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Abstract
The government expenditure in economic affairs can act as a tool for creating and sustaining
development by improving income distribution. Therefore, prioritization and optimal allocation of
economic expenditures of governments will be so important. In this regard, the present study has
investigated the impact of government expenditure on economic sector and related sub-sectors
(agriculture, industry and mining, trade, information technology, energy, housing, transportation,
environment, cooperatives affairs, and water resources) on income distribution in Iran's economy
during business cycles. In this study, Markov Switching Auto Regressive model (MSAR) has been
used to estimate time-series data during the time period between 1973 to 2019. The result of the
study indicates that economic sector and agricultural, water resources and transportation subsectors
during business cycles, “housing, trade, and cooperative affairs” subsectors during the boom
periods, and the environment subsector during the recession periods have reduced income
inequality significantly. Also, the government expenditure in industrial, mining, and energy
subsectors during business cycles and information technology subsector during the boom periods
have increased income inequality significantly. Finally, the subsectors of agricultural, water,
industry and mining, commerce and cooperation, transportation have been more stable in the
recession regime. Meanwhile, the economic sector and subsectors of information technology,
housing and development, environment and energy have been more stable in the boom regime.
Therefore, the components of government expenditure on income distribution have asymmetric
behavior.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

 --ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ---------
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ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ )رﻫﯿﺎﻓﺖ (MSAR
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ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ﺗﺪاوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺨﺎرج اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺮﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﺸﺎورزي ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،اﻧﺮژي ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ در ﻃﯽ ادوار ﺗﺠﺎري در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺪل ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ
ﻣﺎرﮐﻮف ) (MSARﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد دادهﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎي  1352-1398ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻫﻢ در دورهﻫﺎي رﮐﻮد و ﻫﻢ در دورهﻫﺎي روﻧﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در ﻓﺼﻮل »ﮐﺸﺎورزي«» ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب« و »ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ« ﻧﯿﺰ در دورهﻫﺎي رﮐﻮد و روﻧﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي »ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان« و »ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎون« ﻃﯽ دورهﻫﺎي روﻧﻖ و زﯾﺮ ﺑﺨﺶ
»ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ« در دورهﻫﺎي رﮐﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و اﻧﺮژي در
ﻃﯽ دورهﻫﺎي رﮐﻮد و روﻧﻖ و ﻓﺼﻞ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻃﯽ دورهﻫﺎي روﻧﻖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺪه اﻧﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،در ﻓﺼﻮل ﮐﺸﺎورزي ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎون و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رژﯾﻢ رﮐﻮد داراي ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺼﻮل ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻧﺮژي رژﯾﻢ روﻧﻖ داراي ﭘﺎﯾﺪاري
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺟﺰاي ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺑﺮ روي ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ داراي رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 .1مقدمه
کاهش فقر و و نابرابری درآمد از اهداف توسعه پايدار (1)SDGsبوده و به موجب آن
نهادهای بينالمللـي و منطقـهای ،اقدامات نمادين و عملي را دراين زمينه پيشگرفتهاند.
برای مثال ،در سال  1996هدف سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی ()OECD

2

مشارکت جهاني برای خارج کردن نيمي از افراد فقير جهان تا سال  2015بود .در همين
راستا ،بانک جهاني ( )2004در حمايت از برنامههای کاهش فقر و نابرابری درآمد اجرای
برنامههای زير ساختي همچون بهبود جادهها و تاسيسات برق و بهبود سطح سالمت
وآموزش را توسط دولت الزم االجرا دانست ( ;Ali, I. & Pernia, E.M., 2003
& Seetanah, E., 2009; Runsinarith, P., 2010 and Ambia, A.N.
 .)Sujarwoto, N.I., 2018عالوه بر تاکيد نهادهای بين المللي به کاهش فقر و نابرابری،

ادبيات وسيعي از سوی اقتصاددانان و سياستگذاران در اين زمينه شكل گرفت .برای مثال،
گويالمونت )2009( 3سه کانال را برای کاهش فقر و نابرابری درآمد معرفي ميکند-1 :
کانال رشد -فقر -2 ،کانال مخارج عمومي و  -3کانال تثبيتي .وی بيان ميکند مخارج
عمومي ميتواند تحت تاثير بيثباتيهای کالن اقتصادی مانند تورم ،رکود و ...قرار بگيرد.
بنابراين ،کاهش فقر از کانال اول و دوم بايد همراه با سياستهای تثبيت اقتصادی باشد
( .)Chauvet, L. & Guillaumont, P., 2009 & Soraya, et al., 2014به عبارت
ديگر ،رسيدن به اهداف کاهش فقر و نابرابری درآمد از کانال مخارج عمومي بايد هم
راستا با ثبات اقتصادی کشور از طريق سياستهای تثبيتي باشد .بنابراين ،اعمال سياستهای
مالي دولت در جهت رسيدن به اهداف فوق الذکر در گرو شناخت نوسانات اقتصادی
است.
همانطور که از نموادر ( )1مشخص است نوسانات اقتصادی جزء جداييناپذير در
اقتصاد ايران در سالهای مختلف بوده است.

1. The Sustainable Development Goals
2. Organisation for Economic Co-operation & Development
3. Guillaumont, P.

 | 94پژوهشنامه اقتصادی | سال  | 21شماره  | 82پایيز 1400

نمودار .1ادوار تجاري ايران براساس فيلتر هودريک -پرسکات 1در دوره زماني 1352-1398
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منبع :یافتههای پژوهش

براساس نمودار ( )2مخارج واقعي دولت در امور اقتصادی به طور کلي تا سال 1385
روندی افزايش داشته است .اما پس از اين سال دارای نوسانات زيادی بوده است؛ به طوری
که در بازه زماني  1384تا  1398شش روند افزايشي و کاهشي در مخارج دولت در اين
امور مشاهده ميشود که در اين نوسانات کمترين مخارج اسمي دولت در دوره ذکر شده
مربوط به سال  1396با مقدار  169076/207ميليارد ريال و بيشترين مخارج اسمي دولت
مربوط به سال  1392با مقدار  247911/981ميليارد ريال بوده است.
نمودار .2مخارج واقعي دولت در امور اقتصادي در طي دوره زماني 1352-1398
25000
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منبع :وزارت امور اقتصادی و دارایي
1. Hodrick Prescott's filter
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براساس نتايج نمودار ( )3که در راستای تحليل بهتر نتايج پژوهش براساس مقادير اسمي
برای مقايسه بودجه اختصاص يافته به هر يک از فصول ارائه شده است ،فصول مسكن و
عمران ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،حملونقل ،انرژی ،بازرگاني و تعاون ،محيط زيست،
صنعت و معدن ،منابع آب و کشاورزی به ترتيب بيشترين بودجه دولت را به خود اختصاص
دادهاند.
نمودار .3مخارج اسمي دولت در امور اقتصادي به تفکيک فصول در دوره زماني()1352-1398
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منبع :وزارت امور اقتصادی و دارایي

کشاورزی و منابع طبیعي
صنعت و معدن
بازرگاني و تعاون
حمل و نقل

همچنين برنامههای مربوط به بهبود توزيع درآمد در ايران براساس گزارشات و
مستندات به طور کامل به تحقق نرسيده است .گزارشات بانک جهاني ( )2016افزايش فقر
و نابرابری بين سالهای  2008و  ،2009کاهش فقر و نابرابری بين سالهای  2009تا 2012
و کاهش تدريجي هر دو شاخص بعد از سال  2012را نشان ميدهند .براساس آمارهای
داخلي در سالهای  1380-1382و  1385-1386شاخص ضريب جيني با مقدار  0/43در
باالترين حد خود بوده و در سالهای بعد از آن با کاهش مواجه شده به طوری که در سال
 1389-1390با اجرای برنامه هدفمندی يارانهها مقدار آن به کمترين حد؛ يعني  0/37رسيده
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است .در سال  1394اين مقدار 0/39شده و در سالهای  1397-1398مجدد بر ميزان اين
شاخص افزوده شده است (بانک مرکزی ج.ا.ا.)1398 ،
بنابراين ،افزايش مجدد شاخص ضريب جيني در سالهای اخير لزوم اهميت نحوه و
دخالت دولت در جهت اولويتبندی منابع مالي خود در امور اقتصادی و فصول مربوط به
آن را در طي ادوار تجاری دو چندان ميکند.
نمودار .4روند ضريب جيني در نقاط شهري کشور 1در طي دوره زماني()1352-1398
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منبع :یافتههای پژوهش

مطالعه نتايج پژوهشهای تجربي صورت گرفته در زمينه نحوه تاثيرگذاری مخارج
دولت بر نابرابری درآمد حاکي از آن است که اجزای مخارج دولت تاثيرات متفاوتي بر
توزيع درآمد در دورههای رکود و رونق دارند .از اين رو ،براساس فرضيه فوق ،هدف
پژوهش حاضر بررسي نحوه تاثيرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زيرفصول
مربوطه بر توزيع درآمد اقتصاد ايران به تفكيک دورههای رکود و رونق با استفاده از مدل
خود رگرسيون تايير جهت مارکوف ( 2)MSARخواهد بود .در اين راستا ،پژوهش به
شش بخش تنظيم شده است .پس از ارائه مقدمه در بخش اول ،در بخش دوم ،مباني نظری
در ارتباط با دخالت دولت و نقش آن در کاهش فقر و نابرابری درآمد مورد بحث قرار
گرفته است .در بخش سوم به پيشينه پژوهش پرداخته شده و در بخش چهارم ،الگوی
 . 1با توجه به اينكه اطالعات ضريب جيني بانک مرکزی در سالهای  1397و  1398تا اين لحظه منتشر نشده است،
برای اين سالها ،ضريب جيني بر اساس ضريب جيني مرکز آمار ،برآورد شده است.
2. Markov-switching- AR(p) Auto regression
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اقتصاد سنجي و در بخش پنجم يافتهها ارائه شده است .در نهايت بخش پاياني ،به بحث و
پيشنهادات اختصاص داده شده است.

 .2مباني نظري
نابرابری درآمد با تهيه کاالها و خدمات عمومي برای مردم به وسيله مخارج دولت کاهش
مييابد .کينز )1937( 1در اين زمينه اشاره ميکند که مخارج عمومي موجبات افزايش
تقاضای کل ،رشد اقتصادی ،اشتاال و در نهايت افزايش درآمد را فراهم ميکند
(.)Dankumo, et al. 2019
سن )1999( 2بر مخارج عمومي در زيرساختهايي مانند کشاورزی ،انرژی ،توسعه
روستايي ،حمل ونقل ،ارتباطات و ...برای کاهش فقر و نابرابری توجه ويژه دارد
(.)Dankumo, et al. 2019
جويكت و اوگبريو )2017( 3مخارج مربوط به زيرساختهايي مانند جادهها ،آبياری،
نيرو ،حملونقل و ارتباطات را موجب افزايش درآمد سرانه ،کاهش فقر و در نتيجه نابرابری
ميدانند.
ادونوا و ايتروپرايس )2018( 4معتقدند مخارج عمومي برای زيرساختهای اجتماعي و
اقتصادی مانند حملونقل ،ارتباطات ،برق ،آب و فاضالب و ...اين پتانسيل را دارد که بتواند
بر عملكرد و ارتقاء صنايع شيرخوار در اقتصاد کمک کند .آنها اين امر را موجب کاهش
تفاوت بين بهرهوری اجتماعي و خصوصي برخي از سرمايهگذاریها ،کاهش نرخ بيكاری،
تثبيت قيمتهای عمومي ،کاهش نرخ فقر ،افزايش سطح زندگي مردم ،افزايش بهروری و
رشد اقتصادی ميدانند.
مخارج دولت در بخش کشاورزی تاثير مستقيمي در افزايش درآمدهای اسمي فقرا از
طريق اشتاالزای و به طور غيرمستقيم از طريق کاهش قيمت مواد غذای دارد .تورلو و

1. Keynes, J.M.
2. Sen, A.
3. Gukat, B.T. & Ogboru, I.
4. Udonwa, U. & Itoro Praise, U.A.
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همكاران )2007( 1و کريستيانزن و همكاران )2012( 2خاطر نشان ميکنند کاهش فقر
بستگي به رشد مستقيم اين بخش دارد.
جانسون و همكاران )2009( 3بيان ميکنند تنوع زراعي و دامي و تجاریسازی
کشاورزی نقش مهمي در کمک به برخي از خانوادهها در فرار از فقر و کاهش نابرابری
داشته است .در حالي که ساير خانوادهها به دليل از دست دادن محصوالت زراعي يا
مرگومير دام ناشي از خشكسالي و بيماری در فقر سقوط کردهاند.
تورلو و همكاران )2007( 4نيز افزايش مخارج مربوط به کشاورزی همراه با
سرمايهگذاریهای غيرکشاورزی که باعث حمايت از قشر فقير شده را ضروری دانستهاند.
آنان سراريز شدن مخارج دولت در بخش کشاورزی را عاملي برای کسب درآمد و شال
بيشتر برای فقرا ميدانند.
دانكمو و همكاران )2019( 5فصول کشاورزی ،ساختوساز ،حملونقل و ارتباطات،
عمران شهری و روستای را از اولويتهای تخصيص بودجه به شمار ميآورند.
اورياوته و اکاوه )2018( 6بر مخارج دولت در حوزه مسكن ،ساختوساز تاکيد
داشتهاند .آنان همكاری دولت با بخش خصوصي جهت پوشش هزينههای ساخت
پروژه های ساختماني را عاملي برای کاهش سطح فقر ،نابرابری درآمد و جلوگيری از
رکودهای اقتصادی آينده به شمار ميآورند.
اصار و همكاران )2012( 7افزايش خدمات اجتماعي شامل هزينههای در زمينه
برنامهريزی مخارج و توسعه شهری توسط دولتهای محلي ،شامل؛ احداث خانهها،
جادهها ،مدارس عمومي ،بيمارستانها ،پارکها و ساير امكانات تفريحي ،دسترسي به آب
آشاميدني و امكانات بهداشتي را عاملي موثر در کاهش فقر ،نابرابری درآمد و افزايش رفاه
عمومي ميدانند.

1. Thurlow, et al.
2. Christiaensen, et al.
3. Janson, et al.
4. Thurlow, et al.
5. Dankumo, et al.
6. Oriavwote, E. & Ukawe, A.
7. Asghar, et al.
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برنامه توسعه سازمان ملل متحد )2006( 1يكي از قدرتمندترين سالحهای مرتبط با
توسعه بشر را انرژی ميداند.
ادمه و همكاران )2017( 2اظهار ميکنند که بين مصرف انرژی و توسعه انساني ارتباط
مستقيمي وجود دارد .دستيابي به خدمات انرژی مدرن در تحقق نيازهای اساسي اجتماعي
و دامن زدن به توسعه بشر ضروری است.
در کنار ديدگاههای مثبت برخي از اقتصاددانان در ارتباط با تاثير مخارج اقتصادی
دولت بر فقر و نابرابری درآمد ،برخي ديگر توجه بيشتر به اولويتبندی مخارج دولت را
گوشزد ميکنند.
موسلي و همكاران )2004( 3عنوان ميکنند که سطح باالتری از هزينههای طرفدار فقرا
با سطوح پايينتر از فقر همراه است (.)Haile, F. & Nino-Zarazua, M., 2018
مارگاريتا بنگه و همكاران )2017( 4بيان ميکنند ،منابع يارانه بر گاز مايع ،برق ،آب و
حمل ونقل عمومي بيشتر متوجه طبقه باالتر جامعه بوده و برخالف برخورداری از بودجه
کالن ،تاثير چنداني بر کاهش فقر ندارند.
ويلهلم و فيستس )2005( 5سرمايهگذاری در زيرساختها را به دليل بيشتر بودن
پيامدهای مثبت برای ثروتمندان نسبت به فقرا يک نگراني سياسي جهت توزيع ناعادالنهتر
درآمدها عنوان ميکنند (.)Omari, L.V. & Muturi, W., 2016
براساس مباني نظری و ديدگاههای متفاوت اقتصاددانان در زمينه اثرگذاری مخارج
دولت در امور اقتصادی بر وجود رابطهای غير خطي بين مخارج دولت و نابرابری درآمد
در طول زمان ميتوان تا کيد داشت .همچنين با توجه به دو منحني کوزنتس 6و منحني
آرمي U 7شكل که به ترتيب رابطه غيرخطي بين رشد اقتصادی و توزيع درآمد ،رشد
اقتصادی و اندازه دولت را نشان ميدهند ،اين امكان وجود دارد که ارتباط مخارج دولت
و توزيع درآمد نيز غير خطي باشد؛ يعني افزايش مخارج دولت تا حدی ميتواند به بهبود
1. United Nations Development Programme
2. Edeme, et al.
3. Mosley, et al.
4. Margarita, et al.
5. Wilhelm, V. & Fiestas, I.
6. Kuznets Curve
7. Armey Curve
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توزيع درآمد کمک کند و پس از عبور از اين حد تعادلي و حضور گسترده دولت در
اقتصاد به ناکارآمدی بخش د ولتي در حوزه توزيع درآمد منجر شود (نادمي و حسوند،
.)1394
با وجود ادبيات وسيعي که در زمينه رابطه غيرخطي بين مخارج دولت و متايرهای کالن
اقتصادی وجود دارد ،مطالعات اندکي توجه خود را به نقش ادوار تجاری به عنوان منشا
اين رابطه معطوف کردهاند؛ به طوری که بحران اقتصادی معاصر ،موجب برجسته شدن
نقش سياستهای مالي در طراحي برنامه تثبيت و رشد اقتصادی با شرط حضور يک تئوری
رضايت بخش از چرخههای تجاری شدند .نقش سياستهای مالي به خصوص سياستهای
مالي ضد ادواری در کاهش نوسانات اقتصادهای در حال ظهور که تحت تاثير شوک های
بزرگ قرار دارند بسيار حائز اهميت است.
با وجود ادبيات علمي وسيعي که سياستهای ضد ادواری را توصيه ميکنند ( IMF,
2009؛  )Dumitru, I. & Stanca, R., 2010 and Frankel, et al. 2011همواره
امكان اجرای سياستهای ضد ادواری به خصوص برای کشورهای در حال توسعه امكان
پذير نيست ( .)Bank for International Settlements, 2003سورونسن و همكاران

1

( ،)2001الني ،)2003( 2کامينسكي و همكاران ،)2004( 3تالوی و وگ ،)2005( 4لي و
سانگ ، )2005( 5ليث و لويز ،)2006( 6استائر ،)2008( 7کالدرون واشميت هابل،)2008( 8
وو ،)2009( 9جرويس و منوني ،)2009( 10سيسک و الگين ،)2011(11صبير و
زهيد ،)2012(12آيوئرباخ و گوردنيچنكو ،)2013( 13بارسقيان و همكاران )2013( 14نشان
1. Sorensen, et al.
2. Lane, P.
3. Kaminsky, R. & Vegh, C.
4. Talvi, E. & Vegh, C.
5. Lee, Y. & Sung, T.
6. Leith, C. & Wern-Lewis, S.
7. Staehr, K.
8. Calderón, C. & Schmidt-Hebbel, K.
9. Woo, J.
10. Gervais, M. & Mennuni, A.
11. Cicek, D. & Elgin, C.
12. Sabir, S. & Zahid, K.
13. Auerbach, A.J. & Gorodnichenko, Y.
14. Barseghyan, et al.

احمدوند و همکاران | 101

ميدهند رفتار مخارج عمومي در کشورهای توسعه يافته اندکي موافق چرخهای و يا ضد
چرخهای است و در کشورهای در حال توسعه بر شدت موافق چرخهای بودن مخارج
افزوده ميشود (قاسمي و مهاجری.)1394 ،
دليل ضد و موافق چرخهای بودن سياستهای دولت در ادوار تجاری به اثرات
درونراني 1کينزينها و اثرات برونراني 2نئوکالسيکها برميگردد .بدين صورت که اثرات
برونراني نئوکالسيکها که مبتني بر انتظارات منطقي و برابری ريكاردويي است به کاهش
زمينه برای گسترش بخش خصوصي و در نتيجه کاهش رشد اقتصادی منجر شده که تاثير
محرکي بر اقتصاد نداشته و موجب افزايش نابرابری درآمد در دوران رکود شده و رفتار
موافق ادواری را شكل ميدهد .همچنين افزايش مخارج دولت در دوران رکود در جهت
افزايش رشد اقتصادی و در پي آن کاهش نوسانات اقتصادی و نابرابری درآمد به اثرات
درونراني کينزينها برميگردد که با تاثير مثبت بر تقاضای بخش خصوصي و در نتيجه
توليد ،موجب شكلگيری يک سياست ضد ادواری ميشود .در ادبيات اخير هر دو نظريه
در زمانهای مختلف ممكن است درست باشند؛ زيرا واکنش نامتقارن اقتصاد به
سياستهای مالي تايير ميکنند (Rafiq, S. & Zeufack, A., 2012؛ فشاری.)1396 ،
بنابراين ،با درک تا ثيرپذيری متاير توزيع درآمد از نوسانات اقتصادی بايد نقش ادوار
تجاری را در سياستهای مالي دولت در جهت رسيدن به کاهش فاصله دهکهای مختلف
درآمدی در نظر گرفت.

 .3پيشينه پژوهش
اومودرو )2019( 3با استفاده از تكنيک حداقل مربعات معمولي ( )OLSدر دوره زماني
 2000-2017نشان داد ،مخارج دولت در حوزه کشاورزی ،ساختمان و ساخت وساز تاثير
چشمگيری در کاهش فقر در نيجريه ندارند.

1. Crowding in effect
2. Crowding out effect
3. Omodero, C. O.
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ادونوا و ايترو پرايس )2018( 1با استفاده از روش خود توضيح با وقفههای گسترده
( )ARDLدردوره زماني  1970-2016نشان دادند ،مخارج سرمايهای و غير سرمايهای
دولت در بخش اقتصادی موجب کاهش فقر و نابرابری در نيجريه ميشود.
گاال ايد و اواد )2017( 2با استفاده از مدل سوئيچينگ مارکوف ( )MSARطي دوره
زماني  1970-2015در کشورهای صادرکننده نفتي نشان دادند ،مخارج اقتصادی دولت با
تاثير مثبت در دورههای رونق و تاثير منفي در دورههای رکود تنها در دورههای رونق دارای
اثرگذاری معنادار و قابل توجه بر روی رشد اقتصادی بودهاند .نتايج حاصل نيز نشاندهنده
عدم تقارن در سياستهای مالي اجرا شده توسط دولت در ادوار تجاری در اين کشورها
بوده است.
مارگاريتا بنگه و همكاران )2017( 3با استفاده از روش  CEQدر سال  2011نشان دادند
مخارج باز توزيع شده دولت در حوزههای انرژی (گاز مايع ،برق) ،آب و حملونقل
عمومي تاثير چنداني بر کاهش فقر در السالوادور ندارند.
5

بيولسي )2017( 4با بهکارگيری مدل خود رگرسيون برداری آستانه ( )TVARبا
استفاده از دادههای فصلي کشورهای آمريكا و کانادا طي دوره زماني  2013 -1947و با
در نظر گرفتن نرخ بيكاری به عنوان متاير آستانه که نشاندهنده ادوار تجاری بوده نشان
دادند ،ضريب فزاينده مالي در دورههای رکود نسبت به دورههای رونق بزرگتر است.
اوماری و موتوری )2016( 6با استفاده از روش خود رگرسيون برداری ( )VARدر
دوره زماني 1964-2010نشان دادند ،مخارج دولت در کشاورزی و بهداشت تاثير مثبت و
زيرساختها تاثير منفي و معناداری بر سطح فقر در کنيا دارند.
ريرا کريچتون و همكاران )2015( 7با بهکارگيری مدل خود رگرسيون برداری با انتقال
ماليم ( 8 )STARو با استفاده از دادههای  21کشور عضو  OECDطي دوره زماني
 1986-2008نشان دادند ضريب فزاينده آني سياست مالي در دورههای رکود بزرگتر از
1. Udonwa, U. & Itoro Praise, U.A.
2. Galal Eid, A. & Awad, I.L.
3. Margarita Benke, et al.
4. Biolsi, C.
5. Threshold Vector Autoregression
6. Omari, L. V. & Muturi, W.
7. Riera-Crichton, et al.
8. Structural Threshold Autoregression Model
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ضريب دورههای رونق است .همچنين عدم تقارن ميان ضريب فزاينده سياست مالي
انبساطي و انقباطي وجود دارد.
اندرسون و همكاران ( )2014با استفاده از يک تحليل متا رگرسيون 1و بهرهگيری از
روش حداقل مربعات وزني ( 2)WLSطي دوره زماني  1990-2012درکشورهای با
درآمد پايين و متوسط نشان دادند ،مخارج دولت در بخش آموزش و اثر متقابل آنها بر
هم ،مخارج خالص و کل اجتماعي ،نظامي ،مصرفي و ساير مخارج دولت دارای اثرگذاری
مثبت روی نابرابری درآمد است در حالي که مخارج بهداشتي ،ساخت و ساز دولت دارای
اثرگذاری منفي بر روی نابرابری درآمد بودهاند.
ساسمال و ساسمال )2016( 3با بهرهگيری از رگرسيون پانل و با استفاده از هر دو مدل
اثرات ثابت ( 4)FEو اثرات تصادفي ( 5)REنشان دادند مخارج دولت در توسعه
زيرساختها از جمله جاده ،آبياری ،نيرو ،حملونقل و ارتباطات موجب کاهش فقر و
نابرابری در هند شده است.
ثريا و همكاران )2014( 6با استفاده از روش پنل ديتا در طي دوره زماني1995-2011
نشان دادند ،مخارج داخلي صورت گرفته در بخش کشاورزی و زيرساخت به ترتيب دارای
رابطه مثبت ،منفي و غيرمعنادار بر فقر در الئوس هستند .همچنين در مخارج خارجي
صورت گرفته توسط دولت ،فصول کشاورزی و زير ساخت به ترتيب دارای رابطه منفي،
مثيت و غيرمعنادار نسبت به فقر بودهاند.
رافيک و زئوفاک )2012( 7با بهکارگيری مدل خود رگسيون برداری تايير جهت
مارکوف ( )STVARدر دوره زماني 1981-2010نشان دادند ،سياستهای مالي در مالزی
دارای ماهيت ضد ادواری هستند .همچنين افزايش مخارج سرمايهگذاری دولت در
دورههای رکود دارای ضريب توليدی بيشتری نسبت به زمان عادی است .در مقابل ،افزايش

1. Meta-Regression
2. Weighted Least Squares Method
3. Sasmal, R. & Sasmal, J.
4. Fix Effect
5. Random Effect
6. Sourya, et al.
7. Rafiq, S. & Zeufack, A.
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مخارج مصرفي دولت در زمان عادی دارای ضريب توليدی بيشتری نسبت به دورههای
رکود است.
خداويسي و عزتي شورگلي ( )1397با استفاده از مدل خود رگرسيون برداری ساختاری
( )SVARدر قالب مدل  MSARبا استفاده از دادههای فصلي ايران طي دوره زماني
 1369-1396نشان دادند ،ضريب فزاينده آني مخارج دولت بيشتر از ضريب فزاينده
تجمعي بلندمدت است .همچنين ضريب فزاينده مخارج دولت در دورههای رکود بزرگتر
از ضريب فزاينده دورههای رونق است.
سليميفر و همكاران ( ) 1394با استفاده از روش خود رگرسيون خطي با وقفههای
توزيعي در دوره زماني 1362-1390به بررسي تاثير ترکيب بودجهای دولت بر سه بعد
رفاه شامل درآمد و شاخص های فقر ،رفاه آمارتياسن و توسعه انساني در ايران پرداختهاند.
نتايج نشان مي دهند در امور اقتصادی ،فصول ارتباطات و فناوری ،حملونقل و آب به
ترتيب بيشترين تا ثير را بر افزايش شاخص کمي درآمدی رفاه را دارند .مخارج دولت
در امورآب و توسعه عمران روستای باعث ارتقای سطح توسعه انساني در کشور شدهاند.
همچنين فصول مسكن ،توسعه و عمران شهری تا ثير معناداری بر روی شاخصهای رفاه
ندارند.
احمدی شادمهری و داودی ( )1394با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي سه
مرحلهای ( )3SLSدر دوره زماني  1360-1391نشان دادند ،افزايش مخارج دولت در
بخش مسكن با يک وقفه ،راه و ترابری ،برق ،آب ،مخابرات موجب کاهش فقر در ايران
شده اند .همچنين بازدهي اثرات مخارج دولت در امور اجتماعي اثرات مناسبتری در
مقايسه با عملكرد مخارج دولت در امور اقتصادی بر کاهش فقر داشته است.
خداپرست و داودی ( )1392با استفاده از روش  3SLSدر طي دوره زماني -1391
 1360نشان دادند افزايش مخارج دولت در امور اجتماعي ،آموزش و به طور محسوستر
در بهداشت و امور اقتصادی و زيرساختي موجب کاهش فقر و نابرابری درآمد در ايران
ميشود .اين در حالي است که در ساير امور نيز افزايش مخارج دولت موجب کاهش فقر
شده است .در اين ميان ،اثرگذاری امور اقتصادی بيشتر از امور اجتماعي برآورد شده است.
زماني شبخانه و مهرگان ( )1392در پژوهشي دريافتند که بين نابرابری درآمد و نرخ
شهرنشيني ،رابطه معكوسي وجود دارد.
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شكيبای و همكاران ( )1394در مطالعهای به اين نتيجه رسيدند که افزايش شهرنشيني
در مناطق مختلف کشور منجر به کاهش نابرابری درآمد ،شده است.
دلانگيزان و خزير ( )1391با استفاده از روش فيلتر هودريک پرسكات ( )HPجهت
استخراج ادوار تجاری و با بهکار گيری روش گشتاورهای تعميم يافته ( )GMMدر دوره
زماني  1338-1388نشان دادند ،شوکهای منفي مخارج دولت اثـر کاهنـده و
شـوکهـای مثبت اثر فزايندهای بر رشد اقتصادی کشور ايران دارند .اين امر به معنای عدم
تقارن سياستهای مالي دولت بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتي در کشور است.
در پژوهشهای صورت گرفته در زمينه اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و
زيرفصول مربوطه بر نابرابری درآمد تنها بخشهايي از هدف پژوهش حاضر لحاظ شده
است .برای مثال ،مطالعاتي که به طور اخص به امور اقتصادی و زيرفصول مربوط به آن
پرداختهاند از مدلهای خطي بهره جستهاند و يا متاير وابسته در اين پژوهشها بيشتر معطوف
بر رشد اقتصادی بوده است .در ساير پژوهشها که از مدلهای غيرخطي استفاده شده
هيچکدام به طور اخص بر امور اقتصادی و زيرفصول مربوط به آن تمرکز نكردهاند و تنها
کل مخارج دولت ،مخارج مصرفي و يا سرمايهگذاری دولت را در نظر گرفتهاند .در نهايت،
در هيچ يک از پژوهشها به طور همزنلت به نقش ادوار تجاری در شكلگيری اثرات
غيرخطي مخارج دولت در امور اقتصادی و زيرفصول مربوط به آن بر نابرابری درآمد پرداخته
نشده است .از اين رو ،بررسي اثرات غيرخطي مخارج اقتصادی دولت بر نابرابری درآمد در
دورههای رکود و رونق نوآوری پژوهش حاضر محسوب ميشود.

 .4روش

1

مدلهای مارکف سوئيچينگ توسط کوانت ،)1972( 2کوانت و گولدفلد )1973( 3ارائه و
توسط هميلتون 4در سال  1989برای استخراج چرخههای تجاری توسعه داده شدهاند .برای
درک بهتر مدل مارکوف سوئيچينگ متاير ايستای  ytرا فرض کنيد که برای رژيم اول

1. Method
2. Quandt, R.E.
3. Quandt, R.E. & Goldfeld, S.M.
4. Hamilton, J.D.
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St = 1توسط فرآيند اتورگرسيو رابطه ( )1توصيف ميشود .حال فرض کنيد متاير yt

برای رژيم دوم  St = 2توسط مدل اتورگرسيو متفاوت رابطه ( )2تبيين شود:
()1

yt = α1 + β1 yt−1 + ε1t
) ε1t → N(0. σ12

()2

yt = α2 + β2 yt−1 + ε2t
) ε2t → N(0. σ22

کوان )2002( 1نشان داد که در مدل مارکوف سوئيچينگ ،ويژگيهای  ytبه طور

مشترک توسط ويژگيهای تصادفي اجزای اخالل εt ،و متاير وضعي St ،تعيين ميشود.
حال اگر در ويژگيهای تصادفي اجزاء اخالل ،واريانسها در دو وضعيت يكسان باشند،
مقادير آنها در دو وضعيت (رژيم رکود و رونق) يكسان خواهد بود و به طور مشترک
تعيين ميشود .2اگر چنانچه جزء اخالل در دو رابطه ( )2و ( )3يكسان باشند ،فرآيند
تاييرات  ytرا ميتوان با استفاده از متاير مجازی به صورت مدل واحد رابطه ( )3ارائه داد.
()3

yt = α1 + β1 yt−1 + δD + γDyt−1 + εt

در رابطه ( )4متاير مجازی  Dبرای زماني که سيستم در رژيم اول قرار دارد St = 1

مقدار صفر و زماني که سيستم در رژيم دوم  St = 2باشد ،مقدار يک را اخذ ميکند .با

فرض متاير  ytفرآيند اتورگرسيو مرتبه  Pو با  mرژيم () )MS(m)- AR(pمدلسازی
ميشود ،رابطه ( )4را خواهيم داشت.
()4

p

yt = ∑m
)i=1 (∑j=1(βij yt−j ) + uit ) Ii (St = i
St = i → 1
}
St ≠ i → 0

{ = )Ii (St = i

1. Kuan.C.M.
 .2در اين حالت در قسمت  specificationگزينه  Regime specific error variancesانتخاب نخواهد شد.
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در رابطه ( ) 5احتمال انتقال وضعيت از يک رژيم به رژيم ديگر در قالب احتماالت

شرطي قابل محاسبه خواهد بود .به عنوان مثالpij ،که نشانگر انتقال از رژيم  iبه رژيم j

است به صورت رابطه ( )5تعريف ميشود.
()5

m

)pij = p(St−1 = j|St = i); ∑ pij = 1. ∀i . j ∈ (1.2 … . m
j=1

)  St ،ut ≈ N(0. σ2نتيجه يک زنجيره مارکوف با  Nرژيم و  Stبرای همه tها

مستقل از  utاست.

در مدل هميلتون ( ) 1989برای يک مدل معنادار برای استخراج سيكل های تجاری
بايد ميانگين ر شد توليد حقيقي در رژيم اول مربوط به رکود منفي و در رژيم دوم
مربوط به رو نق مثبت باشد .در اين مدل احتمال انتقال از يک رژيم به رژيم ديگر بايد
در کنار ساير پارا مترها محاسبه شود که مطابق رابطه ( )6به دست ميآيد؛ به طوری که
 p12احتمال انتقال از رکود به رونق و  p21احتما ل انتقال از رژيم رونق به رکود
خواهد بود p11 .احتمال پايداری رژيم رکود و  p22احتمال پايداری رژيم رونق را
نشان خواهد داد.
()6

2

)pij = p(St−1 = j|St = i); ∑ pij = 1. ∀i . j ∈ (1.2
j=1
2

با استفاده از آزمون ارائه شده توسط آبراهام والد 1تحت عنوان آزمون استاندارد والد
به بررسي عدم تقارن متايرهای مخارج دولت در امور اقتصادی و زيرفصول مربوطه طي
دورههای رکود و رونق پرداخته ميشود .مزيت آزمون والد نسبت به سايرآزمونهای
بررسي قيدهای رگرسيون از قبيل آزمون ضرايب الگرانژ 3و نسبت درستنمايي 4اين است
که اين آزمون تنها نياز به تخمين مدل غيرمقيد دارد .به طور شهودی ،هر چه اختالف بين
رگرسيون مقيد و غيرمقيد بيشتر باشد ،احتمال برقراری قيد کمتر است .با وجود اينكه توزيع

1. Wald, A.
2. wald's Standard Test
3. Lagrange Multiplier Test
4. Likelihood Ratio Test
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آزﻣﻮن واﻟﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺤﺪود ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻮزﯾﻊ χ

و  Fﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎداري ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار  Fﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ از ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮي ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻘﯿﺪ و ﻏﯿﺮﻣﻘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن رد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺳﻮري.(1398 ،

 .5اراﺋﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺪل

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرﺳﻮن و ﻫﻤﮑﺎران (2014) 1و

ﺷﮑﯿﺒﺎي و ﻫﻤﮑﺎران ) (1394از اﻟﮕﻮي اراﺋﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ) (7ﺑﺮاي ﺑﺮآورد اﺛﺮﮔﺬاري
ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
)(7

. log
.
log(I). log
log GINI = f log(In ). log(Urban ). log(Open ). + u
log(Literacy ). Subsidy

ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ) ،(7راﺑﻄﻪ ) (8ﺑﺮاي ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺼﻮل ﮐﺸﺎورزي ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎون،

ﻣﺴﮑﻦ و ﻋﻤﺮان ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،اﻧﺮژي و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
)(8

First Regime: Recesion
Log(GINI) = β Log( ) + α+ β Log(In ) +
β Log(Urban ) + β Log(Open ) + β Log(Literacy ) +
β Subsidy + β Log
+ β Log(I) +
β Log(Sigma ) + u
Second Regime: Boom
Log(GINI) = β Log
+ α + β Log(In ) +
β Log(Urban ) + β Log(Open ) + β Log(Literacy ) +
β Subsidy +β Log
+ β Log(I) +
1. Anderson, et al.
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در رابطه ( Log(GINI) ،)8به عنوان متاير وابسته مدل بيانگر ضريب جيني به عنوان
EXP

شاخص توزيع درآمد بوده است .متايرهای مستقل مدلها عبارتند ازLog (GDP) :

لگاريتم مخارج دولت در امور اقتصادی و زيرفصول مربوط به آن بر  GDPکه اثرات
Other_EXP

آنها در دورههای رکود و رونق متفاوت فرض شده است) .

GDP

(  Logلگاريتم

مخارج دولت در ساير امور و فصول بجز امور اقتصادی و زيرفصول مربوط به آن بر GDP

 Log(I)،لگاريتم درآمد سرانه Log(In) ،نرخ تورم يا لگاريتم شاخص قيمت
مصرفکننده به قيمت ثابت  Log(Urbant )،1395لگاريتم نرخ شهرنشيني،

) Log(Openلگاريتم شاخص درجه باز بودن اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و واردات
به توليد ناخالص داخلي) Log(Literacyt ) ،لگاريتم نرخ باسوادی Subsidy ،متاير
مجازی هدفمندسازی يارانهها است .مقدار اين متاير از سال  1389به بعد برابر يک و در
ساير سالها ،صفر است Log(sigma) .لگاريتم انحراف معيار جزء اخالل مدلها است
که برای دو وضعيت رکود و رونق به طور مشترک ارائه ميشود .تمامي متايرها به صورت
لگاريتمي در الگوهای برآوردی لحاظ شدند.
نوع پژوهش حاضر کاربردی بوده و روش تحقيق تحليلي-توصيفي و با استفاده از
مدلهای اقتصادسنجي و مبتني بر شيوه تحليل استنباطي است .دادههای مورد استفاده در
پژوهش حاضر از سايت مرکز آمار ،بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و دارای و بانک جهاني
جمعآوری شده است .اين اطالعات برای اقتصاد ايران و دوره زماني سالهای 1352-1398
بوده است .جهت برآوردها به روش غيرخطي تايير جهت مارکوف از نرمافزار Eviews
استفاده شده است.

 .6يافتهها
 .1-6آمارههاي توصيفي متغيرها
جدول ( )1اشارهای خالصه به آمارههای توصيفي متايرهای پژوهش است.
براساس نتايج جدول ( ) 1در ميان فصول مربوط به امور اقتصادی فصول حمل ونقل،
مسكن و عمران و منابع آب به ترتيب در مقايسه با ساير فصول ،باالترين ميانگين و ميانه
را داشته اند .اين مقادير برای آماره ميانگين داللت بر آن دارد که در دوره مورد بررسي،
فصول بيان شده به طور ميانگين نسبت به ساير فصول باالترين سهم را از مخارج دولت
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به خود اختصاص داده اند .اين در حالي است که فصول حمل ونقل ،منابع آب و مسكن
و عمران به ترتيب نسبت به ساير فصول باالترين انحراف معيار را دارند .مقادير باالی
اين آماره حكايت از وجود نوسانات بيشتر در حول ميانگين برای فصول بيان شده را
دارد .همچنين از مقايسه آماره چولگي فصول مختلف مي توان ادعا کرد فصول فناوری
اطالعات و محيط زيست بيشترين و فصل انرژی کمترين چولگي را داشتها ند .اين بدان
معناست که فصل انرژی در مقايسه با ساير فصول دارای توزيع متقارنتری است .در
نهايت ،مقايسه مقادير مربوط به آماره کشيدگي فصول مختلف نشان ميدهد فصول
فناوری اطالعات ،محيط زيست و بازرگاني و تعاون به ترتيب دارای باالترين کشيدگي
هستند و از اين منظر فصول ياد شده در مقايسه با ساير فصول اختالف فاحشي با توزيع
نرمال دارند.
جدول  .1آمارههاي توصيفي متغيرهاي پژوهش

1

متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگي

کشیدگي

امور اقتصادی

58919

14959

81279

1/07

2/5

کشاورزی

6633

1421

9383

1/27

3/3

منابع آب

11579

1444

17450

1/39

3/62

صنعت و معدن

2370

384

3218

1/23

3/28

فناوری اطالعات

1199

78

3010

4/31

24/18

بازرگاني و تعاون

2186

342

3056

1/95

7/87

مسکن و عمران

10640

1600

15620

1/37

3/61

حملونقل

18254

1672

27976

1/35

3/34

محیط زیست

621

52

1361

3/93

19/55

انرژی

5437

1201

6570

0/91

2/5

نرخ تورم

18/62

16/6

9/34

1/1

4/21

نرخ باسوادی

79/81

844/4

10/34

-0/59

1/93

نرخ شهرنشیني

60

60/24

9/97

-0/11

1/78

شاخص باز بودن

0/44

0/44

0/12

0/12

3/64

ضریب جیني

0/4133

0/4004

0/0317

1/429

3/919

منبع :یافتههای پژوهش

 .1واحد مخارج دولت ميليارد ريال و نرخهای تورم ،باسوادی و شهرنشيني بر اساس درصد است.
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 .2-6آزمون مانايي و ريشه واحد
مدلسازی سریهای زماني بر فرض پايای متايرها استوار است .اگر متايرها مورد استفاده
در مدل ،پايا نباشد ،برآورد ممكن است به يک رگرسيون کاذب منجر شود .برای بررسي
پايای متايرها در پژوهش حاضر از آزمون ديكي فولر با لحاظ شكست ساختاری استفاده
شده است .نتايج اين آزمون در جدول ( )2ارائه شده است .براساس نتايج اين جدول تمامي
متايرهای مدل مانا هستند.
جدول  .2آزمون ديکي فولر با لحاظ شکست ساختاري
نام متغیر
لگاریتم ضریب جیني
لگاریتم مخارج امور اقتصادی بهGDP
لگاریتم مخارج کشاورزی بهGDP
لگاریتم مخارج منابع آب بهGDP
لگاریتم مخارج صنعت و معدن بهGDP
لگاریتم مخارج محیط زیست بهGDP
لگاریتم مخارج بازرگاني و تعاون بهGDP
لگاریتم مخارج انرژی بهGDP
لگاریتم مخارج حملونقل بهGDP
لگاریتم مخارج فناوری اطالعات بهGDP
لگاریتم مخارج مسکن و عمران بهGDP
لگاریتم نرخ تورم
لگاریتم نرخ شهر نشیني
لگاریتم نرخ با سوادی
لگاریتم شاخص درجه باز بودن اقتصاد

آماره Tبا عرض از مبدا و روند
**-5/047952
***-11/03629
***-10/12579
**-3/484537
***-5/658968
**-4/735460
**-4/886990
***-5/145903
***-7/209239
***-11/38548
**-3/942433
***-6/768838
***-6/226419
**-5/007176
***-5/355938

وضعیت مانایي
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

*** ** ،و * به ترتیب سطح معناداری  95 ،99و  90درصد است.
منبع :یافتههای پژوهش

 .3-6نتايج تصريح مدل برآوردي مخارج دولت در امور اقتصادي و زيرفصول
مربوطه با استفاده از روش )MSAR(P
براساس نتايج جدول ( ) 3با توجه به اينكه در امور اقتصادی و تمامي زيرفصول مربوط به
آن مقدار آماره  Fاز مقدار بحراني خود در سطح اطمينان  95درصد (حتي  99درصد)
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بيشتر است ،فرض صفر مبني بر برابری اثرات مخارج دولت در امور اقتصادی و زيرفصول
مربوطه بر متاير وابسته نابرابری درآمد در دو رژيم رد ميشود.
جدول  .3آزمون برابري ضرايب (والد) مخارج دولت در امور اقتصادي و زيرفصول مربوطه
متغیرهای مخارج دولت
امور اقتصادی
کشاورزی
منابع آب
صنعت و معدن
فناوری اطالعات
بازرگاني و تعاون
مسکن و عمران
حملونقل
محیط زیست
انرژی

آمارهF
44/704
123/002
84/881
54/005
44/727
49/769
126/747
47/949
82/568
76/374

سطح معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

منبع :یافتههای پژوهش

براساس نتايج جدول ( )4اثر مخارج دولت در امور اقتصادی به  GDPبر نابرابری
درآمدی وابسته به نوع رژيمي که در آن قرار دارند ،متفاوت است .در امور اقتصادی
مخارج دولت به  GDPدر رژيم رکود و رونق به ترتيب با اثرگذاری  -0/073و -0/037
موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شدهاند .در اين امور اثرات رژيم رکود در
مقايسه با رژيم رونق بيشتر بوده است.
براساس نتايج جدول ( ) 5اثر مخارج دولت در زيرفصول مربوط به امور اقتصادی به
 GDPبر نابرابری درآمدی وابسته به نوع رژيمي که در آن قرار دارند ،متفاوت است .در
فصل کشاورزی مخارج دولت به  GDPدر رژيم رکود و رونق به ترتيب با اثرگذاری
 -0/049و  -0/029موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شدهاند .در اين فصل
اثرات رژيم رکود در مقايسه با رژيم رونق بيشتر بوده است .در فصل منابع آب مخارج
دولت به  GDPدر رژيم رکود و رونق به ترتيب با اثرگذاری  -0/042و  -0/032موجب
کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شدهاند .در اين فصل اثرات رژيم رکود در مقايسه
با رژيم رونق بيشتر بوده است.
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جدول  .4نتايج برآورد اثرات متغيرهاي توضيحي بر توزيع درآمد – مدل مربوط به امور اقتصادي
متغیر وابسته :ضریب جیني ،شاخص
توزیع درآمد)Log(GINI

متغیرهای توضیحي

مدل مربوط به امور اقتصادی
لگاریتم اندازه دولت در رژیم رکود
))Log (Exp/GDP(Recesion Regime
لگاریتم اندازه دولت در رژیم رونق
))Log (Exp/GDP (Boom Regime
عرض از مبدا(𝛂)
لگاریتم نرخ تورم
لگاریتم نرخ باسودای
)Log (Literacy
لگاریتم شاخص درجه باز بودن اقتصاد
)Log (Open
لگاریتم نرخ شهرنشیني
)Log (Urban
لگاریتم مخارج دولت در سایر امور و فصول به جز امور یا فصل
مربوطه به (GDP

***-0/037
*1/636
***0/060

(Log)In

𝐩𝐱𝐄_𝐫𝐞𝐡𝐭𝐎
𝐏𝐃𝐆

***-0/073

)Log

لگاریتم درآمد سرانه
(Log)I

*0/214
0/005
***-1/296
0/025
***0/094

یارانهها()Subsidy

***-0/042

انحراف معیار جزء اخالل در دو رژیم)Log(Sigma

***-3/922

*** ** ،و * به ترتیب سطح معناداری  95 ،99و  90درصد است.
منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  .5نتايج برآورد اثرات متغيرهاي توضيحي بر توزيع درآمد – مدلهاي مربوط به فصول و
زيربخشهاي امور اقتصادي
متغیر وابسته :ضریب جیني ،شاخص توزیع درآمد)Log(GINI
مدلهای مربوط به فصول و زیر بخشهای امور اقتصادی

متغیرهای توضیحي

لگاریتم اندازه دولت در رژیم رکود
Log (Exp/GDP(Recesion
))Regime
لگاریتم اندازه دولت در رژیم رونق
Log (Exp/GDP (Boom
))Regime
عرض از مبدا(𝛂)
لگاریتم نرخ تورم
(Log)In
لگاریتم نرخ باسودای
)Log (Literacy
لگاریتم شاخص درجه باز بودن
اقتصاد
)Log (Open
لگاریتم نرخ شهرنشیني
)Log (Urban
لگاریتم مخارج دولت در سایر امور
و فصول به جز امور یا فصل
مربوطه به GDP

(

صنعت و

فناوری

معدن

اطالعات
-0/002

0/015
0/027

انرژی

کشاورزی

منابع آب

-0/049

-0/042

0/020

-0/029

-0/032

0/032

0/007

2/205

-0/679

0/094

1/902

1/742

0/088

0/039

0/033

0/053

0/048

0/642

0/302

-0/400

***-0/182

-0/302

0/079

0/050

0/057

***0/071

0/074

-2/010

-1/064

-0/310

-0/750

-0/715

0/022

0/001

-0/053

*-0/001

-0/077

𝐩𝐱𝐄_𝐫𝐞𝐡𝐭𝐎
𝐏𝐃𝐆

)Log

لگاریتم درآمد سرانه
(Log)I
یارانهها()Subsidy
انحراف معیار جزء اخالل در دو
رژیم)Log(Sigma

0/119

0/147

0/116

***0/062

0/089

-0/037

-0/051

-0/037

***-0/045

-0/038

-4/029

-4/127

-4/0910

-3/903

-4/002
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ادامه جدول .5
متغیر وابسته :ضریب جیني ،شاخص توزیع درآمد)Log(GINI
متغیرهای توضیحي
لگاریتم اندازه دولت در رژیم رکود
Log (Exp/GDP(Recesion
))Regime
لگاریتم اندازه دولت در رژیم رونق
Log (Exp/GDP (Boom
))Regime
عرض از مبدا(𝛂)
لگاریتم نرخ تورم
(Log)In
لگاریتم نرخ باسودای
)Log (Literacy
لگاریتم شاخص درجه باز بودن
اقتصاد
)Log (Open
لگاریتم نرخ شهرنشیني
)Log (Urban
لگاریتم مخارج دولت در سایر امور
و فصول به جز امور یا فصل
مربوطه به GDP

(

مدلهای مربوط به فصول و زیربخشهای امور اقتصادی
مسکن و عمران

بازرگاني و تعاون

حملونقل

محیط زیست

-0/003

-0/001

-0/039

-0/018

***-0/015

-0/022

-0/027

-0/008

***1/385

***2/154

-2/565

3/155

0/004

0/0087

0/016

0/092

***0/470

0/698

-0/418

0/348

0/059

***0/107

0/072

0/065

-0/924

-1/977

0/199

-1/744

-0/020

-0/030

-0/022

0/007

𝐩𝐱𝐄_𝐫𝐞𝐡𝐭𝐎
𝐏𝐃𝐆

)Log

لگاریتم درآمد سرانه
(Log)I

یارانهها( 𝐭𝐲𝐝𝐢𝐬𝐛𝐮𝐒)
انحراف معیار جزء اخالل در دو
رژیم)Log(Sigma

0/119

0/111

0/143

0/080

***0/040

-0/018

***-0/040

-0/039

-4/151

-3/944

-4/232

-3/955

*** ** ،و * به ترتیب سطح معناداری  95 ،99و  90درصد است.
منبع :یافتههای پژوهش

در فصل حملونقل مخارج دولت به  GDPدر رژيم رکود و رونق به ترتيب با
اثرگذاری  -0/039و  -0/027موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شدهاند .در
اين فصل اثرات رژيم رکود در مقايسه با رژيم رونق بيشتر بوده است.
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در فصل صنعت و معدن مخارج دولت به  GDPدر رژيم رکود و رونق به ترتيب با
اثرگذاری  0/020و  0/032موجب افزايش نابرابری درآمد به طور معنادار شدهاند .در اين
فصل اثرات رژيم رونق در مقايسه با رژيم رکود حدود  60درصد بيشتر بوده است.
در فصل فناوری اطالعات مخارج دولت به  GDPدر رژيم رکود دارای
اثرگذاری -0/002به طور غير معنادار بر نابرابری درآمد بوده است .اين در حالي است که
مخارج دولت در رژيم رونق دارای اثرگذاری  0/007به طور معنادار بوده است .بنابراين،
در اين فصل افزايش مخارج دولت تنها در دورههای رونق و با اثرگذاری بيشتر در اين
دورهها تاثير معناداری بر افزايش نابرابری درآمد داشته است.
در فصل بازرگاني و تعاون مخارج دولت به  GDPدر رژيم رکود دارای اثرگذاری
 -0/001به طور غير معنادار بر نابرابری درآمد بوده است .اين در حالي است که مخارج
دولت به  GDPدر رژيم رونق دارای اثرگذاری  -0/022به طور معنادار بوده است.
بنابراين ،در اين فصل افزايش مخارج دولت تنها در دورههای رونق و با اثرگذاری بيشتر
در اين دورهها تاثير معناداری بر کاهش نابرابری درآمد داشته است.
در فصل مسكن و عمران مخارج دولت به  GDPدر رژيم رکود و رونق به ترتيب
دارای اثرگذاری  -0/003و  -0/015به طور غير معنادار و معنادار بودهاند .بنابراين ،در اين
فصل افزايش مخارج دولت تنها در دورههای رونق و با اثرگذاری بيشتر در اين دورهها
تاثير معناداری بر کاهش نابرابری درآمد داشته است.
در فصل محيط زيست مخارج دولت به  GDPدر رژيم رکود با اثرگذاری  -0/018به
طور معناداری موجب کاهش نابرابری درآمد شده است .اين در حالي است که در رژيم
رونق مخارج دولت به  GDPبا اثرگذاری  -0/008به طور غيرمعناداری موجب کاهش
نابرابری درآمد شده است .بنابراين ،افزايش مخارج دولت در فصل محيط زيست تنها در
دورههای رکود و با اثرگذاری بيشتر در اين دورهها تاثير معناداری بر نابرابری درآمد داشته
است.
در فصل انرژی مخارج دولت به  GDPدر دورههای رکود و رونق به ترتيب با
اثرگذاری  0/015و  0/027موجب افزايش نابرابری درآمد به طور معنادار شدهاند .در اين
فصل اثرات رژيم رکود در مقايسه با رژيم بيشتر بوده است .مقدار انحراف معيار جزء
اخالل نيز در دو رژيم رکود و رونق در تمامي الگوها منفي و معنادار بوده است.
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نكته قابل توجه در نتايج برآوردها آن است که نتايج حاصل از اثرات اندازه دولت در طي
دورههای رکود و رونق با اثرات تمام زيرفصولها به جزء دو فصل انرژی و صنعت و معدن که
به ترتيب در اولويت چهارم و هفتم بودجه دولت در امور اقتصادی قرار دارند به لحاظ جهت
اثرگذاری در يک راستا هستند .همچنين مقدار اثرات اندازه دولت در تمام زيرفصول در
دورههای رکود و رونق کمتر از اثرات اندازه دولت در امور اقتصادی بوده است.
اثرات ساير متايرهای کنترلي مدلها به جزء متاير نرخ باسوادی در مدلهای مربوط
فصول صنعت و معدن ،فناوری اطالعات ،انرژی و حملونقل و متاير نرخ شهرنشيني در
مدل مربوط به فصل حملونقل در تمام الگوها با اثرات متايرهای کنترلي مدل امور
اقتصادی هم راستا بودهاند.
در جدول ( p11 ،)6احتمال پايداری رژيم رکود و  p22احتمال پايداری رژيم رونق
را نشان ميدهد p12 .احتمال گذار از رژيم رکود به رژيم رونق و p21احتمال گذار از
رژيم رونق به رژيم رکود را نشان ميدهد .بر اين اساس ،در فصول کشاورزی ،منابع آب،
صنعت و معدن ،بازرگاني و تعاون و حملونقل رژيم رکود دارای پايداری بيشتری بوده و
احتمال گذار از دورههای رونق به رکود بيشتر بوده است .اين در حالي است که در امور
اقتصادی ،فصول مسكن و عمران ،فناوری اطالعات ،محيط زيست و انرژی رژيم رونق
دارای پايداری بيشتری بوده و احتمال گذار از دورههای رکود به رونق بيشتر بوده است.
جدول  .6احتمال پايداري و گذار از رژيمها در امور اقتصادي و فصول مربوطه
مدلها
امور اقتصادی
کشاورزی
منابع آب
صنعت و معدن
فناوری اطالعات
بازرگاني و تعاون
مسکن و عمران
حملونقل
محیط زیست
انرژی

منبع :یافتههای پژوهش

P11
0/53
0/71
0/58
0/79
0/59
0/95
0/64
0/78
0/73
0/70

P12
0/46
0/29
0/42
0/21
0/40
0/04
0/35
0/21
0/27
0/30

P21
0/06
0/08
0/18
0/25
0/10
0/23
0/21
0/24
0/08
0/20

P22
0/93
0/92
0/82
0/75
0/89
0/76
0/78
0/75
0/92
0/80
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 .7جمعبندي و نتيجهگيري
کاهش نابرابری درآمد همواره به عنوان يكي از مهمترين اهداف مشترک دولتها مطرح
بوده است اين در حالي است که شاخص ضريب جيني طي سالهای اخير مسيری صعودی
را طي کرده است .از اين رو ،بررسي نقش دولت در کاهش نابرابریهای فزاينده اخير از
طريق چگونگي اولويتبندی مخارج دولت در امور اقتصادی و فصول مربوط به آن در
طي ادوار تجاری اهميت دو چنداني خواهد يافت .با توجه به نبود پژوهش الزم در زمينه
برر سي اثرات مخارج دولت در امور اقتصادی و زيرفصول مربوطه روی توزيع درآمد در
ادوار تجاری ايران ،اين هدف ،موضوع پژوهش حاضر قرار گرفته است.
با توجه به اهميت اولويتبندی بودجه دولت در امور مختلف از جمله امور اقتصادی و
همچنين نقش ادوار تجاری در تخصيص اين منابع ،پژوهش حاضر به بررسي اثرگذاری
مخارج دولت در امور اقتصادی و فصول مربوط به آن بر ضريب جيني به عنوان شاخص
توزيع درآمد ،در ادوار تجاری اقتصاد ايران برای دوره زماني سالهای 1352-1398
پرداخته است؛ به اين منظور از مدل خود رگرسيون تايير جهت مارکوف بهره گرفته شده
است.
نتايج تحقيق نشاندهنده آن است که افزايش مخارج دولت در امور اقتصادی ،فصول
کشاورزی ،منابع آب و حملونقل در دورههای رکود و رونق ،در فصول مسكن و عمران
و بازرگاني و تعاون طي دورههای رونق و در فصل محيط زيست در دورههای رکود
موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است .اين اثرگذاری منفي ميتواند به
اثرات چند برابری درآمد کينزی در ادوار تجاری برگردد .براساس ضريب فزاينده کينزی،
افزايش مخارج دولت به عنوان سياست ضد دورهای موجب کاهش نوسانات کوتاه مدت
توليد شده که اين امر موجب افزايش فعاليتهای اقتصادی و در پي آن افزايش اشتاال،
درآمد و کاهش نابرابری درآمد ميشود .همچنين وجود مازاد بودجه دولت در دورههای
رونق و کاهش بدهيهای دولت در اين دورهها و افزايش نقدينگي دولت در بازار داخلي
از عوامل تاثيرگذار برای ايجاد اثرات مثبت مخارج دولت و بزرگتر بودن شوک آن در
طي دوره رونق در برخي از فصول بيان شده است.
فصول صنعت و معدن و انرژی در دورههای رکود و رونق و فصل فناوری اطالعات
طي دورههای رونق موجب افزايش نابرابری درآمد به طور معنادار شدهاند .با توجه به رتبه
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 146ايران در فساد اداری و اقتصادی براساس گزارش شفافيت بينالملل 1در سال ،2020
وجود نظامهای سياسي ناکارآمد وجود بروکراسي و فساد اداری باعث اختالل در مسير
رشد صنايع و معادن و رونق بازار و عدم استفاده بهينه از منابع انرژی و در نتيجه کاهش اثر
بخشي مخارج دولت در امر بهبود توزيع درآمد شود.
در نهايت ،در فصول کشاورزی ،منابع آب ،صنعت و معدن ،بازرگاني و تعاون و
حمل ونقل رژيم رکود دارای پايداری بيشتری بوده است .اين در حالي است که در امور
اقتصادی ،فصول مسكن و عمران ،فناوری اطالعات ،محيط زيست و انرژی رژيم رونق
دارای پايداری بيشتری بوده است .بنابراين ،اجزای مخارج دولت در امور اقتصادی و
زيرفصول مربوطه دارای اثرات نامتقارن بر روی نابرابری درآمد در ادوار تجاری هستند.
وجود عدم تقارن که ناشي از تفاوت در ميزان و جهت اثرگذاری مخارج دولت طي ادوار
تجاری بوده ناشي از موارد متعددی است که مهمترين آن وجود وقفه است .در ايران روند
تصويب بودجه در مجلس تا مرحله اجرا و نظارت سياستهای مالي دولت موجب ايجاد
وقفهای طوالني مدت شده و اين امر تاثيرگذاری يا به عبارت ديگر کارايي اين سياستها
را در امر بهبود توزيع درآمد در برخي از فصول امور اقتصادی در طي ادوار تجاری کاهش
ميدهد .همچنين محدوديت در استقراض دولت به خصوص در دورههای رکود فشارهايي
را بر نقدينگي داخلي ايجاد ميکند که اين امر موجب اقدامات سختگيرانه دولت برای
کاهش مصرف فعلي شهروندان در پاسخ به افزايش مخارج خود شده که اين اثرات منفي
تاثير مخربي در کارايي مخارج دولت بر توزيع درآمد و بزرگتر شدن تاثيرات شوک
مخارج دولت طي ادوار تجاری به خصوص در دورههای رکود ميشود.
در ارتباط با ساير متايرهای کنترلي مدل ميتوان گفت در تمامي مدلهای برآوردی،
اجزای مخارج دولت در امور اقتصادی بر نابرابری درآمد در ادوار تجاری اثرگذاری متاير
کنترلي نرخ تورم ،شاخص درج باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه بر نابرابری درآمد مثبت و
در متايرهای کنترلي نرخ شهرنشيني و هدفمندی يارانهها منفي بوده است .در ارتباط با
اثرگذاری متاير تورم ميتوان گفت سودآوری سرمايه بهخاطر شرايط تورمي موجب افزايش
ثروت ثروتمندان و کاهش درآمد حقيقي گروههای با درآمد ثابت ميشود .همچنين اثرات
نامطلوب شاخص درجه باز بودن اقتصاد بر نابرابری به اين موضوع برميگردد که چسبندگي
1. Transparency International
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موجود در بازار نيرویکار امكان تحرک در بين بخشهای مختلف را از بين ميبرد .برای
مثال ،پس از آزادسازی ،قيمتها در بخشي که کاالهای وارداتي وجود دارد ،کاهش مييابد
و در نتيجه بازدهي نيرویکار و دستمزدها ،اشتاال در اين بخشها کاهش مييابد و در
صورتي که در کوتاه مدت نيرویکار نتواند از اين بخش به ساير بخشها منتقل شود ،زيان
خواهد کرد و فقر و نابرابری افزايش مييابد (اگنور.)2002 ،1
در تمامي مدلهای برآوردی اجزای مخارج دولت در امور اقتصادی بر نابرابری درآمد
در ادوار تجاری ،اثرگذاری متاير کنترلي نرخ باسوادی روی نابرابری درآمد مثبت بوده
است .در برخي مدلها از جمله فصل فناوری اطالعات اين اثرگذاری با نتايج منفي همراه
بوده که به دليل غيرمعنادار بودن برخي ضرايب حاصل از آنها ميتوان نتيجه گرفت که
به طور کلي نرخ باسوادی در اين فصل تاثير معناداری روی نابرابری درآمد نداشته است.
اين در حالي است که در فصول صنعت و معدن و انرژی اين اثرگذاری منفي و معنادار بر
نابرابری درآمد است که دليل آن را ميتوان بدين شكل توجيه کرد که در امور و فصول
ذکر شده افزايش سطح سواد و تحصيالت موجب شده فرصتهای شالي بهتری در اختيار
افراد باشد که اين امر به نوبه خود درآمدهای آتي آنها را افزايش داده و نابرابری درآمد
را در اين امور و فصول کاهش داده است.
نايت و سبوت )1983( 2اثر آموزش بر نابرابری درآمد را شامل دو اثر ترکيبي 3و اثر
فشار دستمزد 4مي دانند .اثر ترکيبي اشاره بر اين دارد که در ابتدا اگر تمام نيرویکار از
تحصيالت يكساني برخوردار باشند ،افزايش آموزش موجب افزايش دستمزد در اين دسته
از افراد شده که اين امر موجب افزايش نابرابری ميشود .البته ادامه روند افزايش آموزش
در افراد در نهايت سبب کاهش نابرابری خواهد شد .از سوی ديگر ،بر مبنای اثر فشار
دستمزد اگر همزمان با افزايش نسبي در عرضه نيرویکار آموزش ديده در مقايسه با
نيرویکار تحصيل نكرده ،پاداش آموزش کاهش يابد ،نابرابری درآمد کاسته ميشود .در
ايران با توجه به افزايش روند تعداد افراد تحصيلكرده ،شاهد تاثيرگذاری همزمان دو اثر
در جهت کاهش نابرابری درآمد در امور و فصول بيان شده بودهايم .اين در حالي است
1. Agenor, P.R.
2. Knight & Sabot
3. Composition effect
4. Wage Compression Effect
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که در ساير امور و فصولي که اثرات نرخ باسوادی بر نابرابری مثبت شده است ،ميتواند
ناشي از حاکم شدن اثر ترکيبي بر اثر دستمزد در طي دوره زماني موردنظر باشد.
اثرات منفي نرخ شهرنشيني بر نابرابری درآمد به اين امر برميگردد که براساس منحني
کوزنتس در مراحل اوليه توسعه ،توزيع درآمد رو به وخامت ميگذارد؛ زيرا تعداد کمي
از مردم اين توانايي را دارند که به بخش نوين يا مدرن منتقل شوند و بدين روی ،اختالف
سطح دستمزد بين بخش سنتي و نوين زياد ميشود .در مراحل بعدی توسعه ،توزيع درآمد
رو به بهبود ميگذارد؛ زيرا شمار بيشتری از مردم جذب بخش نوين ميشوند (زمانيشبخانه
و مهرگان .)1392 ،همچنين ،اثرات نامطلوب نرخ شهرنشيني بر نابرابری درآمد در فصل
حملونقل ناشي از کمبود زيرساختها در خطوط ارتباطاتي در بخش زميني ،هوايي و
دريايي با گسترش شهرها بوده است .برنامه هدفمندی يارانهها نيز با افزايش مصرف و
کاهش انباشت سرمايه موجب کاهش نابرابری درآمد شده و به نظر ميرسد اين طرح
توانسته قدری از نابرابری درآمد را بكاهد (نمودار (.))4
نمودار .4تغييرات نابرابري درآمد پس از طرح هدفمندي يارانهها

منبع :یافتههای پژوهش

با افزايش درآمد سرانه نابرابری در کشور ،افزايش يافته است؛ به عبارت ديگر ،الگوی
رشد اقتصادی در کشور نه تنها ،فقرزدا نبود ه است ،بلكه به افزايش نابرابری در کشور
دامنزده است؛ زيرا در ايران فرآيند رشد اقتصادی در بخشهای مختلف با ايجاد اشتاال
برای قشرهای کم درآمد و دسترسي همه مردم و مناطق مختلف به فرصتهای مناسب
اقتصادی همراه نبوده است.
براساس نتايج پژوهش حاضر ،پيشنهادات زير برای کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد
ايران ارائه داده ميشود:
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* با در نظر گرفتن دورههای رونق ،مخارج دولت براساس اولويتبندی به ترتيب بايد بيشتر
صرف فصول منابع آب ،کشاورزی ،حملونقل ،بازرگاني و تعاون و مسكن و عمران شود.
* با در نظر گرفتن دورههای رکود ،مخارج دولت براساس اولويتبندی به ترتيب بايد
بيشتر صرف فصول کشاورزی ،منابع آب ،حملونقل و محيط زيست شود؛زيرا تنها در اين
فصول طي ادوار تجاری مخارج دولت موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار
شدهاند.
برای پژوهشهای آتي بررسي اثرگذاری غيرخطي مخارج دولت در امور و فصول
بودجه براساس تقسيم بندی اين مخارج به مخارج جاری و عمراني طي ادوار تجاری
براساس دو روش ) MSAR(Pو  NARDLپيشنهاد ميشود.
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