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هاي تمركززدايي مالي در راستاي افزايش بهروري و  در مطالعات اقتصادي، نظريه

اي مورد توجه قرار گرفته است و  و گسترش تعادل و توازن منطقه ها كارايي دولت
بر بازار در كشورهاي  عنوان يكي از ابزارهاي اساسي گذار به اقتصاد مبتني آن را به
اداري، مالي و اقتصادي پس از  زداييتمركز. كنند توسعه معرفي مي درحال

عنوان  به ،حميليجنگ ت پايانخصوص پس از  به ،پيروزي انقالب اسالمي ايران
ايجاد شوراي  باهاي كشور مد نظر قرار گرفت و  سياست راهبردي توسعه استان

در  اساسيهاي  گامو نظام درآمد ـ هزينه استاني، ها استان هريزي و توسع برنامه
ريزان  ، اما آنچه مد نظر برنامهجهت گسترش تمركززدايي در ايران برداشته شد

تأثير تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي و توزيع  اقتصادي بوده، بررسي چگونگي
با توجه به تأثير تمركززدايي مالي بر  مقالهدر اين  مناطق است كه درآمد در

يافته سولو اثر مستقيم و غيرمستقيم  با استفاده از مدل تعميم توزيع درآمد
پس از آزمون  .مالي بر رشد اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفت تمركززدايي
هاي پانلي، وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي الگو با استفاده از  ايستايي داده

پس از برآورد الگو با استفاده از . جمعي پدروني و كائو تأييد شد هاي هم آزمون
، 1379 -1386هاي  مشخص شد، طي سال) GLS(يافته  روش حداقل مربعات تعميم

تمركززدايي از اعتبارات عمراني (تعريف شده تمركززدايي مالي با دو شاخص 
، بر رشد اقتصادي و )ملي و تمركززدايي از اعتبارات عمراني تخصيصي به استان

طوري كه يك درصد افزايش در  بهها تأثير مثبت داشته است،  توزيع درآمد استان
. دهد مي درصد افزايش 04/0 را تا سطح نرخ رشد اقتصادي ،مالي تمركززدايي
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 ها بهبود توزيع درآمد در استاناز طريق تأثير مثبت بر  ماليين تمركززدايي همچن
  .گذارد اثر مي مناطق اقتصادي رشدبر طور غيرمستقيم  به

  
  .JEL: R58,O20,H77,E62,C33بندي  هطبق

جمعي،  هاي پانلي، هم داده، توزيع درآمد ،ها استان اقتصاديمالي، رشد تمركززدايي :ها واژهكليد
  .يافته حداقل مربعات تعميمروش 

 
  مقدمه -1

ويژه تأثير آن بر رشد اقتصادي، كاهش فقر و توزيع  بررسي آثار اقتصادي تمركززدايي مالي، به
گري  ي هاي اخير در راستاي كاهش تصد ترين مباحث اقتصادي در دهه درآمد يكي از مهم

توسعه و بخش عمومي در سطح  هاي مركزي بوده، اين روابط توسط بسياري از اقتصاددانان دولت
تمركززدايي مالي را كه به معناي انتقال قدرت . المللي مورد بررسي قرار گرفته است بين

شود،  گيري نسبت به تركيب مخارج و درآمد از دولت مركزي به نهادهاي محلي تلقي مي تصميم
هاي  نظريه. اند اي تعريف كرده عاملي مهم در فرآيند ايجاد و گسترش تعادل و توازن منطقه
هاي  گيري اي در روند تصميم تمركززدايي براي ايجاد و گسترش مشاركت مديريت منطقه

زا و پايدار در مناطق محلي رو به گسترش است و  اي درون ريزي توسعه منظور پي اي به منطقه
ويژه  هحل توسعه مناطق و كاهش فقر، ب عنوان راه هاي بانك جهاني آن را به هنگامي كه در نسخه

طور طبيعي به اهميت بررسي ارتباط تمركززدايي  كنند، به توسعه تجويز مي براي كشورهاي درحال
در چند دهه گذشته، اقتصاد ايران گرايشي پيوسته . بريم ميمالي، رشد اقتصادي و توزيع درآمد پي 

الب به دليل نقبه تمركز يافتن و افزايش نقش دولت در اقتصاد داشته است، اگرچه پس از پيروزي ا
هاي  وبيش اين سياست دنبال شد، اما در دوره پس از جنگ در برنامه وقوع جنگ تحميلي، كم

عنوان يكي از ابزارهاي اساسي گذار به اقتصاد  دوم، سوم و چهارم توسعه بحث تمركززدايي به
با . اي بيان شد مثابه عاملي مهم در افزايش رشد اقتصادي و توازن منطقه بر بازار مطرح و به مبتني

اي در كشور  آغاز برنامه سوم توسعه، نظام درآمد ـ هزينه استان با رويكرد توسعه و توازن منطقه
ها  گيري در خصوص ارايه بعضي از كاالها و خدمات عمومي به استان شكل گرفت و تصميم

آمديم تا با توجه به اهميت موضوع و منافع ناشي از آن، در اين مقاله درصدد بر. واگذار شد
هاي تأثيرگذاري تمركززدايي مالي بر متغيرهاي مهم اقتصادي از جمله رشد اقتصادي و  سازوكار
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توزيع درآمد را در چهارچوب ادبيات نظري و تجربي بررسي كنيم و با عنايت به آغاز اين فرآيند 
ع درآمد در هاي برنامه سوم و چهارم توسعه، تأثيرگذاري آن را بر رشد اقتصادي و توزي در سال
در اين مقاله، پس از مقدمه ابتدا ادبيات اقتصادي در . هاي مختلف مورد ارزيابي قرار دهيم استان

شود و در قسمت بعد، مدل  خصوص ارتباط بين تمركززدايي مالي و رشد و توزيع درآمد بيان مي
ق توزيع درآمد و يافته كه اثر غيرمستقيم تمركززدايي بر رشد از طري رشد نئوكالسيك سولو تعميم

در قسمت چهارم، . شود گيرد، بسط داده مي اثر مستقيم تمركززدايي مالي را بر رشد دربر مي
گيرد و در قسمت پنجم، با استفاده از روش  تمركززدايي مالي در ايران مورد بررسي قرار مي

ن كشور طي استا 30يافته، اثر تمركززدايي مالي بر رشد و توزيع درآمد  حداقل مربعات تعميم
  .گيرد برآورد و نتايج آن مورد بررسي و تحليل قرار مي 1379-1386هاي  سال

  
  ادبيات نظري موضوع -2

هاي محلي در زمينه فرآيند تمركززدايي داراي  موضوع عدم تمركز مالي يا تأمين مالي سطوح دولت
ري سياسي و اداري گي دست زدن به هر ابتكار در مورد تمركززدايي به تصميم. اهميت اساسي است

رساني در سطح حكومت و دولت هر كشور نياز دارد و پس از  درباره چگونگي سازماندهي خدمت
آنكه اين فرآيند آغاز شد يا الاقل پس از آنكه يك الگوي سازماندهي دولتي طراحي شد، تأمين 

غيرمتمركز بايد  يابد، زيرا اين مسأله كه چگونه واحدي مالي فرآيند تمركززدايي اهميت زيادي مي
هاي اخير ايده تمركززدايي در  در سال. وظايف انتقالي به آنها را از نظر مالي تأمين كند، بايد حل شود
انگيزه مهم براي اجراي فرآيندهاي . بين اقتصاددانان بخش عمومي اهميت زيادي يافته است

نظريه . ومي در اقتصاد استمنظور بهبود عملكرد بخش عم سبب ايجاد ظرفيت الزم به تمركززدايي به
خصوص كاالها و خدمات عمومي  تمركززدايي مالي براي بهبود ارايه كاالها و خدمات عمومي، به

هاي  نحوي كه با اعمال سياست شود، ارايه شده است، به محلي كه در پيرامون براساس نياز تهيه مي
ران را در تخصيص منابع به وري، كارايي، پاسخگويي و حسابرسي مدي تمركززدايي افزايش بهره
خدمات عمومي  هاهاي محلي با منفعت مناطق جغرافيايي كه در آن مقام - 1دنبال خواهد داشت، زيرا 

توانند نيازها و ساليق مناطق خود  هاي محلي بهتر مي دولت - 2 .شوند، بيشتر ارتباط ا دارند عرضه مي
هاي محلي در  شود انگيزه مقام حكومت محلي باعث مي يرقابت در قلمرو - 3. را تشخيص دهند

در يك نظام غيرمتمركز . نوآوري، خالقيت و پاسخگويي نسبت به جايگاه قانوني خود افزايش يابد
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رود كه نهادهاي محلي نسبت به ساليق و نيازهاي محلي پاسخ بهتري بدهند و رقابت بين  انتظار مي
  .ات عمومي افزايش يابدواحدهاي محلي در ارايه كاالها و خدم

دهد كه چگونه كاالها و خدمات دولتي غيرمتمركز هزينه اجتماعي  نشان مي ،)1993( 1اوآتس
سازد كه  وي خاطرنشان مي. دهد را در مقايسه با ارايه كاالها و خدمات متمركز شده، كاهش مي

بعضي از . رندهاي يكساني از جهت قلمرو و پوشش جغرافيايي ندا همه كاالهاي عمومي ويژگي
اي تنها به مناطق خاص اختصاص دارند و مناطق نوعاً  دهند و پاره آنها به كل جامعه خدمات مي

رو، اگر قرار است عرضه كاالهاي عمومي به  ساليق نامتجانسي نسبت به ديگران دارند، ازاين
اگر حكومت  .طور سفارشي، ويژه هر منطقه ارايه شود حداكثر رفاه هر منطقه بينجامد، بايد به

ايجاد كند، تأمين كاالهاي عمومي   مركزي نتواند تغييرات الزم را متناسب با ذايقه هر منطقه
اين بهبود . تواند به بهبود كارايي تخصيصي بينجامد غيربهينه خواهد شد و تمركززدايي مالي مي

ا و ترجيحات محلي ه هاي محلي براي تشخيص و اقدام در مقابل تغيير سليقه ابتدا مديون توان دولت
وري و كارايي عوامل  كند كه با اعمال تمركززدايي مالي از طريق افزايش بهره وي مطرح مي. است

نحوي كه در ادبيات اقتصادي، اقتصاددانان،  توليد، ميزان توليد نيز افزايش خواهد يافت، به
اند و در چهارچوب  دهدا عنوان موتور رشد اقتصادي كشورها مد نظر قرار تمركززدايي مالي را به

رشد  هاي رشد و مدل عامل نماينده به تجزيه و تحليل فرآيند تأثير تمركززدايي مالي بر مدل
  .اند اقتصادي پرداخته

بارو با بسط روش رمزي در مورد رشد اقتصادي بهينه، تحت شرايط وجود قطعيت، اهميت و 
داوودي و پيرو كار بارو، . ي قرار دادزا مورد بررس هاي رشد درون جايگاه مخارج دولت را در مدل

) 2007( 5و اكاي و ساكاتا) 1999( 4، داوودي، ايـكس و زو)1997( 3، زانگ و زو)1998( 2زو
اين مطالعات نخستين . معتقدند، نرخ رشد بلندمدت توليد سرانه تابعي از تمركززدايي مالي است

د اقتصادي را در يك الگوي نظري كه ارتباط مستقيم تمركززدايي مالي و رشبود هايي  بررسي
آنها مدعي . سويه و از تمركززدايي مالي به رشد اقتصادي است رابطه علي يك. دست آوردند به

شدند يك حد بهينه تمركززدايي مالي وجود دارد كه در اين سطح، رشد اقتصادي به حداكثر 
                                                                                                                   
1- Oates 
2- Davoodi&Zou 
3- zhany&Zon 
4- Davoodi,Xie&Zou 
5- Akai & Sakata  
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اين مطالعات نشان  .ت داردوري نسبي هر سطح و اليه دول اين سطح بهينه بستگي به بهره. رسد مي
. وري كل وري مخارج سطوح دولت به بهره دهد كه سهم بهينه مخارج برابر است با نسبت بهره مي

توان با تخصيص منابع بين سطوح  اگر سهم مخارج در واقعيت از سهم بهينه مخارج كمتر باشد، مي
ارتقاي مدل بارو و با استفاده ، با )2001(زانگ و زو . مختلف دولت، رشد اقتصادي را شتابان كرد

مانند (هاي مختلف مخارج عمومي  سازي رمزي، مدلي را ارايه كردند كه تأثير بخش از الگوي بهينه
براساس . داد در سطوح مختلف دولت را بر رشد اقتصادي نشان مي...) آموزش، بهدشت، دفاع و

نرخ  ،دهد لعات آنان نشان ميمطا. مدل آنها، سه سطح دولت مركزي، ايالتي و محلي وجود دارد
رشد سرانه بلندمدت تابعي از نرخ ماليات، سهم مخارج در سطوح مختلف دولت و سهم مخارج 

آنها سپس، نشان دادند . ، است)شود كه توسط سه اليه دولت هزينه مي(هاي مختلف  در بخش
آنكه در اندازه  ها رشد اقتصادي را افزايش داد بدون توان با افزايش سهم هر يك از دولت مي

اين مطالعات يك پيشرفت است كه در آن باور داريم  .دولت يا نرخ ماليات تغييري حاصل شود
اي يكنواخت بين تمركززدايي مالي و رشد اقتصادي وجود ندارد و تنها يك سطح  رابطه

  .آيد دست مي كننده رشد براي تمركززدايي مالي به حداكثر
هاي مركزي و محلي در تابع  مومي و مصرف عمومي دولت، با لحاظ سرمايه ع)2002( 1گنگ

مطلوبيت و لحاظ سرمايه عمومي مركزي و محلي به همراه سرمايه خصوصي در تابع توليد با 
اي  هاي سرمايه هاي محلي و مركزي و كمك يابي رمزي، تأثير انواع ماليات بهينه  استفاده از تكنيك

ه خصوصي و عمومي و رشد اقتصادي مورد بررسي و مصرفي دولت مركزي را بر انباشت سرماي
سازي اطالعات، اثر  قرار داده است و در نهايت، به دليل پيچيدگي معادالت ديناميك با شبيه

ها بررسي كرده  زاي رشد اقتصادي و انباشت سرمايه زا را بر متغيرهاي درون تغييرات متغيرهاي برون
يي محلي اثر منفي بر رشد اقتصادي در بلندمدت دارد، دهد كه ماليات بر دارا نتايج نشان مي. است

هاي  كمك. دهد در حالي كه ماليات بر مصرف محلي و مركزي رشد اقتصادي را افزايش مي
هاي فدرال براي امور  دهد، اما كمك گذاري، رشد اقتصادي را افزايش مي فدرال براي امور سرمايه

  .مصرفي بر رشد اقتصادي اثري معكوس دارد
وري  هاي رشد تداخلي و با در نظر گرفتن بهره ، در قالب مدل2)2007(لين و ديگران آركا

آنها نشان  .هاي مالي متفاوت پرداختند متفاوت مخارج امور زيربنايي در دو منطقه، به بررسي رژيم
                                                                                                                   
1- Gong 
2- Arcalean.c, Glomm.g, Schiopu.I & suede Kum.j 
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وري مخارج در امور زيربنايي بين مناطق يكسان است، تمركزگرايي مالي باعث  دادند، وقتي بهره
. تر و اختصاص بيشتر بودجه به امور زيربنايي در هر دو منطقه خواهد شد د نرخ ماليات پايينايجا

در نتيجه، انباشت سرمايه . شود بودجه كمتري به امور آموزشي اختصاص يابد اين مسأله باعث مي
تبع آن، دستمزدها و سطح توليد در حالت   يابد و به نيروي انساني در حالت تمركز كاهش مي

  .يابد ركز كامل كاهش ميتم
و ) 1992( Linn & Bahl، )1972و  oates )1993(پردازان اقتصادي  بعضي از نظريه

Tanzi )2000 ((در درآمد سرانه باال است كه . معتقدند، تمركززدايي يك كاالي لوكس است
يافتگي كشورها در اجراي تمركززدايي نقش  شود و سطح توسعه تمركززدايي درخواست مي

توان توسعه  با وجود درآمد سرانه باال، فرآيند اجراي تمركززدايي سودده است و مي. بسزايي دارد
، ادعا كرد كه افزايش كارايي اقتصادي از طريق )1993(اوآتس . اقتصادي شتابان را انتظار داشت

ت گرفته هاي صور تمركززدايي مالي داراي يك ارتباط پويا با رشد اقتصادي است؛ بنابراين، هزينه
هاي موجود در مناطق محلي انجام  هاي زيربنايي و اجتماعي كه با توجه به تفاوت در بخش

گيرد، در ارتقاي سطح توسعه اقتصادي نسبت به وقتي كه توسط دولت مركزي صورت  مي
زيرا امكان دارد دولت  ،گيرد، كارآمدتر است و اثربخشي آن بر رشد اقتصادي بيشتر است مي

تفاوت باشد، در حالي كه اجراي  هاي موجود در مناطق مختلف بي تفاوت مركزي درباره
نظر وي .   شود هاي زيربنايي در فرآيند تمركززدايي با شرايط محلي بهتر وفق داده مي پروژه
هاي عمومي  هاي محلي در كارايي در زمينه انجام هزينه كننده اين مطالب است كه اگر دولت بيان

ها  هاي مردم محلي و تطابق پروژه طريق ارضاي بهتر نيازها و دانستن اولويت از(داراي مزيت باشند 
هاي پويا درباره  توان شاهد مزيت بنابراين، در نتيجه، با وجود اين مزيت ايستا، مي ،)با شرايط محلي

  .رابطه بين انجام هزينه توسط دولت محلي و افزايش رشد اقتصادي بود
هاي تمركززدايي مالي  العه تحقيقاتي روند اجراي سياست، در يك مط)2007( 1هونگ و چنگ
آنها برخالف . به صورت جدي آغاز شده بود، مورد بررسي قرار دادند 1994چين را كه از سال 

شاخص تمركززدايي مالي با رشد  1995-2004هاي  مطالعات قبلي نشان دادند كه طي سال
كه در ابتداي اجراي فرآيند تمركززدايي،  به اين معنا. شكل است uاقتصادي مناطق يك ارتباط 

رشد اقتصادي مناطق كاهش، اما پس از گذار از مرحله ركود، با افزايش درجه تمركززدايي مالي، 

                                                                                                                   
1- Hunng. J.T & Cheng. A  
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، با )2008( 1يلماز و سركانتوسون. هاي اين كشور افزايش يافته است رشد اقتصادي در استان
تمركززدايي مالي را بر رشد اقتصادي هاي مقطعي و سري زماني، اثرگذاري  استفاده از داده

دهد  تحقيقات آنان نشان مي. ، مورد بررسي قرار دادند1976-2001هاي  هاي تركيه طي سال استان
  .كه تمركززدايي اثر بالقوه مثبتي بر رشد اقتصادي اين مناطق داشته است

محلي در هاي  شود يك رقابت جدي بين دولت خودواگذاري نحوه خرج كردن منابع باعث مي
دهندگان جديد  هاي مالياتي و جذب ماليات خصوص تدارك بهتر كاالها و خدمات و حفظ پايه

طلبد  تعيين نرخ مالياتي و تالش مالياتي براي اخذ ماليات، تصميمات متفاوتي را مي. حاصل شود
راي شود و رقابت قابل توجهي بين آنها در نحوه تعيين و اج هاي محلي اتخاذ مي كه توسط دولت

هاي ماليه عمومي ايجاد خواهد كرد بنابراين، حركت به سمت يك نظام غيرمتمركز مالي،  سياست
هاي ماليه عمومي را دستخوش تغيير اساسي خواهد كرد و نحوه توزيع  طراحي و اجراي سياست

  .درآمد بين افراد را در سطح كشور و منطقه متأثر خواهد ساخت
هايي از  ها، نمونه يد، تركيب مخارج عمومي و تعيين مالياتجايي خانوارها و عوامل تول جابه

هاي  هاي آثار مستقيم تمركززدايي مالي بر فقر و توزيع درآمد هستند، اما اجراي فرآيند سياست مثال
آورد كه اين تغييرات  وجود مي تمركززدايي مالي، تغييراتي در متغيرهاي كالن اقتصادي و اجتماعي به

عنوان سازوكار انتقال آثار غيرمستقيم تمركززدايي مالي بر فقر و  گذارد و به ر ميبر توزيع درآمد اث
رشد اقتصادي، اندازه دولت، ثبات كالن اقتصادي و توسعه نهادهاي . شود توزيع درآمد بيان مي
و  اينكه آثار بالقوه تمركززدايي بر فقر. شوند هايي از اين اثر غيرمستقيم تلقي مي سياسي و مدني نمونه

هاي محلي در توزيع درآمد و كاهش فقر  توزيع درآمد چيست، به مناقشه مربوط به نقش دولت
هاي محلي نقشي در فرآيند  در ادبيات سنتي بخش عمومي مطرح است كه دولت. شود مربوط مي

در واقع، اين گروه . (Brown (1987), Musgrave (1957))توزيع درآمد در مناطق ندارند 
عنوان يك كاتاليزور  هاي محلي را در فرآيند توزيع درآمد و كاهش فقر به ولتنقش و اهميت د

ها قرار  پايه بحث آنان بر كارايي سياست. دانند هاي حمايتي مي كننده مقدمات اجراي سياست فراهم
هاي محلي  براي تحقق يك زندگي استاندارد براي فقرا با فرض ثابت بودن ساير شرايط، دولت. دارد

كننده  ر مالياتي بر ثروتمندان را افزايش دهند كه اين مسأله مهاجرت اين گروه را كه تأمينبايد با
همچنين فقراي ساير مناطق نيز در . كند عمده درآمدهاي دولت محلي هستند، به ساير مناطق فراهم مي

                                                                                                                   
1- Yilmaz.S & Serkantosun. M  
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هاي  رنامهها، هزينه ب نتيجه اين سياست. كنند ها به مناطق مجاور مهاجرت مي صورت تحقق اين حمايت
هاي  دهد و در نهايت، سياست توزيعي و حمايتي را وقتي پايه مالياتي رو به كاهش باشد، افزايش مي

هاي محلي در  دولت ،بر و ناكاراست جايي، هزينه زماني كه جابه. توزيعي و حمايتي ناكارا خواهد شد
چنين شرايطي در  .كنند عنوان يك بازيگر كارا ايفاي نقش مي هاي توزيعي به اجراي سياست

هاي محلي ظرفيت بسيار خوبي براي مبارزه با فقر  توسعه وجود دارد و دولت كشورهاي درحال
هاي توزيعي  جايي عوامل تنها به كارايي و اثربخشي سياست بنابراين، اهميت جابه. خواهند داشت

ي بر فقر و توزيع جايي بين مناطق اثر قابل توجه شود، بلكه اين جابه هاي محلي محدود نمي دولت
شوند، به  جا مي خانوارها و افراد كه براي افزايش درآمد خود بين مناطق جابه. درآمد خواهد داشت

طور طبيعي  هاي مالياتي خواهند داشت و به جايي، سبدهاي مختلفي از خدمات و نرخ سبب اين جابه
  ).Wildasin,1994(توزيع درآمد و فقر را نيز تحت تأثير قرار خواهند داد 

بخشي . دهد تمركززدايي مالي از طريق تركيب مخارج عمومي، فقر و توزيع درآمد را تغيير مي
طور مستقيم  يابد كه اين مسأله به هاي حمايتي و توزيعي فقرا اختصاص مي از منابع عمومي به برنامه

موزشي است هاي بهداشتي و آ مثال واضح آن، برنامه. دهد درآمد قابل تصرف آنها را افزايش مي
دهد و در  ها مناطق فقير و با درآمد كم را تحت شعاع خود قرار مي طور ضمني اين برنامه كه به
آرز و . كند ها به توزيع درآمد بين اين مناطق كمك مي مدت و بلندمدت اين حمايت كوتاه

شي و هاي تمركززدايي مالي سهم مخارج آموز نشان دادند كه با اجراي سياست ،)2005( 1ديگران
هاي  طور كلي ارايه اين خدمات در قالب سياست يابد، به بهداشتي از كل مخارج دولت افزايش مي

تمركززدايي بر توسعه و توانمندسازي نيروي انساني و در نهايت، بر رفاه فقرا تأثيري مثبت خواهد 
  .داشت

كشور نشان داد، در صورتي كه يك  54هاي پنل براي  ، با استفاده از داده)2006( 2نياپتي
هاي تمركززدايي مالي، كاهش ضريب  اجراي سياست ،حكمراني خوب در كشورها حاكم باشد

، در يك مطالعه تجربي در فيليپين نشان داد كه )1998( 3تيمبرنان. جيني را دربر خواهد داشت
و اداري در اين كشور افزايش يابد، شناسايي مناطق محروم و نيازهاي هرچه تمركززدايي مالي 

. گيرد و روند كاهش فقر در آن مناطق فزوني خواهد داشت تر انجام مي تر و سريع آنان آسان
                                                                                                                   
1- Arze et al 
2- Neyapti 
3- Timbernan 
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در كار تحقيقي خود، به بررسي نتايج كاهش فقر ناشي از اجراي تمركززدايي  ،)2006( 1گوئورا
دهد كه اثر  نتايج تحقيق نشان مي. پردازد مي gmm-ivفاده از روش كشور با است 97مالي در بين 

. هاي آفريقايي نسبت به مناطق ديگر بيشتر بوده است تمركززدايي مالي بر كاهش فقر در بين كشور
كشور مختلف  45، تأثير تمركززدايي مالي را بر توزيع درآمد بين )2007( 2مارتينز و سپيولودا

آنان نشان دادند كه تمركززدايي مالي برابري توزيع درآمد بين كشورها را . مورد آزمون قرار دادند
  .دهد افزايش مي

  
  يافته سولو مدل تعميم -3

سپس، اثر . آيد دست مي در اين بخش ابتدا ارتباط مستقيم بين تمركززدايي و رشد اقتصادي به
يافته كه  نئوكالسيك تعميميك مدل . شود بالقوه تمركززدايي مالي بر توزيع درآمد بررسي مي
بر فرض بنا. شود مالي است، بسط داده مي شامل انباشت سرمايه انساني و فيزيكي و تمركززدايي

شود كه عالوه بر سطح فناوري، اثر مستقيم  فرآيند فناوري به اجزاي مختلفي تقسيم مي
با . شود ي را شامل ميتمركززدايي بر توزيع درآمد و ثبات كالن اقتصاد تمركززدايي بر رشد و اثر

استفاده از اين مدل نشان داده خواهد شد كه چگونه تمركززدايي مالي از طريق تأثير بر توزيع 
  .كند ، رشد اقتصادي را متأثر مي)نرخ تورم(درآمد و ثبات كالن اقتصادي 

ريف به صورت زير تع tداگالس در زمان  يو، رومر و بارو تابع توليد كاب ـ كپيرو كار علمي من
  :شود مي

)1 (  

tttttt LGHKAY 

  0,,, 

  1   
  

Yt ،سطح توليد ،At دهد سطح فناوري و عوامل ديگر نهادي مانند تمركززدايي را نشان مي .
Lt  ،نيروي كارKt ،Ht  وGt  به ترتيب انباشت سرمايه خصوصي، انساني و دولتي در زمانt 

  :نيز تابعي از سطح فناوري و عوامل نهادي ديگر به صورت زير است Atالبته . هستند

                                                                                                                   
1- Guevera Assamoi,Yao 
2- Martinze   & Sepulveda  
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 )2 (   )At = F (Tt, Dt, Pt, Ijt  
نرخ (سطح ثبات كالن اقتصادي  Pتمركززدايي مالي،  Dسطح فناوري،  T، )2(در معادله 

ثبات كالن  سطح. دهند ، سطح برابري توزيع منابع عمومي را در مناطق نشان ميIjو ) تورم
و نرخ رشد سطح فناوري ) n(نرخ رشد نيروي كار . شود وسيله نرخ تورم نشان داده مي اقتصادي به

)g (شوند زا تعيين مي به صورت برون.  
ثبات كالن اقتصادي و برابري در توزيع منابع عمومي تابعي از تمركززدايي مالي و عوامل 

  :شود زاي ديگر فرض مي برون

 )3 (  ),( 1
ttt XDgP   

  ),( 2
ttt XDhIj   

Xi فرض بر آن . دهند زا است كه رفتار متغير وابسته را توضيح مي يك بردار از متغيرهاي برون
  .همبستگي ندارد Xiاست كه تمركززدايي مالي با ساير متغيرهاي 

فيزيكي و مدل خود را با فرض بازده به مقياس كاهنده در مورد سرمايه  1992منكيو در سال 
هاي سرمايه انساني به  انساني مورد تحليل قرار داد كه در اين صورت اقتصاد در بلندمدت نسبت

وقتي . نيروي كار، سرمايه فيزيكي بخش خصوصي و دولتي به نيروي كار ثابت خواهد داشت
قرار گيرد، با افزايش تمركززدايي مالي با ) Steady State(يكنواخت   سطح توليد در مرحله

. يابد وري سرمايه، سطح توليد سرانه افزايش مي فرض اثر مثبت تمركززدايي بر رشد و افزايش بهره
هاي فيزيكي تابع توليد در  براي تعيين اثر تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي بايد سطح سرانه نهاده

  .دست آيد وضعيت يكنواخت به
ig ،ih ،ik  به ترتيب نسبتي از توليد هستند كه در افزايش سرمايه دولتي، انساني و خصوصي

. شوند گذاري مي سرمايه
)(

)(
)(

t

t
t L

K
k  ،

)(

)(
)(

t

t
t L

H
h  و  

)(

)(
)(

t

t
t L

G
g   به ترتيب سرانه انباشت

ي همه انواع سرمايه با فرض آنكه تابع توليد مجدد برا. سرمايه خصوصي، انساني و دولتي هستند
نيز براي همه نوع سرمايه يكسان باشد، نرخ رشد سرانه ) S(  باشد و نرخ استهالك سرمايه يكسان 
  :هاي سرمايه خصوصي، انساني و دولتي برابر خواهد بود با نهاده

 )4 (  )()(
.

)( )( ttkt ksgnyik   

  )()(
.

)( )( ttht hsgnyih   
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  )()(
.

)( )( ttgt gsgnyig   
هاي فيزيكي و  كند، نرخ رشد سرانه نهاده به سمت وضعيت يكنواخت حركت ميوقتي اقتصاد 

در وضعيت يكنواخت قابل حل خواهند ) 4(بنابراين، معادالت شماره . انساني برابر صفر خواهد بود
  :بود

)5(  0)( )()(
.

)(  ttkt ksgnyik  
  0)( )()()(

.
)(  ttttkt ksgnghkik   

  :برابر است با) 5(در وضعيت يكنواخت معادله 
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k* ،h*  وg* هاي خصوصي، انساني و دولتي در وضعيت يكنواخت  سطوح سرانه سرمايه

**مقادير . هستند
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  :آيد دست مي به *k) 7(از رابطه 
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  :با فرآيند مشابه، انباشت سرمايه نيروي انساني و دولتي در وضعيت يكنواخت چنين خواهند شد
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، تابع توليد Ltو تقسيم طرفين بر ) 1(در معادله ) 10(و ) 9(،  )8(در صورت جايگزيني معادالت 
  :آيد دست مي يكنواخت به سرانه در وضعيت
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و گرفتن لگاريتم ) 11(در معادله ) 2(براساس معادله  A (t)در صورت جايگزيني مقادير 
  :آيد دست مي به) 12(شماره   طبيعي از آن معادله
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دهد كه در وضعيت يكنواخت، توليد سرانه تابعي از انباشت سرمايه  مي  نشان) 12(معادله شماره 
. مجدد، نرخ رشد جمعيت، انباشت فناوري و آثار مستقيم و غيرمستقيم تمركززدايي مالي است

دهيم و سرعت  مدل، چگونگي رشد توليد سرانه را در طول زمان مورد بررسي قرار مي  براي توسعه
  توليد سرانه y (t)اگر . آوريم دست مي گرايي به سمت توليد سرانه در وضعيت يكنواخت را به مه

  :شود محاسبه مي) 13(گرايي براساس رابطه  باشد، سرعت هم tحقيقي در زمان 
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به صورت  13در نظر گرفته شود، آنگاه معادله  Y) 0(اگر سطح اوليه توليد سرانه به صورت 
  :زير قابل حل است
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كننده آن در وضعيت يكنواخت  تغييرات توليد سرانه تابعي از عوامل تعيين) 15(براساس معادله 
عوامل نهادي در اين معادله كه شامل تمركززدايي مالي، نرخ تورم  .و سطح اوليه توليد سرانه است

طور مستقيم بر نرخ رشد اقتصادي تأثير  و برابري توزيع منابع هستند، به) ثبات كالن اقتصادي(
گذارند، در حالي كه عوامل فيزيكي به صورت يك ميانگين وزني از سهم توليد آن عوامل به  مي

(سهم نيروي كار از توليد 
1

(





 گذارند بر رشد اقتصاد تأثير مي.  

  
 تمركززدايي مالي در ايران-4

منظور ايجاد تعادل و توازن در مناطق مختلف كشور طي  اي به تفكر و انديشه توسعه و عمران منطقه
توازن توسعه و . ريزان و پژوهشگران اقتصادي و اجتماعي بوده است سه دهه اخير مورد توجه برنامه

ريزي همراه است، از اوايل  گيري و برنامه كه با نوعي عدم تمركز در امور تصميم) استاني(اي  منطقه
منظور تمركززدايي و تفويض اختيار به  اي به هاي خاص ناحيه در كشور با اجراي برنامه 1351سال 

براي تقويت و  هاي استان، شهرستان و روستا اين روند با تشكيل انجمن. مناطق كشور آغاز شد
اي از سطوح باالتر به  هاي برنامه گيري نحوي كه تصميم هاي محلي ادامه يافت، به توسعه سازمان

و اعتبارات ) اي دارايي سرمايه تملك (كشور  و بخشي از اعتبارات عمراني   كرد تر نزول  پايين
زي انقالب اسالمي، با پس از پيرو. ها، استاني شد هاي اجرايي استان اي برخي از دستگاه هزينه

اعمال عدم تمركز در  ،در مجلس شوراي اسالمي 1361تصويب قانون شوراي اسالمي در سال 
. برخي از امور اداري و اجرايي مناطق كشور در سطح استان، شهر و روستا به نحو قانوني آغاز شد

سياست راهبردي توسعه عنوان  تمركززدايي اداري، مالي و فني به ،هاي اول و دوم توسعه طي برنامه
با آغاز برنامه سوم براي تحقق ماده دوم قانون برنامه سوم، . هاي كشور مد نظر قرار گرفت استان

منظور اصالحات ساختاري و نهادي در دولت، زمينه الزم براي تشكيل نظام غيرمتمركز  به
اي، زمينه براي  منطقهاي فراهم شد كه عالوه بر مديريت منابع مالي  ريزي و توسعه منطقه برنامه

هاي دروني منطقه در امور توسعه و  ها و استعداد حضور و مشاركت منطقه با تأكيد بر قابليت
هاي قابل توجهي در راستاي ايجاد تعادل و توازن بخشي در سطح  ريزي تقويت شد و تالش برنامه

مه چهارم فرصتي براي پس از ايجاد نظام درآمد ـ هزينه استان، با آغاز برنا. كشور صورت گرفت
ايجاد اسناد توسعه استاني و نظام تنظيم بودجه استاني فراهم شد كه عالوه بر مديريت توسعه استاني 
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ها و استعدادهاي  اي، زمينه براي حضور و مشاركت منطقه با تكيه بر قابليت و منابع مالي منطقه
  .ريزي تقويت شد دروني منطقه در امور توسعه و برنامه

ها، تمركززدايي در زمينه  ها، ايجاد نظام تنظيم بودجه استان تدوين اسناد ملي توسعه استان تهيه و
اي استاني هر استان به درآمد  وابسته كردن اعتبارات تملك دارايي سرمايه وظايف عمراني دولت، 

 هاي مختلف به گذاري در بخش هاي سرمايه آن استان و همچنين واگذاري اختيار تعيين اولويت
روند كه  ريزي كشور به شمار مي ريزي و بودجه نهادهاي استاني، پنج رويكرد مهم در نظام برنامه

در قانون برنامه چهارم توسعه در قالب بخشي از مواد قانوني فصل ششم تحت عنوان آمايش 
  .اي در راستاي تقويت نظام درآمد ـ هزينه استان، تجلي يافت سرزمين و توازن منطقه

قانون برنامه چهارم توسعه، عناوين درآمدهاي  82قانون برنامه سوم توسعه و  79اد برمبناي مو
هاي استاني  ها درآمد استاني مشخص شده است تا در اجراي كامل نظام درآمد ـ هزينه استان، استان

داري كل به خزانه معين استان واريز كنند تا در اجراي وظايف جاري و  را وصول و از طريق خزانه
قانون برنامه چهارم  79قانون برنامه سوم توسعه و  78هاي ماده  نامه آيين. اني استاني هزينه شودعمر

هاي  ها اولويت كنند و براساس آن، وظايف استان ها را مشخص مي توسعه، وظايف عمراني استان
ايي سقف اعتبارات تملك دار. كنند گذاري را در چهارچوب يك برنامه عملياتي تعيين مي سرمايه
هاي استاني  هاي عملياتي برمبناي ضرايب برداشت از درآمد اي براي اجراي برنامه اي و هزينه سرمايه

ها با روش علمي و كاربردي شكل گرفته  نيافتگي استان يافتگي و توسعه كه براساس ميزان توسعه
برنامه چهارم  قانون 78قانون برنامه سوم و ماده  76هاي اجرايي ماده  نامه است، در قالب آيين

هاي برخوردار كشور كه ضرايب برداشت آنها كمتر از صد درصد است،  استان. شود مشخص مي
هاي  اند بخشي از درآمد خود را نيز به خزانه ملي واريز كنند تا براي توسعه و توازن استان موظف

  .ص يابديافته كه ضريب برداشت از درآمد آنها باالتر از صد درصد است، اختصا كمترتوسعه
ها و  ريزي و توسعه استان براساس مواد قانوني برنامه چهارم توسعه كشور، شوراي برنامه

هاي تخصصي آن نقش اساسي را در هدايت فرآيند توسعه، اصالح ساختار مديريتي و  كارگروه
اداري استان كماكان دارا هستند و نهادهاي تأمين و تخصيص منابع در قالب ستاد درآمد و تجهيز 

دهد و ضرايب برداشت از  منابع استان و كميته تخصيص اعتبارات به فعاليت خود ادامه مي
ها شكل گرفته است،  نيافتگي استان يافتگي و توسعه درآمدهاي استاني كه براساس ميزان توسعه

 ريزي و توسعه ارزيابي فعاليت شوراهاي برنامه. كند ها را مشخص مي ميزان منابع مالي استاني استان
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ريزي، بودجه و نظارت،  هاي برنامه دهد، با وجود وظايف متعددي كه در زمينه ها نشان مي استان
دهي، هدايت و هماهنگي و تحول اداري برعهده شوراها گذاشته شده است، فعاليت آنها  گزارش

دجه ريزي در راستاي تهيه اسناد ملي توسعه استان و اسناد بو ريزي و بودجه در حوزه مباحث برنامه
ها درخور تحسين است و در تهيه و تنظيم سند ملي  ساالنه استاني، تهيه نظريه پايه توسعه استان

شود،  عنوان سند راهنماي عمليات اجرايي استان در پنج سال برنامه قلمداد مي توسعه استان كه به
اساسي و مهمي هاي استاني نقش  ريزي و توسعه استان با همكاري و تعامل با دستگاه شوراي برنامه

  .را ايفا كرده است
  
  و تبيين الگو برآورد -5

طور  يافته سولو نشان داده شد كه تمركززدايي مالي از طريق تأثير بر توزيع درآمد، به در مدل تعميم
گذارد و همچنين از طريق افزايش كارايي فني و تخصيصي   غيرمستقيم بر رشد اقتصادي تأثير مي

بنابراين، ابتدا تأثير تمركززدايي مالي بر شاخص . كند دي را نيز متأثر ميطور مستقيم رشد اقتصا به
سپس، تأثير مستقيم و . گيرد در ايران مورد بررسي قرار مي 1379- 1386توزيع درآمد طي دوره 

در اين تحقيق از دو شاخص . شود ميغيرمستقيم تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي تجزيه و تحليل 

كه از نسبت اعتبارات عمراني ) 3D(شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني ملي  شود؛ استفاده مي
آيد و  دست مي ريزي و توسعه هر استان به كل بودجه و عمراني كشور به در اختيار شوراي برنامه

مقادير آن از نسبت اعتبارات است كه ) 4D(شاخص ديگر تمركززدايي از مخارج عمراني استاني 
ريزي و توسعه استان از كل اعتبار عمراني تخصيصي به هر استان  عمراني در اختيار شوراي برنامه

در مقاله مشهور خود اين فرضيه را مطرح كرد كه در مسير ) 1955( 1سيمون كوزنتس. آيد دست مي به
پس از ثابت ماندن در سطح معيني، توسعه اقتصادي هر كشور، نابرابري درآمدي نخست افزايش و 

كوزنتس توسعه . وارونه كوزنتس مشهور شد uاين الگو بعدها به منحني  ؛يابد تدريج كاهش مي به
كند و در اين صورت نتيجه  عنوان فرآيند گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد نوين نگاه مي اقتصادي را به

گذارد، زيرا تعداد كمي از مردم   و به وخامت ميگيرد كه در مراحل اوليه توسعه توزيع درآمد ر مي
اين توانايي را دارند كه به بخش نوين يا مدرن منتقل شوند و بدين روي اختالف سطح دستمزد بين 

گذارد، زيرا   در مراحل بعدي توسعه، توزيع درآمد رو به بهبود مي. بخش سنتي و مدرن زياد است

                                                                                                                   
1- Kuznets.S  
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تدريج به دليل كميابي نيروي كار در بخش  شوند و به شمار بيشتري از مردم جذب بخش نوين مي
يابد و به سطح دستمزد بخش نوين نزديك  سنتي، سطح دستمزد در بخش سنتي نيز افزايش مي

نيز در نظريه خود با استفاده از نبود بازار سرمايه كامل در ) 1997و1992( 1اگيون و بولتون. شود مي
و برابري درآمد را تبيين كردند آنان نشان دادند كه مانند اقتصاد، نحوه ارتباط بين رشد اقتصادي 

رو،  فرضيه كوزنتس در مراحل اوليه توسعه، به دليل انباشت كم سرمايه، نرخ بهره باالست و ازاين
گيرنده  تر از گروه مياني وام شوند و ثروت آنان سريع دهنده از نرخ باالي بهره منتفع مي ثروتمندان وام

تدريج كاهش  در مراحل بعدي توسعه، نرخ بهره به. يابد نتيجه، نابرابري افزايش مي كند و در رشد مي
دهندگان  و به ضرر وام) طبقه متوسط(گيرندگان  كاهش نرخ بهره در بازار سرمايه به نفع وام. يابد مي

مندان تدريج به ثروت در نتيجه، ثروت طبقه متوسط به. است) طور عمده از طبقه پردرآمد هستند كه به(
همچنين تمركززدايي مالي از طريق تركيب مخارج در . يابد شود و نابرابري كاهش مي نزديك مي

با توجه . كند جايي عوامل توليد بين مناطق، توزيع درآمد را متأثر مي مناطق، تعيين نرخ مالياتي و جابه
و نياپتي ) 2007(پيولودا به مطالعات انجام شده در سطح جهاني و داخلي، از جمله مطالعه مارتينز و س

هاي ايران متأثر از توليد سرانه، مجذور توليد سرانه، نرخ تورم  ، ساختار توزيع درآمد در استان)2006(
بنابراين، از الگوي زير براي برآورد عوامل مؤثر بر شاخص توزيع درآمد  ،و تمركززدايي مالي است

  : شود استفاده مي
)16   (itititititit ULDBLpBpLGDpBLGDppBLGin  4321 2ˆ

) i=1,000,30(هاي مختلف  دهنده استان ، نشانiانديس . جزء اخالل است itU، )16(در معادله 
 iاستان ) شهري(لگاريتم ضريب جيني  itLGin. است 1386تا  1379دهنده دوره زماني  نشان tو 

، tدر زمان  iلگاريتم سرانه توليد ناخالص داخلي بدون نفت استان  t ،itLGDppدر زمان 
2itLGDpp ،مجذور سرانه توليد ناخالص داخلي بدون نفتitLp  شهري(لگاريتم نرخ تورم (

  .است tدر زمان  iمالي استان   لگاريتم تمركززدايي itLDو  tدر زمان  iاستان 
اعتبار الزم را از دست بدهند و به  Fو  tهاي  شوند تا آماره وجود متغيرهاي ناپايا در مدل سبب مي

 هاي متفاوتي از جمله آزمون هاي پانلي، آزمون در تعيين ايستايي داده. ون كاذب منجر شودسيرگر

                                                                                                                   
1- Aghion P and Bolton. P  
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 (FC) 4و فيشر چاو 3اليسو هريس و زاو) LLC( 2، لوين، لين و چو)IPS( 1ايم، پسران و شين 
ها،  براساس اين آزمون. استفاده شده است LLCو  IPSوجود دارد كه در اين مقاله از دو آزمون 

، LGDPP ،LPداراي ريشه واحد نيستند و پايا هستند، اما متغيرهاي  3LDو  LGINمتغيرهاي 
4LD 2وLGDPP  براساس آزمونLLC  پايا، اما براساس آزمونIPS  ناپايا هستند كه براي

جمعي آنها بايد از تفاضل مرتبه اول آنها استفاده كرد كه پس از گرفتن تفاضل اول،  تعيين درجه هم
در . پايا هستند IPSو  LLCها براساس آزمون  هاي مختلف فرآيند توليد داده تمام متغيرها در حالت

جمعي بين متغيرهاي اصلي الگو مورد  صورت وجود ريشه واحد در بين متغيرها، الزم است آزمون هم
در اين مقاله، . توان به نتايج برآوردها، اعتماد كرد جمعي مي بررسي قرار گيرد و در صورت وجود هم

جمعي بين متغيرها استفاده  جمعي پدروني و كائو براي بررسي وجود يا نبود رابطه هم هم  از آزمون
هاي پدروني و كائو، بين متغيرهاي الگو و هردو  ون، برپايه آزم1براساس جدول شماره . شده است

  .جمعي وجود دارد نوع شاخص تمركززدايي مالي يك رابطه هم
  نوع شاخص تمركززدايي مالي 2گرايي پدروني و كائو با لحاظ  هاي هم نتايج آزمون - 1جدول 

  3LDمتغيرهاي الگو با شاخص   4LDمتغيرهاي الگو با شاخص 
احتمال وجود   گرايي آزمون هم

  جمعي هم
 ADFآماره 

احتمال وجود 
  جمعي هم

 ADFآماره 

  پدروني درون گروهي  - 5.1  100%  - 5.7  100%
  پدروني بين گروهي  - 7.3  100%  - 7.5  100%
  آزمون كائو  1.7  96%  - 1.8  97%

  .هاي تحقيق يافته: مأخذ
در . بايد روش مناسب برآورد پارامترهاي الگو را مشخص كرد) 16(براي برآورد معادله 

در مدل . شود هاي پانلي از دو روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفي استفاده مي برآورد داده
اثرات ثابت عرض از مبدأ معادله بين واحدها متغير است و عامل زمان اثري بر آنها ندارد، در حالي 

در مدل اثرات تصادفي نيز هر واحد داراي عرض از مبدأ خاص است، اما با اين تفاوت كه  كه
گذر زمان در تعيين عرض از مبدأ مدل نقش دارد براي تعيين نوع روش تخمين مدل از آزمون 

                                                                                                                   
1- Im.pesaran and Shin (IPS)  
2- Levin, lin and chu 
3- Harris and Tzavalis 
4- Fisher – chi square 
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راي دو ، ب)16(دست آمده براي معادله  به2Xميزان آماره . شود استفاده مي) 1987( 1هاسمن
بر  معنادار است و فرضيه صفر مبتني 100درصد و  98است كه در سطح  9/18و  3/11معادله برابر با 

برآورد الگو با شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني ملي به . شود روش اثرات تصادفي رد مي
  :شود صورت زير تخمين زده مي

 )17 (  

2/51,91

)73/1()6/3()35/3()56/3()2/7(

)1(019/003/0204/023/69/0
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با . درصد معنادار است 99همه ضرايب برآوردي در سطح . هستند tاعداد داخل پرانتز، آماره 
درصدي مجذور آن، فرضيه كوزنتس در  04/0درصدي توليد سرانه و  23/0مثبت  توجه به ضريب

به عبارت ديگر، با افزايش يك درصد در سرانه توليد ناخالص داخلي بدون نفت . شود ايران رد مي
ثباتي  افزايش بي. درصد در برابري ميزان توزيع درآمد تأثير مثبت خواهد داشت 23/0ها،  استان

گيرد، باعث افزايش نابرابري در  طور معمول با شاخص تورم مورد سنجش قرار مي اقتصادي كه به
درصد  019/0دهد، با يك درصد افزايش در تورم،  ضريب شاخص تورم نشان مي. شود ها مي استان
دهنده افزايش نسبت اعتبارات  تمركززدايي مالي كه نشان. يابد ها افزايش مي ي در استاننابرابر

هاي استاني دارد،  عمراني استاني از اعتبارات ملي است، تأثير قابل توجهي بر كاهش نابرابري
درصد نابرابري  03/0نحوي كه با يك درصد افزايش در تمركززدايي، مخارج عمراني ملي،  به

ها  دليل عمده اين كاهش آن است كه با افزايش اختيارات استان. يابد ها كاهش مي ستاندرآمدي ا
هاي  ها و محدوديت ها، نيازها و ساليق منطقه، با توجه به شناخت كامل از ظرفيت در تعيين اولويت

ها افزايش و با افزايش اعتبارات اجتماعي و اقتصادي، ميزان  استان، كارايي و اثربخشي فعاليت
  .يابد هاي توزيع درآمد و سطح زندگي مردم بهبود مي شاخص

    :شود دومين معادله الگو براساس شاخص تمركززدايي مخارج عمراني استاني به صورت زير برآورد مي
 )18 (  

6/21,82

)16/1()04/3()36/2()3/2()1/8(

)1(016/0)1(04/0203/016/09/0
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1- Hausman Test 
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مانند . نددرصد معنادار 95در سطح ) جز تورم به(ها  تمام متغير. هستند tاعداد داخل پرانتز، آماره 
معادالت برآوردي قبلي، با توجه به ضريب منفي توليد سرانه و ضريب مثبت مجذور آن، فرضيه 

بنابراين، با افزايش توليد سرانه در هر استان، شاهد . شود هاي ايران تأييد نمي كوزنتس در استان
ركززدايي همچنين با افزايش يك درصد در تم. افزايش برابري درآمدي در استان خواهيم بود

  .شود ها حاصل مي درصد بهبود توزيع درآمد در استان 04/0مالي، 
پس از تعيين روابط تمركززدايي مالي و شاخص توزيع درآمد، ارتباط مستقيم و غيرمستقيم 

با توجه به ساختار اقتصادي . گيرد تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار مي
العات آماري استاني، از الگوي زير براي بررسي عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي ها و وجود اط استان
  : شود ها استفاده مي استان

 )19 (
itititit UTBLSnBLpBLTGBLLGBLGinBLDBLGDPPR  7654321  

، iلگاريتم نرخ رشد سرانه توليد ناخالص داخلي بدون نفت استان  LGDppr، 19در معادله 

itLLG وري نيروي كار استان  لگاريتم بهرهi  در زمانt ،itLTG  لگاريتم سهم ماليات استانi 
 Tو  tدر زمان  iلگاريتم سهم دانشجويان از جمعيت استان  itLSnاز توليد ناخالص داخلي استان، 

، لوين، لين و چو )IPS(هاي ايم، پسران و شين  فاده از آزمونبا است. دهد روند زماني را نشان مي
)LLC(متغير . ، پايايي متغيرها بررسي شدLGDPPR  داراي ريشه واحد نيست و پاياست، اما

  .پايا نيستند و داراي ريشه واحد درجه يك هستند LLG ،LTG ،LSNمتغيرهاي 
اده از آزمون پدروني و كائو وجود يا نبود با وجود روند ناپايايي در بين متغيرهاي الگو، با استف

، بين متغيرهاي الگو و هر 2براساس جدول شماره . گرايي بين متغيرها مورد آزمون قرار گرفت هم
  .گرايي وجود دارد درصد يك رابطه هم 95دو نوع شاخص تمركززدايي مالي در سطح بيش از 

  تمركززدايي مالي  لحاظ كردن دو نوع شاخصگرايي پدروني و كائو با  هاي هم نتايج آزمون - 2جدول 
 3LDمتغيرهاي الگو با شاخص  4LDمتغيرهاي الگو با شاخص 

احتمال وجود   گرايي آزمون هم
 ADFآماره   گرايي هم

احتمال وجود 
 ADFآماره   گرايي هم

 گروهي بدون جزء پدروني درون  -7/2  100%  -67/2  100%
 ثابت و روند

پدروني بين گروهي بدون جزء   -5/7  100%  -1/8  100%
  ثابت و روند

 آزمون كائو  -9/1  100%  -92/2  100%

  .هاي تحقيق يافته: مأخذ
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، )19(براي معادل  2Xآماره . شود هاسمن استفاده مي  براي تعيين نوع الگوي مدل از آزمون
درصد  100است كه همه در سطح  08/23، 3/20براساس دو نوع شاخص تمركززدايي مالي برابر 

بر الگوي اثرات تصادفي در هر دو معادله رد  هاي صفر مبتني بنابراين، فرضيه. دار هستند امعن
راساس الگوي برآورد ضرايب الگو با وجود شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني ملي ب. شود مي

  :يافته به صورت زير خواهد بود اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعميم
 )20  (  

8/2,39

)94/3()3/1()6/1()7/1()87/3()6/2()1/2()61/0(

02/002/002/017/014/011/004/009/0

2
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وري نيروي كار و سهم دانشجويان از جمعيت استان، بقيه متغيرها با يك وقفه در  جز مقادير بهره به
درصد معنا  90همه برآوردها در سطح  ،هستند tاعداد داخل پرانتز مقادير آماره . اند مدل وارد شده

در اين معادله، يك . دار است درصد معنا 81جز متغير سرمايه نيروي انساني كه در سطح  به ،دارند
نحوي  ارتباط تعادلي مثبت بين تمركززدايي مالي و رشد اقتصادي به صورت مستقيم وجود دارد، به

درصد افزايش  04/0ها  قتصادي استانكه با يك درصد افزايش در تمركززدايي مالي، رشد ا
بنابراين افزايش سهم اعتبارات عمراني استاني از كل اعتبارات عمراني كشور، رشد . يابد مي

همچنين با كاهش يك درصد شاخص نابرابري توزيع . دهد ها افزايش مي اقتصادي را در استان
. يابد درصد افزايش مي 1/0ها  ن، ميزان رشد توليد سرانه ناخالص داخلي استا)ضريب جيني(درآمد 

ها  ترين عامل در رشد اقتصادي استان عنوان مهم ها، به وري نيروي كار در استان افزايش متغير بهره
 14/0ها، رشد اقتصادي  وري نيروي كار در استان با افزايش يك درصدي بهره. شناسايي شده است
انساني و توانمندسازي آنها نقش بسزايي در  بنابراين، افزايش مهارت نيروي. يابد درصد افزايش مي

ثباتي اقتصادي كه توسط شاخص تورم در اقتصاد  بي. افزايش رشد اقتصادي ايفا خواهد كرد
با افزايش ميزان . شود، اثر معكوسي بر روند رو به رشد اقتصادي مناطق خواهد داشت شناخته مي

ارتقاي سهم . يابد درصد كاهش مي 02/0 هاي كشور، رشد اقتصادي آنها به ميزان تورم در استان
كار اقتصادي را شفاف و  و تواند فضاي كسب درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي نيز مي

هاي استاني از توليد  با افزايش يك درصدي در سهم ماليات. روند بهبود اقتصادي را فراهم كند
افزايش نيروي . درصد بهبود بخشيد 017/0 توان رشد اقتصادي را به ميزان ناخالص داخلي آنها مي

درصدي  يكبا افزايش رشد . ها را تحت تأثير قرار دهد تواند رشد اقتصادي استان انساني نيز مي



 117تأثير تمركززدايي مالي بر رشد و توزيع درآمد در مناطق مختلف ايران  بررسي 

 02/0ها  سهم دانشجويان از جمعيت استان با فرض ثابت بودن ساير شرايط، رشد اقتصادي استان
  .درصد افزايش خواهد يافت
ود شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني استاني به صورت زير دومين معادله الگو با وج

  :شود يافته برآورد مي براساس الگوي اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعميم
 )21  (  

14/3,41

6/4)06/1()28/1()06/2()48/4()6/2()11/3()68/1(

03/002/0016/02/016/01/003/044/0
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اعداد داخل پرانتز . اند وري نيروي كار، بقيه متغيرها با يك وقفه در مدل وارد شده جز مقادير بهره به
درصد  95انساني در سطح  جز آماره ضريب تورم و سرمايه  همه متغيرها به. هستند tر آماره مقادي
براساس اين معادله، يك ارتباط تعادلي بين تمركززدايي از مخارج عمراني استاني و . دارند معنا

د ده شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني استاني نشان مي. ها وجود دارد رشد توليد سرانه استان
با . يابد ها رشد مي درصد توليد سرانه استان 03/0كه با افزايش يك درصد در تمركززدايي مالي، 

درصد افزايش  1/0ها، ميزان رشد اقتصادي  افزايش يك درصد در بهبود توزيع درآمد در استان
وري  ها، افزايش بهره مانند الگوي قبل، مؤثرترين عامل در بهبود رشد اقتصادي استان. يابد مي

وري نيروي كار، رشد توليد  با افزايش يك درصدي بهره. هاي كشور است نيروي كار در استان
ها، آموزش و تربيت  وري در استان هاي بهره با ارتقاي شاخص. يابد درصد افزايش مي 16/0سرانه 

افزايش سهم درآمد . بخشيد هاي كشور را شتاب  توان رشد اقتصادي استان نيروي انساني، مي
هاي  دهد كه با افزايش ظرفيت مالياتي و كوشش ها از توليد ناخالص استاني نيز نشان مي الياتم

هاي  ها از درآمدهاي نفتي، فضاي فعاليت توان عالوه بر قطع بودجه استان ها مي مالياتي در استان
فزوده، ا ويژه در نظام ماليات بر ارزش سازي معامالت، به اقتصادي غيررسمي را كاهش و با شفاف

انضباطي مالي و پولي در كشور،  بي. داد درصد افزايش  02/0ها را به ميزان  رشد اقتصادي استان
  .ثباتي اقتصادي و در نهايت، افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت بي
  
  گيري نتيجه -6

گيري نسبت به تركيب  هاي اخير، ايده تمركززدايي مالي به معناي انتقال قدرت تصميم در سال
مخارج و درآمدها از دولت مركزي به نهادهاي محلي، در بين اقتصاددانان بخش عمومي مورد 

ويژه تأثير  اي در خصوص آثار اقتصادي آن، به طوري كه ادبيات گسترده توجه قرار گرفته است،  به
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تمركززدايي اداري، مالي و . ركززدايي مالي بر رشد اقتصادي و توزيع درآمد شكل گرفته استتم
عنوان سياست  خصوص پس از پايان جنگ تحميلي، به فني پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، به

 ريزي و توسعه استان هاي كشور مد نظر قرار گرفت و با ايجاد شوراي برنامه راهبردي توسعه استان
با . هاي مؤثري در راستاي تمركززدايي در كشور برداشته شد و نظام درآمد ـ هزينه استاني، گام

توجه به اهميت موضوع، در اين مقاله درصدد برآمديم تا اثر تمركززدايي مالي را بر رشد اقتصادي 
 با دو شاخص(با توجه به تأثير تمركززدايي مالي . ها بررسي كنيم و توزيع درآمد استان

بر توزيع ) تمركززدايي از مخارج عمراني ملي و تمركززدايي از مخارج تخصيصي به هر استان
يافته سولو، اثر مستقيم و غيرمستقيم تمركززدايي  ، با استفاده از مدل تعميم)ضريب جيني(درآمد 

 ها، با استفاده از پس از آزمون پايايي متغير. مالي بر رشد اقتصادي مورد آزمون قرار گرفت
. هاي الگو شناسايي شد جمعي پدروني و كائو، وجود يك رابطه بلندمدت بين متغير هاي هم آزمون

  :استان به شرح زير است 30براي ) 1379- 1386(نتايج طي دوره مورد مطالعه 
ها در مورد تأثير توسعه اقتصادي بر توزيع درآمد، فرضيه كوزنتس  ترين فرضيه يكي از مهم -

يابد، اما با  در مراحل اوليه توسعه، شكاف درآمدي افزايش مي وي اعتقاد دارد. است
آزمون تجربي فرضيه كوزنتس در . يابد توسعه اقتصادي در كشور نابرابري كاهش مي

  .شود دهد اين فرضيه در ايران تأييد نمي هاي كشور نشان مي استان

طي دوره مورد  شود، طور معمول با شاخص تورم نشان داده مي ثباتي اقتصادي كه به بي -
بنابراين، اعمال . مطالعه، تأثيري منفي بر برابري توزيع درآمد و رشد اقتصادي داشته است

ثباتي و نابرابري  ها عالوه بر تسريع بي انضباطي مالي در استان هاي انبساط پولي و بي سياست
 .دهد ها را كاهش مي درآمدي، رشد اقتصادي استان

ركززدايي از مخارج عمراني ملي تأثير قابل توجهي بر براساس الگوي اول، افزايش تم -
نحوي كه با يك درصد  ها طي دوره مطالعه داشته است، به بهبود توزيع درآمد در استان

ها  درصد نابرابري در استان 03/0افزايش سهم اعتبارات استاني از كل اعتبارات ملي، 
هاي ملي و  ي توسط دستگاههمچنين براساس الگوي دوم، ساالنه منابع. يابد كاهش مي

اينكه هر استان چقدر در تشخيص نيازها، . شود هاي كشور هزينه مي استاني در استان
تواند تأثير قابل توجهي در بهبود زندگي مردم  ها و ساليق مردم نقش دارد، مي اولويت

، با افزايش يك درصد اعتبارات استاني از كل اعتبار هزينه شده در استان. داشته باشد
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بنابراين، با افزايش . يابد درصد افزايش مي 04/0ها به ميزان  توزيع برابري درآمد در استان
توان روند  ها، مي اختيارات نهادهاي استاني در ارايه خدمات و كاالهاي عمومي در استان

  .بهبود زندگي مردم را شتاب بخشيد
اني ملي و تمركززدايي از دهد، افزايش تمركززدايي از مخارج عمر نتايج تحقيق نشان مي -

) طي دوره مطالعه(ها  مخارج عمراني استاني تأثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي استان
نحوي كه با يك درصد افزايش سهم اعتبارات استاني از كل اعتبارات ملي  داشته است، به

 و سهم اعتبارات استاني در اختيار شوراي) شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني ملي(
شاخص تمركززدايي مخارج (ريزي و توسعه استان از كل اعتبار هزينه شده در استان  برنامه

درصد  03/0و  04/0ها به ترتيب  در بلندمدت، رشد اقتصادي استان) عمراني استاني
هاي  وري نيروي كار، بهبود توزيع درآمد در استان همچنين افزايش بهره. يابد افزايش مي

آمد مالياتي از توليد ناخالص داخلي، توانمندسازي نيروي انساني و كشور، ارتقاي سهم در
تواند  هاي تمركززدايي مالي مي ها در كنار اعمال سياست ارتقاي دانش و تجربه در استان

  . ها را شتاب بخشد رشد اقتصادي استان
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