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 تاثیر سیاست پولی و مالی بر شاخص توزیع درآمد

 ()مطالعه موردی  کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب 

 1شیرین شکوهیار

 چکیده :

ولی و مالی بر شاخص توزیع درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می پموضوع مقاله حاضر تاثیر سیاستهای 

توزیع درآمد در اقتصاد توسط روشهای مختلفی صورت می گیرد که بارزترین و مشخص ترین این روشها ،  باشد. اندازه گیری

شاخص توزیع درآمد با استفاده از شاخص ضریب جینی می باشد. دولتها با اعمال سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای کالن 

های کالن اقتصادی که مد نظر عاملین و سیاستگذاران اقتصادی می اقتصادی می توانند تاثیر گذاری داشته باشند . یکی از متغیر

 باشد شاخص توزیع درآمد می باشد.

 panelبرای تخمین مدل شاخص ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب ، از مدل داده های ترکیبی 

data  استفاده شده است . حجم نقدینگی به عنوان شاخص سیاست پولی و هزینه های انتقالی دولت به عنوان شاخص سیاست

و با استفاده از داده های بانک  0202تا  0222مالی مورد استفاده قرار گرفته است. داده های آماری تحقیق حد فاصل ساهای 

ان داد که تاثیر سیاست مالی و پولی بر شاخص ضریب جینی در این دو گروه جهانی می باشد. نتیجه حاصله از تخمین الگو نش

 کشور منفی می باشد.

 واژگان کلیدی :

 panel data –تولید سرانه  –سیاست مالی  –سیاست پولی  –توزیع درآمد 
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 مقدمه : 

توسعه که با رشد اقتصادی باالیی روبرو  حالکشورهای در  توزیع درآمـد از مـباحث مهم اقتصاد است و در اکثر کشورها، باالخص

چون انواع  هزینه های دولتی) هزینه  متفاوتی مطلوب درآمدها از ابزارهای توزیع ها جهتباشد. دولتهستند، همواره مـدنظر می

ند آثار متفاوتی بر توزیع درآمد تواسیاست مالی مـی کنند. و اجرای هرگونههای جاری ، عمرانی و  انتقالی( و مالیات ها ،استفاده می

 .برجای بگذارد

  .شد خواهد کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادی، حوزه های در بسیاری مشکالت بروز سبب جامعه در ثروت و درآمد نابرابر توزیع

 کاهش در تواندمی  قطعاً   دولت مالی سیاستهای . است ثروت و درآمد مناسب توزیع دولت، اقتصادی وظایف از یکی اینرو از

 باعث نماید که تنظیم را درآمدها مجدد توزیع نحوی به می تواند دولت دیگر، عبارت به . باشد مؤثر درآمد مجدد توزیع و نابرابری

 این  .یابد کاهش جامعه مختلف گروههای بین درآمد طبقاتی فاصله یعنی شود ثروتمندان درآمد تعدیل و فقرا درآمد افزایش

 کمکهای ،(منفی های مالیات)سوبسیدها  مثل دولت انتقالی هزینه های برقراری یا مالیاتها اعمال طریق از تواند می ها سیاست

  .باشد درآمد کم افراد برای مالی تسهیالت افزایش یا و بالعوض

 دیدگاههای و داشته قرار مناقشه محل مختلف دورانهای طی که است انگیزی بحث مباحث جمله از اقتصاد در دولت مداخله

 راهبردهای و کالن اقتصاد مختلف مکاتب نظریات انواع قالب در دیدگاهها این تفاوت  .است شده ارائه آن خصوص در متفاوتی

 به یک هر زیربنایی دالیل تشریح و فوق نظریات از یک هر به پرداختن با تا است آن درصدد بخش این و است بررسی قابل توسعه

 عمدتاً  کالن اقتصاد مکاتب حوزه در به ویژه دیدگاه ها این میان اصلی تفاوت آنجاکه از اینحال، با  .بپردازد آنها میان تفاوت توضیح

 تشریح به سپس و بازار شکست نظریات تشریح به این بخش از فصل دوم ابتدای دارد قرار «1بازار شکست»  تحلیلهای بر مبتنی

 (0831حسینی، ) پردازد.می  کالن اقتصاد مکاتب از یک هر دیدگاه

برای اندازه گیری توزیع درآمد، شاخصهای متعددی وجود دارد که این قسمت به بررسی سه شاخص  متداول آن پرداختـه خواهـد 

 (0833حسین زاده،) شد.

ی ابداع گردید. معنی لورنزدر حقیقت نمایش هندس 0021که توسط کنراد لورنز آماردان آمریکایی در سال  منحنی لورنز: -

منحنی توزیع درآمد واقعی افراد یک کشور است که ارتباط بین درصد تجمعی دارندگان درآمد )بـر روی محـور افقـی( و 

درصد تجمعی دریافت شده آنها )بر روی محصور عمودی( را نشان مـی دهـدب بـه شـرط اینکـه افـراد بـر حسـب میـزان 

نقطه از منحنی لورنز مبین سهمی از کل درآمـد جامعـه درآمدشان به ترتیب صعودی مرتب شده باشد. به این ترتیب هر 

 است که توسط نسبتی از افرادجامعه کسب شده است که دارای مقدار معینی درآمد و یا کمتر از آن هستند.
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 : منحنی لورنز0شکل 

 

 )سراسری کامل( دورتر باشد نشانگر نابرابری توزیع بیشتر خواهد بود. 21هرچه خمیدگی منحنی از خط 

 

این ضریب مشهورترین و متداولترین شاخص اندازه گیـری نـابرابری توزیـع درآمـد مـی باشـد کـه میـزان  ضریب جینی: -

ضـریب جینـی یـک واحـد انـدازه گیـری  نابرابری را بر اساس منحنی لورنز محاسبه و به صورت یک عدد ارائه می کنـد.

توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده مـی پراکندگی آماری است که معموال برای سنجش میزان نابرابری در 

شود. این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک بـه عـدد صـفر 

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

ابر درآمد را مشخص می کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنـی همـه درآمـد و ثـروت یکسـان دارنـد نابر

ای که ثروت تنهـا در دسـت یـک نفـر اسـت و )برابری مطلق( و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه

بـرای فهـم بهتـر، آن را بـه صـورت درصـد بیـان مابقی هیچ درآمدی ندارد. شاخص جینی همان ضریب جینی است که 

 .کنندمی

ضریب جینی همراه منحنی لورنز مقوله ای است که در چارچوب اقتصاد رفاه برای محاسبه میزان برابری و عدالت در توزیـع درآمـد 

و یـک، عالمـت به کار می رود. این شاخص عددی بین صفر تا یک است که صفر نمـاد برابـری و عـدالت مطلـق در توزیـع درآمـد 

نابرابری و بی عدالتی کامل در این باره است. البته معموالاین دو عدد مطلق در هیچ کشـوری تحقـق نمـی یابـد، بلکـه شـاخص در 

 برخی کشورها نزدیک به صفر و در بعضی دیگر نزدیک به یک و در پاره ای نمونه ها میان این دو عدد است.

ر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است. آمار تولید ناخالص داخلی اغلـب انتقـاد ضریب جینی را به راحتی می توان با سراس

شده هستند، آنها تغییرات نمایندگی برای کل جمعییت انجام نمی دهند. ضریب جینـی چگـونگی تغییـرات درآمـدی بـین فقیـر و 
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افزایش باشد، نمی توان فقر را برای اکثریت مردم ثروتمند رانشان می دهد. اگر ضریب جینی به خوبی تولید ناخالص داخلی درحال 

 بهبود بخشید.

از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور در طی یک دوره از زمان استفاده کـرد. در نتیجـه 

 این امکان وجود دارد تا ببینید که آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش.

 . 45و منحنی لونز تقسیم بر مساحت مثلث زیر خط 45می این ضریب برابر است با مساحت بین خط از نظر ترسی 

 ضریب جینی همواره بین صفر )برابری کامل( و یک )نابرابری کامل(

منطبق می شود و توزیع درآمد کـامالً عادالنـه مـی در حالت ضریبی جینی صفر که در این حالت منحنی لورنزبر خط برابری کامل 

باشـدب  0/2-81/2باشد که در هیچ کشوری حتی شوروی سابق و چین هم ضریب جینی صفر نشده است. و اگر این شـاخص بـین 

 ر است.باشدب توزیع کامالً نابراب 1/2-1/2باشد توزیع نسبتاً نابرابر و اگر بین  81/2-1/2توزیع نسبتاً متعادل و اگر بین 

بوده که این نشان می دهد که توزیع درآمد در ایران همیشه ناعادالنه  81/2-11/2به طور معمولب ضریب جینی در ایران در حدود 

 بوده است.

 

 02درصد ثروتمندترین افراد جامعـه بـه  02که مثال نسبت سهم درآمدی  سهم چندک ها و شاخص های مبتنی بر آن: -

درصـد پـایین  02دهک باالی جامعه چند برابـر  02را نشان می دهد که نشان می دهد که  درصد فقیرترین افراد جامعه

 جامعه هستند.

 

 چارچوب نظری :

  .است بوده اقتصاددانان و شناسان جامعه فیلسوفان، مورخان، از اعم جوامع نخبگان دغدغه های از یکی پیوسته درآمد توزیع

 کردن مشخص و فقرا تعداد تعیین خصوص در علمی مطالعات شروع می توان را بیستم قرن ابتدایی و نوزدهم قرن انتهایی سالهای

 و اجتماعی تأمین اندیشه رفاه، دولت پیدایش در بسزایی نقش عوامل، دیگر کنار در که آورد حساب به جوامع در فقر خط

 توجه با درآمد توزیع تابعی تئوری اهمیت نزول فقرزدایی، های برنامه نیاز بیستم قرن اواسط در  .است داشته فقرزدایی سیاستهای

 گرفتن قرار دسترس در درآمد، مقداری توزیع تئوری از تفسیری عنوان به انسانی سرمایه تئوری موفقیت درآمدی، نابرابریهای به

 تکامل به شایانی کمک توزیعی، عدالت دربارة روشنفکرانه مباحث نهایت در و ها داده تر سریع تحلیل و تجزیه امکان ها، داده

   .کردند اقتصادی  -اجتماعی شاخصهای گیری شکل و درآمد توزیع اندیشه

 زاویه از اگر  .دارد ارتباط تجربه و ادراک احساس، با که است مفهومی مفهوم توزیع درآمد ارتباط نزدیکی با مفهوم رفاه دارد. رفاه

 بحث قالب در را آن توان می که شود نزدیک می خود کارکردی و تجربی شرایط به رفاه مفهوم بنگریم، مساله به اقتصادی دانش

 واحدهای بین نوعی به باید سود و بهره دستمزد، چون اقتصاد در شده ایجاد درآمد انواع که است بدیهی  .کرد تحلیل درآمد توزیع
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 رفاه افزایش و نابرابری کاهش جهت در درآمد توزیع مناسب، ساماندهی با که است آن مطلوب  .شود توزیع جامعه اقتصادی

 .کند عمل اجتماعی

توان بین دو واژه توزیع اولیه درآمد و توزیع مجدد درآمد تفاوت قائل شد. توزیع اولیه درآمد همان توزیع در تعریف توزیع درآمد می

نامرئی بود، در نظریات خود ها در مفهوم تعادل اقتصادی همان دست مبتنی بر عوامل تولید است، چون محور استدالل کالسیک

جای برای توزیع مجدد درآمد باقی نگذاشتند و معتقد بودند که همان توزیع اولیه درآمد موجب رسیدن به تعادل اقتصادی خواهد 

 شد. به بیان دیگر، چون توزیع مجدد درآمد منوط به حضور دولت است، لذا این امر به نظر آنها زائد بود و با همان توزیع اولیه

  .توان تعادل اقتصادی را برقرار کرددرآمدها و به کمک دست نامرئی می

ترین انواع توزیع درآمد است. توزیع درآمد قابل تصرف نوع های متعددی دارد. توزیع درآمد بازار یکی از مهمتوزیع درآمد حالت

نتقالی خاص دولت مانند آموزش و خدمات های اتواند توزیع درآمد قابل تصرف را به همراه پرداختدیگر آن است. شخص می

تواند تحلیل توزیع درآمد قابل تصرف را به همراه همه خدمات دولتی شامل دفاع، تر از آن شخص میبهداشتی در نظر بگیرد. وسیع

ان ارائه های بهداشتی رایگقضاوت و خدمات زیر بنایی در نظر بگیرد. در یک کشور که مقیاس بزرگی از آموزش عمومی و مراقبت

های انتقالی و مخارج در تواند به طور اساسی تفاوت داشته باشد. اثر پرداختشود توزیع درآمد بازار و درآمد قابل تصرف میمی

توانند در طول زمان نیز بر توزیع درآمد بازار اثر ها میمدت بین درآمد قابل تصرف و درآمد بازار متفاوت است؛ اما آنکوتاه

 (. 0223اوودی و گوپتا، چو، دبگذارند)

 عنوان به تنها نه دولت ها امروزه  .است شده رنگ پر و بوده افزایش حال در اقتصادی فعالیت در دولت نقش اخیر دهه های طی

 دارد، اقتصادی کلی جهت گیری در تعیین کننده ای نقش آن فعالیت که اقتصادی نهاد عنوان به بلکه کشور، اداره برای قانونی نهاد

 ناخالص تولید از عمده ای سهم عمومی، خدمات و کاالها ارائه با و تثبیتی و توزیعی تخصیصی، وظایف با دولت  .شده اند شناخته

 .دارد عهده به را ملی درآمد و داخلی

دولت را توزیع اهمیت نقش دولت در مسئله توزیع درآمد به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده 

داری غرب که معتقد به عملکرد کامل های سرمایهکه در نظریات امروزی اقتصاد کالن، حتی در نظامکنند. مضافًا ایندرآمد ذکر می

مکانیسم بازار در اقتصاد هستند، هنگام مواجهه با مسائلی که دست نامرئی قادر به حل آنها نیست، اهمیت نقش دولت در امور 

عنوان راهی برای تعدیل توزیع اولیه اند. در این راه نظریه توزیع مجدد درآمد بههرچه بیشتر مورد تأکید قرار داده اقتصادی را

درآمدها و از بین بردن فاصله طبقاتی مطرح است. نابرابری درآمد ملی، مشکالت زیادی از جمله مشکالت اقتصادی و اجتماعی را 

تواند در کاهش نابرابری درآمد، بین ثروتمندان و فقیران سهم قابل توجهی ولت مطمئناً میهای مالی دآورد. سیاستوجود میبه

تواند به نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم کند که باعث تعدیل درآمد فقرا و درآمد عبارت دیگر، دولت میداشته باشد. به

 .) همان(های مختلف را کاهش دهدثروتمندان شود و فاصله طبقاتی بین گروه

 دولت و تاثیر آن بر توزیع درآمد هزینه های انواع
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 هزینه های عمومی دولت 

 و جاری هزینه مجموع  .است انتقالی پرداختهای و )عمرانی( سرمایه ای هزینه جاری، هزینه شامل دولت عمومی هزینه های

   .می نامند دولت خریدهای اصطالح در را دولت سرمایه ای

 دولتهزینه های جاری 

هائى هستند که در زمان حال، منافعى را ایجاد نمایند و داراى منافع مستقیم در هاى جارى دولت، در حقیقت هزینههزینه

ها باعث افزایش فورى در نمایند. این هزینههاى مصرفى تلقى مىها را هزینهصاحبنظران این نوع هزینه  .بلندمدت و آینده نیستند

هاى پرسنلى عنوان هزینهها در بودجه دولتى ایران در مبحث اول تحتاین هزینه  .باشددر طرف عرضه مىتقاضاى کل بدون تغییر 

صورت حقوق طور مستقیم و یا غیرمستقیم بههاى پرسنلى در برابر انجام دادن خدمت یا به واسطه آن بهمشخص شده است. هزینه

 ۵۸ـ  ۵۸گردد و غالباً بیش از نماید، پرداخت مىکه خدمت مستمر ارائه مىها منحصراً به کارکنان شاغل و دستمزد مزایا و کمک

علت عدم سازمان و تشکیالت مصوب، اعتبارى هاى عمرانى بهشود و در طرحدرصد از کل بودجه جارى دستگاه اجرائى را شامل مى

 .گرددبراى این منظور مشخص نمى

 حقوق و دستمزد  -

اند از کارکنان رسمى دولت که کنندگان آن عبارتشود و غالباً دریافتمستمر به شاغلین پرداخت مىها در برابر خدمت این هزینه

مشمول قانون استخدام کشورى هستند، کارکنان غیررسمى و موقت و غیردائم که در مورد مشمولین قانون استخدام کشورى 

و روزمزد، بدون اینکه در قانون استخدام کشورى و  صورت خرید خدمت، قراردادىهاى اخیر بهصورت پیمانى و در سالبه

هاى مشمول قانون خاص، اند، همچنین کارکنان موقت دستگاهعمل آمده باشد، پدید آمدههاى مربوط از آنها ذکرى بهنامهآئین

 .کدام از موارد فوق مطابقت نداردکارگران تابع قوانین کار و تأمین اجتماعى و سایر کارکنان که هیچ

 ها مزایا و کمک -

هاى اجرائى نیز براى موجب قانون استخدام کشورى داراى مزایائى است، همچنین قوانین استخدامى خاص دستگاههر شغلى به

 :اند ازهاى مربوط به خود مصداق دارد که اهم آنها عبارتمشاغل خود مزایائى تعیین شده است و هر مزایائى در دستگاه

 ى شغل شاغلینالعاده یا مزایاـ فوق

 ـ پاداش

 کار و کشیکالعاده اضافه ـ فوق

 .العاده بدى آب و هوا، محرومیت از تسهیالت زندگى و محل خدمت و اشتغال خارج از کشورـ فوق
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 هاالعادهـ سایر مزایا و فوق

 قبل را آنها کارایی و افراد درآمد توزیع وضعیت و دارد تأثیر مستقیم  غیر به طور درآمد، توزیع در دولت کلی هزینه جاری به طور

 (0831) رهبر، .میبخشند بهبود شوند، کار بازار وارد اینکه از

 هزینه های سرمایه ای )عمرانی( دولت

 الزم دیگر، عبارتی به  .می کند درآمد کسب آینده در که است مخارجی حقیقت در دولت، سرمایه گذاری یا سرمایه ای هزینه

 که نحوی به شود متحمل سرمایه گذاری برای    را گوناگونی هزینه های اقتصادی، مسئولیتهای و وظایف انجام برای دولت است

 و تحقیقاتی پروژه های ساختمانها، ماشین آالت، شامل گذاریها سرمایه این  .بیانجامد مستقیم غیر و مستقیم درآمد به آینده در

به  نیز سرمایه گذاریها نوع این .است حصول قابل آینده در آنها از ناشی منافع اغلب که میشود غیره و عمرانی مختلف طرحهای

 (0831) همان، .باشند داشته درآمد توزیع بر مثبتی تأثیر میتوانند آینده در ولی دارند، اثر درآمد توزیع بر غیرمستقیم طور

 هزینه های انتقالی دولت  

پذیر و واحدهاى ها به اقشار آسیبطرفه از سوى دولتصورت یکبههائى هستند که هاى انتقالى در حقیقت هزینههزینه

عبارت دیگر، انتقال شود. بهها، کاال یا خدماتى دریافت نمىگردد و در قبال پرداخت این هزینهشده در قانون پرداخت مىمشخص

 .درآمد یا قدرت خرید از یک واحد به واحد دیگر است

آیند. یکى از اثرات گردد، ولى در محاسبه درآمد قابل تصرف افراد به حساب مىی، منظور نمىها در تولید ناخالص ملاین هزینه

ها محسوب عنوان وظیفه توزیعى دولتها در جامعه، افزایش تقاضا و مصرف در سطح جامعه است و بهفورى این نوع هزینه

  .گرددمى

 انواع هزینه های انتقالی دولت عبارتند از:

 کمک و اعانه بخش عمومى  -

هائى که یک دستگاه دولتى به دستگاه دولتى دیگر یا یک دستگاه دولتى به یک شرکت دولتى یا مؤسسه انتفاعى وابسته به پرداخت

 .شودنماید در این بند منظور مىدولت، در بخش عمومى پرداخت مى

 .گرددحساب به هزینه قطعى منظور مىین آن از طرف ذىاین هزینه بنا به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائى و تأم

 کمک و اعانه بخش خصوصى  -
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نماید. این هزینه بنا به تشخیص باالترین هائى که یک دستگاه به اشخاص حقیقى و حقوقى در بخش خصوصى پرداخت مىپرداخت

اشخاص حقیقى و  .گرددطعى منظور مىحساب طبق مقررات مصوب به هزینه قمقام دستگاه اجرائى و تأمین آن از طرف ذى

 .کننده داشته باشندگونه رابطه  استخدامى دولتى به دستگاه کمکحقوقى نباید هیچ

 بازپرداخت وام و پرداخت بهره  -

 عنوان سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه عمومى دولت منظور وهاى داخلى و خارجى از سیستم بانکى طبق قانون دریافت و بهوام

 .شودموجب قانون اصل و فرع آن پرداخت مىرسد و بهبه مصرف اعتبارات جارى و عمرانى مى

 هاى انتقالى به کارکنان پرداخت -

ها در برابر ارائه گیرد و بدون آنکه این پرداختهاى اجتماعى در جامعه صورت مىمنظور برقرارى تعادلهاى انتقالى بهپرداخت

ها به کارکنان غیرشاغل، بازنشستگان، این پرداخت .گرددجانبه طبق مقررات پرداخت مىصورت یکهکاالها یا خدمات باشد، ب

 .باشدها مىپاداش پایان خدمات و سایر کمک

 دیون  -

دار اعتبار آن تأمین هائى که بر ذمه دولت براثر تحویل کاال یا انجام خدمات یا عقد قرارداد یا رأى مراجع قضائى صالحیتبدهى

 .گویندنشده باشد دیون مى

 :دیون به دو دسته زیر قابل تقسیم است

 دیون بامحل  -

هاى بودجه در سال بعد حسب هرگاه علل عدم تأمین اعتبار ناشى از پایان سال مالى باشد، دیون بامحل گویند و از محل ردیف

 .مورد قابل تأمین است

 دیون بالمحل  -

هائى که با رعایت و توان مسئوالن دستگاه اجرائى باشد که بر اثر مجوزهاى قانونى و یا بدهىهرگاه علل ایجاد دین خارج از قدرت 

 .شوداالشاره ایجاد شده باشد، دیون بالمحل گفته مىهاى اجرائى عالوه بر موارد فوقمقررات براى دستگاه

 به دولت جانب از جانبه یک به صورت بلکه ندارد، ارتباط خدمات عرضه ی و کاال تولید به که است مخارجی انتقالی هزینه های 

 توانایی درآمدی، پایین گروه های افراد مواقع، بیشتر در که است اهمیت حائز نکته این  .میشود پرداخت مختلف واحدهای و افراد

 .آورد به وجود درآمد توزیع در تعدیالتی مستقیم طور به آنها،
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 توزیع، نابرابری رفع و درآمدی پایین افراد کم درآمد جبران برای مختلف، کشورهای در دولت انتقالی و رفاهی گوناگون برنامه های

 کمکهای افتادگی، کار  از بیمه های سازمانی، خانه های و قیمت ارزان منازل بیکاری، بیمه های بازنشستگان، کوپن های شامل

 (0810 صمیمی، )جعفری است نقدی غیر و نقدی

 عادالنه درآمدها توزیع پرداختها، تراز تعادل اشتغالکامل، قیمتها، تثبیت اقتصادی، رشد  :عمده هدف پنج پی در کلی به طور دولت

 باید آن به مربوط نظریات و توزیع مبحث در  .است اهمیت حائز بسیار درآمد عادالنه توزیع هدف شده، ذکر اهداف میان از  .است

 .گذاشت تفاوت شخصی درآمد توزیع و تولید عوامل بر مبتنی درآمد توزیع شامل درآمد توزیع به مربوط نظریات از دسته دو بین

 طریقه ی و هستیم مواجه میکنند، دریافت آنها که درآمدی کل و خانوارها یا اشخاص با تنها درآمد، مقداری یا شخصی توزیع در

 این اینکه به توجه بدون است، نموده کسب درآمد مقدار چه واحد هر که است آن دارد، اهمیت آنچه .ندارد اهمیتی درآمد کسب

 کل سهم یا تولید عوامل سهم درآمد توزیع در .باشد شده کسب دیگری طریق هر یا ارث هدیه، اجاره، سود، بهره، اشتغال، از درآمد

 استفاده مستلزم درآمد، عادالنه توزیع به دستیابی .میشود داده توضیح تولید عوامل از یک هر به وسیلهی شده دریافت ملی درآمد

  .است مالی سیاست اقتصادی ابزارهای از صحیح

 کامل برابری به اشاره صفر جینی ضریب .است جینی ضریب درآمد، توزیع اندازه گیری برای شاخصها مناسبترین از یکی 

 از حاکی یک جینی ضریب مقابل، در .هستند یکسانی کامالً  مخارج یا درآمد دارای خانوارها یا افراد یعنی دارد؛ توزیعدرآمدها

 این  .میدهد اختصاص خود به را درآمد تمام طبقه یک یا فرد یک تنها یعنی میباشد؛ مخارج یا درآمدها توزیع در کامل نابرابری

 در تغییری کنند، معاوضه دو به دو را درآمدهایشان افراد اگر که معنا این به است؛ متقارن و میانگین از مستقل همچنین ضریب

 مقدار و میشود شاخص کاهش باعث جامعه فقیر افراد به غنی افراد از درآمد انتقال شاخص، این در .نمیشود حاصل جینی ضریب

 (.0831 جاللی،) است حساس جامعه میانی گروه های در درآمد توزیع به آن

 

 مطالعات صورت گرفته

 مطالعات داخلی -

از ضریب جینی و  استفاده ،با«ایران درآمد در اثر درآمدهای نفتی بر توزیع»ای تحت عنوانمطالعه(،در 0832جرجرزاده و اقبالی)

دهد که سرانه اند.نتایج نشان میبررسی کرده 0832-0812های درآمد را طـی سـال تـوزیع اقتصادسنجی،وضعیت الگوی یک

 داشته؛در درآمد ای،اثر مثبت بر توزیعسرمایه ای مـالیاتی و مـخارجگذاری بـخش خـصوصی،درآمدهتـولید ناخالص داخـلی،سرمایه

 .توزیع درآمد داشته و وضعیت را بدتر کرده است بر و مخارج جاری دولت،اثر منفی حالی که تورم،بیکاری،درآمدهای نفتی

ناخالص داخلی،اشتغال  تولید،تولید بر دولت (،با استفاده از یک مدل تعادل عمومی،به بـررسی آثـار مـخارج0832نادران و فوالدی)

 .دهدو درآمد خانوار را کاهش می
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های بـیستک درآمد،ضریب جینی و سـهم  های کشور،توزیع(با استفاد هاز اطالعات مقطعی استان0831ابونوری و خوشکار)

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

،توزیع «اطالعات مرکز آمار ایران از با اسـتفاده اثر نابرابری اقتصادی بخشی بر توزیع درآمـد در ایران»(،در بررسی0831درویشی)

و  محاسبه نموده 0838-0812های سال گیری،طیاندازه امتریکی به عنوان معیارجینی پار از ضریب استفاده با ایران را در درآمد

 وی بـیانگر آن اسـت بندیآورده است. جمع به دست  12/2مناطق روستایی و برای2/ 32میانگین ضریب را برای مناطق شهری

 ابرابری بخش کشاورزی بر نابرابری در مناطقدر مـناطق شهری و اثر ن بـر نابرابری اثر نابرابری بخش صنعت شـهری کـه

 .باشدبیشتر می هابخش روستایی،از سایر

بررسی آثار  به ساز خردسنجی با یک شبیه(در پژوهش خود با استفاده از پیوند یک مدل اقتصاد کالن0831داوودی و براتی)

پولی در  انقباضی هایسیاست دهد اجرایی محققین نشان میهاپردازند.یافتههای اقتصادی بر توزیع درآمـد در ایران میسیاست

های که اجرا سیاستکند نماید در حالی نیز تواند رشد اقتصادی راتواند جهت کاهش نابرابری عمل کند میحال که می عین

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

  .شودشناور باعث افزایش نابرابری می ارزی

 مطالعات خارجی -

( با استفاده از سهم بیستک های درآمدی قبل از مالیات و پرداختهای انتقالی و سهم بیستک های درآمدی بعد از 0222) 1ولسچو

پرداخته است.  نتایج پژوهش  0222-0011در دوره  OECDکشور  02مالیات و پرداختهای انتقالی، به بررسی نابرابری درآمد در 

یع درآمد قابل تصرف رابطه وجود نداشته ولی ارتباط درآمد سرآنه و نابرابری بازار به شکل او نشان داد که، بین درآمد سرآنه و توز

U   .بوده است 

( در بررسی رابطه تورم و فقر با استفاده از اطالعات مقطعی بین کشوری به این نتیجه رسیدند که، تورم 0221) 2ایسترلی و فیسچر

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

( با استفاده از مدل زیر به بررسی رابطه تورم بر نابرابری پرداخت.  نتایج پژوهش وی نشان داد که، سطح توسعه، 0221بایلر )

و ثبات قیمتها نابرابری درآمد را بهبود بخشیده است.  اثر ثبات قیمتها بر توزیع درآمد بصورت غیر خطی  3اشتغال، باز توزیع مالی

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

 پایین تورم، کاهش تورم اثر ناچیزی بر کاهش ضریب جینی داشته است. 

                                                           
1 Volscho 

2 Easterly and Fischer               

3 Fiscal Redistribution 
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ادی در کشورهای در حال ( از دو دیدگاه نظری و تجربی به تشریح اثر سیاست پولی و تورم بر نابرابری اقتص0221گالی و هایون )

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

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   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  0000تا  0011بوده است.  مطالعه تجربی آنها با اطالعات سری زمانی سالهای 

OECD .این فرضیه را تایید می کند 

( با استفاده از اطالعات مقطعی، پژوهشی تحت عنوان اثر آموزش و پرورش بر نابرابری درآمدی انجام داده است. نتایج 0202) 1ولز

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

ال ا و نابرابری درآمد منفی بوده است.  اثر آزادی اقتصادی بر نابرابری مثبت )تنها در مدل سارتباط بین رشد نامنویسی دبیرستانه

آزادی پایین اقتصادی موجب کاهش نابرابری، در مقابل آزادی متوسط موجب افزایش نابرابری ، معنادار بوده است( است.0221

 شده است.  

 

 برآورد مدل :

، الگوی  بر شاخص توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب تحقیق برای تاثیر گذاری سیاست پولی و مالی

 (  مورد استفاده قرار گرفته است. 0228)2مدل بر اساس مقاله میلو و تیانگسون  این .می شود ارائه زیر صورت به درآمد توزیع

),,,( MGOVPOPGDPfGIN   

titititititi MGOVPOPGDPGIN ,,4,3.2,10,  
 

 متغیرها عبارتند از :که در این مدل 

GINI (Coefficent)  )شاخص نابرابری درآمدی )شاخص ضریب جینی : 

 GDP (Per Capita) سرانه  : تولید ناخالص داخلی 

POP( Over 65 years of age)  سال  11:  ازکل جمعیت باالی 

                                                           
1 Wells 

2 Mello and Tiongson  ،  Income Inequality and Redistributive Government Spending ] Prepared by Luiz de Mello 

and Erwin R. Tiongson Authorized for distribution by Sanjeev Gupta January 2003Luiz de Mello and Erwin R. 

Tiongson 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
GOV(Government Spending))هزینه های انتقالی دولت )شاخص سیاست مالی  : 

M(Money) )حجم پول )شاخص سیاست پولی 

i )مقطع )کشورها : 

t زمان : 

 .استفاده خواهد شد (PANEL DATA)برای برآورد مدل فوق از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی 

حال  در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در سیاستهای پولی و مالی بر شاخص توزیع درآمد در این مقاله برای بررسی تاثیر

توسعه از روش پانل ایستا؛ استفاده شده است. روش داده های پانلی در تشخیص و اندازه گیری اثراتی که به راحتی در مطالعات 

مقطعی و سری زمانی خاص قابل پیش بینی نیستند، قابلیت باالیی دارند و همچنین انعطاف پذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه 

تر، از ویژگی های روش داده های پانلی می باشد. به این منظور بعد از بررسی پایایی متغیرها در مرحله ی آزادی بیشتر و کارایی باال

اول، با استفاده از آزمون های هم انباشتگی به بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای مطالعه خواهیم پرداخت و سپس به 

ده در مطالعه، برروی شاخص توزیع درآمد رگرس می شود. برای انجام این وسیله مدل پانل ایستا ، اثرات متغیرهای مورد استفا

، ترکیه ،  تحقیق از نمونه پنج کشور توسعه یافته ؛ نروژ ، استرالیا ، امریکا ، هلند و آلمان و پنج کشور در حال توسعه ایران

کشور اول  1انتخاب آنها در این تحقیق استفاده شده است. که برای  0220-0202عربستان،  مالزی و چین برای دوره زمانی 

کشور در حال توسعه آسیایی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.  بر اساس   1و نیز  0208توسعه یافته جهان در سال 

( کشور نروژ به عنوان توسعه یافته ترین UNIDO1جدید ترین گزارش از سلسله گزارش های بنیان توسعه صنعتی سازمان ملل )

قرار دارند. و در  1تا  0کشور استرالیا، آمریکا، هلند و آلمان به ترتیب در رتبه های  2معرفی شده و  0208ور جهان در سال کش

کشور اشاره شده به همراه ایران در ردیف کشور های در حال توسعه می باشند که در این تحقیق به آنها پرداخته خواهد  2آسیا 

 شد.

واحد برای  آزمون ریشه باید شاخص های اصلی مطالعه، بین مدت بلند رابطه تعیین جهت نباشتگی پانلیا هم آزمون انجام از قبل

که  است آن بیانگر واحد ریشه و سنجی اقتصاد متغیرها انجام پذیرد. نوشتارهای برای جلوگیری از بروز مشکل رگرسیون کاذب

این  است. در بیشتری و صحت قدرت دارای زمانی سری واحد ریشه آزمون به نسبت پانل های داده بر مبتنی واحد ریشه آزمون

 می گیرد. قرار استفاده متغیرها مورد پایایی بررسی برای 2واحد لوین لین چو ریشه آزمون از مقاله ،

متغیرها برای واحد ریشه آزمون:  0 شماره جدول  

                                                           
1 United Nations Industrial Development Organization 
 
2 . fisher test 

 

 

 

 کشورهای 

 در حال توسعه

 

 

 

 

سطح 

 کشورهای 

 توسعه یافته

 

 

 سطح پایایی
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 منبع: یافته های محقق

             

بعضی  که دهد می آنها برای دو گروه از کشورها نشان پذیرش احتمال و شده محاسبه های آماره مقادیر بررسی و0 جدول نتایج

 باشند و بعضی با یکبار تفاضل گیری پایا شدند.می  پایا سطح در متغیرها

 :1پانل هم انباشتگی آزمونهای

به  حالت این در که یافت دست الگو از عوامل کارایی تخمین های به می توان متغیر، دو بین هم انباشتگی رابطه کشف صورت در

مدت  بلند تعادلی معادله شده، زده تخمین معادله و داشت نخواهیم را جعلی مشکل رگرسیون ناپایا، زمانی سری های وجود رغم

نشان داده  Panel ADF  Statistic از نوع دیکی فولر تعمیم یافته که با tاز آزمون درون گروهی پانل  تحقیق این بود. در خواهد

 .است گردیده ارائه 8و  2 جدول در خواهد شد، استفاده می کنیم. نتایج

 

 

                                                           
1 . Cointegration Test 

Variables LIVIN LIN 

CHOW 
 LIVIN LIN پایایی

CHOW 

 آماره محاسبه شده

 و

 (سطح احتمال(

 آماره محاسبه شده

 و

 )سطح احتمال(

GINI -1.34 

(0.08) 

I(0) -2.25 

(0.01) 

I(0) 

GDP -2.98 

(0.00) 

I(0) -2.28 

(0.00) 
I(0) 

POP -3.04 

(0.00) 

I(1) -4.36 

(0.00) 
I(0) 

GOV -2.08 

(0.01) 
I(0) -1.67 

(0.04) 

I(0) 

M -3.87 

(0.00) 

I(1) -5.83 

(0.00) 

I(1) 
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 کشورهای در حال توسعه پانلی انباشتگیهم  آزمون نتایج :0 جدول

Method Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square 19.4974 0.0344 

ADF - Choi Z-stat -0.63849 0.2616 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic 

Chi 

-square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 منبع: یافته های محقق

 

 کشورهای توسعه یافته پانلی هم انباشتگی آزمون نتایج : 8 جدول

Method Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square 22.3085 0.0136 

ADF - Choi Z-stat -2.59660 0.0047 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic 

Chi 

-square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 منبع: یافته های محقق

 فرض 2021برای دو گروه کشورها و با توجه به پایین بودن سطح معنی داری از  8و  0نتایج جدول  طبق که می شود مالحظه

 در متغیرها می دهند و گواهی متغیرها همگرایی وجود. است رد متغیرها قابل میان انباشتگیهم  رابطة نبودن بر مبنی صفر

 .دارد وجود آنها بین بلند مدت رابطه و بوده هم انباشته بلندمدت

 تخمین مدل ها و تفسیر نتایج: 

انجام شود. به  مدل تخمینی پس از انجام آزمون های ریشه واحد، الزم است که آزمون های تشخیصی مربوطه برای تعیین نوع

منظور حصول اطمینان از معنی دار بودن گروه کشورهای عضو نمونه، از آزمون معنی دار بودن گروه استفاده می شود. بدین منظور 

مبنی بر برابری عرض از مبدا حذف   ∘Hجدول باشد فرضیه Fمحاسبه شده بزرگتر از  Fاگر آماره  .استفاده می شود F1از آماره 

شود و بایستی عرض از مبداءهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود. درنتیجه می توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد.  می

حال برای پاسخ به اینکه آیا تفاوت در عرض از مبداء واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل می کند یا اینکه عملکردهای تصادفی می 

  ∘Hاستفاده می شود. در آزمون هاسمن، فرضیه  2را به طور واضح تری بیان کنند، از آزمون هاسمن توانند این اختالف بین واحدها

مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی مورد آزمون قرار می  H١مبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی در مقابل فرضیه 

به روش اثرات ثابت استفاده شود. در غیر این صورت تخمین به  رد شود، بایستی جهت برآورد از تخمین  ∘Hگیرد. اگر فرضیه 

                                                           
1. F-Limer test 
2 . Hausman Test 
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لیمر و هاسمن برای انتخاب نوع مدل مربوطه  Fروش اثرات تصادفی صورت می گیرد. در جدول زیر نتایج آزمونهای تشخیصی 

 آورده شده است.
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 یافتهمدل برای کشورهای در حال توسعه و توسعه  تخمین جهت الگو انتخاب : نتایج2جدول 

مقدار آماره  آماره آزمون نوع آزمون

 آزمون

 

Prob 

 

F مقید برای مدل کشورهای در حال توسعه 
 

  

F 

25.36 0.00 

F مقید برای مدل کشورهای توسعه یافته 
 

 

F 

 

46.43 0.00 

آزمون هاسمن برای مدل کشورهای در حال 

 توسعه

 

H 

0.00 1.00 

آزمون هاسمن برای مدل کشورهای توسعه 

 یافته

 

H 

 

369.94 0.00 

 منبع: یافته های محقق

 

کشور مورد بررسی  ، برای دو گروه1اثرات انفرادی بودن یکسان بر مبنی صفر فرضیه نمی توان %01احتمال  با ، Fآزمون اساس بر

اثرات انفرادی ناشی از را پذیرفت. بنابراین، نتایج روش حداقل مربعات معمولی، اریب دار می باشد و باید روشی را اتخاذ کرد تا 

ناهمگنی متغیرها، لحاظ شود. پس می توان گفت که روش های اثرات ثابت و تصادفی که قدرت توضیح دهندگی باالیی دارند و 

اثرات انفرادی را در نظر می گیرند، نتایج قابل اطمینان تری را ارائه می دهند و نسبت به روش دیگر کاراتر و مناسب تر هستند. اما 

ی انتخاب مدل مناسب از بین دو مدل اثرات ثابت و تصادفی، الزم است آزمون هاسمن انجام پذیرد. نتیجه آزمون هاسمن در برا

 اثرات تصادفی پذیرفته می شود.  گروه کشورهای توسعه یافته اثرات ثابت و برای مدل کشورهای در حال توسعه نشان می دهد

 مدل پرداخته می شود. حال پس از تعیین نوع تخمین ، به برآورد

  

                                                           
1 . Individual Effects 
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 مدل تخمین :  نتایج 1جدول  

 متغیر

 مدل کشورهای در حال توسعه مدل کشورهای توسعه یافته

 احتمال آماره آزمون ضریب تاثیر احتمال آماره آزمون ضریب تاثیر 

 0.00 10.74 53.02 2022 2011 81010 ضریب ثابت

GDP -0.000117 -0.93 0.35 -0.00033 -3.18 0.00 

POP 0.62 2.62 0.01 0.18 0.33 0.73 

GOV -0.39 -2.90 0.00 -0.25 -1.10 0.27 
M -1.31 -2.44 0.01 -1.01 -3.26 0.00 
  R2=0.92 

2222/2       prob(F − Statistic)=    

F = 81.44 

 R2=0.57 
2222/2           prob(F − Statistic)= 

 20.99 =  F 
 منبع: یافته های محقق                                                                                   

 

 11نتایج حاصل از تخمین مدل در گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ، نشان می دهد که ضریب متغیر جمعیت باالی 

سال بر شاخص ضریب جینی مثبت و معنی دار می باشد ، همچنین تاثیر هزینه های انتقالی دولت بر شاخص ضریب جینی در 

 ی باشد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منفی م

 همچنین تاثیر حجم پول به عنوان شاخص سیاست پولی نیز بر شاخص ضریب جینی منفی می باشد .

 و مطابق با انتظار تاثیر درآمد سرانه بر شاخص ضریب جینی در این گروه کشورها منفی می باشد.

ی است . در حالی که کشورهای صنعتی نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه به طور میانگین پایین تر از کشورهای صنعت

به طورکارا از طریق مالیاتها وپرداختهای انتقالی توزیع درآمد را بهبود می بخشند حال آنکه کشورهای در حال توسعه در مقایسه با 

لی ندارند. کشورهای صنعتی برنامه های متناسب توزیع مجدد را برای رسیدن به برابری درآمدی بعد ازمالیات وپرداختهای انتقا

مطالعات نشان میدهد که توزیع مجدد درآمد در کشورهای در حال توسعه ودر حال کذار محدود وکوچک است ونظام پرداخت 

یارانه عمدتا در کشورهای در حال توسعه مناسب نیست .پرداخت آن شامل حال ثروتمندان هم می شودبنابراین پرداختهای انتقالی 

د توزیع درآمد نمی کند. درکشورهای در حال توسعه فقرا به ندرت مالیات می پردازند ومخارج در این کشورها کمکی به بهبو

آموزشی وبهداشتی ودیگر حسابهای پرداختهای انتقالی سهم بزرگی از بودجه را شامل می شود از سوی دیگر هزینه های اجتماعی 

یکاران،هزینه های آموزشی وبهداشت ومانند آنها می شود دولت که عموما صرف پرداخت به بازنشستگان سوبسیدها ،پرداخت به ب

جزء هزینه های تمام شدنی نیستند وبه عنوان بخشی ازهزینه های انتقالی هستند که جابجایی منابع ازبخش های دیگر )بخش 

     خصوصی(به بخش عمومی را ایجاد نمی کند بنابراین کاهش در عدم کارایی را کمترمی توان مشاهده کرد       

 تاثیر درآمد سرانه اثر بر ضریب جینی 
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افزایش تولید سرانه ، درآمد سرانه افراد افزایش می یابد ومنجربه افزایش پس اندازمی شود ،افزایش پس انداز سرمایه گذاری را به 

 همراه داشته ودر ادامه ظرفیت های اشتغال به وجود می آید واین فرآیند در کم کردن نابرابری توزیع درآمد اثر می گذارد .        

 

 

 ر ضریب جینی  تاثیر جمعیت ب

تاثیر جمعیت بر شاخص ضریب جینی مثبت می باشد و این بدان معناست که با ابزایش جمعیت ، شاخص ضریب جینی در 

سال استفاده  11کشورها افزایش می یابد )نابرابری درآمدی بیشتر می شود( در این تحقیق برای متغیر جمعیت از  جمعیت باالی 

روه از جمعیت غالبا مصرف کننده می باشند و قادر به تولید نمی باشند با افزایش این جمعیت شده است  به دلیل اینکه این گ

 درآمد سرانه کاهش یافته و انتظار نیز بر آن است که میزان ضریب جینی افزایش یابد.                                             

  

 پیشنهادات :

کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مشخص می شود که ضریب تاثیر گذاری هزینه  با توجه به نتیجه تخمین مدل در گروه

های دولت بر شخص ضریب جینی در کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه بیشتر می باشد و این نشان می دهد 

بهبود توزیع درآمد و کاهش دهکهای  دولتنها در کشورهای توسعه یافته به نحو بهتری می توانند با دخالت در اقتصاد باعث

طبقباتی شوند ، بنابراین پیشنهاد می گردد کشورهای در حال توسعه با الگو برداری از طرق مختلف صرف کردن هزینه های دولت 

   و هدف گذاری سیاستی باعث افزایش تاثیر گذاری سیاستهای خود شوند.
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