
 

 

 های ایران؛گذاری خصوصی از طریق تمرکززدایی مالی در استانجذب سرمایه

 یافتهرویکرد گشتاورهای تعمیم
 

 آزاد خانزادی
 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

  azadkhanzadi@gmail.com 

 سارا مرادی
 ی دانشگاه رازیارشد علوم اقتصادکارشناس

saramoradi070@gmail.com 

 مریم حیدریان
 ارشد اقتصادانرژی دانشگاه رازیکارشناس

maryamheidarian.1368@yahoo.com 

 ساجده جلیلیان
 اقتصادانرژی دانشگاه رازی ارشدکارشناس

sajedejalilian1368@gmail.com 
 

 

 چکیده:

های محلی است. در ادبیات اقتصادی، تمرکززدایی مالی انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج از دولت مرکزی به دولت

مهمترین عوامل رشد و توسعه  بسیاری از اقتصاددانان و به ویژه اقتصاددانان توسعه، اجرای تمرکززدایی مالی صحیح را یکی از

کنند. در این راستا هدف اصلی این تحقیق، گذاری در کشورهای در حال توسعه بیان میاقتصادی و به تبع آن افزایش سرمایه

و  3131-3131های ایران طی دوره زمانی گذاری بخش خصوصی استانای بر سرمایهبررسی تأثیر تمرکززدایی درآمدی و هزینه

ها حاکی از تأیید رابطه غیرخطی بین تمرکززدایی باشد. نتایج حاصل از برآورد مدلیافته میه از روش گشتاورهای تعمیمبا استفاد

گذاری خصوصی است. به طوری که در سطح این رابطه مثبت و با توان دوم تمرکززدایی مالی این رابطه منفی درآمدی و سرمایه

ی بین این دو گذاری خصوصی برقرار نیست و نتایج رابطهای و سرمایهززدایی هزینهخواهد شد. اما رابطه غیرخطی بین تمرک

ی متغیرهای نرخ باشد. عالوه بر این، رابطهگذاری خصوصی میای بر سرمایهمتغیر حاکی از وجود اثر منفی تمرکززدایی هزینه

 باشد.    گذاری خصوصی مثبت و معنادار میسرمایهتورم، تولید واقعی هر کارگر، نرخ شهرنشینی و مخارج تحقیق و توسعه با 
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Abstract:  

 

          In economic literature, fiscal decentralization is transfer resources management and 

spending of the central government to local governments. Many economists, especially 

development economists, implementation of correct fiscal decentralization as one of the most 

important factors for economic growth and development and consequently increased 

investment in developing countries expressed. The main purpose of this study is investigate the 

effects of revenue and expenditure decentralization on private sector investment in Iran provinces 

during the period 2005-2014 using the Generalized Method of Moments. The results imply to 

confirm nonlinear relationship between revenue decentralization and private investment. So that 

in the level, fiscal decentralization is positive and its square is negative. But nonlinear relationship 

not established between spending decentralization and private investment, and results of 

relationship between these two variables indicate that there is a negative effect of spending 

decentralization on private investment. In addition, relationship between inflation, real output 

per worker, urbanization rate and R&D expenditures with private investment are positive and 

significant. 

 

Keywords: Revenue Decentralization, Spending Decentralization, Private Investment, GMM, 

Iran Provinces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

-صورت یکی از ارکان اقتصادی جامعه عمل میها بههای جدید اقتصادی، حکومتدر شرایط اقتصاد امروز و تحت نظریه

به مسائلی چون  کنند. جدا از وظایف سنتی موردپذیرش اقتصاددانان کالسیک، حکومت در جهت نیل به رفاه اجتماعی باید

-تخصیص منابع، توزیع درآمد، از بین بردن نابرابری و رشد اقتصادی بپردازد. دولت در کشورهای دارای ذخایر زیرزمینی، بخش

های دولت، بخش های مالی، غیرمالی و مؤسسات فراوان را بر عهده دارد. در این کشورها به دلیل گسترده بودن حوزه فعالیت

های اقتصادی دارد. در بعضی از موارد دولت به دلیل عدم توانایی بخش خصوصی در تأمین فعالیت خصوصی نقش کمتری در

های کند. اما باید توجه نمود که گسترده شدن حوزه فعالیتآهن، برق، مخابرات و غیره اقدام به فعالیت مینیازهای مردم مانند راه

گردد و این مسئله خود باعث کاهش رشد اقتصادی در ولتی میدولت منجر به ناتوانی بخش خصوصی در رقابت با بخش د

در طول دو دهه گذشته، یک انقالب تدریجی در حاکمیت بخش عمومی در جهان  .(3133شود )ویسی، گونه از کشورها میاین

های آنان بهتر بتواند گیرنده به مردم بوده تا با آگاهی از نیازاست. هدف این انقالب، نزدیکی بیشتر مقامات تصمیم پدید آمده

های ها و دولتترجیحات را برآورده سازند. این امر، باعث کاسته شدن از وظایف دولت مرکزی و همچنین افزایش نقش سازمان

(. 2، 3131اند )سامتی و همکاران، شدهاست. در این فرایند، اتخاذ راهبردهای انواع مختلف تمرکززدایی به کار گرفتهمحلی شده

ر مناطق مختلف دارای سالیق گوناگونی هستند، به دلیل نزدیکی ترجیحات افراد و عملکرد حکمرانان محلی، کارایی در افراد د

-های محلی است تا در مقدار، کیفیت و هزینه کاالی عمومی محلی تصمیمواگذاری مسئولیت هزینه و درآمد مناطق به دولت

 (.2002، 3گیری کنند )لخاگوادرج

کنند. ای تعریف میادی، تمرکززدایی مالی را عامل مهم در فرایند ایجاد و گسترش تعادل و توازن منطقهدر ادبیات اقتص

ریزی منظور پیای بههای منطقهگیریای در روند تصمیمهای تمرکززدایی برای ایجاد و گسترش مشارکت مدیریت منطقهتئوری

عنوان توسعه تمرکززدایی بهکه در کشورهای درحالباشد. هنگامیش میزا و پایدار در مناطق محلی روبه گسترای درونتوسعه

-حل توسعه منطقهعنوان راههای بانک جهانی بهشود و در نسخهیکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار مطرح می

گذاری ایی مالی، رشد اقتصادی و سرمایهشود، طبیعتاً به اهمیت بررسی ارتباط تمرکززدای برای کشورهای مذکور پیشنهاد می

شود. اقتصاد ایران در چند دهه گذشته گرایشی پیوسته به تمرکز یافتن و افزایش نقش دولت در اقتصاد داشته است. پی برده می

-رنامهوبیش این سیاست دنبال شد، اما در دوره پس از جنگ، در بگرچه پس از پیروزی انقالب، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی کم

عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار مطرح ساله کشور، بحث تمرکززدایی بههای دوم و سوم توسعه پنج

 (.2، 3131وش و غفاری، گذاری تلقی گردید )فرزینعنوان عامل مهم در افزایش رشد اقتصادی و سرمایهشود و بهمی

عنوان  روست که آن را به وامل مهم تولید در اقتصاد هر کشوری مطرح است، از همینعنوان یکی از عگذاری بهسرمایه

پوشی کرد، این است که توان از آن چشمدانند. واقعیتی که نمییکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور می

تواند منجر به افزایش بنیه اقتصادی گذاری میگذاری دارد. افزایش در سرمایهدستیابی به نرخ رشدی مطلوب، احتیاج به سرمایه

توان به دو گذاری را میتر به سوی پیشرفت اقتصادی گردد. سرمایهکشور، کاهش واردات، افزایش ذخایر ارزی و حرکت سریع

ذاری دولتی گگذاری خصوصی معموالً )نه لزوماً( از کارایی بیشتری نسبت به سرمایهبخش خصوصی و دولتی تقسیم نمود؛ سرمایه

گذاری خصوصی )به ویژه در سطح (، لذا بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه300، 3130برخوردار است )حاجی و عسگری، 

توان به ها گامی مفید باشد. از میان این عوامل میگذاریتواند در جهت ارتقای رشد اقتصادی و بهبود سیاستای( میمنطقه

-تاکنون در کمتر مطالعه داخلی و خارجی به آن پرداخته شده است. لزوم بررسی جذب سرمایهتمرکززدایی مالی اشاره کرد که 

-وری و کارایی، گسترش تعادل و توزان منطقهگذاری خصوصی از طریق تمرکززدایی مالی به دالیل مختلفی از جمله افزایش بهره

 ای و در نهایت رشد اقتصادی باالتر است. 
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های محلی به بررسی اثرات تمرکززدایی ش بر آن است، از طریق حداکثرسازی تابع هدف دولتبنابراین در این تحقیق تال

یافته به رو، از روش گشتاورهای تعمیمهای ایران پرداخته شود. از همینگذاری خصوصی در استانای بر سرمایهدرآمدی و هزینه

 استفاده شده است.   3131-3131ی دوره زمانی استان کشور ط 10گذاری خصوصی برای منظور بررسی پویایی سرمایه

گذاری خصوصی لذا ساختار تحقیق حاضر به این صورت خواهد بود؛ در ادامه مفهوم تمرکززدایی و ارتباط آن با سرمایه

و شده در داخل و خارج کشور خواهد شد. در بخش دوم، روش تحقیق و متغیرها معرفی ارائه و مروری بر مطالعات تجربی انجام

هایی گیری و پیشنهادها ارائه خواهد شد و درنهایت در بخش پایانی نتیجههای تجربی حاصل از برآورد مدلدر بخش سوم یافته

 شود.مطرح می

 

 مفهوم و انواع تمرکززدایی   

از انتقال  استاند، تمرکززدایی عبارت های اقتصادی ارائه کردهنظران تعاریف متفاوتی از تمرکززدایی در نظریهصاحب

-های مرکزی به واحدهای منطقهریزی، مدیریت و گردآوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمانمسئولیت و وظایف برنامه

-مستقل، مقامات مسئول محلی و سازمانهای دولتی نیمهها، واحدهای رده پایین در سطوح مختلف دولت، شرکتای، وزارتخانه

تمرکززدایی را به معنای انتقال اختیارات و وظایف بخش عمومی  1(. همچنین بانک جهانی3321، 2های غیردولتی )فورنیس

های دولتی یا های محلی یا سازمانها از دولت مرکزی به دولتریزی تأمین مالی و اجرای سیاستگذاری، برنامهازجمله سیاست

 (.2001است )بانک جهانی،  بخش خصوصی تعریف کرده

گیری را به نهادهای محلی واگذار تمرکززدایی روشی است که در آن دولت مرکزی اختیار تصمیمتوان گفت در کل می

کند. یکی از خصوصیات این نهاد غیرمتمرکز، استقالل نسبی آن از دولت مرکزی در یک یا چند بعد خاص است. بانک جهانی می

 اند از:ی را به چهار نوع مختلف تقسیم نموده که عبارتبرای شناسایی ابعاد مختلف تمرکززدایی، جهت اجرای صحیح، تمرکززدای

 :ریزی، تأمین مالی و مدیریت وظایف عمومی خاص از به باز توزیع اختیار و مسئولیت برای برنامه تمرکززدایی اداری

یا  مستقلهای دولتی نیمهتر دولت، شرکتهای وابسته به آن، به واحدهای محلی، سطوح پاییندولت مرکزی و آژانس

 .ای و محلی اشاره داردنهادهای منطقه

  :است. هدف از تمرکززدایی سیاسی، دادن قدرت بیشتر به شهروندان  انتقال اختیار به نهاد محلیتمرکززدایی سیاسی

 .های عمومی است. یکی از مصادیق تمرکززدایی سیاسی تحویل اختیار استگیرییا نمایندگان منتخب آنان در تصمیم

  طور اختصاصی توسط دولت انجام شامل انتقال وظایفی به بخش خصوصی است که قباًل به اقتصادی:تمرکززدایی

سازی دربردارنده شود. خصوصیسازی و مقررات زدایی محقق میشده؛ این نوع تمرکززدایی از طریق خصوصیمی

های دولتی ت از طریق فروش بنگاههای تجاری، وظیفه ارائه خدماسپاری، ارائه و مدیریت خدمات عمومی به بنگاهبرون

های مشترک دولت با بخش خصوصی نظیر طرح ساخت توسط دولت و مدیریت توسط بخش خصوصی گذاریو سرمایه

منظور توزیع خدماتی که در گذشته های حقوقی موجود را برای بخش خصوصی بهزدایی، محدودیت است. مقررات

 دهد.ست، کاهش میشده اطور انحصاری توسط دولت انجام میبه

  :های از دیدگاه مالی، تمرکززدایی انتقال مدیریت تابع و انجام مخارج از دولت مرکزی به دولتتمرکززدایی مالی

منظور ایجاد های محلی بهدیگر تمرکززدایی مالی، واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولتعبارتمحلی است. به

شود. در تمرکززدایی مالی ها برای اجرای وظایف محوله را شامل میپیرامون آن گیریدرآمد و انجام مخارج و تصمیم

-های محلی قدرت وضع مالیات و مسئولیت انجام مخارج مختلف واگذار شود و به آناین اعتقاد وجود دارد که به دولت

این نوع تمرکززدایی، منابع  گیری نمایند. درهای خود تصمیمها اجازه داده شود تا در خصوص میزان و ساختار بودجه
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، 3131خندان و محمدیان، یابد )گلهای محلی تخصیص میمالی معین برای هزینه شدن به سطوح مختلف دولت

332.) 

 صورت زیر است:انواع تمرکززدایی مالی در بودجه به

o  :ت اجرایی در وصول ها و مقرراگذاریتمرکز در درآمدها یعنی سیاستتمرکز در درآمد و عدم تمرکز در مخارج

شود، اما مدیران طور متمرکز در مرکز کشور تدوین و ابالغ میآوری درآمدها بهها، شیوه و محل جمعدرآمدها، نرخ

کنند؛ درواقع به مدیران استانی اختیارات خرج کردن گیری میهای محلی در مورد مخارج خود تصمیماستانی و سازمان

 شود.واگذار می

o های محلی اختیارات جمعها و مدیران سازماندر این روش به استان رآمد و تمرکز در مخارج:عدم تمرکز در د-

شود. در این شیوه نظام ها در مرکز کشور اتخاذ میشود، اما تصمیمات مخارج استانآوری منابع درآمدی واگذار می

 داری تمرکز وجه دارد.خزانه

o  :آوری آن، تصویب و مقررات وصول درآمدهای مالیاتی و جمع در این شیوه وضعتمرکز در درآمدها و مخارج

 شود.طور متمرکز هدایت میها از مرکز کشور بههای محلی و استانتخصیص اعتبارات و مخارج سازمان

o  :ها، تصویب تخصیص مخارج استانی آوری آندر این روش مقررات مالیاتی، جمععدم تمرکز در درآمدها و مخارج

-شود. این روش مستلزم آن است که حکومت مرکزی قدرت نظارت بیشتری روی استانگیری میصمیمدر هر استانی ت

رود فساد اداری باشد. نقش دولت مرکزی ارشادی است. انتظار می ها در زمان تمرکززدایی مالی کامل داشته

 (.3131بوروکراسی در این روش کاهش یابد )تاجگردون، 

 

 گذاری خصوصیمایهتأثیر تمرکززدایی مالی بر سر

که مناطق بتوانند با تعیین پایه و نرخ طورییکی از ارکان تمرکززدایی مالی، واگذاری درآمدها به مناطق محلی است به

ای و کاهش شکاف مالیاتی، برای تأمین مخارج خود، درآمد محلی کسب نمایند. همچنین برای ایجاد تعادل و توازن منطقه

ها در تأمین کاالهای مصرفی و گیرد. این کمکاز طرف نهادهای مرکزی انتقاالتی به مناطق انجام میمخارج و درآمدهای محلی، 

( در قالب الگوی پویا، 3331( و زو )2002) 1شود. در کارهای مطالعاتی مختلف از جمله گنگ و زوای محلی هزینه میسرمایه

ای و مصرفی دولت مرکزی بر انباشت سرمایه و های سرمایهو کمکهای ملی، محلی مبتنی بر روش رمزی به تأثیر انواع مالیات

اند. عدم تمرکز مالی امکان تخصیص مصرف بخش خصوصی، انباشت سرمایه، مصرف محلی و درنهایت بر رشد اقتصادی پرداخته

 کند.کاراتر منابع را فراهم می

بررسی های پویا نیز قابلدهد حتی این اثر در تحلیلدر یک تحلیل ایستا تمرکززدایی مالی کارایی اقتصادی را افزایش می

گردد، آن است که این امر موجب تجارت و است. نکته لطیف و ظریف تمرکززدایی مالی که منجر به فزونی کارایی تولیدکننده می

 (.3131فرد، وش و غفاریگردد )فرزینابداعات جدید در تأمین کاالها و خدمات عمومی می

به حداکثر رساندن میانگین وزنی نرخ رشد اقتصادی و مصرف خود  1شود که هدف دولت محلیفرض میدر این راستا 

 هدف آن است که: tدر سال  iاست. لذا برای استان 
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نسبت  Iنسبت مصرف هر استان به تولید ناخالص داخلی استان،  cنرخ رشد اقتصادی هر استان،  gکه در این معادالت 

گذاری خصوصی هر استان به تولید ناخالص سرمایه invهای عمومی هر استان به تولید ناخالص داخلی استان، مخارج زیرساخت

سهم دولت محلی از درآمد مالیاتی  Sشود ثابت است(، وصی )که فرض میگذاری خصنرخ مالیات سرمایه Tداخلی استان، 
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 .هر استان استدر این مطالعه منظور از دولت محلی،  1 



 

منظور ساده کردن معادله، دو دهد، بهوزنی است که هر دولت محلی به رشد می گذاری بخش خصوصی و درنهایت سرمایه

 است. طرف تابع محدودیت بر تولید ناخالص داخلی تقسیم شده

گذاری خصوصی استان نسبت به تولید ناخالص داخلی است؛ رشد هر استان تابعی خطی از سرمایهبا توجه به اینکه نرخ 

 ( خواهد شد:2معادله ) صورتبهبنابراین تابع هدف دولت محلی 
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عمومی از تولید ناخالص  رساختیزشود که با افزایش سهم مخارج (، فرض می3333) 1ونالدطبق مطالعه کویین و ر

بر این طبق مطالعه کویین و رونالد  ، عالوهیابد. یعنی گذاری خصوصی افزایش میداخلی، میزان سرمایه

-های عمومی محلی بر سرمایهیرساخت. این بدان معنی است که منفعت نهایی مخارج زشود که فرض می

یابد. بنابراین، های عمومی محلی، میزان منفعت نهایی کاهش میگذاری خصوصی مثبت است اما با افزایش مخارج زیرساخت

 در نتیجه:   صورتبههای محلی های عمومی برای دولتشرط مرتبه اول مربوط به مخارج زیرساخت
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مقعر است. بنابراین یک سطح مثبت منحصر به فردی از مخارج  نسبت به ، با توجه به 

کند. این دیدگاه بدین شرح است که دولت استانی را حداکثر میهای عمومی هر استان وجود دارد که تابع هدف هر زیرساخت

-کند. بنابراین، بهینههای زیرساخت عمومی توازن ایجاد میدولت محلی با توجه به محدودیت بودجه خود، بین مصرف و هزینه

(، باید 1چپ معادله  های عمومی محلی، قسمت دوم سمتسازی نیازمند این است که سود نهایی مصرف )هزینه نهایی زیرساخت

 (.1های عمومی برابر باشد )قسمت اول سمت چپ معادله زیرساخت با سود نهایی هزینه

دهد. در نتیجه با دولت استانی را تحت تأثیر قرار می بنابراین مسأله اصلی این است که تمرکززدایی چگونه تخصیص بودجه

 آید:( به دست می1ی )(، رابطه1ه )در معادل Iو  Sگیری نسبت به استفاده از دیفرانسیل
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آید. همچنین با توجه به فرضیه به دست می (، 2با استفاده از معادله )

ناشی  آید. این فرضیه از نیز به دست می (، 2ز معادله )، ا 

 شود. که در نتیجه:می
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شود که به های محلی میبزرگتر( باعث افزایش سهم بودجه دولت sی )یعنی بنابراین، درجه باالتری از تمرکززدایی مال

( قابل مشاهده است. افزایش درجه 1ها تخصیص یافته است. این مکانیسم از طریق شرط مرتبه اول معادله )مخارج زیرساخت

است که ارزش یک واحد از  گردد. این امر بدان معنیهای عمومی میتمرکززدایی مالی سبب کاهش هزینه نهایی زیرساخت

تر است. با توجه به شیب رو به باالی بزرگتر پایین sهای محروم از مصرف استانی با های عمومی در استانمخارج زیرساخت

های عمومی و شیب رو به پایین سود نهایی، منحنی هزینه نهایی با تغییر شیب به سمت پایین، سهم هزینه نهایی زیرساخت

 آورد.های عمومی بدست میدجه دولت محلی را جهت اختصاص به زیرساختباالتری از بو
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ای دولت گذاری خصوصی بیشتری را از طریق افزایش سهم درآمدهای بودجهبنابراین، درجه باالتری از تمرکززدایی مالی، سرمایه

ای دولت محلی تخصیص یافته دجهدهد که تمرکززدایی مالی از سهم درآمدهای بوکند. مطالعات قبلی نشان میمحلی جذب می

شود که چطور (. لذا در مطالعه حاضر، بررسی می2002، 3؛ زانگ و چن3331، 2شود )استاچ و سیناناشی می هابرای زیرساخت

 شود. های ایران میگذاری خصوصی در استانتمرکززدایی مالی، باعث جذب سرمایه
 

 مروری بر مطالعات تجربی انجام شده

گذاری بخش خصوصی قبالً ذکر شد، تاکنون مطالعه تجربی در خصوص اثرات تمرکززدایی مالی بر سرمایه همانطور که

توان به عنوان اند که میهای محلی بودهصورت نگرفته است. عمده مطالعات انجام شده در راستای بهبود رشد اقتصادی دولت

(، 2003) 31(، جین هوا2002) 32(، آکای و همکاران2000) 33و لیو(، لین 3333) 30(، زانگ و زو3331) 3نمونه به مطالعات اوتس

( و غیره اشاره کرد که در تمامی این 3131(، عباسی و همکاران )3131(، غفاری فرد و همکاران )3131وش و غفاری فرد )فرزین

های اخیر نیز بحث در سال مطالعات، وجود یک رابطه مثبت و معناداری بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی بدست آمده است.

 شود:  گذاری مستقیم خارجی در این حوزه مطرح شد که در ادامه به برخی از این مطالعات پرداخته میسرمایه

گذاری مستقیم خارجی؛ تئوری و زا و سرمایههای درونتمرکززدایی مالی، سیاست"ای تحت عنوان ( در مطالعه2031) 31وانگ

گذاری خارجی ه بررسی این موضوع پرداختند که چرا تمرکززدایی مالی اثر غیریکنواختی بر سرمایه، ب"شواهدی از چین و هند

دارد. نتایج تحقیق نشان داد تمرکززدایی بیش از حد موجب کاهش انگیزه دولت مرکزی و تمرکززدایی کمتر موجب به خطر 

گذاری خارجی بایستی به ت محلی برای جذب سرمایههای خاص حمایتی شود. عالوه بر این، اولویت دولافتادن منافع گروه

گذاری خارجی شود. های ورودی سرمایهزا و در دو قطب مخالف باشد به نوعی که باعث ایجاد یک تعادل در جریانصورت درون

 شکل معکوس بود.  Uدهنده رابطه نتایج رگرسیون متقابل در چین و هند نشان

گذاری های ورودی سرمایهه بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر ارتقای جریانای ب(، در مطالعه2031) 31هی و سان

ها با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات متغیرهای مجازی پرداختند. آن 3331-2002خارجی در چین طی دوره زمانی 

(LSDVو گشتاورهای تعمیم )گذاری و معناداری بر سرمایه یافته سیستمی دریافتند که تمرکززدایی مالی دارای اثر مثبت

 خارجی است.  

 

 شناسی تحقیق و معرفی متغیرهاروش

 یافتهمعرفی روش گشتاورهای تعمیم

دار متغیرهای دار متغیر وابسته و مقادیر وقفهوجود وقفه درون یک معادله رگرسیونی از سه طریق جزء خطا، مقادیر وقفه

ها کنندهداری در میان رگرسشود که متغیر وابسته وقفهای پویا هنگامی مطرح مییابد. رگرسیون با اجزای خطتوضیحی نمود می

 حضور داشته باشد. یعنی: 
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با  رو است، از این ی از تابع اند. از آنجایی که طور گسترده بررسی کرده( این الگو را به3332) 31اندرسون و هسیائو

ها به طور  دارای تورش و ناسازگار است، حتی اگر  OLSزن دهد که تخمیناجزای خطا همبسته است. این موضوع نشان می

 هنوز با  شود، اما ها می زن اثرات ثابت، تبدیل درون گروهی موجب حذف سریالی همبسته نباشند، برای تخمین

های بیشتری را برای ( وقفه3332و 3333طور سریالی همبسته نباشند. آندرسون و هسیائو )ها به همبسته است؛ حتی اگر 

های ترکیبی پویا به منظور ی دادههاسطح و یا تفاوت متغیرهای وابسته به صورت ابزاری برای متغیرهای وابسته باوقفه در مدل

ها، ابتدا از الگو، تفاضل اول  حذف اثر مقاطع پیشنهاد دادند. در واقع محققان مذکور پیشنهاد کردند برای خالص شدن از 

 به عنوان متغیر ابزاری برای  یا صرفاً  گرفته و سپس از 

در محل متغیر باوقفه درونزا موجب حذف اثر واحد  در محل متغیر وابسته و  شود. متغیرهای ابزاری می استفاده

آورد. برای رفع این نقص دار را به حساب نمیگروهی، درونزایی )همبستگی( متغیر وابسته وقفهو درون OLSزن شود. تخمینمی

 به صورت الگوی خطای دوطرفه تصریح شده است: ( جزء اخالل2در رابطه )

                                            )2(

   

گروهی درون 2SLSو  2SLS دهنده اثرات خاص سال است؛ بنابرایننشان دهنده اثرات خاص هر استان و نشان 

وره زمانی پارامتر ثابتی است که باید به عنوان ضریبی مجازی از زمان برای هر سال در الگو شود اثر دشود. فرض میاجرا می

توان ثابت فرض کرد که در این صورت الزم است متغیرهای های ترکیبی پویا تخمین زده شود. اثرات خاص هر استان را میداده

 گروهی است. مادامی که خود زن بینصل شده یک تخمینزن حا( لحاظ شود. تخمین1ها در معادله )مجازی مربوط به استان

خودهمبسته نخواهند بود. این روش  ها با یکدیگر خودهمبستگی سریالی نداشته باشند، این ابزارها با 

د. این موضوع بدین دلیل است که شوهای سازگار اما نه لزومًا کارا برای پارامترهای الگو منجر میتخمین متغیر ابزاری به تخمین

های باقیمانده گیری شده را روی اخاللاین روش از تمامی شرایط گشتاورهای در دسترس استفاده نکرده است و ساختار تفاضل

 به حساب نیاورده است. 

اند. این روش ها ارائه دادهمدل ای را برای پارامترهای این نوع از( روش کلی سازگار تخمین لحظه3333) 32آرالنو و باند

هایی با مقاطع زیاد و سری زمانی محدود قابل کاربرد است و نباید در جمالت خطا خودهمبستگی وجود تخمین در مجموعه داده

یابد. دو افزایش می Tهای پانل پویا این است که تعداد شرایط گشتاوری با برای داده GMMخاص روش  داشته باشد. ویژگی

شود. ها محاسبه میلآرالنو و باند برای آزمون همبستگی سریالی مرتبه اول و دوم در اخال GMMیابی با استفاده از روش عیب

ای کنندهشود. شواهد مجاببا فرض صفر مبنی بر اعتبار محدودیت بیش از حد شناسایی شده اجرا می 33بنابراین آزمون سارگان

 شود.دهد، باعث اریب میزیاد با وجود اینکه کارایی را افزایش می وجود دارد که شرایط گشتاوری بسیار

ای از این کند برای استفاده از مزیت کاهش اریب و از دست دادن کارایی، زیرمجموعه( پیشنهاد می2001) 33بالتاجی

اند. با گسترش شتری، ارتقا داده( این ایده را با استفاده از ابزارهای در دسترس بی3333شرایط بکار گرفته شود. آرالنو و باند )

های متغیر وابسته، متغیرهای از پیش تعیین شده و متغیرهای درونزا به (، بسیاری از وقفه3332) 20توسط هانسن GMMروش 

-گونه دانشی در مورد شرایط اولیه یا اخاللمستلزم هیچ GMMزن عنوان متغیرهای ابزاری مجاز شناسایی شدند. این تخمین

-گیری شده قرار داده میهای تفاضلمقدار باقیمانده زن به جای نیست و برای عملیاتی کردن این تخمین و  های 

آرالنو و باند یک  GMMزن زن بدست آمده را تخمینبدست آمده است. تخمین زن سازگار مقدماتی شود که از تخمین

 نامند.می ایمرحله
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ای را ارائه کردند. ای و دومرحلهمرحلهتک GMMهای زنندهآرالنو و باند با استفاده از ماتریس متغیرهای ابزاری، تخمین

برای جمله خطاهای دارای واریانس همسان، آزمون سارگان به طور مجانبی دارای توزیع کای دو است. با این فرض آرالنو و باند 

ول و دوم را برای تفاضل مرتبه اول جمله خطا آزمون کردند. البته اگر این روش برای دوره زمانی بسیار خودهمبستگی مرتبه ا

( توضیح دادند که اگر معادالت اصلی در سطح به یک 3331کوتاه پانل در نظر گرفته شود، نتایج ضعیف خواهد بود. آرالنو و باور )

 GMMزننده تواند باعث افزایش کارایی مدل شود )تخمینورهای اضافه میمعادالت تفاضل مرتبه اول اضافه شوند، شرط گشتا

سیستمی نسبت به  GMMزننده ( احیا و بازنگری شد. تخمین3333) 23زننده توسط بلوندل و باندسیستمی(. این تخمین

و کارایی مدل را افزایش  گیری از مدل باعث حذف اثرات ثابت شدهزننده آرالنو و باند دارای این مزیت است که تفاضلتخمین

 داده است.

 

 معرفی متغیرها و برآورد مدل

گذاری خصوصی، مطالعات فراوانی در اقتصاد جهان و ایران وجود دارد. مروری گذرا بر نتایج مطالعات در ارتباط با بحث سرمایه

اخص دستمزد، درجه یا شدت دهد که عوامل اعتبارات اعطایی، نرخ تورم، مخارج تحقیق و توسعه، نرخ ارز، شنشان می

شود. با توجه به ساختار اقتصادی گذاری خصوصی محسوب میتمرکززدایی مالی و غیره از مهمترین عوامل مؤثر بر سرمایه

گذاری ای بر سرمایه( برای بررسی تمرکززدایی مالی درآمدی و هزینه3( و )3ها و وجود اطالعات آماری استانی از الگوی )استان

 ها استفاده شده است:تانخصوصی اس

  
(3                                                                                  )  

  
(3                                                                                 )  

 به طوری که:

آالت در بخش : لگاریتم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی در بخش خصوصی )مجموع ساختمان و ماشین

آید و برحسب میلیارد ریال گذاری کشور بدست میخصوصی( که به صورت وزنی )تولید هر استان به کل کشور( از کل سرمایه

 است.

 در بخش خصوصی با یک دوره وقفه: لگاریتم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی 

-ای کشور محاسبه میای هر استان به کل درآمدهای بودجه: شاخص تمرکززدایی درآمدی که به صورت درآمد بودجه

 شود.

-ه میای کشور محاسبهای بودجهای هر استان به کل هزینهای که به صورت هزینه بودجه: شاخص تمرکززدایی هزینه

 شود.

گذاری است و دهنده سودآوری بالقوه برای سرمایهکار که نشان: لگاریتم تولید واقعی هر استان به تعداد نیروی

 باشد.برحسب هزار ریال به نفر می

 : لگاریتم نرخ شهرنشینی برحسب درصد.

رشد شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در هر استان محاسبه شده : لگاریتم نرخ تورم استانی که به صورت 

 است.
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: سهم مخارج تحقیق و توسعه به ارزش افزوده در هر استان که این داده برای صنایع ده نفر کارکن و بیشتر بدست آمده 

 است.

های برآوردی هستند. الزم به ذکر است که اطالعات مربوط ز مبدأ در مدلدهنده جمله اخالل و عرض ابه ترتیب نشان و  

های بانک مرکزی برای ای مرکز آمار و حسابهای منطقههای استانی، حساببه متغیرها از منابع معتبر آماری از جمله سالنامه

 گردآوری شده است. 3131-3131استان کشور و در دوره زمانی  10
 شود.یافته پرداخته میها به روش گشتاورهای تعمیمهای حاصل از برآورد مدلدر ادامه به یافته

 

 های پژوهشیافته

 بررسی مانایی متغیرها

های زمانی پدیده رگرسیون ساختگی است. یعنی علیرغم ضریب تعیین باال ولی یکی از مشکالت عمده در رگرسیون سری

های تواند برای مدل تلفیقی و پانلی نیز همانند مدلرگرسیون ساختگی میرابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد. مسأله 

انباشتگی در مدل و همچنین وجود هم مورداستفادهالزم است مانایی متغیرهای  زمانی مطرح گردد. لذا قبل از برآورد مدل،سری

(، ایم، پسران و 2002) 22پانلی لوین، لین و چو واحدهای ریشهآزمونمنظور بررسی مانایی متغیرها از بهبین متغیرها بررسی شود. 

( 3ها در جدول )استفاده شده است. نتایج این آزمون( 2003) 21فولر( و آزمون دیکی3333) 21(، فیلیپس و پرون2001) 21شین

 ها، بیانگر نامانایی متغیرها است.ارائه شده است. فرضیه صفر این آزمون

 
 ریشه واحد پانلی )با در نظر گرفتن عرض از مبدأ(های (: نتایج حاصل از آزمون1جدول )

 متغیرها
طول 

 وقفه
آماره آزمون 

LLC 

آماره آزمون 
IPS 

آماره آزمون 
ADF 

آماره آزمون 
PPF 

LPINV 0 
3210/1- * 

(0000/0) 

3032/0- 

(1131/0) 

1313/12 

(3332/0) 

2023/32 

(0222/0) 

D(LPINV) 3 
2113/32- 

(0000/0) 

3331/1- 

(0000/0) 

001/313 

(0000/0) 

022/312 

(0000/0) 

RDC 0 
1101/1- 

(0000/0) 

2231/3- 

(3033/0) 

3112/31 

(0211/0) 

232/331 

(0000/0) 

D(RDC) 3 
2111/22- 

(0000/0) 

3203/3- 

(0000/0) 

331/331 

(0000/0) 

331/330 

(0000/0) 

EDC 0 
2131/23- 

(0000/0) 

3233/3- 

(0000/0) 

010/231 

(0000/0) 

3312/31 

(0000/3) 

D(EDC) 3 
3032/3- 

(0000/0) 

3233/1- 

(0000/0) 

211/310 

(0000/0) 

233/312 

(0000/0) 

LGDPW 0 
2111/1- 

(0000/0) 

3023/0- 

(2031/0) 

3330/21 

(0303/0) 

1112/21 

(0322/0) 

D(LGDPW) 3 
2131/31- 

(0000/0) 

1122/3- 

(0000/0) 

113/232 

(0000/0) 

330/332 

(0000/0) 

LUR 0 
3131/20- 

(0000/0) 

3131/3- 

(0000/0) 

332/233 

(0000/0) 

111/211 

(0000/0) 

LINF 0 3121/32- 1101/1- 133/323 1031/21 
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(0000/0) (0000/0) (0000/0) (0032/0) 

R&D 0 
1121/1- 

(0000/0) 

3213/1- 

(0003/0) 

233/333 

(0000/0) 

121/321 

(0000/0) 

 باشد.ها میمتغیرها و اعداد داخل پرانتز احتمال آن های مربوط به*اعداد باال ضرایب آماره آزمون

 مأخذ: نتایج تحقیق

دهد که متغیرهای شهرنشینی، تورم و مخارج تحقیق و ها نشان میهای محاسبه شده و احتمال پذیرش آنبررسی مقادیر آماره

تند. لذا فرضیه صفر مبنی بر نامانایی توسعه در سطح مانا بوده و دارای میانگین، واریانس و ساختار خودکوواریانس ثابت هس

 گیری مانا شدند.شود. سایر متغیرها در سطح مانا نبوده ولی با یکبار تفاضلدرصد رد می 31متغیرها در سطح اطمینان 

 

 انباشتگیهای همنتایج آزمون

دهند، برای ها گزارش نمیهای ریشه واحد جواب یکسانی در مورد مانایی متغیراز آنجایی که متغیرهای الگو طبق آزمون

انباشتگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل موردبررسی قرار گیرد. ها، باید همپرهیز از وجود رگرسیون کاذب در تخمین

(، که بر 3333) 21انباشتگی کائوبرای این منظور جهت بررسی و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو از آزمون هم

-( ارائه شده2انباشتگی است. نتایج در جدول )شود. فرضیه صفر این آزمون، عدم وجود هممی گرنجر است، استفاده-نگلی اپایه

 است.

 
 انباشتگی کائوهم (: نتایج حاصل از آزمون2جدول )

 سطح احتمال tآماره  ADFآماره 

 0000/0 -3112/1 گذاری خصوصی با در نظرگرفتن تمرکززدایی درآمدیمعادله سرمایه

 0000/0 -1000/1 ایگذاری خصوصی با در نظرگرفتن تمرکززدایی هزینهمعادله سرمایه

 مأخذ: نتایج تحقیق

انباشتگی انباشتگی بین متغیرهای الگو رد نخواهد شد و فرضیه صفر مبنی بر وجود هم(، وجود هم2با توجه به نتایج جدول )

دلی بلندمدت و عدم وجود رگرسیون کاذب نیز بین متغیرهای الگو در هر دو مدل تأیید ی تعاشود. بنابراین وجود رابطهتأیید می

 خواهد شد.

 

 انتخاب میان اثرات ثابت و اثرات تجمیعی )آزمون چاو(

رود. در صورت تأیید اثرات ثابت، آزمون چاو برای آزمون انتخاب بین حداقل مربعات معمولی و مدل اثرات ثابت به کار می

ها روی هم شود، زیرا فقط دادهتخمین زده می OLSشود، در غیر این صورت به روش های تابلویی برآورد میریق دادهمدل از ط

ها، که معرف اثرات ثابت هستند، به  شود. فرضیات این آزمون براساس ها نادیده گرفته میاند و تفاوت میان آنانباشته شده

 صورت زیر است:

                                                                                               )30(  

های محاسبه شده و سطح احتمال آن در هردو مدل، ( نشان داده شده است. با توجه به مقادیر آماره1نتایج در جدول )

 های تابلویی برآورد خواهد شد.به روش دادهها توان پذیرفت و بنابراین مدلفرضیه صفر را نمی
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 (LMانتخاب میان اثرات تصادفی و اثرات تجمیعی )آزمون 

شود. ابتدا مدل با اثرات تصادفی را برآورد استفاده می 22( بروش پاگانLMبرای این منظور از آزمون ضریب الگرانژ )

( حاکی از آن است که فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات 1ل )شود. نتایج در جدوکرده و سپس آزمون ضریب الگرانژ انجام می

 تجمیعی در هر دو مدل رد شده و بنابراین اثرات تصادفی پذیرفته شده است.

 

 انتخاب میان اثرات ثابت و تصادفی )آزمون هاسمن(

بت و اثرات تصادفی. های به طور کلی دو روش عمومی وجود دارد که عبارتند از؛ روش اثرات ثابرای تخمین مدل با داده

شود عرض از مبدأ شود. در تخمین اثرات ثابت، فرض میجهت تعیین بکارگیری روش مناسب، آزمون هاسمن بکار گرفته می

تواند با متغیرهای توضیحی مدل هاست و این عرض از مبدأ میها وجود دارد که متفاوت از سایر استانبرای هریک از استان

( معروف است. ضمن اینکه در این مدل LSDVته باشد که این روش به روش حداقل مربعات مجازی )همبستگی داشته یا نداش

شود. در حالی که در مدل اثرات تصادفی، اثرات انفرادی در طول شود و تنها اثرات بخشی در نظر گرفته میاثر زمان دیده نمی

 گردد:صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر بیان می کنند. فرضیهها تغییر میزمان ثابت هستند، ولی در میان استان

                                                                                                                              )33(

    

زگار است و باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد. با در صورت رد فرضیه صفر، روش اثرات ثابت سازگار و اثرات تصادفی ناسا

 (، در هر دو مدل روش اثرات ثابت پذیرفته شده است.1توجه به نتایج ارائه شده در جدول )

 ها(: نتایج آزمون3جدول )

 آماره هاآزمون

گذاری خصوصی با در نظرگرفتن معادله سرمایه

 تمرکززدایی درآمدی

با در نظرگرفتن  گذاری خصوصیمعادله سرمایه

 ایتمرکززدایی هزینه

 مقدار
درجه 

 آزادی

سطح 

 احتمال
 مقدار نتیجه

درجه 

 آزادی

سطح 

 احتمال
 نتیجه

 F 12/30 (23،211) 0000/0 آزمون چاو

تأیید وجود روش 

های تابلویی در داده

 ها تلفیقیمقابل داده

03/310 (23،211) 0000/0 

تأیید وجود روش 

های تابلویی در داده

 ها تلفیقیمقابل داده

-آزمون بروش

 0000/0 3 10/321  پاگان

تأیید وجود اثرات 

تصادفی در مقابل 

 اثرات تجمیعی

01/113 3 0000/0 

تأیید وجود اثرات 

تصادفی در مقابل 

 اثرات تجمیعی

 0000/0 1 03/23  آزمون هاسمن

تأیید وجود اثرات 

ثابت در مقابل اثرات 

 تصادفی

33/332 1 0000/0 

أیید وجود اثرات ت

ثابت در مقابل اثرات 

 تصادفی

 مأخذ: نتایج تحقیق

 هانتایج برآورد مدل

ای، یک وقفه از متغیر گذاری خصوصی با درنظرگرفتن تمرکززدایی هزینهدر این مرحله با توجه به اینکه در مدل سرمایه

ای آرالنو و باند یافته تک مرحلهاورهای تعمیموابسته در محل متغیرهای توضیحی وجود دارد، لذا با استفاده از روش گشت

گذاری خصوصی با در نظر گرفتن تمرکززدایی درآمدی، ی سرمایهافزار استتا تخمین زده شده است. در معادله( تحت نرم3333)

( 3331/ بلوندل و باند )ای آرالنو و باوریافته دو مرحلهبه دلیل وجود دو وقفه از متغیر وابسته در مدل، از روش گشتاورهای تعمیم

زا متفاوت از باشند. متغیرهای برونزا میدار وابسته، بروناستفاده شده است. کلیه متغیرهای توضیحی به غیر از متغیرهای وقفه

زمون اند. نتایج آها ارائه شدهها براساس فرض همسانی واریانساند. الزم به ذکر است تخمینمتغیرهای ابزاری در نظر گرفته شده
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کند. لذا اعتبار چنین اعتبار محدودیت بیش از حد شناسایی شده را رد میسارگان، وجود ناهمسانی در جمالت خطا و هم

دهنده وجود خودهمبستگی مرتبه اول و رد شود. نتایج آزمون آرالنو و باند نشانهای برآوردی تأیید میمتغیرهای ابزاری در مدل

های برآوردی تورش تصریح وجود ت خطای تفاضلی مرتبه اول است و بدین ترتیب در مدلخودهمبستگی مرتبه دوم در جمال

ی ضرایب برآوردی است و لذا فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن ندارد. نتایج آزمون والد نیز حاکی از اعتبار و معنادار بودن کلیه

( 1( و )1ها در جداول )نتایج حاصل از تخمین مدل شود.های کشور در سطح معناداری یک درصد رد میتمام ضرایب در استان

 ارائه شده است.

 
 گذاری خصوصی با در نظرگرفتن تمرکززدایی درآمدی (: نتایج حاصل از برآورد معادله سرمایه4جدول )

 zسطح احتمال  zآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

 0000/0 13/13 0311/0 1231/0 گذاری خصوصی با یک دوره وقفهلگاریتم سرمایه

 0000/0 -31/1 0312/0 -0321/0 گذاری خصوصی با دو دوره وقفهلگاریتم سرمایه

 0000/0 32/32 0323/0 3112/0 تمرکززدایی درآمدی

 0000/0 -12/30 0001/0 -0011/0 توان دوم تمرکززدایی درآمدی

 0000/0 33/1 0232/0 2013/0 لگاریتم تولید واقعی هر کارگز

 0000/0 03/31 0013/0 01222/0 خ تورملگاریتم نر

 0000/0 33/2 3121/0 0130/3 لگاریتم نرخ شهرنشینی

 0000/0 30/1 0301/0 1313/0 سهم مخارج تحقیق وتوسعه به ارزش افزوده  

 0000/0 -33/1 1111/0 -2232/1 عرض از مبدأ

 های تشخیص و درستی مدلآزمون

 Sargan test 3323/23 3001/0 -آزمون سارگان

 آزمون خودهمبستگی سریالی آرالنو و باند

Arellano-Bond test 

AR(1) 1313/1- 0000/0 

AR(2) 3211/0- 1031/0 

 Wald test 01/31332 0000/0  -آزمون والد

 مأخذ: نتایج تحقیق

توان گفت با فرض گذاری خصوصی بادرنظرگرفتن تمرکززدایی درآمدی، میبا توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل سرمایه

درصد افزایش  3112/0گذاری خصوصی به میزان ثابت بودن سایر متغیرها، با افزایش یک درصد در تمرکززدایی درآمدی، سرمایه

گذاری خصوصی است. بدین معنا که هرچه سطح یافته است، ولی توان دوم این متغیر دارای رابطه منفی و معناداری با سرمایه

های عمرانی بیشتری به مسئولین استانی واگذار شود، باعث افزایش ها بیشتر شود و انجام پروژهدر استان تمرکززدایی درآمدی

ای نیست شود. اما تمرکززدایی درآمدی مانند سایر عوامل تولید به گونهها میگذاری خصوصی در استانمشارکت و جذب سرمایه

دنبال داشته باشد، بلکه تمرکززدایی برای هر اقتصادی دارای حد بهینه است. گذاری بیشتری را به که افزایش همواره آن سرمایه

شود. بدین ترتیب رابطه گذاری خصوصی میپس از رسیدن به نقطه بهینه، افزایش تمرکززدایی درآمدی باعث کاهش سرمایه

 معکوس است.   Uگذاری خصوصی به صورت تمرکززدایی درآمدی و سرمایه

دهنده یابد. این نشاندرصد افزایش می 2013/0گذاری خصوصی زایش در تولید واقعی هر کارگر، سرمایهبه ازای یک درصد اف

 گذاری خصوصی است.  سودآوری بالقوه برای سرمایه

گذاری خصوصی هستند به طوری که با افزایش یک نرخ تورم و شهرنشینی نیز دارای رابطه مثبت و معناداری با سرمایه

توان گفت افزایش یابد. میدرصد افزایش می 01/3و  01/0گذاری خصوصی به ترتیب رم و شهرنشینی، سرمایهدرصد در نرخ تو

-گذاری میشود و این وضعیت خود باعث افزایش سرمایههای ثابت میگذاری در سرمایهتورم باعث جانشینی پول، جهت سرمایه

 شود. 



 

یابد گذاری خصوصی نیز افزایش میها افزایش یابد، سرمایهر استانهرچه سهم مخارج تحقیق و توسعه به ارزش افزوده د

 های نامشهود است.گذاری در داراییدهنده اهمیت سرمایهو این نشان

-گذاری خصوصی عالوه بر متغیرهای اثرگذار فوق، تابعی از سرمایهافزون بر این، با توجه به نتایج بدست آمده، سرمایه

گذاری خصوصی با یک دوره وقفه اثر مثبت و با دو دوره وقفه اثر طوری که سرمایهه خود نیز است. بههای گذشتهای دورهگذاری

گذاری سال گذاری خصوصی بر سرمایهمنفی بر خود متغیر داشته است و این بیانگر تأثیر مثبت و منفی اثرات پویای سرمایه

 جاری است.

 ای گذاری خصوصی با در نظر گرفتن تمرکززدایی هزینه(: نتایج حاصل از برآورد معادله سرمایه5جدول )

 zسطح احتمال  zآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

 000/0 31/31 0223/0 1032/0 گذاری خصوصی با یک دوره وقفهلگاریتم سرمایه

 000/0 -13/2 1230/3 -1132/30 ایتمرکززدایی هزینه

 313/0 13/3 3133/33 3131/22 ایتوان دوم تمرکززدایی هزینه

 000/0 32/2 0221/0 3311/0 لگاریتم تولید واقعی هر کارگز

 000/0 31/3 0011/0 0111/0 لگاریتم نرخ تورم

 000/0 31/1 3313/0 3022/0 لگاریتم نرخ شهرنشینی

 000/0 31/2 0133/0 1131/0 سهم مخارج تحقیق وتوسعه به ارزش افزوده  

 033/0 -23/3 2213/0 -2131/3 عرض از مبدأ

 های تشخیص و درستی مدلآزمون

 Sargan test 1313/23 3131/0 -آزمون سارگان

 آزمون خودهمبستگی سریالی آرالنو و باند

Arellano-Bond test 

AR(1) 1112/1- 0001/0 

AR(2) 2012/3- 0331/0 

 Wald test 11/31333 000/0  -آزمون والد

 مأخذ: نتایج تحقیق

دهد، با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، با افزایش یک درصد در تمرکززدایی ( نشان می1در جدول ) نتایج بدست آمده

درصد کاهش یافته است، ولی توان دوم این متغیر دارای رابطه مثبت با  11/30گذاری خصوصی به میزان ای، سرمایههزینه

توان در عدم وجود گیری را میباشد. علت این نتیجهنمیگذاری خصوصی است البته از سطح معناداری الزم برخوردار سرمایه

های مختلف دولتی، کمبود تخصص در ای به منظور تعریف روابط بین الیهتدوین قوانین شفاف و ساده در تمرکززدایی هزینه

نشدن توان دوم های تابع در کشور دانست. در مورد معنادار های نظارت و کنترل استانسطوح مدیریتی و عدم تقویت سیستم

گذاری خصوصی باشد، رفت بین تمرکززدایی مالی و سرمایهتوان گفت، رابطه غیرخطی که انتظار میای نیز میتمرکززدایی هزینه

 ای برقرار نیست. در مورد تمرکززدایی هزینه

 یابد. میدرصد افزایش  3311/0گذاری خصوصی به ازای یک درصد افزایش در تولید واقعی هر کارگر، سرمایه

گذاری خصوصی هستند به طوری که با افزایش یک درصد در نرخ تورم و شهرنشینی نیز دارای رابطه مثبت و معناداری با سرمایه

 یابد.درصد افزایش می 30/0و  01/0گذاری خصوصی به ترتیب نرخ تورم و شهرنشینی، سرمایه

 یابد. گذاری خصوصی نیز افزایش میها افزایش یابد، سرمایههرچه سهم مخارج تحقیق و توسعه به ارزش افزوده در استان

های گذاریگذاری خصوصی عالوه بر متغیرهای اثرگذار فوق، تابعی از سرمایهافزون بر این، با توجه به نتایج بدست آمده، سرمایه

ت بر خود متغیر داشته است و این گذاری خصوصی با یک دوره وقفه اثر مثبطوری که سرمایههای گذشته خود نیز است. بهدوره

 گذاری سال جاری است.گذاری خصوصی بر سرمایهبیانگر تأثیر مثبت اثرات پویای سرمایه

 

 



 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

های محلی نسبت به سالیق و نیازهای محلی پاسخ بهتری دهند و رقابت رود که دولتدر یک نظام غیرمتمرکز انتظار می

ی در ارائه کاالها و خدمات عمومی افزایش یابد، اما گروهی از متخصصین معتقدند که در کشورهای در حال میان واحدهای محل

توسعه و در حال گذار به دلیل کمبود ظرفیت کافی نهادهای محلی نسبت به دولت مرکزی استفاده از سیاست تمرکززدایی به 

های تمرکززدایی در کشورهای در حال علیرغم انتقاد به اجرای سیاستعنوان ابزار گذار به اقتصاد بازار محل شک و تردید است. 

گذاری و رشد ای به طور ضمنی تأثیر بالقوه تمرکززدایی مالی بر سرمایهتوسعه و در حال گذار، اغلب کارشناسان اقتصاد منطقه

 اند. اقتصادی به رسمیت شناخته

به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی  تمرکززدایی اداری و مالی پس از انقالب اسالمی ایران

های هزینه استان، گام -ریزی و توسعه استان و نظام درآمدهای کشور مدنظر قرار گرفت و با تشکیل شورای برنامهتوسعه استان

های ، بررسی تأثیر سیاستریزان اقتصادی استمؤثری در راستای تمرکززدایی در کشور برداشته شد، اما آنچه مدنظر برنامه

گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی کشور است. بنابراین در این تحقیق هدف اصلی بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر سرمایه

 3131-3131استان کشور طی دوره زمانی  10گذاری بخش خصوصی در ای بر سرمایههای تمرکززدایی درآمدی و هزینهسیاست

-یافته نشان داد که تأثیر تمرکززدایی درآمدی بر سرمایهها به روش گشتاورهای تعمیماصل از برآورد مدلبوده است. نتایج ح

گذاری دارای ضریب مثبت و با مربع این گذاری بخش خصوصی غیرخطی است. سطح شاخص تمرکززدایی درآمدی با سرمایه

شکل معکوس )محدب( است. توجیه اقتصادی  Uبا یکدیگر شاخص دارای رابطه منفی است. به این ترتیب رابطه این دو متغیر 

توان اینگونه بیان نمود که افزایش بیش از حد گذاری خصوصی را میشکل محدب مانند میان تمرکززدایی درآمدی و سرمایه

-د افزایش نابرابریهای آن بیش از منافع آن گردد. لذا عواملی هماننشود هزینهها سبب میتمرکززدایی و واگذاری امور به استان

سازد که موجب کاهش رشد اقتصادی و به تبع ها بیش از حد خود را نمایان میای یا ضعف نیروی انسانی در استانهای منطقه

های که های عمرانی سبب خواهد شد طرحشود. افزایش بیش از حد واگذاری پروژهگذاری بخش خصوصی میآن کاهش سرمایه

 ها در اقتصاد بیشتر شود. حاصل از مقیاس و ملی هستند، از بین رفته و هزینه تولید آن هایها در صرفهمزید آن

ای و توان گفت رابطه غیرخطی بین تمرکززدایی هزینهای، میبا توجه به معنادار نشدن توان دوم تمرکززدایی هزینه

گذاری خصوصی، رابطه منفی در سطح با سرمایه ایگذاری خصوصی برقرار نیست. عالوه بر این شاخص تمرکززدایی هزینهسرمایه

ها، کمبود نیروی متخصص در حوزه توان نبود قوانین شفاف تمرکززدایی در برخی استانو معناداری دارد. علت این امر را می

 ها دانست. های نظارتی در استانمدیریت و عدم تقویت سیستم

ه آن، افزایش نرخ تورم و نسبت شهرنشینی و بهبود کارایی تولید از طریق با افزایش تولید سرانه هر کارگر و سودآوری بالقو

 شود. گذاری خصوصی در هر دو مدل برآوردی میمخارج تحقیق و توسعه باعث جذب بیشتر سرمایه

 گردد:های سیاستی زیر ارائه میبا توجه به نتایج برآوردی، توصیه

 ها واگذار نموده تا بتوانند در یارات مشخص و نسبی به استانهای تمرکززدایی، اختبا تحقق بخشیدن به سیاست

 گیرنده و مجری باشند.امور مربوط به محل خویش، فارغ از دخالت مستقیم دولت مرکزی، تصمیم

 شود سهم این مخارج در گذاری خصوصی، پیشنهاد میبا توجه به رابطه مثبت مخارج تحقیق و توسعه با سرمایه

 های مختلف تأمین مالی، افزایش یابد.   طریق کانالهای کشور از استان

 شود مسئولین هر استان گذاری، پیشنهاد میای بر سرمایهبا توجه به نتایج متفاوت تمرکززدایی درآمدی و هزینه

 گذاری به صورت مجزا توجه داشته باشند.ها بر رشد اقتصادی و سرمایهبه این دو مقوله و نحوه اثرگذاری آن

 تواند بر روی های مالیاتی در هر استان، مثال تعیین نرخ مالیاتی استانی که میه تنظیم و اجرای سیاستتوجه ب

 گذاری اقتصادی اثرگذار باشد. بسیاری از سیاست

 های عمرانی به ریزان اقتصادی توجه داشته باشند که صرف افزایش تمرکززدایی و واگذاری بیشتر پروژهبرنامه

 سازد.گذاری به ویژه در بخش خصوصی را هموار نمیتصادی و سرمایهها، رشد اقاستان



 

 گذاری خصوصی در های اقتصادی در جهت ایجاد انگیزه و فراهم کردن بستری مناسب برای سرمایهاتخاذ سیاست

 های مولد و پربازده هر استان. بخش
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