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آن بر  یرو تاث یاعتبارات بودجه استان یصدر تخص ينابرابر یبررس

   یراندر ا اي	منطقه يدرآمدها ينابرابر
  

  

 *حجت ایزدخواستی
  

  01/04/1398 پذیرش: ریختا     18/10/1397 دریافت: ریختا

  چکیده
و  ریزان	برنامه یاصل هاي	 از دغدغه یکیاست.  یو فرهنگ یاجتماع ي،ابعاد اقتصاد يدارا یاستان ينابرابر

 ین،است. بنـابرا  یاستان يدرآمدها يکاهش فقر و نابرابر ي،توسعه اقتصاد هاي	در برنامه گذاران یاستس
را کاهش دهد و تعادل در  یاستان يدر درآمدها ينابرابر تواند	یبودجه م یصابزار تخص یقدولت از طر

بـر   یاعتبارت بودجـه سـرانه اسـتان    یصدر تخص ينابرابر یرتاث یمقاله به بررس ینکند. در ا ایجاد ها	استان
) 1384- 1395( یدر دوره زمان یاپو ییتابلو هاي	با استفاده از روش داده یسرانه استان يدرآمدها ينابرابر

 اي	یهسرما هاي	ییتملک دارا يدر نابرابر یشاست که افزا ینر ایانگب یج. نتاشود	یاستان پرداخته م 30در 
ــابرابر ی،ســرانه اســتان ــزا یــانگرب یجــهنت یــنرا کــاهش داده اســت. ا یســرانه اســتان در درآمــد ين  یشاف

ـ     هـا 	یرسـاخت دولت در ز گذاري	یهسرما کمتـر   هـاي 	دولـت در اسـتان   یو سـهم بـاالتر اعتبـارات عمران
در درآمد سرانه  ينابرابر ی،سرانه استان اي	ینهاعتبارات هز يدر نابرابر افزایشبا  یناست. همچن یافته	توسعه

باعـث   تواند	می ها¬سرانه در استان اي	ینهاعتبارات هز يدر نابرابر یشافزا یرااست، ز یافته یشافزا یاستان
 شود. یدرآمد سرانه استان يدر نابرابر یشو افزا یارائه نامتوازن خدمات عموم
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  مقدمه -1

فرهنگـی و   -در ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعی    1ايهـاي منطقـه  با توجه بـه آثـار سـوء نـابرابري    

هـاي متعـالی   محیطی، برقراري عدالت اجتماعی و اقتصادي به عنوان یکـی از آرمـان  زیست

هـا و  ها مطرح است و به یکی از اهـداف مهـم اجتمـاعی، اقتصـادي و سیاسـی دولـت      انسان

ل در سـاختار فضـایی   ها به معناي عدم تعادهاي استانریزان تبدیل شده است. نابرابريبرنامه

ــابرابري   ــدگی، ن ــاوت زن ــود را در شــرایط متف ــت و خ ــطح  اســتانی اس ــاي اقتصــادي و س   ه

   .)2010و همکاران،  2دهد (کاسچرایریافتگی نشان میتوسعه

هاي استانی به عنوان یکی از مواردي است که اغلب کشورها و بـه ویـژه   وجود نابرابري

هاي اسـتانی، افـزایش   هستند. برخی از آثار نابرابريرو کشورهاي در حال توسعه با آن روبه

هاي درآمدي و رفاه اجتماعی بـین  ها، ایجاد و تشدید نابرابريرشد و توسعه در برخی استان

محیطـی بـه   فرهنگی و زیسـت  -هاي گوناگون است که آثار سوء اقتصادي، اجتماعیاستان

یافته به  هاي کمتر توسعهز استانرویه اهاي بیهمراه خواهد داشت و باعث تشدید مهاجرت

هـا  هاي استانی به تسلط برخی استانشود. همچنین وجود تفاوتتر مییافتههاي توسعهاستان

هـاي سیاسـی و اقتصـادي بسـیاري در     هـاي پیرامـون منجـر و باعـث ایجـاد چـالش       بر استان

تعـادل میـان    ). بنابراین، هـر چنـد برقـراري   2008، 3شود (کیم کشورهاي در حال توسعه می

ها و رفع محرومیت همـواره مـورد تاکیـد اسـناد     هاي مختلف کشور، کاهش نابرابرياستان

هاي کلی آمایش ، سیاست1404انداز افق باالدستی کشور از جمله قانون اساسی، سند چشم

هاي توسعه کشور بوده است، اما تجربه چهار دهه بعد از انقالب بیانگر این سرزمین و برنامه

هـاي اسـتانی،   ت که هنوز اقدام عملی مناسب و موثري براي جلوگیري و کاهش شکافاس

ــن اســاس، شناســایی    محرومیــت ــر ای ــه اســت. ب ــامتوازن صــورت نگرفت ــی و توســعه ن زدای

محیطـی آن،  هاي استانی و آگاهی از علل و آثار سوء اقتصادي، اجتماعی و زیسـت  نابرابري

هـاي   هـا و سیاسـت  عی را قادر خواهد کـرد تـا برنامـه   ریزان اقتصادي و اجتمادولت و برنامه

  هـاي  هـا دنبـال کننـد و توجـه بیشـتري بـه اسـتان       اي را براي کاهش شکاف بین اسـتان ویژه

یافته و محروم در راستاي تحقق اهداف اسـناد باالدسـتی داشـته باشـند. در ایـن      توسعهکمتر

                                                                                                              
1- Regional Disparities 
2- Kutscherauer  
3- Kim  
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هرنشـینی، نـرخ بیکـاري، فقـر،     هاي تراکم جمعیت، نرخ شتوان با بررسی شاخصراستا، می

محیطـی بـه سـنجش و تحلیـل     هاي زیستها در تولید ناخالص داخلی و ویژگیسهم استان

  ها پرداخت.نابرابري بین استان

پردازند بر معیارهـاي  رویکردهاي نظري و تجربی که به تحلیل مساله نابرابري استانی می

ر یک مقطع زمانی خاص متمرکـز  محیطی داقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست

)، 1936( 3)، نظریه عمومی کینز1965( 2)، نظریه ویلیامسون1955( 1اند. نظریه کوزنتسشده

) و نظریـه مـدل رشـد    1981( 5ارائـه شـده توسـط ملتـزر و ریچـارد      4نظریه انتخاب عمـومی 

ل عوامـل  هاي هستند که بـه تحلیـ  ترین نظریه)، مهم2000( 7ارائه شده توسط بنابو 6تصادفی

اند. همچنین براسـاس چـارچوب بانـک جهـانی     موثر بر نابرابري درآمدهاي استانی پرداخته

هـا  هـا و سـایر زمینـه   ها بودجه را در سه زمینه مسائل اجتمـاعی، زیرسـاخت  )، دولت2004(

هاي اجتماعی، رشد درآمـد، برابـري   ها، شاخصکنند که ترکیب این هزینهبندي میتقسیم

هـاي  دهد. بنابراین، انتخاب ابزارهاي مربوط بـه سیاسـت  ا تحت تاثیر قرار میدرآمد و فقر ر

اي توسط دولت از کانال تورم و رشد اقتصادي بـر درآمـد نیـروي    تنظیمی، مالیاتی و هزینه

اي دولـت  کار و نابرابري درآمداستانی اثرگذار است. همچنین تخصیص اعتبـارات سـرمایه  

هـاي مختلفـی از   تواند از طریـق مکانیسـم  ها میر استانهاي اقتصادي ددر حوزه زیرساخت

وري نیـروي کـار و رشـد اقتصـادي بـر کـاهش       پـذیري، افـزایش بهـره   قبیل افزایش رقابت

  نابرابري درآمد استانی اثرگذار باشد. 

مساله اصلی این تحقیق بررسی اثرات نابرابري در تخصیص اعتبارت بودجـه اسـتانی بـر    

هاي تابلویی پویـا  تانی است که با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههاي اسنابرابري درآمد

   8گیرد.استان کشور صورت می 30) در 1384-1395در دوره زمانی (

                                                                                                              
1- Kuznets Theory 
2- Williamson Theory 
3- Keynes General Theory 

4- Public Choice 
5- Meltzer and Richard 
6- Stochastic Growth Model 
7- Benabou 

ها از قبیل کرج، این استان با تهران به عنوان یک استان در نظر گرفته شده هاي برخی استانبا توجه به فقدان داده - 8

 است.
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وجه تمـایز ایـن تحقیـق بـا دیگـر تحقیقـات صـورت گرفتـه، بررسـی اثـر نـابرابري در            

ــابرابري درآمــد ســرانه اســتانی    ــر ن در الگــوي تخصــیص اعتبــارت ســرانه بودجــه اســتانی ب

  اقتصادسنجی است.

ساختار این تحقیق در ادامه به این صورت است که در بخش دوم به مرور مبـانی نظـري   

شناسی تحقیق شود. در بخش سوم، روشدرآمد استانی پرداخته می و پیشینه تحقیق نابرابري

-گیرد. در بخش چهارم، تصـریح الگـوي اقتصادسـنجی صـورت مـی     مورد بررسی قرار می

شود و در نهایت، . در بخش پنجم به برآورد الگوي تحقیق و تحلیل نتایج پرداخته میگیرد

  شود.گیري و پیشنهادات سیاستی ارائه مینتیجه

  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق   -2

  اي  مبانی نظري نابرابري درآمد منطقه -2-1

شـود. از  محسوب مـی نیافتگی هاي مشخصی از توسعههاي مختلف آن نشانهنابرابري و جنبه

هـا بـا یکـدیگر    هاي بین مناطق، معیارهاي توسـعه آن رو، به منظور بررسی میزان نابرابرياین

شود. توسعه پایدار داراي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی،    مقایسه می

محیطی است که به بهبود تمامی ابعاد زندگی مـردم یـک جامعـه معطـوف     حقوقی و زیست

  هاي آینده صورت گیرد. شود. در این راستا، باید تطبیق نیازهاي کنونی با اولویتمی

اي دو دیدگاه مختلف وجود دارد؛ برخـی آن را پدیـده   هاي منطقهدرخصوص نابرابري

کننـد. گـروه اول، معتقدنـد کـه نـابرابري بـین       منفی و برخی دیگر آن را مثبت ارزیابی مـی 

هـاي منـاطق اسـت. گـروه دوم،     ها و قابلیـت صحیح از پتانسیل ها به دلیل عدم استفادهاستان

هـا در مقابـل   هاي برخی استانفرد بودن منابع و قابلیت هاي استانی را نتیجه منحصربهنابرابري

ها ایجاد کند (کاسچرایر و هاي رقابتی را براي آنتوانند مزیتدانند که میها میسایر استان

ها در یک هاي استانی نتیجه تخصصی شدن فعالیتاگر نابرابريبنابراین،  .)2010همکاران، 

)، اما اگر عدم تعادل و نابرابري در سـطح  2008تواند مفید تلقی شود (کیم، استان باشد، می

تواند هاي استانی میعدالتی باشد در آن صورت تفاوتکننده تبعیض یا بیها منعکساستان

هاي اقتصـادي،  ). همچنین براساس نظریه2002، 1یک عامل تهدید محسوب شود (استیوارد

بین نابرابري درآمدي استانی و رشد اقتصادي رابطه وجـود دارد. نـابرابري درآمـدي از سـه     

                                                                                                              
1- Steward 
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شـود  کانال عمده باعث کاهش منابع تامین بودجه عمومی و به دنبال آن رشد اقتصادي مـی 

ایش نـابرابري درآمـدي باعـث    افز -1)؛ 1994، 2و پرسون و تابلینی 1996، 1(السینا و پروتی

  شـود،  جویانه و کاهش امنیـت و حقـوق مالکیـت خصوصـی مـی     هاي رانتافزایش فعالیت

هـاي اجتمـاعی و ناپایـداري سیاسـی و بـه      افزایش نابرابري درآمدي باعث افزایش تنش -2

گـذاري و تولیـد کـاهش    دنبال آن افزایش نااطمینانی اقتصادي و درنهایت کـاهش سـرمایه  

ها و دانش فنـی و  افزایش نابرابري درآمدي باعث افزایش اختالف در مهارت -3و  شود می

  شود. وري و در نهایت کاهش رشد اقتصادي میبه دنبال آن کاهش بهره

رویکردهایی که به تحلیـل مسـاله نـابرابري اسـتانی در طـول زمـان و تحلیـل رونـد آن         

کنند، اما بسیاري از مطالعـات تجربـی بـر    پردازند، اغلب بر معیارهاي اقتصادي تاکید می می

هـا و  هـا از منظـر شـاخص   هـا و میـزان نـابرابري بـین آن    سنجش سطح توسعه پایـدار اسـتان  

محیطی در یک مقطه زمانی خـاص متمرکـز   متغیرهاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست

  شود.آن پرداخته میهاي استانی و علل و آثار اند. در ادامه به بیان مبانی نظري نابرابريشده

اي، افـول شـهرهاي بـزرگ،    هـاي رشـد، دوگـانگی منطقـه    نظریه کوزنتس: وجود قطـب  -

شـمال بیـانگر رشـد نـامتوازن      -نشینی در شهرها، مهاجرت جمعیـت و مسـاله جنـوب   حاشیه

هاي اخیر مـورد توجـه بسـیاري از اقتصـاددانان قـرار گرفتـه اسـت.        استانی است که در دهه

مربوط به نابرابري رشـد را مطـرح کـرده اسـت و بـه رابطـه درآمـد         ظریه) ن1955کوزنتس (

سرانه با عدالت در طول یک دوره زمانی پرداختـه اسـت. براسـاس ایـن نظریـه، در جریـان       

یابــد و بعــد از آن کــاهش توســعه اقتصــادي، ابتــدا نــابرابري درآمــد شخصــی افــزایش مــی

اسـت. بنـابراین، در اولـین مراحـل     معکـوس برقـرار    Uیابـد. بـه عبـارت دیگـر، فرضـیه       می

شـود، تنهـا در اختیـار عـده کمـی قـرار        توسعه، درآمـدي کـه منجـر بـه ایجـاد ثـروت مـی       

شـود.  هـاي صـنعتی مـی   گیرد. این انباشت ثروت منجر به تجمع سرمایه و توسعه فعالیـت  می

از گیرد. در نتیجه، صاحبان ثـروت بیشـترین منـافع را    در نهایت توسعه اقتصادي صورت می

هـاي در درآمـد   توسعه خواهند برد. در مراحل آخر توسعه با افـزایش دسـتمزدها، نـابرابري   

  3یابد.اشخاص کاهش می

                                                                                                              
1- Alesina and Perotti 
2- Persson and Tabellini 

 Lyubimov, (2017): بهتوان مراجعه کرد در این زمینه می - 3
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هـاي اسـتانی   اي کـه بـه تحلیـل پدیـده نـابرابري     ترین نظریـه پایـه  نظریه ویلیامسون: اصلی -

رآمدي را هاي د) است. وي اولین بار بحث نابرابري1965پرداخته است، نظریه ویلیامسون (

به مناطق تعمیم داده و معتقد است که ثروت و درآمـد در اولـین مراحـل توسـعه در اسـتان      

هـا توزیـع   تري بین سایر استانخاصی متمرکز بوده و در اواخر مراحل توسعه به طور همگن

هـا  هاي استانی به علت تمرکز و سپس توزیع در میـان اسـتان  شود. بر این اساس، نابرابريمی

معکوس دارد. وي چهار عامل عمده موجودي منابع طبیعی، مهاجرت نیروي کـار،   Uروند 

کند و هاي دولت را در توضیح روند نابرابري استانی ذکر میانتقال جریان سرمایه و سیاست

معتقد است که موجودي منابع طبیعی، محرك اولیه گسترش نابرابري در مراحل اول توسعه 

هـاي  روند توسـعه، مهـاجرت نیـروي کـار مـاهر بـه سـمت اسـتان        کند. با ادامه را فراهم می

هـا صـورت   شود و بعد از آن، انتقال جریان سرمایه به سمت ایـن اسـتان  یافته آغاز می توسعه

زند و حمایـت بیشـتري از   هاي خود به این امر دامن میگیرد. دولت نیز با اعمال سیاستمی

هـا  در مراحل آخر توسعه به کاهش نـابرابري دهد. عوامل ذکر شده ها صورت می این استان

  کنند. کمک می

هاي آمریکا را بـا  ویلیامسون همچنین به صورت تجربی بحث نابرابري درآمد بین ایالت

استفاده از آمارهاي سري زمانی آمریکـا بررسـی کـرده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه          

وسـعه، رونـد افزایشـی دارد و در    شمال در ابتداي مراحل ت -نابرابري درآمد و مساله جنوب

  یابد. کاهش می مراحل آخر توسعه این نابرابري

هـاي  هـاي ایالـت  ) با استفاده از شاخص ویلیامسـون و بـا اسـتفاده از داده   1986( 1آموس

هـاي را مـورد آزمـون    ، بحث افزایش مجدد نـابرابري 1980تا  1950آمریکا در دوره زمانی 

ها پـس از رسـیدن   ده بیانگر این است که نابرابري بین ایالتقرار داده است. نتایج حاصل ش

هـاي ثبـات، افـزایش و کـاهش بیشـتر را      تواند یکی از حالتترین مرحله خود، میبه پایین

  دنبال کند. 

اي در پرتغـال انجـام داده بـه    اي که اتحادیه اروپا براي سنجش نابرابري منطقهدر مطالعه

تماعی مناطق این کشور پرداخته و شش زمینه اقتصادي، بررسی سطح توسعه اقتصادي و اج

                                                                                                              
1- Amos 
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هایی معـین  جمعیتی، اشتغال، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی را تعیین و براي هریک شاخص

  ). 2003، 1کرده است (سوارز و همکاران

طبقــه   10شــاخص اجتمــاعی و اقتصــادي در    58اي دیگــر در ترکیــه از  در مطالعــه

وســاز، مــالی،  داشــتی، صـنعتی، کشــاورزي، ســاخت هــاي جمعیتــی، آموزشــی، به شـاخص 

). مـدل  2006، 2هـا اسـتفاده شـده اسـت (اوزاالن و همکـاران     ها و سایر شـاخص زیرساخت

ها در جمهـوري چـک بـه کـار بـرده شـده اسـت، سـه بعـد          مفهومی که در بررسی نابرابري

ل هـر بعـد،   اجتماعی، اقتصادي و فضایی را مدنظر قرار داده است و با تعیین موضوعات ذیـ 

   .)8: 2010اي استخراج شده است (کاسچرایر و همکاران، هاي نابرابري منطقهشاخص

اي در لهستان مـورد اسـتفاده قـرار    هاي منطقهمدل مفهومی که در بررسی مساله نابرابري

گرفته است، شامل شش محور ساختار اقتصادي، نوآوري، محیط طبیعی، مسائل اجتمـاعی،  

دسترسـی اسـت. سـپس بـا در نظـر گـرفتن موضـوعات ذیـل هـر محـور،           سرمایه انسـانی و  

  ). 2009، 3اي استخراج شده است (بک و همکارانهاي نابرابري منطقه شاخص

اي از طریـق  هـاي منطقـه  نظریه عمومی کینز: دخالت دولـت بـه منظـور کـاهش نـابرابري      -

گـردد. بـر اسـاس    ی) برمـ 1936هاي مالی به بعد از مطرح شدن نظریه عمومی کینز (سیاست

ها، دولت به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد، تخصـیص بهینـه منـابع و توزیـع     رویکرد کینزین

اي از هـاي مـالی بـه مجموعـه    کنـد. سیاسـت  هاي مالی استفاده میعادالنه درآمد از سیاست

شـود کـه   هاي انتقالی گفته میها و پرداختاقدامات دولت در زمینه مخارج دولت، مالیات

  ). 1388رود (فالحتی و همکاران، راي رسیدن به مقاصد گوناگون به کار میب

هاي موجود در زمینه ارتبـاط میـان نـابرابري درآمـد و     نظریه انتخاب عمومی: عمده نظریه -

 4دهنـده میـانی  توزیع مجدد مخارج دولت در ادبیات نظـري انتخـاب عمـومی و نظریـه راي    

) ارائه شده است. ایـن فرضـیه بیـانگر آن اسـت کـه      1981است که توسط ملتزر و ریچارد (

دهنده میانی است. بنابراین، پیامد و نتیجه انتخاب و راي اکثریت جامعه مبتنی بر ترجیح راي

دهندگان میانی ها براي کسب اکثریت آرا در انتخابات، نیازمند تامین ترجیحات رايدولت

سـتند. بـر ایـن اسـاس، در جوامـع بـا       هـا ه و ارائه کاالي عمومی در سطح مورد رضایت آن

                                                                                                              
1- Soares et al. 
2- Ozaslan et al. 
3- Bak et al. 
4- Median Voter 
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دهندگان دهندگان میانی و میانگین درآمد راينابرابري درآمد باال، اختالف بین درآمد راي

دهنده میانی منجر به افزایش فشار بر دولـت بـه   شود که این امر براساس نظریه رايبیشتر می

  شود. منظور توزیع مجدد آن می

هاي مهم در تبیین ارتباط میـان توزیـع   : یکی دیگر از نظریهنظریه مدل رشد تصادفی بنابو -

مجدد مخارج دولت با نابرابري درآمد در قالب یک مدل رشد تصـادفی اسـت کـه توسـط     

) ارائه شده است. بر اساس این نظریه، توزیع مجدد مخارج دولت باعث کاهش 2000بنابو (

دولـت بـراي تحقـق اهـداف      شـود. در نتیجـه، تعیـین ترکیـب مخـارج     نابرابري درآمد مـی 

  از مباحث مهم در بودجه است.  -رشد اقتصادي همراه با کاهش نابرابري -اي توسعه

هـا بودجـه را در سـه    ) دولـت 2004معیار بانک جهانی: براساس چارچوب بانک جهـانی (  -

کننـد کـه ترکیـب ایـن     بندي میها تقسیمها و سایر زمینهزمینه مسائل اجتماعی، زیرساخت

هاي اجتماعی، رشـد درآمـد، برابـري درآمـد و فقـر را تحـت تـاثیر قـرار         ها، شاخصهزینه

دهد. بنابراین، دستیابی بـه توزیـع عادالنـه درآمـد مسـتلزم اسـتفاده صـحیح از ابزارهـاي          می

اي، وظـایف متفـاوتی را متوجـه    اقتصادي سیاست است. در نتیجه، اهداف متفـاوت توسـعه  

اي توسـط  هاي تنظیمی، مالیـاتی و هزینـه  ابزارهاي سیاستکند و منجر به انتخاب دولت می

هـاي بخـش   هاي تنظیمـی در پـی قانونمنـد کـردن فعالیـت     شود. دولت با سیاستدولت می

هاي تولیدي است و از این طریق بر درآمد نیروي کـار اثرگـذار خواهـد    خصوصی و بنگاه

تواند بر تورم و رشد قتصاد میکنندگی در اهاي مالیاتی نیز از طریق نقش تثبیتبود. سیاست

دهـد. همچنـین   اقتصادي اثرگذار باشد و از این طریق، درآمد عوامل را تحت تاثیر قرار می

هـاي مختلفـی   تواند از طریـق مکانیسـم  هاي اقتصادي میمخارج دولت در حوزه زیرساخت

در نهایـت  وري نیـروي کـار و   پذیري، رشد اقتصادي، نابرابري درآمد و تولید، بهـره رقابت

  رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. 

) بـا قابـل دسـترس شـدن خـدمات      1995( 1ها و نابرابري درآمد: به اعتقاد فریرازیرساخت -

شود، بلکه وري ایجاد میها براي عموم مردم، نه تنها بهبود بهرهپیشرفته حاصل از زیرساخت

دولـت در تولیـد کـاالي خـاص و      یابـد. از آنجـایی کـه   نابرابري درآمدي نیز کـاهش مـی  

هاي آموزش و سالمت داراي مزیت نسبی است و تنها افراد بـا  خدماتی همچون زیرساخت

توانند جایگزین بخش خصوصی بـراي ارائـه خـدمات عمـومی را خریـداري      درآمد باال می

                                                                                                              
1- Ferreira 
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هـاي عمـومی بـه دلیـل دسترسـی      کنند. بنابراین، فراهم ساختن بخش بیشتري از زیرساخت

در نتیجـه، گسـترش   کنـد.  ها کمک بیشتري میهاي خصوصی به آنقرا به جایگزینکمتر ف

گذاري، موجب کاهش نابرابري در خدمات زیربنایی عمومی از طریق افزایش بازده سرمایه

  شود.جامعه می

هـا موجـب کـاهش هزینـه     ) معتقدند که ایجاد زیرساخت1996( 1اکین و الولی -هولتز

هاي هاي تولیدي به تولید و ایجاد بنگاهشود و در نتیجه بنگاهولید میعوامل اولیه در فرایند ت

هـاي تولیـدي، بـازدهی خـارجی ایجـاد      شوند. افزایش تعداد بنگاهتولیدي بیشتر تشویق می

گذاري عمومی یابد. بنابراین، افزایش سرمایهوري تولید افزایش میکند و در نتیجه بهره می

هـاي خصوصـی بـراي    مایه خصوصی باعث تشویق بیشتر بنگاهوري سربه دلیل افزایش بهره

کـارگیري نیـروي کـار بیشـتر، تولیـد بیشـتر، ایجـاد         شـود و بـا بـه   گذاري بیشتر مـی سرمایه

هاي مقیاس و درنهایت رشد اقتصادي پایدار همراه با کاهش نـابرابري صـورت   جویی صرفه

  ). 2008، 2گیرد (ماماتزاکیسمی

دهـد؛  هاي فردي را تحت تاثیر قـرار مـی  کانال اصلی، انتخابها از طریق دو زیرساخت

هـاي  گیـرد. بـه طـور خـاص، سـطح زیرسـاخت      کانال اول، از طریق تابع تولید صورت مـی 

شـود بـر   کار گرفته مـی موجود در اقتصاد و همچنین ابزار مالیاتی که براي تامین مالی آن به

هـا  گذاري در زیرسـاخت نابراین، سرمایهمیزان دستمزد و نرخ اجاره سرمایه اثرگذار است. ب

نوبـه خـود بـر تصـمیمات      شـود کـه بـه   منجر به افزایش تولید نهایی نیروي کار و سرمایه می

  مربوط به عرضه نیـروي کـار و انباشـت سـرمایه اثرگـذار خواهـد بود.کانـال دوم از طریـق         

د اوقـات  هـا باعـث ایجـا   کند و به طور خـاص موجـودي زیرسـاخت   تابع مطلوبیت عمل می

بـا  -ها، صرفنظر از روش تامین مـالی آن  شود. بنابراین، گسترش زیرساختفراغت موثر می

شـود (گیبسـون و   منجر به کاهش نابرابري توزیع درآمد مـی  -توجه به دو کانال مطرح شده

  ).2014، 3ریوجا

هاي هیافته در دهنظریات تکمیلی: در مطالعات انجام شده در بسیاري از کشورهاي توسعه -

ها در این گروه از کشورها ، فرضیه کوزنتس رد شده است. بررسی روند داده1970و  1960

به بعد به طور پیوسته و یکنواخت در حال  1960نشان داده است که نابرابري درآمد از دهه 

                                                                                                              
1- Holtz-Eakin and Lovely 
2- Mamatzakis 
3- Gibson and Rioja 



   1398، زمستان 75شماره ، نوزدهمسال ، پژوهشنامه اقتصاديعلمی فصلنامه  48

 

 

افزایش بوده است. در این مطالعات، رابطه درجـه سـوم بـین درآمـد و نـابرابري درآمـد بـه        

به موجب آن دو نقطه بازگشت در منحنی کوزنتس آشکار شـده اسـت. در    دست آمده که

شکل را بین تولیـد و   S)، رابطه 2017( 2) یانگ و گریانی2004( 1این راستا، گالت و گالت

  اند. نابرابري درآمد در آمریکا به دست آورده

شـکل   N) نیز با آزمون فرضیه کوزنتس در پاکستان به رابطه درجه سـوم  2010( 3شهباز

  بین رشد اقتصادي و نابرابري درآمد رسیده است. 

کنـد کـه    ) نیز فرضیه کـوزنتس را بـه چـالش کشـیده اسـت و بیـان مـی       2015( 4پیکتی

نیروهاي کاهنده نابرابري در جامعه، تاثیرگذاري موردانتظـار اقتصـاددانان را نداشـته اسـت.     

د به عنوان نیروهـاي کاهنـده   تواننوي معتقد است که انتشار دانش، مهارت و تکنولوژي می

نابرابري عمل کنند. بر اساس نظر وي، انتشار دانش و مهارت کلید رشد اقتصادي و کاهش 

نابرابري است، اما میزان تاثیرگذاري این نیرو در کاهش نابرابري درآمدي بـه علـت وجـود    

هـارت تـا   نیروهاي قدرتمند مخالف در حد انتظار نبوده است. در نتیجـه، انتشـار دانـش و م   

هـاي آموزشـی و   حدي طبیعی و خودجوش است و تا حد زیادي به عواملی چـون سیاسـت  

دسترسی به آموزش بستگی دارد. همچنین در طول زمان با پیشرفت تکنولـوژي، ضـرورت   

یابد که این امر با کاهش سهم سرمایه استفاده از نیروي کار ماهر در فرایند تولید افزایش می

شود. در ادبیات اقتصادي این پدیده را فرضـیه   نیروي کار از تولید می منجر به افزایش سهم

کند که این باورهـا خوشـبینانه و تـا    نامند. در نهایت، وي بیان میافزایش سرمایه انسانی می

هاي این قبیل هم ممکن و هم واقعی است، اما براینـد  کننده هستند. دگرگونیحدي گمراه

شود، دارد، زیرا، نه تنها شواهد چندانی مبنی بر کـاهش  میکمتري نسبت به از آنچه تصور 

سهم سرمایه از تولید و افزایش سهم نیروي کار وجود ندارد، بلکه سهم سـرمایه غیرانسـانی   

  دهد. از تولید در قرن بیست و یکم روند افزایشی را نشان می

کا بـه نتـایج   هاي تاریخی کوزنتس در ایاالت متحده آمری) با تعمیم سري2015پیکتی (

، دهک 1910-20جالب توجهی دست یافت. نتایج حاصل شده بیانگر این است که در دهه 

درصد از درآمد ملی را در اختیار داشته است. سـپس   45-50درآمدي باال، مالکیت حدود 

                                                                                                              
1- Gallet and Gallet 
2- Yang and Greaney 
3- Shahbaz 
4- Piketty 
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درصد درآمد ملی کاهش یافته است. در ادامـه، در   30-35این مقدار به  1940تا پایان دهه 

نابرابري در همان سـطح تثبیـت شـده اسـت. در نهایـت، افـزایش سـریع         1970و  1950دهه 

)، دهـک درآمـدي بـاال مجـدد     2000اتفاق افتاده اسـت و تـا سـال (    1980نابرابري در دهه 

درصد از درآمد ملی را در اختیـار گرفتـه اسـت. بنـابراین، براسـاس       45-50مالکیت حدود 

ه کـاهش و یـک دوره تقریبـا ثابـت، مجـدد      نتایج پیکتی، نابرابري درآمد بعد از یـک دور 

افزایش یافته است؛ در حالی که براساس نظریه کوزنتس بایـد نـابرابري درآمـد در مراحـل     

  یافتگی کاهش یابد. توسعه

پیکتی معتقد است که کاهش نـابرابري کـه توسـط کـوزنتس ناشـی از رشـد اقتصـادي        

هـاي جنـگ بـوده    ر برابر شوكهاي حمایتی دولت دشد در واقع ناشی از سیاستتصور می

رود و هـیچ  هاي توزیع ثروت به تناوب به سـمت همگرایـی و واگرایـی مـی    است و پویایی

  نیروي طبیعی مسلطی در این تناوب وجود ندارد.

اي: در این مدل عالوه بر ابعاد اقتصادي، ابعاد اجتمـاعی،  هاي منطقهمدل مفهومی نابرابري -

ار گرفتــه اســت و بــا تعیــین موضــوعات ذیــل هــر بعــد، فضــایی و جمعیتــی نیــز مــدنظر قــر

بـر ایـن    .)2010شـود (کاسـچرایر و همکـاران،    اي استخراج میهاي نابرابري منطقه شاخص

اي اثرگـذار اسـت. مبـانی    اساس، چگالی جمعیت در هر منطقه نیز بر توزیـع درآمـد منطقـه   

) ارائـه  1اي در نمـودار ( نظري تشریح شده و مطالعات تجربی، مدل مفهومی نابرابري منطقـه 

  شده است.

  

  اي): مدل مفهومی نابرابري منطقه1نمودار (

  
  1394، منبع: زبردست و حق روستا
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اي براساس مدل تحلیل عـاملی ارائـه   هاي سنجش نابرابري منطقه)، شاخص2در نمودار (

  شده است.

  

  عاملیاي براساس مدل تحلیل هاي سنجش نابرابري منطقه): شاخص2نمودار (

  
  1394روستا، منبع: زبردست و حق
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  پیشینه تحقیق -2-2

اي به بررسی اثرات تمرکززدایی مالی دولت بر نـابرابري درآمـد در   ) در مقاله2006( 1بونت

پرداختـه اسـت. نتـایج حاصـل از آن بیـانگر ایـن اسـت کـه          1990مناطق کلمبیا طـی دهـه   

اي را گسـترش  محلی، نابرابري منطقـه تمرکززدایی مخارج و افزایش وابستگی مالی دولت 

  داده است. 

ــگ  ــو و وان ــه2009( 2چ ــابرابري ) در مطالع ــین ن ــاط ب ــتی،  اي ارتب ــارج بهداش ــاي مخ ه

اي و کسري بودجه استانی دولت در چین را با استفاده از روش هاي درآمدي منطقه نابرابري

اسـت کـه در بلندمـدت     اند. نتایج حاصـل از آن بیـانگر ایـن   هاي تابلویی بررسی کردهداده

  ها وجود دارد. ارتباط معناداري بین آن

 23اي تـاثیر تمرکززدایـی مـالی را بـر نـابرابري درآمـدي       ) در مطالعه2009( 3کریستیان

اند. نتایج حاصـل از آن بیـانگر ایـن اسـت کـه افـزایش       بررسی کرده OECDکشور عضو 

  . شودتمرکززدایی مالی سبب کاهش در نابرابري درآمدي می

) بـه بررسـی رابطـه بـین رشـد تولیـد و نـابرابري درآمـد در منتخبـی از          2012( 4گالوپ

هاي تابلویی و ناپارامتریک پرداخته است. نتایج حاصل از آن بیـانگر  کشورها به روش داده

 معکوس بین رشد تولید و نابرابري درآمد بوده است.  Uرد فرضیه 

تمرکزدایــی مـالی بــر افــزایش نــابرابري   اي بــه تحلیـل تــاثیر ) در مقالــه2013( 5سـونگ 

هـاي  درآمدي در چین پرداخته است. نتایج حاصـل از تحلیـل اقتصادسـنجی بـه روش داده    

بیانگر این اسـت کـه تمرکززدایـی مـالی دولـت از طـرف        2007تا  1978تابلویی در دوره 

کـه اگـر    اي شده است. نتایج همچنین بیانگر این استمخارج باعث افزایش نابرابري منطقه

هـاي آمـوزش و سـالمت در منـاطق افـزایش      دولت مرکزي سهم مخارج خود را در حـوزه 

  یابد. اي کاهش میدهد، نابرابري منطقه

                                                                                                              
1- Bonet 
2- Chou and Wang 
3- Christian 
4- Gallup 
5- Song 
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ــابرابري در ایالــت  )2015( 1بــانرجی و کــوري ــد و ســطح ن ــه ارزیــابی رون ــد ب هــاي هن

از شاخص  دهد که یک سطح هدفمند اند. نتایج حاصل از آن این ارزیابی نشان می پرداخته

  هاي هند ایجاد کند. تواند توسعه متعادل را در ایالتتوسعه انسانی می

) به بررسی رابطه بین رشد اقتصادي و نابرابري درآمـد در منطقـه   2017یانگ و گریانی (

اي کارگیري روش انگل گرنجر دو مرحلـه  اند. نتایج حاصل از ب]آسیا و اقیانوسیه پرداخته

وبی و آمریکا بیانگر این است که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و در چین، ژاپن، کره جن

  شکل وجود دارد. Sنابرابري درآمد، رابطه درجه سوم 

اي اشـتغال در  هـاي منطقـه  تحلیـل نـابرابري   و اي به تجزیـه ) در مقاله1380کرمانی ( صباغ

داخته اسـت. نتـایج   هاي نابرابري پربا استفاده از شاخص 1353-76هاي ایران در دوره استان

هـاي صـنعتی و غیرصـنعتی در دوره مـورد      حاصل از آن بیانگر این است که نابرابري استان

  بررسی در حال کاهش بوده است. 

هاي عمـده کـالن اقتصـادي را بـر     اي اثر شاخص) در مطالعه1386ابونوري و خوشکار (

از آن بیـانگر ایـن اسـت کـه     اند. نتایج حاصل توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار داده

درصـد   20کاهش نابرابري ناشی از افزایش درآمد سرانه در اثر کاهش سهم بیستک پنجم (

  درصد اول) بوده است.  20ها به ویژه بیستک اول (آخر) به نفع افزایش سهم دیگر بیستک

اي اثر مخارج دولت بـر کـاهش فقـر و کـاهش نـابرابري در      ) در مطالعه1390کابوسی (

انـد. نتـایج حاصـل از    را در استان گلستان بررسی کرده 1366-1386زیع درآمد در دوره تو

کارگیري الگوي سیستم مخارج پویا در قالب مدل معادالت به ظاهر نامرتبط بیـانگر ایـن    به

  است کـه مخـارج عمرانـی دولـت در منـاطق شـهري موجـب کـاهش شـاخص نسـبی فقـر            

  شده است.  

اي بـه  ) با استفاده از مـدل تحلیـل عـاملی و تحلیـل خوشـه     1394روستا (زبردست و حق

انـد. نتـایج   هـاي همـدان و مرکـزي پرداختـه    اي بین استانهاي منطقهتحلیل تطبیقی نابرابري

فرهنگـی   -هاي اقتصادي، اجتمـاعی حاصل از آن بیانگر این است که براساس بررسی مولفه

تان همـدان بـوده و میـزان نـابرابري بـین      تر از اسیافتهمحیطی، استان مرکزي توسعهو زیست

  ها قابل توجه بوده است.  آن

                                                                                                              
1- Banerjee and Kuri 
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) رابطه میان شکاف استانی بودجـه عمرانـی و بودجـه    1395مازار (فضلی و عرب رحمانی

هـاي ایـران در   اي در اسـتان کل را با شکاف درآمد سرانه به عنوان شاخص نـابرابري منطقـه  

وتحلیـل   و تجزیـه  PVARاصل از براورد مدل اند. نتایج حبررسی کرده 1385-1390دوره 

دهد که شوك شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه توابع ضربه واکنش نشان می

داشته است و تعدیل اثر این شوك بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمـانی، طـول   

استانی و دهد شکاف بودجه کل ها نشان میکشد. همچنین نتایج تجزیه واریانس شوكمی

ــتانی را       ــرانه اس ــدي س ــکاف درآم ــرات ش ــادي از تغیی ــهم زی ــی س ــه عمران ــکاف بودج   ش

  دهد. توضیح می

  

  شناسی تحقیقروش -3

هاي تابلویی پویا، متغیر توضیحی باوقفه به عنوان یک متغیر توضیحی در مـدل  در مدل داده

نقطه آغـاز ایـن    ) سازگار نیست.OLSشود و برآوردهاي حداقل مربعات معمولی (وارد می

هاي تـابلویی پویـا اسـت.    بحث، چگونگی وجود تورش در روش اثرات ثابت در مدل داده

) ارائه شده توسط آرالنو و GMM( 1یافتههاي گشتاور عمومی تعمیمدر نتیجه باید از روش

 GMM روش) اســتفاده کــرد. 1995( 3) و تعمــیم آن توســط آرالنــو و بــوور1991( 2بانــد

باشد.  (T)بیشتر از دوره زمانی  (N)رود که تعداد متغیرهاي برش مقطعی میکار  هنگامی به

بر این هاي مهمی است. هاي دیگر داراي مزیتنسبت به روش GMMبه طور کلی، روش 

زاي بـا وقفـه   و متغیـر درون  �Xهاي توضیحی اساس، مدل خطی پویا شامل برداري از متغیر

y���  ) 1است (معادله:((  

  

)1(                  y
it

= ρy
I,t−1

+ βX
it
+ α i+ εit|ρ|< 1	  

  

                          i = 1,2,… , N					t = 1,… . ,T  
 

ضریب  ρشاخص دوره زمانی و  tها)؛ شاخص تعداد واحدهاي انفرادي (استان iکه در آن، 

جـزء   εitو ها) هاي انفرادي (استاناثرات ثابت مخصوص واحد �αزاي با وقفه، متغیر درون

                                                                                                              
1- Generalized Method of Moments 
2- Arellano and Bond 
3 -Arellano and Bover  
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هـاي توضـیحی   بردار متغیر Xitبردار ضریب متغیرهاي مستقل و  βخطاي مدل است. است. 

ارائـه شـده توسـط آرالنـو و بانـد       GMMزن به غیر از وقفه متغیر توضیحی اسـت. تخمـین  

) و در نتیجه حذف اثـرات ویـژه هـر    1) براساس تبدیل دیفرانسیل مرتبه اول معادله (1991(

 ) است.2مقطع به صورت معادله (

  

)2  (       y��− y ��= ρ(y����− y ����)+ β(X��− X ����)+ (ε��− ε����)  

گیري، تاثیر ویژه هر منطقه (استان) حذف شـده  ) با استفاده از عمل تفاضل2در معادله (

y∆است، اما 
it−1

همبستگی پیدا کرده و باعث تورش در نتایج  (��ε∆)با جزء خطال مدل  

y∆شود. بنابراین، تخمین الگوي برآوردي می
it−2

y∆د با روکه انتظار می 
it−1

همبسـتگی   

همبستگی نداشته باشد،  t = 3,4,…,Tدر دوره  (��ε∆)داشته باشد، اما با جزء خطاي مدل 

ــه (  مــی ــزاري در تخمــین معادل ــر اب ــوان متغی ــه عن ــد ب ــن فــرض کــه  2توان ــا ای داراي  ��ε) ب

 خودهمبستگی سریالی نباشد، مورد استفاده قرار گیرد. در نظر گرفتن دو وقفـه یـا بیشـتر از   

  آورد.)) را به وجود می3) شرایط گشتاوري زیر (معادله (2متغیر وابسته در معادله (

  

)3  (              E[y����∆ε��]= 0									t = 3,… , T						,							s ≥ 2  

 
زایـی احتمـالی بـین    ) از درون2یکی دیگر از موارد ایجـاد تـورش در بـرآورد معادلـه (    

شـود. در متغیرهـاي   با جـزء خطـا ناشـی مـی    متغیرهاي توضیحی مدل و در نتیجه همبستگی 

متغیرهـاي توضـیحی بـا جـزء خطـا همبسـتگی        زاي قوي، تمام مقادیر گذشته و آیندهبرون

 دهند.)) را نشان می4ندارند. بنابراین، شرایط گشتاوري زیر (معادله (

  

)4(                    E[X����ε��]= 0				t = 3,…, T,∀�  

  

یت معکوس (به عنوان مثـال، زمـانی کـه    زایی قوي در صورت وجود علفرض برون

E[X����ε��]≠ tبراي تمام   				0 < sمقید و فاقد اعتبار خواهد بود. براي مجموعه ( -

زاي ضعیف یا متغیرهاي توضـیحی از پـیش تعیـین شـده، مقـادیر      اي از متغیرهاي برون
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لـه  تواند ابزارهاي مناسبی باشد و شـرایط گشـتاوري زیـر (معاد   می ��X جاري و با وقفه

  )) برقرار شود.5(

  

)5(                        E[X����ε��]= 0				t = 3,…, T,s ≥ 2  

  

)، اسـاس تخمـین یـک    5) تـا ( 3هـاي (  هاي متعامد بودن ارائه شده در معادلهمحدودیت

دهد که تحت فروض استقالل و واریـانس همسـانی   را تشکیل می GMMاي روش مرحله

ــده، تخمــین ــی اجــزاي باقیمان ــه م ، اجــزاي GMMدهــد. در روش  هــاي ســازگاري را ارائ

کوواریـانس سـازگار از   -زده شده به منظور ایجاد یـک مـاتریس واریـانس   تخمین باقیمانده

هـا بـا   شود. در نتیجه، ممکن است به دلیل همبسـتگی آن کار گرفته می شرایط گشتاوري به

حـراف اسـتاندارد و در نتیجـه    مقادیر باقیمانده باعـث ایجـاد تـورش در مقـادیر خطاهـاي ان     

توانـد منجـر بـه اسـتنتاجات آمـاري غیرقابـل اعتمـاد بـه ویـژه در          شود. این امر مـی  t آماره

ــه ــد،  نمون ــو و بون ــه نســبت کوچــک شــود (آرالن ــد 1991هــاي ب ــدل و بون ). 1998، 1و بالن

بـا  براي رفع همبستگی متغیـر وابسـته    (GMM) گشتاورهاي تعمیم یافته بنابراین، در روش

کـار   اي بـه  دو مرحلـه  GMM زنوقفه و جمله خطا، وقفه متغیرها به عنوان ابزار در تخمـین 

شـود کـه اجـزاي خطـا در طـول زمـان و       بر این اساس، در مرحله اول، فرض مـی  روند. می

هـاي حاصـل   براي تمامی مناطق داراي همسانی واریانس هسـتند. در مرحلـه دوم، باقیمانـده   

ــراي  ــه اول بــ ــده از مرحلــ ــاتریس     شــ ــازگار از مــ ــین ســ ــت آوردن تخمــ ــه دســ   بــ

کوواریانس، بـدون در نظـر گـرفتن فـروض مسـتقل بـودن و همسـانی واریـانس          -واریانس

زننـده  اي به طور مجانبی نسـبت بـه تخمـین   زننده دو مرحلهشود. بنابراین، تخمین استفاده می

دن ابزارهـاي  بـه معتبـر بـو    GMM سازگاري تخمین زنندهاي بسیار کارا است. یک مرحله

  کار رفته بستگی دارد.   به

وسـیله آزمـون    بـه  GMM  کار رفتـه در تخمـین زننـده    اعتبار ابزارهاي به آزمون سارگان: -

صـفر بیـانگر عـدم همبسـتگی ابزارهـا بـا         شود. در این آزمون، فرضـیه سنجیده می 2سارگان

                                                                                                              
1- Blundell and Bond 
2- Sargan Test 
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براسـاس توزیـع   اجزاي اخالل است. به عبارت دیگـر، مبتنـی بـر اعتبـار شـرایط گشـتاوري       

  مجانبی کاي دو است. 

فرضیه اساسی عدم همبستگی سریالی اجزاي خطا نیز  همبستگی اجزاي خطا: آزمون عدم -

ــا اســتفاده از آزمــون  ــده  ب داراي  (���∆)ایــن فرضــیه کــه مقــادیر تفاضــلی اجــزاي باقیمان

بیانگر عدم وجود گیرد. فرضیه صفر خودهمبستگی مرتبه دوم نیستند، مورد بررسی قرار می

دهنده خودهمبستگی سریالی اجزاي صفر نشان خودهمبستگی اجزاي خطا است. رد فرضیه

  خواهد بود. GMMزن خطا و ناسازگاري نتایج تخمین

  

  تصریح الگوي اقتصادسنجی -4

کـار گرفتـه    شاخص ضریب تغییرات غیروزنی به عنوان شاخص نابرابري توزیع درآمد استانی به

این شاخص براي سنجش اینکه تا چه حد مقدار درآمـد سـرانه بـه طـور نامتعـادل در      شود. از می

دهنـده نـابرابري   شود. مقدار بـاالي ایـن شـاخص نشـان    ها توزیع شده است، استفاده میبین استان

). بـا در نظـر گـرفتن تولیـد سـرانه بـه عنـوان        2013بیشتر در توزیع درآمد سرانه اسـت (سـانگ،   

  شود.) محاسبه می6شاخص نابرابري تولید سرانه به صورت رابطه (شاخص درآمد سرانه، 

  

)6(                              CV��=
� ∑

�

�
(������)��

���

��
  

  

ام iتولید سـرانه اسـتان    ��t ،Yام در دوره iضریب تغییرات غیروزنی استان  ��CVکه در آن 

چـه  هـا (منـاطق) اسـت. هر   تعـداد اسـتان   nمیانگین تولید سرانه کل کشـور و  �t ،Yدر دوره 

، 1تر باشد، نابرابري استانی بیشتر خواهد بود. ضریب تغییرات موزونضریب تغییرات بزرگ

شـود و ارزش  دار مـی  اي تولید سرانه به وسیله سهم آن در جمعیت ملـی وزن انحراف منطقه

، 2؛ شـانکار و شـا  1965)) (ویلیامسـون،  7ها حساس نیسـت (معادلـه (  نابرابري به تعداد استان

 ):  2013و سانگ،  2003

  

                                                                                                              
1- Weighted Coefficient of Variation Index 
2- Shankar and Shah 
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  )7(                              WCV it=
�∑ (Yit−Y�)2.pi

n
i=1

Y�
  

  

WCVکه در آن  it  ضریب تغییرات وزنی استانi ام در دورهt  وp
i

ام است. iجمعیت استان  

در این تحقیق، ضریب تغییرات غیروزنی به عنوان متغیر وابسـته محاسـبه و اثـر جمعیـت در     

ررسی شده است. همچنین شاخص نابرابري توزیع منابع قالب متغیر چگالی جمعیت استانی ب

شود و انتظار بر ایـن اسـت   بودجه دولت نیز با استفاده از ضریب تغییرات استانی محاسبه می

هـا  ها، نابرابري درآمد سرانه اسـتان که با افزایش نابرابري توزیع منابع بودجه دولت در استان

ع بودجه سرانه باعث افزایش ارائه خـدمات عمـومی   نیز افزایش یابد. کاهش نابرابري در مناب

شود و صرفنظر از روش تامین مالی آن از طریق مسـیر تولیـد و   ها میو گسترش زیرساخت

 ) 2014شود. (گیبسون و ریوجا، مطلوبیت منجر به کاهش نابرابري توزیع درآمد می

نـگ و گریـانی   ) و یا2015)، پیکتـی ( 2014ادامه بـه پیـروي از گیبسـون و ریوجـا (    در 

شود. نوآوري این تحقیق، تعمیم الگوي ) به تصریح الگوي اقتصادسنجی پرداخته می2017(

اي از طریق وارد کردن نابرابري در تخصـیص اعتبـارت   اقتصادسنجی نابرابري درآمد منطقه

  اند.) تصریح شده10) تا (8بودجه استانی در الگوي مربوطه است که به صورت معادالت (

  

)8(        Cvgdpp��= ρCvgdpp����+ β�Gdpp��+ β �Cvcae��+

β�Cvcue��+ β �Inf��+ β �Dens��+ α �+ ε�� 
  

بـه عنـوان متغیـر     tام در دوره  iنابرابري در درآمـد سـرانه در اسـتان    ��Cvgdppکه در آن 

نـابرابري اعتبـارات    ��Cvcaeتولید ناخالص داخلـی سـرانه اسـتانی،     ��Gdppوابسته است. 

نرخ  ��Infاي سرانه، نابرابري اعتبارات هزینه ��Cvcueاي سرانه، هاي سرمایهتملک دارایی

به عنوان متغیرهاي توضیحی اسـت.   tام در دوره iتراکم جمعیت در استان  ��Densتورم و 

ρ زاي با وقفه، ضریب متغیر درونα� ها) و  هاي انفرادي (استاناثرات ثابت مخصوص واحد

ε�� از -هایی از جامعه جزء خطاي مدل است. نرخ تورم از کانال کاهش قدرت خرید گروه

قبیل کارمندان دولت، بازنشستگان، مستمري بگیران و کـارگران کـه درآمـد اسـمی ثابـت      

هاي ثابت از قبیـل  تواند نابرابري درآمد را بیشتر کند. همچنین افرادي که داراییمی -دارند

ها اضافه ها دارند به طور معمول بر ارزش دارایی آنو سایر داراییمسکن، زمین، جواهرات 
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شود که این امر در واقع نوعی انتقال دارایی از افراد داراي درآمد اسمی ثابـت بـه افـراد    می

تواند منجر بـه افـزایش شـکاف درآمـدي در جامعـه      داراي دارایی است. بنابراین، تورم می

) و 2001( 2)، گـالی و وانـدرهون  2001( 1ت از قبیـل بـالیر  شود. عالوه بر این، برخی مطالعا

انـد. بـه   )، رابطه غیرخطی بین نرخ تورم با نـابرابري درآمـد را تاییـد کـرده    2004( 3آمورنتام

)، توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه استانی نیز در 1955منظور بررسی فرضیه کوزنتس (

  ) تصریح شده است.9صورت معادله ( شود. بنابراین، الگوي دوم بهالگو وارد می

)9(          Cvgdpp��= ρCvgdpp����+ β�Gdpp��+ β �Cvcae��
� +

β�Cvcue��+ β �Inf��+ β �Inf��+ β �Inf��
� + β �Dens��+ α �+ ε��  

  

بیانگر تایید نظریـه کـوزنتس و وجـود     �βو منفی بودن عالمت  �βمثبت بودن عالمت 

معکوس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و نـابرابري درآمـد سـرانه اسـتانی اسـت.       Uرابطه 

شـکل بـین تولیـد     Uبیـانگر وجـود رابطـه     �βو مثبت بودن عالمت  �βمنفی بودن عالمت 

اي اســت. بـه عبــارت دیگـر، رد فرضــیه   ناخـالص داخلـی ســرانه و نـابرابري درآمــد منطقـه    

) و 2015)، پیکتـی ( 2004ي گالـت و گالـت (  هـا کوزنتس است. با توجه به اینکـه بررسـی  

شکل بین تولید و نـابرابري درآمـد بـه دسـت      S)، رابطه درجه سوم 2017یانگ و گریانی (

 N) نیز با آزمون فرضـیه کـوزنتس بـه رابطـه درجـه سـوم       2010اند. همچنین شهباز (آورده

خـالص داخلـی   شکل بین رشد اقتصادي و نابرابري درآمد رسیده است؛ توان سـوم تولیـد نا  

  )).10شود (معادله (سرانه استانی نیز در الگو وارد می

  

)10(        Cvgdpp��= ρCvgdpp����+ β�Gdpp��+ β �Gdpp��
� +

β�Gdpp��
� + β �Cvcue��+ β �Cvcue��+ β �Inf��+ β �Dens��+ α �+ ε��  

  

، بیـانگر تاییـد   �βو مثبت بودن عالمت  �β، منفی بودن عالمت �βمثبت بودن عالمت 

اي است. منفی بـودن  بین تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابري درآمد منطقهشکل Nرابطه 

شـکل   N، بیانگر تاییـد رابطـه   �βو منفی بودن عالمت  �β، مثبت بودن عالمت �βعالمت 

                                                                                                              
1- Bulir 
2- Galli and Vander Hoeven 
3- Amornthum 
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معکوس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابري در درآمد سرانه استانی است. معـادالت  

 30) در 1384-1395هاي تابلویی پویا در دوره زمـانی ( تصریح شده با استفاده از روش داده

هاي مربوط به متغیرها از آمارهـاي مرکـز آمـار ایـران و     . داده1شوداستان کشور برآورد می

هاي اقتصادي و مالی وزارت امور اقتصـادي و دارایـی اسـتخراج    رکزي و بانک دادهبانک م

)، آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي الگوي تصـریح شـده در دوره   1شده است. در جدول (

  ) گزارش شده است.1395-1384(

  

  )1384-1395): آمار توصیفی متغیرها در دوره (1جدول (

  حداکثر  قلحدا  انحراف معیار  میانگین  متغیر

Cvgdpp  66158/0 80671/0  00036/0  7887/6  

Gdpp*  969/84 698/88  5746/8  80/661  

Cvcae  50567/0 46177/0  00017/0  8876/3  

Cvcue  54330/0 63464/0  00216/0  1071/6  

Inf  18361/0  08436/0  07482/0  39240/0  

Den**  680/80 52/132  144/4  65/812  

داخلی سرانه استانی میلیون ریـال اسـت. ** واحـد چگـالی جمعیـت اسـتانی نفـر در         * واحد تولید ناخالص 

  کیلومتر است.

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

هـاي  اي و تملـک دارایـی  اعتبـارت هزینـه  بررسی آمار گزارش شـده مربـوط بـه متوسـط     

تبـارت  اعاستانی بیانگر این است که به طور متوسط در دوره مورد بررسی بیشترین  ايسرمایه

هـاي خراسـان رضـوي و فـارس قـرار دارنـد.       اي مربوط به استان تهران و بعـد از آن اسـتان  هزینه

مربوط به استان خوزستان بوده اسـت و اسـتان فـارس و     ايهاي سرمایهبیشترین تملک دارایی

اي و تملـک  اعتبـارت هزینـه  )، متوسط 1اند. در نمودار (هاي بعدي قرار گرفتهبوشهر در رتبه

 استانی، گزارش شده است. ايهاي سرمایهراییدا

 
  

  

                                                                                                              
 هاي استان البرز با استان تهران تلفیق شده است.با توجه به فقدان داده - 1
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  اي (میلیون ریال)هاي سرمایهاي و تملک دارایی): متوسط اعتبارت هزینه3نمودار (

  
  اساس آمار گزارش شده مرکز آمار ایرانهاي پژوهش برمنبع: یافته

  برآورد الگو و تحلیل نتایج -5

  هاي تابلوییآزمون ریشه واحد داده -5-1

هاي تابلویی متغیرهاي الگو مورد آزمون قرار از برآورد الگوي تحقیق، ابتدا مانایی دادهقبل 

)، دیکـی فـولر   LLC) (2002( 1هاي لـوین، لـین و چـو   گیرد. براي این منظور از آزمونمی

) استفاده شده اسـت، امـا   2003( (IPS) 3و ایم، پسران و شین ADF-F)(2 یافته فیشرتعمیم

هاي دوره زمانی محدود باشد، نیازي به انجام این  هاي تابلویی تعداد سالاگر در روش داده

  آزمون نیست.

  برآورد الگوي تحقیق -5-2

  هـــاي ســـري زمـــانی و داده Sata12) بـــا اســـتفاده از نــرم افـــزار  10) تـــا (8معــادالت (  

) 2انـد و نتـایج حاصـل شـده در جـدول (     استان کشور بـرآورد شـده   30) در 1395-1384(

  .شده است گزارش

صـفر در آزمـون سـارگان (عـدم       دلیلـی بـراي رد فرضـیه    )،2بر اساس نتایج جـدول (   

کـار رفتـه در تخمـین     همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل)، وجود ندارد. بنابراین، ابزارهاي به

                                                                                                              
1- Levin, Lin and Chu 
2- Fisher-ADF 
3
- Im, Pesaran and Shin 
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سازگار است.  GMM  از اعتبار الزم برخوردار هستند و نتایج تخمین زننده GMM  زننده

این اسـت کـه دلیلـی    همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی سریالی اجزاي خطا بیانگر 

دال بر رد فرضیه صـفر (عـدم وجـود خودهمبسـتگی اجـزاي خطـا) وجـود نـدارد و نتـایج          

  سازگار است. GMMزن تخمین

دوره قبـل  اول بیانگر این است که نابرابري درآمد سرانه استانی در  نتایج برآوردي مدل

بر نابرابري درآمد سرانه استانی در دوره بعد اثرگـذار بـوده اسـت. ضـریب بـرآوردي برابـر       

درصد معنادار است. بنابراین با افزایش یک واحد در نـابرابري   99است و در سطح  5869/0

یابـد.  اي افزایش مـی واحد نابرابري در درآمد منطقه 5869/0اي در دوره قبل، درآمد منطقه

 99بـوده و در سـطح    0205/0و  2914/0) به ترتیـب برابـر   3) و (2هاي (ضریب در مدلاین 

  درصد معنادار هستند. 
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  1)1384- 1395نتایج حاصل از برآورد الگوها در دوره ( :)2جدول (

  )3مدل (  )2مدل ( )1مدل (  متغیر          مدل

Cvgdpp (-1)  
5869/0 

)**05/30(  

2914/0  

)**24/28(  

0205/0  

) **53/6(  

Gdpp  
0045/0  

)**40/28(  

00012/0-  

)45/0-(  

0116/0 -  

)**97/47-(  

Gdpp2   -  
000013/0  

)**24/38(  

000075/0  

)**30/78(  

Gdpp3   -  -  
000000067/0 -  

)**29/70-(  

Cvcue  
0716/0 -  

)**78/5-(  

1112/0 -  

)**36/14-(  

0023/0 -  

)63/0-(  

Cvcue  
1695/0  

)**89/6(  

0893/0  

)**72/8(  

0465/0  

)**11/13(  

Inf  
1687/0  

)**65/18(  

02/2  

)**90/22(  

22/1  

)**08/37(  

Inf2   - 
86/4 -  

)**67/23-(  

23/3 -  

)**08/39-(  

Dens  
0039/0  

)**80/8(  

0013/0  

) **73/5(  

0016/0  

)**79/10(  

  AR(1)آزمون 

(Prob)  

51/1 -  

)1302/0(  

5039/0 -  

)6143/0(  

4442/0 -  

)6569/0(  

  AR(2)آزمون 

(Prob)  

46/1 -  

)1429/0(  

69/1 -  

)090/0(  

96/1 -  

)049/0(  

  آزمون سارگان
67/29  

)99/0(  

48/28  

)99/0(  

82/28  

)99/0(  

  پژوهشهاي منبع: یافته

سطح درآمد سرانه استانی به عنوان یکی دیگر از متغیرهاي اثرگـذار بـر نـابرابري تولیـد     

درصـد   99و در سـطح   0045/0)، برابـر  1( اي اسـت. ضـریب بـرآوردي آن در مـدل    منطقه

معنادار است. بنابراین، با افزایش تولید ناخـالص سـرانه اسـتانی، نـابرابري در درآمـد سـرانه       

                                                                                                              
 5و  1معناداري در سطح اعداد اول ضریب متغیر و اعداد داخل پرانتز آماره آزمون هستند. ** و * به ترتیب بیانگر  - ١

 درصد است.
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واحد افزایش یافته است. با اضافه شدن تـوان دوم تولیـد ناخـالص     0045/0استانی به اندازه 

رد آزمـون قـرار گرفتـه    معکـوس کـوزنتس مـو    U)، فرضیه 2داخلی سرانه استانی در مدل (

)، ضریب سطح تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه اسـتانی منفـی امـا معنـادار         2است. در مدل (

درصد  99نیست، اما ضریب توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه استانی مثبت و در سطح 

گیـرد. گالـت و   معکوس کوزنتس مورد تاییـد قـرار نمـی    U معنادار است. بنابراین، فرضیه

شـکل بـین تولیـد و نـابرابري      S)، رابطه درجـه سـوم   2017) یانگ و گریانی (2004گالت (

) نیـز بـا آزمـون فرضـیه کـوزنتس در      2010انـد. شـهباز (  درآمد در آمریکا به دسـت آورده 

شکل بین رشد اقتصادي و نابرابري درآمد رسیده اسـت. بـر    Nپاکستان به رابطه درجه سوم 

تولید ناخالص داخلی سرانه استانی وارد مدل شده است. )، توان سوم 3این اساس، در مدل (

نتایج برآوردي بیانگر این است که ضریب سطح تولید ناخالص داخلی سرانه استانی منفـی،  

ضریب توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه استانی مثبت و ضریب توان سوم آن منفـی و  

شکل بـین تولیـد ناخـالص     Nسوم  درصد معنادار هستند. بنابراین، رابطه درجه 99در سطح 

  گیرد.داخلی سرانه استانی و نابرابري در درآمد سرانه استانی مورد تایید قرار می

اي، در الگوهـاي  گـذاري دولـت در کـاهش نـابرابري منطقـه     با توجه بـه نقـش سـرمایه   

اي دولـت بـر نـابرابري    اي و سـرمایه برآوردي بـه بررسـی اثـرات نـابرابري اعتبـارات هزینـه      

) و 2)، (1هـاي ( ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از بـرآورد مـدل  رآمد سرانه در استاند

اي اسـتانی،  هـاي سـرمایه  ) بیانگر ایـن اسـت کـه بـا افـزایش نـابرابري در تملـک دارایـی        3(

گـذاري  اي کاهش یافته است. ایـن نتیجـه بیـانگر افـزایش سـرمایه     نابرابري در درآمد منطقه

-هـاي کمتـر توسـعه   و سهم باالتر اعتبارات عمرانی دولت در اسـتان  هادولت در زیرساخت

هاي یـاد شـده بـا افـزایش نـابرابري در تملـک       یافته است. بر اساس نتایج برآوردي در مدل

اي استانی بـه انـدازه یـک واحـد، نـابرابري در درآمـد سـرانه اسـتانی بـه          هاي سرمایهدارایی

حـدکاهش یافتـه اسـت. ضـرایب بـرآوردي در      وا -0023/0و  -1112/0،  -0716/0ترتیب 

)، معنـادار  3درصد معنادار هسـتند، امـا ایـن ضـریب در مـدل (      99) در سطح 2) و (1مدل (

) اسـت. همچنـین بـا    2008) و مامـاتزاکیس ( 1995نیست. این نتایج منطبق بـا نتـایج فریـرا (   

نه اسـتانی افـزایش   اي اسـتانی، نـابرابري در درآمـد سـرا    افزایش در نابرابري اعتبارت هزینـه 

هـا باعـث ارائـه نـامتوازن     اي در اسـتان یافته است، زیرا افزایش در نابرابري اعتبـارات هزینـه  

شــود. بـا افــزایش نـابرابري در اعتبــارات   خـدمات عمـومی و افــزایش نـابرابري درآمــد مـی    
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، 1687/0اي استانی به اندازه یک واحد، نابرابري در درآمد سـرانه اسـتانی بـه ترتیـب     هزینه

درصـد معنـادر هسـتند. ایـن      99واحد افـزایش یافتـه اسـت و در سـطح      0465/0و  0893/0

) اسـت. نـرخ تـورم نیـز از کانـال      2008) و مامـاتزاکیس ( 1995نتایج منطبق با نتایج فریـرا ( 

هـاي بـا درآمـد ثابـت منجـر بـه افـزایش شـکاف درآمـدي در          کاهش قدرت خرید گـروه 

 99و در سـطح   2964/0)، برابـر  1هـاي (  م در مـدل ها شـده اسـت. ضـریب نـرخ تـور     استان

درصد معنادر است. بنابراین، با افزایش یک درصد نـرخ تـورم، نـابرابري در درآمـد سـرانه      

ــدازه  ــالیر (2964/0اســتانی بــه ان ــدرهون 2001واحــد افــزایش یافتــه اســت. ب )، گــالی و وان

رابري درآمـد را تاییـد   )، رابطـه غیرخطـی بـین نـرخ تـورم بـا نـاب       2004) و آمورنتام (2001(

) تـوان دوم نـرخ تـورم نیـز در الگـو وارد شـده اسـت.        3) و (2اند. بنابراین، در مدل (کرده

ضریب برآوردي توان اول نرخ تورم مثبت و ضـریب تـوان دوم آن منفـی اسـت. بنـابراین،      

معکوس بین نـرخ تـورم و نـابرابري در درآمـد سـرانه       Uنتایج تاییدکننده رابطه درجه دوم 

  استانی است.

اي، چگالی جمعیت در هـر منطقـه نیـز    هاي منطقهبراساس مدل مفهومی بررسی نابرابري

به عنوان یکی دیگر از متغیرهاي توضیحی در تصریح الگو وارد شده است. بر ایـن اسـاس،   

ــدل (   ــت در م ــالی جمعی ــرآوردي چگ ــریب ب ــر  3) و (2)، (1ض ــب براب ــه ترتی ، 0039/0) ب

ــطح و در  0016/0و  0013/0 ــالی     99س ــزایش چگ ــه، اف ــتند. در نتیج ــادار هس ــد معن درص

ها باعث افزایش نابرابري در درآمـد سـرانه اسـتانی شـده اسـت. ایـن امـر        جمعیت در استان

محیطـی و  هـاي آموزشـی، بهداشـتی، رفـاهی، زیسـت     توانـد ناشـی از افـزایش نـابرابري    می

  صنعتی باشد.
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  گیري و پیشنهادات  نتیجه -6

هـاي مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی و     اي چندبعدي اسـت و عرصـه  اي پدیدهنابرابري منطقه

اي به عنـوان یکـی از مـواردي اسـت     هاي منطقهگیرد. بنابراین، نابرابريفرهنگی را دربر می

رو هستند. برخـی از آثـار   که اغلب کشورها و به ویژه کشورهاي در حال توسعه با آن روبه

ــابرابري ــ ن ــاي منطق ــدید     هه ــاد و تش ــاطق، ایج ــی من ــعه در برخ ــد و توس ــزایش رش اي، اف

  هاي درآمدي و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون است کـه آثـار سـوء اقتصـادي،      نابرابري

محیطـی بـه همـراه خواهـد داشـت. بـر ایـن اسـاس، شناسـایی          فرهنگی و زیست -اجتماعی

محیطـی  ادي، اجتمـاعی و زیسـت  اي و آگاهی از علل و آثار سـوء اقتصـ  هاي منطقهنابرابري

-هـا و سیاسـت  ریزان اقتصادي و اجتماعی را قادر خواهد کرد تـا برنامـه  آن، دولت و برنامه

اي را براي کاهش شکاف بین مناطق دنبال کنند و توجه بیشتري به منـاطق کمتـر   هاي ویژه

  یافته و محروم در راستاي تحقق اهداف اسناد باالدستی داشته باشند.  توسعه

ــابرابري     ــر ن ــتانی ب ــه اس ــارت بودج ــیص اعتب ــابرابري در تخص ــرات ن ــق اث در ایــن تحقی

هـاي تـابلویی پویـا دردوره    اي بـا اسـتفاده از الگـوي اقتصادسـنجی داده    هـاي منطقـه   درآمد

نتــایج بــرآوردي بیــانگر اثرگــذار بــودن  اســتان بررســی شــده اســت. 30) در 1395-1384(

بل بر نابرابري درآمـد سـرانه اسـتانی در دوره بعـد بـوده      نابرابري درآمد سرانه استانی دوره ق

شـکل بـین تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه اسـتانی و         Nاست. همچنین رابطـه درجـه سـوم    

نابرابري در درآمد سرانه استانی مورد تایید قرار گرفته اسـت کـه منطبـق بـا نتـایج گالـت و       

. نتایج همچنـین بیـانگر ایـن    ) است2017) و یانگ و گریانی (2010)، شهباز (2004گالت (

اي اسـتانی، نـابرابري در درآمـد    هـاي سـرمایه  است که با افزایش نابرابري در تملک دارایی

ــه ــرمایه    منطق ــزایش س ــانگر اف ــه بی ــن نتیج ــت. ای ــه اس ــاهش یافت ــت در  اي ک ــذاري دول گ

 یافتـه اسـت.  هاي کمتـر توسـعه  ها و سهم باالتر اعتبارات عمرانی دولت در استان زیرساخت

اي استانی، نـابرابري در درآمـد سـرانه اسـتانی     همچنین با افزایش در نابرابري اعتبارت هزینه

) اسـت.  2008) و مامـاتزاکیس ( 1995افزایش یافته است. این نتایج منطبق بـا نتـایج فریـرا (   

معکوس بین نـرخ تـورم بـا نـابرابري در      Uعالوه بر این، نتایج تاییدکننده رابطه درجه دوم 

تواند از طریـق کـاهش قـدرت خریـد افـراد قابـل       رانه استانی است که این امر میدرآمد س

تحلیل باشد. همچنین تراکم جمعیتـی بـاالتر نـابرابري در درآمـد سـرانه اسـتانی را افـزایش        

داده است. با توجه به اینکه تراکم جمعیتی باال، امکان ارائـه خـدمات زیربنـایی، بهداشـتی،     
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توانـد در افـزایش   کنـد، مـی  بـاالتر فـراهم مـی    هاي با توسـعه تانآموزشی و رفاهی را در اس

  اي نیز نقش داشته باشد.  نابرابري درآمد منطقه

شـود کـه در   ریـزان پیشـنهاد مـی   گذاران و برنامـه  بر اساس نتایج حاصل شده به سیاست

اي در اي و هزینـه ها، تخصـیص اعتبـارت سـرمایه   جهت کاهش نابرابري درآمدي در استان

یافته صورت هاي کمتر توسعهها در استانت ارائه خدمات عمومی و گسترش زیرساختجه

هـا، الزم  اي تسهیل شود. همچنین در ایجاد توازن بین استانگیرد تا شرایط همگرایی منطقه

هاي ها، نیازمند توجه به جنبههاي اقتصادي نابرابري بین استاناست تا عالوه بر توجه به جنبه

  اي است. هاي توسعهریزيبرنامه محیطی دررهنگی، سیاسی و زیستاجتماعی، ف
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