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 های ایران: نابرابری در استانوضعیت  ارزیابی 

 (دستاوردهاو ها جهت گیری)
 

 1بیژن باصری

 

 دریافت: ...                    پذیرش: ...

 چکیده
لت  شود. اثربخشی سیاستهای دوها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب میهای خطیر دولتاز مسئولیت کیکاهش نابرابری ی

. بخشی از 2به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارددر کاستن از نابرابری 

رایی، درجه گمنطقه ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص ای از مزیتهای اقتصادی و اجتماعی منطقه ای است. نابرابری منطقهنابرابری

ین پژوهش ا اثر می پذیرد. در تعیین اولویت های سرمایه گذاری گیری کلان آمایش سرزمین تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت

ل به دولت در نیاجرایی سیاستهای  بدین منظور، ر استان های ایران و دستاوردهای آن را ارزیابی نموده است.وضعیت نابرابری د

بر اساس الگوی ویلیامسون و  0931تا 0931ای به منظور کاهش نابرابری استانی در دوره های منطقهتوسعه متوازن و رفع عدم تعادل

در کاستن از نابرابری ارزیابی شده است. برآوردها نشان می دهد که مات اجرایی دولت و اقدا گذاریسیاست دستاوردتایل برآورد و 

ها در برخی استان ها موجب کاهش نابرابری و در برخی استاندر قالب مخارح سرمایه ای و هزینه ای دولت تخصیص منابع دولتی 

نابرابری در برخی استان ها دارای کارایی و در برخی کارایی مخارج دولتی در کاهش .به عبارت دیگر، موجب افزایش آن شده است

 فاقد کارایی لازم بوده است. 

 

  سیاستگذاری دولتشاخص تایل ،  شاخص ویلیامسون ،   ،استانی نابرابریواژگان کلیدی: 

 JEL :O15،I32،H71,H72طبقه بندی 

 

 مقدمه: .1
هدف اساسی این مقاله ارزیابی سیاستهای اجرایی دولت در زمینه کاهش نابرابری منطقه ای و استانی در چند 

ید مورد تأکدر زمره اهداف دولت و کاهش نابرابری  در اکثر برنامه های قبل و بعد از انقلاب دهه اخیر است. 

ه داخلی و چه در عرصه بین المللی در زمره کاهش نابرابری چه در عرصبرنامه ریزان و سیاستگذاران بوده است.

اهداف مهم دولت ها قرار دارد و در متون مختلف اقتصادی مورد تأکید صاحب نظران و نهادهای مهم جهانی 

بهره مندی  و مردم  تری از گسترده فیمشارکت طبه منظور  یالمللنیب یاز نهادها یاریبسدر این راستا،  است.
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2 Griffin Keith,1999 
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دهنده رشد مناطق  لیموضوع  در مورد عوامل تشک نیادارند.  دیتأکاز دستاوردهای آن بر کاهش نابرابری 

 است. میقابل تعم و کاهش شکاف توسعه ای بین مناطق آنها  تیگسترش فعال،

تی است متفاوعوامل تابع  اقتصادی و اجتماعی  یهابرابری فرصت چهبه معنای برابری درآمدی و چه برابری 

انگیزه  دتش و پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوارها بخشی  ریشه در  سیاست دولت و  ریشه دربخشی از آن  که

از نظر  ،آن ییکایدئولوژجنبه های برابری مانند انصاف ارزشی اجتماعی است که فارغ از  دارد.و تلاش افراد 

 ندکا نابرابری در نتیجه نبود درآمد و  فرصت هایبخشی از   .اندبه آن حساسافراد فرهنگی،اجتماعی و مذهبی 

های رصتبر اساس فتنها  ،قابل تحمل و مورد پذیرش نابرابری  ید.آمیبوجود  انتخاب در و محدودیت اقتصادی

نابرابری در صورتی  (0911). بر اساس دیدگاه رالزواجد اهمیت است 0گیتاقتصادی و شایس ،برابر اجتماعی 

به همین دلیل  .داشته باشد در بر محروم جامعهتنگدست و  های پذیرفته است که  بیشترین منفعت را برای گروه

رالز آن نوع نظام اقتصادی  و اجتماعی را عادلانه می داند که قوانین مربوط به عدالتش به دست گروهی نوشته 

تناسب شرایط خاصی این  هو جانبدارانه و به نفع گروه خاصی یا ب دارندقرار  "2پرده جهل"شوند که در پس 

 است. اجتماعیبرای نهاد  انصاف می داند که  برترین فضیلت  تبلورقوانین را وضع ننمایند.وی عدالت را 

درآمدی  ،صادیاقت ریشه در نابرابرینابرابری فضایی  .استمنطقه ای و فضایی  موجود نابرابریبخشی از امروزه 

ق رونق و رکود در مناطنابرابری به شکل   ایجاد کنندهعوامل سایی شنا در این زمینه،.داردمناطق  اجتماعیو 

، بویژه در شدر فزاینده در قطب هایعوامل  ،مناطق پییشرودر و سرعت رشد اقتصادی   بهبود ،کمتر توسعه یافته

 میزان ،از مناسبات تجاری داخلی،فراگیر علاوه بر عوامل  نابرابری منطقه ای ،دارند ویژه ای اهمیتکلان شهرها 

 اثر می پذیرد.جهانی تعاملات گسترش  هم پیوندی با جهان خارج در قالب و  هادامنه و شدت آن

ام  و تراکم پدیده ازدح،خارجیمثبت و منفی پیامدهای  دیده شکست بازار،پاز  خود رابری فضایی و منطقه ایبنا

ه ولت بدهزینه ای و عمرانی توسط  مخارج تخصیص رشد کلان شهرها، چگونگی  این زمینه،در اثر می پذیرد..

ور آن به منظ تسهیل و مهاجرت ها و تصمیم گیری در مورد اعمال محدودیت در غیرمتمرکزو متمرکز  شکل

 و اگر با  است از نابرابری کلی بخشینابرابری فضایی  بر نابرابری فضایی نقش دارد.کاهش شکاف دستمزدها 

ومیت های محر، گسترش ، بر ثبات سیاسیدشو عجین آمیخته به قدرت های سیاسی و نخیگانیایدئولوژی 

 نابرابری را تشدید می کند.پدیده اجتماعی فشار وارد نموده و 

                                                            
1 Merit 
2 The Evil of Ignorance 
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نابرابری بین افراد  ،0عمودی.در نابرابری .به دو شکل عمودی و افقی تقسیم بندی می شود از این زاویه نابرابری

ریشه یابی نابرابری بر ،2نابرابری افقی در ،شوداجتماعی بررسی می  -اقتصادی و خانوارها در داخل یک طبقه 

در زمره  و فضایی .نابرابری مناطق(9،2111،)استوارتشودجنسیت و سکونتگاه افراد بررسی می  مبنای نژاد،

تنش  بروز هبنادیده انگاشتن آن  اهمیت نابرابری افقی در این است که افقی دسته بندی می شود. های نابرابری

  (2111.)استبای،4و ایجاد عدم تعادل در پهنه سرزمین منجر شود ها مهاجرتگسترش های داخلی، 

در   .ش داردنقاز دیدگاه نظری نابرابری فضایی به چندین شیوه  بر الگوی توسعه اقتصادی در یک کشور 

( و گالور و 0331سینا و پروتی )ل( و آ0334آلسینا و رودریک) افرادنابرابری درآمدی  معطوف بهبررسی های 

( ریشه نابرابری را در بی ثباتی سیاسی و کانال های توزیعی مربوط به آن می دانند 2111(  و گالور )2114مائو)

امه ی تصاعدی برای تامین مالی  برناز طریق نرخ های بالاتر مالیات ها "سیاستهای بازتوزیعی عمدتاکه در آن 

د این موضوع  به کارایی تخصیص منابع عوامل تولی ها و اقدامات برابر سازی مناطق مورد استفاده قرار می گیرد،

در فرایند توسعه آسیب می رساند. مناطقی که با تاحیر وارد فرایند توسعه می شوند، از بی ثباتی های سیاسی و 

ها نهفته است،آسیب می بینند.این موضوع در مورد ایران که سیاستها ماهیتی ملی دارند تبعیضی که در درون آن

اما در مورد کشورهایی مانند بریتانیا که از چندپارگی قومی رنج می برند در ،تصویر متفاوتی ارائه می کند.

میان تقابل م بر رابطه  "پژوهش های تجربی در این زمینه عمدتا می گذارد. فرایند یکپارچگی اقتصادی آنان اثر

معکوس آن را مطرح و ویلیامسون   uبه شکل  0311تاکید دارند که کوزنتس در سال  رشد اقتصادی و نابرابری

به مناطق تعمیم داد. در این بررسی در ابتدای فرایند توسعه رابطه میان نابرابری و رشد آن را  0311در سال 

 نابرابری بیشتر همراه است.اقتصادی تشدید شده و رشد با گسترش 

ابرابری کاهش بازتوزیع درآمد نبا دستمزدها تعدیل و  ،در فرایند توسعه با پیشرفت اقتصادی و گسترش مهاجرت

نشان دهنده آن است   1(2104( و لسمن)2113شواهد تجربی  بر اساس مطالعات بریوس و استرابول) می یابد.

معنا که این به  .خواهد داشت  Nخارج شده و شکلی شبیه به   uل در سطوح بالای توسعه نابرابری از شک که

بنابر این فرضیه کوزنتس .1 (2102،لسمن و سیدل 0311)آموس، .می یابددر سطوخ بالای توسعه نابرابری افزایش 

مسکوت  نابرابری وشته و در مورد علیت میان رشد اشاره دارشد اقتصادی  ونابرابری همبستگی میان  "صرفا،

 .است

                                                            
1 Vertical Inequality 
2 Horizential Inequality 
3 Stewart, (2005) 
4 Ostby (2008) and Lessmann (2016) 
5Barrios and Strobl (2009), Lessmann (2014)  
6 Amos (1988) , Lessmann and Seidel (2017( 
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مورد  برخی رابطه منفی آن راو  را مثبت رابطه علیتی نابرابری و رشد اقتصادیبرخی ت اطیف دوم مطالعدر 

(،پرسون و 0334، اما آلسینا و رودریک)0(2111(،فوربس )2111برو ) ،1998)لی و ژو ))توجه قرار داده اند

کید قرار داده اند. این موضوع در رابطه منفی میان رشد و نابرابری را مورد تآ .  2(2101( و نوست)0334تالبینی )

های کمتر توسعه یافته قوی تر و حتی وقتی مناطق را با متغیرهای دامی دخالت دهیم،این رابطه ضعیف تر کشور

( با تعمیم این موضوع به مناطق دریافت از نظر برآوردهای 2103آلسینا )و  9 2019) (آچن و لسمن می شود.

 با فرض  رد.وجود دادر سطح ملی اقتصاد سنجی  رابطه منفی بین نابرابری قومیت ها و مناطق با رشد اقتصادی 

دو عامل  راقتصادی، نابرابری می تواند به صورت توآمان از هاز نظر تفاوت های منطقه ای و  دو گانهناهمگونی 

بر  4آثار نابرابری بازار محور ،اقتصادی بر نابرابری  متغیرهای( در ریشه یابی 2103آچن و لسمن) اثر بپذیرد.

 .می داند مبهم را  توسعه اقتصادی 

 طبیعی وفور منابعمزیت ناشی از  پاره ایساخت و انسان در تفاوت رشد مناطق برخی  عوامل گسترده

. (0339ن)کروگم .عوامل برونزای توسعه هستندبه عنوان  برخورداری از مواهب طبیعی()جغرافیا،اقلیم،منابع و 

 به اثربخشی ی اقتصادیتحرک عوامل تولید و فراهم بودن زیرساخت هااما عوامل درونزا مانند اندازه بازار،

  دارد.بستگی از چنین عوامل درونزایی در فرایند توسعه در بهرمندی  عوامل انسانی

یک مزیت  1بر اساس رویکرد اقتصاد جدید جغرافیا( معتقدند .0333( و فوجی تا) 0330راستا کروگمن) در این 

 می تواند منجر به تراکم فعالیت های اقتصادی در آن منطقه شود. یک منطقه کوچک در شرایط جغرافیایی

  .استمتفاوت  اقلیم و منابع  ،ناشی از طبیعتمناطق تفاوت در رشد 

ری و خدمات شهسطح تفاوت در و در نحوه حکمرانی گراییدر نتیجه تمرکز منطقه ای نابرابری بخشی از 

به   شهری و روستایی را رسانی تاسطح خدم تفاوت در در نیجریه(  2102 )آداما می شود.  ایجادروستایی 

و نحوه  موجب توزیع نامتناسب منابع اقتصادی اثرگذار و افراد انگیزهبر  کهمربوط دانسته نحوه حکمرانی دولت 

 می شود.استفاده از آنان 

ماعی را اجت همبستگی و هزینه ثبات ،هافرصتنابرابری در  خواه به شکل نابرابری خواه در شکل درآمدی، 

و  واگراییچنین فضایی موجب  (.2102.)استگلیتز،شودمحسوب میشی انگیز مانعی بر سر راه نظامو افزایش 

 شود.مییک نظام اقتصادی  شکاف دربروز 

                                                            
1 Li and Zou (1998), Barro (2000) 
2 Alesina and Rodrik (1994), Persson and Tabellini (1994)). Neves et al. (2016) 
3 Sandra Achten, Christian Lessmann)9102(.  
4 Market-Based Inequality 
5 New Economic Geography (NEG) approach 
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جاد رشد ناشی می شود. از آنجا که ای بین اقشار متفاوت جامعه رشد اقتصادی منافع توزیع نابرابری از از یبخش

جامعه  درآمدیهای  بالای دهک اگر سهم،جامعه است درآمدکماقشار متوسط و  در گرو تلاش اقتصادی

 چون منافع ناشی از رشد اقتصادی بین طبقات جامعه میان مدت کاهش می یابد،رشد اقتصادی در  افزایش یابد،

ارزیابی در  (0311کوزنتس) گیرد.به گروه اندکی تعلق می "صرفا و نشده 0سرریز از طریق مکانیزم رخنه به پایین

معتقد بود که منافع حاصل از رشد از طریق آثار سرریز بین طبقات پایین  میان نابرابری و رشد درآمد سرانهرابطه 

پایین  میانی و  در بین اقشاردرصدی درآمد  21در صورتی که افزایش سهم  درآمدی به تدریج سرریز می شود.

ندوق بین کند.)صمی  تر توزیعمتناسبرا ناشی از آن منافع  ،اجتماعی  اقتصادیمثبت جامعه از طریق تعاملات 

 .(2104المللی پول،

و  موجب افزایش هزینه های اجتماعی برگرفته از آن ی اقتصادی و تفاوت درآمدیفرصتها قالب نابرابری در

نظام اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد زاییده فقر  به باور برخی صاحبنظران،شود. یم بی ثباتی سیاسی

ساس ها بر ا فرصت توزیعبه  از دیدگاه عدالت اسلامیبرابری  تبیین( در 0931شاکری ) . ( 0933است.)راغفر،

 آنها ها و میزان مشارکتبری عوامل تولید بر اساس استحقاق سهمو  های آیندهنسل وقحق رعایت  ،شایستگی

  .تاکید دارد

ذاری،کارآفرینی گبخشی از نابرابری به منظور ایجاد انگیزه،تلاش، گسترش رقابت ، انباشت پس انداز و سرمایه 

و نوآوری ضرورت دارد. برای نمونه،بازدهی آموزش و متفاوت بودن دریافتی در بازار کار بر انباشت سرمایه 

انسانی و رشد اقتصادی اثرگذار است.برخی معتقدند نابرابری فرایند و میزان  رشد اقتصادی را از طریق نوآوری 

این موضوع بویژه در کشورهای در  (0310دهد)لازیر و روزن،و کارآفرینی به شکل مثبت تحت تأثیر قرار می 

(. همچنین برابری مطلق در بلندمدت انگیزه افراد 2111حال توسعه در شروع کسب و کار آثار مثبتی دارد.)برو،

 را  به منظور تلاش برای پویایی  و حرکت کم رنگ حواهد کرد.

رویکرد نتیجه محور در  .وجود دارد 9فرصت محورو 2محورارزیابی نابرابری دو رویکرد نتیجه  مجموع در در

مقوله  از نابرابری . در رویکرد فرصت محورندارنددرآمدی  نابرابری نقشی در پایگاه اجتماعی و نژاد، جنسیت

  کاهش رانابرابری های افراد ها و توانمندی قابلیتگسترش  در این رویکرد، متأثر می شود.توانمندسازی 

(. همچنین نابرابری از ساختار اجتماعی و نهادهای افزایش دهنده فرصت های اقتصادی و 0331.)سن،می دهند

                                                            
1 Trickle-Down Income Distribution 
2 outcome-oriented view 
3 opportunity-oriented view 
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 فقر و نابرابری از طریق تعاملات کمتر  ها پژوهشدر برخی  0(2102اجتماعی به شدت اثرمی پذیرد.)لین یانگ،

  .2(0331کولیر)موجب آسیب به سرمایه های اجتماعی می شود.انسانی، 

 دهه اخیر در چند دولت اجرایی مقاله رویکرد نتیجه محور در بین استان های کشور بر اساس سیاستهایدر این 

ولت دسیاستگذاری  گیری های کلان  ارزیابی شده است. در عین حال عوامل اثرگذار بر توانمند سازی و جهت

پس روش س تجارب بین المللی، پس ازطرح مقدمه،  ابتدا مبانی نظری موضوع و نیز مورد توجه است.بر این مبنا،

ی در بخش پایانی های سیاستگیری و توصیهها، نتیجهتفسیر یافته شده است.پژوهش در قالب الگوی مناسب ارائه 

 شود.بیان می

 

  بین المللی جهت گیریهاینابرابری در  ریشه .2

نابرابری در  3نابرابری را افزایش داده است. موضوع توجه به   اخیر شوک های اقتصادی در دو دههبروز  

 کسی مورد غفلت این سند، به گونه ای که در سال پایانی مورد تاکید بوده سازمان ملل  0232سند توسعه 

برابری  ،از تولید مشتقوری با بهره توأماشتغال شایسته  نبر ایجاد 4اقتصادی فراگیررشد تحقق در  واقع نشود.

دستیابی  5اهداف توسعه پایداردر  است.مورد استناد بوده  های اجتماعیحمایتپوشش  گسترش و دستمزدی

بر برابری  لیدر سطح بین المل اقتصادی و اجتماعی چندجانبه نهادهای وتأکید  تربه برابری بیشتر و گسترده

  نند.ک ارزریابی می های نابرابریشاخص عملکرد بر پایه بهبودو موفقیت خود را پافشاری  تر گسترده

 ، شدت گرفتن بلایا ،زمین یشاگرمافزایش در قالب  اقلیمی حاد تغییرات های جدید جهانی،رشد قدرت

 جهانیه عرص نابرابری در اوج گیریزمینه  دررا هایی تشویش فرونشست دشت ها، ،ممتد خشکسالی بروز

  (.0212هانی،جاست.)گزارش نابرابری  شکل داده

اف ساختارهای انعطریشه در ها در برابر اقدامات دولت افزایش نابرابری ی گویای آن است که تجربشواهد 

تصاحب   0212تا  1292در فاصله  درصد درآمد را 44درصد  بالای جمعیت  12دارد. در آمریکا ناپذیر 

اند. کرده کسبدرصد درآمد را  53،درآمدهاکم درصد  22 (برابر بیشتر از متوسط جامعه 4.4 )کرده اند. 

کشورهای حوزه  ،درصد بالای جامعه در کشورهای آمریکای لاتین 12 بیندر  نابرابری (. درآمد ملی2.53)

  (.0212 ،جهانیگزارش نابرابری کاهش یافته است.) و در برخی کشورهای آسیایی در دو دهه اخیر کارائیب 

                                                            
1 Lin Yang (2017) 
2 Paul Collier, 1998 
3 Dabla-Norris(2015) 
4 Inclusive Growth 
5 Sustainable Development 
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جهانی توزیع  مقیاسدر درآمد ملی  از بالا دارای درآمد درصد 12 سهم 0212در سال ( 1)نمودارطبق  

درصد،  42درصد، روسیه  41درصد ، چین  34درصد ثروتمندترین افراد در اروپا  12.دارند ینابرابر "نسبتا

درصد  21درصد و خاورمیانه  55درصد، هند  55درصد، برزیل  54درصد، جنوب آفریقا  44آمریکا و کانادا 

در سطح جهانی درآمدی  فزاینده نابرابری دهندهاین ارقام نشان  را به خود اختصاص داده اند. ملی درآمد

شکاف  "حدی در نابرابری"است. در خاور میانه،کشورهای صحرای آفریقا و برزیل به عنوان کشورهای

 یمرز نقاط به سمترکت حدارای به صورت نسبی ثابت مانده است. سایر مناطق جهان نیز  درآمدی

به این اعتبار نابرابری در میان آنها در حال افزایش است. در اروپای غربی این نسبت و  هستندنابرابری 

اگر چه در درون خود اروپا هم نابرابری متفاوت است.برای مثال در شمال اروپا،کشورهای  کاهشی است.

دارند و نظام مالیات آنها به گونه اسکاندیناوی ساختار توزیع درآمدی عادلانه تری نسبت به جنوب اروپا 

 ای است که انباشت ثروت در دست گروه های خاص تعدیل می شود.

های اقتدارگرا و از نظر ساختار دولت جهان است. مناطقخاورمیانه بالاتر از سایر منطقه در  نابرابری 

 است.ده کری دستوربرخوردهای  را عرصهدولتها  ها و ناکارآمدیکاستی، ینفت هایدرآمد متکی به ،اقتصادی

نه زمی ،غیرمولد "عمدتاسالاری درکنار بخش عمومی گسترده و  زاب مقتدر، نهادهای ضعیف مردمحنبود ا

 زونروزاف گسترشاین شرایط در مقابل  .شده استاین کشورها مسیر حرکت در  تاریخی ساز نابرابری

  .ته اسشد جهانی جدیددر فضای  ناپذیر انعطافهای دولتموجب تغییر رویه  ،مشارکت بخش خصوصی

 
 0212،مأخذآمار: گزارش نابرابری جهانی

طبق شواهد آماری در کشورهای آمریکا و کانادا، هند، روسیه، چین و اروپا کمترین میزان نابرابری متعلق 

به اتحادیه اروپا است. در اتحادیه  اروپا، رشد نهادهای اقتصادی و اجتماعی ، ثبات  مدیریتی و سیاستگذاری 
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های پولی و مالی سالم و سطح های آگاهانه، وجود دولت های شفاف و پاسخگو ، برخورداری از نهاد

متر کسایر مناطق جهان نسبت به  استانداردهای متعارف بالا و مدیریت های کارآمد موجب شده تا نابرابری 

بخشی از این موفقیت مدیون پذیرش نهادهای بازار محور، گسترش مشارکت بخش خصوصی و  باشد.

  آنها بر روند فعالیت های اقتصادی است. کنترل فساد نهادهای پولی و مالی و افزایش درجه سلامت 

در چین در نتیجه تسریع  در فرایند انباشت سرمایه فیزیکی و  انسانی و دستیابی به تکنولوژی های نوین، 

رشدهای  اعجازآور دو رقمی موجب افزایش نابرابری شده است.روسیه  نیز روند نابرابری بالایی  1225از 

لف های مختسیاسی، بالا بودن نرخ فساد و ناکارآمدی مدیریتی در عرصه را به دلیل نوع  ساختار قدرت

 اقتصادی تجربه کرده است. 

بادل ت و های جمعیرشد رسانه شده است. دگرگونگذشته  نسبت بهنابرابری شرایط امروزه در مقابل،  

 و  انگیزه قوی کارگزاران اقتصادی نوین،عمومی و  های ،رشد آموزشمجازی سریع اطلاعات در فضای

ز مشارکت بیشتر مردم  ا این فرایند شده است. و تعمیقرقابت پذیری موجب سرعت بخشی گسترش 

طریق پیگیری مطالبات، ارتقاء کیفیت و سطح پاسخگویی ، درجه شفافیت بالاتر، اجرای منظم تر قانون و 

  داشته است.در بر ها کاهش میزان فساد دستاوردهای مثبتی برای برخی کشور

های معیشتی، کاهش تعداد گرسنگان، بهبود وضعیت اشتغال، بخش دیگری از این دگرگونی به تأمین حداقل

از طریق مشارکت بیشتر رخ داده است. در  توانمندسازی جوامع محلی و دستیابی به سطح بالای درآمدی

، مدیریتی، افزایش سطح مهارت و تخصص گرایی، ارتباطات، ارتقای بهبودهای نتیجه گسترش آموزش

 ای را در بسیاری از کشورهای جهان بوجود آورده است.های گستردهدگرگونی

در  امروزه .به دست می آیدبهنگام  سرعت انتشار اطلاعاتو نابرابری با گسترش شفافیت  کاهش بخشی از

 به اینترنت دسترسی دارند.مردم درصد  12حال توسعه در کشورهای و دردرصد  94کشورهای توسعه یافته 

ه کامپیوتر و اینترنت دشوارتر و شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسع لیو ،دسترسی به تلفن همراه ساده تر

اشاعه کندی (.در کشورهای فقیر 0219 ،یافته و در حال توسعه بیشتر است. )گزارش نابرابری جهانی 

 است. موده ن تر و ماندگارترمقاومرا  هانابرابری اطلاعات،

شورهای ک مراکز در یالمللبین بزرگهای شرکتمالی و اقتصادی کز امراستقرار اگر چه موانع اساسی مانند  

این  طتوس و شفافیت و اتخاذ رفتار و تمایلات محافظه کارانه مانع از گسترش اطلاعات توسعه یافته 

دسترسی و تبادل اطلاعات ، شاعها راه حل دولت ها در این زمینه؛ می شود. متبوع شانها و دولت شرکت

ن در درو برداری همگانیبهره گسترشبه دلیل از طریق سیاستهای حمایتی و نهادسازی های متناسب 
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گری از مدیران و مطالبه، مشروط بر اینکه پس از اطلاع از میزان و شدت نابرابری  می باشد، کشورها

  به نتایج مثبت ختم شود. مسئولان
 

 نظری مبانی  .3

آمدی در سطوحنابرابری را ناشی از تفاوت در ریشه  از صاحب نظران برخی،نابرابریمورد عوامل ایجاد در 

 نابرابریدر بررسی موضوع   (0221)1. ریو برخی ناشی از نابرابری فضایی و اقتصاد مقیاس می دانند

را ناشی از وابستگی  این موضوع یکی از عوامل موثر بر  0222تا  1202 خلال دوره در منطقه ای در آمریکا

 منطقه بندی جغرافیایی و داده های منطقه ای،تفکیک سه سطح سرشماری بر مبنایفضایی و جغرافیایی 

 معنادار 2جهت گیری کلیهم روندی یا نوعی دریافت بین شاخص تایل و نابرابری منطقه ای دانسته و 

و فزاینده یا کاهنده بودن در مورد ریشه نابرابری در درون و بین مناطق مختلف  نظری مباحث.وجود دارد

 انجام و هم ارز یک کشور به صورت موازی همگرایی و واگرایی نابرابری در مناطقروند  آن با توجه به 

 یعی انجام سر"شده است. در دیدگاه نئوکلاسیک ها همگرایی در اقتصادهای توسعه نیافته به شکل نسبتا

در آمریکا ری با استفاده از اطلاعات ضریب جینی،شاخص تایل و اتکینسون  در بررسی این موضوع می شود.

ل از آنها اند.قب نابرابری درون منطقه ای و بین منطقه ای پرداختهمحاسبه در مناطق مختلف جغرافیایی به 

متآثر  بیشتردرآمدی  در آمریکا نابرابری  1222تا  1222( دریافتند که در خلال 0222) 3کانسیکانو و فرریا

( نیز نقش عامل درونی  در نابرابری درآمدی را دارای 1224فن و کاستی) تا بیرونی. بودهدرونی  از عوامل

نابرابری عوامل ایجاد بر اساس  (1225نیسان و کارتر ) در این راستا، اند.نموده تر ارزیابی  مسلط نقشی

افزایش  1292کاهش،در دهه  1242نابرابری در دهه  دریافتندشهر و روستا  ییجغرافیا درآمدی بین مناطق

ای شدید را در این زمینه کاهش نابرابری در درون مناطق رابطه روندی همگرا داشته است. 1222و در دهه 

 ریشه نابرابری مناطق در شناسایی 0224در سال  4گزیجی و هووینگزدر سایر کشورها ، می دهد. نشان

دریافتند نابرابری کلی در تمامی استان ها کاهش یافته  در ترکیه 5یع و  مقیاسمبر اساس اثر تج جغرافیایی

نابرابری مسئله ای فضایی و منطقه ای است.بر اساس شاخص تایل وقتی نابرابری در درون  کم شدنو 

                                                            
1 Rey (2001) 
2 positive association 
3 Conceicao and Ferreira (2000) 
4 Gezici and Hewings (2007) 
5   ٍ Effects of Aggregation and Scale 
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کشور  در 1فوجیتا و هوافزایش یافته است.نابرابری بین مناطق ،داشتهکاهش  1224تا  1292 خلالدر مناطق 

 در چین روند ثابتی داشته است، 0222و  1222 دهه که نابرابری در خلال اذعان دارند 0224 چین در سال

 5و تقسیم آنها به  استان برزیل 02ری و آزونی در اما نابرابری در ابتدای دوره بین مناطق بیشتر بوده است.

 ابرابرین در ارزیابی از این موضوع بر شروع کاهشدر تحلیل نابرابری فضایی  1225تا  1232در دوره  منطقه

فوجیتا و هو این دو دریافتند که اثرگذاری نابرابری درون منطقه  رسیدند.هماهنگ با 1225از  کلی بین مناطق

  است.نابرابری بیشتر بوده و میزان  ای بر شدت 

نابرابری  1222تا  1252کشور در دوره  122( در 1222در تحلیل مشابهی در مقیاس جهانی توسط تایل)

 بیشتر متاثر از گروه بندی کشورها بوده تا عوامل درونی و بین آنها.

 انیحقوق انسبرخورداری از در پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوارها،  ریشه، مهم به عنوان یک مقولهبرابری 

 کاهش نابرابری نیز در گرو اصلاح همین عوامل است.دارد.های اقتصای و اجتماعی  فرصتدستیابی به و 

 آنش کاه درگام موثرتری  رادولت  اقداماتبرخی   وبا اتکا به نیروهای بازار  را برابرینا ها نظریهبرخی 

 می دانند.

در  یارمتغیرهای باز معتقدند ودانسته  بازاریمتغیرهای عملکرد  معطوف به نابرابری راکاهش   هاکلاسیک 

تعیین ها نقش  ری و سودآوری فعالیتوبهبود بهره گذاری، افزایش کارایی،، گسترش سرمایهدرآمد ایجاد 

، موجب مشارکت گسترده بخش خصوصی، متشکل شدن بازار د.گسترش ساز و کارهای ندار کننده ای

ضه و تقاضای عر نیروهای متأثر از کمیابی، تخصیص منابع بر مبنای پذیری بیشتر از طریق رقابتبازارها 

 اراید دولتنظریه این در  شود.کیفیت کالاها و خدمات میبهبود  و ،حذف انحراف قیمت عوامل تولید بازار

ارکرد و ک بازاردرونی ساز و کار در بلندمدت گذرا است.منطقه ای پدیده ای  نابرابریو بوده  نقش حداقلی

 ،مداخله دولت در امور توسعه ای مخرب بر این اساس،  .دهند می کاهش نابرابری را ی نسبیهاقیمت

 و موجب کاهش کارایی می شود.  زا هزینه

و عملکرد متغیرهای بازاری بستگی  سطح درآمد سرانه افراد آن منطقه نیز بهمناطق در   کاهش نابرابری

سرمایه گذاری وجود داشته باشد، تولید و  در زمینه جغرافیایی  عدم تعادل  شکاف و اگر در اقتصاد دارد.

ریق از ط بازدهی بین مناطقنرخ از طریق تفاوت  اجرای پروژه های اقتصادیو گذاری سرمایهفرصت رشد 

نوعی بلندمدت  دراقتصادی،  یبه دلیل گسترش پیوندها بنابر این، به پرکردن این فاصله منجر می شود. بازار

شوند. مناطق می درها وری بخشبهره همگراییافزایش که موجب  گیردبازارها شکل می بیناقتصادی  تبادل

                                                            
1 Fujita and Hu (2001) 



 ماده انتشارآقاله م

11 
 

تر شدن درآمد سرانه و قالب نزدیک متغیرهای اقتصادی در عملکردهمگرایی در  طبق این رویکرد

  .در چند دهه اخیر قابل مشاهده استهای توسعه شاخص

ای داشتند. افزایش مخارج نگاه ویژهو اشتغال توسط دولت در ایجاد رشد  1تقاضای موثر نقشها به کینزین

اعطای و  گذاریایهمو سر های اقتصادیتشویق مصرف،تزریق منابع به طرح عمرانی، کاهش مالیات،

دم تعادل ع بر اساس این رویکرد، نقش دارند.رکود تورمی  در گشایش آثار ، های تولیدیبه بخشاعتبارات 

 لکهبمتغیرهای پولی به تعادل نمی رسند،)مانند رفع بیکاری با تغییر دستمزد(  با تغییر در "ها صرفابازاردر 

دستاوردهای  ،دولت های مالیهای منطقه ای از طریق مشوقناقص رفع عدم تعادل رقابت در بازارهای

وسط ت از طریق ایجاد تقاضای موثر اشتغال سرمایه گذاری و گسترشکینز  .مطمئن تری به دست می آید

به عنوان مسئولیتی اجتماعی که هزینه مبادله و تولید را کاهش می داد  دولت های پاک دست را ستایش و

  قرار می داد. تأکید را مورد

و ی نابرابری درآمد کاهش و درآمد توزیعدر بهبود گیری پولی  راه حل های مبتنی بر جهتنئوکینزین ها 

با بازار ولت د راه حل های مبتنی بر مشارکت ندانسته و را کافی ثبات اقتصادی و تخصیص منابع  همچنین

با  "صرفا نابرابریمقوله  ،به اعتقاد آنان.می دانند متغیرهای پولی صرف کاراییاز  قابل اتکاتر و موثرتر را

گسترده  یراتتغیواعتبارات بازار  پول، عرضهماهیت درونزایی قابل اصلاح نیستند. دستمزدهای پولی تعدیل

 .(1222می باشد.)پلی، دولتموثر هایی است که حل آنها مستلزم نقش چالشاز آتی  انتظارات در

های پارامتر نزلهمنرخ ارز و تخصیص منابع به  تغییراتنقش متغیرهای پولی مانند   بر "عمدتا نئوکلاسیک ها 

( بر اهمیت 1220در این زمینه ارو) .(0212دیویدسون،)دارند. تأکید یاقتصاد عملکرددر تعیین اصلی 

یادگیری حین کار به عنوان عامل درونزایی در رشد اقتصادی پرداخت. یادگیری حین کار بسته به سطح 

( نقش بازدهی فزاینده در رشد اقتصادی بلندمدت را به نوآوری، 1292توسعه هر منطقه اهمیت دارد. رومر)

نی، تکنولوژی و کارایی پیوند زد و بر آثار سرریز این عوامل و هم افزایی آنها پیشرفت فنی، سرمایه انسا

و  0گرایی و با اتکا به سرمایه انسانی( تسریع فرایند توسعه را در قالب تخصص1299اشاره نمود. لوکاس )

س ( و نورد هاو 0219تشریح نمود. رومر )  4و یادگیری حین انجام کار 3نوآوری، گسترش سطح آموزش

( نوآوری فنی را قلب تپنده و عامل کلیدی در رشد اقتصادی دانسته و 0219)برندگان نوبل اقتصاد در 

گسترش ایده ها از طریق اینترنت و تلفن همراه وسایر کانال های ارتباطی را  موجب خلق نوآوری های 

                                                            
1 Effective Demand Management  
2 Physical Capital Accumulation and Technological Change 
3 Human Capital Accumulation through Schooling 
4Specialized Human Capital Accumulation through Learning-by-Doing 
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و نقش آن در شدت بخشیدن به رشد اقتصادی عامل مهمی است.  1جدید می دانند.پیامد سرریز دانش

ناشی از سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی نیست، بلکه سرمایه  "تفاوت رشد درآمد در مناطق مختلف تماما

 به عنوان آثار سرریز و  فراتر از سرمایه انسانی در رشد نقش دارند.  0دانشی و سرمایه پژوهشی

را از عامل سرمایه انسانی و اطلاعات نامتقارن در جذب سرمایه مهمتر  3ت نهادی( نقش کیفی0223لوکاس) 

داند. چون کیفیت نهادی  و مناسبات میان دولت و مردم و رویه های اجرایی بر بازدهی سرمایه اثرگذار می

 است.

توسط   ایه گذاری. گسترش سرمتاکید دارند آنمنابع درونی و ای های منطقهقابلیتبر رشد درونزا  طرفداران

. ددارنای  هویژنقش در مشارکت رشد اقتصادی ارتقاء سطح آموزش و مهارت های فردی  ،خصوصیبخش 

 های عمومی و اجتماعیگذاریسرمایه بهبود ،هاایجاد شبکه های محلی و منطقه ای،گسترش زیرساخت

، گسترش سرمایه انسانی هستند.کارآفرینی از طریق گسترش  رشد مناطق وفناوری زمینه ساز رونق در 

 است.  آنها انسجام بخشیدن به و توجه به مزیت مناطق موجب کردن نوآوری و پژوهش  نهادینه

و تحرک کمتر  در درآمدها  و مخاطرات بالاتر  5بی ثباتی 4(0212دوک و مک نایت) از زوایای دیگر

تحرک اجتماعی به پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد و  دانند. می در نابرابری  را عامل مهمیاجتماعی 

ساس ا های اقتصادی بر فعالیت زندگی  هگذارد. اگر در دور خانوارها مربوط و بر نابرابری منطقه ای اثر می

 ن،در این زمینه اتکینسوبه تدریج کاهش می یابند.و نابرابری  فقر   شکل بگیرد،ای  های منطقهمزیت

( معتقدند که نقش تحرک اجتماعی در کاهش نابرابری و درآمدی در دوران 1220بورگوینون و موریسون)

 است.  ارزش واجدزندگی 

باشد،  ای می هستفاده از ابزار مالیاتی و مخارج  هزینابا توجه به اینکه ابزار دولت برای کاهش نابرابری 

 کارایی اثر بخشی مالیات ها در سطح بین المللی به اجمال بررسی می شود. 

 

  نابرابری کاهش در  نقش دولت اثربخشی .4

 وجود دارد. برخی عوامل بنیادی عبارتند از:  منطقه ایدلایل متعددی در کاهش نقش دولت در نابرابری 

 واگذاری دارایی ها از طریق نقش دولت  خنثاییالف: 

                                                            
1 Knowledge spillovers 
2 Research capital 
3 institutional quality 
4 Doude and Mc Night(2019) 
5 Volatility 
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 .دارندنقش  ها در سطح ملی و منطقه ای کاهش نابرابری در  داراییو واگذاری  دولت ها از طریق توزیع 

  تدول ای سرمایه هایدارایی بخش عمده سیاستهای تعدیل اقتصادی  اجرایتوجه به  با .( 1329)بهشتی ،

از  کاهش یافته است. ها دولت اختیار در مالی هایدارایی حجم وواگذار  خصوصی بخش به1292از دهه 

 تهمانند گذش از طریق توزیع دارایی ها را  نابرابری کاهش بر اثرگذاری برای کافی قدرت ها دولتاین رو، 

ا ربیشتری  ای سرمایه و مالی های دارایی آنها موجب شده تا خصوصی بخش لیتفعا گسترش  رند.ندا

 توزیع باز در موجب کم رنگ شدن نقش آن دولت های دارایی از عمده ایبخش   واگذاری.بدست بیاورند

م دو تا سه و نی حدود یخصوص بخشکارگزاران   ثروتنتیجه  درشده است. و اقتصادی مالی های دارایی

 اییخنثموجب  ،کارگزاران و اقتدار مالی خصوصی بخش مشارکت افزایش است. یافته افزایش برابر

 اهشک در دولتی سیاستهای بخشیاثر شده است. در کاهش نابرابری در سطح کلان دولت های سیاست

 شافزایو  دارایی های قابل واگذاری از یک سو  کم شدن و ی دولتابزار به خاطر کاهش کارایی نابرابری

فوذ از این ن گذشته به نسبت شدت و میزان نظر از ،از سوی دیگر سهم آنرشد اقتدار بخش خصوصی و 

  .(0212 ) گزارش نابرابری جهانی،است. کاسته

 

 ب: کم اثر بخش بودن مالیات ها در کشورهای در حال توسعه 

اعم )اتها مالی است.به عنوان یک ابزار سیاستی مالیات  وضعمنطقه ای  نابرابری کاهش در مهم  سیاست هاییکی از 

 ،خدمات بهداشتی)خدمات عمومی  عرضه بیشترو مالی  منابع موجب تأمین (مصرف یا ثروت از مالیات بر درآمد،

 در برخیاقشار متوسط از منافع آن  می شوند. وبهره گیریو محلی  ملی در سطوح هاتوسط دولت و ...( آموزشی

 است. تهکاهش یافنابرابری  پذیربه اقشار آسیببعد از وضع مالیات بر درآمد و پرداختهای انتقالی دولت کشورها 

شی یک بررسی از اثربخ در است. متفاوت گوناگون به دلیل ساختارکشورها  بیندرآمد در بر توزیع  مالیاتآثار 

وسعه ت در کشورهای نابرابری از وضع مالیات پس ،از کشورها خبتای مننمونه مالیات ها در بهبود توزیع درآمد در

 نابرابری ستن ازدر کا ها مالیات کارایی لذا است.کاهش یافته درصد  2.24 در کشورهای در حال توسعهو  2.14یافته 

ستگی ب در هر منطقه و فضایی ساختار مالیاتی و ییو فرایند اجرا رویه ،سیاستگذاری و اجراییکیفیت نهادهای به 

 (.0212دارد. )توسعه انسانی، 

  

 ج: سطح پایین شفافیت و پاسخگویی

وانین ، ق نادیده گرفتن و زیرپا گذاشتنهای سست در بخش دولتی، شفافیت ،کیفیت پاسخگویی، مدیریت

 منطقه ای از قوانین بر کاهش نابرابریو مبهم  رویه ها و فرایندهای اجرایی،تفسیرهای متعدد 
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برابر  و ای سالم ه(.  تنزی شفافیت را کلید توسعه و تسریع گر تحقق جامع0220، 1اثرگذارند.)گوپتا و عابد

 استا،در این راقدامات سیاستی می شود.  اجرای موثر و داند  که موجب مطالبه گری، افزایش پاسخگوییمی

توانند می باشد.آنها باید بآنها نهادهای نظارتی تابع استقلال مالی، سیاسی و حق اظهار نظر آزادانه اثربخشی 

 (. 1224قدرت اعمال جرایم را داشته باشند.)تنزی،

فساد در تخصیص منابع و آثار آن بر رشد اقتصادی تأکید اساسی دارد. در  منفی ( بر نقش1224تنزی)

 تر مخارج دولتکمتر سرمایه گذاری، رشد فزاینده مطالعات متعدد بالا بودن نرخ فساد موجب نرخ رشد

مد شده است. کیفیت مقررات و اعطای آهای کم بازده و ناکار( و اجرای طرح1222و،ناک و کیفر، )مور

مجوزها، نحوه وصول مالیاتها، نوع هزینه کرد مخارج دولت و اثربخشی آن، تهیه کالاهای عمومی، نفوذ 

د و اهش فساها در گسترش مشارکت به شکل مستقیم بر فساد اثرگذارند. در هر حال،کاحزاب و نقش آن

اثرات سوء آن بر نابرابری مستلزم طیف وسیعی از اقدامات بنیادی در حوزه های در هم تنیده 

 است. در سطح ملی و منطقه ای اقتصادی،اجتماعی و سیاسی  و اصلاح آنان

 

 مناطق د:  وجود موانع گسترده در فضای کسب و کار 

سلامت  به منطقه ای و جغرافیایی دولت و بخش خصوصی در کاهش نابرابری عملکرد بخشی از 

ابرابری ن بالاتر درجه فساددر برخی کشورها سیاستگذاری اقتصادی در فضای کسب و کار مرتبط است. 

، 03 گاهو فرانسه در جای  رتبه بندی شاخص فساد آمریکاطبق  . به همراه داشته استدر مناطق  را بیشتری 

است. دانمارک کمترین میزان فساد با رتبه  142و ایران  92هند و چین ، 134روسیه ، 10و کانادا  انگلستان

های بالاتر ، نشان دهنده  (. رتبه0219می باشند. )گزارش شناخت فساد،  4و سوئیس و سوئد دارای رتبه  1

ی به ها برای دستیابقدرت دولت فساد بیشتر در بخش عمومی و دولتی است.این شاخص سوء استفاده از

( در این زمینه بر 1244)3ماکس وبر 0(.0219منافع شخصی را نشان می دهد )گزارش شناخت فساد ، 

 به عنوانرا و نبود قوانین شفاف  5تبارسالاری یا  4کیفیت اجرایی امور اداری،خدمات دولتی، پدر سالاری

  سازنده نابرابری یاد می کند. عوامل

                                                            
1 Gupta and Abed(2002) 

کشورها مبتنی بر داده ها ی پرسشنامه ای است.لذا احتمال تورش و خطا در آنها وجود اطلاعات شاخص فساد 0 

 دارد.
3 Max Weber(1947) 
4 Patronage 
5 Nepotism 
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در جوامعی رخ می دهد که سطح مشارکت مردم و بخش خصوصی  "عمدتامنطقه ای و ملی  نابرابری 

درکسب و کارهای اقتصادی پایین است. گوپتا و داودی نقش فساد در عملکرد رشد اقتصادی، انباشت 

 ها و دسترسی به آموزش را  درسرمایه انسانی، اثربخشی مخارج اجتماعی و توزیع نابرابر مالکیت دارایی

متفاوت رشد و میزان فساد بر  (. سطح توسعه کشورها، نرخ1229این مورد موثر می دانند.)گوپتا و داودی،

 این موضوع اثر دارد.

 

  منطقه ای نابرابریتشدید  و : نظام های پرداختی تبعیض آمیز اه 

 ایجاد  در مناطق وپرداختی معیوب و تبعیض آمیز 1وجود نظام انگیزشیبخشی از نابرابری در نتیجه 

دارد.  همیم اجرای سیاست مناسب تعیین دستمزد در کاهش نابرابری در سطح ملی و استانی نقش می شود.

اری تبعیض انحص شکل گیریهای انحصاری برای خود، موجب  برخی اتحادیه ها و صنوف با ایجاد تشکل

باشد ،در این صورت، هر گونه در دستمزدها می شوند. برای نمونه،اگر در یک کشور سرانه پزشک کم 

ا درآمد ب ایجاد محدودیت کمی پذیرش دانشجوی پزشکی با تصمیم گیرنده تبانی و تلاش واحدهای ستادی

نف درآمد ص و اثرگذاری برموجب افزایش سرانه بیمار  آنها ارتباط مستقیم دارد. ایجاد چنین محدودیتی

 اییدر سطح ملی و فض را پزشکان و بقیه افراد جامعه. این موضوع نابرابری درآمدی میان شودپزشکی می 

محدودیت مقداری سعی در تبعیض درآمدی خود  وضعمتولیان اجرایی چنین خدماتی با تشدید می کند.

د. این پدیده در کر گوشزددر فضیلت فضای رقابتی آن را  1442دارند.موضوعی که اسمیت در سال 

، بسته به ضعیف یا قوی بودن اتحادیه و میزان قدرت آنها به  های  مختلف دارای صنف و اتحادیهفعالیت

های شدت نابرابری نقش دارد. در مورد فعالیت ایجاد و  عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار کارگزاران در

 پیمانکاری و ساخت و ساز نیز این موضوع مصداق دارد. 

هم جهت  هااتحادیه زیرا وجود دارد.  همتوسط اتحادیه ها  در قیمت گذاری کالا و خدمات  چالشاین  

ی گیرفرایندهای تصمیم ،در این حالتمی دهند. و به نفع صنف خود رأی  بودهسودآوری صنف خود  با

موضوعی که رالز در مورد عدالت  است. ویژههای  گیری های اقتصادی به نفع گروهمملو از جهت

 ذکر شد.مت در سطح ملی و منطقه ای و فردی کارگزاران اجراییآیینی،اصلاح فرایندها را به سیاستگذاران  و 

این شرایط بر انگیزه کارگزاران،نیروهای تولیدی و افراد و مناطق اثر می گذارد. حتی در صورت وجود منابع 

کافی برای رشد ،کاهش نابرابری در یک کشور، موضوعی اجتماعی و انتخابی سیاسی است.از نظر تاریخی 

                                                            
1 Incentive Structural 
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زش های اجتماعی منشاء تغییر و کاهش نابرابری به سختی تغییر می کنند. )گزارش توسعه هنجارها و ار

 (.0212انسانی 

آنچه مشخص است، تأمین منافع گروه های خاص از قدرت در بخش عمومی بر میزان تبعیض و شدت 

 ضاییاطق و در پهنه فمن نابرابری و دامنه آن اثر گذاشته و در پایداری، انعطاف ناپذیری و استمرار نابرابری

 بر همین اساس بسیاری از نظام های اقتصادی به رویکرد سیاستهای بازار محور متوسل شده اند.نقش دارد..

 

 ناکارآمدبالا به پایین الگویی  زا منطقه ای و:کاهش نابرابری

رای اهمیت است.اجدولت و بخش عمومی حائز اثرپذیری از سیاستهای  از منظر رویکرد  در مناطق نابرابری

هر سیاستی در اقتصاد به عنوان نظریه انتخاب عمومی از کارکرد نهادها و قید و بندهای آن تاثیر می 

لت و دو تصمیم از منطقه ای و فضایی سیاسی، موضوع نابرابری اقتصاد ( در رویکرد1342پذیرد.)نورث،

 ی پذیرند.حاکمیت و صاحبان قدرت،موجود و کیفیت آنها اثرم نهادهای بخش عمومی در چارچوب عملکرد

 بخش عمومی کاهش از منظر اقتصاد(. 1230 رابینز، لیونل.)هستند خود اهداف و منافع به دستیابی به دنبال

 و تصادیاق نظام یک در مناسب و تحول بینشی هایسیاست در روند توسعه مستلزم بکارگیری نابرابری

در این زمینه برخی دیدگاهها کاهش نابرابری و  .است بر مبنای گسترش مشارکت منطقه ای  اجتماعی

این رویکرد از نظر کارکرد تجربی و سطح  مورد تاکید  است. پایین به بالا را از بنیادی تغییرات اجرای

سیاستی شکست خورده است،چون مشارکت اجتماعی و انسجام فکری و  ،اثربخشی و میزان موفقیت

شود. در این رویکرد، نابرابری بر این روش به درستی شناسایی نمیاجرایی در میان توده های مردم در 

(. اجرای یک سیاست با انواع 1394مبنای فقردرآمدی و نه فقر قابلیتی تفسیر  و اجرامی شود.)جباری،

 مقاومت ها و انعطاف ناپذیری های نهادی ، درونی ، رسمی و غیررسمی مواجه می شود.

 

 مناطق در کاهش نابرابری محور  بازار سیاست هاینقش 

های  تیفعال در یمشارکت بخش خصوص سیاست های بازار محور در قالب گسترش از منطقه ای ینابرابر

. ردیپذ یاثر م یمحلای و  منطقه های کارکرد قدرتانگیزه و و  ییاجرا یها هیو رو نیقوان تیفی، کاقتصادی

ه خود ساز و کار بازار و خود ب قیاز طر "صرفا یو منطقه ا یاستان یمعتقدند نابرابر نظریه پردازان اقتصادی

تر مناسبی دسترس ومی انجامند  پذیری بیشتر رقابت و به گسترش انحصارسیاستهای ضد شود. ینم حادیا

وجب م  دستیابی به منافع ناشی از رشد اقتصادی در استان ها با را  درآمدتوزیع بهبود  و های مولد به سرمایه
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 ،های مبتنی بر بازاربه منظور گسترش فعالیت 1بکارگیری سیاستهای مناسب برای ورود به بازارشوند. می

مند  خدمات بهداشتی و آموزشی بهره از مواهب توسعه، جامعه راها را افزایش و گذاریکارایی سرمایه

ری ، حذف تبعیض جنسیتی و نابرابو توانمندی های مردم قابلیتتحقق ، درآمدی توجه به همگرایی کنند.می

 های  بازار محور میهای مهیا سازی برای ورود به بازار و گسترش فعالیتجزو سیاست استان هاافقی در 

  باشد.

ی بین بنگاهها و فعالیت های مبتنی بر رقابت و افزایش کارای حکمرانی شرکتی در کاهش نابرابری  گسترش

حکمرانی زمانی مفید است که طیف گسترده ای از شرکت های فعال در یک گسترش نقش دارد.ها فعالیت

اقتصاد وجود داشته باشند.متشکل شدن،بهبود کیفیت خدمات و گسترش فضای رقابتی در بین شرکت ها 

 به کاهش نابرابری کمک می کند.

 کنند،می مقاومتکاهش نابرابری اقدامات در مقابل  قدرتبه  بستهدل سیاستمداران و ثروتمندان "معمولا

. وندش متضرر ی مربوط به آنسیاستها اجرای با و کاهش دولتی خدمات بابت از آنها منافع ترسندمی چون

 خدمات از استفاده مستحق را خود ثروتمند و اجتماعی طبقات از بسیاری  OECD کشورهای در حتی

 لتعدی مواجهه با در و دانسته عمومی نهادهای جانب از مناسب کیفیت با امنیتی و بهداشتی آموزشی،

 اعطای ،انتخاباتی کارزارهای به رسانی کمک طریق از ثروتمندان از این منظر،کنند.می ایستادگی نابرابری

 در اساسی تحولات مانع ،تأثیرگذار و مهم هایرسانه در خود نفوذ از استفاده با و دولتی مقامات به هدیه

 اکمهح هیأت و سیاستگذاران انگیزه و ثروتمندان خواست و تمایل این، بنابر .شوند می نابرابری کاهش

 یسالار مردم ساختارهای که توسعه حال در کشورهای درموضوع  این. است ناکافی نابرابری کاهش برای

 کم اعتبار مردم نزد حکومت مشروعیت وبوده ناپخته و از نظر رشد ناکافی  آنها با مرتبط نهادهای و

 دارد. بیشتری تجلی و است،نمود

کند. حکمرانی تغییر میبهبود گری و تمرکز بر تصدیکاهش ها از طریق توسعه ماهیت دولت در فرایند

 تکیفیتغییر درنحوه اجرا و  ،های اقتصادی بازار محور و مشارکت بخش خصوصیگسترش فعالیت

 سازد.میارزشمند را دستیابی به نتایج سیاستهای اجرایی 

ها در اقتصاد و عملکرد نامطلوب آنان در بسیاری های گذشته نشانگر مداخله بیش از حد دولتتجارب دهه 

معتقدند بر مبنای متغیرهای بازار، ثروت بیشتری در اقتصاد  داناناز اقتصادهای در حال توسعه است. اقتصاد

 را تجربه ننموده اند. بخشیترضایکارایی عملکرد میزان خلق می شود و اقتصادهای دولت محور ازنظر 

                                                            
1 Pre-market policies  
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می  محسوبتوسط  دولت ها  تعدیل درآمد و ثروت  درها ابزارهای قدرتمندی مالیاتدر این راستا،  

 در های متعددی روبرو است.اولین مانع در اجرای نظام مالیات تصاعدیشوند،اما اجرای آنها با دشواری

درصد  12 معادلفرار مالیاتی  حجم است. در سال های اخیر 1مالیاتی های، وجود انواع فرارتعدیل نابرابری

های بهشت مالیاتی یکی از چالش های امن با عنوانمکان تولید ناخالص جهان برآورد شده است. افزایش

اصل عواید ح یانتقال و پنهاناست. وجود مشکلات متعدد در اندازه گیری بهشت مالیاتی و اقتصاد جهانی 

کار  در جریان است،پیوسته  جهانی نقل و انتقال سرمایه در بازارهای مالی شرایطی که درسرمایه بازدهی از 

ای از ثروت و دارایی خود را بجای بسیاری از خانوارها بخش عمدهامروزه، دشواری است. بویژه اینکه 

مالی  هایداراییمالی و به اشکال مختلف  0نگهداری در املاک و مستغلات در قالب انواع  اوراق مشتقه

تواند تنها ابزار ها دشوار است. از این دیدگاه مالیات نمیکنند، اخذ مالیات از این قبیل داراییمی ذخیره

 با ماهیت به ابزارهای گسترده تر و لذا 3.باشدکاهش نابرابری در کشورهای نوظهور و مناطق مورد نظر 

 است. نیاز یترمتفاوت

  ود.می شارائه روش پژوهش  ابتدا برآورد نابرابری در استان های ایرانبه منظور   ،با توجه به عوامل فوق
 

 پژوهش روش .5

ها  نه تنها ضرورتی انسانی، بلکه وظیفه ای ملی ای و تعادل اقتصادی در استانگیری همگرایی منطقهشکل 

ه های موجود باست که قانون اساسی بر آن  تأکید دارد.در ایران بخشی از نابرابری استانی و عدم تعادل

ع مالی برای طرح های ای توسط دولت مربوط می شود. بخشی از منابتخصیص منابع مالی و سرمایه

اقتصادی بر مبنای درآمد مالیاتی و بخشی از محل درآمدهای نفتی در قالب تخصیص به طرح های عمرانی 

ها و درآمدهای نفتی به عنوان دو ابزار سیاستگذاری در تخصیص شود. مالیاتانجام میدر مناطق و جاری 

در ایران، تخصیص مخارج دولت بر مبنای سهم  و تجهیز منابع مالی و اقتصادی نقش دارند.به طور معمول

جمعیتی هر استان، میزان  فقر، محرومیت و تنگدستی، برخورداری از خدمات اجتماعی )امنیتی،بهداشتی و 

تگی ها بسهای رشد در درون استانگیری قطبآموزشی در شهر و روستا(، نفوذ در بورکراسی اداری و شکل

تژیک مانند مناطق مرزی یا موقعیت حساس نیز اهمیت خود را دارند. دارد.اولویت های موردی و استرا

پذیری و اصلاح فرایندهای معیوب در کاهش نابرابری بین افراد ، مناطق  و حذف موانع رقابتهمچنین 

                                                            
1 Tax Evasion 
2 Financial Securities 
3 World Inequality Report, 2018 
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های پوشش تامین فعالیت های اقتصادی نقش دارند.بخشی از کاهش نابرابری به  گسترش نظام

ی آشکار و پنهان و ظرفیت بخش های اقتصادی در شهر و روستا بستگی دارد. در هااجتماعی،توزیع یارانه

( معتقد است که نابسامانی های بخش 1322زمینه ظرفیت های بخشی بویژه بخش کشاورزی بانویی) 

کشاورزی در قالب آسیب به محیط زیست موجب نابسامانی این بخش و نابرابری و عدم تعادل در اقتصاد 

 بر این اساس در طراحی الگوی این پژوهش نابرابری بر مبنای سیاستگذاری دولتی شده است.شهر و روستا 

 شده است.طراحی  در قالب اثربخشی مخارج دولت

 

 الف: معرفی الگو 

دقت تمامی این شاخص ها به اعتبار  برآورد می شود. مختلفیدر قالب شاخص ها و الگوهای نابرابری 

( و کم  maxY شاخص شکاف درآمدی بین پردرآمدها)آماری داده ها  و قابلیت اتکای آنها بستگی دارد. 

 و توسط رابطه زیر بیاننمایش  بیشترین شکاف مطلق درآمدی را که شاخصی حدی است   (minY) درآمدها

 .می شود
. minY -maxR=Y  

معرفی و توسط مکس لورنز   1225در سال گیری درآمد به عنوان شاخص مقداری اندازه  منحنی لورنز

  گیری اندازه }دهک،بیستک،صدک،هزارک و ..(چندک های درآمدیبر اساس  نابرابری در ثروت را 

محور افقی درصد تراکمی جمعیت و منحنی عمودی درصد تراکمی درآمد را نشان می  "معمولا  د.کنمی 

 منحنی لورنز را نشان می دهد.  OPDو خط برابری   OD دهد.

 
 Cowell,2009: ذماخ                                  
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راکندگی نابرابری منطقه ای ،پجغرافیایی،نابرابری منحنی لورنز برای محاسبه انواع نابرابری درآمدی،آموزشی،

تفاده قابل اس و مکان به شکل وسیعی مساحتبنگاه ها و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و بر مبنای 

 در پژوهش کنونی منحنی لورنز نابرابری بین استانی را به شکل انحراف از خط برابری بر اساس درآمداست.

د که بر اساس اطلاعات گسسته به برآور این است ضعف منحنی لورنزتبیین می کند. در هر منطقه و استان

نقطه قوت آن سنجش نابرابری بین گروه  یا چندک ها می پردازد. به صورت دهک ها نابرابری درآمدی

با ساختارهای متفاوت توزیع درآمدی   لورنز در محاسبه ضریب جینی دو منحنی همچنینهای درآمدی است.

 .باشندمی دارای ضریب جینی یکسان 

 اخصش (جامعه دهک بالای جامعه به دهک پایینمقیاس نابرابری ) نسبت نابرابری کلی و  ضریب جینی

ضعف این شاخص سنجش نابرابری به شکل کلی و کم توجهی  در نابرابری درآمدی قلمداد می شود. حدی

 است. نابرابری های درون گروهیبه 

ط در این شاخص متوسمی دهد. میانگین انحرافات درآمدی را به صورت متوسط توضیح ضریب تغییرات 

از  1راتضریب تغیی مبنای تحلیل نابرابری قرار می گیرد. منتخبدر نمونه  هر متغیر انحراف از میانگین 

محاسبه می شود. اگر این متغیر با جمعیت وزن داده  درآمد در هر استان تقسیم انحراف معیار بر میانگین

شود، شاخص ویلیامسون بدست می آید. مقدار ضریب تغییرات بین صفر و بی نهایت است.اگر این شاخص 

 بین صفر و یک است. آنار کمیت نورمال شود، مقد

بر اساس تفاوت یک متغیر از میانگین آن با توجه به سهم جمعیتی از کل  ابرابری را نشاخص ویلیامسون 

می  دارنجمعیت وز و با متغیرشاخص بین صفر تا بی نهایت  این مقدار در مناطق مختلف محاسبه می کند.

 و یا هر متغیر تأثیرگذار متغیرهای ارزش افزوده، تولید و درآمد بر اساس سهم این شاخص ( W<∞)0 >شود.

متغیر وزن داده شده  و انحصاری بودن ضعف شاخص ویلیامسون ناهمگن بودن شود.میمحاسبه دیگری 

برخی از عوامل نابرابری ریشه در اقدامات دولت، برخی فردی و برخی به شرایط اثر گذار بر توانمندی  است.

 نهادی و کیفیت قوانین و مقررات اجرایی و برخی به کارایی بازار  عوامل پاره ای دیگر بهو افراد  و قابلیت 

در محاسبه نابرابری بر مبنای شاخص ویلیامسون از رابطه زیر  د.نرونق کسب و کار مربوط می شو در

 استفاده شده است:

 

                                                            
1 Coefficient of Variation 
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(√(∑ (𝒚𝒊− �̅�)𝒏
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))

�̅�
= wCV 

 

حداقل صفر می باشد که به معنای نبود نابرابری و میزان حداکثری آن شبیه مقدار کمی شاخص ویلیامسون 

ه ب ها  نابرابری منطقه ای را نشان می دهد.واریانس است که بسته به نسبت تغییرات بین مناطق و استان

 ای هم اطلاق می شود. ضریب ویلیامسون، ضریب وزن دار منطقه

 هد،می د نابرابری را به مناطق جغرافیایی تعمیم به دلیل اینکه  1شاخص تایلعلاوه بر شاخص ویلیامسون، 

 ر مبنایب شاخصاین  است، قرار گرفته به شکل وسیعی مورد استفادهدر پژوهش های مربوط به نابرابری 

کل به شدرآمد  متوسط دریافت کنندگان را بر اساس انحرافدرآمدی نابرابری نظریه آنتروپی اطلاعات 

می به محاس و سهم نسبی بر اساس لگاریتم درآمدسهم هر استان از درآمد ملی  .دکنلگاریتمی محاسبه می 

 آنتروپی نوعی بی نظمی درون سیستمی است. در این مقاله منظور از بی نظمی درون سیستمی نابرابری  شود.

 تمیدرون سیس اقتصادی است.فرض می شود که جامعه متعادل و برابر از نظم  درآمدی درون نظام اقتصادی

 .و نابرابری درون سیستمی موجب بی نظمی درآمدی بین جمعیت می شود برخوردار است و برابری درآمد

شاخص تایل لگاریتم نابرابری درآمدی را بر اساس معیار برابری می سنجد. این شاخص بر اساس کشش 

در میان شاخص های فوق شاخص  و تعامل سهم  آنها به اندازه گیری نابرابری می پردازد..ه متغیر مربوط

ویلیامسون در این مقاله بر مبنای ارزش افزوده وزن داده شده که به نوعی تمام عوامل اثرگذار بر تولید 

کت های و مشار مناطق  شامل فعالیت دولت،بخش خصوصی ،فعالیت های کارآفرینی و انگیزه های استانی 

در آن منظور شده است. در شاخص تایل علاوه بر متغیر درآمد سرانه و سهم هر منطقه ای و فضایی 

استان،هزینه های جاری و تملک دولت در محاسبه نابرابری دخالت داده شده است.این اعتقاد وجود دارد 

سرمایه گذاری در ریرساختها،افزایش  که هزینه های دولت در روند توسعه ایران بویژه در استان ها از طریق

، از ریی نابرابسطح بهداشت،افزایش سطح آموزش و توانمندی موثر است.بنابر این در انتخاب شاخص ها

 استفاده شده است.این دو شاخص 

 :(Cowell,2009)تایل به صورت زیر می باشد های فوق،شاخص شاخص  با آگاهی از مزایای

 

                                                            
1 Theil index(1967) 
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𝑥𝑖نسبت  درآمد سرانه کشور، �̅�درآمد هر استان، 𝑥𝑖 تعداد استان ها ،  nدر رابطه فوق 

�̅�
استان از درآمد ملی هر سهم  

کشور است.در واقع سهم هر استان از درآمد ملی به همراه لگاریتم نسبت درآمد سرانه هر استان نسبت به درآمد 

برابری بر اساس سهم هر استان و درآمد سرانه  نسبت سرانه کشور به عنوان شاخص نابرابری تایل برآورد شده است. 

ا توجه به اینکه شاخص ها به صورت نسبت می باشند،محاسبات به قیمت ببه درآمد سرانه ملی تعریف شده است.

 است. منظور شده جاری

شاخص دالتون  نیز بر اساس متوسط  شاخص رفاه اجتماعی و گریز از نابرابری جزو شاخص های  متعارف نابرابری 

 .قلمداد می شوند

 

 تهیه و ساختار داده ها ب:  

 هزینه های  جاری و عمرانی نقش دولت در تخصیص با اتکا بهبین استانی  نابرابری گیریاین پژوهش اندازه در

 هایداده. ستا بین استانی و اقداماتی برای بهبود سیاستگذاری آن شناسایی شکاف نابرابری هدف .شده استارزیابی 

مرکز آمار ایران استخراج استانی  از اطلاعات  1329 الی 1322سالهای  در کشور استان 31 مربوط به این پژوهش

 موجود و محاسبات به بعد توسط مرکز آمار ایران  1322اطلاعات استانی و حساب های منطقه ای از سال  .شده اند

 ینب نابرابری های کشور و هدف برآوردنمونه مورد بررسی استان بر مبنای آن انجام شده است.شاخص ویلیامسون 

می باشند.  به قیمت جاری از ارزش افزوده و هزینه های جاری و تملک دولتموجود اعم  داده های استانی است.

اگر چه شدت و ضعف در فرض شده است که همه استان ها به یک تناسب از تورم در سطح کلان اثر می پذیرند.

ک داده های مخارج جاری و تمل وجود دارد.و از نظر زمانی  نرخ تورم و شکاف در قیمت ها در سطح منطقه ای 

 وزارت امور اقتصادی و داری به استان ها است که از آمار پرداختی خزانه )ملی و استانی( کلیه پرداختی های دولت

علت اینکه .نوآوری مقاله نیز استفاده از اطلاعات کامل استانی است .1دارایی در یک فرایند طولانی استخراج شده اند

مشابه ارائه نشده اند،همین موضوع است.زیرا اطلاعات شاخص  زمانی شاخص ویلیامسون و تایل در دو مقطع

 برآورد شده است. 1329و  1342در دو مقطع زمانی  ی شاخص تایلالگو موجود نیست. 1342ویلیامسون در سال 

                                                            
هزینه های دولت تمام هزینه های  این داده ها توسط محمد امین نهال دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز استخراج شده است.1 

 پرداخت شده در قالب هزینه جاری و تملک استان ها را شامل می شود.
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خراج است ذیربطهستند که از منابع معتبر دستگاه های اجرایی ای  تحقق یافتهداده های آمارهای هزینه ای و درآمدی 

از نرم  در برآورد ضرایب نابرابریو  (Excel)از نرم افزار محاسباتی اکسل قابلیت اتکای آنان بالا می باشد. و

 . 1استفاده شده است ARCGIS افزار

 

  تفسیر یافته ها ج: 

بر مبنای  شاخص ویلیامسونبرآورد شده اند.  تفسیریافته ها بر اساس دو الگوی ویلیامسون و تایل برآورد و 

بیشترین نابرابری متعلق  طبق این شاخص مشاهده می شود. ( 1در جدول )  هر استاندر ارزش افزوده  متغیر

و سهم  یتاناس ارزش افزوده متغیراستان ایلام می باشد. شاخص ویلیامسون از  کمترین متعلق بهبه تهران و 

ری بیشتری ضریب نابراب بالاتر ارزش تولید بااستانهای دارای سهم جمعیتی بالا  .پذیردتاثیر می ی جمعیت

باشد. استان کرمانشاه می 2.12استان  31کشور بر مبنای میانگین ساده نابرابری  دارند. متوسط ضریب 

عبارتند از تهران، خراسان رضوی، و  2.0استان بالای  2ضریب نابرابری د. نزدیکترین مقدار به میانگین را دار

یه استان بقشرقی،خوزستان،آذربایجان غربی، مازندران و کرمان . ضریب نابرابری  فارس،آذربایجان اصفهان،

دارند. سه استان کهگیلویه و بویر احمد،سمنان و ایلام کمترین مقدار ضریب  2.0تا  2.12بین ها مقداری 

 غییراتنابرابری بر مبنای  شاخص ویلیامسون به شدت از ت (1جدول)نابرابری ویلیامسون را دارا هستند. 

سهم ارزش افزوده هر استان اثر پذیرفته است.به تناسب افزایش سهم در تولید ملی سهم نابرابری تغییر کرده 

ان به ،نابرابری در اکثر استویلیامسونبه دلیل افزایشی بودن سهم ارزش افزوده در شاخص نابرابری است.

 تمایل به افزایش داشته است. جزییصورت 

یجاد ا  که نقشی اساسی در توزیع اعتبارات دولتی و منابعتخصیص  از استانینابرابری  بخشی از 

 نقشمحلی و منطقه ای مشارکت نظام انگیزشی و  .تعدیل می شود دارند، ملی و استانی هایزیرساخت

خش ب گیریشکل تاریخی در سابقهو  خودزنی استان ها به تناسب قدرت چانه دارد. رشد انکارناپذیری در

 ه است.محاسبه شدبر این مبنا شاخص تایل  در فرایند حرکت توسعه ای خود اثر می پذیرند.های اقتصادی 

 

 

 

 

 

                                                            
 تشکر و قدردانی می شود. GISی در ترسیم نمودارها ارشناس ارشد نقشه برداریاز زحمات آقای محمد پوریگان ک1 
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 (1395 و1390) بر مبنای ارزش افزوده استانی استان هاابرابری در ن  ( 1جدول )

 شرح

 سهم استان ها از ارزش افزوده

 ) قیمت اسمی(

شاخص ویلیامسون بر مبنای ارزش 

 افزوده استانی

 رتبه نابرابری استان ها 

1322 5132  1322 1325 1325 

 01 2.102 2.109 1.2 2.2 اردبیل

 3 2.045 2.041 2.2 5.4 اصفهان

 11 2.194 2.145 0.2 0.5 البرز

 31 2.294 2.295 2.9 1.0 ایلام

 5 2.001 2.012 3.0 3.2 آذربایجان شرقی

 4 2.024 2.122 0.2 1.2 آذربایجان غربی

 04 2.119 2.110 5.3 4.1 بوشهر

 1 2.302 2.312 03.3 01.2 تهران

 02 2.111 2.129 2.2 2.4 چهارمحال وبختیاری

 09 2.121 2.223 2.5 2.5 خراسان جنوبی

 0 2.044 2.029 5.1 5.2 خراسان رضوئ

 04 2.124 2.124 2.5 2.5 خراسان شمالی

 2 2.010 2.121 12.9 00.4 خوزستان

 05 2.114 2.115 1.2 2.9 زنجان

 32 2.222 2.221 2.9 2.2 سمنان

 12 2.122 2.191 1.3 1.0 سیستان وبلوچستان

 4 2.041 2.035 4.2 4.2 فارس

 00 2.109 2.105 1.2 1.3 قزوین

 02 2.132 2.103 1.2 2.2 قم

 19 2.145 2.142 2.2 2.2 کردستان

 2 2.022 2.123 0.4 0.3 کرمان

 13 2.152 2.159 1.2 1.2 کرمانشاه

 02 2.222 2.221 1.4 0.2 کهگیلویه وبویراحمد

 14 2.152 2.150 1.1 1.1 گلستان

 10 2.192 2.149 0.1 1.2 گیلان

 15 2.151 2.151 1.1 1.1 لرستان

 9 2.020 2.122 3.1 3.2 مازندران

 12 2.135 2.135 0.1 1.4 مرکزی

 14 2.152 2.143 0.4 1.3 هرمزگان

 12 2.152 2.151 1.3 1.3 همدان

 03 2.101 2.119 1.4 1.2 یزد

 محاسبات پژوهشگر "مأخذ



 ماده انتشارآقاله م

25 
 

را شامل می شود و از سهم تولید  1329تا 1342دوره نابرابری بر مبنای شاخص تایل کل هزینه های دولت در 

اخص بنای شکامل تری محسوب می شود. بر م تایل،شاخص ناخالص داخلی استفاده می کند،بر این اساس شاخص

در برخی استان ها نابرابری افزایش  کاهش یافته است. 1.132به  1.022از نابرابری کلی در استان های کشور ، تایل

مقدار نابرابری  1329و  1342شاخص تایل در سال  ( و نمودار0)( و نمودار0جدول ) ش یافته است.و در برخی کاه

استان های آذربایجان شرقی و غربی،کرمان،همدان، لرستان، زنجان، را به نحو گویاتری به تصویر می کشد.

ان های خراسان است یش یافته است.تهران،گلستان،خراسان شمالی و جنوبی استان هایی هستند که نابرابری در آنها افزا

ان ها نابرابری در سایر است باید با احتیاط تفسیر نمود.به دلیل تقسیمات کشوری در یک دهه اخیر  شمالی و جنوبی را 

  اند.استان قزوین بیشترین کاهش نابرابری را داشته وتهران بیشترین رشد نابرابری  کاهش یافته است.

و  ایهای توسعهسرمایه گذاری در زیرساخت، دولت در بهداشت،آموزش،رشد کارآفرینیبدون شک سرمایه گذاری 

یزه انگ درون استانی، موثر بوده است. تلاش هادر استان های تملک و جاری در کاهش و تعدیل نابرابریهزینه سهم

ر کاهش نابرابری اثمیزان پاسخگویی و تعهد اجتماعی مدیران و بخش خصوصی در پیشبرد اهداف توسعه ای و  ،

 داشته است.

بیشتر محاسبه نابرابری در مناطق های ایران بوده تا  مقایسه کارایی این دو روش، اما با توجه  ،هدف از این بررسی

به اینکه شاخص تایل از سهم درآمد هر استان در سطح ملی و سهم هزینه های دولتی استفاده می کند، قابلیت اعتباری 

     .جوه گسترده تری از نابرابری را منظور نموده استشته و وبیشتری دا

 تایل شاخص مبنای بر درآمدی نابرابری (2جدول)
ه هزینتملک و  اعتباراتسهم استان از 

الی  1331 دوره در کل کشور ای

 استان 1331 1311 تغییرات در طی دوره  1311

12/1  244/0-  030/0  041/0  مرکزی 

 گیلان 0.052 0.029 0.435- 3.56

 مازندران 0.038 0.037 0.021- 4.22

 آذربایجان شرقی 0.039 0.051 0.313 4.81

 آذربایجان غربی 0.032 0.037 0.167 3.67

 کرمانشاه 0.033 0.026 0.233- 3.19

 خوزستان 0.125 0.076 0.397- 6.99

 فارس 0.074 0.056 0.242- 7.26

 کرمان 0.052 0.056 0.082 4.59

 خراسان رضوی 0.104 0.060 0.424- 8.16

 اصفهان 0.094 0.071 0.240- 5.42

 هرمزگان 0.059 0.047 0.206- 3.04

 سیستان و بلوچستان 0.033 0.026 0.224- 4.07

 کردستان 0.020 0.018 0.061- 2.54

 همدان 0.022 0.023 0.078 2.66
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 لرستان 0.020 0.021 0.065 2.63

 ایلام 0.016 0.012 0.263- 1.47

 زنجان 0.024 0.026 0.096 1.79

 چهارمحال و بختیاری 0.015 0.015 0.022- 1.79

 کهکیلویه و بویراحمد 0.013 0.012 0.065- 1.47

 سمنان 0.027 0.017 0.379- 1.48

 یزد 0.039 0.036 0.080- 1.95

 بوشهر 0.062 0.042 0.317- 2.13

 تهران 0.097 0.160 0.641 6.68

 اردبیل 0.020 0.019 0.011- 1.88

 قم 0.021 0.014 0.361- 1.80

 قزوین 0.054 0.028 0.482- 1.71

 گلستان 0.020 0.020 0.033 2.35

1.57 2.368 0.011 0.003 
 خراسان شمالی

 خراسان جنوبی 0.006 0.013 1.024 1.66

 البرز 0.034 0.039 0.172 1.65

 کل کشور 1.296 1.135 0.124- ---

 محاسبات پژوهشگر "مأخذ
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 محاسبات پژوهشگر بر اساس "مأخذ

 

 سیاستهای کاهش نابرابری  .0

   یاثر بخش در کاهش نابرابر یاستیس مناطق یتوانمندسازالف: 
به  ریراگف یدسترس قیاز طر یشود. توانمندساز یم لیتعدمناطق   یتوانمندساز قیاز طر یاز کاهش نابرابر یبخش

لید استان هایی که سهم بالاتری از تو .شودیانجام م  ستهیبه شغل شا یابیکسب مهارت و دست ،یآموزش یهافرصت

این موضوع در استان های محروم  ملی و هزینه های دولتی داشته اند،ابزارهای متعدد تری در توانمندسازی داشته اند.

ان ، جوان یآموزش، بهداشت، به  توانمندساز در یگذار هیدولت  با گسترش سرمامشهود است. "تر در شکل کاملا

کند.)  یم فاینقش مثبت ا  یو منطقه ا یمحل یو در گسترش رشد درونزا ودهکمک نم در مناطق و افراد  نانیکارآفر

 شیتر، توانمندشدن و افزامناسب یافتی، دردر مناطق جغرافیایی گسترش دامنه مشاغل قی(.آموزش از طر1225سن،

( معتقدند اگر چه 1222) کیزوی(، بکر و چ1295) نسریدهد. م یم شیرا افزا یرشد اقتصاد یها تیظرف یوربهره

 یبا بازده یانسان هیسرما شیافزا ست،اماین کیبه  کیو درآمد   یانسان هیسرما شیافزا نیب یارتباط مثبت و قطع

 یصاداقت یهاتیفعال ییموضوع نقش انباشت دانش را در بهبود کارا نیدارد. ا یادیارتباط بن در استان ها آموزش
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( نشان داده اند که سرمایه انسانی در اکثر فعالیت 1395در این زمینه جهانگرد و ششوانی) .کند یگوشزد م

 این موضوع قابل تعمیم به استان ها می باشد. های اقتصادی منجر به بهبود رشد اقتصادی می شوند.

 تگریدولت به عنوان هدا یاستهایس قیرا از طر یاستان یاز نابرابر یبخش ستهیشا تیریمدتوجه به 

اح و بهنگام نمودن آن، اصل یهماهنگ جادیا ،یگذارهیسرما نیکند.اصلاح قوان یتوسعه  حل م ریپذتیمسئول

ه در زمر ودموج نیقوان یکم برخوردار و ضمانت اجرا یهابه استان یمنابع مال صیتخص ،یاتینظام مال

 یو رونق در کسب وکارها، توجه به مولفه ها ینیکارآفر جادی. اشوندیم یدولت تلق یدیکل یهااستیس

 یهایریگاز جهت یبه نوآور یمشارکت بخش خصوص قیو تشو یاقتصاد یهاتیدر فعال داریتوسعه پا

 .است منطقه ای اثربخش

  ب: توانمندسازی مناطق
 نید. اشو یم جادیا یدر گستره محل دیاشتغال و تول یدارسازیمناطق در قالب پا یاز توانمندساز یبخش

که  یآنها است. به گونه ا یساز یو درون یگذار هیو نگاه به سرما کردیرو رییمستلزم تغ یدارسازینوع پا

 یرح هاکردن آنها در منافع حاصل از ط میسه یمشارکت افراد در طرح ها بر مبنا ،یگذار هیسرما انیبا پا

ا ر  یدو چندان زهیرا گسترش داده  و انگ استهایس یداریاز مشارکت دوام و پا ینوع نیباشد.چن ییاجرا

 خواهد کرد. جادیرا در توسعه مناطق ا یو منافع بلندمدت جادیا

 

 یدر مناطق جغرافیای ج: افزایش اثربخشی هزینه های دولت از طریق اجرای طرح های مولد

اقدامات کاهش نابرابری اثربخشی هزینه های دولت در طرح های مولد،پربازده و مبتنی بدون شک یکی از 

ل از این است.دستیابی به نتایج حاص در مناطق جغرافیایی و فضایی کشور بر کارآفرینی و شایسته سالاری

 است.و توجه به شایسته سالاری  اقدامات در گرو مولد نمودن بخش دولتی

بویژه عملکرد بخش های دولتی  بین المللی  از نظر شاخص های همانگونه که ملاحظه شد، جایگاه ایران 

هبود دستاورد آنها ب است،به گونه ای که و ساماندهی  بازنگری  ،نواندیشی  ،مناسب نبوده و نیازمند تحول

 جایگاه ایران در این عرصه ها باشد.

ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ابزار مالیاتی ابزاری در  ؛د: اصلاح ساختار مالیات ها 

است.بهبود و اثربخشی نظام مالیاتی در کاهش نابرابری مستلزم   در مناطق ضعیف در کاهش نابرابری

شور ک مناطق مختلف جغرافیایی ونگرایی تمام بخش های رسمی و غیررسمی درنگسترش نظم پذیری و قا

 رای حل این موضوع دستاوردهای مهمی در کاهش نابرابری به دنبال خواهد داشت.اراده جدی ب است.
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در مناطق دارای محرومیت  بهبود فضای کسب و کار ؛در مناطق و: سایر عوامل تعدیل کننده نابرابری

 ،ی کاهش فساد،گسترش شفافیت و پاسخگویبهبود بخشیدن به کیفیت خدمات نهادهای اجرایی، ،بیشتر

گسترش مشارکت بخش خصوصی از طریق رقابت پذیری بیشتر و  ،توجه به انگیزه های محلی و بومی

 در کاهش نابرابری مناطق و استان ها نقش مهمی دارند. مقابله جدی با فضای انحصاری

 

 جمعبندی
 رخی کاهشو در ب ایل در برخی استان ها افزایشو ت بر مبنای شاخص ویلیامسون،  ی کشوردر استان ها نابرابری

فضای  سازی و بخشی از طریق بهبوددبر اساس تجربه کشورها بخشی از نابرابری از طریق توانمنیافته است. 

 کسب و کار و گسترش رقابت پذیری و مشارکت بخش خصوصی و توجه به سرمایه انسانی و شایسته سالاری 

که هزینه به دست می آید. با توجه به این و فضایی در مناطق جغرافیایی و بخشی از طریق نظام مالیاتی کارآمدتر

های دولت به عنوان سرمایه گذاری در ایجاد رشد مناطق تاثیر دارد، در برخی استان ها به رغم افزایش سهم 

هزینه های دولتی نابرابری نه تنها کاهش،بلکه افزایش داشته است.این به معنای آن است که  گروه ها  و بخش 

به  هزینه های دولت و کارایی زینه های جاری و تملک دولت بیشتر منتفع شده و نوع پوششهای خاصی از ه

 باط می شودچنین استناثرگذارده باشد.از این موضوع  در این زمینه نابرابری کلیکاهش  گونه ای نبوده که  بر 

 تر بوده است. که کارایی هزینه های دولت و اثربخشی آنها بر نابرابری در برخی استان ها  پایین
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Abstract: Reduce inequality is an important objective to government to adjust poverty 

in socio-economic sysetems. Income inequality matters for growth and its 

sustainability.The effectiveness of government policies to metigate inequility dependes 

on quality of institutions, individuals participation, meritance and capabilities of 

individuals in activities.Some parts of inequality are regional inequality.Regional 

inequality stems from regional advantages, specializations degree, centralization 

density, government expenditure allocations and orientation of spatial planning 

interactions with economic growth.In this paper, government policies to achievement 

in Balanced Growth and omission of provinces disequiblirium has examind.Based on 

Theils and Willimason indices during 2000 up to 2019, we estimated inequality 

parametrs in Irans provinces.The findings show that  government spendings allocations 

in some provinces has affected positively and played a fundamental role to mitigate 

income inequality and social cohesion.Based on Theils Index, inequality has increased 

in Tehran and some other provinces and decreases in some others.Government 

expenditures has influenced inequality via public physical investment, education 

expansion,health care services and capabilitis enhancement in some cases. 

Key words: Provinces Inequality, Theil and Williamson Index, government 

policiecs, 
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