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Historical evidence and the experience of different countries show that unemployment, 
inflation, and the minimum wage are some of the significant macro-economic indexes 
which influence the income inequality. This study considers the gross family expenditure 
data extracted from the rural families’ income and the expenditure statistics collected in 
the statistical center of Iran from 2001 to 2016, the Gini coefficient, and the ratio of 10% of 
the richest families to 10% of the poorest families of the society, as measurement indexes 
of wealth distribution inequality in the rural areas of provinces in Iran. The findings 
indicate that in the periods under investigation, the inflation rate and the minimum wage 
had a negative impact on the Gini coefficient and the rate of 10% of the richest to 10% of 
the poorest families, while unemployment did not have a significant relationship with the 
wealth distribution index in the rural areas.
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سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

ــورم و  ــکاری، ت ــاخص                    های بی ــف، ش ــورهای مختل ــای كش ــی و تجربه ه ــواهد تاریخ ــاس ش براس
حداقــل دســتمزد ازجملــه شــاخص های اقتصــاد كالن مؤثــر بــر ســطح نابرابــری درآمــد هســتند. 
ــری از  ــه از طــرح آمارگی ــوار برگرفت ــص خان ــۀ ناخال ــات هزین ــن پژوهــش، براســاس اطالع در ای
ــا 1395،  ــی 1380 ت ــران در دورۀ زمان ــار ای ــز آم ــتایی مرك ــای روس ــد خانواره ــه و درآم هزین
ــه ده درصــد  شــاخص های ضریــب جینــی و نســبت ســهم ده درصــد ثروتمندتریــن خانوارهــا ب
ــد  ــع درآم ــری توزی ــری نابراب ــاخص های اندازه گی ــوان ش ــه، به عن ــای جامع ــن خانواره فقیرتری
مناطــق روســتایی اســتان های كشــور اندازه گیــری شــده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد 
ــری  ــتمزد تأثی ــل دس ــورم و حداق ــرخ ت ــتایی كشــور، ن ــق روس ــورد بررســی در مناط در دورۀ م
منفــی بــر ضریــب جینــی و نســبت ســهم 10 درصــد ثروتمندتریــن بــه 10 درصــد فقیرتریــن 
خانوارهــا داشــته؛ درحالــی  كــه بیــکاری رابطــه ای معنــادار بــا شــاخص های نابرابــری توزیــع درآمد 

روســتایی نداشــته اســت. 

D63 ،E24 ،E31 ،J31 :JEL طبقه بندي
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1. مقدمه
ــتاییان و  ــی روس ــد و زندگ ــای ســطح درآم ــرای ارتق ــتاها ب ــعۀ روس ــام1 در بخــش توس ــی نظ سیاســت های كل
ــای  ــترش فعالیت ه ــی و گس ــد و تنوع بخش ــب تولی ــاخت های مناس ــت زیرس ــی تقوی ــکار كل ــاورزان، دو راه كش
مکمــل، به ویــژه صنایــع تبدیلــی و كوچــک و خدمــات نویــن، را ارائــه می دهــد كــه اگرچــه می توانــد فقــر ایــن 
ــر ایجــاد  ــن سیاســت ها ب ــد منجــر نمی شــود. ای ــری درآم ــه كاهــش نابراب ــاً ب مناطــق را كاهــش دهــد، ضرورت
اشــتغال مولــد و كاهــش میــزان بیــکاری، به خصــوص مهــار تــورم و افزایــش قــدرت خریــد گروه هــای كم درآمــد 
ــی،  ــه و اجــرای سیاســت های مناســب جبران ــدی جامع ــن درآم ــاال و پایی ــای ب ــن دهک ه ــۀ بی و كاهــش فاصل
نیــز توجــه می كننــد. باوجــود ایــن، تاكنــون كمتــر پژوهشــی بــه بررســی اثــر ایــن متغیرهــای كالن اقتصــادی، 
ــر  ــری درآمــد به خصــوص در مناطــق روســتایی، در كشــور پرداختــه اســت. ب ــر نابراب ــورم ب ماننــد بیــکاری و ت
ایــن  اســاس در ایــن مقالــه، بــه بررســی تأثیــر بیــکاری، تــورم و حداقــل دســتمزد بــر نابرابــری درآمــد در مناطــق 

ــه می شــود. ــران پرداخت روســتایی ای

2. پیشینۀ تحقیق
ــع  ــر توزی ــر ب ــاد كالن مؤث ــل اقتص ــی عوام ــد، بررس ــع درآم ــوی توزی ــایی الگ ــری و شناس ــار اندازه گی در كن
ــری  ــای  س ــولتز2 )1969( از داده ه ــت. ش ــد اس ــری درآم ــوزۀ نابراب ــم در ح ــات مه ــه موضوع ــد ازجمل درآم
ــردن روش حداقــل مربعــات معمولــی  ــه كار ب ــا ب ــا 1965م اســتفاده كــرد و ب زمانــی امریــکا در دورۀ 1944 ت
نشــان داد نــرخ تــورم و میــزان بیــکاری بــر توزیــع درآمــد اثــر می گــذارد. از نظــر وی، مهم تریــن عامــل مؤثــر 
ــر  ــد را كم اهمیت ت ــل تولی ــد عوام ــهم درآم ــر س ــورم و اث ــر ت ــود و اث ــکاری ب ــد بی ــع درآم ــری توزی ــر نابراب ب
ــورها را  ــان كش ــری می ــاوت نابراب ــر تف ــر ب ــل مؤث ــون3 )1997( عوام ــون و جوهانس ــت. گوستافس می دانس
 4)OECD( بررســی كردنــد. آن هــا بــا اســتفاده از داده هــای 19 كشــور ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی
ــد  ــورم، تولی ــکاری، ت ــد بی ــی نشــان دادن ــا 1994م و اســتفاده از روش داده هــای تابلوی در ســال های 1966 ت
ــه عوامــل  ــازار كار، ســهم اشــتغال بخش هــای اقتصــادی ازجمل ــان در ب ــی ســرانه، شــركت زن ــص داخل ناخال

ــر توزیــع درآمــد هســتند.  مؤثــر ب

رومــر و رومــر5 )1998( رابطــۀ سیاســت پولــی و فقــر را بــرای 66 كشــور در دورۀ 1970 تــا 1990م بررســی 
ــا  ــاطی ب ــی انبس ــت پول ــۀ سیاس ــد رابط ــه گرفتن ــی نتیج ــای تابلوی ــتفاده از روش داده ه ــا اس ــا ب ــد. آن ه كردن
توزیــع درآمــد در كوتاه مــدت و بلندمــدت دارای جهت هــای مخالــف هــم اســت. ایــن سیاســت در كوتاه مــدت 
ــک  ــب ی ــدت موج ــه در بلندم ــد؛ درحالی ك ــود می بخش ــد را بهب ــع درآم ــد، توزی ــریع تولی ــد س ــبب رش به س

1. https//:rc.majlis.ir/fa/law/show99709/
2. Schultz
3. Gustafsson & Johansson
4. Organisation for Economic Co-operation and Development 
5. Romer & Romer 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709
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تــورم مانــدگار باالتــر می شــود. حــذف تــورم به وجودآمــده نیــز سیاســت پولــی انقباضــی بــرای كاهــش تــورم را 
می طلبــد كــه براینــد نهایــی آن افزایــش بیــکاری و فقــر اســت. آن هــا همچنیــن نشــان دادنــد ارتباطــی قابــل 
 توجــه بیــن بیــکاری و توزیــع درآمــد وجــود نــدارد. جوهانســون و شــیپ6 )1999( تأثیــر چرخه هــای تجــاری 
را بــر نابرابــری بررســی كردنــد. آن هــا بــا اســتفاده از اطالعــات هزینــۀ مصرفــی امریــکا در ســال های 1980 تــا 
1994م بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه بیــکاری اثــر فراوانــی بــر شــاخص نابرابــری نداشــته؛ درحالــی  كــه تــورم 

اثــر منفــی بــر نابرابــری داشــته اســت. 

دورنبــرگ و پیچــل7 )2014( بــه بررســی نقــش سیاســت های دولــت در بهبــود توزیــع درآمــد پرداختنــد. 
آن هــا بــا بررســی كشــورهای ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی طــی دورۀ 1981 تــا 2005م و اســتفاده از 
روش داده هــای تابلویــی دریافتنــد كــه مخــارج اجتماعــی دولــت در كنــار مالیات هــا مؤثرتریــن عوامــل اقتصــاد 

كالن مؤثــر بــر كاهــش نابرابــری )براســاس ضریــب جینــی( اســت. 

ــط  ــب فق ــه اغل ــد، البت ــع درآم ــا توزی ــای اقتصــاد كالن ب ــان متغیره ــز رابطــۀ می ــی نی ــات داخل در تحقیق
ــدل  ــتفاده از م ــا اس ــی )1389( ب ــدل و عمودزادخلیل ــازاده، قوی ــت. باب ــده اس ــی ش ــهری، بررس ــق ش در مناط
ــر توزیــع  ــد صــادرات غیرنفتــی اثــری معنــا دار ب ــا وقفه هــای توزیعــی )ARDL(8 نشــان دادن خودهم بســتگی ب
درآمــد نــدارد؛ درحالــی   كــه واردات موجــب بهبــود شــاخص توزیــع درآمــد در ایــران می شــود. همچنیــن اثــر 
ــدی  ــای درآم ــه ســهم گروه ه ــه ای اســت ك ــد به گون ــع درآم ــر توزی ــی ســرانه ب ــص داخل ــد ناخال ــش تولی افزای
بــاال از افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی بیشــتر اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد اقتصــاد ایــران در مرحلــۀ 
ــر  ــی ب ــر نامطلوب ــورم و بیــکاری و افزایــش درآمدهــای نفتــی اث ــرار دارد. همچنیــن ت اول منحنــی كوزنتــس ق

توزیــع درآمــد دارنــد.

ســیفی پور و رضایــی )1390( بــا بررســی عوامــل مؤثــر بــر توزیــع درآمــد طــی دورۀ زمانــی 1353 تــا 1388 
بــا اســتفاده از روش بــرآورد درســت نمایی بیشــینۀ )MLE(9 یوهانســون و یوســلیوس نشــان دادنــد بــا افزایــش 
مالیات هــای مســتقیم و ســطح حداقــل دســتمزد، كاهــش مالیات هــای غیرمســتقیم و میــزان بیــکاری، توزیــع 
ــب  ــی را روی ضری ــعۀ مال ــر توس ــوروزی )1391( اث ــاهی و ن ــدی، جابری خسروش ــد. ناهی ــود می یاب ــد بهب درآم
ــا اســتفاده از مــدل خودهم بســتگی  ــا 1382 ب ــد، طــی دورۀ 1357 ت ــری درآم ــوان شــاخص نابراب جینــی به  عن
بــا وقفه هــای توزیعــی بررســی كردنــد. نتایــج بــرآورد حاكــی از ایــن اســت كــه ارتبــاط توســعۀ  مالــی و تولیــد 
ناخالــص داخلــی ســرانه بــا ضریــب جینــی، مثبــت كاهنــده اســت. همچنیــن ســرمایۀ انســانی اثــر منفــی و تــورم 

اثــر مثبــت روی ضریــب جینــی دارد. 

نتایــج پژوهــش ابونــوری، مفتــح و پرهیزی گشــتی )1389( بــرای ســال هاي 1361 تــا 1385 نشــان 

6. Johnson & Ship
7. Doerrenberg & Peichl
8. Autoregressive-Distributed Lag 
9. Maximum Likelihood Estimation 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

34

سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

مرتضی بیرانوند و همکاران. تأثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های ایران.

مي دهــد هزینه  هــاي امــور اجتماعــي دولتــي بــر ضریــب جینــي اثــر منفــي و تــورم و بیــکاري بــر ایــن متغیــر 
ــران بیشــتر از مناطــق  ــن تأثیــر در مناطــق شــهري ای ــر مثبــت دارد كــه ای در مناطــق شــهري و روســتایي اث
ــم  ــتفاده از الگوریت ــا اس ــلیمانی )1391( ب ــتمی و س ــمی نژاد، رس ــفندآبادی، قاس ــت. جاللی اس ــتایي اس روس
ــص  ــد ناخال ــزان تولی ــش می ــا افزای ــد ب ــا 1387 نشــان دادن بهینه ســازی ازدحــام ذرات )PSO(10 دورۀ 1350 ت
ــد  ــوان رون ــت، می ت ــدازۀ دول ــورم، بیــکاری و ان ــرخ ت داخلــی و شــاخص توســعۀ انســانی و همچنیــن كاهــش ن

ــود بخشــید.  ــران بهب ــد را در مناطــق شــهری و روســتایی ای ــع درآم توزی

در پژوهــش شــاكري، جهانگــرد و اقالمــي )1392( اثــر غیرخطــي تــورم بــر نابرابــري درآمــد در ایــران 
طــي ســال هاي 1350 تــا 1385 و رابطــۀ علیــت گرنجــري میــان نابرابــري درآمــد و تــورم طــي ســال هاي 
ــره وري و  ــۀ به ــی رابط ــی )1392( در بررس ــق جان ــج تحقی ــت. نتای ــده اس ــي ش ــا 1386 بررس 1350 ت
ــا اســتفاده از الگوهــای  ــد ب ــع درآم ــر توزی ــر ب ــا به همــراه ســایر متغیرهــاي مؤث ــري درآمده شــاخص نابراب
ــري  ــر اثرپذی ــا عالوه ب ــري درآمده ــان داد نابراب ــران نش ــا 1388 در ای ــراي دورۀ 1353 ت ــنجی ب اقتصادس
ــد و  ــل تولی ــره وري كل عوام ــرات به ــا تغیی ــه ای مســتقیم ب ــورم، رابط ــکاري و ت ــي همچــون بی از متغیرهای
ــد كل درنتیجــۀ رشــد  ــی كــه ســهم حقــوق و دســتمزد از درآم ــی زمان ــروي كار دارد. از طرف بهــره وري نی
ــج  ــن نتای ــود. ای ــتر مي ش ــا داري بیش ــورت معن ــز به ص ــا نی ــري درآمده ــد، نابراب ــش مي یاب ــره وري افزای به
ــتر  ــري بیش ــب نابراب ــتمزد، موج ــري در دس ــش نابراب ــا افزای ــره وري ب ــش به ــه افزای ــت ك ــی از آن اس حاك

درآمدهــا در ایــران شــده اســت.

3. مبانی نظری
در ســال های اخیــر و پــس از مطــرح شــدن كاهــش فقــر در جهــان، الگــوی توزیــع درآمــد بیشــتر از قبــل مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ زیــرا امــروزه بزرگ تریــن عامــل ایجادكننــدۀ فقــر نــه كمبــود درآمــد، بلکــه توزیــع 
ــر  ــادی ب ــل زی ــد عوام ــان می ده ــف نش ــورهای مختل ــای كش ــی و تجربه ه ــواهد تاریخ ــت. ش ــۀ آن اس ناعادالن

ســطح نابرابــری درآمــد مؤثــر هســتند. 

ایــن عوامــل در پنــج گــروه رشــد و توســعۀ اقتصــادی، عوامــل جمعیت شناســی، عوامــل سیاســی، عوامــل 
تاریخــی، فرهنگــی و طبیعــی و عوامــل اقتصــاد كالن تقســیم بندی می شــود )Kaasa, 2003(. تــورم، 
ــر نابرابــری تأثیــر می گذارنــد  بیــکاری و حداقــل دســتمزد ازجملــه پدیده هــای مهــم اقتصــاد كالن انــد كــه ب

.)Jäntti & Jenkins, 2010(

ــذارد. پرســش  ــا برجــای می گ ــری درآمده ــوب در براب ــری نامطل ــه تأثی ــی اســت ك ــه عوامل ــورم ازجمل ت
ــد  ــر می ده ــد را تغیی ــع درآم ــا وضــع موجــود توزی ــی قیمت ه ــن ســطح عموم ــاال رفت ــا ب ــه آی ــن اســت ك ای
یــا خیــر. عمومــاً دریافت كننــدگان درآمدهــای ثابــت كــه در شــرایط تورمــی قــدرت انتقــال بــار تــورم را بــر 
دیگــران ندارنــد، بیشــتر از ســایرین زیــان می بیننــد. از ســوی دیگــر، تــورم بــا بهبــود شــرایط وام گیرنــدگان 

10. Particle Swarm Optimization 
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ــدگان می شــود )اخــوی،  ــه وام گیرن ــد از ســپرده گذاران ب ــه وام دهنــدگان باعــث انتقــال قــدرت خری نســبت ب
ــر  ــود پایین ت ــرخ س ــا ن ــی ب ــهیالت بانک ــت تس ــی دریاف ــه توانای ــرادی ك ــروت اف ــرایط، ث ــن ش 1387(. در ای
ــد از  ــع درآم ــد بازتوزی ــک فراین ــوه ی ــور بالق ــورم به ط ــن ت ــد. بنابرای ــش می یاب ــد، افزای ــورم دارن ــرخ ت از ن
ــل  ــورم، عام ــی از ت ــادی ناش ــکاف اقتص ــت. ش ــت اس ــرمایه های ثاب ــان س ــه صاحب ــتمزدبگیر ب ــرهای دس قش
ــع شــدن برخــی از قشــرها  ــث منتف ــن شــکاف باع ــت اســت. ای ــد ثاب ــان درآم ــد صاحب ــدرت خری كاهــش ق
ــال  ــی به دنب ــی و اجتماع ــی سیاس ــای منف ــود و پیامده ــان می ش ــدگان كاال و رانت جوی ــون توزیع كنن همچ

ــرده، 1390(. دارد )دهم

ــه  ــکاری از آن  رو ك ــش بی ــت. كاه ــکاری اس ــد، بی ــع درآم ــر توزی ــاد كالن ب ــر اقتص ــذار دیگ ــۀ اثرگ عارض
درآمــد تعــدادی از بیــکاران را افزایــش می دهــد، باعــث كاهــش پراكندگــی درآمــد می شــود؛ امــا تغییــر ســهم 
ــه  ــت ك ــه آن اس ــته ب ــع وابس ــری درواق ــن نتیجه گی ــت. ای ــخص نیس ــش مش ــی، ازپی ــد مل ــاغالن، از درآم ش
افزایــش اشــتغال باعــث افزایــش ســهم كدام یــک از دو گــروه مزدبگیــران یــا ســرمایه داران از درآمــد ملــی شــود 

ــی11، 1393(. )پیکت

درمقابــل تحلیل هــای اجتماعــی كــه از حداقــل دســتمزد به  عنــوان ابــزاری كارآمــد درجهــت كاهــش فقــر 
و نابرابــری یــاد می كننــد، عمــدۀ تحلیل هــای اقتصــادی تأثیــر غیرمســتقیم ایــن سیاســت را در توزیــع درآمــد 
ــد؛  ــی می كنن ــر ارزیاب ــتغال و فق ــورم، اشـ ــم همچــون ت ــای اقتصــادی مه ــر متغیره ــذاری آن ب ــق اثرگ از طری
ــارۀ پیونــد حداقــل دســتمزد و توزیــع درآمــد در میــان نظریه هــا و پژوهش هــای اقتصــادی  ــه ای كــه درب به گون
ــت  ــر سیاس ــت تأثی ــد اس ــی12 )2000( معتق ــود دارد. ل ــی وج ــای متفاوت ــا و دیدگاه ه ــی، نگرش ه و اجتماع
حداقــل دســتمزد بــر بهبــود درآمــد و رفــاه اجتماعــی خانوارهــای كم درآمــد بــه ســه عامــل كشــش دســتمزدها 
ــع  ــتمزد و توزی ــل دس ــه حداق ــخ ب ــروی كار در پاس ــای نی ــیت تقاض ــتمزد، حساس ــل دس ــه حداق ــخ ب در پاس
دریافت كننــدگان حداقــل دســتمزد بیــن خانوارهــا بســتگی دارد و بــا توجــه بــه متفــاوت بـــودن عوامــل فــوق 
ــم باشــد  ــا مبه ــی ی ــت، منف ــی، ممکــن اســت مثب ــاه اجتماع ــن سیاســت در رف ــر ای ــف، تأثی ــع مختل در جوام

ــان، 1388(. ــور و پورعباداله ــرگان، صمــدی، اصغرپ )مه

در ایــران طــی ســال های اخیــر، سیاســت های برابری طلبانــه ازجملــه واگــذاری ســهام عدالــت، 
هدفمنــدی یارانه هــا، تخصیــص بودجه هــای كالن عمرانــی بــرای مناطــق محــروم به  عنــوان اهرم هــای 
بهبــود توزیــع درآمــد و گســترش عدالــت در مناطــق مختلــف كشــور ازجملــه مناطــق روســتایی در دســتور كار 
ــا كاهــش نابرابــری،  قــرار گرفتــه اســت. از ســوی دیگــر، برخــی سیاســت ها و پدیده هــای اقتصــادی مغایــر ب
ــد،  ــری درآم ــدیدكنندۀ نابراب ــل تش ــه عوام ــته اند. ازجمل ــی داش ــر منف ــا اث ــر درآمده ــع براب ــد توزی ــر رون ب
ــران  ــی در مناطــق روســتایی ای ــن بی ثبات ــن مصداق هــای ای ــات اقتصــاد كالن اســت. از مهم تری محیــط بی ثب
ــع  ــر توزی ــرای شــناخت بهت ــن ب ــوده اســت .بنابرای ــاال ب ــکارِی ب ــزان بی ــورم و می ــرخ ت ــر ن در ســال های اخی

11. Piketty
12. Leigh
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درآمــد، بررســی ایــن دو عامــل در كنــار قانــون حداقــل دســتمزد به عنــوان اثرگذارتریــن قانــون بــازار كار در 
ــران  ــی ای ــه گســتردگی جغرافیای ــن پژوهــش به منظــور توجــه بیشــتر ب ــری ضــروری اســت. در ای ــران، ام ای
ــر آن از داده هــای  ــری و متغیرهــای اثرگــذار ب ــدرت تحلیــل بهتــر در تحقیــق ســطح نابراب ــه ق و دســتیابی ب

ــود. ــتفاده می ش ــتانی اس اس

4. روش تحقیق
اطالعــات نــرخ تــورم و میــزان بیــکاری از ســالنامه های آمــاری مركــز آمــار ایــران، و آمــار مربــوط بــه حداقــل 
ــش  ــن پژوه ــت. ای ــده اس ــتخراج  ش ــی اس ــاه اجتماع ــاون و رف ــای وزارت كار، تع ــز از بخش نامه ه ــتمزد نی دس
مناطــق روســتایی تمــام اســتان های ایــران به  اســتثنای اســتان های خراســان شــمالی، خراســان جنوبــی و البــرز 
را در دورۀ زمانــی 1380 تــا 1395 پوشــش می دهــد. دلیــل كنــار گذاشــتن اســتان های یادشــده پیشــگیری از 

اختــالالت آمــاری متغیرهــای پژوهــش به دلیــل تغییــر در تقســیمات اســتانی بــوده اســت.

ــی  ــای تابلوی ــی اســتفاده می  شــود. داده ه ــای تابلوی ــا از روش داده  ه ــوع داده  ه ــت ن ــن پژوهــش، به عل در ای
تركیبــی از داده  هــای مقطعــی و ســری زمانــی هســتند؛ یعنــی اطالعــات مربــوط بــه داده  هــای مقطعــی در طــول 
زمــان مشــاهده می شــود؛ بدیــن   صــورت كــه چنیــن داده هایــی دو بُعــد دارنــد كــه یــک بُعــد آن هــا مربــوط بــه 
واحدهــای مختلــف در هــر مقطــع زمانــی خــاص و بُعــد دیگــر آن هــا مربــوط بــه زمــان اســت. فــرم اســتاندارد 

:)Baltagi, 2013( بــرای داده  هــای تابلویــی به صــورت زیــر اســت

)1(

)2(

1 1 1 2 2 ....it it it k kit itY X X X wα β β β= + + + + +

it i t itw u v e= + +

ــده  ــتفاده  ش ــوار اس ــۀ خان ــام بودج ــای خ ــری از داده ه ــاخص های نابراب ــری ش ــرای اندازه گی ــن ب همچنی
ــری  ــران جمــع آوری می كنــد. ضریــب جینــی مشــهورترین شــاخص نابراب ــار ای اســت كــه هرســاله مركــز آم
ــن  رو  ــت. از همی ــد اس ــع درآم ــی های  توزی ــتفاده در بررس ــر اس ــا از نظ ــن آن ه ــد و متداول تری ــع درآم توزی
ــت.  ــده اس ــی ش ــای آن بررس ــیده و ویژگی ه ــش كش ــه چال ــر، ب ــاخص دیگ ــر ش ــش از ه ــاخص بی ــن ش ای
ــد در  ــع درآم ــری توزی ــزان نابراب ــری می ــرای اندازه گی ــی ب ــب جین ــاخص ضری ــز، از ش ــش نی ــن پژوه در ای
ــن پژوهــش  مناطــق روســتایی اســتان های كشــور اســتفاده شــده اســت. دیگــر شــاخص محاسبه شــده در ای
بــرای نمایــش نابرابــری درآمــد، نســبت ســهم ثروتمندتریــن دهــک بــه فقیرتریــن دهــک اســت كــه از درك 
ــای  ــودی واحده ــردن صع ــب ك ــا مرت ــدا ب ــور ابت ــن منظ ــد. بدی ــت می آی ــد به دس ــری درآم ــهودی نابراب ش
ــم  ــک ده ــبت ده ــپس نس ــوند؛ س ــف می ش ــدی تعری ــای درآم ــد، دهک  ه ــب درآم ــد برحس ــدۀ درآم گیرن
ــادگی  ــل س ــه به دلی ــاخص ك ــن ش ــود. ای ــه می ش ــر گرفت ــد درنظ ــری درآم ــاری از نابراب ــک اول معی ــه ده ب
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ــران، 1386(:  ــار ای ــز آم ــود )مرك ــبه می ش ــر محاس ــورت زی ــت، به ص ــه اس ــام یافت ــردی ع كارب

5. نتایج و یافته های تحقیق
ــر توزیــع درآمــد در  ــورم، بیــکاری و حداقــل دســتمزد ب در ایــن بخــش به منظــور بررســی تأثیــر متغیرهــای ت
ــرای مناطــق  ــی ب ــا اســتفاده از روش داده هــای تابلوی ــح شــده اســت. مدل هــای 3 و 4 ب ــران دو مــدل تصری ای

ــده اند.  ــرآورد ش ــور ب ــتان های كش ــتایی اس روس

)3(
1 2 3 4infit it it it it itgini ue mw dumh uα β β β β= + + + + +

)4(
1 2 3 4infit it it it it ittop ue mw dumh uα β β β β= + + + + +

در روابــط بــاال  نشــان دهندۀ ضریــب جینــی،  نســبت ســهم ده درصــد ثروتمندتریــن خانوارهــا بــه 
ســهم ده درصــد فقیرتریــن خانوارهــا،  نــرخ تــورم،  میــزان بیــکاری،  نشــان دهندۀ میــزان حداقــل 
دســتمزد هســتند. همچنیــن به منظــور درنظــر گرفتــن اثــر طــرح هدفمنــدی یارانه هــا متغیــر مجــازی 
ــر  ــدار صف ــل از آن مق ــرای ســال های قب ــک و ب ــدار ی ــا مق ــدی یارانه ه ــس از هدفمن ــرای ســال های پ ــه ب را ك

ــم. ــف می  كنی ــرد، تعری را می گی

ــون  ــدا آزم ــرآوردی، ابت ــودن رگرســیون ب ــاب از كاذب )ســاختگی( بـ ــرای اجتن ــا، ب ــرآورد مدل        ه ــل از ب قب
ــای  ــودن داده ه ــا ب ــرای بررســی مان ــود. ب ــام می ش ــدل انج ــای م ــی متغیره ــرای بررســی مانای ــد ب ریشــۀ واح
تابلویــی می تــوان از آزمــون ایــم،  پســران و    شــینIPS( )2003( 13( كــه براســاس آزمــون دیکــی فولــر تعمیــم 
یافتــه اســت و آزمــون لویــن،  لیــن و  چــو14 )2002( اســتفاده كــرد. فرضیــۀ صفــر در هــر دوی ایــن آزمون هــا 
وجــود ریشــۀ واحــد اســت. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 1، دو آزمــون ایــم،  پســران و  شــین، و لویــن ،  لیــن  و  چــو 

ــودن تمامــی متغیرهــا در ســطح اطمینــان 95 درصــد را تأییــد می كننــد. ــا ب مان

13. Im, Pesaran & Shin 
14. Levin, Lin & Chu (llc)
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جدول 1. نتایج آزمون مانایی متغیرها

Levin, lin & chuIm, Pesaran & Shinنوع آزمون 

 Gini-5.0091* 
 )0.0000( **

 -2.8351 
)0.0023( 

  Top -7.0347 
)0.0000( 

 -5.0215
 )0.0000( 

  Inflation -2.8628 
)0.0021( 

 -3.3375 
)0.0004( 

 Unemployment -12.7058 
)0.0000( 

 -9.3967 
)0.0000( 

 Minimum Wage  -4.7543 
)0.0000( 

 -4.6232 
)0.0000( 

P-value** ،مقدار آماره*

)منبع: محاسبات تحقیق(

پیــش از اســتفاده از روش داده هــای تابلویــی، آزمــون تركیب پذیــری داده هــا براســاس مقایســۀ  دو الگــوی 
ــرای هــر  ــه رگرســیون های مجــزا ب ــوط ب مقیــد و نامقیــد ضــروری اســت. در الگــوی نامقیــد پســماندهای مرب
ــال  ــر س ــرای ه ــزا ب ــیون های مج ــه رگرس ــوط ب ــا پســماندهای مرب ــی( ی ــری مقطع ــون تركیب پذی ــد )آزم واح
ــد  ــیون واح ــک رگرس ــه ی ــوط ب ــماندهای مرب ــد پس ــوی مقی ــود. در الگ ــرآورد می ش ــی( ب ــری زمان )تركیب پذی

.)Baltagi, 2013( ــود ــرآورد می ش ــا ب ــۀ داده ه ــرای هم ــی( ب ــای تركیب )رگرســیون داده ه

جدول 2. نتایج آزمون ترکیب پذیری داده ها

P-valueF مدلنوع آزمونآمارۀ
تركیب پذیری مقطعی15 0.0686 )1.000(

)1(
تركیب پذیری زمانی0.073216)1.000(

تركیب پذیری مقطعی0.0845)1.000(
)2(

تركیب پذیری زمانی0.0701)1.000(

)منبع: محاسبات تحقیق(  

15. Poolability cross section
16. Poolability time
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ــت  ــر دو حال ــا در ه ــودن داده ه ــر ب ــر تركیب پذی ــی ب ــون مبن ــر آزم ــۀ صف ــج جــدول 2 فرضی ــق نتای مطاب
مقطعــی و زمانــی پذیرفتــه می  شــود و داده هــای پژوهــش بــرای هــر دو مــدل تركیب پذیرنــد. گام بعــدی بررســی 
اثــر یک جانبــۀ مقطــع، یک جانبــۀ زمــان یــا دوجانبــه اســت. بــروش و پــاگان17 )1980( بــرای شناســایی آثــار 
فــرد و زمــان، آزمونــی را براســاس یــک الگــوی آثــار تصادفــی دوجانبــه و روش بیشــترین راســت نمایی طراحــی 
كرده انــد. بــا توجــه بــه اینکــه جــزء واریانــس ازلحــاظ نظــری نمی توانــد منفــی باشــد، هونــدا2 )1985( فرضیــۀ 
ــف3 )1989(  ــون و راندل ــید. مولت ــود بخش ــاگان را بهب ــروش و پ ــون ب ــت و آزم ــر گرف ــه درنظ ــک را یک طرف ی
ــا آن  ــد كــه ب ــا دوجانبــه ایجــاد كردن ــار یک جانبــه ی ــرای بررســی آث ــام FANOVA را ب ــه ن آزمــون دیگــری ب

 .)Baltagi, 2013( ــود ــان را آزم ــرد و زم ــار ف ــف آث ــای مختل ــوان حالت ه می ت

جدول 3. نتایج آزمون آثار یک جانبه و دوجانبه 

نوع آزمونفرضیۀ صفرآماره )مدل 1(آماره )مدل 2(

683.63
(0.000)

771.79
(0.000)*Ha

0 : σ²µ=0یک جانبۀ مقطعی

بروش و پاگان 2.067
(0.150)

0.4971
(0.480)

Hb
0: σ² λ=0یک جانبۀ زمانی

685.7
(0.000)

772.2
(0.000)

Hc
0: σ²λ =σ²µ=0دوجانبه

26.146
(0.000)

27.781
(0.000)

Ha
0 : σ²µ=0یک جانبۀ مقطعی

هوندا 1.437
(0.0753)

0.070-
(0.7596)

Hb
0: σ² λ=0یک جانبۀ زمانی

19.504
(0.000)

19.145
(0.000)

Hc
0: σ²λ =σ²µ=0دوجانبه

15.048
(0.000)

16.751
(0.000)

Ha
0 : σ²µ=0یک جانبۀ مقطعیFanova

305.28
(0.000)

329.62
(0.000)

 P-value*  

)منبع: محاسبات تحقیق(

17. Breusch & Pagan 
16. Honda
17. Moulton & Randolph
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مطابــق نتایــج جــدول 3 آزمــون بــروش و پــاگان و آزمــون هونــدا وجــود آثــار یک طرفــۀ زمانــی را در مــدل 
ــد  ــون F تأیی ــن آزم ــون و همچنی ــن دو آزم ــا ای ــی ب ــۀ مقطع ــار یک جانب ــود آث ــا وج ــد؛ ام 1 و 2 رد می كنن

ــم. ــر می گیری ــی درنظ ــۀ مقطع ــار یک جانب ــورت آث ــدل را به ص ــردو م ــن ه ــود؛ بنابرای می ش

آزمــون مهــم دیگــر در تحقیقــات داده  هــای تابلویــی آزمــون بررســی آثــار ثابــت یــا تصادفــی اســت. معمــوالً 
ــی  ــی اســتفاده می شــود. فرضیۀ اصل ــار تصادف ــت و آث ــار ثاب ــرای انتخــاب بیــن الگــوی آث از آزمــون هاســمن ب
ــا متغیرهــای توضیحــی هم بســته باشــد؛ امــا در  ــد ب ــار ثابــت ایــن اســت كــه جــزء خطــا می توان در الگــوی آث
ــدارد.  ــود ن ــی وج ــای توضیح ــا متغیره ــا ب ــزء خط ــن ج ــتگی بی ــود هم بس ــرض می ش ــی ف ــوی آثار تصادف الگ
ــه آزمــون هاســمن  ــوط ب ــج مرب ــد )Baltagi, 2013(. نتای ــار كای  ـ  دو اســتفاده می كن آزمــون هاســمن از معی

در جــدول 4 گــزارش شــده اســت. مطابــق نتایــج، وجــود اثــرات تصادفــی در هــردو مــدل تأییــد می شــود.  

جدول 4. نتایج آزمون هاسمن

P-valueمدلنوع آزمونآمارهدرجۀ آزادی
)1(تصادفی مقطعی32.89518)0.4081(
)2(تصادفی مقطعی34.118)0.2490(

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــد  ــدل بای ــردو م ــع در ه ــۀ مقط ــار یک جانب ــد آث ــخص ش ــده، مش ــای انجام ش ــه آزمون  ه ــه ب ــا توج ب
ــت. ــده اس ــدول 5 آم ــده در ج ــای تصریح ش ــرآورد مدل  ه ــج ب ــود. نتای ــه ش ــر گرفت ــی درنظ ــورت تصادف به ص

جدول 5. نتایج بررسی عوامل اقتصاد کالن مؤثر بر نابرابری در مناطق روستایی ایران، 1380 تا 1395

top مدل 2: متغیر وابستۀgini مدل 1: متغیر وابستۀ
متغیرهای مستقل

t ضرایبآمارۀt ضرایبآمارۀ
)21.7(15.306)48.66(0.4056Constant

)-3.90(-0.0618)-2.58(-0.0005Inflation

)-2.57(-0.3012)-3.47(-0.0046Minimum Wage

)-0.86(-0.0280)-1.06(-0.0004Unemployment

)-2.74(-1.617)-3.93(-0.0266Hadafmandi

R2= 0.3121R2=0.4237

)منبع: محاسبات تحقیق( 

18. Cross section random

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

41

سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

مرتضی بیرانوند و همکاران. تأثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های ایران.

ــورم، حداقــل دســتمزد و متغیــر دامــی هدفمنــدی همگــی در ســطح  ــه نتایــج هــر دو مــدل، ت ــا توجــه ب ب
ــد؛  ــه دهــک اول دارن ــر ضریــب جینــی و نســبت ســهم دهــک دهــم ب ــادار ب ــان 99 درصــد تأثیــری معن اطمین
ــج مــدل 1،  ــه نتای ــا توجــه ب ــادار نیســت. ب ــر معن ــن دو متغی ــر ای ــکاری در هــر دو مــدل ب ــر بی ــی  كــه اث درحال
هــر 1 درصــد افزایــش در نــرخ تــورم ضریــب جینــی را در حــدود 0.0005 واحــد در مناطــق روســتایی كاهــش 
می دهــد. هــر 1.000.000 ریــال افزایــش در حداقــل دســتمزد نیــز ضریــب جینــی را در حــدود 0.0046 واحــد 
ــا  ــا، 1390 ت ــدی یارانه ه ــرح هدفمن ــرای ط ــال های اج ــن در س ــد. همچنی ــتایی كاهــش می ده در مناطــق روس
1395، ضریــب جینــی بــه میــزان 0.0266 واحــد در مناطــق روســتایی كمتــر از ســال های پیــش از هدفمنــدی 

بــوده اســت. 

بــا توجــه بــه نتایــج مــدل 2، هــر 1 درصــد افزایــش در نــرخ تــورم، نســبت ســهم دهــک دهــم بــه دهــک اول 
را در حــدود 0.0618 واحــد كاهــش می دهــد. هــر 1.000.000 ریــال افزایــش در حداقــل دســتمزد نیــز ایــن 
نســبت را در حــدود 0.3012 واحــد كاهــش می دهــد. مطابــق عالمــت و معنــاداری متغیــر مجــازی هدفمنــدی 
ــه  ــک اول ب ــه ده ــم ب ــک ده ــهم ده ــبت س ــا، نس ــدی یارانه ه ــرح هدفمن ــرای ط ــال های اج ــا، در س یارانه ه

میــزان 1.617 واحــد در مناطــق روســتایی كمتــر از ســال های پیــش از هدفمنــدی بــوده اســت.

6. بحث و نتیجه  گیری

ــد  ــر درآم ــورم ب ــدۀ( ت ــی )كاهن ــر منف ــادی، اث ــات اقتص ــع و تحقیق ــار و مناب ــج در آث ــدگاه رای ــق دی طب
ــش  ــب افزای ــورم موج ــن  رو ت ــت و از ای ــدی اس ــای درآم ــایر گروه  ه ــتر از س ــه بیش ــر جامع ــای فقی گروه ه
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــل كل دهک ه ــش در تحلی ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــی   ك ــود؛ درحال ــد می ش ــری درآم نابراب
ــا  ــن خانواره ــه فقیرتری ــا ب ــن خانواره ــهم ثروتمندتری ــبت س ــی و نس ــب جین ــری ضری ــاخص های نابراب ش
ــیوۀ  ــی از ش ــاوت ناش ــن تف ــت. ای ــری اس ــاخص  های نابراب ــش ش ــر كاه ــورم ب ــادار ت ــر معن ــی از تأثی حاك
ــف  ــای مختل ــورم در گروه  ه ــرخ ت ــودن ن ــاوت ب ــش و متف ــن پژوه ــری در ای ــاخص  های نابراب ــبۀ ش محاس
درآمــدی در ایــران اســت. مهم تریــن نکتــه بــرای نشــان دادن پویایی هــای توزیــع درآمــد و بررســی عوامــل 
ــدان  ــل فق ــران به دلی ــی، 1393(. در ای ــت )پیکت ــق اس ــدی موث ــای درآم ــتفاده از داده ه ــر آن اس ــر ب مؤث
ــزی(  ــک مرك ــار و بان ــز آم ــار رســمی كشــور )مرك ــز آم ــا، مراك ــد خانواره ــروت و درآم ــر ث ــای معتب داده  ه
ــاخص  های  ــبۀ ش ــرای محاس ــد ب ــن از درآم ــن تخمی ــوان دقیق  تری ــه  ای به عن ــای هزین ــار از داده  ه به ناچ
ــای  ــص خانواره ــۀ ناخال ــری از هزین ــز، شــاخص  های نابراب ــق نی ــن تحقی ــد. در ای ــری اســتفاده می  كنن نابراب

ــده  اند. ــبه ش ــتایی محاس روس

ــوار در  ــای خان ــی از كل هزینه  ه ــۀ خوراك ــهم هزین ــه س ــی  ك ــزی، درحال ــک مرك ــار بان ــق آم مطاب
ــورم  ــتر از ت ــز بیش ــی نی ــواد خوراك ــورم م ــت، ت ــای باالس ــتر از دهک  ه ــدت بیش ــن به ش ــای پایی دهک  ه
ــرا بیــش از  ــی فق ــورم كاالهــای مصرف ــل باعــث می شــود ت ــن دو عام ــد ای شــاخص كل قیمت هاســت. براین
ــای  ــری هزینه  هــای دهک  ه ــۀ نابراب ــورم فاصل ــش ت ــا افزای ــن ب ــدان باشــد. بنابرای ــی ثروتمن ــای مصرف كااله
پاییــن و بــاال كــه شــاخص  های نابرابــری درآمــد برمبنــای آن محاســبه شــده اســت، كاهــش می  یابــد. اثــر 
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ــا افزایــش  ــاال آن اســت كــه ب ــه دهک هــای ب ــورم دهک هــای پایین هزینــه ای نســبت ب ــودن ت ــاال ب دیگــر ب
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــش می  یاب ــاال كاه ــای ب ــش از دهک ه ــن بی ــای پایی ــی دهک ه ــد واقع ــورم درآم ت
نابرابــری درآمــد واقعــی افزایــش می  یابــد. درنهایــت ایــن پژوهــش نشــان داد بــا درنظــر گرفتــن اثــر جمعــی 
ــای  ــه قیمت  ه ــود ب ــاه خ ــتری از رف ــهم بیش ــن س ــای پایی ــورم گروه  ه ــش ت ــا افزای ــری ب ــر نابراب ــورم ب ت
واقعــی را ازدســت می  دهنــد. به عبارتــی تــورم بــر كاهــش قــدرت خریــد گروه  هــای كم  درآمــد اثــر 
ــه  ــد و منجــر ب ــد را بیشــتر می كن ــد و پردرآم ــای كم  درآم ــن گروه ه ــالف بی بیشــتری دارد و درنتیجــه اخت

ــود. ــری می  ش ــش نابراب افزای

نتایــج ایــن پژوهــش داللــت بــر ایــن دارد كــه افزایــش حداقــل دســتمزدها موجــب شــده اســت نابرابــري 
ــد. همچنیــن نتایــج رابطــۀ معنــا  دار میــان میــزان  درآمــد در مناطــق روســتایی به طــور معنــا  داری كاهــش یاب
بیــکاری و شــاخص  های نابرابــری را تأییــد نکــرد؛ یعنــی ایــن گــزاره كــه بیــکاری نابرابــری درآمــد را در مناطــق 
ــا و مدل هــای موجــود  ــا متغیره ــادار افزایــش می دهــد، ب ــف كشــور به طــوری معن روســتایی اســتان های مختل

ــد نمی شــود.  ــن پژوهــش تأیی در ای

ــر اینکــه  ــروض اســت ب ــد )كــه خــود مف ــش یاب ــف افزای ــد قشــر ضعی ــر درآم ــکاری، اگ ــع معضــل بی ــا رف ب
شــغل های ایجادشــده را افــراد كم درآمــد و افــراد بیــکار اشــغال كننــد(، امــکان دارد نابرابــری درآمــد كــم  شــود؛ 
ــه ســودی كــه صاحبــان ســرمایه نیــز از اشــتغال ایجادشــده كســب می كننــد، براینــد مجمــوع  ــا توجــه ب امــا ب
ــی  ــر نهای ــدۀ اث ــده، تعیین كنن ــروی كار و صاحــب ســرمایه از اشــتغال به وجودآم ــد كسب شــده از طــرف نی درآم
ــد  ــش رش ــغل و افزای ــترش ش ــا گس ــران ب ــاد ای ــد در اقتص ــر می رس ــت. به نظ ــد اس ــری درآم ــر نابراب ــکاری ب بی
ــمگیر در  ــری چش ــوان تغیی ــروت نمی ت ــرمایه و ث ــر س ــدی ب ــای تصاع ــری مالیات ه ــدون به كارگی ــادی ب اقتص
نابرابری هــای درآمــد را انتظــار داشــت. هرچنــد امــکان كاهــش موقتــی نابرابــری بــا كــم  شــدن نابرابــری ناشــی 
از كار وجــود دارد، ایــن كاهــش موقتــی اســت؛ مگــر اینکــه بــا ســركوب درآمدهــای تکاثــری ناشــی از ســرمایه، از 

طریــق مالیــات همــراه شــود. 

ــد  ــع درآم ــری توزی ــا باعــث كاهــش نابراب ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــج، اجــرای قان ــق نتای ــن مطاب همچنی
ــا اجــرای قانــون  براســاس میــزان هزینــه در ســال های پــس از اجــرای ایــن قانــون شــده اســت. درواقــع ب
هدفمنــدی یارانه هــا، دســت كم در ســال های ابتدایــی آن، میــزان یارانــۀ نقــدی مســاوی بــه همــۀ 
ــای  ــای گروه ه ــادی از درآمده ــهم زی ــه س ــغ یاران ــه مبل ــی  ك ــد و از آنجای ــدی داده ش ــای درآم گروه ه
ــت؛  ــش یاف ــدت افزای ــدی به ش ــن درآم ــای پایی ــرد گروه ه ــد، هزینه ك ــکیل می ده ــدی را تش ــن درآم پایی
ــته  ــا نداش ــش هزینه ه ــادی در افزای ــهم زی ــدی، س ــاالی درآم ــای ب ــدی در گروه ه ــۀ نق ــه یاران ــی  ك درحال
ــوار  ــۀ خان ــاس هزین ــه براس ــری ك ــنجش نابراب ــاخص های س ــود ش ــث می ش ــوع باع ــن موض ــت. همی اس
ــه ای(  ــدی )هزین ــن درآم ــای پایی ــۀ دهک ه ــبت هزین ــش نس ــری و افزای ــش نابراب ــده اند، كاه ــبه  ش محاس

ــد.  ــان دهن ــاال را نش ــای ب ــه دهک ه ب
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