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چكيده
هدف اصلی مقاله حاضر ،بررسی آثار و پیامدهای بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در  28استان کشور به تفکیک
توسعه یافته ،کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته طی دوره  1385-1391میباشد .برای این منظور ،ابتدا به كمك روش
تحلیل مولفههای اساسی ،که یکی از انواع روشهای تحلیل دادههای چند متغیره است ،شاخصی برای بیثباتی اقتصادی
در هر استان ایجاد و سپس اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی استانهای کشور بررسی شده است .نتایج نشان
میدهد که استانهای توسعه یافته و توسعه نیافته بیشتر تحت تاثیر بی ثباتی اقتصادی قرار گرفته و رشد اقتصادی در
این استانها بیشتر دستخوش نوسانات میگردد .به عالوه ،در بلندمدت ،شاخص بیثباتی اقتصادی کمترین تاثیر را بر
رشد اقتصادی استانها دارد .از بین سایر متغیرها ،نیروی کار و موجودی سرمایه بیشترین میزانِ اثرگذاری را دارند .توجه
خاص دولتمردان به بهبود شرایط اقتصادی و كاهش انواع نوسانات و شوکهای موجود در اقتصاد کشور میتواند به
افزایش رشد اقتصادی در استانها كمك شایانی نماید.
طبقه بندي O47-E32-E63 :JEL

واژگان كليدي :بی ثباتی اقتصادی ،رشد اقتصادی ،تحلیل مولفههای اساسی
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 -1مقدمه

یافته تقسیم شده و به بررسی آثار شاخص بیثباتی اقتصادی
محاسبه شده در مقاله ،بر رشد اقتصادی این سه دسته گروه
از استانها پرداخته شده است.
در این مطالعه ،ابتدا پیشینه تحقیق اشاره میگردد،
سپس به مبانی نظری تحقیق و مباحث مربوط به ثبات
اقتصادی آورده میشود و در نهایت به تصریح مدلهای
تحقیق و نحوه ی محاسبه شاخص بیثباتی اقتصادکالن بیان
میشود تا در بخش پایانی مدلهای تحقیق برآورد و بررسی
گردند .برای اندازه گیری شاخص بیثباتی اقتصادی ،ابتدا با
روشی كه معرفی میگردد ،به كمك اطالعات و آمار
متغیرهای مذکور ،به ساخت شاخص بیثباتی اقتصادی
پرداخته و سپس تاثیر این شاخص بر رشد اقتصادی استانها
برآورد میشود.

یکی از مهمترین اهداف هر کشوری رسیدن به رشد
باالی اقتصادی است و سیاست گذاران اقتصادی هر کشوری
از هر تالشی برای رسیدن به نرخ رشد باال بهره میگیرند
ولی توجه به این نکته که بیثباتیها و نوسانات اقتصادی تا
چه میزان بر رشد اقتصادی اثر گذارند ،کمتر مورد توجه
دولتمردان بوده است .با برقراری محیطی امن و بدون
نوسانات اقتصادی میتوان زیر بنایی برای رشد اقتصادی که
پایه و اساس توسعه اقتصادی هر کشوری است ،فراهم نمود،
چراکه ارزش و بهایی که دولتها بدلیل از دست دادن رشد
اقتصادی ناشی از نوسانات و شوکهای اقتصادی میپردازند
ناچیز نیست .بسیاری از پژوهشگران اقتصادی ،برای معرفی
بیثباتی در اقتصاد كالن از شاخصهای نرخ تورم ،نرخ ارز،
نرخ بهره ،نرخ بیكاری ،تراز پرداختها و كسری بودجه
استفاده كرده اند و استفاده ی همزمان از این متغیرها
بعنوان شاخص بیثباتی اقتصادی بندرت دیده میشود ،بنابر
این در این مقاله نرخ ارز بازار رسمی ،نرخ تورم (استانی)،
شاخص قیمت زمین (استانی) ،شاخص قیمت سهام و
شاخص قیمت سکه بهار آزادی به عنوان شاخصهای
بیثباتی در نظر گرفته شده اند تا با ترکیب این متغیرها به
بهترین شاخص بیثباتی اقتصادی دست یابد.
تاکنون در هیچ مطالعه ای در داخل کشور به بررسی
اثرات بی ثباتی اقتصادی استانها بر رشد اقتصادی آنها
پرداخته نشده است .ضمن آنکه در این مقاله ،استانهای
کشور به سه دسته توسعه نیافته ،کمتر توسعه یافته و توسعه

 -2پيشينه مطالعاتی تحقيق
اغلب مطالعات انجام گرفته به بررسی یك متغیر بعنوان
شاخص و نماد بیثباتی اقتصادی پرداخته اند و تركیب و
ساخت شاخص بی ثباتی اقتصاد ،كمتر مورد بررسی قرار
گرفته است .در این مطالعات ،متغیرهایی كه نقش شاخص
بی ثباتی اقتصادی را ایفا كرده اند ،عبارتند از نرخ تورم ،نرخ
ارز ،كسری بودجه و رشد نقدینگی .اما اینكه در كدام مطالعه
به طور همزمان به بررسی همه متغیرهای بیثباتی اقتصاد
پرداخته شده است ،نمی توان با اطمینان پاسخ داد .در ادامه
به ارائه ی مطالعات خارجی در جدول ( )1میپردازیم و
مطالعات داخلی با كمی تفسیر مورد بررسی قرار میگیرند.

جدول :1خالصه ای از مطالعات خارجی
پژوهشگر

سال

روش-متدولوژي کشور/کشورها دوره زمانی

نتيجه
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باتاچارجی و
همکاران

2002

مدل مخاطره
ریسک-رقابت

انگلستان

-

نوسانات اقتصاد کالن باعث ورشکستگی و خروج بنگاههای اقتصادی
از بازار میشود.

استرینج و
همکاران

2005

مدل ساده ادغام و
همگرایی

کانادا

1999

بیثباتی ،عدم قطعیت و نا اطمینانی باعث ادغام بنگاههای اقتصادی
در شهرهای بزرگ و خوشههای صنعتی میشود.

چمبت
وگیبسون

2006

مدل چند متغیره
گارچ

 25کشور

1995-2004

بیثباتی اقتصادی موجب کاهش همگرایی مالی میشود.

سیرمانیتم و
تمپل

2009

حد آستانه

كشورهای آسیای
شرقی

-

الیوت

2013

-

امریکا

-

تیالهون

2015

VECM

اتیوپی

2013-1974

درکوتاه و بلندمدت ،بیثباتی اقتصاد کالن ،اثرات منفی بر رشد
اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

علی و رحمان

2015

ARDL

پاکستان

2012-1980

رشداقتصادی زمانی میتواند مستمر ادامه داشته باشد که بتوان
عوامل موثر بر ثبات اقتصادکالن را شناسایی و کنترل نمود.

OLS

ثبات اقتصاد کالن شرط الزم برای دستیابی به رشد باال و مستمر
برای کشورهای بی ثبات تر میباشد.
بیثباتی اقتصادی از طریق کاهش درآمد برخی خانوارها موجب
کاهش سطح آموزش کودکان این خانوارها و نتیجتاً عدم توسعه
سرمایه انسانی میشود.

بیثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی استانهای کشور41 / ...

 -3مبانی نظري تحقيق و تصريح مدل
چگونگی تأثیر نوسانات اقتصادی بر رشد اقتصادی ،یکی
از موضوعاتی است که از دهه  1990تاکنون توجه بسیاری از
اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است .نتایج گزارش
بانک جهانی در سال  1991نشان داد كه كشورهایی كه
ثبات اقتصادی بیشتری داشته و در آنها سیاستهای دولت
به صورت مناسب اجرا شده است عملكرد بهتری نسبت به
كشورهای بیثبات داشته اند.
فیشر  ،)1993( 1ثبات اقتصادی را وضعیتی میداند كه
در آن شرایط زیر برقرار باشند:
الف) نرخ تورم پایین و قابل پیش بینی باشد.
ب) نرخ واقعی بهره ،برای سرمایه گذاری مناسب باشد.
ج) سیاست مالی عاری از نوسان و اختالل و پایدار باشد و
بودجه دولت به خوبی مدیریت گردد ،به عبارت دیگر
نسبت كسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سطح
قابل قبولی حفظ شود (فزاینده نباشد) و استفاده از
اعتبارات سیستم بانكی برای تامین بدهیها در سطح
حداقل قرار گیرد.
د) نرخ ارز در سطحی نزدیك به مقدار تعادلی آن تعیین
گردد.
در حقیقت مطالعه ی رمی و رمی  ،)1995( 2سرآغازی
بود بر انبوه مطالعاتی که به بررسی اثر نوسانات اقتصادی بر
رشد اقتصادی پرداخته اند .براساس این مطالعات ،نوسانات
اقتصادی از سه منبع مهم ناشی میشود -1 ،نوسانات تولید
داخلی -2 ،عدم ثبات در اجرای سیاستهای داخلی و - 3
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كازرونی و سجودی ( )1389در مطالعه ای به بررسی اثر
بیثباتی رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که بیثباتی رابطه ی
مبادله در بلندمدت تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی
ایران دارد.
شریفی رنانی و همکاران ( )1390در مقاله ای به بررسی
اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمتها از راه
كانال قیمت دارایی ها (شاخص قیمت مسکن) پرداختند.
نتایج مطالعه آنها نشان میدهد كه شوك بدهی بانكها به
بانك مركزی ایران به عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص
قیمت مسكن دست كم در كوتاه مدت میتواند سطح تولید
را افزایش و سطح عمومی قیمتها را كاهش دهد.
التجائی ( )1391به بررسی تاثیر نوسانات نسبی قیمتها
و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی پرداخته است .نتایج
مطالعه نشان میدهد كه شوكهای قیمتی و نااطمینانی
تورم بشدت یكدیگر را تقویت میكنند و بر رشد حقیقی
سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد حقیقی اقتصاد اثرات
منفی خواهند داشت.
دالوری و بصیر ( )1391در مقاله خود به بررسی تاثیر
بیثباتی اقتصادی با تاكید بر كسری بودجه بر رشد اقتصاد
در ایران پرداخته اند .هدف از این مقاله بررسی چگونگی
تأثیرگذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت ،نرخ تورم و
حاشیه نرخ ارز به عنوان شاخصهای ثبات اقتصادی بر رشد
اقتصادی در كشور میباشد .نتایج مطالعه آنها نشان میدهد
كه تأثیر هر سه شاخص بیثباتی بر رشد اقتصادی در ایران
منفی میباشد .بنابراین بیثباتی اقتصادی یكی از عوامل
مهمی است كه چشم انداز رشد اقتصادی را تاریك میكند.
صامتی و بهنود ( )1391به بررسی تأثیر بیثباتی
اقتصادی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیا
پرداختند .نتایج تحقیق بیانگر آن است که بیثباتی اقتصاد
کالن موجب کاهش در توسعه انسانی و به تبع آن کاهش در
رشد اقتصادی میگردد و دولتها میبایست بیثباتی
اقتصادی را رصد کرده و از سیاستهای هدفمند و کنترلی
به منظور کاهش بیثباتی اقتصاد کالن استفاده نمایند.
دهقان و پوررحیم ( )1392به بررسی رابطه بیثباتی
اقتصاد کالن و رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند .روش
برآورد مدل آنها  VARبوده و برای سالهای  1346الی
 1387مطالعه صورت گرفته است .شاخص مورد استفاده در
این مطالعه از ترکیب متغیرهایی چون ،نرخ تورم ،نرخ ارز،
کسری بودجه و رابطه مبا دله بدست آمده است .نحوه ی
ساخت شاخص بی ثباتی بر اساس متغیرهای مذکور روشی
ساده و بکمک میانگین گیری و دخالت دادههای با مقدار باال

و پایین برای هر متغیر صورت پذیرفته است .نتایج مطالعه
آنها نشان میدهد که بی ثباتی اقتصادی در دوره دوم به بعد
بر رشد اقتصادی اثراتی کاهنده ایجاد مینماید که میزان آن
 0/44درصد میباشد.
آقایی و همکاران ( )1392به بررسی تاثیر سرمایه
انسانی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران طی سالهای
 1379-87میپردازند .جامعه آماری در مطالعه آنها تمام
استانهای کشور بودند که طبق شاخص وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،به سه دسته استانهای توسعه یافته ،کمتر توسعه
یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند .نتایج مطالعه آنها نشان
داد که شاخص سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی
هر سه گروه دارد .البته ،تأثیر سرمایه انسانی بر رشد
اقتصادی در استانهای توسعه یافته بیشتر از دو گروه دیگر
بود و بخشی از شکاف توسعه ای را که میان سه گروه وجود
دارد ،میتوان بر اساس شکاف موجود در شاخص سرمایه
انسانی آنها توضیح داد.
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نوسانات خارجی .رمی و رمی ( )1995نشان دادند که
بی ثباتی اقتصادی از هر منبعی که ناشی شود در نهایت
منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
بررسی وضعیت متغیر تولید ناخالص داخلی و سایر
متغیرهای کالن اقتصادی کشورها نشان میدهد که این
متغیرها همواره حول مسیر رشد بلندمدت خود در نوسان
میباشند به طوری که رشد آنها ،گاهی بیشتر از رشد
بلندمدت و گاهی کمتر و یا منفی بوده است .تولید کاالها و
خدمات در هر کشوری طی یک دوره زمانی مشخص از
عوامل گوناگونی همچون جنگ ،انقالب ،شوكهای نفتی،
سیاستهای پولی و مالی ،افزایش بهره وری و ...تأثیر
میپذیرد .بنابراین ،رشد اقتصادی نیز از این عوامل تأثیر
پذیرفته و دچار نوسان میشود و موجب شکل گیری ادوار
تجاری در اقتصاد میگردد.
شناخت ماهیت و عوامل ایجادکننده ادوار تجاری حائز
اهمیت میباشد و میتواند نقش تعیین کننده ای در اتخاذ
سیاستهای ضد ادواری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار
داشته باشد .تحقیقات زیادی برای شناسائی شوكها و انتشار
آنها صورت پذیرفته است .این مطالعات در قالب نظریههای
مختلف ادوار تجاری ظهور پیدا کرده اند .در این باره میتوان
به نظریات پولی ادوار تجاری در قالب نوسانات طرف تقاضا و
یا نظریات ادوار تجاری حقیقی در قالب نوسانات طرف عرضه
اشاره کرد (درگاهی و پرخیده ،1385 ،ص .)10-32
اولین دیدگاه مربوط به ادوار تجاری را که به نحوی بر
الگوهای رشد اقتصادی متکی بوده است ،میتوان در عقاید
آدام اسمیت یافت .نوسانات اقتصادی در این دیدگاه ناشی از
مکانیسمهای تعدیلی است که برای رسیدن به تعادل در نظر
گرفته میشود .در این الگو انعطاف پذیری قیمت ها،
دستمزدها و نرخهای بهره موجب تعادل در سه بازار اصلی،
یعنی بازار محصول ،کار و سرمایه شده و آنها را در حالت
اشتغال کامل قرار میدهد .در این الگو ،پول تنها وسیله
مبادله و معیار سنجش میباشد و اثری بر روی متغیرهای
حقیقی اقتصاد ندارد .لذا این برداشت از اقتصاد ،سیاست
گذاران را به سمتی هدایت میکند که از نقش و اهمیت
نوسانات پولی (اسمی) در ایجاد نوسانات اقتصادی چشم
پوشی کنند و به نوسانات طرف عرضه روی آورند .3
در مقابل کالسیک ها ،کینز با توجه به وجود پدیده
بیکاری اجباری و با توجه به وجود چسبندگی قیمتها و
دستمزد ،نقش خاصی برای سیاستهای پولی و مالی جهت
برون رفت از رکود اقتصادی و کاهش دامنه نوسانات ادوار
تجاری قائل شد .مطالعات در زمینه رابطه متقابل بین

تغییرات حجم پول و اعتبارات بانکی با سطوح سرمایه
گذاری ،تولید و تورم نشان میدهد که بر خالف دیدگاههای
کالسیکی ،سیاستهای پولی و مالی و تغییرات در اعتماد
سرمایه گذاران اثرات زیادی بر تغییرات تولید دارد (درگاهی
و پرخیده ،1385 ،ص .)10-32
در دهه  1950و  ،1960جریان پولگرایان شکل گرفت
که پدیده ادوار تجاری را ناشی از انقباضهای پولی
میدانست .پس از آن ،در مکتب کالسیکهای جدید ،لوکاس
پدیده انتظارات عقالئی را در شکل گیری ادوار تجاری مؤثر
دانست (اکبری و یارمحمدیان ،1391 ،ص .)239-252
 -1- 3بازار داراییها در ایران
تحوالت بازارها و جریان وجوه در بازار داراییها از
موضوعات مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی است .کارکرد
بازار داراییها شامل بازار پول ،ارز ،اوراق بهادار و داراییهای
حقیقی آثار مهمی بر متغیرهای عمده اقتصاد کالن به ویژه
سطح عمومی قیمتها بر جای میگذارد .همچنین عوامل
مختلفی مانند درجه نقدشوندگی داراییها ،بازدهی و ریسک
و شرایط مختلف اقتصادی -سیاسی اثر قابل توجهی بر تغییر
رجحان افراد در نگهداری انواع داراییها دارد .این تغییرات را
میتوان با محاسبه شاخصهای مختلفی مانند نسبت شارپ
که بازدهی و ریسک انواع داراییها را با یک دارایی ایمن
مانند اوراق مشارکت مقایسه میکند سنجید .در ایران
داراییهایی که به نظر میرسد در سبد مصرفی خانوارها و
بنگاههای اقتصادی و نیز در تورم انتظاری و محقق شده
نقش عمدهای دارند عبارتند از :سهام ،طال ،ارز ،مسکن ،زمین
و سایرکاالهای بادوام .همچنین اگرچه نرخ سود اسمی
رسمی به صورت از پیش تعیین شده میباشد اما اثر این
متغیر را در بازار آزاد میتوان مشاهده نمود .یعنی این متغیر
همچنان با اثرگذاری بر قیمت اجاره بها ،مسکن و سایر
داراییها مکانیزم فعال خود را در اقتصاد دارد .شاخص قیمت
داراییهای خانوار را به عنوان زیرگروهی از شاخص وضعیت
اقتصادی -اجتماعی میتوان از پرسشنامههای آمارگیری از
بودجه و درآمد خانوار که به صورت جزئی تر به این مبحث
در میان خانوار میپردازد ،به دست آورد .اما در سطح کلی
اقتصاد تنها با داشتن سریهای زمانی متغیرهای ذکر شده و
استخراج شاخص داراییها به صورت کلی تر ،میتوان اثر
داراییها را در بعد کالن بر اقتصاد سنجید.
در این مطالعه طبق نمودار  1از متغیرهای نرخ تورم،
نرخ ارز بازار رسمی ،شاخص قیمت زمین در کلیه مناطق
شهری ،قیمت سکه بهار آزادی و شاخص قیمت ارزش
معامالت سهام بعنوان عوامل مستقیم و غیرمستقیم موثر بر

بیثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی استانهای کشور43 / ...

نمودار ( :)1ارتباط میان داراییها و بی ثباتی اقتصادی .ماخذ :سوری و قاسمی (.)1392
بی ثباتی اقتصادی استفاده شده است .در واقع بغیر از
نرخ تورم (که به طور غیرمستقیم بر داراییها اثر دارد) ،سایر
متغیرهای ذکر شده از اقالم داراییها بحساب میآیند و
بی ثباتی اقتصادی در این مطالعه از کانالِ بیثباتی در
داراییها دیده شده است.
 -2- 3مقایسه بازده و ریسک داراییها و نرخ تورم
جدول ( )2خالصه ای از بازدهی و ریسک داراییهای
مختلف را طی دوره  1376- 91با استفاده از دادههای فصلی
نشان میدهد.
جدول :2بازده و ریسک داراییها و نرخ تورم
متغير

ميانگين
بازده فصلی

نرخ تورم
زمین و مسکن

4/09
5/47

انحراف معيار

نسبت ميانگين

بازده (ريسک) به انحراف معيار
2/32
8/68

1/76
0/63

طال

6/07

10/01

0/61

نرخ ارز
سهام

3/33
5/30

7/96
11/51

0/42
0/46

 -3- 3بررسی وضعیت استانهای كشور از نظر توسعه
یافتگی و سرمایه انسانی
رده بندی استانهای كشور با بهره گیری از مدل برنامه
ریزی چند منظوره به روش وزن دهی ساده صورت گرفته
است كه اطالعات پایه آن از مركز آمار ایران ،دفتر آمار و
فراوری دادههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان
صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران و بر اساس
سرمایه گذاری و اشتغال طرحهای صنعتی معدنی با
پیشرفت فیزیكی باالی  60درصد و مساحت زمینهای
اختصاص یافته برای سرمایه گذاریهای صنعتی و درنهایت،
ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و بر پایه جمعیت هر یك
از استانها جمع آوری و محاسبه و پردازش و سپس ،رتبه
هر استان از نظر رده توسعه یافتگی صنعتی سرانه تعیین
شده است .بنابراین ،مطابق گزارش معاونت برنامه ریزی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در موضوع «رتبه بندی
استامهای كشور از نظر توسعه یافتگی صنعتی» استانهای
كشور به سه دسته استانهای توسعه یافته صنعتی،
استانهای كمتر توسعه یافته صنعتی و استانهای توسعه
نیافته صنعتی تقسیم میشوند .استان هایی كه در رده بندی
یاده شده قرار میگیرند به صورت جدول  4 ،3و  5هستند.
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جدول  1نشان میدهد که طال بیشترین بازدهی را طی
دوره مورد بررسی داشته است .بعد از آن مسکن و سهام قرار
دارند که بازدهی آنها به ترتیب  5/5و  5/3درصد بوده است.
ارز در آخرین رتبه قرار دارد که بازدهی آن  3/3درصد بوده
است .این در حالی است که میانگین تورم برابر با  4/1درصد
بوده است .بنابراین ،سه دارایی مسکن ،طال و سهام به طور
متوسط بازدهی بیشتری از تورم داشته اند .ریسک و نوسانات
نرخ رشد قیمت داراییها (بازدهی) نشان میدهد که سهام با
 11/5درصد بیشترین ریسک و بعد ازآن طال با  10درصد
بیشترین ریسک را داشته اند .مسکن و ارز با  8/7و  8درصد
در رتبههای بعدی قرار دارند .این در حالی است که سطح
عمومی قیمتها از نوسان کمتری برخوردار بوده است .به
عبارت دیگر سبد کاالهای مصرفی کم ریسک تر از داراییها

بوده است .نسبت بازده به ریسک نشان میدهد که مسکن با
نسبت  0/63بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.
یعنی بازدهی را وقتی برحسب ریسک ،تعدیل میکنیم،
بیشترین بازدهی را مسکن داشته است .این رقم برای طال
برابر با  0/61و برای ارز و سهام به ترتیب برابر با  0/42و
 0/46میباشد .این نتایج نشان میدهد که به طور متوسط،
مسکن در بین داراییهای مختلف ،اولویت بیشتری از نظر
سرمایه گذاران داشته است (سوری و قاسمی،1392 ،ص- 45
.)29
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در این بخش استانهای كشور بر اساس معیار مذكور به
سه گروه توسعه یافته،كمتر توسعه یافته و توسعه نیافته
تقسیم نموده و بر اساس آمارهای موجود معیارهای اقتصادی
در زمینه توسعه و رشد اقتصادی در آنها بررسی شد .شایان
ذكر است كه باید بین دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه
اقتصادی» تمایز قائل شد .رشد اقتصادی مفهوم كمی دارد،
در حالی كه توسعه اقتصادی مفهومی كیفی است.رشد
اقتصادی به تعبیری ساده عبارت است از :افزایش تولید در
یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه .در
سطح كالن افزایش تولید ناخالص ملی () GNPیا تولید
ناخالص داخلی ) (GDPدر سال مورد نیاز به نسبت مقدار
آن در یك سال پایه ،رشد اقتصادی محسوب میشود كه
البته ،باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی تغییر قیمتها
( به دلیل تورم) و استهالك تجهیزات و كاالهای سرمایه ای
را نیز از آن كسر كرد«.توسعه اقتصادی» عبارت است از
رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای
فیزیكی ،انسانی و اجتماعی .در توسعه اقتصادی ،رشد كمی
تولید حاصل میشود اما در كنار آن ،نهادهای اجتماعی نیز
متحول خواهند شد ،نگرشها تغییر خواهد كرد ،توان بهره
برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته
و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد .به عالوه میتوان
گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهادهها نیز در فرایند تولید
تغییر میكند .توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی
تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد.
توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد و به دلیل
وابستگی آن به انسان ،پدیده ای كیفی است كه هیچ
محدودیتی ندارد (بر خالف رشد اقتصادی كه كامال كمی
است) .بنابراین منظور از رشد اقتصادی یك جامعه افزایش
تولید آن جامعه است .اما توسعه اقتصادی مفهومی فراتر از
تولید بیشتر دارد .بدین ترتیب ،میتوان انتظار داشت كه

همراه با توسعه اقتصادی حتما رشد اقتصادی ،اگرچه با
تاخیر زمانی ،به دست میآید .اما رشد اقتصادی ممكن است
توسعه به همراه نداشته باشد (روزبهان ،1384 ،ص .)57-54
از آنجا كه تقریبا در تمام متون اقتصادی برای سنجش
ر شد اقتصادی از شاخص افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید
ناخالص داخلی در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یك
سال پایه ،استفاده میشود در این مطالعه از حجم تولید
ناخالص داخلی (بدون نفت) هر استان كه با استفاده از
شاخص قیمتی مصرف كننده به قیمتهای ثابت (واقعی)
تب دیل شده است ،به عنوان شاخص رشد اقتصادی استفاده
شد .در این پژوهش سهم تولید ناخالص سه گروه استانهای
توسعه یافته ،كمتر توسعه یافته و توسعه نیافته ایران طی
سالهای مورد بررسی در نمودار  2نشان داده شده است.

نمودار  :2تولید ناخالص داخلی در استانهای ایران ()1385- 91
منبع :بانک مرکزی و محاسبات تحقیق
در این مطالعه با توجه به مطالب فوق،استانها به سه
گروه توسعه یافته ،کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم
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شده و برای هریک به برآورد مدل جداگانه ای میپردازیم.
نکته قابل ذکر دیگر آنکه ،بدلیل عدم وجود آمار و اطالعات
استان البرز ،خراسان جنوبی و خراسان شمالی ،این استانها
بترتیب با استانهای تهران و خراسان رضوی ادغام شده اند.
بسیاری از پژوهشگران اقتصادی نیز ،برای معرفی
بیثباتی در اقتصاد كالن از شاخصهای نرخ تورم ،نرخ ارز،
نرخ بهره ،نرخ بیكاری ،تراز پرداختها و كسری بودجه
استفاده كرده اند .همانطور که در بخش پیشینه مطالعات
تحقیق مشخص گردید در مطالعات مختلف الگوهای متفاوت
و شاخصهای گوناگونی را برای بررسی رابطه بیثباتی
اقتصاد کالن و رشد اقتصادی استفاده نموده اند .با توجه به
این مطالعات و مبانی نظری موضوع الگوهای اقتصادسنجی
رشد اقتصادی (منکیو 1992 ،و رومر )1992 ،بمنظور
بررسی رابطه میان شاخص بیثباتی اقتصادکالن و رشد
اقتصادی مدل زیر تصریح میگردد.
)Y = Y ( L , K , ESI

تابع فوق را با فرض فرم کاب -داگالس و با فرض ثابت
بودن سطح تکنولوژی ،میتوان به شکل لگاریتم خطی
نوشت:
𝑡𝑖𝜀 L𝑌𝑖𝑡 = 𝛼0 +𝛼1 L𝐿𝑖𝑡 + 𝛼2 L𝐾𝑖𝑡 + 𝛼3 L𝐸𝑆𝐼𝑖𝑡 +

 -4شرحی بر دادههاي آماري
بی تردید یکی از مسائل اساسی در انجام کارهای تجربی
و به ویژه درامر الگو سازی اقتصاد سنجی کالن امکان
دستیابی به اطالعات آماری مناسب و دلخواه است .آمارهای
مورد استفاده در این مطالعه ،برای سالهای  ،1385- 91از
اطالعات گزارش شده توسط بانک مرکزی و پایگاه دادههای
سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا و مرکز آمار ایران و
سالنامههای آماری به قیمتهای ثابت بدست آمده است.

الف)روش محاسبه شاخص بیثباتی اقتصادی
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الف  )1-روش تحلیل مولفههای اساسی
تحلیل دادههای چندگانه از نقش اساسی در تحلیل
اطالعات برخوردار است .مجموعه دادههای چندگانه ،حالتها
یا متغیرهای زیادی را برای هر مشاهده در بر دارند .اگر در
هر مجموعه داده  nمتغیر وجود داشته باشد ،هر متغیر
می تواند دارای چند بعد باشد .با توجه به اینكه اغلب درك و
شهود فضای چند بعدی دشوار است ،روش تحلیل مولفههای
اساسی ( ) PCAابعاد كلیه مشاهدات را بر اساس شاخص
تركیبی و دسته بندی مشاهدات مشابه كاهش میدهد .در
این روش متغیرهای موجود در یك فضای چند حالته
همبسته به یك مجموعه از مولفههای غیر همبسته خالصه
میشوند كه هر یك از آنها تركیب خطی از متغیرهای اصلی
میباشند .مولفههای غیرهمبسته به دست آمده مولفههای
اساسی ( )PCنامیده میشوند كه از بردارهای ویژه ی
ماتریس كوواریانس یا ماتریس همبستگی متغیرهای اصلی
بدست میآیند .به طور كلی كاربرد عمده روش تحلیل
مولفه های اساسی عبارتند از :كاهش تعداد متغیرها و یافتن
ساختار ارتباطی بین متغیرها كه در حقیقت همان دسته
بندی متغیرهاست .مزیت اصلی كاربرد این روش در
اقتصادسنجی از بین بردن همخطی در مدلها به واسطه
تعداد زیاد متغیرهای موثر در مدل میباشد.
تعداد مولفههای استخراج شده در هر مدل برابر است با
تعداد متغیرهایی كه بررسی میشوند .اما میتوان تعداد
مشخصی از این مولفهها را انتخاب نمود .معموال دو یا سه
مولفه اول مقدار قابل توجهی از پراكندگی دادهها را در نظر
می گیرد .بنابراین ،انتخاب دو یا سه مولفه اول برای ادامه كار
كفایت میكند .اما در برخی از موارد ضروری است معیارهای
دیگری را نیز برای یافتن تعداد مولفههای الزم مورد توجه
قرار داد .این معیارها عبارتند از:
معیار اول (آزمون اسكری  :) 5ترسیم مقادیر ویژه در
برابر مولفههای اساسی مرتبط ،نمودار اسكری را نمایش
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که در آن:
 :Yitتولید ناخالص داخلی استانها به قیمتهای ثابت سال
1376
 :Litنیروی کار فعال در استانها
 :K itموجودی سرمایه استان ها (انباشت سرمایه)
 : ESIitشاخص بیثباتی اقتصادی (که طبق روش تحلیل
مولفه اساسی ساخته شده است و شامل  5متغیر
اصلی بی ثباتی اقتصاد کالن در کشور و بالتبع در
اقتصاد استانها است)
حرف  Lدر اول نام متغیرها بیانگر لگاریتم متغیرها
میباشد εit .نیز جمله پسماند مدل است.

یكی از مشكالت این مطالعه ،فقدان آمار و اطالعات الزم
و كافی در زمینه ی بیثباتی اقتصادی در ایران میباشد.
همچنین ،آمار و اطالعات پراكنده ی موجود چندان قابل
اس تناد نیستند ،زیرا منبع موثقی آنها را تایید نكرده است.
برای این منظور ،ترجیح داده شد تا از اطالعات موجود و
متغیرهای عمده ی اقتصاد کالن که بیشتر از سایر متغیرها
مورد توجه در تحلیلهای اقتصادی میباشند ،طی سالهای
 1385-91استفاده شود .در ادامه ،به روش محاسبه شاخص
بیثباتی اقتصادی در استانها میپردازیم.

 / 46احمد سرلک ـ مهدی جلولی
می دهد .در این نمودار تغییر در میزان اهمیت مقادیر ویژه
برای هر مولفه اساسی مشخص میشود.
معیار دوم (ارزش ویژه) :مولفه هایی كه مقدار ویژه آنها
بزرگتر از یك است را در نظر گرفته و از سایر مولفهها صرف
نظر میشود.
معیار سوم (واریانس) :مولفه هایی كه درصد بیشتری از
پراكندگی را توضیح می دهند برای ادامه كار كفایت
می كنند ،معموال مولفه اول بیشترین واریاتس را در نظر
میگیرد.
الف  )2-محاسبه ی شاخص بیثباتی اقتصادی به روش
تحلیل مولفههای اساسی
برای محاسبه شاخص بیثباتی اقتصادی ،از اطالعات
پایگاه دادههای سری زمانی بانک مرکزی استفاده شده است.
از میان انواع متغیر تعریف شده در تعاریف و مطالعات
بی ثباتی و نابسامانی اقتصادی ،تعداد  5متغیر ،که در همه ی
مطالعات مشترک میباشد و در سالهای اخیر نیز بیشتر مورد
توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده است ،برای محاسبه ی
شاخص مذكور طی سالهای  1385-1391استفاده شده
است .ذکر این نکته ضروری است که از میان متغیرهای فوق
تنها دو متغیر قیمت زمین و نرخ تورم برای استانها متفاوت
از دیگری است اما قیمت سکه بهار آزادی ،شاخص قیمت

سهام و نرخ ارز رسمی برای کل کشور یکسان میباشد .این
پنج متغیر عبارتند از:
نرخ ارز رسمی بازار EX :شاخص قیمت سکه بهار آزادی:
PG
شاخص قیمت زمین (در هر استان)PL :
شاخص قیمت سهام PS:نرخ تورم استانیINF :

باتوجه به بررسی و ساخت شاخص بیثباتی اقتصادی
برای  28استان در این مطالعه و حجم باالی محاسبات ِ این
بخش ،به نحوه ساخت شاخص بیثباتی اقتصادی در استان
بوشهر بعنوان نمونه اشاره میشود.
اولین گام در بررسی ارتباط بین متغیرها ،بررسی
ماتریس همبستگی آنهاست .جدول  ،6نشان میدهد
همبستگی باالیی میان همه ی دادهها وجود دارد .با توجه به
این درجه همبستگی ،میتوان با استفاده از روش تحلیل
مولفههای اساسی با کاهش تعداد متغیرها یک شاخص
ترکیبی به نام شاخص بیثباتی اقتصادی ارائه نمود.
نتایج آزمون بارتلت( 6جدول  )7نشان میدهد فرضیه
صفر (عدم وجود همبستگی) برای مجموعه دادههای مذكور
رد میشو د ،یعنی یك ارتباط قوی میان متغیرها وجود دارد.
چنان كه مشاهده میشود ،تعداد مولفههای استخراج
شده برابر با تعداد متغیرهای استفاده شده ،یعنی  5بردار و
همه ی پراكندگی مجموعه ی دادهها در بررسی در نظر
گرفته شده است .با رسم نمودار میتوان بهترین مولفه را
مشخص نمود.

جدول  :6ماتریس همبستگی میان متغیرهای عمده ی بیثباتی اقتصادی استان بوشهر
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منبع :محاسبات تحقیق
جدول :7نتایج آزمون بارتلت
آماره آزمون

درجه آزادی

کمیت بحرانی در سطح  5درصد

123/6

4

31

منبع :محاسبات تحقیق

بیثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی استانهای کشور47 / ...
جدول  :8نتایج برآورد تحلیل مولفههای اساسی

منبع :محاسبات تحقیق
میپردازیم .همانطور که در ادامه مشاهده میشود فرضیه
صفر مبنی بر ریشه واحد داشتن متغیرهای تحقیق در
نمودار  3نشان می دهد مولفه اول بهترین انتخاب
جداول بررسی شده است.
میباشد .زیرا همانطور كه جدول  7نیز نشان میدهد ،مقدار
متغیرهای مدل تحقیق عبارتند از:
ویژه ی اولین مولفه بزرگتر از یك میباشد و حدود 64
 :Yitتولید ناخالص داخلی استانها به قیمتهای ثابت سال
درصد پراكندگی مجموعه دادهها توسط این مولفه بازگو
1383
میشود .بعبارت دیگر ،همه معیارها نشان میدهد كه
 :Litنیروی کار فعال در استانها
انتخاب مولفه اول كافی است و از آن شاخص بیثباتی
 :K itموجودی سرمایه استان ها (انباشت سرمایه)
اقتصادی بدست میآید.
 : ESIitشاخص بیثباتی اقتصادی (که طبق روش تحلیل
برای تمامی  27استان دیگر نیز این مسیر برای ساخت
مولفه اساسی ساخته شده است و شامل  5متغیر اصلی
شاخص بیثباتی اقتصادی انجام پذیرفت.
بی ثباتی اقتصاد کالن در کشور و بالتبع در اقتصاد
 - 5تخمین و ارائه نتایج مدلهای تحقیق
استانها است)
-1- 5بررسی آزمون پایایی متغیرهای تحقیق
حرف  Lدر ابتدای نام متغیرها نشاندهنده ی لگاریتم
حال با توجه به آنچه که ذکر گردید به بررسی پایایی
میباشد.
متغیرهای الگوی پیشنهادی بر اساس آزمونهای مختلف
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نمودار ( :)3مقادیر ویژه بردارهای تحلیل مولفههای اساسی
منبع :محاسبات تحقیق

 / 48احمد سرلک ـ مهدی جلولی
جدول :9نتایج آزمون پایایی متغیرهای تحقیق
متغير
LY

لوين ،لين و چاو
آماره

-ADFفيشر
آماره

احتمال

-PPفيشر

احتمال

احتمال

آماره

- 2/95

0/001

123/77

0/000

131/9

0/000

LL

- 1/49

0/06

92/21

0/001

94/71

0/000

LK

- 2/05

0/01

78/35

0/02

84/99

0/007

LESI

-10/45

0/000

73/66

0/05

71/56

0/007

متغير

لوين ،لين و چاو
آماره

-ADFفيشر
آماره

احتمال

-PPفيشر

احتمال

احتمال

آماره

LY

- 9/87

0/000

73/82

0/055

88/6

0/003

LL

-1/86

0/031

86/54

0/005

99/42

0/000

LK

-6/18

0/000

71/59

0/07

83/09

0/01

LESI

-3/7

0/000

190/72

0/000

209/89

0/000

منبع :محاسبات تحقیق
همانگونه که از جداول فوق مشاهده میگردد ،تمامی
متغیرهای تحقیق در سطح پایا میباشند .نتایج آزمون ریشه
واحد بر روی تمامی متغیرها بیان کننده عدم وجود ریشه
واحد است .اما بایستی توجه داشت که در صورت ناپایا بودن
متغیر ها ،میتوان به کمک روش هم جمعی بدون ترس از
کاذب بودن بر اساس سطح متغیرهای سری زمانی برآورد
نمود .بعد از بررسی آزمون پایایی متغیرها و دانستن درجه
ی پایایی متغیرهای الگو به سراغ معرفی روش تخمین و در
نهایت ارائه ی نتایج تخمینها میرویم.

فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال ششم /پائيز و زمستان 1395

 -2- 5بررسی و تعیین نوع مدلهای تحقیق
 -1-2- 5مدلهای ترکیبی یا تابلویی
تخمین و برآورد مدلها با تکیه بر مدلهای تابلویی و
استفاده از برآوردکنندههای اثرات ثابت و تصادفی شروع
می گردد .بمنظور تخمین مدل برای هرگروه از استانها ابتدا
الزم است تا نوع روش تخمین برای نوع خاص دادههای
ترکیبی -مقطعی تعیین شود .بنابراین ،در مدل دادههای
ترکیبی میبایست ناهمگنی واحدها توسط  Fلیمر بررسی
شود .در صورت تایید ناهمگنی ،مدلها از طریق دادههای
ترکیبی برآورد میشوند و در غیر اینصورت به روش OLS
می توان آنها را تخمین زد .در جدول زیر برای هر سه مدل،
آماره آزمون  Fمحاسبه شده است.
جدول  :10آزمون  Fلیمر برای بررسی مدلهای ترکیبی و
تابلویی
آزمون ليمر

مدل 1

مدل 2

مدل 3

آماره F

17/88
0/000

443/9
0/000

18/27
0/000

احتمال

سطح معناداری  5درصد میباشد .منبع :محاسبات تحقیق
طبق نتایج آزمون لیمر ،برای هر سه گروه ،آماره F
جدول بزرگتر بوده و هرسه مدل میبایست به روش تابلویی
( روش اثرات ثابت یا تصادفی) برآورد شوند زیرا فرضیه صفر
رد میشود و میبایست عرض از مبداهای مختلفی را در
مدلها لحاظ نمود.
 -2-2- 5مدلهای با اثرات ثابت یا تصادفی
حال بعد از آزمون لیمر ،میبایست آزمون هاسمن  7را
که از توزیع کای دو برخوردار است بمنظور اینکه مدلها از
چه روشی (اثرات ثابت یا تصادفی) برای برآورد تبعیت
می کنند بکار گرفت .فرضیه صفر آزمون هاسمن مبنی بر
روش اثرات تصادفی است.
در جدول زیر نتایج آزمون هاسمن برای هر سه مدل
تحقیق آورده شده است.
باتوج ه به آماره کای دو برای هرسه مدل ،فرضیه صفر
مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی در سطح  95درصد
رد میشود .لذا روش اثرات ثابت برای تخمین هرسه مدل
تائید میشود که نتایج هر سه مدل در ادامه ارائه میگردد.

جدول  :11آزمون هاسمن بمنظور تعیین روش اثرات ثابت یا
تصادفی
آزمون هاسمن

مدل 1

مدل 2

مدل 3

آماره کای دو

28/32

62/56

91/2

احتمال
نتیجه آزمون

0/000
اثرات ثابت

0/000
اثرات ثابت

0/000
اثرات ثابت

منبع :محاسبات تحقیق

بیثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی استانهای کشور49 / ...
 -3- 5برآورد مدل تحقیق
 -1-3- 5مدل اول :برآورد تاثیر شاخص بیثباتی اقتصادی بر
رشد اقتصادی استانهای توسعه یافته به روش اثرات ثابت
𝑡𝑖𝜀 L𝑌𝑖𝑡 = −3.01+ 0.54 L𝐿𝑖𝑡 + 0.16 L𝐾𝑖𝑡 − 0.09 L𝐸𝑆𝐼𝑖𝑡 +

با توجه به میزان آماره  Tدر جدول زیر میتوان به
صحت برآورد این مدل پی برد .با افزایش یک درصدی در
هریک از متغیرها با فرض ثبات سایر متغیرهای مستقل،
بترتیب نیروی کار  0/54درصد ،موجودی سرمایه 0/16
درصد افزایش بر رشد اقتصادی و شاخص بیثباتی اقتصادی،
 0/09درصد کاهش را بر رشد اقتصادی تحمیل مینمایند.
ضریب تعیین باالی مدل برآوردی نشان از قدرت توضیح
دهندگی باالی آن دارد .همچنین با توجه به آماره F
می توان انتظار داشت که ضرایب مدل برآوردی نمی توانند
همزمان برابر صفر باشند و معنادار هستند.
جدول  :12برآورد تاثیر شاخص بیثباتی اقتصادی بر رشد
اقتصادی استانهای توسعه یافته به روش اثرات ثابت

می توان انتظار داشت که ضرایب مدل برآوردی نمی توانند
همزمان برابر صفر باشند و معنادار هستند.
جدول  :13برآورد تاثیر شاخص بیثباتی اقتصادی بر رشد
اقتصادی استانهای کمتر توسعه یافته به روش اثرات ثابت
متغير وابسته :نرخ رشد توليد ناخالص داخلی حقيقی استانهاي
کمترتوسعه يافته
متغيرهاي

ضرايب

مستقل

خطاي انحراف آماره T

احتمال

استاندارد

ضریب ثابت

9/8

2/51

3/89

0/000

LL
LK

0/39
0/043

0/18
0/019

2/15
2/25

0/031
0/028

LESI

-0/024

0/004

- 5/53

0/000

D.W= 1.41

0/99

ضریب تعیین

245

آماره F

منبع :محاسبات تحقیق
 -3-3- 5مدل سوم :برآورد تاثیر شاخص بیثباتی
اقتصادی بر رشد اقتصادی استانهای توسعه نیافته به روش
اثرات ثابت
𝑡𝑖𝜀 L𝑌𝑖𝑡 = 16.7 + 0.69 L𝐿𝑖𝑡 + 0.07 L𝐾𝑖𝑡 − 0.09 L𝐸𝑆𝐼𝑖𝑡 +

متغير وابسته :نرخ رشد توليد ناخالص داخلی حقيقی استانهاي
توسعه يافته
متغيرهاي

ضرايب

ضریب ثابت

- 3/01

0/98

LL

0/54

0/08

6/52

LK

0/16

0/02

7/58

مستقل

احتمال

خطاي انحراف

آماره

استاندارد

T

- 3/05

0/00
0/00
0/00

LESI

- 0/09

0/015

-6/00

0/00

D.W= 1.91

0/86

ضریب تعیین

49/18

آماره F

منبع :محاسبات تحقیق

𝑡𝑖𝜀 L𝑌𝑖𝑡 = 9.8+ 0.39 L𝐿𝑖𝑡 + 0.043 L𝐾𝑖𝑡 − 0.024 L𝐸𝑆𝐼𝑖𝑡 +

با توجه به میزان آماره  Tدر جدول زیر میتوان به
صحت برآورد این مدل پی برد .با افزایش یک درصدی در
هریک از متغیرها با فرض ثبات سایر متغیرهای مستقل،
بترتیب نیروی کار  0/39درصد ،موجودی سرمایه 0/043
درصد افزایش بر رشد اقتصادی و شاخص بیثباتی اقتصادی،
 0/024درصد کاهش را بر رشد اقتصادی تحمیل مینمایند.
ضریب تعیین باالی مدل برآوردی نشان از قدرت توضیح
دهندگی باالی آن دارد .همچنین با توجه به آماره F

جدول  :14برآورد تاثیر شاخص بیثباتی اقتصادی بر رشد
اقتصادی استانهای توسعه نیافته به روش اثرات ثابت
متغير وابسته :نرخ رشد توليد ناخالص داخلی حقيقی استانهاي
توسعه نيافته
متغيرهاي

ضرايب

مستقل

خطاي انحراف آماره T

احتمال

استاندارد

ضریب ثابت

16/7

2/2

7/35

0/000

LL

0/69

0/17

3/9

0/000

LK

0/07

0/035

2/21

0/021

LESI

- 0/09
0/86

0/016
ضریب تعیین

-5/61
30/04

0/000
آماره F

D.W= 1.91

منبع :محاسبات تحقیق
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 -2-3- 5مدل دوم :برآورد تاثیر شاخص بیثباتی اقتصادی
بر رشد اقتصادی استانهای کمترتوسعه یافته به روش اثرات
ثابت

با توجه به میزان آماره  Tدر جدول زیر میتوان به
صحت برآورد این مدل پی برد .با افزایش یک درصدی در
هریک از متغیرها با فرض ثبات سایر متغیرهای مستقل،
بترتیب نیروی کار  0/69درصد ،موجودی سرمایه 0/07
درصد افزایش بر رشد اقتصادی و شاخص بیثباتی اقتصادی،
 0/09درصد کاهش را بر رشد اقتصادی تحمیل مینمایند.
ضریب تعیین باالی مدل برآوردی نشان از قدرت توضیح
دهندگی باالی آن دارد .همچنین با توجه به آماره F
می توان انتظار داشت که ضرایب مدل برآوردی نمی توانند
همزمان برابر صفر باشند و معنادار هستند.

 / 50احمد سرلک ـ مهدی جلولی
نتایج به دست آمده از برآورد هر سه مدل با نظریههای
موجود منطبق است و متغیر وابسته رشد تولید ناخالص
داخلی دارای روابط مورد انتظار با تمام متغیرهای توضیحی
است؛ به عبارت دیگر ،بر اساس نتایج به دست آمده میتوان
گفت که فرضیه مطرح شده در پژوهش مبنی بر تأثیر منفی
شاخص بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی تأیید میشود و
در هر سه مدل ،متغیرهای مستقل ارائه شده به عنوان منبع
رشد هستند و با عالمتهای مورد انتظار ،با رشد اقتصادی
سازگاری دارند .اما با مقایسه ضریب شاخص بیثباتی
اقتصادی در سه مدل یادشده مشخص میشود که تأثیر
بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در مدل اول و سوم
بیشتر از مدل دوم است ،به عبارت دیگر ،بر اساس معادالت
برآورد شده نتیجه گرفته میشود که استانهای توسعه یافته
و توسعه نیافته بیشتر تحت تاثیر بیثباتی اقتصادی قرار
گرفته و رشد اقتصادی در این استانها بیشتر دستخوش
نوسانات میگردد.
8

-4- 5آزمون همجمعی پانل
برای اطمینان از وجود ِ یک رابطه بلندمدت میان
متغیرهای موجود در یک مدل ،الزم است که متغیرهای آن
پایا باشند و در غیراینصورت از درجه همجمعی برابری
برخوردار باشند .بدین ترتیب برای بررسی وجود یک رابطه
بلندمدت و یا همجمعی آنها میبایست پایایی پسماندهای
حاصل از برآورد مدل را بررسی نمود .چنانچه این پسماندها
پایا از درجه صفر باشند میتوان به وجود یک رابطه
بلندمدت سالم میان آنها اطمینان حاصل نمود.
در این تحقیق باتوجه به پایا بودن تمام متغیرها و
بررسی پایایی جمالت پسماند هر سه مدل در جدول زیر
می توان به این نکته پی برد که هر سه رابطه برآوردی در
بلندمدت کاذب نیستند.
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جدول  :15آزمون پایایی جمالت پسماند مدلهای تحقیق
لوين ،لين و چاو
آزمون پايايی

آماره

احتمال

نوع مدل برآوردي

پسماند مدل اول

-4/67

0/000

دارای جزء ثابت و
بدون روند

پسماند مدل دوم

- 2/90

0/001

دارای جزء ثابت و
بدون روند

پسماند مدل سوم

- 4/98

0/000

بدون جزء ثابت و
روند

جمالت پسماند

منبع :محاسبات تحقیق

نتایج جدول فوق نشان میدهد که در هر سه مدل،
فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده و همجمعی
متغیرها در هر مدل پذیرفته میشود زیرا میزان آماره و
احتمال گویای پذیرش فرضیه ی عدم وجود ریشه واحد در
جمالت پسماند مدلها میباشد.
 -6جمع بندی و پیشنهادات تحقیق
هدف این مطالعه ،بررسی چگونگی تأثیرگذاری پنج
متغیر وضعیت نرخ ارز ،نرخ تورم و قیمت سکه بهار آزادی،
شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت زمین به عنوان
شاخصهای بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در استانها
میباشد .در این راستا ،به کمک دادههای تابلویی این
متغیرها برای سالهای  ،1385-91با بکار گیری روش
تحلیل مولفه اساسی ،به ساخت شاخص بیثباتی اقتصادی
برای هر استان مبادرت شد .برای ساخت شاخص بیثباتی
اقتصادی از روش تحلیل مولفههای اساسی بهره گرفته شد
كه روشی فنی و تكنیكال میباشد و تمام جهات را برای
ساخت ی ك شاخص ،در شرایطی كه چندین متغیر وجود
دارد ،بكار میگیرد .این روش در كاهش میزان متغیرهای
توضیحی بكار می رود و دارای پیشینه ی كاربرد و مبانی
نظری مستدل تری نسبت به سایر روشهای ساخت
شاخصها میباشد .از این رو میتوان به نوعی ساخت شاخص
را که برای اولین بار در این سطح اتفاق افتاده است را جنبه
ی نوآوری این مطالعه دانست (محدث.)1390 ،
نتایج مطالعه نشان میدهد:
نیروی کار بیشترین اثرگذاری را بر رشد اقتصادی
استانها دارد .همچنین در گروه استانهای توسعه نیافته ،اندازه
ضریب نیروی کار بیشتر از دو گروه دیگر میباشد.
موجودی سرمایه در گروه استانهای توسعه یافته نسبت
به دوگروه دیگر (کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته) اهمیت
بیشتری در تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی این گروه دارد.
ضریب شاخص بی ثباتی اقتصادی در استانهای گروه
توسعه یافته و توسعه نیافته بیشتر از استانهای گروه کمتر
توسعه یا فته است و نشان دهنده ضربه پذیری بیشتر ِ این دو
گروه در برابر بیثباتیهای اقتصادی میباشد.
نتایج آزمون همجمعی جمالت پسماند در هر سه مدل
نشان از کاذب نبودن برآورد هرسه مدل در بلندمدت دارد.
از آنجا که بر اساس یافتههای این تحقیق ،بیثباتی و
نابسامانیهای اقتصادی تاثیر و پیامد منفی بر رشد اقتصادی
دارد ،توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اقتصادی و
كاهش اخبار و رویدادهایی که منجر به تشدید این
بیثباتیها در جامعه میگردد ،میتواند به افزایش رشد

بیثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی استانهای کشور51 / ...

آقایی ،مجید و مهدیه رضاقلی زاده و فریده باقری (،)1392
بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استانهای
ایران ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،
شماره  ،67ص .21-44
اکبری ،نعمت ا ...و ناصر یارمحمدیان ( ،)1391تحلیل
دورههای رونق و رکود سرمایه گذاری خصوصی مسکن،
مجله مدیریت شهری ،شماره  ،30ص .239-252
التجائی ،ابراهیم (« ،)1391تورم ،نااطمینانی تورم ،پراکندگی
نسبی قیمتها و رشد اقتصادی در ایران» ،فصلنامه مطالعات
اقتصادی کاربردی در ایران ،سال اول ،شماره  ،1ص- 118
.81
پایگاه دادههای سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران.
درگاهی ،حسن و احمد پرخیده ( ،)1385نقش و اهمیت
شوکها ی کالن و بخشی ادوار تجاری رشته فعالیتهای
مختلف صنعت ایران ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،
شماره  ،27ص .10- 32
دالوری ،مجید و سجاد بصیر (« ،)1391بررسی تأثیر
بی ثباتی اقتصادی با تأكید بركسری بودجه بر رشد
اقتصادی ایران» ،دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی ،سال
نوزدهم ،شماره  ،3ص .188 -169
دهقان ،محمد و پروین پوررحیم (« ،)1392رابطه بین
بی ثباتی اقتصاد کالن و رشد اقتصادی در ایران» ،فصلنامه
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال  ،21شماره ،67
.171 - 192
سوری ،علی و نسرین قاسمی ( ،)1392سرمایه گذاری در
مسکن برای پوشش تورم ،فصلنامه علمی اقتصاد مسکن،
شماره  ،49ص .29- 45
شریفی رنانی حسن و همکاران (« ،)1390بررسی تأثیر كانال
قیمت داراییها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران»،
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره  ،3بهار
 ،1390صص .29-43
صامتی ،مجید و مرجان بهنود (« ،)1391تاثیر بیثباتی
اقتصادی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیا»،
مجله تحقیقات اقتصادی راه اندیشه ،دوره  ،2شماره  ،5ص
.53- 68
کازرونی ،علیرضا و سکینه سجودی (« ،)1389بررسی اثر
بی ثباتی رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ،مجله تحقیقات
اقتصادی» ،شماره  ،90ص .119-139
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اقتصادی كمك شایانی نماید .به عبارت دیگر الزمه رشد
اقتصادی همه جانبه ،کاهش نوسانات و بیثباتیهای
اقتصادی و زدودن عوامل موثر بر بیثباتی اقتصادی میباشد.
ایجاد و حفظ یک محیط باثبات اقتصاد کالن مستلزم
تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت و برقراری اصل مهم
انضباط مالی بوده و در این راستا مدیریت و سیاستهای
اقتصاد کالن در چگونگی واکنش نسبت به شوکهای داخلی
و خارجی نقش تعیین کننده ای دارند .در راستای سیاست
گذاری در این حوزه میتوان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:
در سالهای اخیر بانكهای مركزی در بسیاری از كشورها
كنترل تورم را هدف نهایی سیاستهای پولی خود قرار داده
اند .این تمایل در واقع مبین تغییری در نگرش سیاست
گذاران پولی است كه سابق بر این بدون توجه به تأثیرات
زیان بار تورم بر رشد اقتصادی ،سیاست پولی را در جهت
تشویق تولید به كار میبستند .این عالقه و تمایل بدون شك
ناشی از هزینه هایی است كه تورم باال بر پیكره اقتصاد وارد
میكند.
افزایش اختالف نرخهای بازار سیاه ارز و رسمی ارز تأثیر
منفی بر رشد اقتصادی در ایران دارد .عمده ترین دلیل تأثیر
منفی افزایش اختالف نرخهای بازارسیاه و رسمی ارز بر رشد
اقتصادی تخصیص نامناسب منابع ،افزایش فعالیتهای
غیرمولد و رانت جویانه ،افزایش ریسك و نااطمینانی در
اقتصاد و در نتیجه كاهش سرمایه گذاری در فعالیتهای
عظیم صنعتی ،فرار سرمایهها و افزایش تورم میباشد.
هدایت سرمایههای داخلی به سمت سرمایه گذاری
هایی که دارای امنیت و ثبات بیشتری هستند و اجرای
سیاست های پولی مناسب با تعیین نرخ سود بانکی بهینه
می تواند منجر به ثبات در سه بازار ِ طال ،مسکن و بازار
بورس اوراق بهادار گردد .زیرا طبق نتایج مطالعه ،نوسان و
بی ثباتی در هر سه بازار ِ مذکور ،میتواند کاهنده ی رشد
اقتصادی و بالتبع نوسانات در بخشهای عمده اقتصاد کالن
باشد.
از آنجایی كه نتایج این تحقیق بیانگر تأثیر منفیِشاخص
ِ بیثباتی اقتصادی در استانها میباشد ،میتوان نتیجه گرفت
كه بیثباتی اقتصادی یكی از عواملی است كه افقهای رشد
اقتصادی را در استانها و درنهایت کشور محدود میكند .از
این رو ثبات اقتصاد كالن یك شرط الزم برای حصول به
نرخهای رشد اقتصادی باال دركشورمان میباشد .اتكا به یك
الگوی اقتصادی بدون نفت كه مورد تأكید مقامات ارشد
مملكتی بوده است از زاویه نوسانزدایی رفتار بخش عمومی
در اقتصاد نیز قابل توجه است.
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