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چکيده 
به  پيشرفته  مراحل  در  که  است  تجاري  آزادسازي  پيش زمينه هاي  از  يکي  منطقه گرايي 
همکاري هاي اقتصادي، پولي و سپس به همگرايي سياسي و امنيتي ختم مي شود. در سال هاي 
اخير مؤثر بودن سازمان همکاري اقتصادي )اکو( در فرآيند منطقه گرايي مورد توجه محافل 
دانشگاهي و سياسي بوده است. هدف اصلي اين مقاله بررسي همگرايي اقتصادي تحت اثرات 
سرريز فضايي در بين ده عضو سازمان همکاري اقتصادي )اکو( در بازه زماني 1990-2010 
است. به اين منظور از آزمون هاي همگرايي مطلق، سيگما و همگرايي شرطي فضايي استفاده 
شده است. نوآوري اين پژوهش بررسي همگرايي در چارچوب اقتصادسنجي فضايي تابلويي 
است.  شده  حذف  متغير  تورش  از  دوري  و  زماني  و  کشوري  خاص  اثرات  لحاظ  با  همراه 
بررسي پويايي انحراف معيار مقطعي حاکي از افزايش پراکندگي لگاريتم توليد سرانه واقعي 
و وقوع واگرايي سيگما است. در مقابل، همگرايي شرطي براي کشورهاي عضو اکو پذيرفته 
حالت  به سمت  متوازن  رشد  مسير  در  درصد   25 سرعت  با  متوسط  به طور  کشور  هر  و  شد 
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پايدار خاص خود حرکت مي کند. همچنين، نتايج حاصل از تخمين مدل دوربين فضايي در 
چارچوب داده هاي تلفيقي همراه با اثرات ثابت کشوري و زماني، وجود اثرات سرريز فضايي 
مثبت در بين کشورهاي عضو اکو را تأييد کرده و کشش فضايي توليد سرانه جمعيت در سن 

کار 0/63 درصد برآورد شد. 

 R11, O47, F15, C23 :JEL طبقه بندي
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مقدمه

به  پيشرفته  مراحل  در  که  است  تجاري  آزادسازي  پيش زمينه هاي  از  يکي  منطقه گرايي 
همکاري هاي اقتصادي، پولي و سپس به همگرايي سياسي و امنيتي ختم مي شود. همچنين، 
براي  صلح آميز  راه حل هاي  ارائه  به  منجر  بازدارنده،  مکانيزم  يک  به عنوان  منطقه گرايي 
اين  بر  می بخشد1.  تحکيم  را  منطقه  امنيت  و  صلح  و  شده  اعضا  بين  احتمالي  بحران هاي 
اهدافي  منطقه اي،  مهم  ترتيبات  از  يکي  به عنوان  )اکو(  اقتصادي  همکاري  سازمان  اساس، 
براساس موافقتنامه تجاري  تعرفه زدايي و توسعه تجارت منطقه اي ترسيم کرده است.  براي 
اکوتا، کشورهاي عضو اکو متعهد شده اند با استفاده از تجربيات ساير اتحاديه هاي اقتصادي 
منطقه اي و روندهاي اقتصاد جهاني، براي حذف سريع موانع تجاري در منطقه اکو و توسعه 
تجارت درون منطقه اي و بين  منطقه اي و در نهايت پيوستن تمام اعضا به سازمان تجارت جهاني 
و ادغام در رژيم تجارت جهاني اقدام کنند. ايده همگرايي فرضيه اي است که براساس آن 
نتيجه  در  مي کنند.  ثروتمند رشد  اقتصادهاي  از  سرانه کم تر، سريع تر  درآمد  با  اقتصادهاي 
از  رشد  اقتصاد  ادبيات  در  همگرايي  مي شوند.  همگرا  سرانه  درآمد  يک  به  اقتصادها  تمام 
گرايش  يک  نئوکالسيکي  رشد  تئوري  مي گيرد.  نشأت  نئوکالسيکي  رشد  مدل  مفاهيم 
بلندمدت به سمت همگرايي را در توليد و درآمد سرانه و همچنين بهره وري کل عوامل توليد 
جهاني  عمومي  کاالي  يک  تکنولوژي  زيرا  مي کند،  پيش بيني  جهاني  اقتصاد هاي  بين  در 
کنند.  تجربه  را  تکنولوژي  از رشد  يکساني  بلندمدت  نرخ  بايد يک  تمام کشورها  و  است 
قانون بازدهي نهايي نزولي باعث ُکند شدن سرمايه گذاري در کشورهاي ثروتمند می شود؛ 
درحالي که کشورهاي فقير به دليل بازدهي بيش تر سرمايه در اين مناطق به اندوختن و متراکم 
)نهاده  نيروي کار  بين المللي سرمايه و  ادامه مي دهند. همچنين، تحرک  کردن ثروت خود 
توليد( همراه با تجارت کاال باعث همگرايي نيروهاي بازار به  سوی نرخ هاي دستمزد و سود 

جهاني و در نتيجه به سمت سطح زندگي استاندارد جهاني مي شود2. 
از سوي ديگر، درآمد سرانه پايين يا به عبارت دقيق تر فقير بودن يک کشور، همگرايي 

1. فرميهني و همکاران )1389(؛ ص 65. 
2. Bertram (2004); pp. 343-344. 



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 74، بهار 1394 158 

فرآيند  در  است  معتقد  آبرامويتز1  نمي کند.  تضمين  را  آن کشور  باالتر  رشد  به  دستيابي  و 
همگرايي، کشور بايد از قابليت هاي اجتماعي2 برخودار باشد تا بتواند تکنولوژي و سرمايه 
خارجي را جذب کرده ودر بازارهاي جهاني مشارکت کند. بنابراين، هر کشوري بايد قبل 
بوده و  برخودار  اجتماعي  اقتصادي و  از زيرساخت هاي  ارتقا3 )همگرايي(  فرآيند  از وقوع 
به اين خاطر نيز وجود واگرايي قابل توضيح است، زيرا بعضي اقتصادها فاقد اين شرايط و 
زيرساخت ها هستند. لوکاس4 قابليت هاي اجتماعي و اقتصادي را در قالب معماي لوکاس5 
مطرح مي کند. به اعتقاد وی، علي رغم باال بودن بازدهي نهايي نهاده سرمايه در کشورهاي 
جريان  درحال توسعه  کشورهاي  به سمت  توسعه يافته  کشورهاي  از  سرمايه  درحال توسعه، 
نمي يابد. نبود زيرساخت هاي اقتصادي و نهادي، ناکارآمدی بازار سرمايه و خطر بلوکه شدن6 
)ملي سازي( سرمايه خارجي مهم ترين داليل اين عدم تحرک سرمايه است. همچنين، مطابق 
نظر ساکس و وارنر7 همگرايي در بعضي از کشورهاي درحال توسعه به خاطر سياست هاي 
بسته تجاري و اقتصادي اين کشورها اتفاق نمي افتد. براساس نظر آن ها، همگرايي و فرآيند 
ارتقا در اثر تجارت آزاد و سياست هاي باز بودن تجاري ميسر مي شود. آن ها در مطالعه اي 
اقتصادي کشورهاي صنعتي  نرخ رشد  بازه زماني 1987-1970 دريافتند  بر 111 کشور در 
باز  اقتصاد  با  براي کشورهاي درحال توسعه  اين رقم  در سال 2/3 درصد است. درحالي که 
بنابراين،  است.  درصد   2 برابر  بسته  اقتصاد  با  درحال توسعه  کشورهاي  براي  و  درصد   4/5
وجود زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي و سياست هاي باز تجاري برای ايجاد همگرايي 

و فرآيند ارتقای درآمد سرانه ضروري است. 
دارند، دو مسأله  با داده هايي سروکار داريم که جزء مکاني  همچنين، وقتي در تحقيق 
رخ مي دهد: يکي وابستگي فضايي8 ميان مشاهدات و دومي ناهمساني فضايي9 در روابطي 

1. Abramovitz  (1986).
2. Social Capabilities.
3. Catch-up.
4. Lucas (1990).
5. Lucas Paradox or Lucas Puzzle.
6. Sovereign Risk.
7. Sachs and Warner (1995).
8. Spatial Dependence.
9. Spatial Heterogeneity.
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را  آماري  مدل هاي  خود  کارهاي  در  اورد2  و  کليف  و  وايتل1  مي کنيم.  مدل سازي  که 
توسعه دادند که عالوه بر لحاظ همبستگي مقطعي، تعامالت بين واحدي را نيز در خود جاي 
اقتصاد،  اجتماعي،  علوم  پژوهشگران  از  بسياري  توجه  مورد  بعدها  موضوع  اين  مي دادند. 
علوم  در  )بين منطقه اي(  بين واحدي  تعامالت  محاسبه  گرفت.  قرار  علوم زيستي  و  جغرافيا 
کالسيک  مدل هاي  در  آن ها  لحاظ  و  فضايي  وزني  ماتريس هاي  ايجاد  طريق  از  اقتصادي 
دو  نئوکالسيکي،  برونزاي  رشد  مدل هاي  در  ديگر،  سوي  از  مي شود.  ميسر  اقتصادسنجي 
بخش فرض شده و يک کاالي همگن توليد می شود که بين مصرف و سرمايه گذاري توزيع 
مي شود. بنابراين، در اين مدل، اقتصادها از يکديگر مستقل بوده و بر هم تأثير نمي گذارند، 
تحرک  ارتباطات،  تکنولوژي،  و  دانش  سرريز  قالب  در  جهان  مختلف  مناطق  در حالي که 
عوامل توليد و تجارت باهم ارتباط دارند و در اين صورت فروض مدل رشد نئوکالسيکي 
را  وابستگي فضايي  بين کشورها در حضور  ارتباط  نبوده و مجبوريم  برقرار  سولو و سوان 
اقتصادسنجي، لحاظ نکردن وابستگي فضايي منجر  تئوري هاي  براساس  بررسی کنيم؛ زيرا 
به خطاي تخمين برازش شده و موجب استنباط نادرست آماري مي شود3. هدف اين مقاله 
عضو  ده  بين  در  اقتصادي  رشد  منطقه اي  سرريز  اثرات  تحت  اقتصادي  همگرايي  بررسي 
در صدد  پژوهش  اين  است.  زماني1990-2010  بازه  در  )اکو(  اقتصادي  همکاري  سازمان 

پاسخ گويي به پرسش های زير است:

الف( آيا بُعد فاصله )فضا( بر رشد اقتصادي کشورهاي اکو تأثير مثبت و معنا داري دارد؟
ب( آيا شکاف درآمدي ده عضو اکو در بازه زماني تحقيق کاهش يافته است؟ 

همچنين فرضيه تحقيق حاضر به صورت زير تبيين مي شود:
تأثير  ● و  بوده  مثبت  اکو  کشورهاي  بين  در  اقتصادي  رشد  فضايي  سرريز  اثرات 

معناداري بر رشد اقتصادي و همگرايي منطقه اي کشورهاي اکو دارد. 

به منظور پاسخ به سؤال ها و آزمون فرضيه تحقيق از مفاهيم همگرايي مطلق بتا، همگرايي 
تلفيقي  داده هاي  در چارچوب  فضا  متغير شرطي  کنترل  با  بتاي شرطي  و همگرايي  سيگما 

1. Whittle (1954).
2. Cliff & Ord (1973, 1981).

3. اکبري )1384(؛ ص 45. 
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از  استفاده  با  همگرايي  بررسي  پژوهش  اين  نوآوري  است.  شده  استفاده  فضايي  پوياي 
تکنيک هاي اقتصادسنجي فضايي تابلويي و لحاظ اثرات خاص کشوري و زماني و دوري 
از تورش متغير حذف شده است. نتايج حاصل تأييدکننده وجود سرريز فضايي مثبت رشد 
اقتصادي در ميان کشورهاي عضو اکو است که اثرات آن در طول فاصله کاهش مي يابند. 

ادامه مقاله ابتدا اکو و ضرورت تشکيل و اهداف آن برای دستيابي به همگرايي منطقه اي 
توضيح داده مي شود. سپس، مباني نظري مرتبط با همگرايي و همگرايي تحت اثرات سرريز 
فضايي بيان شده و در بخش سوم پيشينه  پژوهشي مرتبط با موضوع پژوهش ذکر می شود. 
در بخش چهارم روش شناسي و مدل تحقيق بررسی شده و نحوه آزمون فرضيه همگرايي 
تحقيق  مدل  ادامه  در  مي شود.  داده  توضيح  سرريز  اثرات  تحت  همگرايي شرطي  و  مطلق 
برآورد شده و نتايج آن تحليل مي شود. در پايان نيز نتيجه گيري و پيشنهاد های سياستي ارائه 

خواهند شد. 

1.کووهمگراييمنطقهاي

سازمان اکو در سال 1964ميالدي )1343 شمسي( با عضويت سه کشور ايران، پاکستان و 
ترکيه تشکيل شد. اين سازمان در ابتدا سازمان عمران منطقه اي يا »آر. سي. دي«1 نام داشت 
رفاه ساکنان کشورهاي  افزايش سطح  و  اقتصادي  توسعه  منطقه،  و هدف عمده اش عمران 
ايران »آر. سي. دي« دچار رکود شده و در سال  انقالب اسالمي در  پيروزي  با  بود.  عضو 
1985 ميالدي )1364 شمسي( توسط ايران با نام جديد »سازمان همکاري اقتصادي )اکو(2« 
پانزده گانه جانشين شوروي،  استقالل جمهوري هاي  فروپاشي شوروي و  دنبال  به  احيا شد. 
در بهمن ماه 1370 )فوريه 1992( پنج کشور3 آسياي مرکزي )ميانه( به همراه آذربايجان به 
سازمان اکو پيوستند و با عضويت افغانستان اعضاي اين سازمان به ده کشور افزايش يافت و 
سازمان از اهميت ژئوپليتيک قابل مالحظه اي برخوردار شد. در واقع از زمان توسعه سازمان 
اکو، اين سازمان از يک تشکيالت کوچک متشکل از سه کشور، به يک سازمان مهم براي 
نيل به همگرايي منطقه اي تبديل شده است. منطقه اکو به دليل هم مرزي با اروپا، خليج فارس 

1. Regional Cooperation for Development (RCD).
2. Economic Cooperation Organization (ECO).

3. ترکمنستان، قرقيزستان، قزاقستان، تاجيکستان و ازبکستان. 
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و سه کشور بزرگ روسيه، چين و هند و همچنين بهره مندي از بيش از 196 ميليارد بشکه 
ذخيره نفت و 47 تريليون مترمکعب ذخاير گاز موقعيت ژئوپليتيک قابل مالحظه اي دارد1. 
حمل ونقل، تجارت و انرژي سه بخش اولويت دار در همکاري کشورهاي اکو است و اين 
موافقتنامه  تجارت3،  و  حمل ونقل  چارچوب  اکوتا2،  نظير  موافقنامه هايي  طريق  از  کشورها 
تشويق و حمايت از سرمايه گذاري4، بيمه اتکايي اکو، تسهيالت ويزايي اکو و بانک تجارت 
همکاري هاي  گسترش  مي کنند.  دنبال  را  منطقه اي  پايدار  توسعه  اهداف  اکو5  توسعه  و 
پيوندهاي  و  عاليق  تحکيم  اقتصادي،  توسعه  و  رشد  و  تجارت  بسط  جمله  از  اقتصادي 
فرهنگي و اجتماعي و توسعه ارتباطات و گسترش شبکه هاي حمل ونقل در کشورهاي عضو 

از مهم ترين اهداف اکو محسوب مي شوند. 
توليد  به يک  توليد سرانه کشورها  اين که  بين الملل،  تجارت  و  اقتصاد رشد  ادبيات  در 
سرانه پايدار همگرا مي شوند و يا در آينده ميل به همگرايي دارند، اهميت فراواني دارد؛ زيرا 
همگرايي درآمد سرانه در شکل گيري اتحاديه هاي اقتصادي منطقه اي و پايداري آن ها نقش 
اساسي ايفا مي کند. به عبارت ديگر، همگرايي مشوق تشکيل و پايداري اتحاديه هاي ناحيه اي 
را  ناحيه اي  اتحاديه هاي  انحالل  زمينه  واقعي  سرانه  درآمد  واگرايي  برعکس  و  منطقه اي  و 
با  اکو  منطقه اي کشورهاي عضو  همگرايي  فرضيه  مقاله  اين  در  بنابراين،  مي آورد6.  فراهم 
آزموده  پويا  تابلويي  داده هاي  چارچوب  در  فضايي  اقتصادسنجي  تکنيک هاي  از  استفاده 

می شود. 

2.مبانينظري

و  سرمايه  پايدار  و سطح  شده  بيان  سوان7  ـ  سولو  همگرايي  فرضيه  ابتدا  بخش  اين  در 
به اين که در اين تحقيق  با توجه  توليد سرانه مؤثر نيروي کار کالسيک استخراج مي شود. 

1. OPEC (2013) and EIA (2014). 
2. ECO Trade Agreement (ECOTA).
3. TTFE .
4. ECO Agreement on Promotion and Protection of Investment (APPI).
5. ECO Trade and Development Bank.
6. Pesaran (2007); p. 313. 
7. Solow - Swan (1956).
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همگرايي تحت اثرات سرريز فضايي رشد اقتصادي بررسي مي شود، در ادامه مدل سولوي 
فضايي بيان شده و سطح پايدار سرمايه سرانه نيروي کار و توليد سرانه نيروي کار در حضور 
اثرات سرريز فضايي استخراج مي شود که نشان می دهد سرريز فضايي مثبت موجب ارتقاي 

سطح پايدار توليد و سرمايه سرانه مي شود. 

1ـ2.فرضيههمگرايينئوکالسيکيسولوـسوان
در مدل رشد نئوکالسيکي برونزاي سولو ـ سوان )1956( اقتصاد دو بخشي و تابع توليد 
کاب ـ داگالس با بازدهي ثابت نسبت به مقياس توليد در نظر گرفته مي شود. در هر زمان 
اقتصاد مقداري از سه نهاده سرمايه )K(، نيروي کار )L( و دانش فني يا کارايي نيروي کار 
سرمايه گذاري  يا  مصرف  همگن،  کاالي  اين  و  کرده  توليد  کاال  و  ترکيب  باهم  را   )A(
مي شود. همچنين، نيروي کار و دانش فني به صورت حاصل ضرب وارد مدل شده و نيروي 
کار مؤثر )AL( خوانده مي شود1. سولو و سوان براي مطالعه و تبيين عوامل رشد از دو معادله 
استفاده مي کنند: الف( تابع توليد با مشخصات ذکر شده در باال که نحوه ترکيب نهاده ها و 

تبديل آن ها به محصول را نشان مي دهد؛ ب( معادله انباشت سرمايه2. 

Yt=F(Kt, AtLt)≡ Kα(AL)1-α, 0<α<1  )1

رابطه )1( معادله تابع توليد در نظر گرفته شده در الگوي رشد برونزا سولو و سوان و تابع 
توليد کاب ـ داگالس را نشان مي دهد. با تقسيم هر دو طرف معادله )1( بر نيروي کار مؤثر 

به شکل سرانه مؤثر نيروي کار اين تابع توليد دست خواهيم يافت:

 )2

فرض مي شود اين تابع شرايط زير را برقرار  سازد:

 )3

با  بازدهي  اين  اما  نهايي سرمايه مثبت است  بازده  اين مطلب است که  بيانگر  باال  شرط 

1. رومر )1985(؛ ص 19. 
2. Capital Accumulation Equation.



ضرر اازماک هماارم يييااگم  يسررب 163 باراق همدايتق يييااگم سشررهامـ 

افزايش سرمايه سرانه کاهش مي يابد. عالوه بر شرط باال، فرض مي شود تابع توليد شرايط 
اينادا1 )1964( را برآورده می سازد:

 )4

کار  نيروي  مؤثر  سرانه  سرمايه  موجودي  وقتی  که  مسأله اند  اين  بيان کننده  شرايط  اين 
مؤثر  سرمايه  موجودي  وقتی  و  است  بزرگ  سرمايه  نهايي  بازدهي  است،  کوچک  بسيار 
نيروي کار بسيار بزرگ است، بازدهي نهايي سرمايه کوچک است. وقوع اين شرايط حاکي 
تحقيقات  در  که  آنجا  از  است.  الگو  اين  مطابق  اقتصادها  واگرايي  عدم  يا  و  همگرايي  از 
از شاخص  روند رشد کشورها  مقايسه  و  هر کشور  رفاه  اندازه گيري  براي  اقتصادي  کالن 
درآمد سرانه استفاده مي شود، سولو و سوان نيز از محصول سرانه نيروي کار مؤثر2 برای اين 
منظور استفاده کرده اند. دومين معادله رشد سولو، معادله انباشت سرمايه است. الگوي بنيادي 
بستگي  نيروي کار(  مؤثر  )سرمايه سرانه  به  تنها  ـ سوان که  انباشت سرمايه سولو  غيرخطي 

داشته و عبارت است از: 

k0
t=s0ƒ(kt)-(n+g+δ)kt  )5

بين  تفاوت  با  است  برابر   k0 مؤثر  سرانه  سرمايه  تغيير  نرخ   ،)5( معادله  براساس 
نرخ   g kt(n+g+δ)، که در آن  و سرمايه گذاري سربه سر4   ،  s0ƒ(kt) واقعي3  سرمايه گذاري 
نرخ  بيانگر   ،s و  کار  نيروي  رشد  نرخ   n سرمايه،  استهالک  نرخ   δ تکنولوژي،  پيشرفت 
برونزا است. سرمايه گذاري واقعي آن مقدار سرمايه گذاري سرانه است که عماًل  پس انداز 
در اقتصاد انجام مي گيرد. سرمايه گذاري سربه سر نيز بيانگر مقدار سرمايه گذاري الزم براي 
نگه داشتن k در سطح جاري است زيرا سرمايه با نرخ δ مستهلک شده و بايد جايگزين شود 
تا موجودي سرمايه ثابت بماند. همچنين، با توجه به افزايش نيروي کار مؤثر، بايد موجودي 

سرمايه نيز افزايش يابد تا k ثابت بماند5. 

1. Inada (1964).
2. Effective Labor.
3. Actual Investment.
4. Break-Even Investment.

5. رومر )1985(؛ ص 19. 
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در اين مدل، هر اقتصاد در بلندمدت به مسير رشد متوازن همگرا می شود. وضعيت پايا1 
زماني است که در آن تمام متغيرهاي الگو با نرخ ثابت صفر رشد مي کنند. بنابراين، حالت 

پاياي سطح سرمايه سرانه مؤثر (*k) و در نتيجه توليد سرانه (*y) برابر است با:

 )6

که در آن، حالت پايدار سرمايه سرانه مؤثر نيروي کار (*k) به طور مستقيم با نرخ پس انداز 
)s( و به طور غيرمستفيم با نرخ رشد نيروي کار )n( مرتبط است و اين طور استدالل مي شود 
که در بلند مدت متغيرهاي کالن اقتصادي مرتبط با درآمد سرانه به سمت حالت پاياي خود 

همگرا مي شوند. 

 )7

 )8

از طرف ديگر بر طبق معادله )7(، اگر چند اقتصاد و يا چند منطقه را در نظر بگيريم و 
اين اقتصادها از جهت پارامترهاي مدل رشد ذکرشده در رابطه مذکور )مانند نرخ پس انداز، 
سطح تکنولوژي و نرخ رشد جمعيت( با هم برابر و يکسان باشند و تنها تفاوت شان در سطح 
مؤثر  سرانه  سرمايه  به يک سطح  اقتصادها  اين  بلند مدت  در  باشد،    )k( مؤثر  سرانه  سرمايه 
همگرايي  را  ايجاد شده  همگرايي  اين صورت  در  مي يابند.  مشابه دست  سرانه  و محصول 
اما اگر اقتصادها نرخ تکنولوژي، نرخ رشد  بتا )β( مي نامند.  غيرشرطي يا همگرايي مطلق2 
اين  در  باشند،  داشته  متفاوتي  مؤثر  سرانه  سرمايه  همچنين سطح  و  پس انداز  نرخ  جمعيت، 
سرانه  مؤثر، محصول  سرانه  سرمايه  مانند  آن ها  متغيرهاي سطح  تمام  بلندمدت  در  صورت 
خواهند  را  خود  به  مختص  متوازن  رشد  مسير  هريک  و  کرد  خواهند  رشد  نرخ  يک  با 
داشت؛ اين همگرايي ايجادشده را همگرايي شرطي3 بتا )β( مي نامند. در همگرايي شرطي 

1. Steady State.
2. Absolute Convergence.
3. Conditional Convergence.
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در  دائمي  اختالف  داشته و يک  قرار  متوازن خود  مسير رشد  بتاي ذکرشده هر کشور در 
مسير رشد آن ها وجود دارد که با انتقال اين مسير از بين مي رود. همچنين، اگر پارامترهاي 
اين  در  باشند،  هم  مشابه  فقير  کشورهاي  و  يکديگر  مشابه  ثروتمند  کشورهاي  ساختاري 
صورت دو سطح پايدار خواهيم داشت و همگرايي ايجادشده در اين حالت را »همگرايي 
باشگاهي1« مي گويند. نوع ديگر همگرايي که بيانگر کاهش نابرابري مناطق اقتصادي در طي 

زمان است، نوع سيگما )σ( ناميده مي شود2. 

2ـ2.مدلسولويفضايي
واقعيت آن است که مناطق مختلف جهان در قالب سرريز دانش و تکنولوژي، ارتباطات، 
رشد  مدل  فروض  صورت،  اين  در  و  داشته  ارتباط  باهم  تجارت  و  توليد  عوامل  تحرک 
نئوکالسيکي سولو و سوان برقرار نيست. همچنين، در پژوهش هاي تجربي درباره پروسه رشد 
منطقه اي نمي توان يک منطقه را مستقل از مناطق مجاور دانست زيرا براساس قانون جغرافيايي 
اول توبلر3 »هر مکاني به مکان ديگر وابسته است ومکان هايي که به هم نزديک ترند، بيش ترين 
تأثير را نسبت به مکان هاي دورتر، بر يکديگر دارند« و از اين رو بايد ارتباط کشورها در حضور 
وابستگي فضايي بررسي شود. تفاوت عمده مدل سولو ـ سوان اصلي با فضايي لحاظ سرمايه 
انساني در مدل سولوي فضايي4 است. در مدل سولوي فضايي دانش در سرمايه گنجانده شده 
و سرمايه نيز در اين مدل مفهوم گسترده را شامل شده و هر دو سرمايه فيزيکي و انساني را 
دربرمی گيرد. با در نظر گرفتن اثرات سرريز دانش، همگرايي در مناطق مختلف جهان به هم 
مرتبط شده و در اين حالت، نرخ رشد )و يا سرعت همگرايي( يک منطقه ديگر فقط به سطح 
اوليه درآمد )توليد( آن منطقه بستگي ندارد بلکه به سطح اوليه درآمد مناطق مجاورش نيز وابسته 
خواهد بود. همچنين، در اين مدل حالت پايدار5 يک منطقه هم به پارامترهاي ساختاري خود 
منطقه و هم به پارامترهاي ساختاري مناطق مجاورش نيز بستگي خواهد داشت. همان طورکه 
اشاره شد، اين ارتباط توسط ماتريس وزني فضايي ميسر مي شود. در مدل سولوي فضايي نيز 

1. Club Convergence.
2. گرجي و مدني )1388(؛ ص 164. رحماني و حسن زاده )1390(؛ ص 2. 

3. Tobler First Law.
4. Spatial Solow Model.
5. Steady State.
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قانون بازدهي نهايي نزولي براي عامل سرمايه در تابع توليد صادق بوده و تابع کل توليد سرانه 
منطقه عبارت است از1: 

 )9

 Cil نيروي کار را نشان مي دهند.  به ترتيب توليد و سرمايه سرانه مؤثر   ki yi و  که در آن 
اثرات سرريز محلي )داخل  به ترتيب   G L و  نيز منعکس کننده سرريز دانش است. همچنين 
منطقه اي( و جهاني دانش را منعکس مي کند. بنابراين، سرريز دانش يا منطقه اي )L(2 است و يا 
جهاني )G(3 و در هر حالت مقدار اثرات سرريز فرق مي کند. شايان ذکر است در مدل سولوي 
فضايي اثر سرريز دانش در بهره وري کل عوامل توليد منعکس شده و وقتي سرريز منطقه اي 

است، عبارت Cil برابراست با

 )10

و  بين منطقه اي4   محلي  دانش  سرريز  اثرات  به ترتيب  و   آن  در  که 
داخل منطقه اي5 را در مناطق همسايه اندازه گيري مي کند6. ارتور و کوچ7 مدل ديگري براي 

نشان دادن اثرات سرريز دانش جهاني پيشنهاد کردند که به صورت زير است: 

 )11

اثرات سرريز دانش ناشي از اثرات يادگيري در دوره انباشت سرمايه است و حاکي از آن 
است که سطح بهره وري کل عوامل توليد در يک منطقه خاص به طور مثبت به سطح توسعه 
مناطق مجاور خود مرتبط است و اين توسط نرخ وزن فضايي سرمايه سرانه مؤثر نيروي کار 
محاسبه مي شود. شدت سرريز دانش منطقه ای به اندازه ρ>0 شدت دارد. وزن هاي فضايي در 
ماتريس وزني فضايي جمع شده و در سطح منطقه اي براي هر i≠j، وزن هاي فضايي به طور 

1. Pfaffermayr (2009); p. 64.
2. Local.
3. Global.
4. Inter-Regional.
5. Intra-Regional.
6. Egger and Pfaffermayr (2006); p. 199. 
7. Ertur And Koch (2007).
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معکوس فاصله را نشان مي دهد يا به عبارت ديگر اثرات سرريز دانش با افزايش فاصله کاهش 
می يابند. سيستم مرتبه اول معادالت ديفرانسيل غيرخطي توصيف کننده روند رشد اقتصادي 

تحت اثرات سرريز به صورت زير است:

 )12

که در آن ni بيانگر نرخ رشد جمعيت )نيروي کار( منطقه δ ،i و g بيانگر نرخ استهالک 
سرمايه و نرخ رشد دانش فني است. با استفاده از بردار Cil که در آن l=L, G و عناصر آن Cil را 
تشکيل می دهند، مي توان مکانيسم دو سرريز )محلي و جهاني( را به شکل برداري )13( نوشت: 

 )13

نيز عناصر  را شامل   s بردار  lnkil است.  kil داراي عناصر  بردار  در معادالت 
مي شود. با اين فروض حالت پايدار سرمايه سرانه مؤثر نيروي کار تحت اثرات سرريز محلي و 

جهاني برابر است با: 

 )14

بنابراين همان طورکه نشان داده شد سطح پايدار سرمايه سرانه مؤثر نيروي کار يک منطقه 
در اين مدل با نرخ برونزاي g رشد خواهد کرد، زيرا نرخ رشد جمعيت و نرخ پس اندار هر 
منطقه مختص خود بوده و با مناطق ديگر فرق دارد. سطح پايدار سرمايه سرانه مؤثر نيروي کار 
نيز متفاوت خواهد بود ولي با اين حال ارتباط فضايي ناشي از ماتريس وزني فضايي بين مناطق 
باعث ارتباط بين مناطق خواهد شد. وقتی شدت سرريز دانش بين مناطق صفر شود ρ=0 سطح 
kl برابر سطح پايدار مشتق شده از مدل سولوي سنتي 

* پايدار مشتق شده از مدل سولوي فضايي
خواهد بوده و برابر خواهد بود با: 

 )15
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در مدل سولوي فضايي، موقعيت يک منطقه توانايي اش را در جذب دانش از مناطق مجاور 
kl  مؤثر است. در 

* و همسايه تعيين مي کند و اين توانايي بر سطح پايدار سرمايه مؤثر سرانه 
صورت وجود اثرات مثبت سرريز فضايي )ρ>0( مقدار حالت پايدار توسط ضريب فضايي 
جهاني ناشي از اثرات سرريز دانش تقويت شده و در نتيجه، حالت پايدار سرمايه سرانه مؤثر 
نيروي کار و درآمد سرانه ارتقا می يابد. وجود اثرات سرريز محلي و تفاوت سرمايه سرانه مؤثر 
اوليه باعث مي شود مناطق عقب افتاده از همسايه هاي ثروتمند خود يادگرفته و رشد اقتصادي شان 
را بهبود بخشند. با گذشت زمان، اثرات سرريز دانش در قالب رشد اقتصادي گسترش يافته و 
در حالت پايدار جهاني مي شود. شدت و قدرت اثرات سرريز فضايي به توانايي و قابليت مناطق 
مختلف به يادگيري و ارتقای بهره وري از همسايگان خود بستگي داشته و اين ويژگي توسط 

ضريب فضايي محاسبه و نشان داده مي شود1. 

3.پيشينهمطالعاتتجربي

به مهم ترين  بيان شده، سپس  با موضوع  اين بخش، نخست مطالعات داخلي مرتبط  در 
مطالعات تجربي خارجي اشاره مي شود. در پايان نيز مطالعات داخلي و خارجي جمع بندي 

شده و تفاوت و نوآوري مقاله حاضر نسبت به مطالعات انجام شده بيان مي شود. 
يک  امکان پذيري  پولي،  بهينه  منطقه  نظريه  از  استفاده  با   )1391( همکاران  و  بياباني 
اتحاديه پولي در ميان کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي )اکو( را با استفاده از الگوريتم 
به دست آمده، کشورهاي  نتايج  براساس  بررسی کرده اند.  مرکز  به  نسبت  فازي  خوشه بندي 
اکو از همگرايي کامل در معيارهاي نظريه منطقه بهينه پولي برخوردار نيستند تا بتوان آن ها 
منطقه  نظريه  معيارهاي  در  اکو  برعکس، کشورهاي  اما  طبقه بندي کرد؛  را در يک خوشه 
بهينه پولي همگرايي ناقص دارند، يعني مي توان اين کشورها را براساس نزديکي بيش تر در 

اين معيارها در چند خوشه دسته بندي کرد. 
محمودي )1393( در مطالعه خود با عنوان »تأثيرات همگرايي اقتصادي کشورهاي عضو 
عمومي  تعادل  مدل  کاربرد  با   »)GTAP )مدل  استاندارد  عمومي  تعادل  مدل  يک  در  اکو 
استاندارد و کاربرد نوع چند ناحيه اي و چند کااليي مدل تحليل هاي تجارت جهاني )جيتپ( 

1. Pfaffermayr (2009); p. 65. 
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نتايج  اکو را شبيه سازي کردند.  بين اعضاي  اقتصادي(  آثار حذف موانع تجاري )همگرايي 
شبيه سازي سياست تجاري نشان مي دهد اصالحات سياست هاي تجاري اعضاي اکو موجب 
افزايش صادرات و واردات و توليد، کاهش قيمت هاي  اقتصاد کشورهاي عضو يعني  ترقي 
و  مطلوبيت  افزايش  و  شهروندان  مصرف  افزايش  مواهب،  براي  بيش تر  تقاضاي  واردات، 
رفاه می شود. تجزيه تغييرات رفاه نشانگر اثرات متفاوت تغيير سياست تجاري بر اجزاي رفاه 

کشورهاي عضو اکو است. 
همگرايي  فرضيه  که  رسيدند  نتيجه  اين  به  مطالعه اي  در   )1392( همکاران  و  مجرد 
افزايش رشد  به رغم  ــ  بوده و بخش کشاورزي  اکو صادق  بين کشورهاي عضو  اقتصادي 
منطقه اي ــ در تسريع همگرايي تأثير منفي داشته و از سرعت همگرايي می کاهد. به اعتقاد 
آن ها، کشورهاي عضو اکو بايد با توسعه بخش کشاورزي و بررسي چالش ها و تنگناهاي 
همگرايي  بهبود  در  خود  آينده  برنامه ريزي هاي  براي  روشني  چشم انداز  بتوانند  بخش  اين 
با  را  فراهم آورند. شايان ذکر است مجرد و همکاران، سرعت همگرايي شرطي  منطقه اي 

استفاده از تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي 0/15 و 0/09 ارزيابي کردند. 
و  کالسيک  تابلويي  داده  هاي  روش  از  استفاده  با   )1391( ديگران  و  علمدارلو  نجفي 
عضو  کشورهاي  در  کشاورزي  محصوالت  صادرات  بر  مؤثر  عوامل  پويا،  و  ايستا  فضايي 
اکو را براي دوره 2008-1992 بررسي کرده اند. براساس نتايج به دست آمد، متغيرهاي توليد 
صادرات  بر  منفي  اثر  کشورها  جمعيت  و  مثبت  تأثير  مجاورت  و  ارز  نرخ  ملي،  ناخالص 
فضايي  کشش  تحقيق  اين  در  آن ها  دارند.  اکو  عضو  کشورهاي  کشاورزي  محصوالت 
مجاورتي صادرات محصوالت کشاورزي را براساس سه تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته 
)GMM(، اثرات ثابت و اثرات تصادفي به ترتيب 0/30، 0/56 و 0/32 درصد ارزيابي کردند. 
اقتصادسنجي فضايي مقطعي، روند  از تکنيک هاي  با استفاده  اکبري و مؤيدفر )1383( 
نرخ رشد درآمد سرانه واقعي در ايران با رويکرد منطقه اي و اندازه شکاف رشد اقتصادي 
وجود  نمايانگر  نتايج  کردند.  بررسي  زماني1370-1380  بازه  در  را  کشور  استان هاي  در 
نيز  همگرايي  ضريب  تخمين  است.  ايران  استان هاي  بين  سرانه  درآمد  در  مطلق  همگرايي 
نشان مي دهد در هر سال 31 درصد از شکاف موجود در رشد اقتصادي مناطق ايران کاهش 
می يابد. از سوی ديگر، ورود متغير وابستگي فضايي، نه تنها درجه توضيح دهندگي الگو را 
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معنا دار  و  مثبت  ضريب  وجود  جغرافيايي،  نظر  از  مجاور  مناطق  در  بلکه  مي دهد،  افزايش 
متغير وابستگي فضايي، نشانگر وجود اثرات مثبت سرريز ناشي از رشد اقتصادي است. 

اکبري و فرهمند )1384( نشان دادند که وابستگي فضايي مثبت ميان نرخ رشد اقتصادي 
رشد  منطقه اي،  مثبت  سرريز  اثرات  به  باتوجه  بنابراين،  دارد.  وجود  اسالمي  کشورهاي 
بر رشد  مثبتي  اثرات  فارس  واقع در حوزه خليج  از جمله کشورهاي  منطقه  کشورهاي هر 

کشورهاي مجاور داشته و يک چرخه رشد اقتصادي مثبت ايجاد می کند. 
همگرايي  مقطعي،  فضايي  اقتصادسنجي  تکنيک هاي  از  استفاده  با   )1386( کسرايي 
 )OIC( اقتصادي و اثرات سرريز رشد اقتصادي 38 کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمي
در بازه زماني 2000-1980 را آزموده و سرعت همگرايي شرطي را 0/44 در سال به دست 
اقتصادي،  مثبت رشد  وابستگي فضايي  به عدم  توجه  با  و  مطالعه وی  نتايج  براساس  آورد. 
مناسب ترين سياست برای همگرايي اين کشورها و کاهش فقر ميان آن ها، ايجاد قطب هاي 

تصنعي رشد و بازارچه هاي مشترک اقتصادي است. 
راسخي و رنجبر )1388( در مطالعه اي با استفاده از مدل همگرايي رشد در دوره زماني 
را   D8 گروه  کشورهاي  همگرايي  سرعت  بر  تجاري  بودن  باز  درجه  تأثير   ،1975-2004
 D8 گروه  کشورهاي  تحقيق،  اين  از  حاصل  نتايج  طبق  بر  کرد.  ارزيابي  معنا دار  و  مثبت 

مي توانند با توسعه تجارت متقابل، شکاف درآمدي ميان خود را کاهش دهند. 

1ـ3.جمعبنديمطالعاتوجنبههاينوآوريپژوهش
همگرايي  و  منطقه اي  رشد  تعيين کننده هاي  درباره   انجام شده  مطالعات  بيش تر  در 
وارد  با  و محققان  تأييد شده  توليد سرانه  وابستگي فضايي  پديده  بروز  منطقه اي،  اقتصادي 
کرده اند.  لحاظ  را  موضوع  اين  همگرايي  معادله  در  سرانه  توليد  فضايي  وقفه   متغير  کردن 
مقطعي  فضايي  اقتصادسنجي  از روش هاي  انجام شده  داخلي  مطالعات  بيش تر  در  همچنين، 
براي برآورد معادله همگرايي استفاده شده است. مشکل روش مقطعي )چند کشور در يک 
سال مشخص( در اين است که در اين روش سطح تکنولوژي براي تمام کشورها يکسان در 
اين مطالعات دچار تورش  به کاررفته در  نتيجه مدل همگرايي مقطعي  نظرگرفته شده و در 
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متغير حذف  شده1 هستند. روش داده هاي تابلويي فضايي اين امکان را مي دهد که عالوه بر 
لحاظ کردن بُعد فضا، سطح تکنولوژي نيز در مقطع تغيير کند. نو آوري اين پژوهش بررسي 
لحاظ  با  همراه  فضايي  پوياي  تابلويي  داده هاي  قالب  در  نيروي کار  سرانه  توليد  همگرايي 
اثراث ثابت کشوري و زماني است. ضرورت تصميم گيري درباره پايداري بلندمدت سازمان 
اکو و مؤثر بودن آن در جريان همگرايي منطقه اي، بررسي همگرايي درآمد سرانه واقعي 
اين که شرط عضويت در  به  با توجه  کشورهاي مذکور را ايجاب مي کند. از سوي ديگر، 
سازمان  منطقه اي اکو مجاورت و نزديکي با منطقه است، بنابراين، بررسي اين موضوع که آيا 
بُعد مسافت و فاصله جغرافيايي در جريان رشد اقتصادي کشورهاي منطقه مهم و مؤثر است 
يا اين که کشورهاي منطقه در اين سير عواملي غير از بُعد مسافت )مثل نهادها و ويژگي هاي 
خاص کشوري( را تجربه مي کنند، اهميت می يابد. همچنين، بسياري از مطالعات2 معنا داري 
بُعد فضا و فاصله در ميان کشورهاي اکو را در قالب مدل جاذبه3 و اثر آن بر حجم تجارت 
دوجانبه بررسي کرده اند. در بيش تر اين مطالعات، متغير فاصله دوجانبه رابطه منفي بر حجم 
افزايش مسافت حجم جريان هاي تجاري دوجانبه اعضاي اکو را  تجارت دوجانبه داشته و 
کاهش مي  دهد و بر عکس. با توجه به اين که تجارت يک کانال مهم سرريز رشد اقتصادي 
اين پرسش مطرح مي شود که آيا توليد  لذا  به شرکاي تجاري خود است4،  از يک کشور 
سرانه و رشد اقتصادي نيز در بين اعضاي اکو داراي پديده وابستگي فضايي است يا نه؟ و 

آيا شدت اين اثرات سرريز در طول فاصله کاهش مي يابند؟ 

4.روششناسيومدلتحقيق

1ـ4.همگراييمطلقبتاوسيگما
مشابه  سرانه   درآمد  يک  به  اقتصادها  بتا،  مطلق  همگرايي  در  شد  اشاره  همان طورکه 

1. Omitted Variable Bias.
2. عابديني و مسگري )1391(. رفعت و بيک زاده )1391(. افشاري و اميني )1390(. رحماني )1376(. جاليي و سليماني 
سعدي   .)1393( قانعي زارع  و  بافنده ايماندوست   .)1385( همکاران  و  هوشمند   .)1387( اردکاني  حائريان   .)1385(

)1390(. طوسي و همکاران )1389(. 
3. Gravity Model.
4. Ho et al., (2013). Frankel and Rose (1998). Baxter and Kouparitsas (2005). Cerqueira and Martins 

(2009). Fidrmuc et al. (2012). 
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 )16( معادله  به صورت  تحقيق  اين  در  بتا  مطلق  همگرايي  مقطعي  مدل  مي شوند.  همگرا 
تصريح مي شود1: 

 )16

تحقيق  ابتداي دوره  در  واقعي  نيروي کار  نشانگر سطح درآمد سرانه   Yi,1990 آن  در  که 
)اوليه( و Yi,2010 بيانگر سطح درآمد سرانه نيروي کار واقعي در انتهاي دوره تحقيق است که 
به صورت لگاريتم طبيعي بيان مي شوند. عبارت  بيانگر متوسط رشد اقتصادي در 
طول دوره تحقيق و T نيز نشانگر طول دوره تحقيق است2. درصورتي که ضريب برآورد شده 
نرخ همگرايي β 3، منفي بوده و از لحاظ آماري معنا دار باشد، فرضيه همگرايي مطلق بتا براي 
مشابه  پايدار  سرانه  درآمد  يک  به  مذکور  کشورهاي  و  بوده  صادق  اکو  عضو  کشورهاي 
همگرا مي شوند. در مقابل، کواه4 و فورسيري5 وقوع همگرايي را با توجه به پراکندگي مقطعي 
)مکاني( بررسي کرده و معتقدند همگرايي بتاي مطلق ضرورتاً به معناي کاهش پراکندگي در 
پانل نيست. در همگرايي سيگما، همگرايي مستقيماً از راه ارزيابي پويايي انحراف معيار مقطعي 
درآمد سرانه واقعي بررسي مي شود. اگر پراکندگي درآمد سرانه واقعي در طول دوره تحقيق 
روند کاهشي به سمت صفر داشته باشد، حاکي از وقوع همگرايي سيگما بوده و در غيراين 
 μt ام و i توليد سرانه واقعي کشور yi.t ،)17( صورت واگرايي سيگما اتفاق می افتد. در رابطه

ميانگين لگاريتم طبيعي درآمد سرانه واقعي مقطع کشورها در زمان t است6. 

 )17

2ـ4.همگراييبتايشرطيفضايي
اثرات  مدل به کاررفته در اين تحقيق برای بررسي همگرايي درآمد سرانه واقعي تحت 
سرريز فضايي کشورهاي اکو برگرفته از چارچوب نظري و روش شناسي منکيو و ديگران 

1. Seya et al. (2012); p 61. 
2. طول دوره تحقيق در اين پژوهش 19 سال است.

 . β .3 نرخ همگرايي مقطعي است و سرعت همگرايي )λ( از رابطه مقابل به دست مي آيد: 
4. Quah (1993).
5. Furceri (2005).

6. حميدي )1392(؛ ص 36. 
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)1992(، سئيا و ديگران )2012( و ارتور و کوچ )2007( است. منکيو و ديگران1 در مطالعه 
تجربي خود با فرض تابع توليد کاب داگالس و رشد برونزا براي پيشرفت فني )A( و نيروي 

کار )L(، رابطه )18( را براي توليد سرانه نيروي کار پيشنهاد کردند: 

 )18
 

که درآن، β نرخ همگرايي مقطعي بوده و متغيرهاي توضيحي عبارتند از: نرخ رشد نيروي 
کار )n(، نرخ پيشرفت فني برونزا )g(، نرخ استهالک سرمايه )δ(، نرخ پس اندار )Sk( يا به عبارت 
دقيق تر نسبتي از درآمد که در سرمايه فيزيکي سرمايه گذاري مي شود و درآمد سرانه نيروي کار 
در ابتداي دوره )Yi,0(. در بيش تر مطالعات تجربي در مورد رشد منطقه اي، مجموع نرخ پيشرفت 
فني و نرخ استهالک سرمايه ثابت، حدود 5 درصد در نظر گرفته مي شود2. همچنين، منکيو، 
رومر و ويلMRW( 3( وقتي به تخمين تابع توليد سولو پرداختند، سهم سرمايه فيزيکي را در تابع 
توليد بسيار بزرگ برآورد کردند. آن ها برای برآورد معقول تر سهم عوامل توليد، سرمايه انساني 

را وارد مدل کردند. تابع کاب ـ داگالس با لحاظ سرمايه انساني آن ها به صورت زير است:

 )19

که در آن H بيانگر موجودي سرمايه انساني، و φ بيانگر کشش توليد سرانه نيروي کار نسبت 
انساني  سرمايه  در  که  شود  تعريف  درآمد  از  نسبتي   Sh اگر  نيز  اين جا  در  است.  انساني  سرمايه  به 
سرمايه گذاري مي شود، مدل همگرايي رشد با لحاظ سرمايه انساني به صورت معادله )20( خواهد بود:

)20
 

1. Mankiw et al. (1992).
2. Mankiw et al. (1992). Islam (1995). Ertur & Koch (2007).
3. Mankiw-Romer-Weil.
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در مطالعات تجربي اقتصادسنجي رشد، رابطه هاي )18( و )20( اغلب به صورت مقطعي 
پراکندگي  روش  اين  در  که  است  اين  در  مقطعي  رهيافت  عمده  اشکال  مي شود.  برازش 
تورش  امر موجب  اين  نظر گرفته مي شود که  در  يکسان  مقاطع )کشورها(  بين  تکنولوژي 
ثابت  اثرات  لحاظ  با  مشکل  اين  تلفيقي  داده هاي  در  مي شود.  مدل  در  شده  حذف  متغير 
مقطعي )کشوري( رفع مي شود، و سطح تکنولوژي بين کشورها متفاوت در نظر گرفته شده 
و در اثرات ثابت نمايان مي شود. در صورت يکسان فرض شدن سطح تکنولوژي و بهره وري 
عوامل توليد در رگرسيون مقطعي، کشورها براي ارتقاي سطح حالت پايدار درآمد سرانه 
فقط به نرخ پس انداز و نرخ رشد نيروي کار توجه مي کردند. ولي در غيراين صورت و در 
حالت لحاظ اثرات ثابت کشوري بايستي روي عوامل ملموس و غيرملموس خاص کشوري 

خود نيز تمرکز کنند1. 
متغيرهاي  وابسته،  متغير  اين که  به  بسته  تابلويي  فضايي  اقتصادسنجي  روش شناسي  در 
مطرح  متفاوتي  فضايي  مدل هاي  باشند،  داشته  فضايي  وابستگي  خطا  جمله  يا  و  توضيحي 
دارد.  فضايي  مدل هاي  بين  در  ويژه اي  جايگاه   3)SDM( فضايي  دوربين  مدل  مي شود2. 
SEM(، وارد  و   SAR )از جمله؛  به ساير مدل هاي فضايي  نسبت   SDM بارز مدل  ويژگي 
کردن همزمان وقفه فضايي متغير وابسته و وقفه فضايي متغيرهاي توضيحي به عنوان متغيرهاي 
توضيحي جديد در مدل است. در اين تحقيق به منظور بررسي همگرايي فضايي توليد سرانه 
نيروي کار و برآورد اثرات سرريز فضايي رشد اقتصادي، مدل دوربين فضايي زير تصريح 

مي شود:

 )21

که در آن lnYit، لگاريتم طبيعي توليد سرانه واقعي نيروي کار در سال جاري به عنوان 
متغير وابسته مدل بوده و Yi,t-1 نيز توليد سرانه واقعي نيروي کار در پنج سال گذشته است.  
مجموع  بيانگر   (Nit+0.05) و  نظر  مورد  دوره  در  کار  نيروي  ساالنه  نرخ رشد  متوسط   Nit

1. Islam (1995, 2003).
2. براي مطالعه بيش تر درباره مدل هاي فضايي ر.ک.: مطالعه حميدي )1392(. 

3. Spatial Durbin Model.
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متوسط نرخ رشد نيروي کار، نرخ پيشرفت برونزاي فني و نرخ استهالک سرمايه است. متغير 
داخلي  ناخالص  توليد  در  سرمايه گذاري  حجم  ساالنه  سهم   ،)S( پس انداز  نرخ  جايگزين 
واقعي است. همچنين متغير جايگزين شاخص سرمايه انساني )SH(، در اين پژوهش نسبت 
جمعيت فعال در سطح دبيرستان1 به کل جمعيت در سن کار در نظر گرفته شده است. شايان 
نتايج  بر  ساالنه  نوسانات  اثر  کاهش  برای  پانلي  همگرايي  تجربي  مطالعات  در  است  ذکر 
و  کرده  تقسيم  غيرهمپوش  پنج ساله  دوره هاي  زير  به  را  پژوهش  زماني  دوره  تخمين، کل 
براي اين منظور از ميانگين هاي متغيرهاي مزبور در اين پنج سال استفاده مي شود2. بنابراين، 
در اين مطالعه نيز از ميانگين هاي پنج ساله متغيرهاي تحقيق براي برآورد مدل تحقيق استفاده 
ثابت  اثرات  با  همراه  تابلويي  به صورت   )21( رابطه  شد،  اشاره  همان طورکه  است.  شده 
زماني  ثابت  اثرات   ،μt و  انفرادي  ثابت  اثرات  بيانگر   δi و  مي شود  برازش  زماني  و  مقطعي 
را نشان مي دهد. اثرات ثابت زماني درواقع اثرات غيرقابل مشاهده و غيرقابل اندازه گيري را 
مدل سازي مي کند که براي همه کشورها يکسان بوده ولي در طول سال فرق کرده و توليد 

سرانه نيروي کار را تحت تأثير قرار مي دهد. 
، خودرگرسيون فضايي برای برازش اثرات سرريز و ρ، ضريب  عبارت 
اثرات سرريز را مدل سازي مي کند و  فضايي است. درواقع، عبارت خودرگرسيون فضايي 
يا  و  فضايي  )تأخير(  وقفه  متغير  به عنوان  آن  از  منطقه اي  رشد  تجربي  مطالعات  بيش تر  در 
متغير دست ـ راست )RHS(3 نام برده مي شود که ميانگين موزون فضايي متغير وابسته )توليد 
فضايي  خودرگرسيون  ضريب  شد،  اشاره  همان طورکه  است.  پانل  در  کار(  نيروي  سرانه 
)ρ( نشان می دهد متغير وابسته در يک کشور چقدر توسط متغير وابسته کشورهاي همسايه 
نيروي  سرانه  توليد  متغير  فضايي  وقفه   ، عبارت مي گيرد.  قرار  تحت تأثير 
ابتداي هر زير دوره است. لحاظ عبارت در رابطه )21( موجب  کار در 
تصريح صحيح معادله همگرايي شده و عدم لحاظ آن بر طبق مطالعه تاو و يو4 باعث تورش 
معنادار در نتايج حاصل از رگرسيون فضايي مي شود. بنابراين، مدل استفاده شده براي تخمين 

1. Secondary School.
2. علمي و رنجبر )1391(؛ ص 106. 

3. Right-Hand-Side.
4. Tao & Yu (2012).
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اجازه  نيز  ابتداي زير دوره  توليد سرانه واقعي در  متغير توضيحي  به  بتواند  بايد  رابطه )21( 
به خاطر  همچنين،  است.  فضايي  دوربين  حالت  مختص  اين  که  بدهد  را  فضايي  تعامالت 
پرهيز از وقوع مشکل هم خطي چندگانه1 از لحاظ وابستگي فضايي براي متغيرهاي ساختاري 
مدل )متوسط نرخ رشد جمعيت فعال، متوسط نرخ پس انداز و متوسط نرخ سرمايه انساني( 

صرف نظر شده است. 
برابر  نرخ همگرايي است و سرعت همگرايي در دوره زماني تحقيق   γ رابطه )21(  در 
، که T نيز برای زير دوره در نظر گرفته شده که در اين پژوهش پنج سال  است با 
همسايه  و  مجاور  کشورهاي  آن  در  که  است  جغرافيايي  فضايي  وزني  ماتريس   W است. 
بيش ترين وزن و کشورهايي دور از هم، کم ترين وزن را مي گيرند. عناصر wij در ماتريس 
چگونگي ارتباط فضايي کشور i با کشور j را از نظر فاصله نشان مي دهد که به صورت  
يا  تعريف مي شود. در اين پژوهش از تابع اقليدسي2 برای محاسبه فاصله بين دو کشور 

i و j استفاده شده است

 )22

که در آن xi و yi به ترتيب طول و عرض جغرافيايي کشور i و xi و yi به ترتيب طول و 
عرض جغرافيايي کشور j هستند. در اين پژوهش ابتدا ماتريس وزني فضايي براساس رابطه  
 ساخته شده و سپس نرمال سطري مي شود. در نرمال سطري هر عنصر سطر بر مجموع 
يک  با  برابر  سطر  هر  جمع  ماتريس  نرمال سازي  از  بعد  به گونه ای که  مي شود،  تقسيم  سطر 

شود. بنابراين، عناصر ماتريس وزني فضايي بعد از نرمال سازي برابر خواهد بود با:

 )23

که از ضرب اين ماتريس نرمال سطري شده در متغير وابسته، متغير تأخير فضايي حاصل 
 )OLS( مرسوم  روش هاي  کارايي  عدم  به دليل  فضايي  اقتصادسنجي  در  همچنين  مي شود. 
در ناديده گرفتن ناهمساني فضايي و وابستگي فضايي، از روش هاي غيرپارامتريک حداکثر 

1. Multi-Collinearly.
2. Euclidean Distance.
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راستنمايي )MLE(1 و شبه حداکثر راستنمايي )QMLE(2 استفاده مي شود3. در اين پژوهش 
به دليل کم بودن مشاهدات سري زماني پانل )ناشي از ميانگين گيري(، از روش شبه حداکثر 
راستنمايي براي تخمين ضرايب مدل دوربين فضايي استفاده شده است4. روش شبه حداکثر 
راستنمايي در پانل هاي فضايي که بُعد زماني کمی دارند، تخمين هاي سازگارتري ارائه مي دهد. 

3ـ4.آزمونهايتشخيصيفضايي
به منظور تشخيص وابستگي فضايي در متغيرهاي کالن اقتصادي از آزمون هاي تشخيصي 
استفاده   7)GOG( جي  اورد  و  جتيس  و   6)GC( جري  سي   ،5)MI( آي  ـ  مورآن  فضايي 
آن  منفي  مقدار  و  مثبت  فضايي  خودهمبستگي  بيانگر  مورآن  آماره  مثبت  مقدار  مي شود. 
بيانگر پديده خودهمبستگي فضايي منفي است. در خودهمبستگي فضايي مثبت کشورها با 
درآمد سرانه باال به طور متوسط توسط کشورها با درآمد سرانه باال احاطه شده اند و برعکس. 
با  توسط کشورها  باال  سرانه  درآمد  با  منفي کشورها  فضايي  در خودهمبستگي  مقابل،  در 
درآمد سرانه پايين احاطه  شده اند و برعکس. مقدار آماره آزمون جري سي مقادير بين 0 و 
2 را دربرمی گيرد. مقدار 1 به معناي عدم وجود خودهمبستگي فضايي، مقادير کم تر از يک 
بيانگر خودهمبستگي  از يک  بيش تر  مقادير  و  فزآينده  مثبت  بيانگر خودهمبستگي فضايي 
فضايي منفي فزآينده است. آزمون جتيس و اورد جي وجود خوشه هاي فضايي8 را نشان داده 
و فقط پديده خودهمبستگي فضايي مثبت را تشخيص می دهند. خوشه هاي فضايي نقاط گرم 
به طور استثنايي ارزش  نقاط گرم، مقاديري هستند که  از  و سرد9 را شامل مي شوند. منظور 

خيلي باال دارند و نقاط سرد مقاديري اند که به طور استثنايي ارزش خيلي پايين دارند10. 

1. Maximum Likelihood Estimator.
2. Quasi-Maximum Likelihood Estimator.

3. کسرايي )1386(؛ ص 54. 
4. Lee & Yu (2010); p. 174. 
5. Moran’s I.
6. Geary’s C.
7. Getis & Ord’s G.
8. Spatial Clustering.
9. Hot Spot and Cold Spot.

آزمون ها  اين  از  بيش تر  توضيحات  کنيد.  رجوع   )1392( حميدي  مطالعه  به  آزمون ها  اين  بيش تر  مطالعه  برای   .10
درصورت درخواست از نويسنده مسئول، قابل ارائه است. 
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5.يافتهها

1ـ5.توصيفدادهها
در  )اکو(  اقتصادي  همکاري  سازمان  ده کشور عضو  اقتصادي  همگرايي  مقاله  اين  در 
به توليد ناخالص داخلي واقعي  بازه زماني 2010-1990 بررسي مي شود. تمام آمار مربوط 
از نسخه هشتم داده هاي جهاني دانشگاه گرانيگن1 استخراج شده  به دالر و نرخ پس انداز، 
است. برای مقايسه کشورها از لحاظ اقتصادي بايد درآمد تمام کشورها به يک واحد پولي 
برابري قدرت خريد دالر  بنابر داليلي همچون عدم  اما  به دالر امريکا( تبديل شود  )اغلب 
مشکل  تبديل  اين  اين کشورها،  در  ارز  بودن  نرخي  و چند  مختلف  در کشورهاي  امريکا 
دالر  يک  خريد  قدرت  تبديل  با  کار  اين  اين رو،  از  نمي کند.  برطرف  را  مقايسه کشورها 
برابري  دالر،  به  معادل سازي  اين  مي شود.  انجام  امريکا  در  آن  خريد  قدرت  به  کشور  هر 
قدرت خريد يا دالر PPP 2 معروف است3. از اين جهت، توليد ناخالص داخلي واقعي براي 
هر ده کشور در اين تحقيق با نرخ PPP تبديل و به قيمت ثابت سال 2005 بيان شده است. 
بنابراين،  توليد سرانه جمعيت در سن کار است؛  اين پژوهش  متغيير وابسته در  از آنجا که 
آمار مربوط به جمعيت در سن کار4 )64- 15 سال( که »جمعيت فعال« نيز ناميده مي شود، 
نيز  انساني5  سرمايه  به شاخص  مربوط  آمار  است.  استخراج شده  بانک جهاني  داده هاي  از 
از شاخص هاي توسعه بانک جهاني به دست آمده است. نقشه )1( پراکندگي فضايي توليد 
نشان مي دهد. همان طور که  را  در سال 2011  امريکا  به دالر جاري  اکو  سرانه کشورهاي 
مشاهده مي شود، يک ناهمگوني در پراکندگي توليد ناخالص داخلي سرانه کشورهاي اکو 
وجود دارد. يک خوشه فضايي شامل کشورهايي با توليد ناخالص داخلي سرانه باال )ترکيه، 
ناخالص  توليد  با  ايران، آذربايجان و ترکمنستان( و خوشه فضايي ديگر شامل کشورهايي 
مبنی  شواهدي  نقشه  اين  قرقيزستان(.  تاجيکستان،  افغانستان،  )پاکستان،  پايين  سرانه  داخلي 
نشان  اکو  سرانه کشورهاي  درآمد  فضايي  توزيع  در  مثبت  پديده خودهمبستگي  بر وجود 

1. Penn World Table 8 (PWT 8. 0)- Groningen University.
2. Purchasing Power Parity.

3. بهشتي )1382(؛ ص 25. 
4. Working-Age Population.
5. Human Capital.
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دوره  براي کل  آماري  آزمون هاي  توسط  فضايي(  )وابستگي  پديده  اين  ادامه  در  مي دهد. 
تشخيص داده شده و اثر وابستگي فضايي در رشد اقتصادي کشورهاي اکو برآورد مي شود. 

 ،)PAK( پاکستان ،)AFG( افغانستان  ،)TKM( ترکمنستان ،)AZE( آذربايجان ،)IRN( ايران ،)TUR( ترکيه .)منبع: اکو )2013
 .)KGZ( قرقيزستان ،)KAZ( قزاقستان ،)TJK( تاجيکستان ،)UZB( ازبکستان

نقشه 1ـ توزيع فضايي توليد سرانه کشورهاي اکو برحسب دالر در سال 2011 

رسم نمودار لگاريتم طبيعي توليد سرانه نيروي کار نسبت به ميانگين مقطعي درآمد سرانه 
يا واگرايي در  ابتدايي از وقوع پديده همگرايي  پايه مي تواند درک  واقعي و يا يک کشور 
توليد سرانه واقعي ده  لگاريتم  انحراف  نمودار  )1(  به دست دهد.  اکو  ميان کشورهاي عضو 
کشور عضو اکو )در دوره مورد بررسي( از ميانگين توليد سرانه واقعي مقطعي را نشان مي دهد. 
افغانستان، ازبکستان و  براساس اين نمودار، انحراف لگاريتم درآمد سرانه واقعي کشورهاي 
پاکستان عليرغم نوسان، ثابت مانده است. همچنين، اين کشورها در دوره مورد بررسي درآمد 
سرانه واقعي کم تری از ميانگين داشته اند. انحراف لگاريتم درآمد سرانه واقعي ترکمنستان نيز 
روند باثباتي از خود نشان مي دهد با اين تفاوت که باالتر از ميانگين مقطعي است. بقيه کشورها 
نيز روند ناپايداري )واگرا( را در برگشت به ميانگين مقطعي نشان داده اند. دو نتيجه مهم از اين 
بازه  انحراف درآمد سرانه واقعي کشورهاي عضو اکو در  اين که  شکل گرفته می شود: اول 
زماني 2010-1990 از ميانگين مقطعي افزايش يافته و يا حداقل ثابت مانده است. دوم اين که 
مدل سازي اقتصادسنجي و آزمون هاي آماري مورد نياز است تا مشخص کند آيا درآمد سرانه 

نيروي کار کشورهاي اکو همگرا هستند يا خير؟ و سرعت همگرايي چقدر است. 
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 .PWT 8. 0 :منبع

 نمودار 1ـ انحراف لگاريتم درآمد سرانه واقعي ده کشور عضو اکو 
در طول دوره 2010-1990 از ميانگين مقطعي 

ماتريس همبستگي دوجانبه براي متغيرهاي اصلي مدل در جدول )2( نشان داده شده است. 
مطابق انتظار و مباني تئوريکي همبستگي منفي بين نرخ رشد جمعيت در سن کار و توليد سرانه 
واقعي و همبستگي مثبت بين نرخ پس انداز و سرمايه انساني با توليد سرانه واقعي برقرار است. 

جدول 2ـ ماتريس همبستگي دوجانبه لگاريتم طبيعي متغيرهاي مدل

lnYtlnYt-1lnNtlnStمتغيرها

lnYt-1
*** 0/84951--

lnNt
* -0/2742*** -0/41781-

lnSt
** 0/30720/13060/17581

lnSHt
*** 0/5725*** 0/6207*** -0/4778-0/1443

منبع: يافته ها. 
***: معنا داري در سطح 1 درصد. **: معنا داري در سطح 5 درصد. *: معنا داري در سطح 10 درصد. 

هر  ابتداي  در  کار  نيروي  سرانه  توليد  طبيعي  لگاريتم   lnYt-1 جاري.  سال  در  کار  نيروي  سرانه  توليد  طبيعي  لگاريتم   lnYt نکته: 
زيردوره. lnNt لگاريتم طبيعي متوسط نرخ رشد جمعيت در سن کار. lnSt لگاريتم طبيعي متوسط نرخ پس انداز. lnSHt لگاريتم 

طبيعي متوسط شاخص سرمايه انساني )نسبت جمعيت فعال با تحصيالت دبيرستان به کل جمعيت فعال(. 
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2ـ5.برآوردمدل
)σ(1ـ2ـ5.همگراييمطلقبتاوسيگما

طريق  از  مطلق  همگرايي  فرضيه  آزمون  شد،  اشاره  روش شناسي  بخش  در  همان طورکه 
رگرسيون متوسط نرخ رشد اقتصادي در بازه زماني تحقيق بر سطح اوليه درآمد سرانه در سال 
پايه ميسر است. نمودار )2(، همگرايي مطلق و موقعيت کشورها را نشان مي دهد. کشورهاي ايران، 
ترکيه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربايجان، ازبکستان و پاکستان داراي متوسط رشد اقتصادي )بر 
طبق رابطه 16( مثبت در دوره 2010-1990 بوده  و در اين بين، ايران با متوسط رشد اقتصادي 
0/06 )يا 6 درصد( به منزله معجزه رشد است. همچنين تاجيکستان، قرقيزستان و افغانستان متوسط 
رشد اقتصادي منفي را در دوره تحقيق کسب کرده اند و دو کشور تاجيکستان و قرقيزستان نيز 
با متوسط رشد اقتصادي 0/055- )يا منفي 5/5 درصد( و 0/068- )يا منفي 6/8 درصد( به منزله 
فاجعه هاي رشد محسوب مي شوند. همچنين، همان طورکه مشاهده مي شود، رابطه معکوسی بين 
متوسط رشد اقتصادي کشورهاي عضو در دوره تحقيق )2010-1990( و سطح اوليه درآمدشان 
در سال 1990 برقرار است. نکته مهم اين شکل اين است که شيب خط رگرسيون همگرايي 
بتا بسيار پايين بوده )0/01-( و نزديک به صفر است. تخمين معادله همگرايي مطلق به  مطلق 
روش حداقل مربعات معمولی )OLS( نيز حاکي از اين واقعيت مهم است که ضريب همگرايي 

مطلق بتا علی رغم منفي بودن، بسيار پايين بوده و از لحاظ آماري معنا دار نيست )جدول 3(. 

منبع: يافته ها. 

نمودار 2ـ رگرسيون مقطعي همگرايي مطلق بتا و موقعيت کشورها. 
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 .OLS جدول 3ـ تخمين مدل همگرايي بتاي مطلق به روش

احتمالضريبمتغير
 α0/0980/573

 ln[Y1990]-0/0110/564

-% λ1/23 )سرعت همگرايي مطلق(

 (R-squared): 0/043      (Adjusted R-squared): -0/076

      منبع: يافته ها. 

نتيجه آزمون همگرايي سيگما نيز سازگار با نتايج حاصل از همگرايي بتاي مطلق بوده و 
وقوع واگرايي را تأييد مي کند. روند انحراف معيار مقطعي درآمد سرانه واقعي )ريشه دوم 
افزايشي  رابطه 17( کشورهاي عضو اکو عليرغم داشتن نوسان در طول دوره تحقيق روند 
نابرابري  گفت  مي توان  بنابراين،   .)3 )نمودار  است  سيگما  واگرايي  وقوع  بيانگر  و  داشته 
درآمد سرانه نيروي کار کشورهاي عضو اکو در دوره تحقيق افزايش يافته و اين سازمان در 

کاهش شکاف درآمدي اعضای خود تا کنون موفق نبوده است. 

منبع: يافته ها. 

نمودار 3ـ پويايي انحراف معيار مقطعي درآمد سرانه واقعي کشورهاي اکو 
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2ـ2ـ5.همگراييبتايشرطيفضايي

با توجه به اين که فرضيه همگرايي شرطي در اين پژوهش با کنترل اثر متغير شرطي فضا 
در چارچوب داده هاي تابلويي آزمون مي شود، بنابراين بايد وجود وابستگي فضايي درآمد 

سرانه نيروي کار در بين کشورهاي اکو در بازه زماني 2010-1990 آزموده شود. 

جدول 4ـ آزمون هاي تشخيصي فضايي و پانلي

ارزش احتمالآماره آزموننوع آزمون

)MI( 0/000***0/075آزمون مورآن

)GC( 0/000***0/915آزمون جري

)GOG( 0/000***0/487آزمون جتيس ـ اورد

0/028**49/12آزمون هاسمن فضايي

 منبع: يافته ها. 
***: معنا داري در سطح 1 درصد و **: معنا داري در سطح 5 درصد. *: معنا داري در سطح 10 درصد. 

با توجه به نتايج آزمون هاي تشخيصي، وجود پديده وابستگي فضايي توليد سرانه نيروي 
کار در پانل براساس هر سه آزمون تأييد شده و بايد مدل سازي هاي درآمد سرانه کشورهاي 
اکو در حضور بُعد فضا انجام شود. همچنين، براساس آزمون هاسمن فضايي، روش اثرات 
ثابت فضايي کاراتر از روش اثرات تصادفي فضايي است. اين نتيجه سازگار با مباني نظري 
همگرايي است زيرا برای دوري از خطاي متغير حذف شده بايد اثرات ثابت خاص کشوري 

در معادله همگرايي لحاظ شوند. 
از سوي ديگر، با توجه به معماي سرمايه انساني1 مطرح شده توسط برخي مطالعات2 که 
بيانگر عدم تأثيرگذاري عامل سرمايه انساني بر توليد و بي معنا بودن ضريب سرمايه انساني 
در تابع سولوي تعميم يافته است، مدل همگرايي بتاي شرطي به دو صورت با لحاظ سرمايه 

انساني و بدون لحاظ سرمايه انساني در تابع توليد برازش مي شود. 

1. Human Capital Puzzle (HCP).
2. Benhabib and Spiegel (1994). Bils and Kleenow (2000). Pritchett (2001).
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 جدول 5- نتايج تخمين ضرايب مدل سولو فضايي با لحاظ اثرات ثابت 
به روش QMLE )بدون لحاظ سرمايه انساني( 

ارزش احتمال )PV(مقدار آماره z ضريباسم متغير

lnYt-1 0/2862/51**0/012

 ln(Nit+0.05)0/3981/350/176

lnS 0/2431/94*0/052

λ -0/268-1/500/134

ρ 0/6374/51***0/000

آماره آکائيک )AIC( آماره شوارتز )α)SBC ضمنيسرعت همگرايي شرطي 

0/250/2543/329-5/077

  منبع:يافته ها.
  ***: معني داري در سطح 1 درصد و **: معني داري در سطح 5 درصد. *: معني داري در سطح 10 درصد. 

نتايج تخمين مدل دوربين فضايي براي متغيرهاي تحقيق در جدول )5( نشان داده شده 
 25 برابر  شرطي  بتاي  همگرايي  سرعت  و  بوده  يک  و  صفر  بين  همگرايي  ضريب  است. 
هر  متوسط  به طور  که  است  آن  بيانگر  ضريب  اين  است.  کشور  هر  براي  سال  در  درصد 
کشور با نرخ 25 درصد در مسير رشد متوازن1 خود به سمت حالت پايدار2 حرکت مي کند. 
براساس رابطه محاسبه توليد سرانه جمعيت در سن کار، بايد ضريب متغير نرخ رشد نيروي 
کار منفي شود. ضريب متغير مجموع ميانگين نرخ رشد نيروي کار و نرخ پيشرفت فني و 
نيست.  معنادار  لحاظ آماري  از  اما  بوده،  مثبت  تحقيق  اين  ثابت در  استهالک سرمايه  نرخ 
همچنين، ضريب متوسط نرخ پس انداز مثبت و در سطح معنا داري10 درصد معنادار هستند. 
بنابراين، طبق مدل سولو در بين کشورهاي عضو اکو آن هايي که نرخ پس انداز بااليی دارند، 
به طور متوسط نرخ رشد اقتصادي باالتري کسب مي کنند. آلفاي3 ضمني )α( درواقع بيانگر 
پژوهش  اين  در  آلفا  ضريب  است.  سرمايه  نهاده  به  نسبت  کار  نيروي  سرانه  توليد  کشش 

1. Balanced Growth Path.
2. Steady State.

3. آلفاي ضمني از روابط   و  به دست مي آيد که در آن  β2، ضريب برآوردي متغير 
نرخ پس انداز است. 



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 74، بهار 1394 186 

نيروي  نهاده  به  نهاده سرمايه نسبت  پايين بودن کشش توليدي  برابر 0/254 است و نشانگر 
کار در بين کشورهاي اکو است. اين به آن معنا است که با فرض ثابت بودن ساير نهاده ها، 
درصورتي که موجودي سرمايه فيزيکي در بين کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي يک 
افزايش  اندازه 0/25 درصد  به  کار  نيروي  سرانه  توليد  متوسط  به طور  يابد،  افزايش  درصد 
خواهد يافت. ضريب λ مقدار منفي داشته و از نظر آماري معنادار نيست. تفسير اين ضريب 
به کمک تجزيه اثرات کل به اثرات مستقيم و غيرمستقيم )سرريز( ميسر است، به طوری که 
باشد،  داشته  سرانه کم تري  درآمد  دوره  ابتداي  در  که  هر کشوري  مستقيم  اثرات  طبق  بر 
نرخ رشد اقتصادي بيش تری داشته و در پايان درآمد سرانه باالتري کسب مي کند و توسط 
اثرات غيرمستقيم بر درآمد سرانه نيروي کار کشورهاي مجاور خود تأثير مي گذارد )سرريز 

مي کند(. 
همچنين براساس نتايج به دست آمده، ضريب خودرگرسيون فضايي )ρ( مثبت بوده و از 
نظر آماري در سطح يک درصد معنادار است. بنابراين، درصورتي که ميانگين وزني لگاريتم 
توليد سرانه نيروي کار کشورهاي مجاور يک کشور در منطقه اکو يک درصد افزايش يابد، 
افزايش  درصد   0/63 اندازه  به  آن کشور  کار  نيروي  سرانه  درآمد  لگاريتم  متوسط  به طور 
نتايج قابل قبولي ارائه نمي دهد و  مي يابد. لحاظ کردن متغير شرطي سرمايه انساني به مدل 
برقراي معماي سرمايه انساني )HCP( را تأييد مي کند. جدول )6( نتايج تخمين مدل سولوي 
تعميم يافته فضايي براي کشورهاي عضو اکو را نشان مي دهد. ضريب متغير سرمايه انساني 
انتخاب مدل شوارتز و آکائيک  از نظر آماري معنا دار نيست. همچنين، آماره هاي  مثبت و 
در مدل ساده سولو مقادير کم تري دارند، درحالي که بعد از لحاظ کردن سرمايه انساني اين 
آماره ها افزايش می يابند. از آنجا که مقادير کم تر اين آماره ها بر تصريح صحيح مدل داللت 
دارند، بنابر اين مدل سولو در فضايي بدون لحاظ کردن سرمايه انساني مورد بحث و تحليل 

قرار مي گيرد. 
رشد  از  بخشي  مي دهد  نشان  فضايي  خودرگرسيون  ضريب  معنا دار  و  مثبت  مقدار 
اقتصادي هريک از کشورهاي مورد بررسي به دليل اثر مجاورت )و يا فاصله( بوده و چرخه 
)اکو(  اقتصادي  همکاري  سازمان  عضو  کشورهاي  بين  در  اقتصادي  رشد  مثبت  خودکار 
برقرار است. بر طبق نتايج به دست آمد مي توان گفت بُعد مسافت در رشد و توسعه اقتصادي 
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کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي مهم و معنا دار است و کشورهاي عضو بايد به 
اين عامل مهم در گسترش همکاري ها و مبادالت تجاري در ميان خود و کشورهاي مجاور 
مورد  تحقيق  فرضيه   )5( نتايج گزارش شده در جدول  براساس  بنابراين،  توجه کنند.  خود 

پذيرش قرار مي گيرد. 

 جدول 6- نتايج تخمين ضرايب مدل سولو فضايي با لحاظ اثرات ثابت 
به روش QMLE )با لحاظ سرمايه انساني(

ارزش احتمال )PV(مقدار آماره z ضريباسم متغير

lnYt-1 0/2782/23**0/026

 ln(Nit+0.05)0/4261/270/206

lnS 0/2421/93*0/053

lnSH0/0540/170/866

λ -0/259-1/390/166

ρ 0/6294/18***0/000

آماره آکائيک )AIC( آماره شوارتز )SBC( ضمنيسرعت همگرايي شرطي 

0/2560/2516/73-3/077

منبع:يافته ها.
 ***: معناداري در سطح 1 درصد. **: معناداري در سطح 5 درصد. *: معناداري در سطح 10 درصد. 

جمعبندیومالحظات

)اکو(  اقتصادي  همکاري  سازمان  عضو  کشور  ده  اقتصادي  همگرايي  مقاله  اين  در 
رشد  اقتصادسنجي  نظري  مباني  چارچوب  در  ابتدا  شد.  بررسي   1990-2010 سال هاي  در 
سطح پايدار سرمايه سرانه مؤثر نيروي کار و توليد سرانه در حالت هاي کالسيک و فضايي 
استخراج شده و نشان داده شد که وجود اثرات مثبت سرريز رشد اقتصادي و دانش موجب 
ارتقاي سطح سرمايه سرانه و توليد سرانه نسبت به حالت کالسيک )عدم وجود اثرات مثبت 
سرريز( مي شود. سپس، فرضيه همگرايي به سطح پايدار مشترک درآمد سرانه نيروي کار 
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توسط آزمون هاي همگرايي مطلق و سيگما بررسي شد. نتايج آزمون هاي تشخيصي فضايي 
و  بوده  فضايي  وابستگي  پديده  داراي  پانل  در  کار  نيروي  سرانه  توليد  متغير  دادند  نشان 
مدل سازي هاي رشد بايد در حضور بُعد فضا انجام شود. بنابراين، فرضيه همگرايي شرطي نيز 
در چارچوب داده هاي تابلويي پوياي فضايي با لحاظ اثرات ثابت خاص کشوري و زماني 
آزمون شد. مدل تصريحي فضايي براي همگرايي شرطي حالت دوربين فضايي )SDM( بود 
نيروي کار سال جاري( و وفقه  فضايي  )توليد سرانه  متغير وابسته  که همزمان وقفه  فضايي 
توضيحي  متغيرهاي  به عنوان  را  ابتداي زيردوره  در  نيروي کار  توليد سرانه  توضيحي  متغير 

جديد وارد مدل مي کند. نتايج اين پژوهش عبارتند از:
عضو  ● ده  درآمدي  نابرابري  سيگما،  و  مطلق  همگرايي  آزمون هاي  نتايج  براساس 

سازمان همکاري اقتصادي )اکو( در دوره تحقيق )2010-1990( افزايش يافته و اين 
سازمان در کاهش شکاف درآمدي اعضای خود موفق عمل نکرده است. 

با استفاده از مدل سولوي فضايي و کنترل اثرات متغيرهاي شرطي نرخ پس انداز، رشد  ●
نيروي کار و وقفه فضايي درآمد سرانه نيروي کار، فرضيه همگرايي شرطي درآمد 
سرانه نيروي کار براي کشورهاي مذکور صادق بوده و کشورهاي اکو درآمد سرانه 
متوازن  رشد  مسير  در  درصد   25 سرعت  با  متوسط  به طور  و  داشته  متفاوتي  پايدار 
به سمت حالت پايدار خاص خود حرکت مي کنند. با توجه به مقدار مثبت و معنا دار 
متغير وقفه فضايي، اثر بُعد فضا )فاصله( در کشورهاي مذکور مثبت و معنا دار بوده و 
درآمد سرانه واقعي هر کشور ميانگين وزني از درآمد سرانه واقعي کشورهاي منطقه 
است که در آن کشورهاي مجاور بيش ترين وزن را دارند. به عبارت دقيق تر، کشش 
شد.  ارزبابي  درصد   0/63 کار  سن  در  جمعيت  سرانه  توليد  فضايي  خودرگرسيون 
بنابراين، اگر ميانگين وزني فضايي توليد سرانه نيروي کار کشورهاي عضو اکو يک 
افزايش يابد، توليد سرانه نيروي کار يک کشور عضو به طور متوسط 0/63  درصد 
درصد افزايش مي يابد که در اين بين، اثرات سرريز رشد اقتصادي کشورهاي مجاور 

)همسايه( بيش تر بوده و شدت اين اثرات در طول فاصله کاهش مي يابد. 
مطابق نتايج، متغيرهاي نرخ رشد جمعيت در سن  کار )فعال( و سرمايه انساني )نسبت  ●

جمعيت در سن   کار با تحصيالت دبيرستان به کل جمعيت فعال( بر توليد سرانه جمعيت 
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در سن  کار )APL( اثر مثبت دارند اما اثرشان معنا دار نيست. مثبت بودن ضريب متغير 
متوسط نرخ رشد جمعيت فعال حاکي از اين واقعيت مهم است که اين کشورها در 
مرحله اول توليد بوده و نزديک مرز اول و دوم توليد مي کنند. همچنين براساس نتايج 
نهاده سرمايه  و  تأييد شده  اکو  براي کشورهاي  انساني  معماي سرمايه  به دست آمده، 
فعال  جمعيت  کل  به  دبيرستان  تحصيالت  با  فعال  جمعيت  نسبت  )شاخص  انساني 

به عنوان پراکسي( تأثير معناداري در رشد اقتصادي کشورهاي مذکور ندارد. 
است  همسو   )1392( همکاران  و  مجرد  مطالعه  نتايج  با  پژوهش  اين  از  حاصل  نتايج 
سرعت  همچنين،  مي کند.  تأييد  را  اکو  عضو  کشورهاي  بين  شرطي  همگرايي  فرضيه  و 
مقدار  از  بيش تر  به مراتب  که  شده  ارزيابي  درصد   25 حاضر  مطالعه  در  شرطي  همگرايي 
بنابراين، مي توان گفت  برآوردي مطالعه مجرد و همکاران )15 درصد و 9 درصد( است. 
اثرات سرريز فضايي مثبت رشد اقتصادي باعث افزايش سرعت همگرايي شرطي در مسير 

رشد متوازن شده و بر همگرايي منطقه اي کشورهاي اکو تأثير مثبت دارد. 

پيشنهادهایسياستي

نتايج حاصل از اين تحقيق ارتباط مستقيم با تصميم گيري هاي سياستي و اقتصادي درباره 
آينده سازمان همکاري اقتصادي )اکو( دارد. مهم ترين پيشنهادات سياستي براي پژوهشگران 

و سياست گذاران سازمان اکو عبارتند از: 
مثبت خودکار  ● )ρ(، چرخه  بودن ضريب سرريز فضايي  معنادار  و  مثبت  به  توجه  با 

شد،  بحث  همان طورکه  است.  برقرار  اکو  عضو  کشورهاي  بين  در  اقتصادي  رشد 
توصيه  بنابراين  است؛  اکو  در کشورهاي  اقتصادي  رشد  سرريز  مهم  عامل  تجارت 
مي شود سياستگذاران سازمان اکو و کشورهاي عضو با اخذ تدابير مناسب، زمينه هاي 
ايجاد  بر همين اساس،  بين کشوري در ميان خود را فراهم آورند.  افزايش تجارت 
ناحيه آزاد تجاري هدف گذاري شده در موافقتنامه تجاري اکوتا مي تواند مؤثر واقع 
شده و دسترسي به بازار فروش 400 ميليون نفري را تسهيل کرده و اثرات خارجي 

مثبتی1 در کشورهاي عضو ايجاد کند. 

1. Positive Externalities 
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افزايش نابرابري درآمدي کشورهاي عضو اکو و بروز واگرايي سيگما پيامد جالبي  ●
براي توجيه کارايي اين سازمان منطقه اي ندارد. پيشنهاد مي شود مطالعات دقيق تري 

درباره عوامل ساختاري مؤثر در افزايش شکاف درآمدي اعضای اکو انجام شود. 
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