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حسین اکبري فرد ،رضا اشرف گنجویي ،امالبنین جاللي و مجید هاتفي مجومرد
تاریخ وصول1391/8/20 :

تاریخ پذیرش1395/10/1 :

چکیده:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی
دوره  3131تا  3131است .در این راستا به تخمین الگوهای خطی و غیرخطی
پرداخته شد .نتایج نشان داد مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی باالتری در
مقایسه با مدل خطی دارد .با توجه به تأیید الگوی غیرخطی سه آستانه باال ،وسط و
پایین تعریف شد .نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی
دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانهای پایین بیشترین تأثیر را دارد
و با حرکت به سمت آستانه باال از تأثیر آن کاسته میشود.
طبقهبندی L60 ،L6 ،E24 :JEL

واژههای کلیدی :صنعت ،ضریب جیني ،خود رگرسیوني انتقال مالیم الجستیک
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 -3مقدمه
تجربه جوامع توسعه یافته حاکي از ارتباط مستقیم رفاه و سطح زندگي بهتر مردم با
گسترش صنایع در آن جوامع است .امروزه دستیابي به رشد و توسعه پایدار یکي از
مباحث عمده کشورها ،به ویژه کشورهاي در حال توسعه ،به شمار ميرود .کشورهاي
در حال توسعه جهت جبران عقب ماندگيها ،فرار از فقر سیاسي ،اقتصادي ،فرهنگي،
 ...و براي رسیدن به توسعه متوازن و همه جانبه ،که بتواند به بهبود وضع زندگي همه
مردم منجر شود ،نیازمند شناخت صحیح از پتانسیلها ،توانها ،محدودیتها در تمامي
زمینهها و مناطق خود هستند.
تفاوت در سطوح برخورداري مناطق همواره تحت تأثیر توانهاي محیطي،
روحیه کار و تالش ،ویژگيها و گسستهاي تاریخي ،درجه مدنیت و شهرنشیني،
ایدئولوژي ،ارزشهاي حاکم و  ...بوده است .در کشور و در بین مناطق مختلف آنها
نیز تحت تأثیر سابقه تاریخي و نیروهاي خارجي ،شرایط سیاسي و حکومتي تمرکزگرا،
نفوذ و تأثیر شدید نخبگان ملّي ،تمرکز فزآینده فعالیتهاي اقتصادي در قطبها و
محورهاي خاص ،حاکم بودن برنامهریزيهاي متمرکز بخشي ،عدم رویکرد مناسب به
برنامهریزي ،دوگانگي در تمرکز جمعیت و فعالیتهاي اقتصادي اجتماعي،
زیرساختها و امکانات و در نهایت تفاوت در سطوح برخورداري و توسعه یافتگي بین
آنهاست .تفاوتهاي مذکور ،موجب تفاوتهاي فرهنگي ،اجتماعي و حتي اقتصادي
زیادي مي شود .یکي از معیارهاي مهم بررسي تفاوت اقتصادي ،تفاوت درآمد است؛
که خود منشاء ایجاد تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي است (هارکینسون.)2015 ،1
بنابراین براي ارتقاء و رشد یک جامعه باید سیاستهایي در جهت کاهش نابرابريهاي
درآمدي اتخاذ شود .از طرفي اجراي سیاست کاهش نابرابري درآمد منوط به شناخت
معیار اندازهگیري ،منبع و منشاء این نابرابري است که ،متناسب با اهمیت نسبي آنها
در بروز نابرابري درآمد ،بتوان سیاستي کاراتر اتخاذ نمود.
از منابع ایجاد نابرابري درآمد ،ميتوان به نابرابري میان مناطق ،مشاغل ،عوامل
تولید ،وجود انحصار در تولیدات یا عدم وجود رقابت سالم بین تولیدکنندگان را نام
برد؛ که از این میان وجود انحصار (تعداد واحدهاي صنعتي بزرگ) در مطالعه حاضر
مورد بررسي قرار گرفته است .از معیارهاي اندازهگیري نابرابري نیز ميتوان به
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شاخصهایي چون نابرابري تیل ،2آتکینسون 3و ضریب جیني (کوزنتس،1
اشاره کرد .ویژگي مطلوب اکثر این معیارها ،به عنوان شاخص سنجش نابرابري،
مستقل از میانگین بودن آنهاست .به عبارت دیگر این ویژگي بدین معني است که
اگر درآمد تمام افراد  برابر شود ،شاخص تغییر نخواهد کرد .بهطور کلي مستقل
بودن از حجم جامعه ،تقارن ،5ارضاي خاصیت پیگو -دالتون 6و تجزیهپذیري را
ميتوان از جمله ویژگيهاي یک شاخص مناسب دانست .از میان شاخصهاي موجود،
شاخص ضریب جیني 1در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است .این شاخص
مقادیري بین صفر و یک را به خود اختصاص ميدهد؛ که صفر یعني برابري کامل و
یک یعني نابرابري کامل.
با توجه به مطالب مذکور ،هدف مطالعه حاضر بررسي اثر تعداد واحدهاي
صنعتي بزرگ بر ضریب جیني ایران است .به عبارت دیگر اثر تغییر ساختار از
انحصاري به رقابتي مورد بررسي قرار ميگیرد .در این راستا ،فروض اصلي مطالعه به
صورت زیر قابل بررسي است:
 افزایش تعداد واحدهاي صنعتي یا به عبارتي کاهش انحصار موجب کاهش
ضریب جیني و افزایش برابري درآمد ميشود.
 افزایش تغییرات ضریب جیني دوره قبل موجب افزایش ضریب جیني دوره
حاضر مي شود؛ به عبارت دیگر ،نابرابري خود منشاء ایجاد نابرابري بیشتر
است.
براي دستیابي به این مهم ،اثرات نامتقارن تعداد واحدهاي صنعتي بزرگ بر توزیع
درآمد با استفاده از الگوهاي غیرخطي سنجیده ميشود .دلیل استفاده از روش
غیرخطي نیز ویژگي هاي متمایز این روش نسبت به روش خطي است؛ که از این
میان ميتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 تعدیل پویا بین تعداد واحدهاي صنعتي و ضریب جیني ثابت نبوده و به
وضعیت و آستانهاي که اقتصاد در آن قرار دارد ،وابسته است.

 )1955

Theil
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3

Kuznets
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 5بدین معنا که اگر درآمد دو فرد معاوضه شود ،شاخص تغییر نميکند.
 6در این حالت انتقال درآمد از افراد غني به فقیر باعث کاهش نابرابري ميشود.
Gini Coefficient
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 تغییر رژیم یا شکستهاي ساختاري به صورت درونزا توسط مدل تعیین
مي شود؛ بنابراین نیازي به وارد کردن متغیر موهومي و یا بررسي جداگانه
شکست ساختاري نیست.
 مدلهاي غیرخطي قابلیت مشخص کردن سرعت انتقال از یک وضعیت به
وضعیت دیگر را دارا هستند.
در ادامه مطالعه به صورت زیر دنبال ميشود :در قسمت بعد ادبیات و پیشینه تحقیق،
در قسمت سوم مباني نظري و روش تحقیق ،پس از آن یافتههاي تحقیق و در نهایت
نتایج و پیشنهادات ارائه شده است.
 -1ادبیات و پیشینه تحقیق
بهطور تاریخي ،اجماع اندکي بین اقتصاددانان و محققان اجتماعي در مورد عوامل
ایجاد کننده نابرابري وجود دارد .در قرن  19میالدي ،این محققان تالش نمودند تا
عدالت را توجیه کرده یا سطوح باالي نابرابري را نکوهش کنند .مارکس 8اولین کسي
بود که در مورد استثمار طبقه کارگر صحبت کرد .سنیور 9عواید سرمایه را به عنوان
پاداش امساک از مصرفِ سرمایهگذاران در نظر گرفت (سنیور .)1836 ،در ادامه،
اقتصاددانان نئوکالسیک نظریه بهرهوري نهایي را گسترش دادند؛ که بیان ميکرد
پاداش به طور وسیعي منعکس کننده ترکیبات مختلف اشخاص در جامعه است .به
عبارت دیگر نظریه استثمار بیان ميکند سطوح باالي جامعه آنچه متعلق به سطوح
پایین است را غصب ميکنند؛ درحالیکه نظریه بهرهوري نهایي بیان ميکند طبقه
باال آنچه را که اضافه ميکند ،دریافت ميکند .بر اساس این دیدگاه ،در بازار رقابتي،
استثمار به راحتي نميتواند دوام بیاورد و افزودن به سرمایه موجب افزایش دستمزد
ميشود؛ بنابراین کارگران باید مدیون پسانداز و نوآوري افراد طبقه باالي جامعه
باشند .بر طبق نظریه بهرهوري نهایي ،درآمد باالتر با مشارکت بیشتر در جامعه سازگار
است و این عدم برابري را به عنوان مثال ميتوان از طریق برقراري مالیات تصاعدي
براي ثروتمندان جبران کرد (منکیو .)2013 ،10اما این فقط قسمتي از داستان است،
چرا که عوامل اثرگذار دیگري نیز براي ایجاد نابرابري وجود دارد .نابرابري ميتواند
Marx
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شدت 

ناشي از استثمار ،تبعیض و اعمال قدرت انحصاري باشد .بعالوه نابرابري به
تحت تأثیر بسیاري از بنگاهها و عوامل سیاسي (به عنوان مثال روابط صنعتي ،ساختار
بازار نیروي کار ،سیستم مالیات و رفاه) است که هر کدام به طور مستقل ميتواند بر
بهروهوري مؤثر واقع شوند .شواهد حاکي از آن است که بنگاهها در این مورد بسیار
با اهمیت تلقي ميشوند .در این حالت نه تنها ميتوان اثر بنگاهها را تحلیل کرد بلکه
اغلب آنها از طریق تاریخي ،روابط قدرت و عوامل اقتصادي ،تحلیلي استاندارد را
فراهم ميآورند (استیگلیتز1911 ،11؛ نورس .)1990 ،12بنابراین اقتصاد مدرن عمده
تمرکز خود را بر فهم نقش بنگاهها در خلق و شکلدهي بازارها گذاشته است.
واژه "اجاره "13در ابتدا براي توضیح عواید زمین و پس از آن براي بیان سود
ناشي از انحصار بکار مي رفت (درآمدي که یک نفر از کنترل یک انحصار بدست
ميآورد) .بنابراین در جستجوي اجاره 11بودن به معني کسب درآمد نه فقط از طریق
خلق ثروت بلکه از طریق کسب ثروت از هر روشي است .در واقع جستجوگران اجاره
یا همان انحصارگران ،نابودکنندگان ثروت از طریق غصب تولید دیگران هستند
(جنسن و مورفي1990 ،15؛ میشل و سبادیش .)2012 ،16تأثیر زیاد انحصارگران در
افزایش درآمد قشر مرفه ،یادآور نظریه بهرهوري نهایي توزیع درآمد است .در این
حالت ،افزایش ثروت یکي موجب کاهش ثروت دیگري ميشود .بر این اساس عوامل
سیاسي و بنگاه ها ،نقشي عظیم در جابجایي سهم نسبي سرمایه و نیروي کار بازي
ميکنند (فیلیپون و رشیف2012 ،11؛ بیبچاک و همکاران.)2010 ،18
در طول سه دهه گذشته ،دستمزدها رشدي کمتر از بهرهوري را تجربه کردهاند.
این واقعیت با نظریه بهروهوري نهایي ارتباطي نداشته اما با استثمار رو به افزایش
سازگاري دارد (رینهارد و روگوف2009 ،19؛ استیگلیتز .)2016 ،در این حالت
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دستمزدها به دلیل از بین رفتن قدرت چانهزني کارگران ،در حداقل خود قرار
ميگیرد .باید اشاره کرد نابرابري نه فقط از طریق توافقات رسمي و قانوني مؤسسات
بلکه از طریق رسوم اجتماعي نیز تحت تأثیر قرار ميگیرد .در این زمان است که
دولت از قوانین ضد تراست براي کاهش نابرابري درآمد استفاده ميکند (الکساندر،20
2010؛ باسو.)2010 ،21
نابرابري از طرق مختلفي ميتواند به بدنه اقتصاد صدمه وارد کند .اولین طریق
این است که نابرابري منجر به کاهش تقاضاي تجمعي ميشود .دلیل آن هم ساده
است :افراد طبقه پایین درصد بیشتري از درآمد خود را خرج ميکنند (دینان و
همکاران2001 ،22؛ سینگانو2011 ،23؛ برگ و اوستري)2011 ،21؛ این موضوع خود
منجر به مسائل متعددي ميشود که یکي از آنها ایجاد بحرانهاي اخیر 25است .در
واقع محققان در تفسیر و توجیه این بحرانها به اهمیت مسائل توزیعي تأکید کردهاند
(جایادو2013 ، 26؛ استیگلیتز .)2015 ،دومین طریق این است که نابرابري درآمد با
نابرابري در فرصتها سازگار است .سومین روش ،شانس کمتر جوامع با نابرابري
بیشتر در جذب سرمایهگذاري براي ارتقاي بهرهوري است .بنابراین براي جلوگیري
از نابرابري باید سیاستگذاري کرد ،برنامهریزي نمود و مطالعه کرد .سیاستهاي
متعددي براي کاهش نابرابري وجود دارد؛ که مهمترین آنها عبارتند از تحصیالت،
افزایش حداقل دستمزد ،تقویت معیارهاي مالیاتي درآمد کسب شده ،ایجاد
اتحادیههاي کارگري و قوانین ضد تراست (جایادو.)2013 ،
از آنجایي که مطالعه حاضر به بررسي اثر نامتقارن تعداد واحدهاي صنعتي بزرگ
بر توزیع درآمد پرداخته است و افزایش تعداد واحدهاي صنعتي از کانال رشد
اقتصادي نیز بر ضریب جیني اثر ميگذارد ،لذا مطالعاتي که اثرات رشد اقتصادي بر
توزیع درآمد را بررسي کردهاند؛ به نوعي در حیطه مطالعه حاضر قرار گرفته و بهطور
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خالصه به بررسي آنها پرداخته مي شود .در این راستا ،مطالعات انجام شده در
قسمت مطالعات داخلي و خارجي بررسي ميشود.

دو 

 -3-1مطالعات خارجی

کوزنتس ( )1955با استفاده از آمار و اطالعات سه کشور انگلیس ،آلمان و امریکا به
تخمین تجربي تأثیر رشد اقتصادي بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد نابرابري
توزیع درآمد طي اولین مراحل رشد اقتصادي رو به افزایش ميگذارد و سپس ،همتراز
ميشود و باالخره طي مراحل نهایي رشد اقتصادي کاهش ميیابد.
آلسینا و پروتي )1996( 21از یک نمونه  11کشوري در دوره  1960تا 1985
استفاده کردند تا نشان دهند نابرابري درآمد مانعي در راه رشد است .آنها با استفاده
از یک معادله همزمان دو متغیره دریافتند که یک طبقه متوسط توانگر ،بيثباتيهاي
سیاسي و اجتماعي را که مایه کاهش رشد و سرمایهگذاري خواهد شد ،کاهش
ميدهد .آنان نتیجه گرفتند که بهبود وضع طبقه متوسط ،به انباشت سرمایه خواهد
انجامید ،زیرا زمینه را براي ثبات اجتماعي فراهم مي آورد.
فیقني وگورگ  )1991( 28به بررسي جهاني شدن شرکتهاي چندملیتي و
نابرابري درآمدي در ایرلند پرداخته و به این نتیجه رسیدند که نابرابري درآمدي
دستمزدها با جریان ورودي سرمایهگذاري خارجي و حضور این شرکتها افزایش
مي یابد ولي با گذشت زمان هرچه کارکنان ساده یقه آبي (غیرماهر) به مهارت
بیشتري دست یابند و به یقه سفید (نیروي کار ماهر) تبدیل گردند ،نابرابري به طور
منظم کاهش ميیابد.
بن و اشپیگل )1998( 29اثر توزیع بر رشد اقتصادي را براي دوره 1960تا 1980
با استفاده از روش تخمین  GMMبررسي کردند .نتایج آنها نشان داد اثر نابرابري
درآمد بر رشد اقتصادي بيمعنا است و رابطه علت و معلولي خاصي میان آن دو متغیر
وجود ندارد.
کاناوایر و روجا )2008( 30با استفاده از تکنیک  GMMتوسعه مالي و توزیع
درآمد را در آمریکاي التین و کارائیب بررسي کردند .نتایج آنها نشان داد که نه تنها
27
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توسعه مالي سبب رشد اقتصادي ميگردد بلکه سبب افزایش توزیع درآمدي نیز
ميشود.
روبین و سگال )2015( 31اثر رشد اقتصادي بر نابرابري درآمد را براي کشور
آمریکا بررسي کردند .نتایج آنها نشان داد که رشد اقتصادي و نابرابري داراي
همبستگي مثبت هستند.
استیگلیتز ( )2016ارتباط میان رشد اقتصادي و نابرابري درآمد را مورد بررسي
قرار داد .نتایج این مطالعه حاکي از این است که یک عامل کلیدي و مانع رشد،
نابرابري است .از نظر ایشان براي از بین رفتن این مانع باید سیاستهایي چون قوانین
ضد تراست و ضد تبعیض ،سیستم مالي قاعدهمندتر ،حقوق کارگري قويتر و
سیاستهاي مالیاتي پیشرفتهتر را اتخاذ نمود.
لیم و امسينلیس )2016( 32در مطالعهاي به بررسي رشد اقتصادي و نابرابري
پرداختند .آنها در این مطالعه اثرات انتقالي مبادالت و باز بودن مالي را سنجیدند.
نتایج این مطالعه حاکي از این است که مبادله و باز بودن تجاري ميتواند منجر به
رشد بیشتر درآمد شود.
 -1-1مطالعات داخلی

طاهرخاني ( ،)1380در بررسي نقش نواحي صنعتي در توسعه نواحي روستائي نتیجه
گرفت نظریه صنعتي شدن مناطق روستایي به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد
اشتغال و افزایش درآمد و آخرین راهحل براي حل مشکل فقر مناطق روستایي
محسوب ميگردد.
در حیطه بررسي توزیع درآمد به صورت غیرخطي مطالعاتي انجام شده است
که عليرغم عدم پوشش کامل موضوع و به علت استفاده از روش غیرخطي در ادامه
آورده شده است .سالم و یارمحمدي ( )1390به بررسي رابطه توسعه مالي و توزیع
درآمد در اقتصاد ایران پرداختند .در این پژوهش ،اثر توسعه مالي بر نابرابري توزیع
درآمد در اقتصاد ایران به گونهاي مدل سازي شد که امکان بازسنجي دو نظریه رقیب
که یکي ناظر بر رابطه خطي و دیگري ناظر بر رابطه غیرخطي بین توسعه مالي و
نابرابري توزیع درآمد است ،فراهم شود .بر اساس نتایج به دست آمده ،توسعه مالي
Rubin & Segal
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و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود 

رابطه منفي و معنا داري با توزیع درآمد داشته
و جیوانویچ ،غیرخطي است .همچنین نتایج نشان داد که همگام با افزایش درآمد
سرانه ،نابرابري توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولي نرخ این افزایش منفي است.
صامتي و سجادي ( )1391به بررسي تأثیر توسعه مالي بر نابرابري توزیع درآمد
در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه پرداختند .نتایج نشان داد فرضیه رابطه U
وارونه بین نابرابري توزیع درآمد و شاخصهاي توسعه مالي رد و در عین حال وجود
رابطه خطي و منفي بین این دو تایید ميشود.
جالیي و همکاران ( )1391به بررسي و پیش بیني توزیع درآمد مناطق شهري
و روستایي ایران در افق  1101پرداختند .در این مقاله ،ابتدا با استفاده از الگوریتم
بهینهسازي انبوه ذرات ( )PSOبه تخمین تابع ضریب جیني شهري و روستایي در
قالب معادالت خطي و نمایي پرداخته شد و سپس بر اساس معیارهاي موجود ،مدل
تخمین برتر انتخاب و با استفاده از آن به پیشبیني مقادیر ضریب جیني براي شهر
و روستا تحت سناریوهاي مختلف پرداخته شد .نتایج تحقیق نشان داد مدل نمایي
با دقت باالتري ضریب جیني شهري و روستایي را توضیح ميدهد.
 -1مبانی نظری و روش تحقیق
 -3-1ضریب جینی

اهمیت اجتماعي توزیع درآمد یا ثروت در بسیاري از مطالعات و از طریق شاخصهاي
متعددي مورد تأیید قرار گرفته است .از این میان ضریب جیني ،که از طریق مقایسه
سهم تصاعدي درآمد با نسبت مالکیت آن بدست ميآید ،بیشترین کاربرد را در آنها
داشته است (بوودن .)2016 ،33با این وجود نقضهایي نیز در آن وجود دارد که برخي
از آنها ،مثل قابلیت تجزیهپذیري در زیرگروهها ،ذاتاً تکنیکي هستند (آلیسون،31
 .)1918اما از آنجا که ضریب جیني مرکب از دو اثر تجزیه ساده و وزنهاي نسبي
مربوط به درآمدهاي پایین در مقابل درآمدهاي باال؛ که موجب چولگي مثبت ميشود
(بوودن)2016 ،؛ است (که دومي تالشش پیدا کردن عددي است که معني اقتصادي
داشته و از گشتاور مرتبه  3مجزا باشد) استفاده از آن نسبت به سایر شاخصها
مقبولیت بیشتري پیدا کرده است.
Bowden
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 -1-1قطب رشد

نظریه قطب رشد به سرمایهگذاري کالن در صنایع و در بزرگترین شهرها تأکید دارد.
تئوري پرداز اصلي این نظریه ،فرانسواپرو ،معتقد است جوهر و اصل توسعه صنعتي
از نظر فضایي این واقعیت است که رشد یکباره و در همه جا ظاهر نميشود ،بلکه ابتدا
در کانونهایي با شدت مختلف ظاهر شده و از طریق مسیرهاي متنوع و با تأثیرهاي
نهایي گوناگون ،بر کل اقتصاد تأثیر ميگذارد .قطب رشد یا راهبرد رشد داراي مفاهیم
داخلي است که عبارتند از :صرفهجویيهاي داخلي ،35صنایع پیشاهنگ و بخش
پیشتاز ،36مفهوم قطبش 31و مفهوم اثربخش .این الگو بیانگر آن است که وقتي اثر
قطبي شدن غالب شود ،روند نابرابريها فزآینده شده و هنگامي که اثر انتشار تدریجي
شروع شود ،نابرابريها کاهنده ميشود .این اثر در مراحل اولیه توسعه ظاهر شده و
موجب واگرایي و فزآیندگي نابرابريها بین مناطق ميشود (ورتاکووا 38و همکاران،
.)2015
 -1-1مرکز  -پیرامون

یکي از نظریههایي که براي درک هر چه بهتر فرآیند توسعه و پدیدههاي وابسته به
آن (مانند رفاه منطقهاي و نابرابريهاي درآمد) در دسترس است ،نظریه مرکز-
پیرامون است .این الگو ابتدا توسط مارکسیستها در جهت نشان دادن
استثمارکشورهاي توسعهیافته صنعتي از کشورهاي جهان سوم مطرح گردید ،ولي
بعدها توسط اقتصاددانان ،جامعهشناسان و جغرافيدانان براي توجیه و تبیین
اختالفهاي مکاني و منطقها مورد استفاده قرار گرفت .فریدمن ( )1982الگوي
معیاري و ساده توسعه منطقهاي را در کشورهاي کمتر توسعه یافته را ارائه کرد .در
این الگو نظام فضایي کشور به دو جزء نظام سکونتگاهي مرکز به عنوان قدرت و
سلطه ،و پیرامون به عنوان جزء وابسته به مرکز تقسیم ميشود .چنین رابطههایي را
ميتوان هم در سطح ملّي (بین مناطق و مرکز) و هم در سطح درون منطقهاي ،قارهاي
و جهاني به کار برد (فالح مدواري.)1382 ،
 35شامل کاهش هزینه واحد تولید ناشي از دسترسي به خدمات فراهم شده شهري است.
 36قطبهاي رشد را ميتوان شرکتها ،صنایع یا گروههاي صنایع و شرکتهایي به حساب آورد که به عنوان
موتور محرکه رشد اقتصادي عمل ميکنند.
 31رشد سریع صنایع پیشاهنگ ،قطبي شدن سایر واحدهاي اقتصادي را به سمت قطب رشد به وجود ميآورد.
Vertakova
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 -4-1صنعت و توسعه



صنعت و صنعتي شدن پدیدهاي است که بیش از سه قرن از عمر آن نميگذرد ،ولي
تأثیرات شگرفي بر انسان و محیط زندگي او گذاشته است .با توجه به انقالب صنعتي
در اروپاي غربي و رشد و بسط سریع آن در سایر نقاط جهان ،صنعتي شدن به عنوان
یکي از رویکردهاي اساسي براي توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه مطرح
گردیده است .در کشورهاي توسعه یافته ،به طور عموم توسعه با صنعتي شدن تحقق
یافته و توسعه صنایع با رشد اقتصادي و افزایش سطح زندگي عمومي همراه بوده
است .در کشورهاي در حال توسعه نیز کارآیي و بهره وري در بخش صنعت به میزان
قابل مالحظهاي از بخش کشاورزي بیشتر است ،به خصوص آنکه صنعت توانسته است
کارآیي سایر بخشها را نیز افزایش دهد .امروزه بخش صنعت در مقایسه با سایر
بخشهاي مولد اقتصادي ،به بخشي رهبري کننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است.
رشد صنعت این امکان را ایجاد ميکندکه قدرت عوامل تولید با توجه به توسعه
روزافزون علم و فناوري به صورت مستمر افزایش یابد .با صنعتي شدن کشور این
امکان فراهم ميشودکه نیازهاي مادي افراد جامعه بهتر تأمین شود و نیروي کار شاغل
در بخش صنعت از حقوق و امنیت اجتماعي بهتري بهره مندگردد (چنري و
همکاران.)1986 ،39
توسعه صنعت عالوه بر آنکه موجب افزایش سهم کاالهاي صنعتي در صادرات
کاالیي کشور شده ميتواند از طریق افزایش در کمیت و بهبود کیفیت کاالها ،ارزش
افزوده بیشتري ایجاد کرده و تولید ملي و رفاه بیشتري را عاید سازد و از طریق افزایش
تولید و افزایش صادرات ،موجب رونق بازار کار و اشتغال شده ،درآمد طبقه کارگر را
بهبود بخشیده و از این طریق باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در جامعه شود .از
طریق کمک به سایر بخشهاي اقتصادي و ارتقاء بهرهوري آنها وضعیت درآمدي و رفاه
جامعه را بهبود بخشیده و موجب پایهریزي نظام اقتصادي -اجتماعي عادالنه شود.
 -3-1روش تحقیق

بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه با استفاده از مدلهاي خطي صورت گرفته
است .از آنجایيکه مدل خطي نميتواند تغییرات تدریجي متغیرها را در وضعیتهاي
مختلف اقتصادي بیان نماید (به عبارت دیگر براي بررسي اثر تغییرات ساختار مجبور
Chenery et al.
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به وارد کردن متغیر موهومي ميباشد ،که این مشکل در روشهاي غیرخطي مرتفع
شده است؛ به این صورت که اثر این تغییرات به صورت درونزا در مدل بررسي
ميشود (جعفري صمیمي و همکاران ،))1392 ،مدلسازي روابط بین متغیرهاي
اقتصادي به صورت غیرخطي مورد توجه بسیاري از اقتصاددانان قرار گرفته است؛ در
این راستا ،مطالعه حاضر نیز از الگوي رگرسیون انتقال مالیم 10براي تخمین تابع
ضریب جیني کمک گرفته است .این الگو ،یک الگوي سري زماني غیر خطي است
که ميتوان آن را شکلي توسعه یافته از الگوي رگرسیوني تغییر وضعیت 11تلقي کرد.
این الگو در حالت کلي به صورت زیر است.
y t   w t   w t  F  st ,  ,c   ut

() 1
به طوري که





w t  1, y t 1,, y t  p , x t , x t 1,, x t q

که در آن  y tمتغیر درونزا x t ،متغیرهاي برونزا  ،و  بردار پارامترهاستs t .

متغیر انتقال است که تغییرات آن ،باعث تغییر ضریب متغیرهاي برآوردگر ميشود.
این متغیر ميتواند وقفه متغیر درونزا یا برونزا باشد .همچنین ميتواند متغیر سومي
خارج از این چارچوب باشد .تابع )  ، F (st ,  , cتابع انتقال نامیده ميشود .در تابع

انتقال  ، F  st ,  , c پارامتر  به پارامتر شیب 12و پارامتر  cبه پارامتر موقعیت
معروفند .پارامتر شیب ،سرعت انتقال را بین دو الگوي حدي مشخص ميکند و
پارامتر موقعیت ،تعیینکننده حدآستانه بین این رژیمهاست .مقدار انتقال و مقدار
تابع انتقال متناظر با آن ) ، F (.تعیینکننده الگوي حاکم در هر دوره  tخواهد بود.
تصریح مدل ،با جایگذاري متغیرهاي وابسته و مستقل این پژوهش در رابطه ()1
حاصل ميشود:
Gini   w t 1   w t  F  s t ,  , c   u t
() 2
w t  1, EX t ,UN t , GDPt , t 
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انتقال 

الزم به ذکر است که در ادبیات اقتصادسنجي ،فرم تابعي معمول که براي تابع
در نظر گرفته مي شود ،به دو صورت لجستیک و نمایي است .براین اساس ،فرم تابع
انتقال لجستیک )LSTAR( 13به صورت زیر تعریف ميگردد.
()3

,  0

F  st ,  , c   {1  exp(  st  c )}1

در حالت حدي اگر  γبه سمت صفر و یا  st  cمیل کند ،آنگاه تابع انتقال  Fبه
سمت  0/5میل ميکند و مدل  LSTARتبدیل به یک مدل خطي تحت آستانه وسط
ميشود .اگر  st  میل کند ،آنگاه تابع انتقال  Fبه سمت یک میل ميکند و
مدل  LSTARتبدیل به یک مدل خطي تحت آستانه باال ميشود .اگر st  
میل کند ،آنگاه تابع انتقال  Fبه سمت صفر میل ميکند و مدل  LSTARتبدیل به
یک مدل خطي تحت آستانه پایین ميشود.
در شکل نمایي 11مدل ( )ESTARتابع  Fدر رابطه ( )2با رابطه زیر جایگزین ميشود.
( )1

,  0



2



F  st ,  , c   {1  exp   st  c 

در حالت حدي اگر  به سمت صفر و یا  st  cمیل کند ،آنگاه تابع انتقال  Fبه
سمت صفر میل ميکند (  ) F  0و مدل  ESTARتبدیل به یک مدل خطي تحت
آستانه پایین ميشود .همچنین اگر  st  میل کند ،آنگاه تابع انتقال  Fبه
سمت یک میل ميکند و مدل  ESTARتبدیل به یک مدل خطي تحت آستانه باال
ميشود.
 -3-3-1آزمون خطی بودن در برابر غیر خطی بودن

یکي از مراحل اساسي در تخمین الگوهاي رگرسیون انتقال مالیم ،آزمون خطي بودن
الگو در برابر الگوي غیرخطي است .اگر قرار است از روش غیرخطي براي تخمین
مدل استفاده شود باید قبل از آن بر محققان مسلم شودکه فرآیند از الگوي غیرخطي
تبعیت ميکند .درواقع هدف اصلي این قسمت از تحقیق بررسي امکان تخمین به
صورت غیرخطي است؛ به عبارت دیگر اگر آزمونهایي که در ادامه آورده ميشود
بتواند وجود رابطه غیرخطي را تأیید کند ،آنگاه ميتوان روابط را به صورت غیرخطي
تخمین زده و به تحلیل نتایج پرداخت ،در غیر این صورت مدل به همان روش خطي
Logistic Smooth Transition Auto Regressive

43

Exponential Smooth Transition Auto Regressive

44
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تخمین زده مي شود .سؤال اساسي آن است که :اوالً آیا مدل خطي است یا از یک
الگوي غیر خطي پیروي ميکند؟ ثانیاً :اگر مدل غیر خطي است؛ از کدام فرآیند
(مدل  ESTARیا مدل  )LSTARتبعیت ميکند؟
بنابراین فرضیه صفر مبني بر خطي بودن به صورت  H 0 :   0تعریف ميشود.
در واقع با فرض صفر بودن  ، معادله ( )1به یک رگرسیون خطي تبدیل ميشود و
در این حالت  ،و  cپارامترهاي غیرمشخصي 15خواهد بود (لوپز .16)2008 ،راهحلي
که لوکونن 11و همکاران ( )1988براي حل این مشکل بیان کردهاند ،جایگزین کردن
تابع انتقال )  F (st ,  , cبا تقریب تیلور 18مناسب است .براي انجام این آزمون ،از
بسط درجه سوم تیلور 19بر اساس پیشنهاد لوکونن و همکاران ( )1988استفاده
ميشود .بدین ترتیب ،رگرسیون کمکي زیر نوشته ميشود.
k

Gini   w t 1   kw t 1stk v t

( )5

i 1

که درآن  w t1بردار متغیرهاي مستقل مدل است s t .متغیر انتقال و   پارامترهاي
ضرایب خطي مدل کمکي و   kپارامترهاي ضرایب غیرخطي مدل کمکي است .در
این وضعیت ،فرضیه صفر مبني بر خطي بودن الگو به صورت خواهد بود.
()6
H 0 : 1   2  3  0
در معادله ( ،) 5ابتدا متغیر انتقال براي انجام آزمون فوق باید تعیین گردد .انتخاب
این متغیر ،نه تنها در این آزمون از اهمیت فراواني برخوردار است ،بلکه در تعیین
نوع الگو و تخمین نهایي آن نیز سهم بسیاري دارد .براي این منظور ،تساي)1989( 50
و تراسویرتا ( )1991آزموني را ارائه کردهاند که در آن متغیر انتقال مناسب ،طوري
انتخاب ميشود که آماره آزمون مربوط به آزمون خطي بودن حداقل شود .به عبارت
دیگر ،به منظور انتخاب متغیر مناسب ابتدا آزمون خطي بودن الگو براي متغیرهاي
15

از آنجایي که حاصلضرب هر عددي همچون

) (s t  c

در صفر ،برابر صفر مي شود ،بنابراین

) (s t  c

غیرمشخص باقي خواهد ماند.
Lopez

46

Lukkonen

47

The Taylor series approximate

48

 19بسط سري تیلور مرتبه سوم تابع )  y  f (xدر نقطه  x  x 0برابراست با
1
1
y f ( x 0 )f ( x 0 )( x x 0 ) f ( x 0 )( x x 0 ) f  ( x 0 )( x x 0 )2
2
6

Tsay

50
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 Fآن 

بالقوه مختلف انجام ميشود و متغیري انتخاب ميگرددکه مقدار آماره آزمون
در بین سایر متغیرها بیشترین باشد .در صورت تأیید غیرخطي بودن الگو ،باید فرم
تابعي مناسب براي تابع انتقال مورد بررسي قرار گیرد .در این مرحله با استفاده از
آماره کاي -دو ،محدودیتهاي زیر به ترتیب آزمون ميشود.
()1

F3 :  3  0
F2 :  2  0 |  3  0

F1 : 1  0 |  2  0,  3  0

اگر فرضیه  F3رد شود مدل داراي الگوي  LSTARخواهد بود و چنانچه محدودیت
فوق پذیرفته شود؛ فرضیه  F2آزمون ميشود .اگر این فرضیه رد شود مدل داراي
الگوي  ESTARخواهد بود و در غیر این صورت فرضیه  F1آزمون ميشود؛ اگر این
فرضیه رد شود مدل داراي الگوي  LSTARاست؛ چنانچه محدودیت  F1پذیرفته
شود ،مدل از الگوي خطي پیروي ميکند.
 -1-3-1دادهها واطالعات

براي بررسي تأثیر نامتقارن کوتاه مدت ایجاد واحدهاي صنعتي بزرگ بر ضریب جیني
در ایران از دادهاي ساالنه ( )1392-1353استفاده شده است .اطالعات مربوط به
ضریب جیني(  ) Giniو تعداد واحدهاي صنعتي ( )nاز مرکز آمار ایران به دست
آمده است.
 -4یافتههای تحقیق
 -3-4آزمون ریشه واحد
نامانا51

هستند ،بهکارگیري
با توجه به آنکه معموال سريهاي زماني اقتصادکالن
روشهاي قدیميتر اقتصادسنجي همچون روش حداقل مربعات معمولي ،52براي این
سريهاي زماني منجر به تفسیر نادرست نتایج و رگرسیون کاذب ميگردد .به همین
جهت ،براي بررسي مانایي یا نامانایي یک سري زماني از آزمون ریشه واحد 53استفاده

51

Non-Stationary
Ordinary least squares
53
Unit Root Test
52

851

فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق) ،دوره  ،13شماره  ،3پاییز 1395

ميشود .از آزمونهاي رایج ریشه واحد ،آزمون دیکي فولر 51و آزمون دیکي فولر
تعمیمیافته 55است که آزمون دوم از اعتبار بیشتري برخوردار است.
جدول  :3آزمون ریشه واحد دیکي فولر تعمیم یافته ( )ADFروي سطح متغیرها
اماره ازمون در سطح

اماره ازمون براي تفاضل مرتبه اول

gini

-2/15

-1/16

مرتبه هم جمعي
)I(1

N

-2/63

-6/01

)I(1

مأخذ :نتایج تحقیق

نتیجه آزمون ریشه واحد دیکي فولر تعمیم یافته روي سطح متغیرها نشان ميدهد
که متغیرها در سطح نامانا هستند ولي با یکبار تفاضلگیري مانا ميشوند.
از آنجا که اغلب سريهاي زماني داراي ریشه واحدند ،تحلیل سريهاي زماني
نامانا دچار تحول شده است .انگل و گرنجر ( )1918ثابت کردند که ترکیب خطي
چند متغیر نامانا ميتواند مانا باشد .در صورت وجود چنین ترکیبي ،سريهاي زماني
نامانا "هم انباشته" نامیده ميشوند .ترکیب خطي مانا معموال معادله همانباشتگي یا
همجمعي نامیده مي شود و معموال رابطه تعادلي بلندمدت بین متغیرها را نشان
ميدهد .56نتایج در جدول ( )2آورده شده است .ضرایب در سطح یک درصد
معنادارند .عالمت منفي ضریب تعداد واحدهاي صنعتي بیانگر آن است که توزیع
درآمد در ایران با افزایش تعداد واحدهاي صنعتي بهبود یافته است.
دلیل این موضوع را ميتوان به :اوالً نزدیکتر شدن به حالت رقابتي مرتبط
دانست .در حقیقت با افزایش تعداد واحدهاي صنعتي ،تمرکز قدرت از دست عدهاي
خاص خارج شده و با رقابت در حیطه یک صنعت خاص ،درآمد ناشي از فروش با
سهم متفاوت بین گردانندگان این صنایع تقسیم ميشود؛ که این خود منجر به بهبود
توزیع درآمد در جامعه خواهد شد .ثانیاً ميتوان آن را مرتبط با استخدام کارگران
بیشتر و کاهش قدرت چانهزني مدیران صنایع دانست؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد
صنایع کمتر باشد ،تقاضاي کارگران براي جذب بیشتر و قدرت تعیین مزد توسط
مدیران بیشتر خواهد بود .مدیران نیز از این قدرت حداکثر استفاده را کرده و دستمزد
را در حداقل خود نگه ميدارند که این خود باعث وخیمتر شدن وضعیت ضریب
)Dickey-Fuller Test(DF
)Augmented Dickey-Fuller Test(ADF
 56براي مطالعه بیشتر مراجعه شود به :محمد نوفرستي ( ،)1318فصل پنجم.

54
55
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جیني و توزیع ناعادالنهتر درآمد مي شود .اما با افزایش تعداد واحدهاي صنعتي ،تقاضا 

براي نیروي کار افزایش یافته و چون با جابهجایي منحني تقاضاي نیروي کار مواجه
هستیم؛ الجرم دستمزدها افزایش و قدرت چانهزني مدیران کاهش خواهد یافت .زیرا
از یک طرف تعداد نیروي کار منتظر استخدام کاهش و از طرف دیگر جانشینهاي
استخدام نیروي کار افزایش یافته است که هر دو در جهت افزایش قدرت چانهزني
نیروي کار براي افزایش مزد عمل ميکنند .از این طریق است که ميتوان بهبود
ضریب جیني و توزیع عادالنهتر درآمد را انتظار داشت.
جدول  :1تخمین مدل با توجه به هم انباشتگي
Gini t = C1 +C2 *nt
ضریب

مقدار

احتمال

C1

0/19

0.00

C2

-0/005

0.00

R2

0/15

D-W

1/81

مأخذ :نتایج تحقیق

با توجه به مطالب مطرح شده ميتوان گفت فرضیه اول مطالعه تأیید ميشود ،به
عبارت دیگر:
 افزایش تعداد واحدهاي صنعتي یا به عبارتي کاهش انحصار موجب کاهش
ضریب جیني و افزایش برابري درآمد ميشود.
آماره دوربین واتسن در جدول ( ،)2حاکي از نبود مشکل خود همبستگي بین جمالت
اخالل است .آماره  R 2بیانگر این موضوع است که حدود  15درصد تغییرات متغیر
وابسته توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده شده است .با استفاده از آزمونهاي
انگل-گرنجر تعمیم یافته مشخص شد که مدل همانباشته و رگرسیون غیرکاذب
است .البته ممکن است در کوتاه مدت عدم تعادل وجود داشته باشد ،بنابراین جمله
خطا در رگرسیون ،خطاي تعادل است؛ از این جمله ميتوان براي مرتبط ساختن
رفتار کوتاه مدت ضریب جیني با رفتار بلندمدت آن استفاده کرد .بدین منظور از
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مکانیزم تصحیح خطا ( )ECMاستفاده ميشود که براي اولین توسط سارگان 51مورد
استفاده قرار گرفت.
d(gini)t  α0  βect 1  α2d(gini)t 1  α3d(n)t 1  t

()8

در مرحله بعد با توجه به معادله ( )8تستهاي خطي انجام ميشود .براي این هدف
با استفاده از تک تک متغیرهاي تحت بررسي به عنوان متغیر انتقال و براي ارزشهاي
متفاوت (  ) k  1, 2,3رگرسیون جداگانهاي تخمین زده (بسط تیلور) سپس با توجه
به آماره  Fو احتمال آن متغیري که بیشترین آماره وکمترین احتمال را دارد انتخاب
ميشود .نتایج حاصل در جدول ( )3آورده شده است.
جدول  :1انتخاب متغیر انتقال
متغیرهاي کاندید

K=1

K=2

K=3

) d ( gini
) d (n

)0.00( 10/3

)0.00( 10/9

)0.00( 10/8

)0.00( 10/1

)0.00( 12/1

)0.00( 11/1

مأخذ :نتایج تحقیق

نتایج تستهاي خطي حکایت از آن دارد که فرضیه صفر مبني بر خطي بودن الگو
رد ميشود .البته زماني که متغیرصنعتي شدن به عنوان متغیر انتقال انتخاب ميشود
فرض خطي بودن به احتمال قوتري رد ميشود؛ بنابراین متغیرصنعت به عنوان متغیر
انتقال انتخاب شد .به پیشنهاد تراسورتا ( )1991به ترتیب آزمون  F2 ، F1و  F3براي
انتخاب تابع انتقال انجام ميشود .در این راستا با توجه به فرضیههاي رابطه ( )1مدل
مناسب انتخاب ميشود که نتایج آن در جدول ( )1ارائه ميشود.
جدول  :4آزمون تراسورتا براي انتخاب مدل مناسب
آماره آزمون

F3

F2

F1

مدل مناسب

آماره کاي دو

1/1

2/1

2/5

ESTAR

مأخذ :نتایج تحقیق

Sargan

57
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جدول  :3مقدار آستانه و مقدار سرعت انتقال
مقدار آستانه ()c

مقدار سرعت انتقال ( ) 

2/1

1/1



مأخذ :نتایج تحقیق

جدول  :1نتایج مدل خطي و غیرخطي
مدل
خطي

مدل غیرخطي
حد
آستانه
باال

مقدار
آستانه
وسط

0/082

0/011

-0/001

-0/002

حد آستانه
پایین

ضرایب غیر
خطي

ضرایب
خطي

ضرایب

درصد تغییر در
متغیرها

0/012

0/01
()0/03

0/012
()0/00

0/31
()0/01

)D(gini

0/002
()0.01

-0/003
()0.02

-0/002
()0/01

)D(n

0/60

ضریب تعیین

-0/003
0/11

اعداد داخل پرانتزآماره  tميباشد.
مأخذ :نتایج تحقیق

با توجه به اینکه آماره مربوط به آزمون  F3از مرز بحراني بیشتر است ،طبق نتیجه
آزمون فرضیهها مدل  LSTARانتخاب مي شود .در مرحله بعد از طریق فرایند
همگرایي باید مقدار سرعت انتقال )  (و مقدار آستانه ( )cرا تعیین کردکه نتایج در
جدول ( )5ارائه شده است.
 -1-4تحلیل ضرایب

مقایسه نتایج مدل خطي و غیر خطي بیانگر آن است که تخمین مدل غیر خطي
قدرت توضیح دهندگي مدل را به طور معناداري افزایش داده؛ به عبارت دیگر در
مدل خطي ضریب تعیین  ،0/60در حاليکه در مدل غیر خطي  0/11است .نتایج
نشان دهنده آن استکه متغیرصنعت دوره قبل تأثیر منفي و معناداري بر ضریب
جیني در هر دوره داشته و باعث کاهش نابرابري شده است .دلیل این موضوع را
ميتوان به :اوالً نزدیکتر شدن به حالت رقابتي ،ثانیاً استخدام کارگران بیشتر و
کاهش قدرت چانهزني مدیران صنایع مرتبط دانست؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد
صنایع کمتر باشد ،تقاضاي کارگران براي جذب بیشتر و قدرت تعیین مزد توسط
مدیران بیشتر خواهد بود.
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تغییر ضریب جیني دوره قبل تأثیر مثبت و معناداري بر ضریب جیني هر دوره دارد
و باعث افزایش نابرابري شده است .این نتایج بیانگر این است که بر اساس مدل
خطي ،پویایي هاي کوتاه مدت ضریب جیني به شدت وابسته به پویایيهاي ضریب
جیني دوره پیشین است .در توجیه این نتیجه ميتوان گفت "نابرابري خود موجب
افزایش نابرابري ميشود" .در حقیقت میزان مشخصي از نابرابري درآمد موجب
ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقیران ميشود که این با شواهد عیني
نیز تناقضي ندارد؛ بنابراین فرضیه دوم تحقیق نیز تأیید ميشود ،به عبارت دیگر:
 افزایش تغییرات ضریب جیني دوره قبل موجب افزایش ضریب جیني دوره
حاضر مي شود؛ به عبارت دیگر ،نابرابري خود منشاء ایجاد نابرابري بیشتر است.
خصیصه تخمینهاي غیرخطي آن است که ،بر خالف مدلهاي خطي ،ضرایب
ثابتي از پارامترهاي متغیرهاي تخمیني ارائه نميدهد؛ بلکه این تخمینها بر حسب
این که اقتصاد در چه وضعیتي قرار دارد ،مقادیر متفاوتي به خود ميگیرد .براساس
نتایج تخمین غیرخطي سرعت انتقال برابر  2/1بدست آمد که بیانگر سرعت تعدیل
باالست؛ به عالوه این مقدار آستانهاي برابر  1/1بدست آمده است .بر این اساس
ميتوان سه کمیت (آستانه) را براي چگونگي تأثیرگذاري متغیرهاي مورد بررسي بر
پویایي هاي کوتاه مدت ضریب جیني بدست آورد که براي این منظور سه حالت
آستانه باال ،آستانه پایین و آستانه وسط مورد بررسي قرار گرفت.
هر چند نتایج مدل غیر خطي در مورد تعداد واحد هاي صنعتي در آستانههاي
مختلف تقریباً نزیک به هم است ،ولي تغییر در تعداد واحدهاي صنعتي دوره قبل بر
ضریب جیني دوره جاري در حد آستانهاي پایین بیشترین تأثیر را دارد .این نتیجه
را مي توان با مبحث بازده نهایي تفسیر کرد .به یاد دارید که در مبحث تولید ،با
افزایش تعداد نیروي کار و تقسیم آن ،تولید در ابتدا افزایشي و به مرور افزایشي
کاهنده را تجربه ميکرد و در نهایت به جایي ميرسید که یک واحد افزایش در
نیروي کار موجب کاهش در تولید ميشد .در اینجا نیز همان مبحث بازده نهایي
مطرح است .در واقع افزایش تعداد واحدهاي صنعتي در ابتداي امر و در افزایشهاي
اولیه ،اثرگذاري بیشتري برکاهش ضریب جیني و توزیع عادالنهتر درآمد داشته است.
دلیل این امر را ميتوان به تأثیر بیشتر ایجاد رقابت در مراحل اولیه مرتبط دانست؛
به عبارت دیگر با افزایش تعداد واحدهاي صنعتي ،حتي در سطح اندک ،توزیع درآمد
عادالنهتر شده و ضریب جیني کاهش زیادي را تجربه ميکند .با رفتن از آستانه
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پایین به وسط و باال ،عليرغم تأثیر افزایش تعداد واحدهاي صنعتي بر ضریب جیني ،

این اثرگذاري کاهش یافته و باعث کاهش کمتري در ضریب جیني ميشود .در واقع
مي توان اینگونه تفسیر کرد که با افزایش بیشتر و بیشتر واحدهاي صنعتي ،توزیع
درآمد به حد نهایي خود نزدیکتر شده و اثرات توزیعي کاهش ميیابد.
نتایج همچنین بیانگر اثرگذاري متفاوت تغییر ضریب جیني دوره قبل بر ضریب
جیني دوره حاضر در آستانههاي مختلف است .در مورد تأثیر این عامل ،بیشترین
اثرگذاري در آستانه باال رخ داده و با رفتن از آستانه باال به پایین این اثرگذاري
کاهش یافته و در آستانه پایین به کمترین میزان خود ميرسد .دلیل این امر را
مي توان به اثرات توزیعي درآمد مرتبط دانست .درواقع با شروع از توزیع ناعادالنه و
رفتن به سمت توزیع عادالنه درآمد ،مقاومت در برابر توزیع درآمد کاهش یافته و به
ازاي تغییري ثابت در ضریب جیني ،ضریب جیني دوره بعد بیشتر تحت تأثیر قرار
خواهد گرفت.
 -3نتیجهگیری
هدف اصلي این مطالعه بررسي آثار نامتقارن واحدهاي صنعتي بر ضریب جیني ایران
بود .تحقیقات انجام شده در این زمینه از الگوهاي خطي کمک گرفته است ،اما
مدلهاي خطي توانایي بررسي تغییرات تدریجي متغیرها را در وضعیتهاي مختلف
اقتصادي ندارند .جهت ثبت تغییرات مالیم و تدریجي رفتار متغیرها مدلهاي غیر
خطي بسیار مناسبتر از مدلهاي خطي عمل ميکنند؛ در مدلهاي اتورگرسیو
انتقال مالیم پارامترهاي اتورگرسیو به آرامي تغییر ميکنند .در این راستا نتایج به
شرح زیر است:
 بررسي تطبیقي نتایج مدل خطي و مدل غیرخطي نشان ميدهد که مدل
غیرخطي اتورگرسیو انتقال مالیم در ابعاد مختلف توانسته بهتر از مدل خطي
رفتار متغیرها را توضیح دهد.
 نتایج بدست آمده از مدل همانباشته بلندمدت نشان دهنده آن است که تعداد
واحدهاي صنعتي بر کاهش نابرابري مؤثر است .دلیل این موضوع را ميتوان
به نزدیکتر شدن به ساختار رقابتي و استخدام کارگران بیشتر و کاهش قدرت
چانهزني مدیران صنایع مرتبط دانست؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد صنایع
کمتر باشد ،تقاضاي کارگران براي جذب بیشتر و قدرت تعیین مزد توسط
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مدیران بیشتر خواهد بود و بالعکس .بنابراین پیشنهاد ميشود برنامهریزان
اقتصادي در جهت کاهش انحصار در واحدهاي صنعتي و ایجاد رقابت بیشتر
گام برداشته و هدف اصلي جامعه اسالمي که همانا توزیع عادالنه درآمد است،
را محقق سازند.
 تغییر ضریب جیني دوره قبل تأثیر مثبت و معنيداري بر ضریب جیني دوره
جاري دارد که باعث افزایش نابرابري شده است .این نتایج بیانگر این است که
بر اساس مدل خطي پویایيهاي کوتاهمدت ضریب جیني به شدت وابسته به
پویایيهاي ضریب جیني دوره پیشین است .در واقع نابرابري خود ایجاد کننده
نابرابري بیشتر است .بنابراین پیشنهاد ميشود دولت براي نزدیک شدن به
شرایط آرماني توزیع درآمد ،سعي بر کاهش ضریب جیني در هر دوره داشته
باشد ،تا از طریق اثر بر ضریب دوره بعد ،روند توزیع درآمد با سرعت بیشتري
بهبود یابد؛ زیرا این عامل خود چون عاملي خودافزاینده (در صورت مثبت
بودن تفاضل ضریب) یا خودکاهنده (در صورت منفي بودن تفاضل ضریب)
عمل ميکند.
 نتایج مدل غیر خطي نشان ميدهد تعداد واحدهاي صنعتي در آستانههاي
مختلف تقریباً نزیک به هم هستند؛ ولي تغییر در تعداد واحدهاي صنعتي
دوره قبل بر ضریب جیني دوره جاري در حد آستانهاي پایین بیشترین تأثیر
را دارد .این نتیجه را ميتوان با مبحث بازده نهایي تفسیر کرد .افزایش تعداد
واحدهاي صنعتي در ابتداي امر و در افزایشهاي اولیه ،اثرگذاري بیشتري بر
کاهش ضریب جیني و توزیع عادالنهتر درآمد داشته است .دلیل این امر را
ميتوان به تأثیر بیشتر ایجاد رقابت در مراحل اولیه مرتبط دانست.
 نتایج همچنین بیانگر اثرگذاري متفاوت تغییر ضریب جیني دوره قبل بر
ضریب جیني دوره حاضر در آستانههاي مختلف است .در مورد تأثیر این عامل،
بیشترین اثرگذاري در آستانه باال رخ داده و با رفتن از آستانه باال به پایین
این اثرگذاري کاهش یافته و در آستانه پایین به کمترین میزان خود ميرسد.
دلیل این امر را ميتوان به اثرات توزیعي درآمد مرتبط دانست .با توجه به این
نتیجه به دولت پیشنهاد ميشود سیستم مالیاتي خود را بر پایه تصاعدي بنا
کند تا بتواند به توزیع عادالنهتر درآمد در جامعه نائل شود.
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