوی دیگر ،بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد ،کشورها و مناطقی
که ساختار تولید متناسب با پتانسیلهای منطقهای و ملی داشته باشند ،میتوانند رشد سریعتری در اقتصاد را تجربه کنند و کشورهایی که از
این ساختار مناسب دور شوند ،دارای رشد اقتصادی کمتری خواهند بود ( .)Aiginger, 2001از این رو ،بررسی اثر تغییرات ساختاری بر
متغیرهای کالن اقتصاد و به دنبال آن شناسایی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری می تواند زمینه مناسبی را در راستای سیاستگذاری برای
برداشتن موانع تغییرات ساختاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد فراهم نماید .در کشور ایران که درآمد نفتی موجب
تک محصولی شدن صادرات کشور شده است ،ضرورت برنامهریزی مناسب در جهت تغییر ساختار تولید که منجر به رشد و توسعه مناسب
اقتصادی شود ،دو چندان میباشد .از دیدگاه اقتصاد منطقهای و بر اساس ارتباطات بینمنطقهای ،رشد و توسعه یک منطقه ،میتواند موجب
اثرات سرریزی بر سایر مناطق نیز شود .به عبارت دیگر ،رشد و توسعه اقتصادی در یک منطقه میتواند هم تحت تاثیر ویژگیهای خاص درون
منطقه (اثرات مستقیم و درون منطقهای) و هم تحت تاثیر ویژگیهای مناطق اطراف آن منطقه( اثرات سرریزی و بینمنطقهای) باشد ( Sharfiy
 .)& Hosseinzadeh, 2016از این رو عاملی مانند تغییرات ساختاری در یک منطقه میتواند اثر مستقیم بر خود منطقه و سرریزی بر سایر
مناطق داشته باشد .به همین دلیل ،در نظر نگرفتن ارتباطات بینمنطقهای و اثرات سرریزی بینمنطقهای متغیرها میتواند موجب تورش نتایج
حاصل از مدل شود .یکی از مدلهایی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات بینمنطقهای و در نظر گرفتن اثرات سرریزی و غیرمستقیم متغیرها
میباشد ،مدل اقتصادسنجی فضایی میباشد.
هدف این مطالعه بررسی اثر مستقیم و سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در  28استان کشور (بر اساس آخرین اطالعات
موجود استانی) در دوره  1394-1384با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی میباشد .ویژگی مهم این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در
حوزه اثرگذاری تغییرات ساختاری ،استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات مستقیم و سرریزی این متغیر بر رشد اقتصادی در
استانهای مختلف کشور می باشد که در مطالعات پیشین این امر در نظر گرفته نشده است .این مطالعه شامل پنج بخش است .بعد از ذکر
مقدمه در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی میشود .در بخش سوم روششناسی و دادههای تحقیق بیان میشود .بخش
چهارم ،نتایج تحقیق را شامل میشود و در بخش آخر مقاله جمعبندی و پیشنهاد ارائه میشود.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
- 2- 1

مبانی نظری

روند تغییرات ساختاری و نقش آن در اقتصاد توسط بسیاری از محققین و اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته است،Fisher(1939) .
) ،Kuznets(1957) ،Clark(1940و )Chenery(1960

اولین کسانی هستند که بر روی تغییرات ساختاری تحقیق کردهاند .البته

رمضان حسینزاده ،امیر دادرسمقدم و معصومه قرنجیک

53

فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسيهای اقتصادی سابق) بهار 62-51 )1(18 1400

اقتصاددانانی مانند ) Robertson(1915و ) Schumpeter(1939نیز در مورد نقش و اهمیت تغییرات ساختاری در اقتصاد مطالعه و تحقیق
کردهاند ولی از کلمه "تغییر ساختاری" استفاده نکردهاند و به جای آن از عبارتهایی مانند "ساختار صنعتی "1و "تنوع صنعتی "2استفاده
کردهاند ( .)Gabardo et al, 2017از بین اقتصاددانان ،سیمون کوزنتس مطالعات بیشتری در رابطه با تغییرات ساختاری در اقتصاد ،علل و
اثرات آن در اقتصاد انجام داده است .بر اساس دیدگاه کوزنتس ،تغییرات ساختاری ،بخشی جداییناپذیر از رشد اقتصادی مدرن است و بیان
میکند سه عامل نیرویکار و سرمایه بیشتر و تغییرات ساختاری سریع از ویژگیهای رشد اقتصادی مدرن میباشد ( Kongsamut et al,
 .) 2001کوزنتس با مطالعه بر روی سهم تولید و اشتغال برای کشورهای پیشرفته صنعتی و با تقسیمبندی کل اقتصاد به سه بخش شامل
کشاورزی ،صنعت و خدمات به این نتیجه رسید که معموال در مراحل اولیه رشد اقتصادی ،سهم بخش کشاورزی در تولید و اشتغال باالست،
ولی در طول فرایند رشد اقتصادی ،سهم این بخش کاهش مییابد .سهم بخش صنعت نیز ابتدا با رشد اقتصادی افزایش یافته ولی در مراحل
بعدی رشد ،سهم این بخش نیز از تولید و اشتغال کاهش مییابد .سهم بخش خدمات پیوسته رشد میکند و در مراحل پایانی توسعه ،جایگاه
اول را در تولید و اشتغال به دست میآورد .این تغییرات سهم بخش ها از تولید و اشتغال در طی رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یک متغیر
تسهیلکننده در فرایند رشد اقتصادی عمل میکند .زیرا تغییرات ساختاری موجب تخصیص منابع به بخشهای با بهرهوری باالتر شده و در
نهایت موجب رشد بیشتر اقتصادی میشود ( .)Chenery & Srinivasan, 1988این امر به دلیل استفاده از بازده فزاینده نسبت به مقیاس
در بخش صنعت میباشد .از سوی دیگر ،بهرهوری نیرویکار نیز در بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی باالتر است .از این رو تغییر
ساختار از بخش کشاورزی به سمت بخش صنعت موجب افزایش بهره وری و همچنین افزایش تولید و رشد اقتصادی باالتر خواهد شد .در
صورتی که در طول تغییرات ساختاری در اقتصاد ،بهرهوری عوامل تولید کاهش یابد ،رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت .بر همین اساس اگر
تغییرات ساختاری به تخصیص منابع کمک کند و موجب افزایش بازده عوامل تولید در میان بخشها و یا موجب افزایش صرفههای حاصل از
مقیاس تولید شود ،رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد (.)Syrquin, 2012
- 2- 2

پیشینه پژوهش

در زمينة تغييرات ساختاري و اثر آن بر متغیرهای کالن اقتصادي ،مطالعات متعددی انجام شده است که در زیر به آنها اشاره میشود.
مشیری و التجائی در مطالعه خود از یک شاخص ترکیبی شامل  7متغیر اقتصاد کالن به عنوان شاخص تغییر ساختاری برای بررسی
اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازهصنعتیشده استفاده کرده است و به این نتیجه رسیدهاند که تغییرات ساختاری تاثیر
مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است (.)Moshiri & Altejaei, 2009
در مطالعهای دیگر ،آهنگری و خرم زاده اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی ایران را در دوره  1387-1347با استفاده از مدل ARDL
مورد بررسی قرار دادهاند .در این مطالعه از سه شاخص برای اندازهگیری تغییرات ساختاری در اقتصاد استفاده شده است .نتیجه مطالعه نشان
داده است افزایش نسبت بهرهوری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی (شاخص اول برای تغییرات ساختاری) در کوتاه مدت و بلندمدت
اثر مثبتی بر رشد اقت صادی کشور داشته است .ولی افزایش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی و همچنین صادرات
کل(شاخص دوم و سوم برای تغییرات ساختاری) ،بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته است (.)Ahangar & khorramzadeh, 2013
ابونوری و فراهتی در پژوهشی اثر تغییر ساختار تولید بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج مطالعه آنها نشان داده
است که انتقال سهم ارزش افزوده از بخش کشاورزی به هر یک از بخشهای صنعت و معدن و یا خدمات ،نابرابری درآمدی را افزایش
میدهد ).(Abunouri & Farahati, 2016
قرنجیک و اسفندیاری به بررسی اثر تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی یازده کشور عضو اوپک در دوره  2015-2000با استفاده از مدل
اقتصادسنجی پویای پانل پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که تغییرات ساختاری در کشورهای عضو اوپک اثر معنیداری بر رشد اقتصادی
در این کشورها داشته است (.)Qaranjik & Esfandiari, 2019
industrial structure

industrial diversification
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احمدی و همکاران در مطالعه خود ،انتقال و تغییر نابرابری منطقهای در استانهای ایران را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه
رسیدهاند که استانهای مختلف کشور در دوره  138۵تا  139۵در شاخصهای اقتصادی و اجتماعی دارای واگرایی بودهاند ( Ahmadi, falahati
.)& delangizan, 2020
از مطالعات انجام شده در خارج از کشور در زمینه تغییرات ساختاری میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد.
فاگربرگ و ورسپاگن در مطالعه خود به بررسی اثر تغییر ساختار اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای آمریکای التین و شرق آسیا
پرداختند .نتیجه این مطالعه نشان داده است که تغییر ساختار اقتصاد در جهت افزایش سهم بخش صنعت ،موتور رشد اقتصادی این کشورها
در طی دوره مورد بررسی بوده است (.)Fagerberg & Verspagen, 1999
پندر تأثیر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی را در  13کشور عضو  OECDبا استفاده از دادههای ترکیبی مورد بررسی قرار دادند و
به این نتیجه رسیدند که تغییرات ساختاری اثر منفی بر رشد اقتصادی در این کشورها داشته است(.(peneder , 2003
دیائو و همکاران اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در کشور تایلند را در دوره  1998-1960مورد بررسی قرار دادهاند و به این نتیجه
رسیدند که تغییرات ساختاری موجب رشد بیشتر اقتصادی در این کشور شده است(Diao, Rattsø & Stokke 2006).
سیرمای در مطالعه خود به بررسی اثر صنعتی شدن بر رشد اقتصادی در  89کشور در حال توسعه پرداخت و به این نتیجه رسید که
تغییرات ساختاری (صنعتی شدن) اثر مثبتی در رشد کشورها داشته است .نتایج دیگر این مطالعه نشان داده است که با گسترش بخش
صنعت و انتقال نیرویکار از کشاورزی به صنعت ،بهرهوری نیروی کار نیز افزایش یافته است (.)Szirmai, 2009
کورتوک و سینگ در مطالعه خود اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در  16ایالت بزرگ کشور هند را برای دوره  2006-2000با
استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ( )VARپرداخته اند .نتیجه این مطالعه نشان داد که یک رابطه علیت یک طرفه از تغییرات ساختاری به
رشد اقتصادی وجود دارد(.)Cortuk & Singh, 2011
نیشی به بررسی اثر تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشور ژاپن در دوره زمانی  1991-1974پرداختند و نشان دادند که تغییرات
ساختاری بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری داشته است (.)Nishi, 2015
ویو در پژوهشی با عنوان " تغییرات ساختار ی و رشد اقتصاد :شواهدی از کشورهای آسیایی" اثر تغییرات ساختار بر رشد اقتصادی در
کشورهای منتخب آسیایی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که تغییرات ساختاری موجب رشد اقتصادی در این کشورها
شده است (.)Vu, 2017
دیائو و همکاران اثر تغییرات ساختاری بر اقتصاد کشور تانزانیا در دوره زمانی  2014-1988را مورد بررسی قرار دادهاند .نتیجه مطالعه
نشان داده است که تغییرات ساختاری اثر مثبت و معناداری بر رشد بهرهوری داشته است(Diao, Kweka & McMillan 2018).

 -3روششناسی و دادههای تحقیق
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مدل تحقیق

مدل مورد استفاده در این مطالعه با توجه به وجود آمار استانی ،بدون در نظر گرفتن اثرات فضایی ،به صورت رابطه( )1میباشد.
( )1

𝑡𝑖𝑢 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐿𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐺𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑆𝐶𝑖𝑡 +

در این رابطه LGDPit ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی استان  iدر سال  ،LPit ،tلگاریتم جمعیت فعال استان  iدر سال  LGit ،tلگاریتم مخارج
عمرانی دولت در استان  iدر سال  LSCit ،tلگاریتم تغییرات ساختاری در استان  iدر سال  tو  ،uitجزء اخالل معادله میباشد.
برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری در این مطالعه از روشی مشابه ) Cortuk and Singh(2011به صورت رابطه( )2استفاده میشود.
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𝑛

() 2

| 𝑠𝑖𝑥 𝑁𝐴𝑉 = 0.5 ∑|𝑥𝑖𝑡 −
𝑖=1

در این رابطه  xitو  xiSبه ترتیب سهم تولید بخش  iاز کل تولید اقتصاد در دوره  sو  tمیباشد .دامنه این شاخص بین صفر تا صد میباشد.
هر چهقدر تغییرات ساختاری در اقتصاد بین دو دوره  sو  tبیشتر باشد ،این شاخص به سمت  100میل خواهد کرد .در صورتی که سهم بخش
خاص (به تبع آن سهم همه بخشها) در هر دو مقطع زمانی  sو  tبرابر باشد ،به معنای این است که هیچگونه تغییرات ساختاری بین دو دوره
اتفاق نیفتاده است ،بنابراین این شاخص برابر صفر خواهد بود.
برای تخمین مدل به روش اقتصادسنجی فضایی ،ابتدا بایستی وجود وابستگی فضایی متغیرهای تحقیق مورد آزمون قرار گیرد .در این مطالعه
از آماره  Iموران برای بررسی وابستگی فضایی استفاده میشود .این آماره بر اساس رابطه( )3اندازهگیری میشود.
) ̄𝑥 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑥̄ ). (𝑥𝑗 −
( )3
=𝐼
𝑗𝑖𝑤 𝑆 2 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1
در این رابطه  xiو  xjبه ترتیب مقدار مشاهدات مکان  iو مکان  jو

x

میانگین مقادیر مشاهده شده در همه مکانها است.

wij

عناصر ماتریس

وزنی فضایی است که رابطهی فضایی بین مکان  iو مکان  jرا توصیف میکند ( Lesage, 2009و .)Wang et al, 20019
برای ساخت و تهیه ماتریس وزنی فضایی ( )wijمعموال از دو روش کلی استفاده میشود ،یکی روش مبتنی بر مجاورت است و دیگری بر
اساس فاصله مکانها تعریف می شود .در روش مجاورت ،اثرات فضایی فقط به مناطق همسایه (مناطقی که از لحاظ جغرافیایی نقاط هممرز
داشته باشند) محدود میشود .عناصر متناظر با نقاط غیر هممرز در ماتری س وزنی فضایی ،صفر و عناصر مربوط به مناطق همجوار ،یک در
نظر گرفته میشود .در ماتریس مبتنی بر فاصله به نوعی تمام مکانها با هم همسایه تلقی میشود .بنابراین ،عامل فاصله (نزدیک بودن) است
که شدت اثرگذاری نقاط را بر هم تعیین میکند .بر این اساس ،مشاهداتی که به هم نزدیکتر هستند ،نسبت به آن دسته از مشاهدات که از
هم دور هستند باید منعکسکننده وابستگی فضایی باالتر باشند( .)Elhorst, 2014در این مطالعه از روش مجاورت برای ساختن ماتریس
فضایی استفاده شده است.
پس از بررسی وجود اثرات و تعامالت فضایی بین متغیرهای تحقیق ،در مرحله بعد بایستی نوع وابستگی فضایی مشخص شود.
اقتصادسنجیدانان فضایی ،مدل های مختلفی برای بررسی اثرات تعامل مکانی مختلف در میان متغیرهای وابسته و مستقل ارائه کردهاند .در
این میان مدل وقفه فضایی( ،)SLMمدل خطای فضایی( )SEMو مدل دوربین فضایی ( )SDMبیشترین کاربرد را دارند .اینکه کدامیک از این
مدل ها انتخاب شود به که آیا متغیر وابسته یا مستقل اثرات متقابل فضایی دارند یا خیر ،بستگی دارد ( .)Elhorst, 2010شکل کلی مدل
وقفه فضایی به صورت رابطه( )4میباشد.
()4

𝑛

𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝛿 ∑ 𝑤𝑖𝑗 . 𝑦𝑗𝑡 + 𝑥𝑖𝑡 . 𝛽 + 𝜇𝑖 + 𝜉𝑡 +
𝑗=1
n

در این معادله  iشاخص واحدهای فضایی مختلف و  tنشاندهنده زمان میباشد ،yit .متغیر وابسته تحقیق ،عبارت

  wij . y jt
j =1

اثرات

متقابل درونی بین متغیر وابسته یا به عبارت دیگر وقفه مکانی متغیر وابسته را مشخص میکند ،wit .عناصر ماتریس با ابعاد  n×nاست که
پیکربندی و ترتیب فضایی واحدهای مختلف را نشان میدهد δ .ضرایب خودرگرسیون فضایی μ ،نشاندهنده اثرات خاص مکانی ξ ،اثرات خاص
زمانی و  ɛitجمله اختالل معادله میباشد .مدل خطای فضایی( )SEMزمانی استفاده میشود که وابستگی فضایی از طریق متغیرهای حذف
شده (که اثر آنها درون جمالت اختالل است) بین متغیرها ایجاد میشود .این مدل از یک فرایند خطا بر اساس ارتباطات منطقهای استفاده
میکند .شکل کلی این مدل به صورت رابطه( )5میباشد.
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𝑡𝑖𝑢 𝑦𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡 𝛽 + 𝜇𝑖 + 𝜉𝑡 +
𝑛

()5

𝑡𝑖𝜀 𝑢𝑖𝑡 = 𝜆 ∑ 𝑤𝑖𝑗 . 𝑢𝑗𝑡 +
𝑗=1

در این رابطه ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 . 𝑢𝑗𝑡 ،اثرات متقابل بین جمالت اختالل واحدهای مختلف نشان میدهد λ .نیز ضریب خودهمبستگی مکانی(فضایی) را
برای وقفه خطاها نشان میدهد .در مدل دوربین فضایی ( )SDMهر دو تعامل فضایی درونزا و برونزا وجود دارد .در این مدل ،هم وقفه
مکانی برای متغیر وابسته و هم جزء وقفه مکانی برای متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر میگذارد .شکل کلی این مدل به صورت رابطه()6
میباشد.

𝑛

()6

𝑛

𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝛿 ∑ 𝑤𝑖𝑗 . 𝑦𝑗𝑡 + 𝑥𝑖𝑡 . +𝛿 ∑ 𝑤𝑖𝑗 . 𝑥𝑗𝑡 𝜃 + 𝜇𝑖 + 𝜉𝑡 +
𝑗=1

𝑗=1

در این رابطه 𝑡𝑗𝑥  ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 .اثرات متقابل برونزا بین متغیرهای مستقل ،یعنی جزء وقفه فضایی بین متغیرهای مستقل را نشان میدهد .با
اعمال محدودیتهای مختلف بر روی مدل دوربین فضایی ( ،)SDMمدلهای دیگر فضایی حاصل میشود (.)Wang et al. 2019
بر اساس ادبیات اقتصادسنجی فضایی برای انتخاب از بین مدلهای مختلف اقتصادسنجی فضایی رویکرد متفاوتی وجود دارد .رویکرد جزئی به
کلی یا رویکرد کلی به جزئی .الهورست ( ،)2014روش ترکیبی از این دو آزمون را پیشنهاد کرده است .در این روش ابتدا ،مدل غیرفضایی برای
بررسی و مقایسه آن با حالت وقفه فضایی و خطای فضایی با استفاده از ضریب الگرانژ ( )LMتخمین زده میشود .در این حالت ،اگر مدل غیر
فضایی رد شود ،مدل ( )SDMتخمین زده میشود که بتوان آزمون محدودیت روی آن انجام داد و آیا میتوان آن را به مدل وقفه فضایی و
خطای فضایی ساده کرد( .)Elhorst, 2014از نتایج مدل دوربین فضایی برای آزمون فرضیههای صفر

H0 : = 0

و  𝐻0 : 𝜃 + 𝛿𝛽 = 0استفاده

میشود .آمارههای معمول برای این آزمون ،نسبت درستنمایی ( )LRو والد میباشد (.)Wang et al. 2019
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دادههای تحقیق

بر اساس هدف این مطالعه ،چهار گروه از دادهها و اطالعات آماری موردنیاز است .گروه اول از دادهها ،اطالعات تولیدناخالص داخلی استانها
در دوره  1394-1384میباشد که از حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران اخذ شده است .این آمار بر حسب قیمتهای جاری میباشد .به
همین دلیل با استفاده از شاخص قیمتهای استانی ،به قیمت ثابت سال  1390تبدیل شدند .گروه دوم از دادهها ،اطالعات تولید بخشهای
مختلف اقتصادی و سهم آنها از کل تولید در استان های مختلف طی دوره مورد مطالعه برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری در اقتصاد
میباشد .نکته قابل ذکر در خصوص شاخص تغییرات ساختاری این است که شاخصهای متعددی در مطالعات مختلف برای محاسبه شاخص
تغییرات ساختاری استفاده میشود .به عنوان مثال یکی از شاخصهای مورد استفاده سهم یک بخش خاص از اقتصاد (مثل بخش صنعت)
میباشد .یکی از ایرادات این شاخص ها این است که تنها یک بخش خاص از اقتصاد را در نظر میگیرد و به سهم سایر بخشهای اقتصاد و
همچنین تغییرات آنها توجهی نمیکند .بر این اساس یکی از مریتهای شاخص تغییرات ساختاری در نظر گرفته شده در این مطالعه ،در نظر
گرفتن سهم همه بخش های اقتصادی در یک مقطع زمانی و همچنین تغییرات آن بین دو مقطع زمانی متوالی ( sو  )tمیباشد .اطالعات موردنیاز
برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری از حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران اخذ شده است .اطالعات تولید بخشها در حسابهای
منطقهای نیز به قیمت جاری میباشد که برای حذف اثرات تغییر قیمت ها بایستی این آمار نیز به قیمت ثابت تبدیل شوند .از آنجایی که
شاخص قیمتها به تفکیک بخشهای اقتصادی در سطح استانها وجود ندارد ،در این مطالعه فرض شده است که سطح قیمتها برای یک
بخش خاص در سطح کشور و استان یکی است .به این ترتیب با استفاده از حسابهای ملی ،شاخص قیمت به تفکیک بخشها از تقسیم
تولید بخش به قیمت جاری بر تولید بخش به قیمت ثابت محاسبه شده و برای هر بخش یک شاخص قیمت بدست آمد .در مرحله بعد از این
شاخص قیمت برای تبدیل تولید بخشها به قیمت ثابت در سطح استانها استفاده شده است .گروه سوم و چهارم از اطالعات مورد نیاز نیز
از مرکز آمار ایران اخذ شده است .استانهای در نظر گرفته شده در این مطالعه شامل استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل،
ا صفهان ،ایالم ،بوشهر ،تهران ،چهار محال و بختیاری ،خراسان ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،قزوین ،قم،
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کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهکیلویه و بویراحمد ،گلستان ،گیالن ،لرستان ،مازندران ،مرکزی ،هرمزگان ،همدان و یزد میباشد .به دلیل نبود
دادهها و اطالعات استانهای خراسان به تفکیک (رضوی ،جنوبی و شمالی) برای همه سالهای دوره زمانی تحقیق ،این سه استان در هم ادغام
شدهاند .همچنین استان البرز با استان تهران ادغام شده است.
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نتایج تحقیق

از آنجایی که دادههاي مورد بررسي در این مطالعه شامل  28مقطع (استان) و دوره  11سال(  )1394-1384میباشد ،بایستی قبل از تخمین مدل

و آزمونهای مربوطه ،آزمون ریشه واحد برای بررسی پایایی متغیرها صورت گیرد .آزمونهای مختلفی برای بررسی پایایی متغیرها در دادههای
پانل وجود دارد .در این مطالعه از آزمون ریشه واحد لوین ،لین ،چو ( )LLCاستفاده میشود .جدول  1نتایج آزمون ریشه واحد را برای لگاریتم
متغیرهای مدل نشان میدهد .همانطور که اطالعات جدول نشان میدهد همه متغیرهای مورد استفاده برای تخمین مدل ،پایا هستند .بنابراین
بدون نگرانی از وجود رگرسیون کاذب ،میتوان آزمونهای بعدی و تخمین مدل را انجام داد .پس از بررسی پایایی متغیرهای مدل آزمون موران
برای بررسی وابستگی فضایی تولید استانهای مختلف نسبت به یکدیگر استفاده میشود.
مقدار آماره موران و سطح احتمال مربوط به آن برای تولید استانها ( )0/18 ،0/68نشان میدهد که فرض صفر مبنی بر عدم وابستگی فضایی
بین تولید استانهای مختلف رد میشود و برای تخمین مدل بایستی از مدلهای فضایی استفاده نمود.
جدول .1آزمون ریشه واحد لوین ،لین ،چو برای متغیرهای تحقیق

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 1. LLC Unit root test for variables
Source: Research Calculation

متغیر

نماد

آماره

سطح احتمال

لگاریتم تولیدناخالص حقیقی منطقه

LGDP

-3/34

0/006

لگاریتم مخارج دولتی حقیقی منطقه

LG

-4/31

0/02

لگاریتم جمعیت فعال منطقه

LP

-5/03

0/000

لگاریتم تغییرات ساختاری

LSC

-6/39

0/000

در مرحله بعد برای تشخیص اینکه از بین دو مدل  SLMیا  SEMکدامیک بهتر میتواند دادهها را توصیف کند ،آزمون  LMبایستی انجام شود.
نتایج جدول  2نشان میدهد که هر دو آزمون  LMو آزمون  robust LMفرضیه صفر مبنی بر عدم وجود وقفه فضایی را در سطح  %1رد
میکنند .بر اساس هر دو آزمون ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خطای فضایی نیز رد میشود .پس از رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود
وقفه فضایی و خطای فضایی ،مدل کلی دوربین فضایی ( )SDMدر نظر گرفته میشود تا بر اساس آن آزمون شود که این مدل قابل ساده شدن
به شکل وقفه فضایی و یا خطای فضایی است یا خیر.
جدول .2آزمون وجود اثرات فضایی

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 2. spatial effects test

Source: Research Calculation
آزمون

آماره

سطح احتمال

آزمون  LMبرای وجود وقفه فضایی

15/62

0/000

آزمون  Robust LMبرای وجود وقفه فضایی

6/22

0/000

آزمون  LMبرای وجود خطای فضایی

12/24

0/000

آزمون  Robust LMبرای وجود خطای فضایی

8/47

0/000
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نتایج آزمون والد و نسبت دستنمایی ( ) LRبرای مدل خطای فضایی و وقفه فضایی بر اساس مدل کلی دوربین فضایی در جدول  3نشان داده
شده است .بر اساس نتایج جدول ،هر دو آزمون  Waldو  LRفرضیه صفر را مبنی بر اینکه مدل  SDMمیتواند به مدلهای  SLMیا SEM

رد میشود .به عبارت دیگر هر دو فرضیه  H 0 :  = 0و H 0 :  +  = 0

در سطح  %1رد میشود .بنابراین ،هر دو آزمون نشان میدهد

که مدل  SDMدادههای تحقیق را بهتر توضیح میدهد.
همانطور که ذکر شد (جدول  ،)3مدل مناسب نهایی برای تخمین مدل تحقیق ،مدل دوربین فضایی میباشد.
جدول .3نتایج آزمون والد و LR

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 3. Wald and LR test result
Source: Research Calculation

آماره

سطح احتمال

آزمون
آزمون  LRبرای وقفه فضایی

65/62

0/000

آزمون والد برای وقفه فضایی

34/17

0/000

آزمون  LRبرای خطای فضایی

42/23

0/000

آزمون والد برای خطای فضایی

26/27

0/000

این مدل بر اساس متغیرهای تحقیق حاضر به شکل زیر تصریح میشود.
n

ln GDPit =   wij ln GDPit +1 ln Pit +  2 ln Git +  3 ln SCit +
j =1

() 7

n

n

n

j =1

j =1

j =1

1  wij ln Pit +  2  wij ln Git +  3  wij ln SCit +  i +  t +  it

در این رابطه lnGDP ،لگاریتم تولیدناخالص داخلی استانها :lnP،لگاریتم جمعیت فعال استانها lnG ،لگاریتم مخارج عمرانی دولت در
استانها و  lnSCلگاریتم تغییرات ساختاری در استانها میباشد .ضرایب  βنشاندهنده اثرات مستقیم متغیرها بر رشد اقتصادی و ضرایب θ
اثرات غیرمستقیم(سریزی) متغیرها بر رشد اقتصادی را نشان می دهند .پس از مشخص شدن نوع اثرات فضایی ،در مرحله بعد آزمون هاسمن
فضایی برای انتخاب بین مدل اثرات تصادفی در مقابل مدل اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت.
جدول .4نتایج آزمون هاسمن فضایی

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 4. Result of spatial Husman test
Source: Research Calculation

آزمون

آماره

سطح احتمال

آزمون هاسمن فضایی

41/23

0/000

مقدار آماره آزمون هاسمن فضایی و سطح احتمال ( )0/000 ،41/23نشان می دهد که مدل اثرات تصادفی باید رد شود و مدل با اثرات ثابت
تخمین زده شود .بنابراین در نهایت ،بایستی یک مدل دوربین فضایی با اثرات ثابت تخمین زده شود .نتایج تخمین مدل  SDMبا اثرات ثابت
در جدول  5نشان داده شده است.
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فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسيهای اقتصادی سابق) بهار 62-51 )1(18 1400
جدول .5نتایج تخمین مدل SDM

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 5. Result of SDM model
Source: Research Calculation

متغیرها

نماد

ضریب

سطح احتمال

عرض از مبدا

C

2/36

0/007

جمعیت فعال منطقه

P

0/34

0/041

مخارج منطقهای دولت

G

0/62

0/004

تغییرات ساختاری منطقه

SC

-0/47

0/000

اثرات فضایی تولید

W×GDP

0/36

0/006

اثرات فضایی جمعیت فعال

W×P

0/09

0/51

اثرات فضایی مخارج دولتی

W×G

0/21

0/03

اثرات فضایی تغییر ساختار

W×SC

-0/13

0/002

بر اساس اطالعات جدول ،ضرایب برآورد شده برای متغیرهای توضیحی و وقفه مکانی متغیرهای توضیحی از نظر آماری معنیدار هستند.
ضرایب متغیرهای توضیحی مدل نشان میدهد که از بین متغیرهای توضیحی مدل ،مخارج منطقهای دولت ( )prob=0/004 ،G=0/62بیشترین
اثرگذاری مثبت و مستقیم را بر رشد اقتصادی مناطق داشته است .بر این اساس هر یک درصد افزایش در مخارج دولتی در منطقه ،رشد
اقتصادی در آن منطقه به اندازه  0/62درصد افزایش خواهد یافت.
از دالیل منفی بودن ضرایب تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی میتوان به افزایش بیوریه واردات بهویژه واردات محصوالت واسطهای
که در داخل کشور و استان های مختلف توان تولید آن وجود دارد ،اشاره کرد .افزایش این واردات موجب میشود تا وابستگیهای بینبخشی
در داخل مناطق و کشور کاهش یابد و صنایع و بخش های مختلف برای تولید محصوالت خود نیازمند واردات بیشتر از خارج شده و تولید و
اشتغال در داخل مناطق و کشور کاهش یابد .از دالیل دیگر منفی بودن تغییرات ساختاری بر رشد اقتصاد منطقهای ،عدم سرمایهگذاری کافی
در بخشهای دارای مزیت در این مناطق باشد .به عبارت دیگر سرمایهگذاریهای انجام شده در مناطق ،منطبق با مزیتهای تولیدی مناطق
نبوده است .این امر موجب می شود تا تولید در منطقه وابسته به منابع تولید داخل منطقه نباشد و رشد اقتصادی منطقه کاهش یابد .ضرایب
برآورد شده برای اثرات سرریز فضایی متغیرهای توضیحی مدل نیز به جز متغیر جمعیت فعال ( )prob=0/51 ، W×P=0/09همه معنادار
هستند .معنادار نبودن این متغیر نشان میدهد که تغییرات جمعیت فعال اثر مثبت یا منفی بر روی تولید و رشد اقتصادی سایر مناطق ندارد.
از سوی دیگر عالمت اثرات سرریز فضایی برای متغیرهای توضیحی مدل به جز متغیر تغییرات ساختاری( )prob=0/002 ، W×S= -0/13مثبت
است .منفی بودن ضریب اثرات سرریز فضایی برای شاخص تغییرات ساختاری به معنای این است که تغییرات ساختاری در یک منطقه خاص،
موجب کاهش تولید و رشد اقتصادی در سایر مناطق (خارج از منطقه) شده است .یکی از دالیل این امر میتواند کاهش وابستگیهای
بینمنطقه ای برای تولید محصوالت طی دوره مورد مطالعه باشد .به عبارت دیگر تغییرات ساختاری موجب شده است تا صنایع باالدستی و
پایین دستی تولید در مناطق مجاور منطبق بر هم نباشد و یا این انطباق کاهش یابد .کاهش وابستگیهای بینمنطقهای میتواند دالیل متعددی
داشته باشد .یکی از این دالیل این کاهش وابستگی ها ،تغییر تکنولوژی تولید و وابستگی بیشتر تولید مناطق به منابع تولید خارجی میتواند
باشد .واقعیتهای اتفاق افتاده در اقتصاد کشور نیز تا حدودی گواه بر این نتیجه میباشد .به این ترتیب که خارج شدن اقتصاد از حالت سنتی
و نیمه سنتی که در آن استان ها و مناطق مختلف کشور ارتباط بیشتری با یکدیگر داشته و و اثرات سرریزی مثبت وجود دارد ،و تسلط بخش
صنعت و محصوالت مدرن صنعتی و ورود این کاالهای صنعتی مدرن از خارج از کشور ،موجب کاهش ارتباطات بینمنطقهای و وابستگی
بیشتر به دنیای خارج شده است .به همین دلیل تغییرات ساختاری اتفاق افتاده طی دوره مورد مطالعه موجب کاهش اثرات سرریزی مثبت و
منفی شدن ضریب تغییرات ساختاری در یک منطقه بر رشد سایر مناطق شده است.
همانطور که اطالعات جدول نشان میدهد ،از بین اثرات فضایی متغیرهای توضیحی ،دو متغیر اثرات فضایی تولید (، W×GDP= 0/36
 )prob=0/006و اثرات فضایی مخارج دولت ( )prob=0/03 ، W×G=0/21دارای اثر مثبت بر تولید مناطق مجاور هستند .بر این اساس میتوان
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گفت یک درصد افزایش در تولید یک منطقه ،موجب افزایش  0/36درصدی در تولید مناطق مجاور خواهد شد .همچنین افزایش یک درصدی
در مخارج دولتی در یک منطقه ،موجب افزایش  0/21درصدی در تولید سایر مناطق خواهد شد.

-۵

جمعبندی و پیشنهادها

از نظر اهداف سیاستگذاری در سطح منطقهای ،بررسی و اثرگذاری متغیرهای اثرگذار بر رشد منطقهای بسیار حائز اهمیت میباشد .از این رو
هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در استانهای مختلف ایران در دوره  1394-1384با استفاده از الگوی

اقتصادسنجی فضایی میباشد .بر اساس اطالعات موجود و قابل دسترس در سطح استانی ،سه متغیر جمعیت فعال در استانها ،مخارج دولت
در استان ها و همچنین شاخص تغییرات ساختاری در منطقه به عنوان متغیرهای توضیحی مدل در نظر گرفته شدهاند .نتایج تخمین مدل نشان
داده است که از بین سه متغیر توضیحی مدل ،مخارج منطقهای دولت و میزان جمعیت فعال در منطقه ،دارای اثر (مستقیم و درون منطقهای)
مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مناطق داشته اند ،ولی اثر مستقیم تغییرات ساختاری منفی بوده است .با توجه به نقش مثبت و مهم
مخارج دولتی در منطقه بر رشد اقتصادی مناطق ،میتوان پیشنهاد کرد که مخارج دولتی بهخصوص مخارج عمرانی دولت در اقتصاد مناطق
افزایش یابد .البته این مخارج بایستی در زمینه فراهم کردن بسترهای تولید و زیرساخت های تولید مانند دسترسی به آب ،برق و گاز و سایر
زیرساختها مانند جاده و راهآهن باشد .ضرایب مستقیم (درون منطقه ای) به دست آمده برای شاخص تغییرات ساختاری منفی و معنادار به
دست آمده است .همانطور که توضیح داده شد ،این امر نشان میدهد که تغییرات ساختاری صورت گرفته در اقتصاد مناطق متناسب با الگوی
رشد مناطق نبوده است .بنابراین پیشنهاد میشود با برنامهریزی و سیاستگذاری ،در جهت تغییرات ساختاری مناسب ،زمینههای رشد و
توسعه اقتصادی در مناطق مختلف را فراهم شود .این برنامهریزی در مرحله اول ،نیازمند شناخت پتانسیلهای هر منطقه و تغییرات ساختاری
متناسب با پتانسیلهای منطقه میباشد .همچنین کاهش واردات کاالهای واسطه ای و منابع تولید که در داخل مناطق توان تولید آن وجود
دارد ،میتواند کمک شایانی در راستای تغییرات ساختاری مناسب در مناطق باشد .از سوی دیگر ،پیشنهاد میشود سیاستهای متناسبی در
راستای تغییرات ساختاری با روند تدریجی و برنامه ریزی شده ،اجرا شود تا ضمن تعدیل نیروی کار نسبت به تغییرات صورت گرفته،
تولیدکنندگان نیز زمان الزم و کافی برای هماهنگی و واکنش نسبت به تغییرات ساختاری داشته باشند.
بررسی ضرایب سرریزی (اثرات بین منطقهای) متغیرها بر رشد اقتصادی مناطق نشان میدهد این ضرایب به جز ضرایب مربوط به
جمعیت فعال معنادار هستند .اثرات فضایی تولید و مخارج دولتی به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر رشد اقتصاد منطقهای داشتهاند .اثر
سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی منفی بوده است .این نتیجه نشان میدهد که ارتباط بین مناطق بر رشد اقتصاد آنها اثرگذار است
و این ارتباط بایستی در مدلسازی رشد اقتصاد منطقهای لحاظ شود.
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