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 چکیده
یکی از عوامل اصلی براي وجود نابرابري رشد اقصادي در بین مناطق مختلف  نابرابري کارآیی تولید  

و رهیافت   1394تا    1385هاي در سطح استانی براي دوره زمانی  است. مطالعه حاضر با استفاده از داده
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به ترتیب  استان  اعتبارات،   نسبت  افزایش  و  صنعتی شدن  فضایی  اثرات سرریز  این،  بر  ها دارد. عالوه 
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 ترین عوامل براي بهبود کارآیی تولید و افزایش رشد اقتصادي است.سرزمین یکی مهم
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 مقدمه -1
دو   از  ناشی  مناطق  بین  اقتصادي  رشد  نابرابري  عدم  امروزه،  یا  منابع  کمبود  اساسی  عامل 

عدم  اما  است  مرتبط  تکنولوژي  از  استفاده  به  منابع  کمبود  است.  منابع  از  بهینه  استفاده 
هاي تولید و منابع به ناکارآیی در تولید مرتبط است. در اقتصاد، مفهوم  استفاده بهینه از نهاده

منابع موجود و به معناي قرار   دهنده تخصیص بهینه منابع و استفاده حداکثر ازکارآیی نشان 
دور از هاي ناصحیح بهواسطه سیاست داشتن در مرز امکانات تولید است. هرچه اقتصادها به

یابد. نوع  یقین هزینه و هدررفت منابع نیز افزایش میمرز کارآیی تولید قرار داشته باشند، به
سیاست  رفتار  و  سیاست  نوع  را  فعالیت،  توجهی  قابل  نقش  حداکثر گذاران  به  دستیابی  در 

دل مطالعه  براساس  دارد.  (تولید  همکاران  و  رشد 1396انگیزان  شکاف  از  باالیی  سهم   ،(
استان بین  از اقتصادي  یکی  این،  براساس  است.  تولید  کارآیی  شکاف  از  ناشی  ایران  هاي 

هاست. علت  کننده شکاف رشد اقتصادي، تفاوت کارآیی تولید بین استانعوامل مهم ایجاد
هاي مختلف در  هاي مختلف ناشی از کاربست نهادهوجود شکاف کارآیی تولید بین استان

نهاده  کاربرد  میزان  هرچه  است.  تولید  انرژي فرآیند  و  کار، سرمایه  نیروي  مانند  تولید  هاي 
فعالیت ارزشدر  داراي  استانهاي  در  تولید  کارآیی  میزان  یابد،  افزایش  باال،  ها  افزوده 
  -د.  وجود نابرابري اقتصادي بین مناطق چالش بزرگی را براي ثبات اقتصاديیاب افزایش می

ناپایدار و ناکارآ تلقی   عنوان یک استراتژي توسعه کند و این، بهاجتماعی کشور ایجاد می
شود. میزان نابرابري تحت تأثیر دو عامل اساسی قرار دارد؛ عامل نخست ناشی از تفاوت می

گذاري است که به انی و فیزیکی بوده و عامل دوم، ناشی از سرمایه میزان مطلق سرمایه انس
بهره  میتفاوت  منجر  مناطق  بین  بهرهوري  تفاوت  نقش  و  میزان شود  تفاوت  از  بیش  وري 

(ما است  انسانی  و  فیزیکی  سرمایه  انباشت  دیگران  نسمومطلق  عبارتی،  2006،  1و  به   .(
می را در ایجاد نابرابري بین مناطق دارد، اما  اگرچه میزان سرمایه انسانی و فیزیکی نقش مه

 تري را در ایجاد نابرابري دارد. وري و کاربرد سرمایه انسانی و فیزیکی نقش بسیار مهمبهره 
به  شدن  براي صنعتی  اصلی  عوامل  از  یکی  فیزیکی  و  انسانی  سرمایه  کاربست  عنوان 

  
1- Mamuneas et al. 
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استان  بین  اقتصادي  رشد  طریق  صنعتی يهافعالیت  تجمیعهاست.  نابرابري   ایجاد از 

 تجمیع از ناشی جوییشود. صرفه می منطقه رشد موجب محلی تجمیع از ناشی جوییصرفه 

 تولید  افزایش  با خاص، صنعتی در هابنگاه تولید يهاهزینه  که دهدمی رخ زمانی محلی،

چنین کاهش صنعت آن  اندوخته صنعتی، يهاتجمع  که است علت بدان ايمسئله یابد. 

 بین  انطباق  ازطریق را محلی کار نیروي بازار  کارایی که دارد کار نیروي از  فراوانی

 و درون هم دانش مفید سرریزهاي وجود کند. همچنین می  تسهیل کارفرمایان با کارگران
 بیشتر تجمیع ). بنابراین،2009،  1(مارتین و همکاران  بخشدمی بهبود را محلی صنایع بین هم

 منطقه رشد و زندگی بهتر استاندارد واقعی باالتر، دستمزدهاي بیشتر، وريبهره با هافعالیت

با مرتبط  کار نیروي دایمی  درآمد منطقه، یک در صنعتی فعالیت تمرکز افزایش است. 
 .است شده بیشتر  واقعی، دستمزد افزایش همچنین و متنوع کاالهاي ایجاد در نتیجه  منطقه،

 تولید افزایش و  شودمی منطقه تولیدات براي تقاضا بیشتر شدن موجب دایمی درآمد فزایش ا

 تقاضاي افزایش موجب منطقه، رشد  افزایش سویی، از .است  رشد فزونی  معناي به  منطقه 

 بنابراین، .است منطقه به صنایع  جذب براي محرکی  و شودمی خدمات و کاالها براي منطقه

(دهقان شبانی، است   اثرگذار هافعالیت تجمیع  بر منطقه رشد  و  منطقه رشد  بر ها فعالیت تجمیع 
بنابراین، یکی از دالیل اصلی شکاف کارآیی تولید و بنابراین، شکاف رشد اقتصادي .  )1391

 ها، عدم توسعه بخش صنعت در بسیاري از مناطق است.بین استان
توسعه اقتصادي مهم و   هاي مالی در ایجاد رشد ودر کنار توسعه صنعتی، نقش واسطه

هاي مفیدي است. بازارهاي مالی به سبب نقش اساسی در گردآوري منابع از  داراي داللت
پس  بهینهطریق  نیازهاي اندازها،  و  مصارف  سوي  به  آنها  هدایت  و  مالی  گردش  سازي 

بخش سرمایه  در  ایفا گذاري  کشورها  اقتصادي  رشد  در  زیادي  تأثیر  اقتصادي،  مولد  هاي 
نیافته نه در  یافته و توسعهد. براساس نظر برخی اقتصاددانان، تفاوت اقتصادهاي توسعه کننمی

است   گسترده  و  فعال  یکپارچه،  مالی  بازارهاي  وجود  در  بلکه  پیشرفته،  تکنولوژي 
افزوده و هاي داراي ارزش ). در واقع، هرچه ارتباط بین بخش1390وردي و همکاران  (امام

  
1- Martin et al. 
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اقتصاد   بخش  یک  در  می  مالی  افزایش  اقتصاد  در  پویایی  و  شفافیت  میزان  باشد،  یابد.  باال 
به صنعت  بخش  اعتبارات  تأمین  در  مالی  بخش  هدایت ناتوانی  و  راهبردي  بخش  عنوان 

اصلی  از  یکی  صنعت  بخش  سمت  به  منابع  است، نادرست  ایران  اقتصادي  مشکالت  ترین 
ما کالن،  سطح  در  ایران،  در  نقدینگی  معماي  براساس  خرد، زیرا  سطح  در  و  نقدینگی  زاد 

بر   تأییدي  ایران  اقتصاد  در  نقدینگی  معماي  پدیده  وجود  دارد.  وجود  نقدینگی  کمبود 
سمت  به  منابع  نادرست  ارزشفعالیت  هدایت  داراي  براساس هاي  باالست.  افزوده 

از کل اعتبارات کشور    1اي مرکز آمار ایران، سهم اعتبارات استان تهرانهاي منطقهگزارش 
درصد بوده و سهم تولید استان تهران از تولید کل کشور  58برابر با  1394تا  1385در دوره 

درصد است. باال بودن سهم اعتبارات نسبت به سهم تولید داللتی بر وجود رانت    26برابر با  
هاي مناسب براي ها یکی از سیاست است و به همین دلیل، توزیع مناسب اعتبارات در استان

 د اقتصادي در سطح کالن کشور است. بهبود رش
فعالیتبه سمت  به  اعتبارات  هدایت  و  شدن  صنعتی  کلی  ارزشطور  داراي  افزوده هاي 

هاي تولید مدنظر هستند و بررسی اثر آنها عنوان دو سیاست مهم براي بهبود کارآیی نهادهبه
همین دلیل، ابتدا با  بر میزان کارآیی تولید یکی از اهداف مهم براي مطالعه حاضر است. به  

پردازیم و سپس، با گیري میزان کارآیی تولید می استفاده از تابع تولید ترانسلوگ به اندازه 
توجه به نتایج حاصل از برآورد کارآیی تولید، عوامل مؤثر بر کارآیی تولید با استفاده از  

می بررسی  توبیت،  مدل  فضایی  اقتصادسنجی  پ رویکرد  این  به  واقع،  در  پاسخ  شود.  رسش 
شود که آیا  صنعتی شدن و تخصیص اعتبارات اثر معناداري بر شکاف کارآیی بین  می  داده

ادبیات  استان بررسی  به  دوم،  قسمت  در  که  است  صورت  این  به  مطالعه  ساختار  دارند؟  ها 
می پیشین  مطالعات  و  نظري  مبانی  شامل  تحقیق  موضوع  روش  سوم،  قسمت  در  پردازیم. 

ارا استفاده  میمورد  دادهیه  تحلیل  به  چهارم،  قسمت  اختصاص  شود.  شده  گردآوري  هاي 
پردازد. در نهایت، در قسمت ششم دارد و قسمت پنجم به برآورد مدل و تحلیل ضرایب می

 شود.بر نتایج مطالعه ارایه میگیري و پیشنهادها مبتنینتیجه
  

 برز در استان تهران ادغام شده است.  هاي استان الداده  -1
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 مبانی نظري و مروري بر مطالعات پیشین   -2
بر مهم  مسایل  از  مناطق یکی  بین  اقتصادي  رشد  نابرابري  وجود  کشورها،  از  بسیاري  اي 

رشد نظریه  دو  قالب  در  مناطق  بین  اقتصادي  رشد  نابرابري  وجود  علل   و   متوازن است. 

نظریه است.  بررسی  قابل  برايمی بیان متوازن  رشد نامتوازن  که   توسعه به دستیابی کند 

 مختلف هايبخش  و اقتصادي هايفعالیت تمام در گذاريسرمایه  است الزم اقتصادي

 این که آنجا از اما ،بپردازند یکدیگر  از حمایت به بتوانند اقتصادي هايبخش تا آغاز شود

کمبود مسایلی حل به  قادر نظریه   طرفداران توسط نیست، منابع کمیابی و سرمایه مانند 

از قرار انتقاد مورد نامتوازن رشد نظریه راهبردهايمعروف  گرفت.  نامتوازن،   رشد ترین 
 این پخش است. به اثر و راهبرد قطب رشد شامل دو اثر تمرکز  رشد است.   قطب راهبرد

دربه  بلکه ،افتدنمی اتفاق  جاهمه در زمانهم  رشد که صورت  توسعه  تمرکز  اثر   واسطه 

سعه قطب، فرآیند افتد، سپس، از طریق اثر پخش با تو می اتفاق  ايتوسعه  هايقطب  یا نقاط 
 قرار تأثیر تحت را اقتصاد شود و کلهایی به سایر نقاط هدایت میتوسعه از طریق کانال 

معکوس  می فرضیه  و  قطبی  رشد  نظریه  براساس  منطقه  uدهد.   بین  داخل  نابرابري  در  اي 
در  به حالکشورهاي  نهایت،  در  میتوسعه  کاهش  تولید  عوامل  تحرك  این  وسیله  در  یابد. 

نئوکالسیک رشد  تئوري  نیز  میراستا  بیان  مانند ها  عرضه  طرف  عوامل  تحرك  که  کند 
نابرابري   کاهش  به  نهایت،  در  سرمایه  انباشت  و  تکنولوژي  کار،  منجر  اي  منطقهنیروي 

تئوريمی اما  میشود،  بیان  وابستگی  و  ساختار  در  تغییر  مناطق  هاي  بین  نابرابري  که  کنند 
ها همیشه در اقتصاد وجود دارد عنوان نتیجه انباشت سرمایه و ماکزیمم کردن سود بنگاه به

 ).  1385فر، ((فطرس و بهشتی
به  اعتبارات  هدایت  و  شدن  شکاصنعتی  وجود  بر  مؤثر  عوامل  اقتصادي  عنوان  رشد  ف 

هستند.  استان توجه  مورد  به ها  شدن  کوتاهصنعتی  راه  عنوان  به  خاتمهبراي  ترین  دادن 
که کارکردي است هاي فنی و اقتصادي، در کمترین زمان ممکن شناخته شده ماندگیعقب 
بهره براي   بردن  بهباال  توسعه  روند  در  دارد.  کار  بازده  و  تولید  بخش وري  سهم  از  تدریج 
افزودهکشاو صنعت  سهم  بر  و  کاسته  داخلی  ناخالص  تولید  در  کالدور .  شودمی   رزي 
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به1966( را  آن  صنعت،  بخش  در  تولید  مشخصات  دلیل  به  اقتصادي  )،  رشد  موتور  عنوان 
فزاینده  کند. ابتدا اینکه بخش صنعت هم به صورت ایستا و هم پویا  داراي بازدهی  تلقی می

فعالیت که  حالی  در  کشااست،  فعالیتهاي  سایر  و  روبه ورزي  کاهنده  بازدهی  با  رو  ها 
می توسعه  صنعت  بخش  وقتی  آنکه  دوم  بخش هستند.  آن  از  کار  نیروي  انتقال  با  ها  یابد، 

وري در کل اقتصاد  طور کلی بهره یابد و به ها افزایش میوري نیروي کار در آن بخشبهره 
اقتصادي باالتر باشد، رشد اقتصادي  یابد. بنابراین، هرچه میزان رشد صنعت در  افزایش می

در   بیشترین   یکنیز  داراي  صنعت  بخش  همچنین  داشت.  خواهد  افزایشی  روندي  کشور 
بخش  سایر  اقتصادي  رشد  افزایش  موجب  که  است  اقتصاد  در  پسین  و  پیشین  ها  پیوندهاي 

 یابد.  شود و بنابراین، رشد اقتصادي در کل اقتصاد افزایش میمی
هاي مالی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادي مهم و توسعه صنعتی، نقش واسطهدر کنار  

داللت  دو داراي  از  را  اقتصادي  رشد  مالی،  بخش  موضوع،  ادبیات  در  است.  مفیدي  هاي 
می  قرار  تأثیر  تحت  توسعه طریق  تسریع  دیگري،  و  منابع  تخصیص  بهبود  یکی،  دهد: 

(والگر  نقش2000  ،1تکنولوژي  از  اثرات  این  مؤسسه واسطه   ).  سرچشمه گري  مالی  هاي 
میمی که  پس گیرد  کمتري  هزینه  با  سرمایهتواند  به  را  وجوه انداز  و  کند  تبدیل  گذاري 

بخش در  دیگر،  مازاد  عبارت  به  دهد.  تخصیص  نیاز  مورد  بخش  به  را  مختلف  هاي 
میواسطه  مالی  (لوین،  گري  بینجامد  سرمایه  در  کارآمدتري  تخصیص  به   ).2005تواند 

شو  و  گارلی  مطالعه  مانند  مختلفی  دریسکول 1967(   2مطالعات  و  می2004(  3)  نشان  دهند )، 
پس  افزایش  قالب  در  مالی  توسعه  و  که  بانکی  تسهیالت  کاراي  تخصیص  بهبود  انداز، 

شود. دیدگاه اثرگذاري مثبت رشد افزایش انباشت سرمایه باعث افزایش رشد اقتصادي می
بر   مالی  بخش  از  بخشاقتصادي  سمت  به  آن  حرکت  و  منابع  جذب  داراي  نقش  هاي 

کند. عدم اعطاي تسهیالت افزوده باال زمینه را براي افزایش رشد اقتصادي فراهم میارزش 
نه اقتصاد  نشانهبه  میتنها  بلکه  است،  اقتصاد  بودن  ضعیف  از  ضعیف اي  اصلی  عامل  تواند 

  
1- Wurgler  
2- Gurley and Shaw  
3- Driscoll  
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هاي آمریکا نشان دادند که  استفاده از داده)، با  2008(  1بودن اقتصاد باشد.  بایومی و مالندر 
اندازه  درصد باعث کاهش سطح تولید ناخالص داخلی به  5/2  اندازه کاهش در اعتبارات به

 شود. درصد می 5/1
عرضه به دیدگاه  سه  کلی  تقاضاطور  قابل  محور،  زمینه  این  در  دوطرفه  علیت  و  محور 

عرضه  دیدگاه  است.  میطرح  بیان  تمحور  که  اقتصادي  کند  رشد  بر  مثبت  اثري  مالی  وسعه 
)، مطرح شد و سپس، توسط رابینی و  1934دارد. این دیدگاه نخستین بار توسط شومپیتر (

)، مورد تأیید قرار گرفت. شومپیتر مطرح 2000(  3) و روسو و واچل1992(  2ي مارتین آ  سال
بهمی مالی  بخش  که  مهیاکند  سرمایهعنوان  براي  وجوه  رشد   گذاريکننده  موجب  مولد، 

شود. در جوامع مدرن به دلیل تخصصی شدن امور و تقسیم کار، اقتصادي و تسریع آن می
سرمایه پسفرآیند  فرآیند  از  میگذاري  تفکیک  مالی  انداز  نهادهاي  شرایط،  این  در  شود. 

 د.  نشوگذاران میاندازکنندکان به سرمایهموجب انتقال وجوه از پس
تقاضا  ( دیدگاه  رابینسون  توسط  بار  نخستین  دیدگاه،  1952محور  این  در  شد.  مطرح   ،(

گذاري است. وي معتقد است که  توسعه بخش مالی در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه 
دهد. البته، دیدگاه  رشد اقتصادي و تغییر بخش واقعی اقتصاد نیاز به بخش مالی را افزایش می 

رویک عرضه  این  نمی محور،  رد  را  می رد  مطرح  بلکه  رشد  کند،  بر  مالی  توسعه  اثر  که  کند 
قوي  که  اقتصادي  است  میانی  دیدگاه  یک  دوطرفه،  علیت  دیدگاه  است.  معکوس  اثر  از  تر 

دوطرفه  رابطه  آن،  از    بین اي  براساس  مالی  بخش  دارد،  وجود  اقتصادي  رشد  و  مالی  توسعه 
هاي مالی،  ي مالی و عرضه خدمات و دارایی ها طریق گسترش بازارهاي مالی و ایجاد مؤسسه 

کند، اما با افزایش رشد اقتصادي و دستیابی به سطوح  نقش مهمی در رشد اقتصادي ایفا می 
گیرد (محمدي و  باالي رشد اقتصادي، گسترش بخش مالی تحت تأثیر رشد اقتصادي قرار می 

داري سالم و کارآ، تجهیز  هاي اصلی براي نظام بانک ). در واقع، از ویژگی 1393همکاران،  
نوآوري  براي  مالی  تنوع منابع  و  ریسک  مدیریت  ایجاد  تجاري،  و  صنعتی  به  هاي  بخشی 

  
1- Bayoumi and Melander  
2- Roubini and Sala-i-Martin 
3- Rousseau and Wachtel 
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تواند زمینه مناسب را براي افزایش تولید فراهم  بینی سود انتظاري است که می ها و پیش دارایی 
هم  و  درست  چرخ کند.کارکرد  صورت  به  صن دنده زمان  بخش  کنار  در  مالی  بخش  عت،  اي 

 ها براي هر اقتصادي است که نتیجه آن به شکل رشد افزاینده است.  آال یکی از ایده 

 مروري بر مطالعات پیشین -1-2
استان  تولید  کارآیی  برآورد  با  ارتباط  در  شده  انجام  مطالعات  اینکه  به  توجه  عوامل با  و  ها 

انجام شده در ارتباط با   طور عمده به مطالعاتبنابراین، به   ،مؤثر بر آنها بسیار محدود است 
می اقتصاد  بر  اعتبارات  اثر  و  شدن  صنعتی  همکاراناثر  و  توماال  در 2012(  1پردازیم.   ،(

نشان دادند که توسعه مالی براي اعطاي    1973-2009اي براي نیجریه در دوره زمانی  مطالعه
افزایش سرمایه   تسهیالت به بخش و  است. هوانصنعت  ضروري   2گگذاري در این بخش 

اي به تحلیل کارآیی منابع با استفاده از روش مرزي تصادفی پرداخت. )، در مطالعه2014(
توانند مصرف منابع  طور متوسط میاقتصاد نشان داد که چنین اقتصادهایی به  116نتایج براي 
درصد بدون تغییر در تولید کاهش دهند، همچنین علت    30اندازه  طور متوسط به خود را به
فاوت کارآیی منابع ناشی از نرخ مشارکت مردم در نیروي کار، چگالی جمعیت و  اساسی ت

همکاران و  چن  است.  مطالعه2017(  3شهرنشینی  در  صنعت )،  تولید  کارآیی  بررسی  به  اي 
در    2014تا    1998هاي دوره زمانی  داري با استفاده از رهیافت مرزي تصادفی و دادهجنگل

آ مطالعه  نتایج  پرداختند،  ندارد.   چین  وجود  مناطق  بین  کارآیی  نابرابري  که  داد  نشان  نها 
گیري کارآیی تولید با رهیافت تابع اي براي اقتصاد چین به اندازه)، در مطالعه2017(  4زهو 

تولید ترانسلوگ پرداخت، نتایج مطالعه او نشان داد که نواحی مرزي شرقی داراي باالترین 
طور کلی در ارتباط با  مترین کارآیی تولید هستند. به کارآیی تولید و نواحی غربی داراي ک

میترا و  چاکرواریت  اقتصادي،  رشد  بر  شدن  صنعتی  و  2009(  5اثر  خان  هند،  براي   ،(

  
1- Tomola et al. 
2- Hoang  
3- Chen et al. 
4- Zaho  
5- Chakravarty and Mitra 
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سزیرمی 2011(  1سیدیکی  پاکستان،  براي   در   67در    ،)2012(  2)  و  حالکشور    21توسعه 
 یافته نشان دادند که صنعتی شدن اثر مثبتی بر رشد اقتصادي دارد.  کشور توسعه 

هاي ایران نشان دادند که یکی از  اي براي استان )، در مطالعه 1396انگیزان و همکاران ( دل 
هم  اصلی  استان عوامل  اقتصادي  رشد  از  گرایی  ناشی  سرریز  اثرات  ایران،  شدن  هاي  صنعتی 

ها یکی از عوامل اصلی براي نابرابري رشد اقتصاد  وري بین استان است و همچنین تفاوت بهره 
( استان  همکاران  و  براتی  مطالعه 1396هاست.  در  استان )،  براي  که  اي  دادند  نشان  ایران  هاي 

صنعتی هم به سرمایه  غیرمستقیم اثر مثبتی بر توسعه ا طور مستقیم و هم به گذاري  ها  ستان طور 
 ) شهنازي  و  شبانی  دهقان  مطالعه 1396دارد.  در  باعث  )،  صنعتی  تمرکز  که  دادند  نشان  اي 

سایر   اقتصادي  رشد  کاهش  باعث  آن  سرریز  اثرات  و  استان  خود  اقتصادي  رشد  افزایش 
می استان  امیرجان  ها  و  صمصامی  اقتصادي  رشد  بر  اعتبارات  اثرگذاري  زمینه  در  شود.  

نشان دادند که  تسهیالت بانکی    1386تا    1356هاي   ي با استفاده از داده ا )، در مطالعه 1390( 
طور متوسط کشش تسهیالت ثابت و سرمایه  افزوده صنعت و معدن مؤثر است و به بر ارزش 

درصد است. مکیان و ایزدي    0/ 14و    0/ 05افزوده به ترتیب برابر با  در گردش نسبت به ارزش 
طرفه از توسعه مالی به رشد  اي یک مدت رابطه ند که در کوتاه اي نشان داد )، در مطالعه 1394( 

رابطه  بلندمدت  در  و  دارد.   اقتصادي  وجود  اقتصادي  رشد  با  مالی  توسعه  بین  دوطرفه  اي 
بیزي براي دوره زمانی  اي با استفاده از رهیافت شبه )، در مطالعه 1394محمدنژاد و همکاران ( 

اعطایی، رشد اقتصادي را در بخش غیرنفتی اقتصاد    نشان دادند که تسهیالت   1389تا    1370
به   مربوط  اعطایی  تسهیالت  از  ناشی  رشد  بیشترین  بین،  این  و در  تأثیر قرار داده  ایران تحت 

می  نشان  شده  انجام  مطالعات  بررسی  است.  کشاورزي  مطالعه بخش  که  مورد  دهد  در  اي 
هاي ایران انجام نشده است. بنابراین،  ن گیري کارآیی تولید و  عوامل مؤثر بر آن در استا اندازه 

می  مطالعه  بنابراین،  این  و  تولید  ناکارآیی  بر  مؤثر  عوامل  درك  راستاي  در  مهم  گامی  تواند 
 ها تلقی شود.   نابرابري رشد اقتصادي استان 

  
1- Khan and Siddiqi  
2- Szirmai  
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 روش پژوهش   -3
برآورد کارآیی تولید و بررسی عوامل مؤثر بر آن، هدف اصلی براي مطالعه حاضر است.  

تولید  ب کارآیی  برآورد  به  ترانسلوگ  تولید  تابع  رهیافت  از  استفاده  با  ابتدا  دلیل،  همین  ه 
پردازیم و سپس، با استفاده از اقتصادسنجی فضایی و کاربست مدل توبیت، عوامل مؤثر می

 شود. هاي ایران تحلیل میبر کارآیی تولید در استان

 برآورد کارآیی تولید   -1-3
معن به  تولید  براي کارآیی  است.  تفسیر  قابل  موجود  امکانات  از  حداکثري  استفاده  اي 

)  و تحلیل 1DEAها (گیري و برآورد میزان تولید کارآ دو روش تحلیل پوششی دادهاندازه 
) تصادفی  روش 2SFAمرزي  از  هرکدام  دارد.  وجود  معایبی )  و  مزایا  داراي  موجود  هاي 

ناپارامتري   روش  اصلی  عیب  تم  DEAهستند.  خطاي عدم  جزء  و  ناکارآیی  جزء  بین  ایز 
به را  خطا  جزء  تمام  و  است  میآماري  نظر  در  ناکارآیی  روش  عنوان  که  حالی  در  گیرد، 

، بین جزء خطاي آماري و جزء ناکارآیی تولید تمایز قایل شده است و جزء  SFAپارامتري  
عوامل مؤثر   کند. تعیین شکل تابعی خاص برايخطا را از عامل ناکارآیی تولید تفکیک می

است، زیرا تعیین نادرست شکل تابعی باعث ایجاد   SFAعنوان عیب اصلی  بر ناکارآیی به 
تولید می و ناکارآیی  برآورد جزء خطا  بین جزء خطا در  تمایز  باالي  اهمیت  شود. به دلیل 

 شود. استفاده می SFAخطا و ناکارآیی در تولید در این مطالعه از روش  
تعیین   کولی براي  و  باست  روش  براساس  تصادفی  مرزي  تحلیل  از  تولید  در  ناکارآیی 

می1995( استفاده   () تولید  همین،  براي  (yشود.  کار  نیروي  از  تابعی   (l) سرمایه   ،  (k  و  (
 ) است: 1) بوده، که به صورت رابطه (eانرژي (

)1 (  

وسیله روش حداکثر  اي هستند که باید به پارامترهاي ناشناخته  و    ،،  )1رابطه (در  
شودرست  زده  تخمین  و   د.  ن نمایی  صفر  میانگین  داراي  که  بوده  آماري  خطاي  جزء 

  
1- Data Envelopment Analysis 
2- Stochastic Frontier Analysis  
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هاي مختلف  دهنده جزء ناکارآي تولید قابل برآورد در استاننشان واریانس ثابت است.  
زمان ازاین و  است.  متفاوت  رابطه هاي  از   تولید  ناکارآیی  برآورد  تجربی  بررسی  براي  رو، 

 ) استفاده شده است. 2ترانسلوگ ( 
)2 ( 

 
 نمایی استفاده شده است. ) از روش حداکثر راست 2براي برآورد رابطه (

 مدل اقتصادسنجی فضایی  -2-3
هاي اخیر مورد توجه  هاي اقتصادسنجی بوده که در سال اقتصادسنجی فضایی یکی از شاخه

ویژگی  از  یکی  است.  داشته  قرار  از  اقتصاددانان  استفاده  فضایی،  اقتصادسنجی  اصلی  هاي 
دادهداده است.  مختلف  مناطق  بین  سرریز  اثرات  گرفتن  نظر  در  و  مکانی  داراي  هاي  هاي 

ابعاد مکانی با دو مسئله وابستگی فضایی و ناهمسانی فضایی مواجه هستند. وابستگی فضایی  
به معناي اثرپذیري مقادیر مشاهده شده از یک متغیر در یک مکان خاص به مقادیر همان 

مکان در  بین هاي  متغیر  روابط  در  انحراف  معناي  به  فضایی  ناهمسانی  اما  است،  دیگر 
مکان بین  در  دو مشاهدات  این  زیادي  حد  تا  مرسوم  اقتصادسنجی  است.  مختلف  هاي 

نادیده می مارکف    -گیرد، این مسئله ممکن است به دلیل نقض فروض گاوسموضوع را 
 ). 2014 1هاي رگرسیونی رخ دهد (الهورست کاربردي در مدل

جمله از  مختلط  و  فضایی  وقفه  فضایی،  خطاي  فضایی  مدل   مدل  اقتصادسنجی  هاي 
هستند که ساختار آنها بستگی به محل قرارگیري ماتریس وزنی فضایی براي رفع همبستگی 

آشیانهدارد  فضایی عمومی  مدل   .) فضایی  به  GNSMاي  را  فضایی   اثرات  تمام  که   (
 ) است: 3طه (گیرد، به صورت رابصورت جامع در نظر می

)3 ( 

  
1- Elhorst 
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ماتریس    wو    Yبردار متغیرهاي توضیحی مؤثر بر    xمتغیر وابسته تحقیق،    y)،  3براساس رابطه ( 
تعیین شده که در    30در    30وزنی فضایی است. براي تعیین ماتریس فضایی ابتدا ماتریسی به ابعاد  

و غیرهمسایه برابر با صفر است. سپس، هر درایه از ماتریس    1هاي همسایه داراي عدد  آن استان 
د شده  همسایگی بر مجموع هر سطر از ماتریس همسایگی تقسیم شده است که ماتریس استاندار 

  1دهنده اثر متغیرهاي توضیحی هر استان بر متغیر وابسته خود استان است، اما تابلر نشان   نام دارد.  
همه 1979(  که  است  معتقد  خود  جغرافیاي  نظریه  در  چیزهاي  )،  اما  هستند،  وابسته  همدیگر  به  چیز 

هاي اقتصادسنجی  مدل به همین دلیل، در    نزدیک داراي اثر بیشتري نسبت به چیزهاي دور هستند. 
از   دلیل،  همین  به  دارد.  وجود  مناطق  بین  سرریز  اثرات  نوعی  که  دارد  وجود  اعتقاد  این  فضایی 

نشان به    مؤلفه   تغییرات  عنوان متغیر  براساس این،  سرریز استفاده شده است.  اثرات  دهنده 
است، بلکه تحت تأثیر    هاي درون منطقه تنها تحت تأثیر سیاست کارآیی تولید در یک منطقه نه 

به ترتیب اثرات متقابل بین متغیر    wxو    wyطور کلی  هاي مناطق اطراف نیز قرار دارد. به سیاست 
دهد. تعیین و  اخالل را نشان می   ي اثرات متقابل بین اجزا   wuدهند و  وابسته و توضیحی را نشان می 

مدل  ( برآورد  فضایی  خطاي  ضریب  معناداري  به  فضایی  مختلف  ( هاي  فضایی  وقفه  و   (  (
 ، قابل تعیین است.  1هاي فضایی براساس شرایط مختلف در جدول شماره  دارد. تنوع مدل بستگی  

 هاي فضایی انواع مدل -1جدول  

یب 
ضرا

 

   

   

 مدل
وقفه فضایی 

)2SAR ( 

خطاي  
فضایی 

)3SEM ( 
SLX 

خودهمبستگی  
فضایی 

)4SAC ( 

دوربین  
فضایی 

)5SDM ( 

خطاي دوربین   
فضایی 

)6SDEM ( 
 .2014مأخذ: الهورست، 

  
1- Tobler 
2- Spatial Autoregressive Model 
3- Spatial Error Model 
4- Spatial Autocorrelation Model 
5- Spatial Durbin Model 
6- Spatial Durbin Error Model 
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وجود   موران  آزمون  از  استفاده  با  ابتدا  تخمین  براي  استفاده  مورد  مدل  تعیین  براي 
گیرد، سپس، در صورت رد فرضیه همبستگی فضایی در متغیر وابسته مورد بررسی قرار می

آماره ضریب الگرانژ، نوع اثرات فضایی (خطاي فضایی یا وقفه صفر موران، با استفاده از  
می بررسی  معیار  فضایی)  از  استفاده  با  الگرانژ،  ضریب  صفر  فرضیه  رد  صورت  در  شود. 

مدل  براي  تعیین آکاییک  سرریز  اثرات  بررسی  براي  بهینه  مدل  فضایی،  مختلف  هاي 
با توجه به امکان وجود اثرات    شود. براي بررسی تجربی عوامل مؤثر بر کارآیی تولید،می

داده  همچنین  و  فضایی  منطقهسرریز  شده  هاي  استفاده  فضایی  اقتصادسنجی  رویکرد  از  اي 
 ) است: 4که به صورت رابطه (

)4 (  
 ) رابطه  متغیر  4در   ،(eff    ،تولید ارزش   indusکارآیی  نسبت  بخش  شاخص  افزوده 

کل،   تولید  به  و    creditصنعت  کل  تولید  به  اعتبارات  عمرانی   govنسبت  مخارج  نسبت 
دولت به تولید کل براي هر استان است. براي در نظر گرفتن وابستگی بین مناطق از ماتریس 

 شود.استفاده می Wفضایی استاندارد شده 
ویژگی  از  مطایکی  هر  براي  اساسی  دادههاي  ساختار  بین  سازگاري  مطلوب،  و  لعه  ها 

و صفر   1ها بین دو حد  روش تحقیق است. با توجه به اینکه مقدار کارآیی تولید در استان 
اده فهاي مرسوم براي بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی تولید استتوان از مدل قرار دارد، نمی 

هم به  اصلی یکرد،  هدف  بررسی  براي  توبیت  مدل  از  دلیل  میت  ن  استفاده  در حقیق  شود. 
تحت فرض همسانی واریانس و توزیع    واقع، متغیر وابسته تحقیق پیوسته، اما محدود است.  

تریودي  و  کامرون  از  پیروي  به  مطالعه  2009(  1نرمال  براي  شده  استفاده  توبیت  مدل   ،  (
  ) است. 5حاضر به صورت معادله (

)5 (  
) معادله  است،    )،5در  مشاهده  غیرقابل  توضیحی نشان    متغیر  متغیرهاي  دهنده 

  قابل مشاهده و براي   Lتر از  براي مقادیر بزرگ   است که قابل مشاهده هستند، در واقع،  
  
1- Cameron and Trivedi 
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توان از تخمین حداقل مشاهده شده باشد، می  سانسور شده است، اگر    Lمقادیر برابر با  
و متغیر   مربعات استفاده کرد، در واقع، در مدل توبیت رابطه بین متغیر غیرقابل مشاهده  

 ) است. 6به صورت رابطه ( قابل مشاهده 
)6 (  
 ) است: 7)، برابر با معادله (6) و (5ترکیب دو معادله ( 
)7 (  

 ) است: 8هاي مورد استفاده به صورت معادله (احتمال سانسور شدن داده
)8 (  

تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد بوده، اما مقدار مورد انتظار از   )،  8در معادله (
 ) است: 9هاي سانسور نشده به صورت رابطه (براي داده 
)9 ( 

 
) معادله  (  )،9در  معادله  در  شرطی  میانگین  است،  استاندارد  نرمال  به 9چگالی   ،(

از   متفاوت  شدن،  سانسور  پدیده  وجود  ناسازگاري   دلیل  به  موضوع،  این  که  است 
حداقل مربعات معمولی در مواردي که داده سانسور شده هستند، منجر میتخمین  شود. ها 

کنید که فرض  داراي دو جزء است،  نشان  d=1  تابع چگالی  نشدن  شاخص  سانسور  دهنده 
ها باشد، در این صورت، تابع چگالی به  دهنده سانسور شدن دادهنشان  d=0ها باشد و  داده

 شود: ) نوشته می10صورت معادله (
)10 ( 

 
) معادله  دوم  می10قسمت  نشان  را  شده  سانسور  مشاهدات  به  مربوط  جزء  با )،  دهد، 
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عبارت ( لگاریتم  کردن  راست10ماکزیمم  حداکثر  تخمین  اول،  مرتبه  شرایط  و  از )  نمایی 
تنها یک ضریب را   آید، ضرایب توبیت هر دو اثر را با هم ترکیب ودست میبه  و    

)، به همین دلیل، اثرات نهایی 2010،  1براهام و سسی کومارکند (آ براي هر دو گزارش می
به توبیت  مفیتمدل  و  دونالد  (مک  نیستند  تفسیر  قابل  مستقیم  قابلیت  1980،  2طور  براي   .(

کنند، در واقع، در یک  تفسیر اثرات نهایی از تجزیه اثرات نهایی در مدل توبیت استفاده می
هماز  تفسیر،   انتظاري  ارزش  بین  انتظار رابطه  مورد  مقدار  از  دیگر  تفسیر  در  و  مشاهدات  ه 

 ) هستند: 11کنند که به صورت رابطه () استفاده میشرطی ( 
)11 (  
 ) رابطه  و    F(Z))،  11در  است  نرمال  توزیع  تابع  تجمعی  .   چگالی 

اثر   بررسی  متغیر  kبنابراین،  (  yبر     xامین  تجزیه  معادله  صورت  و  12به  است   ( 
 امین مشاهده است: iاحتمال سانسور نشدن داده در 

)12 (  
برابر با مجموع وزنی اثرات آن  بر میانگین مشاهدات  طور کلی، اثر نهایی متغیر به

 دهی شده است.  که با احتمال سانسور نشدن وزن بر میانگین مشاهدات مثبت است 

 ها و تحلیل آنها  گردآوري داده -4
داده  از  تحقیق  اهداف  بررسی  منطقه براي  استان  هاي  سطح  در  آماري  سالنامه  و  آمار  مرکز  اي 

افزوده  استفاده شده است. براساس مبانی نظري، نسبت ارزش   1394تا    1385براي دوره زمانی  
بخش صنعت و نسبت تسهیالت به تولید ناخالص داخلی از عوامل مؤثر بر کارآیی تولید هستند.  

بر  داده شواهد  شماره  اي  نمودار  در  استفاده  مورد  می 1هاي  نشان  به  ،  اعتبارات  نسبت  که  دهد 
درصد است و در استان خوزستان نسبت اعتبارات در کمترین    100تولید استان تهران بیش از  

با   برابر  خود  می   9حد  نشان  شدن  صنعتی  نسبت  تغییرات  بررسی  است.  نسبت  درصد  که  دهد 

  
1- Abraham and Sasikumar 
2- McDonald and Moffitt 
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  70و    69هاي مرکزي و قزوین به ترتیب برابر با  ه تولید براي استان افزوده بخش صنعت ب ارزش 
استان  براي  نسبت  این  است.  به  درصد  مقدار  کمترین  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  ایالم  هاي 

معادل    براي    3و    4ترتیب  اعتبارات  نسبت  و  شدن  صنعتی  نسبت  دو  مقایسه  است.  درصد 
می استان  نشان  ایران  اعتبار هاي  که  فعالیت دهد  سمت  به  نه  سمت  ات  به  بلکه  صنعتی،  هاي 

هاي قزوین و مرکزي که داراي  هاي خدماتی و داللی قابل جذب بوده است، زیرا استان فعالیت 
نسبت داراي میزان کمتري از اعتبارات هستند. شکاف  بیشترین شاخص صنعتی شدن هستند، به 

هاي رانتی دارد، این در حالی  فعالیت   بین نسبت اعتبارات از نسبت صنعتی شدن داللت بر رونق 
ویژگی  از  یکی  که  فعالیت است  با  متناسب  اعتبارات  توزیع  موفق،  اقتصادهاي  داراي  هاي  هاي 

افزوده است. فقدان ارتباط قوي بین بخش صنعت و بخش مالی در اقتصاد ایران ناشی از  ارزش 
رقابت  توان  سودآوري  شاخص  در  تولید  تکنولوژي  که  است  فعالیت   واقعیتی  و  با  داللی  هاي 

گذاران  بر پول ندارد. بنابراین، یکی از مسایلی که همواره باید مورد توجه سیاست معامالت مبتنی 
و   کالن کشور  سطح  در  باثبات  شرایط  و ایجاد  رانتی  بازارهاي  سودآوري  گیرد، کاهش  قرار 

وزیع اعتبارات متناسب  هاي نسبی است، زیرا هرچه ت ها براساس مزیت توزیع اعتبارات در استان 
 یابد. با سطح تولید واقعی در اقتصاد باشد، رشد اقتصادي و سالمت اقتصادي بیشتر افزایش می 

 
 نسبت صنعتی شدن و نسبت اعتبارات  -1نمودار  

 هاي پژوهش.مأخذ: یافته 
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 برآورد مدل و تحلیل نتایج   -5
براي   تولید  کارآیی  برآورد  از  حاصل  شماره  استان نتایج  نمودار  در  مختلف  نشان 2هاي   ،

بهمی که  زمانی  دهد  دوره  در  متوسط  استان  1394تا    1385طور  در  تولید  هاي  کارآیی 
  57و    64چهارمحال و بختیاري و آذربایجان شرقی داراي بیشترین مقدار به ترتیب برابر با  

اصفهان داراي کمترین  خراسان رضوي و    هاي درصد بوده و میزان کارآیی تولید در استان 
درصد است. یکی از دالیل اصلی براي پایین بودن کارآیی   11و    9مقدار به ترتیب معادل  

استان  در  است.    تولید  انرژي  از  کارآ  استفاده  عدم  و  انرژي  مصرف  بودن  باال  اصفهان، 
  1385دست آمده از مصرف انرژي، استان تهران و اصفهان در بازه زمانی  براساس شواهد به

معادل  به   1394تا   انرژي  مصرف  بیشترین  داراي  ترتیب  به  ساالنه  متوسط    124و    188طور 
استان  در  انرژي  مصرف  که  است  حالی  در  این  هستند.  خام  نفت  معادل  بشکه  میلیون 

با   برابر  بختیاري  و  سهم   9/9چهارمحال  هرچه  است.  بوده  خام  نفت  معادل  بشکه  میلیون 
ارزشفعالیت داراي  انرژي  افزودههاي  کارآیی و  باشد،  باالتر  مناطق  تولید  در  پایین  بري 

ازاي سطح ثابتی تولید نیز باالتر خواهد بود، زیرا کارآیی تولید به صورت افزایش تولید به 
 ها قابل تعریف است.  از نهاده

شماره   نمودار  از  حاصل  شواهد  به  توجه  که  2با  است  صورت  این  به  نتایج  تفسیر   ،
داراي  استان فعالیتهاي  باالي  پایین نسبت  انرژي  مصرف  و  صنعتی  سطح  هاي  داراي  تر، 

باالتري از مقدار کارآیی تولید هستند. به همین دلیل است که از نظر کالدور، صنعت موتور  
هاي داراي نسبت اعتبارات باال، داراي کارآیی تولید لزوم استانرشد اقتصادي است، اما به

دالیل   از  یکی  نیستند.  از  باالتر  ناشی  تولید  کارآیی  با  اعتبارات  نسبت  ناهمخوانی  اصلی 
یابد  افزوده باال تخصیص نمی هاي داراي ارزشواقعیتی است که امروزه اعتبارات در بخش 

نسبت  هرچه  است.  فرضیه  این  تأیید  براي  داللتی  ایران  اقتصاد  در  نقدینگی  معماي  و 
ف ظهور  براي  زمینه  یابد،  افزایش  تولید  به  ارزش عالیتاعتبارات  داراي  در هاي  پایین  افزوده 

می ایجاد  فعالیتاقتصاد  نوع  این  ارزش شود.  و  باالتر  سودآوري  داراي  پایینها  تر  افزوده 
افزوده باال هاي داراي ارزشیابد که بخش یی تولید در اقتصاد زمانی افزایش میاهستند. کار
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سرمایه  بین  جانشینی  نوعی  واقع،  در  شوند.  فعالیتگذاري  تقویت  و در  تولیدي  هاي 
هاي رانتی افزایش یابد، میزان کارآیی  هاي رانتی وجود دارد و هر زمان رونق فعالیتفعالیت

می کاهش  تولید  تهران  در  استان  در  سرمایه  و  کار  نیروي  بیشترین  اگرچه  عبارتی،  به  یابد. 
فعالیت براي  کار  نیروي  از  استفاده  اما  بوده،  اس متمرکز  غیرتولیدي  از هاي  یکی  ت. 

سیاست داللت  اصلی  استانهاي  که  است  این  تولید  کارآیی  از  حاصل  نتایج  هاي  گذاري 
و   هستند  اقتصادي  توسعه  و  رشد  براي  باالتري  ظرفیت  داراي  باالتر،  کارآیی  داراي 

استان سرمایه  این  در  مزیت گذاري  براساس  سیاست ها  و  نسبی  سرزمین  هاي  آمایش  هاي 
بیمی رشد  موجبات  به تواند  کند.  ایجاد  مناطق  سایر  توسعه  به  نسبت  را  دو شتري  کلی  طور 

هاي استفاده  ها قابل بیان است یا داراي ظرفیت داللت براي باال بودن کارآیی تولید در استان 
صنعتی   از  باالتري  نسبت  داراي  اینکه  یا  هستند  امکانات  از  برخورداري  عدم  دلیل  به  نشده 

 شدن هستند. 

 
 تولید  کارآیی -2نمودار  

 هاي پژوهش.مأخذ: یافته 

 برآورد عوامل مؤثر بر کارآیی تولید    -1-5
استان  بین  فضایی  اثرات  وجود  اثبات  نیازمند  فضایی  اقتصادسنجی  مختلف  کاربرد  هاي 
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مدل 1است  پسماندهاي  بر  فضایی  اثرات  وجود  موران  آماره  از  استفاده  با  ابتدا  بنابراین،   ،
می قرار  آزمون  مورد  تولید،  کارآیی  متغیر  و  متعارف  جدول  اقتصادسنجی  نتایج  گیرد. 

می2شماره   نشان  کارآیی  ،  متغیر  و  متعارف  مدل  پسماندهاي  براي  موران  آماره  که  دهد 
ته تحقیق معنادار است. معناداري فرضیه صفر آماره موران به معناي  عنوان متغیر وابستولید به 

استان بین  تولید  کارآیی  فضایی  اثرات  مدل وجود  از  استفاده  و  مختلف  هاي  هاي 
 اقتصادسنجی فضایی است.  

 آزمون اثرات فضایی  -2جدول  
 مقدار احتمال  آماره موران  شرح 

 028/0 9/1 متغیر وابسته 
 00/0 42/3 پسماندها

 هاي پژوهش.مأخذ: یافته 

فضایی،   وقفه  برحسب  فضایی  وابستگی  تعیین  براي  الگرانژ  ضریب  بررسی  دوم،  گام 
دهد که فرضیه صفر  خطاي فضایی یا ترکیبی است. نتایج حاصل از ضریب الگرانژ نشان می 

از  مبتنی  مشاهدات  در  فضایی  وابستگی  فقدان  و  اخالل  اجزاي  در  فضایی  همبستگی  نبود  بر 
اس  رد شده  تولید  کارآیی  به متغیر  شواهد  براساس  نتیجه،  می ت. در  آمده  از انواع  دست  توان 

هاي فضایی در بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی تولید استفاده کرد، اما با توجه به معناداري  مدل 
 شود.  استفاده می   SACزمان اثر وقفه فضایی و خطاي فضایی از مدل  هم 

 هاي ضریب الگرانژآزمون -3جدول  
 2RLMlag 3RLMerror ضریب الگرانژ خطا  الگرانژ وقفه ضریب  شرح 

 21/36 61/31 43/10 83/5 مقدار آماره 
 00/0 00/0 001/0 015/0 مقدار احتمال 

 هاي پژوهش. مأخذ: یافته   
  

داده  -1 که  آنجا  از  است.  واحد  ریشه  بررسی  اقتصادي،  تحلیل  هر  در  نخست  مانا گام  سطح  در  استفاده  مورد  هاي 
 جویی در فضا، نتایج آنها نیامده است.  بودند، براي صرفه 

2- Robust Lagrange Multiplier Lag  
3- Robust Lagrange Multiplier Error 



    هاي ایران  برآورد کارآیی تولید و عوامل مؤثر بر آن در استان 

راست  نسبت  از  زمانی  و  فضایی  ثابت  اثرات  وجود  فرضیه  بررسی  (براي  ) LRنمایی 
می کنترل استفاده  فضایی  و  زمانی  ثابت  اثرات  نادیده شود.  که  هستند  عواملی  تمام  کننده 

). نتایج حاصل از آزمون  2007شود (بالتاجی،  گرفتن آنها باعث تورش در تخمین مدل می
راست  جدول  نسبت  در  می  ،4شماره  نمایی  نوعی نشان  و  فضایی  ثابت  اثرات  که  دهد 

تخمین مدل نهایی براساس اثرات ثابت فضایی   ،ود دارد، بنابراینها وجناهمگنی بین استان
 خواهد بود.   

 نمایی و هاسمن فضاییآزمون نسبت راست -4جدول  
 آزمون هاسمن  اثرات ثابت فضا  اثرات ثابت زمان  شرح 

 008/0 5/2395 5/2 آماره آزمون 
 99/0 00/0 98/0 مقدار احتمال 

 هاي پژوهش.مأخذ: یافته 

دادهبا   ساختار  اینکه  به  مکان  توجه  و  زمان  از  ترکیبی  صورت  به  استفاده  مورد  هاي 
ازاین  یا  است،  تصادفی  اثرات  صورت  به  مدل  تعیین  براي  فضایی  هاسمن  آزمون  از  رو، 

دهد  ، نشان می4شود. نتایج آزمون فضایی هاسمن در جدول شماره  اثرات ثابت استفاده می
ه از مدل اثرات تصادفی تأیید شده، زیرا مقدار آماره هاسمن  بر استفادکه فرضیه صفر مبتنی

 است.  99/0بوده که داراي ارزش احتمال برابر با   008/0فضایی برابر با   

 SACبرآورد مدل توبیت براساس  -5جدول  
 خطاي فضایی  وقفه فضایی مخارج دولت نسبت اعتبارات   نسبت صنعتی شدن  عرض از مبدأ

466/0 0018/0 0013/0- 0054/0- 99/0 983/0 
00/0 024/0 006/0 198/0 00/0 00/0 

 توضیح: اعداد داخل پرانتز مقادیر ارزش احتمال هستند. 
 هاي پژوهش.مأخذ: یافته 

دهد که نسبت صنعتی  ، نشان می 5در جدول شماره    SACنتایج حاصل از برآورد از مدل  
تولید   کارآیی  بر  معناداري  و  مثبت  اثر  به شدن  در  دارد،  افزایش  درصد  یک  با  که  طوري 
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ارزش  به نسبت  تولید  کارآیی  صنعت،  می   0/ 0018اندازه  افزوده  برآوردي  افزایش  نتایج  یابد. 
دهنده تأییدي بر نظریه کالدور در مورد اهمیت توسعه بخش  در مورد اثر صنعتی شدن نشان 

استان  که  است  دلیل  همین  به  است.  باال صنعت  نسبت  داراي  داراي  هاي  شدن،  صنعتی  ي 
و   پسین  پیوندهاي  بودن  دارا  دلیل  به  صنعت  بخش  اهمیت  هستند.  تولید  در  باالتر  کارآیی 

بخش  سایر  از  را  صنعت  توسعه  که  است  باالیی  می پیشین  متمایز  نسبت  ها  اثر  بررسی  کند. 
نسبت  هاي مفیدي بر اقتصاد ایران است. هرچه  اعتبارات به تولید ناخالص داخلی داراي داللت 
به  واقعی  تولید  میزان  یابد،  افزایش  می اعتبارات  کاهش  اعتبارات  از  واحد  هر  یابد.  ازاي 

ازاي یک  یابد. در واقع، هرچه میزان اعتبارات به بنابراین، کارآیی تولید در اقتصاد کاهش می 
ده  افزو بر رانت و بدون ارزش واحد مشخص از تولید افزایش یابد، زمینه ظهور بازارهاي مبتنی 

شود. به همین دلیل، اثر نسبت اعتبارات بر کارآیی تولید منفی بوده است. یکی از  فراهم می 
دالیل دیگر براي اثرگذاري منفی نسبت اعتبارات بر کارآیی تولید ناشی از این واقعیت است  

هاي  که نوعی انحراف در هدایت تسهیالت بانکی وجود دارد و در عمل تسهیالت، در بخش 
هاي تحقیق با افزایش یک درصد در  یابد. براساس یافته افزوده باال تخصیص نمی ش داراي ارز 

یابد. اثرگذاري منفی اعتبارات بر  کاهش می   0/ 0013اندازه  نسبت اعتبارات، کارآیی تولید به 
نشان  تولید  بازارهاي  کارآیی  وجود  است.  ایران  اقتصاد  در  نقدینگی  معماي  اهمیت  دهنده 

نادر  نظارت  و  وام رانتی  قراردادهاي  بر  بانک ست  فعالیت دهی  که  است  شده  باعث  هاي  ها 
ارزش  داراي  بازارهاي  معامالتی  رونق  و  ارز  نرخ  نوسان  نشوند.  مالی  تأمین  افزوده  تولیدي 

 پایین از عمده دالیل اصلی براي انحراف اعتبارات است. 
بناها و تسهیل فعالیت  طور عموم انتظار بر این است که مخارج عمرانی دولت به ایجاد زیر به 

بر  ریزي مخارج عمرانی مبتنی بخش خصوصی و افزایش کارآیی تولید شود، اما زمانی که برنامه 
شود. شواهد براي مطالعه حاضر  نیاز تولید نباشد، مخارج عمرانی باعث کاهش کارآیی تولید می 

نفی و از نظر آماري  دهد که اثر مخارج عمرانی بر کارآیی تولید م ، نشان می 5در جدول شماره  
واقع،   در  نیست.  اثر  بی معنادار  بودن  نشان معنی  تولید  کارآیی  بر  عمرانی  هدفمند  مخارج  دهنده 

ازاین  است.  دولت  عمرانی  مخارج  برنامه نبودن  پروژ رو،  تکمیل  براي  دولت  عمرانی  ه ریزي  هاي 
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ینه افزایش کارآیی تولید و  تواند زم بر مزیت تولید هر استان می متناسب با نیاز هر منطقه و مبتنی 
 اثرگذاري مطلوب مخارج عمرانی دولت را بر اقتصاد فراهم آورد.  

، تساوي اثرات مستقیم  5برآوردي جدول شماره    یکی از مشکالت اصلی براي مدل 
چنین   واقعیت  در  که  حالی  در  است،  وابسته  متغیر  بر  توضیحی  متغیرهاي  غیرمستقیم  و 

ن  براساس  و  ندارد  وجود  بنابراین،  چیزي  هستند،  وابسته  یکدیگر  به  مناطق  تابلر  ظریه 
می  قرار  بررسی  مورد  توضیحی  متغیرهاي  سرریز  اثرات  اثرات  دقیق  بررسی  براي  گیرد. 

مدل  سایر  از  باید  مانند  سرریز  فضایی  براي    SLXو    SDM  ،SDEMهاي  برد.  بهره 
ه معیار حداقل مقدار  انتخاب بهترین مدل از معیار آکاییک استفاده شده است. با توجه ب 

مدل   براي  مدل  SDMآکاییک  از   ،SDM   می به استفاده  شواهد  براساس  دست  شود. 
شماره   جدول  در  استان 6آمده  سایر  در  شدن  صنعتی  اثرات  میزان    هاي  ،  بر 

استان   تولید  به   iکارآیی  است،  معنادار  و  سهم  منفی  درصد  یک  افزایش  با  که  طوري 
در  کل  تولید  از  صنعت  استان   بخش  به سایر  استان  ها،  تولید  کارآیی  متوسط    iطور 

می 0/ 0104اندازه  به  اثرات  کاهش   منفی  اثرگذاري  براي  اصلی  دالیل  از  یکی  یابد. 
سطح   از  ایران  در  صنعت  که  است  واقعیت  این  از  ناشی  شدن  صنعتی  سرریز 

نگ توسعه  صورت  بنیادي  صورت  به  صنعت  توسعه  و  بوده  برخوردار  پایینی  رفته  یافتگی 
تولید   کارآیی  بر  منفی  اثر  استان  خود  در  اگرچه  اعتبارات  نسبت  افزایش  اما   است، 

ایجاد    i، نوعی تقاضا را براي استان  هاي  دارد، اما افزایش اعتبارات در سایر استان 
می می  منجر  تولید  کارآیی  افزایش  بنابراین  و  تولید  افزایش  بهبود  به  که  شود.  کند 

کارآیی تولید  بنابراین، ایجاد   تقاضا از سمت سایر مناطق، گامی اساسی براي بهبود در 
است و در سطح کالن بهبود کیفیت تولیدات براي جذب تقاضاي سایر کشورها گامی  
مخارج   افزایش  برآوردي  مدل  براساس  است.   اقتصادي  رشد  افزایش  براي  اساسی 

به  هم  دولت  به عمرانی  هم  و  مستقیم  باع طور  غیرمستقیم  تولید  طور  کارآیی  کاهش  ث 
برنامه  ناکارآمدي  دلیل  به  این،  و  شده  ایران  اقتصاد  تسهیل  در  راستاي  در  دولت  هاي 

 فعالیت بخش خصوصی است.  
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 SDMبرآورد مدل توبیت فضایی براساس مدل   -6جدول  

 متغیر 
 اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم 

 p-value ضریب  p-value ضریب 
 00/0 -0104/0 013/0 0017/0 صنعتی شدن 

 00/0 0042/0 014/0 -0019/0 اعتبارات 
 00/0 -042/0 011/0 -0169/0 مخارج عمرانی 
  016/0 059/0 عرض از مبدأ

  00/0 769/0 ضریب همبستگی فضایی
 توضیح: اعداد داخل پرانتز مقادیر ارزش احتمال هستند. 

 هاي پژوهش.مأخذ: یافته 

   پیشنهادهانتیجه گیري و  -6
ها، تفاوت کارآیی تولید  یکی از عوامل اصلی براي وجود شکاف رشد اقتصادي بین استان

نهاده و  منابع  از  بهینه  استفاده  عدم  عبارتی،  به  مطالعه  یا  این،  براساس  است.  موجود  هاي 
حاضر با استفاده از رهیافت تابع تولید ترانسلوگ و روش تخمین مرزي تصادفی به برآورد  

استانکارآ در  تولید  زمانی  یی  دوره  براي  مختلف  نتایج  می  1394تا    1385هاي  پردازد، 
می نشان  برآورد  از  استانحاصل  در  تولید  کارآیی  که  بختیاري،  دهد  و  چهارمحال  هاي 

با   معادل  ترتیب  به  مقدار  بیشترین  داراي  زنجان  و  شرقی    54/0و    57/0،  63/0آذربایجان 
  0/ 11و  09/0و اصفهان داراي کمترین کارآیی معادل با   هاي خراسان رضوياست و استان

استان براي  شواهد  میهستند.  نشان  ایران  فعالیتهاي  رونق  و  شدن  صنعتی  که  با  دهد  هاي 
از  انرژي  حاصل  شواهد  همچنین  است.  تولید  کارآیی  افزایش  براي  اصلی  عامل  پایین  بري 

ه افزایش نسبت اعتبارات به تولید و  دهد ککارگیري رهیافت مدل توبیت فضایی نشان میبه
شود. عالوه بر  صنعتی شدن به ترتیب باعث کاهش و افزایش معنادار در کارآیی تولید می

می نشان  سرریز  اثرات  بررسی  تولید، این،  کارایی  بر  شدن  صنعتی  سرریز  اثرات  که  دهد 
دفمندکردن مخارج  یی تولید، مثبت است. بنابراین، هامنفی و اثرات سرریز اعتبارات بر کار

فعالیت سمت  به  اعتبارات  هدایت  مناطق،  تولیدي  نیاز  براساس  دولت  داراي  عمرانی  هاي 
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صنعت  ارزش  بنیادي  توسعه  انرژي،  مصرف  کاهش  براي  تکنولوژي  بهبود  باال،  افزوده 
افزوده پایین براي  بر سیاست آمایش سرزمین و ایجاد ثبات در بازارهاي داراي ارزشمبتنی

بهینه براي بهبود کارآیی تولید    هايآوري در بازارهاي رانتی، از جمله سیاست کاهش سود
 ها هستند. و کاهش شکاف رشد اقتصادي بین استان
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 منابع 
). بررسی تطبیقی اثر گسترش  1390اله، فراهانی، مهدي و شقاقی، فاطمه (وردي، قدرتامام

توسعه  کشورهاي  در  اقتصادي  رشد  بر  مالی  در بازارهاي  و  با حالیافته   توسعه 
،  14، شماره  4، سال  فصلنامه علوم اقتصادي.  1975-2008هاي تلفیقی  روش داده

72-45 . 
موغاري،   کریمی  جواد،  (براتی،  نادر  مهرگان،  و  سرریز 1396زهرا  تحلیل  و  تعیین   .(

استانسرمایه  صنعتی  ایران.  گذاري  مد هاي  تحقیقات  اقتصاديفصلنامه  ،  لسازي 
 . 99-132، 29شماره 

(دل یحیی  گلی،  و  یونس  گلی،  سهراب،  اندازه 1396انگیزان،   رشد   نابرابريگیري  ). 
،   )فضایی  اقتصادسنجی  یافتره(  آنها  رشد  گراییهم   بررسی  و  هااستان  اقتصادي
 .  83-98، 28، شماره هاي رشد و توسعه اقتصاديپژوهش 
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