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چکیده
یکی از مهمترین مسائل پیشروی دولتها ،توزیع عادالنه درآمد و تالش برای بهبود آن است.
به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادالنه درآمد ،شناسایی زوایای مختلف آن ،حائز اهمیت
است .با توجه به نقش و اهمیت زیرساختها در توزیع درآمد ،این پژوهش سعی دارد تا آثار
انواع موجودی زیرساختهای اقتصادی (انرژی ،آب ،فنآوری اطالعات و ارتباطات) و اجتماعی
(بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استانهای ایران طی بازه زمانی
 5831-49مورد بررسی قرار دهد .مطالعۀ تأثیر موجودی زیرساختها بر نابرابری درآمدی
استانها میتواند به اصالح سیاستهای دولت در راستای توزیع عادالنهتر درآمد و رشد همگن
مناطق کمک کند .نگارندگان برای تعیین این رابطه از مدلهای پانل پویا با بکارگیری تخمین-
زنهای گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی استفاده کردند .براساس یافتههای تحقیق ،افزایش
زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی ،موجب کاهش نابرابری درآمد در جامعه شدند .به این
صورت که زیرساختهای بهداشت و درمان ،فنآوری اطالعات و ارتباطات ،انرژی و آب به
ترتیب بیشترین تأثیر را بر نابرابری درآمد دارند.
واژههای کلیدی :زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی ،نابرابری ،پانل پویا ،گشتاورهای
سیستمی تعمیمیافته (.)GMM
طبقهبندی .R58 ،O15 ،H54 ،C23 :JEL
� نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
توزیع عادالنه درآمد همواره از مهمترین وظایف دولتها و مصداقی برای افزایش عدالت
اجتماعی برشمرده میشود .در این راستا ،شناسایی راههای توزیع عادالنه درآمد در میان
اقشار مختلف جامعه باید در دولتهای مختلف مدنظر قرار گیرد .در همین راستا الگوهای
توزیع همزمان با رشد اقتصادی پیشنهاد میشود تا در عمل رشد فقرزدا در کشور اتفاق
بیفتد .در همین زمینه به دولتها پیشنهاد میشود تا مسیری را برای رشد انتخاب کنند
که همزمان توزیع عادالنه درآمد را نیز به ارمغان بیاورد .به عبارت دیگر ،دولت باید در
برنامههای توسعه اقتصادی خود به تعیین روشهایی بپردازد که رشد اقتصادی همگام با
کاهش نابرابری درآمدها در جامعه میسر شود .در عین حال ،شناسایی عوامل دخیل در
نابرابری درآمدی و اثر آنها بر توزیع درآمد ،میتواند نمای شفافتری از توزیع عادالنه
درآمد ارائه دهد.
ادبیات مربوط به پیوند تجربی بین نابرابری و رشد به خوبی توسعه یافته است ،اما بررسی
وجود رابطه احتمالی بین زیرساخت ها و توزیع درآمد ،بسیار کم مورد توجه قرار گرفته
است .از جهت آنکه ،تأثیرات مخرب افزایش نابرابری به یک مسئله مهم سیاسی تبدیل
شده است .از این رو این شکاف تحقیق در مناطق ایران ،به شدت احساس میشود .ادبیات
در این زمینه نشان میدهد که عدم رشد مناسب زیرساختها ،تاثیر منفی بر رشد سرانه
تولید ناخالص داخلی و همچنین بر کیفیت زندگی ،رفاه و توزیع درآمد دارد.
در همین راستا ،هر اقدام برای کاهش شکاف درآمدی میان غنی و فقیر ،بدون درک
ریشههای نابرابری و بکاربردن سیاستهای مالی در این زمینه به شکست میانجامد .در
صورتی که سیاستهای مناسب به منظور کاهش شکاف درآمدی اتخاذ نشود ،در طی
زمان به تضعیف قدرت اقتصادی ،بیثباتی اقتصادی و حتی ناآرامیهای اجتماعی -سیاسی
میانجامد (استیگلیتز .)9-1 :a1251 ،5براین اساس ،دولتها با توجه به الگوی رشد
اقتصادی و محدودیتهای مالی ،همچنین با استفاده از مالیاتها و مخارج جاری و سرمایه-
ای به دخالت در این حوزه پرداخته تا از میزان نابرابری در توزیع درآمد بکاهند.
در تعریف کلی و اجمالی توزیع درآمد عادالنه و ناعادالنه آمده است :زمانی که یک فرد در
جامعه ،تمامی درآمد را در اختیار داشته باشد ،توزیع درآمد در ناعادالنهترین وضع ممکن
است و زمانی که تمام افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهرهمند شوند ،توزیع درآمد
Stiglitz
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درعادالنهترین حالت قرار دارد .امروزه یکسان بودن سهم تمامی گروهها از درآمد مطرح
نیست ،بلکه مسألۀ توزیع عادالنه درآمد بر مبنای توانایی افراد مختلف است که میتواند
به ایجاد توازن و تعادل بیشتر در جامعه بیانجامد (مرکز آمار ایران .)5841 ،5ویژگی یک
اقتصاد ناسالم در علم اقتصاد ،نابرابری گسترده است .از لحاظ اجتماعی نیز توزیع درآمد
حائز اهمیت است؛ زمانی که اقتصاد ،ابزارهای الزم برای نیل به رفاه مطلوب افراد را در
اختیار آنها قرار نمیدهد ،ناهنجاری اجتماعی در جامعه ظاهر میشود.
سیاستگذاران و پژوهشگران دربارۀ مسائل منطقهای ادعا میکنند که سرمایهگذاری در
زیرساختهای عمومی از مهمترین ابزارها برای کاربست استراتژی رشد منطقهای و
همگرایی بیشتر آنها خواهد شد .اقتصاددانان نیز به تأثیر زیرساختها در توسعۀ اقتصادی
منطقه ،فراتر از یک محرک برای فعالیتهای تولیدی ،نگریستهاند و عقیده دارند که
افزایش امکانات رفاهی و زیرساختهای عمومی در منطقه ،جذابیت بیشتری را برای
خانوارها و بنگاههای اقتصادی ایجاد نموده و به رشد و توسعۀ بیشتر منطقه و در نتیجه،
به توزیع بهتر درآمد کمک خواهد کرد.
توسعه زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی ،به
خصوص در کشورهای در حال توسعه است .در این کشورها ،زیرساختهای ضروری برای
نیل به اهداف اصلی توسعه عبارتند از :شهرنشینی ،صنعتی شدن ،توسعه صادرات ،توزیع
درآمد و توسعۀ پایدار اقتصادی .سرمایهگذاری مستقیم بر زیرسـاختهـا سبب تأمین و
بهبود امکانات تولیدی ،تحریک اقتصادی ،کاهش هزینههای تجاری و حمل و نقل ،بهبود
رقابتپذیری و در نهایت ،رشد اقتصادی ،افزایش رفاه عمومی و توزیع بهتر درآمد میشود
(گیبسون و ریوجا .)59 :1259 ،1در همین راستا ،اقتصاددانان عقیده دارند که توسعۀ
زیرساختهای فیزیکی موجب بهبود توزیع درآمد در جامعه میشود .همچنین آنها پیش-
بینی کرده اند که این تأثیر در مناطق فقیر بیش از مناطق ثروتمند جامعه است (بانک
جهانی.)5449 ،8
از آنجا که زیرساختها ابعاد مختلفی دارند ،این مطالعه بر زیرساختهای اقتصادی (انرژی،
آب و فن آوری اطالعات و ارتباطات) و اجتماعی (آموزش و پرورش و بهداشت و درمان)
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صورت گرفته تا نقـش این عامل را در توزیع عادالنهتر درآمد ،در استانهای ایران بررسی
کند .در همین راستا ،از دادههای  82استان کشور در بازه زمانی  5831-49با بهرهگیری
از رویکرد دادههای پانل پویا و روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (آرنالو و باور5441 ،5؛
بالندل و باوند )5443 ،1استفاده شده است.

 -2مبانی نظری
تا قبل از قرن نوزدهم و بهویژه تا اواخر قرن نوزدهم ،اقتصاددانان معتقـد بودنـد که دولت
نباید در فعالیتهای اقتصادی مداخله کند .به اعتقاد آنها وظـایف دولـت بـه حفظ امنیت
داخلی و استقالل کشور محدود میشود؛ زیرا اقتـصاد بـهطـور خودکـار عمل میکند و
اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد روی دهد ،خـود بـه خـود ایـن عدم تعادلها از میان
خواهد رفت و تعادل اقتصادی مجدداً برقرار خواهد شد .اما بـر اثـر گذشت زمان و با
دگرگونیهای شگرف جهان و پیچیدگیهای روزافزون اقتصاد پس از قرن نوزدهم ،این
طرز تلقـی از چگـونگی مداخلـۀ وظـایفی دولـت در اقتـصاد و دولت تغییر پیدا کرد؛ زیرا
عدم تعادل هایی کـه در اقتـصاد رخ داد ،بـا سـاز و کـار خودکار مورد اعتقاد اقتصاددانان
کالسیک برطرف نشد .ازایـنرو ،دولـتهـا بـرای مبارزه با این عدم تعادلها ناگزیر از
مداخله در اقتصاد شدند .در این راستا ،وظـایف دولتها روز به روز زیادتر شد و به تأمین
رفاه ،پیشر فت و سالمت جامعـه گسترش یافت .در چنین شرایطی اعمال سیاستهای
مالی نقش بسیار مهمـی بـرای انجام وظایف مذکور پیدا کرد (یحیی آبادی.)5814 ،8
سیاست های مالی به عنوان یکی از ابزارهای بسیار توانمند برای مقابله با عدم تعادلهـا
و نوسـانات نـامطلوب دولـتهـا است .همچنین سیاست مالی به مجموعـهای از اقـدامات
دولـت در زمینـۀ مخـارج دولـت ،مالیاتها و پرداختهای انتقالی گفته میشود که برای
رسیدن به مقاصـد گونـاگون به کار میرود (فالحتی و دیگران.)5833 ،9
مخارج عمومی دولت یا زیرساختها از طریق مکانیسمهای مختلف رقابتپذیری ،رشد
اقتصادی ،نابرابری درآمد ،تولید ،بهرهوری نیرویکار و رفاه را تحت تأثیر قرار میدهند .بنا
به عقیده هولتز-اکین و الولی )5441( 1زیرساختها موجب کاهش هزینه عوامل اولیه در
1
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فرایند تولید میشوند و در نتیجه بنگاههای تولیدی به تولید بیشتر و ایجاد بنگاههای
تولیدی بیشتر تشویق میشود که این ،به نوبه خود ،باعث افزایش تولید بنگاهها میشود.
افزایش تعداد بنگاههای تولیدی ،بازدهی خارجی ایجاد میکند و درنتیجه ،بهرهوری تولید
افزایش مییابد .با افزایش سرمایه عمومی به دلیل افزایش بهرهوری سرمایه خصوصی،
بنگاهها برای سرمایهگذاری بیشتر تشویق میشوند و با بکارگیری نیرویکار بیشتر (ایجاد
اشتغال) ،تولید بیشتر و متعاقب َا افزایش مقیاس تولید و ایجاد صرفهجوییهای مقیاس و
در نهایت ،رشد اقتصادی پایدار را همراه با کاهش نابرابری به ارمغان میآورند
(ماماتزاکیس.)1223 ،5
فریرا )5441( 1بر این عقیده است که با دسترس پذیری خدمات پیشرفته حاصل از
زیرساختها برای عموم مردم ،نه تنها بهبود بهرهوری ایجاد میشود ،بلکه نابرابری
درآمدی نیز کاهش مییابد .از آنجایی که دولت در تولید کاالهای خاص و خدماتی
همچون زیرساخت آموزش و سالمت دارای مزیت نسبی است و فقط افراد با درآمد باال
می توانند جایگزین خصوصی برای ارائه خدمات عمومی را خریداری کنند .لذا فراهم
ساختن بخش بیشتری از زیرساختهای عمومی ،به دلیل دسترسی کمتر فقرا به
جایگزینهای خصوصی ،به آنها کمک بیشتری میکند .در نتیجه گسترش خدمات
زیربنایی عمومی  ،از طریق کانال کاهش نابرابری فرصت در بین کارآفرینان و افزایش
بازده سرمایهگذاری نیز موجب کاهش نابرابری در جامعه میگردد.
عالوه بر این ،زیرساختها از طریق دو کانال اصلی ،انتخابهای فردی را تحت تأثیر
میگذارند .کانال اول از طریق تابع تولید ،عمل میکند .به طور خاص ،سطح زیرساخت-
های موجود در اقتصاد و همچنین ابزار مالیاتی که برای تأمین مالی آن ساخت و ساز
استفاده می شود ،بر میزان دستمزد و نرخ اجاره سرمایه تأثیر میگذارد .بنابراین ،سرمایه-
گذاری در زیرساخت ،تولید نهایی نیرویکار و سرمایه را تغییر میدهد که به نوبه خود
بر تصمیمات مربوط به عرضۀ نیرویکار و انباشت سرمایه تأثیر میگذارد .کانال دوم از
طریق تابع مطلوبیت عوامل ،عمل میکند .به طور خاص ،موجودی زیرساختها باعث
ایجاد اوقات فراغت مؤثر میگردد .لذا با توجه به دو کانال بیان شده ،صرف نظر از روش
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تأمین مالی زیرساختها ،گسترش آن منجر به کاهش شدید نابرابری توزیع درآمد میشود
(گیبسون و ریجا.)1 :1259 ،5
اسچوئر )5434(1دو دلیل اصلی برای توجیه سرمایهگذاری عمومی در زیرساختها بیان
میکند :نخست ،شکست بازار 8و دوم صرفه به مقیاس .9در یک تقسیمبندی کلی ،شکست
بازار به دو دلیل رخ میدهد :اول -شکست در ساختار بازار ،که عمدتاً به دلیل نقض شرط
دسترسی آزاد واحدهای اقتصادی به بازار ،موجب ایجاد انحصارات شده است .دوم -شکست
در سازوکار بازار که با بروز رفتارهای غیرمنصفانه منجر به کاهش رفاه اجتماعی شده است.
تبعات ناشی از هر دو دسته شکست بازاری در سه سطح عدم تخصیص بهینه منابع1
(تولید کمتر از حد بهینه و قیمتهای باالتر از حد رقابتی منجر به بروز ناکارامدی میشود)،
عدم اشتغال کامل منابع (به دلیل تولید کمتر از سطح بهینه اجتماعی ،منابع بیکار افزایش
مییابد) و عدم توزیع عادالنه درآمد (به دلیل افزایش قیمتها بیش از حد رقابتی ،مازاد
رفاه مصرفکنندگان به صورت سود اقتصادی به تولیدکنندگان منتقل میشود) نمود می-
یابد .بنابراین نظریههای شکست بازار تا حد زیادی ،حوزۀ مداخالت و لزوم دخالت بیشتر
دولت در اقتصاد را میطلبند .بر این اساس ،یکی از زمینههای دخالت دولت در اقتصاد،
تولید کاالهای عمومی و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی است.
بیهل )5431( 1زیرساخت را به عنوان منبعی معرفی میکند که به طور همزمان ویژگی
کاالی عمومی و کاالی سرمایهای را داراست .به گونهای که ویژگی «عمومی بودن »1را،
همزمان هم در تولید و هم در مصرف ،نشان میدهد .به همین علت ،معموال ویژگیهای
استثناءناپذیری ،عدم تحرک و تقسیمناپذیری برای زیرساختها صادق است.
تعیین ترکیب مخارج دولت برای تحقق اهداف توسعهای رشد اقتصادی همراه با کاهش
نابرابری ،از مباحث مهم در بودجه است .با توجه به این موضوع میتوان گفت که اهداف
متفاوت توسعهای ،وظایف متفاوتی را متوجه دولت میکند و منجر به انتخاب ابزارهای
اقتصادی متفاوتی میشود .به عبارتی ،ابزارهای سیاستهای تنظیمی ،مالیاتی و هزینهای
1

Gibson & Rioja
Aschauer
3
Market Failure
� برای مثال ،زمانی که مقیاس تولید افزایش یابد ،کاهش قابل توجهی در هزینه دسترسی ایجاد خواهد شد.
 1مهمترین دالیل بروز این نوع شکست بازاری :انحصارات طبیعی ،کاالی عمومی ،اثرات خارجی ،اطالعات نامتقارن
6
Biehl
7
Publicness
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را برای تحقق سیاستهای توسعهای در اختیار دولت قرار میدهد .دولتها با سیاستهای
تنظیمی در پی قانونمند کردن فعالیتهای بخش خصوصی و بنگاههای دولتی هستند و
از این طریق بر درآمد کارگران و در نهایت فقر مؤثر خواهند بود .در کنار سیاستهای
تنظیمی ،سیاستهای مالیاتی برای دریافت منابع الزم برای اجرای سیاستهای خود
بدست میآورند .در نهایت سیاستهای هزینهای از لحاظ اندازه و ترکیب با سیاستهای
دیگر ،نقش مهمی در نیل به اهداف مذکور ایفا میکنند (خداپرست و داوودی:5841،5
 .)1عالوهبر این ،بر اساس چارچوب بانک جهانی ( ،)1229دولتها بودجه را در سه زمینۀ
مسائل اجتماعی ،زیرساختها و سایر زمینهها تقسیمبندی میکنند که ترکیب این هزینه-
ها ،شاخصهای اجتماعی ،رشد درآمد ،برابری درآمد و فقر را تحت تأثیر قرار میدهد.
بنابراین ،دسـتیابی بـه توزیع عادالنه درآمد مستلزم استفاده صحیح از ابزارهـای اقتـصادی
سیاسـت است.

 -3مروری بر پیشینه مطالعات
مطالعات صورت گرفته در چند دهه اخیر ،نشان میدهد کـه عوامـل زیـادی بـر سطح
نابرابری اقتصادی تأثیرگذار هستند .اولین مطالعه با بررسی اثر رشد و توسعه بر نابرابری
با پژوهش کوزنتس )5411( 1آغاز شد .کوزنتس با استفاده از دادههای کشورهای در حال
توسعه به این نتیجه رسید که نابرابری در توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی
افـزایش مییابد ،سپس همتراز میشود و در نهایت تنزل مییابد .بهعبارتی دیگر ،رابطه
بین نابرابری درآمـد با درآمد سرانه در طول زمان به شکل  Uواژگون است.
چو و دیگران )1222( 8با استفاده از دادههای مقطعی کشورهای در حال توسعه ،تأثیر
مخارج اجتماعی بر نابرابری درآمد را بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که در
کشورهای در حال توسعه به رغم عدم هدفگذاری دقیق و مناسب برای مخارج اجتماعی
از جمله آموزش ابتدایی و بهداشت و درمان ،آثار این هزینهها بر نابرابری درآمد فزاینده
بوده است.
گالی و هوین )1225( 9به صورت نظری و تجربی ،آثار تورم و سیاستهای پولی را بر
نابرابری درآمدی در کشورهای توسعهیافته از جمله ایاالت متحده و یک نمونه از پانزده
1

)Khodaparast & Davoodi (2013
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کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(  )OECDبررسی کردند .نتایج آنها حاکی
از آن است که اثرات سیاستهای پولی و تورم بر نابرابری به میزان اولیه تورم بستگی دارد.
هر چند در کشورهایی با تورم باال سیاست پولی انقباضی اغلب برای کاهش نابرابری مفید
است ،اما کاهش تورم در کشورهای با تورم کم ،ممکن است به افزایش نابرابری در جامعه
بیانجامد.
فن ،جیشوشن و مناکناوات )1229( 5با استفاده از سیستم معادالت در کشور تایلند به
بررسی تأثیر تحقیق و توسعۀ کشاورزی ،حمل و نقل ،آموزش ،برق ،آب و بهداشت بر فقر
و نابرابری پرداختند .بر اساس نتایج آنها سرمایهگذاری دولت در برق روستایی ،تحقیق
و توسعه ،جاده و آموزش به ترتیب تأثیرات بیشتری بر کاهش فقر دارند.
آجنور و بیاکتار )1223( 1با استفاده از چهارچوب کالن اقتصادی تأثیر زیرساختهای
اقتصادی و آموزش و بهداشت را بر فقر و توزیع درآمد کشور اتیوپی بررسی کردند .نتیجه
تحقیق آنها نشان میدهد که هزینههای دولت در آموزش و بهداشت نسبت به زیرساخت-
های اقتصادی تأثیر بیشتری بر فقر و توزیع درآمد میگذارد.
مارتین و پریرا )1229( 8رابطه بین آموزش و نابرابری دستمزدِ کارگران مرد  51کشور را
برای اواسط دهه  5442مطالعه کردند .نتیجه چنین بود که آموزش تأثیر مثبتی بر نابرابری
دستمزد دارد.
چونگ و کالدرون )1229( 9ارتباط بین توسعه زیر ساختها و توزیع درآمد در  525کشور
صنعتی و غیرصنعتی را طی دوره  5412-41و با دو رویکرد مقطعی و پانل بررسی کردند.
آنها از چند پروکسی مانند طول جادهها و راهآهن ،فنآوری اطالعات و ارتباطات (تعداد
تلفن همراه و ثابت) و انرژی استفاده کردند .نتایج آنها حاکی از آن است که هر دو مقدار
کمّی و کیفی زیرساخت ها تأثیری منفی بر نابرابری درآمد در جامعه دارد و ارتباط کمّی
کشورهای در حال توسعه از ارتباط کیفی زیرساختها با نابرابری قویتر است.
آال و وال )1221( 1تأثیر تغییرات در وضعیت اقتصاد کالن را بر توزیع درآمد اسپانیا تحلیل
کردند .آنها با اطالعات سری دوره زمانی  ،5431-41تأثیرات تورم ،بیکاری ،تولید ناخالص
1
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داخلی و هزینههای دولتی را بر ضریب جینی بررسی کردند .نتایج آنها حکایت از عدم
تأثیرگذاری تورم بر توزیع درآمد دارد .از سوی دیگر بیکاری ،مخارج دولت و سطح تولید
ناخالص داخلی نقش مهمی بر توزیع مجدد ثروت دارد.
گالو و ساگالز )1255( 5تأثیر ابزارهای مختلف سیاست مالی را بر رشد اقتصادی و نابرابری
درآمدی در  98کشور با درآمد متوسط و باال در دورۀ زمانی  ،5411 -1221با استفاده از
پانل نامتوازن ،بررسی کردند .نتایج آنها نشان میدهد که هزینههای جاری بیشتر و
مالیاتهای مستقیم ،رشد اقتصادی و نابرابری را کاهش میدهد و افزایش سرمایهگذاری-
های عمومی بدون آسیب رساندن به تولید ،نابرابری را کاهش می دهد.
عبداهلل و همکاران ) 1251( 1به مطالعۀ تأثیر آموزش بر نابرابری در آفریقا پرداختند .نتایج
آنها حاکی از آن است که آموزش ،سهم درآمدبگیران باال را کاهش و سهم درآمدبگیران
پایین را افزایش میدهد .عالوه بر این ،تحصیالت متوسطه تأثیر بیشتری از آموزش ابتدایی
دارد ،هر چند این یافته همیشه صحیح نیست.
ژنگ و کرودا ) 1258( 8با استفاده از روش معادالت همزمان ،تأثیر دو نوع زیرساخت
عمومی حمل و نقل با دانش و پژوهش را بر نابرابری درآمدی منطقه و رشد  131شهرستان
چین بررسی کردند .نتیجۀ تحقیق آنها بیانگر این نکته است که بهبود زیرساختهای
حمل و نقل ،هزینه تجارت را کاهش میدهد و منجر به افزایش رشد و کاهش شکاف
درآمدی میگردد .همچنین ،زیرساختهای دانش و پژوهش منجر به کاهش هزینۀ تبادل
ایده و نوآوری میگردد و کاهش شکاف درآمدی را به دنبال دارد.
هوپر و همکاران )1251( 9با دادههای پانل در سطح ایاالت متحده آمریکا در طی بازه
زمانی  ،5412-1252رابطۀ بین هزینههای سرانه زیرساخت و نابرابری درآمد را بررسی
کردند .نتایج آنها نشان داد که رشد هزینههای زیرساخت آموزش عالی و بزرگراهها با
ضریب جینی رابطه منفی دارد .چنین یافتهای بیانگر اثر علّی میان افزایش هزینههای
زیرساخت و کاهش نابرابری (از طریق دسترسی بهتر به فرصتهای شغلی و آموزش) است.
به عالوه ،این ارتباط با نابرابری در  92درصد دهکهای پایین ،قویتر است .عالوه بر این،
هزینههای زیرساخت در بزرگراه در کاهش نابرابری مؤثرتر است.
1
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در بین مطالعات داخلی ،مقالۀ اکبری و همکاران )5842( 5و خداپرست و همکاران
( ) 5841به بررسی تأثیرات مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فقر و توزیع درآمد
پرداختهاند .نتایج تحقیق آنها بیان میکند که هزینههای اجتماعی دولت و مخارج عمرانی
به توزیع درآمد کمک میکند ،اما به طور متوسط افزایش مخارج جاری با افزایش نابرابری
همراه است .با این حال ،با توجه به اینکه تا کنون هیچ مطالعۀ منطقهای در مورد میزان
تأثیر انواع زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی بر نابرابری استانهای کشور انجام نشده
است ،بررسی این موضوع حائز اهمیت است.
به طورکلی ،مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینۀ تأثیر زیرساختها بر نابرابری ،بر این
نتیجه استوار است که دسترسی بهتر به خدمات زیربنایی ،میتواند از طریق تأثیر آن بر
سرمایه انسانی ،درآمد فقرا را افزایش دهد .همچنین ،سیستمهای حمل و نقل بهتر و
جادههای امنتر ،بر حضور بیشتر در مدارس کمککننده است .عالوه بر این ،بهبود
دسترسی به برق ،فرصت بیشتری را برای مطالعه و استفاده از کامپیوترها ایجاد میکند.
همچنین تحقیقات بر کشورهای مختلف ،نشان میدهد که افزایش دسترسی و استفاده از
خدمات زیربنایی موجب کاهش مرگ و میر کودکان و مادران میشود .به همین ترتیب،
شیوع اسهال در کودکان زیر پنج سال در میان خانوارهای دارای آب لولهکشی پایینتر
است و این تأثیر بر فقرا بیشتر است.
اغلب مطالعات تجربی ،تنها تأثیر یک یا چند نوع زیرساخت اقتصادی یا اجتماعی بر
نابرابری کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا را بررسی نمودهاند .حال آنکه در خصوص
کشورهای در حال توسعه به جز موارد محدودی مانند چین مطالهای صورت نگرفته است.
این وضعیت در خصوص ایران نیز حاکم است ،به همین دلیل نوشتار حاضر با هدف رفع
خأل موجود ،به بررسی تأثیر انواع زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی بر نابرابری استانهای
ایران میپردازد .همچنین در این مطالعه از شاخص ضریب جینی برای نشان دادن نابرابری
توزیع درآمد استانها استفاده شده است و به دلیل نبود آمار ضریب جینی تمام استانها
برای دوره مورد نظر ،نگارندگان در این مطالعه به محاسبه آن پرداختهاند .بنابراین ،مطالعه
حاضر از این حیث نیز تازگی دارد.

)Akbari, Farahmand & Jamali (2011
)Khodaparast & Davoodi (2013
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 -4روش پژوهش
با توجه به مبانی نظری و ادبیات تجربی در این تحقیق که متغیر وابسته با وقفه در سمت
راست معادله وجود دارد ،به منظور تخمین معادله از مدل پانل پویا استفاده میشود.
()5

yit = θyit−1 + X it + Uit
i = 1,2, … , N
t = 1,2, … , T

با فرض اینکه  Uitاز مدل جزء خطای یک طرفه تبعیت میکند به عبارتی تنها عامل
تفاوت ،مقطعهاست ،داریم:
() 1

Uit = µit + Vit

 µitﻭ  Vitدر مقاطع و هر مقطع مستقل از یکدیگرند .زمانیکه در مدل دادههای پانل،
متغیر وابسته به صورت با وقفه در طرف راسـت ظـاهر مـیگردد ،دیگـر برآوردگرهـای
 OLSبه دلیل مسأله خودهمبستگی (خودهمبستگی به دو دلیل حضور متغیر وابسته
وقفهدار در میان متغیرهای مستقل و اثرات مقطعی وقفهدار) سـازگار نیسـت (آرالنو و
بوند .)5445 ،5در واقع به دلیل حضور متغیر وابسته وقفهدار در سمت راست ،از آنجایی
که  Uitتابعی از  µiاست ،به طور آشکارا 𝑦𝑖𝑡−1 ،نیز تابعی از  µiخواهد بود در نتیجه
متغیر  𝑦𝑖𝑡−1به عنوان متغیر توضیحی با جزء خطای  Uitهمبسته خواهد بود و این موجب
تورش و ناسازگاری تخمین زننده  OLSخواهد بود .در نتیجه بایـد از روشهـای برآورد
حداقل مربعات دو مرحلهای( )2SLS( 1آندرسون و شیائو )5435 ،8یا گشـتاورهای
تعمـیمیافتـه )GMM( 9آرالنو و بوند ( )5445استفاده نمود .اما ماتیاس و سستر)5441( 1
استدالل میکنند که برآوردکننـده  2SLSممکن است بهدلیل نوع انتخاب ابزارها،
واریانسهای بزرگ بـرای ضـرایب ایجاد کند و برآوردها از لحاظ آمـاری معنیدار نباشـند.
از این رو ،آرالنو و بوند ،روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMرا برای مدلهای پویای
پانلی پیشنهاد دادند که کاراتر از تخمین زنندههای قبلی است .همچنین روش GMM
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زمانی بهکارمیرود که تعداد مقاطع ( ،)Nبیشتر از دوره زمانی ( )Tباشد( 5بالتاجی،1
 .)1223به طور کلی روش  GMMنسبت به روشهای دیگر دارای مزیتهایی میباشد:
 -5حل مشکل درونزا بودن توسط متغیرهای رگرسیون (متغیرهای باوقفه و تفاضلی که
با جزء خطا همبستگی ندارند ،میتوانند به طور بالقوه متغیر ابزاری باشند) (گرین:1228 ،8
.)511-512
 -1کاهش یا رفع همخطی در مدل با استفاده از متغیرهای وابسته وقفهدار.
 -8حذف متغیرهای ثابت در طی زمان :کاربرد این روش موجب حذف بسیاری از متغیرها
مانند فرهنگ ،اقلیم ،قومیت و مذهب میشود .این متغیرهای حذف شده نیز باعث ایجاد
تورش در تخمین مدل می شود اما این روش این امکان را دارد که تأثیر این عوامل با
تفاضل گرفتن از آمارها حذف شود (بالتاجی.)1221 ،
 -9افزایش بعد زمانی متغیرها :هرچند ممکن است برش مقطعی بتواند رابطه بلندمدت
بین متغیرها را بدست آورد اما این نوع تخمینها مزیت سریهای زمانی را ندارند تا
کارآمدی برآوردها را افزایش دهد .استفاده از بعد زمانی سری آمار این امکان را میدهد
که تأثیر تمام عو امل مشاهده نشده ثابت زمانی که تفاوتهای بین کشوری و تفاوت در
متغیر وابسته را نشان میدهند در برآورد مالحظه شوند (شیائو.)1259 ،9
آرالنو و باند روش تخمین  GMMدو مرحلهای را به منظور حذف تورش ناشی از وجود
ارتباط بین جمله اثرات ثابت و متغیرهای توضیحی پیشنهاد دادند .آنها از معادله ()5
تفاضل مرتبه اول گرفتند که با این کار ،جملۀ اثرات ثابت حذف میشود:
() 8
) 𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 = 𝜃(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2 ) + 𝜃(𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖𝑡−1 ) + (𝑉𝑖𝑡 + 𝑉𝑖𝑡−1
و با فرض اینکه اجزاء اخالل به صورت سریالی همبسته نیستند:
() 9

𝑡 ≠ 𝑠 𝑑𝑛𝑎 𝑁 𝐸(𝑉𝑖𝑡 𝑉𝑠𝑡 ) = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … ,

و حاالت اولیه 𝑡𝑖𝑦 از قبل تعیین شده هستند:
() 1
E(yit Vit ) = 0 for i = 1, … , N t > 2
محدودیتهای گشتاوری به صورت زیراعمال میشود:
� در ضمن یک مسئله اساسی در روشهای معمول مانند  OLSو حداکثر درستنمایی ،آن است که این برآوردگرها
در حالت تعداد مقاطع زیاد و دوره زمانی کوتاه برای پارامترهای مدل پانلی پویا ناسازگارند.
2
Baltagi
3
Green
4
Hsiao
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E(yit−s (Vit − Vit−1 )) = 0 for s > 2, and t = 3, … , T
E(X it−s (Vit − Vit−1 )) = 0 for s > 2, and t = 3, … , T

سپس برای از بین بردن مشکل درونزایی متغیرهای مستقل ،از وقفه آنها به عنوان ابزار
استفاده میگردد .به طورکلی این تخمینزن به دو دسته کلی تخمینزن تفاضل مرتبه
اول (ارائه شده توسط آرالنو و بوند )5445 ،و تخمینزن سیستمی گشتاورهای تعمیم
یافته (ارائه شده توسط بلوندل و بوند )5443 ،تقسیم میشود .آرالنو و بوند ،از وقفۀ متغیر
وابسته در سطح به عنوان ابزار استفاده کردند اما بلوندل و بوند نشان دادهاند که وقفۀ
متغیر وابسته در سطح ،ابزارهای ضعیفی برای معادله رگرسیونی در تفاضل هستند .آنها
برای حل این مشکل ،تخمینزن گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی را پیشنهاد دادهاند که
در آن ،رگرسیون سطحی را با رگرسیون تفاضلی ترکیب میکند .روش گشتاورهای تعمیم-
یافته سیستمی با بهبود دقت و کاهش تورش حجم نمونه ،برآوردهای کاراتر و دقیقتری
در مقایسه با تفاضل مرتبه اول گشتاورهای تعمیمیافته ارائه میکند (بالتاجی.)1223 ،
بنابراین در این تحقیق از روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی استفاده میگردد.
همچنین الزم به ذکر است که اعتبار روش گشتاورهای تعمیمیافته دادههای پانل به
سازگاری متغیرهای ابزاری و فرض نبود همبستگی سریالی جمالت خطا بستگی دارد.
برای این منظور با استفاده از آزمون سارگان ،5معتبر بودن ابزارها 1و آزمون آرالنو و باند،8
عدم وجود خودهمبستگی سریالی در جمالت خطا ،9آزمون میگردد .تخمین زننده
 GMMدر صورتی سازگار است که همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت خطای معادله
تفاضلی وجود نداشته باشد.

 -5معرفی مدل و دادهها
برای انجام این تحقیق از دادههای پانل شامل  82استان ایران برای دوره زمانی  5831تا
 5849استفاده شده است .الزم به ذکر است که بهدلیل تفکیک استان تهران در اواسط
بازه زمانی مورد مطالعه ،آمار دو استان تهران و البرز به صورت تجمیع شده در یک استان
لحاظ شده است .الگوی این تحقیق با الهام از مبانی نظری و ادبیات تجربی به صورت زیر
تصریح میگردد:
1

Sargan test
H0: overidentifying restrictions are valid
3
Arellano-Bond test
4
H0: no autocorrelation
2
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Giniit = θGiniit−1 + ∂X it + Uit
() 3
i = 1,2, … ,30
𝑡 = 1385, … , 1394
که در این معادلهGiniit ،
�شاخص توزیع درآمد برای استانها (ضریب جینی�X it ،)5بردار

متغیرهای مستقل شامل لگاریتم موجودی زیرساختهای (یا سرمایه عمومی) اجتماعی
شامل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و لگاریتم موجودی زیرساختهای اقتصادی
شامل آب ،انرژی ،فنآوری اطالعات و ارتباطات است.
به دلیل نبود ضریب جینی به تفکیک استانها برای تمام سالهای دوره زمانی ،5831-49
از فرمول میلر از روش مورگان و دیگران )5448( 1به صورت زیر استفاده میگردد.
k−1

() 4

) G = 1 − 1⁄N ∑(yi+1 + yi
i=0

برای بدست آوردن ضریب جینی ،ابتدا درآمد سرانه خانوارها به صورت صعودی مرتب
میشود .سپس دادهها را به گروههای مساوی تقسیم نموده و تعیین میشود که هر یک
از گروهها چه درصدی از درآمد جامعه را به خود اختصاص میدهند .سپس ضریب جینی
با گروهبندی از فرمول ( )4بدست میآید .در این فرمول  1⁄Nنسبت گروهبندیهاست (در
معادله ( )4دهک مورد استفاده قرار گرفته است) و  yiدرصد تجمعی درآمد خانوارها
میباشد .الزم به ذکر است که از دادههای هزینه و درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران
استفاده شده است.
موجودی سرمایه عمومی :به دلیل نبود اطالعات موجودی سرمایه استانی ،مطابق با
مطالعات صورت گرفته در زمینۀ تقریب موجودی سرمایه مناطق توسط موجودی سرمایه
ملی ،از نسبت  GDPهر استان به  GDPکل کشور (دربیشر و ویتز )1258 ،8به عنوان
جایگزین جهت تبدیل موجودی سرمایه ملی به استانی استفاده میگردد .سپس از نسبت

� به منظور بررسی و تحلیل سطح نابرابری توزیع درآمد ،روشهای متعـددی توسـط آمارشناسان و اقتصاددانان
معرفی شده است که یکی از مناسبترین آنها محاسبه ضـریب جینی میباشد .کمیتی که مقداری بین صفر
(حداقل نابرابری) و یک (حداکثر نابرابری) داشـته ،مـستقل از میـانگین و متقـارن است .ازدیـدگاه هندسـی
ضـریب جینـی براسـاس منحنـی لـورنز تعریـف میشود.
Morgan, McDaniel & Preston
Derbyshire, Gardiner & Waights

2
3
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تشکیل سرمایه ثابت ماشینآالت عمومی به تشکیل سرمایه ثابت ماشینآالت کل 5به
عنوان جایگزین برای تبدیل موجودی سرمایه کل استان  iبه موجودی سرمایه عمومی
استان  iاستفاده میگردد .سپس با توجه به سهم هریک از فصول (انرژی ،آب ،فنآوری
اطالعات و ارتباطات ،آموزش و پرورش و بهداشت و درمان) اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای استان از کل اعتبارات ،1موجودی سرمایه عمومی هر یک از زیرساختها
محاسبه میگردد.
به جهت اهمیت شناخت دادهها در مطالعات تجربی بر میانگین همۀ متغیرهای تحقیق
طی سالهای  5831-49تمرکز شده است تا تصویری نسبتا دقیق از وضعیت متغیرهای
بودجهای و عملکرد اقتصادی استانها ارائه شود .میانگین سرانۀ متغیرهای استانها
(میلیون ریال برای هر نفر) طی دوره مذکور ،محاسبه و به شرح جدول ( )5است .بر طبق
جدول شماره  ،5میانگین ضریب جینی برای  82استان کشور برای دوره زمانی 5831-49
برابر  2/83میباشد که تهران و قزوین به ترتیب باالترین و پایینترین رتبه ضریب جینی
را دارا هستند .شکل ( )5پراکندگی ضریب جینی در استانهای ایران در سال  5849را
نشان میدهد.

 5دادههای تشکیل سرمایه ثابت ماشین آالت عمومی و تشکیل سرمایه ثابت ماشین آالت کل از سایت بانک
مرکزی جمعآوری شده است.
� دادههای اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به تفکیک فصول از مرکز آمار ایران جمعآوری شده است.
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جدول ( :)1میانگین سرانه متغیرهای تحقیق برای استانهای کشور طی سالهای -44
1335

استان

اردبیل
بوشهر
چهارمحال بختیاری
آذربایجان شرقی
اصفهان
فارس
گیالن
گلستان
همدان
هرمزگان
ایالم
کرمان
کرمانشاه
خوزستان
کهگیلویه و بور احمد
کردستان
لرستان
مرکزی
مازندران
خراسان شمالی
قزوین
قم
خراسان رضوی
سمنان
سیستان و بلوچستان
خراسان جنوبی
تهران
آدربایجان غربی
یزد
زنجان
میانگین استانها

موجودی
سرمایه
عمومی
بهداشت و
درمان

موجودی
سرمایه
عمومی
آموزش

2/31
9/11
5/99
5/58
1/23
1/91
5/51
2/18
2/13
1/15
2/35
1/51
2/41
5/1
5/12
5/51
1/31
8/28
1/1
5/52
1/11
1/44
1/21
5/31
5/84
2/33
1/51
2/11
1/93
5/22
1/21

1/21
52/91
1/19
8/54
1/51
8/4
1/14
1/15
1/19
1/15
1/41
1/31
9/24
52/89
4/83
8/41
4/53
9/42
4/51
9/21
9/33
55/81
1/31
8/41
1/81
8/22
54/99
1/14
3/81
8/81
1/18

موجودی
سرمایه
عمومی
فناوری
اطالعات و
ارتباطات
2/21
2/59
2/21
2/11
2/53
2/29
2/18
2/52
2/214
2/21
2/53
2/21
2/23
2/24
2/31
2/21
2/45
2/81
2/58
2/281
2/51
2/13
2/51
2/52
2/21
2/24
2/11
5/99
2/18
2/28
2/11
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موجودی
سرمایه
عمومی
انرژی

موجودی
سرمایه
عمومی آب

ضریب
جینی

2/51
1/91
2/95
2/11
5/15
2/19
9/25
2/81
2/11
1/14
5/11
1/81
2/85
5/32
5/51
2/13
8/88
2/33
8/28
2/31
2/11
2/41
2/11
3/48
9/54
2/45
5/44
2/91
8/21
2/18
5/13

51/28
1/11
52/39
59/13
3/11
51/11
58/91
55/39
51/25
59/91
1/12
55/14
1/51
53/19
55/81
4/23
12/18
59/19
53/18
1/31
51/29
1/13
4/11
1/19
9/59
1/1
54/88
55/91
51/13
51/13
51/35

2/83
2/81
2/81
2/91
2/91
2/98
2/83
2/98
2/84
2/84
2/81
2/84
2/84
2/92
2/81
2/81
2/81
2/83
2/81
2/83
2/88
2/81
2/91
2/81
2/91
2/81
2/99
2/83
2/81
2/81
2/83
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شکل  :1پراکندگی ضریب جینی سال 1344
منبع :یافتههای تحقیق

میانگین سرانه موجودی سرمایه عمومی آب ،انرژی و فنآوری اطالعات و ارتباطات به
ترتیب برابر  5/13 ،51/35و  2/11میلیون ریال میباشد .سیستان و بلوچستان ،اردبیل و
کردستان به ترتیب کم برخوردارترین و لرستان ،سمنان و آذربایجان غربی برخوردارترین
میانگین سرانه موجودی سرمایه آب ،انرژی و فنآوری اطالعات و ارتباطات هستند.
میانگین سرانه موجودی سرمایه عمومی آموزش و بهداشت و درمان برای  82استان کشور
به ترتیب برابر  1/19و  1/21میلیون ریال است که به ترتیب تهران و مازندران باالترین و
اردبیل و گلستان کمترین میانگین را دارند.

 -6برآورد مدل و تفسیر نتایج
در این مقاله برای بررسی تأثیر انواع زیرساختها بر نابرابری استانها از دادههای پانل پویا
و روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی استفاده میشود.
نتایج مربوط به تخمین معادله ( )3در مورد ارتباط بین زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی
بر نابرابری توزیع درآمد استانهای ایران برای دوره  ،5831-49در جدول ( )1گزارش
شده است .بر اساس نتایج بدست آمده ،این رابطه طی دوره مورد بررسی در استانهای
مورد بررسی ،تائید می شود .ضرایب حاصل از تخمین مدل نیز همگی در سطح باالیی
معنیدار و تمام ضرایب از عالمتهای سازگار با تئوری برخوردار هستند.
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جدول ( :)2نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و
تخمینزن آرالنو و باور
متغیر وابسته :ضریب جینی
متغیرهای توضیحی
ضریب جینی با وقفه
موجودی سرمایه عمومی سرانه آموزش
موجودی سرمایه عمومی سرانه
بهداشت و درمان
موجودی سرمایه عمومی سرانه آب
موجودی سرمایه عمومی سرانه انرژی
موجودی سرمایه عمومی سرانه
فنآوری اطالعات و ارتباطات
عدد ثابت
والد
سارگان
)AR(1
)AR(2
تعداد ابزارها =12
تعداد مشاهدات = 112

ضرایب
2/83
2/225

خطای معیار
2/251
2/2221

نسبت t
11/81
9/15

احتمال
2/222
2/222

-2/224

2/2223

-52/15

2/222

-2/2221
-2/2211

2/2225
2/2221

-1/48
-8/44

2/222
2/222

-2/2211

2/221

-1/21

2/29

2/11

2/223

85/11
1134/14
14/11
-9/514
2/35

2/222
2/222
2/49
2/222
2/91

منبع :محاسبات تحقیق

همان طور که در جدول  1مالحظه میشود ،ضریب وقفه متغیر وابسته ،مثبت و معنادار
است .این نتیجه ،حاکی از تأثیر مثبت ضریب جینی از دورۀ قبل میباشد و تائیدی بر
نتایج مطالعات چونگ و کالدرون ( )1229 ،1225و رضاقلیزاده و همکاران)5841( 5
است .بهعالوه ضریب موجودی سرمایه عمومی بهداشت و درمان منفی و معنیدار است.
به این معنا که با افزایش آن در دوره مورد بررسی ،نابرابری درآمد استانها کاهش مییابد.
این نتیجه با نتایج مطالعات چو و داوودی و گوپتا ( ،)1222فن ،جیشوشن و مناکناوات
( ،)1229آجنور و بیاکتار ( )1229و مسونس و همکاران )1259( 1سازگار میباشد.
همچنین نتایج نشانگر آن است که ضریب موجودی سرمایه آموزش مثبت و معنیدار
است و این نتیجه ،تائیدی بر مطالعۀ مارتین و پریرا ( )1229و کاپلو )1221( 8است.
کاپلو معتقد است اگرچه سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی و کیفیت زندگی را تحت تأثیر
می گذارد اما اثرات تولیدی و توزیعی آن در بلندمدت است (مهمت و همکاران.)1251 ،9
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بر اساس مبانی نظری ،زیرساختهای اجتماعی باعث بهبود سرمایه انسانی میشود و هـر
چـه سرمایه انسانی در یـک منطقـه بهبود یابد ،توان تولیدی افراد بیشتر خواهد شد و
انتظار میرود کـه تولیـد ،رشد سریعتری داشته باشد .ازاینرو ،افزایش سرمایه انسانی
موجـود منطقـه ،قـدرت و ظرفیـت جـذب فناوری جدید و کاربرد آن را ایجاد میکند و
موجـب افـزایش بهـرهوری کـل اقتصـاد منطقه میشود و در پی آن باعث ایجاد نوآوری
و افزایش مداوم رشد منطقهای و کاهش نابرابری درآمدی میشود .در واقع ،جهتگیری
هزینههای دولت به سمت ارتقای شاخصهای اجتماعی در ایران و توسعۀ انسانی ،از یک
سو به توانمندسازی فقرا کمک میکند و از همچنین ،به توزیع برابر درآمد یاری میرساند.
طبق نتایج جدول ( ،)1انواع موجودی سرمایه عمومی اقتصادی ،تأثیر منفی بر نابرابری
درآمدی استانها دارد .بدین صورت که موجودی سرمایه عمومی فنآوری ارتباطات و
اطالعات ،انرژی و آب به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کاهش نابرابری درآمدی دارد و این
نتیجه تائیدی بر مطالعات مؤسسه بانک توسعه آسیا )1251( 5برای جمهوری خلق چین
و چونگ و کالدرون ( )1229میباشد .افزون بر این موجودی سرمایه عمومی بهداشت و
درمان با ضریب  -2/224بیشترین تأثیر را در بین موجودی سرمایههای اجتماعی و
موجودی سرمایه عمومی فنآوری ارتباطات و اطالعات با ضریب  -2/2211بیشترین تأثیر
را در بین موجودی سرمایههای اقتصادی بر کاهش نابرابری درآمدی استانها داشته است.
در اصل ،ظهور و گسترش  ، ICTتا زمانی که بر رشد اقتصادی کمک کند ،یک رویکرد
چند بعدی برای مبارزه با فقر و افزایش توسعه اقتصادی ارائه میدهد که بر سرمایه
اجتماعی و سرمایه انسانی تأثیر مثبت میگذارد (رولر و وارمن1225 ،1؛ وورمن ،ممچی و
فوس .)1221 ،8به ویژه ،فن آوری اطالعات و ارتباطات برای بهبود دسترسی به منابع،
اطالعات و بازارها ،کمک به شرکتها برای افزایش بهرهوری و سود و تسهیل افزایش درآمد
در میان افراد فقیر و خانوارها منجر به کاهش نابرابریهای درآمد میگردد (رنکو ،هالسترام
و کارانجا .)1229 ،9عالوه بر این زیرساختهای مناسب فنآوری اطالعات و ارتباطات،

1

Asian Development Bank Institute
Roller & Waverman
3
Waverman, Meschi & Fuss
4
Renkow, Hallstrom & Karanja
2

583

تحلیل تأثیر انواع زیرساختها بر نابرابری درآمد در...

هزینههای بازاریابی برای کشاورزان را کاهش میدهد و منجر به افزایش درآمد آنها می-
گردد (لمون و چیس.)1224 ،5
در انتها ،پس از برآورد مدل الزم است تا آزمـونهـای اساسـی تشخیصی نظیر آزمون
والد ،خودهمبستگی مرتبۀ اول و دوم آرالنو-باند و آزمون سارگان جهت تأیید و درستی
نتایج انجام گیرد .نتایج حاصل از انجام آزمونهای مـذکور در جدول شماره  1بیان می-
شود .بـر اسـاس نتیجـه آزمـون والـد کـه از توزیع کایدو با درجه آزادی معادل تعداد
متغیرهای توضیحی منهای جزء ثابـت (در این مدل برابر  1است) برخـوردار اسـت ،فرضیه
صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در سطح معناداری یک درصـد در مـدل تخمینـی
رد شده و در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تأیید میگردد.
برای بررسی معتبـر بـودن مـاتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده است .بر اساس
این آزمون فرضیۀ صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزاء اخالل پذیرفتـه شـده و
لـذا ابزارهای به کار رفته معتبر است و در نتیجه تخمـینزننـده گشتاورهای تعمیمیافته
سیستمی سـازگار اسـت ،بنابراین نتـایج ضرایب برآوردشده از نظر آماری تأیید شده و
قابل تفسیر میباشـند .هـمچنـین جهـت اطمینـان از عـدم وجـود خودهمبستگی در
اجزاء اخالل از آزمون خودهمبسـتگی مرتبـۀ اول و دوم آرالنـو و باند استفاده شده است.
وجـود همبسـتگی سـریالی در تفاضل مرتبه اول خطاها در مراتب باالتر از یـک ()(AR(2
بـر ایـن موضـوع داللـت دارد کـه شرایط گشتاوری به منظور انجـام آزمـون
خودهمبسـتگی آرالنـو و باند معتبـر نخواهد بود زیرا برای حذف اثرات ثابت ،روش
تفاضلگیری مرتبه اول در صـورتی روش مناسـبی اسـت کــه مرتبــه خودهمبســتگی
جمــالت اخــتالل از مرتبــۀ دو نباشــد .بــه ایــن منظــور ،بایــد ضــریب
خودرگرسـیونی مرتبـه اول ) AR(1معنـیدار باشـد و ضـریب خودرگرسـیونی مرتبــۀ
دوم معنیدار نباشـد (گرین .)1251 ،بـر اسـاس نتـایج جـدول  ،1فرضـیه صـفر مبنـی
بـر عـدم خودهمبستگی درجه اول تفاضل مرتبۀ اول اجزاء اخالل رد میشود ،اما فرضیۀ
صفر عـدم خودهمبستگی سریالی درجه دوم تفاضل جمالت اخالل را نمیتوان رد کرد.

 -7جمعبندی و نتیجهگیری
زیرساختها باعث تحریک فعالیتهای اقتصادی ،افزایش بهرهوری نهادههای خصوصی،
بهبود عملکرد اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی پایدار ،افزایش رفاه عمومی و توزیع
Labonne & Chase
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بهتر درآمد میشود .بنابراین ،سرمایهگذاری در زیرساختهای مختلف میتواند به عنوان
یک ابزار قدرتمند سیاست اقتصاد منطقهای برای از بین بردن نابرابری منطقهای مورد
توجه قرار گیرد.
در این مطالعه برای بررسی رابطه بین موجودی زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی با
توزیع درآمد استانهای ایران ( 82استان) برای دوره زمانی  5831-49از رویکرد
گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شد .براساس نتایج حاصل از این مطالعه،
زیرساختهای عمومی اقتصادی (آب ،انرژی و فنآوری اطالعات و ارتباطات) و بهداشت و
درمان تأثیر معنیدار و کاهشی بر توزیع درآمد استانها دارد و باعث بهبود توزیع درآمد
مناطق میشود .به عالوه ،زیرساختهای آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معناداری را بر
توزیع درآمدی نشان میدهد که این نتیجه حاکی از تأثیر افزایشی آن بر نابرابری درآمد
در دوره مورد بررسی دارد .بر اساس مبانی نظری ،این امر احتماالً به این علت است که
زیرساخت های اجتماعی با تأثیر بر سرمایۀ انسانی و در بلندمدت منجر به بهبود توزیع
درآمد میشوند .عالوه بر این ،نتایج حاصل ،بیانگر تأثیر متفاوت انواع زیرساختها بر توزیع
درآمد استانها است به طوری که زیرساختهای بهداشت و درمان ،فنآوری اطالعات و
ارتباطات ،انرژی و آب به ترتیب ،بیشترین تأثیر را در بهبود توزیع درآمد استانها داشتهاند.
در پایان پس از برآورد مدل از آزمـونهـای اساسـی تشخیصی نظیر آزمون والد،
خودهمبستگی مرتبۀ اول و دوم آرالنو-باند و آزمون سارگان جهت تأیید و درستی نتایج،
استفاده شد .طبق نتایج این آزمونها ،عدم همبستگی ابزارها با اجزاء اخالل و عـدم
خودهمبستگی سریالی درجه دوم در تفاضل جمالت اخالل پذیرفتـه شـد و بنابراین
ابزارهای به کار گرفته شده معتبر است.
دستاوردهای مطالعۀ حاضر ،ضرورت برنامهریزی برای تخصیص بهینه مخارج سرمایهای
دولت در جهت کاهش نابرابری مناطق مختلف بهویژه مناطقی با شاخص نابرابری نامناسب
را آشکارتر میکند .با توجه به اینکه انواع موجودی سرمایه زیرساختها اثرات متفاوتی بر
نابرابری درآمدی دارند ،پیشنهاد میشود برای کاهش نابرابری در مناطق محروم ،ترکیب
و تخصیص بهینه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
عالوه بر این بر گسترش متعادل و همزمان زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی استانهای
توسعه نیافته تمرکز شود.
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