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چكيده
در پژوهش حاضر آثار سیاستهای مالی از طریق تخصیص هزینههای دولت ،اعطای تسهیالت
بانکی  ،تامین مالی و ایجاد اشتغال در استان های کشور برآورد شده است .اثر این متغیرها در
قالب الگوی گشتاورهای تعمیمیافته و استفاده از دادههای تابلویی پویا در  13استان کشور در فاصله
 3131 -3131برآورد و نتایج نشان میدهد هزینههای سرانه استانی دولت بر کاهش نابرابری در
قالب بهبود ضریب جینی و بازتوزیع درآمد در دوره مورد بررسی  .0.1گسترش تولید و ظرفیت
سازی در رشد اقتصادی  .0.0واحدی میباشد .ضریب کاهش نرخ بیکاری در بهبود توزیع درآمد در
استان های کشور  .031واحد و ضریب اثرگذاری تسهیالت بانکی سرانه بر کاهش نابرابری در
استان های ایران  .0..3واحد می باشد(حدود  1درصد) .بیشترین اثرگذاری بر کاهش نابرابری در
میان متغیرهای مورد بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد که خود متأثر از تغییرات تولید ناخالص
داخلی و تخصیص هزینه های دولت در قالب تامین مالی هزینه های عمرانی و جاری می باشد.
واژههای كليدی :مخارج دولت ،نابرابری درآمد ،ضریب جینی ،روش گشتاور تعمیمیافته.
طبقه بندی I38,C33,O16: JEL
 -1دانشجوی دکتری گروه اقتصاد ،واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ابهر ،ایران.
 -2دانشیار گروه اقتصاد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 - 3استاد گروه اقتصاد ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایرانmehregannader@yahoo.com .
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 -1مقدمه
یکی از مسائل اقتصادی مهم در کشورها ،علیالخصوص کشورهای در حال توسعه ،وجود
نابرابری است .3بهبود توزیع درآمد به عنوان یکی از مهمترین اهداف مورد نظر دولتها محسوب
می شود .توجه اقتصاددانان به کاهش نابرابری توزیع درآمد به آثار سیاستهای مخارج دولت به
عنوان یکی از ابزارهای مناسب در زمینه بهبود توزیع درآمد نشان می دهد جهتگیری برنامهریزان
اقتصادی در طول دو دهه اخیر ،از مقوله رشد سریع اقتصادی به کاهش نابرابری و سیاستهای باز
توزیع درآمد تغییر نموده است .در واقع ،با الزاماتی که از سوی نهادهای بینالمللی در راستای
توسعه انسانی پیش روی دولتها وجود دارد ،ایجاد یک سیستم مناسب و توسعه سازوکارهای
اقتصادی و اجتماعی برای بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری حیاتی است..
امروزه نابرابری درآمد در ایران بهصورت یکی از چالشهای مهم اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
پدیدار شده است .1کم اثر بودن سیاستهای دولت در کاهش ضریب جینی و انعطاف ناپذیری آن در
چند دهه اخیر ضرورت اتخاذ راهبرد مشخص با بیشترین اثربخشی در زمینه کاهش نابرابری درآمد
را الزامی میسازد.4
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،اقدامات دولت در دورههای مختلف ،به شکلهای گوناگون در
راستای کاستن از نابرابری درآمد سامان یافته است .1برخی از این اقدامات عبارتند از پرداخت
یارانه به گروه های کم درآمد ،ارائه تسهیالت بانکی به مناطق خاص و گروه های آسیب پذیر،
اجرای طرح های ملی در مناطق کم برخوردار ،ارائه تسهیالت اشتغال زایی،اجرایی طرح اشتغال
زایی روستایی از صندوق توسعه ملی ،تامین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد در قالب مسکن مهر
و مسکن اجتماعی ،اجرای معافیت مالیاتی در برخی فعالیت ها و مناطق از جمله برخی از
سیاستهای موثر در این زمینه می باشد .علیرغم تمام این تالش ها  ،به نظر میرسد بخشی از
نابرابری موجود در درآمدها بهصورت یک معضل تابع سایر عوامل ناشناخته داخلی و خارجی است
که نیاز به واکاوی بیشتری دارد.
در این میان ،ارزیابی عملکرد آثار سیاستهای کاهش نابرابری درآمد از اهمیت ویژهای
برخورداراست .0ازآنجاییکه در ایران دولت حجم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد و کل درآمدهای
نفتی نیز در دست دولت است ،توجه به سیاستهای مالی و اثر آنها بر توزیع درآمد اهمیت
بیشتری مییابد .در این راستا ،هزینههای جاری و عمرانی دولت تأثیر قابلمالحظهای بر سطح
فعالیتهای اقتصادی ،تسریع رشد اقتصادی و کمک به حفظ ثبات اقتصادی دارد .0این هزینهها،
تولید را از طریق بهبود کارایی نیروی کار و زیربناهای مستعد اقتصادی ،اجتمـاعی و تحت تأثیر
قرار میدهد و اثرات تعیینکننده بر توزیع درآمد و ثروت دارد .در مقایسه اثربخشی مخارج عمرانی
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و جاری دولت ،اثرگذاری ضریب بودجه های عمرانی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به مراتب
بیشتر است .با افزایش سرمایهگذاری دولت ،ساز و کارهای فزاینده درآمد در کوتاهمدت به کار
افتاده ،درآمد و قدرت خرید تعدادی از افراد جامعه افزایش مییابد .در نتیجه تقاضا برای کاال و
خدمات ایجاد میشود .وجود این تقاضا موجب سرمایهگذاری بیشتر خواهد شد .مخارج جاری دولت
به طور مستقیم اثری بر قدرت تولید جامعه ندارد ،بلکه برای عدهای درآمد ایجاد کرده و متعاقباً
ایجاد تقاضا میکند که ممکن است این تقاضا به صورت سرمایهگذاری جدید ظاهر شود .گسترش
مخارج جاری دولت که اثر غیر تولیدی دارد ،بر توزیـع درآمد تـأثیر قابلمالحظهای میگذارد و
معموالً متوجه گروههای پردرآمد جامعه مـیشـود و امکان بهرهمند شدن بیشتر قشر کمدرآمد را
فراهم نمیکند.
هدف این مقاله ارزیابی سیاستهای دولت (مخارج دولت) بر نابرابری درآمد در استانهای
ایران است .در بررسی و مطالعه اثر مخارج دولت بر نابرابری درآمد ،نابرابری درآمدی استانی دارای
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گسترده تری میباشد.
در این مقاله روش تحقیق از نوع تحلیلی -توصیفی و جمعآوری دادهها و اطالعات به روش
کتابخانهای انجام شده است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و دوره مورد بررسی سالهای
 3131-3131است .جامعه آماری شامل تمامی استانهای ایران است .مطالعات و دادههای آماری
مورد نیاز ،از سایتهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به دست آمدهاند.
با توجه به اهمیت توزیع درآمد ،در بخش دوم ادبیات موضوع ،در بخش سوم مطالعات تجربی ،
در بخش چهارم برآورد الگو و در بخش پنجم نتایج تفسیر و نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
ارائه میشود.
 -2تحليل نظری ارتباط مخارج دولت با الگوی توزیع درآمد
نابرابری درآمد از عوامل متعددی نظیر میزان درآمد افراد ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوارها،
سطح دانش و مهارت آنان ،وضعیت و کیفیت شغل ،سن ،جنسیت ،مکان و جغرافیای زندگی،
مشارکت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی ،سطح کارآفرینی مخارج دولت و سطح سرمایهگذاری
اثر میپذیرد.
پس از بحران  33.3و ظهور دیدگاههای کینز ،لزوم دخالت بیشتر دولت در اقتصاد برای تثبیت
اقتصاد کالن مطرح شد .همچنین پس از جنگ جهانی دوم و ظهور گرایش علمی توسعه اقتصادی و
شکلگیری نظام برنامهریزی برای دستیابی به توسعه ،دخالت دولت برای توسعه اقتصادی و زدودن
فقر و ایجاد عدالت و برابری اقتصادی -اجتماعی بهصورت جدی مطرح شد .لذا تعیین ترکیبی از
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مخارج دولت برای تحقق اهداف توسعهای و تقویت رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد
ازجمله مباحث مهم در بین سیاستگذاران اقتصادی بوده است.3
با توجه به این موضوع ،سیاستهای مالی دولت می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد
درآمد مؤثر باشد .دولت میتواند با بهکارگیری سیاستهایی باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل
درآمد ثروتمندان شود؛ یعنی فاصله طبقاتی درآمد بین گروههای مختلف جامعه کاهش یابد .3این
امر مستلزم سرمایهگذاری در امور زیربنایی اقتصادی و اجتماعی و بهبود خدمات اساسی است که
بهصورت جامع توسط دولت پیگیری میشود .شواهد نشان میدهند که با افزایش سطح
توسعهیافتگی کشورها ،مقدار مخارج عمومی دولتها نیز افزایش مییابد .هزینههای دولت و روش
تخصیص بهینه در بخشهای گوناگون یک ابزار کلیدی برای دولت برای کاهش نابرابری درآمد در
هر کشوری است.3.
افزایش هزینههای دولت ،بهویژه هزینههای عمرانی ،منجر به افزایش تقاضای کل و رشد تولید
میشود .در کشورهای صادرکننده نفت که درآمد نفتی در اختیار دولت است ،هزینههای دولت
بهشدت تقاضای جامعه و سرمایهگذاری و تولید را تحت تأثیر قرار میدهد .این افزایش درآمد و
قدرت خرید ،افراد جامعه را به طور یکسان متأثر نمیکند .در واقع ،این نوع سرمایهگذاریها نیز به
طور غیرمستقیم بر توزیع درآمد اثر دارند ،ولی در آینده میتوانند تأثیر مثبتی بر توزیع درآمد
داشته باشند .همچنین مخارج جاری دولت در توزیع درآمد ،به طور غیرمستقیم تأثیر دارد و
وضعیت توزیع درآمد افراد و کارایی آنها را قبل از اینکه وارد بازار کار شوند ،بهبود میبخشند.33
نوع مخارج دولت ،ترکیب آن و همچنین میزان آن بر قدرت خریدهای مختلف ،نتایج مختلفی
دارند .این مسئله از یکطرف میتواند باعث بهرهمندی بیشتر ثروتمندان از فقرا و درنتیجه بهبود
نسبی دهکهای باالی درآمدی نسبت به دهکهای پایین درآمدی و بدتر شدن توزیع درآمد شود و
از طرف دیگر ،با افزایش هزینههای یارانهها و پرداختهای انتقالی باعث بهبود نسبی توزیع درآمد
شود.3.
 -3مروری بر نوشتارها
در مطالعات داخلی ایزدخواستی ( ،)3133در "بررسی نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه
استانی و تأثیر آن بر نابرابری درآمدهای منطقهای در ایران" در  1.استان با استفاده از روش
دادههای تابلویی پویا در دوره ()3134 -3131ب دریافت که افزایش در اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای سرانه استانی ،نابرابری درآمد سرانه استانی را کاهش داده است .این نتیجه بیانگر افزایش
سرمایهگذاری دولت در زیرساختها و سهم باالتر اعتبارات عمرانی دولت در استانهای کمتر
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توسعهیافته است .همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینهای سرانه استانی ،نابرابری در
درآمد سرانه استانی افزایشیافته است زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات هزینهای سرانه در استانها
میتواند باعث ارائه نامتوازن خدمات عمومی و افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.
ابراهیمی و همکاران ( ،)3130در مقالهای با عنوان"بررسی اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع
درآمد در مناطق روستایی ایران :کاربرد مدل  ،"FAVARبا استفاده از دادههای سری زمانی فصلی
در طول دوره  3103تا  3131برای  33متغیر اقتصاد کالن ،اثر سرمایهگذاریهای عمرانی دولت بر
توزیع درآمد مورد بررسی قرارداده اند .توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که یک
شوک مثبت بهاندازه یک انحراف معیار در مخارج عمرانی دولت ،پس از هفت فصل ،منجر به کاهش
ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی میشود .همچنین ،نتایج تجزیه واریانس
نشان میدهد که شوک مخارج عمرانی بعد از فصل چهارم ،بیشترین سهم از تغییرات مربوط به
ضریب جینی مناطق روستایی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع هزینههای
عمرانی در توزیع درآمد را نشان میدهد.
رحمانی فضلی و عربمازار ( ،)3131رابطه میان شکاف استانی بودجه عمرانی و بودجه کل را با
شکاف درآمد سرانه بهعنوان شاخص نابرابری منطقهای در استانهای ایران در دوره 3131-313.
بررسی کردهاند .نتایج حاصل از برآورد مدل  PVARو تجزیهوتحلیل توابع ضربه واکنش نشان
میدهد که شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه داشته است و تعدیل اثر این شوک
بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی ،طول میکشد .همچنین نتایج تجزیه واریانس
شوکها نشان میدهد شکاف بودجه کل استانی و شکاف بودجه عمرانی سهم زیادی از تغییرات
شکاف درآمدی سرانه استانی را توضیح میدهد.
قائمی اصل و همکاران ( ،)3131در مقالهای با عنوان "تأثیر مخارج اقتصادی و اجتماعی دولت
بر توزیع درآمد در استانهای مرزی منتخب (مطالعه موردی :اردبیل ،آذربایجان غربی ،آذربایجان
شرقی ،کرمانشاه ،کردستان ،ایالم)" با استفاده از دادههای پانلی استانهای مذکور در دوره -3134
 313.به بررسی تأثیر مخارج اقتصادی و اجتماعی دولت بر توزیع درآمد پرداختهاند .نتایج مدل
رگرسیونی نشان از عدم معناداری تأثیر مخارج اقتصاد دولت بر توزیع درآمد دارد که این امر
میتواند نشانه عدم کارایی دولت در مخارج اقتصادی در استانهای مرزی و حجم و نحوه تخصیص
مخارج اقتصادی در استانهای مرزی باشد .این در حالی است که مخارج اجتماعی تأثیر مثبت و
معناداری بر بهبود توزیع درآمد دارد و میتواند از طریق آموزش بهداشت و پرداختهای اقتصادی
اثر مثبت بر توزیع درآمدها داشته باشد .همچنین نتایج تحقیق ،تأثیر مثبت و معنادار سیاست پولی
و تأثیر منفی و معنیدار بیکاری و تورم بر بهبود توزیع درآمد را نشان میدهد.
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خداپرست و داوودی ( ،)313.در تحقیقی تحت عنوان "هزینههای دولت و کاهش فقر و
نابرابری" به بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری در ایران پرداختهاند .در این
مطالعه عوامل مؤثر بر فقر ،بر اساس آمارهای سری زمانی برای دورههای  310.-3133و سیستم
معادالتی از متغیرهای تأثیرگذار بر فقر و توزیع درآمد ،بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است.
بررسی هزینههای دولت در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و سایر عوامل نشان میدهد ،رشد اقتصادی
و توزیع درآمد از عوامل مهم و تاثیرگذار بر کاهش فقر در ایران میباشند .در بین هزینههای دولت،
هزینههای امور اجتماعی تأثیر بیشتری بر کاهش فقر داشته است .در خصوص کاهش نابرابری،
نتایج نشان میدهد ارتقاء سطح بهداشت ،آموزش و هزینههای اجتماعی دولت به توزیع درآمد یاری
میرساند.
کابوسی ،زینالعابدین ( ،)313.در "بررسی تأثیر مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری توزیع
درآمد؛ مطالعه موردی استان گلستان ( ")3100-3130با استفاده از سیستم مخارج خطی پویا و از
روش معادالت بهظاهر نامرتبط تکراری ( )ISURخط فقر را برآورد و سپس شاخصهای فقر و
نابرابری را محاسبه و دریافت در طول دوره ،به طور متوسط  13/33درصد از خانوارهای شهری و
 0./3درصد از خانوارهای روستایی ،زیرخط فقر قرار دارند .شاخص شکاف فقر ،بهطور متوسط برای
یک خانوار شهری ../.1 ،درصد و برای خانوار روستایی  .1/33درصد میباشد .شاخص مربع
شکاف فقر ،برای خانوار شهری 3./33 ،درصد و برای خانوار روستایی 34/13 ،درصد است .متوسط
ضریب جینی برای مناطق شهری  ./ 4.333و برای مناطق روستایی  ./4.310میباشد .در مرحله
دوم اثر مخارج دولت بر شاخصهای فقر و نابرابری محاسبه گردید .برآوردها نشان داد که اثر مخارج
عمرانی دولت در مناطق شهری موجب کاهش شاخص نسبت سرشمار و کاهش شاخص نسبت
شکاف فقر میشود .مخارج کل در مناطق شهری نسبت سرشمار و شکاف فقر را کاهش میدهد
ولی اثر آن کمتر از اثر مخارج عمرانی است .مخارج عمرانی و مخارج کل دولت در مناطق روستایی
موجب کاهش شاخص نسبت شکاف فقر میشود .مخارج کل و مخارج جاری دولت در مناطق
شهری و روستایی موجب کاهش شاخص نابرابری نسبت پراکندگی میشود و اثر مخارج عمرانی
دولت در مناطق شهری و روستایی بر شاخص نابرابری بیمعناست.
اکبری و همکاران ( ،)313.در مقالهای با عنوان"تحلیل فضایی تأثیر سیاستهای مالی دولت بر
نابرابری درآمد در ایران با رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی ( ")GWRبا استفاده از دادههای
مقطعی سالهای  313.و  3131و رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی به بررسی تحلیل فضایی،
اثرات مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر نابرابری در ایران (با استفاده از شاخص نابرابری
ضریب جینی) پرداختهاند .بر اساس نتایج تحقیق ،بهطور متوسط افزایش مخارج جاری سرانه با
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افزایش نابرابری و افزایش مخارج عمرانی سرانه با بهبود توزیع درآمد همراه بوده است .میزان
تأثیرگذاری متغیر مخارج جاری دولت بر نابرابری درآمد ،برعکس مخارج عمرانی در این سالها با
حرکت از شرق به غرب کشور بیشتر شده است .همچنین ،تغییرات فضایی دو متغیر مخارج جاری و
مخارج عمرانی در سال  313.و متغیر مخارج عمرانی برای سال  3131تائید شده است.
داوری دولتآبادی ( ،)3133در اثر مخارج عمرانی دولت بـر توزیع درآمد مطالعه بین استانی
 3103-31دریافت مخارج عمرانی دولت تأثیر منفی بر ضریب جینی استانهای کشور داشته و
موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استانها شده اسـت .سـرمایهگذاریهای انجامشده دولت با
گذشت زمان تأثیر بیشتری بر افزایش نابرابری داشته است.
جاللی ،محسن ( ،)3130در مقالهای با عنوان "ارزیابی فقر در اقتصاد ایران" به بررسی تأثیر
تغییر در درآمدها و نابرابری در توزیع آن بر فقر پرداخته است .در ابتدا ضمن معرفی تابع فقر
فوستر،گریر،تروبک (  )FGTو شاخصهای مبتنی بر آن ،شاخص شکاف فقر و شدت فقر را با توجه
به خط فقر محاسبه میشود .نتایج نشان میدهد که عکسالعمل شاخص شدت فقر در برابر تأثیر
تغییر در درآمدها و نابرابری در توزیع آن بیشتر میباشد .لذا با توجه به کاهش محسوس
تأثیرگذاری رشد درآمدها بر فقر ،کششپذیر تر بودن این شاخصها نسبت به نابرابری توزیع
درآمدها و نیز شاخص تبادل بین این دو پارامتر بر فقر ،توصیه بر استفاده از سیاستهای فقرزدایی
مبتنی بر کاهش نابرابری در توزیع درآمدها و توزیع مجدد آن با استفاده از پرداخت یارانههای
هدفمند و اخذ مالیات از گروههای پردرآمد ،در کنار رشد اقتصادی و افزایش درآمدها میباشد.
در مطالعات خارجی آالماندا ،)....( 31در مقالهای با عنوان "اثر مخارج دولت بر نابرابری
درآمد و فقر در اندونزی" با تجزیهوتحلیل مجموعه دادههای پانل  11استان از سال  ...1تا
 ،..30به بررسی تأثیر انواع مختلف هزینههای دولت بر نابرابری درآمد و فقر در اندونزی ،پرداخت.
این مقاله با استفاده از اثر ثابت ،اثر تصادفی و رگرسیون بهظاهر غیر مرتبط ( )SUREنشان میدهد
که کمکهای اجتماعی ،یارانهها و هزینههای کمک مالی ،تأثیر ناچیزی در کاهش نابرابری درآمد و
فقر در اندونزی دارد.
ایلکر یولو ،)..33(34در بررسی "تأثیر هزینههای اجتماعی دولت بر نابرابری درآمد در
 "OECDدر اثرگذاری هزینههای اجتماعی دولت بر کاهش نابرابری درآمد به یافتههای مثبتی
دست یافت .با افزایش هزینههای اجتماعی دولت ،نابرابری درآمد کاهش مییابد .ثابتشده است که
هزینههای اجتماعی دولت نسبت به هزینههای آموزش در تنظیم نابرابری درآمد مؤثرتر بوده است.
سانچس و پرز کورال ،)..33( 31در مقاله "نابرابری درآمد و هزینههای اجتماعی دولت در
اتحادیه اروپا " رابطه بین هزینههای اجتماعی عمومی و توزیع نابرابری درآمد در  .3کشور عضو
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اتحادیه اروپا ،در طول دوره  ...1 – ..34با استفاده از مدلهای پانل پویا ،تجزیهوتحلیل شده
است .ارتباط بین هزینههای اجتماعی و نابرابری درآمد ممکن است در کشورهای عضو نوظهور در
مقایسه با بقیه کشورها متفاوت باشد .در کشورهای نوظهور ،هزینههای مربوط به بهداشت و
حمایتهای اجتماعی با نابرابری درآمد ارتباط منفی دارد و در سایر کشورها ،عملکرد توزیع مجدد
فقط با صرف هزینههای حمایت اجتماعی انجام میشود.
انمی 30و همکاران ( ،)..30در مقالهای با عنوان "نقش سیاستهای مالی در مواجه با فقر و
کاهش نابرابری در ایران :کاربردی از چارچوب ( ")CEQنقش نظام مالی ایران را در کاهش فقر و
نابرابری بررسی نمودهاند .در این مقاله از رویکرد سهم حاشیهای استفادهشده که در آن اثر هر یک
از مؤلفههای سیستم با مقایسه سیستم فعلی و حذف آن مؤلفه از سیستم ارزیابی میشود .با
استفاده از چارچوب  ،CEQنتایج نشان میدهد که سیستم مالی بهطور قابلتوجهی نابرابری و فقر را
به ترتیب حدود  ٪30و  ٪01کاهش میدهد .همچنین عامل اصلی این اثر ،برنامه هدفمندی
یارانهها (اجراشده از سال  )..3.است که یارانههای انرژی را حذف و آن را با پرداخت وجه نقد به
هر ایرانی جایگزین کرده است .تأثیر این برنامه در کاهش نابرابری و فقر به ترتیب حدود  ٪3.و
 ٪04است.
اندرسون 30و همکاران ( ،)..30در مقالهای با عنوان "آیا هزینههای دولت بر نابرابری درآمد
تأثیر میگذارد؟ تجزیهوتحلیل متا رگرسیون" یافتههای تجزیهوتحلیل متا رگرسیون را با بررسی
تأثیرات هزینههای دولت بر نابرابری درآمد ،با تمرکز ویژه بر کشورهای با درآمد کم و متوسط ارائه
نمودند .درمجموع  34مطالعه مجزا شناسایی شد که شامل بیش از  3..برآورد از تأثیر یک یا چند
معیار هزینه در یک یا چند معیار نابرابری درآمد میباشد .نتایج حاکی از رابطه منفی متوسط بین
هزینههای دولت و نابرابری درآمد است ،که برای رفاه اجتماعی و سایر هزینههای اجتماعی و
همچنین هنگام استفاده از ضریب جینی یا سهم درآمد باال بهعنوان معیار نابرابری ،قویترین است.
بااینحال ،هماندازه و همجهت رابطه تخمینی بین هزینههای دولت و نابرابری درآمد تحت تأثیر
طیف وسیعی از عوامل دیگر ازجمله متغیرهای کنترل و روش برآورد بکار رفته قرار دارد.
دمیلو و تیونگسون ،)2003( 33در مقالهای با عنوان " نابرابری درآمدی و توزیع مجدد مخارج
دولتی" به این نتیجه رسیدهاند که رابطه بـین توزیع مجدد مخارج دولتی و نابرابری درآمدی یک
رابطه غیرخطی است.
در مجموع،بر اساس پژوهش ها سیاستهای مختلف مالی،بانکی و اقتصادی دولت بر توزیع درآمد
بویژه در مناطق و استان های کشور موثر است .اثربخشی بیشتر این سیایتها تابع کیفیت
سیاستگذاری دول ت ها،انسجام و هماهنگی در نظام اجرایی،انگیزه و مشارکت مردم و مقامات محلی،
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سطح توسعه یافتگی استان ها،تامین مالی مناسب و بهنگام و مشارکت نهادهای محلی و منطقه ای
و بکارگیری از ظرفیت های بالاستفاده بوده است.
 -4روششناسی پژوهش
در الگوی مورد بررسی به منظور اثربخشی و سنجش میزان مخارج دولت بر رشد استانی با
استفاده از دادههای استانی در بین سالهای  3131تا  3131اثر متغیرهای مخارج سرانه دولت در
استان ،تولید ناخالص داخلی سرانه (استانی) ،نرخ بیکاری ،سرانه تسهیالت بانکی (استانی) ،بر
ضریب جینی (شاخص نابرابری توزیع درآمد) برآورد شده است .در گردآوری اطالعات مربوط به
شاخصهای مورد نظر از بانکهای اطالعاتی مرکز آمار ایران ،بانک مرکزی و سایر بانکهای
اطالعاتی موجود استفاده شده است .متغیرهای پژوهش عبارتند از:
 -1-4مخارج دولت
مخارج عمومی دولت شامل مخارج جاری ،مخارج سرمایهای (عمرانی) و پرداختهای انتقالی
است .مجموع مخارج جاری و سرمایهای دولت را در اصطالح ،خریدهای دولت مینامند .مخارج
جاری دولت در حقیقت مخارجی است که به طور کلی در زمان جاری منافعی ایجاد میکند .این
نوع مخارج دارای منافع مستقیمی در آینده نیست و میتوان آن را مخارج مصرفی دولت تلقی کرد.
از جمله این نوع مخارج ،مزد و حقوق پرداختی کارکنان دولت ،تعلیم و تربیت ،کارآموزی و بهداشت
عمومی است که میتواند در خصوص وظیفه ثبات اقتصادی دولت نقش قابلتوجهی ایفا کند.
مخارج سرمایهای یا سرمایهگذاری دولت ،در حقیقت مخارجی است که در آینده کسب درآمد
میکند .به عبارتی دیگر ،الزم است دولت برای انجام وظایف و مسئولیتهای اقتصادی ،هزینههای
گوناگونی را برای سرمایهگذاری متحمل شود به نحوی که در آینده به درآمد مستقیم و غیرمستقیم
بیانجامد .این سرمایهگذاریها شامل ماشینآالت ،ساختمانها ،پروژههای تحقیقاتی و طرحهای
مختلف عمرانی و غیره میشود که اغلب منافع ناشی از آنها در آینده قابل حصول است.
پرداختهای انتقالی مخارجی است که به تولید کاال و عرضه خدمات ارتباط ندارد ،بلکه به صورت
یکجانبه از سوی دولت به افراد و واحدهای مختلف پرداخت میشود .این نکته حائز اهمیت است که
در بیشتر مواقع ،این روش ،به طور مستقیم تعدیالتی در توزیع درآمد افراد گروههای پایین درآمدی،
به وجود آورد.33
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 -2-4توزیع درآمد
نابرابری درآمد به دلیل مشکالت مختلفی که در ابعاد گوناگون برای جوامع به بار میآورد،
همواره یکی از موضوعات موردتوجه کارشناسان اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بوده است ...ازآنجاکه
مقدار درآمد و توزیع مناسب آن یکی از شاخصهای مهم تعیینکننده رفاه اجتماعی خانوارها است،
لذا توزیع عادالنه درآمد یکی از اهداف مهم برنامهریزیهای اقتصادی ،کشورها به شمار میرود..3
نابرابری در توزیع درآمد بین اقشار گوناگون جامعه به معنی محرومیت نسبی قشرهایی از مردم
در مقایسه با دیگر اقشار جامعه میباشد .شکاف درآمدی میان آحاد جامعه میتواند محیطی مساعد
برای رشد اختالفها و تنشهای اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی ایجاد کرده و نسبت به
کارآمدی و اجرای هدفمند برنامهریزیها تردید ایجاد کند .لذا سیاستهای کاهش شکاف درآمدی و
بهبود توزیع درآمد از اهمیت فراوانی نزد حاکمیت هر کشوری برخوردار است ...با توجه به اهمیت
موضوع ،برای عمده دولتها ،بهبود توزیع درآمد ،امری ضروری و اجتنابناپذیر است..1
 -1-2-4معيار سنجش توزیع درآمد
برای سنجش توزیع درآمد ،معیارهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد ،اما در عمل محققان سه
شاخص عمده را مورد استفاده قرار میدهند :شاخص اتکینسون ،.4شاخص تایل .1و ضریب جینی..0
جینی ..0در این مقاله ،از ضریب جینی به عنوان شاخص اندازهگیری توزیع درآمد استفاده شده
است.
 -1-1-2-4ضریب جينی
یکی از روشهای سنجش وضعیت توزیع درآمد ،روش جینی است که توسط جینی ،آماردان
ایتالیایی ،ابداع شده است .مهمترین و اصلیترین روش محاسبه ،میزان نابرابری به وسیله منحنی
لورنز .0است .ضریب جینی عبارت است از نسبت "سطح بین منحنی لورنز و خط برابری" به کل
سطح زیر خط برابری .اگر توزیع کامالً مساوی باشد ،منحنی لورنز منطبق بر قطر مربع خواهد بود.
در این حالت ،ضریب جینی برابر صفر است .هرچه شدت نابرابری بیشتر باشد ،منحنی لورنز از خط
توزیع برابر دورتر میشود و در نهایت ،بر ضلعهای مربع منطبق میشود .در این حالت ،ضریب
جینی برابر یک میشود یا به عبارتی بین صفر و یک قرار میگیرد..3
 -2-1-2-4سایر عوامل مؤثر بر ضریب جينی
در این مطالعه ،به بررسی اثر مخارج دولت بر توزیع درآمد استانی پرداخته میشود .در این راستا،
بهجز مخارج دولت  ،بر اساس مطالعات قبلی انجام شده ،عوامل دیگری نظیر تولید ناخالص داخلی
استانی سرانه ،شاخص قیمت مصرفکننده ،بیکاری و تسهیالت بانکی استانی سرانه به عنوان سایر
فصلنامـه اقتصاد مالی
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عوامل مؤثر بر توزیع درآمد لحاظ شدهاند که در ادامه ،ارتباط نظری آنها با ضریب جینی بیان
میشود.
 توليد ناخالص داخلی سرانه
یکی از مهمترین نظریه ها در خصوص تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر توزیع درآمد ،فرضیه
کوزنتس است .فرضیه کوزنتس بیان می کند که در مراحل اولیه توسعه ،شکاف درآمدی افزایش و
در مراحل باالتر توسعه ،نابرابری کاهش می یابد .مبانی فرضیه کوزنتس این است که نسبت
پسانداز به درآمد در گروههای درآمدی به طور متناسب افزایش مییابد .از این رو ،جامعه در
مراحل اولیه توسعه که به حجم باالی سرمایهگذاری نیاز دارد ،به ناچار میباید درجهای از تمرکز
در درآمدها را بپذیرد تا به تدریج ،پس از توسعه ظرفیتها و افزایش منابع ،امکان اعمال
سیاستهای توزیعی فراهم شود .در این مقاله ،از متغیر  GDPاستانی سرانه به عنوان یکی از عوامل
مؤثر بر توزیع درآمد استفاده شده است GDP .سرانه با تقسیم تولید ناخالص داخلی استانی به
جمعیت به دست میآید.
 بيكاری
هرچه میزان مشارکت نیروی کار فعال در فعالیتهای اقتصادی کمتر باشد ،درنهایت میزان نابرابری
در جامعه افزایش خواهد یافت و بالعکس با افزایش تقاضا برای کار و کاهش بیکاری که درنهایت به
افزایش درآمدها منجر می گردد ،وضعیت زندگی مردم بهتر و از میزان نابرابری در جامعه کاسته
میشود .لذا بر اساس نظریه ها ،انتظار بر آن است که بیکاری ،همواره رابطه مستقیمی با شاخصهای
توزیع درآمد داشته باشد ..3آمار مربوط به بیکاری از سالنامههای آماری استانهای کشور در
سالهای مربوطه استخراج شده است.
 تسهيالت بانكی
اعطای تسهیالت بانکی یکی از راهکارهای مطرحشده در دو دهه اخیر بهمنظور تسریع فرآیند
سرمایهگذاری و تقویت بنیادهای مالی و پسانداز و نهایتاً توانمندسازی جوامع شهری و روستایی از
طریق ارتقای بهرهوری با تأکید بر بهکارگیری اعتبارات بوده است .ارائه انواع خدمات مالی و بانکی
این باور را در خانوادههای کمدرآمد و فقیر ایجاد میکند که با دسترسی به این خدمات ،درآمد
آنها افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب آنها می توانند در برابر موانع و مشکالت غیرمنتظره از
خود محافظت کنند و سطح زندگی کنونی خویش را بهبود بخشند و برای تغذیه ،مسکن و آموزش
فصلنامـه اقتصاد مالی
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فرزندانشان سرمایهگذاری کنند .تخصیص اعتبارات بانکی با سازوکار مشخص برای پدید آوردن یک
واحد کسبوکار جدید یا توسعه آن است که در حالت اول ،تأمین سرمایه ثابت و درنتیجه پدید
آوردن حداقل یک فرصت شغلی برای گرداننده واحد موردنظر و در حالت دوم ،تأمین سرمایه در
گردش و کاهش هزینه تولید (به دلیل افزایش امکانات تکنولوژیکی و افزایش کارایی تخصصی) را به
دنبال دارد که در کل سبب تقویت سرمایه اجتماعی و اثربخشی بیشتر این برنامه در کاهش
محرومیتهای اجتماعی و توزیع عادالنه درآمد میشود.1.
 -5تشریح الگو
متغیرهای الگو در این پژوهش به روش گشتاورهای تعمیمیافته  GMMبرآورد شده است.
معموال" داده های ترکیبی بر اساس الگوهای پویا برآورد می شوند .از ویژگیهای دادههای ترکیبی(
 )Panel Dataاین است که با واردکردن عامل زمان می توان پویایی بین متغیرها تفسیر کرد .شکل
کلی یک الگوی پویا در دادههای ترکیبی به صورت زیر است:
13

Yit= αYit-1+βXit+µt+υit

که  Xitبردار متغیر مستقل Yit ،بردار متغیر وابسته µt ،عامل خطا مربوط به مقاطع و  υitعامل
خطای مقطع  iام در زمان  tاست.
گشتاور تعمیمیافته یکی از روشهای برآورد پارامترهای مدل در رهیافت دادههای تابلویی پویا
بوده که برای دادههای سری زمانی ،مقطعی و دادههای تابلویی قابل استفاده میباشد .این روش اثرات
تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر میگیرد .هنگامیکه در مدل دادههای تلفیقی ،متغیّر وابسته به
1.
صورت وقفه در طرف راست ظاهر میشود دیگر ،برآوردگرهای  OLSسازگار نیست ) بالتاجی ،
 (3331و باید به روشهای برآورد دو مرحلهای یا گشتاورهای تعمیمیافته (GMMآرالنو و
باند )3333،11متوسل شد .به گفته ماتیاس و سوستر ،)3331( 14برآورد ممکن است به دلیل مشکل
در انتخاب ابزارها ،واریانسهای بزرگ برای ضرایب به دست دهد و برآوردها از لحاظ آماری معنادار
نباشد .بنابراین روش  GMMتوسط آرالنو و باند برای حل این مشکل پیشنهاد شده است .این
تخمین زن از طریق کاهش تورش نمونه ،پایداری تخمین را افزایش میدهد )آرالنو و باند)1991،
ً

)(yi,t-yi,t-1)=α(yi,t-1-yi,t-2)+β (Xi,t-Xi,t-1)+(εi,t-εi,t-1

یعنی ،ابتدا اقدام به تفاضلگیری میشود تا به این ترتیب به توان اثرات مقاطع یا µiرا به ترتیبی از
الگوحذف کرد و در مرحله دوم از پسماندهای باقیمانده در مرحله اول برای متوازنکردن ماتریس
فصلنامـه اقتصاد مالی
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واریانس ـ کواریانس استفاده میشود .به عبارت دیگر این روش ،متغیرهای تحت عنوان متغیر
ابزاری ایجاد میکند تا برآوردهای سازگار و بدون تورش داشته باشیم )بالتاجی.) ...1 .
مدل مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر تصریح شده است:
Giniit= C + β1giniit-1+ β2log(GE) it +β3log(UNE)it+ β4 log(Gdpl) it+β5 log(FAC)it+ ui

 = Giniضریب جینی (متغیر وابسته)
 = log(GE) itلگاریتم سرانه مخارج دولت (استانی)
 = log(UNE)itلگاریتم نرخ بیکاری
 = log(Gdpl) itلگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه (استانی)
= log(FAC) itلگاریتم تسهیالت بانکی سرانه (استانی)
 = gini it-1ضریب جینی با وقفه یک (متغیر مستقل)
iنشاندهنده استان و tمعرف سال است.
 -6یافتههای پژوهش
در این بخش به تحلیل یافتههای پژوهش پرداخته میشود .ابتدا جداول آمار توصیفی ،همبستگی
بین متغیرها و آزمون ریشه واحد و در نهایت جدول آمار استنباطی (جدول تخمین مدل به همراه
آزمون سارگان برای بررسی اعتبار متغیرهای ابزاری مدل) آورده شده است.
جدول  .1-5ویژگی توصيفی متغيرهای الگو
GE

شرح متغيرها

UNE

GINI

(نرخ بيكاری)

(ضریب جينی)

GDPL

(سرانه مخارج استانی (توليد ناخالص داخلی

FAC

(تسهيالت بانكی

دولت)

سرانه استانی)

سرانه استانی)

میانگین

3.00.4..

.01.1...

3410310.

4110.031

3300..14

میانه

3.0431..

.014....

33403.4.

10.0.0.0

.3.04134

بیشینه

3.033...

.011....

3310031.

3.10.041

4.400140

کمینه

30.1....

.0.0....

13403.1.

30113034

330..301

انحراف معیار

30331343

.0..0333

13003..1

.41.0040

3130.043

چولگی

.03.3133

30.3.330-

30..3..0

.0431000

.0.30301

کشیدگی
11
جارگ  -برا

.0110043
3031..11

10333303
10.3331

40.1..0.
.0..1331

30013100
30.3..3

300.343.
.03.4430

خطای اندازهگیری جارگ برا

.010..00

.0...3.0

.01.3030

.013.0..

.0003333

منبع :یافتههای پژوهشگر
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بر اساس جدول آمار توصیفی مشخص است که بیشترین میانگین را تولید ناخالص داخلی با عدد
 4110.و کمترین میانگین را ضریب جینی با رقم  .01.دارا میباشد لذا بیشترین انحراف معیار را
نیز تولید ناخالص داخلی ( ).41.0و کمترین انحراف معیار را نیز ضریب جینی ( ).0..داراست .از
سویی چولگی متغیرهای تحقیق نزدیک صفر و کشیدگی نیز در بازه  1تا  1میباشد که به تبع آن
آماره احتمال جارگ برا نیز خبر از نرمال بودن توزیع متغیرها میدهد.
جدول  .2-5ماتریس همبستگی بين متغيرهای الگو
GE

شرح

GINI

(ضریب جينی)

GINI

30......

(سرانه مخارج
استانی دولت)

GDPL

FAC

(توليد ناخالص داخلی (تسهيالت بانكی
سرانه استانی)

سرانه استانی)

خطای اندازهگیری

-----

GE

-.0.13303

30......

خطای اندازهگیری

.04303

-----

GDPL

.013043

-.0.0.0.3

30......

خطای اندازهگیری

.01033

.0.330

-----

FAC

.0.34.4.

-.0.33333

.0.0..43

30......

خطای اندازهگیری

.03.03
-.0.00.44

.03.33
.03..134

-----

خطای اندازهگیری

.03311

.0.010

UNE

UNE

(نرخ بيكاری)

.0..30
.0.30...

.0.3.141

30......

.003.3

.03141

-----

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول آمار توصیفی رابطه دو به دو متغیرها را جدا از تأثیرگذاری سایر متغیرها نشان میدهد. .
تنها متغیرهایی که خطای اندازهگیری آنها کمتر از  3.درصد ( ).0.0شده است ،متغیرهای
هزینههای دولت و نرخ بیکاری میباشد  .این نشان می دهد که ارتباط میان مخارج دولت و متغیر
اشتغال مهم و تعیین کننده است.
جدول  .3-5آزمون ریشه واحد
GE

متغيرها

GINI

(ضریب جينی)

(سرانه مخارج

GDPL

FAC

(توليد ناخالص داخلی (تسهيالت بانكی

UNE

(نرخ بيكاری)

استانی دولت)

سرانه استانی)

سرانه استانی)

خطای اندازهگیری

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

شرایط پایایی

در سطح پایا

در سطح پایا

در سطح پایا

در سطح پایا

در سطح پایا

منبع :یافتههای پژوهشگر
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جدول  .4-5تخمين ضرایب الگو بر اساس روش گشتاورهای تعميم یافته
ضرایب

انحراف معيار

آماره t

خطای اندازهگيری

متغيرها
C

-.0143.41

.0..03.1

-30111.31

.03.04

))LOG(GINI(-1

-.0003014

.03.3..1

-10413041

.0....

)LOG(UNE

-.0.13.03
.0.03313

.0.31430
.0.14113

-10030.14
.013....

.0....
.0....

)LOG(GDPL

-.031..31

.0.30143

-004.3401

.0....

)LOG(FAC

.0..3003

.0.333.0

.01.3013

.0.3.3

)LOG(GE

R-squared
Adjusted R-squared

.03...33

Durbin-Watson stat

30401134

)Prob(J-statistic

.0313143

.0011334
منبع :یافتههای پژوهشگر

 بررسی ضرایب به لحاظ آماری نشان میدهد که تمامی ضرایب مدل معنادار هستند و این
نشان میدهد که این متغیرها بر توزیع درآمد در این سالها تأثیرگذار بودهاند.
 شاخصهای نیکویی برازش در جدول  4-1مانند ضریب تعیین ،مقدار  3.درصد برآورد
شده است که نشان میدهد متغیرهای مستقل  3.درصد از تغییرات متغیر وابسته (ضریب
جینی) را توضیح میدهند.
 مقدار آماره دوربین واتسون نیز  3040میباشد که به عدد  .نزدیک بوده و نشان از مناسب
بودن مدل به واقعیت و همچنین عدم خودهمبستگی در مدل است.
 مهمترین شاخص در تخمین گشتاورهای تعمیمیافته ،خطای اندازهگیری آماره سارگان (J-
) statisticمیباشد که بزرگتر از  .0.1برآورد شده که نشاندهنده انتخاب درست
متغیرهای ابزاری در مدل است.
با توجه به نتایج ،ستون خطای اندازهگیری نشان از تأثیر معنادار کلیه متغیرهای مستقل بر ضریب
جینی میدهد .سرانه هزینههای دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه ،تأثیر منفی و معنادار بر
ضریب جینی دارد .یعنی اگر سرانه هزینه های دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش یابند،
ضریب جینی یا توزیع نابرابر درآمد کاهش مییابد .همچنین نرخ بیکاری و تسهیالت بانکی سرانه
تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی دارد بطوریکه با افزایش این دو متغیر ،نابرابری درآمد نیز
افزایش خواهد یافت.
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 -7نتيجهگيری و پيشنهادات
در این پژوهش با استفاده از دادههای  13استان کشور ،بین سالهای  3131-3131به بررسی
اثر متغیرهای سرانه هزینههای دولت ،نرخ بیکاری ،تولید ناخالص داخلی سرانه و تسهیالت بانکی
سرانه بر توزیع درآمد پرداختیم .تجزیه و تحلیل اطالعات به روش دادههای تابلویی پویا ( )GMMو
نتایج گویای آن است که تخصیص هزینههای دولت و تولید ناخالص داخلی تأثیری معنادار و منفی
بر ضریب جینی استانها دارد .متغیر تسهیالت بانکی دارای تأثیری معنادار و مثبت بر روی ضریب
جینی بوده و به بدتر شدن توزیع درآمد منجر شده است .در ایران معموالً بخشی از اعتبارات
اعطایی سیستم بانکی کشور به صورت تکلیفی توسط بانک مرکزی تعیین میشود .ساز و کار
تخصیص این منابع از نظر تخصیص منطقه ای و مولد بودن طرح ها با مشکالت عدم کارایی و
تخصیص بیشتر به سمت فعالیتهای واسطهای و غیر مولد گرایش دارد و موجب افزایش نابرابری
درآمد استانی میشود .متغیر بیکاری تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی استانها داشته
است .افزایش بیکاری بر درآمد خانوارها تأثیر منفی داشته و منجر به توزیع درآمد نامتعادلتر
میشود .به عبارت دیگر ،هرگونه افزایش در بیکاری یا اشتغال ناقص ،از طریق افزایش شمار تعداد
افراد کمدرآمد ،به تشدید نابرابری توزیع درآمد کمک میکند.
پیشنهاد سیاستی این مطالعه،تخصیص مخارج دولت به منظور کاهش نابرابری توزیع درآمد در
استانها ی ایران به شیوه ای است که تخصیص اعتبارات سرمایهای و هزینهای در جهت گسترش
خدمات عمومی و زیرساختها در استانها ی محروم و دارای سطح توسعه پایین تر با نرخ افزایشی
انجام شود .با توجه به تأثیر معنادار افزایش تولید بر ضریب جینی استانها و دستیابی به رشد
اقتصادی باالتر ،باید سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد به منظور متنوع شدن اقتصاد انجام
شود.
در خصوص گسترش تسهیالت بانکی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری ،کاهش
تصدیگری دولت بر بانکها با ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی کشور و کارآمد کردن تسهیالت
پرداختی در چارچوب مقررات و بر اساس دیدگاه کارشناسی ضرورت دارد .در این صورت  ،از انتقال
تسهیالت و اعتبارات اعطایی به بخشهای اقتصادی ناکارامد جلوگیری می شود.
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