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 چکيده

مربوط بهه ارهرای   بررسی اثرکارآمدی  هدف از مطالعه حاضر،

یارانه کاالهای اساسهی بهر   های حمایتی دولت و پرداخت  سیاست

 طهی  ههای درآمهدی اسهتام همهدام     توزیع درآمد در بهی  دهه   

ههای سهری    داده در ای  بررسهی از . است 8319-8316ی ها سال

مهورد   ههای  سهال  استام طی درآمد -آمار هزینهمربوط به  زمانی

رههت   (OLS) مربعات معمهولی روش حداقل نظر و به کارگیری 

نشهام  دسهت آمهده    هنتایج ب. شد گیری استفاده  اندازه مدل تخمی 

از  ،و نهر  اشهتغال   کاالههای اساسهی   یارانهدهد که دو متغیر  می

در اسهتام  داری بر روی بهبود توزیهع درآمهد    اثرات مثبت و معنی

متغیرههای نهر    دوره مورد مطالعه برخهوردار بهوده و   همدام طی 

 تهثثیر نامناسهب بهر رونهد توزیهع درآمهد        مالیات مسهتیی   و تورم

 .اند استام داشته

 مقدمه 

های حمایتی توسط دولهت بهه منظهور     اررای سیاستامروزه 

ویژه اقشهار که     بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی عموم مردم و به

ویهژه آنرهه فشهار     درآمد، ضروری و غیهر قابهل انرهار اسهت، بهه     

وسهانات مورهود در بهازار ارز و افهزای      صادی ناشی از تورم، نتاق

ههای گششهته باعهد شهده کهه       های انرژی طی سال قیمت حامل

فاصله طبیاتی بی  اقشار درآمدی رامعه تا حدودی افزای  یابد و 

ههای معیشهتی    صاحبام درآمدهای پایی  با مشرل تثمی  هزینهه 

در ای  راستا حمایت از اقشار آسهیب پهشیر رامعهه از    . روبرو شوند

مله مباحثی است که دولت را مجاز به دخالت در امور اقتصهادی  ر

از کهه  طهوری   بهه . کنهد  خانوارها و تعدیل قدرت پرداخت آنها مهی 

هها و نیازههای    تهثمی  حهداقل خواسهته    ،دیدگاه عدالت اقتصهادی 

اساسی رهت تثمی  استیالل اقتصادی و ریشه ک  کهردم فیهر و   

محرومیت بر اساس اصل چهل و سوم قانوم اساسهی از واهای    

 توسهعه ههای   برنامه برای ای  منظور در. دولت شناخته شده است

 ارتماعی کشور بهر روی اراههه   -اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی

خهت یارانهه کاالههای اساسهی و     پرداو طرح ساماندهی اقتصادی 

مواد غشایی که بخ  قابل تورهی از هزینه مصهرفی خانوارههای   

بهر اسهاس تحلیهل    . دهد تثکید شده است ک  درآمد را تشریل می

 در اقشهار وسهیعی از خانوارهها    ، در حهال حاضهر  اکثر اقتصاددانام
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تردیهدی در  گونهه   رای ههی  و بوده مواره  اقتصادیکشور با فیر 

از آنها بر رای نمانهده  نمودم نظام حمایتی  ترو کارا تجهیز رهت

هها و   یارانهه اررای صحیح طرح هدفمند کهردم   موضوع لشا. است

به خصوص برای اقشار آسیب پهشیر رامعهه   کاالهای اساسی  اراهه

 . برخوردار است  های کالم اقتصادی در سیاستاهمیت خاصی  از

هرگونهه پرداخهت   یارانهه بهه   الزم به ذکر است که اصهطالح  

که به صورت نیدی یها  شود  گفته میاز محل خزانه دولت  یانتیال

بهه منظهور     کننهدگام کهاال و خهدمات    به خانوارها و تولید یکاالی

در . گیهرد  یم تعلقحمایت از اقشار ک  درآمد و بهبود توزیع درآمد 

 در رهت تخصیص بهینهه  یواقع پرداخت یارانه ی  ابزار اقتصاد

منابع کمیاب، تثبیت قیمت ها، توزیع بهتر درآمد و کاه  شراف 

 یسیاسهت حمهایت  و به طهور کلهی یه  نهوع      یهای درآمد گروه

نظیهر   یتوام به موارد ها می ازرمله ای  سیاست .باشد یم مناسب

 یکنندگام به منظور رههت دهه   از مصرف یحمایت از گروه معین

حمایهت از   آنها به سمت مصرف ی  کهاال یها خهدمت خهاص و    

مهورد نظهر    یتولید برخی کاالهها   کنندگام به منظور تشویق تولید

 یهها  کمه  و  مستیی  و غیرمسهتیی  های  کلیه یارانه. اشاره کرد

های دولت به حساب  هزینه وکه رز به بخ  خصوصی  بالعوض

ههای   همچنی  به کمه  . شوند محسوب مید یارانه آشرار نآی یم

اه تابعه خود و یا رهت کمه  بهه   مالی رایگام که دولت به دستگ

. شهود  گفتهه مهی  یارانه آشهرار  کند نیز  بخ  عمومی پرداخت می

 باشهد  قابل اررا می یمختلف یها ها به روش پرداخت یارانهاگرچه 

که روش انتخاب شده باید بیشهتری   ست ا دراینجا ینرته اصل اما

 .را با اهداف مورد نظر داشته باشد یسازگار

 فرآینهد نیز باید گفهت کهه در    توزیع درآمدله در ارتباط با میو

په  از پایهام   مصهرف از اقتصهاد رامعهه و     -چرخه کالم تولیهد 

مرحله تولید و فهروش محصهول، توزیهع درآمهد عبهارت اسهت از       

بهی  عوامهل   ای  یا منطیهتیسی  محصول ناخالص ملی چگونگی 

به بیانی دیگر، . اند داشتهنی   فرآیندای  در به نحوی تولیدی که 

چگونگی تیسهی  درآمهد ملهی    ی  رامعه، توزیع درآمد در اقتصاد 

ههها و طبیههات ارتمههاعی در نتیجههه عملرههرد سیسههت   بههی  گههروه

از  یعوامل مختلفه آنچه مسل  است . نماید تفسیر میاقتصادی را 

 یهها  ثهروت، موقعیهت  و  ارث  ،یغیهر رقهابت   یبازارهاورود قبیل 

، یامرانهات تحصهیل  دادهای ذاتهی و  اسهتع ، ی و ارتمهاعی خانوادگ

کسب درآمهد در یه  گهروه از رامعهه      ید که تواناینشو سبب می

 .تغییر کرده و موربات توزیع نابرابر درآمد در رامعه را فراه  آورد

امرانهات و   نشت اثرات مخهرب توزیهع نهابرابر   از  یبرای رلوگیر

وری و آ در ابتهدا فهراه   . ورهود دارد ممره   ، دو راه حل ها توانایی

کسب درآمدهای اولیه توسط عوامل تولید  گسترش امرانات برای

مجهدد درآمهد از طریهق    توزیهع  بالیوه مورود در رامعه و سهس   

کسب درآمدهای مالیاتی از اقشار پر مصهرف و دارای درآمهدهای   

پهشیر   باال و پرداخت سهمی از آنها به صورت یارانه به اقشار آسیب

معهاش بهرای ادامهه زنهدگی و     رامعه در راستای کسهب حهداقل   

 . استمرار امر تولید

با توره به موارد ذکر شده و اهمیت موضوع، ههدف از انجهام   

ای  مطالعه بررسی و پاسخگویی به ای  مسئله اساسی اسهت کهه   

ههای پرداخهت یارانهه کاالههای اساسهی و       آیا بی  اتخاذ سیاست

های  لچگونگی توزیع درآمد افراد رامعه در استام همدام طی سا

 داری ورود دارد؟ مورد مطالعه رابطه معنی

 مبانی نظری  .1

هها در اقتصهاد روامهع     با نگاهی به روند تاریخی نی  دولهت 

سه ربع آغازی  قرم بیسهت  بهه   طی  ،ابتدادر توام دریافت که  می

و همچنی  نهاتوانی اقتصهاد   ر دنبال مشاهده مصادیق شرست بازا

الگهوی توسهعه مبتنهی بهر      ،ارتمهاعی داری در تامی  رفاه  سرمایه

مشهی اصهلی اکثهر اقتصهادهای      عنوام خهط  دولت بهگری  تصدی

آشرار شدم مصادیق شرست سس  به دنبال . رهام حاک  گردید

  هتوانسهت رویررد نئولیبرالیسهمی   گششته، ربع پایانی قرمدر دولت 

طریهق   زهای بهازار محهور ا   توسعه سیاست زمینه مناسبی را برای

ارهرای ایه    البتهه   .نمایهد  فراه تعدیل ساختاری  استسیاررای 

المللهی و بها ههدف     توسط نهادهای بهی   ابسته سیاستی که عمدت

در بسیاری از ، گردید میتوصیه سازی اقتصاد  رها سمتحرکت به 

رویررد  .ه استبودنموفیی همراه یرسام و ای  کشورها با تجربه 

رویرهرد ردیهدی    توسعه بهازار محهور   در کنارتوسعه دولت محور 

ضهم  انتیهاد از    وطهرح گردیهد   م 99است کهه در اواسهط دههه    

در میابهل  نهه تنهها   رایگاه دولهت و بهازار را    ،های پیشی  دیدگاه
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 .مشاهده نررد بلره روابط متیابل آنها را ضروری دانسهت یردیگر 

دو نیه  مرمهل    دولت و بازاررویررد ردید برای به بیانی دیگر، 

کند که قادر  نهادی ارتماعی معرفی میا رو دولت  استقاهل ه  

محیطهی  در رامعهه،   مهد و توانمنهد  آاست با ایجهاد نهادههای کار  

کهارگزارام فعهال در عرصهه    مناسب برای تنظی  روابط اقتصادی 

موربهات رشهد اقتصهادی را    فراه  آورده و رامعه تولید و مصرف 

 بهه تهوام   مهی رویررد ردید از واای  اصلی دولت در  .مهیا سازد

تثبیهت  و  توزیع مجدد درآمد ،تخصیص بهینه منابع ی نظیرموارد

. اشهاره نمهود   (رشهد، تهورم، اشهتغال   ) های مه  اقتصادی شاخص

در سهطح  های مهالی   سیاستاتخاذ تواند با  دولت میکه  طوری به

بر درآمد، دارایی و مصهرف  وضع مالیات ی از طریق اقتصادکالم 

مستیی  به دو هدف تخصهیص  طور  به ،پرداخت یارانههمچنی  و 

طور غیر مستیی  بهه ههدف    به بهینه منابع و توزیع مجدد درآمد و

 .سوم دست پیدا کند

از یهه  پرداخههت  یارانههه عبههارت اسههتدر ادبیههات اقتصههادی 

مستیی  یا غیر مستیی  دولتی، ی  امتیاز اقتصادی و یها اعطهای   

که بهه موسسهات خصوصهی، خانوارهها و یها دیگهر         ررحام ویژه

وضعیت افهراد و دسهتیابی بهه    ی احدهای تولیدی در رهت ارتیاو

بر اسهاس  . شود ارتماعی داده می -اهداف رشد و توسعه اقتصادی

ای  تعری ، یارانه مستلزم انتیال میداری از درآمهد بهی  دولهت و    

هها   کهه دولهت   طوری به. مختل  بخ  خصوصی استهای  گروه

آنها  ،تخصیص منابعف بهینه اهدامنظور تحیق به کنند  تالش می

 .نمایند هدایت به صورت هدفمندهای مورد نظر  به بخ را 

بنها بهه   ممر  اسهت   ینظام اقتصاد آنچه مسل  است در ی 

بهروز  ، ینظام تولید یاز رمله ورود انحصارات، عدم کارآی یدالیل

کهه سیسهت  عرضهه و     شهود مورهب    و رنگی سیاس یها بحرام

ه و بهازار بها   ادها را از دسهت د  تیاضا قدرت ایجاد تعادل در قیمت

ممر  است یا ها مواره گردد و  قیمت رشدکمبود شدید عرضه و 

در ایه   . کنندگام مواره نشهود  تولیدات با استیبال مصرف هعرض

خارج از بازار، دخالت نموده و در امهر   یموارد دولت به عنوام عامل

 ، تشویق تولید، کنترل مصرف، نظهارت و دخالهت در  یگشار قیمت

 به که کند را مطرح میای  ی یارانهها پرداختنظیر   یتوزیع، واایف

بهها هههدف حمایههت از اقشههار هههای تثبیههت قیمههت  سیاسههتآنههها 

ههای حمایهت از    اتخاذ سیاسهت  .کننده گویند کننده و تولید مصرف

تولیهد آم سهری از   در مهورد  نوع پرداخهت یارانهه توسهط دولهت     

تولید در سطحی  همراه بوده وی زیاد یفایدة خاررکه با  یکاالهای

با نگاهی به . گیرد نیز کاربرد دارد میتر از سطح بهینه شرل  پایی 

 یتولید ی  کاالی معی  برا گردد، چنانچه مشاهده می( 8) نمودار

باشهد،  و مورد تورهه دولهت   مثبت  یخارر یپیامدها یرامعه دارا

و ( Di)ی افراد تابع تیاضااز رمع  Df))کل رامعه  یتیاضا یمنحن

دست خواهد آمهد   هحاصل از تولید آم کاال ب( Dm) یفایده ارتماع

که   از آنجایی. دارندfpبا قیمت  Qf تمایل به خرید و افراد رامعه

، قادر به حصهول نیطهه   یمرانیزم بازار، به تنهایدرچنی  شرایطی 

دولهت   ،نیستسازی رفاه ارتماعی  بهینه تولید، با توره به حداکثر

بهه انهدازه    (Qf) نیطهه بهینهه تولیهد   به حصول برای مجبور است 

به تولید انگیزه رهت تا پرداخت نماید قسمت هاشور خورده یارانه 

توانهد مرمهل    بنهابرای  پرداخهت یارانهه مهی     .ایجاد شود Qfمیدار

 .های بازار باشد مرانیزم قیمت

 

 یپرداخت یارانه و توزیع رفاه اجتماع -1نمودار 

توانهد منشهث اخهتالل در     که پرداخت یارانه می البته از آنجایی

قیمت نسبی و لطمه زدم به تخصیص بهینه منهابع تولیهد باشهد،    

دخالت دولهت رههت ههدایت سهطح اشهتغال و تولیهد بهه نیهاط         

کارآمدتر از نظهر اقتصهادی، صهرفا در شهرایط بهازار نهاقص و در       

کارگیری عوامهل تولیهد    هپشیر بودم رامعه از نظر ب صورت ارفیت

های پرداختی، به آم نهوع از   در میام انواع یارانه .پشیر است توریه

های انتیالی که رهت ربرام بازپرداخت قسمتی از قیمهت   پرداخت
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کننده صورت  کاال یا خدمت به منظور افزای  قدرت خرید مصرف

معموال انگیزه دولهت در پرداخهت   . مصرفی گویند  پشیرد، یارانه می

کاالههای اساسهی     های مصرفی، پایی  نگه داشهت  قیمهت   رانهیا

هها موربهات دسترسهی     است تا با کنترل و کهاه  رشهد هزینهه   

البتهه بهدیهی   . طبیات ک  درآمد رامعه به ای  کاالها فراه  آیهد 

ههای   است که اعمال هرگونه سیاست مالی مه  رملهه پرداخهت   

درامد و سس  بر بر چگونگی توزیع  ای توسط دولت، در ابتدا یارانه

سهیموم  . ثیر خواههد گشاشهت  ثروند رشهد و توسهعه اقتصهادی ته    

خهود بها عنهوام رشهد اقتصهادی و      های  کوزنت  در یری از میاله

ای  فرضیه را مطرح نمود که در  8911نابرابری درآمدی در سال 

، نهابرابری درآمهدی نخسهت    یمسیر توسعه اقتصادی هر کشهور 

م در سهطح معینهی، بهه تهدریج     افزای  یافته و پ  از ثابت ماند

 ای  الگو، بعدا بهه منحنهی نعهل واروم کهوزنت     . یابد کاه  می

 فرآینهد توسعه اقتصادی را بهه عنهوام    او .معروف شد[ 8] (8911)

اقتصهاد نهوی  یها شهههری     گهشار اقتصهاد سهنتی یها روسهتایی بهه      

که در مراحل اولیهه توسهعه، اخهتالف     کند میبیام و  کرده معرفی

در ایه   . گهردد  مهی سطح دستمزد بی  بخ  سنتی و نوی  زیهاد  

 یدر مراحل بعدی توسهعه، توزیهع درآمهد رو بهه بهبهود     دیدگاه و 

بخ  مهدرم سهطح   به رشب شمار بیشتری از مردم با  شته وگشا

بررسهی آمهاری   هها   بعد .شود بخ  نوی  نزدی  می ها بهدستمزد

 کشههور 69یا ههههای منطیهه ، بههر مبنههای داده[2] (8996) آهلوالیهها

 6کشهور توسهعه یافتهه و     83کشور در حهال توسهعه،    18شامل )

به ای   .دیبه تثثیر قوی فرضیه کوزنت  انجام( کشور سوسیالیست

ههای   توام به ای  نظریه آشرار رسید که اتخاذ سیاست ترتیب می

 صهورت نیهدی  های مصرفی بهه   نوع پرداخت یارانه مالی دولت از

کاال برگ، در صورت  اراههصورت ارزشی از طریق  هیا ب( درآمدی)

تواند بر چگونگی توزیهع مجهدد درآمهدها و     توزیع هدفمند آم می

 .روند رشد و توسعه اقتصادی رامعه تاثیرگشار باشد

در مورد اثر شاخص تهورم بهر روی چگهونگی توزیهع درآمهد،      

 که افزای  دارند داعتیا [3] (8999)افرادی نظیر بلیجر و گوهررو 

 اقتصادی معضالت گرفت  باال باعد تورم سطح و نیدینگی حج 

 .شهود  رامعه می در درآمد توزیع شدم بدتر و فیر افزای  شراف و

 که معتیدند [1] (8916) الیندردر حالیره افرادی نظیر بالن  و ب

اوضهاع   بهر  مثبهت  آثهاری  اقتصهادی،  سیسهت   در تورم مالی  ی 

تهر درآمهد    و توزیع مناسب بیراری   سطحکاه از رمله اقتصادی

 .گشارد را بر رای می

 ادبيات تجربی . 2

خصوص چگونگی توزیع درآمد در اقتصهاد  در  زیادیمطالعات 

. روامع و اهمیت آم در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است

در مطالعه خود بر روی منتخبی از کشورها بهه  [1] (8992) آدلم 

 در 8919تها  8969یها سال بی  درآمد توزیعای  نتیجه رسید که 

 زیهادی  میهزام  به ،توسعه حال در غیرکمونیست کشورهای گروه

 کشهورها  ایه   های مختل  گروه در درآمد تمرکز اما شده نابرابرتر

 درآمدها تمرکزای  در حالی است که  .است روندی متفاوت داشته

 نفت صادرکننده و درآمد ک  کشورهای در( نابرابری توزیع درآمد)

 غیهر  متوسط درآمدبا کشورهای  برعر  در و یافته افزای  بسیار

 در[ 6] (8991) وایل. است کرده پیدا کاه  زیادی میدار به ینفت

خهدمات  اراههه    زطریهق هها ا  توزیهع یارانهه  " عنوام تحتای  میاله

ای  میایسه به بررسیهای آماری  تحلیلو با برارگیری  "بهداشتی

 خهدمات بهداشهتی  پرداخت یارانهه در بخه    چگونگی استفاده از

 8919ال و در سه  انهدونزی رهت تاثیرگشاری بر توزیع درآمهد در  

بخه  بهداشهت   پرداخت یارانه به گیرد که  نتیجه می او. پرداخت

بر توزیع درآمد میام اقشار پایی  درآمدی به خصوص در منهاطق  

از دیهدگاه   .داری داشهته اسهت   عنهی تهثثیر م  اندونزیروستا نشی  

و توزیهع  فیرزدایهی   ، ههر گونهه تهالش در رههت    میالهه نویسنده 

بایست با تاکید هر چه بیشهتر بهر    می در اندونزیتر درآمد  مناسب

 لیویکهاپیگ .عمومی مهردم باشهد  بهداشت به بخ  یارانه پرداخت 

توزیع درآمد، مخارج عمهومی  "ای با عنوام  هعلطادر م [9] (8991)

نی  فزاینده مخارج عمومی در کشهورهای   به بررسی "و برابری

پهولی بهر    های انتیالی پولی و غیر تپرداخ همچنی  تاثیر وصنعتی 

کنهد   عنوام میدر تحییق خود وی . پرداختتوزیع درآمد در ایتالیا 

اختاری بها حضهور سه    مطهابق که الگوهای تعادل عمومی بایستی 

تهاثیر  از   یبهتر با آم درکو همزمام  نموده تغییربخ  عمومی 

ای   بنابر. بورود آیدقوانی  غیر بازار مجدد درآمد مربوط به توزیع 

بهه عنهوام   باید به علوم اقتصادی به طور کلی کند که  می توصیه
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 (8999) سارلهمچنی   .کردی  ساز و کار تخصیص منابع نگاه 

 ر توزیع درآمدباثر متغیرهای کالم "ای تحت عنوام  در میاله [1]

 توزیهع درآمهد  ،به بررسی چگونگی تاثیرپشیری "کشور منتخب 12

اقتصادی در منتخبی از کشهورها پرداخهت، در   متغیرهای کالم از 

هههای  نظههام یکشههور مههشکور دارا 12کشههور از هفههت حالیرههه 

مطالعهه ضهریب    پ  از انجام تخمی  بهوی  .بودند یسوسیالیست

منحنههی )شههرل معرههوس  uورههود یهه  تههابع  یو بررسهه یرینهه

دهد   یپیوند م یرا به سطوح درآمد یدرآمد یکه نابرابر( کوزنت 

سهطح   ،یعوامل مهوثر بهر ضهریب رینه     مطالعه،در ای   .پرداخت

زمام و تجربهه کشهور سوسیالیسهت و غیهر سوسیالیسهت       ،درآمد

 .نده شددر نظر گرفت یهمراه چند متغیر مجاز به

 

 

 y، یمجههازی متغیرههها di ،یضههریب رینهه GiNiکههه در آم 

 واحهد و عهدد   برابهر بها  کشور بودم سوسیالیست  نمادSoc درآمد، 

نتایج  .هستندزمام نیز متغیر  yearصفر و برابر با درغیر اینصورت 

 یمنحنهه)شههرل معرههوس  u یمنحنهه ی، ورههودبررسههحاصههل از 

 .نمودتاهید را ( کوزنت 

با ( 8392) حیییت توام به مطالعه داخلی می مطالعاتاز رمله 

بررسهی نهابرابری توزیهع درآمهد در اسهتام کهریلویهه و       " عنوام

 ههای نهابرابری توزیهع    شهاخص اشاره نمود که در آم  ،"احمد بویر

احمد بها شهاخص نهابرابری کهل     درآمد در استام کهریلویه و بویر

 شهامل  استفادههای مورد  شاخص. قرار گرفتمیایسه مورد کشور 

 19هها، سهه     یهل، دهه   الورنز، ضریب رینی، شاخص تمنحنی 

از بهاال  درصهد   29متوسط و سهه   درصد  19پایی ، سه   درصد

ای  . بودندبه تفری  مناطق شهری وروستایی درآمدی های  گروه

درآمهد در اسهتام    کهه میهزام نهابرابری توزیهع     دادمطالعه نشهام  

نسبت بهه سهال    61و  69، 66 یها سالاحمد در کهریلویه و بویر

طهرح  یه   در ( 8391) پژویهام همچنهی    .کاه  یافته است 16

 "پشیر حمایتی از قشرهای آسیبهای  سیاست" تحیییاتی با عنوام

مورد تجزیه  8362-8361را در دوره زمانی  توزیع درآمد چگونگی

های توزیع درآمد مهورد اسهتفاده    شاخص. و تحلیل قرار داده است

 19پهایی ، سهه     درصهد  19مطالعه، ضریب رینی، سه  در ای  

، هها  ده باالی طبیات درآمدی،  درصد 29متوسط، سه   درصد

. هسهتند حداکثر شراف درآمدی و نسبت مصرف شهر بهه روسهتا   

درای  طرح تحییق په  از تخمهی  منحنهی انگهل بهرای نهام،       

 ههها، آمهههای درآمههدی  محاسههبه کشهه و  پههروتئی  و انههرژی،

 .اراههه گردیهد  هها   برای حشف یا محدود کردم یارانهه پیشنهاداتی 

مه  اقتصاد  یاثر متغیرها" عنوامبا   یا در میاله( 8391)ی ابونور

 یبهها اسههتفاده از اطالعههات و آمههار سههالها  ،"بههر توزیههع درآمههد

، شههامل (هزینههه)عوامههل مههوثر بههر توزیههع درآمههد   8319 – 99 

بهه ههر    یانتیهال  یها پرداختکار، تورم، نسبت اشتغال،  یور بهره

نتایج مطالعه نشام  .را مورد بررسی قرار داد  یخانوار و هزینه دولت

مورهب   کهار  ینیهرو  یور افزای  نسبت اشهتغال و بههره   داد که

دولت  یها توزیع درآمد ولی افزای  هزینه یکاه  سطح نابرابر

گیهری   او نتیجه. دشو یم یافزای  سطح نابرابرباعد  ها و مالیات

 یمهال  یهها  غلط سیاستکه ای  امر نشام دهنده عملررد کند  می

نظهام مالیهاتی بجهای کهاه       بهوده و توزیهع درآمهد    یدولت برا

 .نابرابری اقتصادی در رهت افزای  آم عمل نموده است

تحهت عنهوام   مطالعهه خهود   در ( 8313)ی کهار و زیبهای   طراز

 روامهع  فیهر در  درآمد و توزیع و یارتماع رفاه یمعیارها یبررس"

 اصفهام و فارس استام های یمورد مطالعه - یشهر و یروستای

 ،یرینه  درآمد یعنهی ضهریب   توزیع ضرایب به بررسی "سمنام و

 بهه  منتخهب  سهه اسهتام   یتایل برا شاخص و آترینسوم شاخص

 و هزینه طرح خام براساس اطالعات و یروستای -یشهر تفری 

 ضرایب میایسه بادر ای  مطالعه  .پرداختند 8399 خانوارسال درآمد

 نیهاط  در ناعادالنه درآمهد  توزیع ورود ،شده درآمد محاسبه توزیع

 مهورد تاییهد قهرار    ینیهاط شههر   به نسبت استام سه هر یروستای

 تفهاوت  از حرایهت  مطالعهه  ایه   حاصل از نتایجهمچنی  . گرفت

در منهاطق   درآمهد  توزیع و فیر ی،ارتماع رفاهبی  سطوح  دار یمعن

همچنهی  دادگهر و    .مختله  دارد  یهها  اسهتام  یشهر و یروستای

بررسی اثر مالیات حیوق بر "ای با عنوام  در میاله( 8319) غفاری

، نی  توزیعی مالیات بر حیوق و دسهتمزد  "توزیع درآمد در ایرام

ضریب رینی و سهه  درآمهد   های  را بر روند توزیع درآمد، شاخص
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ابتدا با اسهتفاده   برای ای  منظور،. ها مورد مطالعه قرار دادند ده 

از درآمهد  هها   از آمار هزینه خانوارها، ضرایب رینی و سه  دهه  

های نهابرابری فهوق در    محاسبه شده و سس  تغییرات در شاخص

نتهایج گرفتهه شهده    . اثر اعمال مالیات مورد بررسی قهرار گرفتنهد  

ها و نواقص مورهود در   بیانگر ای  واقعیت است که با ورود ضع 

ستانی کشور، توزیع درآمد پ  از وضع مالیات بهر  سیست  مالیات ا

های انتیالی، نسبت به وضعیت قبهل از مالیهات و    درآمد و پرداخت

او همچنهی   . پرداخت یارانه به کاالهای اساسی بهتر شهده اسهت  

گیرد که اعمال نر  مناسب مالیاتی و همچنی  پرداخت  نتیجه می

ههای   ثبت بی  ده یارانه به کاالهای اساسی، از اثرات توزیعی م

 .درآمدی رامعه برخوردار هستند

 روش .3

روش حداقل و از  تحلیلی بوده -توصیفیاز نوع حاضر تحییق 

بهرای  رمعهی   گیری از مباحد هه   و بهره( (OLSیمربعات معمول

 های سری زمهانی  دادهگیری و تجزیه و تحلیل  تخمی  مدل انداره

های  آوری داده رمع منبع. شود فاده میاست مربوط به استام همدام

نتایج تفصهیلی بودرهه خانوارهها بهه تفریه  منهاطق       اطالعاتی، 

درآمهد مرکهز آمهار ایهرام،      -آمارهای هزینهو شهری و روستایی 

، کنندگام کنندگام و تولید سازمام حمایت از مصرفی، بان  مرکز

ریهزی   برنامهه  و   و سهازمام مهدیریت   سازمام امور مالیاتی کشهور 

بها  . باشد می 8319 ه8316ی ها سالبرای کشور در استام همدام 

زمینه توزیع درآمهد،   توره به مطالعات تجربی انجام شده قبلی در

ساختار کلی مدل برای بررسی اثر متغیرهای موثر بر توزیع درآمد 

 .در نظر گرفته شد( 8)استام به صورت رابطه 

(8) G =f (GDPP, SUBP, TAXP, L, p) 

 :که در آم

 G : در مناطق شهری استام( شاخص نابرابری)ضریب رینی.  

 GDPP :        تولید ناخهالص داخلهی سهرانه اسهتام بهه قیمهت ثابهت 

 .(ریال) 96

 SUBP:در منهاطق شههری    96م به قیمهت ثابهت   یارانه سرانه استا

 .(ریال)

 TAXP : (ریال) 96مالیات مستیی  سرانه به قیمت ثابت. 

 L :  (نفر)در مناطق شهری استام تعداد شاغلی. 

 P :نر  تورم در مناطق شهری استام.  

همچنی  برای آزموم اثر متغیرهای مستیل بر شاخص نابرابری 

 .استفاده شد( 2)در مدل، از فرم تبعی لگاریتمی به شرح رابطه 

(2) Ln(G) = a0 + a1Ln(GDPP) + a2Ln(SUBP) + 

a3Ln(TAXP) + a4Ln(L) + a5Ln(P) + ei  

، از وزیهع درآمهد  چگونگی تدر بررسی الزم به اشاره است که 

 شاخص ضهریب رینهی  یعنی  نابرابری درآمدتری  شاخص  متداول

گیری پراکندگی آماری  ضریب رینی ی  واحد اندازه .استفاده شد

برابهری  ) شود که ارزشهی بهی  صهفر    نسبتی تعری  می با است و

بها  . دارد (یع درآمدتوز برابری مطلقنا)و ی  ( توزیع درآمد مطلق

، میدارهزینهه  (n) ی درآمهدی ها گروهتعداد  داشت  اطالعاتی نظیر

 ای هزینهه ههای   گهروه وزم هر یه  از  و همچنی   (Yi) گروه هر

(Wi)، شاخص ضریب رینی (G)  استمحاسبه قابل  (3) رابطهاز: 

(3) 
 

 ها یافتهنتایج و . 4

اسهتام   یهارخانوا یوضعیت شرایط واقعرهت مشخص شدم 

سهه   تغییهرات  ابتهدا رونهد   در بهی  آنهها،    توزیع درآمدو چگونگی 

سهه  کاالههای   همچنهی   در بودرهه خهانوار و    یخهوراک  یکاالها

سهاالنه خانوارههای    یخهوراک  یهها  هزینه اساسی مشمول یارانه در

ههای   گهروه  ی قهرار گرفهت و سهس    مورد بررس یو روستای یشهر

 بها اسهتفاده از  ستایی استام خانوارهای مناطق شهری ورو یا هزینه

ههای   براسهاس گهزارش  . شهدند  میایسه یضریب رینتغییرات روند 

انهواع کاالههای    ،هها ربودرهه خانوا دربهاره  تفصیلی مرکز آمار ایرام 

خوراکی و "مورود در سبد کاالی خانوارهای ایرانی به دو مجموعه 

 :شوند میتیسی  به شرح ذیل "غیر خوراکی"و  "دخانی

آرد، رشته،  -8: گروه 9های خوراکی و دخانی در  گروهمجموعه 

آم و ههای   شیر و فرآورده -3 ،گوشت -2 ،آمهای  غالت و فرآورده

  ،هها  و سهبزی هها   میهوه  -1 ،هها  ها و چربهی  روغ  -1 ،پرندگام تخ 

هها، چهای، قههوه و     قند و شرر، شیرینی -9 ،خشربار و حبوبات -6

  ،یر ترکیبههات خههوراکیههها و سهها ههها، چاشههنی ادویههه -1 ،کاکههاهو

ههای غیهر    مجموعه گروه و ها، غشاهای آماده و دخانیات نوشابه -9

)YW(
Ynn

G ii
2

21
1
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لوازم،  -3 ،مسر  -2 ،پوشاک و کف  -8: گروه هفتخوراکی در 

 -1 ،بهداشههت و درمههام -1 ،اثاثیههه، ملزومههات و خههدمات خههانوار 

ههها و خههدمات  تفریحههات، سههرگرمی -6 ،نیههل و ارتباطههات و حمههل

 .کاالها و خدمات متفرقه خانوار -9 و فرهنگی

و  تحلیل ساختار بودره خانوارهها در ادبیات اقتصادی مربوط به 

که بها افهزای     آمده استآلمانی  [9] ارنست انگلبر اساس نظریه 

کههل مخههارج نسههبت بههه  درآمههد، سههه  مخههارج خههوراکی خههانوار

البته ورود رابطه منفهی میهام   . (ضریب انگل) یابد خانوارکاه  می

خوراکی خانوار، به معنای کهاه  واقعهی   های  درآمد و هزینه سطح

ست کهه بها   ا  دهنده آم بلره نشام ،مصرف کاالهای خوراکی نیست

تهر   افزای  درآمد، سرعت افزای  مصرف کاالهای خوراکی آهسته

یه   ا  هبه . شهود  شده و مازاد بودره صرف کاالهای غیر خوراکی می

ههای خهانوار    به کل هزینهخوراکی های  ترتیب کاه  نسبت هزینه

نتهایج حاصهل از آمهار    . باشد میمبی  افزای  رفاه متوسط خانوارها 

 :که ها نیز نشام دادند توصیفی داده

هزینه کاالهای خوراکی در سهبد مصهرف خانوارههای    سه   -

 یافزایشه رونهد  8369تا  8319 های سال طیشهری استام 

ای کهه دار  8391بهه رهز سهال    )بهه بعهد    8369و از سال 

و  داشهته اسهت،  روند کاهشی  (بیشتری  ضریب انگل است

 دوره مهورد مطالعهه،  طهی  توام گفهت کهه    می  یکل به طور

 دوبها کهاه    سه  هزینهه خهوراکی خانوارههای شههری     

موارهه بهوده اسهت     (درصهد  29درصهد بهه    29از) درصدی

 .(8ردول )

ضریب انگل ی و خوراك یها هزینه -1جدول 

 (ریال :ارقام)استان   خانوارها در

 ضریب انگل

 خانوارهای

 روستایی

 ضریب انگل

خانوارهای 

 شهری

 یها هزینه

 یخوراك

 روستایی خانوار 

 یها هزینه

 یخوراك

 خانوار شهری 

 سال

111/9 291/9 1/886239 6/831111 8319 

196/9 326/9 1/91116 2/819611 8369 

191/9 311/9 8/99612 1/899111 8368 

191/9 311/9 6/819219 2/289913 8362 

 ضریب انگل

 خانوارهای

 روستایی

 ضریب انگل

خانوارهای 

 شهری

 یها هزینه

 یخوراك

 روستایی خانوار 

 یها هزینه

 یخوراك

 خانوار شهری 

 سال

128/9 113/9 3/231922 8/296139 8363 

131/9 119/9 219119 318191 8361 

183/9 162/9 396923 1/186299 8361 

191/9 112/9 8/338119 1/166633 8366 

119/9 192/9 3/321163 6/119939 8369 

169/9 186/9 126191 116666 8361 

111/9 391/9 191911 196996 8369 

123/9 391/9 113819 688321 8399 

132/9 199/9 696282 629219 8398 

196/9 189/9 631638 613219 8392 

111/9 311/9 616168 923969 8393 

118/9 316/9 181998 198121 8391 

196/9 632/9 998918 2899983 8391 

192/9 361/9 8212389 8161939 8396 

138/9 393/9 2991692 2919336 8399 

116/9 326/9 2261122 2331216 8391 

129/9 383/9 3826939 3238993 8399 

186/9 311/9 1121169 1113932 8319 

189/9 312/9 1918662 1896269 8318 

119/9 399/9 1618362 1916999 8312 

118/9 329/9 9916999 6696981 8313 

121/9 211/9 9986999 1999329 8311 

112/9 212/9 82929191 89689292 8311 

116/9 292/9 83912919 88819898 8316 

 های پژوهش یافته: مأخذ

هزینه کاالهای خوراکی در سبد مصهرف خانوارههای    سه  -

بها رونهد    8399 تها  8319 ههای  سال طی روستایی استام

درصد مواره بهود،یعنی   19افزایشی و کاهشی نزدی  به 

طی دوره مورد بررسی نیمی از کل هزینه خانوار روستایی 

ه است، در حالیرهه  را هزینه خوراکی و دخانی تشریل داد

به بعد، روند کاهشی را در ای  زمینه شاهد  8399از سال 

دوره مهورد  طهی  توام گفت کهه   بودی  و به طور کلی می
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سه  هزینه خوراکی و دخانی نسهبت بهه هزینهه     مطالعه،

بهه   8319درصد در سهال   11وار روستایی از کل ی  خان

 . (8ردول )کاه  یافته است 8316درصد در سال  11
ای خانوارهای شهری استام  های هزینه میایسه ده برای  -

شاخص نابرابری نسهبت  ، از 8316تا  8319یها سالطی 

افهراد  درصهد ثروتمنهدتری     29هزینه صرف شده توسهط 

 29صرف شده توسطبه هزینه ( ده  نه  و ده )رامعه 

فاده اسهت ( دهه  اول و دوم )درصد فییرتری  افراد رامعه 

البته بایهد گفهت کهه میایسهه شهاخص یهاد شهده و        . شد

مختلهه  بههه طههور حههت   یههها سههال یتغییههرات آنههها طهه

دهنده بهتر یا بهدتر شهدم وضهع توزیهع درآمهد در       نشام

ارقام یاد شهده   یبا بررس یرامعه شهری استام نیست، ول

توزیع درآمد در رامعهه   یها توام به ویژگی  یم یتا حدود

انهدازه شهاخص طهی    نتهایج نشهام داد کهه    . دست یافت

و از روند منظمی پیهروی نرهرده    8319-8399ی ها سال

الزم  .دوره ر  داده اسهت دردههه اول   آمبیشتری  میدار 

برنامه سوم توسهعه   یاست که نوسانات شاخص طبه ذکر

 یدر واقهع ثبهات نسهب    و دیگهر بهوده   یهها  کمتر از دوره

دوره یهاد شهده نشهام     یطه را کشور و اسهتام   یاقتصاد

 . (2ردول )دهد  یم

باال  یدرصد خانوارها 22نسبت هزینه  - 2جدول 

ضریب  ودرصد پایين درآمدی  22درآمدی به 

 )1319-1316(استان یو روستای یمناطق شهر یجين

ضریب 

 جینی

 روستایی

ضریب 

 جینی

 شهری

درصد  02نسبت 

درصد  02باالبه 

مناطق  پایین

 روستایی

 02نسبت 

 02درصدباالبه 

مناطق  درصد پایین

 شهری

 سال

988/9 638/9 13/92 99/19 8319 

139/9 621/9 19/38 98/11 8369 

169/9 621/9 11/29 29/12 8368 

619/9 691/9 2/18 28/31 8362 

119/9 196/9 11/32 69/26 8363 

113/9 111/9 33/29 81/13 8361 

111/9 199/9 12/89 28/23 8361 

ضریب 

 جینی

 روستایی

ضریب 

 جینی

 شهری

درصد  02نسبت 

درصد  02باالبه 

مناطق  پایین

 روستایی

 02نسبت 

 02درصدباالبه 

مناطق  درصد پایین

 شهری

 سال

113/9 191/9 31/89 28/21 8366 

198/9 311/9 12/89 99/1 8369 

113/9 181/9 11/81 21/22 8361 

196/9 191/9 99/39 39/89 8369 

189/9 132/9 23/32 11/89 8399 

191/9 196/9 16/28 22/82 8398 

391/9 399/9 63/89 18/83 8392 

366/9 119/9 89/89 69/82 8393 

186/9 313/9 11/28 83/81 8391 

191/9 139/9 19/39 91/82 8391 

111/9 119/9 91/81 11/83 8396 

113/9 196/9 99/21 89/81 8399 

129/9 182/9 3/21 81/9 8391 

311/9 116/9 98/1 19/9 8399 

192/9 121/9 11/9 83/88 8319 

129/9 111/9 81/88 19/89 8318 

391/9 139/9 92/89 29/88 8312 

116/9 136/9 99/89 26/82 8313 

128/9 133/9 28/88 19/88 8311 

139/9 129/9 21/88 91/9 8311 

111/9 113/9 32/82 81/89 8316 

 های پژوهش یافته: مأخذ

 یای خانوارههای روسهتای   ههای هزینهه   میایسه ده برای  -

شهاخص  ، نیهز از  8316تها   8319یهها  سهال استام طهی  

درصههد  29نسههبت هزینههه صههرف شههده توسههط  نههابرابری

بهه هزینهه   ( ده  نه  و دهه  )ثروتمندتری  افراد رامعه 

 درصههد فییرتههری  افههراد رامعههه  29صههرف شههده توسههط

 نتایج نشام داد کهه طهی   .فاده شداست( ده  اول و دوم)

توسهعه،  اول و دوم ههای   دهه اول بعد از انیالب و برنامه

 آم بیشتری  میهدار ی داشته که روند نامنظم ای  شاخص

 آم نیهز  و کمتهری  میهدار   62و 19 یهها  سهال مربوط به 

 . (2ردول ) باشد می 99مربوط به سال 

ضهریب رینهی در منهاطق شههری      حاصل از بررسینتایج  -

هرچنهد در طهول ایه  مهدت از      داد که ای  ضریبنشام 
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نوساناتی برخوردار بوده ولی در کل نشام دهنده کهاه   

 طهوری کهه میهدار    بهه  ،باشهد  آم در طی ای  سه دهه می

در سههال 11/9بههه رقهه   8319در سههال 63/9ضههریب از 

ضریب رینهی در   ،برنامه اولهای  سال  طی. رسید 8316

ه به  8393درسالو  بودهبرخوردار  ازنوساممناطق شهری 

ایه     هه   ی برنامه دوم توسعهها سالطی  .رسید 119/9

برنامهه  در سال آخر  وضریب دارای نوسانات زیادی بوده 

از شهروع برنامهه سهوم تها آخهر      . افزای  یافت 111/9به 

بدوم تغییهر بهاقی    1/9برنامه ای  ضریب تیریبا در حدود 

ضهریب   حاصل از بررسهی نتایج همچنی   .(2ردول)د مان

دهنده کاه  نابرابری  نشامنیز رینی در مناطق روستایی 

که میدار ضریب از طوری  به. است دوره مورد مطالعهطی 

از . رسههید 8316در سههال  11/9بههه  19در سههال  988/9

نرات قابل توره در مهورد وضهعیت توزیهع درآمهد نیهاط      

 رینههی بهههروسههتایی کههاه  قابههل مالحظههه ضههریب  

 .بود 8393سالدر  361/9میدار

با استفاده از آزموم گیری در ابتدا  رهت تخمی  مدل اندازه -

پایهایی متغیرهها مهورد     ،(ADF)دیری فولر تعمی  یافتهه  

کهه سهه    نمهود نتایج آزموم مشخص . گرفتآزموم قرار 

بهها یهه  بههار    Ln(L)و  Ln(GDP) ،Ln(SUB)متغیههر 

  متغیرههها پایهها هسههتند بههه همههراه سههایرگیههری  تفاضههل

 (. 1و  3ردول )

 ها در سطح داده ADFنتایج آزمون  -3جدول 

 متغیر
مقدار 

 بحرانی

آماره 

ADF 

عرض از 

 مبدا
 روند

نتیجه 

 آزمون

L(G) 11/3- 69/3 -پایا ندارد دارد 

L(GDPP) 6/3 -19/2 -ناپایا دارد  دارد 

L(SUBP) 19/3 -39/2 -ناپایا دارد دارد 

L(TAXP) 19/3 -93/3 -پایا ندارد دارد 

L(L) 11/3 -29/8 -ناپایا ندارد ندارد 

L(p) 11/3 -66/3 -پایا ندارد دارد 

 های پژوهش یافته: مأخذ

 با تفاضل مرتبه اول ADFنتایج آزمون  -4 جدول

 ADFآماره  مقداربحرانی متغیر
عرض از 

 مبدا
 پایایی روند

L(GDPP) 62/3- 19/1 -پایا دارد دارد 

L(SUBP) 1/3 -9/1 -پایا ندارد ندارد 

L(L) 19/3 -13/1 -پایا ندارد دارد 

 های پژوهش یافته: مأخذ

ورهود هه     ،پایایی پسهماندها بر گرنجر -نتایج آزموم انگل -

 مربهوط بهه  پسهماند   دهدکه و نشام میانباشتگی را تایید 

تهوام   بنابرای  می .(1ردول ) باشد پایا میمدل رگرسیوم 

انباشهتگی بهرای   از سطح متغیرهای مشکور در روش هه   

ای سههود  ایهه  روش از شههیوه . بههرآورد اسههتفاده نمههود  

بر سطح متغیهر  را رویدکه درآم اثر متغیرهای مستیل  می

 .دهد مدت نشام می وابسته در بلند

 (پایایی پسماند ها)گرنجر-آزمون انگل - 1 جدول

 
مقدار 

 بحرانی

آماره 

ADF 

عرض از 

 مبدا
 پایایی روند

برای  ADFآزموم 

 پسماند ها
 دارد ندارد ندارد -9/3- 6/3

 های پژوهش یافته: مأخذ

روش حههداقل مربعههات بههه تخمههی  مههدل  بهها تورههه بههه -

نتایج آزموم گلجسر، فرضیه صفر مبنی و  (OLS)معمولی

یه  رو  ااز. شهود  بر عدم ورود واریان  ناهمسانی رد نمهی 

توام استدالل کرد که معادله تخمی  زده شهده دارای   می

همچنی  بها تورهه بهه    . مشرل ناهمسانی واریان  نیست

، فرضیه صفر مبنی بر عدم گادفری -نتایج آزموم بریوش

د و بنهابرای  بیهانگر   وشه  میرد ننیز ورود خود همبستگی 

عدم ورود خود همبستگی در پسماندهای معادله تخمهی   

 .زده شده است

 



 01 2931مرداد وشهریور ـ  06شماره   هایبازرگانیبررسی

نهر  اشهتغال بها    آید،  برمی مدلتخمی   که از همام طوری -

شته و نشهانگر ایه  واقعیهت    ضریب رینی رابطه منفی دا

باعهد کهاه     در اسهتام اشهتغال   که افزای  نر  است

گیری با نتایج  ای  نتیجه. شده استتوزیع درآمد نابرابری 

همچنههی  . نیههز سههازگاری دارد( 8316) مطالعهه ابونههوری 

یارانه  بی  میزام سرانه پرداختی بابتمشخص گردید که 

 ،ورهود دارد ضریب رینی رابطه منفی  وکاالهای اساسی 

طهی دوره مهورد   افزای  یارانهه سهرانه   با به ای  معنا که 

از طهرف دیگهر   . اسهت توزیع درآمهد بهتهر شهده    مطالعه 

ضریب رینهی رابطهه   و نر  تورم گردید که بی   مشخص

دسهت   هنیز با نتهایج به  گیری  ای  نتیجه. ورود داردمثبت 

مطالعات مختلفی که در مورد بررسی اثهرات تهورم   آمده از

ازرملهه  . مطابیهت دارد بر توزیع درآمد انجام شهده اسهت   

تحت عنوام رشد اقتصهادی و توزیهع   ( 8399)نیلی مطالعه

تهورم را عهاملی در رههت بهدتر شهدم       کهه در آم  درآمد

همچنهی   نتهایج  . آورد مهی وضعیت توزیع درآمد به شهمار  

تولید ناخهالص   نشام دادند که طی دوره مورد مطالعه بی 

و ضریب رینی رابطه مثبت ورود دارد یعنی  سرانه یداخل

 یافهزای  تولیهد ناخهالص داخله    طی دوره مورد مطالعهه  

نشهده  تر شدم توزیع درآمد درسطح استام هسرانه باعد ب

 .است

 و مالحظات گيری نتيجه

ههای مناسهب    اتخاذ سیاسهت  نظام اقتصادی، دولت با ی در 

بر دارایی، درآمد و مصهرف  مالیات دریافت اهرم مالی و استفاده از 

کاالههای اساسهی    بهه عوامهل تولیهد و   پرداخت یارانه همچنی  و 

ی و کیفی رشهد و توسهعه اقتصهادی    در رهت اهداف کمّتواند  می

ههای ههدف، شهدت     صهحیح گهروه  شناسهایی  البته با  .گام بردارد

با انجام مطالعه . گردد ی  گونه اقدامات نیز بیشتر میثیرپشیری اثت

اثر کارآمدی یارانه کاالهای اساسی بر توزیع درآمد حاضر بر روی 

توانهد بهه    نرات قابل تورهی بدست آمد که مهی  در استام همدام

صورت کاربردی در راستای رشد و توسعه اسهتام مهورد اسهتفاده    

 .قرار گیرد

 ههای  سهه  هزینهه  ه طهور کلهی   نتایج تحییق نشام داد که ب

 دوره مهورد مطالعهه  طهی  و روستایی خوراکی خانوارهای شهری 

توام ای  تغییر ساختار  در نگاه اول میاگر چه . داشته استکاه  

کهه   نمهود کردو چنی  تصهور   یمصرف خانوارها را مثبت ارزیابدر 

بها  ولهی   باشهد  مهی رفاه خانوارها طی دوره ای  امر بیانگر افزای  

ایه    ،تهورم و افهزای  نهر    هها   به حرکت صهعودی قیمهت  توره 

اسهت  در واقهع الزم   .شتاب زده باشد یاندکممر  است برداشت 

های خوراکی و میایسهه آم بها هزینهه     کردم هزینه تر که با واقعی

 .نمهایی  تر بررسهی   خوراکی به قیمت راری، موضوع را واقع بینانه

ینرهه در منهاطق   برای مثال مشاهدات نشام دادند کهه علیهرغ  ا  

های رهاری در طهول دوره    های خوراکی به قیمت روستایی هزینه

مورد مطالعه رشد زیادی داشته است اما هزینهه واقعهی کاالههای    

خوراکی و دخانی روستایی استام همهدام، نشهام از یه  و نهی      

بهه عبهارت   . برابر شدم مصرف کاالهای خوراکی روستاییام دارد

تهوام گفهت کهه سهطح رفهاه       گل مهی تر بر اساس نظریه ان دقیق

خانوارهای روستایی استام طی دوره مورد مطالعهه کهاه  یافتهه    

 . است

نشهام  اسهتام همهدام   رینی در  ضریب بررسی حاصل ازنتایج 

هرچنهد از  و روسهتایی،  بهرای منهاطق شههری     داد که ای  ضهریب 

طهی  دار بوده ولی در کل نشام دهنهده کهاه  آم   رنوساناتی برخو

از عوامل موثر بر بهبود وضهعیت توزیهع   . باشد میدوره مورد مطالعه 

درآمد در استام طی دوره بررسی باید به مواردی همچوم تالش در 

های ههدف   به گروه یارانه، پرداخت دمولّ  رهت افزای  نر  اشتغال

در انتها باید گفت که به . و تا حدی اصالح نظام مالیاتی اشاره نمود

مربهوط بهه افهزای  رشهد     گوناگوم های  یخاب استراتژانت موازات

عوامل چند گانه توره بیشتر به ی، تولید ناخالص داخلی و کیفی کمّ

 .رسد امری ضروری به نظر می نیز توزیع درآمدموثر بر 

 و پيشنهادها توصيه سياستی

 ههای  راهبردتوره بیشتر به میوله توزیع درآمد درحی  انتخاب 

امهری ضهروری بهه     ی،تولید ناخالص داخل مربوط به افزای  رشد

بهر  و کسب و کهار  مناسب تولید فضای که  از آنجایی.رسد نظر می

 الزم اسهت ، بنهابرای   گهشارد  اثر مثبت بهر رهای مهی    توزیع درآمد
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اشهتغال و  لوازم پیوست  اقشار پایی  درآمدی به رریهام   شرایط و

ورود  تولید فراه  شود، در غیر ای  صورت، شدت نابرابری مجهال 

  .گیرد اقشار میای  به رریام تولید را از 

دولت با شناسایی خانوارهای نیازمنهد، پرداخهت   الزم است که 

یارانه و توزیع کاالهای اساسی را هدفمندتر ساخته و از ای  اههرم  

صرف های اررایی  هزینهبدیهی است که . نماید راهبردیاستفاده 

طریههق  توانههد از اقشههار هههدف مههی  شناسههایی  شههده رهههت 

ای ربهرام   ههای یارانهه   هزینهه  های ناشهی ازاصهالح   رویی صرفه

حهشف یارانهه قبهل از شناسهایی     البته هرگونه اقدام در رهت .شود 

را ها  دم یارانهکرهدفمند اثر بخشی طرح کامل خانوارهای هدف، 

 .سازد با مشرل مواره می

تواند با تصحیح و کارآمدتر سهاخت  نظهام    دولت میهمچنی  

بهدوم توریهه،   های مالیاتی  کشور از طریق حشف معافیت مالیاتی

و بهر دارایهی و درآمهد    های مسهتیی    مالیاتتنوع بخشی به منابع 

بر مصرف توریه پهشیر، رههت   مستیی  غیر های  مالیاتهمچنی  

 . تر درآمد در رامعه اقدام نماید توزیع مناسب

کاه  قدرت خریهد  و تورم گشاری منفی نر  ریاثبا توره به ت

ههای   سیاسهت الزم اسهت کهه   اقشار ک  درآمهد برتوزیهع درآمهد،    
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