اثر کارآمدی یارانه کاالهای اساسی ریر
توزیع درآمد :مطالعه موردی استان همدان
حمید سپهردوست

دکترای اقتصاد ،عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

Hamidbasu1340@gmail.com

بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی عموم مردم و بهویژه اقشهار که
چکيده
هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثرکارآمدی مربوط بهه ارهرای

درآمد ،ضروری و غیهر قابهل انرهار اسهت ،بههویهژه آنرهه فشهار
اقتصادی ناشی از تورم ،نوسهانات مورهود در بهازار ارز و افهزای

سیاستهای حمایتی دولت و پرداخت یارانه کاالهای اساسهی بهر

قیمت حاملهای انرژی طی سالههای گششهته باعهد شهده کهه

توزیع درآمد در بهی دهه ههای درآمهدی اسهتام همهدام طهی

فاصله طبیاتی بی اقشار درآمدی رامعه تا حدودی افزای

یابد و

سالهای  8319-8316است .در ای بررسهی از دادهههای سهری

صاحبام درآمدهای پایی با مشرل تثمی هزینههههای معیشهتی

زمانی مربوط به آمار هزینه -درآمد استام طی سهالههای مهورد

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

نظر و به کارگیری روش حداقل مربعات معمهولی ) (OLSرههت
تخمی مدل اندازهگیری استفاده شد .نتایج بهدسهت آمهده نشهام
میدهد که دو متغیر یارانه کاالههای اساسهی و نهر اشهتغال ،از
اثرات مثبت و معنیداری بر روی بهبود توزیهع درآمهد در اسهتام
همدام طی دوره مورد مطالعه برخهوردار بهوده و متغیرههای نهر

رمله مباحثی است که دولت را مجاز به دخالت در امور اقتصهادی
خانوارها و تعدیل قدرت پرداخت آنها مهیکنهد .بههطهوری کهه از
دیدگاه عدالت اقتصهادی ،تهثمی حهداقل خواسهتههها و نیازههای
اساسی رهت تثمی استیالل اقتصادی و ریشه ک کهردم فیهر و
محرومیت بر اساس اصل چهل و سوم قانوم اساسهی از واهای
دولت شناخته شده است .برای ای منظور در برنامهههای توسهعه

تورم و مالیات مسهتیی تهثثیر نامناسهب بهر رونهد توزیهع درآمهد

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

استام داشتهاند.

طرح ساماندهی اقتصادی و پرداخهت یارانهه کاالههای اساسهی و

مقدمه
امروزه اررای سیاستهای حمایتی توسط دولهت بهه منظهور

مواد غشایی که بخ

قابل تورهی از هزینه مصهرفی خانوارههای

ک درآمد را تشریل میدهد تثکید شده است .بهر اسهاس تحلیهل
اکثر اقتصاددانام ،در حهال حاضهر اقشهار وسهیعی از خانوارهها در

کشور با فیر اقتصادی مواره بوده و رای ههی گونهه تردیهدی در

خانوادگی و ارتمهاعی ،اسهتعدادهای ذاتهی و امرانهات تحصهیلی،

رهت تجهیز و کاراتر نمودم نظام حمایتی از آنها بر رای نمانهده

سبب میشوند که توانایی کسب درآمهد در یه

گهروه از رامعهه

است .لشا موضوع اررای صحیح طرح هدفمند کهردم یارانهههها و

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

اراهه کاالهای اساسی به خصوص برای اقشار آسیب پهشیر رامعهه

برای رلوگیری از نشت اثرات مخهرب توزیهع نهابرابر امرانهات و

از اهمیت خاصی در سیاستهای کالم اقتصادی برخوردار است.

تواناییها ،دو راه حل ممره ورهود دارد .در ابتهدا فهراه آوری و

الزم به ذکر است که اصهطالح یارانهه بهه هرگونهه پرداخهت

گسترش امرانات برای کسب درآمدهای اولیه توسط عوامل تولید

انتیالی از محل خزانه دولت گفته میشود که به صورت نیدی یها

بالیوه مورود در رامعه و سهس

توزیهع مجهدد درآمهد از طریهق

کاالیی به خانوارها و تولیدکننهدگام کهاال و خهدمات بهه منظهور

کسب درآمدهای مالیاتی از اقشار پر مصهرف و دارای درآمهدهای

حمایت از اقشار ک درآمد و بهبود توزیع درآمد تعلق میگیهرد .در

باال و پرداخت سهمی از آنها به صورت یارانه به اقشار آسیبپهشیر

ابزار اقتصادی در رهت تخصیص بهینهه

رامعه در راستای کسهب حهداقل معهاش بهرای ادامهه زنهدگی و

واقع پرداخت یارانه ی

منابع کمیاب ،تثبیت قیمت ها ،توزیع بهتر درآمد و کاه
گروههای درآمدی و به طهور کلهی یه

استمرار امر تولید.

شراف

نهوع سیاسهت حمهایتی

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

مناسب میباشد .ازرمله ای سیاستها میتوام به مواردی نظیهر

ای مطالعه بررسی و پاسخگویی به ای مسئله اساسی اسهت کهه

حمایت از گروه معینی از مصرفکنندگام به منظور رههت دههی

آیا بی اتخاذ سیاستههای پرداخهت یارانهه کاالههای اساسهی و

کهاال یها خهدمت خهاص و حمایهت از

چگونگی توزیع درآمد افراد رامعه در استام همدام طی سالهای

آنها به سمت مصرف ی

مورد مطالعه رابطه معنیداری ورود دارد؟

تولیدکنندگام به منظور تشویق تولید برخی کاالههای مهورد نظهر
اشاره کرد .کلیه یارانههای مستیی و غیرمسهتیی و کمه ههای
بالعوض به بخ

 .1مبانی نظری

خصوصی که رزو هزینههای دولت به حساب

با نگاهی به روند تاریخی نی

میآیند یارانه آشرار محسوب میشوند .همچنی به کمه ههای

دولهتهها در اقتصهاد روامهع

بهه

میتوام دریافت که در ابتدا ،طی سه ربع آغازی قرم بیسهت بهه

عمومی پرداخت میکند نیز یارانه آشهرار گفتهه مهیشهود.

دنبال مشاهده مصادیق شرست بازار و همچنی نهاتوانی اقتصهاد

اگرچه پرداخت یارانهها به روشهای مختلفی قابل اررا میباشهد

سرمایهداری در تامی رفاه ارتمهاعی ،الگهوی توسهعه مبتنهی بهر

اما نرته اصلی دراینجا است که روش انتخاب شده باید بیشهتری

تصدیگری دولت بهعنوام خهطمشهی اصهلی اکثهر اقتصهادهای

مالی رایگام که دولت به دستگاه تابعه خود و یا رهت کمه
بخ

رهام حاک گردید .سس

سازگاری را با اهداف مورد نظر داشته باشد.

به دنبال آشرار شدم مصادیق شرست

در ارتباط با میوله توزیع درآمد نیز باید گفهت کهه در فرآینهد

دولت در ربع پایانی قرم گششته ،رویررد نئولیبرالیسهمی توانسهته

از پایهام

زمینه مناسبی را برای توسعه سیاستهای بهازار محهور از طریهق

چرخه کالم تولیهد -مصهرف از اقتصهاد رامعهه و په

مرحله تولید و فهروش محصهول ،توزیهع درآمهد عبهارت اسهت از

اررای سیاست تعدیل ساختاری فراه نمایهد .البتهه ارهرای ایه

چگونگی تیسی محصول ناخالص ملی یا منطیهای بهی عوامهل

بسته سیاستی که عمدتا توسط نهادهای بهی المللهی و بها ههدف

داشتهاند .به بیانی دیگر،

حرکت به سمت رهاسازی اقتصاد توصیه میگردید ،در بسیاری از

رامعه ،چگونگی تیسهی درآمهد ملهی

ای کشورها با تجربه یرسام و موفیی همراه نبوده است .رویررد

تولیدی که به نحوی در ای فرآیند نی
توزیع درآمد در اقتصاد ی

بههی گههروهههها و طبیههات ارتمههاعی در نتیجههه عملرههرد سیسههت

توسعه دولت محور در کنار توسعه بهازار محهور رویرهرد ردیهدی

اقتصادی را تفسیر مینماید .آنچه مسل است عوامل مختلفهی از

است کهه در اواسهط دههه  99مطهرح گردیهد و ضهم انتیهاد از

قبیل ورود بازارهای غیهر رقهابتی ،ارث و ثهروت ،موقعیهتههای

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

مصرفکننده و تولیدکننده گویند .اتخاذ سیاسهتههای حمایهت از

مرمهل

نوع پرداخهت یارانهه توسهط دولهت در مهورد تولیهد آم سهری از

ه قاهل است و دولت را نهادی ارتماعی معرفی میکند که قادر

کاالهاییکه با فایدة خارری زیادی همراه بوده و تولید در سطحی

است با ایجهاد نهادههای کارآمهد و توانمنهد در رامعهه ،محیطهی

پایی تر از سطح بهینه شرل میگیرد نیز کاربرد دارد .با نگاهی به

مناسب برای تنظی روابط اقتصادی کهارگزارام فعهال در عرصهه

نمودار ( )8مشاهده میگردد ،چنانچه تولید ی

کاالی معی برای

تولید و مصرف رامعه فراه آورده و موربهات رشهد اقتصهادی را

رامعه دارای پیامدهای خارری مثبت و مورد تورهه دولهت باشهد،

مهیا سازد .از واای اصلی دولت در رویررد ردید مهیتهوام بهه

منحنی تیاضای کل رامعه ( (Dfاز رمع تابع تیاضای افراد ( )Diو

مواردی نظیر تخصیص بهینه منابع ،توزیع مجدد درآمد و تثبیهت

فایده ارتماعی ( )Dmحاصل از تولید آم کاال بهدست خواهد آمهد

شاخصهای مه اقتصادی (رشهد ،تهورم ،اشهتغال) اشهاره نمهود.

و افراد رامعهتمایل به خرید  Qfبا قیمت  pfدارند .از آنجایی که

بهطوری که دولت میتواند با اتخاذ سیاستهای مهالی در سهطح

درچنی شرایطی مرانیزم بازار ،به تنهایی ،قادر به حصهول نیطهه

کالم اقتصادی از طریق وضع مالیات بر درآمد ،دارایی و مصهرف

بهینه تولید ،با توره به حداکثرسازی رفاه ارتماعی نیست ،دولهت

و همچنی پرداخت یارانه ،بهطور مستیی به دو هدف تخصهیص

مجبور است برای حصول به نیطهه بهینهه تولیهد ( )Qfبهه انهدازه

بهینه منابع و توزیع مجدد درآمد و بهطور غیر مستیی بهه ههدف

قسمت هاشور خورده یارانه پرداخت نماید تا انگیزه رهت تولید به

سوم دست پیدا کند.

میدار Qfایجاد شود .بنهابرای پرداخهت یارانهه مهیتوانهد مرمهل

به بیانی دیگر ،رویررد ردید برای دولت و بازار دو نیه

در ادبیههات اقتصههادی یارانههه عبههارت اسههت از یه
مستیی یا غیر مستیی دولتی ،ی

پرداخههت

مرانیزم قیمتهای بازار باشد.

امتیاز اقتصادی و یها اعطهای

ررحام ویژه که بهه موسسهات خصوصهی ،خانوارهها و یها دیگهر
واحدهای تولیدی در رهت ارتیای وضعیت افهراد و دسهتیابی بهه
اهداف رشد و توسعه اقتصادی -ارتماعی داده میشود .بر اسهاس
ای تعری  ،یارانه مستلزم انتیال میداری از درآمهد بهی دولهت و
گروه های مختل بخ

خصوصی است .بهطوری کهه دولهتهها

تالش میکنند به منظور تحیق اهداف بهینه تخصیص منابع ،آنها
را به بخ های مورد نظر به صورت هدفمند هدایت نمایند.
آنچه مسل است در ی

نظام اقتصادی ممر اسهت بنها بهه

نمودار  -1پرداخت یارانه و توزیع رفاه اجتماعی

دالیلی از رمله ورود انحصارات ،عدم کارآیی نظام تولیدی ،بهروز
بحرامهای سیاسی و رنگ مورهب شهود کهه سیسهت عرضهه و

البته از آنجایی که پرداخت یارانه میتوانهد منشهث اخهتالل در

تیاضا قدرت ایجاد تعادل در قیمتها را از دسهت داده و بهازار بها

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

کمبود شدید عرضه و رشد قیمتها مواره گردد و یا ممر است

دخالت دولهت رههت ههدایت سهطح اشهتغال و تولیهد بهه نیهاط

عرضه تولیدات با استیبال مصرفکنندگام مواره نشهود .در ایه

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

موارد دولت به عنوام عاملی خارج از بازار ،دخالت نموده و در امهر

صورت ارفیتپشیر بودم رامعه از نظر بهکارگیری عوامهل تولیهد

قیمتگشاری ،تشویق تولید ،کنترل مصرف ،نظهارت و دخالهت در

توریهپشیر است .در میام انواع یارانههای پرداختی ،به آم نهوع از

توزیع ،واایفی نظیر پرداختهای یارانهای را مطرح میکند که به

پرداختهای انتیالی که رهت ربرام بازپرداخت قسمتی از قیمهت

آنههها سیاسههتهههای تثبیههت قیمههت بهها هههدف حمایههت از اقشههار
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کاال یا خدمت به منظور افزای

ی

قدرت خرید مصرفکننده صورت

تورم مالی در سیسهت اقتصهادی ،آثهاری مثبهت بهر اوضهاع

میپشیرد ،یارانه مصرفی گویند .معموال انگیزه دولهت در پرداخهت

اقتصادی از رمله کاه

یارانههای مصرفی ،پایی نگه داشهت قیمهت کاالههای اساسهی

را بر رای میگشارد.

است تا با کنترل و کهاه

سطح بیراری و توزیع مناسبتهر درآمهد

رشهد هزینهههها موربهات دسترسهی
 .2ادبيات تجربی

طبیات ک درآمد رامعه به ای کاالها فراه آیهد .البتهه بهدیهی
است که اعمال هرگونه سیاست مالی مه رملهه پرداخهتههای

مطالعات زیادی در خصوص چگونگی توزیع درآمد در اقتصهاد

بر

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

روند رشهد و توسهعه اقتصهادی تهثثیر خواههد گشاشهت .سهیموم

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

در یری از میالههای خهود بها عنهوام رشهد اقتصهادی و

ای نتیجه رسید که توزیع درآمد بی سالهای 8969تها 8919در

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

گروه کشورهای غیرکمونیست در حال توسعه ،به میهزام زیهادی

مسیر توسعه اقتصادی هر کشهوری ،نهابرابری درآمهدی نخسهت

نابرابرتر شده اما تمرکز درآمد در گروههای مختل ایه کشهورها

از ثابت ماندم در سهطح معینهی ،بهه تهدریج

روندی متفاوت داشته است .ای در حالی است که تمرکز درآمدها

یارانهای توسط دولت ،در ابتدا بر چگونگی توزیع درامد و سس
کوزنت

افزای

یافته و پ

کاه

مییابد .ای الگو ،بعدا بهه منحنهی نعهل واروم کهوزنت

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

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

بسیار افزای

گهشار اقتصهاد سهنتی یها روسهتایی بههاقتصهاد نهوی یها شهههری

نفتی به میدار زیادی کاه

معرفیکرده و بیام میکند که در مراحل اولیهه توسهعه ،اخهتالف

میالهای تحت عنوام "توزیهع یارانهههها ازطریهق اراههه خهدمات

سطح دستمزد بی بخ

چگونگی استفاده ازپرداخت یارانهه در بخه

دیدگاه و در مراحل بعدی توسهعه ،توزیهع درآمهد رو بهه بهبهودی

خهدمات بهداشهتی

مهدرم سهطح

رهت تاثیرگشاری بر توزیع درآمهد در انهدونزی و در سهال 8919

میشود .بعدهها بررسهی آمهاری

بهداشهت

گشاشته و با رشب شمار بیشتری از مردم به بخ
دستمزدها به بخ

پیدا کرده است .وایل ( ]6[ )8991در

بهداشتی" و با برارگیری تحلیلهای آماری به بررسی میایسهای

سنتی و نوی زیهاد مهیگهردد .در ایه

نوی نزدی

یافته و برعر

در کشورهای با درآمد متوسط غیهر

پرداخت .او نتیجه میگیرد که پرداخت یارانه به بخه

آهلوالیهها ( ،]2[ )8996بههر مبنههای دادههههای منطی ههای 69کشههور

بر توزیع درآمد میام اقشار پایی درآمدی به خصوص در منهاطق

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

روستا نشی اندونزی تهثثیر معنهیداری داشهته اسهت .از دیهدگاه

کشور سوسیالیست) به تثثیر قوی فرضیه کوزنت

نویسنده میالهه ،ههر گونهه تهالش در رههت فیرزدایهی و توزیهع

انجامید .به ای

ترتیب میتوام به ای نظریه آشرار رسید که اتخاذ سیاستههای

مناسبتر درآمد در اندونزی میبایست با تاکید هر چه بیشهتر بهر

مالی دولت از نوع پرداخت یارانههای مصرفی بهه صهورت نیهدی

پرداخت یارانه به بخ

بهداشت عمومی مهردم باشهد.کهاپیگیلیو

(درآمدی) یا بهصورت ارزشی از طریق اراهه کاال برگ ،در صورت

( ]9[ )8991در مطالعهای با عنوام "توزیع درآمد ،مخارج عمهومی

توزیع هدفمند آم میتواند بر چگونگی توزیهع مجهدد درآمهدها و

و برابری" به بررسی نی

روند رشد و توسعه اقتصادی رامعه تاثیرگشار باشد.

صنعتی و همچنی تاثیر پرداختهای انتیالی پولی و غیرپهولی بهر
توزیع درآمد در ایتالیا پرداخت .وی در تحییق خود عنوام میکنهد

در مورد اثر شاخص تهورم بهر روی چگهونگی توزیهع درآمهد،

که الگوهای تعادل عمومی بایستی مطهابق بها حضهور سهاختاری

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

بخ

حج نیدینگی و سطح تورم باعد باال گرفت معضالت اقتصادی
و افزای

شراف فیر و بدتر شدم توزیع درآمد در رامعه

در حالیره افرادی نظیر بالن

بررسیهایبازرگانی


عمومی تغییر نموده و همزمام با آم درک بهتری از تهاثیر

توزیع مجدد درآمد مربوط به قوانی غیر بازار بورود آید .بنابر ای

میشهود.

توصیه میکند که به طور کلی به علوم اقتصادی باید بهه عنهوام

و بالیندر ( ]1[ )8916معتیدند که
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فزاینده مخارج عمومی در کشهورهای
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ساز و کار تخصیص منابع نگاه کرد .همچنی سارل ()8999

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

[ ]1در میالهای تحت عنوام "اثر متغیرهای کالم بر توزیع درآمد

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

 12کشور منتخب"،به بررسی چگونگی تاثیرپشیری توزیهع درآمهد

حداکثر شراف درآمدی و نسبت مصرف شهر بهه روسهتا هسهتند.

از متغیرهای کالم اقتصادی در منتخبی از کشهورها پرداخهت ،در

درای طرح تحییق په

از تخمهی منحنهی انگهل بهرای نهام،

حالیرههه هفههت کشههور از  12کشههور مههشکور دارای نظههامهههای

پههروتئی و انههرژی ،و محاسههبه کشهه هههای درآمههدی آمههها،

سوسیالیستی بودند .وی پ

از انجام تخمی به مطالعهه ضهریب

پیشنهاداتی برای حشف یا محدود کردم یارانهههها اراههه گردیهد.

رینهی و بررسهی ورههود یه

تههابع  uشههرل معرههوس (منحنههی

ابونوری ( )8391در میالهای با عنوام "اثر متغیرهای مه اقتصاد

کوزنت ) که نابرابری درآمدی را به سطوح درآمدی پیوند میدهد

بههر توزیههع درآمههد" ،بهها اسههتفاده از اطالعههات و آمههار سههالهای

پرداخت .در ای مطالعه ،عوامل مهوثر بهر ضهریب رینهی ،سهطح

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

درآمد ،زمام و تجربهه کشهور سوسیالیسهت و غیهر سوسیالیسهت

بهرهوری کار ،تورم ،نسبت اشتغال ،پرداختهای انتیهالی بهه ههر

بههمراه چند متغیر مجازی در نظر گرفته شدند.

خانوار و هزینه دولتی را مورد بررسی قرار داد .نتایج مطالعه نشام
داد که افزای

GiNi   0   1 d1   2 d 2   3 d 3   4 d 4   5 d 5   6 y   7

نسبت اشهتغال و بههرهوری نیهروی کهار مورهب

1
GiNiی دولت
هزینهها
کاه سطح نابرابری توزیع درآمد ولی افزای
  0   1 d1   2 d 2   3 d 3   4 d 4   5 d 5   6 y   7   8 soc   9 year
y
و مالیاتها باعد افزای سطح نابرابری میشود .او نتیجهگیهری
کههه در آم  GiNiضههریب رین هی di ،متغیرهههای مجههازیy ،
میکند که ای امر نشام دهنده عملررد غلط سیاستههای مهالی
درآمد Soc ،نماد سوسیالیست بودم کشور برابهر بها عهدد واحهد و
دولت برای توزیهع درآمهد بهوده و نظهام مالیهاتی بجهای کهاه
درغیر اینصورت برابر با صفر و  yearنیز متغیر زمام هستند .نتایج
نابرابری اقتصادی در رهت افزای آم عمل نموده است.
حاصههل از بررس هی ،ورههود منحن هی  uشههرل معرههوس (منحن هی
طراز کهار و زیبهایی ( )8313در مطالعهه خهود تحهت عنهوام
کوزنت ) را تاهید نمود.
"بررسی معیارهای رفاه ارتماعی و توزیع درآمد و فیهر در روامهع
از رمله مطالعات داخلی میتوام به مطالعه حیییت ( )8392با
روستایی و شهری  -مطالعه موردی استام های فارس و اصفهام
عنوام "بررسهی نهابرابری توزیهع درآمهد در اسهتام کهریلویهه و
و سمنام" به بررسی ضرایب توزیع درآمد یعنهی ضهریب رینهی،
بویراحمد" ،اشاره نمود که در آم شهاخصههای نهابرابری توزیهع
شاخص آترینسوم و شاخص تایل برای سهه اسهتام منتخهب بهه
درآمد در استام کهریلویه و بویراحمد بها شهاخص نهابرابری کهل
تفری شهری -روستایی و براساس اطالعات خام طرح هزینه و
کشور مورد میایسه قرار گرفت .شاخصهای مورد استفاده شهامل
درآمد خانوارسال  8399پرداختند .در ای مطالعه با میایسه ضرایب
منحنی لورنز ،ضریب رینی ،شاخص تایهل ،دهه هها ،سهه 19
توزیع درآمد محاسبه شده ،ورود توزیع ناعادالنه درآمهد در نیهاط
درصد پایی  ،سه  19درصد متوسط و سهه  29درصهد بهاال از
روستایی هر سه استام نسبت به نیهاط شههری مهورد تاییهد قهرار
گروههای درآمدی به تفری مناطق شهری وروستایی بودند .ای
گرفت .همچنی نتایج حاصل از ایه مطالعهه حرایهت از تفهاوت
مطالعه نشهام داد کهه میهزام نهابرابری توزیهع درآمهد در اسهتام
معنیدار بی سطوح رفاه ارتماعی ،فیر و توزیع درآمهد در منهاطق
کهریلویه و بویراحمد در سالهای  69 ،66و  61نسبت بهه سهال
روستایی و شهری اسهتامههای مختله دارد .همچنهی دادگهر و
 16کاه یافته است .همچنهی پژویهام ( )8391در یه طهرح
غفاری ( )8319در میالهای با عنوام "بررسی اثر مالیات حیوق بر
تحیییاتی با عنوام "سیاستهای حمایتی از قشرهای آسیبپشیر"
توزیع درآمد در ایرام" ،نی توزیعی مالیات بر حیوق و دسهتمزد
چگونگی توزیع درآمد را در دوره زمانی  8362-8361مورد تجزیه
را بر روند توزیع درآمد ،شاخصهای ضریب رینی و سهه درآمهد
و تحلیل قرار داده است .شاخصهای توزیع درآمد مهورد اسهتفاده

5

بررسیهایبازرگانی
شماره  06ـ مرداد وشهریور  2931

ده ها مورد مطالعه قرار دادند .برای ای منظور ،ابتدا با اسهتفاده

 : Lتعداد شاغلی در مناطق شهری استام (نفر).

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

 : Pنر تورم در مناطق شهری استام.

محاسبه شده و سس

همچنی برای آزموم اثر متغیرهای مستیل بر شاخص نابرابری

تغییرات در شاخصهای نهابرابری فهوق در

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

اثر اعمال مالیات مورد بررسی قهرار گرفتنهد .نتهایج گرفتهه شهده

()2

بیانگر ای واقعیت است که با ورود ضع ها و نواقص مورهود در
سیست مالیات استانی کشور ،توزیع درآمد پ

از وضع مالیات بهر

Ln(G) = a0 + a1Ln(GDPP) + a2Ln(SUBP) +
a3Ln(TAXP) + a4Ln(L) + a5Ln(P) + ei

الزم به اشاره است که در بررسی چگونگی توزیهع درآمهد ،از

درآمد و پرداختهای انتیالی ،نسبت به وضعیت قبهل از مالیهات و

متداولتری شاخص نابرابری درآمد یعنی شاخص ضهریب رینهی

پرداخت یارانه به کاالهای اساسی بهتر شهده اسهت .او همچنهی

استفاده شد .ضریب رینی ی

نتیجه میگیرد که اعمال نر مناسب مالیاتی و همچنی پرداخت

واحد اندازهگیری پراکندگی آماری

است و با نسبتی تعری میشود که ارزشهی بهی صهفر (برابهری

یارانه به کاالهای اساسی ،از اثرات توزیعی مثبت بی ده ههای

مطلق توزیع درآمد) و ی

درآمدی رامعه برخوردار هستند.

(نابرابری مطلق توزیع درآمد) دارد .بها

داشت اطالعاتی نظیر تعداد گروههای درآمهدی ( ،)nمیدارهزینهه
هر گروه ( )Yiو همچنی وزم هر یه

 .3روش

( ،)Wiشاخص ضریب رینی ( )Gاز رابطه ( )3قابل محاسبه است:

تحییق حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و از روش حداقل

() 3

مربعات معمولی) )OLSو بهره گیری از مباحد هه رمعهی بهرای
تخمی مدل اندارهگیری و تجزیه و تحلیل دادههای سری زمهانی

) W iY i



1
2

(
n
n2 Y

G 1

 .4نتایج و یافتهها

مربوط به استام همدام استفاده میشود .منبع رمعآوری دادههای
اطالعاتی ،نتایج تفصهیلی بودرهه خانوارهها بهه تفریه

از گهروهههای هزینههای

رهت مشخص شدم وضعیت شرایط واقعی خانوارهای اسهتام

منهاطق

و چگونگی توزیع درآمد در بهی آنهها ،ابتهدا رونهد تغییهرات سهه

شهری و روستایی و آمارهای هزینه -درآمهد مرکهز آمهار ایهرام،
مرکزی ،سازمام حمایت از مصرفکنندگام و تولیدکنندگام،

کاالهای خهوراکی در بودرهه خهانوار و همچنهی سهه کاالههای

سازمام امور مالیاتی کشهور و سهازمام مهدیریت و برنامههریهزی

اساسی مشمول یارانه در هزینهههای خهوراکی سهاالنه خانوارههای

کشور در استام همدام برای سالهای 8316ه  8319میباشد .بها

شهری و روستایی مورد بررسی قهرار گرفهت و سهس

گهروهههای

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

هزینهای خانوارهای مناطق شهری وروستایی استام بها اسهتفاده از

ساختار کلی مدل برای بررسی اثر متغیرهای موثر بر توزیع درآمد

روند تغییرات ضریب رینی میایسه شهدند .براسهاس گهزارشههای

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

تفصیلی مرکز آمار ایرام دربهاره بودرهه خانوارهها ،انهواع کاالههای

بان

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

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

()8

که در

دخانی" و "غیر خوراکی"به شرح ذیل تیسی میشوند:

آم:

 : Gضریب رینی (شاخص نابرابری) در مناطق شهری استام.

مجموعه گروههای خوراکی و دخانی در  9گروه -8 :آرد ،رشته،

 : GDPPتولید ناخهالص داخلهی سهرانه اسهتام بهه قیمهت ثابهت

غالت و فرآوردههای آم -2 ،گوشت -3 ،شیر و فرآوردهههای آم و

( 96ریال).

تخ پرندگام -1 ،روغ ها و چربهیهها -1 ،میهوههها و سهبزیهها،

: SUBPیارانه سرانه استام به قیمهت ثابهت  96در منهاطق شههری

 -6خشربار و حبوبات -9 ،قند و شرر ،شیرینیهها ،چهای ،قههوه و

(ریال).

کاکههاهو -1 ،ادویهههههها ،چاشههنیههها و سههایر ترکیبههات خههوراکی،

 : TAXPمالیات مستیی سرانه به قیمت ثابت ( 96ریال).
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 -9نوشابهها ،غشاهای آماده و دخانیات و مجموعه گروهههای غیهر
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خوراکی در هفت گروه -8 :پوشاک و کف  -2 ،مسر  -3 ،لوازم،
اثاثیههه ،ملزومههات و خههدمات خههانوار -1 ،بهداشههت و درمههام-1 ،

سال

هزینههای

هزینههای

خوراكی

خوراكی

ضریب انگل ضریب انگل
خانوارهای

خانوارهای

شهری

روستایی

8363

296139/8

231922/3

9/113

9/128

8361

318191

219119

9/119

9/131

8361

186299/1

396923

9/162

9/183

8366

166633/1

338119/8

9/112

9/191

8369

119939/6

321163/3

9/192

9/119

واقعهی

8361

116666

126191

9/186

9/169

8369

196996

191911

9/391

9/111

مصرف کاالهای خوراکی نیست ،بلره نشامدهنده آم است کهه بها

8399

688321

113819

9/391

9/123

مصرف کاالهای خوراکی آهستهتهر

8398

629219

696282

9/199

9/132

8392

613219

631638

9/189

9/196

ترتیب کاه

نسبت هزینههای خوراکی به کل هزینهههای خهانوار

8393

923969

616168

9/311

9/111

مبی افزای

رفاه متوسط خانوارها میباشد .نتهایج حاصهل از آمهار

8391

198121

181998

9/316

9/118

8391

2899983

998918

9/632

9/196

8396

8161939

8212389

9/361

9/192

8399

2919336

2991692

9/393

9/138

شهری استام طی سالهای  8319تا 8369رونهد افزایشهی

8391

2331216

2261122

9/326

9/116

و از سال  8369بهه بعهد (بهه رهز سهال  8391کهه دارای

8399

3238993

3826939

9/383

9/129

بیشتری ضریب انگل است) روند کاهشی داشهته اسهت ،و

8319

1113932

1121169

9/311

9/186

به طور کلی میتوام گفهت کهه طهی دوره مهورد مطالعهه،

8318

1896269

1918662

9/312

9/189

دو

8312

1916999

1618362

9/399

9/119

8313

6696981

9916999

9/329

9/118

8311

1999329

9986999

9/211

9/121

8311

89689292

82929191

9/212

9/112

8316

88819898

83912919

9/292

9/116

خانوار شهری خانوار روستایی

حمههلونیههل و ارتباطههات -6 ،تفریحههات ،سههرگرمیههها و خههدمات
فرهنگی و  -9کاالها و خدمات متفرقه خانوار.
در ادبیات اقتصادی مربوط به تحلیل ساختار بودره خانوارهها و
بر اساس نظریه ارنست انگل [ ]9آلمانی آمده است که بها افهزای
درآمههد ،سههه مخههارج خههوراکی خههانوار نسههبت بههه کههل مخههارج
مییابد (ضریب انگل) .البته ورود رابطه منفهی میهام

خانوارکاه

سطح درآمد و هزینههای خوراکی خانوار ،به معنای کهاه
درآمد ،سرعت افزای

افزای

شده و مازاد بودره صرف کاالهای غیر خوراکی میشهود .بهه ایه

توصیفی دادهها نیز نشام دادند که:
 -سه هزینه کاالهای خوراکی در سهبد مصهرف خانوارههای

سه هزینهه خهوراکی خانوارههای شههری بها کهاه

درصدی (از 29درصهد بهه  29درصهد) موارهه بهوده اسهت
(ردول .)8
جدول  -1هزینههای خوراكی و ضریب انگل

مأخذ :یافتههای پژوهش

خانوارها در استان (ارقام :ریال)
هزینههای

هزینههای

ضریب انگل ضریب انگل

 -سه هزینه کاالهای خوراکی در سبد مصهرف خانوارههای

خوراكی

خوراكی

خانوارهای خانوارهای

روستایی استام طی سالههای  8319تها  8399بها رونهد

شهری

روستایی

به  19درصد مواره بهود،یعنی

8319

831111/6

886239/1

9/291

9/111

نیمی از کل هزینه خانوار روستایی طی دوره مورد بررسی

8369

819611/2

91116/1

9/326

9/196

را هزینه خوراکی و دخانی تشریل داده است ،در حالیرهه

8368

899111/1

99612/8

9/311

9/191

8362

289913/2

819219/6

9/311

9/191

سال

خانوار شهری خانوار روستایی

افزایشی و کاهشی نزدی

از سال  8399به بعد ،روند کاهشی را در ای زمینه شاهد
بودی و به طور کلی میتوام گفت کهه طهی دوره مهورد
7

بررسیهایبازرگانی
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مطالعه ،سه هزینه خوراکی و دخانی نسهبت بهه هزینهه
کل ی

خانوار روستایی از  11درصد در سهال  8319بهه

 11درصد در سال 8316کاه

سال

یافته است (ردول .)8

 -برای میایسه ده های هزینهای خانوارهای شهری استام

نسبت 02

نسبت  02درصد

درصدباالبه 02

باالبه  02درصد

درصد پایین مناطق

پایین مناطق

شهری

روستایی

ضریب ضریب
جینی

جینی

شهری روستایی

8366

21/28

89/31

9/191

9/113

طی سالهای 8319تا  ،8316از شاخص نابرابری نسهبت

8369

1/99

89/12

9/311

9/198

هزینه صرف شده توسهط 29درصهد ثروتمنهدتری افهراد

8361

22/21

81/11

9/181

9/113

8369

89/39

39/99

9/191

9/196

8399

89/11

32/23

9/132

9/189

اول و دوم) اسهتفاده

8398

82/22

28/16

9/196

9/191

شد .البته بایهد گفهت کهه میایسهه شهاخص یهاد شهده و

8392

83/18

89/63

9/399

9/391

8393

82/69

89/89

9/119

9/366

8391

81/83

28/11

9/313

9/186

نشامدهنده بهتر یا بهدتر شهدم وضهع توزیهع درآمهد در

8391

82/91

39/19

9/139

9/191

رامعه شهری استام نیست ،ولی با بررسی ارقام یاد شهده

8396

83/11

81/91

9/119

9/111

8399

81/89

21/99

9/196

9/113

8391

9/81

21/3

9/182

9/129

دست یافت .نتهایج نشهام داد کهه انهدازه شهاخص طهی

8399

9/19

1/98

9/116

9/311

سالهای  8319-8399از روند منظمی پیهروی نرهرده و

8319

88/83

9/11

9/121

9/192

8318

89/19

88/81

9/111

9/129

8312

88/29

89/92

9/139

9/391

به ذکراست که نوسانات شاخص طی برنامه سوم توسهعه

8313

82/26

89/99

9/136

9/116

کمتر از دورهههای دیگهر بهوده و در واقهع ثبهات نسهبی

8311

88/19

88/28

9/133

9/128

8311

9/91

88/21

9/129

9/139

8316

89/81

82/32

9/113

9/111

نه و ده ) به هزینه صرف شده توسط29

رامعه (ده

درصد فییرتری افراد رامعه (دهه

تغییههرات آنههها طهی سههالهههای مختله بههه طههور حههت

تا حدودی میتوام به ویژگیهای توزیع درآمد در رامعهه

بیشتری میدار آم دردههه اول دوره ر داده اسهت .الزم

اقتصادی کشور و اسهتام را طهی دوره یهاد شهده نشهام
میدهد(ردول .)2

مأخذ :یافتههای پژوهش

جدول  - 2نسبت هزینه  22درصد خانوارهای باال

 -برای میایسه ده ههای هزینههای خانوارههای روسهتایی

درآمدی به  22درصد پایين درآمدی و ضریب

استام طهی سهالههای 8319تها  ،8316نیهز از شهاخص

جينی مناطق شهری و روستایی استان)(1319-1316

نههابرابری نسههبت هزینههه صههرف شههده توسههط 29درصههد

سال

نسبت 02

نسبت  02درصد

درصدباالبه 02

باالبه  02درصد

درصد پایین مناطق

پایین مناطق

شهری

روستایی

ثروتمندتری افراد رامعه (ده

ضریب ضریب
جینی

نه و دهه ) بهه هزینهه

صههرف شههده توسههط 29درصههد فییرتههری افههراد رامعههه

جینی

شهری روستایی

(ده

اول و دوم) استفاده شد .نتایج نشام داد کهه طهی

8319

19/99

92/13

9/638

9/988

دهه اول بعد از انیالب و برنامهههای اول و دوم توسهعه،

8369

11/98

38/19

9/621

9/139

ای شاخص روند نامنظمی داشته که بیشتری میهدار آم

8368

12/29

29/11

9/621

9/169

8362

31/28

18/2

9/691

9/619

8363

26/69

32/11

9/196

9/119

8361

13/81

29/33

9/111

9/113

8361

23/28

89/12

9/199

9/111

بررسیهایبازرگانی
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مربوط به سهالههای  19و 62و کمتهری میهدار آم نیهز
مربوط به سال  99میباشد (ردول .)2
 نتایج حاصل از بررسی ضهریب رینهی در منهاطق شههرینشام داد که ای ضریب هرچنهد در طهول ایه مهدت از
8

نوساناتی برخوردار بوده ولی در کل نشام دهنده کهاه

جدول  -4نتایج آزمون  ADFبا تفاضل مرتبه اول

آم در طی ای سه دهه میباشهد ،بههطهوری کهه میهدار

متغیر

ضههریب از 9/63در سههال  8319بههه رق ه 9/11در سههال

مقداربحرانی آماره ADF

عرض از
مبدا

روند پایایی

 8316رسید .طی سالهای برنامه اول ،ضریب رینهی در

)L(GDPP

-3/62

-1/19

دارد

دارد

پایا

مناطق شهری ازنوسام برخوردار بوده و درسال 8393بهه

)L(SUBP

-3/1

-1/9

ندارد

ندارد

پایا

)L(L

-3/19

-1/13

دارد

ندارد

پایا

 9/119رسید .طی سال های برنامه دوم توسعه هه ایه

مأخذ :یافتههای پژوهش

ضریب دارای نوسانات زیادی بوده و در سال آخر برنامهه
به  9/111افزای

یافت .از شهروع برنامهه سهوم تها آخهر

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

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

انباشتگی را تایید و نشام میدهدکه پسهماند مربهوط بهه

ماند (ردول .)2همچنی نتایج حاصل از بررسهی ضهریب
رینی در مناطق روستایی نیز نشامدهنده کاه

رگرسیوم مدل پایا میباشد (ردول  .)1بنابرای میتهوام

نابرابری

از سطح متغیرهای مشکور در روش هه انباشهتگی بهرای

طی دوره مورد مطالعه است .بهطوری که میدار ضریب از

بههرآورد اسههتفاده نمههود .ایهه روش از شههیوهای سههود

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

میرویدکه درآم اثر متغیرهای مستیل را بر سطح متغیهر

نرات قابل توره در مهورد وضهعیت توزیهع درآمهد نیهاط
روسههتایی کههاه

وابسته در بلندمدت نشام میدهد.

قابههل مالحظههه ضههریب رینههی بههه
جدول  - 1آزمون انگل-گرنجر(پایایی پسماند ها)

میدار 9/361در سال 8393بود.
 رهت تخمی مدل اندازهگیری در ابتدا با استفاده از آزمومدیری فولر تعمی یافتهه ) ،(ADFپایهایی متغیرهها مهورد

آزموم  ADFبرای

آزموم قرار گرفت .نتایج آزموم مشخص نمهود کهه سهه
متغیههر ) Ln(SUB) ،Ln(GDPو ) Ln(Lبهها یهه

پسماند ها

بههار

مقدار

آماره

عرض از

بحرانی

ADF

مبدا

-3/6

-3/9

ندارد

روند

پایایی

ندارد

دارد

مأخذ :یافتههای پژوهش

تفاضههلگیههری بههه همههراه سههایر متغیرههها پایهها هسههتند
 -بهها تورههه بههه تخمههی مههدل بههه روش حههداقل مربعههات

(ردول  3و .)1

معمولی) (OLSو نتایج آزموم گلجسر ،فرضیه صفر مبنی

جدول  -3نتایج آزمون  ADFدر سطح دادهها
متغیر

مقدار

آماره

عرض از

بحرانی

ADF

مبدا

روند

بر عدم ورود واریان

نتیجه

ناهمسانی رد نمهیشهود .ازایه رو

میتوام استدالل کرد که معادله تخمی زده شهده دارای

آزمون

مشرل ناهمسانی واریان

نیست .همچنی بها تورهه بهه

)L(G

-3/11

-3/69

دارد

ندارد

پایا

)L(GDPP

-3/6

-2/19

دارد

دارد

ناپایا

نتایج آزموم بریوش -گادفری ،فرضیه صفر مبنی بر عدم

)L(SUBP

-3/19

-2/39

دارد

دارد

ناپایا

ورود خود همبستگی نیز رد نمیشهود و بنهابرای بیهانگر

)L(TAXP

-3/19

-3/93

دارد

ندارد

پایا

عدم ورود خود همبستگی در پسماندهای معادله تخمهی

)L(L

-3/11

-8/29

ندارد

ندارد

ناپایا

)L(p

-3/11

-3/66

دارد

ندارد

پایا

زده شده است.

مأخذ :یافتههای پژوهش
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نتایج تحییق نشام داد که به طهور کلهی سهه هزینههههای

 همام طوریکه از تخمی مدل برمیآید ،نهر اشهتغال بهاضریب رینی رابطه منفی داشته و نشهانگر ایه واقعیهت
است که افزای

خوراکی خانوارهای شهری و روستایی طهی دوره مهورد مطالعهه

نر اشهتغال در اسهتام باعهد کهاه

کاه

نابرابری توزیع درآمد شده است .ای نتیجهگیری با نتایج

داشته است .اگر چه در نگاه اول میتوام ای تغییر ساختار

در مصرف خانوارها را مثبت ارزیابی کردو چنی تصهور نمهود کهه

مطالعهه ابونههوری ( )8316نیههز سههازگاری دارد .همچنههی

ای امر بیانگر افزای

مشخص گردید که بی میزام سرانه پرداختی بابت یارانه

توره به حرکت صهعودی قیمهتهها و افهزای

کاالهای اساسی و ضریب رینی رابطه منفی ورهود دارد،

برداشت ممر است اندکی شتاب زده باشد .در واقهع الزم اسهت

یارانهه سهرانه طهی دوره مهورد

که با واقعیتر کردم هزینههای خوراکی و میایسهه آم بها هزینهه

مطالعه توزیع درآمهد بهتهر شهده اسهت .از طهرف دیگهر

خوراکی به قیمت راری ،موضوع را واقع بینانهتر بررسهی نمهایی .

مشخص گردید که بی نر تورم و ضریب رینهی رابطهه

برای مثال مشاهدات نشام دادند کهه علیهرغ اینرهه در منهاطق

مثبت ورود دارد .ای نتیجهگیری نیز با نتهایج بههدسهت

روستایی هزینههای خوراکی به قیمتهای رهاری در طهول دوره

آمده ازمطالعات مختلفی که در مورد بررسی اثهرات تهورم

مورد مطالعه رشد زیادی داشته است اما هزینهه واقعهی کاالههای

به ای معنا که با افزای

رفاه خانوارها طی دوره مهیباشهد ولهی بها
نهر تهورم ،ایه

بر توزیع درآمد انجام شهده اسهت مطابیهت دارد .ازرملهه

خوراکی و دخانی روستایی استام همهدام ،نشهام از یه

مطالعه نیلی( )8399تحت عنوام رشد اقتصهادی و توزیهع

برابر شدم مصرف کاالهای خوراکی روستاییام دارد .بهه عبهارت

درآمد کهه در آم تهورم را عهاملی در رههت بهدتر شهدم

دقیقتر بر اساس نظریه انگل مهیتهوام گفهت کهه سهطح رفهاه

وضعیت توزیع درآمد به شهمار مهیآورد .نتهایج همچنهی

خانوارهای روستایی استام طی دوره مورد مطالعهه کهاه

نشام دادند که طی دوره مورد مطالعه بی تولید ناخهالص

است.

و نهی

یافتهه

داخلی سرانه و ضریب رینی رابطه مثبت ورود دارد یعنی

نتایج حاصل از بررسی ضریب رینی در اسهتام همهدام نشهام

تولیهد ناخهالص داخلهی

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

سرانه باعد بهتر شدم توزیع درآمد درسطح استام نشهده

نوساناتی برخوردار بوده ولی در کل نشام دهنهده کهاه

آم طهی

است.

دوره مورد مطالعه میباشد .از عوامل موثر بر بهبود وضهعیت توزیهع

طی دوره مورد مطالعهه افهزای

درآمد در استام طی دوره بررسی باید به مواردی همچوم تالش در
نتيجهگيری و مالحظات
در ی

رهت افزای

نر اشتغال مولّد ،پرداخت یارانه به گروههای ههدف

نظام اقتصادی ،دولت با اتخاذ سیاسهتههای مناسهب

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

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

موازات انتخاب استراتژیهای گوناگوم مربهوط بهه افهزای

رشهد

و همچنی پرداخت یارانه بهه عوامهل تولیهد و کاالههای اساسهی

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

میتواند در رهت اهداف کمّی و کیفی رشهد و توسهعه اقتصهادی

موثر بر توزیع درآمد نیز امری ضروری به نظر میرسد.

گام بردارد .البته با شناسهایی صهحیح گهروهههای ههدف ،شهدت
توصيه سياستی و پيشنهادها

تثثیرپشیری ای گونه اقدامات نیز بیشتر میگردد .با انجام مطالعه
حاضر بر روی اثر کارآمدی یارانه کاالهای اساسی بر توزیع درآمد

توره بیشتر به میوله توزیع درآمد درحی انتخاب راهبردههای

در استام همدام نرات قابل تورهی بدست آمد که مهیتوانهد بهه

مربوط به افزای

رشد تولید ناخالص داخلی ،امهری ضهروری بهه

صورت کاربردی در راستای رشد و توسعه اسهتام مهورد اسهتفاده

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

قرار گیرد.

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

ابونوری ،اسماعیل ،اثر شاخصهای اقتصاد کالم بر توزیع درآمهد

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

در ایرام ،مجلهه شهماره  18تحیییهات اقتصهادی ،دانشهرده

به رریام تولید را از ای اقشار میگیرد.

اقتصاد دانشگاه تهرام ،صص .8391 ،32-8

الزم است که دولت با شناسایی خانوارهای نیازمنهد ،پرداخهت

اسالمی ،سی اهلل  ،اثرسیاستهای حمهایتی دولهت بهر نهابرابری،

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

همای

چال ها و چشه انهدازهای توسهعه ایهرام.سهازمام

استفاده راهبردی نماید .بدیهی است که هزینههای اررایی صرف

مدیریت و برنامه ریزی کشور صص .8318 ،269-212

شههده رهههت شناسههایی اقشههار هههدف مههیتوانههد از طریههق

برادرام شرکاء ،حمیدرضا ،کلید توسعه :حرمرانی خوب یعنی چه؟،

صرفهروییهای ناشهی ازاصهالح هزینههههای یارانههای ربهرام

روزنامه اعتماد ملی ،شماره  ،919ص .8311 ،22

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

پژویام ،رمشید ،فیر ،خط فیهر وکهاه

فیهر ،تههرام،مجموعهه

کامل خانوارهای هدف ،اثر بخشی طرح هدفمند کردم یارانهها را

میاالت گردهماهی بررسی مسثله فیر و فیر زداههی ،رلهد اول

با مشرل مواره میسازد.

ص .8391 ،23-1

همچنی دولت میتواند با تصحیح و کارآمدتر سهاخت نظهام

پژویههام ،رمشههید  ،اقتصههاد بخ ه

مالیاتی کشور از طریق حشف معافیتهای مالیاتی بهدوم توریهه،

عمههومی ،ص  ،31انتشههارات

رنگل ،تهرام.8316،

تنوع بخشی به منابع مالیاتهای مسهتیی بهر دارایهی و درآمهد و

تبریزی ،م .بررسی تاثیر حشف یارانه برخی کاالهای اساسهی بهر

همچنی مالیاتهای غیر مستیی بر مصرف توریه پهشیر ،رههت

ده های درآمدی به تفری

خانوارهای شهری و روستایی،

توزیع مناسبتر درآمد در رامعه اقدام نماید.

مجموعه پژوه های اقتصادی ص .8319،9-1

با توره به تاثیرگشاری منفی نر تورم و کاه

قدرت خریهد

حیییت ،علی ،بررسی نابابری توزیع درآمد در اسهتام کهریلویهه و

اقشار ک درآمهد برتوزیهع درآمهد ،الزم اسهت کهه سیاسهتههای

بویراحمد ،پایام نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.8392 ،

مناسب پولی و مالی در رهت کنترل تورم اتخاذ گردد.

دادگر ،یداهلل و غفاری ،علی اکبر ،بررسی اثهر مالیهات حیهوق بهر
توزیع درآمد در ایرام،فصلنامه پژوه های اقتصادی: )3( 1 ،

پینوشت
Kuzentes, S.1955. pp. 7-18.
Ahlwalia, M.S.1976.
Blejer and Guerrero.
Blank and Blinder.
Adelman, I., and Fuwa, N. 1992.
Walle, V. D. 1994.
Capigilio, l.1994.
Sarel,M.1997.
Engel.

.8319 ،99-93

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

دانایی فر ،غالم رضا  ،ارزیابی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد
در ایرام  ،8319-91پایام نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام
صادق (ع) ص .8399 ،81-83
زورار ،پرمه  ،بررسی یارانههای آشرار و برآورد یارانهههای پنههام
دراقتصاد ایرام ،ماهنامه بررسیهای بازرگانی ،شهماره  ،6ص
.8313 ،12-32
صمدی ،سعید ،کاه

منابع

فیر ،کارآیی و برابری در ایرام ،پایامنامهه

دکتری ،دانشرده اقتصاد دانشگاه تهرام.8312 ،

ابونوری ،اسماعیل و رضا عباسی قادری ،برآورد اثر رشد اقتصادی

طرازکار ،محمدحس و زیبایی ،منصور ،بررسهی معیارههای رفهاه

بر فیر در ایرام ،فصلنامه پژوه های اقتصادی ایرام ،سهال

ارتمهاعی وتوزیهع درآمهد وفیردرروامهع روسهتایی وشههری

نه  ،شماره  ،39صص .8316 ،13-23

(مطالعهه مهوردی اسهتامههای فهارس واصهفهام وسهمنام)،
00

بررسیهایبازرگانی
شماره  06ـ مرداد وشهریور  2931

اقتصادکشههاورزی وتوسههعه ،سههال دوازدههه  ،شههماره،11
ص .8313 ،869-839
عادل زاده،رسول ،بررسی تاثیر برخی از متغیرهای عمده سیاسهت
ارتماعی بر توزیع درآمد در ایرام  ،8319-8393پایهام نامهه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندرام صص .8391 ،21-6
مرکز آمار ایرام  ،8316-8313نتایج تفصیلی آمارگیری از درآمد

بررسیهایبازرگانی


شماره  06ـ مرداد وشهریور 2931

02

