
  
در اقتصاد بر  دولت تصدي گرياثرات نقش حاکمیتی و 

    ایران موردييمطالعه:  ARDLبه روش  توزیع درآمد
  

  ∗ دکتر مهدي صادقی شاهدانی، دکتر کامران ندري و وهاب قلیچ
  

  17/12/1388 :  تاریخ پذیرش22/9/1388:  تاریخ وصول
  

  :چکیده
ر بچگونگی اثرگذاري آن ائل اقتصادي و میزان و نوع دخالت دولت در مس   

 اخیر در يدر چند دهه از جمله مباحث مورد بحثمتغیرهاي کالن اقتصادي 
 -مهم اقتصادي توزیع درآمد از جمله مباحث   .میان اقتصاددانان است

لی این پژوهش را ک هدف ، که سنجش اثرات مذکور بر آناستاجتماعی 
نوع دخالت تمایز  ست کهاین ااین پژوهش اصلی  يفرضیه  .تشکیل داده است

 را بر یتاثیرات متفاوت ،) و حاکمیتیتصدي گرایانه(دولت در امور اقتصادي 
چارچوب تحلیلی در این پژوهش ابتدا   .گذاردجاي می توزیع درآمد جامعه بر
هاي تقریبی از دو نقش  شاخصاستخراجبه اقدام  سپس  .بحث ارائه شده است

 با در ادامه و  استدهشدر مسائل اقتصادي  و حاکمیتی براي دولت تصدي گري
متفاوت هاي توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش  شاخص ازاستفاده از برخی

  ARDLتوسط مدل  1348-1385 سري زمانی ایران در بر توزیع درآمد دولت
 دولت ي که افزایش اندازهنتایج تحقیق نشان داد استهقرار گرفتبرآورد مورد 

  هاي توزیع درآمد و افزایش گري باعث بدتر شدن شاخص در بعد تصدي
  .شده استها  دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخصياندازه
  JEL :,H11, D33 H83بندي طبقه

  
  ARDLمدل ، تصدي گريدولت، توزیع درآمد، نقش حاکمیتی، نقش :  کلیديهايهواژ
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  مقدمه -1 

.  ورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان بوده استي اخیر دو مسأله بیشتر مدر دهه
  .در اقتصاد استسازي و اجراي خصوصی دولت سازيکوچک موضوع اول يمسأله

مکاتب مشهور اقتصادي همواره بر میزان و نوع دخالت دولت در  از گذشته تا کنون
به  خرداقتصاد هاي با تحلیل و اند اقتصادي با یکدیگر بحث و جدل داشتهيهعرص

 ... و تورم، نرخ بیکاريهاي رشد اقتصادي، اثرات این ورود بر شاخصواکاوي 
  .اندپرداخته

 اول، نقش حالت . صورت امکان پذیر استدو به   دولت در اقتصاددخالت
هاي اقتصادي گري دولت به معناي در دست داشتن مالکیت و مدیریتِ بنگاه تصدي
توزیع کارکردي نیز به شدت گسترده  دولت حتی در يه به نحوي که سیطر،است

هاي  فعالیتيهکارهمه اتیاز لحاظ عملی دولت ، دیگر به عبارتی. استبوده 
 این گذاري کالن است کهش حاکمیتی و سیاست دوم، نقحالت  .استاقتصادي 

 کنترل گذاري راهبردي،ریزي کالن، سیاست نظارت، برنامهي وظیفهنقش بیشتر به
  . و توازن اجتماعی تاکید داردو تنظیم بازارها
در درآمد است که عادالنه توزیع عدالت اقتصادي و  مربوط به ، دوميمسأله

 اقتصادي و کاهش نرخ تورم و بیکاري، يهکنار مباحث مهمی چون رشد و توسع
هاي بوده و در تحقیقات و پژوهشاقتصاددانان غالب  يهمواره مورد دغدغه

  . استگرفتهزیابی قرار  مورد بررسی و ار،گوناگون
 ياین دو مقوله ارتباط يهنحو ،آنچه در این بین کمتر به آن توجه شده

 دخالت دولت بر يمیزان اثرگذاري نوع و اندازه ،دیگربه بیان  . استمهم با یکدیگر 
این  درصدد شناساییحاضر  پژوهش ،از این رو . شودبررسی میتوزیع درآمد نظام 
  .استصاد ایران  در اقت مهميرابطه

دولت براي بهبود توزیع درآمد در جامعه باید به  که استسوال اصلی این 
 دولت تصدي گري آیا افزایش نقش . وارد شود امور اقتصادي يهچه نحو به صحن
  ؟شودمی نقش حاکمیتی دولتافزایش یا توزیع درآمد منجر به بهبودي 

 یک تحلیل زم، باهاي الشاخص تعیین د پس ازکناین پژوهش سعی می
  .کند پاسخ مناسبی براي این پرسش پیدا ARDL توسط الگوي پویاي رگرسیونی
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   پژوهشيهپیشین -2
)  اول توسعهيبرنامه (هاي تعدیلبه بررسی اثرات سیاست) 1380( ديپروین و زی

این اي نیز در تحقیق مشابه) 1384( احمدي و مهرگان  .اندبر توزیع درآمد پرداخته
  .اندمورد آزمون قرار داده 1379 تا 1348  زمانیيهات را براي دوراثر

هاي اقتصادي بر توزیع درآمد بررسی آثار سیاست به) 1386(داودي و براتی 
اقدام سازي خرد براي یک مدل اقتصادکالن سنجی با استفاده از یک شبیه در ایران
 نشانگر این است که به خردسازي کالن مدلاین  آمده از دستنتایج به   .اندنموده

 موثر در بهبود تضعیف نظام توزیع درآمدبه شدت  یهاي دولتسیاست گذاري
  .هستند

ي نابرابري درآمدي و نابرابري مخارج رابطه) 1387(فطرس و معبودي 
هاي پانلی  را با استفاده از روش داده1358 -85ي مصرفی در ایران طی دوره

  .بررسی کردند
مخارج دولتی  چگونه نشان دادطی پژوهشی نظري ) 1979( 1برگستروم

 را بر دیگران ایجاد کند و هزینهاي معدود اي را براي عده منافع گستردهتواندمی
تغییرات نامناسب توزیع ثروت در  موجبخود  و از این طریق دولت کندتحمیل 
  .شودمی جامعه

م  چارچوب نظاابعاد توزیع مجدد حاکمیتی را در) 1984( 2و اسونکهیکس 
 این دو تن با مطالعه شواهد تاریخی ساختار  .ندداري مورد بحث قرار دادسرمایه

بهبود نظام توزیع از  را در چگونگی دموکراتیک بخش عمومی و نقش حاکمیتی آن
  .اندمسیر بازتوزیع درآمدها به تصویر کشیده

در  را اجتماعی نقش حاکمیتی -از بعد سیاسی) 1985( 3بالن و جکمن
 2SLS   و2SLSبا استفاده از مدل  آنها  .اندمورد بررسی قرار دادهتوزیع درآمد 

خش اثرات مستقیم ب مبنی بر  متقنی هیچ دلیلبه این نتیجه رسیدند که 4وزنی
  .وجود نداردهاي درآمدي  نابرابريعمومی دموکرات بر

                                            
1 Bergstrom 
2 Hicks and Swank 
3 Bollen and Jackman 
4 Weighted 
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کالن هاي متغیرها و سیاستتجربی  يهبا مطالع) 1990( 5بلجر و گیریرو 

آوري شده از خانوارهاي فیلیپینی و  اطالعات جمع بررسی فیلیپین بهاقتصاد
 نشان داد نتایج تحقیق.  نداهدست آمده پرداخته  معادالت بيه فرم حل شدتخمین

 تورم و بیکاري منجر به بدتر شدن هاي دیگر چونانند پدیدهکه مخارج دولت هم
 نرخ واقعی بهره و نرخ واقعی ارز به بهبود وري،همچنین بهره . شودتوزیع درآمد می

  .دکنناین توزیع کمک می
توزیع درآمد نظري و تجربی،  در پژوهشی )1999( 6باست، بورکت و پاترمن

 انتقال و تناوبیآنان دو تئوري   .ند دولت را مورد بررسی قرار دادسیاسی نقش و
 . اندمعرفی کردهدرآمد  تعیین با اثرگذاري سیاسی دولت براي تبیین ارتباطتوزیع 
  .شوندرو براي دولت اثرگذاري قابل توجهی را در فرآیند توزیع قائل می از این

با  8 تابلوییهايروش داده با استفاده از )2000( 7چو، داودي و گوپتا
 يهدر سه ده  و در حال گذارهاي برخی از کشورهاي در حال توسعه دادهيمقایسه
 . انداي دولت با توزیع درآمد پرداختههاي هزینهط سیاستبه ارتبا ،1990 تا 1970

ها ضعف دولت در استفاده از مالیاتو علل  به موارد در این تحقیق چو و همکاران
  .اندهاي درآمدي اشاره نمودهدر جهت رفع نابرابري

با انجام تحقیقات گسترده بر روي اقتصاد ) 2004( 9وبین، لی و کلوینژ
و مناسب  هاي ضروريفعالیت نبود که در نداهیدرس نتیجه ینبه ادر هنگ کنگ 

  .پذیر نیستامکاندر جامعه دولت بهبود توزیع درآمد 
هاي  اندازه و ساختار بخش عمومی با نابرابرييهبه رابط) 2005( 10لی
اي را در بهبود  براي دولت نقش حاکمیتی برجستهوي.  پرداخته استدرآمدي 

 64 وضعیت يمطالعه مبتنی برروش داده تابلویی  نتایج  .توزیع قائل شده است
  فاصل   مشاهده براي حد341، به کمک ته و در حال توسعهکشور توسعه یاف

صورت  در  گسترش بخش عمومی تنها، نشان داد که1994 الی 1970هاي سال
  . است مناسبتوزیع درآمدنظام  براي ،دولت دموکراتیکیک  وجود

                                            
5 Blejer and Guerrero 
6 Bassett, Burkett and Putterman 
7 Chu, Davoodi and Gupta 
8 Panel data 
9 Xiaobin, Li and Kelvin 
10 Lee 
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 از کدام هیچکه  مشخص است نقیقات و موارد مشابه آبا نگاهی به این تح
تصدي عد اقتصاد به تفکیک ب دولت در يه اندازبه اثرپذیري توزیع درآمد از آنان
  .اندنپرداخته و حاکمیتی گري

کارهاي به   نسبت متفاوتنگرشی دارايکه حاضر پژوهش  يهنوآوري عمد
امور  دولت در تصدي گريو هاي تقریبی نقش حاکمیتی  تعیین شاخص،است قبلی

 بر  در اقتصاد دولتيهبراي اولین بار میزان اثرگذاري اندازکه  استاقتصادي 
 با گريتصدي  به تفکیک نقش حاکمیتی و رادر ایران درآمد توزیع هاي شاخص

  .استداده  قراربرآورد مورد  ARDL  پویاياستفاده از مدل
  

  چارچوب تحلیلی -3
ه بخش توزیع قبل از تولید، توزیع پس از تولید و توزیع نظام توزیع درآمد از س
عدم رعایت عدالت و انصاف در هر یک از این سه بخش  . مجدد تشکیل شده است

ي غیرعادالنه به نحوو ثروت افراد جامعه درآمد میزان شود که منجر به آن می
  . گرددتوزیع

در مواقع تواند نمی که اقتصاد بازار شودمشاهده می شکست بازار در زمان
 توزیع مناسب در جامعه يهکنند تضمینهاي دولت،گذاريسیاستبدون  يضرور
ت ها بیانگر این واقعیت است که دول انحصار و کارتلاز طرفی دیگر، وجود  .باشد

   لزوم دخالت دولت براي ،بنابراین  .است موظف به اِعمال نقش حاکمیتی
  در این بین  . بازار تاحدي مورد قبول است موارد شکست سازي اثرات منفیِحداقل
 به عنوان یکی از مهمترین اقدامات ی، هدایت و نظارت دولتگذاريسیاست

  .)20، 1997 استرن و استیگلیتز، (آیدبه حساب میحاکمیتی 
 ،افرادتوسط ی و تحصیل ثروت ر درآمدزایتوزیع امکانات موثر بعالوه بر این، 

توزیع  . عمال حاکمیت داشته باشد بر آن اِ بایدز جمله مواردي است که دولتا
 ،هاي امنیتیبدنی و حتی حفاظتتربیتمتوازن امکانات تحصیلی، بهداشتی، 

هاي شغلی  مهیاسازي بستر فعالیتبراي برقراري آسایش و امنیت اجتماعی ،دفاعی
   که توزیع نامناسب آن به استهمگی از جمله اقدامات حاکمیتی دولت 

، 1976 اسکوال و گرزوئل، (شودمنجر میدرآمد اي و طبقاتی اي منطقههنابرابري
23-2(.  
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ان حاکمیتی دولت است که در توزیع مجدد درآمد نیز یکی دیگر از ارک 

و با استفاده از تبعیض مالیاتی و بازپخشی درآمدهاي  هاي اجتماعیقالب حمایت
  .)76-84، 1369 ،یسلوئ (پذیردتر صورت میحاصل از آن در میان طبقات محروم
توان ادعا نمود که بزرگ شدن نقش  می،بر اساس این مبانی نظري

 بهبود نظام توزیع درآمد برجاي بر مثبتی  اثرات کهقادر استحاکمیتی دولت، 
  .گذارد

که به نام گري دولت در امور اقتصادي  کاهش نقش تصدي ،از سوي دیگر
ی و رقابت سالم منجر ایزایش کارتواند به افمیسازي شهرت یافته است، خصوصی

 و خدمات، شاهد های در فرآیند تولید کاالکنندگان با افزایش کارای مصرف .گردد
کنندگان  مصرف، در این میان. آن هستندها یا جلوگیري از افزایش  قیمتکاهش
  .برند بیشتر از این منفعت، سود میفقیرتر

ها و افزایش درآمد بنگاهی و رقابت سالم، باعث  افزایش کارای،همچنین
   دولتی افزایش يه میزان کل مالیات وصول شد، در نتیجه. شودمیها شرکت
، حداقل دو اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد این افزایش درآمدهاي مالیاتی . بدیامی
اول آنکه دولت امکان بیشتري براي توزیع مجدد از طریق اعطاي یارانه به   .دارد

دوم آنکه  . شودمیی و دورافتاده پیدا در مناطق روستای کردمد یا هزینهدرآاقشار کم
 گسترش نقدینگی م به استقراض از بانک مرکزي،اقداکمتر ، دولت با افزایش درآمد

   سازد،ین درآمدي وارد میهاي پای که بیشترین فشار را بر دهکمو افزایش تور
  .نمایدمی

در بهتر مداري ازي موجب شایستهسعالوه بر تمامی این موارد، خصوصی
در بخش توزیع  بیشتر بهبود و همین امر باعث شودمیمدیریتی ی و یاجراسیستم 

  .شودمی )توزیع کارکردي(پس از تولید 
هاي دولتی در حال هاي شرکت سهاميهدر مورد اختصاص بخش عمد

 گريتصديبر اثرات مفید کاهش  اقدام سیاستیتوان با اجراي چند واگذاري، می
 نظارت شدید توان به میاز جمله این موارد  .توزیع درآمد افزوداقتصادي دولت بر 

سازي، گیري تبانی در حین انجام خصوصیدولت در جهت ممانعت از تخلف و شکل
داري در میان اقشار  فرهنگ سهامي کشور، توسعهسراسرار بورس در گسترش باز

  .اشاره کردسازي هاي خصوصییر روشگوناگون مردم و نیز استفاده از سا
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همراه با بهبود وضعیت دولت سازي کوچکآل براي هاي ایدهیکی از روش
 در کشورهاي مختلفی مثل .  توزیع کوپن سهام استيهتوزیع درآمد، اجراي برنام

 صورت اجراي برنامه توزیع کوپن سهامروسیه، لهستان، جمهوري چک، مغولستان 
 و موسسات و شوندمی توزیع آحاد مردم بین ي دولتیهاکوپن . پذیرفته است

یک گریز با تشکیل سازند که افراد ریسکهاي مالی این امکان را فراهم میواسطه
هاي توانند با اِعمال تخفیفمینیز  هادولت  .کنندگذاري  سرمایهپرتفوي متنوع

فروش نیز  و قابل خرید و استهاي سهام که معادل سهام هدفمند روي کوپن
  11.دهاي طبقات محروم جامعه شوهستند، موجب افزایش دارایی

کاهش اثرات مثبت اما در غیاب یا نقصان نقش حاکمیتی دولت، همین 
 اقتصادي و ي در عرصهبیخر مبه نتایجتواند  اقتصادي دولت میگريتصدي

  . گرددتبدیلاجتماعی 
 سهام عمده و کالن ها وسازي غالباً داراییهاي متداول خصوصیدر روش

این  . گرددهاي دولتی در حال واگذاري، تنها به بخشی از مردم منتقل میشرکت
هاي دولتی خود را  با خرید سهام،هستند غنی جامعه ي طبقهگروه که عمدتاً جزء

پس از  . دهنددر موقعیت بسیار مناسبی براي افزایش سطوح درآمد و ثروت قرار می
ها را به خود  میزان کمتري از سهام،تناسب متوسط، به يهاین گروه، افراد طبق

  .است فقیر بسیار اندك يه طبق سهمدر این میان.  دهندمیاختصاص 
  در غیاب نظارت و ( گري دولت در امور اقتصادي کاهش نقش تصدي

 گرایش به ، اگر با تشکیل شبه انحصارها) رقابت کاملگذاري دولتی و فضايسیاست
   چون باعث حذف یا کاهش برخی از ، همراه باشد12عیض بازارياحتکار و تب

 و حذف یا کاهش 13 غیراساسی و مقطعی، اساسی کاالهاي،هاي خدماتیارانه
 کولودکو، (دهدشود، شکاف طبقاتی را گسترش میمی 14دهتدریجی خدمات زیان

1386 ،92-65(.  

                                            
 ك. کشورهاي دیگر در این زمینه ريهبراي اطالع بیشتر از مکانیسم و شرائط توزیع کوپن سهام و تجرب .

 .57-182: 1384کابلی زاده، 
12 Market Discrimination 
13 Cross-subsidies    
14 loss making services 
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یه و  در تهغیردولتیهاي افزایش مشارکت بخش از سوي دیگر، سیاست 

تدارك خدمات اساسی اجتماعی مانند بخش آموزش، خدمات درمانی بهداشتی، 
 از ثروتمندان  .شودساختار دوگانه میایجاد سبب ...  بخش سالمت و تربیت بدنی و

امکان دسترسی به خدمات عمومی با کیفیت باالتر که غالباً از سوي بخش 
تی در بخش دولتی نیز ممکن ، حشود، برخوردار هستند تهیه و عرضه میغیردولتی
  .بندي شونداي رتبهههاي پل امکانات به تناسب سطح کیفی آنان با قیمتاست که

بدین معنا که امکانات دولتی با کیفیت بهتر، قیمت باالتري نسبت به همان امکانات 
  .استشته دا تربا کیفیت نازل

  ولتی و افراد  دتردر این وضعیت، افراد پردرآمدتر از امکانات پرکیفیت
 این دوگانگی در کنار  .کنند دولتی استفاده میترکیفیتدرآمدتر از امکانات کمکم

برخی از محاسن، موجب تغییرات معنادار در سطح معیشت، امنیت و آسایش روانی 
ین ي پایه و اثر سوء خود را در توزیع کارکردي به ضرر طبقشودمیافراد جامعه 

  .دهدرا افزایش می  طبقاتیشکاف گذارد ومیجامعه 
مورد  و دولتی بیشتر غیردولتیآنچه بر این تفاوت کیفیت در دو بخش 

تخصص مانند پزشکان، معلمان، اساتید و م و اهر مرسنلانحراف پتوجه است، 
  . استغیردولتیهاي درآمدزاي بخش  به سوي تسهیالت و موقعیتمهندسان

به ا کاهش اساسی نیروي کار  بسازي دولت، معموالً کوچکعالوه بر این
 نیروي کار در مورد غالباًاین کاهش نیروي کار  . ها، مواجه است هزینهتقلیل منظور
 گیرد ومی را )دهستن فقیر يه از طبقعموماًکه (اعتبار دانش و کممهارت، کمکم

  .شودمیبیکاري منجر به تشدید فقر 
 کاهش دستمزدها، ، سهولت کارفرمایان دراشاره شدهاگر به موارد 

 امکانات جانبی مشاغل و همچنین رواج تدریجی نظام ربوي به نفع ،تسهیالت
 بیافزاییم، نتیجه آن )طور غالب نه همیشهه ب(داران و به ضرر نیروي کار سرمایه

ی، در غیاب شود که توزیع امکانات و فرصتمی یا هاي اولیه، از لحاظ کیفی و کم
 و رودمی سیاستگذاري و نظارت آن، رو به نابرابري  دولت ونقصان نقش حاکمیتی

  .گرداند میات نامناسبتوزیع درآمد را نیز دستخوش تغییر
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  هاي برآورد مدلشاخص -4
  هاي توزیع درآمدشاخص -4-1

از .  ندارندبندي یکسانی از الگوي توزیع درآمد  نابرابري، رتبه مختلفهايشاخص
هاي شاخص  .دارندهاي گوناگونی ف و قوتها همیشه ضع این شاخص،رواین

  بندي ، طبقهچندین روشهاي کلی به  بر اساس ویژگینابرابري توزیع درآمد
هاي توزیع درآمد به بندي شاخص تقسیم،هابنديیکی از این طبقه . دشومی

  .است 16هنجاري و 15هاي عینیشاخص
ریح از طور مستقیم و صه ی هستند که بهای شاخص،هاي عینیشاخص

 . کنندهاي ارزشی مبتنی بر آن استفاده نمیمفهوم رفاه اجتماعی و قضاوت
گیري  ابزارها و معیارهاي آماري هستند که براي اندازههاي عینی معموالًشاخص

  .شوندکار گرفته میه  موردنظر بيهپراکندگی صفت مورد مطالعه بین افراد جامع
  ح از رفاه اجتماعی و طور مستقیم و صریه  بهنجاريهاي شاخص

 يه متکی بر مقایسي هنجارهايها شاخص. کنندهاي ارزشی بحث میقضاوت
هاي جامعه  بر مبناي رجحان عادالنه درآمدحداکثر رفاه اجتماعی ناشی از توزیع

و میزان از دست دادن رفاه اجتماعی که نتیجه توزیع ناعادالنه درآمد است،  هستند
  .)23- 75، 1371والفتحی قمی، اب( دهندنشان میبه را 

علت سادگی برآورد، سهولت تفسیر و ه بهاي توزیع درآمد غالباً در بررسی
ي نسبت به هاي عینی در سطح وسیعتراز شاخصهاي ارزشی پرهیز از قضاوت

  .دشو استفاده می هنجاريهايشاخص
یقی ، اعداد و ارقام دق درآمد توزیععینیهاي  شاخصيهکه براي هم از آنجا

   وجود ندارد، به ناچار ضریب جینی، سهم تحقیق زمانی مدنظر يهدر فاصل
به )  غنیيده درصد طبقه(دهک دهم ) به عنوان تقریبی از درآمدهاي(هاي هزینه

هاي چهار دهک اول شهري، سهم ، سهم هزینه) فقیريده درصد طبقه(دهک اول 
ی و سهم یدهک اول روستاهاي چهار هاي دو دهک آخر شهري، سهم هزینههزینه
  . شده استهاي دو دهک آخر روستایی را براي محاسبات برگزیدههزینه

  

                                            
15 Objective 
16 Normative 
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   دولتيهگیري اندازهاي اندازهشاخص -4-2 

گیري اندازه و حجم دولت از مقدار عددي بودجه دولت استفاده براي اندازهمعموالً
(ص داخلی  دولت به محصول ناخالي در این روش با تقسیم بودجه .شودمی

GDP
G( 

  .دشور اساس آن مباحث بعدي مطرح می و بشودمی پیدا تخمینی از حجم دولت
 سنجش میزان برايار ناقص بسییک شاخص این شاخص که  است واضحاما 

  هاي  دخالت دولت در اقتصاد محدود به هزینهيه حیط. است دولت يهانداز
هرگز در این ... ها و ها و محدودیتعمال حمایتها و او قانونگذارياي نیست دجهبو

 از هم  که دولت داراي دو نقش منفکآنجا از ،همچنین  .شودشاخص منعکس نمی
 ي در سنجش اندازه کهاستالزم  است، )گري نقش حاکمیتی و نقش تصدي(

  .ها توجه شودنقشاین  تفکیک دولت به
  

  گري دولت هاي نقش تصديشاخص -4-2-1
  گذاري ثابت ناخالص بخش دولتی تشکیل سرمایه-4-2-1-1

 محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزاي هزینه، يهیکی از عناصر تشکیل دهند
 این سهم که بخش قابل توجهی را به خود  .استتشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

هاي ملی به تفکیک دو بخش دولتی و  در جداول حساب،دهداختصاص می
این نوع تقسیم گذاري ثابت ناخالص غیر از تشکیل سرمایه  .شود میارائهخصوصی 

مرکز آمار ( شودتقسیم مینیز دیگر  ي به دو بخش عمده)صوصی و دولتیخ( بندي
  : )121-124 ،1384ایران، 
  

  هاي ثابت ملموسگذاري ثابت ناخالص در داراییتشکیل سرمایه) الف
 قسیم تقسمت سه  بهل سرمایه گذاري ثابت ناخالصدر این نوع تقسیم بندي تشکی

  .گیردوجه قرار میشود که غالباً دو قسم اول بیشتر مورد تمی
  :، شاملآالت و تجهیزاتگذاري ثابت ناخالص در ماشین تشکیل سرمایه- 1

گذاري در تجهیزات حمل و نقل نظیر کشتی، لوکوموتیوهاي راه سرمایه -الف
آالت و تجهیزات با گذاري در ماشینسرمایه -  بو ؛آهن، وسایل نقلیه هوایی
 .آالت کشاورزيکاربرد خاص نظیر ماشین
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بناهاي  -الف:  شامل17،گذاري ثابت ناخالص در ساختمانتشکیل سرمایه - 2
   .هاي اداري، تجاري، صنعتیها نظیر ساختمانسایر ساختمان -  ب و؛مسکونی

شامل دام یا درختانی ، اده شدههاي پرورش د تشکیل سرمایه در دارایی- 3
  سال استفاده  ي زمانی بیش از یکطور مداوم در طول دورهه است که ب

اطالعات این تشکیل  .  و خدمات را تولید نمایندهاشوند، تا سایر کاالمی
هاي آمارگیري و طرح قیمت فروش سرمایه از جهاد سازندگی، طرح

  .شده است خدمات دریافت يهمحصوالت و هزین
  

  هاي ثابت غیرملموسگذاري ثابت ناخالص در داراییتشکیل سرمایه)ب
هاي اصلی آثار ادبی، ي، نسخهافزارهاي رایانه ها مشتمل بر نرمگذارياین سرمایه

  .است ثابت ناخالص غیرملموس يههنري، نمایشی و سایر اقالم تشکیل سرمای
ت ناخالص در گذاري ثاب بین تمامی موارد فوق سهم تشکیل سرمایهدر
 بیشتر گذاري ثابت ناخالص در ساختمانآالت و تجهیزات و تشکیل سرمایهماشین

هاي دولتی در این گذاريسرمایه ذکر است که الزم به  .رد توجه استااز بقیه مو
، غالباً امکان شده استگري دولت انتخاب  معیاري براي تصديبه عنوان بخش که 

  .دي به بخش خصوصی را دارنواگذار
  

  18 ) دولتهاي عمرانیپرداخت( ايهاي سرمایهبارات تملک دارائیاعت -4-2-1-2
هاي تولید نشده یید شده و دارایهاي تولی دارایي دو دستهاي بههاي سرمایهدارایی

  :)1-11: 1381سازمان برنامه و بودجه، ( شودتقسیم می
  

                                            
 هاي آماري و اطالعات ها با استفاده از نتایج طرحارزش تشکیل سرمایه در ساختمان توسط رشته فعالیت

گذاري دولت و  ارزش سرمایه،همچنین . گرددها برآورد میها و موسسات و شرکتسازماناخذ شده از 
 جامع يه کل کشور و در چارچوب برناميهاي دولتی با استفاده از اطالعات مندرج در قانون بودجهشرکت

  .شودمحاسبات بخش دولت حاصل می
 ؛گیردگرایانه قرار نمی هاي تصدي فعالیتءهاي عمرانی دولت جز پرداختيه که کلیالزم به ذکر است 

که نسبت زیادي نیز (گرایانه  هاي عمرانی غیر تصديجداسازي پرداختبه علت پرهزینه بودن ولیکن 
 به عنوان شاخصی هااین دسته از پرداخت ، اکثریتنی، بنا بر حکمهاي عمرااز میزان کل پرداخت) نیست

 .شده استگري دولت انتخاب  براي تصدي
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  هاي تولید شدهی دارای)الف 

  : به سه گروهخود  ،شوندمی که در فرآیند تولید حاصل هاي کدههاي تولید شیدارای
  .شوند میتقسیمهاي ثابت، موجودي انبار و اقالم گرانبها یدارای

 ي هستند که طی مدت بیش از یکاهاي تولید شدهیایهاي ثابت، داریدارای
ویژگی اصلی  . شوندکار گرفته میه طور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به سال ب

هاي تملک پرداخت  .استن طی مدت طوالنی  مکرر از آيه استفادهاین دارایای
مزبور ی هاي جانبی که براي تولید دارایشامل تمامی پرداخت(هاي ثابت یدارای

 ،هاي موجودیتعمیرات اساسی دارای ،بنابراین  .شامل این گروه است )گیردانجام می
د کاالها و خدمات و سایر مخارج مربوط مطالعات پایه، جبران خدمات کارکنان، خری

هاي مزبور ي جزئی از اعتبارات کلی طرحهاي سرمایهیهاي تملک دارایبه طرح
توان به ساختمان و هاي ثابت متعارف میی از جمله دارای .شودمحسوب می

  .مستحدثات مسکونی و غیرمسکونی، ماشین آالت، تجهیزات اشاره داشت
 اند کههاي تولید شدهیدو مورد دیگر از دارایگرانبها  و اقالم موجودي انبار

...   ملزومات ومواد، ،موجودي انبار شامل کاالها  .اي در این بخش ندارند عمدهنقش
است که توسط تولیدکنندگان براي فروش، استفاده در تولید، یا استفاده در آینده 

تولید یا مصرف از آنان براي  که  هستند اقالم گرانبها اقالمی .شودنگهداري می
   و انتظار دونشمیدلیل ارزشی که دارند نگهداري ه شود و صرفاً باستفاده نمی

 ،همچنین . ارزش واقعی این کاالها افزایش یابد یا حداقل کاهش نیابدکه رود می
  .دنفاسد نگرداین اقالم در طی زمان 

  
  هاي تولید نشدهیدارای) ب

    .گرددهاي مشهود و نامشهود تقسیم مییدارایي هها به دو دستیاین دارای
... هاي زیرزمینی، منابع آب و ی مشهود مانند زمین و دارایيید نشدههاي تولیدارای
 که با استی یهای نامشهود آن دسته از دارایيید نشدههاي تولیدارای . است

دود کردن شوند و مالک آن با محاقداماتی قانونی و حسابداري مستند احراز می
 از جمله  .نمایداستفاده از آن براي سایرین براي خود منافع انحصاري ایجاد می

.... توان به حق امتیاز، قرارداد اجاره، سرقفلی و هاي تولید نشده نامشهود مییدارای
  .اشاره داشت
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  هاي نقش حاکمیتی دولت شاخص-4-2-2
   و قانون 19 اساسی دولت که در چارچوب قانونهاينقشیکی از مهمترین 

منافع حاصل از  .  اشاره شده است، نقش حاکمیتی استبه آنهاي توسعه برنامه
مندي شود و بهره اقشار جامعه میيهانجام وظایف اعمال حاکمیت دولت عاید هم

  افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت براي استفاده دیگران 
 مدیریت ملی، وضع  .بخشدر دولت را نیز افزایش میشود بلکه تحقق آن اقتدانمی

قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، ایجاد و 
ساماندهی بازارها، حفظ نظم و امنیت عمومی، دفاع از مرزها، آموزش و پرورش 

هاي اي، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیتعمومی و فنی و حرفه
  20.است این اقدامات يهاز جمل... هنگی هنري و تبلیغات دینی و مذهبی و فر

 . این موارد تنها بخشی از وظایفی است که براي دولت قرار داده شده است
زیر توان به موارد هاي اِعمال نقش حاکمیتی دولت میی شاخصاکنون براي شناسای

  .کرداشاره 
  
   مصرف پایانی دولتيهزینه -4-2-2-1

هاي دولتی اعم از امور عمومی، دفاع، تأمین اجتماعی،  فعالیتي کلیهيهندستا
  هاي هنري، مددکاري اجتماعی که به مصرف دولت آموزش، بهداشت، فعالیت

   را شکل 21مصرف پایانی دولت رسد،  به فروش نمی، دیگری به عبارت،رسد یامی
  22.دهدمی

                                            
 اي را براي دولت مقرر  قانون اساسی تکالیف حاکمیتی49 و 45، 44، 30، 29هاي به عنوان مثال اصل

 .نموده است
  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 64مادة » ب«و » الف« برگرفته از بند 

 اسالمی ایران
21 Final Consumption of Government 

 از آنجا که  .استفاده شده است» مصرف نهایی «يههاي ملی ایران براي این مصرف از کلمابدر کتب حس 
را براي » نهائی «يهاست و نیز در علم اقتصاد کلم »Final Consumption «يهاین اصطالح ترجم

ستفاده براي این مفهوم ا» پایانی «يه از کلم که مناسب دانسته شد،برندکار میه ب» Marginal«عبارت 
  .نماییم
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ات به عی از کاالها و خدمهاي مصرف پایانی دولت بر روي طیف وسیهزینه 

  :شوددو صورت زیر ایجاد می
  

  ي غیربازاريههاي مربوط به تولید ستاندهزینه) الف
عبارتست از کاالها و خدمات فردي یا جمعی که توسط  23 غیربازارييهستاند

طور رایگان ه  و بشودمی یا دولت تولید 24موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها
 کل در اختیار واحدهاي نهادي یاز لحاظ اقتصادي معنادار نیست، یا به قیمتی که ا

  .گیردقرار میجامعه 
دهند،  را شکل میي پایانی دولتها هزینهيهبخش عمدکه  هااین هزینه

ه  که توسط واحدهاي دولتی براي خانوارها بهستند و خدماتی ها تولید کااليههزین
  .گردددي معنادار نیست، فراهم میتصاطور رایگان یا به قیمتی که از لحاظ اق

  
   خدمات توسط تولیدکنندگان بازاريهاي مربوط به تولید کاالها وهزینه) ب

طور رایگان در اختیار ه بآنان را کاالها و خدماتی را خریداري کند و تواند میدولت 
 نقش واحدهاي دولتی در این رابطه محدود به پرداختی بابت  .خانوارها قرار دهد
 . است خانوارها به صورت انتقاالت غیرنقدي ات و توزیع آنان بینخرید کاالها و خدم

گونه عملیاتی بر روي چنین کاالها و خدماتی  واحدهاي دولتی در این حالت هیچ
عنوان ه  براي خرید این نوع کاالها و خدمات بیهاي دولتدهند و هزینهانجام نمی

  .شودمصرف پایانی تلقی می
  در سیستم هاي مصرف پایانی خانوار و دولت صیلی هزینهجداول تف

المللی استاندارد بندي بینیک نوع آن، طبقه . است دو نوع برهاي ملی حساب
بندي به  این نوع طبقه کهاست ISIC)( 25هاي اقتصادي فعالیتيي رشتهکلیه

ن بتوان  در آ که به نحويهاي فعالیتی استاي از ردهمنظور فراهم کردن مجموعه
بندي  طبقه،دهند اقتصادي را بر اساس نوع فعالیتی که انجام می26هايموجودیت

  .کرد

                                            
23 Non Market Output 
24  Non Profit Institutions Serving  Households (NPISH) 
25 International Standard Industrial Classification of all Economic Activities 
26 Entity 
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 ISICهاي تولیدي بر حسب رشته فعالیت  براي تنظیم فعالیت چارچوبی
کار ه بندي بکند و در این امر مبدأ فعالیتی کاال به عنوان معیار اصلی طبقهتهیه می
گري  بندي موارد حاکمیتی و تصدياین نوع طبقهکه  از آنجااما  شود؛گرفته می
تواند براي تحقیق ما مورد استفاده قرار کند، نمی با هم لحاظ میهمزماندولت را 

  .گیرد
  بندي در سیستم  این طبقه . است27يبندي وظیفهنوع دوم، طبقه

هاي ملی براي سه بخش نهادي خانوار، دولت عمومی و موسسات غیرانتفاعی حساب
علت اینکه این  . شودخدمت خانوارها و نیز براي تولیدکنندگان استفاده میدر 
بندي وظیفه یا ست که این طبقه ا آن،شودنامیده می» ياوظیفه«بندي، طبقه

ي از موارد ابندي وظیفه طبقه .کندنقشی را به مفهوم اهداف یا منظور تعیین می
  .زیر تشکیل شده است

  براي ) COICOP (28بندي مصارف فردي بر حسب منظورطبقه -الف
 .هاي مصرف پایانی و مصرف پایانی واقعی خانواربندي هزینهطبقه

 29ي موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارهابندي وظیفهطبقه  - ب
)COPNI (بندي مصرف پایانی موسسات غیرانتفاعی در خدمت براي طبقه

  .خانوارها
براي  )COPP (30تولیدکنندگان بر حسب منظورهاي بندي هزینهطبقه  - ج

 .بندي مبادالت تولیدکنندگانطبقه
هاي مصرف بندي هزینهبراي طبقه) COFOG (31بندي وظایف دولتطبقه  - د

 و 34-44: 1384مرکز آمار ایران، ( پایانی و مصرف پایانی واقعی دولت
  :  به شرح زیر است)120

 32خدمات امور عمومی - 1
  

                                            
27 Functional Classification 
28 Classification of Individual Consumption by Purpose    
29

 Classification of The Purpose of The Non-Profit Serving Household 
Institutions 
30 Classification of  Producers by Purpose 
31 Classification of the Functions of Government 
32 General Public Services 
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 33دفاع - 2
 34مومینظم و امنیت ع - 3
 35امور اقتصادي - 4
 36حفاظت محیط زیست - 5
 37مسکن و تسهیالت شهري - 6
 38بهداشت و درمان - 7
 39تفریح، فرهنگ و مذهب - 8
 40آموزش - 9

  41حمایت اجتماعی -10
بندي هاي پایانی دولت بر اساس طبقه هزینهتوانیمبا توجه به این عناوین، 

 را شاخصی براي اعمال وظیفه و نقش حاکمیتی دولت )COFOG(ي دولت وظیفه
  . حساب آوردبه

  
  هاي جاري دولتپرداخت -4-2-2-2

 به عنوان شاخصی براي نقش تواندمی یرزشرح به هاي جاري دولت پرداخت
  42.حاکمیتی دولت انتخاب شود

                                            
33 Defence 
34 Public Order and Safety 
35 Economic Affairs 
36 Environmental Protection 
37 Housing and Community Amenities 
38 Health 
39 Recreation, Culture and Religion 
40 Education 
41 Social Protection 

 ولیکن ؛گیردهاي حاکمیتی قرار نمی فعالیتزءهاي جاري دولت ج پرداختيهذکر است که کلیه الزم ب 
کل از میزان ) نیستکه نسبت زیادي نیز (هاي جاري غیرحاکمیتی زي پرداختجداسابه علت پرهزینه بودن 

عمال حاکمیت  به عنوان شاخصی براي اهااین دسته از پرداخت ، حکم اکثریت بهاهاي جاري، بنپرداخت
 .شده استدولت انتخاب 
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   امور عمومی و دفاعی کشور، شامل يههاي انجام شده براي ادارهزینه -الف
   امور عمومی کشور، يارهگانه، قانونگذاري، ادهاي تنظیم روابط قواي سهفصل
ی و ثبتی، اجراي سیاست داخلی، حفظ نظم و امنیت داخلی ي امور قضایهادار

 امور نیروي يهها و تأسیسات دولتی، ادار روابط خارجی، ساختمانيهکشور، ادار
 . استکار، تأمین مسکن و امور دفاعی

عات  اطالهاي فصل: انسانی، شامليهاي انجام شده براي توسعههزینه -ب
و ارتباطات جمعی، آمار و خدمات عمومی و فنی، آموزش و پرورش عمومی، 
فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان و تغذیه، تأمین اجتماعی، تربیت بدنی و امور 
اي جوانان، حفاظت از محیط زیست، آموزش عالی و تحقیقات، آموزش فنی و حرفه

 . استو جهانگردي
   : زیربناهاي فیزیکی، شامليهعهاي انجام شده براي توسهزینه -ج

وترابري، پست و مخابرات، عمران شهرها،  منابع آب، برق، نفت، گاز، راههايفصل
 . است توسعه نواحی خاصيهمنظور عمران و نوسازي روستاها و عملیات چند

 کشاورزي و هاي فصل: شامل، تولیديههاي انجام شده براي توسعهزینه -د
 . استو معادنمنابع طبیعی، صنایع 

  میزان درآمدهاي مالیاتی دولت -4-2-2-3
تواند یک معیار و شاخص براي توانمندي حاکمیتی قدرت دولت در اخذ مالیات می

 هر چه توان اخذ مالیات براي یک دولت بیشتر باشد، نقش  .حساب آیده دولت ب
رآمدي خوبی ها عالوه بر آنکه منبع دمالیات  .تر خواهد بودحاکمیتی آن دولت قوي

مقداري درآمد در جامعه  ابزاري براي بهبود توزیع در عین حال،  هستندبراي دولت
  .هستند

تواند به بدتر  خود مینامناسبکه ساختار و قوانین مالیاتی   از آنجا،البته
ستانی دولت بسیار حائز ساختار مالیاتمقررات و شدن نظام توزیع منجر شود، 

باعث تواند می بهینه و هدفمند از این ابزار قدرتمند، يه استفاد تنها. استاهمیت 
 عالوه بر این، دولت دیگر مجبور نیست  .شودهاي توزیعی خشی از نابسامانیحذف ب

براي تأمین درآمدهاي خود رو به استقراض وسیع از بانک مرکزي بیاورد و با که 
وارد ) ضعیفخصوصاً قشر (کاهش ارزش پول ملی، تورمی سنگین را به جامعه 

  .سازد
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 ، دولتمالیاتیمناسب ساختار  در یک نگاه نظري روشن است که ،بنابراین 
  .گذاردبر جاي میاي بر بهبود توزیع درآمد ثیر تعیین کنندهتأ

  
   تحقیقروش -5

الزم است که در ابتدا مانایی و همگرایی از نتایج تحقیق  براي حصول اطمینان
مون قرار گیرند و مدل تصحیح خطا براي آن متقابل متغیرهاي تحقیق مورد آز

هاي مورد استفاده در این پژوهش ریزدادهالزم به ذکر است که  . شناسایی شود
و براي انجام محاسبات است   استخراج شده1348- 1385ي زمانی براي سر

  .کمک گرفته شده است 43 ماکروفیتافزاررگرسیونی از نرم
  

  44 واحديهآزمون ریش -5-1
 که میانگین و واریانس طی زمان است 45)ایستا(د تصادفی هنگامی مانا یک فرآین

 بین دو يه زمانی، تنها به فاصله یا وقفيهثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دور
  .  کوواریانس نداشته باشديه و ارتباطی به زمان واقعی محاسبدارددوره بستگی 

 از اعتبار برخوردار F و tهاي ن آزمو کهشودوجود متغیرهاي نامانا باعث می
 الزم است که ، از این رو . گرددتبدیل رگرسیون به یک رگرسیون کاذب نباشند و

  .ی انجام گیردیی مانایقبل از هر اقدام دیگر، در ابتدا آزمونی براي شناسا
 یکی از این ی متغیرها وجود دارد که تشخیص مانایهاي متفاوتی برايآزمون

مشکلی که در انجام یک چنین آزمونی وجود   .است واحد يهریشها آزمون آزمون
هاي بزرگ نیز  داراي توزیع معمول حتی براي نمونهt يه که آماراین است ،دارد
  . براي انجام آزمون استفاده کردt هاي بحرانیتوان از کمیت نمی، در نتیجه. یستن

  .شوداستفاده می) ADF (46هیافت فولر تعمیم- از آزمون دیکی،براي رفع این مشکل
 صفر ي از معادالت زیر بهره جست و آنگاه تأیید یا رد فرضیه بایدADFطبق آزمون 

  .را مورد بررسی قرار داد
∆Yt =δYt- +  θi ∑m

i= ∆Yt-i +  εt  )1                  (  

                                            
43  Microfit 4.0 
44 Unit Root Test 
45 Stationary 
46 Augmented Dickey-Fuller 
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∆Yt =  a + δYt- +  θi ∑m
i= ∆Yt-i + ε t                                                       )2(  

∆Yt =  a + bt +  δYt- + θi ∑m
i= ∆Yt-i + εt                )3(  

  مبنی بر وجود ( صفر ي و فرضیهاست ρ- معادل δدر معادالت فوق 
و نیز  ρ=عبارتی ه یا ب δ=0شامل ) ی متغیر مورد بررسیی واحد و نامانايهریش

  .است ρ< و یا δ< 0 شامل  )ی متغیر مورد بررسیمانایمبنی بر  ( مقابليفرضیه
هاي متغیر وابسته را که الزم است  در برآورد معادالت فوق، تعداد وقفه،همچنین

براي از بین بردن خودهمبستگی بین جمالت اخالل در رگرسیون لحاظ نمود، 
) HQC (49و حنان کوئین) SBC (48، شوارز بیزین)AIC (47توسط ضوابط آکائیک

  .شودتعیین می
  

  50)همجمعی( ی متقابل همگرای-5-2
را نشان  بلندمدت تعادلی بین متغیرهاي مدل يه یک رابطوجود ،ی متقابلهمگرای
ست که وقتی دو یا چند متغیر سري مفهوم اقتصادي همجمعی این ا . دهدمی

لی  تعاديهشوند تا یک رابطیکدیگر ارتباط داده می زمانی بر اساس مبانی نظري با
هاي زمانی داراي روندي این سريکه  امکان دارد هرچند . بلندمدت را شکل دهند

 در طول زمان یکدیگر را به خوبی تعقیب تواننداما می، )نامانا باشند( تصادفی باشند
  .ماندباقی می) مانا( بین آنان باثبات يه به نحوي که تفاضل و فاصل،نمایند

 )EG (51ان از آزمون انگل گرانجرتو، میی متقابلی کشف همگرابراي
 . آیدمیدست ه ب)tu( در این آزمون ابتدا جزء خطاي رگرس شده  .استفاده نمود

  .دهندقرار میی  آزمون مانایتحت) ADF(سپس آن را از طریق آزمون دیکی فولر 
 يهشود که یک رابطتیجه می آنگاه ن،رد شد) ی جزء خطانامانای(ي صفر اگر فرضیه

طور ه  حتی اگر این متغیرها ب،بلندمدت تعادلی بین متغیرهاي مدل وجود دارد
  .هستندتکی غیرمانا 

                                            
47 Akaike Information Criterion 
48 Schwarz Bayesian Criterion 
49 Hannan-Quinn Criterion 
50 Cointegration 
51 Engel-Granger Test 



 1388، زمستان 4 ماره، ش6، دوره )هاي اقتصاد سابقبررسی( فصلنامه اقتصاد مقداري             92
 
  ECM(52(مدل تصحیح خطا  -5-3 

 این امکان وجود دارد وانند با هم همجمع و همگرا باشند، اماتمتغیرهاي مدل می
 يهتوان جمل می، بنابراین . باشدمدت عدم تعادلی بین آنان موجودکه در کوتاه
این خطا براي پیوند دادن  . حساب آورده  ب53»خطاي تعادل«عنوان ه خطا را ب

  مدت متغیر وابسته با مقدار تعادلی بلندمدت آن مورد استفاده قرار رفتار کوتاه
توان از مدل زیر معروف به مدل تصحیح خطا  می، براي این منظور .گیردمی

  :داستفاده نمو
∆Yt=λ+α∆Xt+α∆Xt-+α∆Xt-+..+β∆Yt-+β∆Yt-+β∆Yt-3+..+δECMt-  

 در Y که چه میزان از انحراف و عدم تعادل این استنشانگر   δمقدار عددي 
 بزرگتر باشد، سرعت قدارماین  هرچه  .شود بعدي اصالح میيهیک دوره، در دور

  . بیشتر خواهد بودتعدیل و بازگشت به مسیر بلندمدت تعادلی
  

   مدل تحقیق-5-4
 ایستاي بلندمدت بین متغیرهاي توضیحی و يههاي پویا که براي رابطیکی از مدل

 ARDLتوان بیان داشت مدل متغیر وابسته می

هاي الگوي خودتوضیحی با وقفه( 54
توان  نشود میمشاهدهها شکست ساختاري زمانی که در سري داده . است) گسترده
 به برآوردهاي نسبتاً بدون تورشی از ضرایب بلندمدت اده از این مدلبا استف

 يهاین مدل شامل متغیرهاي توضیحی تأخیري و وابست . دسترسی پیدا نمود
  .استتأخیري در سمت راست 

Yt =  c +  aXt + a Xt-1 + a Xt- +  … + b Yt- + b Yt- + b Yt- +…+ εt    
Yt =  c +  ∑m

i= a i Xt-i + ∑q
i= bj Yt- +  vt                                                   

  
 در  .شود نمایش داده میARDL (q, m)صورت ه هاي گسترده مدل، بوقفه

  این مقادیر   .است Y   =Y1t=Y1t-همچنینو  X  = X1t=X1t- تعادل بلندمدت
 را هم شامل 55یرهاي موهومیتواند عالوه بر متغیر توضیحی اصلی مدل، متغمی

                                            
52 Error Correction Mechanism (Model) 
53 Equilibrium Error 
54 Auto-Regressive Distributed Lag 
55 Dummy Variables 
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استفاده شده  بر اساس معیار شوارز بیزین ARDLدر این تحقیق از مدل   .شود
  .است

  
  ها معرفی داده-5-5

 یین وضعیت توزیع درآمد در ایران استفاده سري داده براي تب6در این تحقیق از 
 : شده است

  )GI(ضریب جینی
 غنی به يطبقه درآمدهاي به عنوان تقریبی از دهک دهم هايسهم هزینه
  )DD(  فقیريطبقه ، یعنیدهک اول
  )US1( هاي چهار دهک اول شهريسهم هزینه
  )US3( هاي دو دهک آخر شهريسهم هزینه

  )VS1( یهاي چهار دهک اول روستایهم هزینهس
  )VS3( هاي دو دهک آخر روستاییسهم هزینه
و و نیز افزایش  از یک سVS3 و GI ،DD ،US3ست که کاهش  افرض بر آن

US1 و VS1 و حرکت شودمی از سوي دیگر منجر به بهبود وضعیت توزیع درآمد 
  .شودمعکوس این متغیرها باعث بدتر شدن توزیع درآمد می

ولت از چند شاخص استفاده شده در این تحقیق براي نقش د ،همچنین
  :است

  : گري دولت، شاملهاي نقش تصدي شاخص- 1
  )BTC(هاي دولت ی دولت به کل پرداختهاي عمرانسهم پرداخت
  )GDP) BDCهاي عمرانی دولت به نسبت پرداخت
  )ITC(گذاري گذاري ثابت ناخالص بخش دولتی به کل سرمایهسهم سرمایه

  :هاي نقش حاکمیتی دولت، شامل شاخص- 2
  )GDP) FCDC مصرف پایانی دولت به ينسبت هزینه
  )CTC(هاي دولت تهاي جاري دولت به کل پرداخسهم پرداخت
  )GDP) CDCهاي جاري دولت به نسبت پرداخت

  )TTC(نسبت درآمدهاي مالیاتی دولت به کل درآمدهاي عمومی دولت 
  )GDP) TDCنسبت درآمدهاي مالیاتی دولت به 
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 ضریب يهعالوه  دولت بيههاي مورد استفاده براي تخمین انداز دادهيهکلی 

- 1385هاي  دهک اول به حدفاصل سالهاي دهک دهم بهجینی و سهم هزینه
هاي  و چهار سري داده دیگر وضعیت توزیع درآمد در سالدارند اشاره 1348
) Dum2و Dum 1( دو متغیر موهومی ،عالوه بر اینها . دهد را نشان می1381-1348

  .نگ تحمیلی در نظر گرفته شده استهاي جهاي قبل از انقالب و سالبراي سال
 یک رگرسیون کاذب بین متغیرهاي سري وقوعجتناب از  براي ا،همچنین

  .شده است در بین متغیرهاي مستقل مدل وارد 56زمانی، یک متغیر روند زمانی
 که تأثیر روند زمانی از شود موجب می،ی شدهی این متغیر باعث روندزداورود

عمل آمده، تأثیر خالص را بر ه  در نتیجه ضرائب ب ومتغیرهاي مدل حذف شده
  .نشان دهنددیگر یک

  
  هاي تحقیق یافته-6
   واحد متغیرهايآزمون ریشه -6-1

ه  بتوانها هیچ شکستگی غیرطبیعی مشاهده نگردید، میکه در مسیر داده از آنجا
براي آزمون ) ADF( فولر تعمیم یافته -پرون از آزمون دیکی - جاي آزمون فیلیپس

هاي بهینه را بر اساس تعداد وقفه . کرد واحد و مانایی متغیرها استفاده يریشه
 مک کینون در يهبا آمار) HQC( کوئین -بیشترین مقدار قدرمطلق معیار حنان

ی متغیر ي صفر در این آزمون، غیرمانایفرضیه . شودمی مقایسه  درصد95سطح 
  .است مقابل، مانایی متغیر مورد بررسی يهمورد بررسی و فرضی

  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
56 Trend 
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   واحد متغیرهايریشه نتایج آزمون :1 جدول
وضعیت 
  مانائی

 بحرانی در يه منطقيهآمار
  %95سطح 

آزمون ي هآمار
  محاسباتی

هاي بهینه بر تعداد وقفه
 HQCمبناي معیار 

  تعداد 
  نام متغیر  گیري الزمتفاضل

I(1) 9591/2-  4337/5-  2  1  GI 
I(1)  9591/2-  3530/4-  3  1  DD  
I(1)  9750/2-  5783/3-  4  1  US1 
I(1)  9750/2-  1714/3-  4  1  US3 
I(0)  9706/2-  2462/4-  5  0  VS1 
I(2)  9907/2-  4917/3-  5  2  VS3 
I(1)  9591/2-  0550/5-  1  1  BTC 
I(2)  9627/2-  5540/3-  3  2  BDC 
I(1)  9591/2-  9588/5-  1  1  ITC  
I(1)  9591/2-  4284/4-  1  1  FCDC 
I(1)  9591/2-  0550/5-  1  1  CTC 
I(0)  9558/2-  1023/3-  3  0  CDC 
I(1)  9591/2-  4074/4-  1  1  TTC 
I(0)  9558/2-  1658/3-  1  0  TDC 

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

  برآورد مدل -6-2
الگوي ،  استدهشاهده نشمها شکست ساختاري چندانی در سري دادهاز آنجاکه 

ARDL با را  وضعیت توزیع درآمد يه شش سري داد،ايمعادلهبا رویکرد تک  
 برآورد  دولت به تفکیک نقش تصدیگري و حاکمیتی مورديف اندازههاي معرداده

  درصد است95 در سطح همگرایی متقابل موارد، آزمون يدر کلیه  . استقرار داده
تعادلی بلندمدت  ضریب تایید و منظور از سطح معناداري، احتمال عمل آمدهه ب

  .است
  

  GI ضریب جینی :2جدول 
GI  BTC  BDC  ITC  FCDC  CTC  CDC  TTC  TDC  

 تعادلی يرابط
 GIبلندمدت با 

  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد

ضریب تعادلی 
  -78/1  -12/0  -9/0  23/0    01/0  16/0  -06/0  بلندمدت

  %98  %99  %96  %84  %86  %55  %61  %55  سطح معناداري
R2 95/0  98/0  95/0  96/0  97/0  95/0  85/0  89%  

ضریب تصحیح 
  -50/0  --  -66/0  -64/0  -56/0  -84/0  -46/0  -84/0  خطا

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  )DD( هاي دهک دهم به دهک اول نسبت سهم هزینه:3جدول  

DD  BTC  BDC  ITC FCDC  CTC  CDC  TTC  TDC  
 تعادلی يهرابط

 DDبلندمدت با 
  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد

ضریب تعادلی 
  -290  -2/11  -25/9  -63/7  -2/14  58/0  3/44  63/7  بلندمدت

  %97  %92  %22  %85  %26  %21  %99  %85  سطح معناداري
R2 96/0  91/0  95%  84/0  93%  86/0  88/0  87/0  

  -50/0  -80/0  --  -71/0  --  --  -68/0  -71/0  ضریب تصحیح خطا
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
  )US1( هاي چهار دهک اول شهري سهم هزینه:4 جدول

US1  BTC  BDC  ITC FCDC  CTC  CDC  TTC  TDC  
رابطۀ تعادلی بلندمدت 

 US1با 
  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد

  109  53/5  2/31  -71/2  222  -92/1  -7/36  -41/8  ضریب تعادلی بلندمدت

  %99  %96  %86  %62  %47  %87  %87  %79  سطح معناداري
R2 87/0  95/0  93/0  92/0  95/0  91/0  92/0  95/0  

  -72/0  -55/0  -35/0  --  --  -68/0  -51/0  -45/0  ضریب تصحیح خطا
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
 )US3(هاي دو دهک آخر شهريسهم هزینه :5 جدول

US3  BTC  BDC  ITC FCDC  CTC  CDC  TTC  TDC  
 تعادلی بلندمدت يهرابط

 US3با 
  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  ندارد  ندارد  ندارد

  -179  -32/3  -3/73  -06/4  -115  --  --  --  ضریب تعادلی بلندمدت
  %99  %66  %92  %35  %86  --  --  --  سطح معناداري

R2 --  --  --  94/0  90/0  86/0  74/0  90/0  
  --  --  -54/0  --  -46/0  --  --  --  ضریب تصحیح خطا

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  )VS1(هاي چهار دهک اول روستائیسهم هزینه :6 جدول
VS1  BTC  BDC  ITC FCDC  CTC  CDC  TTC  TDC  

 تعادلی بلندمدت يهطراب
 vs1با 

  دارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد  دارد  دارد

  4/37  21/4  --  61/6  --  -38/8  -4/27  -61/6  بلندمدتضریب تعادلی 
  %69  %59  --  %59  --  %98  %88  %59  سطح معناداري

R2 50/0  56/0  78/0  --  50/0  --  73/0  75/0  
  -65/0  --  --  --  --  -45/0  -54/0  --  ضریب تصحیح خطا

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

  )VS3(هاي دو دهک آخر روستاییسهم هزینه :7 جدول
VS3 BTC  BDC  ITC FCDC  CTC  CDC  TTC  TDC  

بلندمدت  تعادلیيهرابط
  دارد  دارد  ندارد  دارد  دندار  دارد  دارد  دارد  vs3با

  -4/15  -56/7  --  -1/11  --  6/13  30  1/11  ضریب تعادلی بلندمدت
  %30  %70  --  %78  --  %99  %84  %78  سطح معناداري

R2 71/0  73/0  77/0  --  71/0  --  80/0  82/0  

  --  -47/0  --  --  --  --  --  --  ضریب تصحیح خطا

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

گیري کلی از انجام عنوان نتیجهه صرفنظر از موارد معدود متناقض، آنچه ب
  :دشو میبنديدستهزیر  صورت بهل آمد عمه هاي این تحقیق برگرسیون

 اما ،دشومی افزایش ضریب جینی باعثافزایش نقش تصدیگري دولت  .1
 .گردیده استمنجر افزایش نقش حاکمیتی دولت به کاهش این ضریب 

 هاينسبت سهم هزینه افزایش نقش تصدیگري دولت منجر به افزایش .2
 يده درصد طبقه(به دهک اول )  غنیيده درصد طبقه( دهک دهم )درآمدهاي(

ن دو سهم به هم را  افزایش نقش حاکمیتی دولت، نسبت ایاماشده است؛ ) فقیر
 .)دهدها تقریبی از میزان درآمدهاي هر دهک را نشان میهزینه (کاهش داده است

چهار دهک ) درآمدهاي(هاي افزایش نقش تصدیگري دولت سهم هزینه .3
قاء  ولی افزایش نقش حاکمیتی این سهم را ارتدهد،میاول شهري را کاهش 

 . بخشیده است
 يهتوان رابطین بودن سطح معناداري محاسبات، نمیعلت پایه ب .4

دو ) درآمدهاي(هاي بلندمدتی را بین افزایش نقش تصدیگري دولت و سهم هزینه
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دهک آخر شهري قائل شد؛ اما نتایج مابقی محاسبات، حکایت از اثرگذاري منفی و  

 .این دو دهک دارد هايهزینه  افزایش نقش حاکمیتی دولت بر سهميهکاهند
هاي سهم هزینه افزایش نقش تصدیگري دولت منجر به کاهش .5

با اما در مورد نقش حاکمیتی، ی شده است؛ چهار دهک اول روستای) درآمدهاي(
نقش اثري این توان بیان داشت که افزایش پوشی از موارد معدود نقض، میچشم

ی بر جاي گذاشته ر دهک فقیر روستایهاي این چهاینهمثبت و فزاینده بر سهم هز
 .است

هاي افزایش نقش تصدیگري دولت منجر به باال رفتن سهم هزینه .6
دست آمده ه  این نتیجه در حالی ب ی شده است؛دو دهک آخر روستای) درآمدهاي(

ي این دو دهک هااست که افزایش نقش حاکمیتی دولت موجب کاهش سهم هزینه
 .ه استی گردیدنسبتاً مرفّه روستای

 
  گیرينتیجه -7

عد تصدیگري باعث بدتر شدن ي دولت در به افزایش اندازنتایج تحقیق نشان داد که
عد نقش حاکمیتی منجر به ي دولت در بههاي توزیع درآمد و افزایش اندازشاخص

شود که دولت براي بهبود بنابراین توصیه می  .ها شده استبهبود این شاخص
ینی جامعه ه و ارتقاي سطوح معیشتی طبقات پایامعوضعیت درآمدي اقشار ج

ي ه و حیطنمایدهاي تصدیگرایانه در اقتصاد اجتناب حداالمکان از فعالیت
  .عمال نقش حاکمیتی گرداند اِعملکردهاي خویش را محدود به
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  :فهرست منابع
 .درآمد و فقر درآمدي بر شناخت شاخصهاي نابرابري .)1371 (. ابوالفضل،ابوالفتحی قمی

  .مرکز آمار ایران: تهران
هاي تعدیل اقتصادي بر توزیع  ثیر سیاستأت ).1384. (مهرگان  نادر ولی محمد ع،احمدي

  .209-232 :70 .فصلنامه تحقیقات اقتصادي. درآمد در ایران
: هاي تعدیل بر فقر و توزیع درآمداثر سیاست  ).1380( .زیدي راضیه پروین، سهیال و

 فصلنامه  تحقیقات .دي، اجتماعیاي برنامه اول توسعه اقتصامطالعه موردي سیاسته
  .113-146 :58 ، دانشگاه تهراناقتصادي

بررسی آثار سیاست هاي اقتصادي بر توزیع  ).1386( . براتی محمدعلیداودي، پرویز و
  .283-322: )43( 11 ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی .درآمد در ایران

  بندي اقتصادي اعتبارات تملک  دستورالعمل طبقه).1381(مان برنامه و بودجه ساز
 .معاونت امور اقتصادي و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه:  تهران.يهاي سرمایهییدارا

ي نابرابري درآمدي و نابرابري بررسی رابطه). 1387. (فطرس، محمد حسن و رضا معبودي
هاي اقتصادي بررسی (دارياقتصاد مق. 1358 -85ي مخارج مصرفی در ایران طی دوره

  .137 -159): 3(5، )سابق
 ناظر علمی .سازي مردمی؛ کارائی همراه با عدالت خصوصی).1384. ( احمد،زادهکابلی

  . چاپ اول.مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی: احمد توکلی، تهران
 .سطح شدن با دیگران در اقتصاد گذار جهانی شدن و  هم.)1386 (. جی دبلیو،کولودکو

 اقتصادي هايمعاونت پژوهش:  تهران.هرانی و جواد طهماسبیینعلی تقی تترجمه حس
  .5 پژوهشنامۀ شمارة .مرکز تحقیقات استراتژیک

 توزیع درآمد و .اشتغال توسعه و توزیع از مجموعه مقاالت ).1369( .آرتورلوئیس، 
  . چاپ اول.انتشارات سازمان برنامه و بودجه :تهران. استراتژي توسعه
 بر اساس سیستم 1372-82 حسابهاي ملی ایران ).1384داد مر. (مرکز آمار ایران

  .رسانی مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطالع:تهران. )SNA 1993( 1993حسابهاي ملی 
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