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 دهیچک

ايران طی دوره  هایاستاناقتصادی  ست تمرکززدايی مالی بر نابرابریسیا تأثیرهدف پژوهش حاضر ارزيابی 

تمرکززدايای ماالی بار رشاد   تاأثیر  صاور  گرفتاه در اياران  هاایپژوهشاغلب    .است  1380-1394زمانی  

را چگوناه  هااساتان اقتصادی تمرکززدايی مالی توزيع نابرابری کهاين اند، امااقتصادی را مثبت ارزيابی کرده

برابری شاخص نا گیریاندازه .استدر پی پاسخ به آن   اين مطالعه  که  است  پرسشی   ،دهدمی قرار    تأثیرتحت  

 ،ايران طای دوره زماانی پاژوهش  هایاستانکه    دهدمی نشان    (PW-CV)  ی تیجمع  -ضريب تغییرا  وزنی 

نتايج حاصل از برآورد الگوهای رگرسایون خودهمبساتگی و جاز    .اندتوزيع اقتصادی بسیار نابرابری داشته

 شااخصکاه  ایگوناهبهاست.  هااستانحاکی از وابستگی فضايی شديد در بین ( SARARخطای فضايی )

ضارايب  مجااور قارار دارد. هایاستاننابرابری اقتصادی  تأثیرتحت  %37  تقريبی   نابرابری هر استان با ضريب

است  شدهبرآورد  داری معنمثبت و  ای  منطقه  بر نابرابری  ای، عمرانی و درآمدیتمرکززدايی هزينه  متغیرهای

. همچنین شاخص اندازه دولات شودمی  ایمنطقهگفت تمرکززدايی مالی موجب افزايش نابرابری  توانمی و  

. استنسبت به تولید ناخالص داخلی کشور   هااستانگر افزايش نابرابری در صور  افزايش سهم بودجه  بیان

ناخالص داخلی سرانه  که هرچه تولید دهدمی نشان   افتهيتوسعه  هایاستانسیاست تمرکززدايی مالی در    تأثیر

  بیشتر باشد تمرکززدايی مالی نابرابری اقتصادی را بیشتر افزايش خواهد داد. هااستان

  ، اقتصادسنجی فضايی.ایمنطقه نابرابری ،مالی  تمرکززدايی  :یدیکل  هایهواژ
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 مقدمه  -1

و   کارايی  سطح  ارتقای  جهت  در  توسعه  حال  در  کشورهای  اغلب  امروزه   که  مالی  اقداما   از  يکی

 .تمرکززداياای اساات یهاسیاسااتاجاارای  اناادداده  قاارار توجااه مااورد عمااومی منابع بهینه  تخصیص

 از  درآمااد  و  مخااار   ترکیااب  بااه  نساابت  گیریتصمیم  انتقال قدر   معنای  به  که  مالی  تمرکززدايی

 در دولت مالی عملکرد بهبود جهت ابزاری عنوان به شودمی تلقی محلی نهادهای به  مرکزی  دولت

 خواهااد  بااه همااراه   را  مناااط   متااوازن اقتصااادی  توسااعه  و  رشااد  افزايش  و  است  شده   شناخته  اقتصاد

 . داشت

 اقتصاااد در دولاات نقش افزايش و يافتن تمرکز به پیوسته گذشته گرايشی دهه چند  در  ايران  اقتصاد

 هااامالیا   سااو،  ياا   از  ،1350  دهااه  اول  نیمااه  در  نفتاای  شااديد درآماادهای  افاازايش  با  .است  داشته

 بخااش  ديگاار،  سااوی  از  و  داد  دساات  از  دولاات  اصلی درآمدهای  منبع  عنوان  به  را  خود  موضوعیت

 اقتصادی هایفعالیت  عرصه در  نتوانست  و  شد  تردولت وابسته  به گذاریسرمايه  برای  نوپا خصوصی

 اياان  باایش  و  کاام  تحمیلاای  جنگ  وقوع  دلیل  به  انقالب  از  پس  . گرچهنمايد  عمل  مستقل  صور به

 بحاا  توسعه چهارم و پنجم  سوم،  دوم،  هایبرنامه  در  جنگ  از  دوره پس  در  اما  شد،  دنبال  سیاست

 بااه و گرديااد مطاار  بااازار باار مبتنی اقتصاد به  اساسی گذار  ابزارهای  از  يکی  عنوان  به  تمرکززدايی

 توسااعه  سوم  برنامه  آغاز  با  .شد  مطر   ایمنطقهتوازن    و  اقتصادی  رشد  افزايش  در  مهم  عامل  عنوان

 و گرفاات شااکل کشااور در ایمنطقااهتااوازن  و توسااعه رويکاارد بااا اسااتان هزينااه -درآمااد نظااام

غفاری فرد شد ) واگذار هااستانبه  عمومی خدما  و کاالها  برخی  ارائه  خصوص  در  گیریتصمیم

  .(1393و همکاران، 

 اين به معنااای ؛ وي  شرط مهم برای توسعه هماهنگ در ي  کشور است  ایمنطقهتوسعه متوازن  

استفاده از الگوی يکسااان   ایمنطقهتوسعه برابر تمام مناط  ي  کشور نیست. هدف توسعه متوازن  

استفاده از پتانسیل توسعه همه مناط  با توجه به   دهنده نشان. بلکه  ستین  هااستاناقتصادی برای تمام  

باشااد ی ساااکنان مناااط  مختلاا  کشااور  بااه نفااع رشااد اقتصاااد  کهطوریبهظرفیت هر منطقه است  

که توسعه  دهدمینشان  هااستاناما نتايج حاصل از بررسی تغییرا  رشد اقتصادی ؛  (2015،  1کاپلو)

 
1. Capello (2015)  
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 1جمعیتیزنی  که بر اساس شاخص ضريب تغییرا  و  ایهگونبهاست.    نیافته  تحق   ایمنطقهمتوازن  

(CV-PW) ( نمايش 1که در نمودار ) نابرابر هستند. شد بهايران  هایاستان، 2است شده  داده  
 

 
 پژوهش های يافته  :مأخذ

 1380-94طی   جمعیتی هر استان -: متوسط شاخص ضریب تغییرات وزنی1نمودار 
 

در بااا  مطالعااه  اين  استانی، در  هزينه  -درآمد  نظام  وجود  و  کشور  اقتصادی  توسعه  اهمیت  به  توجه  با

انااواع   تااأثیر،  صااور  گرفتااه  هایپژوهشرهیافتی متفاو  از ديگر  نظر گرفتن اثرا  همسايگی و  

الگااوی  در چااارچوب 1380-1394طاای دوره زمااانی  3ایمنطقااهتمرکززداياای مااالی باار نااابرابری 

 بخااش در و مطالعااه اياان ادامااه . درگرفاات قرار خواهد تحلیل و  تجزيهمورد    4اقتصادسنجی فضايی

 الگااوی تصااريح بااه سوم، بخش در. خواهد شد پرداخته تحقی  پیشینه و نظری مبانی بررسی به  دوم

انواع الگوها باارآورد   چهارم  بخش  در  الگو،  معادال   استخرا   از  پس  و  است  شده   پرداخته  تحقی 

  .شودمی ارائه پنجم بخش در تحقی  نتايج نهايت، درو  خواهند شدو تفسیر 

 موضوع  اتیادب  -2

 جملااه  از  عمااومی  بخااش  وظاااي   و  اختیارا   انتقال  معنی  به  تمرکززدايی،  جهانی  بان   ديدگاه   از

يا  محلی هایدولت به مرکزی دولت ازها  سیاست  اجرای  و  مالی  تأمینريزی  برنامه  ،گذاریسیاست

 
1. Population-Weighted Logarithmic Form of Coefficient of Variation 

 ( تعري  شده است.2-3. اين شاخص در بخش )2

 که در مطالعا  فضايی معمول است.  استها بندی کشور بر اساس استانیمتقسدر پژوهش حاضر منظور از منطقه،  . 3

4. Spatial Econometrics 
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 مختلاا  ابعاااد شناسااايی باارای جهااانی . باناا اساات خصوصاای بخااش بااه يااا دولتاای هایسااازمان

 :از است عبار  که نموده  تقسیم نوع چهار به را تمرکززدايی صحیح، تمرکززدايی، جهت اجرای

 د( تمرکززداياای  اقتصااادی،  تمرکززداياای   (  سیاسی،  تمرکززدايی  ب(  تمرکززدايی اداری،  ال (

 خواهاادقاارار    بررساای  مااورددر ادامه تمرکززدايی مالی بیشااتر    .(1394،  علیزاده و گل خندان)  یمال

  .گرفت
 

 تمرکززدایی مالی  -2-1

 یبخااش عمااوم بهبود عملکاارد یالزم برا لیپتانس جاديا  لیبه دل  یمال  يیتمرکززدا  یمهم برا  زه یانگ

کاالهااا  ويژه بااه یبهبود ارائه کاالها و خدما  عموم یبرا یمال يیتمرکززدا نظريه. است  اقتصاد  در

بااا اعمااال   کااه  نحااوی  بااهاساات،    شااده   ارائااه  شدمی  هیته  ازیکه بر اساس ن  یمحل  یعموم  خدما   و

 تخصیص  در  مديران  حسابرسی  و  گويیپاسخ  کارايی،  وری،بهره   افزايش  تمرکززدايی  هایسیاست

 بااه نساابت محلاای هااایدولت رودمی انتظار متمرکز غیر نظام ي  در  داشت.  خواهدپی    در  را  منابع

 خدما  و کاالها ارائه در محلی واحدهای میان رقابت و دهند  بهتری محلی پاسخ  نیازهای  و  سالي 

 .(1393و همکاران،  فرد یغفار) ابدي افزايش عمومی

 »1گرايیتنااوع  «فرضاای   پايه  بر  که  است  کارايی  افزايش  مالی،  تمرکززدايی  منافع  ترينمهم  يکی از

 به ها،محل همه در عمومی خدما  و کاالها  سطو  يکسان  تولید اساس،  اين بر  است. شده   نهاده   بنا

 متفاااو  معااین خاادمت يااا کاااال ي  برای کنندگانمصرف  ترجیحا   رايز  ،است  ناکارا  کلی  طور

 بهتر  مرکزی  دولت  به  نسبت  منطقه،  هر  مردم  نزديکی  به  با توجه  محلی  هایدولت  ،رو  اين  از  است.

 صااور  بااه را عمااومی منااافع و داده   تشااخیص  را  کنندگانمصاارفهای  خواسته  و  سالي   ندتوانمی

 مهاام منااافع از ديگاار يکاای 2X کااارايی عاادم و دولاات اناادازه  دهنااد. کاااهش تخصاایص کاااراتر

 دولتی خدما  و کاالها اندازه  از بیش تأمین از جلوگیری و دولت  اندازه  کنترل تمرکززدايی مالی،

 ايجاااد بااا همراه  محلی هایدولت به مرکزی  دولت  از  هامسئولیت  انتقال  بر  مالی  تمرکززدايی  .است

 شااودمی  ايجاااد  ایانگیزه   محلی  هایدولت  برای  تنهانه  رو  اين  از  دارد،  داللت  هاآن  در  گويیپاسخ

 ايجاااد هایزمینه و هانوآوری کهشودمی سبب بلکه بگیرند، نظر در را  مناط   ترجیحا  ساکنان  که

 
1Diversification Hypothesis 
2X-ineffeinciey 
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 افاازايش را هاااآن کیفیت و کاهش را تولید هایهزينه  عمومی،  خدما   و  تولید کاالها  در  خالقیت

 نتیجااه کااه در جاااآن از .شااودمی  بوروکراتی   مراتب  سلسله  کاهش  سبب  مالی  دهد. تمرکززدايی

های هزينهلذا    گیرد،می  انجام  منطقه  آن  امکانا   به  توجه  با  منطقه  هر  امور  اداره   مالی،  تمرکززدايی

صااادقی و ) انجامدمی باالتر اقتصادی رشد نتیجه  در  و  تولید  کارايی  به  اين  و  کاهش  مرکزی  دولت

 (.1387همکاران، 
 

 انواع تمرکززدایی مالی  -2-1-1

 . دراستمنظور از تمرکززدايی مالی عدم تمرکز در مخار  و درآمدها    اصوالًدر ادبیا  اقتصادی  

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

 (.2004، 1سائو و تامسونپايدار ) توسعه برای مالیا  اخذ و مالی فدرالیسم

 واگااذاری و درآماادها تمرکااز عاادم مخااار ، تمرکااز عاادم اساات از  عبااار   مالی  فدرالیسم  اصول

 است ممکن مالیا  اخذ در تمرکز عدم دهدمی نشان مالی فدرالیسم درباره  نظری ادبیا .  هامالیا 

 افاازوده   ارزش  بر  مالیا   وصول  و  منابع  تجهیز  لحاظ  از  زيرا  نباشد؛  منطب   مخار   در  تمرکز  عدم  با

 در .باشااد مرکاازی دولاات اختیااار در مالیا  وصول بر تمرکز  است  بهتر  مالیاتی  هماهنگی  منظور  به

 زيااادی طرفاادار مالیااا  وصااول باار تمرکااز گذار، حال در اقتصادهای و توسعه  حال  در  کشورهای

 بخش درآمد  درصد 90  از  بیش  مرکزی  دولت پاکستان  و  مانند مکزي   کشورها  از  برخی  در دارد.

 عمومی  بخش  درآمد  و  است  بزرگ  مرکزی  دولت  کشورها  کند. در اينمی  آوریجمع  را  عمومی

 از  برخاای  اساات. در  وابسااته  سااوخت  مالیااا   و  باار واردا   مالیا   مانند  مستقیم،  غیر  درآمدهای  به

 اياان  . درشااودمی  وضااع  محلاای  هااایفروشباار    مالیااا   روسیه  و  هند  برزيل،  مانند  ديگر  کشورهای

 افاازايش باعاا  مالیاااتی دارد. عاادم تمرکااز نظار  محلیهای دولت وام  بر  مرکزی  دولت  کشورها

 در ودهد می وام محلی هایدولت به خصوصی بخش کهیطوربه  ،شودمی  خصوصی  بخش  اعتماد

 (.1394عباسی و همکاران، ) شودمی شري  هاآن بازده  و ريس 
 

 

 

 

 
1. Shah & Thampson (2004) 
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 تمرکززدایی مالی و اندازه دولت  -2-2

و  1959، 2؛ ماسااگريو1945، 1نساال اول: هاياا ) یفکاار نساال دو قالااب در مااالی، تمرکززداياای

 گرفتااه قرار توجه مورد (1997، 5، کیان و وينگاست1998، 4کیان و رولندل دوم: س. ن3،1972اوتس

 (.2001، 6)امیلی است

 افاازايش جهاات مااانعی عنوانبااه مرکزی، دولت اغلب که معتقدند  نسل  دو  هر  پردازاننظريه  اگرچه

های آساایب دتواناا می نشااود مهااار مرکاازی دولاات زياد قدر  اگر و رودمی شمار  به  اقتصادی  رفاه 

از  يکی دارد. وجود ديدگاه  دو میان هايیتفاو  موارد  برخی  در  لیکن  نمايد،  وارد  اقتصاد  بر  جدی

 پردازاناست. نظريه محلی و مرکزی هایدولت میان درآمد واگذاری به مربوط موجود  هایتفاو 

 محلاای، هااایدولت بااه مااالی اختیااارا  واگااذاری از حاصاال فوايااد کنااار در که معتقدند  نسل اول

 در مرکاازی  دولاات  مااالی  توانااايی  تضااعی   و  منااابع  تخصاایص  در  انحراف  جمله  منفی از  پیامدهای

 بااه آنااان رو اياان از دارد. وجااود کااالن سطح  در  اقتصادی  ثبا   حفظ  مناط  و  برابری  عدم  کاهش

 اين بر و یستندن معتقد مخار  و مالیاتی درآمدهای با رابطه در محلی  هایدولت کامل مالی  استقالل

 شکاف پرکردن منظور به بايد محلی دولت به مرکزی دولت  از  واگذاری درآمدها میزان که  باورند

 مثباات  اثاارا   کااه  معتقدنااد  دوم  نساال  پردازاننظريه  مقابل،  پذيرد. در  صور   مخار   و  درآمد  بین

 و  منابع تخصیص در انحراف واسطهبه دتوانمی که است از ضررهايی بیشتر محلی  هایدولت انگیزه 

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

 بهبااود پاای در رو اين  از  .شد  خواهد  منطقه  اقتصادی  بهبود رفاه   در  محلی  هایدولت  تشوي   موجب

 نیااز محلاای هااایدولت درآماادهای  نتیجااه  در  و  افتااهي  شيافزامنطقه    وریبهره   ،منطقه  اقتصادی  رفاه 

  .(1396، و همکاران گل خندان) ابديمی افزايش

 و برنااان لوياتااان دولاات اناادازه  کاااهش فرضاایه دولاات، اناادازه  و مااالی  تمرکززداياای  چارچوب  در

 (. برنااان و بوکانااان تحاات عنااوان فرضاایه8،2002زو و جاایناساات )  نظااری  کار  نيترعیوس  7بوکانان

 
1. Hayek (1945) 
2. Musgrave (1959) 
3. Oates (1972) 
4. Qian and Roland (1998) 
5. Qian and Weingast (1997) 
6. Emily (2001) 
7. Brennan & Buchanan 
8. Jin & Zou (2002) 
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زيااان  موجااب ،مالیا  طري  از خود درآمد میزان باالبردن  با  هادولت  که  کنندمی  استدالل  1لوياتان

 را  مهاااجر   بااه  تماياال  کااه  متمرکااز  غیاار  سیسااتم  اجاارای  صور   شد. در  خواهند  دهندگانا یمال

 مقاادار رفااتن باااال  از  دتواناا می  دولاات  مختلاا   سطو   میان  عمودی  و  افقی  رقابت  ،دهدمیافزايش  

 روی  باار  دولاات  درآمااد  افاازايش  یجااا  به  رقیب  هایدولت  است  ممکن  نمايد.  ها جلوگیریمالیا 

 لهیوساا به عمااومی خاادما  و کاالهااا بهینااه تولیااد و مالیااا  میاازان نظیاار کاااهش ديگاار اهااداف

 ممکاان  تمرکززدايی  سیاست  اجرای  با  گريد  عبار   به  ،شوند  درآمد متمرکز  روی  هايیمحدوديت

 بااه  بیشتری  دقت  با  ایهزينه  هایاولويت  تعیین  نتیجه  در  ،شودمحدود    هادولت  درآمدی  منابع  است

 نتیجااه  در  و  شااود  حداقل  عمومی(  بخش  در  کارايی  منابع )عدم  اتالف  طري   اين  از  تا  آيدمی  عمل

 (.1394 علیزاده و گل خندان،) شود ريپذامکان منابع از بهینه استفاده 
 

 تمرکززدایی مالی و نابرابری  -2-3

کمتر  ایمنطقهرود که شاهد نابرابری ظار میانتخاب عمومی، انت نظريهدر ادبیا  اقتصادی بر مبنای 

. اگر تمرکز شهری به معنای نابرابری بیشااتر منااابع در شااهرها باشااد، یمشیاست تمرکززدايی باسدر  

 حااال  دردر کشااورهای    ويژه بااه؛ زياارا در دنیااای واقعاای،  دهاادمیتمرکززدايی، نابرابری را کاهش  

. شااودمیمنااابع  حااد  از  شیباا ها از شهرهای بزرگ سبب تمرکز  حمايتی دولت  هایسیاست،  توسعه

ر باشااد، تمرکااز فزاينااده در ياا  يااا چنااد شااهر باازرگ بااه دلیاال هرچه استقالل دولت محلی بیشاات

 (.1393سامتی و همکاران،بود )تبعیضی خاص دولت مرکزی کمتر خواهد  هایسیاست

د توزيع نامتعادل منااابع را توانمیديدگاه ديگر در خصوص تمرکززدايی، آن است که اين سیاست  

های جغرافیايی ايجاااد کنااد. بااا توجااه بااه رويکاارد کیناازين، اناادازه دولاات در میان مناط  با تفاو 

نقااش  ترکوچاا و دولاات مرکاازی  کناادمیمرکزی با اعمال سیاست تمرکززداياای، کاااهش پیاادا 

طاارف تقاضااا ماننااد  هایسیاسااتکمتااری در توزيااع مجاادد منااابع يااا درآماادها میااان مناااط  و 

را افاازايش  ایمنطقااهها، ناهماااهنگی سیاساات . پخااش بیشااترکناادمیعمومی، بااازی    گذاریسرمايه

 (.2013و همکاران،  2کرياکوپی ) دهدمی

 
1. Leviathan Hypothesis 
2. P. Kyriacou (2013) 
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تااا توزيااع متعااادل   کنناادمیعمومی متمرکز، بیشتر تااالش    هایبخش( معتقد است  1995)  1پرادهوم

متمرکز، توزيع نابرابر منابع عمااومی را از   یهادستگاه اما همچنین ممکن است  ؛  منابع را ايجاد کنند

ايجاد کنند. به گفته وی، مناط   ترندمهمسیاسی  لحاظ  ازبه مناطقی که    هاآنطري  تخصیص دادن  

؛ های مالیا  مشابه يا حتی کمتر از مناط  فقیرتر دارناادو نرخ  تربزرگهای مالیاتی  ثروتمندتر، پايه

هااای ، قادرند خدما  عمومی بیشتر و خاادما  مشااابه را در نرخآوری مالیا  بیشتربنابراين با جمع

. شااوندمیاين مناط  توسط بازرگانان و خانوارها تاارجیح داده  جهینت درمالیاتی کمتر فراهم آورند. 

بااا   تااوانمیبنااابراين، رقاباات مالیاااتی را  ؛  شااودمیتمرکززدايی، مانع همگرايی بین مناط     جهینت  در

 (.2201، 2لسمانبرد )و سیستم توزيع مجدد از بین   مرکزگرايیت

باااالتر   ایمنطقااههای  تمرکززدايی ممکن است منجر به ناهماهنگی  هاآنکه از طري     يیهاسمیمکان

هااای نهااادی و شااود، طبیعاات سیاساای و اقتصااادی اساات. از جنبااه اقتصااادی، تفاااو  در ظرفیت

ها با نیازهای محلاای و های بالقوه تطبی  بهتر سیاستمزيتهای اولیه در میان مناط  مختل ، دارايی

تری روبرو هستند، سترده گرهايی که مناط  با فق. در حالتدهدمیباالتر را کاهش    ایمنطقهرقابت  

د تفاو  میان مناط  را بیشتر کنااد. همچنااین توانمیتمرکززدايی، با از دست دادن مقیاس اقتصادی 

تر آموزشاای و اسدتر، دسترسی کمتر به سرمايه و ساااختارهای ضااعی تر و اغلب فنهادهای ضعی 

ارايی تولیاادی و کااارايی تخصیصاای بااه برای مناط  فقیرتر در رابطه بااا کاا ، ي  مانع جدی  فنّاورانه

تری برای رقابت در جذب ساارمايه و اسااتعداد و بنابراين منطقه فقیرتر، ظرفیت پايین؛  روندشمار می

 تحاات ياا  رغياام غیاار  رو  نياا ا  ازتر نااوآوری و ابااداعا  دارد.  یت پااايین، داللت بر ظرفجهینت  در

بااا مناااط  ثروتمنااد   هاااآنانااد کااه از قاادر   های مهمی مواجهمتمرکز، مناط  فقیرتر با محدوديت

و همکاااران،  3لیااو) کناادمیکاهد و داللت باار نااابرابری در تقساایم کاالهااا و خاادما  و ثاارو  می

2016).  
 

 مطالعات تجربی  -2-4

با موضوع   ارتباط  اندکی در داخل کشور در  تجربی  دارد که    پژوهش حاضرمطالعا     دروجود 

 . است شده  اشاره  یخارج و یداخل مطالعا  یبرخ  به  ادامه

 
1. Prudhomm (1995) 
2. Lessmann (2012) 
3. Liu (2016) 
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  تمرکززدايی   دو شاخص   با   که  مالی  تمرکززدايی  تأثیرای  ( در مطالعه1393همکاران )فرد و    غفاری

  با   هااستان   اقتصادی  رشد  بر  است را   شده   تعري   درآمدی  تمرکززدايی  و  ملی  عمرانی  مخار   از

نتايجفضايی مورد ارزيابی قرار داده   اقتصادسنجی  روش  از  استفاده    دهد می   نشان  هاآن   تحقی   اند. 

 متغیر  یداریمعن  و   دارد   وجود  مثبتی  رابطه   هااستان اقتصادی    رشد   و  مالی  تمرکززدايی  بین   که

 .است  مناط  اقتصادی در رشد از ناشی سرريز مثبت آثار  دهنده نشان   فضايی وابستگی

( در پژوهشاای اثاار تمرکززداياای نساابی باار رشااد اقتصاااد 1394صادقی شاهدانی و آقاجانی معمااار )

نساابت تملاا  داراياای   نساابی؛  اند. شاااخص تمرکززداياای مااالیرا مورد ارزيابی قرار داده   ایمنطقه

اساات. نتااايج پااژوهش طاای  شااده  گرفتهای دولت در نظر ای استانی به تمل  دارايی سرمايهسرمايه

خطاای باار رشااد   که تمرکززدايی مالی نسبی دارای ي  رابطه غیر  دهدمینشان    1379-1386دوره  

  .هستاست که بیانگر وجود حد بهینه در ايران  ایمنطقهاقتصاد 
 استان  30  اقتصادی  و  ایمالی، بودجه  های( در پژوهشی با استفاده از داده 1394عباسی و همکاران )

ای دولت بر اناادازه تمرکززدايی مالی و بودجه  تأثیربررسی  به    1381-1390کشور طی دوره زمانی  

 و مااالی که تمرکززداياای دهدمیاند. نتايج نشان پرداخته هااستانمحلی و رشد اقتصادی   هایدولت

همچنین  دارد.  یداریمعنو    مثبت  تأثیر  )استانی(  محلی  هایدولت  اندازه   روی  هااستان  سرانه  درآمد

 باار یداریمعناا  و مثباات تااأثیر اسااتانی عمرانی  بودجه  و  استانی  شاغل  کار  نیروی  مالی،  تمرکززدايی

 . است داشته اقتصادی رشد

غیرخطی تمرکززدايی مالی باار اناادازه دولاات در  ریتأثای ( در مطالعه1396و همکاران ) گل خندان

اند. بر اين اساس از دو منظر تمرکززدايی مااالی مخااار  و قرار داده  یبررس موردايران را   هایاستان

انااد. کرده   یبررس  1381-1391تمرکززدايی مالی درآمد را بر اندازه دولت استانی طی دوره زمانی  

 Uی تمرکززدايی مالی بر اندازه دولت استانی به شکل منحنی هاشاخصکه اثر    دهدمینتايج نشان  
 کشور در قسمت صعودی اين منحنی قرار دارند. هایاستان شتریبکه  یاگونهبهمعکوس است؛ 

ای به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ( در مطالعه1397شورگلی )عزتی خداويسی و 

بااا  ونیخااود رگرساا فضااا و -های حالااترهیافاات ماادل اند. نتايج اين پااژوهش کااه باااايران پرداخته

بااا  که مقاادار آسااتانه دهدمیاست نشان  شده   انجام  1346-1393های توزيعی طی دوره زمانی  وقفه

درصااد  8.2درصد و برای مخااار  عمراناای   15.2های ساختاری برای مخار  جاری  لحاظ شکست
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پارامترهااای  آمده دسااتبهبنابراين باار اساااس نتااايج ؛ است آمده دستبهتولید ناخالص داخلی سرانه 

 .دهندمیت با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان اندازه دول

نابرابری  2012)  1لسمان بر  سیاسی  و  مالی  تمرکززدايی  اثر  بررسی  به  با    56بین    ایمنطقه (  کشور 

متفاو    توسعه  و    پرداخته سطح  مقطعی  برآوردهای  نشان    هایداده است.  که    دهندمی ترکیبی 

تر تمرکززدايی  اثر دقی    حال  ني ا  با.  شودمی  ایمنطقه ش نابرابری  تمرکززدايی در کل موجب کاه

سطح   به  دارد،    یافتگيتوسعه بستگی  تمرکززداي  ایگونه به کشورها  نابرابری    یکه  کاهش  باع  

نابرابری در کشورهای  در کشورهای توسعه  ایمنطقه اما توزيع  و    توسعه  حال  دريافته خواهد شد 

 تمرکززدايی مالی و سیاسی صادق است.  ی هردواين نتیجه در مورد    ؛ وکندمینوظهور را بدتر 

مالی بر  يیتمرکززدا تأثیر( در مطالعه خود بر نقش کیفیت دولت در 2013رياکو و همکاران )ک پی 

از    هاآن اند.  داشته   دیتأک   ایمنطقه نابرابری   استفاده  با  مطالعه  اين  عضو    24  هایداده در  کشور 

OECD    زمانی دوره  موجب   1984-2006طی  مالی  تمرکززدايی  که  رسیدند  نتیجه  اين  به 

دولت    ایطقهمنهمگرايی   دارای  کشورهای  نابرابری    شودمی  ترت ی فیباک در  افزايش  موجب  اما 

  خواهد گرديد. دارند  یتر یضعی که حکمرانی در کشورهاي ایمنطقه

، درآمدی و سیاسی بر نابرابری  ایهزينهتمرکززدايی    تأثیرای به بررسی  ( در مطالعه2013)  2سانگ

افزايش نابرابری درآمدی مناط     کننده ان یبپرداخته است. نتايج    1978-2007در چین از    ای منطقه

مالی    اثر  بر مالیاتی دولت استتمرکززدايی  افزايش قدر   ايالت.  باال  های مختل  موجب  ها در 

است    رفتن شده  مناط   در  درآمدی  نابرابری    که  یحال  در نابرابری  مالیاتی  اصالحا   از  بعد 

  1994در دهه    اصالحا بستگی به دوره  های سیاسی  است. اثر تمرکززدايی  افتهي  هشکادرآمدی  

را کاهش    ایمنطقه های استانی نابرابری  داشته است و در صور  اصال  امور ايالتی افزايش قدر 

   داده است.

)  3لیو  همکاران  از  2016و  استفاده  با  زمانی  طاستانی    های داده (  دوره  اثر   1995-2009ی 

را بر نابرابری بین استانی در چین مورد آزمون قرار    4برابری مالی   هایسیاست تمرکززدايی مالی و  

نشان  داده  نتايج  نابرابری    دهدمیاند.  مالی  تمرکززدايی  افزايش    ایمنطقهکه  در دهدمیرا  اين   .

 
1. Lessmann (2012) 
2. Song (2013) 
3. Liu (2016) 
4. Fiscal Equalization 
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محلی آثار مخرب تمرکززدايی مالی    ی هادولت های برابرسازی مالی توسط  حالی است که تالش 

را    ایمنطقه نابرابری    هاهزينه همچنین تمرکززدايی از سمت   .دهدمی را کاهش    ایمنطقه بر نابرابری  

   .دهدمی بیشتر افزايش 

باار  دیاا تأک ( در پژوهشی به ارزيابی ارتباط تمرکززدايی و رشد اقتصادی بااا 2016) 1فیلیپتی و ساچی

طاای دوره زمااانی  OECDکشور عضو  21در  هاآنمطالعه  جاند. نتايپرداخته  ایمنطقهنقش قدر   

محلاای دارد  هااایدولترشد ناشی از تمرکززدايی بستگی به قدر    که  دهدمینشان    2010-1970

ززداياای از نااوع مالیااا  منجاار بااه ناارخ باااالی رشااد اقتصااادی در حااالتی کااه تمرک کااه  یاگونااهبه

مااد آتمرکززدايی سیاسی و اداری شديد باشد خواهد شد و تمرکززدايی مالیاتی در مناطقی کااه در

  بیشتری خواهد داشت. ریتأث شودمیخودمختار کسب  صور بهمنطقه 

باااز  هایسیاستتمرکززدايی و ( در پژوهشی به بررسی ارتباط نابرابری، 2018)  2بانتین و م  ايون

رشااد نااابرابری اقتصااادی باار   ها دريافتند کااهاند. آنمريکا پرداختهآدر کشورهای کانادا و    یعيتوز

است اما رابطه بین نابرابری اقتصادی و تمرکززدايی   مؤثردرجه و اثر تمرکززدايی در هر دو کشور  

 به ساختار اقتصادی کشورها و عملکرد اجرايی در سیاست تمرکززدايی بستگی دارد.

 سیسوئای به ارزيابی فدرالیسم مالی و نابرابری درآمد در ( در مطالعه2018و همکاران ) 3الرس پی

مجدد موجب   عيتوزبازززدايی مالیاتی بدون سیستم  تمرک   هااند. بر اساس نتايج پژوهش آنپرداخته

کااارا همااراه   عيتوزبااازبا سیستم    ستيبایمکاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد و تمرکززدايی را  

  توزيع دارد. نظام بهبستگی  اثرا  کاهش نابرابری ناشی از تمرکززدايی چراکهنمود 

بر   داخلی  مالی    تأثیراغلب مطالعا   اقتصادی    درتمرکززدايی  اما کرده   دیتأک رشد  انواع    ریتأث   اند 

به  ای است که کمتر  ری اقتصادی مسئله بو کاهش نابرا   ای منطقهتوسعه متوازن    تمرکززدايی مالی بر

است توجه شده  تمرک .  آن  اثر  ادبیا  موضوع،  به  توجه  با  پژوهش حاضر  از جنبه در  های  ززدايی 

در قالب الگوی اقتصادسنجی    هااستان بر توزيع نابرابری بین    درآمدیو    عمرانی،  ایهزينه مختل   

نابرابری    فضايی ارزيابی اثرا  سرريز  به  گرفته    قرار  آزمون تجربی مورد    است،   ایمنطقه که قادر 

   است.
 

 
1. Filippetti & Sacchi (2016) 
2. Banting & McEwen (2018) 
3. Lars P (2018) 
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 پژوهش  یالگو یطراح  -3

(، سه الگو  2016( و لیو و همکاران )2013(، سانگ )2012در اين بخش، بر پايه مطالعا  لسمان )

در   تغییر  با  اول خود  الگوی  که  تدوين خواهد شد  فضايی  قالب رگرسیون   گیریاندازه   معیاردر 

  ی جاقتصادسن  ابتدا  شده   ذکر. قبل از ارائه الگوهای  شودمیتمرکززدايی مالی به چهار الگو تبديل  

  عنوان به و سپس نحوه محاسبه شاخص نابرابری که    شودمیروش پژوهش معرفی    عنوان  بهفضايی  

و در انتهای اين بخش الگوهای پژوهش    شودمیارائه    ،متغیر وابسته در الگوها به کار خواهد رفت

 شد. در قالب معادال  رياضی معرفی خواهند 
 

 اقتصادسنجی فضایی  -3-1

  های و الگکارکرد    به  را  1فضايی  اثرا   که  است  اقتصادسنجی  از  ایشاخه  فضايی  اقتصادسنجی

عوامل  دسته   دو   فضايی  اثرا    از   منظور  .کندمی  اضافه   ترکیبی  يا  مقطعی   مکان   به   که  هستند   از 

عناوين  را  هاآن   توانمی  و  شوند می  مربوط  متغیرها  استقرار  يا  2فضايی  وابستگی  تحت 

  جهت    ي  از  اقتصادسنجی  از   اين شاخه   داد.  توضیح  4فضايی   ناهمسانی  و   3فضايی  خودهمبستگی

  درست   هاآن  با  فضايی  اقتصادسنجی  اما تفاو   دارد،  6فضايی  آمار  و  5جغرافی  آمار  با  هايیشباهت 

 (. 2008، 7انسلین است )   آمار با اقتصادسنجی  تفاو  مثل

  در  چهآن   با   دهدمی  رخ  فضا  از  نقطه  ي   در  چهآن   بین  ارتباط  وجود  به مفهوم   فضايی  وابستگی

روی   ینقطه  نخستین    ايجاد   را  وابستگی  اين   است   ممکن  موضوع   دو  . است  دهد می  ديگر  کند؛ 

از    و   بوده   تربنیادی   دلیل   دومین  است.   مختل   مناط    به   مربوط  گیریاندازه   خطای  وجود عامل،  

  (.1385، کسرايی) شودمی  منتج فضايی هایواکنش مورد در  مختل  هایپديده 

 بر اساس  هاآن   از   يکی   در  دارد.  وجود   فضايی  وابستگی  با   برخورد  منظور  به   رويکرد  دو   کل،  در

  برای   الگوی رسمی  ي   در  ساختار  اين  .شودمی  فرض  فضايی  وابستگی  برای  ساختاری  تئوری،

 
1. Spatial Effects 
2. Spatial Dependence 
3. Spatial Autocorrelation 
4. Spatial Heterogeneity 
5. Geostatistics 
6. Space Statistics 
7. Anselin (2008) 
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از  و  است   داده   بر  مبتنی  دوم   روش  .شودمی  برده   کار  به   آماری  تحلیل   مناسب  شکل  تفسیری 

وابستگی  خودهمبستگی  یآماره   نظیر  شاخص  تعدادی  از  استفاده   با  وابستگی    ارائه   متقاطع  و 

  .دهدمی

  فضا  های جغرافیايیمکان   سطح  در   هامشاهده   بین  روابط   در   انحراف  به   فضايی  ناهمسانی  اصطال  

  گرفته شود،   نظر  در  فضايی  اثرا    برای  مبنايی  عنوان  به  متغیرها  استقرار  مکان  چهچنان  دارد.  اشاره 

  مجاور ،   است.  اعمال  قابل  مفروض  متغیر  دو  مکانی  یرابطه   کردن  لحاظ  برای   متفاوتی  هایروش

  که   هستند  معیارهايی  جمله  از   اجتماعی  هایشبکه   از  استفاده   و  اقتصادی  یفاصله  مکانی،  یفاصله 

است   چهآن   حال   هر  به   گیرند.   قرار   توجه   مورد   ند توانمی   ارتباط   فضايی،  مطالعا   در  مشخص 

 یمالحظه  برای اصلی مسیر . دوشودمی عددی بیان صور   به و  دو  به دو  صور  به  متغیرها فضايی

  ديگری  و  (y)وابسته  متغیر طري   از وجود دارد؛ يکی متعارف رگرسیون معادال  در فضايی اثرا 

و    ijWی ديگر يعنی  ا توجه به وزن فضايی هر منطقه ب  iy  . در روش اول،(u)خطا    جمال   مسیر  از

   (.2010، 1گتیس فیشر و )  شودمیاست، مرتبط  i≠jکه  jyبه مقادير ،  (λ)  ونیرگرسضريب 

  های داده   برای   (SARAR)  2فضايی و جز  خطای فضايی  وقفه  فوق، الگوی   با توجه به توضیحا 

 (:2014، 4میلو )  استزير  شر   به 3ترکیبی 

( )T Ny I W y X u =  + + (1)                                                                                              

( )

( )

T N

T N

u l I

I W e

 

  

=  +

=  + (2)                                                                                                            

 

از مشاهدا     NT×1بردار    ،yبا توزيع نرمال و واريانس ثابت است.    n×1  برداری  ɛ  (،2در رابطه )

، ماتريس وزنی  W.  استاز متغیرهای توضیحی الگو    NT×K، ماتريس  Xمتغیر وابسته و    عنوانبه 

ماتريس مجاور  مرتبه اول است. برای تعیین ماتريس مجاور ،    معموالًاست که    N×Nفضايی  

  باکه کدام منطقه  از روش مجاور  و همبستگی استفاده کرد. در اين روش، با تعیین اين   توانمی

تشکیل    هم مجاور   ماتريس  هستند،  مجاور  يا  گرفتن   شودمیهمسايه  نظر  در  با  بنابراين،  و 

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

ي  متغیر   عنوان   به را    Wy  توانمیرجه وابستگی بیشتری نشان دهند. بدين ترتیب،  بايد ددورتر می

شد  همبستگی فضايی میان مناط  را نشان    λفضايی تعري  و وارد الگو کرد که ضريب    با وقفه 

  .دهدمی
 

 شاخص نابرابری گیریاندازه  -3-2

ناشی شوند و    ایمنطقه های  نابرابری  تبعیض قومی  از  د زمینه  توانمی مهم هستند، زيرا ممکن است 

تمايال    ي   هایریدرگو    طلبانه يیجداترويج  مناط   بین  بزرگ  افقی  نابرابری  باشد.  داخلی  ی 

کشور   ي   افراد  تمام  میان  عمودی  نابرابری  ايجاد  باع   است  ممکن  و  )  شود کشور  کانبور 

در ادبیا  کشورهای    تیاهم  بابنابراين نابرابری فضايی يکی از موضوعا  بسیار    ؛(2005،  1ونابلس 

محسوب    حال  در برای  شودمیتوسعه  اغلب  که  معیارهايی    مورد   ایمنطقه نابرابری    گیریاندازه . 

می  استفاده  ضريب  Theil)  ليتای  هاشاخصد؛  گیرقرار  و  GINI)  ینیج(،  CV)  را ییتغ(،   )

تغییرا    ويژگیPW-CV)   یتیجمع-وزنیضريب  دارای  ي   هر  که  هستند  خود  (  خاص  های 

از  می برخی  درون    شده   ذکری  هاشاخص باشند.  مطالعا   در  برخی  و  کشوری  بین  مطالعا   در 

بیشتری دارند. بعضی از   مانند شاخص تايل و اتکینسون به دلیل امکان    هاشاخصکشوری کاربرد 

  مورد روستايی  -ی و بین گروهی( در مطالعا  شهریگروهدرونهای جمعیتی )تجزيه به زيرگروه 

 (. 1395گیرند )محمدی و همکاران، قرار می استفاده 

از شاخص   پژوهش  اين  نابرابری    گیریاندازه منظور    به  PW-CVدر    شده   استفاده   هااستان توزيع 

)  جهینت   دراست و   استان ي  شاخص در طی دوره پژوهش  شده    محاسبه(  1380-1394برای هر 

بارو  )  است  گرفته  قرار  استفاده   مورددر مطالعا  درون کشوری بسیاری    PW-CVاست. شاخص  

؛ ازکورا و  2014،  3؛ پی کرياکو و روکا ساگالس1996؛ سااليی مارتین،  1992،  2و سااليی مارتین 

دنظر محاسبه ( و بر اساس رابطه زير برای هر استان در سال م2014و    2012؛ لسمان،  2006،  4راپون

  :شودمی

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

 

  به ترتیب تولید ناخالص داخلی  itpو   ityمتوسط تولید ناخالص داخلی سرانه کشور،  y̅(، 3در رابطه )

ي    نظر  موردبدين ترتیب برای هر استان در سال   .هستند tام در زمان iسرانه و سهم جمعیت استان  

های اندازه و تعداد  مزيت اين شاخص اين است که تحت تأثیر مقیاس  است.  شده شاخص برآورد  

نمی قرار  فضايی  مشاهدا   واحدهای  برابر  در  و  بر    افتاده   دورگیرد  است. عالوه  مقاوم  بزرگ  و 

 طور به انتقال از مناط  فقیر به مناط  ثروتمند بايد    ندک می را که بیان    1دالتون -اين، اصل انتقال پیگو

   (.1912و پیگو،  1920گیرد )دالتون، يکنواختی میزان نابرابری را افزايش دهد، در نظر می 
 

 ی پژوهشالگو  -3-3

مطالعه   اين  نابرابری    منظور  به در  ضريب    ای منطقه محاسبه  شاخص  وزنی  از  ، جمعیتیتغییرا  

همچنین    شده   استفاده  و  پژوهش  هدف  و  پیشینه  به  توجه  با  کنترل  و  توضیحی  متغیرهای  است. 

کشور  محدوديت  آماری  آماری  اندشده   نيتدو های  اطالعا   آوردن  دست  به  برای  استان    30. 

آماری  2کشور سالنامه  از  کتابخانه هااستان،  منابع  برنامه ،  و  مديريت  سازمان  کشور، ای  ريزی 

های  و کم   گذاریسرمايهاطالعا  و نشريا  استانی وزار  امور اقتصادی و دارايی و سازمان  

  استفاده است. متغیرهای ستانده    شده   استفاده ،  1394تا    1380فنی و اقتصادی ايران، طی دوره زمانی  

 . اندشده  لي تعد 1383به قیمت ثابت سال  شده 

  برای   الگوی کلی به شر  زير  سهاز    ادبیا  پژوهش،  در  متغیرها  سايیو شنا  نظری  مبانی  به  توجه  با

نابرابری    تأثیر  بررسی بر  ی تمرکززدايی هاشاخص استفاده خواهد شد؛    هااستان تمرکززدايی مالی 

اوتس   استفاده  همچون؛  متعددی  مطالعا   در  بخش  اين  در  غو 1985،  3شده  و  داودی  ؛ 1998،  4؛ 

جعفری   ؛1387صادقی و همکاران،    ؛2002،  7؛ آکای و ساکاتا2001،  6غو ؛ غانگ و  2000،  5دمیلو

 
1. Pigou–Dalton Transfer Principle 

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

3. Oates (1985) 
4. Davoodi & Zou (1998) 
5. De Mello (2000) 
6. Zhang & Zou (2001) 
7. Akai & Sakata (2002) 
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لیو و    و  1394علیزاده و گل خندان،    ؛1393غفاری فرد و همکاران،    ؛2010صمیمی و همکاران،  

   استفاده قرارگرفته است. مورد 2016همکاران، 

 

     = + + + + +
it it it it it

WI FD XPWCV     (4)           

     = + + + + +
it it it it it

WI GS XPWCV     (5)           

1 2 3
( )       = + + + +  + + +

it it it it it it it it
WI FDT LGDP FDT LGDP XPWCV  (6    )        

it it it
W e  = +        (7)            

 

روابط  تمام  و    دهنده نشان   i  در  است.  tاستان  زمان  تغییرا   itPWCV  بیانگر  ضريب  شاخص   ،

نابرابری    عنوان  بهجمعیتی  -وزنی مالی    itFD.  است  ایمنطقه عامل  تمرکززدايی  شاخص  بیانگر 

  عالوه   بهجاری  )  کلچهار الگوی؛ نسبت مخار     صور   به( تمرکززدايی مالی  4است. در رابطه )

به مخار  کل   استان  به مخار  جاری کل  itFDT)  کشورعمرانی(  استان  نسبت مخار  جاری   ،)

کل  itFDC)  کشور عمرانی  مخار   به  استان  عمرانی  مخار   نسبت  نسبت  itFDS)  کشور(،  و   )

   است. شده برآورد   (itXTAFD)  کشوردرآمد مالیاتی  کلبه درآمد مالیاتی استان 

نسبت بودجه استان به تولید ناخالص داخلی کشور( و  ) است متغیر اندازه دولت    itGS(،  5در رابطه )

( رابطه  سرانه    itLGDP(  6در  داخلی  ناخالص  تولید  ضراست    هااستانلگاريتم  شاخص  يو  ب 

ناخالص داخلی   تولید  به سطح   منظور  بهتمرکززدايی مالی در  با توجه    ارزيابی تمرکززدايی مالی 

 شش الگو برآورد خواهد گرديد. تي نها  دربنابراين  ؛لحاظ شده است هااستان یافتگيتوسعه

معادال     itXعامل   الگوها    منظور   بهدر  در  کنترلی  متغیرهای  دادن  شامل:   استنشان  که 

itLABOR    ،کار نیروی  مشارکت  و    گذاریسرمايه  itFDIنرخ  سرانه  خارجی    itEDUمستقیم 

انسانی   تعداد دانش   استعامل سرمايه  نسبت  بر اساس  ها و مراکز آموزش آموختگان دانشگاه که 

اثرا  ثابت زمان يا مقاطع در الگوی ترکیبی است و    µعامل    است.  شده   محاسبه عالی به جمعیت  

W  ،ماتريس مجاور  وزنی  ،λ  و اثر همبستگی فضايی   ،ρ  را در رگرسیون    تأثیر وقفه جز  خطا 

بودجه   .کنندمی  گیریاندازه فضايی   اطالعا   است  ذکر  به  و  الزم  اساس   گذاری سرمايهای  بر 

  شده   ارائه (  1در جدول )  شده   استفاده   هایداده است. منابع    و اجرای طر   عملکرد منابع تخصیصی 

 است.
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 اطالعتمنبع گردآوری  :1 جدول

 آوری دادهمرکز جمع  تعریف متغیرها 

FDT  نسبت مخار  استان به مخار  کشور 
  برنامه سايت مرکز آمار ايران و نشريا  کتابخانه سازمان  ،  هااستانسالنامه آماری  

 بودجه  و

FDC 

مخار   به  استان  جاری  مخار   نسبت 

 جاری کشور 

  برنامه سايت مرکز آمار ايران و نشريا  کتابخانه سازمان  ،  هااستانسالنامه آماری  

 بودجه  و

FDS 

مخار   نسبت مخار  عمرانی استان به  

 عمرانی کشور 

  برنامه سايت مرکز آمار ايران و نشريا  کتابخانه سازمان  ،  هااستانسالنامه آماری  

 بودجه  و

GDP  سايت مرکز آمار ايران تولید ناخالص داخلی سرانه استان 

FDTAX 

استان   مالیاتی  درآمد   کلبه نسبت 

 درآمد مالیاتی کشور 

اقتصادی    یگرهانما و  مدل کشور  هایاستانمالی  دفتر  مديريت ،  و  سازی 

اقتصادی امور  معاونت  اقتصادی  سازمان    و  اطالعا   کتابخانه   و   برنامه نشريا  

 بودجه 

GS شاخص اندازه دولت 
  برنامه ، سايت مرکز آمار ايران و نشريا  کتابخانه سازمان  هااستانسالنامه آماری  

 بودجه  و

EDU  شاخص سرمايه انسانی 
  برنامه ، سايت مرکز آمار ايران و نشريا  کتابخانه سازمان  هااستانسالنامه آماری  

 بودجه  و

FDI 

 مستقیم خارجی  گذاریسرمايه 

 به تفکی  استان محل اجرای طر ( )

دارايی،   و  اقتصادی  امور  کم    گذاریسرمايه سازمان  وزار   و  و  فنی  های 

 خارجی  گذاریسرمايه ، دفتر اقتصادی ايران

LABO

R 
 ، سايت مرکز آمار ايران هااستانسالنامه آماری  نرخ مشارکت نیروی کار 

 

 

 الگو  یپارامترها برآورد  -4

 و زمااان طااول در متغیرهااا واريااانس و میااانگین کااه اساات معناای  اياان  بااه  پژوهش،  متغیرهای  پايايی

 در  متغیرهااا  اياان  از  اسااتفاده   ،جااهینت  در  اساات.  بااوده   ثابت  مختل   هایسال  بین  متغیرها  کوواريانس

 اگاار  کااه  کناادمی  بیااان  (،2002)  1ولاادريج  .شااودمین  کاذب  رگرسیون  آمدن  وجود  به  باع   مدل،

 اينکااه به با توجه .ستینترکیبی ضروری   هایداده ايستايی    آزمون  باشد،  بیشتر  زمان  از  مقاطع  تعداد

  نیست. ايستايی نیازی به انجام آزمون است، سال 15 زمانی دوره  و استان 30 با معادل هامقطع تعداد

بايد ابتدا ماتريس مجاور  را به دساات آورده و سااپس به دست آوردن اثرا  فضايی می  منظور  به

تبديل نمود. برای تشکیل ماااتريس مجاااور ،   شده   استانداردآن را به ماتريس مجاور  مرتبه اول  

 
1. Wooldrige (2002) 
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های گوناگونی وجود دارد که مجاور  خطی، رخ مانند، فیل مانند، خطی دوطرفه، رخ مانند روش

(. در مطالعه حاضر، طب  پیشااینه پااژوهش، از 2014، 1ستالهوراند )از آن جملهشاه مانند دوطرفه و 

بااا توجااه بااه  30×30بنابراين ي  ماااتريس مجاااور  بااا ابعاااد ؛  است  شده   استفاده مانند    شاه الگوی  

تعیااین  منظااور بااهآزمون هاسمن فضايی  است. قبل از تخمین مدل،    شده   محاسبه  هااستانهمسايگی  

، 2مالاات و پیفافرماااير) شااودمیاثرا  ثاباات يااا تصااادفی انجااام   صور   بهترکیبی    هایداده الگوی  

3 های شرطی و نهايی همبستگی فضايی توسط آزمونتشخیص(، سپس 2011
LM ردیگصور  می 

در  قاباال باارآوردالگااوی  شااشباارای  LMو  (. نتااايج آزمااون هاساامن2013،  4بالتاجی و همکاران)

  است. شده  ارائه( 3( و )2جداول )
 

 نتایج آزمون هاسمن فضایی : 2جدول 

 مقدار احتمال  درجه آزادی آماره کای دو  

 0/ 7808 4 1/ 7546 الگوی اول 

 0/ 3544 4 4/ 4011 الگوی دوم

 4/0 4 4/ 0447 الگوی سوم

 982/0 4 0/ 4059 الگوی چهارم 

 0/ 7541 4 1/ 9003 الگوی پنجم 

 0/ 6121 6 479/4 الگوی ششم 

 پژوهش های يافته  : مأخذ    

 

مناسااب اساات.   تمام الگوهاکه برآورد روش اثرا  تصادفی در    دهدمینتیجه آزمون هاسمن نشان  

الگوهااای رگرساایونی  تياا نها در. اساات درصد  5بیش از    شده   محاسبهمقدار آماره احتمال    که  چرا

 د شد.نترکیبی فضايی با استفاده از روش اثرا  تصادفی برازش خواه
 

 (LM) ییفضاهمبستگی  اثر تصادفی و تایج آزمون: ن3جدول 
 الگوی ششم  الگوی پنجم  الگوی چهارم  الگوی سوم الگوی دوم الگوی اول  

 LM 7/1492 3/1664 7/1423 3/1671 1/1545 6/1388  آماره

 0/ 0000 0/ 0000 0/ 0000 0/ 0000 000/0 0/ 0000 مقدار احتمال 

 پژوهشهای يافته  : مأخذ   

 

 
1. Elhorst (2014) 
2. Mutl & Pfaffermayr (2011) 
3. Lagrange Multiplier 
4. Baltagi (2013) 
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 و يا اثاارا  تصااادفی فضااايی  که ضرايب همبستگی فضايی  کندمی(، فرض صفر بیان  3در جدول )

. کناادمیفرض صفر را رد  آمده  دست بهبرای تمام الگوها مقدار آماره احتمال  ؛ کهنیستند  داریمعن

الگوهای رگرسیونی ترکیبی فضااايی  تينها در است. دیتائهمبستگی فضايی الگوها مورد   جهینت  در

بااا اسااتفاده از (،  SARARبا استفاده از روش اثرا  تصادفی در حالت وقفه فضايی و جااز  خطااا )

 .شده استبرازش روش حداکثر درست نمايی 

در بااین  داریمعناا لحاااظ آماااری  ود وابستگی فضااايی قااوی و ازوج  (؛4بر اساس اطالعا  جدول )

 تصادی است، در تمام الگوهااا بااه جاازوجود اثرا  سرريز نابرابری اق  کننده انیبکه    ايران  هایاستان

مقااادير  واسااطه بااه تااوانمیشده است. وجود اياان نااوع وابسااتگی را   دیأيتالگوهای چهارم و ششم  

متوسط  طور بهو  %37برابر  باًيتقر λمالحظه کرد. در الگوی اول ضريب  ρو  λپارامتر برآورد شده  

 90و    95بااه ترتیااب در سااطح احتمااال    ؛ کااهاساات  شده   محاسبه  %30در الگوی دوم و پنجم حدود  

ستگی فضااايی بیانگر شد  بسیار قوی واب λهستند. مقادير پارامتر    داریمعنلحاظ آماری    درصد، از

مجاااور   هایاسااتانتحت تأثیر اثاارا  همسااايگی    هااستاناقتصادی    است و نابرابری  هااستاندر بین  

گفت افزايش نابرابری هر استان در صور  ثابت   توانمیقرار دارد. با توجه به مثبت بودن ضرايب  

مجاااور خواهااد شااد.   هایاسااتانمتوسط منجر به افزايش توزيع نااابرابری    طور  بهبودن ساير شرايط  

 هایاسااتاناز طرياا   هااسااتانبیانگر تأثیر ساير عوامل موجود در جز  خطااا باار نااابرابری  ρضرايب  

در جااز  خطااا نااابرابری در  مااؤثرگفت عواماال   توانمیبا توجه به منفی بودن آن    ؛ واست  جوارهم

 مجاور را کاهش خواهد داد. هایاستان

 طور هماناست و  شده  واردصور  نسبت مخار  کل  در الگوی اول شاخص تمرکززدايی مالی به

برآورد شده است. اين  داریمعن %13است با ضريب مثبت و تقريبی  مشاهده  قابل(  4که در جدول )

ای در بدين معناست که افزايش تمرکززدايی مالی از نوع هزينه کل منجر به افزايش نابرابری منطقه

ها خواهااد شااد. همچنااین عالماات ضاارايب باارآوردی تمرکززداياای مااالی از نااوع عمراناای و استان

 یابياا ارز داریمعناا ری لحاظ آمااا مالیاتی( به ترتیب در الگوهای سوم و چهارم مثبت و از)  یدرآمد

 آمااده  دساات بهنیست. با توجه به نتايج  داریمعناما ضريب تمرکززدايی مالی از نوع جاری   اندشده 

ای را بدتر خواهد کرد و اين نتیجه با توان گفت در کل تمرکززدايی مالی توزيع نابرابری منطقهمی

 1رياااکو و ساااگالس(، پاای ک 4201)  1نتايج تجرباای مطالعااا  متعااددی همچااون ساااچی و سااالوتی

 
1. Sacchi & Salotti 
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( و همچنین در مورد برخی نتايج حاصل از مطالعه عصاری آرانی و 2016(، لیو و همکاران )2014)

 اند، مطابقت دارد. های مالی بر توزيع درآمد پرداخته( که به بررسی سیاست1390همکاران )

 
 (SARAR)  ییفضاهمبستگی و جزء خطای الگوهای رگرسیون ترکیبی خود نتایج :4جدول 

(6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  
 الگوها 

 متغیرها 
4779 /1 ** 

(9121 /2 )  
- - - - 

1297 /0 ** 

(3171 /2 )  FDT 

0043 /0  

(8397 /0 )  
0056 /0 * 

(7830 /1 )  
0078 /0 ** 

(1407 /2 )  
0088 /0 ** 

(6203 /2 )  

0077 /0 ** 

(4810 /2 )  
0078 /0 ** 

(6478 /2 )  LABOR 

0071 /0- *** 

(7835 /4- )  
0032 /0- ** 

(0182 /2- )  
0044 /0- * 

(8614 /1- )  
0053 /0- ** 

(5717 /2- )  

0033 /0- ** 
(5117 /2- )  

0033 /0- ** 

(5385 /2- )  EDU 

0001 /0- *** 

(1800 /3- )  
0001 /0- *** 

(0386 /3- )  
0002 /0- *** 

(7470 /3- )  
0001 /0- *** 

(2673 /3- )  

0001 /0- *** 

(2854 /3- )  
0001 /0- *** 

(1141 /3- )  FDI 

- - - - 
0182 /0  

(3001 /0 )  
- FDC 

- - - 
1206 /0 *** 

(3534 /3 )   - FDS 

- - 
0464 /0 *** 

(9444 /3 )  
-  - FDTAX 

- 
0242 /0 *** 

(1424 /3 )  
- -  - GS 

0243 /0 *** 

(5380 /4 )  
- - -  - LGDP 

2858 /0 *** 

(0606 /3 )  
- - -  - FD*LGDP 

0391 /0-  
(2801 /1- )  

0288 /0 * 

(8718 /1 )  
0586 /0 *** 

(3327 /3 )  
0205 /0  

(3210 /1 )  
0226 /0  

(4451 /1 )  

0153 /0  

(0054 /1 )  Constant 

8555 /9 *** 

(4965 /3 )  
8736 /9 *** 

(4690 /3 )  

2741 /9 *** 

(5001 /3 )  

9328 /9 *** 

(4424 /3 )  
3570 /10 *** 

(4265 /3 )  
4420 /10 *** 

(4531 /3 )  ϕ 

1637 /0  
(6641 /0 )  

4728 /0- ** 

(1061 /2- )  
1620 /0  

(4012 /0 )  
4550 /0- * 

(8887 /1- )  
4998 /0- ** 

(0435 /2- )  

5793 /0- ** 

(9276 /2- )    

3045 /0-  
(2876 /1- )  

2841 /0 * 

(6614 /1 )  
2036 /0-  

(4819 /0- )  
2903 /0  

(5885 /1 )  
3332 /0 * 

(8592 /1 )  
3735 /0 ** 

(6511 /2 )    

74 /1050  80 /1026  36 /1028  57 /1027  10 /1022  59 /1024  Log-

Likelihood 

450 450 450 450 450 450 
تعداد 

 مشاهدات 

 پژوهشهای يافته  : مأخذ
 است.  %90و   %95، % 99ضرايب به ترتیب در سطح احتمال   یداری معندهنده نشان *و **،***است که   توجه قابل . است tاعداد داخل پرانتز آماره 

 

 
1. Kyriacou & Sagalés 
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ی توسااط مااؤثرتر  طااور  بااههای زيربنااايی  گذاریسرمايهبر اساس مبانی نظری پژوهش ممکن است  

تواند اثرا  خااارجی مثباات کاالهااای عمااومی را دروناای سااازد و زيرا می دولت مرکزی اجرا شود

کااه اياان اماار در  انجاماادیبتواند به کاهش کارايی فناای و تخصیصاای تمرکززدايی اين مسئولیت می

  توسعه بیشتر صادق است. حال مورد کشورهای در

 داریمعناا باات و  در الگوی پنجم عامل اندازه دولت وارد معادله شده اساات و ضااريب باارآوردی مث

اهد شد. بااا بیشتر خو  ایمنطقهباشد نابرابری    تربزرگ  هااستانبنابراين هرچه اندازه دولت در  ؛  است

و کاااهش اناادازه  هااسااتانتمرکززدايی به معنااای افاازايش اناادازه دولاات در   توجه به اينکه سیاست

نقش کمتری در توزيااع مجاادد منااابع يااا درآماادها   ترکوچ دولت مرکزی است، دولت مرکزی  

 .کندمیعمومی، بازی  گذاریسرمايهطرف تقاضا مانند  هایسیاستمیان مناط  و 

را افاازايش  ایمنطقااهنیااز نااابرابری  هااستانبر اساس الگوی چهارم افزايش سهم درآمدهای مالیاتی 

آوری مالیااا  بیشااتر، قادرنااد (، مناااط  ثروتمناادتر بااا جمااع1995به عقیااده پرادهااوم )  خواهد داد.

 جااهینت درهااای مالیاااتی کمتاار فااراهم آورنااد. خاادما  عمااومی بیشااتر و خاادما  مشااابه را در نرخ

افاازايش قاادر  (  2013طباا  مطالعااه سااانگ )  ؛ وشااودمیمرکززدايی، مانع همگرايی بین مناااط   ت

بنابراين، ؛ شودمی هااستاننابرابری درآمدی در  باال رفتنها در مناط  مختل  موجب مالیاتی دولت

  توزيع مجدد از بین برد. مرکزگرايی و سیستمتبا  توانمیرقابت مالیاتی را 

مسااتقل و ضااريبی از تمرکززداياای مخااار   صااور  بهدر الگوی آخر تولید ناخالص داخلی سرانه 

تر افتهيتوسااعه هایاسااتانتمرکززدايی مالی در  شده   حاصلوارد معادله شده است. با توجه به نتايج  

 مدا  و همکاران را بیشتر افزايش خواهد داد. یاستان بینبا درآمد سرانه باالتر( نابرابری   هایاستان)

تولیااد ناخااالص  نتیجه رسیدند کااه رشااد نان به ايرقانون واگنر در اي با بررسیدر پژوهشی   (1394)

یجه ی موجب افزايش اندازه دولت خواهد شد و با توجه به نتنفت ریغنفتی و    دو بخشداخلی در هر  

افاازايش   ایمنطقااهبا افزايش اندازه دولت نابرابری    از الگوی پنجم در پژوهش حاضر،  شده   حاصل

کااه ناارخ  ایگونهبه ،ندادر تمامی الگوها نتايج مشابهی داشته  باًيتقرکنترلی    یرهایمتغ  خواهد يافت.

 گذاریساارمايهامااا افاازايش ؛ ابرابری داشااته اسااتباار ناا  یداریمعن نیروی کار اثر مثبت و  تمشارک 

عمااده جااذب  کااهنيا وجااود  بااا  .شااودمیمستقیم خارجی و سرمايه انسانی موجب کاهش نابرابری  

رسد اثرا  سرريز ناشاای از در حوزه نفتی است اما به نظر میکشور  خارجی    مستقیم  گذاریسرمايه

 نشان دهد. ایمنطقهخود را بر نابرابری  ریتأثآن در الگوی فضايی توانسته است 
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 یریگجهینت  -5

بخش عمومی مبح  تمرکززدايی مالی و نقااش آن در اقتصاد در حوزه  يکی از موضوعا  اساسی  

توزيع مجدد درآمدها و تخصیص منابع است. مبانی نظری و شواهد تجربی در کشورهای مختلاا  

اسااتانی  هااایداده پژوهش حاضر بااا اسااتفاده از  .دهندمیرا ارائه  شده  مطر   نظريهنتايج متفاوتی از  

بااا  هااسااتانرکززدايی مااالی باار نااابرابری اقتصااادی تم تأثیربه بررسی  1380-1394طی دوره زمانی  

 هااسااتاناستفاده از روش اقتصادسنجی فضايی پرداخته است. ارزيااابی اولیااه از توزيااع نااابرابری در 

 .اسااتبسیار نااابرابر  هااستانجمعیتی در بین -که مقدار شاخص ضريب تغییرا  وزنی  دهدمینشان  

 هااسااتاندر که اثرا  سرريز حاصاال از نااابرابری   دهدمیها نشان  نتايج حاصل از برازش رگرسیون

 بااه.  اساات  %37حاادود    هااسااتانبین    که ضريب همبستگی فضايی  ایگونهبهاست.    توجه  قابلبسیار  

در صااور  ثاباات بااودن ساااير شاارايط، در صور  افزايش نابرابری در ياا  اسااتان،    گريد  عبار 

 د کرد.رشد خواه درصد 37مجاور با ضريب  هایاستان در نابرابریشاخص 

، ایهزينااه)که تمرکززدايی مااالی   ددهمینتايج حاصل از الگوهای رگرسیون ترکیبی فضايی نشان  

بودجااه  حجاامهمچنین افزايش  ؛ وشودمی هااستانموجب افزايش نابرابری در   (عمرانی و درآمدی

را بدتر خواهد   ایمنطقه، نابرابری  است  هااستاندولت در    اندازه   شدن  تربزرگبه معنای    که  استانی

نسبت مجموع بودجه جاری و عمرانی بر   صور بهبايد توجه داشت که شاخص اندازه دولت    کرد.

ت به معنای تخصیص منابع جاااری است و افزايش اين نسب شده  گرفتهتولید ناخالص داخلی در نظر 

 وارد ی تمرکززداياایهاشاخصها  و عمرانی بیشتر است که با توجه به الگوهای متمايزی که در آن

ی کااه هاياستانعالوه بر اين تمرکززدايی مالی در  را بدتر خواهد نمود. یبرااست، اين امر نابر  شده 

ضاارايب   نابرابری اقتصادی را بیشتر افزايش خواهااد داد.داخلی سرانه باالتری دارند  تولید ناخالص  

در صااور  افاازايش ناارخ مشااارکت   ایمنطقااهمتغیرهای کنترلی الگوهااا بیااانگر افاازايش نااابرابری  

 ایمنطقهابری  مستقیم خارجی موجب کاهش نابر  گذاریسرمايهاست اما افزايش    هااستاناقتصادی  

در حااوزه   شااده   انجااامهای  گذاریساارمايهثرا  ساارريز  د ناشی از اتوانمیدر ايران خواهد شد که  

 را کاهش خواهد داد. ایمنطقهنفتی باشد. همچنین افزايش عامل سرمايه انسانی نابرابری 

 يیتنهابهبا توجه به مطالعا  تجربی و نتايج حاصل از پژوهش حاضر، تمرکززدايی مالی    تينها  در

رسااد در صااور  د انتظارا  اقتصادی اين سیاست در ايران را برآورده نمايد و بااه نظاار میتوانمین
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 بهتاار ،مختل  درآمد و مخار  بااا تمرکززداياای مااالی هایبخشاصالحی در  هایسیاستهمراهی  

  .افتيدستاست،  ایمنطقهتوسعه متوازن که همان  انتظار قابلبتوان به نتايج 
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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 Population-

Weighted 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. 
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