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مقدمه
در دهه های ایرر دانشامندان و برناماهریااان اصاداادی دریافاناد کاه رشاد صابالتوهاه تاراک
همعرتس در شترها و کشورهای درحالتواعه و تواعهیافاه مشاکًت زیاادی را یلاق کارده کاه
مت تریا آن را مایتاوان از ناابرابریهاای منطقاهای یاادکرد (یاالو بااصریس  )47 :0070ازایاارو
گسارش نابرابری هاس تغرررات عمرقی را در اایاار فضایی منااطق ایجااد مایدهاد ااایاار ناابرابر
فضایی مناطقس ااا اده از فرالتهای موهود را بهنحوی در برا اااکنان شاتر متراا مایااازد کاه
نحوه ی توزیع امکانات موهود به شکل نابرابر یدمات بتداشایس رفاهیس حملونقلس شاکلگراری
مراحل رشد مناطق فقررنشراس و افاایا فقار و تشادید محرومرات ازهملاه آثاار آن ااات چنارا
روندی در یک چریه بازیوردیس عدم تعادل فضایی را به بار آورده و موهب افاایا شکاف در
اطح تواعهیافاگی برا مناطق میگردد (کًناریس )00 :0083
به باور نظریهپردازان اصادادیس درآمد و اشااغال ازهملاه عوامال ااااای در کااها ناابرابری
منطقهای بهشمار میرود و ایا عوامل یود باه توااعه منطقاه ای بسااگی دارد باا تحلرال ناابرابری
منطقهای چنرا برداشت میشود که برای کاها ناابرابری منطقاهای دولات بایاد در منااطق کماار
تواعهیافاه س روی افاایا اطح اشاغال توهه نماید تاا باا افااایا ااطح اشااغالس درآماد و تولراد
نایالص دایلی افاایا گردد بر ایا ااا

کار و ارمایهگذاریس تولرد نایالص منطقهایس ااطح

آموزش ازهمله عوامل مؤثر روی نابرابری منطقاهای ااات و ززم ااات دولات در هنگاام توزیاع
کمکهای بًعوض و یارانهها و به یدوص در زمان تشدرص بودهه به ایاا عوامال متا توهاه
ویژهای داشاه باشد (همالی و همکارانس )000 :0087
پژوهشگران بسراری به بررای نابرابری های درآمد اااانی و نابرابری توزیع مجدد پردایاهاناد
چنانچه که کرنا ( )0701با اناشار کااب «نظریه عمومی اشاغالس بتره و پول» به نقاا دولاتهاا در
تغررر ماغررهای اصادادی با اعمال اراات هاای پاولی و ماالی تدکراد کارد و اندیشامندانی باا ارائاه
نظریات مشالف آثار توزیعی ایا اراات ها را تهررا کردند ازهملاه کاوزنا( ( )0711در تحقراق
یود توااعه اصاداادی و ناابرابری در توزیاع درآماد را در تماام کشاورها باهویاژه در کشاورهای
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درحالتواعه به شکل  Uوارون بران کرد که در مراحال اولراه توااعه ناابرابری مراان منااطق زیااد
می شود و اپ( در بلندمدت ایا روند کاها مرابد طی االهاای مشالاف اعاهاارات هایناهای و
عمرانی به مناطق مشالف ایران ایاداص داده شده اات
علررغ پرشرفتهای اصادادی در دهههای ایرر در کشورها و مناطق مشالف نابرابری منطقهای
و ایاًف درآمدی برا مناطق از دغدغههای دولتها اات که نرازمند بررای در یدوص عوامل
نابرابری در اطح مناطق ایران و نقا بودهه عمومی دولت موضوع ایاا تحقراق ااات و باه ایاا
منظور بررای روند نابرابری درآمد اااانی و اثر تشدرص اعاهارات بودهه اااانی بر آنس با ااا اده
از روش اصادادانجی حداصل مربعات کامً االً شده انجاام مایشاود ااال مطار ااات کاهس
تشدرص اعاهارات بودهه اااانی طی دوره زماانی ماوردنظر تحقراق چاه تادثرر بار روناد ناابرابری
درآمدی اااانهای کشور ایران داشاه اات؟
اایاار کلی ایا تحقرق چنرا نگاشاه شده ااتس پ( از تهررا مقدمهس مهانی نظاری موضاوع و
مروری بر پرشرنه تحقرق انجام میشود و پ( از روششنااای تحقراق باه یافااههااس تجایاهوتحلرال
داده های مربوط باه ماغررهاای تدثررگاذار بار ناابرابری درآماد ااااانی و درنتایات نارجاهگراری و
توالرههای ارااای پردایاه میشود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نابرابری اصادادی برا مناطق طی دهههای ایرر در ادبراات اصاداادی و برناماهریاای منطقاهای
مورد توهه صرار گرفاه اات و در ارتهاط با کاها ناابرابری موهاود باه نقاا دولاتهاا و بودهاه
عمومی توهه ویژهای شده اات (همالی و همکارانس )000 :0087
تواعه ماوازن منطقهای یکی از مهاحث اااای و صابلبحث در اصاداد منطقاهای ااات مناابعی
که هتت تواعه مناطق بهکار میرود ازهمله منابع مالیس منابع انسانیس کر رت مادیریتس دااراای
به مواد اولره تولردس اایاار تولردس وضعرت اصلرمیس تراک همعرت و غرره به شکل یکسان نرست
بنابرایا مناطق ازلحاظ رشد اصاداادی و توااعه مااوازن و توزیاع براباری درآماد یکساان نرسات
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(غ اری فردس  )2 :0079یکی از نشانههای باارز عادم توااعهیاافاگی منااطق از طریاق ناابرابری در
توزیع درآمد آشکار میشود بنابرایا هتت ایجاد تواعه ای پایدار و مراان تحقق برابری درآمدی
برا مناطق مشالفس میتوان از مقایسه و بررای معرارهای مشالف؛ اصادادیس اهاماعی -فرهنگایس
اراای و زیستمحرطای اااا اده کارد (ایااد یواااایس  ) 42 :0078هماراطاور فراروز هماالی و
همکارانا ( )0087به بررای عوامل مؤثر بر نابرابری منطقهای میپردازند که عاواملی ملال؛ رشاد
همعرتس مراان تولردس اشاغالس مراان آموزش افرادس تشدرص بودهه دولتهاا بار ناابرابری منااطق
مؤثر هساند (همالی و همکارانس  )04 :0087هانسون )0793( 1تمرکا زیراایتهای اصاداادی از
اوی دولت و ارمایهگذاری در منطقه ای یااص باعاث ناابرابری مراان منااطق کشاور شاده و در
بلندمدت مراان متاهرت نرروی انسانی از یک منطقه به منطقهای دیگر را تشدید میبششد کاه بار
ایا ااا

منجر بهها بجایی نرروی کار از مناطق فقرر به مناطق تواعهیافاهتر یواهد شد

از اوی دیگر تدویا ارااتهای منطقهای برای رشد و تواعه منااطق مشالاف از موضاوعات
مت اات که میتوان با تدویا اراات های مؤثر و کاراس باه توزیاع درآماد برابار و رشاد مااوازن
مناطق نائل آمد بر ااا

نظریات تجربیس (السارنا و پروتای2س  0771و تاابلرنی و پرااون3س )2334س

نابرابری درآمدی مناطق از چند هتت باعث کاها منابع تادمرا بودهاه شاده و تادثرر من ای روی
فعالرت های اصادادی مناطق دارد افاایا نابرابری درآمدی اهب رونق فعالرتهاای راناتهویاناه
شده و شرایط تدمرا حقوق مالکرت بشا یدوالی را به مشاطره میانادازدس باعاث پدیاد آمادن
تنا های اهاماعی و عدم پایداری اراای شده که یود نااطمرنانی اصادادی را بهوهود مایآوردس
روند ارمایهگذاری و تولرد دچار کاها میشود افاایا نابرابری درآمدی موهب بروز ایاًف
در دانا فنی و متارت های نرروی کار شده که نتایاا مراان بترهوری کاها یافاه و در نارجه رشد
اصادادی کاها مییابد (ایاد یوااایس )41 :0078
ارمون کوزنا( )0710-0711( 4با ااا اده از منحنی  Uواروناهس در رابطاه باه ناابرابری چنارا
1. Johnso (1970).
2. Alesina and Petotti.
3. Persson and Tabellini.
4. kuznets
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ااادزل میکند؛ در کشورهای فقرر در مراحل اول تواعهس نحوهی توزیاع اارمایه بارا تاودههاای
یاص از افراد ماراک شده و ناابرابری درآمادی بارا افاراد فقرار و ثروتمنادان در منااطق افااایا
مییابد در کشورهای تواعه یافاه که از ثروت نساهاا برشاار بریاوردار اااتس ایااًف در توزیاع
درآمد برا مناطق ک دیده میشود وی بر ااا

الگوهای نابرابری درآمدی برا مناطق ایااگوناه

اظتار میکند که در کشورهای تواعه یافاه و در حال گذارس همگام باا پرشارفت اصاداادی و رشاد
اصادادیس نابرابری برا مناطق در مراحل اول افاایا یافاه و در مراحل بعدی تواعهس اارر کاهناده
دارد ویلرامسون )0711( 1در ارتهاط با نابرابری درآمدی برا مناطق از الگاوی  Uمعکاو

واروناه

کوزنا( پرروی می کندس تمرکا ارمایه به مناطق یاص در مرحله اول تواعه و اپ( آغااز روناد
توزیع همگا آن برا افراد و مناطق باعث افاایا نابرابری میگردد
معکو

ویلرامساون وهاود منحنای U

کوزنا( را مادثر از چتار عامل اااای میداند؛ وهود منابع طهرعی :وهود منابع طهرعی در

مناطقس عندر االلی و عامل محرکه توااعه باهشامار مای آیاد و ت ااوت آن یاود باعاث ناابرابری
درآمدی مناطق می شود متاهرت نرروی کار :در مراحل اولره تواعه وهود منابع طهرعی زمرنهاااز
ایجاد اشغال گردیده و از طریق تغررر در اطح صرمت داامادهاس موهب متاهرت نرروی کار ماهر
از مناطق ک تر تواعهیافاه به مناطق برشاار توااعهیافااه مایگاردد تمرکاا اارمایه و یاا متااهرت
ارمایه :با وهود منابع طهرعی وافر و نرروی کار فنی در ایا مرحلاه از توااعهس اارمایههاا باهااوی
مناطق یاص تراک میکند که باعث ایجاد نابرابری میشود اعمال ارااتهای دولت :دولاتهاا
با ااا اده از اراات های مالی انهساطی و انقهاضی یود در صهال تواعه ماوازن مناطق نقاا ااااای
بازی میکند که باعث تغررر در نابرابری درآمدی مناطق میگردد (ازوهیس )88 :0073
با توهه به نظریات مشالف در مورد نابرابریس بحث متا کاه مطار مایشاود ایاا ااات کاه
درنتایت مراحل تواعهس نابرابری در هر مرحله از توااعه چگوناه ااات آماو  )0789( 2ازهملاه
پژوهشگران هست که در ایا موردتحقرق کرده ااات وی باه ایاا نارجاه دااتیافات کاه روناد
افاایاس ثابت و کاها نابرابری در مراحل مشالف توااعه در منااطق هریاان دارد (هماانس:0073
1. Williamson.
2. Amos.
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 )87کر 1س نابرابریها را از دریچه تشددی شدن فعالرتهای اصادادی برای پرشرفت مناطق ملهت
تلقی میکند (کر س  )2338از اوی دیگرس اااوارد2س عقراده دارد کاه ناابرابریهاا درالاورتیکاه
گسارشدهنده بیعدالای و تهعرض برا مناطق باشد میتواند تتدید تلقی شود (اااواردس )2332

پیشینه تحقیق
در ارتهاط با موضوع نابرابری درآمدی مناطق مطالعات تجربی و نظری گساردهای انجاام شاده
اات تحقرقات مذکور در راااای ارااتهای منطقه ای چاه در ااطح یارد و یاا کاًنس ها در
اطح ملی و ه در اطح براالمللی با شروههای مشالف به مدلاازی پردایاه ااات کاه در اداماه
به آنها پردایاه شده اات
هدول  0پرشرنه تحقرق
نویسندگان (سال
پژوهش)

اهداف یا سال اصلی

روش تحقيق

مهمترین یافته

با استفاده از شاخصهای
تأثیر توزیع درآمد بر
رودکرس ()9191

سالمت در سطح 19
کشور فقیر و غنی

ضریب جینی و امید به
زندگی در مراحل مختلف
طول عمر برای اندازه

ب ین توزی ع درآم د و س المت
همبستگی کامل وجود دارد.

گیری توزیع درآمد و
سالمت

پالم ()9111

تأثیر اصالحات نظام

با استفاده از شاخص

ک ه انم ام اص الحات در نظ ام

مالیاتی را بر توزیع

ضریب جینی برای

مالی اتی باع م متد ادلت ر ش د

درآمد در کشور سوئد

اندازهگیری توزیع درآمد

تأثیر مخارج دولت و
پروین()9791

مالیات را بر توزیع
درآمد در ایرا

با استفاده از روش حداقل
مربدات مدمولی

توزیع درآمد میگردد.
مخ ارج دول ت و مالی اته ای
دری افتی ت أثیر نن دا ب ر توزی ع
درآمد ندارد.
1. Kim.
2. Steward.
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نویسندگان (سال
پژوهش)

اهداف یا سال اصلی

روش تحقيق

تأثیر توزیع درآمد و

مهمترین یافته
مالیات ها و سیاس ت ه ای انتق الی

نوو گپتا و

مالیات را در سطح

با استفاده از روشهای

دولتهای کمتر توسدهیافت ه ت أثیر

حمیدی ()0222

کشورهای درحالتوسده

دادههای تابلویی

نندانی بر نابرابری توزی ع درآم د
ندارد.

و در حال گذار
با استفاده از دادههای 19
کاوانی ()0222

عالوه بر تولی د ناخ الص داخل ی،

کشور غنی و فقیر ارتباط

با استفاده از روشهای

رون د توزی ع درآم د ب ا می زا

بین شاخصهای سالمت

دادههای تابلویی

سالمت جامده از همبستگی باالیی
برخوردار است.

و توزیع درآمد

در ای ن تحقی ق ش اخصه ای
موردنظر شناسایی و درنتیمه نشا

نابرابری منطقهی اشتغال
صباغ کرمانی

را در استا های ایرا در

با استفاده از روش پنل

داد ک ه در زم ا ه ای م وردنظر

()9732

بازهی زمانی

دیتا

ن ابرابری در س طح اس تا ه ای
ص ندتی و غیرص ندتی در ح ال

9717-9791

کاهش است.
آ عده از کشورهایی ک ه مخ ارج
بررسی تأثیر مخارج
سیلوستر()0220

آموزشی دولتها بر
نابرابری درآمد

با استفاده از روشهای
دادههای تابلویی

بیش تری را ص ره هزین هه ای
آم وزشوپ رورش م یکن د ،در
بلندم دت از ن ابرابری ک مت ر در
توزیع درآمد برخوردار است.

پردانا و داموری
()0227

اثر سیاستهای مالی بر
فقر و توزیع درآمد را در
کشور اندونزی

سیاست های مالی انبساطی دول ت
با استفاده از روش حداقل

بیشتر به نفع خانواده ه ای ش یری

مربدات مدمولی

این کشور بوده و ت أثیر مدن اداری
بر توزیع درآمد دارد.
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نویسندگان (سال
پژوهش)

اهداف یا سال اصلی

مهمترین یافته

روش تحقيق

با استفاده از دادههای
کشورهای درحالتوسده
برد ()0221

به بررسی نقش مالیات
محدود بر درآمد

با استفاده از روشهای
دادههای تابلویی

مالیات نقش قابل توجیی بر توزیع
درآمد در این کشورها ندارد.

اشخاص
بر اساس میزا سرمایهگذاریهای
نگونگی نابرابری
یاسوری ()9731

درآمدی منطقهای ،اثر
سیاستگذاری منطقهای

انمام شده در برنام ه ه ای توس ده
روش اماری

را از سوی دولت

کش ور و عوام ل اقت

ادی و

اجتماعی نشا میده د ک ه ع دم
زیرساختها عامل اصلی ن ابرابری
در استا های کشور است.
رشد اقت ادی ،افزایش در مخارج
دول ت و اف زایش در مالی اته ا

میرگا و احمدی

اثر تددیل سیاستهای

()9731

دولت بر ساختار توزیع
درآمد

اقت ادسنمی  MLEو
یوهانسو

باعم ک اهش در می زا ن ابرابری
درآمد م یگ ردد و ن ر بیک اری،
نر تورم و رشد قیمته ا باع م
اف زایش در ن ابرابری درآم د
میگردد.
این تحقی ق ک ه در ب ازهی زم انی

ارتباط نابرابری آموزشی

س اله ای ب ین ()9112-0222

و نابرابری درآمدی را با
استفاده از دادههای
کیم ()0221

ترکیبی  922کشور که
شامل کشورهای عضوی

انمام شد نتایج بیا میکند که بین
با استفاده از روشهای

ن ابرابری درآم د و ن ابرابری

دادههای تابلویی

آموزشی رابطه ی مثبت وجود دارد
و در ص ورت ک اهش امکان ات

) (OECDو غیر

آموزش ی می زا ن ابرابری درآم د

)(OECD

کاهش مییابد.
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نویسندگان (سال
پژوهش)

اهداف یا سال اصلی

روش تحقيق

اثرات تمرکززدایی مالی
دولت بر نابرابری درآمد
بونت ()0221

در مناطق کلمبیا را در

مهمترین یافته
اف زایش وابس تگی م الی دول ت

روش حداقل مربدات

محلی ،تمرکززدایی مخارج دولت،

مدمولی

خود باعم ن ابرابری منطق ه ای در

بازهای زمانی دههای

توزیع درآمد میگردد.

 9112میالدی

ک اهش ( 02درص د آخ ر) از س یم
بیستیک پ نمم موج ب اف زایش در

خوشکار و
ابونوری ()9731

تأثیر شاخصهای عمده
کال اقت ادی بر توزیع

روش حداقل مربدات
مدمولی

نابرابری درآمد در ایرا

سیم بس تک ه ای دیگ ر ،خ وص ا
بس

تک اول ( 02درص

د اول)

میگردد که باعم افزایش در درآمد
سرانه و کاهش در ن ابرابری توزی ع
درآمد میگردد.

بررسی ارتباط بین

در بلندمدت ارتباط مدن اداری ب ین

نابرابریهای مخارج

وانگ و نو

بیداشتی ،نابرابریهای

با استفاده از روشهای

()0221

درآمدی منطقهای و

دادههای تابلویی

کسری بودجهای استانی

در سطح اس تا ه ای ن ین وج ود

اف زایش در تمرکززدای ی م الی

تمرکززدایی مالی را بر
نابرابری درآمد در سطح

روش اقت ادسنمی پنل

دول ته ا باع م ک اهش در س طح

 07کشورهای عضو

دیتا

نابرابری درآمدی کش ورهای عض و
میگردد.

OECD

سنمش و تحلیل
ازوجی ()9712

بودجه دولت و ن ابرابری منطق ه ای
دارد.

در کشور نین

کریستیا ()0221

مخ ارج بیداش تی دول ت و کس ر

نابرابریهای منطقهای
بازار کار در برنامه
نیارم توسده

با استفاده از شاخصهای

بر اساس آم ار ه ای رس می کش ور

میم بازار کار مانند؛ نر

نر بیکاری و نر مشارکت نیروی

بیکاری و نر مشارکت

کار در پایا برنامه نیارم توسده به

نیروی کار در  72استا
ایرا

08

ترتی

ب  90/1و  91/0درص

باقیمانده است.
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نویسندگان (سال
پژوهش)

اهداف یا سال اصلی

مهمترین یافته

روش تحقيق

تأثیر مخارج دولت بر
کاهش فقر و کاهش
کابوسی ()9712

افزایش مخارج عمرانی دول ت در

نابرابری در توزیع درآمد

روش اقت ادسنمی

مناطق شیری بهطور نس بی باع م

در بازهی زمانی -9731

مدمولی

کاهش س طح ش اخصه ای فق ر
میشوند.

 9711در استا گلستا
ایرا

تمرکززدایی مالی دول ت از س وی

سونگ ()0297

تأثیر تمرکززدایی مالی

با استفاده از روشهای

برافزایش نابرابری

دادههای تابلویی در

درآمدی را در کشور

بازهای زمانی -0229

نین

9193

مخارج دول ت باع م اف زایش در
نابرابری منطقهای شده و از طرف ی
دیگر دولت می توان د ب ا اف زایش
سیم مخارج دولتی در بخش ه ای
آم وزش و بیداش ت ،ن ابرابری را
به شکل قابلتوجه کاهش دهد.

اثر شیرنشینی بر توزیع
میرگا و زمانی

درآمد در ایرا با تأکید

شبخانه ()9710

بر نظریه کوزنتس با
استفاده از داده سالهای

رش د شیرنش ینی در کوت اهم دت
از روش اقت ادسنمی
آزمو  Uوارونه کوزنتس

9719- 9731

حق روستا و
زبردست ()9711

نابرابریهای منطقهای در
دو استا مرکزی و

اما در بلندمدت پ س از ی ک ح د
مدین با افزایش نابرابری در توزیع
درآمد میگردد.

نابرابری منطقهای را به
تحلیل تطبیقی

میزا نابرابری را کاهش م ی ده د

با استفاده از س ه ش اخص عم ده؛
با استفاده از مدل تحلیل
عاملی و تحلیل خوشهی

همدا

اقت

ادی ،زیس تمحیط ی و

اجتماعی – فرهنگی نت ایج نن ین
نشا داد که نابرابری ب ین ای ن دو
استا خیلی زیاد است.
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نویسندگان (سال
پژوهش)

اهداف یا سال اصلی

روش تحقيق

مهمترین یافته
در توزی ع بیین ه بودج ه عم ومی

عرب مازار و
رحمانی
فضلی()9711

بررسی تخ یص بیینه

کشور همگرای ی نس بی در س طح

استانی بودجه با تأکید بر

اس تا ه ا وج ود دارد ک ه جی ت

رویکرد مدل برنامهریزی

دسترسی به آرما های موردنظر در

آرمانی

استا های بیشتر توسده یافته هزینه
بیشتری موردنیاز است.
دادند بین تولی د ناخ الص داخل ی

بررسی ارتباط بین رشد
یانگ و گریانی

اقت ادی و نابرابری

با استفاده از روش انگل

()0299

درآمد در مناطق آسیا و

گرنمر دومرحلهای

اقیانوسیه

()9719

اصالحات طی برنام ه س وم دی ده

تواز منطقهای طی

با استفاده از شاخص

برنامههای توسده در

ویلیامسو

ایرا و ارائه راهبردهای

ایزد
خواستی()9713

بودجه استانی و تأثیر آ
بر نابرابری درآمدهای
منطقهای در ایرا

نشده و این نابرابریه ا در ش رو
دول ت ده م ط ی برنام ه توس ده
نی ارم ک اهشیافت ه اس ت و
همین ط ور ای ن رون د در دول ت

اساسی

تخ یص اعتبارات

جنوبی ،امریکا ی ک رابط ه درج ه

ن ابرابری اس تانی در دول ت

سیاستگذاری توسده و

بررسی نابرابری در

کش ورهای ن ین ،ژاپ ن ،ک ره
سوم  Sوجود دارد.

بررسی روند
غفاری فرد

س رانه و ن ابرابری درآم د در

اعتدالگرا ادامه دارد.
با استفاده از شاخص

افزایش در نابرابری س رانه تمل ک

ویلیامسو و روش

دارایی سرمایه ای استا ها موج ب

اقت اد سنمی ()GMM

کاهش در ن ابرابری درآم د س رانه

گشتاورهای تدمیمیافته

استانی میگردد.
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نویسندگان (سال
پژوهش)

اهداف یا سال اصلی

روش تحقيق

مهمترین یافته
شاخص های ب دبختی و فس اد در

بیار و آیتیمایز

1

()0291

در کشورهای آمریکای

اف زایش ن ابرابریه ای درآم دی

التین با استفاده از

نق ش دارد .آزم و علی ت نش ا

دادههای زمانی 0220

با استفاده از آزمو علیت

می دهد که بین شاخص بدبختی و

الی  0291بهمنظور

نابرابری درآمدی علیت یک طرف ه

بررسی نابرابری و فساد

و بین فس اد و ن ابرابری درآم دی
علیت دوطرفه برقرار است.

بررسی آثار اقت ادی
غفاری فرد و
شماعی ()9711

نحوه تخ یص بودجه
به استا های مرزی
کشور ایرا بر اساس

متغیر نحوه تخ یص بودج ه ب ین
با استفاده از روش مدل

استا ه ا اث ر منف ی و مدن ادار ب ر

دادههای تابلویی

تولید ناخالص داخلی اس تا ه ای
مرزی دارد.

نیاز و ظرفیت آ ها

تخ یص درآمد سه درصدی نفت
بر ضریب جینی استا ه ای ای را
بررسی آثار توزیدی
غفاریفرد و
ملکی ()9122

اعتبارات ناشی از درآمد
حاصل از صادرات نفت

تأثیر مدن اداری دارد .تخ یص و
براساس روش دادههای
تابلویی

در استا های مختلف
ایرا

داد اختیار هزینه اعتبارات درآم د
سه درصدی نفت توس

ش ورای

برنامه ریزی و توس ده اس تا ه ای
کش ور ای را موج ب ک اهش
نابرابری و توزیع متواز درآمد در
جامده میشود.

با توهه بهمرور بر مطالعات انجامشدهس مششص میشود که تحقرقی با موضوع ارتهاط بلندمدت
برا نابرابری درآمدی و تشدرص منابع بودهه با ااا اده از روش حداصل مربعات کامً االً شده
1. Bayar & Aytemiz

88

بررسی روند نابرابری درآمد استانی و اثر تخصیص اعتبارات بودجه استانی بر آن

برا مناطق مشالف ایران انجامنشده اات که با بهروزراانی دوره زمانی دادهها ایا رابطه طی دوره
زمانی  0084الی  0079مورد آزمون صرارگرفاه اات که ها نوآوری ایا تحقرق اات

روششناسی تحقیق
با توهه به ایا کاه ناوع ایاا تحقراق کااربردی و هادف ایاا پاژوها برراای تادثرر ناابرابری
تشدرص اعاهارات بودهه بر نابرابری درآمد ارانه اااانی مناطق ایران اات و برای ایاکه بااوانر
شنااایی بررای تدثرر نابرابری تشدرص اعاهارات را بر نابرابری درآمد ارانه اااانها را بهدرااای
مورد تجایه وتحلرل صرار دهر س در صدم نشست اطًعات ززم در یدوص مهانی تئوریاکس پرشارنه
مطالعات و مطالعات تجربی از روش کاابشانهای با بترهگرری از کاابهااس مقاازت علمای باهکاار
گرفاه شده اات اطًعات و آمار ااا ادهشده در ایا پژوها طی االهای 0084-0079س از آمار
رامی مناشرشده بانک مرکای همتوری ااًمی ایرانس مرکا آمار وزارت امور اصاداد و دارایای
ایا کشور همعآوری گردیده اات برای تجایهوتحلرال دادههاا از روش اصاداداانجی دادههاای
اری زمانی (حداصل مربعات کامً االً شدهس  )FMOLSدر نرمافااار  Eviews10اااا اده شاده
اات برای برآورد مدلس ابادا هتت تعررا یکپارچگی اری هاای زماانیس از آزماون ریشاه واحاد
دادههای اری زمانی ااا اده شده و با ااا اده از تحلرلهاای ها همعای وهاود رواباط بلندمادت
اصادادی آزمون و برآورد الورت گرفاه اات
-0تصریح مدل تحقیق
برای اندازهگرری ت اوتهای منطقهی از شایص ویلرامسون ( )0711در تحقرق حاضر اااا اده
میشود وی با پرروی از نظریه کوزنا( « uمعکو » اعاقااد داشات کاه روناد تاراک اارمایه باه
مناطق تواعهیافاه در مراحل ابادایی از تواعه توزیع میگردد و اپ( در مراحل بعادی باه منااطق
ک تر تواعهیافاه اناقال مییابد که به ایا الورت نابرابری منطقهای تعدیل میشود بارای محاااهه
ایا شایص از فرمول ذیل ااا اده میگردد
( ∑√

)̅

رابطه شماره 0

̅
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)̅

رابطه شماره 2

( ∑√
̅

که در ایا فرمول

ضریب نابرابری ت اوت منطقهی ویلرامسونس

همعرت اااان در اال موردنظرس

درآمد ارانه هر ااااانس

ه نشاندهنده همعرت کشور اااتس

بران میکند و ̅ برانگر مرانگرا درآمد ارانه کشور در ایا فرمول ااات

تعاداد ااااانهاا را
و ̅ باه ترتراب مرااان

تشدارص بودهاه اااااان ام و اارانه بودهاه اااااان ام ااات هرصادر ضااریب تغررارات شااایص
ویلرامسون برشار باشادس مرااان ناابرابری اارانه درآمادی و تشدارص اعاهاارات بودهاه در منااطق
(اااانها) ناماعادل تر اات و برعک( ایا ضریب هرصدر به امت ال ر تقرب کند روند توزیاع در
مناطق از همگنی برشار بریوردار اات
در ادامه ایا تحقرق به تدریح مدل اصادادانجی برگرفاه از یانگ و گریان ( )2309بهصرار ذیل
میپردازی
مدل 0
مدل 2
مدل 0
در مدل شماره ()0

نشاندهنده نابرابری درآمد اارانه ااااان در دوره زماانی ام

نابرابری تشدرص اعاهارات هاینه های هاری اااانیس در مدل شماره ()2
نابرابری تشدرص اعاهارات تملک داراییهای ارمایهای اااانی و در مدل شاماره ()0
تشدرص اعاهارات کل اااانیس
زمانی t

ارانه تولرد نایالص دایلی و

بهعنوان ضرایب ماغررهای مساقل و

در مدل مورد ااا اده صرارگرفاه اات و

نارخ تاورم طای دوره

اثرات ثابت یا عرض از مهاد در ااااان ام

شامل اهاای ایاًل مدل اات

هدول  2تعریف ماغررها و نحوه محااهه ماغررها (منهع :محااهات تحقرق)
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شماره

متغيير

9

نابرابری درآمد سرانه استا

0

نابرابری تخ یص اعتبارات هزینههای جاری استا

7

نماد

نحوه محاسبه تغيير
با استفاده از شاخص
ویلیامسو
با استفاده از شاخص
ویلیامسو

نابرابری تخ یص اعتبارات تملک داراییهای

با استفاده از شاخص

سرمایهای استا

ویلیامسو

1

تخ یص اعتبارات کل استانی

1

سرانه تولید ناخالص داخلی استا

1

نر تورم استا

با استفاده از شاخص
ویلیامسو
تولید ناخالص داخلی بر
جمدیت
تفاوت قیمتها

یافتههای تحقیق
-0نابرابری تخصیص اعتبارات (هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای)
و نابرابری درآمد سرانه
عملکرد تشدرص اعاهارات بودهاه دولات همتاوری اااًمی ایاران و تادثرر آن بار ناابرابری
درآمااد ااارانه اااااانهااا را در دولااات نتاا و دهاا طاای دو دور چتاراااااله ( 0084-0088و
)0088-0072س دولت یازده طی یک دوره ( )0072-0071موردبررای صرار میگررد
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نابرابری تخصیص اعتبارات هزینههای جاری
8.٥8
8.08
8.٣8
8.78
8.98
8.88
9٣00 9٣0٥ 9٣01 9٣02 9٣00 9٣01 9٣18 9٣19 9٣17 9٣1٣ 9٣10 9٣1٥ 9٣11 9٣12

نمودار  0نابرابری تشدرص اعاهارات (هاینههای هاری اااانها) (منهع :محااهات تحقرق)

بر ااا

نمودار شماره ()0س نابرابری تشدرص اعاهارات بودهه بشا هاینههای هاری اااانی

طی دوره اول دولت نت در شروع پایرا بوده ولی طی االهای بعاد باهشادت افااایا یافااه کاه
درنارجاه روناد افاایشاای داشااه ااااتس باهنحااویکاه از  3/2در اااال  0084باه  3/4در اااال 0088
افاایا یافاه اات در دور دوم دولت و طی دوره دولت یازده ایا ناابرابری باا نوااانات کمایس
روند افاایشی داشاه اات
نابرابری تخصیص اعتبارات در تملک داراییهای سرمایهای
9.88
8.08
8.18
8.08
8.78
8.88

نمودار  2نابرابری تشدرص اعاهارات (تملک داراییهای ارمایهای) (منهع :محااهات تحقرق)
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باار ااااا

نمااودار شااماره ()2س در دولاات نت ا نااابرابری تشداارص اعاهااارت بشااا تملااک

داراییهای ارمایه ای اااانی روند کاهشای را داشااه و در دور دوم دولات ایاا ناابرابری از روناد
کاهشی به امت افاایشی تغرر هتت دادهس که ایا افااایا تاا نرماه اول دولات یاازده 0074س باه
مراان 3/81ادامه یافاه اات و در نرمه دوم دولت یازده دوباره با تغرررات چشمگرر روند کاهشای
را به یود ایارار نموده و تا مراان  3/1کاها پردا نموده اات
نابرابری تخصیص اعتبارات کل
8.18
8.٥8
8.08
8.٣8
8.78
8.98
8.88
9٣00 9٣0٥ 9٣01 9٣02 9٣00 9٣01 9٣18 9٣19 9٣17 9٣1٣ 9٣10 9٣1٥ 9٣11 9٣12

نمودار  0تشدرص اعاهارات کل (اااانها) (منهع :محااهات تحقرق)

بر ااا

نمودار شماره ()0س و با توهه به ایاکه نابرابری تشدرص اعاهارات کل اااانی ماادثر

از نابرابری تشدارص اعاهاارات هایناهای و اعاهاارات تملاک دارایایهاای اارمایهای اااتس ایاا
نابرابری در دولت نت با نواانات برشار از  3/0تا  3/1افاایا یافاه و در دور دوم تا حدی از ثهات
ممکا بریوردار بوده و در شروع دولت یازده روند افاایشی و در االهای آیر دولات یاازده
نابرابری مذکور ارر کاهشی را ایارار مینماید
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نابرابری در آمد سرانه استانها
8.18
8.08
8.28
8.18
8.٥8
8.08
8.٣8
8.78
8.98
8.88
9٣00 9٣0٥ 9٣01 9٣02 9٣00 9٣01 9٣18 9٣19 9٣17 9٣1٣ 9٣10 9٣1٥ 9٣11 9٣12

نمودار  4نابرابری درآمد ارانه اااانها (منهع :محااهات تحقرق)

تمام فعالرت های اصادادی در مناطق که مادثر از عوامل مشالف اصادادیس فرهنگایس ارااای و
اهاماعی اات در تولرد نایالص دایلی یود را نشان میدهد هتت بررای نابرابری درآمد ارانه
مران مناطق با ااا اده از شایص ویلرامسونس نابرابری مران منااطق در نماودار ( )4طای دولاتهاای
مشالف نشان داده شده اات در دولت نت نابرابری درآمد ارانه در اطح اااانهاا رو باه کااها
بوده و در اوایل دولت ده روند نابرابری درآمدها آغاز شد که در دولات دها ناابرابری درآماد
ارانه اااانها افاایا یافاه اات با شروع دولت یازده روند نابرابری درآمدها برا مناطق کاها
پردا کرد هرچند با آغاز دولت دوازده شایص مابور روند افاایشی به یود گرفت
 -2آزمون ریشه واحد دادههای سری زمانی
به منظور هلوگرری از رخ دادن رگرارون کااذب در تشمارا مادل پاژوهاس در اباادا ماناایی
داده های اری زمانی ماغررهای مدلس مورد آزمون صرار میگررد بدیا لحاظ از آزمون دیکی فولر
برای تششرص مانایی تغرررها ااا اده گردیده اات
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هدول  0آزمون مانایی دیکی فولر (منهع :یافاههای تحقرق)
متغير

تفاضل مرتبه اول

سطح
Statistic

Prob

Statistic

Prob

INEQGEP

-0/7101

2/9917

-1/2929

2/2200

INEQCUCR

-0/3111

2/2917

-1/1179

2/2219

INEQCAAS

-9/1391

2/0391

-1/1001

2/2299

INEQINCOM

-0/0297

2/0901

-7/0107

2/2197

GDPP

-2/0119

2/1211

-1/1131

2/2290

INF

-7/1213

2/2701

-0/7129

2/2019

با توهه به ناایج بهدات آمده در ایا آزمونس ماغررهای مدل به ها ماغرر تورم نا مانا هساند و با
یکبار ت اضلگرری مانا می شوند درمجموعس ماغررهای تحت برراای مادلس ها هماع از درهاه
ال ر و یک میباشند و به همرا لحاظس انجام آزمون ه انهاشاگی ززم اات
 -3آزمون همانباشتگی
اگر ماغررهای مانند  yt , xtمراان انهاشاگی آنها درههیک باشند در ایا الورت معموز  utنراا
از درهه انهاشاگی درههیک بریوردار یواهد بودس اما لاوما ایاطور نرساتس ممکاا ااات  utماناا
باشد طوری که صهً گ اه شد مانا بودن  utنشاندهنده ایا اات که معادله تشمرا شده یک رابطاه
تعادلی برا  xtو  ytرا تعریف می کند لذا برای آزمون ه انهاشاگی در صدم اول مدل را بارآورد و
در صدم دوم پسماندها را محااهه نموده و برای پسماندها آزمون ریشه واحد را میتاوان انجاام داد
در ایا الورت اگر  etریشه واحد نداشاه باشدس برانگر ایا اات که دادهها ماناا باوده و دزلات بار
وهود رابطه ه انهاشاگی بارا  ytو  xtمایکناد (ااوریس  )913 :0072نااایج آزماون ریشاه واحاد
پساماندهای ماغراار ماوردنظر بااه آزماون انگاال گرنجار معااروف ااات کااه در هادول شااماره ()2
گاارششده اات
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هدول 4آزمون ه انهاشاگی (منهع :یافاههای تحقرق)
آزمون

ضریب

آماره

انگل گرنمر

-1/2319

2/2223

با توهه به ناایج آزمون انگل گرنجرس وهود رابطه بلندمدت برا ماغررهای بهکار گرفاهشده در
مدلس مورد تائرد صرار میگررد
 -0برآورد مدلهای پژوهش
پ( از بررای آزمونهای ریشه واحد و ه انهاشاگیس معادله شاماره ( )0تحقراق باا اااا اده از
داده های اری زمانی طی دورهای ( )0084 -0079در اطح ایویاک ااااان ( )00ماورد تشمارا
صرار میگررد که حاالل برآورد آن در هدول ( )1نشان داده میشود
ناایج الگوی معرفیشده باه منظاور برراای رابطاه بلندمادت تشدارص ناابرابری اعاهاارات بار
نابرابری درآمد ارانه ااااان هاای ایاران و ااایر ماغررهاا تحات برراایس باا باهکاارگرری از روش
اصادادانجی (حداصل مربعات کامً االً شده) در اه مدل برآورد شده اات
هدول 1برآورد مدل (( )0منهع :یافاههای تحقرق)
متغيرها

متغير وابسته)LINEQINCOM( :

ضریب

انحراف معيار

آماره t

احتمال

LINEQCUCR

8/9802

8/3311

3/0319

8/82

LGDPP

-8/3933

8/189

-3/8220

8/88

LINF

8/3922

8/8221

9/3918

8/82

با توهه به هدول () 1س ناایج مدل اول که در آن تدثرر تشدرص اعاهارات هاینههای هااری بار
نابرابری درآمد ارانه اااان ها برآورد شده اات و رابطه بلندمدت بارا ماغررهاای مسااقل و ماغرار
وابساه را تدیرد میکند
 -نابرابری تشدرص اعاهارات هاینههای هاری تدثرر ملهت و معنایداری بار ناابرابری توزیاع
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درآمد ارانه اااانها در بلندمدت دارد بهنحویکه با یک درالد تغررر (افاایا /کااها)
در ماغرر تشدرص اعاهارات هاینههای هاری بهطور ماواط نابرابری درآمد ارانه اااانها
 3/23درالد تغررر (افاایا /کاها) مییابد
 ارانه تولرد نایالص دایلی تدثرر من ی و معنیداری بر نابرابری درآمد اارانه ااااانهاا دربلندمدت دارد بهنحوی که با یک درالد تغررار (افااایا /کااها) در ماغرار اارانه تولراد
نایالص دایلی بهطور ماواط نابرابری درآمد ارانه اااانها  3/02درالد تغررار (کااها/
افاایا) مییابد
 تااورم تاادثرر ملهاات و معناایداری باار نااابرابری درآمااد ااارانه اااااانهااا در بلندماادت داردبهنحوی که با یک درالد تغررر (افاایا /کاها) در ماغرر اارانه تولراد نایاالص دایلای
بهطور ماواط نابرابری درآمد ارانه اااانها  3/02درالد تغررر (افاایا /کاها) مییابد
هدول  1مدل ( )2تحقرق (منهع :یافاههای تحقرق)
متغيرها

متغير وابسته)LINEQINCOM( :

ضریب

انحراف معيار

آماره t

احتمال

LINEQCAAS

2/1231

2/0179

0/1139

2/27

LGDPP

-2/9091

2/2777

-7/1119

2/22

LINF

2/9011

2/2103

0/2201

2/29

با توهه به هدول () 9س ناایج مدل دوم که در آن تدثرر تشدرص اعاهارات تملاک دارایایهاای
ارمایهای بر نابرابری درآمد ارانه اااان ها بارآورد شاده ااات و رابطاه بلندمادت بارا ماغررهاای
مساقل و ماغرر وابساه را تدیرد میکند
 نابرابری تشدرص اعاهارات تملاک دارایایهاای اارمایهای تادثرر ملهات و معنایداری بارنابرابری توزیع درآمد ارانه اااانها در بلندمدت دارد بهنحویکاه باا یاک درالاد تغررار
(افاایا /کاها) در ماغرر تشدرص اعاهارات تملک داراییهای ارمایهای بهطور ماواط
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نابرابری درآمد ارانه اااانها  3/13درالد تغررر (افاایا /کاها) مییابد
 ارانه تولرد نایالص دایلی تدثرر من ی و معنیداری بر نابرابری درآمد اارانه ااااانهاا دربلندمدت دارد بهنحوی که با یک درالد تغررار (افااایا /کااها) در ماغرار اارانه تولراد
نایالص دایلی بهطور ماواط نابرابری درآمد ارانه اااانها  3/02درالد تغررار (کااها/
افاایا) مییابد
 تااورم تاادثرر ملهاات و معناایداری باار نااابرابری درآمااد ااارانه اااااانهااا در بلندماادت داردبهنحوی که با یک درالد تغررر (افاایا /کاها) در ماغرر اارانه تولراد نایاالص دایلای
بهطور ماواط نابرابری درآمد ارانه اااانها  3/02درالد تغررر (افاایا /کاها) مییابد
هدول  :0مدل ( )0تحقرق (منهع :یافاههای تحقرق)
متغيرها

متغير وابسته)LINEQINCOM( :

ضریب

انحراف معيار

آماره t

احتمال

LINEQGEP

8/1183

8/3322

9/9321

8/83

LGDPP

-8/3910

8/8189

-3/8288

8/88

LINF

8/3391

8/8332

9/1892

8/83

با توهه به هدول () 8س ناایج مدل اوم که در آن تادثرر تشدارص اعاهاارات کال بار ناابرابری
درآمد ارانه اااان ها برآورد شده اات و رابطه بلندمدت برا ماغررهای مسااقل و ماغرار وابسااه را
تدیرد میکند
 نابرابری تشدرص اعاهارات کل تدثرر ملهت و معنیداری بر نابرابری توزیاع درآماد اارانهاااان ها در بلندمدت دارد بهنحوی که با یاک درالاد تغررار (افااایا /کااها) در ماغرار
تشدرص اعاهارات کل بهطور ماواط نابرابری درآمد ارانه ااااانهاا  3/00درالاد تغررار
(افاایا /کاها) مییابد
 -ارانه تولرد نایالص دایلی تدثرر من ی و معنیداری بر نابرابری درآمد اارانه ااااانهاا در
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بلندمدت دارد بهنحوی که با یک درالد تغررار (افااایا /کااها) در ماغرار اارانه تولراد
نایالص دایلی بهطور ماواط نابرابری درآمد ارانه اااانها  3/02درالد تغررار (کااها/
افاایا) مییابد
 تااورم تاادثرر ملهاات و معناایداری باار نااابرابری درآمااد ااارانه اااااانهااا در بلندماادت داردبهنحوی که با یک درالد تغررر (افاایا /کاها) در ماغرر اارانه تولراد نایاالص دایلای
بهطور ماواط نابرابری درآمد ارانه اااانها  3/04درالد تغررر (افاایا /کاها) مییابد
با تکره به ناایج مدلها ماغرر نابرابری تشدرص اعاهارات هاینههای هاری بار ناابرابری درآماد
ارانه اااان ها در بلندمدت تدثرر ملهت داردس چون زمانی که در تشدرص ایا نوع اعاهارات تواط
دولت در بشا هاینههای هاری به طاور ملاال (حقاوق کارمنادان) ناابرابری الاورت گراردس ایاا
افاایا نابرابری تدثرر مساقر بر عملکرد اصادادی اااان و افاایا نابرابری درآمد اارانه ااااانهاا
دارد همرا طور تشدرص نابرابر اعاهارات تملک دارایایهاای اارمایهای باعاث تشادید ناابرابری
درآمد ارانه اااانها می شودس زیارا افااایا ناابرابری در تشدارص ایاا ناوع اعاهاارات در ااطح
اااانها (ارمایهگذاری های عمرانی) الورت بگررد باعث افاایا نابرابری تولرد نایاالص دایلای
اااان و نابرابری درآمد ارانه اااانها مای شاود همچنارا ناابرابری تشدارص اعاهاارات کال کاه
مجموع از نابرابری تشدرص اعاهارات هاینههاای هااری و تملاک دارایایهاای اارمایهای ااات
باعث افاایا نابرابری درآمد ارانه اااانها میشود بر اااا

نااایج مادل اارانه تولراد نایاالص

دایلی تدثرر من ی بر نابرابری درآمد ارانه اااانها داردس به دلرال ایااکاه هرصادر وااعت اصادااد
(کرک اصادادی) بارگ شود ایا بارگی بر کاها نابرابری درآمد ارانه تدثرر دارد افاایا تورم
از زاویه کاها صدرت یرید مراان نابرابری را تحت تدثرر صرار میدهدس هرصدر تورم افااایا پرادا
کند تدثرر مساقر بر کاها صدرت یرید داشاه که درنتایت نابرابری درآمد ارانه برا ااااانهاا را
تشدید میکند
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بحث و نتیجهگیری
پدیده نابرابری درآمد منطقهای در دهههای ایرر مورد توهاه اراااتگاذاران و برناماهریااان
اصادادی صرارگرفاه اات و دولتها برای تعدیل ایا نابرابریها برا مناطق راهحالهاای مناااب را
هتت بتهود آن هساجو مینمایند اعمال ارااتهای نادرات تواط دولتها ممکا ااات منجار
به افاایا نابرابری در توزیع درآمد گردد و به روند رشاد اصاداادی الادمه وارد نمایاد از ااوی
دیگر اتشاذ ارااتهای کًن اصادادی بهمنظور ایجاد تعاادل در توزیاع برابار درآماد بارا منااطق
ازهمله اهداف مت دولت ها پنداشاه می شود هدف ایا پژوها بررای تدثرر ناابرابری تشدارص
اعاهارات بودهه برا اااان ها بر نابرابری درآمد ارانه اااانی در مناطق ایران بوده اات باا اااا اده
از دادههای اری زماانی ( )0084-0079و باا بتارهگراری از روش اصاداداانجی حاداصل مربعاات
کامً االً شده ( )FMOLSمدلها برآورد شده اات
در ایا پژوها تدثررات نابرابری اعاهارات هایناههاای هااریس اعاهاارات تملاک دارایایهاای
ارمایه ای و کل اعاهارات بودهه اااانی بر نابرابری درآمد ارانه اااانی ارزیابیشده اات بار ایاا
ااا س ناایج حاالله حاکی از آن اات که نابرابری تشدارص اعاهاارات هایناههاای هااری مراان
اااانها تادثرر ملهات و معنایداری بار ناابرابری توزیاع درآماد اارانه ااااانهاا در بلندمادت دارد
بهنحوی که با یک درالد تغررر (افاایا /کاها) در ماغرار تشدارص اعاهاارات هایناهای باهطاور
ماواط نابرابری درآمد ارانه اااانها  3/23درالد تغررر (افااایا /کااها) ماییاباد هماراطاور
نابرابری تشدرص اعاهارات تملک داراییهای ارمایهای برا اااانها تدثرر ملهات و معنایداری بار
نابرابری توزیع درآمد ارانه اااانها در بلندمدت دارد بهنحویکه با یک درالاد تغررار (افااایا/
کاها) در ماغرر تشدرص اعاهارات تملک داراییهای ارمایهای بهطور ماواط ناابرابری درآماد
ارانه اااانها  3/13درالد تغررر (افاایا /کاها) مییابد درنتایت نابرابری تشدارص اعاهاارات
کل بودهه برا اااانها تادثرر ملهات و معنای داری بار ناابرابری توزیاع درآماد اارانه ااااانهاا در
بلندمدت دارد بهنحوی که با یک درالد تغررر (افاایا /کاها) در ماغرر تشدرص اعاهارات کال
به طور ماواط نابرابری درآمد ارانه اااانها  3/00درالد تغررر (افاایا /کااها) ماییاباد ماغرار
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مساقل ارانه تولرد نایالص دایلی در بلندمدت تدثرر من ی بر نابرابری درآمد ارانه اااانهاا داردس
زیرا هرچقدر کرک اصادادی بارگ شود نابرابری در ااطح ااااانهاا کااها ماییاباد تاورم در
بلندمدت با نابرابری درآمد ارانه اااان ها رابطه من ی داردس چاون تاورم از زاویاه کااها صادرت
یرید نابرابری را افاایا می دهد ناایج ایا تحقرق در یدوص اثر نابرابری تشدرص هاینهای بار
نابرابری درآمدی با یافاه های رحمانی و عرب مازار ()0071س ایاد یوااای ( )0078اازگار ااات
اما ناایج اثر نابرابری تشدرص اعاهارات تملک دارایی ارمایهای ااااانی بار ناابرابری درآمادی باا
یافاههای رحمانی و عرب مازار اازگار اات
با توهه به اثر نابرابری در تشدرص اعاهارات هاریس عمرانی و کال مراان منااطق بار ناابرابری
درآمدی مران اااانها توالرههای ارااای زیر بران میشود:
 با توهه به یافاه های تحقرقس با افااایا ناابرابری تشدارص اعاهاارات هایناههاای هااریسنابرابری در اااان افاایا مییابدس پرشانتاد مایگاردد برناماهریااان در یداوص کااها
نابرابری تشدرص اعاهارات هاینههای هاری در اطح مناطق توهه برشار نمایند
 از آنجایی که نابرابری در تشدرص اعاهارات تملک دارایی های ارمایهای برشااریا تادثرررا بر نابرابری توزیع درآمد ارانه اااانها داردس بر ایا ااا

پرشنتاد میگاردد اااا اده از

مدل های علمی و نویا مهنای توزیع اعاهارات تملک دارایی ارمایهای بارا ااااانهاا صارار
گررد
 بهکارگرری روشهای علمی نویا در توزیع عادزنه منابع صانون ااا اده ماوازن از امکاناتکشور برا اااان های کشور هتت تشدرص عادزنه ایا منابع عظر بودههای (اه درالاد
از منابع بودهه عمومی کشور)
 توزیع عادزنه و علمی اه درالد از منابع درآمدی حاالل از الادرات ن ت و گااز کشاوربرا اااانها (هدول  0-03صانون اازنه بودهه کشور)
 توزیع عادزنه منابع بودهه تملک دارایای اارمایه ااااانی توااط ااازمان برناماهوبودهاهکشور مران اااانهای مشالف
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 -توزیع اعاهارات هایناه ای و تملاک دارایای اارمایه ای ااااانی بار اااا

نرااز و ظرفرات

شترااانهای اااان تواط شورای برنامهریای و تواعه اااانها
 ایاداص ردیفهای بودهه ای در بودهه اازنه هتت حمایت از مناطق کمار تواعهیافاهکشور
 شنااااایی مایااتهااای نسااهی و رصااابای بشاااهااای مشالااف اصادااادی در مناااطق هتااتارااتگذاری و برنامهریای ارتقای تولرد نایالص دایلی مناطق در آن بشاها
 ااا اده از ظرفرت ارااتهای کلی اصاداد مقاومای هتت روناق و هتاا تولراد در کالکشور و آثار ملهت آن بر مناطق
 اعمال ارااتهای انضهاط مالی و پولی در کشور هتت کنارل تورمپیشنهادهای پژوهشی آتی:

با توهه به اهمرت اثر نابرابری بودهه بر نابرابری درآمدی برا منااطقس تحقرقاات زیار پرشانتاد
میگردد:
 بررای اثار توزیاع نااب رابری بودهاه بارا منااطق بار ناابرابری درآمادی در کوتااهمادت وبلندمدت با روشهای ARDL

 بررای اثر توزیع نابرابری بودهه برا مناطق بر نابرابری درآمدی برا منااطق باا روشهاایغرریطی
محدودیتهای تحقیق

آنچه بهعنوان محدودیتهای ایا تحقرق مطر اات
 عدم داارای به دادههای تولرد نایالص دایلی اااانهای ایران برای االهای بعد از دورهمورد بررای هست
 -در یدوص نابرابری اااانها تحقرقات و مطالعات محدودی الورت گرفاه اات
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Investigating the Trend of Provincial Income Inequality
and the Effect of Allocating Provincial Budget Funds on
it
Mohammad Ghaffari Fard, Gholam Abbas Alamdar
Gholam Reza Afzali

Abstract
The phenomenon of regional inequality and its occurrence in recent decades has
prompted policymakers and economic planners to define more appropriate
responsibilities for governments to reduce inequality. Therefore, calculating inequalities
and identifying the factors affecting regional income inequality and adopting effective
policies by planners to improve the balance between regions is extremely important.
Therefore, in this study, using the fully modified least squares econometric method, the
model of provincial income inequality during the period (2005-2008) of the provinces of
Iran has been estimated. The results show that in the long run, inequality in the
allocation of funds for provincial current expenditures, appropriations for the acquisition
of provincial capital assets, and finally the allocation of funds for the entire provincial
budget, intensifies inequality in the distribution of income of provinces. Increasing
economic prosperity in the country also reduces inequality between regions, Although
increasing inflation enhances this inequality. Therefore, in addition to economic
prosperity and controlling inflation economic policy makers should reduce the existing
inequality in the allocation of budget funds between the provinces in order to reduce the
income inequality gap between the provinces of Iran .

Keywords: Budget Allocation, Income Inequality, Province, Fully Modified
Squares
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