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  چکیده

اي در کشورها، این مطالعه جداگانه به  با توجه به ارتباط دوسویه تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه
هاي کشور  در استان) مخارج و درآمدي(و تمرکززدایی مالی  اي ارتباط متقابل توسعه منطقهبررسی 

پرداخته و سپس دو شاخص تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمدي را با یکدیگر 
اقتصاد کالن، علم و (بعد  5بر اساس  CIRDدر ابتدا، شاخص ترکیبی توسعه . مقایسه کرده است

و با استفاده از روش تحلیل ) محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی پایداري زیست نوآوري،
زمان و  در بخش دوم، با استفاده از معادالت هم. برآورد شده است) PCA(اي  مؤلفۀ اصلی دومرحله

به بررسی اثرات متقابل تمرکززدایی مالی  (EC2SLS)اي با جز خطا  روش حداقل مربعات دومرحله
عنوان یکی از اهداف اصلی  اي پرداخته و بهترین شیوه تمرکززدایی مالی در کشور به منطقه و توسعه

دهد که استان تهران در  ، نشان مییادشدهنتایج تحقیق حاصل از مراحل . شده است  این تحقیق معرفی
ین دو ترین سطح توسعه قرار دارند و ا باالترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان در پایین

باشند و بیشترین نابرابري  هاي کشور می استان عمالً بازگوکننده نابرابري گسترده در سطح استان
 ي کننده اي مربوط به ابعاد علم و نوآوري و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین منطقه

لی مخارج نسبت به شود که تمرکززدایی ما در بخش بعدي نشان داده می. باشند اي می نابرابري منطقه
 .توجهی بر افزایش توسعه استانی دارد تمرکززدایی مالی درآمدي تأثیر قابل

  JEL :C14 ،C63 ،O10 ،N90 ،R11بندي  طبقه

  EC2SLS، تمرکززدایی مالی و روش CIRDاي، شاخص  توسعه منطقه: هاي کلیدي واژه

                                                
  ). نویسنده مسئول. (آموخته دکتري اقتصاد، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایران دانش *
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  مقدمه
توسعه و تمرکز روزافزون جمعیت و فعالیت در  توسعه سریع در کشورهاي درحال

برخی از مناطق کشور توازن و تعادل را بر هم زده و باعث ایجاد دوگانگی در مناطق 
هاي اصلی کشورهاي جهان سوم درآمده  عنوان یکی از مشخصه شده و این موضوع به

یکی از موانع اصلی و مهم در توسعه ملی این کشورها، بر هم خوردن  در واقعاست، 
اي  به همین دلیل انتخاب شاخص مناسب توسعه منطقه. اي است تعادل و برابري منطقه

هاي دولتی و  ها و سازمان اي، دولت و روش مناسب سنجش توسعه و نابرابري منطقه
هاي  را شناسایی نمایند و برنامه سازد تا مناطق محروم و فقیر غیردولتی را قادر می

. مانده در نظر بگیرند اي براي کاهش شکاف بین مناطق و توجه به مناطق عقب ویژه
رو این مطالعه در مرحله اول به شناسایی و انتخاب ابعاد و نماگرهاي مناسب که  ازاین

کی که ی سپس ازآنجا. یافتگی را پشتیبانی کنند، پرداخته است شاخص کل سطح توسعه
توسعه در جهت ارتقا سطح کارایی،  از اقدامات مالی که امروزه اکثر کشورهاي درحال

اند، تجدیدنظر در  توجه قرار داده موردرا اي  تخصیص منابع و افزایش توسعه منطقه
. ها است هاي آن ساختار تشکیالت و نهادهاي دولتی و حیطۀ اختیارات و مسئولیت

سطوح مختلف تشکیالت دولتی بویژه در ارتباط با گیري در  همچنین استقالل تصمیم
مسائل تخصیص منابع تاکنون یکی از موضوعات اساسی در نظام حکومتی در 

  .کشورهاي مختلف بوده است
ها در حیات  هاي متمرکز باعث شده که این دولت از سوي دیگر عملکرد دولت

چون فقر، بیکاري، رشد اي هم بلندمدت خود نتوانند، به حل پایدار مسائل توسعه منطقه
ها، اتالف منابع و  نازل اقتصادي، مشارکت پایین مردم، راکد ماندن بسیاري از ظرفیت

هم بدون  دلیل این ناتوانی را باید در تمرکزمحوري مداري و سازمانی، آن. غیره بپردازند
این تمرکزگرایی نامناسب، در ذات خود . تناسب زمانی و مکانی جستجو کرد

ري گسترده، غیر اثربخش و غیر کارآمد، همراه با دستورات اداري و تحکمی ساال دیوان
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ساالري گسترده، همراه با دستورات اداري  این دیوان. از باال به پایین را، در پی داشته است
ها را در کارنامه خود داشته است  و تحکمی، همیشه ناتوانی در خلق استعدادها و فرصت

  )Sacchi, 2011; Kyriacou et al, 2016 & Bartolini et al, 2016 :اقتباسی از(
در بخش دوم به بررسی مبانی نظري و : شود این مطالعه به شرح زیر انجام می

پردازد؛ در بخش سوم، اطالعات جزئی در مورد  پیشینه تحقیق در حوزه توسعه می
ات متقابل هاي مورداستفاده براي ایجاد شاخص ترکیبی و اثر شده و روش ها بیان داده

شود؛ بخش چهارم، مشتمل بر نتایج  اي ارائه می تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه
اي و تمرکززدایی مالی  اي و تأثیر متقابل توسعه منطقه سنجش سطح توسعه منطقه

گیري نیز در بخش پایانی این مطالعه ارائه  هاي ایران است و بحث و نتیجه استان
  .شود می

 
  ادبیات تحقیق

انگیز نزد اقتصاددانان بر اي به یکی از موضوعات بحث ه نابرابري و توسعه منطقهامروز
نیز بیانگر ... هاي رشد و اي، مهاجرت جمعیت، قطب شده و وجود دوگانگی منطقه تبدیل

اي شاخصۀ مهم کشورهاي جهان سوم است،  ازآنجاکه نابرابري منطقه. این موضوع است
. شود اي کشورهاي جهان سوم محسوب می هکاهش نابرابري ازجمله اهداف توسع

توسعه و تمرکز روزافزون جمعیت و فعالیت در  توسعه سریع در کشورهاي درحال
برخی از مناطق کشور توازن و تعادل را بر هم زده و باعث ایجاد دوگانگی در مناطق 

هاي اصلی کشورهاي جهان سوم درآمده  عنوان یکی از مشخصه شده و این موضوع به
یکی از موانع اصلی و مهم در توسعه ملی این کشورها، بر هم خوردن بنابراین  است،

اي  به همین دلیل انتخاب شاخص مناسب توسعه منطقه. اي است تعادل و برابري منطقه
هاي دولتی و  ها و سازمان اي، دولت هاي منطقه و روش مناسب سنجش نابرابري

هاي  فقیر را شناسایی نمایند و برنامه سازد تا مناطق محروم و غیردولتی را قادر می
  .مانده در نظر بگیرند اي براي کاهش شکاف بین مناطق و توجه به مناطق عقب ویژه
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اي، ایده تمرکززدایی مالی به معنی  هاي اخیر براي افزایش توسعه منطقه در سال
گیري نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزي به  انتقال قدرت تصمیم

تمرکززدایی فرایندي . نهادهاي محلی، در میان اقتصاددانان موردتوجه قرارگرفته است
ها و درآمدها از دولت مرکزي به سطوح زیر  است که از طریق آن قدرت بر هزینه

میزان ). Sacchi, 2011(شده است  منتقل) هر دو سطح محلی و متوسط(مرکزي دولت 
گیري مستقل درآمد و هزینه  دولت براي تصمیمتر  تمرکززدایی به توانایی سطوح پایین

در دو دهه گذشته . در یک دامنه جغرافیایی بدون دخالت دولت مرکزي بستگی دارد
اند  یافته درجه تمرکززدایی خود را افزایش داده بسیاري از کشورهاي توسعه

)Stegarescu, 2005 and Moon, 2018 .(انگیزه مهم براي تمرکززدایی مالی به دلیل 
  . باشد ایجاد پتانسیل الزم براي بهبود عملکرد بخش عمومی در اقتصاد می

ویژه کاالها و  تئوري تمرکززدایی مالی براي بهبود ارائه کاالها و خدمات عمومی به
که با اعمال  نحوي شده است به شد ارائه خدمات عمومی محلی که بر اساس نیاز تهیه می

وري، کارایی، پاسخگویی و حسابرسی مدیران از  هاي تمرکززدایی افزایش بهره سیاست
رود  در یک نظام غیرمتمرکز انتظار می. تخصیص منابع را در پی خواهد داشت

هاي محلی نسبت به سالیق و نیازهاي محلی پاسخ بهتري دهند و رقابت میان  دولت
تمرکززدایی مالی . واحدهاي محلی در ارائه کاالها و خدمات عمومی افزایش یابد

تواند عرضه مؤثرتر و کاراتر خدمات و کاالهاي عمومی را براي ساکنان افزایش دهد  می
  .هاي دولت محلی و نیازهاي شهروندان را فراهم آورد و همبستگی بهتر بین سیاست

توانند اطالعات بیشتري در مورد  هاي محلی سطح پایین می عالوه بر این، دولت
هاي محلی  توانند بهتر و بیشتر سیاست ن مینیازهاي شهروندان داشته باشند و همچنی

هاي محلی براي طراحی  دولت). Moon, 2018(خود را با ترجیحات محلی تنظیم کنند 
هایی که به نیازها و ترجیحات محلی پاسخ دهند، اطالعات بهتر و  و اجراي سیاست

چون ترجیحات ). Steiner, 2007(انگیزه بیشتري نسبت به دولت مرکزي دارند 
هاي محلی  رو، دولت کنندگان براي یک کاال یا خدمت معین متفاوت است، ازاین رفمص
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توانند سالیق و  با توجه به نزدیکی به مردم هر منطقه، نسبت به دولت مرکزي بهتر می
صورت کاراتر  کنندگان را تشخیص داده و منابع عمومی را به هاي مصرف خواسته

هاي غیرمتمرکز نسبت به  این باورند که دولتطرفداران تمرکززدایی بر . تخصیص دهند
باشند و درنتیجه احتمال اجراي  دولت مرکزي به نیازهاي فقرا بیشتر پاسخگو می

  ).Moon, 2018(هاي به نفع فقرا بیشتر خواهد بود  سیاست
  
  اي تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه - 1

و » مردم فقیر«د در بین کنند که پتانسیل رش طرفداران تمرکززدایی مالی استدالل می
تمرکززدایی مالی براي رشد بیشتر از . تر است مانده از مناطق غنی بزرگ یا مناطق عقب

ه باید ککند، براي آن طریق ایجاد انگیزه و استفاده کارا و بهتر از منابع استانی عمل می
مانده نسبت به مناطقی که در حال حاضر در مرز  هدف و قلمرو در مناطق عقب

از طریق این کانال ). Rodríguez & Ezcurra, 2010(وري هستند، باشد  هبهر
عالوه بر این، . توان، فرایندي کارا از همگرایی منطقه را مشتعل کرد تمرکززدایی مالی می
تواند با مقابله با تداخل و غلبه به تراکم نیروها به مناطق کمک  تمرکززدایی مالی می

یک ابزار ضروري براي مناطق براي رقابت کردن با  دهنده کند؛ استقالل مالی نشان
  ).Krugman, 2004; Bartolini et al, 2016 Baldwin &(کشش گرانشی از تراکم است 

خوبی مزین با برخی  کنند مناطقی که تنها به منتقدان تمرکززدایی مالی استدالل می
شوند، درنتیجه توسعه در  میمند  اند از تمرکززدایی مالی بهره ها شده ها و کیفیت توانایی

طور خاص، این گروه  به. یابد اي افزایش می هاي منطقه برخی مناطق کاهش و نابرابري
هاي  هاي مهم در ظرفیت شده داراي تفاوت  بازي در نظر گرفته بر این باورند زمین

هاي اجتماعی و  و در توانایی و ظرفیت) ظرفیت مالی و شایستگی دولت استانی(نهادي 
ست و این زمین بسیار ناهموار است ا) ها، و غیره وري، زیرساخت بهره(تصادي اق
)Rodríguez & Gill, 2005 .( عالوه بر این، رقابت براي عوامل سیار تولید

شود،  هاي مالیات ناکارآمد کم منجر می با نرخ» مسابقه به پایین«زیاد به یک  احتمال به
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ها برجسته  ها و کیفیت ا برخی تواناییدرنتیجه مشکالت مناطق کمتر مزین شده ب
در نهایت، حتی اگر رقابت مالیاتی باعث تخصیص کارآمد منابع شود، . شود می

شود، توسعه برخی مناطق  دیده می) Tiebout, 1956(طور که در مدل تایبوت  همان
  .اي ممکن است افزایش یابد هاي منطقه کاهش و نابرابري

  
 اي گذاري تمرکززدایی مالی و توسعه منطقهها و مجراهاي تأثیر کانال - 2

هاي موافق رشد،  تمرکززدایی، با قدرت دادن به مناطق فقیرتر و دامن زدن به سیاست
دهد که درجه  اما در مقابل برخی از مطالعات نشان می. دهد اي را افزایش می توسعه منطقه

اي  هاي منطقه ه نابرابريتمرکز مالی ممکن است به دلیل منافع متعارض مناطق فقیر و غنی ب
اي ممکن است منجر به توزیع مجدد ثروت در  هاي منطقه در منطقه وابسته باشد، نابرابري

 ).Kyriacou et al, 2016(اي و اصالحات در بخش عمومی شود  طول توزیع منابع منطقه
ي دارد، ا طورکلی از اینکه تمرکززدایی مالی تمایل به افزایش توسعه منطقه شواهد تجربی به

 ;Lessman, 2009; Ezcurra & Pascual, 2008; Gil et al, 2004(کند  حمایت می

Costa-Font, 2010 .(رسد مشروط بر سطح توسعه اقتصادي  اگرچه این نتیجه به نظر می
)Lessman, 2012 & Rodríguez & Ezcurra, 2010( کیفیت دولت ،)Kyriacou et al, 

 ,Blanco et al(سرانه، تقسیم قومی و سطح دموکراسی ، اندازه کشور، درآمد )2015

 & sacchi(ازآنجاکه اثر نابرابري به درجه تمرکززدایی مالی مرتبط است، . باشد) 2018

Salotti, 2014,2016 (دهند که تفاوت درآمد بیشتر در بین مناطق با تمرکز مالی  نشان می
هاي  ه دارد به اینکه نابرابرياشار) Beramendi, 2007(که  کمتر همراه است، درحالی

  .باالتر به تمرکززدایی بیشتر مرتبط است
گذاران و  ترجیحات و اولویت ناهمگون در میان مناطق، ممکن است سیاست

که توسعه  ، درحالی)Oates, 1972(سوي تمرکززدایی سوق دهد  تصمیم گیران را به
اي و تمرکززدایی مالی را  اي باال ممکن است تمایل به استقالل منطقه اقتصادي منطقه

اي را هم از طریق کانال مستقیم و هم از  تمرکززدایی مالی، توسعه منطقه. افزایش دهد
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تواند توسط تغییرات  دهد، اثرات مستقیم می طریق کانال غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می
هاي عمومی ایجاد شود و اثرات  در پیشرفت نظام مالیاتی و یا در ترکیب هزینه

 :مانند(رمستقیم نیز ممکن است از طریق تعدادي از عوامل اجتماعی و اقتصادي غی
که تحت تأثیر ) رشد، ثبات، درجه توسعه نهادي، اندازه مداخله دولت در اقتصاد

  .گیرند، ایجاد شود تمرکززدایی مالی نیز قرار می
 

 شده در حوزه سنجش نابرابري و همگرایی مناطق  مطالعات انجام
  مطالعات داخلی - 1

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و «اي با عنوان  ، در مطالعه)1394(خدیجه جوکار 
این مطالعه، تأثیر . به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته است» توزیع درآمد در ایران

هاي  را بر فقر و نابرابري درآمد در استان) عد درآمد و مخارجاز ب(تمرکززدایی مالی 
مورد ) 1 :1379 -  4 :1389(هاي پانلی در بازة زمانی  با استفاده از رویکرد دادهایران 

هاي نسبت سرشمار، شکاف و شدت  براي این منظور از شاخص. دهد ارزیابی قرار می
ها  گیري میزان فقر و شاخص ضریب جینی براي توزیع درآمد استان فقر براي اندازه

پسران وجود مسئله  CDتدا با استفاده از آزمون در این مطالعه، اب. شده است  استفاده
بررسی قرار گرفت، پس از مشخص شدن  وابستگی مقطعی براي متغیرهاي الگو مورد

صورت مقطعی  یافته به تعمیم ADFهاي ریشه واحد  وجود وابستگی مقطعی، از آزمون
)CADF (تخمین براي . شده است و آزمون هم جمعی پانلی وسترالند و اجرتون استفاده

 استفاده) CUP-FM(شده  روزرسانی مکرر و کامالً تعدیل ضرایب الگوها نیز از روش به
دهد، تمرکززدایی درآمدي در درازمدت باعث کاهش  نتایج تخمین نشان می. شده است 

. شود شود و تمرکززدایی مخارج باعث افزایش فقر در ایران می فقر در ایران می
جنبه درآمدي تأثیر منفی بر نابرابري درآمد دارد و در  طور تمرکززدایی مالی از همین

شود، ولی از بعد مخارج اثر  درازمدت باعث کاهش نابرابري درآمد در ایران می
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تمرکززدایی مالی بر نابرابري درآمد مثبت و در درازمدت موجب بدتر شدن توزیع 
  .شود درآمد در ایران می

سنجش تأثیر غیرخطی «ي با عنوان ا ، در مطالعه)1396(خندان و همکاران  گل
، تأثیر »)CUP-FMرهیافت (هاي ایران  تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت در استان

غیرخطی تمرکززدایی مالی از دو منظر تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی 
 30درآمد را بر روي اندازه دولت استانی، با استفاده از اطالعات آماري و اقتصادي 

براي این منظور . بررسی قرار داده است مورد 1381- 1391ستان ایران طی دوره زمانی ا
شده   تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت نیز استفاده: از متغیرهاي کنترل

نتایج تحقیق با تأکید بر مسئله وابستگی مقطعی و با استفاده از روش . است
را نشان ) CUP-FMرهیافت (شده   تعدیل روزرسانی مکرر و کامالً اقتصادسنجی به

هاي تمرکززدایی مالی بر روي اندازه دولت استانی به شکل  دهد که اثر شاخص می
هاي کشور در قسمت صعودي  تر استان اي که بیش گونه باشد؛ به معکوس می Uمنحنی 

دهنده  همچنین، نتایج برآورد پارامترهاي متغیرهاي کنترل نشان. این منحنی قرار دارند
تأثیرپذیري مثبت و معنادار اندازه دولت استانی از تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت 

  .و جمعیت است
تحلیل و «نامه کارشناسی ارشد با عنوان  ، در پایان)1397(علی حسنوند و همکاران 

» بررسی تمرکززدایی مالی بر کارایی و بهبود عملکرد بخش سالمت و درمان در ایران
به دلیل آنکه نظریات اقتصادي اعتقاد بر این . ندا بررسی و تحلیل موضوع پرداختهبه 

هاي عمومی منجر به افزایش منافع استانی و درنتیجه بهبود  دارند که تمرکززدایی هزینه
شود، این مطالعه به تحلیل تأثیر تمرکززدایی مالی بر بخش  هاي اجتماعی می شاخص

 31هاي آماري  از مدل خود رگرسیونی برداري پانل و دادهسالمت در ایران، با استفاده 
تعداد مشاهده به بررسی موضوع  3,720و با  1380- 1390استان ایران در بازه زمانی 

شده  هاي بررسی دهند تمرکززدایی مالی بر اساس شاخص نتایج نشان می. پرداخته است
هاي  بیمارستانی و سهم هزینههاي فعال  در این مطالعه، رابطه علیت مثبتی با میزان تخت
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با توجه به نتایج تجزیه واریانس . بهداشت عمومی از تولید ناخالص داخلی دارد
صورت عمده ناشی از  توان اذعان نمود که تغییرات بخش بهداشت و سالمت به می

و  57/1تغییرات تمرکززدایی مالی و سهم مخارج بخش بهداشت بوده و به ترتیب 
العمل آنی نیز  نتایج بررسی توابع عکس. دهند نات را توضیح میدرصد از نوسا 48/0

هاي تمرکززدایی درآمد بر روي میزان شاخص بخش  دهنده تأثیرات مثبت شوك نشان
شود با تمرکززدایی مالی و توزیع  گیري می در آخر نتیجه. باشد سالمت و بهداشت می

توان از طریق افزایش  هاي کشور، می مناسب بودجه دولت مرکزي ایران در استان
هاي بهداشت و سالمت، شاهد  هاي بهداشتی استانی و همچنین بهبود شاخص هزینه

  .رشد سطح سالمت عمومی در کل کشور بود
  
  مطالعات خارجی - 2

در پژوهشی به بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر نابرابري درآمدي  )2013( 1سانگ
با استفاده از روش رگرسیون حداقل  1978- 2007هاي  اي در چین در طی سال منطقه

این مطالعه تأثیر سه جنبه از تمرکززدایی ازجمله . مربعات معمولی پرداخته است
را بر ) عدم توازن عمودي(تمرکززدایی مخارج، تمرکززدایی درآمدي و قدرت استقالل 

وتحلیل  تجزیه. کند اي در چین در سی سال گذشته بررسی می نابرابري درآمد منطقه
) تمرکززدایی مخارج(دهد که تمرکززدایی مالی در طرف مخارج  قتصادسنجی نشان میا

نتایج . در چین به افزایش نابرابري درآمد در طول سه دهه گذشته کمک کرده است
 1980دهد که افزایش در سهم درآمدهاي محلی دولت از اواسط سال  همچنین نشان می

که تمرکز مجدد  فزایش داده است، درحالیاي را ا هاي منطقه نابرابري 1994تا سال 
عدم . اي داشت هاي منطقه تأثیر نسبتاً کمی بر کاهش نابرابري 1994درآمد در سال 

دهنده کاهش میزان تمرکززدایی مالی از اواسط  گیري شده، نشان توازن عمودي اندازه

                                                
1. Song  
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با توجه به  1994همچنین کاهش شدید تمرکززدایی مالی در سال . است 1980
هاي  اثر عدم توازن عمودي بر نابرابري. شده است الحات در تقسیم مالیات تجربهاص

گذاري نقل  ، با توجه به هدف1994اي در دو دوره قبل و بعد از اصالحات سال  منطقه
  .هاي محلی متفاوت است هاي دولت و انتقاالت مالی و انگیزه

بري درآمد خانوار را با اثرات تمرکززدایی مالی بر نابرا) 2014( 1ساچی و سالوتی
 2همکاري و توسعه اقتصادي  تا از کشورهاي عضو سازمان 23استفاده از یک نمونه از 

الگوي این پژوهش با استفاده از تخمین . بررسی کردند 1971- 2000در طول دوره 
نتایج این . اي برآورد شده است الگوهاي اثرات ثابت و روش حداقل مربعات دومرحله

ی اجراي تمرکززدایی مالی و گسترش مخارج در مقابل مالیات را بیان پژوهش چگونگ
نتایج این مطالعه، اهمیت ماهیت تمرکززدایی مخارج در مقابل تمرکززدایی . کند می

هاي  درآمدي و همچنین حدود واقعی واگذاري مسئولیت مخارج مستقل و قدرت
یش تمرکززدایی مالیاتی یک درجه افزا. دهد هاي محلی را نشان می مالیاتی به دولت

هاي این  یافته. شود باعث افزایش نابرابري درآمدي خانوار در درون یک کشور می
عنوان بهترین استراتژي براي  پژوهش به پایین آوردن درجه تمرکززدایی مالیاتی، به

  .کند بهبود توزیع درآمد تأکید می
اي،  هاي منطقه نابرابري«اي با عنوان  در مطالعه) 2016(و همکاران  3کریاکو

اند که میزان  به بررسی این موضوع پرداخته» تمرکززدایی مالی و کیفیت دولت
زمان تعیین  صورت هم اي، تمرکززدایی مالی و کیفیت دولت به هاي منطقه نابرابري

مشترك این سه  زمان براي تعیین این مطالعه با بهره گرفتن از مدل معادالت هم. شود می
همکاري اقتصادي و کشورهاي توسعه را محاسبه کرده   سازمان 23متغیر، یک پانل از 

                                                
1. Sacchi & Salotti 
2. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
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تواند  دهد که فرایند تمرکز مالی، همراه با بهبود کیفیت دولت، می نتایج نشان می. است
   .اي باشد هاي منطقه یک استراتژي مؤثر براي کاهش نابرابري

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر نابرابري « واناي با عن در مطالعه) 2018( 1مون
شهرداري و استان در کشور کره جنوبی پرداخته  16به بررسی موضوع در  »اي منطقه
وتحلیل رگرسیون چندگانه، تأثیر عدم تمرکز  این مطالعه با بهره گرفتن از تجزیه.است

سی، تمرکززدایی بر اساس این برر. اي را بررسی کرده است مالی بر نابرابري منطقه
اي با یکدیگر متفاوت  هاي محلی بر روي نابرابري منطقه هاي دولت درآمد و هزینه

هایی که در رابطه  هاي وابستگی مالی به خود، آن نسبت استقالل مالی و شاخص .هستند
لحاظ آماري با  داري از همبستگی معنی با تمرکززدایی مدیریت درآمد دولت هستند،

  .ي دارندا نابرابري منطقه
شده است به   شده است مطالعاتی که تاکنون در ایران انجام  طور که نشان داده همان

جمله رشد و ثبات اقتصادي، فساد،  بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر روي عواملی از
بررسی عوامل مؤثر بر  شده در مورد اما در مطالعات انجام ،اند پرداخته... اندازه دولت و 

. اي نشده است اي، تاکنون به نقش تمرکززدایی مالی اشاره بري منطقهکاهش نابرا
همچنین مطالعاتی نیز در خارج از کشور در مورد تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد 

توان به نقش  شده است که با توجه به این مطالعات، می  اقتصادي، فقر و نابرابري انجام
کاهش فقر و نابرابري در این کشورها پی  و تأثیر تمرکززدایی مالی در رشد اقتصادي،

صورت  ها تأثیر تمرکززدایی مالی بر هر یک از این عوامل را به البته بیشتر این. برد
بر همین اساس تفاوت این پژوهش با مطالعات قبلی . اند بررسی قرار داده جداگانه مورد

و تمرکززدایی مالی اي  اي میان نابرابري منطقه در این است که بررسی ارتباط دوسویه
 هاي پانلی مورد هاي اقتصادسنجی داده استان کشور را با استفاده از تکنیک 30براي 

  .دهد بررسی قرار می

                                                
1. Moon 
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 روش تحقیق

  هاي اصلی وتحلیل مؤلفه تجزیه - 1
هاي  آوري ابعاد و نماگرها مختلف عرصه این بخش بر اساس مطالعه بین با جمع

اي به  هاي اصلی دومرحله وتحلیل مؤلفه کمک تجزیهاجتماعی و به - گوناگون اقتصادي
اي در کشور  گیري جامع توسعه منطقه که قادر به اندازه) CIRD(ایجاد شاخصی ترکیبی 

اي را  شاخص ترکیبی بدست آمده از این روش، سطح توسعه منطقه. پردازد است، می
اي پارامتریک رویکرده). 1395 ،و براتی و کریمی موغاري 2016بین، (دهد  نشان می

ها براي نماگرهاي  ترین روش تعیین وزن عنوان مناسب آوري نماگرها به براي جمع
هاي  ها، تحلیل مؤلفه ترین روش که یکی از رایج ندا شده  ورودي شاخص مرکب پذیرفته

شده است و امکان شناسایی  معرفی 1این روش کاهش داده، توسط هتلینگ. اصلی است
. دهد ین تغییرپذیري در مجموعه وسیع از نماگرها دارد را میعوامل متعددي که بیشتر

با استفاده از این . شود این روش اغلب براي ادغام نماگرها یا نماگرها به کار برده می
توان با یک  توان کاهش داد و ترکیبی از نماگرها را می روش، ابعاد موردبررسی را می

هاي کلی نماگرهاي مختلف را  یاً ویژگکالاین شاخص، . شاخص جمعی ترکیب کرد
سازي نماگرهاي  طور متناوب براي یکپارچه از تحلیل مؤلفه اصلی، به. خواهد داشت

 ,Chen and Woo(شده است  مختلف و انتخاب یک شاخص ترکیبی مناسب استفاده

شده توسط   ، حداکثر سازي تغییرات توضیح دادهPCAویژگی کلیدي ). 2010
دهندگی را داشته باشند،  نماگرهایی که بیشترین توضیحآن دسته از . نماگرهاست

  .عنوان نماگرهاي اصلی انتخاب خواهند شد به
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  CIRDترکیب  - 2
بایستی توانایی ارائه  ها می اولین معیار در انتخاب ابعاد و نماگرها آن است که آن

مختلف  هاي تصویري کلی از اقتصاد اجتماعی و توسعه مناطق را دارا باشند و نیز جنبه
اي در  معیار دوم آن است که باید قادر به رفع اختالفات منطقه. دنتوسعه را پوشش ده

افقی  هم(مقایسه  حال رشد باشد، بنابراین باید بر اساس نماگرهاي فردي سازگار و قابل
ها  بایستی انتخاب داده سوم آنکه می. باشند) ها در طول سال(و هم عمودي ) بین مناطق(

ریزي شود؛ چهارم، ابعاد و نماگرها باید براي کاهش  چارچوب نظري پایهبر اساس یک 
با در نظر . دنها در دسترس باشند و نیز براي مطالعه سایر مطالعات شفاف باش داده

اي از  گرفتن مطالعات معتبر در مورد ساخت یک شاخص ترکیبی، این مطالعه مجموعه
منظور  به 2010- 1998ول دوره زمانی هاي در ط در دسترس را در سطح استان ينماگرها

تولید،  :مانند(اي در ایران  اجتماعی منطقه- هاي متعدد توسعه اقتصادي پوشش زمینه
زیست،  ها، حفاظت از محیط گذاري، تجارت، اشتغال، منابع انسانی، زیرساخت سرمایه

ه، به شد  توضیح داده 1این نماگرها، که در جدول . به کار گرفته است) علم و فناوري
اي در کشور  عنوان ستون اصلی توسعه منطقه تواند به شوند که می پنج بعد تقسیم می

، بعد پایداري )SII(، بعد علم و نوآوري )MEI(بعد اقتصاد کالن : شناخته شود
که  ،)PFI(و بعد خدمات عمومی ) HCI(، بعد سرمایه انسانی )ESI(محیطی  زیست

  .نماگرها هستند 5هرکدام از این ابعاد شامل 
جایی که سطح همبستگی مابین نماگرها در هر بعد داراي اهمیت است،  از آن

افزایش تعداد نماگرهاي ذیل هر بعد، خطا و تورش در تعیین مؤلفه اصلی مربوط به آن 
طح از سوي دیگر، حذف یک نماگر کلیدي در سنجش س. دهد بعد را افزایش می

رو، سعی شده است  ازاین. گانه، خطاي کلی را نیز در پی دارد توسعه هر یک از ابعاد پنج
ها در اغلب مطالعات تجربی، بیانگر  از نماگرهایی استفاده شود که عالوه بر ذکر آن

از سوي دیگر، استفاده از نماگرهایی همچون سرانه . واقعی سطح توسعه هر منطقه باشد
هاي فراوان در ماهیت و کیفیت  اي، به دلیل تفاوت تصادفات جادهفضاي سبز یا تعداد 
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. شوند اي محسوب نمی ها، نماگرهاي مناسبی براي سنجش دقیق سطح توسعه منطقه داده
هاي  تنهایی بسیار مناسب باشد، اما در کنار شاخص تواند به البته ذکر این نماگرها، می

هاي صورت گرفته  با بررسی پسدهد،  یتر دیگر، امکان خطاي مذکور را افزایش م مهم
اند که تا حد  شده  اي انتخاب گونه متغیرها به. اند شده  شده انتخاب  نماگر مطرح 25

د و متغیرها بر اساس آمار و اطالعات نامکان، توسط یک نهاد و مرجع رسمی منتشر شو
 1395و  1390، 1385هاي  استان در سال 30شده توسط مرکز آمار ایران براي  منتشر
  .اند شده  تعیین

 
   )CIRD( اي نماگرهاي شاخص ترکیبی پنج بعدي توسعه منطقه -1جدول 

 تعاریف نماگرها  ابعاد

بعد اقتصاد کالن
 )

M
EI

( GRP سرانه GRP  سرانه)به قیمت ثابت( 

 )٪( GRPگذاري مستقیم خارجی به  نسبت سرمایه گذاري مستقیم خارجی سرمایه

 )نسبت(تجارت صادرات واردات نسبت  تراز تجاري

 )٪(سرانه  GRPمتوسط هزینه سرانه به  مصرف

 )٪( GRPنسبت جبران نیروي کار به  جبران خسارت

بعد علم و نوآوري 
)

SII
(  

کل  نسبت مخارج دولت در تحقیق و توسعه به  دولت SIIمخارج 
  )٪(مخارج دولت 

  )قیمت ثابت(وري نیروي کار  متوسط بهره  وري نیروي کار بهره
هاي تحقیق و  درآمد سرانه در شرکت

  توسعه
قیمت (هاي تحقیق و توسعه  متوسط ارزش هزینه

  )ثابت
  (%)افزوده کل  بر ارزش R&Dافزوده  نسبت ارزش R&Dسطح مخارج 
  تعداد محققان  تعداد محققان

ت
بعد پایداري زیس

 
محیطی

 
)

ESI
(  

  به بودجه کل نسبت بودجه آب و فاضالب  صنعت آب و فاضالب
  افزوده کل افزوده مدیریت پسماند به ارزش ارزش  صنعت بازیافت زباله

  درصد جمعیت تحت پوشش خدمات فاضالب  خدمات فاضالب
  ارزش سرانه ضایعات ایجادشده  ضایعات زندگی

  زیست به بودجه کل نسبت بودجه محیط  صنعت ضد آلودگی
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بعد سرمایه انسانی 
)

H
C

I
  (%)کرده  نسبت جمعیت تحصیل  ها کرده تحصیلنسبت   )

  (%) 1rdبر بخش  3rdنسبت استخدام بخش  3rdاستخدام بخش 
  (%)نرخ اشتغال   نرخ اشتغال

  امید به زندگی  امید به زندگی
  (%)نسبت جمعیت شهري   نسبت شهري

بعد تسهیالت عمومی 
)

PFI
(  

کل  خدمات عمومی بهنسبت مخارج دولتی در   مخارج دولت در خدمات عمومی
  (%)مخارج دولت 

کل مخارج  ونقل به نسبت مخارج دولتی در حمل  وسایل نقلیه عمومی
  (%)دولت 

نفر  10,000مساحت جاده آسفالت به ازاي هر   جاده آسفالت
  )مترمربع(

افزوده  افزوده بخش آموزش به ارزش نسبت ارزش  آموزش
  کل

کل  مخارج دولتی در بهداشت و درمان بهنسبت   بهداشت و خدمات پزشکی عمومی
  (%)مخارج دولت 

  
  اي شناسی سنجش متقابل تمرکززدایی مالی و نابرابري منطقه روش - 3

اي و تمرکززدایی مالی بر روي یکدیگر  در این بخش تأثیر نابرابري منطقه
این جا با آن مواجه هستیم این است که  اي که در این گیرد، نکته موردبررسی قرار می

سازي این پژوهش بر اساس  مدل. صورت جداگانه برآورد نمود توان به معادالت را نمی
شده در مدل آن،  باشد که بر اساس تئوري معرفی می) 2016(مقاله کریاکو و همکاران 

علت آن . صورت متقابل بر یکدیگر اثر دارند اي به تمرکززدایی مالی و نابرابري منطقه
عادالت با این فرض مواجهیم که متغیرهاي توضیحی است که در برآورد تک م

اي و  جا بر اساس مبانی نظري نابرابري منطقه اند، اما در این شده زا تعیین صورت برون به
. باشند زا نمی شوند، برون عنوان متغیرهاي توضیحی آورده می تمرکززدایی مالی که به

  .زمان برآورد نمود ت همبنابراین این معادالت را باید در قالب سیستم معادال
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  معرفی مدل - 1- 3
بر اساس مطالبی که در بخش مبانی نظري بیان گردید و با توجه به مطالعات اخیر 

، از الگوي رگرسیونی زیر جهت بررسی )Kyriacou, 2016(خصوص مطالعه کریاکو  به
  :شود ده میهاي کشور استفا اي در استان تأثیر متقابل تمرکززدایی مالی بر نابرابري منطقه

Cird = f (fd, rgdp, sp, cr, tax, pr, fac) (8) 
Fd = f (cird, rgdp, sp, cr, tax, pr, fac) 
 

 - 	(CIRD) :اي شاخص توسعه منطقه  
 - (Fd) : مختلف يسناریو 2(شاخص تمرکززدایی مالی(  
 Fd1 )کل  نسبت مخارج در سطح استان به(تمرکززدایی مخارج ): اول يسناریو

  )مخارج عمومی دولت
 Fd2 )کل  نسبت درآمدها در سطح استان به(تمرکززدایی درآمد ): دوم يسناریو

  )درآمدهاي دولت
 - )rgdp :(اي تولید ناخالص داخلی منطقه 

 - )sp :( شاخص فضایی)ها تا تهران فاصله مراکز استان( 

 - )cr :(سرانه اعتبارات 

 - )tax :(مالیات سرانه 

 - )PR :(ضریب نفوذ 

 - )FAC :(تسهیالت سرانه 

جامعه . گرفته است  اي انجام این مطالعه از جهت نوع تحقیق، به روش کتابخانه
هاي کشور بوده تا تأثیر متقابل تمرکززدایی مالی و توسعه  آماري این مطالعه استان

در ارائه آمارها سعی شده است تا چنین براي سازگاري  هم. اي بررسی گردد منطقه
 هاي مورد داده. در نظر گرفته شود 1395- 1385اطالعات متغیرها براي دورة زمانی 

آوري و سپس  استفاده در این مطالعه از مرکز آمار، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد جمع
  .شده است  استفاده STATAافزار  براي برآورد مدل از نرم



   
  
  
  

 121     … تمرکززدایی مالیبررسی تأثیر متقابل 

 وتحلیل  تجزیه
  اي و تحلیل شاخص توسعه منطقه سنجش - 1

اي منجر  گیري نابرابري منطقه که ترکیب عوامل متعددي به شکل  آنجایی از
ابتدا . کارگیري ابعاد مختلف است اي در این تحقیق با به شود، تعیین نابرابري منطقه می

 ، علم و نوآوري)MEI(بعد اقتصاد کالن  5ها بر اساس  در مرحله اول نابرابري استان
)SII(محیطی  ، پایداري زیست)ESI( سرمایه انسانی ،)HCI ( و خدمات عمومی)PFI (

متشکل از ابعاد  CIRDگرفته و در مرحله بعد شاخص ترکیبی  وتحلیل قرار مورد تجزیه
و  1385هاي  اي براي سال مرحله و با استفاده از روش تحلیل مؤلفۀ اصلی دو یادشده
اي، از تحلیل مؤلفه اصلی  در سنجش نابرابري منطقه. گیرد مورد ارزیابی قرار می 1395

هاي اصلی  در این فرآیند، ابتدا برآورد حاصل از مؤلفه. شده است  اي استفاده مرحله دو
محیطی، سرمایه  اقتصاد کالن، علم و نوآوري، پایداري زیست(گانه  هر یک از ابعاد پنج

نحوه تعیین . شامل پنج نماگر استشود که هر بعد،  انجام می) انسانی و خدمات عمومی
با . ها، در بخش قبل بیان شد این پنج بعد و نماگرهاي مربوط به هر یک از آن

سپس . آید کارگیري تحلیل مؤلفه اصلی براي هر یک از ابعاد، یک شاخص بدست می به
با برآورد مجدد مؤلفه اصلی براي هر یک از این پنج شاخص، مؤلفه اصلی نهایی یا 

بر اساس مقادیر بدست آمده . اي بدست خواهد آمد شاخص ترکیبی توسعه منطقههمان 
در . محاسبه و تحلیل است  اي قابل براي هر استان در این شاخص، سطح نابرابري منطقه

ها،  تحلیل. شود صورت ترکیبی مشخص می هاي کشور به پایان نیز، سطح نابرابري استان
ترین سطح توسعه  هاي با پایین طح توسعه و استانهاي با باالترین س متمرکز بر استان

یافتگی مربوط به  ، باالترین سطح توسعه1385بر اساس این برآورد در سال . باشند می
باشد و استان سیستان و  هاي سمنان، یزد و مرکزي می ازآن استان استان تهران و پس
  .ترین سطح توسعه قرار دارد بلوچستان در پایین
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 CIRDهاي کشور از منظر شاخص  بندي استان رتبه -2جدول 
1385سال    1395سال    

شاخص  نام استان رتبه
یافتگی توسعه  

شاخص  نام استان
یافتگی توسعه  

تهران و البرز تهران و البرز 
 سمنان یزد  
یزد سمنان 
مرکزي اصفهان 
اصفهان قزوین 
قزوین  مازندران 
گیالن  فارس 
مازندران گیالن 
قم مرکزي 
خوزستان آذربایجان شرقی 
بوشهر بوشهر 
فارس خراسان رضوي 
خراسان رضوي خوزستان 
کرمان قم 
آذربایجان شرقی هرمزگان 
همدان زنجان 
 هرمزگان کرمان 
زنجان کهگیلویه و بویر احمد 
کرمانشاه خراسان جنوبی 
آذربایجان غربی کرمانشاه 
لرستان آذربایجان غربی 
چهارمحال و بختیاري گلستان 
خراسان شمالی همدان 
گلستان لرستان 
اردبیل اردبیل 
خراسان جنوبی ایالم 
ایالم کردستان 
 و بویر احمدکهگیلویه خراسان شمالی 
کردستان چهارمحال و بختیاري 
 سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان 
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یافتگی، بیانگر این  به لحاظ سطح توسعه 1385ها در سال  بررسی وضعیت استان
نزدیک تهران عمالً وضعیت هاي مرکزي و  نکته است که استان تهران و استان

گذاري و سرریز دانش در  وجود اثرات سرریز سرمایه. تري در توسعه دارند مناسب
دهقانی شبانی و (هاي مرکزي کشور به دلیل افزایش توسعه در این مناطق است  استان

که سرانه تولید ناخالص داخلی به  طوري به) 1395 ؛ براتی و کریمی،1394 اکبري،
و  31241، 34013، 51742هاي تهران، مرکزي، سمنان و یزد به ترتیب  انترتیب در است

. هاي کشور است هزار ریال بیشترین سرانه تولید ناخالص داخلی در بین استان 30633
در خصوص نرخ سواد به ترتیب استان تهران، سمنان، یزد، اصفهان و فارس بیشترین 

اصفهان و یزد باالترین هستند که  هاي قم، تهران، نرخ و از نظر نسبت شهري استان
  .هاي مرکزي است یافتگی استان مؤید علت توسعه

یافتگی، بیانگر این  به لحاظ سطح توسعه 1395ها در سال  بررسی وضعیت استان
هاي مرکزي و نزدیک تهران و همچنین سه استان  نکته است که استان تهران و استان

وجود اثرات سرریز . وسعه دارندتري در ت جنوبی کشور عمالً وضعیت مناسب
مرکز و جنوب کشور دلیل افزایش   تهران هاي گذاري و سرریز دانش در استان سرمایه

که سرانه تولید ناخالص داخلی به ترتیب در  طوري توسعه در این مناطق است به
و  189025، 41882،207674هاي تهران، یزد، مرکزي و قزوین به ترتیب  استان

هاي  یال به ترتیب بیشترین سرانه تولید ناخالص داخلی در بین استانهزار ر 183701
در خصوص نرخ سواد به ترتیب استان تهران، سمنان، یزد، اصفهان و . کشور است

هاي قم، تهران، اصفهان، یزد  بوشهر به ترتیب بیشترین نرخ و از نظر نسبت شهري استان
هاي مرکزي و سپس  تگی استانیاف و سمنان باالترین هستند که مؤید علت توسعه

  .هاي جنوبی کشور است استان
یافتگی، در مؤلفه اقتصاد  ترین سطح توسعه هاي با پایین منظور بررسی رتبه استان به

کالن به ترتیب کرمانشاه، کردستان و لرستان کمترین سطح توسعه و از نظر مؤلفه علم و 
بختیاري به ترتیب و چهارمحال هاي سیستان و بلوچستان، کردستان و  نوآوري، استان
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لحاظ مؤلفه سرمایه انسانی به ترتیب سیستان و  ترین سطح سرمایه انسانی و از پایین
ترین سطح قرار  و بویراحمد در پایین  بختیاري و کهکیلویهو بلوچستان، چهارمحال 

کردستان هاي سیستان و بلوچستان،  دارند که از منظر تولید ناخالص داخلی سرانه استان
هاي سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان  و لرستان و ازلحاظ نرخ سواد استان

کمترین مقدار و نیز در شاخص اشتغال به  82و  81,5، 76هاي  غربی به ترتیب با نرخ
د که تأییدکننده نباش هاي کرمانشاه، لرستان و کردستان را دارا می ترتیب استان

  .گیري است نتیجه
، باالترین سطح توسعه مربوط به استان تهران و 1385در سال  2س جدول بر اسا

و استان سیستان و . باشد هاي سمنان، یزد، مرکزي و اصفهان می آن استان از  پس
ترین  هاي کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم در پایین بلوچستان و سپس استان

یافتگی بین استان تهران و استان  وسعهسطح توسعه قرار دارند که بیشترین فاصله سطح ت
استان تهران، در دهد  طور که برآورد نشان می همان. باشد سیستان و بلوچستان می

یافتگی قرار دارد و نابرابري آنها از سمت مثبت  اطراف تهران باالترین سطح توسعه
یافتگی  عه، باالترین سطح توس1395در سال . هاي دیگر دارد بیشترین فاصله را با استان

هاي تهران، یزد، سمنان، اصفهان و قزوین است  ها مربوط به استان نسبت به سایر استان
هاي سیستان و بلوچستان، چهارمحال و  ترین سطح توسعه متعلق به استان و پایین

آید آن است که  آنچه از نتایج برمی. بختیاري، خراسان شمالی، کردستان و ایالم است
طور که در بخش قبلی  یز دانش همانرور به دالیل اثرات سرهاي مرکزي کش استان

ترین سطح  هاي مرزي کشور در پایین توضیح داده شد باالترین سطح توسعه و استان
هاي مرزي به بازار  توان دسترسی پایین استان که علت اصلی آن را می. توسعه قرار دارند

  . اشاره کرد
ها، در  وت بسیار باالتر از سایر استاناستان تهران با تفا 1395و  1385در سال 

هاي  هایی که در رتبه که استان درحالی. اي جاي گرفته است جایگاه نخست توسعه منطقه
از سوي دیگر، استان . اند، چنین تفاوتی در سطح توسعه ندارند گرفته بعدي قرار
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ترین سطح  ینها، در پای سیستان و بلوچستان نیز با اختالف بسیار بیشتر از سایر استان
اي و بیشترین  رو بیشترین اختالف توسعه منطقه ازاین. اي قرار دارد توسعه منطقه

هاي تهران و سیستان و  بین استان 1395و چه براي سال  1385نابرابري چه براي سال 
هاي میانی تفاوت چشمگیري با یکدیگر ندارند و عمالً فاصله  بلوچستان است و استان

هاي صدر و  دیگر آنکه استان. اي دارند در شاخص توسعه منطقهنزدیکی با یکدیگر 
نابرابري در سطح . شوند جا می هاي میانی جابه انتهاي جدول تقریباً ثابت هستند و استان

توسعه کشور بعد از حذف چند استان محدود از ابتدا و انتهاي جدول نابرابري خیلی 
هاي باالي  ر صدر قرار دارد و استانهمچنان استان تهران د فاحش نیست، در طی زمان 

نیافتگی عدم ثبات  هاي پایین و توسعه اند ولی در استان جدول ثبات خود را حفظ کرده
که موضوعی که حائز اهمیت است آنچه باعث ایجاد نابرابري در  و دیگر آن. وجود دارد
  .انی استشود سه مؤلفه اقتصاد کالن، علم و نوآوري و سرمایه انس ها می بین استان

  
  نتایج مدل پژوهش - 2

هاي با اطالعات محدود، هر یک از معادالت  اي یا روش هاي تک معادله در روش
هاي سایر  هاي معادله موردنظر و بدون توجه به محدودیت فقط با توجه به محدودیت

اي،  هاي تک معادله گردد به همین دلیل هست که به روش معادالت برآورد می
یعنی با افزایش حجم نمونه اریب و . هاي سازگار گویند که کارآیی مجانبی ندارند روش

سازگار هستند، اما چون حداقل واریانس را  وکند  ها به سمت صفر میل می واریانس آن
دلیل عدم کارایی مجانبی آنان نادیده گرفتن . ندارند، از کارایی برخوردار نیستند
هاي سیستمی، براي ضرایب از تمام  اما در روش. همبستگی جز اخالل معادالت است

  .)1392مهجوري کارمزدي، (شود  اطالعات موجود در سیستم معادالت استفاده می
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بررسی آزمون هم انباشتگی معادله تمرکززدایی مالی مخارج و : اول يسناریو
  اي شاخص توسعه منطقه

 :معادله اول - 

Cird =c  +c log(fd1) +c log(rgdp) +c log(sp) +c log(cr) +c log(tax) 
+c log(pr) +c log(fac) 

  
  اي با جز خطا  نتایج برآورد به روش حداقل مربعات دومرحله -3جدول 

  )سناریو اول –معادله اول (
  )CIRD(اي  شاخص توسعه منطقه: متغیر وابسته معادله اول

 احتمال  Zآماره   خطاي معیار  ضرایب نام متغیرها

  FD1( 6449/1  364/0  5/4  000/0(لگاریتم تمرکززدایی مالی مخارج 
  RGDP(  9713/0  419/0  32/2  021/0(ناخالص داخلی سرانه لگاریتم تولید 

  SP(  8147/0 -  168/0  84/4-  000/0(ها تا تهران  لگاریتم فاصله مراکز استان
  CR(  627/0  195/0  2/3  001/0(لگاریتم اعتبار سرانه 
  TAX(  787/0  164/0  78/4  000/0(لگاریتم مالیات سرانه 

  PR(  235/0  0848/0  77/2  006/0(لگاریتم ضریب نفوذ 
  FAC(  638/0  229/0  79/2  005/0(لگاریتم تسهیالت سرانه 
  000/0  53/3  076/1  805/3  عرض از مبدأ

  
دهنده افزایش نسبت اعتبارات استانی به  تمرکززدایی مالی مخارج که نشان

که یک  نحوي توجهی بر افزایش توسعه استانی دارد به اعتبارات ملی است تأثیر قابل
اي را افزایش  درصد توسعه منطقه 64/1درصد افزایش در تمرکززدایی مخارج حدود 

مالی، ضریب تمرکززدایی مالی  هاي دیگر تمرکززدایی دهد و در میان شاخص می
ها  دلیل عمده این افزایش آن است که با افزایش اختیارات استان. مخارج بیشترین است

ها و  ها، نیازها و سالیق استان، با توجه به شناخت کامل از ظرفیت در تعیین اولویت
عتبارات یافته و با افزایش ا ها افزایش هاي استان، کارایی و اثربخشی فعالیت محدودیت
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هاي توزیع درآمد و سطح زندگی مردم و درنتیجه  اجتماعی و اقتصادي میزان شاخص
از سویی دیگر افزایش توسعه اقتصادي ناشی از . یابد اي بهبود می توسعه منطقه

تمرکززدایی مخارج ممکن است به دالیلی ازجمله تضعیف قدرت دولت مرکزي جهت 
در دسترسی و کیفیت خدمات عمومی بدون در  دستیابی به توزیع متعادل درآمد، تنوع

گیرندگان ملی در طراحی  نظر گرفتن ترجیحات افراد، توانمندي پایین مقامات و تصمیم
  .طلبی استانی اتفاق افتد هاي استانی و باال بودن منفعت و تحویل سیاست

عنوان مکمل و همراه بازار  ازآنجاکه حضور دولتی قوي، ولی کوچک و پاسخگو به
رو  شود، ازاین ترین علت افزایش کارایی و رفاه جوامع تلقی می ، مهم)ه جایگزین آنن(

بسیاري از اقتصاددانان بخش عمومی، رهیافت تمرکززدایی مالی را در راستاي کاهش 
نقش دولت در تأمین کاالها و خدمات عمومی و دادن قدرت بیشتر به بازار و 

. کنند مثبت ارزیابی می ،ش اندازه دولتهاي محلی، در افزایش کارایی و کاه قدرت
بنابراین ضریب مثبت و نیز معنادار براي اصطالح اثر متقابل بین تمرکززدایی مالی 

علت باشد که تمرکززدایی مالی به کاهش   این اي، ممکن است به مخارج و توسعه منطقه
باعث شود و این مسئله  ها منجر می و حکمرانی خوب دولت) مرکزي(اندازه دولت 

شود در یک حکمرانی خوب خدمات محلی بهتر و کاراتري براي فقرا تدارك  می
  .شده و زندگی آنان را بهبود بخشد دیده

شده است متغیرهاي دیگر تأثیرگذار بر توسعه   نشان داده 3طور که در جدول  همان
چنانچه سرانه تولید . دار هستند اقتصادي، همه در سطح خطاي پنج درصد معنی

درصد  97/0لص داخلی استانی یک درصد افزایش یابد شاخص توسعه استان ناخا
یابد و با افزایش ضریب شاخص فضایی به میزان یک واحد بدین معنا که با  افرایش می

ها بر یکدیگر، توسعه  یز استانرها تا تهران به دلیل اثرات سر افزایش فاصله مراکز استان
  .یابد درصد کاهش می 81/0اقتصادي به میزان 

 62/0اي بـه میـزان    شاخص توسـعه منطقـه   ،با افزایش یک درصد اعتبارات سرانه
عنوان ابزار سیاستی  طور که گفته شد یکی از متغیرهاي مهم که به همان. دیاب افزایش می
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عنـوان   از این متغیر بـه  ها دولت. شود، سرانه اعتبارات دولتی است در مطالعات وارد می
از سـوي دیگـر،   . برند یک متغیر سیاست مالی براي دستیابی به اهداف توسعه، بهره می

هـا بـراي    هایی که دولت هاي اساسی و مشوق نقش اعتبارات دولتی در ایجاد زیرساخت
در ایـران نیـز بـراي کـاهش     . گیرنـد، اهمیـت بـاالیی دارد    گذاري بکار می رشد سرمایه

تر به لحاظ سـطوح فقـر، از ایـن ابـزار      اي و توجه به مناطق ضعیف هاي منطقه نابرابري
  .شود استفاده می

اي و پتانسـیل   مالیات سرانه، ازجمله متغیرهاي مهم و اثرگـذار بـر توسـعه منطقـه    
توانـد و فشـار بـر     سو می باالتر بودن این شاخص، از یک. خوداتکایی یک منطقه است

صادي را افزایش دهد، که مانعی بـراي توسـعه اقتصـادي    هاي اقت بخش تولید و فعالیت
اي و ظرفیـت بـاال بـراي     از سوي دیگـر، بیـانگر خوداتکـایی اقتصـاد منطقـه     . باشد می

هـاي مسـتقیم از    ریـزي مالیـات   به دلیل امکان کنترل و برنامه. سازي اقتصاد است مقاوم
که نتایج  ،باشد ي میگذاري اقتصاد سوي دولت، عمالً ابزار مهم و مفیدي براي سیاست

  .موافق با انتظارات است ،تخمین
دهی توسعه  ها عموماً براي جهت یکی از متغیرها و ابزارهاي مهم سیاستی که دولت

هاي مختلف اقتصادي  گیرند، میزان تسهیالت بانکی به بخش در مناطق مختلف بکار می
وصی، بیانگر هاي تخصصی و تجاري به بخش خص روند تسهیالت اعطایی بانک. است

هاي دریافتی توسط تولیدکننـدگان   اگرچه، بخشی از وام. اي است نابرابري شدید منطقه
هـا   گیرد، اما بررسی تفـاوت  هاي مختلف، از شعب بانکی استان تهران صورت می استان

ها باشد که  تواند قیاس مناسبی بین استان هاي مختلف، می در میزان وام اعطایی به بخش
 ،همچنین بـا افـزایش یـک درصـد در تسـهیالت سـرانه      . ید این امر استنتایج نیز مؤ

با افـزایش یـک واحـد    . یابد درصد افزایش می 63/0اي به میزان  شاخص توسعه منطقه
یابد، بـدین   درصد افزایش می 23/0شاخص ضریب نفوذ سیاسی ضریب نفوذ به میزان 

  .وسعه بیشتري خواهند یافتها از این منظر بیشتر باشد ت معنا که هرچقدر قدرت استان
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 :معادله دوم - 

Log(fd1) =c +c cird +c log(rgdp) +c log(sp)+c log(cr)+ 
c log(tax)+c log(pr)+c log(fac) 

  
  اي با جز خطا  نتایج برآورد به روش حداقل مربعات دومرحله -4جدول 

 )سناریو اول –معادله دوم (

  FD1(log(تمرکززدایی مالی مخارج لگاریتم : متغیر وابسته معادله اول
 احتمال  Zآماره   خطاي معیار  ضرایب نام متغیرها

  CIRD( 222/0  0558/0  98/3  000/0(اي  شاخص توسعه منطقه
  RGDP(  821/0  104/0  84/7  000/0(لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه 

  SP(  046/0  0603/0  77/0  442/0(ها تا تهران  لگاریتم فاصله مراکز استان

  CR(  394/0  0991/0  98/3  000/0(لگاریتم اعتبار سرانه 
  TAX(  735/0  239/0  06/3  002/0(لگاریتم مالیات سرانه 

  PR(  095/0  0385/0  49/2  013/0(لگاریتم ضریب نفوذ 
  FAC(  748/0  247/0  03/3  002/0(لگاریتم تسهیالت سرانه 
  131/0  -51/1  58/0  -875/0  عرض از مبدأ

  
طرفه بین تمرکززدایی مالی و توسعه  اغلب مطالعات تجربی قبلی به رابطه یک

عنوان متغیرهاي  طور مستقیم به اند، که در آن متغیر تمرکززدایی، یا به اي پرداخته منطقه
یا غیرمستقیم ) a2014 ،b2014و ساکی و سالوتی،  2008ایزورا و پاسکوال، (توضیحی 

و کریاکو و  2010پوز و ایزورا، - ؛ رودریگز2009من، لس(عنوان متغیرهاي ابزاري  به
ها و نابرابري بین توسعه مناطق نیز  اما تفاوت. اند وارد مدل شده) 2015همکاران، 

تواند باري بر میزان درجه تمرکززدایی مالی داشته باشد به همین علت در این  می
طور که در  همان. گرفته است صورت دوطرفه موردبررسی قرار پژوهش این رابطه به

اي، تمرکززدایی  شده است با افزایش یک درصد در توسعه منطقه  نشان داده 9جدول 
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هاي با سطوح  یابد بدین معنا که استان درصد افزایش می 222/0مالی مخارج به مقدار 
مختلف توسعه احتماالً تمایالت متفاوتی نسبت به نوع کیفیت و کمیت کاالهاي عمومی 

نتایج تحقیق نابرابري توسعه شاخص خوبی براي سنجش تغییرات  بر اساس. دارند
تقاضا است یعنی هرچه تغییرات تقاضا بیشتر باشد سطح تمرکزگرایی مالی کمتر است 

شده  طور که در جدول باال نشان داده همان). یا سطح تمرکززدایی مالی بیشتر است(
اعتبارات سرانه، درآمد مالیاتی اي،  است تأثیر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه منطقه

و . درصد معنادار است 5سرانه، ضریب نفوذ و تسهیالت سرانه در سطح خطاي 
بیشترین تأثیر بر تمرکززدایی مالی تولید ناخالص داخلی و سپس تسهیالت سرانه و 
اعتبارات سرانه را دارد و همچنین تأثیر شاخص فضایی بر تمرکززدایی معنادار 

  .باشد نمی
  

زمان تمرکززدایی مالی درآمدي و شاخص  بررسی معادله هم: دوم يریوسنا
  اي توسعه منطقه

 :معادله اول - 

Cird =c  +c log(fd2) +c log(rgdp) +c log(sp) +c log(cr) +c log(tax) 
+c log(pr) +c log(fac) 
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  اي با جز خطا  نتایج برآورد به روش حداقل مربعات دومرحله -5جدول 
 )سناریو دوم -معادله اول (

  )CIRD(اي  شاخص توسعه منطقه: متغیر وابسته معادله اول
 احتمال  Zآماره   خطاي معیار  ضرایب نام متغیرها

  FD2( 131/1  220/0  13/5  000/0(لگاریتم تمرکززدایی مالی درآمدي 
  RGDP(  343/0  109/0  14/3  002/0(لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه 

  SP(  835/0-  251/0  32/3-  001/0(ها تا تهران  استان لگاریتم فاصله مراکز

  CR(  599/0  196/0  05/3  002/0(لگاریتم اعتبار سرانه 

  TAX(  875/0  196/0  45/4  000/0(لگاریتم مالیات سرانه 

  PR(  283/0  102/0  75/2  006/0(لگاریتم ضریب نفوذ 

  FAC(  099/0  044/0  22/2  026/0(لگاریتم تسهیالت سرانه 

  045/0  00/2  221/1  244/0  مبدأ عرض از
  
اي در  طورکلی نتایج بدست آمده از تخمین ضرایب الگوي توسعه منطقه به
. اي دارد هاي ایران در بعد درآمدي تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر توسعه منطقه استان

عنوان یکی از عوامل  این نتیجه بدین معنی است که شاخص تمرکززدایی درآمد به
. تأثیرگذار بر توسعه توانسته است توزیع درآمد را در دوره مورد مطالعه بهبود بخشد

عالمت آن نیز با انتظارات نظري مبنی بر تأثیر مثبت تمرکززدایی درآمد بر توزیع درآمد 
توجهی بر افزایش توسعه استانی  شاخص تمرکززدایی درآمدي تأثیر قابل. منطبق است

  .دارد
هایی که به  هاي استانی براي طراحی و اجراي سیاست دولتبا توجه به اینکه 

نیازها و ترجیحات محلی پاسخ دهند داراي اطالعات بهتر و انگیزه بیشتر نسبت به 
کنندگان براي یک کاال یا  طور چون ترجیحات مصرف دولت مرکزي هستند، همین
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ها،  ستانرو، با افزایش اختیارات درآمدي به ا خدمت معین متفاوت است، ازاین
هاي استانی با توجه به نزدیکی به مردم هر منطقه، نسبت به دولت مرکزي بهتر  دولت

کنندگان را تشخیص داده و همچنین با توجه به  هاي مصرف توانند سالیق و خواسته می
توانند منابع  نزدیکی به مردم منطقه و شناخت بهتر افراد فقیر از غیرفقیر در آن منطقه می

صورت کاراتر تخصیص دهند، درنتیجه با افزایش رفاه، سطح زندگی مردم  عمومی را به
  .شود کند و از این طریق باعث بهبود توزیع درآمد می بهبود پیدا می

ضریب مثبت و معنادار براي اثر متقابل بین تمرکززدایی مالی  5بر اساس جدول 
متغیر به میزان یک اي بدین معناست که با افزایش این  درآمدي و شاخص توسعه منطقه

از سوي . یابد درصد افزایش می 13/1درصد، شاخص توسعه استان به میزان حدودي 
توان  می ،دیگر تأثیر تمرکززدایی مالی درآمدي کمتر از تمرکززدایی مالی مخارج است

یافته نظیر استان  هاي کمتر توسعه گفت با توجه به ظرفیت پایین درآمدي در استان
ان، ایالم، چهارمحال و بختیاري، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، سیستان و بلوچست

کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان میزان شاخص درآمدي در این 
هاي  با افزایش ظرفیت مالیاتی، تبدیل ردیف. ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد استان

بخش دولتی و خصوصی در امور گذاري  درآمدي به استانی، تسهیل امور سرمایه
توان کماکان  می ،ها اي و انسانی در این استان زیربنایی و تولیدي و مدیریت منابع هزینه

  .ها را شتاب بخشید توسعه استان
شده است متغیرهاي دیگر تأثیرگذار بر توسعه اقتصادي،  طور که نشان داده همان

چه سرانه تولید ناخالص داخلی چنان. دار هستند همه در سطح خطاي پنج درصد معنی
یابد و با  درصد افزایش می 34/0استانی یک درصد افزایش یابد شاخص توسعه استان 

ها بر یکدیگر،  یز استانراثرات سرکاهش افزایش ضریب شاخص فضایی به دلیل 
  .یابد توسعه اقتصادي کاهش می

 60/0یزان اي به م سرانه شاخص توسعه منطقه ،با افزایش یک درصد اعتبارات
عنوان ابزار سیاستی  طور که گفته شد یکی از متغیرهاي مهم که به همان. دیاب افزایش می
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عنوان  از این متغیر به ها دولت. شود، سرانه اعتبارات دولتی است در مطالعات وارد می
از سوي دیگر، . برند یک متغیر سیاست مالی براي دستیابی به اهداف توسعه، بهره می

ها براي  هایی که دولت هاي اساسی و مشوق رات دولتی در ایجاد زیرساختنقش اعتبا
در ایران نیز براي کاهش . گیرند، اهمیت باالیی دارد گذاري بکار می رشد سرمایه

تر به لحاظ سطوح فقر، از این ابزار  اي و توجه به مناطق ضعیف هاي منطقه نابرابري
اي و  یرهاي مهم و اثرگذار بر توسعه منطقهمالیات سرانه، ازجمله متغ. شود استفاده می

 ،ها پتانسیل خوداتکایی یک منطقه است که با افزایش یک درصد در مالیات سرانه استان
یابد و تأثیرگذارترین شاخص بر  درصد افزایش می 87/0شاخص توسعه به میزان 

  .اي است توسعه منطقه
دهی توسعه  موماً براي جهتها ع یکی از متغیرها و ابزارهاي مهم سیاستی که دولت

هاي مختلف اقتصادي  گیرند، میزان تسهیالت بانکی به بخش در مناطق مختلف بکار می
هاي تخصصی و تجاري به بخش خصوصی، بیانگر  روند تسهیالت اعطایی بانک. است

هاي دریافتی توسط تولیدکنندگان  اگرچه، بخشی از وام. اي است نابرابري شدید منطقه
ها  گیرد، اما بررسی تفاوت مختلف، از شعب بانکی استان تهران صورت میهاي  استان

ها باشد که  تواند قیاس مناسبی بین استان هاي مختلف، می در میزان وام اعطایی به بخش
شاخص توسعه  ،نتایج نیز مؤید این امراست و با افزایش یک درصد در تسهیالت سرانه

با افزایش یک واحد شاخص ضریب . یابد میدرصد افزایش  099/0اي به میزان  منطقه
یابد، بدین معنا که هرچقدر  درصد افزایش می 28/0نفوذ سیاسی ضریب نفوذ به میزان 

  .ها از این منظر بیشتر باشد توسعه بیشتري خواهند یافت قدرت استان
  
 :معادله دوم - 

Log(fd2) =c +c cird +c log(rgdp) +c log(sp)+c log(cr) + 
c log(tax)+c log(pr)+c log(fac) 
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  اي با جز خطا  نتایج برآورد به روش حداقل مربعات دومرحله -6جدول 
 )سناریو دوم -معادله دوم (

  )FD2 log(لگاریتم تمرکززدایی مالی درآمدي : متغیر وابسته معادله دوم
 احتمال  Zآماره   خطاي معیار  ضرایب نام متغیرها

  CIRD( 395/0  0737/0  35/5  000/0(اي  شاخص توسعه منطقه
  RGDP(  422/0  112/0  74/3  000/0(لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه 

  SP(  203/0  105/0  93/1  054/0(ها تا تهران  لگاریتم فاصله مراکز استان
  CR(  372/0  171/0  17/2  003/0(لگاریتم اعتبار سرانه 
  TAX(  321/0  107/0  98/2  001/0(لگاریتم مالیات سرانه 

  PR(  121/0  036/0  38/3  042/0(لگاریتم ضریب نفوذ 
  FAC(  080/0  040/0  03/2  002/0(لگاریتم تسهیالت سرانه 
  294/0  -05/1  686/0  -719/0  عرض از مبدأ

  
شده است با افزایش یک درصد در توسعه   نشان داده 6طور که در جدول  همان

یابد بدین معنا  درصد افزایش می 395/0اي، تمرکززدایی مالی درآمدي به مقدار  منطقه
هاي با سطوح مختلف توسعه احتماالً تمایالت متفاوتی نسبت به نوع کیفیت و  که استان

شاخص  ،عهنابرابري توسکه دهد  نتایج تحقیق نشان می. کمیت کاالهاي عمومی دارند
خوبی براي سنجش تغییرات تقاضا است یعنی هرچه تغییرات تقاضا بیشتر باشد سطح 

بر این اساس باید ) یا سطح تمرکززدایی مالی بیشتر است(تمرکزگرایی مالی کمتر است 
کنند به کمک توزیع مجدد منابع از  هاي عمومی متمرکزتر تالش می بپذیریم که بخش

. تري به لحاظ جغرافیایی انجام دهند توزیع متوازن ،یرترتر به مناطق فق مناطق غنی
تولید ناخالص داخلی  هايشده است تأثیر متغیر  طور که در جدول باال نشان داده همان

ها تا تهران، درآمد مالیاتی سرانه،  اي، اعتبارات سرانه، فاصله مراکز استان سرانه منطقه
از میان این رصد معنادار است و د 5ضریب نفوذ و تسهیالت سرانه در سطح خطاي 

بیشترین تأثیر را بر شاخص تولید ناخالص داخلی و سپس اعتبارات سرانه متغیرها 
  .دندارتمرکززدایی مالی 
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  گیري نتیجه
اي در کشورها، در  با توجه به ارتباط دوسویه مابین تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه

اي و تمرکززدایی مالی درآمدي در  نطقهاین مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه م
گرفته است که  براي این منظور، در دو بخش مطالعه انجام. ایم هاي کشور پرداخته استان

اقتصاد کالن، علم و (بعد  5بر اساس  CIRDدر بخش اول، شاخص ترکیبی توسعه 
از و با استفاده ) محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی نوآوري، پایداري زیست

برآورد  1395تا  1385در مقاطع زمانی ) PCA(اي  روش تحلیل مؤلفۀ اصلی دومرحله
زمان و روش حداقل مربعات  در بخش دوم، با استفاده از معادالت هم. شده است

مخارج (به بررسی اثرات متقابل تمرکززدایی مالی ) EC2SLS(اي با جز خطا  دومرحله
و بهترین شیوه تمرکززدایی مالی درآمدي در اي پرداخته  و توسعه منطقه) و درآمدي

  . شده است  عنوان یکی از اهداف اصلی این تحقیق معرفی کشور به
اي است و این  که متغیر اصلی این تحقیق، توسعه و نابرابري منطقه آنجا از

شود، نخستین گام این مطالعه ایجاد  منتشر نمیو صورت رسمی محاسبه  شاخص به
. هاي کشور است یافتگی استان به تصویر کشیدن سطح توسعهشاخصی ترکیبی براي 

اي را به دست آورده و بر  اي ابتدا شاخص توسعه منطقه منظور سنجش سطح منطقه به
که توسعه،  آنجا از. یماساس آن، میزان نابرابري در سطح توسعه را مورد تحلیل قرار داد

اي در آن ایجاد شود، در این  مالحظه مدت تغییرات قابل اي نیست که در کوتاه پدیده
دهد، براي  تحقیق سعی شده است بیشترین بازه زمانی که اطالعات آماري اجازه می

هاي آماري، سطح  بر اساس محدودیت. محاسبات سطح توسعه در نظر گرفته شود
به تفکیک هرسال براي  1395تا  1385هاي  اي در این تحقیق براي سال توسعه منطقه

  .شده است  هاستان محاسب 30
دهد که استان تهران در باالترین  ، نشان مییادشدهنتایج تحقیق حاصل از مراحل 

ترین سطح توسعه قرار دارند و این  سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان در پایین
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باشند و  هاي کشور می دو استان عمالً بازگوکننده نابرابري گسترده در سطح استان
ترین سطح شاخص  اختالف بین باالترین سطح و پایین(اي  طقهبیشترین نابرابري من

مربوط به ابعاد علم و نوآوري و سرمایه انسانی است که از ) توسعه هریک از ابعاد
تمرکززدایی مالی مخارج که . باشند اي می کننده نابرابري منطقه عوامل اصلی تعیین

توجهی بر  ملی است تأثیر قابلدهنده افزایش نسبت اعتبارات استانی به اعتبارات  نشان
که یک درصد  نحوي افزایش توسعه استانی نسبت به تمرکززدایی درآمدي دارد به

دهد و  اي را افزایش می درصد توسعه منطقه 64/1افزایش در تمرکززدایی مخارج حدود 
هاي دیگر تمرکززدایی مالی، ضریب تمرکززدایی مالی مخارج بیشترین  در میان شاخص

ها در تعیین  ل عمده این افزایش آن است که با افزایش اختیارات استاندلی. است
ها و  ها، نیازها و سالیق استان، با توجه به شناخت کامل از ظرفیت اولویت

یافته و با افزایش اعتبارات  ها افزایش هاي استان، کارایی و اثربخشی فعالیت محدودیت
مد و سطح زندگی مردم و درنتیجه هاي توزیع درآ اجتماعی و اقتصادي میزان شاخص

از سویی دیگر افزایش توسعه اقتصادي ناشی از . یابد اي بهبود می توسعه منطقه
تمرکززدایی مخارج ممکن است به دالیلی ازجمله؛ تضعیف قدرت دولت مرکزي 
جهت دستیابی به توزیع متعادل درآمد، تنوع در دسترسی و کیفیت خدمات عمومی 

گیرندگان ملی  ترجیحات افراد، توانمندي پایین مقامات و تصمیمبدون در نظر گرفتن 
  .فتدبیطلبی استانی اتفاق  هاي استانی و باال بودن منفعت در طراحی و تحویل سیاست
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