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چکیده
یکی از نتایج الگوی رشد نئوکالسیک سولو-سوآن ،همگرائی در تولید سرانه مناطق مختلف است .حالت شرطی
همگرائی ،عالوه تولید سرانه اول دوره ،متغیرهای دیگری را که میتوانند رشد بلندمدت مناطق را تحت تأثیر
قرار دهند ،در نظر میگیرد .تحقیق حاضر نقش بازدارنده جرم در برقراری همگرائی تولید سرانه واقعی را بین
استانهای ایران ( 1331تا  ) 1312مورد بررسی قرار داده است .از همگرائی شرطی بتا و اقتصادسنجی فضائی
برای بررسی همگرائی استفاده شده است .شاخص جرم استانها با استفاده از روش تاپسیس محاسبه شده است
و برای تخمین معادالت همگرایی از اقتصادسنجی فضائی استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که
همگرائی رشد برای استانهای کشور ،هرچند با سرعت کم ،برقرار است .شاخص جرم تأثیر منفی اما
غیرمعنیداری بر روند همگرائی دارد .متغیرهای سرمایه انسانی (آموزش و سالمت) و برخورداری از فناوری
اطالعات و ارتباطات نیز تأثیر مثبتی بر متوسط رشد استانها دارد .همچنین عالمت منفی برای ضریب فضائی
متغیر وابسته نشان از آن دارد که تمرکز قدرت اقتصادی برای رشد در یک منطقه ،باعث کاهش قدرت رشد در
مناطق مجاور میشود.
کلیدواژهها :همگرائی ،جرم ،اقتصادسنجی فضائی.
طبقهبندی .O47 ,K19 ,C21 :JEL

Email: saarman2@yahoo.com
 .1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز (*نویسنده مسئول)
Email: hfrazmad@scu.ac.ir
 .2دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Email: moltafet_h@scu.ac.ir
 .3استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
Email: Ayhan_vahid01@yahoo.com
 .4دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده چهارم مقاله در گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.

124

جرم و همگرائی تولید سرانه :یک تحلیل ...

124

 .1مقدمه
در کشورهای دارای تنوع فرهنگی ،مذهبی و قومیتی ،حفظ همبستگی بین مناطق امری الزم برای
حفظ انسجام ملی است .بیشک نابرابری منطقهای میتواند این همبستگی را دچار اخالل کند .بر همین
اساس رفع نابرابری مناطق بایستی در قالب سیاستهای کالن اقتصادی قرار گیرد .سنجش میزان
موفقیت این سیاستها را میتوان با سنجش میزان همگرائی و یا واگرائی بین مناطق یک کشور مورد
آزمون قرار داد .مفهوم همگرائی با طرح مدل رشد نئوکالسیکی سولو 3وارد ادبیات اقتصادی شد .یکی
از داللتهای مدل رشد سولو ،همگرائی تولید سرانه بین مناطق درگذر زمان بوده است .بهطوریکه
انتظار میرود یک رابطه منفی بین رشد تولید سرانه مناطق در طی یک دوره زمانی معین و موقعیت
اول دوره وجود داشته باشد .چنانچه فرض بر برابری تمامی شرایط مؤثر بر رشد باشد ،همگرائی از نوع
غیرشرطی (مطلق) 2خواهد بود اما همگرائی شرطی 1قائل به تفاوت پارامترهای رشد بین مناطق است
که با توجه به واقعیتهای آشکارشده ،منطقیتر مینماید .جرمخیزی میتواند یکی از تفاوتهای مهم
بین مناطق در مسیر رشد باشد .جرم بهعنوان یک پدیده اجتماعی ناشی از تقابل تالش افراد برای رفع
نیازها و قدرتطلبی ،با پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی ،گسترش بیشتری پیدا کرده است .جرم نقض
مهمترین ارزشها ،خطوط قرمز و هنـجارهای رسمی جـامعه است و جامعه به آن پاسـخ کیفـری
میدهد(محمدنسل و همکاران .)31 :3113 ،نقض این خطوط قرمز تبعاتی را برای فرد و جامعه به دنبال
دارد .کند شدن رشد اقتصادی جامعه نیز از آن جمله است .فضای رشد اقتصادی تحت تأثیر فعالیتهای
مجرمانه است(نئانیدیس و پاپادوپولو .)313 :2131 ،4میزان تراکم جرم ،منابعی را که میتوانستند در
بخشهای مولد مورد استفاده قرار گیرند منحرف میکند ،هزینههای امنیت را برای کسبوکار افزایش
و سطح سالمتی را کاهش میدهد .جرم همچنین نشاندهنده میزان تهدید علیه مالکیت خصوصی بوده
و باعث افزایش ریسک سلب مالکیـت و کاهش درجه آزادی شـهروندی و بهتبع آن کاهش
سرمایهگذاری خارجی و داخلی میشود(انامورادو و همکاران.)1 :2134 ،5
در این تحقیق با استفاده از دادههای تولید سرانه استانهای ایران طی دوره زمانی  3111تا 3112
به بررسی همگرائی شرطی با تأکید بر متغیر جرم میپردازیم .عدم دسترسی به دادههای تولید سرانه در
سطح استانی باعث شده است که در تحقیقات پیشین بررسی همگرائی در سطح استانها با استفاده از
متغیرهای جایگزین انجام شود .همچنین باوجود جزء جغرافیایی ،نقش اثرات فضایی در مطالعات
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منطقهای نادیده گرفته شده است(ری و مونتاری )344 :3111 ،3که در این تحقیق برای لحاظ این
اثرات ،از اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است .در ادامه به ارائه مبانی نظری و مطالعات تجربی
موضوع تحقیق پرداخته میشود و سپس با معرفی الگوی تحقیق و تبیین روش تحقیق متناسب با اهداف
و متغیرهای تحقیق ،نتایج بررسی معادله همگرائی رشد استانهای ایران با محوریت تأثیر جرم مورد
بررسی قرار میگیرد .نتیجهگیری نیز بخش پایانی تحقیق را تشکیل خواهد داد.
 .2مبانی نظری
 .1-2الگوی رشد سولو و همگرائی

یکی از واقعیتهای اقتصادی ،تفاوت بین تولید سرانه کشورهاست .این تفاوت هم در طول زمان برای
اغلب کشورها وجود دارد و هم بین کشورها در یک زمان معین .از طرفی کشورهای مختلف ،نرخ رشد
مختلفی را تجربه کردهاند .این تفاوتها ،انگیزهای برای طرح تئوریهای رشد اقتصادی بوده است.
اعتبار هر یک از تئوریهای مطرحشده نیز با توجه به توان توضیح تفاوتهای ذکرشده سنجیده میشود.
نقطه شروع تئوریهای رشد در اغلب متون اقتصادی ،تئوری رشد سولو-سوان 2است .رابرت سولو و
ترِوور سوان بهطور همزمان در سال  3151این تئوری رشد را مطرح میکنند .سولو بهواسطه بسط و
گسترش پیامدهای کاربردی این مدل توانست جایزه نوبل را دریافت کند و به همین دلیل در اغلب
موارد تئوری سولو-سوان با عنوان سولو نیز نام برده میشود .یکی از پیامدها و داللتهای مدل رشد
سولو ،همگرائی بین مناطق است .به این مفهوم که اقتصادهای با تولید سرانه پایین در مقایسه با
اقتصادهای با تولید سرانه باال ،رشد بیشتری را تجربه میکنند و این امر باعث کاهش تفاوت بین مناطق
میشود .پیشبینی که توجه بسیاری از تحقیقات را به خود جلب کرده است و اولین بار در مطالعه بامول1
( ،)3191با تکیه بر دادههای  31کشور صنعتی که آمار آن توسط مدیسون )3192( 4ارائه شده بود ،مورد
آزمون قرار گرفت که نتایج حاکی از همگرایی کامل داشت .دی النگ )3199( 5با طرح برخی ایرادات
به دادههای استفادهشده توسط بامول ،سطح ضعیفتری از برقراری این فرض را بهدست آورد.
بعدها محققین دیگری نیز به آزمون این فرضیه پرداختند .عدم برقراری همگرائی در برخی از
مطالعات ،اعتبار این فرضیه و تئوریهای رشد نئوکالسیک را مورد تردید قرار داده است .رومر)3191( 1
و رِبلو )3113( 1معتقدند که عدمهمگرائی بین کشورها ،دلیل محکمی علیه اعتبار تئوریهای
1. Rey and Montouri
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نئوکالسیک رشد در رقابت با تئوریهای رشد درونزاست؛ اما دالیـل دیگری بهجـز آزمون اعتبار
تئوریهای رشد برای مطالعات تجربی همگرائی وجود دارد(ساالی مارتین .)3121 :31113،ارزیابی
همگرائی یک موضوع مقدماتی برای سیاستگذاران است (اسالم )22111 ،و وجود همگرائی میتواند
نگرانی آنها از نتایج سیاستهای بهبود توزیع درآمد بین مناطق یک کشور را بهمراتب کاهش دهد و
عدم همگرائی زمینه سیاستگذاری مناسبتر را مطرح کند .باوجود ارتباط فرض همگرائی با اعتبار
تئوریهای رشد نئوکالسیک ،هنوز این فرضیه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (اسالم:2111 ،
.)111
 .2-2همگرائی شرطی و غیرشرطی

یکی از پرکاربردترین روشهای بررسی فرض همگرائی ،برآورد معادله رگرسیون همگرائی است .به
لحاظ متغیرهای توضیحی معادالت رگرسیون (عالوه بر سطح اولیه تولید سرانه) همگرائی به دو نوع
شرطی و غیرشرطی تقسیم میشود که احتماالً مهمترین تقسیمبندی از اشکال بررسی همگرائی است
(اسالم .)134 :2111 ،همگرائی مطلق یا غیرشرطی دال بر آن است که مناطق به لحاظ پارامترهای
رشد یکسان هستند و تنها دلیل تفاوت رشد آنها تفاوت در مقدار اولیه تولید سرانه است؛ اما همگرائی
شرطی قائل به تفاوت پارامترهای رشد بین مناطق است .با توجه به واقعیتهای آشکار اقتصادی مبنی
بر تفاوت پارامترهای رشد بین مناطق ،بهطور منطقی همگرائی شرطی قابل دفاع است.
متغیرهای مختلفی برای نشان دادن تفاوت مناطق مورد استفاده قرار میگیرد که در این تحقیق از
متغیرهای نشاندهنده سطح جرم ،سرمایه انسانی و سطح برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات
استفاده شده است:
فناوری اطالعات و ارتباطات :تأثیر فناوری در رشد توسط مدل رشد سولو برجسته شد و در ادامه
محققینی مانند رومر ( ،)3111آگیون و هوویت )3112( 1و گروسمن و هلپمن ( 4)3113اقدام به بررسی
عوامل ایجادکننده پیشرفت تکنولوژی کردند (کاردونا و همکاران )2131،5یکی از جنبههای نوین بهبود
تکنولوژی ،برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات است .فاوا در طرف عرضه اقتصاد در کنار عوامل
مکمل بهعنوان نهاده سرمایهای در کنار سایر نهادهها بهصورت سرمایه وارد تابع تولید میشود و باعث
بهبود فرآیند تولید از طریق تعمیق سرمایه ،پیشرفت فناوری و کیفیت نیروی کار میگردد .نتیجه آن
افزایش ارزشافزوده در سطوح بنگاه ،بخش و کشور است و در نهایت رشد بهرهوری نیروی کار،
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بهرهوری کل و رشد اقتصادی را به دنبال دارد(ددریک 3و همکاران .)1 :2111 ،مطالعه رابطه رشد و
فناوری اطالعات و ارتباطات از ابتدای دهه  11میالدی شروع شده است .تأثیر مثبت این فناوری بر
رشد در مطالعاتی تأیید (مادن و ساویج3119 ،2؛ دوتا21131،؛ چو 4و همکاران )2115 ،و در برخی موارد
مورد تردید قرار گرفته است(شیو و الم 52119 ،و ایشیدا .)2134 1 ،باوجود تفاوت نتایج این مطالعات،
عموماً بر این نکته که گسترش کاربرد فاوا با کاهش هزینهها ،افزایش رشد را در بلندمدت به دنبال
خواهد داشت ،اتفاقنظر دارند(کمیجانی و محمودزاده.)19 :3191 ،
سرمایه انسانی :سرمایه انسانی اصطالحی است که به مجموعه مهارتها ،آموزش ،شایستگیها و
ویژگیهای دیگر افزایشدهنده بهرهوری نیروی کار اطالق میشود(عجماوغلو .)95 :2111 ،از ابتدای
دهه  11میالدی ،سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی بهعنوان عامل رشد و عاملی ایجاد تفاوت در
سطح رشد توسعه کشورها مطرح شد .بکر )3114( 1یکی از پیشگامان این عرصه است .وی در معرفی
سرمایه انسانی به مواردی مانند تحصیل ،یادگیری مهارتهای رایانهای ،مخارج سالمت ،تعهد و دقت
اشاره میکند که میتواند منجر به بهبودی سالمت و افزایش بازدهی (فعالیتهای بازاری و غیربازاری)
فرد شود(بکر .)34 :3115 ،در تبیین تکنولوژی در الگوهای رشد درونزا ،سرمایه انسانی بهعنوان عامل
پیشرفت تکنولوژی مطرح میشود .بهطورمعمول سطح سرمایه انسانی با استفاده از متغیرهای آموزش
سنجیده میشود .نرخ ثبتنام دوره ابتدایی توسط دپولهوفر و همکاران ،)2114( 9نرخ ثبتنام دوره
متوسطه توسط منکیو 1و همکاران ( ،)3112فارغالتحصیالن دوره ابتدائی ،راهنمایی و دبیرستان توسط
بنوس و کاراگیانیس ،)2131( 31فارغالتحصیالن دبیرستان توسط وولمک 33و همکاران ( )2135و متوسط
سالهای تحصیل برای بزرگساالن توسط بارو و لی )3111( 32بهعنوان سنجشگر سطح سرمایه انسانی
مورد استفاده قرار گرفته است.
با وجود آموزش و تجربه کافی برای نیروی کار ،وجود توانایی جسمی و ذهنی برای استفاده از
موجودی دانش و تجربه نیز میتواند بر کارایی نیروی کار مؤثر باشد .باوجود تأکید تعدادی از محققین

1. Dedrick and et al.
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(موشکین3112 ،3؛ فوچس )3111 ،2بر اهمیت سالمت و بهداشت ،هیچکدام اقدام به مدلسازی تقاضا
برای سالمت نکردند .گروسمن ( )3112بهصورت برجستهتری به این موضوع پرداخت و تقاضای سالمت
را در قالب تئوری سرمایه انسانی مدلسازی کرد (سورکه .)21:2115 ،1بر همین اساس در کنار شاخص
آموزش ،شاخص سالمت نیز بهعنوان متغیر نشاندهندهی سطح سرمایه انسانی برای توضیح و توجیه
رشد متفاوت مناطق استفاده میشود.
ج) جرم و رشد اقتصادی

آنچه مشخص است ،وقوع جرم در هر جامعهای ،هزینههایی را بهدنبال دارد .این هزینهها خواه مادی
و یا معنوی ،رفاه جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد .محاسبه این هزینهها در دهههای اخیر تبدیل به
یکی از حوزههای مهم مطالعاتی شده است(ژابانسکی .)5 :2119 ،4بهعنوان مثال محاسبات انجامشده
نشان از آن دارد که هزینههای جرم در ایاالتمتحده نزدیک  32درصد تولید داخلی (آندرسون،)3111 ،5
در ولز و انگلستان  1/5درصد تولید داخلی (براند و پرایس )2111 ،1و در ایتالیا  2/1درصد تولید داخلی
(دتوتو و وانینی )2111 ،1است .سازمان بهداشت جهانی هزینههای ناشی از جرم را به دو قسمت مستقیم
(هزینههای درمانی ،هزینههای قضائی ،هزینههای پلیس ،هزینههای زندان و هزینههای شخصی
مراقبت از عواقب جرم) و غیرمستقیم (کاهش زمان برای فعالیتهای قانونی ،سرمایه انسانی کمتر،
سرمایهگذاری کمتر ،کارایی کمتر ،هزینههای روحی روانی و سایر هزینههای غیرپولی) تقسیم میکند.
یک روش برای اندازهگیری ازدحام خارجی ناشی از وقوع جرم ،برآورد اثر جرم بر عملکرد اقتصادی
کشور و یا مناطق است(دتوتو و اوترانتو .)111 :2131 ،9ازجمله کانالهای تأثیر جرم بر عملکرد اقتصادی
میتوان به افزایش هزینههای کسبوکار ،کاهش در رقابت ،کاهش سرمایهگذاری خارجی ،کاهش
ظرفیت تولید بهواسطه بهکارگیری بخشی از منابع برای مبارزه و پیشگیری از جرم (نئانیدیس و
پاپادوپلو )2131،اشاره کرد .جرم همانند مالیات عمل میکند و مانع سرمایهگذاری داخلی و خارجی،
کاهش رقابت ،بازتخصیص منابع ،نا اطمینانی و ناکارآمدی میشود(دتوتو و اوترانتو .)111 :2131،از
دیدگاه رشد اقتصادی ،گسترش جرم باعث کاهش اعتماد به نقش قانون و محدود کردن مالکیت شخصی
میشود که این موارد پیشنیازهای حیاتی رشد بلندمدت اقتصادی هستند(پاول و همکاران:2131،1
.)129
1. Mushkin
2. Fuchs
3. Suhrcke
4. Czabanski
5. Anderson
6. Brand & Price
7. Detott & Vannini
8. Dettoto & Otranto
9. Powell and et al.
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نوع دیگری از تقسیمبندی از هزینههای جرم را میتوان بهصورت اثرات اولیه و اثرات ثانویه تقسیم
کرد .اثرات اولیه یا همان اثرات ناشی از خود جرم 3شامل از دست رفتن داراییها ،آسیبهای ناشی از
جرم ،هزینههای بهداشت و هزینههای روانی و عاطفی است(ژابانسکی .)31 :2119 ،استون)2111( 2
اثرات ثانویه جرم بر عملکرد اقتصادی را در هفت کانال زیر خالصه میکند:
 جرم باعث اعمال هزینههایی برای کسبوکار میشود که باعث کاهش سود انحراف منابع مالی
از سرمایهگذاری مولد میشود.
 جرم باعث تحمیل برخی هزینه برای دولت برای پیشگیری از جرم و اجرای قانون میشود.
 جرم باعث تحمیل هزینههایی برای خانوار جهت حفظ سالمتی و امنیتشان میشود
 جرم باعث مهاجرت و آسیب دیدن نیروی کار ماهر میشود.
 جرم مانع از پذیرش مشاغل دور از خانه و خارج از ساعت معمول کار میشود.
 جرم مانع ورود سرمایه خارجی میشود.
 جرم باعث مختل شدن سرمایهگذاری در آموزش و سایر سرمایهگذاریهای عمومی محرک رشد
میشود.
با توجه به آنچه بیان شد ،انتظار تئوریک بر این است که رشد اقتصادی مناطق تحت تأثیر جرمخیزی
آنها باشد .هرچند این انتظار تئوریک در برخی از مطالعات چندان معلوم نبوده و حتی در برخی از
مطالعات رد شده است.
 .3پیشینه مطالعات تجربی تحقیق
همانطور که اشاره شد ،همگرائی بهدلیل داللتهای مهمی که در امر سیاستگذاری دارد (با وجود
ایرادات وارد بر نظریات رشد نئوکالسیک) توجه زیادی را به خود جلب کرده است .بهطوریکه این
مفهوم عالوه بر تولید سرانه ،برای مفاهیم دیگر اقتصادی و حتی اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گرفته
است .در قالب اقتصاد ایران به مطالعه رحمانی ( ،)3191اکبری و مویدفر ( )3191و یاوری ()3191
میتوان اشاره کرد که اغلب وجود همگرائی (هرچند با سطوح مختلف) را تأیید میکنند .مطالعه رحمانی
و حسنزاده ( )3111تأثیر مثبت مهاجرت بر همگرائی برای استانها را تأیید میکند .از جمله مطالعات
بین کشوری میتوان به مطالعه فروغیپور ( )3195باهدف بررسی یازده کشور عضو اوپک در دوره
 ،3111-2114خلیلی عراقی و مسعودی ( )3195با بررسی کل کشورهای جهان در دوره 2112 -3115
و فالحی و همکاران ( )3113باهدف بررسی همگرایی برای ایران و کشورهای منتخب اسالمی اشاره
کرد.
1. cost of crime itself
2. Stone
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مطالعه ایالتهای هندوستان توسط غوش 3و همکاران ( )2131نشان از واگرایی در بین ایاالت این
کشور بهصورت کلی و بهصورت بخشی (کشاورزی ،صنعت و خدمات) دارد .ری و مونتوری ( )3111در
بررسی همگرایی ایالتهای آمریکا ،از دادهها و اطالعات دوره زمانی  3121تا  3114استفاده کردهاند و
با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی به بررسی فرض همگرایی پرداختهاند .نتایج تحقیق وجود
همگرایی را برای ایالتها مورد تأیید قرار میدهد .درگر 2و همکاران ( )2111همگرائی را برای استانهای
ایران مورد بررسی قرار داده و وجود همگرائی را مورد تأیید قرار دادهاند .در این تحقیق برای این منظور
از سپردههای دیداری بهعنوان متغیر جانشین تولید ناخالص داخلی استانها استفاده کردهاند .کاستانتینی
و لوپی )2115( 1بررسی همگرایی کشورهای اروپایی در طول دوره زمانی  3151تا  ،2111کونادو4
( )2133همگرایی کشورهای عضو اوپک آندرینو 5و دیگران ( )2131برای کشورهای حوزه منا ،وروکووا1
( )2134بررسی همگرایی  29کشور اروپایی ( 2113تا  )2134و سیمیونسکو )2134( 1برای دوره زمانی
 3115تا ( 2132با تقسیم دوره موردمطالعه به قبل از بحران مالی و بعد از بحران مالی برای کشورهای
عضو اتحادیه اروپا) ازجمله تحقیقات بین کشوری انجام شده در خارج است .نتایج بهدستآمده متفاوت
بوده است و در برخی از مطالعات همگرائی مورد تأیید و در برخی دیگر مورد تردید قرار گرفته است.
در دهههای اخیر ،مطالعات متعددی به بررسی جرم و جنایت با تأکید بر عوامل اقتصادی پرداختهاند.
شروع این تحقیقات را میتوان به مطالعه بکر ( )3119نسبت داد (بونانو و مونتولیو .)349 :2119 ،9بکر
به بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی شکلگیری جرم پرداخت .ارلیچ )3111( 1مدل ارائهشده توسط بکر
را توسعه داد و نتایج تئوریک مدل ارائه شده را بهصورت تجربی در جامعه آمریکا مورد بررسی قرار داد.
مطالعاتی نیز به بررسی تأثیر وقوع جرم بر عملکرد اقتصادی پرداختهاند که از آن جمله میتوان به پری31
( ،)2114بورنهام 33و همکاران ( ،)2114کاردناس ،)2111( 32مآاوری و کارماسی ،)2111( 31گِیبولو و

1. Ghosh and et al.
2. Dreger and et al.
3. Costantini and Lupi
4. Cunado
5. Andreano and
6. Dvorokova
7. Simionescu
8. Buonanno & Montolio
9 .Ehrlich
10. Peri
11. Burnham and et al.
12. Càrdenas
13. Mauro and Carmeci
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اوترنتو4

ساندلر ،)2119( 3چن ،)2111( 2چاترجی و رِی )2111( 1دتوتو و اوترانتو ( ،)2131دتوتو و
( ،)2132دتوتو و پولینا )2131( 5و گوالس و زِرویانی )2131( 1اشاره کرد .نتایج متفاوت بوده است .اغلب
تأثیر منفی جرم بر عملکرد اقتصادی را مورد تأیید قرار دادهاند اما برخی از مطالعات نتایج غیرواضح
(گوالس و زِرویانی2131،؛ بورنهام و همکاران )2114 ،و حتی غیرمعنیداری (چاترجی و ری2111 ،؛
ماآوری و کامرسی )2111 ،را بهدست آوردهاند
 .4مدل تحقیق
یکی از نتایج الگوی رشد سولو ،بیشتر بودن سرعت رشد کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای ثروتمند
است که زمینهساز همگرائی است .تابع تولید الگوی رشد سولو بر اساس تابع تولید (  )Yسه عاملی
نیروی کار (  ،) Lسرمایه (  ،) Kتکنولوژی (  ) Aو فرض کار مؤثر که ترکیبی از کار و عامل پیشرفت
تکنولوژی یا کار فزاینده (خنثای هارود) است ،بهصورت زیر بیان میشود:
()3

Y (t )  F  K (t ), A(t)L (t )

با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس میتوان تابع تولید سرانه (  ) yرا بهصورت زیر نوشت:
()2
K 1
که در آن )  f (kتابع تولید با شرایط اینادا و
AL
در الگوی سولو بهصورت زیر است:

) y  A (t ).f (k
 k سرمایه سرانه نیروی کار مؤثر است .تعادل


()1

)) k sf (k (t

)  (  g  n
k
) k (t

با دیفرانسیلگیری از تابع تولید خواهیم داشت:

1. Gaibulloev & Sandler
2. Chen
3. Chatterjee & Ray
4. Detotto and Otranto
5. Detotto and Pulina
6. Goulas & Zervoyianni
7. Inada conditions
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با بسط مرتبه اول تیلور از رابطه تعادلی خواهیم داشت:


()5

k
) sf (k 
) k f (k 
) f (k 
(



g

n
)

(

)1
s
) (log k (t )  log k 
k
k
) f (k 
k

جزء اول سمت راست معادله در تعادل بلندمدت برابر صفر است بنابراین:


()1

k
)  ( k (k  )  1)( g  n   )(log k (t )  log k 
k

با جایگذاری رابطه فوق در دیفرانسیل تابع تولید رابطه ( )1داریم:


()1

) y (t
)  g   k (k  )(1   k (k  ))( g  n   )(log k (t )  log k 
) y (t

با جایگذاری )  logy(t )  logy(t)   k (k  )(log k (t )  log k در معادله فوق داریم:


()9

) y (t
)) g  (1   k (k  ))( g  n   )(logy(t )  logy (t
) y (t

معادله فوق نشان میدهد که دو منبع رشد در الگوی سولو وجود دارد :رشد تکنولوژی ( )gو همگرائی
(عجم اوغلو .)2111 ،همگرائی ،حرکت به سمت حالت پایدار 3است و سرعت همگرائی با
)  (1   k (k  ))( g  n  اندازهگیری میشود .با یک تقریب گسسته (به لحاظ زمانی) میتوان
رابطه زیر را نوشت:
()1

g i ,t ,t 1  b 0  b 0 logyi ,t 1   i ,t

که رابطه بین رشد (  ) g i ,t ,t 1و مقدار اولیه از تولید (  ) yi ,t 1سرانه را نشان میدهد .معادله فوق،
همگرائی غیرشرطی را نشان میدهد .در این نوع از همگرائی ،تفاوت در ویژگی مناطق در نظر گرفته

1. steady. state
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نشده است و حالت پایدار ،یکسان است .3اگر ویژگیهای مناطق را در  b 0لحاظ کنیم ،معادله بهصورت
زیر تبدیل میشود:
()31

g i ,t ,t 1  bi 0  b 0 logyi ,t 1   i ,t

تفاوت می تواند در شیب رگرسیون نیز لحاظ شود اما در کارهای تجربی ،برای سادگی ثابت در نظر
گرفته میشود .لحاظ ویژگی مناطق معادله همگرائی شرطی را به فرم زیر حاصل میکند:
()33

g i ,t ,t 1  X i ,t T   b 0 logyi ,t 1   i ,t

که در آن  X iT,tبردار سایر متغیرها مانند سرمایه انسانی ،تورم ،درجه باز بودن اقتصادی ،امنیت و
متغیرهای نهادی است.
یکی از ایرادات وارد بر رابطه ( )33این است که اغلب (نه همه) متغیرهای بردار  X iT,tو logyi ,t 1

درونزا هستند .به بیانی دیگر ،عواملی که باعث شدهاند  logyi ,t 1پائین باشد ،بر روی نرخ رشد نیز
مؤثر هستند و همچنین عواملی که باعث شرایط نامناسب در بردار  X iT,tشدهاند ،بر روی رشد نیز مؤثر
هستند (عجماوغلو .)94 :2111 ،این درونزایی باعث تورش به پائین ضرایب رگرسیون میشود .همچنین
خطای اندازهگیری و تغییرات موقتی تولید سرانه نیز باعث تورش ضرایب رگرسیون میشود .برای مثال
فرض میکنیم که میزان برآورد شده تولید سرانه (  ) yقابل مشاهده است و این مقدار با مقدار واقعی
بهصورت )  y  y .exp(u i ,tرابطه دارد(  u i ,tتصادفی و بدون همبستگی سریالی است) .اگر از شکل
لگاریتمی تولید سرانه استفاده کنیم u i ,t 1 ،در هر دو طرف معادله رگرسیون همگرائی ظاهر میشود و
مشکل ذکرشده را مرتفع میسازد:
()32

g i ,t ,t 1  logyi ,t  logyi ,t 1  u i ,t  u i ,t 1  X i ,t TR   b 0 logyi ,t 1  u i ,t 1   i ,t
 g i ,t ,t 1  X i ,t T   b 0 logyi ,t 1   i ,t

رابطه فوق برای حالتی که برای دو سال متوالی برقرار است و برای بررسی همگرائی طی یکی دوره
زمانی ،از رابطه زیر استفاده میشود:
()31

1
y
) (1  e  T
log( it )   
log( y i ,t T )  X TR    i
T
y i ,t T
T

1. club convergence
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دادهها
با توجه به آنچه که بیان شد ،معادله رگرسیون همگرائی بهصورت زیر برای بررسی فرض همگرائی
مورد استفاده قرار میگیرد:
()34

   it

TR

1
gdppc it
) (1  e  T
(log
)  
log(gdppci ,t T )  X
T
gdppc i ,t T
T

که در آن  gdppcitنشاندهنده تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی (مستخرج از حسابهای منطقهای)
در انتهای دوره ( gdppcit T ،)3112تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی (مستخرج از حسابهای
1
gdppc it
(log
منطقهای) در ابتدای دوره () ،)3111
T
gdppc i ,t T

متوسط رشد تولید سرانه واقعی استانها،

و  X TRبردار نشاندهنده ویژگیهای خاص استانهاست .متغیرهای مختلفی میتوانند بهعنوان
متغیرهای این بردار مورد استفاده قرار گیرند .در این تحقیق از متغیرهای نشاندهنده سطح جرمخیزی
در کنار متغیرهای نشاندهنده سرمایه انسانی (توسعه سالمت و آموزش) و سطح برخورداری از فناوری
اطالعات و ارتباطات استفاده شده است.
در این تحقیق از نسبت فارغالتحصیالن دانشگاهی و دانشجویان (مستخرج از سالنامه آماری کشور)
به جمعیت بهعنوان سطح توسعه آموزش استفادهشده است .متغیر نشاندهنده سطح سالمت نیز به
تبعیت از شاخص توسعه انسانی سازمان ملل ،امید به زندگی در بدو تولد است که مهمترین شاخص
سنجش سطح سالمت (جعفری صمیمی و همکاران )3112 ،است (سازمان مدیریت و برنامهریزی).
مقدار امید به زندگی برآیند نهایی عوامل منتهی به مرگ ،برنامههای بهداشتی و درمانی و رفتارهای
بهداشتی و غیربهداشتی مردم و عوامل اثرگذار بر آنها را نشان میدهد(پورملک و همکاران:3191 ،
.)31
متغیر نشاندهندهی برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند هزینههای صرف شده برای
این نوع فناوری و یا نتایج این هزینهها مانند برخورداری از تلفن ثابت ،تلفن همراه و اینترنت باشد .با
توجه به عدم دسترسی به دادههای استانی کاربران اینترنت ،شاخص برخورداری از فناوری اطالعات و
ارتباطات از تقسیم مجموع تلفن همراه و ثابت فعال در هر استان (مستخرج از سالنامه آماری کشور) به
جمعیت استان بهدستآمده است.
برای واقعی کردن تولید سرانه از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی (مستخرج از بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران) استفادهشده است .آمار این متغیر برای سالهای مختلف با توجه به سال پایه
متفاوت محاسبهشده است که با انجام محاسبات مقتضی ،شاخص قیمت برای تمامی استانها بر اساس
سال پایه  11بهدستآمده است.
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برای بررسی تأثیر سطح جرم بر روند همگرائی رشد استانهای ایران ،شاخص جرمخیزی با استفاده
از روش تاپسیس 3که شناختهشدهترین روش برای حل مسائل تصمیمگیری چند معیاره است (کانداک
اوغلو و همکاران )2111،2مورداستفاده قرار گرفته است .1بسط و گسترش روش تاپسیس برای حل
مسائل تصمیمگیری چند معیاره توسط هووانگ و یون 4در سال  3193انجام شد (جهانشاه لو و همکاران،
 .)2111در این روش برخالف روش تاکسنومی که فقط بر اساس نقطه ایدهآل مثبت انجام میشود،
بیشترین مقدار و کمترین مقدار هر شاخص در محاسبات و انتخاب گزینهها لحاظ میشود که این
ویژگی ازجمله مزایای این روش هست(شیح .)912 :2111 ،5در این روش هرچه دادهها و اطالعات
مربوط به یک گزینه (استان) به مقدار ایدئال مثبت نزدیکتر و از کمترین مقدار (ایدهآل منفی) دورتر
باشد ،گزینه ارجحی است(اوپرکوویچ و زنگ .)441 :2114 ،1در این روش اغلب تمامی شاخصها را
تبدیل به شاخصهای مثبت میکنند و محاسبات انجام میشود؛ اما با توجه به اینکه تمامی اشکال جرم،
شاخصهای منفی هستند ،بدون تبدیل کردن ،محاسبات انجام شده است .هر چه شاخص بهدستآمده
بزرگتر باشد ،نشاندهنده آن است که استان موردنظر از استانی که بیشترین مقدار نسبی جرم را دارد،
فاصله بیشتری دارد و از استانی که کمترین جرم را دارد ،فاصله کمتری دارد؛ بنابراین بزرگتر بودن
شاخص نشان از سطح کم جرم بوده و انتظار تأثیر مثبت بر متغیر وابسته وجود دارد.
 .5روش تحقیق
 .1-5رگرسیون فضایی

برای برآورد معادالت همگرائی از روش اقتصادسنجی فضائی استفاده شده است .یکی از تحوالت و
پیشرفتهای ایجاد شده در بهکارگیری روشهای کمی و مقداری در علوم رفتاری بهویژه اقتصاد ،تکامل
شاخه اقتصادسنجی به اقتصادسنجی فضایی است(عسگری و اکبری .)5-11 :3191 ،نمونه دادههای
فضائی ،نشاندهنده مشاهداتی هستند که نقاط یا مناطق آنها به هم وابسته است (لسیچ.)21 :3112 ،1
زمانی که دادههای نمونهای دارای جزء مکانی هستند ،دو مسئله رخ خواهد داد )3 :وابستگی فضایی
)1. TOPSIS(Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution
2. Kandakoglu and et al.
 .1اشکال در نظر گرفتهشده برای محاسبه شاخص جرم با توجه به اشکال گزارششده توسط مرکز آمار ایران (به نقل از نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران .معاونت طرح و برنامهوبودجه .اداره آمار) شامل پروندههای تشکیل شده برای قتل عمد و غیرعمد ،خودکشی ،مجموع سرقت از اموال
عمومی و دولتی ،ضرب وجرح و صدمه ،تهدید ،اجبار و اکراه ،تظاهر به چاقوکشی و مسموم کردن عمدی است .موارد ذکر شده بهصورت نسبتی از
جمعیت در محاسبه شاخص جرم استفاده شده است.
4. Hwang and Yoon
5. Shih
6. Opricovic & Tzeng
7. LeSage
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میان مشاهدات و  )2ناهمسانی فضایی در روابطی که ما مدلسازی میکنیم(عسگری و اکبری:3191 ،
 .)1-11وابستگی فضائی به این معنی است که مشاهدهای در در موقعیت مکانی  iبه دیگر مشاهدات
در موقعیتهای  ( j  i ) jبستگی دارد (بهبودی و همکاران .)3113 ،اصطالح ناهمسانی فضایی به
انحراف در روابط بین مشاهدات در سطح مکانهای جغرافیایی فضا اشاره دارد .برای تعیین کمیت
مقداری وابستگی فضائی اقدام به ایجاد ماتریس وابستگی فضایی میشود .برای این منظور بهطور
معمول از دو روش استفاده میشود )3 :استفاده از طول و عرض جغرافیایی و  )2استفاده از اطالعات
مکانی همسایگی .انتخاب از بین این دو حالت بستگی به ماهیت تحقیق و متغیر وابسته دارد .ماتریس
مجاورت بهطور معمول متقارن است هرچند در برخی موارد استثنا ممکن است نامتقارن باشد(الهورست،3
 .)1-31 :2134در این تحقیق از ماتریس مجاورت و مجاورت رخ مانند 2استفاده شده است بهطوریکه
برای استانهای همسایه عدد یک و استانهای غیرهمسایه عدد صفر لحاظ شده است .سپس این
ماتریس نرمال شده است بهطوریکه مجموع درایههای هر سطر واحد است .این ماتریس ،ماتریس
سطری-تصادفی 1نامیده میشود(لسیچ.)12 :3112 ،
تاکسنومی مدلهای وابستگی فضایی خطی بر اساس سه شکل برهمکنش مناطق شکل گرفته
است(وگا و الهورست 2131 ،4و الهورست.)2134 ،
بهطورکلی تأثیرات فضایی یک منطقه بر منطقه دیگر میتواند از طریق متغیر وابسته ،متغیرهای
مستقل ،خطا و یا ترکیبی از آنها بروز پیدا کند .یک مدلی که تمامی این اثرات را شامل میشود بهصورت
زیر است:
()35

Y  WY   i N  X  WX  U
U  WU  

که در آن  WYاثر درونزای متغیر وابسته مناطق مختلفWX ،اثر برونزای متغیرهای مستقل مناطق
مختلف و  WUاثرات جزء خطای مناطق مختلف است .تقسیمبندی مدلهای مختلف فضایی در
نمودار ( )3خالصهشده است:

1. Elhorst
2. Rook contiguity
3. Row. Stochastic
4. Vega & Elhorst
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نمودار  :1مقایسه انواع حالتهای تصریح رگرسیون فضایی برای دادههای مقطعی
منبع :وگا و الهورست ()2131

یکی از سؤاالت اساسی مطرح در قالب اقتصادسنجی فضایی این است که آیا رگرسیون فضایی
توصیف مناسبتری نسبت به روش  OLSارائه میکند و اینکه کدام حالت از معادله رگرسیون فضای
مناسبتر است .یکی از آزمونهای معمول ،آزمون نسبت درستنمائی ( 3)LRاست که بر اساس مقدار
لگاریتم درستنمائی معادالت رگرسیون انجام میشود:
()31

LR  2 LogLres  LogLunr 

که در آن  LogLresلگاریتم درستنمایی معادله مقیّد و  LogLunrلگاریتم درستنمایی معادله غیرمقیّد
است .این آماره دارای توزیع کای دو با درجه آزادی تعداد قیدهاست .فرض صفر دال بر صحت معادله
مقیّد است.
1. likelihood ratio
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 .2-5ضریب موران

1

برای اطمینان از لزوم استفاده از اقتصادسنجی فضایی ،از ضریب موران استفاده شده است که به شرح
زیر مورد محاسبه قرار میگیرد(تسای:)341 :2115 ،2
) (X i  X )(X J  X

()31

2

N

ij

N

W

N
I 

i 1 i 1
N N

) (W ij )(X i  X
i 1 j 1

که در آن  Nتعداد استانها،
ضر یب همسایگی دو منطقه است .این ضریب برای دو استان همسایه یک و غیرهمسایه صفر است.
این ضریب اغلب بین -3تا  +3قرار دارد هرچند ممکن است در حالتهای حدی خارج از این بازه قرار
گیرد(آربیا .1)2 :2134 ،واریانس ضریب موران نیز به شرح زیر است:
j

()39

 X i , Xمقدار متغیر برای مناطق  X ، i , jمیانگین متغیر و W ij

N (N 2  3N  3)S1  N S2  3S 0 2   K  N (N  1)S 1  2NS 2  6S 0 2 
1

(N  1)(N  2)(N  3)S 0 2
(N  1) 2

V (I) 

که در آن داریم:
)W

()31

SY METRIC

1 N N
(W ij W ji ) 2  2S 0 (FOR

2 i 1 j 1
 N (X i  X )4 


N

K   i 1
2
 N (X i  X ) 2 


N
 i 1


N

N

S 0  W ij , S 0 
i 1 j 1

N

N

S 2   (W ij  W ji ) 2 ,
i 1 j 1

1
در آزمون معنیداری ضریب موران تحت فرض صفر ،امید ریاضی ضریب موران
N 1
) I  E (I
 Z محاسبه میشود .مقایسه مقدار محاسباتی با
بود .آماره محاسباتی نیز بهصورت
) SE (I

خواهد

کمیت بحرانی ،میتواند وجود وابستگی فضایی را مشخص کند.

1. Moran
2. Tsai
3. Arabia
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 .3-5مدل تحقیق

حالت عمومی که شامل همه موارد وابستگی فضایی است ،برای معادله همگرائی تحقیق بهصورت زیر
است:
()21

G    WG   log(gdppci ,t T )  W log(gdppci ,t T ) WX  U it
U  WU  

1
gdppc it
(log
کـه در آن )
T
gdppc i ,t T
(  ،) HUامید به زندگی (  ) LEو فناوری اطالعات و ارتباطات (  ) ICTاست .پنج معادله بهصورت
زیر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت:

 G و  X TRشامل شاخص جرم (  ،) CRســرمایه انسـانی

()23
()22
()21

G    WG   log(gdppci ,t T )  W log(gdppci ,t T )  U it
U  WU  
G    WG   log(gdppci ,t T )  W log(gdppci ,t T )  1WCR  U it

U  WU  
G    WG   log(gdppci ,t T )  W log(gdppci ,t T )  1WCR  1WHU  U it
U  WU  

G    WG   log(gdppci ,t T )  W log(gdppci ,t T )  1WCR  1WICT  U it

()24
()25

U  WU  
G    WG   log(gdppci ,t T )  W log(gdppci ,t T )  1WCR  1WLE  U it
U  WU  

تخمین معادالت فضای به روشهای حداکثر درستنمایی ،شبه حداکثر درستنمایی ،متغیرهای ابزاری
و  GMMانجام میشود .در این تحقیق تخمین معادالت به روش حداکثر درستنمایی انجام خواهد شد.
تخمین مدلهایی فضایی به روش حداقل مربعات منجر به تخمینهای ناسازگاری از پارامترهای
رگرسیون میشود؛ اما تخمین حداکثر درستنمائی برای این مدلها سازگار است(لی.)319 :2114 ،3
 .6نتایج پژوهش
با توجه به وجود جزء مکانی دادهها ،امکان بروز همبستگی فضائی وجود دارد .این همبستگی میتواند
به اشکال مختلف در معادله رگرسیون فضایی گنجانده شود .با توجه به اینکه متغیر وابسته در تمامی
1. Lee
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معادالت رگرسیونی تحقیق یکسان است ،با استفاده از آزمون ضریب موران وجود همبستگی فضایی را
در متغیر وابسته مورد بررسی قرار میدهیم .نتایج آزمون موران برای همبستگی فضایی در متغیر وابسته
نشان میدهد که همبستگی فضایی در مورد متغیر وابسته در سطح اطمینان  11درصد صادق است:
جدول  :1آزمون ضریب موران
ضریب موران

امید ریاضی

واریانس

آماره محاسباتی

-1/3192

-1/11114

1/111291

-3/15419

منبع :محاسبات تحقیق

بنابراین از بین حالتهای مختلف فضایی ،حالتهایی که دارای وابستگی فضایی در متغیر وابسته
( )GNS،SAC،SDM،SARهستند در ادامه ابتدا رگرسیونهای فضایی را با نتایج رگرسیون
غیرفضایی ( )OLSمقایسه و با استفاده از آزمون  LRبرتری نتایج رگرسیون فضایی را برای دادههای
تحقیق نشان میدهیم و سپس از بین حالتهای مختلف تصریحی از رگرسیون فضایی ،با استفاده از
آزمون  LRمناسبترین انتخاب خواهد شد .نتایج مقایسه رگرسیونهای فضایی را با نتایج رگرسیون
غیرفضایی بهصورت جدول ( )2است:
جدول  :2مقایسه انواع رگرسیون فضایی با تخمین غیرفضایی
OLS
11

311/21

311/31

314/11

312/11

GNS
334/11

SAC
331/14

SDM
332/14

SAR
331./11

13/14

21/99

21/29

1/91

33/145

1/23

1/23

1/115

334/51

333/91

335/42

333/94

لگاریتم درستنمایی
LR stat.
3

معادله 3

مقدار بحرانی ( )   0.01
لگاریتم درستنمایی

29/12

21/2

11./12

21/31

LR stat.

31/211

1/23

33/145

1/115

مقدار بحرانی ( )   0.01

339/54

335/22

331/21

335/2

لگاریتم درستنمایی

11/11

24/32

12/22

1924

LR stat.

34/91

1/23

31/211

1/115

مقدار بحرانی ( )   0.01

331/12

335/24

331/24

335/23

لگاریتم درستنمایی

11/14

23/29

21/29

23/22

LR stat.

34/91

1/23

31/211

1/115

مقدار بحرانی ( )   0.01

339/19

334/513

331/21

334/521

لگاریتم درستنمایی

13/19

21/192

21/2

21/119

LR stat.

34/91

1/23

31/211

1/115

مقدار بحرانی ( )   0.01

منبع :یافتههای تحقیق (خروجی نرمافزار )MATLAB
 .1مقادیر بحرانی برابر تعداد قیدی است که الزم است بر معادله فضایی اعمال شود تا بهصورت غیرفضایی تبدیل شود.

معادله 2

معادله 1

معادله 4

معادله 5
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فرض صفر دال بر صفر بودن ضرایب فضایی (معادله مقید) است .نتایج نشان میدهد که مقدار
محاسبه شده نسبت درستنمائی در ناحیه رد قرار میگیرد و مدل  OLSدر مقایسه با حالتهای مختلف
تصریح رگرسیون فضایی رد میشود .برای انتخاب صحیح از بین حالتهای مختلف لحاظ وابستگی
فضایی ،آزمون  LRانجام شده است که نتایج بهصورت جدول ( )1حاصل شده است:
جدول  :3انتخاب نحوه وارد کردن ناهمسانی فضایی در انواع حالتهای تصریح رگرسیون همگرائی
معادله 5
5/552
33/141
1/114
1/115
9/112
31/211

معادله 4
9/11
33/141
1/11
1/115
9/92
31/211

معادله 3
9/34
33/141
1/14
1/115
1/19
31/211

معادله 2
1/31
1/23
1/14
1/115
5/41
33/141

معادله 1
1/42
1/115
1/12
1/115
9/19
1/23

LR stat.
مقدار بحرانی ( )   0.01
LR stat.
مقدار بحرانی ( )   0.01
LR stat.
مقدار بحرانی ( )   0.01

1

 SARبا
SDM
 SARبا
SAC
 SARبا
GNS

منبع :یافتههای تحقیق (خروجی نرمافزار )MATLAB

نتایج نشان میدهد که در سطح  11درصد اطمینان روش  SARبرای تمامی معادالت ،انتخاب
مناسبی است .ذکر این نکته نیز الزم است که ضرایب فضایی برای جزء خطا و متغیرهای توضیحی در
اغلب موارد بیمعنی بهدستآمده بود .بر همین اساس حالتهای مختلف تصریح از معادله همگرائی به
استفاده از روش  SARانجامشده است .نتایج حاصل از برآورد معادله همگرائی شرطی بتا با استفاده از
بسته نرمافزاری  MATLABبرای بازه زمانی  3111تا  3112بهصورت جدول ( )3حاصلشده است.

 .1موارد دیگری از مقایسات را نیز میتوان انجام داد اما بهدلیل اینکه در هر معادله مقایسه  SARبا سایر مدلها ،مدل  SARمناسب
تشخیص داده شده است ،نتیجه تغییری نخواهد کرد.
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اعداد داخل پرانتز ،احتمال مربوطه آزمون معنیداری هر یک از ضرایب است.
منبع :یافتههای تحقیق (خروجی نرمافزار )MATLAB

حالتهای مختلف تصریح از معادله همگرائی ،ضریب متغیر وابستگی فضائی منفی و معنیدار است.
این ضریب نشاندهنده متوسط تأثیر همسایگی است(لسیج .)32 :3119 ،عالمت منفی برای ضریب
وابستگی فضائی نشان از آن دارد که متوسط رشد استانهای همسایه بر رشد یک استان تأثیر منفی
دارد .به بیانی دیگر ،تمرکز قدرت اقتصادی برای رشد در یک منطقه ،باعث کاهش قدرت رشد در مناطق
مجاور میشود .این نوع از توزیع فضائی را ،توزیع شطرنجی مینامند(تسای .)341 :2115 ،معنیداری
ضریب تولید سرانه سال  11مؤید آن است که وجود همگرائی تولید سرانه بین استانها در تمامی
حالتهای تصریح معادله همگرائی برقرار است .به عبارتی هرچه تولید سرانه اولیه کمتر بوده است،
متوسط نرخ رشد بیشتر بوده است .در هر دوره نیز حداقل  2درصد از انحراف تولید سرانه جبران میشود.
بررسی همگرائی سیگما (انحراف معیار تولید سرانه واقعی استانها) نیز مؤید این موضوع است که در
نمودار ( )3نشان داده شده است:
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انحراف معیار تولید سرانه واقعی استان ها(به ریال)
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نمودار ( )1انحراف معیار تولید سرانه واقعی استانها
منبع :محاسبات تحقیق

ضرایب متغیرهای نشاندهنده تفاوت بین استانها نیز در تمامی موارد تصریح در سطح  11درصد
معنیدار است .استانهایی که از سطح باالی فاوا ،بهداشت و سرمایه انسانی بیشتری برخوردار بودهاند،
متوسط رشد بیشتری را تجربه کردهاند .نتایج بهدستآمده نشاندهنده تأثیر منفی شاخص جرم بر متوسط
رشد بوده است اما این تأثیر به لحاظ آماری معنیدار نیست .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که
میزان جرمخیزی نمیتواند دلیلی برای تفاوت سرعت رشد باشد و امنیت استانها در فرآیند رشد تولید
سرانه استانها تأثیر معنیداری نداشته است .مقایسه نتایج بهدستآمده برای همگرائی نشان میدهد
که برخالف مطالعه رحمانی ( ،)3191وجود همگرائی در سطح اطمینان باالیی مورد تأیید قرار میگیرد.
در مطالعه انامورادو و همکاران ( )2134فقط جرمهای مرتبط با مواد مخدر بر همگرائی استانهای
مکزیک تأثیر معنیداری دارد .بهطورمعمول یکی از ویژگیهای معادالت همگرائی ،پایین بودن قدرت
توضیحدهندگی معادالت است اما قدرت توضیحدهندگی معادالت برآورد شده در مقایسه با مطالعات
داخلی و خارجی بسیار باالتر است.
 .7نتیجهگیری
یکی از نیازهای اولیه برای شکلگیری فعالیتهای اقتصادی ،امنیت است .امنیت درآمد انتظاری و
ریسک نوسانات درآمد را تحت تأثیر قرار میدهد .انتظار تئوریک بر این است که تراکم جرم ،باعث
انحراف منابع ،افزایش هزینههای امنیت برای کسبوکار افزایش ،کاهش ،سطح سالمتی ،افزایش تهدید
علیه مالکیت خصوصی و کاهش درجه آزادی شـهروندی و بهتبع آن کاهش عملکرد اقتصادی شود .در
این تحقیق ،بازدارندگی جرمخیزی در مسیر عملکرد اقتصادی برای استانهای ایران طی دوره زمانی
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 3111تا  3112در قالب همگرایی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به وجود جزء مکانی در دادههای
مورد استفاده ،از اقصادسنجی فضایی برای برآورد معادالت استفاده شد .نتایج آزمون موران نشان داده
که همبستگی فضایی در متغیر وابسته برقرار است .بر همین اساس حالتهایی از معادالت رگرسیون
فضایی مورد برآورد قرار گرفت که دارای همبستگی فضایی در متغیر وابسته هستند .نتایج نشان از
ارجحیت برآورد معادالت فضایی بر مدل غیرفضایی دارد و از بین حالتهای مختلف لحاظ همبستگی
فضایی ،مدل  SARبهعنوان مدل مناسب تشخیص داده شد .نتایج نشان از برقراری فرض همگرائی
دارد و عالمت منفی برای ضریب وابستگی فضائی متغیر وابسته نشان از آن دارد که تمرکز قدرت
اقتصادی برای رشد در یک منطقه ،باعث کاهش قدرت رشد در مناطق مجاور میشود (توزیع شطرنجی).
عواملی مانند سطح برخورداری استانها از فاوا ،سطح سالمت و سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر متوسط
رشد طی دوره زمانی  3111تا  3112داشتهاند؛ اما تأثیر شاخص جرم که با استفاده از  1مورد از اشکال
جرم گزارششده توسط مرکز آمار و روش تاپسیس محاسبه شد ،به لحاظ آماری بیمعنی بهدست آمد.
نتایج تحقیق در زمره تحقیقاتی (بورنهام و همکاران2114 ،؛ ماآوری و کامرسی2111 ،؛ چاترجی و ری،
2111؛ گوالس و زِرویانی )2131 ،قرار میگیرد که تأثیر منفی جرم بر رشد را مورد تایید قرار ندادهاند.
این عدم معنیداری میتواند دالیل متعددی داشته باشد:
 موارد در نظر گرفتهشده برای شاخص امنیت یا جرم نتوانسته است ابعاد کامل امنیت را تبیین
کند .مواردی مانند قاچاق مواد مخدر ،تنازعات مرزی و اختالفات قومیتی میتواند ازجمله موارد
امنیتی باشد که میتوان بر حرکت مناطق به سمت تعادل بلندمدت و همگرائی تأثیر منفی داشته
باشد.
 سیاست های اتخاذشده توسط دولت برای مناطق به نحوی بوده است که اثرات منفی اشکال
مختلف جرم بر رشد را کاهش داده است .به عبارتی جهتدهی سیاستهای دولت متناسب با
امنیت مناطق نبوده است .به عبارتی تخصیص بودجه دولتی برای مناطق با امنیت باال بیشتر از
مناطق با جرم باال نبوده است.
 دلیل احتمالی دیگر این موضوع میتواند این باشد که عوامل دیگر مؤثر بر متوسط رشد استانها
بر جرمخیزی اولویت دارند و یا میزان جرم (در قالب  1جرم در نظر گرفتهشده) به سطحی بحرانی
نرسیده است که بتواند تأثیر بسیار قوی بر روند همگرائی داشته است که این موضوع میتواند
ناشی از اقدامات پیشگیرانه امنیتی ،فرهنگ و اعتقادات مذهبی باشد .محتمل است که نتایج
تحت تأثیر جامعه آماری انتخاب شده قرار داشته باشد .بهطوریکه احتمال تأیید رابطه منفی جرم
و عملکرد اقتصادی در کشورهایی با سطح جرمخیزی باال بیشتر خواهد بود .به عبارتی ،وجود
یک سطح آستانهای برای تأثیر جرم بر رشد اقتصادی (بهصورت کلی عملکرد اقتصادی) محتمل
است.
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Crime and convergence of per capita GDP: spatial econometric analysis
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Abstract
One of the theoretical results of Solow-Swan neoclassical growth model is the
convergence of per capita GDP in different regions. Conditional convergence
model, in addition to the initial per capita GDP, concerns other variables that
can affect long-term growth in areas under consideration. This study is to
examine the disincentive role of crime in the establishment of the convergence
of real per capita GDP among Iranian provinces (1379 to 1392). Conditional
beta convergence and spatial econometric used to check integration. Crime
index is calculated using TOPSIS method. The results show that the
convergence of growth, though slow, is established. Crime index has negative
and non-significant impact on the integration. ICT and human capital variables
(education and health) have a positive impact on the province's average
growth. Also negative sign for the spatial coefficient of dependent variable
show that the concentration of economic power in one area for growth, reduces
the power generated growth in adjacent areas.
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