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چکيده
بهدلیل شوکهای اقتصادی و عدم تعادل در بودجههای ساختاری ،وضعیتی به وجود

میآیدکهتداومآندریکفضاینااطمینانیمنجربهایجادپدیدهاسترسدردولتهامیشود.

بهعنوانیکوضعیتبیثباتدرتأمین مالیدولتهایمحلیمیتواندبهعدم
استرسمالی 
تواناییایندولتهادرتأمین  تعهداتمالیکوتاهوبلندمدتووابستگیبیشازحدبهدولت
مرکزیدامنبزند ،لذادراینمطالعهتالششدهاستبامحاسبهشاخصاسترسمالیمحلی
ازمتغیرهایساختارمالیوبودجه ایهراستانوبااستفادهازروشتحلیلمؤلفهاصلیاقدام
به شفافسازی وضعیت مالی در  31استان ایران شود و سپس به برآورد اثرات آستانهای و
فضاییاینشاخصازطریقروشرگرسیونانتقالمالیمپانلیبررشداقتصادیواشتغالطی
دورهزمانی1384-1396پرداختهشود.نتایج،گویایاثربخشیباالیبازارنیرویکارازاسترس
میباشد.درابتداایناثراتبردومتغیررشداقتصادیواشتغالاثرآنی
درمقابلرشداقتصادی 
ومثبتیداردولیباعبورازحدآستانهاسترسمالیواعمالفشارهایمتأثرازآن،توانایی
کنترلاینعدمتعادلازبینرفتهوسببکاهشرشداقتصادیواشتغالخواهدشد .
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-1مقدمه
استرس در ساختار اقتصادی یک کشور ،از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیشبینی
فعالیتهای اقتصادی برخوردار است .بهویاه زمانی که با سرایت بحران به بخش واقعی
اقتصاد ،رشد اقتصادی ،کاهش و نرخ بیداری افزایش مییابد .استرس مالی و اقتصادی
شرایطی است که منجر به ناتوانی دولت ،مؤسسان ،بنگاههای تولیدی و خانوارها در
انجام تعهداتشان و از دست دادن توانایی تخصیض منابع مالی تحت اختیارشان میشود.
همچنین استرس اقتصادی منجر به گسترش بیثباتی اقتصادی شده و با اختالل در
عملدرد سیستم اقتصادی به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی آسیب میرساند .مقادیر
بحرانی استرس در اقتصاد ،بحران نامیده میشود (آرنت2012 ،1ن.
بهدلیل شوکهای اقتصادی و عدم تعادل در بودجههای ساختاری ،وضعیتی
بهوجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در
دولتها میشود .استرس مالی بهعنوان یک وضعیت بیثبان در تأمین مالی دولتهای
محلی میتواند به عدم توانایی این دولتها در تأمین تعهدان مالی کوتاه و بلندمدن و
وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند ،لذا بسته به اینده اثران استرس
بهصورن مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود ،به اقدامان و پاسخهای دولتهای
مرکزی و محلی برمیگردد (بریان و دنیل1993 ،2ن.
زمانی که دولت محلی دچار کسری بودجه میشود و هرسال به حجم این کسری و
شداف افزوده میشود ،شدنندگی را در وضعیت مالی ایجاد میکند و لذا تمام تصمیمان
و برنامهریزیهای این دولت در یک فضای نااطمینانی صورن میگیرد که خود موجب
تضعیف ساختارهای مالی از جمله سیستم مالیاتی میشود .از سوی دیگر ،بهدلیل
افزایش بیش از حد هزینهها نسبت به درآمدها ،توانایی دولتهای محلی در تأمین
تعهدان مالی کوتاه و بلندمدن خود دچار تزلزل خواهد شد و رفتارهای مالی دولتهای
محلی در جهت وابستگی بیش از حد به بدهیها برای تأمین مالی هزینهها ،به تأخیر
انداختن استقالل دولتهای محلی و عدم توانایی پرداخت برای خدمان ضروری پیش
میرود.
لذا این ضرورن احساس میشود که سیاستگذاران در دولتهای مرکزی و محلی
به عالمت های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثران این نوع استرسها
نیاز دارند .به ویاه در ایران که طی سالهای اخیر با قرار گرفتن در معرض تحریمهای
1. Arnett
2. Brian and Daniel
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اقتصادی و سیاسی ،دچار محدودیت منابع مالی شده و با کاهش فعالیتهای اقتصادی،
کاهش حاشیه سود شرکت ها و متضرر شدن بازارهای مالی ،بر توسعه این بازارها و سایر
متغیرهای کالن اقتصادی اثر میگذارد .بنابراین تداوم این روند در دولتهای محلی
سبب ایجاد استرس مالی محلی شده و بهعنوان یک عالمت آشدار ،وقوع بحران مالی را
در دولت محلی هشدار میدهد.
همانطورکه پدیده استرس مالی در ایالتها و شهرها در حال گسترش است ،نیاز
به عملیاتی کردن این شاخض وجود دارد .بررسی مبانی نظری و مطالعان انجام شده
نشان میدهد که موضوع استرس مالی به سبب اهمیت ویاهای که برای ساختار و
سیستم تأمین مالی دولت دارد ،ولی بهصورن کاربردی و جامع به آن پرداخته نشده
است .با توجه به اثرگذاری این شاخض بر متغیرهای کالن اقتصادی و منطقهای ،میتوان
گفت محاسبه آن میتواند بهعنوان یک کانال واسطه جهت اثرگذاری شوکهای وارده بر
سیستمهای تأمین مالی در نظر گرفته شود و بهدنبال آن بر تصمیمان و
سیاستگذاریهای عامالن اقتصادی اثر میگذارد.
افزونبر این به دلیل اهمیت بارز تأمین مدیریت منابع مالی در بهبود رشد اقتصادی
و اشتغال در دولتهای محلی ،در این مطالعه تالش میشود اثران شاخض استرس مالی
محلی بر متغیرهای رشد منطقهای و اشتغال در استانهای ایران به طریق روشهای
آستانهای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا نه تنها وضعیت استانها در زمینه
برخورداری از استرس مالی مشخض شود ،بلده با تعیین رابطه آن با رشد و اشتغال به
اتخاذ تصمیمان سیاستگذاران و برنامهریزان در دولتهای مرکزی و محلی کمک
شایانی کند.
لذا سازماندهی این مطالعه بهصورن زیر است؛ در قسمت دوم به مبانی نظری
استرس مالی محلی و اثران آن بر رشد منطقهای و اشتغال تحقیق پرداخته و در قسمت
سوم مطالعان تجربی داخلی و خارجی مطرح میشود .در قسمت چهارم روششناسی
تحقیق و متغیرها و مدلهای برآوردی معرفی میشوند .در قسمت پنجم یافتههای
تجربی تحقیق و در نهایت در قسمت ششم ،نتیجهگیری و پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.
-2مبانینظری 
در ادبیان نظری دولتهای محلی و ایالتی سه اصطالح؛ وضعیت مالی ،استرس
مالی و بحران مالی بهطور پیوسته به یددیگر مرتبط هستند و در طول زمان در
تحلیلهای مختلف دچار تغییر شده اند .باتوجه به وضعیت مالی و تغییران نزدیک آن به
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سالمت مالی ،این دو اصطالح بهطور معمول وضعیت مالی یک ایالت یا دولت محلی را
تشریح میکنند (وانگ و همداران2007 ،1؛ هندریک2004 ،2؛ کامنیدار و همداران،3
2006ن.
ادبیان نظری در حوزه تأمین مالی دولتهای مرکزی و محلی نشان میدهد که
استرس مالی یک وضعیت از عدم تعادل و بیثباتی است .عدم تعادل بین خدمان
عمومی که دولت ارائه میکند یا بهطور واضحتر هزینهها بیش از منابع مالی در دسترس
باشند (اسدورسون و پلرهوپلز2010 ،4ن .
در این مطالعه استرس مالی بهصورن "عدم توانایی دولت برای تأمین تعهدان مالی
کوتاه و بلندمدن همراه با عدم توانایی در افزایش درآمدها یا ارائه کاالها و خدمان"
تعریف میشود .همانطورکه مالحظه میشود تعریف استرس مالی مشابه وضعیت مالی
است ،چرا که استرس مالی نشاندهنده وضعیت مالی ضعیفتری است.
استرس محصولی از یک ساختار آسیبپذیر و برخی شوکهای برونزا و ساختاری
در دولت مرکزی و محلی است .اگر استرس مالی سیستماتیک باشد ،رفتار اقتصادی
میتواند بهطور مناسبی اجرا شود ،برای آنده اثران معدوس و نامطلوب بر اقتصاد واقعی
داشته باشد .بنابراین استرس مالی یک متغیر پیوسته با طیفی از مقادیر شدید است که
تبدیل به بحران میشود.
شدنندگی در سیستمهای تأمین مالی در دولتهای مرکزی و محلی ،ضعف در
ساختار سیستم و وضعیت مالی را شرح میدهد و شوکهای بیشتر در این وضعیت
منجر به استرس میشود .از علل استرس مالی در یک دولت محلی میتوان به
شوکهای اقتصادی موقتی ،عدم تعادل بودجههای ساختاری ،دسترسی محدود به منابع
مالی پایدار ،عملدرد اقتصادی ملی ناپایدار ،کنترل دولتی متمرکز ،نتایج تمرکززدایی،
ضعفهای نهادی و مدیریتی شامل فساد در جمعآوری و استفاده از منابع اشاره نمود که
منجر به تضعیف وضعیت مالی میشوند .از سوی دیگر نااطمینانی در فرایندهای
بودجهای هم در سطح ملی و هم در سطح محلی سبب اختالف و شداف بزرگتری در
جریانهای در آمدی خواهد شد (چراکه بخش اعظمی از درآمدهای دولت محلی بهدولت
مرکزی وابسته استن .همچنین برنامهریزیهای کوتاهمدن تدرار بودجهبندی و تعویق
طوالنی در برنامهها را سبب خواهد شد ،که اینها همگی از جمله علل استرس مالی در
1. Wang et al.
2. Hendrick
3. Kamnikar et al
4. Scorsone and Plerhoples
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دولتهای محلی هستند (چاپمن و همداران2003 ،1ن .در شدل (1ن این روند نشان داده
شده است.
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منبع :مقاله ایلنیگ و لیو245 ،2006 ،
شکل.1چارچوبشکلگیریاسترسمالیدردولتهایمحلی 

علل و اثران استرس مالی را میتوان در سه گروه تقسیمبندی کرد؛ گروه اول
مربوط به نقش چرخههای اقتصادی در دولتها میباشد که موجب رشد سریع یا رکود
اقتصادی میشود و همین مقدمان افزایش بیداری را در دولتهای محلی فراهم میکند.
گروه دوم مربوط به فقدان انگیزههای تجاری و کاهش فعالیتهای صنعتی در
دولتهای محلی بوده که موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه افزایش تقاضا
برای خدمان اجتماعی در دولتها شده که همین امر به خودی خود استرس را افزایش
داده است .از سوی دیگر فقدان انگیزههای تجاری نیز عدم توانایی دولت را برای توسعه
انگیزههای زیربنایی جهت جذب سرمایهگذاری افزایش میدهد که در این حالت نیز
استرس مالی افزایش مییابد.
در گ روه سوم ،عدم کارایی اداری ،فساد ،دستمزدهای باال برای برخی شهرداریها و
مخارج باالی رفاهی از جمله علل استرس مالی در دولتهای محلی میباشد که موجب
اثران اقتصادی خواهد شد (شامسوب و اکوتو2004 ،ن ،لذا برای رسیدن به اهداف ثبان
اقتصادی که منجر به تعادل در اقتصاد کالن میشود ،دولتهای مرکزی باید توجه خود
1. Chapman
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را معطوف به تخصیض بهینه بودجه کنند و دولتهای محلی نیز بایستی تعادل بین
درآمدها و هزینههای خود را حفظ کنند .در این حالت میتوان انتظار داشت اشتغال در
وضعیت مناسبی قرار دارد و میزان مهاجرنها کاهش یافته و بهرهوری نیروی کار نیز
افزایش مییابد.
ندته مهم در بحث اثران استرس مالی بر رشد اقتصادی و اشتغال ،موضوع مهاجرن
مالی است که موجب انتقال منابع سرمایهگذاران محلی به نقاط دیگر میشود ،همین
امر ،سرمایههای یک منطقه جهت ایجاد تولید و فعالیتهای اقتصادی و بهدنبال آن
افزایش اشتغال روبه کاهش رفته و موجب کسادی مالی در منطقه خواهد شد.
در مدل مفهومی (2ن ،پاسخهای دولتهای محلی به استرس مالی را نشان میدهد
که از طریق محدودیت های مالیاتی و قانونی چه اثراتی بر بازار اشتغال و بهرهوری نیروی
کار وارد شده است .استراتایهای دولت محلی برای تغییر استرس مالی به درجه و
فرکانس استرس بستگی دارد .براین اساس استفاده از ابزارهای مدیریتی همچون
محدودیتهای بودجهای ،مالیاتی محتملتر است .پاسخهای دولت محلی به استرس
مالی را میتوان در چند حوزه خالصه کرد:
 کاهش و یا به تعویق انداختن سرمایهگذاریها در دوره استرس ،که این خودموجب کاهش رشد اقتصادی و اشتغال در دولت محلی میشود.
 کاهش مخارج بیش از هزینههای آتی که موجب شداف بودجهای بزرگتریخواهد شد.
 افزایش مالیانها و هزینهها تغییر زمان پرداختهای برنامهریزی شده بهدلیل افزایش بیش از حد هزینههانسبت به درآمدها
 افزایش بدهیهای نقدی ،بودجهای ،بلندمدن و خدماتی افزایش درجه تمرکززایی مالی افزایش مهاجرن مالی به مناطق دیگر و در نتیجه کاهش تولید و سرمایهگذاری،اشتغال و سایر متغیرهای بهبود اقتصاد در یک منطقه
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خدمات به شهروندان

استرس



کاهش
اشتغال

افزایش مالیات



کاهش 
مخارج


کاهش رشد
اقتصادی

مالی محلی

کسری بودجه
بزرگتر شدن 

ساختارهای
درآمدی

کاهش تنوع درآمدی

منبع :یافتههای تحقیق
شکل.2کانالهایاثرگذاریاسترسمالیمحلیبررشداقتصادیواشتغال 


-3مروریبرمطالعاتتجربی

-1-3مطالعاتتجربیخارجی 

برتی و همداران2012( 1ن ،در مطالعهای به برآورد یک شاخض هشدار اولیه از
استرس مالی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداختهاند .این شاخض خود به دو
زیرشاخض مالی و مالی 2تقسیم شده است تا اثران بنگاههای خصوصی ،خانوار و دولت
بهصورن جداگانه بررسی شود .همچنین در این مطالعه از روش عالمتدهی آستانههای
استرس مالی شناسایی شدند .از متغیرهای سرمایهگذاری بینالمللی خالض ،پسانداز
خانوارها ،جریان اعتباران بخش خصوصی ،اهرم مالی ،بدهیهای کوتاه و بلندمدن و
غیره استفاده شده است.
3
ماگدونیس و تسوپاندیس (2016ن در مطالعهای به ارتباط متقابل استرس مالی و
مالی در اقتصادهای  G5پرداختهاند .یافتهها نشان میدهد که ارتباط بین این دو
شاخض بسیار حساس و شدید است بهویاه در طول دوران بحران مالی جهانی و پس از
1. Berti et al.
2. Financial and Fiscal
3. Magkonis and Tsopanakis
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آن .شاخض استرس مالی بهصورن ترکیبی از شاخضهای ساختار بودجهای ،بدهی
خالض ،نرخ وابستگی و برای استرس مالی نیز از متغیرهای نوسانان قیمت سهام ،بازده
سهام ،نوسانان بازار ارز ،اوراق قرضه و غیره ستفاده شده است.
تامپسون2017( 1ن در مطالعه ای به بررسی اثران عالئم استرس مالی بر مالی دولت
محلی ،قیمتهای مسدن و کیفیت خدمان عمومی در اوهایو و طی دوره 1999-2012
پرداخته است .در مورد اثران استرس مالی بر کیفیت خدمان عمومی از جمله (امنیت،
جادهها و غیرهن نیز در بلندمدن موجب کاهش آن شده است .الزم به ذکر است در این
مطالعه برای شاخض استرس مالی از متغیرهای دامی یک برای دورههای دارای استرس
و صفر برای سایر دورهها و از متغیرهای تغییران در هزینهها و درآمدها بهعنوان عوامل
مؤثر بر استرس نیز استفاده شده است.
شی2019( 2ن در مطالعهای به بررسی پاسخهای دولت محلی به استرس مالی در
قالب کاهش اشتغال بخش عمومی در طول بحرانهای بودجهای  2009-2008پرداخته
است .در این مطالعه از  4معیار برای برآورد استرس مالی استفاده شده اس؛ بدهیهای
نقدینگی ،بودجهای ،بلندمدن و خدماتی .یافتهها نشان میدهد که شدن رکود اقتصادی
پس از بحران بزرگ سبب کاهش شدید کارگران بخش عمومی بهعنوان راهی برای
مقابله با کمبود بودجه شده است.

-2-3مطالعاتتجربیداخلی 
ندته حائز اهمیت آن است که در داخل کشور مطالعهای که بهطور مستقیم به
محاسبه شاخض استرس مالی در دولتهای محلی بپردازد ،انجام نشده است ،ولی در
قالب متغیرهای نشاندهنده استرس همچون کسری بودجه ،بدهیهای عمومی و
تمرکززدایی مطالعاتی انجام شده است که در قسمت مطالعان داخلی به آنها پرداخته
خواهد شد.
عباسی و همداران (1394ن ،به بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و بودجهای دولت بر
اندازه دولتهای محلی (استانهان و رشد اقتصادی استانها پرداخته است .برای این
منظور دادههای مالی ،بودجهای و اقتصادی  30استان کشور برای دوره  10ساله
 1381-1390جمعآوری شده است .نتایج با استفاده از روش دادههای ترکیبی نشان
داده است که تمرکززدایی مالی و درآمد سرانه استانها روی اندازه دولتهای محلی
1. Thompson
2. Shi
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(استانین تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابراین واگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد
به استانها و افزایش درآمد استانها به افزایش اندازه دولتهای استانها کمک کرده و
نتایج نشان داده که تمرکززدایی مالی ،نیروی کار شاغل استانی و بودجه عمرانی استانی
تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.
سلمانی و همداران (1395ن ،در مطالعهای به بررسی اثران کوتاه و بلندمدن
بدهیهای دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی  1354-1392و با استفاده از
روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی پرداختهاند ،نتایج این مطالعه نشان میدهد که
نسبت بدهی دولت به  GDPبر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی دارد .این تأثیر در الگوی
رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر  GDPغیرنفتی
و همچنین در بلندمدن نسبت به کوتاهمدن بیشتر است.
وجه تمایز این مطالعه با مطالعان تجربی انجام شده در داخل و خارج از کشور در
دو جنبه اساسی می باشد؛ اول یدپارچگی در محاسبه شاخض استرس مالی محلی که در
مطالعان پیشین صرفاً براساس میانگین و روند برخی از متغیرهای اثرگذار انجام شده
است .ولی در این مطالعه تالش میشود با استفاده از روشهای آماری و اقتصادسنجی به
استخراج نوسانان هریک از متغیرهای مؤثر در استرس مالی پرداخته شده و سپس در
قالب روشهای ترکیبی به یک شاخض کلی از استرس مالی محلی دست یافته شود.
دوم آنده با استفاده از ماتریس مجاورن در قالب روشهای پانل آستانهای به بررسی
اثران فضایی و آستانه ای این شاخض بر دو متغیر مهم کالن اقتصادی یعنی رشد
اقتصادی و اشتغال پرداخته شود .با بررسیهای انجام شده در مطالعان داخلی و
خارجی ،این دو وجه تمایز تاکنون در هیچ مطالعهای یافت نشده است.


-4روششناسیپژوهشومعرفیمدلومتغیرها 

-1-4معرفیمدلهاومتغیرها 
همانطورکه درآمدها و مخارج عمومی دارای اثران درونرانی و برونرانی بر روی
سیاستهای اقتصادی هستند ،می تواند دارای یک رابطه غیرخطی یدنواخت با رشد
اقتصادی نیز باشد ،لذا در این مطالعه به تبعیت از چن و همداران2016( 1ن ،بهمنظور
شناسایی سطح بهینهای از شاخضهای مالی دولت محلی ،ترکیب بهینهای از درآمدها و
مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود .باتوجه به مدلهای رشد درونزا
1. Chen et al.
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بهمنظور بررسی ترکیب بهینهای از یک شاخض متمرکز از متغیرهای مالی (استرس
مالین از روش رگرسیون انتقال مالیم پانلی استفاده میشود.
در این مطالعه براساس مبانی نظری ارائه شده و موجود در حوزه اثران استرس
مالی محلی بر رشد منطقهای و اشتغال (مطالعه شی (2019ن ،برای 50ایالت آمریدان
تالش میشود به بررسی اثران این شاخض بر متغیرهای یاد شده در  31استان ایران و
طی دوره زمانی  1384-1396پرداخته شود.
الزم به ذکر است ،بهدلیل اثران فضایی بین استانها ،در این مطالعه تالش شده
است ،از حاصلضرب ماتریس مجاورن در استرس مالی ،رشد منطقهای و اشتغال استفاده
شود .مزیت استفاده از این رویدرد در مقایسه با سایر روشهای اقتصادسنجی در متفاون
بودن استرس مالی در استانهای ایران میباشد که یدی از عوامل مؤثر در تفاون
ساختارهای درآمدی و هزینهای هر استان است .از سوی دیگر اثران فضایی رشد
منطقهای و اشتغال هر استان نیز میتواند بر استانهای همجوار اثرگذار باشد و موجب
مهاجرن یا جذب نیروی کار شود و بهعنوان یدی از عوامل مؤثر در رشد نامتوازن
استانها عمل کند و نتایج شفافتری را برای سیاستگذاران و برنامهریزان ارائه نماید.
FSIit f(Q it , γ, Q D ) + β2 wi FSIit +

(1ن

)(2

FSIit f(Q it , γ, Q D ) + β2 wi FSIit

GDPit = β0 + β1 (1) FSIit + β1
β3 wi GDPit + εit

)(2

)(1

EMit = β0 + β1 FSIit + β1
+β3 wi EMit + εit

( 2ن
بهطوریکه:
 :FSIitشاخض استرس مالی محلی که با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی
بهدست میآی و در قسمت  -2-4به متغیرهای مورداستفاده در استرس مالی محلی و
روش محاسبه آن پرداخته شده است.
 :EMitنرخ اشتغال که بهصورن نسبت تعداد جمعیت شاغل ( 15ساله و بیشترن به
کل جمعیت فعال ( 15ساله و بیشترن (شاغل و بیدارن ،ضربدر  100محاسبه میشود.
داده های مربوط به این متغیر از نتایج آمارگیری نیروی کار موجود در مرکز آمار
گردآوری میشود.
 :GDPitرشد تولید ناخالض داخلی واقعی هر استان براساس سال پایه 1395
دادههای مربوط به این متغیر از حسابهای منطقهای مرکز آمار تهیه میشود.
 :wiبهدلیل وجود جزء مدانی در دادههای مورد بررسی و با توجه به همسایگی و
مجاورن استان های با یددیگر ،ماتریس اثر تشدیل و با ضرب در متغیرهای استرس مالی
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محلی ،رشد منطقهای و اشتغال ،بهعنوان اثران فضایی این متغیرها در معادالن آورده
شده است.
)  : f(Qit , γ, QDتابع انتقال در مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی است که در
معادالن (1ن و (2ن بهعنوان تابع انتقال انتخاب شدهاند و بهصورن زیر تعریف میشود:
−1

,

m

]) f(Q it , γ, Q D ) = [1 + exp(−γ ∏(Q it − Q c

( 3ن

c=1

γ > 0, Q1 ≤ ⋯ ≤ Q m

 Qcپارامتر مدانی از تابع انتقال γ ،پارامتر مالیم است و این پارامترها درجه انحراف
و انتقال تابع لجستیک و سرعت انتقال رژیم در سیستمهای متفاون را نشان میدهد .از
این پارامترها جهت تعیین ترکیب بهینه استرس مالی محلی بر رشد منطقهای و اشتغال
استفاده میشود.

-2-4محاسبهشاخصاسترسمالیمحلی 
چندین چارچوب برای اندازهگیری استرس مالی هم بهصورن کاربردی و هم
بهصورن تئوریدی وجود دارد (مد2006 ،1ن ،ولی برای اندازهگیری استرس مالی ضروری
است که عوامل مهم وضعیت مالی محلی تعریف شود ،یا به عبارن دیگر بیان شود که
استرس مالی ،انحراف از چه هست؟ در این مطالعه ،وضعیت مالی بهعنوان توانایی یک
دولت محلی در تأمین تعهدان مالی کوتاه و بلندمدن خود همراه با افزایش درآمد و ارائه
کاالها و خدمان مطرح میشود .حال استرس مالی بهعنوان وضعیت مالی ضعیف در یک
دولت محلی بیانگر عدم توانایی در تأمین تعهدان مالی میباشد که همراه با اختالل در
ارائه کاالها و خدمان ایجاد میشود .تعیین چارچوب وضعیت مالی به محققان و
برنامهریزان ایالتی و محلی این امدان را میدهد تا برای عملیاتی کردن تعریف وضعیت
مالی و استرس مالی از استانداردهای دولتهای محلی و ایالتی استفاده کنند .در
تحقیقان گستردهای که در حوزه سیاست عمومی توسط گروز و همداران 2در سال
 1981انجام و بهعنوان قویترین چارچوب در تعیین وضعیت مالی دولتهای ایالتی و
محلی شناخته شده است ،میتوان شاخض استرس مالی را نیز از آن استخراج کرد.

1. Mead
2. Groves et al

568

،شمارهی،3پاییز1399

تحقیقاتاقتصادی/دورهی55



ترکیب این شاخض به صورن چهار نوع توانایی پرداخت بدهی است که عدم توانایی در
پرداخت آنها را میتوان بهعنوان شاخض ترکیبی برای استرس مالی در نظر گرفت:
 -1توانایی پرداخت بدهی بهصورن نقدی که مربوط به نقدینگی دولت است و
توانایی برای پرداخت صورتحسابها را شامل میشود.
 -2توانایی پرداخت بدهیهای بودجهای که مربوط به توانایی دولت برای تأمین
تعهدان مخارج بدون کسری بودجه است.
 -3توانایی پرداخت بدهیهای بلندمدن که مربوط به توانایی دولت در پرداخت
هزینههای بیش از یدسال (غیرجاری و سرمایهاین است.
 -4توانایی پرداخت بدهیهای سطح خدمان که مربوط به توانایی دولت برای ارائه
و پرداخت سطوح کیفیت خدمان موردنیاز برای تأمین سالمتی و رفاه یک
جامعه میباشد.
افزونبر این در مطالعه شامسوب و اکوتو (2004ن ،از سه ساختار عمده درآمدی
شامل؛ ساختارهای درآمدی و هزینهای ایالتی و محلی ،تنوع درآمدهای محلی و
تمرکززدایی مالی و همچنین شاخض تالش مالیاتی برای نشاندادن وضعیت مالی و
استرس مالی استفاده شده است ،لذا در این مطالعه ،انتخاب متغیرهای مورد بررسی در
این مطالعه براساس مطالعان فوق و با اعمال تغییراتی از جمله نوع متغیرها و محاسبه
نوسانان هرکدام از متغیرها متناسب با ساختار مالی اقتصاد ایران میباشد که براساس
دو مرحله ذیل ساخته میشود:

الف)انتخابمتغیرهایمهممالیمحلیواستخراجنوسانات 
از بخشهای مهم ساخت استرس مالی محلی ،انتخاب متغیرهاست .در انتخاب
متغیرهای مالی بایستی به این ندته توجه داشت که هر متغیر یک یا چند جزء از
مشخصه های اصلی استرس مالی را پوشش دهند و با توجه به ساختار بودجه ساالنه
دارای تواتر ساالنه و در دسترس باشند .به جهت استخراج نوسانان هر کدام از متغیرها،
از روشهای خانواده گارچ (GARCHن استفاده میشود .از جمله متغیرهای مهم و مؤثر
در ساخت شاخض ترکیبی استرس مالی محلی ،میتوان به متغیرهای جدول (1ن اشاره
کرد:
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جدول.1متغیرهایمؤثردرساختشاخصاسترسمالیمحلیبرایاستانهایایران 

متغیر 
نسبت بدهیهای
جاری به کل
درآمدهای هر استان
کسری بودجه هر
استان
نسبت بدهیهای
بلندمدن به کل
درآمدهای هر استان
نسبت مخارج به کل
درآمدهای هر استان

تنوع درآمدی

شاخض تالش
مالیاتی
منابع درآمدی دولت
محلی
شاخض تمرکززدایی
درآمدی
شاخض تمرکززدایی
هزینهای
شاخض تمرکززدایی
مالی عمودی

روشاندازهگیری 

نوع
معیار 
اثر* 
عدم توانایی در مثبت نوسانان مربوط به نسبت عملدرد پرداختیهای
هزینهای به عملدرد دریافتیهای هر استان
پرداخت بدهیهای
نقدی
عدم توانایی در مثبت نوسانان مربوط به تفاون بین عملدرد دریافتیها و
پرداختیهای هر استان
پرداخت بدهیهای
بودجهای
عدم توانایی در مثبت نوسانان مربوط به عملدرد پرداختیهای هر استان از
بخش تملک داراییهای سرمایهای یا عمرانی
پرداخت بدهیهای
(بدهیهای غیرجاری و بلندمدنن
بلندمدن
عدم توانایی در مثبت نوسانان مربوط به نسبت مخارج خدماتی (خدمان
عمومی ،دفاعی و امنیتی ،قضایی ،اقتصادی ،محیط-
پرداخت بدهیهای
زیست ،مسدن و عمران شهری ،سالمت ،فرهنگی،
خدماتی
آموزش و پرورش ،رفاه اجتماعین به درآمد هر استان
استقالل دولت منفی نوسانان مربوط به درآمدهای محلی از جمله؛ انواع
مالیان بر درآمد ،فروش ،دارایی به کل درآمدهای هر
محلی
استان (با استفاده از شاخض هیرشمن -هیرفیندالن
استقالل دولت مثبت نوسانان مربوط به شداف بین مالیانهای واقعی و
بالقوه بهصورن نسبتی از تولید ناخالض داخلی هر
محلی
استان
استقالل دولت منفی نوسانان مربوط به نسبت درآمدهای محلی هر استان
به کل درآمدهای استان
محلی
استقالل دولت منفی نوسانان مربوط به نسبت درآمدهای هر استان به
درآمدهای کل کشور
محلی
استقالل دولت منفی نوسانان مربوط به نسبت مخارج هر استان به مخارج
کل کشور
محلی
نوسانان مربوط به محاسبه (-1
استقالل دولت منفی
مقدار درآمدها در سطح استانها
محلی
مقدار هزینهها در سطح استانهان

*باتوجه به هماهنگسازی اثران در شاخضسازی ،متغیرهایی که دارای اثر منفی بودند ،را معدوس
شدهاند تا همه متغیرهای انتخابی اثر مثبت و افزایشی بر استرس مالی محلی داشته باشند.
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ب)ساختشاخصترکیبیاسترسمالیمحلیبااستفادهازروشتحلیلمؤلفه
اصلی )PCA(1
تجمیع و یدپارچهسازی نماگرهای مختلف چند بعدی در قالب یک شاخض منفرد،
بهعنوان یک راهحل بسیار مناسب شناخته میشود .رویدردهای پارامتریک برای تجمیع
و یدپارچهسازی نماگرها ،بهعنوان مناسبترین راه برای تعریف وزن (یا امتیازن هر نماگر
در شاخض ترکیبی بهطور گستردهای مورد پذیرش میباشد .یدی از رایجترین روشها
برای این منظور ،روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCAن است .با استفاده از این روش ،میتوان
ابعاد مورد بررسی را کاهش داد و ترکیبی از نماگرها را با یک شاخض جمعی معرفی
کرد .این شاخض ،بهطور کامل ویاگیهای کلی نماگرهای مختلف را خواهد داشت .از
تحلیل اصلی برای یدپارچهسازی نماگرهای مختلف بازار مالی و انتخاب یک شاخض
ترکیبی مناسب برای استرس مالی استفاده شده است (چن و وو127 ،2010 ،2ن.
باتوجه به نتایج بهدست آمده از محاسبه شاخض استرس مالی محلی در استانهای
ایران به روش تحلیل مؤلفه اصلی (شدل 4ن ،مشخض میشود که بهترتیب استانهای
کهگیلویه و بویراحمد (2/13ن ،لرستان (1/65ن ،کرمانشاه (1/32ن ،کردستان (1/31ن،
ایالم (1/19ن و هرمزگان (1/08ن ،دارای باالترین میزان از استرس مالی در دولتهای
محلی خود بودهاند و در مقابل آن بهترتیب استانهای تهران (-1/43ن ،خراسان رضوی
(-1/35ن ،قزوین (-1/33ن ،البرز (-1/31ن و سمنان (-1/20ن دارای پایینترین میزان
استرس مالی محلی بودهاند .این نتایج تاحدودی به تمرکزگرایی استانها به مرکز و
پایتخت کشور و مجاورن با دولت مرکزی ارتباط مییابد ،که اکثر استانهای همجوار با
استان تهران دارای استرس مالی کمتری نسبت به سایر استانها بودهاند ،در حالی که
بیشتر استانهای مرزنشین دارای باالترین حجم استرس مالی طی دوره زمانی انتخابی
میباشند.

1. Principal Component Analysis
2. Chen & Woo
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منبع :یافتههای تحقیق
شکل.4میانگینشاخصاسترسمالیمحلیدراستانهایایرانطیدورهزمانی-1396
1384بااستفادهازروشتحلیلمؤلفهاصلی 

-3-4روشرگرسیونانتقالمالیمپانلی)PSTR(1جهتبرآورداثراتاسترس
مالیمحلیبررشدمنطقهایواشتغال 
مدلهای رگرسیون انتقال مالیم پانلی نمونه اولیه از طیف مدلهای رگرسیونی
مبتنی بر دادههای تابلویی هستند ،که به وسیله هانسن1999( 2ن ارائه شدهاند .در این
مدلها ضرایب رگرسیونی میتوانند در طول زمان و برای واحدهای مقطعی تغییر یابند
و مشاهدان تابلویی در این مدلها با توجه به متغیر آستانهای که کمتر یا بیشتر از مقدار
آستانهای تع یین شده باشند ،به چند گروه یا رژیم همگن تقسیم میشوند .البته در این
مدلها مشاهدان بسیار نزدیک به مقدار آستانهای وجود دارند که بهدلیل اختالفان
کوچک در دو گروه متفاون قرار گرفتهاند و از اینرو ،نحوه اثرگذاری آنها با یک جهش
شدید مواجه است (چیو و همداران2011 ،3ن .برای فائق آمدن بر این مشدل ،فوک و
همداران2004( 4ن ،گونزالز و همداران2005( 5ن ،مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی را
ارائه و توسعه دادهاند که در حقیقت ،شدل گسترش یافته مدل  PTRبا لحاظ تابع انتقال
1. Panel Smooth Transition Regression
2. Hansen
3. Chiou et al.
4. Fok et al.
5. Gonzalez et al.
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است .بنابراین در مدل  ،PSTRشیب تابع انتقال که بیانکننده سرعت تعدیل است،
تغییر ضرایب رگرسیونی را از یک رژیم به رژیم دیگر تعیین میکند.
یک مدل  PSTRبا دو رژیم حدی و یک تابع انتقال توسط گونزالز و همداران (2005ن
بهصورن معادله (4ن تصریح شده است:
(3ن yit = μt + β́0 xit + β́1 xit g(qit , γ, c) + uit i = 1, … , N t = 1, … . , T
که در آن yit ،متغیر وابسته 𝑥𝑖𝑡 ،برداری از متغیرهای برونزا μt ،اثران ثابت
مقاطع و  uitجزء اخالل است که فرض میشود شرط )  uit = iid(0, σ2را تأمین
میکند .همچنین تابع  gکه یک تابع انتقال لجستیک ،پیوسته و کراندار بین صفر و یک
و به فرم زیر میباشد که انتقال مالیم بین رژیمها را نشان میدهد.
−1
g(q it , γ, c) = (1 + exp{−γ ∏m
(4ن γ > 0, c1 ≤ c2 ≤ ⋯ ≤ cm
)}) j=1(qit − cj
در این تابع γ ،پارامتر شیب و بیانکننده سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر
و  qitمتغیر انتقال یا آستانهای است .همچنین  c = c1 , c2, … ≤ cmنشاندهنده یک
بردار از پارامترهای حد آستانهای یا مدانهای وقوع تغییر رژیم میباشد .پارامتر  mنیز
تعداد دفعان تغییر رژیم را نشان میدهد .شدل تعمیمیافته مدل  PSTRبا بیش از یک
تابع انتقال بهصورن (5ن تصریح میشود:
r
] yit = μt + β́0 xit + ∑j=1[β́1 xit gj (qit j , γj , cj ) + uit
( 5ن
که در آن  γبیانگر تعداد توابع انتقال جهت تصریح رفتار غیرخطی میباشد و سایر
موارد از پیش تعریف شدهاند .شایان ذکر است که مدل  PSTRبا حذف اثران ثابت از
طریق حذف کردن میانگینهای انفرادی و سپس با استفاده از روش حداقل مربعان
غیرخطیNLS( 1ن که معادل تخمینزن حداکثر درستنماییML( 2ن است ،برآورد
خواهد شد.
-5یافتههایپژوهش

نتایجآزمونهایریشهواحدپانلی 

-1-5
یدی از مشدالن عمده در رگرسیون سریهای زمانی پدیده رگرسیون ساختگی است.
یعنی باوجود ضریب تعیین باال ،رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد .مسئله
1. Non-Linear Least Squares
2. Maximum Likelihood
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رگرسیون ساختگی میتواند برای مدل تلفیقی و پانلی نیز همانند مدلهای سری زمانی
مطرح شود ،لذا قبل از برآورد مدل ،الزم است مانایی متغیرهای مورداستفاده در مدل
بررسی شود .بهمنظور بررسی مانایی متغیرها از آزمونهای ریشه واحد استفاده شده
است .نتایج این آزمونها در جدول (2ن ارائه شده است .فرضیه صفر این آزمونها ،بیانگر
نامانایی متغیرهاست.
نتایجحاصلازآزمونهایریشهواحدپانلی(بادرنظرگرفتنعرضازمبدأ) 

جدول.2

متغیرها 

طول
وقفه 

Stress

0

EM

0

GDP

0

آمارهآزمون

آمارهآزمون

آمارهآزمون

آمارهآزمون

LLC

IPS

ADF

PPF

1

* -5/5976
(0/0000ن
-5/8539
(0/0000ن
-10/7903
(0/0000ن

2

-2/5989
(0/0047ن
-3/1042
(0/0010ن
-5/5993
(0/0000ن

3

97/4992
(0/0027ن
94/0193
(0/0054ن
130/452
(0/0000ن

4

82/4291
(0/0424ن
113/577
(0/0001ن
144/950
(0/0000ن

*اعداد باال ضرایب آماره آزمونهای مربوط به متغیرها و اعداد داخل پرانتز احتمال آنها میباشد.
منبع :یافتههای تحقیق

بررسی مقادیر آمارههای محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان میدهد که
تمامی متغیرهای مورد استف اده در این پاوهش در سطح مانا بوده و با دارا بودن
میانگین ،واریانس و ساختار خودکوواریانس ثابت در روند سری زمانی خود ،فرضیه صفر
مبنی بر نامانایی در سطح اطمینان  95درصد در مورد این متغیرها رد خواهد شد.

-2-5نتایجحاصلازوجودوابستگیفضایی 
قبل از برآورد مدل  PSTRبرای تأکید بر ضرورن استفاده از متغیرهای فضایی در
این مطالعه ،آزمونهای  LMو موران انجام شده است .نتایج این آزمونها بهطور خالصه
در جدول (3ن ارائه شدهاند.
)1. Levin, Lin and Chu (LLC
)2. Im, Pesaran and Shin (IPS
)3. Phillips & Perron (PP
)4. Dicky Fuller (ADF
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جدول.3نتایجحاصلازآزمونLMوموران 

آمارهآزمون مقدارآماره سطحاحتمالی 
معادله 
LM
0/0114
95/7
معادله استرس و اشتغال (معادله 10ن
Moran
0/0006
0/142
LM
0/0213
85/3
معادله استرس و رشد اقتصادی (معادله 11ن
Moran
0/0009
0/123
منبع :یافتههای تحقیق


نتایج آزمون  LMفرضیه صفر مبنی بر عدم معناداری وابستگی فضایی میان
مشاهدان در سطح پنج درصد را رد میکند و از اینرو وابستگی فضایی میان مشاهدان
مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین نتیجه حاصل از آزمون موران نیز فرضیه عدم وجود
خودهمبستگی فضایی ،در بین جمالن اخالل را در سطح پنج درصد رد میکند و
بنابراین خودهمبستگی در بین جمالن اخالل وجود دارد .در نتیجه میتوان برای برآورد
مدلها از حاصلضرب ماتریس مجاورن در متغیرها بهعنوان عامل فضایی کمک گرفت.


-3-5نتایجبرآوردمدل PSTR
به پیروی از مباحث مطرح شده در بخش روش شناسی ،ابتدا فرضیه صفر خطی
بودن در مقابل فرضیه وجود الگوی  PSTRبا درنظرگرفتن استرس مالی محلی در دو
مدل اشتغال و رشد اقتصادی بهعنوان متغیرهای انتقال آزمون شده و نتایج آن در
جدول (4ن ارائه شده است.

آزمونهایوجودرابطهغیرخطی

جدول.4
M=2
M=1
متغیر انتقال فرضیه آزمون
LMF
LMW
LR LMF
LMW

استرس مالی
محلی
استرس مالی
محلی

معادلهرشداقتصادیواسترس 
7/689 5/706 4/754 5/666 H0 : r = 0
0/029( H1 : r = 1ن (0/006ن (0/001ن (0/002ن
معادلهاشتغالواسترس 
10/359 4/796 2/473 4/768 H0 : r = 0
0/000( H1 : r = 1ن (0/022ن (0/003ن (0/000ن

LR

7/763 3/186
(0/013ن (0/000ن
10/494 2/609
(0/043ن (0/000ن

توجه M :بیانگر تعداد مدانهای استانهای و  rبیانگر تعداد توابع انتقال میباشد .همچنین مقادیر
منبع :یافتههای تحقیق
احتمال مربوط به هر آماره داخل پرانتز گزارش شده است.
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براساس نتایج این جدول ،تمامی آمارههای ضریب الگرانا والد ( LMWن ،ضریب
الگرانا فیشر ( LMFن و نسبت درستنمایی (LRن برای یک یا دو حد آستانهای (M=2ن و
(M=1ن نشان می دهند که رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه از یک مدل غیرخطی
تبعیت میکند.
پس از نتیجه گیری و اطمینان از وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد
بررسی ،یعنی وجود حداقل یک تابع انتقال ،در ادامه باید وجود رابطه غیرخطی
باقیمانده را بهمنظور تعیین تعداد توابع انتقال بررسی کرد .برای این منظور به پیروی از
گونزالز و همداران (2005ن ،فرضیه صفر وجود الگوی  PSTRبا یک تابع انتقال در مقابل
فرضیه وجود الگوی  PSTRبا حداقل دو تابع انتقال مورد آزمون قرار گرفته ،که نتایج
آن در جدول (5ن ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر کفایت
در نظر گرفتن یک تابع انتقال در هر دو حالت وجود یک یا دو حد آستانهای رد نشده
است ،از اینرو با لحاظ نمودن یک تابع انتقال ،هیچ نوع رابطه غیرخطی باقیماندهای
وجود نخ واهد داشت .بنابراین صرف لحاظ کردن یک تابع انتقال قادر به تصریح رفتار
غیرخطی بین استرس مالی محلی با اشتغال و رشد اقتصادی میباشد .الزم به ذکر است
نتایج بهدست آمده در هر دو مدل برقرار است.
هایوجودرابطهغیرخطیباقیماندهها 


آزمون
جدول.5
M=2
M=1
متغیر انتقال فرضیه آزمون
LR LMF
LMF
LMW
LMW

استرس مالی
محلی
استرس مالی
محلی

معادلهرشداقتصادیواسترس 
2/681 1/042 0/313 1/041 H0 : r = 0
0/791( H1 : r = 1ن (0/816ن (0/791ن (0/848ن
معادلهاشتغالواسترس 
8/771 2/804 0/845 2/794 H0 : r = 0
0/424( H1 : r = 1ن (0/470ن (0/423ن (0/187ن

LR

2/690 0/402
(0/878ن (0/847ن
8/868 1/335
(0/241ن (0/181ن

منبع :یافتههای تحقیق

پس از آزمون های خطی بودن و انتخاب یک تابع انتقال ،در ادامه باید تعداد
مدانهای آستانهای ضروری برای مدل نهایی انتخاب شوند .برای این منظور و با پیروی
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از جود2010( 1ن ،دو مدل  PSTRبا یک و دو حد آستانهای تخمین زده شده و برای
هرکدام از آنها مقادیر مجموع مجذور باقیماندهها ،معیار شوارتز 2و معیار اطالعان
آکائیک 3محاسبه شده است .مالک تعیین تعداد حد آستانهای بدین صورن است که
برای هرکدام از حدآستانههای (M=2ن و (M=1ن ،حد آستانهای که معیار مجذور
باقیماندههای کمتری داشته باشد ،بهعنوان آستانه انتخاب میشود؛ در صورتی که این
معیار برای هر دو حد آستانهای هم یدسان باشد ،آنگاه معیار انتخاب حدآستانه بهینه،
حداقل معیار آکائیک میباشد.
در جدول (6ن ،معیارهای عنوان شده برای هر دو مدل  PSTRارائه شده نشان
دهنده یک تابع انتقال و یک حد آستانه برای بررسی رفتار غیرخطی بین متغیرهای
مورد بررسی میباشد.
هایاستانهایدریکتابعانتقال 

جدول.6تعیینتعدادمکان

M=2
M=1
متغیر انتقال
معیار شوارتز معیار مجموع مجذور معیار شوارتز معیار مجموع مجذور
آکائیک باقیماندهها
آکائیک باقیماندهها
معادلهرشداقتصادیواسترس 
0/8213 5/0398 5/1291
0/6423
استرس مالی 5/0325 5/1119
محلی
معادلهاشتغالواسترس 
2/2095 1/5674 1/6567
2/1191
استرس مالی 1/5592 1/6386
محلی
منبع :یافتههای تحقیق

پس از انتخاب مدل  PSTRبا یک تابع انتقال و یک حد آستانه که بیانگر یک مدل
دو رژیمی است ،در ادامه مدل فوق برآورد شده است .جدول (7ن ،نتایج حاصل از برآورد
معادالن "اثران استرس مالی محلی بر رشد اقتصادی" و "اثران استرس مالی محلی بر
اشتغال" را نشان میدهد .در معادله رشد اقتصادی ،پارامتر شیب استرس مالی محلی
1. Jude
2. Schwarz Criterion
3. Akaike Information Criterion
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(بهعنوان متغیر انتقالن که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر میباشد،
معادل سرعت تعدیل مالیم  2/4830برآورده شده است ،که این معیار در معادله اشتغال
 3/0788میباشد و نشان میدهد که انتقال از رژیم خطی به غیرخطی در معادله
اشتغال و استرس با سرعت باالتری نسبت به معادله رشد اقتصادی و استرس انجام
میگیرد .همچنین مدان وقوع تغییر رژیم در مدلهای "رشد اقتصادی و استرس" و
"اشتغال و استرس" بهترتیب  1/2956و  1/9097میباشد ،لذا در صورتی که عدد
استرس مالی محلی در معادله رشد اقتصادی و استرس از  1/2956و در معادله اشتغال
و استرس نیز از  1/9097تجاوز کند ،رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در
صورن کمتر بودن از حد آستانهای فوق در رژیم اول قرار خواهد گرفت.
جدول.7تایجتخمینمدل(PSTRمتغیرانتقال:استرسمالیمحلی) 

معادله رشد اقتصادی و استرس
متغیرها
مدل غیرخطی
مدل خطی
-0/3542
استرس مالی محلی *0/2509
(3/4905ن** (-3/5497ن**
0/0365
0/0846
استرس مالی محلی
(3/4800ن ** (3/4730ن **
فضایی
نرخ اشتغال فضایی
-0/0646
0/0536
رشد اقتصادی
(2/9158ن*** (-2/8729ن***
فضایی
2/4830
پارامتر شیب
1/2956
مدان وقوع تغییر
رژیم

معادله اشتغال و استرس
مدل خطی مدل غیرخطی
-0/4192
0/2800
(4/2199ن ** (-4/3915ن**
0/0752
0/1326
(3/1267ن ** (3/4582ن **
-0/0406
-0/0385
(-3/0172ن** (-3/1885ن**
3/0788
1/9097

*اعداد باال نشان دهنده ضرایب و اعداد داخل پرانتز آماره  tمتغیرهاست.
** نشاندهنده معناداری در سطح یک درصد *** ،نشاندهنده معناداری در سطح پنج درصد
منبع :یافتههای تحقیق

از آنجایی که ضرایب متغیرها با توجه به مقدار متغیرهای انتقال در هر دو مدل و
پارامتر شیب تغییر مییابند و برای استانهای مختلف و در طول زمان یدسان
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نمیباشند ،نمیتوان مقدار عددی ضرایب ارائه شده در جدول (7ن را بهطور مستقیم
تفسیر کرد و فقط باید عالمتها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
بهمنظور ارائه درک روشنتری از نتایج حاصل شده ،دو رژیم حدی موجود در دو
مدل بررسی میشوند .رژیم حدی اول متناظر با حالتی است که پارامتر شیب به سمت
بی نهایت میل کند و مقدار متغیر انتقال (استرس مالی محلین در دو مدل "رشد
اقتصادی و استرس" و "اشتغال و استرس" کمتر از حد آستانهای باشد ،که در این
حالت تابع انتقال مقدار عددی صفر دارد و بهصورن زیر تصریح میشود:

رژیم حدی اول برای مدل اثران استرس مالی محلی بر رشد اقتصادی:
( 7ن

GDPit = 0.2509FSIit + 0.0846wi FSIit + 0.0536wi GDPit

رژیم حدی اول برای مدل اثران استرس مالی محلی بر اشتغال:
EMit = 0.2800FSIit + 0.1326wi FSIit − 0.0385wi EMit

(8ن
رژیم حدی دوم نیز متناظر با حالتی است که پارامتر شیب به سمت بینهایت میل کند،
اما مقدار متغیر انتقال (استرس مالی محلین بزرگتر از حد آستانهای باشد ،که در این
حالت تابع انتقال مقدار عددی یک دارد و بهصورن زیر تصریح میشود:

رژیم حدی دوم برای مدل اثران استرس مالی محلی بر رشد اقتصادی:
( 9ن

GDPit = −0.1033FSIit + 0.1211wi FSIit − 0.011wi GDPit

رژیم حدی دوم برای مدل اثران استرس مالی محلی بر اشتغال:
EMit = −0.1392FSIit + 0.2075wi FSIit − 0.0791wi EMit

(10ن
همانطورکه مشاهده میشود ،استرس مالی محلی در رژیم اول دارای اثرگذاری
مثبت و معناداری بر روی اشتغال و رشد اقتصادی در استانهای ایران است .ولی با عبور
از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم ،دارای اثرگذاری منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی
میباشد ،به گونهای که از  0/25به  -0/10در رابطه رشد اقتصادی و از  0/28به -0/13
در رابطه اشتغال تغییر داشته است و اینها بیانگر رابطه نامتقارن بین "رشد اقتصادی و
استرس" و "اشتغال و استرس" در سطوح مختلف استرس مالی محلی و در استانهای
همجوار میباشد .به عبارتی ،سالمت دولتهای محلی ،کارایی و پایداری این دولتها
میتواند در بهبود رشد اقتصادی و بازار نیروی کار در ایران تأثیر بهسزایی داشته باشد.
اگرچه در مراحل اولیه بهدلیل محتاط شدن دولتها و افزایش ریسک عملیاتی و اجرایی،
رشد اقتصادی و اشتغال افزایش مییابد ،ولی در ادامه بهدلیل عبور از حد آستانه استرس
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و نزدیک شدن به بحران این وضعیت وخیم شده و نیاز به تمرکز و برنامهریزی مؤثری
برای آن میباشد.
علت این نتیجهگیری را میتوان در تفاونها ساختاری و برنامهریزی دولتهای
محلی دانست که تا چه حد توانایی کنترل درآمدها و هزینهها خود را دارند و از این
توانایی در بهبود رشد اقتصادی و اشتغال استان بهره میگیرند .استرس مالی سبب برهم
زدن تعادل بین درآمدها و هزینههای استانی و محلی میشود .در ابتدا این اثران بر دو
متغیر رشد اقتصادی و اشتغال آنی و مثبتی است ،ولی با عبور از حد آستانه استرس
مالی و اعمال فشارهای مت أثر از آن ،توانایی کنترل این عدم تعادل از بین رفته و سبب
کاهش رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره زمانی مورد بررسی خواهد شد.
از آنجایی که توسعه بازار کار و رشد اقتصادی منطقهای ،تنها محدود به مرزهای
منطقهای و ناحیهای نبوده و به مناطق دیگر سرریز میشود ،لذا بهدلیل تأثیر استرس
مالی محلی در استانهای همسایه و هممرز و اثران سرریز که ناشی از حرکت نیروی
کار و سرمایه بین نواحی است ،منجر به اثرگذاری بیشتر استرس مالی محلی بر اشتغال
و رشد اقتصادی در حالت فضایی شده است.
این موضوع نشان میدهد که توانایی یا عدم توانایی دولتهای محلی در کنترل
درآمدها و هزینهها ،نه تنها شاخضهای اقتصادی خود منطقه را تحت تأثیر قرار
نمیدهد ،بلده به نواحی همجوار خود نیز سرایت کرده و سبب خروج سرمایه و نیروی
کار بهعنوان دو عامل عمده در بهبود رشد اقتصادی منطقه میشود ،لذا تصمیمگیری و
برنامهریزی دولتهای محلی در صرف درآمدها و هزینههای ملی و محلی از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است.
در معادله رشد اقتصادی و در رژیم دوم با عبور از حد آستانهای استرس ،افزایش
استرس مالی محلی موجب کاهش رشد اقتصادی به اندازه  0/1033واحد شده است ،که
این نتیجه نشان دهنده کاهش و به تعویق انداختن سرمایهگذاریها در دوره استرس
مالی میباشد که این خود موجب کاهش در کارایی فنی و تخصیصی دولتهای محلی و
در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
همچنین با افزایش استرس مالی محلی فضایی در رژیم دوم ،یا به عبارتی افزایش
استرس مالی در استانهای همجوار ،رشد اقتصادی در استان مربوطه بهمیزان 0/1211
واحد افزایش میدهد .تعویق در سرمایهگذاریها و عدم کارایی در تخصیض درآمدها و
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هزینهها ،منجر میشود ،فرصتهای سرمایهگذاری نصیب استانهای همجوار شود ،و
تولید ناخالض داخلی و رشد اقتصادی افزایش یابد.
با افزایش رشد اقتصادی فضایی نیز ،ابتدا رشد اقتصادی در استانهای همجوار
افزایش یافته ،ولی بهدلیل رقابت بین استانها در بهبود و باال بردن تولیدان ،بعد از عبور
از آستانه و وارد شدن به رژیم دوم ،این سهم باالی رشد اقتصادی نصیب استانی
میشود ،که قدرن جذب س رمایه و نیروی کار ماهر را داشته باشد ،لذا رشد اقتصادی
بهطور کلی روند کاهشی خواهد داشت.
در معادله اشتغال و در رژیم دوم با عبور از حد آستانهای استرس ،با افزایش فشارها
و تنشهای مالی در دولتهای محلی و یا به عبارن بهتر افزایش شاخض استرس مالی
محلی ،اشتغال به اندازه  0/1392واحد کاهش مییابد ،که این موضوع به همان دالیل
خروج سرمایه و مهاجرن نیروی کار مرتبط میشود ،بهدلیل توهمهای موجود در بازار
نیروی کار ،تأثیر پذیری اشتغال از استرس مالی نسبت به رشد اقتصادی بیشتر است.
واکنش بازار نیروی کار نسبت به فشارهای مالی و عدم اشتغال باعث کاهش و مهاجرن
نیروی کار ماهر و متخصض میشود .همین موضوع در استرس مالی محلی فضایی و
اشتغال فضایی نیز نمود دارد ،با افزایش استرس مالی محلی در استانهای هممرز،
اشتغال در استان مربوطه به اندازه  0/2075واحد افزایش مییابد.
در کل میتوان گفت تأثیرپذیری اشتغال از استرس مالی محلی چه در حالت
فضایی و چه در حالت غیرفضایی نسبت به رشد اقتصادی بیشتر است ،این موضوع
نشاندهنده اهمیت نیروی کار در تابع تولید و رشد اقتصادی منطقه میباشد.
-6نتیجهگیریوپیشنهادها 
در کشورهای در حال توسعهای همچون ایران ،بهدلیل آنده توسل به درآمدهای
مالیاتی پاسخگوی هزینههای جاری و عمرانی دولت نبود ،و اتدا به درآمدهای نفتی نیز
از ثبان و پایداری الزم برخوردار نمیباشد ،بحث سرمایهگذاری دولتی ،کسری بودجه و
بدهی های عمومی و پیامدهای آنها بر ساختار اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است.
به ویاه آنده در این قبیل کشورها ،بخش خصوصی باوجود برخورداری از کارایی و
بهره وری باالتر نسبت به بخش دولتی ،سهم قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را دارا
نیست  .از سوی دیگر ،رشد بخش خصوصی در این کشورها نیازمند رشد پسانداز و
سرمایهگذاری این بخش و حاکم شدن فضای اطمینان در اقتصاد میباشد ،این در حالی
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است که استقراض دولت از اقتصاد داخلی برای تأمین مالی کسری بودجه ،بسته به
شرایط و ساختار اقتصاد ،همچنین ترکیب ابزارهای بدهی میتواند منجر به نااطمینانی،
محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی ،کاهش پسانداز و غیره شود .در
نتیجه این امر عالوه بر اینده ناکارایی در تخصیض منابع عمومی و اختالل در سیستم
بازار باقی خواهد ماند ،بخش خصوصی در اقتصاد نیز منقبض میشود ،در نتیجه رشد
اقتصادی میتواند کاهش یابد ،حتی در بلندمدن استمرار چنین شرایطی میتواند منجر
به ناپایداری بدهی های دولتی و در نتیجه کاهش رشد بلندمدن اقتصادی شود (سلمانی
و همداران82 :1395 ،ن.
لذا این ضرورن احساس میشود که سیاستگذاران در دولتهای مرکزی و محلی
به عالمت های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثران این نوع استرسها
نیاز دارند .به ویاه در ایران که طی سالهای اخیر با قرار گرفتن در معرض تحریمهای
اقتصادی و سیاسی ،دچار محدودیت منابع مالی شده و با کاهش فعالیتهای اقتصادی،
کاهش حاشیه سود شرکت ها و متضرر شدن بازارهای مالی ،بر توسعه این بازارها و سایر
متغیرهای کالن اقتصادی اثر میگذارد.
لذا با وجود این عالئم در ساختار وضعیت مالی دولت مرکزی و استانهای ایران،
ضرورن بررسی دقیق سایر مؤلفههای بیانگر استرس مالی در استانهای ایران بیش از
پیش آشدار میشود تا حداقل بتوان از وقوع بحران مالی جلوگیری به عمل آید.
در این مطالعه تالش میشود .با محاسبه یک شاخض از فشارها و استرس مالی در
دولتهای محلی ایران که ناشی از درآمدها و هزینههای ملی و محلی در هر استان
میباشد ،وضعیت مالی در استانها شفافسازی شود .سپس به برآورد اثران این شاخض
در قالب اثران آستانه ای و فضایی بر دو متغیر مهم اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و
اشتغال اقدام شده است  .نتایج گویای اثربخشی باالی بازار نیروی کار از استرس در
مقابل رشد اقتصادی میباشد .استرس مالی سبب برهم زدن تعادل بین درآمدها و
هزینههای استانی و محلی می شود .در ابتدا این اثران بر دو متغیر رشد اقتصادی و
اشتغال اثر آنی و مثبتی دارد ،ولی با عبور از حد آستانه استرس مالی و اعمال فشارهای
متأثر از آن ،توانایی کنترل این عدم تعادل از بین رفته و باعث کاهش رشد اقتصادی و
اشتغال طی دوره زمانی مورد بررسی خواهد شد.
از سوی دیگر ،توانایی یا عدم توانایی دولتهای محلی در کنترل درآمدها و
هزینهها ،نه تنها شاخضهای اقتصادی خود منطقه را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،بلده به
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نواحی همجوار خود نیز سرایت کرده و سبب خروج سرمایه و نیروی کار بهعنوان دو
عامل عمده در بهبود رشد اقتصادی منطقه میشود ،لذا تصمیمگیری و برنامهریزی
دولتهای محلی در صرف درآمدها و هزینههای ملی و محلی از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است.
از اینرو ،لزوم اجرایی شدن سیاستهای اصالحی در بازار نیروی کار ،ایجاد
سیاستهای مؤثر و انعطافناپذیر در جهت کاهش بیداری ،توسعه سیاستها برای رونق
تولید منطقهای ،تمرکززدایی و سیاستهای مالیاتی منعطف و سازگار با ساختار استانها
و مهمتر از همه ،توسعه متوازن منطقهای میتواند نرخ بیداری را نه تنها در سطح
استانی بلده در سطح ملی نیز کاهش دهد ،چرا که رشد نامتوازن استانها منجر به
تحرک عوامل تولید (از جمله نیروی کارن به سمت استانهای با محیط کسبوکار
مناسب شده و عالوه بر ایجاد مسائل اجتماعی و محیطزیستی در استانهای نسبتاً
توسعهیافته ،سبب از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری در استانهای کمتر
توسعهیافته می شود .به بیان دیگر ،عدم توجه به الگوی توسعه متوازن در استانهای
کشور منجر به تخصیض ناکارآمد منابع در سطح کالن شده و فرصتها و پتانسیلهای
زیستمحیطی و اقلیمی استانها به مرور زمان از دست خواهد رفت .باتوجه به نتایج
بهدست آمده ،پیشنهادان زیر ارائه میشود:
 از آنجایی که استانهای مرزنشین باالترین حجم استرس مالی را نسبت بهاستانهای مرکزی و حومه پایتخت را دارند ،لذا پیشنهاد میشود دولت مرکزی
توجه ویاهای در تنظیم و برآورد بودجه این استانها داشته باشد.
 باتوجه به اهمیت استرسی مالی و همچنین اثران آن بر رشد اقتصادی و اشتغال،الزم است برنامهریزان و کارشناسان اقتصادی به توزیع عادالنه منابع مالی جهت
تشخیض و کنترل درآمدها و هزینهها اقدام ورزند .البته چنین ارزیابیای بایستی
در سطح هر استان انجام شود ،و پس از آن واگذاری اختیاران به هر استان
بهصورن تدریجی صورن پذیرد.
 استانی کردن بسیاری از پروژهها و طرحهای عمرانی که باعث افزایش تولید واشتغال در منطقه شود .همچنین موجب جذب سرمایهگذاری و عدم خروج منابع
مالی از استانها شود.
 باتوجه به اثرگذاری باالی استرس مالی بر بازار نیروی کار نسبت به رشداقتصادی ،بایستی نظام حدومت محلی و مدیریت شهری به ویاه در استانهای
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 با شیوههای متفاون و با روشهای،مرزنشین که خطر استرس باالیی دارند
 این، چون در کشورهای در حال توسعه.مختلف بر امر اشتغال تأثیرگذار باشند
اختیاران در زمره وظایف اصلی مدیریت شهری نبوده و بیشتر در حیطه
. امور اجتماعی و تعاون میباشد،عملدردی سازمانهای تابعه وزارن کار
 کاهش وابستگی به بخش دولتی و برنامهها و طرحهای توسعه استانی بهمنظورگشایش بیشتر راههای تأمین مالی برای سایر بخشهای اقتصادی و شناسایی
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Abstract
Due to economic shocks and imbalances in structural budgets, there is a
situation that leads to stress in governments in uncertain conditions. Fiscal
stress as a unstable situation in local governments' financing can exacerbate
governments' inability to meet short-term and long-term fiscal commitments
and excessive dependence on the central government. In this study, we tried
to clarify the fiscal situation in 31 provinces of Iran by calculating the local
fiscal stress index under variables of each province's fiscal structure and
budget, then, we estimate the threshold and spatial effects through the Panel
Smooth Transition Regression method on economic growth and employment
over the period 2005-2017. The results show that the high effectiveness of
the labor market from stress to economic growth. Initially, these effects on
both economic growth and employment have an immediate and positive
effect. but by crossing the threshold of fiscal stress and exerting pressure on
it, the ability to control this imbalance is eliminated and will reduce
economic growth and employment.
JEL Classification: D8, C34, N2, E23
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