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چكیده
در این تحقیق برای بررسی اثر شاخصهای کالن بر توزیع درآمد در ایرران از مغییرهرای
سهم مجموع مالیات بر درآمد وثروت بر کل درآمد مالیاتی ،سهم هزینههای تامین اجغمرایی
و بهزیسغی در بودجه دولت ،اخغالل نرخ ارز ،رشد درآمد سرانه و نرخ بیکاری اسرغااد شرد
است.
در مطالعه جاری برای تعیین ارتبرا بنندمردت مغییرهرا از رود قردارل مربعرات کرامال
اصالح شد ) (FM -OLSفینیپس و هنسن ( ) 991اسغااد شرد اسرت .نغرای قاصرل از ایرن
پژوهش نشان میدهد که با توجه به شواهد موجود در دور  116- 131بیکراری مروثرترین
یامل در افزایش سطح نابرابری در ایران بود است.
نغای این تحقیق قاکی ازآن است که سیاستهای مالیاتی و تامین اجغمرایی و بهزیسرغی
بایث کاهش نابرابری در ارغصاد ایران شد ولیکن رشد ارغصادی ،بیکراری و اخرغال ت نررخ
ارز منجر به افزایش نابرابری شد است.
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 مهیم شهیکی تاد ،مسئول مکاتبات.
1. Full Modified –Ordinary Least Square(FM-OLS).
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همچنین در این مقاله از رگرسیون رولینر

) (R-Rبررای ارزیرابی تیییررات پارامغرهرای

تاثیرگذار بر توزیع درآمد اسغااد شد است .نغای رگرسیون رولینر

بیرانگر آن اسرت کره

تیییرات مربو به سیاستهای اتخاذ شرد در بخرش ترامین اجغمرایی و بهزیسرغی( )SSCGو
همچنین سیاستهای بازار کار( )UNبرای کاهش نابرابری و بهبود توزیرع درآمرد در جامعره،
با نوسانات رابل توجهی همرا بود و این شرایط بیانگر آن است کره رویکررد سیسرغماتی

و

اسغراتژی هدفمند در سیاستگذاری این بخشها وجود نداشغه است.
طبقهبندي .C23،C33 ،D31 :JEL

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Rolling Regression(R-R).
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مقدمه
وضعیت توزیع درآمد در هر جامعهای ،یالو بر جنبههای ارغصادی ،در ابعراد سیاسری و
اجغمایی نیز قائز اهمیت است و هر رویکرد ارغصادی به توزیرع درآمرد ،نراگزیر پیامردهای
سیاسی و اجغمایی نیز خواهد داشت .تاریخ ینم ارغصاد نشاندهند این وارعیت اسرت کره،
ینیرغم تااوت دیردگا هرای ارغصراددانان از لحرات مغردولو ی و یمنیراتی نمرودن توزیرع
درآمد ،این موضوع هموار دارای اهمیت و جایگا خاص خود بود است.
تجارب گسغرد و ادبیات مغنوع رشد و توسعه نیز بر این وارعیرت اذیران دارنرد کره هرر
اردام بنند مدت و پایدار در یرصه رشد و توسعه ارغصادی منو بره منحروت داشرغن آثرار و
پیامدهای توزیعی سیاستها ،از جمنه توزیع یاد نه درآمد در جامعه است.
دسغیابی وارعی به سطح رابل ربولی از توزیع درآمد ،ارزیابی پیامد سیاستهای توسعهای
در یرصه توزیع ،اطالع از مورعیت و رفا افراد جامعره و در نهایرت برنامرهریرزی بره منررور
ارتقای یدالت اجغمایی همگری در گررو شرناخت وضرعیت فعنری توزیرع درآمرد جامعره و
اطالع از مورعیت افراد در گرو های درآمدی مخغنر

اسرت .ایرن مهرم میسرر نیسرت مگرر

اینکه در تحنیل ینمی ،چارچوب نرری توزیع درآمد ،شاخصهای نابرابری توزیرع درآمرد
و یوامل مؤثر در نابرابری و در نهایت شیو های انداز گیری توزیع درآمد بررسی گردند.
م شکل توزیرع درآمرد غالبرا از دیرد مسرایل یردالت اجغمرایی و فقرر مرورد توجره رررار
میگیرد و همین امر موجب شد است ترا را قنهرای کوترا مردت بررای رفرع ایرن مشرکل
توصیه شود در قالی که پدید نابرابری توزیع درآمد ،به خاطر مقاومرت نیروهرای درونری،
پایداری از خود نشان میدهد و اجرای سیاستهرای کوترا مردت و بردون شرناخت یوامرل
تاثیرگذار ،پیامدهای نامطنوبی بر توزیع درآمد و رشد ارغصادی بدنبال دارد  .بنرابراین بررای
مقابنه برا مشرکل توزیرع نایاد نره درآمرد بایرد یوامرل مروثر برر آن را شرناخت و برا اتخراذ
سیاستهای مناسب ،در راسغای بهبود توزیع درآمد اردام نمود.
در این مقاله در راسغای بررسی اثر شاخصهای کالن بر توزیع درآمد در ایران ابغردا بره
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .پروين(،) 731ص.51
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پیشینه تحقیق و مهمغرین مطالعات در ایران و خارج از کشور اشار شد است و پرس از آن
به مبنای نرری مدل ارغصاد سنجی و ارتبا تئوریکی بین مغییرها اشار شد وسپس با اشرار
به مباقث ارغصاد سنجی و رود قدارل مربعات کامال اصالح شد ) (FM -OLSفینیپس و
هنسن ( ) 991به برآورد روابط بنندمدت بین مغییرها اشار شد است و در نهایت برا توجره
به نغای برآوردی به ارائه توصیه سیاسغی برای بهبود توزیع درآمرد در ایرران پرداخغره شرد
است.

 .1پیشینه تحقیق
مطالعه رابطره مغییرهرای کرالن برر توزیرع درآمرد از مطالعره شرولغز ( ) 969آغراز شرد.
مطالعات بعدی نیز نریر بالیندر واساکی ( ،) 991تو ن( ،) 991شولغز (  ،) 96مروریس و
بورایگنرران ( ،) 991رومررر( ،) 991جوهانسررن و شرری ( ،) 999کرروزنغس (،) 993گاپغررا و
داودی( ،)0111گررالی و هررایون(  ،)011و و او

( ،)0113پنالوسررا و همکرراران(،)0112

ولسچ ( ،)0112آ و وا ( ،)0113ایسنند،کندرسی و اسکوپینیغی( )0113و . ..به پیرروی از
شولغز به بررسی رابطه میان مدت اثر مغییرهای کالن برر توزیرع درآمرد پرداخغنرد .مطالعرات
مغنویی نیز در مورد کشور ایران انجام شد است .تعرداد رابرل تروجهی از ایرن مطالعرات در
راسغای محاسبه شاخصهای نابرابری (که یمدتا ضریب جینی بود است) انجام شد که در
این جا سعی میشود از این مطالعات چشم پوشی گردد و یمدتا به مطالعاتی اشار شود کره
در آن تاثیر مغییرهرای کرالن برر توزیرع درآمرد در ایرران بررسری شرد اسرت .از مهمغررین
مطالعات در ایران میتوان به مطالعات ابونوری و خوشکار( ،) 116بخغیراری ( ) 110صردر
منرروچهری ( ) 196ابونرروری( ) 196سررپهری(  ) 19صررمدی (  ) 19نینرری و فرررح بخررش
( ) 199خطیرربزاد ( ) 19گرجرری ( ) 196پررازوکی( ) 169اقمرردی ( ) 110طرراهری
( ) 166سنمانی و آراجانزاد ( ) 161اشار نمود .سنمانی و آراجانزاد ( ،) 161بره بررسری
وضعیت رشد ارغصادی و توزیع درآمد برای سالهای  136- 111پرداخغهاند .نغای آنهرا
نشان میدهد که رشد ارغصادی سبب بدتر شدن وضرع توزیرع درآمرد شرد اسرت .طراهری
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Full Modified –Ordinary Least Square(FM-OLS).
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ها و اثر مغییرهای ارغصادی بر آن ،به بررسی توزیع درآمرد

برای سالها  129- 166اردام نمود .وی نشان میدهد که رشد ارغصادی ،سهم  21در صد
از خانوارهای کم در آمد و  21درصد خانوارهای با درآمد مغوسرط را افرزایش داد اسرت،
در صورتی که بر  01درصد خانوارهای با درآمد با تاثیر نداشغه است .صرمدی (  ) 19برا
اسغااد از تابع تقاضای مصرف ،وضعیت توزیع درآمد را بررای دور  169- 129بررسری
نمود و یافغههای وی نشان مری دهرد کره ترورم تراثیر مناری برر توزیرع درآمرد دارد ولری در
سالهای  169و 163این تاثیر مثبت بود است .پروین ( ) 193در مقاله خود بره برخری از
زمینه های تاثیر مغقابل رشد و توزیع درآمد در ارغصاد ایران توجه کرد است و ضمن اشرار
به برخی از شاخصهای نابرابری توزیع درآمد ،و با توجه به محدودیت آمراری ،نشران داد
است که وجود درآمدهای ناغی این امکان را در ارغصاد ایران فراهم نمود است کره فراینرد
توسعه بدون توجه به زمینههای نابرابری توزیع درآمد و پیامدهای آن شکل بگیرد .در قالی
که توزیع نابرابری درآمد با ایجاد محدودیت در ساخغار کیای و کمری برازار برر دوگرانگی
ارغصاد تاکید میورزد .همچنین در این تحقیق آثرار تروزیعی مخرارج و درآمردهای مالیراتی
دولت هم مد نرر ررار گرفغه اسرت .ابونروری ( ) 196نیرز در مطالعره خرود بره بررسری اثرر
بیکاری،تورم و تیییرات در سهم درآمد یوامل تولید بر توزیع درآمد پرداخت.
برررای ارزیررابی مطالعررات صررورت گرفغرره وتعیررین مغییرهررای ب رهکاررفغرره در مرردلهررای
ارغصادسنجی و به منرور اجغناب از طو نی شدن سابقه تحقیق در زمینره مطالعرات صرورت
گرفغه در مورد اثر شاخص های کالن بر توزیع درآمرد در ایرران ،مطالعرات انجرام شرد در
جدول ( ) ذکر میگردد.
جدول  - 1مروري بر مطالعات صورت گرفته در مورد اثر شاخص هاي كالن
بر توزيع درآمد در ايران
نام محقق و

دوره زماني

سال انتشار

مورد بررسي

ابونوری و
خوشکار() 116

سری زمانی
199- 11

بخغیاری () 110

سری زمانی
193- 16

متغير هاي مورد استفاده در مدل
متغير وابسته

متغير مستقل

ضریب جینی

درآمد سرانه ،مجذور درآمد سرانه ،تورم ،هزینههای دولغی
(جاری و سرمایهای) و نسبت مالیات اسغانی به تولید ناخالص
اسغانی
نرخ بیکاری ،نرخ تورم ،اشغیال ،یارانه ،هزینههای آموزشی،
هزینههای بهداشغی و سهم درآمد رابل تصرف از GDP

ضریب جینی
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نام محقق و

دوره زماني

سال انتشار

مورد بررسي

صدر منوچهری
() 196

سری زمانی
129-91

ابونوری( ) 196

سری زمانی
191- 193

سپهری( ) 19

سری زمانی
129-69

نینی و فرح بخش
() 199

سری زمانی
129 - 193

خطیب زاد
() 196

سری زمانی
133- 193

گرجی () 196

سری زمانی
913_ 992

پازوکی() 169

. ..

اقمدی() 110

سری زمانی
161- 199

متغير هاي مورد استفاده در مدل
متغير وابسته

متغير مستقل

ضریب جینی

تولید ناخالص سرانه منی ،نرخ رشد  ،GDPنرخ بیسوادی ،نرخ
ثبت نام در آموزد مغوسطه رشد جمعیت ،نرخ بیکاری ،نسبت
مالیات بر ثروت بر کل مالیاتهای غیرمسغقیم ،نرخ شهرنشینی،
سهم بخشهای مخغن ارغصادی ،اخغالل نرخ ارز
 ،GNPاشغیال کل ،تورم ،درآمد شخصی کل نیروی کار،
پرداختهای انغقالی ،هزینه دولت و تعداد خانوارها

ضریب جینی

سهم گروههای مخغن اهم از نرخ بیکاری ،هزینه های وارعی دولت ،نرخ وارعی ارز ،نرخ
ده ها  01درصدها و  21بهر وارعی و تورم
درصدها
ضریب جینی

نرخ رشد ارغصادی ،نرخ بیکاری ،لگاریغم نرخ تورم

مجموع هزینه ده نهم و
دهم بر مجموع هزینه ده
اول و دوم

رشد ، GDPکل مخارج دولت سرمایه گذاری دولت ،مالیات
بر درآمد وارعی

. ..

مقایسه ضریب جینی ربل و بعد از ایمال سیاست های مالی و
پولی ارزیابی شد است.

نسبت مصرف سرانه شهری به رشد  GDPبه ریمت ثابت
روسغایی

ضریب جینی ،ضریب تایل ،نرخ بیکاری ،نرخ تورم ،نسبت مخارج اجغمایی دولت به
نسبت  01درصد با و پایین  ،GDPنرخ ارز ققیقی ،نرخ رشد ارغصادی ،نسبت صادرات
به  GNPنسبت مالیات بر شیل و ثروت به ، GDPدرجه
آزادی ارغصادی

منبع  :بررسی پژوهش جاری () 119

 .2معرفی متغیرها و مبانی نظری مدل
بررسی سیاستهای دولت و تعیین تاثیر مغییرهای کالن بر توزیع درآمد ،کراری بسریار
مهم در ارزیایی یمنکرد دولتها است .در این تحقیق برای بررسی اثر شراخصهرای کرالن
بر توزیع درآمد در ایران از مغییرهای زیر اسغااد شد است:
 سهم مجموع مالیات بر درآمد و ثروت بر کل درآمد مالیاتی(.)STAX -0سهم هزینههای تامین اجغمایی و بهزیسغی در بودجه دولت(.)SSCG
 -1اخغالل نرخ ارز (.)SFER
 -2رشد درآمد سرانه(.)YD
 -3نرخ بیکاری(.)UN
-6ضریب جینی(.(GINI
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از مغییرهای کالن فوق بر توزیع درآمد از مدل ارغصادسنجی

زیر اسغااد شد است:
]GINIt = F[YD,STAX,SFER,SSCG,UN

که از نرر تئوریکی انغرار برآنست که ارتبرا زیرر برین مغییرهرای توضریحی و ضرریب
جینی بعنوان معیار ارزیابی توزیع درآمد در ایران وجود داشغه باشد:
 .2-1نرخ بیکاری((UN

کار به ینوان مهمغرین منبع در دسغرس گرو ها و خانوارهای فقیر نقش رابل تروجهی در
تأمین درآمدهای مرورد نیراز ایرن خانوارهرا دارد .مطالعرات و بررسریهرای ارغصرادی نشران
میدهد که گرو کثیری از افراد ،زندگی خود را از طریق فرود منرابع کراری خرود ترأمین
مینمایند و یدم وجود فرصتهای مناسب برای یرضه این یامل میتواند ترأثیر بسرزایی در
وضعیت زندگی آنان و کشاندن آنها در ورطه فقر و محرومیت و گسغرد نرابرابری داشرغه
باشد.
به یبارت دیگر باید گات که امرروز تنهرا داشرغن سررمایه انسرانی و مهرارتهرای زم
تضمینکنند شیلهای موفرق و در آمردهای مناسرب بررای داشرغن یر

زنردگی در سرطح

اسغاندارد نمیباشد چرا که این سرمایههای انسانی صرفا بیرانگر ویژگریهرای طررف یرضره
بازار کار میباشد و یالئم و ویژگیهای طرف تقاضای بازار کار را نشان نمیدهد.
بیکاری وضعیغی میباشد که در آن با کمبود تقاضا برای نیروی کرار روبررو مریشرویم.
یعنی در این شرایط فرصتهای شینی موجود در بازار تأمینکنند نیراز یرضرهکننردگان در
بازار نمی باشد و در نهایت تعداد کثیری از افراد جامعه بدون دسغرسی به ی

شریل مجبرور

به زندگی در وضعیت نامناسب میباشند.
به یبارت دیگر باید گات که هرچه میزان مشارکت نیرروی کرار فعرال در فعالیرتهرای
ارغصادی کمغر باشد در نهایت میزان شدت فقر و نابرابری در جامعه افزایش خواهد یافرت و
بالعکس با افزایش تقاضا برای کار و کراهش بیکراری کره در نهایرت بره افرزایش درآمردها
منجر می شود وضعیت زندگی مردم بهغر و از میزان و شدت فقر و نابرابری در جامعه کاسغه
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میگردد .لذا از نرر تئوریکی انغرار برر آن اسرت کره بیکراری همروار رابطره مسرغقیمی برا
شاخصهای توزیع درآمد داشغه باشد.
 .2-2نسبت مخارج تامین اجتماعی و بهزیستی به کل مخارج دولت()SSCG
اثر هزینههای دولت بر توزیع درآمرد رایردتا در جهرت کراهش نرابرابری اسرت .امرا برا
نگرد خرد به این مسأله میتوان ادیا نمود اثر هزینههای دولغی بر توزیع درآمد ،بسغگی بره
توزیع این مخرارج برین بخرشهرا ،منراطق و گررو هرای درآمردی خواهرد داشرت .مخرارج
سرمایهای میتوانند با افزایش بهداشت و آموزد و پرورد از قنقه بهرر وری نیرروی کرار
بر وضعیت توزیع درآمد آثار مسایدی داشغه باشد .بره یبرارت دیگرر هزینرههرای دولرت از
طریق افزایش ظرفیت درآمدی اشخاص و خانوارها (برخی از هزینرههرای اجغمرایی دولرت
همچون هزینه مدارس ابغدایی به صورت با وراه بر توزیع درآمد اثر دارد) میتواند به تقنیل
نابرابری کم

نماید.

طبررق مطالعررات تجربرری داودی ،چرراو و گاپغررا ( )0111و بنیجررر و گرراریرریو () 991
هزینههای دولغی ممکن است به د یل مخغن

مانند ،رود تأمین مرالی هزینرههرای دولغری،

ترکیب هزینههای دولغی و توزیع این مخارج بین بخرشهرا ،آثرار مسراید یرا نامسرایدی برر
توزیع درآمد داشغه باشد .بنابراین با وجود ابهامات از دیدگا نرری نغای قاصل از بررازد
الگوها نکات مهمی را نشان خواهد داد.
در این تحقیق از مغییر نسربت هزینرههرای ترامین اجغمرایی و بهزیسرغی بره کرل مخرارج
دولت(بودجه دولت) برای ارزیابی تاثیر مخارج دولت بر توزیع درآمد اسغااد شرد اسرت.
دلیل انغخاب این بخش از هزینههای دولت آن است که بهطور مسغقیم جهت کراهش فقرر و
نابرابری صرف میگردد .این شاخص در این تحقیق بوسینه رابطه زیر محاسربه شرد اسرت
که  SSCکل هزینههای تامین اجغمایی و بهزیسغی و  gمخارج دولت میباشد.
ssc
.100
g

Sscg 
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 .2-3اختالل نرخ ارز ()SFER
اخغالل نرخ ارز بسغه به ساخغار ارغصادی میتواند دارای تاثیر مثبرت یرا مناری برر توزیرع
درآمد باشد .برای مثال اگر اخغالل نرخ ارز بایث افزایش صادرات ،تولیرد و اشرغیال شرود،
لذا میتوان انغرار داشت که زمینه کاهش شاخص توزیرع درآمرد را فرراهم آورد و یرا اگرر
اخغالل نرخ ارز منجر به تاثیر منای بر ترازپرداختها و یا افرزایش شراخص هزینره زنردگی
شود میتوان انغرار داشت که نابرابری افزایش یابد.
در تئوریهای ارغصادی تأثیر نرخ ارز بر توزیع درآمرد از دو بعرد بررسری مریشرود .در
قالت اول انغرار بر آن است که افزایش نرخ ارز ثابت به افزایش در قاشریه نررخ ارز منجرر
شود که این نیز به کاهش صادرات و تولید میانجامد .لذا در ر یم نرخ ارز ثابرت ،افرزایش
در نرخ ارز به سبب با بردن هزینههای صادرات ،به زیان بخش تجاری و به ناع بخش غیرر
تجاری است.
قال اگر در این قالت نابرابری کاهش یابد نشان دهند ایرن اسرت کره کسرانی کره در
بخش تجاری ررار دارند ،از درآمد با تر نسبت به کسانی که در بخرش غیرتجراری فعالیرت
دارند ،برخوردارند.
در قالت دوم انغرار بر آن است که افزایش نرخ ارز در ر یم نرخ ارز آزاد ،بره افرزایش
در صادرات منجر شرود زیررا قاشریه نررخ ارز کراهش یافغره و نیرز سرودآوری صرادرات را
افزایش میدهد و این نشان میدهد ،افزایش نرخ ارز شناور به ناع بخش تجراری و بره زیران
بخش غیرتجاری است و لذا منجر به افزایش نابرابری میگردد .این شاخص در ایرن تحقیرق
بوسینه تااضل نرخ ارز بازار( )unferاز نرخ ارز رسمی ( ) ferبه دست آمد است.
Sfer  unfer  fer

 .2-4نسبت مالیات بر مشاغل و ثروت به کل درآمد مالیاتی()STAX
مالیاتها ،یکی از اجزای مهم سیاستهای دولت در بهبود توزیع درآمد هسرغند .تمرامی
مالیاتها دارای اثر درآمدی هسغند و به نحوی در توزیع درآمد تاثیر دارند.
نکغه قائز اهمیت این است که برخی از نغای تاثیر مالیرات برر توزیرع درآمرد برر مبنرای
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تحنیل نرری اسغوار است .در قالی که در دنیای کنونی ،به ینت مشرکالت مخغنر

انغقرال

مالیات ،فرار مالیاتی و غیر نغای یمنی مشاهد شد اغنب با نغای نرری و تئروری تراثیر برر
توزیع درآمد مغااوت است.
یکی از مالیات های موثر بر توزیرع درآمرد کره ررادر اسرت نرابرابری را تخایر

دهرد،

مالیات بر درآمد تصایدی اشخاص است .اگر چه بیشغرین بار این مالیات بر دود افرراد پرر
درآمد سنگینی میکند ،اما در کاهش توزیع نایاد نه درآمد موثر است ،هرر چره نررخ ایرن
نوع مالیات بی شغر باشد ،تاثیر آن بر توزیرع درآمرد بیشرغر خواهرد برود امرا اگرر نررخ نهرایی
مالیات بسیار با باشد ،به ینت تاثیر نامساید این نوع مالیات بر تولید ،یرضه کار ،پس انداز
و غیر ممکن است نه تنها توزیرع درآمرد بهبرود نیابرد بنکره نرابرابری را نیرز افرزایش دهرد.
بنابراین سیسغم مالیات بر درآمد تصایدی میتواند ی

سیسغم معغدل باشد .اگر مالیات برر

درآمد شرکت ها تصایدی تنقی شرود و برار ایرن مالیرات برر صراقبان سرهام تحمیرل شرود،
می تواند نقش موثری در کاهش نابرابری درآمرد ایارا کنرد ،ولری اگرر ایرن برار مالیرات بره
صورت افزایش ریمت ،به مصرفکنندگان کا های تولیدی شرکتها منغقل شرود ،در ایرن
صورت بر توزیع درآمد ،تاثیر نامساید خواهد داشت.
مالیاتهای تنازلی دارای اثرات مساید بر توزیع درآمد هسغند در قالیکه مالیات تناسبی
تاثیر چندانی بر توزیع درآمد نخواهد داشت البغه باید توجه داشت مبنرای مالیرات بردرآمرد
میتواند نقش مهمی در تاثیر این مالیات بر توزیع درآمد داشغه باشد چنانچه مبنرای مالیرات،
درآمد وارعی افراد باشد ،در این صورت این مالیات به خوبی میتواند نقش تثبیرتکننرد و
تاثیر مثبت بر توزیع درآمد داشغه باشد .در مقابل چنانچه مبنای مالیات ،درآمد جراری باشرد
اثرات مالیات بر توزیع درآمد ممکن است منای شود.
یالو بر مالیات که نام بردیم سایر مالیاتهای مسغقیم مانند مالیات بر ثروت و دارایی و
مسغیالت ،مالیات برارث ،مالیات بر درآمدهای برادآورد و منرافع سررمایهای مریتواننرد در
کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی ایاا کنند .مالیاتهای غیرمسغقیم نقش کمغری در
تیییر توزیع درآمد دارند زیرا این نوع مالیاتها اغنب طبیعرت تنرازلی دارنرد ،در نغیجره برار
بیشغر این نوع مالیاتها بر دود افراد کم درآمد سرنگینی مریکنرد .بنرابراین چنرین مالیراتی
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ممکن است تاثیر نامطنوبی در توزیع درآمد داشغه باشند .لذا بسغه به سیاستهای اتخاذ شد
در بخش مالیاتی ممکن است نابرابری کاهش یا افزایش یابد .ایرن شراخص در ایرن تحقیرق
بوسینه رابطه زیر محاسبه شد است کره RTAXمالیرات برر درآمرد و WTAXمالیرات برر
ثروت و TAXکل درآمد مالیاتی کشور میباشد.
RTAX  WTAX
.100
TAX

STAX 

 .2-5نرخ رشد اقتصادی()YD
رشد ارغصادی با و برخورداری از شرایط ارغصادی مناسبتر ،فرصرتهرای بیشرغری را
برای افزایش در آمدهای جامعه از طریق گسغرد بازارهرا ،فرصرتهرا و محرر هرای زم
برای افزایش درآمد همه گررو هرای کرم درآمرد جامعره ،مریتوانرد ایجراد نمایرد .در ایرن
وضعیت تولیدکنندگان در پاسخ به فرصتهای جدیرد ایجراد شرد در بازارهرا نیرروی کرار
بیشرغری را تقاضررا مررینماینررد کرره ایررن مسرأله از طریررق جررذب کررار مررازاد و قغرری افررزایش
دسغمزدها میتواند نقش رابل توجهی در کاهش فقر ونابرابری در جامعه محسوب گردد.
برای سیاستگذاران ارغصادی هموار این مسأله اهمیرت دارد کره آیرا بررای تسرریع در
رشد ارغصادی باید سطحی از نابرابری در آمد را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد
باید به کند شدن رشد ارغصادی تن داد؟
شاید بغوان مدیی شد که از بین بردن فقر و کاهش نابرابری درآمد ،هنگامی که با رشرد
ارغصادی در نرر گرفغه شود ،دشوارترین وظیاه سیاستگذاران ارغصادی است.

براساس شکل ( ) ،خط  DDو نقطه  Eبر روی آن بره ترتیرب بیرانگر سرطح درآمرد و

وضیت توزیع آن در جامعه است .در صورتی کره در نغیجره رشرد ارغصرادی ،سرطح درآمرد

جامعه افزایش پیدا کند خط  DDبه سرمت برا جابجرا مریشرود و بره صرورت  HH در
شکل میآید .از سوی دیگر خرط  OEو ادامر آن  OE مرنعکسکننرد نقراطی اسرت کره
نسبت درآمد گرو اول به گرو دوم و یا به یبارت دیگر توزیع درآمد در آن ثابرت اسرت.

بنابراین ،اگر جامعه از نقطه  Eبه  Eتیییر وضعیت بدهد ،رشد ارغصادی به بهبرود وضرعیت
مطنق هر دو گرو منجر میشود ،بدون آنکه در وضعیت نسبی آنها تیییری ایجاد شود.

پژوهشنامه بازرگاني

02

در صورتی که توزیع درآمد در وضعیت جدید ،نقطرهای در فاصرن برین  Eو  Bباشرد
میتوان نغیجه گرفت ضمن آنکه وضعیت هر دو گرو بهبود پیردا مریکنرد ،امرا گررو پرر
درآمد از بهبود بیشغری برخوردار میشوند و لذا ناقیه  BEمنعکسکننرد وضرعیت بهبرود

فقر و بدتر شدن توزیع درآمد است.

بر همین اساس ،فاصنه نقطه  Eو  Cنشان دهند بهبود فقر و بهبود توزیع درآمرد اسرت.

تااوت اساسی میان مجموی نقا وارع بر فاصن  HBو  CH با نقا
در این است که در فاصن  BCوضعیت هیچ ی

واررع برر فاصرنه BC

از دو گرو بدتر نمیشرود ،در قرالی کره

در فواصل  HBو یرا  CH مرنعکس کننرد بردتر شردن وضرعیت مطنرق یکری از دو گررو
درآمدی است .در صورتی که پس از رشد ،جامعه در فاصرنه برین  H,Bرررار گیررد ،فقرر و
توزیع درآمد به صورت توامان نامطنوبتر میشود .به این معنا که گرو پر درآمدتر و فقررا
فقیرتر میشوند .در فاصنه  ، CH گرو پردرآمد ،نه تنها بهر ای از رشد نبرد  ،بنکه بخشی
از درآمد ربل از رشد خود را نیز از دست داد است .در مجموع میتوان انغررار داشرت کره
اگر قاصل رشد انغقال به نقطهای در فاصن اخیر باشد ،گرو پردرآمد که به طرور مطنرق در
وضعیت بدتری ررار گرفغه است در دور بعد ،تصمیمگیری مانند انغقال سرمایه به خرارج را
خواهد گرفت و انگیز ای برای مشارکت در سرمایهگذاری نخواهد داشت.

بهطور کنی ،شرایط پرس از رشرد در یکری از چهرار ناقیر HB, BE  , CE  , CH  :

خواهد بود و در این چارچوب و از طریق این نمودار ساد  ،ارتبا بین فقر ،توزیع درآمرد و
رشد ارغصادی تبیین میشود.
H
B
D
E
C

E
H

D

شكل  – 1حاالت مختلف توزيع ناشي از رشد اقتصادي بين گروههاي اجتماعي
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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به نرر می رسد مطنوب آن است که وضعیت توزیع درآمد بعد از رشد ،وارع بر نقطرهای

در فاصنه  E  ,Cباشد .در وارع انغرار تئوریکی ما این است که در ی

فرایند بنندمردت بره

تدری ضمن قرکت خط  HH به سمت با که به معنی رشد مسرغمر ارغصرادی اسرت ،از
نقا وارع بر مثنث  EBEبه ناقیه مثنث  ECE قرکت کنیم.

به یبارت دیگر ،در طول زمان ،همزمان با رشد ارغصادی از نقطه  Bبه سمت  Cقرکرت
کنیم .مطالب ارائه شد میتواند تاسیر دیگری از فرضیه کوزنغس باشد که براسراس آن ،در
مراقل اولی توسعه ،ممکن است از مسیر  OEانحراف به سمت با هرم اتاراق بیاغرد کره بره
معنی بدتر شدن توزیع درآمد در یین بهبود فقر است .اما این فرایند پس از رسیدن به مقدار
قداکثر ،دگرگون میشود و بهبود فقر و توزیع درآمد به طور توامان اتااق میافغرد .مطنرب
ذکر شد در شکل ( )0مشراهد مریشرود .همرانگونره کره در شرکل مشراهد مریشرود در
مرقنهای از توسعه  Lتوزیع منافع ناشی از رشد ارغصادی در فاصنه  BE ررار مریگیررد .بره
این معنا که ضمن آن که گرو کم درآمد ،به طور مطنق از شرایط رفاهی بهغری برخروردار
می شود اما میزان بهبود وضعی گرو پردرآمرد بیشرغر اسرت و منجرر بره بردتر شردن توزیرع
درآمد میگردد.
L

H
B
E
D
C

E

45

L

H

D

شكل ( - )8تحوالت پوياي توزيع درآمد و فقر در فرآيند رشد اقتصادي

در نغیجه اثرات رشد و توسعه ارغصادی بر توزیع درآمد ،تا قد زیادی بسغگی به الگروی
رشد دارد .لذا تعیین اثر رشد ارغصادی بر توزیع درآمد مشخص نیست و همانطور که ینوان
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شد به الگوی رشد آن کشور بسغگی دارد .این شراخص در ایرن تحقیرق بوسرینه رابطره زیرر
محاسبه شد است که  YYDدرآمد منی کشور میباشد.
)YYD  YYD (1
.100
)YYD (1

YD 

 .2-6ضریب جینی()GINI
رای ترین شاخص نا برابری درآمرد شراخص ضرریب جینری اسرت .بررای محاسربه ایرن
شاخص درصد تجمعی درآمد از کوچکغرین ده

بره سرمت بزرگغرررین دهر

میشود .ضریب جینی در این تحقیق بوسینه رابطه زیر تعری
) X j

n

i

n

1

 min( X
n 
i 1 j 1

2

1

Xj

اسرغااد

شد است:
n

i

n

 X
i 1 j 1

1 1
.
2 n2

GiNi 

1
2
)  2 ( nx1  ( n  1) X 2  ( N  2) X 3  ... X n
n n 
 n   n 1   n  2 .......... ...  2  1

1

رابطه فوق با اسغااد از داد های هزینه خانوار مرکز آمار ایرران محاسربه شرد اسرت .در
وارع این شاخص به ینوان پراکسی توزیع درآمد در نرر گرفغه شد و اثر مغییرهرای کرالن
بروی این مغییر ارزیابی شد است .برهطرور خالصره از نررر تئروریکی انغررار برآنسرت کره
ارتبا بین مغییرهای فوق بصورت زیر باشد( .جدول ())0
جدول ( -)8ارتباط تئوريكي بين متغيرهاي توضيحي و ضريب جيني
متغير

تعریف

GINI
STAX

SSCG

عالمت انتظاري از
نظر تئوریکي

مالحظات

ضریب جینی

-

------------

سهم مالیات بر درآمد و

)Cov(Gini,Stax

ثروت در کل درآمد مالیاتی

مبهم

RTAX  WTAX
STAX 
.100
TAX

سهم هزینه تامین اجغمایی و

(Cov(Gini,Sscg

بهزیسغی

مبهم

ssc
.100
g

Sscg 

مقياس
داده
درصد
درصد
درصد

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. PROXY.
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عالمت انتظاري از

متغير

تعریف

SFER

اخغالل ارزی

YD

رشد درآمد سرانه

مبهم

UN

نرخ بیکاری

Cov(Gini, UN)>0

نظر تئوریکي

02
مقياس

مالحظات

)Cov(Gini,Sfer

Sfer  unfer  fer

)Cov(Gini,Yd

)YYD  YYD (1
.100
)YYD (1

مبهم

YD 

----------

داده
ریال
درصد
درصد
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در این تحقیرق بررای تعیرین ارتبرا بنندمردت مغییرهرا از رود قردارل مربعرات کرامال
اصررالح شررد ) (FM -OLSاسررغااد شررد اسررت .لررذا زم اسررت ربررل از برررآورد معادلرره
ویژگیهای این رود سنجی ذکر شود.

 .3برآورد اقتصاد سنجی
در این بخش برای بررسی اثر مغییرهای ارغصاد کالن بر توزیع درآمرد ابغردا بره مباقرث
ارغصاد سنجی و رود قدارل مربعات کرامال اصرالح شرد ) (FM -OLSفینیرپس و هنسرن
( ) 991اشار شد و پس از آن روابط بنندمدت بین مغییرها برآورد شد است.
 .3-1روش حداقل مربعات کامال اصالح شده )(FM-OLS

در اغنب مغییرهای سری زمانی ارغصادی گرایش بره قرکرت هرم جهرت وجرود دارد و
این به دلیل وجود روند مشغرکی است که در غالب آنها مشراهد مری شرود .بره طرور کنری
مغییرهای ارغصادی که خصوصیات آماری آنها (مثل میرانگین و واریرانس) ترابعی از زمران
باشد ،مغییرهای نامانا مرینامنرد .تخمرین مردل رگرسریون برا اسرغااد از مغییرهرای نامانرا را
رگرسیون کاذب مینامند به آن دلیل که اسغناد به نغای چنین مدلی به نغای گمرا کننرد ای
منجر خواهد شد .ی

را برای اجغنراب از رگرسریون کراذب ،تااضرلگیرری و اسرغااد از

تااضل مغییرها در مدل است .ولی چنرین مردلی هریچ گونره اطالیراتی در خصروص رابطره
بنندمدت مغییرها ارائه نمیکند .تحت چنین شرایطی ،میتوان بره رودهرای هرم انباشرغگی
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Full Modified –Ordinary Least Square (FM-OLS).
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مغوسل شد و مدل مورد نرر را به دور از کاذب بودن بر اساس سطح مغییرها برآورد کررد.
به طور کنی رود های آماری مغنویی برای آزمرون هرم انباشرغگی توسرط انگرل و گرنجرر
( ،0) 919اسرررغا (،1) 919جوهانسرررن( ، 2) 911پرررار

و فینیرررپس( 911و ، 3) 919

فینیپس( 911و  ، 6) 99فینیپس و هنسن( ،9) 991سیمز ،اسرغا

و واتسرون( 1) 991و. ..

ارائه شد است .در این تحقیق از رود فینیپس و هنسن( ) 991برای بررسی هم انباشغگی و
روابط بنندمدت مغییرها اسغااد شد است .زیرا:
 رود قدارل مربعات معمولی انگل -گرنجر ) (OLSEGاگرچه فروق سرازگارند،ولی به طور مجانبی بدون تورد و دارای توزیع نرمال نیسغند.

9

 -0رود OLSبرای برآورد رگرسیون هم انباشرغه ای کره دارای قجرم نمونره و تعرداد
مشاهدات زیاد است ،نغای

سازگار و کارایی را به همرا دارد ولی در نمونههرای کوچر

برآوردگرهررای رود  OLSدارای توزیررع غیررر نرمررال بررود و نغررای ترروسم بررا تررورد اسررت
وهمچنین آمار  tبصورت مجانبی نیرز رابرل ایغمراد نخواهرد برود .در چنرین شررایطی رود
فینیپس و هنسن ( ) 991رود مناسبی است . 1در جردول( )1مهمغررین ویژگریهرای رود
 FM-OLSذکر شد است.

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
.ی

بردار از مغییرها هنگامی انباشغه است که ترکیب خطی مغییرها مانا باشد.

 .9رود  EGو FM-OLSبعنوان رود ت

2. Engle and Granger (1987).
3. Stock (1987).
4. Johansen (1988).
5. Park and Phillips (1988, 1989).
6. Phillips (1988, 1991).
7. Phillips and Hansen (1990).
8. Sims, Stock and Watson(1990).
معادله هم انباشغگی دارای دو ویژگی مشغر است:

ال ) هر دو فرض میکنند که بردار هم انباشغگی منحصر به فرد است.
ب) مغییرهای توضیحی در بردار هم انباشغگی فرض میشود که برون زای ضعی

)(weakly exogenousهسغند.

 . 1برآوردگرهای  OLSدچار تورد خواهند شد اگر مغییرهای توضیحی برون زا ی ضعی
ضررعی

نباشرند ،اگرر مغییرهرای بررون زای

باشررند بررا مشررکل "تررورد درون زایرری" روبرررو نخررواهیم بررود .در غیررر اینصررورت بهغرررین رود  FM-OLSاسررت.

(()Deadman and Charemza (1997
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جدول -8ويژگيهاي آماري روش FM-OLS
 به طور کلی میتوان بیان کرد که روش  ، FM- OLSدو تصحیح روی روش  OLSاعمال میکند که عبارتند از:
 تصحیح تورش

 تصحیح درونزایی
نتایج مطالعات نشان میدهد که نتایج  FM-OLSدر نمونههای کوچک نتایج کاراتری در مقایسه با روش جوهانسن
( )8811ارائه میکند .از طرف دیگر مزیت این روش در مقایسه با روش  MLجوهانسن آن است که متأثر از طول وقفه
نیست .در حالی که نتایج به دست آمده از روش جوهانسن بشدت مبتنی بر انتخاب وقفه بهینه است .همچنین فیلیپس
( )8888نشان داد که برآوردهای  FM-OLSهمانند روش جوهانسن ( )8811در شرایطی که همه متغیرها درونزا
0

هستند بطور مجانبی کارا میباشد .
در مجموع میتوان گفت بوسیله روش  FM-OLSکه توسط فیلیپس و هنسن مطرح شد میتوان یک برآورد بهینه
از بردار هم انباشتگی را داشت.
 در مجموعه مطالعات پارک و فیلیپس ،فیلیپس و هنسن و هنسن و فیلیپس نشان میدهد که ،روش حداقل مربعات کامالاصالح شده دارای خصوصیات زیر است:
 فوق سازگارند

 به طور مجانبی بدون تورش هستند.
 به طور مجانبی بطور نرمال توزیع شدهاند.
 معیارهای اصالح شده ای را ارایه میکند که امکان انجام استنباطهای آماری را فراهم میکند.
در روش  FM-OLSکه توسط فیلیپس و هنسن مطرح شد میتوان از تکنیک تک معادله بهینه بصورت مجانبی،
نتایجی همانند روش حداکثر درست نمایی ) (MLدارد را به دست آورد.
تکنیک  FM-OLSبرای رفع مشکل خود همبستگی و تورش درونزایی نیز استفاده میشود.

ربل از برآورد روابط بنندمدت بین مغییرها بر مبنای رود  FM-OLSزم است مانرایی
یررا نامانررایی 1مغییرهررای سررری زمررانی مررورد اسررغااد در مرردل و همچنررین وجررود بررردار
همانباشغگی 2بررسی شود .لذا ربل از برازد مدل ،به بررسی مانایی و تعیین تعداد بردارهای
بردارهای هم انباشغگی میپردازیم.

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Phillips (1990).
 .0ویژگی رود  MLبر مبنای  VARجوهانسن آن است که محقق را رادر می سازد تعداد بردارهای هرم انباشرغگی و روابرط
بنندمدت مغییرها را به دست آورد .رود ت

معادله هم انباشغگی(مانند رود  EGو )FM-OLSو رود سیسرغمی (ماننرد

 VARجوهانسن وگریگوری هنسن) بعنوان رودهای مکمل یکدیگر محسوب میشوند نه به ینوان رودهای جانشینی.
 .1دراین مقاله مغرادف وا  STATIONARYاز اصطالح ایسغایی و یا مانایی اسغااد شد است.
 .2دراین مقاله مغرادف وا  CO-INTEGRATIONاز اصطالح هم انباشغگی و یا هم جمعی اسغااد شد است.
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 .3-2آزمون مانایی متغیرها
همانطور که گاغه شد ،اسغااد از روشهای معمولی ارغصراد سرنجی در کارهرای تجربری
مبغنی بر فرض مانایی مغییرهای سری زمانی موجود در مدل میباشد .از طرفری دیگرر اکثرر
سریهای زمانی ارغصاد کالن نامانا هسغند .از این رو ربل از اسغااد از ایرن مغییرهرای سرری
زمانی زم است نسبت به مانایی یا نا مانرایی آن اطمینران قاصرل کررد .بررای دسرغیابی بره
مانایی یا نا مانرایی مغییرهرای سرری زمرانی مرورد اسرغااد در مردل از آزمرونهرای دیکری
فررولرتعمیم یافغرره) ،(ADFفینیررپس وپرررون( )PPو آزمررون کیررت کاسررکی ،شررین ،پرررون
واسکمیدت( ) KPSSاسغااد شد است.
مطالعات مقایسهای چان

بامن )0116( 0نشان میدهد که برای بررسری ریشره واقرد و

درجه جمعی 1مغییرها بوسینه سه آزمون معرفی شد نغای همسو یا مغااوت می توان داشت.
این محقق در مطالعات خود به چهار قالت یرف در مغییرهای ارغصادی اشار میکنرد کره
در جدول ( )2به آن اشار شد است.
جدول -5مطالعات مقايسهاي چانگ بامن بوسيله آزمون ADF ,PP, KPSS
آزمون

ADF

PP

KPSS

آزمون H0

پذیرفغه میشود

پذیرفغه میشود

رد میشود

) I(1مغییر نامانا

آزمون H0

رد میشود

رد میشود

پذیرفغه میشود

) I(0مغییر مانا

آزمون H0

پذیرفغه میشود

پذیرفغه میشود

پذیرفغه میشود

مغییر اطالیات بنند مدت مناسبی را

آزمون H0

رد میشود

رد میشود

رد میشود

نتيجه

نمی تواند بهمرا داشغه باشد
مبهم
)SOURCE: Chong-Buman(2006

اکنون با توجه بره مقدمره فروق میغروان بره بررسری مانرایی(یردم وجرود ریشره واقرد) و
نامانایی(وجود ریشه واقد) در مغییرهای مد نررر در تحقیرق (یعنری GINI، UNو) . . . . . ..
پرداخت.

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Kwiatkowski, Philips, Schmidt, Shin (1992).
2. Chong-Buman.
3. Integrated order.
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جدول  -4بررسي آزمونهاي  PP،ADFو  KPSSدر سطح اطمينان  94درصد
دیکي فولر تعميم یافته )(ADF

فيليپس و پرون )(PP

شين ،پرون و همکاران )(KPSS
***KPSS

متغير

ADF

)*N(lag,c,t

5/50

) Z (t 

)**B( f 0 ,c,t

GINI

-1/09

)N(,c

-0/96

-1/3162

)B(,c

STAX

-0/1

)N(,c,t

-1/36

-0/20

)B(,c,t

-1/36

SSCG

-0/23

)N(,c,t

-1/39

-0/23

)B(,c,t

1/6311 -1/31

SFER

-1/2

)N(v,c

YD

- / 6

UN

- /96

****
)N(,n
)N(,c,t

5/50

LM

)f 0 ,c,t

(

5/50

)B(,c

1/26

)B(,c

1/12

)B(,c

1/26

1/29

)B(,c

1/26

)B(,c,t

1/19

)B(,c,t

1/ 2

1/6219 -0/96
1/2

-0/99

-0/ 3

)B(,c

-0/96

- /93

-0/6

)B(,n

-1/1

1/

-1/39

- /96

)B(,c,t

-1/36

1/ 29
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* بیانگر مشخصات  ADFاست که بغرتیب وراه بهینه ) (lagو یرض از مبدس ) (cو روند ) (tاست .که وراه بهینره ) (lagبرر مبنرای
شوارتز بیزین تعیین شد است.
** بیانگر مشخصات  PPاست .که به ترتیب پهنای باند(  ،) f 0یرض از مبدس ) (cو روند ) (tاست ،که  f 0بوسینه رود بارتنرت
کرنل محاسبه شد است.
*** بیانگر مشخصات  KPSSاست .که به ترتیب پهنای باند(  ،) f 0یرض از مبردس ) (cو رونرد ) (tاسرت ،کره  f 0بوسرینه رود
بارتنت کرنل محاسبه شد است.
**** به معنای فارد یرض از مبدس و روند است.

همانگونرره کرره در جررداول( )3و ( )6مشرراهد مرریشررود تمررامی مغییرهررای نامانررا هسررغند.
بهیبارتی مغییرهای YD، SFER ،SSCG،STAX ،GINIو  UNبوسینه هر سه معیار بررسی
ریشه واقد (یعنی) PP، ADF، KPSSنامانا هسغند .همچنین نغای تااضرلگیرری مغییرهرای
نامانای ذکر شد ،قاکی از یدم وجود ریشه واقد در تااضرل مرتبره اول داد هاسرت .لرذا
میتوان نغیجه گرفت تمامی مغییرهای فوق ) I(1هسغند.
در این تحقیق نیز بهمنرور تعیرین تعرداد بردارهرای هرم انباشرغگی از کمیرتهرای آمرار

آزمون  traceو   m axاسغااد شد است .همانطور کره در جردول( )9مشراهد مریشرود برر
مبنای هر دو آمار (یعنی آمار تریس و آمار قداکثر مقدار ویژ ) وجود قداکثر دو برردار
هم انباشغگی تائید میشود.
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جدول -8بررسي ريشه واحد وتعيين مانائي و نا مانائي متغير و تعيين درجه جمعي
(انباشتگي)
درجه جمعي پس از

متغير

ADF

PP

KPSS

نتيجه

GINI

دارای ریشه واقد

دارای ریشه واقد

مغییر نامانا

مغییر نامانا است

)I(1

STAX

دارای ریشه واقد

دارای ریشه واقد

مغییر نامانا

مغییر نامانا است

)I(1

SSCG

دارای ریشه واقد

دارای ریشه واقد

مغییر نامانا

مغییر نامانا است

)I(1

SFER

دارای ریشه واقد

دارای ریشه واقد

مغییر نامانا

مغییر نامانا است

)I(1

YD

دارای ریشه واقد

دارای ریشه واقد

مغییر نامانا

مغییر نامانا است

)I(1

UN

دارای ریشه واقد

دارای ریشه واقد

مغییر نامانا

مغییر نامانا است

)I(1

تفاضلگيري
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*رابل ذکر است که فرضیه  H0آزمون  ADFو  PPبیانگر وجود ریشه واقد (نامانا یی مغییر) و فرضیه  H0مربرو بره  KPSSبرر
یکس دو آزمون فوق بیانگر یدم وجود ریشه واقد (مانایی مغییر) است.

جدول -7كميتهاي آماره آزمون  traceو  m axبه منظور تعيين تعداد بردارهاي
هم انباشتگي
فرضيه H0

1

*r

1

*r

فرضيه H0

r 1
r 2

r 2

r 3

r 3

r 4

r 4

r 5

ریشه مشخصه
( )

آماره تریس

مقدار بحراني آماره حداکثر مقدار

(P)1/1011

69/1 119

(P)1/1111

(P)1/1111

29/136 1

(P)1/1293

09/31212

(P)1/3319

09/99919

(P)1/1601

0 / 1 60

(P)1/1001

3/2929

(P)1/3906

2/06261

12/12126

1/19693

1/01 100

|9/11102

1/61699

9/219912

1/0 1992

11/19619

**(P)1/1111

93/93166

39/19391

19/99699

1/31229

( P)1/111

21/19939

( ) trace

90/1 923

1/911 39

ویژه ( )  m ax

%0

1 /9 12

1/196919

مقدار
بحراني %0

6/ 6 3 1
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*نشان دهند رد شدن فرضیه H0در سطح  %3است.
**بیانگرمقدار  p-valuesاست که توسط MacKinnon-Haug-Michelis

) (1999برای آزمونهای  traceو   m axمعرفری

شد است.

 .3-3تصریح اقتصاد سنجی مدل بروش FM-OLS

رود قدارل مربعات کامال اصالح شد (  ،) FM- OLSامکان تخمین پارامغرهای ی
معادله هم انباشغگی را فراهم میکند .مدل رگرسیون خطی به صورت رابطره زیرر مارروض
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است:
Yt   0  1X t  ut

به طور کنی  Yی

مغییر ) I(1و  Xی

بردار  K. 1از رگرسیونهای ) I(1است کره

فرض میشود رابطه هم انباشغگی بین آنها وجود ندارد .هم چنین فررض مریشرود کره  Xاز
ی

فرآیند تااضرل مانرا بره صرورت رابطره زیرر پیرروی مریکنرد کره برا توجره بره روابرط

نرری(بنندمدت) بردار مغییر بصورت زیر مشخص میشود:
]  t  [YD, STAX , SFER, SCCG, UN
t=2,3,….. ,n

xt    vt ,

ی

بردار  K. 1از پارامغرهای رانش و  vی

برردار  K. 1از جمرالت ) I(0اسرت.

برآوردگرهای فینیپس و هنسن )   (  0 , 1در این رود قغی در شررایطی کره   tو

 Uبهصورت همزمان همبسغه هسغند سازگار اسرت  ،ولری بره طرور یمرومی توزیرع مجرانبی
برآوردگر  OLSغیر اسغاندارد است و انجام اسرغنبا

آمراری را بررای ضررایب ،برا آمرار t

معمول ،غیرمعغبر خواهدکرد .برای فایق شدن بر این مسأله ،بهغرآن استکه ارتبا برین  uو
 vو مقادیر با وراه آنها لحات شود .رود قدارل مربعاتکامال اصالح شد  ،این همبسغگی
را در ی

شیو شبه پارامغری

لحات میکند .البغه باید توجه داشرت کره ایغبرار ایرن شریو

منو به آن است که بردار  xتااضل مانا و هم انباشغگی بین آنها وجود نداشغه باشد.
برای بهکار بردن رود  FM-OLSو به دست آوردن پارامغرهرای بنندمردت زم اسرت
که ارتبا هم انباشغه مجمویهای از مغییرهرای ) I(1وجرود داشرغه باشرد .بنرابراین ابغردا نیراز
است که آزمون ریشه واقد و سپس وجود بردار هرم انباشرغگی برین مغییرهرا بررسری شرود.
برای این منرور ابغدا وجرود ریشره واقرد بوسرینه آزمرون مانرایی کره یبارتنرد ازPP، ADF
و KPSSبررسی شد که همانطورکه بیان گردید تمامی مغییرها بر مبنای هر سه آزمون )I(1

هسغند .در ادامه به بررسی وجود بردار هم انباشغگی پرداخغیم .همانطرورکره در جردول ()6
مشاهد شد ،آزمون  traceو   m axنشان میدهد که قداکثر دو بردار هم انباشغگی وجرود

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .انگل گرنجر و اسغا

(.) 919
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دارد .لذا دو شر اولیه که در رود  FM-OLSوجود دارد برررار است .لذا از این تکنیر
ارغصاد سنجی میتوان برای بررسی رابطه بنندمدت بین مغییرها اسغااد نمود.
جدول  -6برآورد معادله رگرسيوني بروش  FM-OLSفيليپس و هنسن()1991
در دوره زماني 68-1848
GINI  3.78 - .146STAX - .11SSCG  .0005SFER  .04YD  .28UN
متغيرها

ضرایب*

انحراف معيار ضرایب

]**T-Ratio[Prob

-1/91

0/9110

]- /09 [. 110

یرض از مبدا
سهم مجموع مالیات بر درآمد وثروت بر

-1/ 210

1/1699

]-0/111 [. 042

-1/ 63

1/1320

]-0/ 219 [. 031

1/111392

1/111

]1/120 [. 001

رشد درآمد سرانه

1/1260

1/1 63

]0/99 [. 002

نرخ بیکاری

1/0121

1/19 3

]1/ 12 [. 002

کل درآمد مالیاتی
سهم هزینههای تامین اجغمایی و بهزیسغی
در بودجه دولت
اخغالل نرخ ارز
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*برای برآورد برآوردگرهای  FM-OLSاز معیار  Equal Weightدر شرایطی که وراه  K=1در نرر گرفغه شد  ،اسغااد شرد
است.
** مقادیر مجانبی  tفینیپس و هنسن ذکر شد است.

 .3-4تحلیل روابط بلندمدت متغیرها
جدول( )9نشران مری دهرد کره برا توجره بره شرواهد موجرود در دور  116- 131نررخ
بیکاری ،موثرترین یامل در تیییر سطح نا برابری در ایران بود است.
یوامل مهم دیگر مانند ،سهم مالیات بر درآمد و ثروت در کل درآمرد مالیراتی از یر
سو و رشد درآمد سرانه ،نرخ بیکاری واخغالل ارزی از سوی دیگر در دو جهت مخال

برر

سطح نابرابری تاثیر گذاشغهاند.
از آنجا که مالیات و مخارج دولت در زمینه تامین اجغمایی و بهزیسغی ،با هدف کمر
به طبقات پایین و فقیر در جهت کاهش شکاف درآمدی و کاسغن سرطح نابرابری،دریافرت
وهزینه میشود .از دیدگا نرری و تئوریکی انغرار برر آن اسرت کره در صرورت تخصریص
بهینه ،منجر به کاهش نرابرابری گردنرد .نغرای مردل بررآوردی نیرز قراکی ازآن اسرت کره
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سیاستهای مالیاتی و تامین اجغمایی و بهزیسغی در یمرل نیرز بره ایرن نغیجره دسرت یافغره و
بایث کاهش نابرابری در ارغصاد ایران شد است.
از نرر تئوریکی انغرار بر آن است که افزایش درآمد سررانه در شررایط نایاد نره برودن
توزیع درآمد نابرابری را افزایش دهد زیرا بایث میگردد درآمرد افرراد ثروتمنرد بره میرزان
بیشغر ی نسبت به درآمد افراد فقیر جامعه افرزایش یافغره وتوزیرع درآمرد نایاد نره ترر شرود.
همان طور که در جدول ( )9مشاهد میشود نغای مدل برآوردی بیانگر آن است که رشرد
ارغصادی منجر به افزایش نابرابری در ایران شد است .به یبرارتی رشرد ارغصرادی در خرالل
سالهای مورد مطالعه به ناع طبقات پر درآمد و به ضررر طبقرات محرروم جامعره در جریران
بود است.
در بخش مبانی نررری اشرار شرد کره تیییررات نررخ ارز از طریرق ترراز پرداخرتهرای
خارجی و تیییر ریمتهای داخنی به خارجی بوسینه تحرت تراثیر رررار دادن شراخص هزینره
زندگی و یا تیییر سطح اشغیال و تولید بر سطح نابرابری در جامعه تاثیر دارد .شواهد تجربی
و نغای مدل برآوردی در ایران موید این وارعیرت اسرت کره اخرغال ت ارزی (بردلیل تراثیر
منای بر شاخص هزینه زندگی و یا تیییر سطح اشغیال و تولیرد) منجرر بره افرزایش نرابرابری
درآمد در کشور شد است( .جدول(.))9
نغای مدل برازد شد نشان میدهد که سیاستهای بازار کار بگونهای برود کره منجرر
به افزایش نابرابری درآمد شد است .بعبارت دیگر با افزایش نرخ بیکاری تعداد افراد بدون
منبع درآمدی در جامعه افزایش یافغه و به توزیع نایاد نه درآمد کم

کررد اسرت .یعنری

روابط برآوردی بنند مدت فینیرپس و هنسرن ( ) 991نشران دهنرد ارتبرا مثبرت برین نررخ
بیکاری و افزایش نابرابری در ارغصاد ایران است.
بر اساس یالمرت آمرار هرای تری -اسرغیودنت اسرغنبا مریشرود کره یوامرل بیکراری،
اخغالفات ارزی و رشد درآمد سرانه ،آثار افزایشی به سطح نابرابری داشغه ولی نرام مالیراتی
و سیاستهای تامین اجغمایی و بهزیسغی در بودجه دولت ،آثار کاهشی بر آن داشغه است.
با توجه به این الگو ی

درصد اثر افزایش در سرهم مالیرات بردرآمرد و ثرروت درکرل

درآمد مالیاتی ،منجر به  2صدم درصد کاهش سطح نابرابری هزینه خانوار میشود .در اثرر
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ی

درصد افزایش در سهم هزینه اجغمایی و بهزیسغی در بودجه دولت ،به میزان

درصد از سطح نابرابری هزینه خانوارها کاسغه مریشرود .برا یر

صردم

درصرد افرزایش در رشرد

درآمد سرانه ،چهارصدم درصد بر سطح نابرابری اضافه میشود و همچنین با افرزایش یر
درصدی در نرخ بیکاری ،میزان نابرابری هزینه خانوارها  01صدم درصد افزایش مرییابرد و
ی

واقرد افرزایش در اخرغال ت ارزی  1/39× 1-1درصرد برر سرطح نرابرابری در هزینره

خانوارها افزود میشود .رابل ذکر است تمامی ضررایب تحنیرل شرد فروق ،بیرانگر روابرط
بنندمدت بین مغییرها میباشد که در رالب بردار همگرایی هنسن( ) 991اسغخراج شد اند.
 .3-5بررسی ضرایب رگرسیون رولینگ

1

در مدل رگرسیون خطی فوق ،پارامغرها در طول زمان ثابرت در نررر گرفغره مریشروند،
بدان ماهوم که با بروز تحو ت سیاسی ،ارغصرادی و ( . . . . . .برهطرور کنری برروز تیییررات
ساخغاری) ،پارامغرها تیییر نمیکنند ،بهیبارتی یامالن ارغصرادی انغررارات خرود را در ربرال
بروز این تحو ت تیییر نمیدهند ولی اقغمال آن بسیار بعید بهنرر میرسد کره پارامغرهرای
ارغصادسنجی تخمین زد شد در طول زمان ثابت باشند .به آن دلیل که با تیییرر ر یرمهرای
سیاسی ،یامالن ارغصادی انغرارات خود را تیییر خواهند داد ،بنابراین روایرد تصرمیمگیرری
تخمین زد شد تیییر خواهد کرد .تحت این شررایط وجرود روشری مناسرب بررای بررسری
تیییرات پارامغرها در طول زمان ضروری است .میتروان گارت رگرسریون رولینر
بهینوان روشی مناسب برای بررسی تیییرات پارامغرها در طرول دور هرای مخغنر
میشود .این رود در واکرنش بره انغقراد لوکراس ) 996( 0مطررح شرد .وی در یر

()R-R
اسرغااد
مقالره

انغقادی بیان نمود که پارامغرهای ارغصادسنجی تخمین زد شد بعید است که باثبات باشرند.
از آنجایی که با تیییر ر یمهای سیاسی ،یامالن ارغصرادی انغررارات خرود را تیییرر خواهنرد
داد بنابراین رواید تصمیم گیری تخمین زد شد تیییر خواهند کرد .با توجه به مطالب فوق
میتوان از رگرسیون رولین

برای ارزیابی تیییرات پارامغرهای تاثیرگذار بر توزیرع درآمرد

اسغااد نمود.
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Rolling regression.
2. Lucas(1976).
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همانگونهکه در جدول( )1مشاهد میشرود برردار ضررایب پارامغرهرای معادلره ضرریب
جینی بوسینه رگرسیون رولین

برآورد شد است وبرای تحنیرل برردار ضررایب و ارزیرابی

تیییر سیاستها از نمودار و شاخصهای آماری اسغااد شد است.
نمودار ( ) تا ( )2به ترتیب ضررایب مغییرر  YD،SSCG ،SFER ،STAXدرسرالهرای
 139- 111بوسینه رگرسیون رولین

را نشان میدهد .با بررسی رونرد برردار ضررایب در
منجر

نمودارهای مدنرر میتوان نغیجه گرفت سیاستهای اتخاذ شد در بخشهای مخغن

به نوساناتی در تاثیر مغییرهای کالن ارغصادی شد است .دربین مغییرها ،نوسان رابل توجهی
در نمودار  SSCGمشاهد میشود .همچنین میتوان بر مبنای شاخصهای آماری (انحرراف
معیار ،ضریب چولگی و ضریب کشیدگی) نیز به چنین نغیجهای دست یافرت .شراخصهرای
آماری مدنرر بیانگر آن است که تیییرات مربو به سیاستهای اتخاذ شد در بخش ترامین
اجغمایی و بهزیسغی( )SSCGو همچنین سیاستهای بازار کار( )UNبرای کاهش نرابرابری
و بهبود توزیع درآمد در جامعه توام با نوسانات رابل توجهی همرا بود و این شرایط بیانگر
آن است که رویکرد سیسغماتی

و اسغراتژی هدفمند در این بخشها وجود نداشرغه اسرت.

همچنین برمبنای نغای جدول ( )9مریتروان نغیجره گرفرت کره سیاسرتهرای ارزی()SFER
نوسانات رابل توجهی در توزیع درآمد بوجود نیاورد است.
جدول  -9تحليل آماري بردار پارامترهاي رگرسيون رولينگ
شاخص آماري

TAX

SCG

FER

YYD

UUN

میانگین











میانه











دامنه تیییرات در بردار
ضرایب

-5/1 < β0 < /13 -8/62 < β0 < 1/20 -8/82 < β0 < 1/13 -9/62 < β0 < /06 -1/08 < β0 < 1/61

انحراف معیار









ضریب چولگی





















بارا()J-B











قد اقغمال P-Value











تعداد پارامغرها

00

00

00

00

00

ضریب کشیدگی
آزمون جا
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نمودار  -1ضرايب متغير  SSCGدرسالهاي  1861-1849بوسيله رگرسيون رولينگ

نمودار  -8ضرايب متغير  SFERدر سالهاي  1861-1849بوسيله رگرسيون رولينگ

نمودار  -8ضرايب متغير  STAXدرسالهاي  1861-1849بوسيله رگرسيون رولينگ
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نمودار  -5ضرايب متغير  YDدرسالهاي  1861-1849بوسيله رگرسيون رولينگ

جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
این تحقیق با هدف بررسی توزیع درآمد در ایران و تعیین تاثیر شراخصهرای کرالن برر
توزیع درآمد تدوین شد اسرت .نغیجره مطالعرات اکثرر محققرین نشران مریدهرد کره بررای
دسغیابی به سرطوح برا ی رشرد ارغصرادی در بسریاری از کشرورهای در قرالگرذار ،توزیرع
یاد نه درآمد تحتالشعاع ررار گرفغه است .البغه آموز هرای برخری تئروریهرا و مطالعرات
مانند فرضیه کوزنغس در تشدید این رویکرد بیتاثیر نبود است .یافغههای این پرژوهش نیرز
نشان داد که جریان برنامهریزی توسعه در ارغصاد ایران ،از این امر مسرغثنی نبرود و اولویرت
دادن به به رشد ارغصادی و انغقال مقوله توزیع به بنندمردت از ویژگریهرای الگروی رشرد و
توسعه در ایران به شمار میآید .در مسغندات و محغوای برنامرههرای توسرعه کشرور ،تمایرل
شدید به تثبیت ارغصاد و قصول به نرخ با ی رشد ارغصادی ،بهبود توزیرع درآمرد را تحرت
تاثیر ررار داد و یمال هیچ اسغراتژی مشخصری در مسرغندات برنامرههرا بررای بهبرود توزیرع
درآمد به اسغثنای رشد مخارج اجغمایی دولت وجود ندارد .این امر میتواند تحقرق توسرعه
همه جانبه و یدالت اجغمایی را با مشکل مواجه سازد.
با توجه به یافغههای این تحقیق توصیههای سیاسغی زیر ارائه میشود:
 نغیجه مدل برآوردی نشان میدهد که نرخ بیکاری از جمنه مغییرهایی اسرت کره بررتوزیع نایاد نه درآمد تاثیر داشغه است ،بر این اساس توصیه مریشرود کره دولرت برا اتخراذ
تدابیر مناسب از جمنه ایطای یارانه به واقدهای تولیدی و اشغیالزا ،توسعه سررمایهگرذاری
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صنعغی ،نرارت دریق برر ایغبرارات اشرغیالزائی،زمینه سرازی بررای تشرویق سررمایهگرذاری،
جذب سرمایههای خارجی ،با توسعه فرصتهای شینی ،در تعدیل نرخ بیکراری و در نغیجره
کاهش نابرابری اردام جدی به یمل آورد.
 -0ینوان شد که با توجره بره شرواهد موجرود در دور  131- 116سرهم هزینره ترامین
اجغمایی و بهزیسغی در بودجه دولت ،تاثیر معنی داری بر تیییر سطح نا برابری داشغه اسرت.
لذا پیشنهاد میشود از این سیاست بعنوان ی

سیاست کوتا مدت و میانمدت برای کاهش

نابرابری اسغااد شود و در کنار آن برنامهریزیهای بنندمردت در رالرب تیییرر الگروی نررام
مالیاتی و بازار کار برای مرتاع نمودن شکاف طبقاتی دنبال شود.
 -2نغای رگرسیون رولین

بیانگر آن بود که تیییررات مربرو بره سیاسرتهرای اتخراذ

شد در بخش تامین اجغمایی و بهزیسغی( )SSCGو همچنین سیاستهای برازار کرار()UN
برای کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد در جامعه توام با نوسرانات رابرل تروجهی همررا
بود و این شرایط بیانگر آن اسرت کره رویکررد سیسرغماتی
بخشها وجود نداشغه است .لذا پیشنهاد مری شرود در رالرب یر

و اسرغراتژی هدفمنرد در ایرن
برنامره مردون و هدفمنرد،

الگوی مناسبی برای سیاستگذاری توزیع درآمد در ایران تدوین شود.
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