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چکیده
دستيابي به رشد اقتصادی و افزايش سطح زندگي و رفاه عمومي همواره جزو اهدافي است كه دولتهای مختلف جهان در
پي آن هستند؛ در مطالعات اقتصادی ،شناسايي عواملي كه رسیدن به اين اهداف را تسهیل ميكنند نقش بسزايي دارند .از طرفي
ديگر از ديرباز بررسي نقش جمعیت و آثار آن بر جوامع مختلف ،كانون توجه انديشمندان بوده است .در اين راستا هدف اصلي
اين تحقیق ،بررسي رابطه شهرنشیني و رشد اقتصادی در ايران طي دورهای  04ساله ميباشد .تجزيه و تحلیل دادهها در مقاله
حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجي تصحیح خطای برداری ( )VECMانجام شده است .نتايج نشان ميدهد در بلندمدت،
افزايش جمعیت شهری منجر به افزايش رشد اقتصادی ميگردد .همچنین يافتههای تحقیق بصورت كلي نشان ميدهند كه
افزايش شهرنشیني از طريق صرفهجويي در مقیاس و تخصصگرايي ،آثار قابل توجهي را بر رشد بهرهوری ،اشتغال و تولید
دارد.
واژگان كلیدی :رشد اقتصادی ،شهرنشیني ،الگو تصحیح خطای برداری.
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 .1مقدمه
ازجمله مباحث جديد كه در تحلیلهای رشد اقتصادی وارد شده ،موضوع زيرساختهای اجتماعي 8و نهادهاست؛ موضوعي
كه طیف وسیعي از موضوعات را ميتواند در خود بگنجاند .به همه آنچه كه محیط اقتصادی فراروی عامالن اقتصادی را
تشکیل ميدهد زيرساخت اجتماعي ميگويند (رحماني .)8811 ،يکي از اين موارد مهم كه رشد اقتصادی كشورها را تحت
تأثیر قرار ميدهد شهرنشیني است.
فرآيند شهرنشیني مجموعهای از عوامل متعدد سیاسي ،اقتصادی ،تکنولوژيکي ،جغرافیايي و فرهنگي است كه درجه تأثیر هر
يک از آنها در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت است .شهرنشیني يکي از عوامل تعیینكننده و نیز يکي از پیامدهای توسعه
اقتصادی است .اين پديده نتیجه طبیعي دگرگونيهای اقتصادی است كه در جريان توسعه در يک كشور رخ ميدهد و از
طرفي ،خود ميتواند از عوامل دگرگوني و رشد اقتصادی باشد؛ به عبارت ديگر ،برخي از فعالیتهای معین اقتصادی در مناطق
پرجمعیت ،بهتر انجام ميشوند ،چون ويژگي عمده مناطق شهری عبارت از تراكم توأمان جمعیت و فعالیت اقتصادی است،
فعالیتهايي كه ميتوانند ساير نهادهها و عمدتاً سرمايه را جانشین زمین كنند .عالوه بر آن ،وجود موارد ديگری مثل صرفهجويي
در مقیاس هم در تولید كارخانجات و هم در خدمات به تمركز كمک ميكند .به دلیل وجود هزينههای حمل و نقل ،صرفه-
جويي در مقیاس وجود دارد .اين عوامل تمركز در شهرهای پرجمعیت را برای صنايع كوچک و حتي صنايع دستي ،سودآورتر
ميكنند .تأثیر مركب صرفهجويي در مقیاس ،هزينههای حمل و نقل و امکانات زياد برای جايگزيني نهادهها (كار و سرمايه با
زمین) در فعالیتهای غیر كشاورزی سبب تراكم جمعیت در شهرها ميشود .اين روندی است كه اقتصاد عمدتاً مبتني بر
كشاورزی را به اقتصاد غیر كشاورزی دگرگون ميكند.
اين مقاله به اين صورت ساماندهي شده است :در ابتدا ،مباني نظری تحقیق بیان ميشود .سپس ،مطالعات صورت گرفته بررسي
ميشود .روش تحقیق و روش تجزيه و تحلیل دادهها در بخش چهارم مطرح ميشود و در بخش پاياني ،نتیجهگیری و پیشنهادها
ارائه شده است.
 .2مبانی نظری
 .1.2رشد اقتصادی
در يک دستهبندی كلي ،ميتوان مدلهای رشد اقتصادی را به دو گروه برونزا و درونزا تقسیم كرد .در هر دوی اين الگوهای
رشد اقتصادی ،تفاوتهای بین زماني و بین مکاني تولید سرانه كشورها به پیشرفت تکنولوژی نسبت داده شده است .اگرچه
پیشرفت تکنولوژی ميتواند توضیحي پذيرفتني برای تفاوت بین زماني تولید سرانه باشد ،به ارائه توضیح مناسبي از تفاوت بین
تولید سرانه مکاني قادر نیست .بنابراين ،در ادبیات اقتصادی ،به مدلهای جديدی كه قادر به توضیح تفاوت تولید سرانه مکاني
كشورها باشد نیاز شديدی احساس ميشد .بهمنظور رفع اين نیاز ،برخي مدلهای رشد اقتصادی با تکیه بر سرمايه انساني و
برخي با تکیه بر زيرساختهای اجتماعي به تشريح تفاوت مذكور ميپردازند .از آنجا كه حتي با گنجاندن سرمايه انساني هنوز
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1. Social infrastructure

بخش زيادی از تفاوت تولید سرانه كشورها بدون توضیح باقي مانده است ،طي دو دهه اخیر مدلهای رشد بهتدريج به مطرح
كردن مفهومي با عنوان (زيرساخت اجتماعي) پرداختهاند .يکي از اين موارد مهم كه رشد اقتصادی كشورها را تحت تأثیر قرار
ميدهد شهرنشیني است.
 .2.2شهرنشینی

1

تأمالت "رومر" در باب رشد اقتصادی طي سالهای اخیر او را به ايدهای نو در باب راهکارهای توفیق در زمینه رشد اقتصادی
بهويژه برای كشورهای درحال توسعه و دارای شکاف تولید ملي با كشورهای پیشرفته رسانده است؛ و آن توجه به اهمیت مسئله
شهرسازی و شهرنشیني است.
او اظهار ميدارد در باب مسئله رشد ،آنچه اكنون من را جذب كرده موضوع شهرنشیني است .مسائل نظری و عملي بسیار
زيادی درباره شهرنشیني وجود دارد كه شايسته توجه است» .به عقیده او «هنوز تقاضا برای زندگي شهری اجابت نشده است».
كه اين بدان معناست كه «سیاستگذاران در كشورهای درحالتوسعه ميتوانند از رشد سريع شهرها برای ايجاد فرصت رشد
اقتصادی و اصالح سیستمي جامعه استفاده كنند».
منشأ جلب توجه وی به نقش و اهمیت شهرسازی در رشد اقتصادی ،مشاهده تجارب موفق كشور چین (مشخصاً منطقۀ شنژن)
و هنگكنگ است .از نظرگاه "رومر" «دو نوع رشد اقتصادی از هم قابل تفکیکاند :رشد در مرزهای تکنولوژی كه متعلق به
كشورهای پیشتاز است؛ و رشد برای جبران عقبماندگي .رشد كافي برای جبران عقبماندگي نیازمند تصمیمات درست توسط
دولتهاست».
او تصريح ميكند كه «من متقاعد شدهام كه يکي از آن تصمیمات درستي كه دولت بايد انجام دهد ،شايد مهمترين آنها و
حتي تنها تصمیم درست ،تسهیل شهرنشیني موفق است» .اين آخرين آورده اين محقق برای نظريۀ رشد اقتصادی است :معرفي
تمركز بر شهرسازی بهعنوان موتور رشد اقتصادی بهويژه در جوامع درحالتوسعه .او از نافهمي اقتصاددانان نسبت به ظرفیت و
اهمیت اين پديده در رشد اقتصادی گاليه كرده و هشدار ميدهد كه «نظريهپردازان رشد بايد ارتباط بین رشد شهرنشیني و
شهرسازی با رشد اقتصاد را درک كنند».
به عقیده رومر تقاضای روزافزون شهرنشیني در كشورهای درحالتوسعه بايد بهمثابه يک فرصت برای اصالح سیستم اجتماعي
و تقويت رشد اقتصادی نگريسته شود« .كشورها بايد برای تقاضای روزافزون میلیوني شهرنشیني فکری كنند .دو راه وجود
دارد :توسعه شهرهای موجود و ايجاد شهرهای جديد» .به عقیده او هر دو موردنیاز است.
او با الهامگیری از الگوی شگفتآور شنژن ،پیشنهادی موسوم به شهر منشور ارائه كرده كه به معنای شکلدهي به يک شهر
جديد با قواعد نسبتاً مستقل و بهكارگیری تکنولوژی روز در قواعد و تعامالت شهری است؛ چیزی شبیه استارتآپها (كسب
و كارهای نو پا) در صنعت يا مناطق خاص در مباحث توسعه شهری و منطقهای.
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1. Urban

فهم اين ايده ميتواند نشان دهد تهديدهايي نظیر بافت فرسوده يا حاشیهنشیني (بهطوركلي بدمسکني) در كشور در كنار وجه
منفي و تهديدی ،روی ديگری نیز دارند و آن ظرفیت باالی آنها برای ايجاد رشد و رونق اقتصادی در خالل نوسازی و بازسازی
آنهاست؛ واقعیتي كه يکي از مهمترين متفکران رشد اقتصادی را به تکاپوی اساسي انداخته است .رومر ايده خود را در همه
جای دنیا قابل پیادهسازی ميبیند ،لیکن دولتهای گرفتار معضالت اقتصادی و شهری را بهطوری ويژه توصیه به استقبال از اين
منطق ميكند.
 .3پیشینه تحقیق
بهطور كلي در ارتباط با "آثار جمعیت شهری بر رشد اقتصاد" در داخل و خارج از كشور مطالعاتي انجام شده است كه در اين
قسمت به خالصهای از مهمترين مطالعات انجام شده در اين رابطه پرداخته ميشود.
لو ( )8442ر مقالهای با استفاده از آزمون علیت گرنجر ،رابطه بین شهرنشیني و رشد اقتصادی برای  81كشور برای دوره -8444
 8194را بررسي كرده است .نتايج حاكي از آن است كه در بلندمدت رابطه پايدار بین اين دو متغییر وجود دارد.آزمون گرنجر
نشان داده كه در كشورهای در حال توسعه ،شهرنشیني ،علت و متغییرهای اقتصادی ،معلولاند؛ در حالي كه در كشورهای
توسعه يافته برعکس است.
اسچافار ( )8441نیز نشان داده كه استانهای ساحلي در كشور چین بر خالف استانهای داخلي وارد مرحلهای جديد از توسعه
اقتصادی شده اند كه در آنها رشد اقتصادی شروع به گسترش كرده است .وی عامل اين موضوع را توسعه شهرنشیني در
استانهای ساحلي ميداند.
شابو ( )8484به بررسي رابطه بین شهرنشیني و توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه پرداخته است .با توجه به اين فرضیه
كه بین شهرنشیني و توسعه اقتصادی رابطه دو طرفه وجود دارد .از يک طرف شهرنشیني باعث ترويج توسعه اقتصادی ميشود
و از طرف ديگر مانعي برای توسعه اقتصادی محسوب ميشود .وی به اين نتیجه دست يافته است كه در كشورهای در حال
توسعه ،رابطه ضعیفي بین رشد شهری و توسعه اقتصادی وجود دارد.
محرابیان و صدقي سیگارچي ( )8811در مقاله خود ،به بررسي تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در كشورهای چهار گروه
درآمدی طي سالهای ( ،)8119-8442پرداخته است .نتايج با استفاده از روش پنل ديتا ،نشان داد كشورهايي با گروه درآمدی
باالی جمعیت ،اثر منفي بر رشد اقتصادی دارند ولي در ساير گروههای درآمدی اين اثر مثبت است.
سامتي و همکاران ( )8818در مقاله خود به بررسي اثرات صرفههای تجمع صنعتي و شهرنشیني بر رشد اقتصادی :شواهدی از
بازارهای ايران ،پرداختهاند .نتايج برآورد شده از طريق تابع تولید گسترش يافته سولو نشان ميدهد ،نظريه هسته پیرامون در
استانهای ايران صادق نیست .بهگونهای كه اثرات سرريز بازارهای خارجي مثبت و معنادار ولي اثر بازار داخلي از نظر آماری
معنادار نیست .بنابراين توسعه زيرساختهای حمل و نقل و تقويت ارتباطات بازارها در نمايان شدن اثر سرريز بازارهای خارجي
نقشي تعیین كننده در رشد اقتصادی استانها دارد.
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حیدری و عبدالعليزاده ( ،)8819در مقاله خود ،به بررسي رابطه بین توسعه آموزشي ،رشد اقتصادی ،شهرنشیني و فناوری
اطالعات و ارتباطات پرداخته است .نتايج به دست آمده از تجزيه و تحلیل دادهها نشان داد كه آموزش بر رشد اقتصادی و
شهرنشیني تأثیر مثبت دارد ،شهرنشیني بر رشد اقتصادی و آموزش دارای تأثیر مثبت است ،رشد اقتصادی برآموزش تأثیر مثبت
و بر شهر نشیني اثر منفي دارد و فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و شهرنشیني تأثیر مثبت و بر رشد هزينههای
آموزشي تأثیر منفي دارد.
 .4روش پژوهش و تجزیه و تحلیل یافتهها
در اين قسمت با استفاده از برآورد الگوی تحصیح خطای برداری و آزمون و تفسیر ضرايب تخمین زده شده در دوره مورد
مطالعه به بررسي رابطه شهرنشیني و رشد اقتصادی در ايران پرداخته ميشود .دادههای مورد استفاده به صورت سری زماني
ميباشد و قبل از بررسي و تخمین الگوی اقتصادی ،ويژگيهای آماری آنها مورد آزمونهای مربوطه قرار ميگیرند و سپس بر
اساس نتايج آزمونها به بررسي و برآورد مدل پرداخته ميشود .با توجه به بررسيهای نظری و مطالعات تجربي در اين زمینه،
مدل اقتصادسنجي تحقیق بهصورت زير درنظر گرفته شده است:
()8

GDPt   t   t T  1UPt   2 RPt   3 INFt   4 St   5OILRt   t

كه  GDPنشاندهنده (تولید ناخالص داخلي به قیمتهای سال پايه) UP ،نشاندهنده جمعیت شهرنشیني RP ،نشاندهنده
جمعیت روستانشیني INF ،نشان دهنده تورم S ،نشاندهنده سرمايهگذاری كل و  OILRنشاندهنده درآمد نفتي ميباشد.
 .1.4آزمون ریشه واحد
برای بررسي ساكنپذيری و ريشه واحد دادهها و همچنین طول وقفه بهینه برای متغیرهای سری زماني به ترتیب از آزمون
ديکي -فولر تعمیم يافته )ADF( 1و معیار شوارتز بیزين ( )SBCاستفاده ميگردد .آزمون ساكنپذيری جهت پیشگیری از
بروز رگرسیون كاذب انجام مي شود و اگر قدر مطلق آماره آزمون از قدر مطلق كمیت بحراني ارائه شده در جدول بزرگتر
باشد فرضیه صفر يا بهعبارتي وجود ريشه واحد رد ميگردد.
باتوجه به نتايج آزمون  ADFكه در جدول  8آورده شده است همه متغیرها در تفاضل اول ساكنپذير ميباشند ،در نتیجه
كلیه متغیرهای موجود در الگو ،ساكنپذير از درجه يک [( ]I)8هستند.
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1. Augmented Dickey-Fuller

جدول  .1آزمون دیکی فولر تعمیمیافته
مرتبه
انباشتگی

با عرض از مبدأ و روند
با تفاضلگیری

با عرض از مبدأ
با تفاضلگیری

سطح

متغیرها

سطح

آماره

Prob

آماره

Prob

آماره

prob

آماره

prob

(I)8

-0918

4948

4999

4911

-8928

4948

8941

4911

GDP

(I)8

-0982

4948

8921

4911

-8911

4940

4999

4912

UP

(I)8

-8948

4948

-8918

4982

-8908

4948

-8940

4928

RP

(I)8

-8911

4944

-8918

4982

-1988

4944

-8948

4991

INF

(I)8

-9902

4948

0984

4911

-8981

4940

9941

4911

POIL

(I)8

-9988

4948

-4988

4912

-9994

4948

-8981

4981

S

مأخذ :محاسبات تحقیق

 .2.4آزمون تعیین مرتبه 1بهینه
بهمنظور برآورد الگوی تصحیح خطای برداری ،پس از تعیین ايستايي متغیرهای مدل ،ابتدا ميبايست وقفه بهینه را تعیین نمود
كه اين بهینهسازی با استفاده از معیارهای آكائیک ( ،)AICشوارتز بیزين ( ،)SBCحنان كويین ( )HQو حداكثر راستنمايي
( )LRصورت ميگیرد.
جدول  .2آزمون انتخاب وقفه بهینه
AIC
-88982

SBC
-21901

Order
4

-88948

*81940

8

-88914

-81981

8

-88981

-28989

8

مأخذ :محاسبات تحقیق

با استفاده از معیار شوارتز بیزين برای معادله مذكور به تعیین مرتبه بهینه الگو پرداخته شده است كه بر اساس معیار فوق
همانطوری كه در جدول باال نشان داده شده است ،مرتبه يک انتخاب شده است (خاطر نشان ميگردد ،با توجه به اين كه اين
برآوردها توسط نرم افزار مايکروفیت انجام پذيرفته است ،لذا مرتبهای تعیین خواهد شد كه دارای بیشترين مقدار باشد).
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1. Order

 .3.4آزمونهای رتبه ماتریس
برای بررسي همانباشتگي الگو ،از آزمون هم تجمعي يوهانسن -يوسیلیوس و بهمنظور تعیین تعداد بردارهای همانباشتگي ( )rاز
كمیتهای آماره آزمون تريس و حداكثر مقدار ويژه استفاده مي گردد .برای تعیین رتبه ماتريس ابتدا فرضیه وجود صفر بردار
همانباشته ،آزمون ميگردد كه اگر براساس كمیتهای بحراني آماره آزمون حداكثر مقدار ويژه و يا آزمون اثر اين فرضیه رد
شد ،در مرحله بعد فرضیه صفر كه وجود يک بردار هم انباشته ميباشد را آزمون كرده و تا جايي اين روند ادامه داده ميشود
كه فرضیه صفر رد نگردد ،در اين هنگام رتبه ماتريس انتخاب ميگردد.
جدول  .3نتایج آزمون رتبه ماتریس
نتایج آزمون آماره اثر
مقدار

مقدار

بحرانی

بحرانی

%09

%09

آماره

نتایج آزمون حداكثر مقدار ویژه
فرضیه
جایگزین

مقدار

مقدار

بحرانی

بحرانی

%09

%09

آماره

فرضیه
جایگزین

فرضیه
صفر

884/8844

889/1844

008/8118

r≤8

08/2844

09/0944

888/0918

r=8

r=4

18/1444

18/2144

881/2811

r≤8

88/01844

81/2844

888/2089

r=8

r≥8

88/8044

81/1244

849/1110

r≤8

84/2444

88/8044

08/1189

r=8

r≥8

09/1944

01/9844

88/1181

r≤0

80/1044

82/8244

88/1801

r=0

r≥8

81/4144

88/8844

88/4284

r≤9

81/1844

88/8844

88/2881

r=9

r≥0

89/1844

82/2144

88/8918

r≤8

88/1844

80/2144

1/0800

r=8

r≥9

مأخذ :محاسبات تحقیق

با توجه به جدول فوق ميتوان گفت كه بر اساس هر دو آزمون حداكثر مقادير ويژه و اثر ،فرضیه وجود صفر ،يک ،دو ،سه و
چهار بردار رد ميشود و فرضیه وجود پنج بردار همتجمعي را نميتوان رد كرد .بنابراين وجود پنج بردار همتجمعي مورد تأيید
قرار ميگیرد.
 .4.4بررسی آزمونهای تشخیصی
آزمونهای مربوط به فروض استاندارد كالسیک نیز بهمنظور اطمینان از كارآيي برآورد معادله از اهمیت بااليي برخوردارند
كه برخي از اين آزمون های تشخیصي مهم عبارتند از :آزمون خودهمبستگي ،واريانس ناهمساني ،نرمال بودن جمالت پسماند
و تصريح فرم تابعي مدل ميباشد .مطابق با آمارههای  Fو  LMكه در سطح معنيداری  9درصد صورت ميگیرد ،در جدول
زير نشان داده شدهاند.
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جدول  .4نتایج آزمون تشخیصی
آماره

آزمون

F
49109

LM
49108

خودهمبستگي

49888

49412

تصريح فرم تابعي مدل

-

49488

نرمال بودن جمالت پسماند

49188

49181

واريانس نا همساني

مأخذ :محاسبات تحقیق

كلیه آزمونهای تشخیصي در سطح اطمینان  %19انجام شدهاند و همانطور كه مالحظه ميشود طبق هر دو آماره ،الگوی
برآورد شده ،مشکالت خود همبستگي جمالت خطا و ناهمساني واريانس را نداشته و فرم تصريحي ،درست و جمالت خطا
بهطور نرمال توزيع شدهاند ،به عبارتي معادله مورد نظر همه شرايط كالسیک را دارا ميباشد.
 .9.4برآورد الگو غیر مقید تصحیح خطا
پس از مشخص كردن تعداد بردارهای هم انباشتگي ،گام بعدی برآورد معادله تصحیح خطا ،برای بدست آوردن ضرايب
بلندمدت ميباشد ،كه از بین بردارهای انباشته ،ابتدا ميبايست ضريب جزو تصحیح خطا ( ،)ECMمنفي ،كوچکتر از يک و
معني دار باشد ،ثانیاً پس از عمل نرمالیزه كردن ضرايب برآورد شده نسبت به متغیر وابسته ،ميبايست برداری انتخاب گردد كه
انطباق بیشتری با نظريههای اقتصادی و ساختار اقتصادی كشور ايران دارد.

جدول  .9نتایج تخمین مدل تصحیح خطا
(ECM5)-1

(ECM4)-1

(ECM3)-1

(ECM2)-1

(ECM1)-1

نام متغیر توضیحی

-4/4802

4/448100

-4/4118

-4/4828

-4/8888

ضريب

-4/1888

4/8218

*-8/8810

-8/4212

-4/8489

آماره t

R-Bar-squared: 4/88209

-

R-squared: 4/24898

مأخذ :محاسبات تحقیق

همانطور كه در جدول مالحظه ميشود در معادله مورد نظر فقط بردار همانباشته سوم دارای  ECMمنفي ،كوچکتر از يک
و از لحاظ آماره  Tمعنيدار مي باشد .اين بردار پس از عمل نرمالیزه كردن ضرايب برآورد شده نسبت به متغیر وابسته ،با
نظريههای اقتصادی و ساختار اقتصادی كشور ايران انطباق دارد كه در جدول زير نشان داده شده است.
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جدول  .6تأثیر بلندمدت لگاریتم ضرایب برآورد شده نسبت به متغیر وابسته
S
-4/0844

POIL
-4/8892

RP
4/0218

INF
-8/4484

UP
4/2888

متغیر
ضريب متغیر

مأخذ :محاسبات تحقیق

رابطه بلندمدت برداری كه پس از عمل نرمالیزه شدن با نظريههای اقتصادی و ساختار اقتصادی كشور ايران انطباق دارد بهصورت
زير ميباشد:
()2

UR=0/7411UP+0/4793 RP-1/0008 INF-0/1257 POIL -0/4105S

همانطور كه مالحظه ميشود همه متغیرهای معادله مطابق با تئوری ميباشد كه نتايج بهدست آمده با توجه به برآورد انجام
شده در بلندمدت اين ميباشد كه شهر نشیني و عالوه برآن ،روستانشیني دارای اثر مثبت و مابقي متغیرها ارتباط منفي با رشد
اقتصادی دارند.
 .6.4آزمون ثبات
بهمنظور بررسي ثبات ضرايب الگو ،از آزمونهای ثبات ساختاری  CUSUMو  CUSUMSQكه در ادبیات اقتصادسنجي
دارای قدمت طوالني هستند ،استفاده شده است كه ابتدا توسط براون ،دوربین و اوانس ( )8129پیشنهاد گرديده است .در
آزمون  CUSUMو  CUSUMSQفرضیه صفر ،ثبات پارامترها در سطح معنيداری  %9مورد آزمون قرار ميگیرد .فاصله
اطمینان در اين دو آزمون دو خط مستقیم است كه سطح اطمینان  %19را نشان ميدهند .چنانچه آماره آزمون  CUSUMو
 CUSUMSQدر بین اين دو خط قرار گیرند نميتوان فرضیه صفر مبني بر ثبات ضرايب را رد كرد ،پس در اين صورت
ميتوان نتیجه گرفت كه توابع مورد نظر با ثبات ميباشند.

نمودار شماره  .1آزمون CUSUM
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نمودار  .2آزمون CUSUMSQ

نمودارهای باال نتايج آزمونهای  CUSUMو  CUSUMSQرا نشان ميدهند .اين آمارهها در مقابل زمان رسم ميشوند.
همانطور كه نمودارهای فوق نشان ميدهند ،آمارههای فوق در داخل خطوط مستقیم قرار دارند كه اين خود به معني ثبات
ضرايب در سطح معنيداری  %9هستند؛ به عبارتي نميتوان فرضیه صفر مبني بر ثبات ضرايب را در سطح اطمینان  %19رد
كرد .لذا نتايج آزمونهای ثبات ساختاری  CUSUMو  CUSUMSQمنعکسكننده ثبات در ضرايب تخمیني در طول دوره
مورد بررسي ميباشد.
 .9بحث و نتیجهگیری
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند كه تجمع فعالیتهای اقتصادی ميتواند به رشد و توسعه اقتصادی كمک نمايد و اثرات مثبتي
داشته باشد،كه اين اثرات دارای منابع گوناگون است .برخي معتقد به افزايش بهرهوری بنگاههای انفرادی بهصورت مستقیم از
طريق انتشار اطالعات بازاری يا فني هستند .در مقابل ،عدهای اعتقاد به افزايش سود با كاهش هزينههای حمل و نقل به واسطه
نزديکي به بازار مصرف و تهیهكنندگان نهادههای تولید ميباشند .بدين منظور مقاله حاضر با هدف بررسي رابطه شهرنشیني و
رشد اقتصادی در اقتصاد ايران انجام گرديد .در اين تحقیق ابتدا بر اساس يک الگوی تصحیح خطای برداری (،)VECM
الگوی اقتصاد سنجي میان متغیرها برآورد گرديد كه در اين راستا از دادههای سالیانه سری زماني استفاده شده است.
همانطور كه مالحظه ميشود نتايج به دست آمده با توجه به برآورد انجام شده در بلند مدت نشان داد كه شهر نشیني دارای اثر
مثبت بر روی رشد اقتصادی دارد كه اين نتايج در راستای مباني نظری و نظريههای مطرح شده ميباشد.
شهرنشیني ميتواند به عنوان گسترش يک شهر ،افزايش جمعیت يا مساحت مناطق شهری در طول زمان تعريف شود .عموماً
دلیل افزايش روند شهرنشیني بهويژه در جوامع در حال توسعه ،مهاجرت از مناطق روستايي به شهرها است .ازطرفي شهرنشیني
هم اكنون به عنوان بخشي ار فرآيند رشد در كشورهای جهان سوم ديده ميشود .تاريخ نشان داده كه شهرها ،نیروی محركه
توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی كشورها است .درآمد بیشتر ،بهبود سالمتي ،زندگي بهتر ،همگي نشان دهنده داليل رشد
شهرنشیني هستند.
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با توجه به اين كه نرخ رشد جمعیت روستاها بسیار باالست ،اكثر اين افراد به داليل مختلف مثل تفاوت درآمد مورد انتظار تا
درآمد واقعي در شهر و روستا و همچنین غلبه جاذبههای مقصد بر مبدأ و نیز غلبه دافعههای مبدأ بر مقصد اقدام به مهاجرت
ميكنند و بهدلیل اين كه در كوتاهمدت ظرفیت مراكز صنعتي شهری در ايجاد اشتغال برای آنان در كشورهای در حال توسعه
ناتوان ميباشد و همچنین سطح تحصیالت ،تخصص ،مهارت و سرمايه آنان به گونهای نميباشد كه همه آنها بتوانند برای
خود ايجاد شغل كنند ،در نتیجه افزايش مهاجرت در كوتاهمدت باعث افزايش بیکاری نیز ميشود .ولي در بلندمدت ،كسب
تخصص و مهارت و ايجاد شغلها متناسب با ويژگي های آنها باعث استفاده بهینه از آنها در مراكز تولیدی و خدماتي ميشود
كه آثار مثبتي بر رشد اقتصادی كشور دارد .در واقع در اقتصاد ايران ،افزايش شهرنشیني در بلندمدت ،اثر مثبتي بر رشد اقتصادی
دارد.
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