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 تاثیر سیاست های کالن اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

 

 

 1مرجان دامن کشیده

 2خشایار سید شکری

 3مریم رضا زاده قربانی پور

 

 چکیده :

 اهمیت امروزه  .هستند آن نگران ثروت، از بیش اقتصاددانان امروزه که است موضوعی فقر، آن دنبال به و درآمد نامناسب توزیع

می  ذکر درآمد توزیع را دولت عمده ی وظایف و اهداف از یکی اقتصاددانان تمامی تقریباً که است حدی به جامعه در درآمد توزیع

سیاست های مناسب کالن اقتصادی از مسیر های مختلفی بر فقر و توزیع درآمد تاثیر گذار است. آثار این سیاست ها در بلند  کنند.

مدت از اهمیت بیشتری برخوردار است. به گونه ای که سیاست کالن اقتصادی اگر منجر به رشد پایدار گردد ، سطح اشتغال و تولید 

 . این امر از سمت درآمد ها  و هم از سمت توزیع آن، فقر را بهبود می بخشد. حقیقی را تحت تاثیرقرار می دهد

به بررسی نقش سیاست های کالن اقتصادی که شامل سیاست های پولی و مالی دولت می باشد، بر توزیع درآمد در  مقاله حاضر

جه تخمین الگو حاکی از تاثیر مثبت و معنی در ایران می باشد و نتی 0636تا  0631دوره زمانی طی سالهای .پرداخته است ایران 

 دار سیاستهای پولی و مالی بر شاخص توزیع درآمد در ایران داشته است. 

 

 واژه های کلیدی :

 ARDL –نرخ تورم   -ضریب جینی –توزیع درآمد  –سیاست مالی  –سیاست پولی 

 

 طبقه بندی کلمات کلیدی : 

  C51 ,  G10,  H2,  O40 : JEL Code   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکز1 

 مرکز مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران2 

 کارشناس ارشد علوم اقتصادی )نویسنده مسئول مقاله(3 
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 مقدمه :

 آن برای را 5ملل ثروت عنوان بخشد، نظم را اقتصادی توسعه مورد در خود های اندیشه که آمد بر صدد در 4اسمیت آدام که هنگامی

 عنوان در زیاد بسیار احتمال به دهد، ارائه حاضر زمان در را خود افکار خواست می اسمیت آدام اگر که شود می گفته اما برگزید،

 .6میکرد اشاره هم فقر به ثروت کنار در خود، کتاب

 اجزاء عنوان به درآمد توزیع و فقر به نسبت نگرانی . هستند آن نگران ثروت از بیش اقتصاددانان امروزه که است موضوعی فقر 

 ی توسعه ی دهه اولین استراتژی که حالی در  .یافت گسترده ای مقبولیت0391 ی دهه سالهای طی توسعه جریان ناپذیر جدایی

 می منعکس را روندی به گرایش (01-0390)دوم ی دهه استراتژی  بود، اقتصادی رشد به معطوف (91-0330ملل ) سازمان

 .ساخت می شریک توسعه اهداف عنوان به اقتصادی رشد با را درآمد توزیع که ساخت

 چارچوب در را ه ای ویژ برنامه اجتماعی، و سیاسی ، اقتصادی خاص شرایط به توجه با خود اقتصادی اهداف به نیل برای کشوری هر

توزیع  بر تواند می که است اقتصادی کالن های سیاست جمله از مالی و پولی های سیاست  .کند می اتخاذ اقتصادی های سیاست

 .باشد گذار تأثیر درآمد

 تقریباً که است حدی به درآمد توزیع مسأله ی در دولت نقش اهمیت امروزه  .است دولت حضور به منوط درآمد مجدد توزیع

 کالن، اقتصاد امروزی نظریات اینکه ضمن .می کنند ذکر درآمد توزیع را دولت عمده ی وظایف و اهداف از یکی اقتصاددانان تمامی

 که مسائلی با مواجهه هنگام هستند، اقتصاد در بازار مکانیسم کامل عملکرد به معتقد که غرب سرمایه داری نظام های در حتی

 برای هم قرار می دهند. دولتها تأکید مورد بیشتر هرچه را اقتصادی امور در دولت نقش اهمیت نیست، آنها حل به قادر نامرئی دست

 استفاده مختلفی اقتصادی سیاستهای از کشور، اجتماعی و سیاسی اقتصادی، خاص وضعیت به توجه با اقتصادی امور در نقش ایفای

  .می کنند

 به طریق، این از و دهند انتقال ا ر اقتصاد تقاضای منحنی دارند، اختیار در که یلوپ و مالی ابزارهای از استفاده با می توانند دولتها

 .یابند دست اقتصادی تثبیت و تورم مهار بیکاری، کاهش یا و لید تو رشد چون مهمی، اهداف

 که، حالی در می شود؛ تنظیم و اداره سیاستی ابزار همین کارگیری به با است، تغییر حال در سرعت به که صنعتی کشورهای اقتصاد

 اهداف یافتن تحقق برای نیاز مورد ساختهای زیر کافی و مناسب رشد عدم یا و نبود دلیل به کشورمان اقتصادی مشکالت حل در ما

 ایم. نداشته ابزارها این کارگیری به در چندانی توفیق نظر، مورد

 به درآمدها مجدد توزیع . درآمدهاست مجدد توزیع برای تالش جامعه ای، هر در اقتصادی سیاست گذاران و دولتها اهداف از یکی

 .دهد می نشان را جامعه افراد بین موجود نابرابری درجه واقع، در و پردازد می کشور آن درآمدهای از کشور یک افراد سهم چگونگی

  .دهد کاهش را نابرابری این موجود پولی و مالی ابزارهای طریق از دولت که کند می حکم توزیع وظیفه 

 :پرداخته می شود توزیع درآمد از دو طرف از سیاست های اقتصادی تاثیر می پذیرد که در ادامه به آن 

 سیاست های مالی و توزیع درآمد

                                                 
4Adam Smith  
5 The wealth of nations 
6 Carin Cross 
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 سیاست امر در باالیی بسیار حد تا که است، اقتصاددانها از بسیاری توجه مورد موضوعات از درآمد زیع تو روی بر مالی سیاستهای اثر

 بسیار نکات از یکی دارد، درآمد توزیع بر اثری چه مالی گوناگون سیاستهای اینکه واقع، در .می باشد توجه مورد اقتصادی گذاری

 .است گرفته قرار ها دولت توجه مورد همواره که می باشد مختلف سیاستهای اجرای در مهم

 این از تا می دارند بر گام است، دولتها وظایف ین مهمتر از یکی که اقتصادی تثبیت برای مالی سیاستهای از استفاده با حکومتها

 اقتصاد بر مختلف ی ها هزینه تحمیل از زیادی حد تا و نموده خنثی جامعه بر را اقتصادی گوناگون نوسانات اثر طریق،

 .کنند جلوگیری

 به رسیدن ای بر که می شود گفته انتقالی پرداختهای و مالیاتها دولت، مخارج زمینه در دولت اقدامات مجموع به مالی های سیاست

 این از و می دهد قرار استفاده مورد را ابزارها مجموعه ی این گونه ای به اقتصادی هر شک بدون .می رود کار به گوناگون مقاصد

 مالی سیاست همان که بودجه در خود درآمدهای و مخارج تغییرات یق طر از دولت واقع، در  .است مالی سیاستهای دارای نظر،

 .دهد انجام ثبات و توزیع تخصیص، زمینه در را خود اقتصادی لیتهای مسئو میتواند است،

 سیاست های پولی و توزیع درآمد

 کل، تقاضای در تغییر از طریق و مرکزی بانک دخالت با البته که پولی هستند سیاستهای دولت اقتصادی سیاستهای عمده ترین از

 .1منتقل می کنند اقتصاد به را خود اثرات

تقریبا در تمامی تحقیقات ثابت شده است. یکی از عارضه مهم سیاست پولی انبساطی، تورم است که اثرات منفی ان بر توزیع در آمد 

نظریات غالب در زمینه ارتباط رشد پول و سطح عمومی قیمتها نظریه مقدار ی پول می باشد که به عنوان قانون قابل استناد ابتدا 

تغییر حجم پول سطح  توسط اقتصاددنان کالسیک از جمله دیوید ریکاردو در قرن نوزدهم مطرح شد.بر اساس این نظریه متناسب با

عمومی قیمتها نیز تغییر می کند. پیش فرض این دیدگاه ثابت بودن سرعت  گردش پول وحجم تولید می باشد.اما توسعه نظریات 

پولی فرض ثابت بودن سرعت گردش پول را مورد تردید قرار داد. نظریه پردازان جدید این مکتب مفهوم پایداری سرعت گردش پول 

ر نظر می گیرند.چرا که عواملی که موجب تغییر در آن میشوند به کندی عمل میکنند.بطوریکه مسیر تغییرات ان را جای ثبات د

 قابل پیش بینی و تشخیص است.تورم زمانی به وجود می آید که ذخیره پولی به میزان قابل توجهی سریعتر از تولید افزایش یابد.

 ضریب جینی :

پراکندگی آماری است که معموال برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک ضریب جینی یک واحد اندازه گیری 

جامعه آماری استفاده می شود. این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک 

بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می دهد و 

نابرابر درآمد را مشخص می کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند )برابری مطلق( و 

مابقی هیچ درآمدی ندارد.  ای که ثروت تنها در دست یک نفر است واگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه

ضریب جینی همراه منحنی لورنز  .کنندشاخص جینی همان ضریب جینی است که برای فهم بهتر، آن را به صورت درصد بیان می

مقوله ای است که در چارچوب اقتصاد رفاه برای محاسبه میزان برابری و عدالت در توزیع درآمد به کار می رود. این شاخص عددی 

تا یک است که صفر نماد برابری و عدالت مطلق در توزیع درآمد و یک، عالمت نابرابری و بی عدالتی کامل در این باره بین صفر 

است. البته معموالاین دو عدد مطلق در هیچ کشوری تحقق نمی یابد، بلکه شاخص در برخی کشورها نزدیک به صفر و در بعضی 

یان این دو عدد است. ضریب جینی را به راحتی می توان با سراسر کشور مقایسه کرد و دیگر نزدیک به یک و در پاره ای نمونه ها م

تفسیر آن نیز آسان است. آمار تولید ناخالص داخلی اغلب انتقاد شده هستند، آنها تغییرات نمایندگی برای کل جمعییت انجام نمی 

                                                 
 0601شاکری،  1 
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ن می دهد. اگر ضریب جینی به خوبی تولید ناخالص داخلی دهند. ضریب جینی چگونگی تغییرات درآمدی بین فقیر و ثروتمند رانشا

درحال افزایش باشد، نمی توان فقر را برای اکثریت مردم بهبود بخشید. از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع 

د که آیا نابرابری در حال درآمد در داخل کشور در طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینی

 افزایش است یا کاهش.

 چارچوب نظری :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین 

ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و  اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد

  . ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیالت مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است. درکشورهای 

های مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای صنعتی هدف

کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می 

  . دهد

ویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه دراقتصاد غرب و ب  0366-0313پس از کسادی بزرگ 

ایاالت متحده امریکا دولت فدرال ایاالت متحده را موظف میکند تا  0393جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 

ت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثاب

اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را تامین شرایط و امکانات کار برای همه به 

  . منظور رسیدن به اشتغال کامل قرار داده است

، تغییر در مالیات مستقیم ،   درهزینه های جاری و عمرانی دولتبه قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر 

تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بالعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده 

شرایط اعطای تسهیالت مالی بانکها به شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر در

بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیالت مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی 

   .برای کنترل عرضه پول استفاده کرد 

خودکار اقتصادی به عنوان تعریفی از سیاست مالی  در ادامه به تعریف هر دو سیاست پولی و مالی و نیز مفهوم تثبیت کننده های 

 (۴۸۳۱جرجرزاده و اقبالی ) پرداخته خواهد شد.

 :(  Fiscal policy ) سیاست مالی

سیاست مالی یکی از نقاط تالقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی 

گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا دارد . زمانی که دولت 

به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بالعوض و رفاه   تخفیف آنها منتهی گردد .

تالش میکند   ن هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقالل باشد ،عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمتری

در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و 

ده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار دا

 . به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد
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  : مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است

شرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش سیاست مالی انبساطی در الف (

 مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است.

انتخاب میشود و سیاست مناسبی  سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید ب (

  . جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود

به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و  1سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی

می نامند . تثبیت  2 اتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکارمالی

که برای تصویب  –اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه 

می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع منعکس  –به مجلس تقدیم میشود 

   .به شمار می روند 3تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری

غال کامل است و لزومًا منافاتی شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشت

با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف 

و  رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درالیحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر

تصحیح الزم قرار می گیرند . بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی 

 (۴۸۳۸جمشید پژویان ) . یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود

 :(Monetary policy) سیاست پولی

ی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیالت مالی انجام می گیرد . سیاست پول  

چنانکه قبالً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی 

بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد . سیاست پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی 

  . بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود

به طور مثال بانک مرکزی ازطریق   سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . الف (

افزایش حجم پول باعث کاهش  . خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود

  . ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است  نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده

بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق   به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال  پولی انقباضی :سیاست  ب (

  قرضه به اشخاص یا باال بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معامالتی ،

 . لوی فشارهای تورمی را سد میکنددرآمد ملی و اشتغال را کاهش داده ج

فریدمن و مکتب پولی( مبتنی است . نوع  ) سیاست پولی اصوالً برنظریه مقداری پول درهردو شکل قدیمی ) کالسیکها ( و جدید آن

ه سیاست پولی مورد استفاده اغلب انقباضی و ضد تورمی است و به صورت انبساطی تنها درشرایط کم اشتغالی و آن هم در کوتا

 (0601.بختیاری، صادق )مدت باعث افزایش تولیدو اشتغال کل میشود
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معروف  1 ازمهمترین ابزارهای رایج سیاست پولی درکشورهای پیشرفته نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک مرکزی است که به نام نرخ بانک

ر می گیرد و شاخص تغییرات سایرنرخ بهره است و کمترین نرخ بهره ای است که به بانک مرکزی برای تنزیل بروات درجه اول به کا

  . ها می باشد که درکشورهای رو به توسعه البته چندان نقشی به عهده ندارد

بجزاستفاده از ابزار رایج سیاست پولی ، بانک مرکزی همچنین از ابزارهایی نظیر ایجاد سقف برای اعتبارات بخشهای مختلف تولیدی 

، تعیین حداقل ذخیره قانونی ، الزام بانکها به نگهداری نسبت معینی از دارائیهای آنی نسبت به  و تعیین سهم آنها ازکل اعتبارات

 (۴۹۹۱نیلی ) . بدهیهای دیداری ، تعیین نرخ کارمزد عملیات بانکی ، تعیین نوع معامالت و عقود مجاز برای بانکها استفاده میکند

 سیاست های کالن و توزیع درآمد: 

 رسیدن ای بر که می شود گفته لی انتقا پرداختهای و مالیاتها دولت، مخارج مینه ز در دولت اقدامات مجموع به مالی های سیاست

 این از و می دهد قرار استفاده مورد را ابزارها مجموعه ی این گونه ای به دی اقتصا هر شک بدون .می رود کار به گوناگون مقاصد به

 مالی سیاست همان که بودجه در خود درآمدهای و مخارج تغییرات طریق از دولت واقع، در  .است مالی سیاستهای دارای نظر،

 .دهد انجام ثبات و توزیع تخصیص، زمینه در را خود اقتصادی لیتهای مسئو میتواند است،

 به طریق، این از و دهند انتقال را اقتصاد تقاضای منحنی دارند، اختیار در که لی پو و لی ما ابزارهای از استفاده با می توانند دولتها

 یابند. دست اقتصادی تثبیت و تورم مهار بیکاری، کاهش یا و تولید رشد چون مهمی، اهداف

 به درآمدها مجدد توزیع . درآمدهاست مجدد توزیع برای تالش جامعه ای، هر در اقتصادی سیاست گذاران و دولتها اهداف از یکی

 .می دهد نشان را جامعه افراد بین موجود نابرابری درجه واقع، در و پردازد می کشور آن درآمدهای از کشور یک افراد سهم چگونگی

 در را زیادی مشکالت درآمدی نابرابری .دهد کاهش را نابرابری این موجود ابزارهای طریق از دولت که کند می حکم توزیع وظیفه 

 مالی) در این تحقیق در قالب مالیات ها (، سیاستهای مورد، این در که آوردمی  وجود به ی اقتصاد و عی اجتما گوناگون مینه های ز

 .میکند کمک درآمد توزیع یکسان سازی و طبقاتی فاصله های بردن بین از و کاهش جهت در را دولتها

شود که برای رسیدن به میانتقالی گفته  هایو پرداخت هادولتـ،مالیات های مالی به مجموع اقدامات دولت در زمینه مخارجسیاست

دهد و از این نظر، ی ابزارها را مورد استفاده قرار میای این مجموعهبدون شک هر اقتصادی به گونه .رودکار می مقاصد گوناگون به

ی است، سیاست مال همان است. در واقـع،دولت از طـریق تغییرات مخارج و درآمدهای خود در بودجه که مالی هایسیاست دارای

 .خود را در زمینه تخصیص،توزیع)درآمد( و ثبات انجام دهد های اقتصادیتواند مسئولیتمی

طـریق،به  این تقاضای اقتصاد را انتقال دهند و از مالی و پولی که در اختیار دارند،منحنی ابزارهای از توانند با استفادهها میدولت

که به سرعت  صنعتی اقتصاد کشورهای .بیکاری،مهار تورم و تثبیت اقتصادی دست یابند اهـداف مهمی،چون رشد تولید و یا کاهش

حـالی که، ما در حل مشکالت اقتصادی  شود؛ درمـی در حال تغییر است، یا به کارگیری همین ابزار سیاستی اداره و تنظیم

اهداف مورد نظر، توفیق چندانی  ورد نیاز برای تحقق یافتنهای مو کافی زیرساخت مناسب دلیل نبود و یا عدم رشد کـشورمان بـه

ای،تالش برای توزیع مجدد گذاران اقتصادی در هـر جـامعهها و سیاستدولت ایم. یکی از اهدافنداشته ابزارها در به کارگیری این

 (0600نوفرستی، محمد. و محمدی، فردین ) .درآمدهاست

افراد  بین پردازد و در واقع،درجه نابرابری موجودچگونگی سهم افراد یک کشور از درآمدهای آن کشور میبه  درآمـدها توزیع مـجدد

 .این نابرابری را کاهش دهد موجود ابزارهای دهد.وظیفه توزیع حکم میکند که دولت از طریقجامعه را نشان می

                                                 
1 Bank rate  
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قائل شد؛ زیرا در اولی  درآمد تفاوت مجدد اژه توزیع درآمد و توزیعهمانطور که اشاره شد در تعریف توزیع درآمـد بـاید بین دو و

شود و با توجه به که از دیدگاه اقتصاددانان، کالسیک محسوب می عوامل تولید است سهم توزیع درآمد بر اساس عوامل تولید یا

از توزیع  دارد، سخنی دنبال بهینه درآمدها را به نامرئی کـه سبب تعادل اقتصادی شده و توزیع دسـت اعتقاد آنها مبنی بـر وجود

دلیل توزیع مجدد کـه مـشروط  همین نیروهای غیر بازار نادیده گرفته شده و به نـظریه، اثرات این آید. درمجدد درآمد به میان نمی

مجدد درآمدها نقش سیاست های مالی  توزیع در آید. امابـه حضور دولت و سیاست ها مالی دولت است، امری زائد به شمار می

در کشورهای  قرار گرفته و این امر، حتی توجه تـوزیع اولیه درآمدها مورد برای تـعدیل  مناسب بسیار اهرم عنوان یک به دولت

 .کنندأکید میعملکرد دولت ت نیست، بر این قادر به حل این مسئله بـازار داری غرب در جاهایی کـه مـکانیسمسرمایه

های آورد که در این مورد، سیاستوجود می اجتماعی و اقـتصادی به گوناگون هایمشکالت زیادی را در زمینه نابرابری درآمدی

 .کندمی تـوزیع درآمد کمک سازیو یکسان های طبقاتیبردن فاصله و از بین کاهش ها را در جهتمالی ،دولت

 های تعدیل و توزیع درآمدسیاست           

توان اقتصادی کشورها دارد. در این باره می است، که نقش بسیار مهمی در تثبیت مالی هایهای تعدیل، از جـمله سـیاستسیاست

 عنوان ها بهیاتشاید از مال است. همچنین دولتی درآمدهای بخش ترینترین و مناسباشاره کرد که یکی از مهم ها به نقش مالیات

گذاری،توزیع انداز، سرمایهتواند بر بازارها، پسها میترین ابزار اقتصادی دولت ها در قالب سیاست مالی نیز بتوان نام برد. مالیاتمهم

 .باشد اثرگذار درآمد کلی،به صورت عمیقی در تخصیص منابع و توزیع طور نیروی کار، ارث و به

ها برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است دولت سوی های یک طرفه ازهزینه های انتقالی دولت ها، پرداختها به عنوان یارانه

 .درآمدی دانست و از بین بردن شکاف درآمد توزیع توان بهبودکه یـکی از اثـرهای آن را می

ها در بازار است، که با دخالت دولت مهم بسیار ابزارهای ت( از)در آمد های دولها ها)هزینه های انتقالی دولت ها( و مالیاتیارانه

ها،میزان قـیمتهای ای که با اتخاذ مالیاتگونه دهند؛بههای نسبی اقالم،منابع را تخصیص میتغییرات آنها و تأثیر گذاشتن بر قیمت

 هانـسبی کاالها را افزایش و با یارانه

قیمت کاالهای ضروری به منظور کاهش فقر از  ها به ثباتدهند.به طور کلی،برنامه یارانهکاهش می ای راهای نسبی اقالم یارانهقیمت

کند.به عالوه،این برنامه در بخش تولید و اجـتماعی کـمک می رفاه جامعه و ایجاد ثبات سیاسی طریق تهیه مواد غذایی ارزان،افزایش

در سطح بین المللی از طریق کاهش دستمزد،تشویق  غال،رشد و رقابت پذیریاهداف غیر مستقیمی دارد،از جمله:بهبود در اشت

 (0609براتی، محمدعلی ) .حمایت از تولیدکنندگان داخلی با سیاست جایگزینی واردات و تشویق صادرات

 

 مطالعات انجام شده :

 مطالعات داخلی: -

بررسی آثار  به ساز خردسنجی با یک شبیهمدل اقتصاد کالن(در پژوهش خود با استفاده از پیوند یک 0603داوودی و براتی) -

پولی در  انقباضی هایسیاست دهد اجرایهای محققین نشان میپردازند.یافتههای اقتصادی بر توزیع درآمـد در ایران میسیاست

های که اجرا سیاستماید در حالیکند ن نیز تواند رشد اقتصادی راتواند جهت کاهش نابرابری عمل کند میحال که می عین

های ارزی نیز افزایش نرخ ارز در رژیم مورد سیاست انجامد.درمی درآمد نابرابری انبساطی مالی بدون مشکل گفته شده بـه کـاهش

 .شودشناور باعث افزایش نابرابری می ارزی
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های بـیستک درآمد،ضریب جینی و سـهم  شور،توزیعهای کاز اطالعات مقطعی استان (با استفاده0601نوری و خوشکار)ابو -

های دولتـی بـر محصول ناخالص استانی،تورم و هزینه به مالیاتی نسبت درآمدهای درآمدی را محاسبه نمودند.براساس نتایج تحقیق

 .نـابرابری، اثر افزایشی داشته است

اقدام  0660-01های طی سال ی مالی بر رشد اقتصادیها(در مقاله خود به مطالعه سیاست0601شفیعی و همکاران) -

 اثر دارای ها به تـرتیبسیاست مالی دولت،مخارج عمرانی و مالیات است که از میان ابزارهای آن از اند.نتایج تحقیق حاکیکـرده

 .ندارد اقتصادی رشدمعناداری بـر رشد اقتصادی هستند،و لیکن مخارج مصرفی اثر معناداری بر  مستقیم و مـعکوس

( با استفاده از اطالعات مقطعی بین کشوری به برآورد اثر تورم و بیکاری را بر توزیع درآمد  پرداخته است.  وی 0600ابونوری ) -

نابرابری را در بیستکها خالصه نمود.  نتایج مطالعه وی حاکی از آن است که، تورم باعث افزایش سهم چهار بیستک اول درآمدی و 

کاهش سهم بیستک پنچم شده است.  بیکاری باعث کاهش سهم دو بیستک اول درآمدی و افزایش سهم درآمدی شست درصد باال 

 شده است.

گیرى على جهت با درآمد یابد که رشد و توزیع(در بررسى فرضیه کوزنتس در ایران به این نتیجه دست مى0609مسعود نیلى) -

گردد،ضمن آنکه بیکارى و تورم وضعیت توزیع درآمد را توزیع درآمد مى بـهبود شد بـاعثجهت دارند. ردوطرفه حرکتى هم

داده  اقتصادى را به دنبال خواهد داشت.در این مقاله نشان رشد کندى گرداند.از سوى دیگر،بدترشدن توزیع درآمدتر مىنامطلوب

 را دولت شدن توزیع درآمد افزایش مخارجخارج دولت است.نامطلوبشود که حلقه واسط بـین تـوزیع درآمد و رشـد اقتصادى،ممى

آوردن گذارى این مقاله آن است که فراهمسیاست .نـتیجهگردددر پى دارد و افزایش مخارج دولت موجب کاهش رشد اقتصادى مى

رى است،نه تنها براى توزیع درآمدها انـفجار بیکا مـشکل کنـترل ترین اقدام در جهتشرایط رشد پایدار اقتصادى که ضرورى

 .گرددنیز مى آن بهبود آور نیست،بلکه موجبزیان

هاى تعدیل بر نابرابرى را بررسى سنجى، اثـرات سیاستکالن مدل یک ها باسازى سیاست(با استفاده از شبیه0603پروین و زیدى) -

هاى جـارى در مقایسه با اهداف بـرنامه،تـأثیر کمترى بر نابرابرى ست:اجراى سیااندآورده اند و نتایج زیر را به دستکرده

و  تعدیل باعث افزایش نابرابرى در جامعه شده است.بیشترین نابرابرى ایجادشده مربوط به نرخ ارز هاىسیاست که،درحالىدارد

تعدیل،در مقایسه با  هاىسـیاست اجراى در نابرابرى ایجادشده مربوط به افزایش مخارج اسمى دولت است.البته تأخیر کمترین

هاى حمایتى دولت و عدم تغییر اعمال سیاست ادامه امر گردد.دلیل ایناجراى اهداف برنامه،باعث افزایش کمتر نابرابرى درآمد مى

 .نرخ ارز است

دهد اند. نتایج نشان مىبـررسى کرده0603-0699هاى توزیع درآمد را طى سال وضعیت اى(در مطالعه0600جرجرزاده و اقبالى) -

 اى اثر مثبت بر توزیع درآمدگذارى بخش خصوصى،درآمدهاى مالیاتى و مخارج سرمایه، سرمایهداخلى که سرانه تولید ناخالص

 .اندکرده بدتر یت رامـنفى بـر توزیع درآمد داشته و وضع اثر دولت که تورم،بیکارى،درآمدهاى نفتى و مخارج جارى،درحالىاندداشته

،توزیع «اطالعات مرکز آمار ایران از با اسـتفاده اثر نابرابری اقتصادی بخشی بر توزیع درآمـد در ایران»(،در بررسی0601درویشی) -

و  محاسبه نموده 0606-0611های سال گیری،طیاندازه جینی پارامتریکی به عنوان معیار از ضریب استفاده با ایران را در درآمد

 کـه وی بـیانگر آن اسـت بندیآورده است. جمع به دست  19/1مناطق روستایی و برای1/ 09میانگین ضریب را برای مناطق شهری

روستایی،از  در مـناطق شهری و اثر نابرابری بخش کشاورزی بر نابرابری در مناطق بـر نابرابری اثر نابرابری بخش صنعت شـهری

 .باشدبیشتر می هابخش سایر
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 مطالعات خارجی: -

این مقاله به بررسی  "امور مالی و نابرابری درآمد : مطالعه موردی کشور چین  "( در مقاله ای تحت عنوان 1110جیمز بی انگ ) -

نیم قرن در اقتصاد هند می چگونگی اثرات مالی بر نابرابری درآمد در هند با استفاده از داده های سری زمانی ساالنه برای بیش از 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در حالی که توسعه مالی به کاهش نابرابری درآمدی کمک می کند ، به نظر می   .پردازد

   .رسد آزادسازی مالی ، نابرابری درآمدی در هند را تشدید کرده است

شان دادند که، نابرابری با رشد از مجراهای زیر رابطه منفی داشته است: ( با استفاده از شواهد تجربی ن0333)1الیسینا و پیروتی -

سیاسی با -می شود؛ بی ثباتی اجتماعی 3سیاسی-بی ثباتی اجتماعیو افزایش 2نابرابری درآمد منجر به تقویت نارضایتی اجتماعی

   موجب کاهش سرمایه گذاری و رشد می شود.4سیاسی-ایجاد عدم اطمینان در محیط اقتصادی

( نشان دادند که، توزیع ابتدایی دارایی ها و درآمد رشد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ کشورهایی با 0333)5برونو، راولیون و اسکوار -

نابرابری باال رشد پایین داشته اند، در مقابل کشورهایی با نابرابری پایین نرخ رشد باالتری داشته و کاهش فقر در مراحل رشد 

 سریعتر بوده است.  

( در بررسی رابطه تورم و فقر با استفاده از اطالعات مقطعی بین کشوری به این نتیجه رسیدند که، 1113) 6ایسترلی و فیسچر -

 تورم وضعیت فقرا را بدتر نموده و باعث گسترش فقر شده است.

توسعه، ( با استفاده از مدل زیر به بررسی رابطه تورم بر نابرابری پرداخت.  نتایج پژوهش وی نشان داد که، سطح 1119بایلر ) -

و ثبات قیمتها نابرابری درآمد را بهبود بخشیده است.  اثر ثبات قیمتها بر توزیع درآمد بصورت غیر خطی  7اشتغال، باز توزیع مالی

بوده است.  کاهش تورم از سطح بسیار باال اثر معناداری در کاهش نابرابری درآمدی داشته است، در صورتیکه در سطوح خیلی پایین 

 ورم اثر ناچیزی بر کاهش ضریب جینی داشته است. تورم، کاهش ت

( از دو دیدگاه نظری و تجربی به تشریح اثر سیاست پولی و تورم بر نابرابری اقتصادی در کشورهای در حال 1119گالی و هایون ) -

اال دارند، در کاهش توسعه پرداختند.  از دیدگاه نظری دریافتند که، اجرای سیاستهای پولی انقباضی در کشورهایی که تورم ب

نابرابری موثر واقع شده است.  از سوی دیگر، کاهش تورم در اقتصادهایی با تورم پایین، موجب افزایش نابرابری شده باشد.  از  مدل 

(t t t t tg y u         2

0 1 2 ضریب جینی یا سهم هر  gبرای آزمون این فرضیه استفاده شده است؛ که در آن  3

نیز جمله خطا بوده   uاست.   GDPرشد واقعی بلند مدت  y( و CPIنرخ بلند مدت تورم ) یک از بیستک های درآمدی است.

ایاالت متحده آمریکا و اطالعات پانزده کشور عضو  0333تا  0333است.  مطالعه تجربی آنها با اطالعات سری زمانی سالهای 

OECD .این فرضیه را تایید می کند 

( با استفاده از سهم بیستک های درآمدی قبل از مالیات و پرداختهای انتقالی و سهم بیستک های درآمدی بعد از 1119) 8ولسچو -

پرداخته است.  نتایج پژوهش  1111-0339در دوره  OECDکشور  09مالیات و پرداختهای انتقالی، به بررسی نابرابری درآمد در 

                                                 
1 Alesina and Perotti 
2 Fueling Social Discontent 
3 Socio-Political Instability 
4 Politico-economic 
5 Bruno, Ravallion and Squire 
6
 Easterly and Fischer               

7 Fiscal Redistribution 
8
 Volscho 
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 Uاو نشان داد که، بین درآمد سرآنه و توزیع درآمد قابل تصرف رابطه وجود نداشته ولی ارتباط درآمد سرآنه و نابرابری بازار به شکل 

 بوده است.  

پرورش بر نابرابری درآمدی انجام داده است. نتایج ( با استفاده از اطالعات مقطعی، پژوهشی تحت عنوان اثر آموزش و 1101) 1ولز -

پژوهش وی حاکی از آن است که، ارتباط بین سطح توسعه کشورها و نابرابری غیر خطی و مطابق با فرضیه کوزنتس بوده است.  

ثبت )تنها در مدل سال ارتباط بین رشد نامنویسی دبیرستانها و نابرابری درآمد منفی بوده است.  اثر آزادی اقتصادی بر نابرابری م

، معنادار بوده است( است.  آزادی پایین اقتصادی موجب کاهش نابرابری، در مقابل آزادی متوسط موجب افزایش نابرابری 1111

 شده است.  

 

  برآورد مدل : 

( مورد استفاده قرار گرفته 1110) 2انگ.بی توسط نیز این از پیش روش این،  گردد می ارائه زیر صورت به درآمد توزیع الگوی

 .3است

 

  𝐺𝐼𝑁𝐼 𝑖 = ∝0+∝1   𝐺𝐷𝑃 𝑖 +∝2   𝑇𝐴𝑋𝑖 + ∝3   𝑀2𝑖 +∝4 𝐼𝑁𝐹𝑖 + 𝑈𝑖 
 

 که در این مدل متغیرها عبارتند از :

 GINI )شاخص توزیع درآمد )بدون واحد( )ضریب جینی : 

 GDP  : (0606تولید ناخالص داخلی )میلیارد ریال و به قیمت پایه سال 

 INF  :کننده )درصد( ) تورم( مصرف قیمت شاخص 

 TAX)مالیات دولت )میلیارد ریال ( ) به عنوان شاخص سیاست مالی : 

 𝑀2)حجم پول )میلیارد ریال( ) به عنوان شاخص سیاست پولی : 

 

تا  0631حد فاصل سالهای با توجه به موضوع تحقیق از اقتصاد سنجی سری زمانی بهره گرفته می شود و داده های آماری تحقیق 

 و در کشور ایران می باشند. 0636

 به بررسی پایایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون فیلیپس پرون و دیکی فولر تعمیم یافته پرداخته می شود : در ابتدا

 جدول زیر نتیجه آزمون فیلیپس پرون و دیکی فولر تعمیم یافته برای متغیرهای الگو می باشد.

 

                                                 
1
 Wells 

2 B. Ang, James (2008), "Finance and Inequlity: The Case Of India", CAMA Working Paper Series, PP. 1-25. 

 

کنند )هر دو  یتجربه م را باال تورم و درآمد نابرابری هردو هند و ایران اینکه به توجه با .است برده بکار هند اقتصاد برای را مدل این انگ بی 3 

 بکار برد. زین رانیاقتصاد ا یمدل را برا نیتوان ا یدارند( م 1.6 یباال ینیج بیکشور ضر

: آزمون ریشه واحد دیکی  فولر تعمیم یافته و فیلیپس  پرون1 جدول  

آزمون آماره  PP  آماره آزمونADF  

 متغیرها آماره آزمون سطح احتمال توضیحات آماره سطح احتمال توضیحات
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 با توجه به نتایج حاصله از جدول فوق متغیرهای الگو در سطح ایستا نبوده و با یک مرتبه تفاضل گیری پایا خواهند شد.

مـی باشـند  I(1)به دلیل اینکه تمامی متغیرهای تحقیق با یک مرتبه تفاضل گیری پایا شده اند یا به نوعی متغیرهای الگو همگـی 

. برای بررسـی  می توان از آزمون هم انباشتگی یوهانسن جهت بررسی تعداد بردارهای هم انباشته میان متغیرهای الگو بهره گرفت.

زم است در خصوص وجود یا عدم وجود روند زمانی و عرض از مبد  در بردار همجمعی، الگـوی مناسـب نتایج آزمون هم انباشتگی ال

انتخاب شود که در این زمینه پنج الگو مطرح است: الگوی اول، بدون عرض از مبد  و روند زمانی؛ الگوی دوم، با عرض از مبد  مقیـد 

ید و بدون روند زمانی؛ الگوی چهارم ، بـاعرض از مبـد  نامقیـد و رونـد زمـانی و بدون روند زمانی؛ الگوی سوم، با عرض از مبد  نا مق

مقید و الگوی پنجم، عرض از مبد  نامقید و روند زمانی نا مقید. این پنج الگو از مقیدترین)الگوی اول( تا نامقیـدترین)الگوی پـنجم( 

هم انباشتگی در مقابل وجود یک بردار هم انباشـتگی و شکل آن برای متغیرها برآورد می شود. سپس فرضیه صفر عدم وجود بردار 

تعـداد  n-1(n بدنبال آن فرضیه وجود حداکثر یک بردار هم انباشتگی در مقابل دو بردار آزمون مـی شـود. ایـن آزمـون تـا وجـود 

ارهای هم انباشـتگی بـر اسـاس ( در خصوص تعداد برد𝜆𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒متغیرها( بردار هم انباشتگی ادامه می یابد. خالصه نتایج آزمون اثر)

آورده شده است. همانگونه که مشاهده می شود فرضیه صفر عدم وجـود بـردار هـم انباشـتگی در  1پنج الگوی ذکر شده در جدول 

مقابل وجود یک بردار هم انباشتگی بین متغیرها در کلیه الگوها رد شده است، در کلیه الگوها حداقل دو بردار هم انباشـتگی میـان 

 یرهای مورد مطالعه وجود دارد.متغ

 

 

 

 

 

تحقیق از روش خود توضیح برداری با وقفه های حال پس از بررسی پایایی و هم انباشتگی میان متغیرهای الگو برای تخمین مدل 

 گسترده استفاده می شود.

آزمون   

 GINI 0.99- 0.28 ناپایا 2.40- 0.14 ناپایا

 D(GINI) 6.57- 0.00 پایا 10.60- 0.00 پایا

 TAX 3.62 1.00 ناپایا 6.23 1.00 ناپایا

 D(TAX) 7.04- 0.00 پایا 3.14- 0.00 پایا

 M2 2.32 0.99 ناپایا 0.31 0.99 ناپایا

 D(M2) 4.80- 0.00 پایا 2.45- 0.01 پایا

 GDP 2.51 1.00 ناپایا 0.87- 0.94 ناپایا

 D(GDP) 3.33- 0.02 پایا 6.53- 0.00 پایا

 INF 2.98- 0.15 ناپایا 2.80- 0.20 ناپایا

 D(INF) 5.66- 0.00 پایا 9.20- 0.00 پایا

 منبع: محاسبات محقق

: خالصه نتایج تعداد بردارهای هم انباشتگی2جدول   

 الگوی پنجم الگوی چهارم الگوی سوم الگوی دوم الگوی اول الگو

 1 6 9 6 1 آزمون اثر

 منبع: محاسبات محقق
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  1( ARDLروش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ) 

در بین روش  های هم انباشتگی آن است که این روش بدون در نظر گرفتن این بحث کـه متغیـر  ARDLمزیت بسیار مهم روش 

های مدل، هم انباشته از درجه  های یک یا صفر هستند، قابل کاربرد است. به عبارتی در این روش نیازی به تقسـیم متغیـر هـا بـه 

 متغیر های همبسته از درجه یک و صفر نیست. 

 

 ی پویای مدلتخمین الگو 3جدول 

 
 منبع: محاسبات محقق

 

نتایج جدول فوق نشان می دهد که ضریب متغیر مالیات )به عنوان سیاست مالی ( بر روی شاخص ضریب جینی دارای تاثیر مثبت  

و معنادار می باشد و همچنین تاثیر متغیر حجم پول )به عنوان سیاست پولی ( بر روی شاخص ضریب جینی تـاثیر مثبـت و معنـی 

 اری دارد که در واقع فرضیه های اصلی تحقیق اثبات می شود.د

 تفسیر ضرایب نتایج تخمین الگو :

                                                 
1 - Auto Regressive Distributed Lag Method  
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ترین مشکالتی که همه کشورها، اعم از پیشرفته و غیرپیشرفته با آن دست به گریبان هستند و ردپای آن را در  یکی از بغرنج

ای که از آن با نابرابر درآمد و ثروت در میان اعضای جامعه است. مسئلهبسیاری از مسائل، جرایم و بحران ها می توان دید، توزیع 

شود. نابرابری و شکاف طبقاتی از این جهت حائز اهمیت است که همه ابعاد زندگی فردی و جمعی  یاد می« شکاف طبقاتی»عنوان 

 دارد. از این روست که دولتمردان و سیاست دهد و جامعه را از رسیدن به کمال خود باز می افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می

ها و سازوکارهای جدید در جهت توزیع عادالنه درآمدها و کاستن از  گذاران همیشه و در همه جای جهان با توسل به سیاست

تر شدن کوشند با ابزارها و راهکارهای مختلف از گستردهها در سراسر جهان میکوشند. همه دولتشکاف طبقاتی و ناعدالتی می

کنند و به بیان دیگر، نمره ضریب جینی خود را کاهش دهند. از جمله راهکارهایی که شکاف درآمدی اعضای جامعه جلوگیری 

های مالیاتی و سیاست پولی های درآمدی و ارتقای سطح عدالت در جامعه ثابت شده است، سیاستاثربخشی آن در کاهش نابرابری

نباشت بی رویه ثروت و درآمد در دست پردرآمدها است. دولت با اخذ مالیات بیشتر از صاحبان درآمدهای باال از یک طرف از ا

کند و از طرف دیگر بودجه الزم برای خدمات عمومی را تامین می کند و از این طریق راه دسترسی عادالنه گروه های جلوگیری می

یره را هموار ها و خدمات عمومی همچون آموزش، بهداشت، خدمات شهری و عمرانی، اوقات فراغت و غکم درآمد جامعه به فرصت

کنند، ولی نتایج تخمین مدل برای ایران گویای این مطلب می باشد که افزایش مالیات باعث افزایش نابرابری درآمدی می باشد می

فقدان منابع مالی الزم جهت مکانیزه کردن عملیات، اداره امور مالیاتی کارآمد که با توجه به وجود نظام مالیاتی در کشور از جمله، 

های مالیاتی و آماری در های مالی، ادارهقاعده اقتصاد و نیز محدودیتکارمندان تحصیل کرده و آموزش دیده، ساختار بیبدون 

همچنین باتوجه به نتایج در مراحل اولیه قابل انتظار می باشد.  و افزایش نابرابری  تولید آمارهای قابل اطمینان؛ وجود رابطه مثبت

هده می شود که، مقادیر تاخیری متغیر وابسته دارای عالمت مثبت می باشد که، منطبق با انتظارات به دست آمده از تخمین مشا

تئوریک بوده و نشانگر آن است که ضریب جینی بعنوان شاخص اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد در طول زمان دارای روندی با 

اختهای فرهنگی، اجتماعی و متغیرهای بنیادی سیاسی و اقتصادی ثبات هست. چگونگی توزیع درآمد در جامعه، تحت تأثیر زیر س

قرار می گیرد که خود برای تغییر، نیاز به زمان دارند و در بیشتر موارد دارای آثار بلند مدت بوده و در نتیجه در کوتاه مدت نمی 

ر بر روی ضریب جینی لزوماً اقتصادی نیستند. توانند توزیع درآمد در جامعه را تغییر دهند. به عبارت دیگر، تمام عوامل تأثیر گذا

لیکن عوامل اقتصادی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند؛ شامل تولید ناخالص داخلی، تورم، حجم پول و مالیات، همگی 

، توزیع درآمد در دارای عالمت مورد انتظار نظری و قابل پیش بینی بر روی ضریب جینی می باشند. افزایش تولید ناخالص داخلی

جامعه را بهتر می کنند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است. باید توجه داشت که 

بیشتر مؤید فرضیه  انجام گرفته، 1وودمطالعه موردی کشورها در این زمینه مانند مطالعه ای که توسط میالنویچ، خان و بشیر و 

می باشد که در آن، افزایش تولید ناخالص داخلی در مراحل اولیه توزیع درآمد را بدتر می کنند، سپس به مرور زمان کوزنتس 

همراه با سیاستهای مکمل دولتها، توزیع درآمد بهتر می شود. افزایش نابرابری درآمدی در میان مدت را می توان به افزایش سطح 

کالن، اجرای سیاست پولی انبساطی سبب افزایش قیمتها و تورم می شود. حال از آنجا  قیمتها نسبت داد. طبق مدل های اقتصاد

از آنجا که افراد فقیر قسمت بیشتری از  .که دستمزدها در کوتاه مدت ثابت بوده و قادر به تغییر نیستند، نابرابری افزایش می یابد

وجود آمدن تورم، از طریق کاهش ارزش واقعی دارایی ها، به افراد درآمد خود را به صورت پول نقد نگهداری می کنند، بنابراین به 

در بلند مدت، عوامل تولید همراه با افزایش سطح قیمتها خود را تعدیل می کنند، دستمزدها بر  .فقیر آسیب بیشتری وارد می کند

ت که اجرای صحیح و به موقع سیاست اساس قراردادهای جدید تعیین می شوند و نابرابری درآمدی کاهش می یابد. باید توجه داش

                                                 
1 . Wood, A. (1994) 
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های پولی انبساطی در کشورهای توسعه یافته، سبب افزایش درآمد ملی و کاهش بیکاری می شود که این امر سبب توزیع مناسبتر 

ه درآمد در بلند مدت می شود. افزایش نرخ تورم، نابرابری را بیشتر می کند و مخدوش کننده عدالت اقتصادی است. افزایش آهست

سطح عمومی قیمت ها می تواند زمینه ساز تولید در اقتصاد باشد. لیکن، افزایش بیش از حد آن، با دامن زدن به نابرابری های 

 اجتماعی و ایجاد تنش در فضای  کشور، توسعه اقتصادی را کند می سازد.

دهیم. همانطور که در قسمت های قبلی توضـیح  پس از تخمین معادله پویا، باید آزمون وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت را انجام

داده شد. برای انجام این آزمون باید مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته از یک کسر و بر مجمـوع انحـراف معیـار ضـرایب تقسـیم 

 شود. 

بحرانـی جـدول بنرجـی،  ( از نظر قدرمطلق از مقدار-9.11به دست می آید. به دلیل اینکه این عدد ) -9.11آماره محاسباتی برابر 

( بیشتر است. بنابراین فرضیه ی صفر مبنی برعدم وجود رابطه بلندمدت رد مـی شـود. بنـابراین متغیرهـای -19/6دوالدو و مستر )

 مدل همجمع یا هم انباشته هستند. 

 آماره محاسباتی به صورت زیر حاصل شده است: 

25.4
16.0

132.0



 

 بررسی رابطه بلند مدت متغیرها بر روی متغیر وابسته )شاخص ضریب جینی ( پرداخته می شود.همچنین در جدول زیر به 
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 بررسی رابطه بلند مدت متغیرهای الگو 4جدول 

 
  منبع: محاسبات محقق

 

برابری مطابق با نتایج حاصله از جدول تخمین بلند مدت الگو نیز تاثیر سیاست مالی و پولی )مالیات و حجـم پـول( بـر شـاخص نـا

 درآمدی )ضریب جینی( مثبت و معنی دار می باشد.

 1 ( ECM )الگوی تصحیح خطا  

ـــــتفاده از ـــــاری اس ـــــای آم ـــــادی، مبن ـــــای اقتص ـــــر ه ـــــه ی متغی ـــــین مجموع ـــــتگی ب ـــــم انباش ـــــود ه  وج

الگو های تصحیح خطا را فراهم می کند. عمده ترین دلیل شهرت این الگو ها آن است که نوسـانات کوتـاه مـدت متغیـر هـا را بـه  

مقادیر تعادل بلند مدت ارتباط می دهد. این مدل  ها در واقع نوعی از مدل های تعـادل جزئـی انـد کـه در آن  هـا بـا وارد کـردن 

ک رابطه بلند مدت، نیرو های مؤثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن بـه مقـدار تعـادلی بلندمـدت پسماند ) باقیمانده ( پایا از ی

 اندازه گیری می شوند. 

نشـانگر  –که انتظار مـی رود چنـین باشـد  –در صورتی که با عالمت منفی ظاهر شود  Cضریب تصحیح خطا یعنی برآورد ضریب 

هد بود. این ضریب نشان می دهد در هر دوره چند درصد از عـدم تعـادل متغیـر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خوا

 وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک می شود. 

تصحیح خطای برداری متغیرهای الگو 5جدول   

                                                 
1-  Error Correction Model 
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  منبع: محاسبات محقق

می باشـد. پـس در هـر دوره  -19601/1در جدول الگوی تصحیح خطای مدل انتخابی ارائه شده است. ضریب جمله تصحیح خطا 

 از عدم تعادل کوتاه مدت مدل، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.  19/1

است چراکه نحوه ارتباط تعادلی میان    ecm(-1). مهمترین ضریب برآوردی درمدل تصحیح خطا،ضریب وآماره جزءتصحیح خطا

دهد که تصریح مدل بلندمدت صحیح بوده وتمام متغیرها براساس این جزء تشریح می شود.معناداربودن این ضریب نشان می

ارتباطات تعادلی توضیح داده شده ازسوی متغیرهای توضیحی به سمت متغیروابسته بوده است،چراکه ارتباطات بلندمدت به خودی 

نشان می   ecm(-1)نشانگررابطه علیت نبوده و تنها مؤید وجود ارتباطات تعادلی میان متغیرها می باشد. امامعناداری جزءخود

 دهدکه تصریح فرض شده دربلندمدت صحیح بوده است.

 

 آزمون عدم همخطی 

تفاده می کنیم.در این آزمون اس 1در انتها برای نشان دادن عدم همخطی میان متغیرهای مستقل تحقیق از آزمون عدم همخطی 

میزان ضریب همبستگی میان متغیرهای مستقل الگو نشان داده می شود . در صورتیکه این اعداد به یک نزدیک باشند نشانگر 

 وجود همخطی میان متغیرهای الگو می باشد . در جدول زیر نتیجه آزمون مورد نظر نشان داده شده است . 

 

 آزمون عدم همخطی 6جدول 

 تولید ناخالص داخلی نرخ تورم حجم پول الیاتم 

 0.273676  0.058078  0.492930  1.000000  مالیات
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 0.110131- 0.233985  1.000000  0.492930  حجم پول

 0.212142- 1.000000  0.233985  0.058078  نرخ تورم

 1.000000  0.212142- 0.110131- 0.273676  تولید ناخالص داخلی   

 

 منبع: محاسبات محقق

 

 مطابق با اعداد جدول فرضیه عدم همخطی میان متغیرهای مستقل تحقیق بر قرار می باشد.

 : پیشنهادات            

 که است آن مهم .هستند مرتبط هم عملی نظر از بلکه باشند، می سازگار هم با تنها نه تولید ناخالص داخلی و نابرابری کاهش

 در اساسی مشکالت از یکی. آورد ارمغان به نیز را درآمد توزیع زمان بهبود هم که شود انتخاب افزایش تولیدرشد و  برای مسیری

رشد  که دهد اختصاص ای گونه به را جامعه منابع بتواند آن کمک به دولت که است هایی روش تعیین اقتصادی، توسعة های برنامه

 نمی فقر کاهش به لزوماً ملی درآمد باالی تولید و رشد نرخ زیرا نشود، جامعه در درآمدها نابرابری افزایش سبب و افزایش تولید،

 باز توزیع (( و ))رشد با رو )) رشد تواًم این از و باشد یکدیگر با نزدیک ارتباط و تعامل در باید درآمد تر عادالنه توزیع و رشد .انجامد

 .گیرد قرار کشور ریزان برنامه کار دستور در باید برابری بیشتر (( می با همراه

نتیجه حاصل از برآورد مدل در کشور نشان می دهد که هر چه سهم مالیات افزایش می یابد، ضریب جینی نیز افزایش  -

می یابد و توزیع درآمد بدتر می شود. از این رو چون کشور ایران از جمله کشورهای کم درآمد به حساب می آید، دولت باید با 

مالیات بر ارزش افزوده( بر روی کاالهائی که در کشور مصرف عمومی دارند، مالیات سبز و جرای صحیح مالیاتهای جدید )برقراری و ا

 متناسب با کشش های قیمتی و درآمدی آنها قدم بر دارد.

رهای مختلف و توزیع درآمد نیز از نظر اقتصادی و از آن جهت که نرخ پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری و تقاضا در بازا -

دیگر عوامل اقتصادی را متأثر می کند حائز اهمیت است، چگونگی توزیع درآمد میان طبقات و گروه های اجتماعی یکی از مسائل 

اجتماعی است، بنابراین الزم است به نحوه توزیع درآمد جامعه توجه بیشتری شود. نامتعادل بودن توزیع درآمد در  -اساسی اقتصادی

ه مشکالتی است که در کوتاه مدت اگر چه ممکن است نمودی عینی در مسائل روزمره کشور نداشته باشد، ولی تداوم جامعه از جمل

آن در بلند مدت عالوه بر ایجاد فقر گسترده می تواند تنش های سیاسی ایجاد کند و منجر به بروز بحرانها و به خطر افتادن جدی 

بنابرین دولتها با بکارگیری سیاست های مالی و پولی مناسب باید به کاهش نابرابری  امنیت سرمایه ها و ثروت های متراکم شود،

 درآمدی در جامعه مبادرت نمایند.

توسعه سیاستی دیگری که می توانیم با توجه به نتایج تخمین حاصل از مدل سوم مطرح کنیم، افزایش تورم، نابرابری  -

های صحیح اقتصادی در جهت کاهش تورم های مدیریتی و سیاستبا اصالح روش درآمد را افزایش می دهد، برای همین دولت باید

 و فقرا سازی توانمند و کارآفرینی و گرانی در جامعه عمل کند. همچنین در صورت بروز تورم در جامعه با اتخاذ تدابیری مثل؛ توسعه

 کسب برای اجتماعی برابر های فرصت کار، ایجاد جویای افراد سایر و التحصیالن فارغ زنان، جوانان، سازی درآمد، توانمند کم اقشار

 عدم رفع و درآمد کم اقشار در انسانی سرمایة مناسب، افزایش بازارهای طریق از سرمایه های مالی به دسترسی و مهارت و آموزش

 گروه معیشت حداقل و تأمین آموزشی( فرهنگی، اجتماعی، ) عمومی امکانات توزیع نمودن طریق متعادل از ای منطقه های تعادل

 داشتن عمومی، پرورش و آموزش از برخورداری عمومی، از بهداشت مندی بهره شامل، پذیرجامعه، آسیب اقشار و درآمد کم های

 غذایی نابرابری درآمدی را کاهش و باعث بهبود درآمدی میان اقشار جامعه شود. امنیت قبول و قابل پناه سر حداقل
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در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران می تواند از انواع مالیاتها مثل مالیات بر ارزش افزوده استفاده دولتها به ویژه  -

توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کاالهای تولیدی یا  -کنند، نوعی مالیات چند مرحله ای که در مراحل مختلف زنجیره تولید 

ر واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کاالها و خدمات واسطه خدمات ارائه شده، اخذ می شود. این مالیات د

ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی، مالیات بر 

مزایای این نوع مالیات عبارتند از: ایجاد منبع درآمدی با ثبات و ارزش افزوده از نوع مصرف؛ انواع مالیات بر ارزش افزوده می باشند. 

انعطاف پذیر برای دولت، پایة مالیاتی گسترده، جلوگیری از فرار مالیاتی، خنثی بودن، تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای و 

 جهانی مالیات بر ارزش افزوده.

 منابع :

 0 -60، ص 10، مجله تحقیقات اقتصادی، ش «بر توزیع درآمد در ایراناثر شاخص های اقتصاد کالن »اسمعیل ابونوری، 

 0631اقتصاد سنجی پیشرفته دکتر سوری جلد دوم چاپ 

 0603اقتصاد سنجی واتر اندرس ، سریهای زمانی ترجمه دکتر مهدی صادقی جلد اول چاپ 

 0636اقتصاد سنجی کاربردی با کمک مایکروفیت دکتر احمد تشکینی چاپ 

 .3، ص 10، مجله تحقیقات اقتصادی، ش «اثر شاخص های اقتصاد کالن بر توزیع درآمد در ایران»ابونوری، اسمعیل 

 ۱۴های اقتصاد کالن بر توزیع درآمد در ایران، تحقیقات اقتصادی ، اثر شاخص(۴۸۳۱ابونوری، اسماعیل )

 اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی. 13-91بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نماگرهای اقتصادی، شمار ه های 

  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش اقتصادی سالهای مختلف.

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سری زمانی.
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