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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارزيابی تأثیر سیاست تمرکززدايی مالی بر نابرابری اقتصادی استانهای ايران طی دوره
زمانی  1380-1394است .اغلب پژوهشهاای صاور گرفتاه در اياران تاأثیر تمرکززدايای ماالی بار رشاد
اقتصادی را مثبت ارزيابی کردهاند ،اما اينکه تمرکززدايی مالی توزيع نابرابری اقتصادی اساتانها را چگوناه
تحت تأثیر قرار میدهد ،پرسشی است که اين مطالعه در پی پاسخ به آن است .اندازهگیری شاخص نابرابری
ضريب تغییرا وزنی -جمعیتی ( )PW-CVنشان میدهد که استانهای ايران طای دوره زماانی پاژوهش،
توزيع اقتصادی بسیار نابرابری داشتهاند .نتايج حاصل از برآورد الگوهای رگرسایون خودهمبساتگی و جاز
خطای فضايی ( )SARARحاکی از وابستگی فضايی شديد در بین استانها است .بهگوناهای کاه شااخص
نابرابری هر استان با ضريب تقريبی  %37تحت تأثیر نابرابری اقتصادی استانهای مجااور قارار دارد .ضارايب
متغیرهای تمرکززدايی هزينهای ،عمرانی و درآمدی بر نابرابری منطقهای مثبت و معنیدار برآورد شده است
و میتوان گفت تمرکززدايی مالی موجب افزايش نابرابری منطقهای میشود .همچنین شاخص اندازه دولات
بیانگر افزايش نابرابری در صور افزايش سهم بودجه استانها نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور است.
تأثیر سیاست تمرکززدايی مالی در استانهای توسعهيافته نشان میدهد که هرچه تولید ناخالص داخلی سرانه
استانها بیشتر باشد تمرکززدايی مالی نابرابری اقتصادی را بیشتر افزايش خواهد داد.
واژههای کلیدی :تمرکززدايی مالی ،نابرابری منطقهای ،اقتصادسنجی فضايی.
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 -1مقدمه
يکی از اقداما مالی که امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه در جهت ارتقای سطح کارايی و
تخصیص بهینه منابع عمااومی مااورد توجااه قاارار دادهانااد اجاارای سیاسااتهای تمرکززداياای اساات.
تمرکززدايی مالی که به معنای انتقال قدر تصمیمگیری نساابت بااه ترکیااب مخااار و درآمااد از
دولت مرکزی به نهادهای محلی تلقی میشود به عنوان ابزاری جهت بهبود عملکرد مالی دولت در
اقتصاد شناخته شده است و افزايش رشااد و توسااعه متااوازن اقتصااادی مناااط را بااه همااراه خواهااد
داشت.
اقتصاد ايران در چند دهه گذشته گرايشی پیوسته به تمرکز يافتن و افزايش نقش دولاات در اقتصاااد
سااو ،مالیا هااا

داشته است .با افاازايش شااديد درآماادهای نفتاای در نیمااه اول دهااه  ،1350از يا

موضوعیت خود را به عنوان منبع اصلی درآمدهای دولاات از دساات داد و از سااوی ديگاار ،بخااش
خصوصی نوپا برای سرمايهگذاری به دولت وابستهتر شد و نتوانست در عرصه فعالیتهای اقتصادی
بهصور مستقل عمل نمايد .گرچه پس از انقالب به دلیل وقوع جنگ تحمیلاای کاام و باایش اياان
سیاست دنبال شد ،اما در دوره پس از جنگ در برنامههای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم توسعه بحا
تمرکززدايی به عنوان يکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی باار بااازار مطاار گرديااد و بااه
عنوان عامل مهم در افزايش رشد اقتصادی و توازن منطقهای مطر شد .با آغاز برنامه سوم توسااعه
نظااام درآمااد -هزينااه اسااتان بااا رويکاارد توسااعه و تااوازن منطقااهای در کشااور شااکل گرفاات و
تصمیمگیری در خصوص ارائه برخی کاالها و خدما عمومی به استانها واگذار شد (غفاری فرد
و همکاران.)1393 ،
کشور است؛ و اين به معنااای

توسعه متوازن منطقهای ي

شرط مهم برای توسعه هماهنگ در ي

توسعه برابر تمام مناط ي

کشور نیست .هدف توسعه متوازن منطقهای استفاده از الگوی يکسااان

اقتصادی برای تمام استانها نیست .بلکه نشاندهنده استفاده از پتانسیل توسعه همه مناط با توجه به
ظرفیت هر منطقه است بهطوریکه بااه نفااع رشااد اقتصااادی ساااکنان مناااط مختلا

کشااور باشااد

(کاپلو)2015 ،1؛ اما نتايج حاصل از بررسی تغییرا رشد اقتصادی استانها نشان میدهد که توسعه

)Capello (2015
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متوازن منطقهای تحق نیافته است .بهگونهای که بر اساس شاخص ضريب تغییرا وزنی

جمعیتی1

( )PW-CVکه در نمودار ( )1نمايش داده شده است ،2استانهای ايران بهشد نابرابر هستند.
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مأخذ :يافتههای پژوهش
نمودار  :1متوسط شاخص ضریب تغییرات وزنی -جمعیتی هر استان طی 1380-94

با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی کشور و وجود نظام درآمد -هزينه استانی ،در اين مطالعااه بااا در
نظر گرفتن اثرا همسايگی و رهیافتی متفاو از ديگر پژوهشهای صااور گرفتااه ،تااأثیر انااواع
تمرکززداياای مااالی باار نااابرابری منطقااهای 3طاای دوره زمااانی  1380-1394در چااارچوب الگااوی
اقتصادسنجی فضايی 4مورد تجزيه و تحلیل قرار خواهد گرفاات .در ادامااه اياان مطالعااه و در بخااش
دوم به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقی پرداخته خواهد شد .در بخش سوم ،بااه تصااريح الگااوی
تحقی پرداخته شده است و پس از استخرا معادال الگو ،در بخش چهارم انواع الگوها باارآورد
و تفسیر خواهند شد و در نهايت ،نتايج تحقی در بخش پنجم ارائه میشود.
 -2ادبیات موضوع
از ديدگاه بان

جهانی ،تمرکززدايی به معنی انتقال اختیارا و وظاااي

بخااش عمااومی از جملااه

سیاستگذاری ،برنامهريزی تأمین مالی و اجرای سیاستها از دولت مرکزی به دولتهای محلی يا
Population-Weighted Logarithmic Form of Coefficient of Variation

 .2اين شاخص در بخش ( )2-3تعري

1.

شده است.

 .3در پژوهش حاضر منظور از منطقه ،تقسیمبندی کشور بر اساس استانها است که در مطالعا فضايی معمول است.
Spatial Econometrics
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سااازمانهای دولتاای يااا بااه بخااش خصوصاای اساات .بانا

جهااانی باارای شناسااايی ابعاااد مختلا

تمرکززدايی ،جهت اجرای صحیح ،تمرکززدايی را به چهار نوع تقسیم نموده که عبار است از:
ال ) تمرکززدايی اداری ،ب) تمرکززدايی سیاسی ) ،تمرکززداياای اقتصااادی ،د) تمرکززداياای
مالی (علیزاده و گل خندان .)1394 ،در ادامه تمرکززدايی مالی بیشااتر مااورد بررساای قاارار خواهااد
گرفت.

 -2-1تمرکززدایی مالی
انگیزه مهم برای تمرکززدايی مالی به دلیل ايجاد پتانسیل الزم برای بهبود عملکاارد بخااش عمااومی
در اقتصاد است .نظريه تمرکززدايی مالی برای بهبود ارائه کاالها و خدما عمومی بااهويژه کاالهااا
و خدما عمومی محلی که بر اساس نیاز تهیه میشد ارائااه شااده اساات ،بااه نحااوی کااه بااا اعمااال
سیاستهای تمرکززدايی افزايش بهرهوری ،کارايی ،پاسخگويی و حسابرسی مديران در تخصیص
منابع را در پی خواهد داشت .در ي

نظام غیر متمرکز انتظار میرود دولتهااای محلاای نساابت بااه

سالي و نیازهای محلی پاسخ بهتری دهند و رقابت میان واحدهای محلی در ارائه کاالها و خدما
عمومی افزايش يابد (غفاری فرد و همکاران.)1393 ،

يکی از مهمترين منافع تمرکززدايی مالی ،افزايش کارايی است که بر پايه فرضاای

» تنااوعگرايی«1

بنا نهاده شده است .بر اين اساس ،تولید سطو يکسان کاالها و خدما عمومی در همه محلها ،به
طور کلی ناکارا است ،زيرا ترجیحا مصرفکنندگان برای ي

کاااال يااا خاادمت معااین متفاااو

است .از اين رو ،دولتهای محلی با توجه به نزديکی مردم هر منطقه ،نسبت به دولت مرکزی بهتر
میتوانند سالي و خواستههای مصاارفکنندگان را تشااخیص داده و منااافع عمااومی را بااه صااور
کاااراتر تخصاایص دهنااد .کاااهش اناادازه دولاات و عاادم کااارايی  X2يکاای ديگاار از منااافع مهاام
تمرکززدايی مالی ،کنترل اندازه دولت و جلوگیری از تأمین بیش از اندازه کاالها و خدما دولتی
است .تمرکززدايی مالی بر انتقال مسئولیتها از دولت مرکزی به دولتهای محلی همراه بااا ايجاااد
پاسخگويی در آنها داللت دارد ،از اين رو نهتنها برای دولتهای محلی انگیزهای ايجاااد میشااود
که ترجیحا ساکنان مناط را در نظر بگیرند ،بلکه سبب میشودکه نوآوریها و زمینههای ايجاااد
Hypothesis

1Diversification
2X-ineffeinciey
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خالقیت در تولید کاالها و خدما عمومی ،هزينههای تولید را کاهش و کیفیت آنهااا را افاازايش
دهد .تمرکززدايی مالی سبب کاهش سلسله مراتب بوروکراتی

میشااود .از آنجااا کااه در نتیجااه

تمرکززدايی مالی ،اداره امور هر منطقه با توجه به امکانا آن منطقه انجام میگیرد ،لذا هزينههای
دولت مرکزی کاهش و اين به کارايی تولید و در نتیجه رشد اقتصادی باالتر میانجامد (صااادقی و
همکاران.)1387 ،
 -2-1-1انواع تمرکززدایی مالی
در ادبیا اقتصادی اصوالً منظور از تمرکززدايی مالی عدم تمرکز در مخار و درآمدها است .در
بح

اصالحا مااالی دولتهااا بااه سااه موضااوع توجااه دارنااد؛ تثبیاات مخااار و ثبااا درآماادها،

فدرالیسم مالی و اخذ مالیا برای توسعه پايدار (سائو و تامسون.)2004 ،1
اصول فدرالیسم مالی عبااار اساات از عاادم تمرکااز مخااار  ،عاادم تمرکااز درآماادها و واگااذاری
مالیا ها .ادبیا نظری درباره فدرالیسم مالی نشان میدهد عدم تمرکز در اخذ مالیا ممکن است
با عدم تمرکز در مخار منطب نباشد؛ زيرا از لحاظ تجهیز منابع و وصول مالیا بر ارزش افاازوده
به منظور هماهنگی مالیاتی بهتر است تمرکز بر وصول مالیا در اختیااار دولاات مرکاازی باشااد .در
کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار ،تمرکااز باار وصااول مالیااا طرفاادار زيااادی
دارد .در برخی از کشورها مانند مکزي

و پاکستان دولت مرکزی بیش از  90درصد درآمد بخش

عمومی را جمعآوری میکند .در اين کشورها دولت مرکزی بزرگ است و درآمد بخش عمومی
به درآمدهای غیر مستقیم ،مانند مالیا باار واردا و مالیااا سااوخت وابسااته اساات .در برخاای از
کشورهای ديگر مانند برزيل ،هند و روسیه مالیااا باار فروشهااای محلاای وضااع میشااود .در اياان
کشورها دولت مرکزی بر وام دولتهای محلی نظار دارد .عاادم تمرکااز مالیاااتی باعا

افاازايش

اعتماد بخش خصوصی میشود ،بهطوریکه بخش خصوصی به دولتهای محلی وام میدهد و در
ريس

و بازده آنها شري

میشود (عباسی و همکاران.)1394 ،

)Shah & Thampson (2004
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 -2-2تمرکززدایی مالی و اندازه دولت
تمرکززداياای مااالی ،در قالااب دو نساال فکااری (نساال اول :هاي ا

1945 ،1؛ ماسااگريو 1959 ،2و

اوتس .1972،3نسل دوم :کیان و رولند ،1998 ،4کیان و وينگاست )1997 ،5مورد توجه قرار گرفتااه
است (امیلی.)2001 ،6
اگرچه نظريهپردازان هر دو نسل معتقدند که اغلب دولت مرکزی ،بااهعنوان مااانعی جهاات افاازايش
رفاه اقتصادی به شمار میرود و اگر قدر زياد دولاات مرکاازی مهااار نشااود میتواناد آساایبهای
جدی بر اقتصاد وارد نمايد ،لیکن در برخی موارد تفاو هايی میان دو ديدگاه وجود دارد .يکی از
تفاو های موجود مربوط به واگذاری درآمد میان دولتهای مرکزی و محلی است .نظريهپردازان
نسل اول معتقدند که در کنااار فوايااد حاصاال از واگااذاری اختیااارا مااالی بااه دولتهااای محلاای،
پیامدهای منفی از جمله انحراف در تخصاایص منااابع و تضااعی

توانااايی مااالی دولاات مرکاازی در

کاهش عدم برابری مناط و حفظ ثبا اقتصادی در سطح کااالن وجااود دارد .از اياان رو آنااان بااه
استقالل مالی کامل دولتهای محلی در رابطه با درآمدهای مالیاتی و مخار معتقد نیستند و بر اين
باورند که میزان واگذاری درآمدها از دولت مرکزی به دولت محلی بايد به منظور پرکردن شکاف
بین درآمد و مخار صور پذيرد .در مقابل ،نظريهپردازان نساال دوم معتقدنااد کااه اثاارا مثباات
انگیزه دولتهای محلی بیشتر از ضررهايی است که میتواند بهواسطه انحراف در تخصیص منابع و
تضعی

توانايی مالی دولت مرکزی حاصل شود .رابطااه تنگاتنااگ میااان درآمااد و مخااار مناااط

موجب تشوي دولتهای محلی در بهبود رفاه اقتصادی منطقه خواهد شد .از اين رو در پاای بهبااود
رفاه اقتصادی منطقه ،بهرهوری منطقه افزايش يافتااه و در نتیجااه درآماادهای دولتهااای محلاای نیااز
افزايش میيابد (گل خندان و همکاران.)1396 ،
در چارچوب تمرکززداياای مااالی و اناادازه دولاات ،فرضاایه کاااهش اناادازه دولاات لوياتااان برنااان و
بوکانان 7وسیعترين کار نظااری اساات (جااین و زو .)2002،8برنااان و بوکانااان تحاات عنااوان فرضاایه
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لوياتان 1استدالل میکنند که دولتها با باالبردن میزان درآمد خود از طري مالیا  ،موجااب زيااان
مالیا دهندگان خواهند شد .در صور اجاارای سیسااتم غیاار متمرکااز کااه تماياال بااه مهاااجر را
افزايش میدهد ،رقابت افقی و عمودی میان سطو مختلا

دولاات میتواناد از باااال رفااتن مقاادار

مالیا ها جلوگیری نمايد .ممکن است دولتهای رقیب به جااای افاازايش درآمااد دولاات باار روی
اهااداف ديگاار نظیاار کاااهش میاازان مالیااا و تولیااد بهینااه کاالهااا و خاادما عمااومی بهوس ایله
محدوديتهايی روی درآمد متمرکز شوند ،به عبار ديگر با اجرای سیاست تمرکززدايی ممکاان
است منابع درآمدی دولتها محدود شود ،در نتیجه تعیین اولويتهای هزينهای با دقت بیشتری بااه
عمل میآيد تا از اين طري اتالف منابع (عدم کارايی در بخش عمومی) حداقل شااود و در نتیجااه
استفاده بهینه از منابع امکانپذير شود (علیزاده و گل خندان.)1394 ،
 -2-3تمرکززدایی مالی و نابرابری
در ادبیا اقتصادی بر مبنای نظريه انتخاب عمومی ،انتظار میرود که شاهد نابرابری منطقهای کمتر
در سیاست تمرکززدايی باشیم  .اگر تمرکز شهری به معنای نابرابری بیشااتر منااابع در شااهرها باشااد،
تمرکززدايی ،نابرابری را کاهش میدهااد؛ زياارا در دنیااای واقعاای ،بااهويژه در کشااورهای در حااال
توسعه ،سیاستهای حمايتی دولتها از شهرهای بزرگ سبب تمرکز بایش از حااد منااابع میشااود.
هرچه استقالل دولت محلی بیشااتر باشااد ،تمرکااز فزاينااده در يا

يااا چنااد شااهر باازرگ بااه دلیاال

سیاستهای تبعیضی خاص دولت مرکزی کمتر خواهد بود (سامتی و همکاران.)1393،
ديدگاه ديگر در خصوص تمرکززدايی ،آن است که اين سیاست میتواند توزيع نامتعادل منااابع را
در میان مناط با تفاو های جغرافیايی ايجاااد کنااد .بااا توجااه بااه رويکاارد کیناازين ،اناادازه دولاات
مرکزی با اعمال سیاست تمرکززداياای ،کاااهش پیاادا میکنااد و دولاات مرکاازی کوچا

تر نقااش

کمتااری در توزيااع مجاادد منااابع يااا درآماادها میااان مناااط و سیاسااتهای طاارف تقاضااا ماننااد
سرمايهگذاری عمومی ،بااازی میکنااد .پخااش بیشااتر سیاسااتها ،ناهماااهنگی منطقااهای را افاازايش
میدهد (پی کرياکو 2و همکاران.)2013 ،

Leviathan Hypothesis
)P. Kyriacou (2013

1.
2.
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پرادهوم )1995( 1معتقد است بخشهای عمومی متمرکز ،بیشتر تااالش میکننااد تااا توزيااع متعااادل
منابع را ايجاد کنند؛ اما همچنین ممکن است دستگاههای متمرکز ،توزيع نابرابر منابع عمااومی را از
طري تخصیص دادن آنها به مناطقی که از لحاظ سیاسی مهمترند ايجاد کنند .به گفته وی ،مناط
ثروتمندتر ،پايههای مالیاتی بزرگتر و نرخ های مالیا مشابه يا حتی کمتر از مناط فقیرتر دارنااد؛
بنابراين با جمعآوری مالیا بیشتر ،قادرند خدما عمومی بیشتر و خاادما مشااابه را در نرخهااای
مالیاتی کمتر فراهم آورند .در نتیجه اين مناط توسط بازرگانان و خانوارها تاارجیح داده میشااوند.
در نتیجه تمرکززدايی ،مانع همگرايی بین مناط میشااود؛ بنااابراين ،رقاباات مالیاااتی را میتااوان بااا
تمرکزگرايی و سیستم توزيع مجدد از بین برد (لسمان.)2012 ،2
مکانیسمهايی که از طري آنها تمرکززدايی ممکن است منجر به ناهماهنگیهای منطقااهای باااالتر
شااود ،طبیعاات سیاساای و اقتصااادی اساات .از جنبااه اقتصااادی ،تفاااو در ظرفیتهااای نهااادی و
دارايیهای اولیه در میان مناط مختل  ،مزيتهای بالقوه تطبی بهتر سیاستها با نیازهای محلاای و
رقابت منطقهای باالتر را کاهش میدهد .در حالتهايی که مناط با فقرگستردهتری روبرو هستند،
تمرکززدايی ،با از دست دادن مقیاس اقتصادی میتواند تفاو میان مناط را بیشتر کنااد .همچنااین
نهادهای ضعی تر و اغلب فاسدتر ،دسترسی کمتر به سرمايه و ساااختارهای ضااعی تر آموزشاای و
فنّاورانه ،ي

مانع جدی برای مناط فقیرتر در رابطه بااا کاارايی تولیاادی و کااارايی تخصیصاای بااه

شمار میروند؛ بنابراين منطقه فقیرتر ،ظرفیت پايینتری برای رقابت در جذب ساارمايه و اسااتعداد و
در نتیجه ،داللت بر ظرفیت پااايینتر نااوآوری و ابااداعا دارد .از ايان رو تحاات يا

رغياام غیاار

متمرکز ،مناط فقیرتر با محدوديتهای مهمی مواجهانااد کااه از قاادر آنهااا بااا مناااط ثروتمنااد
می کاهد و داللت باار نااابرابری در تقساایم کاالهااا و خاادما و ثاارو میکنااد (لیااو 3و همکاااران،
.)2016
 -2-4مطالعات تجربی
مطالعا

تجربی اندکی در داخل کشور در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر وجود دارد که در

ادامه به برخی مطالعا داخلی و خارجی اشاره شده است.
1.
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غفاری فرد و همکاران ( )1393در مطالعهای تأثیر تمرکززدايی مالی که با دو شاخص تمرکززدايی
از مخار عمرانی ملی و تمرکززدايی درآمدی تعري

شده است را بر رشد اقتصادی استانها با

استفاده از روش اقتصادسنجی فضايی مورد ارزيابی قرار دادهاند .نتايج تحقی آنها نشان میدهد
که بین تمرکززدايی مالی و رشد اقتصادی استانها رابطه مثبتی وجود دارد و معنیداری متغیر
وابستگی فضايی نشاندهنده آثار مثبت سرريز ناشی از رشد اقتصادی در مناط

است.

صادقی شاهدانی و آقاجانی معمااار ( )1394در پژوهشاای اثاار تمرکززداياای نساابی باار رشااد اقتصاااد
منطقهای را مورد ارزيابی قرار دادهاند .شاااخص تمرکززداياای مااالی نساابی؛ نساابت تملا
سرمايهای استانی به تمل

داراياای

دارايی سرمايهای دولت در نظر گرفته شااده اساات .نتااايج پااژوهش طاای

دوره  1379-1386نشان میدهد که تمرکززدايی مالی نسبی دارای ي

رابطه غیر خطاای باار رشااد

اقتصاد منطقهای است که بیانگر وجود حد بهینه در ايران هست.
عباسی و همکاران ( )1394در پژوهشی با استفاده از دادههای مالی ،بودجهای و اقتصادی  30استان
کشور طی دوره زمانی  1381-1390به بررسی تأثیر تمرکززدايی مالی و بودجهای دولت بر اناادازه
دولتهای محلی و رشد اقتصادی استانها پرداختهاند .نتايج نشان میدهد که تمرکززداياای مااالی و
درآمد سرانه استانها روی اندازه دولتهای محلی (استانی) تأثیر مثبت و معنیداری دارد .همچنین
تمرکززدايی مالی ،نیروی کار شاغل استانی و بودجه عمرانی اسااتانی تااأثیر مثباات و معنایداری باار
رشد اقتصادی داشته است.
گل خندان و همکاران ( )1396در مطالعهای تأثیر غیرخطی تمرکززدايی مالی باار اناادازه دولاات در
استانهای ايران را مورد بررسی قرار دادهاند .بر اين اساس از دو منظر تمرکززدايی مااالی مخااار و
تمرکززدايی مالی درآمد را بر اندازه دولت استانی طی دوره زمانی  1381-1391بررسی کردهانااد.
نتايج نشان میدهد که اثر شاخصها ی تمرکززدايی مالی بر اندازه دولت استانی به شکل منحنی U

معکوس است؛ بهگونهای که بیشتر استانهای کشور در قسمت صعودی اين منحنی قرار دارند.
خداويسی و عزتی شورگلی ( )1397در مطالعه ای به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در
ايران پرداختهاند .نتايج اين پااژوهش کااه بااا رهیافاات ماادلهای حالاات-فضااا و خااود رگرسایون بااا
وقفههای توزيعی طی دوره زمانی  1346-1393انجام شده است نشان میدهد که مقاادار آسااتانه بااا
لحاظ شکستهای ساختاری برای مخار جاری  15.2درصد و برای مخااار عمراناای  8.2درصااد
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تولید ناخالص داخلی سرانه بهدستآمده است؛ بنابراين باار اساااس نتااايج بهدسااتآمده پارامترهااای
اندازه دولت با توجه به منبع تکانه ،رفتار متفاوتی را از خود نشان میدهند.
لسمان ) 2012( 1به بررسی اثر تمرکززدايی مالی و سیاسی بر نابرابری منطقهای بین  56کشور با
سطح توسعه متفاو

پرداخته است .برآوردهای مقطعی و دادههای ترکیبی نشان میدهند که

تمرکززدايی در کل موجب کاهش نابرابری منطقهای میشود .با اين حال اثر دقی تر تمرکززدايی
بستگی به سطح توسعهيافتگی کشورها دارد ،بهگونهای که تمرکززدايی باع

کاهش نابرابری

منطقهای در کشورهای توسعهيافته خواهد شد اما توزيع نابرابری در کشورهای در حال توسعه و
نوظهور را بدتر میکند؛ و اين نتیجه در مورد هردوی تمرکززدايی مالی و سیاسی صادق است.
پی کرياکو و همکاران ( )2013در مطالعه خود بر نقش کیفیت دولت در تأثیر تمرکززدايی مالی بر
نابرابری منطقهای تأکید داشتهاند .آنها در اين مطالعه با استفاده از دادههای  24کشور عضو
 OECDطی دوره زمانی  1984-2006به اين نتیجه رسیدند که تمرکززدايی مالی موجب
همگرايی منطقهای در کشورهای دارای دولت باکیفیتتر میشود اما موجب افزايش نابرابری
منطقهای در کشورهايی که حکمرانی ضعی تری دارند خواهد گرديد.
سانگ )2013( 2در مطالعهای به بررسی تأثیر تمرکززدايی هزينهای ،درآمدی و سیاسی بر نابرابری
منطقهای در چین از  1978-2007پرداخته است .نتايج بیانکننده افزايش نابرابری درآمدی مناط
بر اثر تمرکززدايی مالی است .افزايش قدر

مالیاتی دولتها در ايالتهای مختل

رفتن نابرابری درآمدی در مناط شده است در حالی که بعد از اصالحا
درآمدی کاهش يافته است .اثر تمرکززدايیهای سیاسی بستگی به دوره اصالحا

موجب باال

مالیاتی نابرابری
در دهه 1994

داشته است و در صور اصال امور ايالتی افزايش قدر های استانی نابرابری منطقهای را کاهش
داده است.
لیو 3و همکاران ( )2016با استفاده از دادههای استانی طی دوره زمانی  1995-2009اثر
تمرکززدايی مالی و سیاستهای برابری مالی 4را بر نابرابری بین استانی در چین مورد آزمون قرار
دادهاند .نتايج نشان میدهد که تمرکززدايی مالی نابرابری منطقهای را افزايش میدهد .اين در
1.

)Lessmann (2012
)Song (2013
)3. Liu (2016
4. Fiscal Equalization
2.
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حالی است که تالشهای برابرسازی مالی توسط دولتهای محلی آثار مخرب تمرکززدايی مالی
بر نابرابری منطقهای را کاهش میدهد .همچنین تمرکززدايی از سمت هزينهها نابرابری منطقهای را
بیشتر افزايش میدهد.
فیلیپتی و ساچی ) 2016( 1در پژوهشی به ارزيابی ارتباط تمرکززدايی و رشد اقتصادی بااا تأکیاد باار
نقش قدر منطقهای پرداختهاند .نتايج مطالعه آنها در  21کشور عضو  OECDطاای دوره زمااانی
 2010-1970نشان میدهد که رشد ناشی از تمرکززدايی بستگی به قدر دولتهااای محلاای دارد
بهگونااهای کااه تمرکززداياای از نااوع مالیااا منجاار بااه ناارخ باااالی رشااد اقتصااادی در حااالتی کااه
تمرکززدايی سیاسی و اداری شديد باشد خواهد شد و تمرکززدايی مالیاتی در مناطقی کااه درآمااد
منطقه بهصور خودمختار کسب میشود تأثیر بیشتری خواهد داشت.
بانتین و م

ايون )2018( 2در پژوهشی به بررسی ارتباط نابرابری ،تمرکززدايی و سیاستهای باااز

توزيعی در کشورهای کانادا و آمريکا پرداختهاند .آنها دريافتند کااه رشااد نااابرابری اقتصااادی باار
درجه و اثر تمرکززدايی در هر دو کشور مؤثر است اما رابطه بین نابرابری اقتصادی و تمرکززدايی
به ساختار اقتصادی کشورها و عملکرد اجرايی در سیاست تمرکززدايی بستگی دارد.
الرس پی 3و همکاران ( )2018در مطالعهای به ارزيابی فدرالیسم مالی و نابرابری درآمد در سوئیس
پرداختهاند .بر اساس نتايج پژوهش آنها تمرکززدايی مالیاتی بدون سیستم بازتوزيع مجدد موجب
کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد و تمرکززدايی را میبايست با سیستم بااازتوزيع کااارا همااراه
نمود چراکه اثرا کاهش نابرابری ناشی از تمرکززدايی بستگی به نظام توزيع دارد.
اغلب مطالعا

داخلی بر تأثیر تمرکززدايی مالی در رشد اقتصادی تأکید کردهاند اما تأثیر انواع

تمرکززدايی مالی بر توسعه متوازن منطقهای و کاهش نابرابری اقتصادی مسئلهای است که کمتر به
آن توجه شده است .در پژوهش حاضر با توجه به ادبیا
مختل

موضوع ،اثر تمرکززدايی از جنبههای

هزينهای ،عمرانی و درآمدی بر توزيع نابرابری بین استانها در قالب الگوی اقتصادسنجی

فضايی که قادر به ارزيابی اثرا

سرريز نابرابری منطقهای است ،مورد آزمون تجربی قرار گرفته

است.

1.

)Filippetti & Sacchi (2016
)Banting & McEwen (2018
)3. Lars P (2018
2.
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 -3طراحی الگوی پژوهش
در اين بخش ،بر پايه مطالعا

لسمان ( ،)2012سانگ ( )2013و لیو و همکاران ( ،)2016سه الگو

در قالب رگرسیون فضايی تدوين خواهد شد که الگوی اول خود با تغییر در معیار اندازهگیری
تمرکززدايی مالی به چهار الگو تبديل میشود .قبل از ارائه الگوهای ذکر شده ابتدا اقتصادسنجی
فضايی به عنوان روش پژوهش معرفی میشود و سپس نحوه محاسبه شاخص نابرابری که بهعنوان
متغیر وابسته در الگوها به کار خواهد رفت ،ارائه میشود و در انتهای اين بخش الگوهای پژوهش
در قالب معادال رياضی معرفی خواهند شد.
 -3-1اقتصادسنجی فضایی
اقتصادسنجی فضايی شاخهای از اقتصادسنجی است که اثرا
مقطعی يا ترکیبی اضافه میکند .منظور از اثرا

فضايی 1را به کارکرد الگوهای

فضايی دو دسته از عوامل هستند که به مکان

استقرار متغیرها مربوط میشوند و میتوان آنها را تحت عناوين وابستگی فضايی 2يا
خودهمبستگی فضايی 3و ناهمسانی فضايی 4توضیح داد .اين شاخه از اقتصادسنجی از ي

جهت

شباهتهايی با آمار جغرافی 5و آمار فضايی 6دارد ،اما تفاو اقتصادسنجی فضايی با آنها درست
مثل تفاو اقتصادسنجی با آمار است (انسلین.)2008 ،7
وابستگی فضايی به مفهوم وجود ارتباط بین آنچه در ي

نقطه از فضا رخ میدهد با آنچه در

نقطهی ديگر روی میدهد است .دو موضوع ممکن است اين وابستگی را ايجاد کند؛ نخستین
عامل ،وجود خطای اندازهگیری مربوط به مناط مختل
پديدههای مختل

است .دومین دلیل بنیادیتر بوده و از

در مورد واکنشهای فضايی منتج میشود (کسرايی.)1385 ،

در کل ،دو رويکرد به منظور برخورد با وابستگی فضايی وجود دارد .در يکی از آنها بر اساس
تئوری ،ساختاری برای وابستگی فضايی فرض میشود .اين ساختار در ي

الگوی رسمی برای
1.

Spatial Effects
Spatial Dependence
3. Spatial Autocorrelation
4. Spatial Heterogeneity
5. Geostatistics
6. Space Statistics
)7. Anselin (2008
2.
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تحلیل آماری به کار برده میشود .روش دوم مبتنی بر داده است و تفسیری از شکل مناسب
وابستگی با استفاده از تعدادی شاخص نظیر آمارهی خودهمبستگی و وابستگی متقاطع ارائه
میدهد.
اصطال ناهمسانی فضايی به انحراف در روابط بین مشاهدهها در سطح مکانهای جغرافیايی فضا
اشاره دارد .چنانچه مکان استقرار متغیرها به عنوان مبنايی برای اثرا فضايی در نظر گرفته شود،
روشهای متفاوتی برای لحاظ کردن رابطهی مکانی دو متغیر مفروض قابل اعمال است .مجاور ،
فاصلهی مکانی ،فاصلهی اقتصادی و استفاده از شبکههای اجتماعی از جمله معیارهايی هستند که
میتوانند مورد توجه قرار گیرند .به هر حال آنچه مشخص است در مطالعا

فضايی ،ارتباط

فضايی متغیرها به صور دو به دو و به صور عددی بیان میشود .دو مسیر اصلی برای مالحظهی
اثرا فضايی در معادال رگرسیون متعارف وجود دارد؛ يکی از طري متغیر وابسته ( )yو ديگری
از مسیر جمال

خطا ( .)uدر روش اول yi ،با توجه به وزن فضايی هر منطقهی ديگر يعنی  Wijو

ضريب رگرسیون ( ،)λبه مقادير  yjکه  i≠jاست ،مرتبط میشود (فیشر و گتیس.)2010 ،1
با توجه به توضیحا

فوق ،الگوی وقفه فضايی و جز خطای فضايی )SARAR( 2برای دادههای

ترکیبی 3به شر زير است (میلو:)2014 ،4
()1

y =  ( IT  WN ) y + X  + u

u = (lT  I N )  + 

 =  ( IT  WN ) + e

()2

در رابطه ( ɛ ،)2برداری  n×1با توزيع نرمال و واريانس ثابت است ،y .بردار  NT×1از مشاهدا
بهعنوان متغیر وابسته و  ،Xماتريس  NT×Kاز متغیرهای توضیحی الگو است ،W .ماتريس وزنی
فضايی  N×Nاست که معموالً ماتريس مجاور
میتوان از روش مجاور

مرتبه اول است .برای تعیین ماتريس مجاور ،

و همبستگی استفاده کرد .در اين روش ،با تعیین اينکه کدام منطقه با

هم همسايه يا مجاور هستند ،ماتريس مجاور

تشکیل میشود و بنابراين ،با در نظر گرفتن
1.

)Fischer & Getis (2010
Spatial Autoregressive with Autoregressive Error Model
3. Panel Data
)4. Millo (2014
2.
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وابستگی فضايی ،واحدهايی که دارای رابطه همسايگی يا مجاور

هستند ،نسبت به محلهای

دورتر میبايد درجه وابستگی بیشتری نشان دهند .بدين ترتیب ،میتوان  Wyرا به عنوان ي
با وقفه فضايی تعري

و وارد الگو کرد که ضريب  λشد

متغیر

همبستگی فضايی میان مناط را نشان

میدهد.
 -3-2اندازهگیری شاخص نابرابری
نابرابریهای منطقهای مهم هستند ،زيرا ممکن است از تبعیض قومی ناشی شوند و میتواند زمینه
ترويج تمايال

جدايیطلبانه و درگیریهای داخلی باشد .نابرابری افقی بزرگ بین مناط ي

کشور ممکن است باع

کشور شود (کانبور و

ايجاد نابرابری عمودی میان تمام افراد ي

ونابلس)2005 ،1؛ بنابراين نابرابری فضايی يکی از موضوعا بسیار با اهمیت در ادبیا کشورهای
در حال توسعه محسوب میشود .معیارهايی که اغلب برای اندازهگیری نابرابری منطقهای مورد
استفاده قرار میگیرد؛ شاخصهای تايل ( ،)Theilضريب تغییرا
ضريب تغییرا

وزنی-جمعیتی ( )PW-CVهستند که هر ي

میباشند .برخی از شاخصهای ذکر شده در مطالعا

( ،)CVجینی ( )GINIو

دارای ويژگیهای خاص خود

بین کشوری و برخی در مطالعا

درون

کشوری کاربرد بیشتری دارند .بعضی از شاخصها مانند شاخص تايل و اتکینسون به دلیل امکان
تجزيه به زيرگروههای جمعیتی (درونگروهی و بین گروهی) در مطالعا

شهری-روستايی مورد

استفاده قرار میگیرند (محمدی و همکاران.)1395 ،
در اين پژوهش از شاخص  PW-CVبه منظور اندازهگیری توزيع نابرابری استانها استفاده شده
است و در نتیجه برای هر استان ي

شاخص در طی دوره پژوهش ( )1380-1394محاسبه شده

است .شاخص  PW-CVدر مطالعا

درون کشوری بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است (بارو

و سااليی مارتین1992 ،2؛ سااليی مارتین1996 ،؛ پی کرياکو و روکا ساگالس2014 ،3؛ ازکورا و
راپون2006 ،4؛ لسمان 2012 ،و  ) 2014و بر اساس رابطه زير برای هر استان در سال مدنظر محاسبه
میشود:
1.

Kanbur & Venables
)Barro & Sala-i-Martin (1992
)3. P. Kyriacou & Roca-Sagalés (2014
)4. Ezcurra & Rapun (2006
2.
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PWCVit =[pit (lny̅ − lnyit )2 ]1/2

()3

در رابطه ( y̅،)3متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه کشور yit ،و  pitبه ترتیب تولید ناخالص داخلی
سرانه و سهم جمعیت استان iام در زمان  tهستند .بدين ترتیب برای هر استان در سال مورد نظر ي
شاخص برآورد شده است .مزيت اين شاخص اين است که تحت تأثیر مقیاسهای اندازه و تعداد
واحدهای فضايی قرار نمیگیرد و در برابر مشاهدا

دور افتاده و بزرگ مقاوم است .عالوه بر

اين ،اصل انتقال پیگو-دالتون 1را که بیان میکند انتقال از مناط فقیر به مناط ثروتمند بايد بهطور
يکنواختی میزان نابرابری را افزايش دهد ،در نظر میگیرد (دالتون 1920 ،و پیگو.)1912 ،
 -3-3الگوی پژوهش
در اين مطالعه به منظور محاسبه نابرابری منطقهای از شاخص ضريب تغییرا

وزنی جمعیتی،

استفاده شده است .متغیرهای توضیحی و کنترل با توجه به پیشینه و هدف پژوهش و همچنین
محدوديتهای آماری کشور تدوين شدهاند .برای به دست آوردن اطالعا

آماری  30استان

کشور ،2از سالنامه آماری استانها ،منابع کتابخانهای سازمان مديريت و برنامهريزی کشور،
اطالعا

و نشريا

استانی وزار

امور اقتصادی و دارايی و سازمان سرمايهگذاری و کم

های

فنی و اقتصادی ايران ،طی دوره زمانی  1380تا  ،1394استفاده شده است .متغیرهای ستانده استفاده
شده به قیمت ثابت سال  1383تعديل شدهاند.
با توجه به مبانی نظری و شناسايی متغیرها در ادبیا پژوهش ،از سه الگوی کلی به شر زير برای
بررسی تأثیر تمرکززدايی مالی بر نابرابری استانها استفاده خواهد شد؛ شاخصهای تمرکززدايی
استفاده شده در اين بخش در مطالعا

متعددی همچون؛ اوتس1985 ،3؛ داودی و غو1998 ،4؛

دمیلو2000 ،5؛ غانگ و غو2001 ،6؛ آکای و ساکاتا2002 ،7؛ صادقی و همکاران1387 ،؛ جعفری
Pigou–Dalton Transfer Principle

1.

 .2اطالعا آماری استان البرز که بعد از سال  1390ارائه شده است ،با استان تهران تجمیع شده است.
3.

)Oates (1985
)Davoodi & Zou (1998
)5. De Mello (2000
)6. Zhang & Zou (2001
)7. Akai & Sakata (2002
4.
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صمیمی و همکاران2010 ،؛ غفاری فرد و همکاران1393 ،؛ علیزاده و گل خندان 1394 ،و لیو و
همکاران 2016 ،مورد استفاده قرارگرفته است.
PWCVit =  + WIit +  FDit +  X it +  +  it

()4

PWCVit =  + WIit +  GSit +  X it +  +  it

()5
()6

it

PWCV =  + WI +  FDT +  LGDP +  ( FDT  LGDP ) +  X +  + 
it

it

it

3

it

2

it

1

it

it

 it =  W  it + eit

()7

در تمام روابط  iنشاندهنده استان و  tبیانگر زمان است ،PWCVit .شاخص ضريب تغییرا
وزنی-جمعیتی به عنوان عامل نابرابری منطقهای است FDit .بیانگر شاخص تمرکززدايی مالی
است .در رابطه ( )4تمرکززدايی مالی به صور چهار الگوی؛ نسبت مخار کل (جاری به عالوه
عمرانی) استان به مخار کل کشور ( ،)FDTitنسبت مخار جاری استان به مخار جاری کل
کشور ( ،) FDCitنسبت مخار عمرانی استان به مخار عمرانی کل کشور ( )FDSitو نسبت
درآمد مالیاتی استان بهکل درآمد مالیاتی کشور ( )FDTAXitبرآورد شده است.
در رابطه ( GSit ،)5متغیر اندازه دولت است (نسبت بودجه استان به تولید ناخالص داخلی کشور) و
در رابطه ( LGDPit )6لگاريتم تولید ناخالص داخلی سرانه استانها است و ضريب شاخص
تمرکززدايی مالی در تولید ناخالص داخلی به منظور ارزيابی تمرکززدايی مالی با توجه به سطح
توسعهيافتگی استانها لحاظ شده است؛ بنابراين در نهايت شش الگو برآورد خواهد گرديد.
عامل  Xitدر معادال

به منظور نشان دادن متغیرهای کنترلی در الگوها است که شامل:

 LABORitنرخ مشارکت نیروی کار FDIit ،سرمايهگذاری مستقیم خارجی سرانه و EDUit

عامل سرمايه انسانی است که بر اساس نسبت تعداد دانشآموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی به جمعیت محاسبه شده است .عامل  µاثرا
 ،Wماتريس مجاور

ثابت زمان يا مقاطع در الگوی ترکیبی است و

وزنی ،λ ،اثر همبستگی فضايی و  ρتأثیر وقفه جز خطا را در رگرسیون

فضايی اندازهگیری میکنند .الزم به ذکر است اطالعا

بودجهای و سرمايهگذاری بر اساس

عملکرد منابع تخصیصی و اجرای طر است .منابع دادههای استفاده شده در جدول ( )1ارائه شده
است.
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جدول  :1منبع گردآوری اطالعت
متغیرها

تعریف
نسبت مخار استان به مخار کشور

FDT

FDC

FDS
GDP

FDTAX

نسبت مخار جاری استان به مخار
جاری کشور

و بودجه

نسبت مخار عمرانی استان به مخار

سالنامه آماری استانها ،سايت مرکز آمار ايران و نشريا کتابخانه سازمان برنامه

عمرانی کشور

و بودجه

تولید ناخالص داخلی سرانه استان

سايت مرکز آمار ايران

نسبت درآمد مالیاتی استان بهکل
درآمد مالیاتی کشور

GS

EDU

شاخص سرمايه انسانی

LABO
R

و بودجه
سالنامه آماری استانها ،سايت مرکز آمار ايران و نشريا کتابخانه سازمان برنامه

شاخص اندازه دولت

FDI

مرکز جمعآوری داده
سالنامه آماری استانها ،سايت مرکز آمار ايران و نشريا کتابخانه سازمان برنامه

سرمايهگذاری مستقیم خارجی
(به تفکی

استان محل اجرای طر )

نرخ مشارکت نیروی کار

نماگرهای مالی و اقتصادی استانهای کشور ،دفتر مدلسازی و مديريت
اطالعا

اقتصادی معاونت امور اقتصادی و نشريا

کتابخانه سازمان برنامه و

بودجه
سالنامه آماری استانها ،سايت مرکز آمار ايران و نشريا کتابخانه سازمان برنامه
و بودجه
سالنامه آماری استانها ،سايت مرکز آمار ايران و نشريا کتابخانه سازمان برنامه
و بودجه
وزار

امور اقتصادی و دارايی ،سازمان سرمايهگذاری و کم

های فنی و

اقتصادی ايران ،دفتر سرمايهگذاری خارجی
سالنامه آماری استانها ،سايت مرکز آمار ايران

 -4برآورد پارامترهای الگو
پايايی متغیرهای پژوهش ،بااه اياان معناای اساات کااه میااانگین و واريااانس متغیرهااا در طااول زمااان و
کوواريانس متغیرها بین سالهای مختل
مدل ،باع

ثابت بااوده اساات .در نتیجااه ،اسااتفاده از اياان متغیرهااا در

به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشااود .ولاادريج ،)2002( 1بیااان میکنااد کااه اگاار

تعداد مقاطع از زمان بیشتر باشد ،آزمون ايستايی دادههای ترکیبی ضروری نیست .با توجه به اينکااه
تعداد مقطعها معادل با  30استان و دوره زمانی  15سال است ،نیازی به انجام آزمون ايستايی نیست.
به منظور به دست آوردن اثرا فضايی میبايد ابتدا ماتريس مجاور را به دساات آورده و سااپس
آن را به ماتريس مجاور مرتبه اول استاندارد شده تبديل نمود .برای تشکیل ماااتريس مجاااور ،
)Wooldrige (2002

1.
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روش های گوناگونی وجود دارد که مجاور خطی ،رخ مانند ،فیل مانند ،خطی دوطرفه ،رخ مانند
دوطرفه و شاه مانند از آن جملهاند (الهورست .)2014 ،1در مطالعه حاضر ،طب پیشااینه پااژوهش ،از
الگوی شاه مانند استفاده شده است؛ بنابراين ي

ماااتريس مجاااور بااا ابعاااد  30×30بااا توجااه بااه

همسايگی استانها محاسبه شده است .قبل از تخمین مدل ،آزمون هاسمن فضايی بااه منظااور تعیااین
الگوی دادههای ترکیبی به صور اثرا ثاباات يااا تصااادفی انجااام میشااود (مالاات و پیفافرماااير،2
 ،)2011سپس تشخیصهای شرطی و نهايی همبستگی فضايی توسط آزمون  LM3صور میگیرد
(بالتاجی و همکاران .)2013 ،4نتااايج آزمااون هاساامن و  LMباارای شااش الگااوی قاباال باارآورد در
جداول ( )2و ( )3ارائه شده است.
جدول  :2نتایج آزمون هاسمن فضایی
آماره کای دو

درجه آزادی

مقدار احتمال

1/7546

4

0/7808

الگوی دوم

4/4011

4

0/3544

الگوی سوم

4/0447

4

0/4

الگوی چهارم

0/4059

4

0/982

الگوی پنجم

1/9003

4

0/7541

الگوی ششم

4/479

6

0/6121

الگوی اول
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نتیجه آزمون هاسمن نشان میدهد که برآورد روش اثرا تصادفی در تمام الگوها مناسااب اساات.
چرا که مقدار آماره احتمال محاسبه شده بیش از  5درصد اساات .در نهايات الگوهااای رگرساایونی
ترکیبی فضايی با استفاده از روش اثرا تصادفی برازش خواهند شد.
جدول  :3نتایج آزمون اثر تصادفی و همبستگی فضایی ()LM
آماره LM
مقدار احتمال

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

الگوی چهارم

الگوی پنجم

الگوی ششم

1492/7

1664/3

1423/7

1671/3

1545/1

1388/6

0/0000

0/000

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000
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1.

)Elhorst (2014
)Mutl & Pfaffermayr (2011
3. Lagrange Multiplier
)4. Baltagi (2013
2.
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در جدول ( ،)3فرض صفر بیان میکند که ضرايب همبستگی فضايی و يا اثاارا تصااادفی فضااايی
معنیدار نیستند؛ که برای تمام الگوها مقدار آماره احتمال به دست آمده فرض صفر را رد میکنااد.
در نتیجه همبستگی فضايی الگوها مورد تائید است .در نهايت الگوهای رگرسیونی ترکیبی فضااايی
با استفاده از روش اثرا تصادفی در حالت وقفه فضايی و جااز خطااا ( ،)SARARبااا اسااتفاده از
روش حداکثر درست نمايی برازش شده است.
بر اساس اطالعا جدول ()4؛ وجود وابستگی فضااايی قااوی و از لحاااظ آماااری معنایدار در بااین
استانهای ايران که بیانکننده وجود اثرا سرريز نابرابری اقتصادی است ،در تمام الگوهااا بااه جااز
الگوهای چهارم و ششم تأيید شده است .وجود اياان نااوع وابسااتگی را میتااوان بااه واسااطه مقااادير
پارامتر برآورد شده  λو  ρمالحظه کرد .در الگوی اول ضريب  λتقريباً برابر  %37و به طور متوسط
در الگوی دوم و پنجم حدود  %30محاسبه شده اساات؛ کااه بااه ترتیااب در سااطح احتمااال  95و 90
درصد ،از لحاظ آماری معنیدار هستند .مقادير پارامتر  λبیانگر شد بسیار قوی وابستگی فضااايی
در بین استانها است و نابرابری اقتصادی استانها تحت تأثیر اثاارا همسااايگی اسااتانهای مجاااور
قرار دارد .با توجه به مثبت بودن ضرايب میتوان گفت افزايش نابرابری هر استان در صور ثابت
بودن ساير شرايط به طور متوسط منجر به افزايش توزيع نااابرابری اسااتانهای مجاااور خواهااد شااد.
ضرايب  ρبیانگر تأثیر ساير عوامل موجود در جز خطااا باار نااابرابری اسااتانها از طريا اسااتانهای
همجوار است؛ و با توجه به منفی بودن آن میتوان گفت عواماال مااؤثر در جااز خطااا نااابرابری در
استانهای مجاور را کاهش خواهد داد.
در الگوی اول شاخص تمرکززدايی مالی به صور نسبت مخار کل وارد شده است و همانطور
که در جدول ( )4قابل مشاهده است با ضريب مثبت و تقريبی  %13معنیدار برآورد شده است .اين
بدين معناست که افزايش تمرکززدايی مالی از نوع هزينه کل منجر به افزايش نابرابری منطقهای در
استان ها خواهااد شااد .همچنااین عالماات ضاارايب باارآوردی تمرکززداياای مااالی از نااوع عمراناای و
درآمدی ( مالیاتی) به ترتیب در الگوهای سوم و چهارم مثبت و از لحاظ آماااری معنایدار ارزياابی
شدهاند اما ضريب تمرکززدايی مالی از نوع جاری معنیدار نیست .با توجه به نتايج به دساات آمااده
می توان گفت در کل تمرکززدايی مالی توزيع نابرابری منطقهای را بدتر خواهد کرد و اين نتیجه با
نتايج تجرباای مطالعااا متعااددی همچااون ساااچی و سااالوتی ،)2014( 1پاای کرياااکو و

ساااگالس1

Sacchi & Salotti
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( ،)2014لیو و همکاران ( ) 2016و همچنین در مورد برخی نتايج حاصل از مطالعه عصاری آرانی و
همکاران ( )1390که به بررسی سیاستهای مالی بر توزيع درآمد پرداختهاند ،مطابقت دارد.
جدول  :4نتایج الگوهای رگرسیون ترکیبی خودهمبستگی و جزء خطای فضایی ()SARAR
()5

()4

()3

()2

()6
**1/4779
()2/9121
0/0043
()0/8397
***-0/0071
()-4/7835
***-0/0001
()-3/1800

-

-

-

-

*0/0056
()1/7830
**-0/0032
()-2/0182
***-0/0001
()-3/0386

**0/0078
()2/1407
*-0/0044
()-1/8614
***-0/0002
()-3/7470

**0/0088
()2/6203
**-0/0053
()-2/5717
***-0/0001
()-3/2673

-

-

-

-

**0/0077
()2/4810
**-0/0033
()-2/5117
***-0/0001
()-3/2854
0/0182
()0/3001

()1
**0/1297
()2/3171
**0/0078
()2/6478
**-0/0033
()-2/5385
***-0/0001
()-3/1141

الگوها
متغیرها
FDT
LABOR
EDU
FDI

-

FDC

-

-

-

***0/1206
()3/3534

-

FDS

-

-

***0/0464
()3/9444

-

-

FDTAX

-

***0/0242
()3/1424

-

-

-

GS

-

-

-

-

LGDP

-

-

-

-

FD*LGDP

***0/0243
()4/5380
***0/2858
()3/0606
-0/0391
()-1/2801
***9/8555
()3/4965
0/1637
()0/6641
-0/3045
()-1/2876

*0/0288
()1/8718
***9/8736
()3/4690
**-0/4728
()-2/1061
*0/2841
()1/6614

***0/0586
()3/3327
***9/2741
()3/5001
0/1620
()0/4012
-0/2036
()-0/4819

0/0205
()1/3210
***9/9328
()3/4424
*-0/4550
()-1/8887
0/2903
()1/5885

0/0226
()1/4451
***10/3570
()3/4265
**-0/4998
()-2/0435
*0/3332
()1/8592

0/0153
()1/0054
***10/4420
()3/4531
**-0/5793
()-2/9276
**0/3735
()2/6511

1050/74

1026/80

1028/36

1027/57

1022/10

1024/59

450

450

450

450

450

450

Constant
ϕ



LogLikelihood
تعداد
مشاهدات
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اعداد داخل پرانتز آماره  tاست .قابلتوجه است که *****،و * نشاندهنده معنیداری ضرايب به ترتیب در سطح احتمال  %95 ،%99و  %90است.

Kyriacou & Sagalés

1.
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بر اساس مبانی نظری پژوهش ممکن است سرمايهگذاریهای زيربنااايی بااه طااور مااؤثرتری توسااط
دولت مرکزی اجرا شود زيرا میتواند اثرا خااارجی مثباات کاالهااای عمااومی را دروناای سااازد و
تمرکززدايی اين مسئولیت میتواند به کاهش کارايی فناای و تخصیصاای بیانجامااد کااه اياان اماار در
مورد کشورهای در حال توسعه بیشتر صادق است.
در الگوی پنجم عامل اندازه دولت وارد معادله شده اساات و ضااريب باارآوردی مثباات و معنایدار
است؛ بنابراين هرچه اندازه دولت در استانها بزرگتر باشد نابرابری منطقهای بیشتر خواهد شد .بااا
توجه به اينکه سیاست تمرکززدايی به معنااای افاازايش اناادازه دولاات در اسااتانها و کاااهش اناادازه
دولت مرکزی است ،دولت مرکزی کوچ

تر نقش کمتری در توزيااع مجاادد منااابع يااا درآماادها

میان مناط و سیاستهای طرف تقاضا مانند سرمايهگذاری عمومی ،بازی میکند.
بر اساس الگوی چهارم افزايش سهم درآمدهای مالیاتی استانها نیااز نااابرابری منطقااهای را افاازايش
خواهد داد .به عقیااده پرادهااوم ( ،)1995مناااط ثروتمناادتر بااا جمااعآوری مالیااا بیشااتر ،قادرنااد
خاادما عمااومی بیشااتر و خاادما مشااابه را در نرخهااای مالیاااتی کمتاار فااراهم آورنااد .در نتیجااه
تمرکززدايی ،مانع همگرايی بین مناااط میشااود؛ و طبا مطالعااه سااانگ ( )2013افاازايش قاادر
مالیاتی دولتها در مناط مختل

موجب باال رفتن نابرابری درآمدی در استانها میشود؛ بنابراين،

رقابت مالیاتی را میتوان با تمرکزگرايی و سیستم توزيع مجدد از بین برد.
در الگوی آخر تولید ناخالص داخلی سرانه به صااور مسااتقل و ضااريبی از تمرکززداياای مخااار
وارد معادله شده است .با توجه به نتايج حاصل شده تمرکززدايی مالی در اسااتانهای توسااعهيافتهتر
(استانهای با درآمد سرانه باالتر) نابرابری بین استانی را بیشتر افزايش خواهد داد .مدا و همکاران
( )1394در پژوهشی با بررسی قانون واگنر در ايران به اين نتیجه رسیدند کااه رشااد تولیااد ناخااالص
داخلی در هر دو بخش نفتی و غیر نفت ی موجب افزايش اندازه دولت خواهد شد و با توجه به نتیجه
حاصل شده از الگوی پنجم در پژوهش حاضر ،با افزايش اندازه دولت نابرابری منطقااهای افاازايش
خواهد يافت .متغیرهای کنترلی تقريباً در تمامی الگوها نتايج مشابهی داشتهاند ،بهگونهای کااه ناارخ
مشارکت نیروی کار اثر مثبت و معنیداری باار ناابرابری داشااته اساات؛ امااا افاازايش ساارمايهگذاری
مستقیم خارجی و سرمايه انسانی موجب کاهش نابرابری میشااود .بااا وجااود اينکااه عمااده جااذب
سرمايهگذاری مستقیم خارجی کشور در حوزه نفتی است اما به نظر میرسد اثرا سرريز ناشاای از
آن در الگوی فضايی توانسته است تأثیر خود را بر نابرابری منطقهای نشان دهد.
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 -5نتیجهگیری
يکی از موضوعا اساسی در حوزه اقتصاد بخش عمومی مبح

تمرکززدايی مالی و نقااش آن در

توزيع مجدد درآمدها و تخصیص منابع است .مبانی نظری و شواهد تجربی در کشورهای مختلا
نتايج متفاوتی از نظريه مطر شده را ارائه میدهند .پژوهش حاضر بااا اسااتفاده از دادههااای اسااتانی
طی دوره زمانی  1380-1394به بررسی تأثیر تمرکززدايی مااالی باار نااابرابری اقتصااادی اسااتانها بااا
استفاده از روش اقتصادسنجی فضايی پرداخته است .ارزيااابی اولیااه از توزيااع نااابرابری در اسااتانها
نشان میدهد که مقدار شاخص ضريب تغییرا وزنی-جمعیتی در بین استانها بسیار نااابرابر اساات.
نتايج حاصل از برازش رگرسیونها نشان میدهد که اثرا سرريز حاصاال از نااابرابری در اسااتانها
بسیار قابل توجه است .بهگونهای که ضريب همبستگی فضايی بین اسااتانها حاادود  %37اساات .بااه
عبار ديگر در صور افزايش نابرابری در يا

اسااتان ،در صااور ثاباات بااودن ساااير شاارايط،

شاخص نابرابری در استانهای مجاور با ضريب  37درصد رشد خواهد کرد.
نتايج حاصل از الگوهای رگرسیون ترکیبی فضايی نشان میدهد که تمرکززدايی مااالی (هزينااهای،
عمرانی و درآمدی) موجب افزايش نابرابری در استانها میشود؛ و همچنین افزايش حجاام بودجااه
استانی که به معنای بزرگتر شدن اندازه دولت در استانها است ،نابرابری منطقهای را بدتر خواهد
کرد .بايد توجه داشت که شاخص اندازه دولت بهصور نسبت مجموع بودجه جاری و عمرانی بر
تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است و افزايش اين نسبت به معنای تخصیص منابع جاااری
و عمرانی بیشتر است که با توجه به الگوهای متمايزی که در آنها شاخصهای تمرکززداياای وارد
شده است ،اين امر نابرابری را بدتر خواهد نمود .عالوه بر اين تمرکززدايی مالی در استانهايی کااه
تولید ناخالص داخلی سرانه باالتری دارند نابرابری اقتصادی را بیشتر افزايش خواهااد داد .ضاارايب
متغیرهای کنترلی الگوهااا بیااانگر افاازايش نااابرابری منطقااهای در صااور افاازايش ناارخ مشااارکت
اقتصادی استانها است اما افزايش سرمايهگذاری مستقیم خارجی موجب کاهش نابرابری منطقهای
در ايران خواهد شد که میتواند ناشی از اثرا ساارريز ساارمايهگذاریهای انجااام شااده در حااوزه
نفتی باشد .همچنین افزايش عامل سرمايه انسانی نابرابری منطقهای را کاهش خواهد داد.
در نهايت با توجه به مطالعا تجربی و نتايج حاصل از پژوهش حاضر ،تمرکززدايی مالی بهتنهايی
نمیتوان د انتظارا اقتصادی اين سیاست در ايران را برآورده نمايد و بااه نظاار میرسااد در صااور
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همراهی سیاستهای اصالحی در بخشهای مختل

درآمد و مخار بااا تمرکززداياای مااالی ،بهتاار

بتوان به نتايج قابل انتظار که همان توسعه متوازن منطقهای است ،دستيافت.
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منابع و مآخذ
 .1خداويسی ،حسن .و عزتی شورگلی ،احمد (" .)1397بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی
ايران :کاربردی از مدلهای حالت -فضا و خود رگرسیون با وقفههای توزيعی" .فصلنامه
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Abstract
The purpose of this study is to assess the effect of the policy of fiscal
decentralization on the economic inequality in the provinces of Iran
during the period of 2001-2015. Most studies in Iran have assessed the
impact of fiscal decentralization on economic growth positively, but
whether or not fiscal decentralization affects the distribution of
economic inequalities in provinces is the question that the present
study seeks to answer. The inequality index of the PopulationWeighted Coefficient of Variation (PW-CV) shows that Iran's
provinces during the research period have had a very disproportionate
economic distribution. The results of estimating Spatial
Autoregressive with Autoregressive Error (SARAR) regression
models indicate a strong spatial dependency among the provinces; the
inequality index of each province with an approximate coefficient of
37% is affected by the economic inequality in the neighborhood
provinces. The coefficients of the decentralization of expenditure,
construction and revenue variables have positive and significant
effects on economic inequalities. So, it can be said that fiscal
decentralization increases regional inequality. Also, the government
size indicator indicates an increase in inequality if the provincial
budget share increases relative to the gross domestic product per
capita. The impact of the decentralization policy in the developed
provinces shows that the higher the per capita GDP of the provinces
is, the further fiscal decentralization will increase economic
inequality.
Keywords: Fiscal decentralization, Regional inequality, Spatial
econometrics.
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