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 مقدمه.3ـ3

شاخص جمله از بیکاری و فقر درآمدی، توجهنابرابری مورد همواره که هستند هایی

اقتصاددانانتوسعهبودهودردهه هایاخیرجایگاهاندیشمنداناقتصادیواجتماعی،خصوصاً

است.ایدرسیاستویژه کرده کشورهایتوسعهنیافتهپیدا بهویژه گذاریاقتصادیکشورها

شودهایمذکورتضمینیبرایتوسعهاقتصادیپایدارتلقیمیزیراازیکطرفکاهششاخص

هاضروریاست.بنابرایندیگر،توسعهاقتصادیپایداربرایکاهشدائمیاینشاخصوازطرف

یرسیدنبهرشدوتوسعهاقتصادیکاهشنابرابریدرآمدی،فقروبیکاریاست.اماازالزمه

تنهایینمی به بازار سیاستآنجاییکه دهد، انجام تمامیوظایفاقتصادیرا هایدولتتواند

صالحوتکمیلآنالزماست.بنابراینتوسعهاقتصادیبدونهدایتدولتامکانبرایهدایت،ا

اینشاخص نیلبهسطحبهینه و جهتهدایتاقتصاد دولتدر نیست. وپذیر ابزارها از ها

قالبهزینهگذاریسیاست در همچنینهایسرمایههایالزم جاریدولتو گذاریعمرانیو

اینتحقیقسعیبراینداردکهبهشخصوصیاستفادهمیگذاریبخهایسرمایههزینه کند.

هاونابرابریدرآمدی،فقروبیکاریبپردازد.بررسیرابطهبودجهعمرانیسرانهاستان

 ترتیب به ادامه ودر شودمی پرداخته پزوهشی مسئله بیان و شرح به نخست فصل این در

.شودمی بیان پژوهش روش پایان در و هافرضیه و اهداف پژوهش، واهمیت ارزش

 بیان مسئله.2-3

معضالتاساسیهرجامعه نابرابریدرآمدیاز فقرو توانندباشندکهمیایمیبیکاری،

اثراتسوءبسیاریراسببشوند.نظراتبسیاریدرموردکاهشاینمعضالتوجودداردکه

اساسیباشد.امادرخصوصخاستگاهتواندیکیازراهکارهایدخالتدولتدرکاهشآنهامی

اقتصادیطیفگسترده امور منظرمداخلهدر نظریهدولتاز دولتایاز وجودداردکهاز ها

توانبهشود.کهدربینایندودولتمیکالسیکآغازوبهدولتبرنامهریزیمتمرکزختممی
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ریزیبخشیاشارهکرد.عالوهبردولتقانونگذار،دولترفاه،دولتسیاستگذارودولتبرنامه

کنندمکتباقتصاداسالمیوقانونهاییرابرایدولتتعیینمیمکاتبفوقکههریکوظیفه

اساسیجمهوریاسالمیایراننیزباتعریفخودبهبودوضعیتفقر،نابرابریدرآمدیوبیکاری

قانوناساسیجمهوری41صلکنند.چنانچهبرطبقاترینوظایفدولتبیانمیراازاساسی

توانوظایفدولتدراقتصادرابهشرحزیربیانکرد:اسالمیایران،می

تأمیننیازهایاساسیمسکن،خوراك،پوشاك،بهداشت،درمان،آموزشوپرورشو-3

امکاناتالزمبرایتشکیلخانوادهبرایهمه.

دنبهاشتغالکامل،قراردادنتأسیسشرایطوامکاناتکاربریهمهبهمنظوررسی-8

بهکارندولیوسایلکارندارنددرشکلتعاونیو اختیارهمهکسانیکهقادر در وسایلکار

غیره.

تنظیمبرنامهاقتصادیکشوربهصورتیکهشکلومحتواوساعاتکارچنانباشدکه-1

نوی،سیاسی،اجتماعیوهرفردعالوهبرتالششغلیفرصتوتوانکافیبرایخودسازیمع

شرکتفعالدررهبریکشوروافزایشمهارتوابتکارداشتهباشند.

کشیرعایتآزادیانتخابشغلوعدماجبارافرادبهکاریمعینوجلوگیریازبهره-4

ازکاردیگران)قانوناساسیجمهوریاسالمیایران(.

تدرنظامجمهوریاسالمینقشمهمیتواننتیجهگرفتکهدولازآنچهدرباالآمدمی

هایدرکاهشفقروبیکاریبرعهدهدارد.یکیازراهکارهایدولتبرایانجاماینمهمهزینه

هاکهبررشداقتصادیاثریمثبتخواهدداشتاماعمرانیدولتاست.بخصوصدرزیرساخت

-ازشرایطحاکمباشندمیهابدونتوجیهاقتصادیومدنظرقرارندادنبسیاریچنانچهطرح

توانندسببنابرابریتوزیعدرآمدومعضالتدیگریشوند.بنابرایننیازیاساسیبرایبررسی
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این در گیرد. سنجشقرار مورد آنها کارکرد پیوسته که دارد وجود اینسیاستها اثربخشی

 فقر نابرابریدرآمدی، ارتباطبا بخشیمخارجعمرانیدولتدر بیکاریبررسیتحقیقاثر و

شود.می

 های پژوهشپرسش.3ـ1

هاونابرابریدرآمدیوجوددارد؟ایبینبودجهعمرانیسرانهاستانآیارابطه-

هاوفقروجوددارد؟ایبینبودجهعمرانیسرانهاستانآیارابطه-

هاوبیکاریوجوددارد؟ایبینبودجهعمرانیسرانهاستانآیارابطه-

 اهمیت پژوهش.3ـ4

هااستوازنابرابریدرآمدی،فقروبیکاریازجملهمهمترینمسائلپیشرویحکومت

اجتماعیجامعهبهویژهشرایطبازار ازساختاراقتصادی، آنجاییکهاینمسائلملیهستند،

بنابراینهدفمادراینتحقیقبررسیهایتورمواندازهدولتمتأثرمیکار،نرخ نقششوند.

دولتدرحلوفصلاینمسائلاست.

 تعاریف عملیاتی متغیرها.3ـ9

هاینسبتسرشمارفقربرایمحاسبهفقر،ضریبجینیبهعنواندراینتحقیقشاخص 

اند.شاخصنابرابریدرآمدیونرخبیکاریبرایاستفادهدرمدلبهکارگرفتهشده

 فرضیات پژوهش.3ـ6

شود.باعثکاهشنابرابریدرآمدیدرایرانمیهاسرانهاستانبودجهعمرانیافزایش-3

شود.باعثکاهشفقردرایرانمیهابودجهعمرانیسرانهاستانافزایش-8

شود.باعثکاهشبیکاریدرایرانمیهابودجهعمرانیسرانهاستانافزایش-1
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 اطالعات مربوط به روش شناسی پژوهش.3ـ7

 تحلیلابزار تجزیه و .3ـ7ـ3

 اینپژوهشآمارمخارجعمرانیاستانها قوانینبودجهسنواتیکشودر واز نرخرشدور

نرختورم نرخبی، نرخجوانیجمعیت، نرختحصیالنرخشهرنشینی، میانگینسوادی، تعالی،

برای هایمرکزآمارایران دادهفقرونابرابریدرآمدیازآمارهای،بیکاری،هایتحصیلسال

تهیهشدهاست.3133-3131هایسال

 روش تجزیه و تحلیل داده ها.3ـ7ـ2

هاسهمدلبراساسمتغیرهاینابرابریدرآمدی،فقروبیکاریبرایتجزیهوتحلیلداده

بودجه تابعیاز متغیرها آنهریکاز در استانیو هایطراحیخواهدشدکه عمرانیسرانه

نظری مبانی براساس که متغیرهایی مدلسایر سپس و شد خواهد تصریح شده مطرح

هایتلفیقیاستانهاموردبرآوردوآزمونقرارخواهدرگرسیونتصریحشدهبااستفادهازداده

گرفت.
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 پیشینه پژوهش
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 مقدمه.2ـ3

بسیاریهایاخیرنابرابریدرآمدی،فقروبیکاریوعواملموثربرآنهاموردبحثدرسال

ازمقاالتبودهاست.دراینبخشازمیانمطالعاتانجامشدهبهبعضیازآنهاکهباموضوع

شود.اینپژوهشارتباطتنگاتنگیدارد،اشارهمی

 مطالعات خارجی.2ـ2

 مطالعات مربوط به دولت و نابرابری درآمدی.2ـ2ـ3

( اسپوزیتو و دوونداك دوری، مقاله8136اندرسون، در ) فراتحلیلیافتهای یک های

رگرسیونیباهدفبررسیاثراتمخارجدولتبرنابرابریدرآمدهاوباتاکیدویژهبرکشورهای

 متوسطارائه پایینو کردند.دارایسطحدرآمد آنها. حاویبیشاز34تعداد مجزا مطالعه

مقیاسهایمخارج311 از بیشتر( خصوصاثراتیکی)یا در را یکی)یابرآورد بر دولترا

مقیاسهاینابرابریبررسیکرد از بیشتر( یکرابطهند. خصوصوجود شواهدیدر نتایج،

کمکضریبهمبستگی با نشانداد. نابرابریدرآمدها متوسطبینمخارجدولتو منفیو

رابطجینی برای رابطه، ترین قوی مقیاسنابرابری، عنوان به باال درآمد سهم رفیا بین اهه

هایاجتماعیدولتبدستآمد.هرچندکههماندازهوهمجهترابطهاجتماعیودیگرهزینه

تخمینزدهشدهبینمخارجدولتونابرابریدرآمدهامتاثرازطیفوسیعیازعواملدیگری

همچنینشواهدیدالبر  بودند. گیریاستفادهشده ومتداندازه متغیرهایکنترل، اعماز

رویکردمغرضانهدرمطالعاتبررسیشدهبود.بدینمعنیکهبهنظرمیرسدوجودوجودیک

آن از کمتر یا گرفتهشده نادیده مطالعاتفوقالذکر، در منفیبیناینمتغیرها یکرابطه

 حرفیزدهشدهاست.
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هایتعیینمالیاتو(بهبررسینقشبسیارمهمسیاست8138)3وازکوئز،دادسِنووُلُویچ

هایدولتیبرتوزیعدرآمدپرداختند.آنهابهایننتیجهرسیدندکهمالیاتبربطورکلیهزینه

شوند.درآمدشخصیپیشروندهومالیاتبردرآمدمشترك،موجبکاهشنابرابریدرآمدهامی

بهنظررسیدکهتأثیرمالیاتبردرآمدمشتركدراقتصادهایبازیاجهانی،روبهکاهشرفته

کاالهایاس بر مالیات مصرفعمومی، بر مالیات که مشخصشد کلی طور به همچنین ت.

داخلی،وعوارضگمرك،تأثیریمنفیبرتوزیعدرآمدهادارند.درخصوصمخارجدولتیهم

 سهم بودن بیشتر که رسیدند نتیجه این حوزهGDPبه آموزش،در اجتماعی، رفاه های

برتوزیعدرآمددارد.بهداشت،ومسکن،تأثیرمثبتی

فِریِرا،وینکلروزولت (درمطالعهخوددریافتندکهرشدنابرابریدرآمد8138)8بوستن،

هاهایمتنوعیازقبیلشهرداریارتباطمستقیمیباافزایشدرآمدهاومخارجدولتیدرحوزه

-همراستابامدلومدارسنواحیمختلفایاالتمتحدهدارد.هرچندکهنتایجمطالعهفعلی

هایینبودندکهپیشبینیکردندجوامعناهمگن،کاالهایعمومیکمتریرادراختیارمردم

دهند.خودقرارمی

(درتحیقخودبهدنبالپاسخبرایاینسوالبودندکهآیا8133)1مشکورصدیقومَلِک

دنظردولتپاکستانهایدولتی،قادرهستندهدفمهایسیاستمالیبخصوصهزینهمقیاس

اگرچهدرسال هایمالیاینکشوررخهایاخیرتغییراتیدرسیاستراتحققبخشندیانه.

حداقل در تغییر واردات، آزادسازی مبادالتی، پول ارزش کاهش مثال، )برای است  داده

مدقبلازدستمزدها،میزانذخیرهپول،واصالحاتقیمت(،اماتصوربرایناستکهتوزیعدرآ

بایستیبتواندهایمالی،موجباینتغییراتشدهاستوتخمیناصابتمالیمیاعمالسیاست

                                                           
1
 Vazquez, Dodson & Vulovic  

2
 Boustan, Ferreira, Winkler & Zolt 

3
 Mashkoor Siddiqui, Malik 
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طریق از صرفاً درآمدها توزیع بر بوده قادر دولت جهتی چه در و حد چه تا دهد نشان

ازنتایجمی-سازوکارهایمالیات وتواناینگونهاستنباطکردکهمالیاتهامخارجاثربگذارد.

توانسته دولتی بینمخارج درونی روابط طریق از را بازار فاکتورهای و خروجی قیمت اند

کنند(کارگزاراناقتصادیمتعددوبازارها)کهالگویدرآمدقبلازاعمالمالیاتراکنترلمی

دردرازمدتدگرگونکنند

-هدرآن،سرمایهایبهطراحیمدلیپرداختهک(درمقاله8131)4چاتِرجیوتورنوسکی

همموتوررشدمحسوبمی ورفاه.هایدولتی، شوندوهمیکشاخصتوزیعثروت،درآمد،

ازچگونگیتأمینمالیآنهزینه صرفنظر موجبافزایشنابرابریثروتدرهایدولتی، ها،

اًمتأثرازهایزمانینابرابریدرآمدقبلوبعدازمالیات،اگرچهشدیدشوند.بازهطولزمانمی

بهصورتبدهبستانهایمالیمیسیاست خودرا هایشدیدباشندولیدربسیاریازموارد،

بلندکهنابرابری دهدبطورینشانمی5زمانی در هایدرآمددرکوتاهمدتکاهشیافتهاما

پیامدهای(نحوهتأثیر3عامل8یابند.رابطهنابرابریدرآمدورشدبهشدتبهمدتافزایشمی

(دورهزمانیمدنظر،بستگیدارد.8گیریبرایتخصیصهزینهخارجیبرتصمیم

هایشدیدبینمتوسطرفاهوگذاریدولتیموجببدهبستاننتیجهنهایی،اینکهسرمایه

هایدولتی،نهتنهابهبودمیانگینرفاهرادرپیداشتندبلکهتوزیعآنشدهبهطوریکههزینه

هایمالیکهرشدراهدفرفاهراهمافزایشدادند.نتایجفوق،براصطکاكبینسیاستتوزیع

اندتأکیددارنداماممکناستپیامدهاییهمبراینابرابریدرآمدهابهدنبالداشتهقرارداده

هایدولتیمازادونیزهایسنجشاستحکامبهمنظوربررسیبزرگیتأثیرهزینهباشند.آزمون

3ایبینجایگزینیبیندورهکشش دستتولید در کار و سرمایه مطلوبیتمصرفو8( )

دورانفراغتازکار،اجراشدند.

                                                           
4
 Chatterjee & Turnovsky 

5
 trade-offs 
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تیونگسِن و مقاله8111)6دیمِلو در بهطرحاینسوالپرداختندکهآیا( ایتجربی،

هایهزینهجوامعیکهنابرابریدرآمددرآنهابیشتراستدرمقایسهباجوامعمساواتطلب،

می درآمدها مجدد توزیع صرف را زمینه،بیشتری این در شده ارائه نظری دالیل کنند؟

باالترغیرقطعیمی استکه آن از سیاسیحاکی اقتصاد زمینه تحقیقاتدر پیشینه باشند.

هزینه رأیبودن ترجیحات و سالیق از ناشی نابرابر، جوامع در درآمدها مجدد توزیع های

بهدلیلکاستیدهندگان اعتقادبرایناستکهدرجوامعنابرابر، درعوض، هایمیانهاست.

می درآمدها مجدد توزیع صرف کمتری هزینه سرمایه، اطالعاتیبازار اساسمنابع بر شود.

جمع شواهد مداركو میمتفاوت، نشان کشور سرتاسر از نابرابر،آوریشده جوامع که دهد

دهند.یعمجدددرآمدهااختصاصمیهزینهکمتریبرایتوز

 مطالعات مربوط به دولت و فقر.2ـ2ـ2

ایبهبررسیتاثیرهزینههایبخشیدولتبرمیزانمطالعه(در8136اوماریوموتوری)

پرداخت کنیا در بخشند.فقر مصرفسرانه نام به فقر مقیاسهای از یکی مستقل، متغیر .

ها.ته،عبارتبودنداز:آموزش،بهداشت،کشاورزی،وزیرساخخصوصیبودومتغیرهایوابست

استفادهشدوایندادههاباکمکآزمونریشهواحد8131-3364هایبازهزمانیبینازداده

دیکیفولرتحتبررسیقرارگرفتند.بااستفادهازمدلخودبازگشت)خودرگرسیو(بردار،مقدار

مدل.ژوهانسنحاکیازوجودیکمعادلههمانباشتگیبودبدستآمد.آزمون1طولوقفه،

-والنیمدتبینمیزانفقروهزینهایپایداروط،نشاندادکهرابطهتصحیحخطایبرداری

بخش مخارج که داد نشان رگرسیون آزمون نتایج دارد. وجود کنیا در دولت بخشی های

معناداریبرمیزان اثرمثبتو بهداشت، اینکشاورزیو درحالیستکهمخارجفقرداشتند.

زشبرمیزانتاثیرمخارجبخشآمویومعناداربرمیزانفقرداشتند.هاتاثیریمنفزیرساخت

                                                           
6
 De Mello & Tiongson  
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توصیهمی نبود. هممعنادار بهداشترافقر میزانمخارجبخشکشاورزیو شوددولتکنیا

شدهد.افزای

8131)7جونگ آموزشو وقتیسطح داد نشان فقیر( احتمال افزایشیابد تحصیالت

یابد.محققازمدلرگرسیونجهتتحلیلارتباطبینسطحآموزشومیزانشدنکاهشمی

اینمطالعهارزیابیتأثیرسطوحمختلفآموزشبرفقر هدفاز فقردرکامروناستفادهکرد.

ریدربخشآموزشگذا(سرمایه3روشبررسیشد:8بود.رابطهدرونیبینآموزشوفقربه

هایفقیرشدهوسطحدستمزدهاورفاهکلیجامعهوریخانوادههاوبهرهموجبافزایشمهارت

(فقرممکناستمحدودیتیجدیبرموفقیتتحصیلیتحمیلکند.8کندراهمتقویتمی

(رابطهبینمحیطاطراف،جمعیت،وفقررابدینصورتنشان8113)3کانوهمکاران

د:دادن

به یکرابطهعلیمعلولیدوطرفهبینفقروکیفیتوضعیتمحیطاطرافوجوددارد.

به کیفیتمحیطمنجر آمدن پایین و دارد محیط بر منفی تأثیری افزایشفقر که طوری

 شود.افزایشفقرمی

شود.،جمعیتوغیرهتعیینمیGDPرابطهبینفقرووضعیتمحیطازطریقتغییرات

ومؤسساتبهعنوانفقطبهطورنسبیتعیینمیاینروابط درخصوصنقشنهادها شوند.

 واسطهومیانجیدراینروابط،اطالعاتیدردستنیست.

اقتصادیوزیستمحیطیتأکید کهبرفاکتورهایاجتماعی، توسعهوپیشرفتانسانی،

اامیدبهزندگی،گرایشبهدارد.برایمثال،داشتنامکاناتبهداشتیبهترموجببهبودوارتق

برایآب وتقاضا درآمدسرانه، نتیجهآنممکناستهایزیرزمینیمیشهرنشینی، در شود.

                                                           
7
 Njong  

8
 Khan, Himayatullah, EhsanInamullah,and Khadija Shams  
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هایجامدافزایشیابندوغیره.دراینهاوپسابهااتفاقبیفتد،میزانفاضالبفرسایشجنگل

 هایزیرازاهمیتبیشتریبرخوردارند:رابطه،پاسخ

هایدرآمدیکاناتبهداشتیبهتر،بهبودوارتقاامکاناتآموزشی،موقعیتفراهمکردنام

فاضالب و آلودگی کنترل زمینبهتر، تنظیم و اصالح خطرناك، محیطی زیست هایهای

کشاورزیودیگرمنابعآبی،وغیره.

(،رشداقتصادی،سیاستوراهکاریاصلیدرکاهشچشمگیر8113)3بهعقیدهکروگر

محس بتواندوبمیفقر اقتصادیکه خدماتاجتماعیو به دسترسیفقرا که چند هر شود.

وریوقدرتتولیدرادرآنهاباالببردازاهمیتزیادیبرخورداراست.عالوهبراین،تأکیدبهره

بهبایستیبرسیاستمی بلکهاکثرشهروندانجامعهرا وراهکارهاییباشدکهنهفقطفقرا ها

هایرشداقتصادیپیشروبایدبادرنظرگرفتنکاهشفقرازطریقاهبرساند.سیاستاینجایگ

وریافراددرپیشگرفتهتوجهبهآموزش،بهداشت،وفراهمکردنامکاناتیجهتافزایشبهره

شوند.

(درپژوهشیکمی،بهبررسیتأثیربازدهنهاییانواعمختلفیاز8113)31فانوهمکاران

دولتبررشدکشاورزیوکاهشفقردرمناطقروستاییپرداختند.دراینمطالعههایهزینه

داده چندینمرجعمختلف،جمع3377-3333هایایبینسالهایمنطقهاز از آوریشده

بخصوصازبانکدادهمؤسسهتحقیقاتوتوسعهتایلنداستفادهشد.محققانازفرمتوابعدو

متدهایتکمعادلهلگاریتمیبرایتماممعاد بهجایاینکهفقطاز کردندو ایالتاستفاده

ایحداقلمربعات(،دراینمطالعهازهردومتدسیستمدرستاستفادهکنند)روشدومرحله

هایخطادرهرمعادله(وتکنیکدونماییبیشینهاطالعاتجامع)بافرضتوزیعنرمالصورت

                                                           
9
 Krueger  

10
 Fan, et al  
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برمرحله بهره مربعات حداقل آزمونای از محققان متد، دو این ماهیت دلیل به هایدند.

 Pagan-Hallتشخیصی ناهمگنیCumy-Huizingaو و سریال همبستگی تعیین برای

هانتوانستندفرضصفررادرتماممعادالتردکنند.واریانستوزیعاستفادهکردند.اینآزمون

همبستگیسریال هیچگونه صورتهمچنینمحققاندریافتندکه معادالتدر در هایخطا

پول)بات( در بازده از محققانیا نهاییسرمایهعمومی، بازده تأثیر برایبرآورد ندارد. وجود

بهازایهرواحدهزینهخرجشدهوجود3333استفادهکردندیاازتعدادفقراییکهدرسال

منافعواحدهایهزینهاضافیهااطالعاتسودمندیراجهتمقایسهفوایدوداشت.اینمقیاس

هایدولتدرهایدیگریهمبرایهزینهتوانالویتدهند.عالوهبراین،میدراختیارقرارمی

افزایشدادهوفقررادرنواحیروستاییکاهشداد. نظرگرفتتاازآنطریقبتوانتولیدرا

سرمایهتحلیل داد نشان مطالعه این در همزها بخشعمومی وهای موجبکاهشفقر مان

هایچشمگیریبینمنابعحاصلازتولیدافزایشتولیداتکشاورزیشدند.هرچندکهتفاوت

میانمناطقمختلفروستاییمشاهدهشد. نیزدر وکاهشفقردرمیاناقالمهزینهشدهو

بهره در را بازده بیشترینتأثیرو بهاتحقیقاتحوزهکشاورزی، زایهرباتورینشاندادند.

-باتمنفعتبدستآمد.سرمایه3/6)واحدپولتایلند(هزینهشدهدربخشکشاورزی،معادل

امکاناتآموزشیهمبازده هایمطلوبیداشت)بهترتیبگذاریدرخصوصبرقروستاییو

گذاریدرباتمنفعت(کهایندودرجایگاهدوموسومقراردارند.سرمایه13/4باتو33/5

تأثیرآنفقطیکب خشآبرسانیروستاییهمازبازدهمثبتومعناداریبرخوردارشداما

بود. رسانی برق آموزشو تحقیقاتبخشکشاورزی، تأثیراتکل یکسوم برابر در چهارم

وریکشاورزینداشت.درخصوصهاهمتأثیرمعناداریدربهرهگذاریدولتدرجادهسرمایه

هایدولتیدرزمینهبرقروستاییاریدرکاهشفقرهمبایدگفتکههزینهگذتأثیراتسرمایه

بطورکلیبیشترینبازدهرابرایکشوربههمراهداشتند.بهازایهریکمیلیونباتخرجشده
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 بخشبرق، هم878در کاهشفقر بر تحقیقاتکشاورزی تأثیر یافتند. نجات فقر از فقیر

فقیراز311کردبطوریکهبهازایهریکمیلیونباتخرجشده،جایگاهدومراازآنخود

حدود گذاریدربخشبرقدرصد)نصف(تأثیرسرمایه51فقرنجاتیافتندوتأثیرآنتقریباً

بود.آموزشهمدرجایگاهدومقرارداشت)یعنیبهازایهریکمیلیونباتخرجشدهتوسط

 فقررهایییافتن77دولت، از بخشکشاورزیوفقیر نقشیاستکهدر ودلیلآنعمدتاً د(

جادهتقویتبهره عاملآبرسانیو است. کاهشفقروریداشته تأثیراتمشابهیبر هم ها

هابود)بهترتیببهازایهرمیلیونداشتندولیاینتأثیراتبسیارکمترازدیگرانواعهزینه

 حدود نتایجاینپژوه18و33بات، تخصیصهزینهفقیر(. آیندهشبر جانبدولتدر از ها

تأثیرگذارهستند.

فقط تحقیقاتبخشکشاورزی، آنجاییکه کلهزینه3از از درصد با/. مقایسه در را ها

برقرسانیومخابراتبهخوداختصاصدادند)ایندیگربخش مثلجاده، بیشاز1ها بخش،

هاییبایستیمجدداًبرایفعالیتدولتتایلندمیهاراازآنخودکردند(،پسدرصدهزینه11

هزینهاختصاصدهدکهتأثیربیشتریبرنرخفقردارندمانندبخشکشاورزی.

کندکهافزایشخدمات(درمطالعهخودپیرامونفقردرنروژبیانمی8117)33ناوستنس

اوهمچنینتأکیدکردکهعمومیدرتعریفدرآمدهاتأثیرچشمگیریبرنتایجتحلیلفقردارد.

هایبهداشتیوسالمتبرتوزیعدرآمدهااثرچشمگیریدارند.مراقبت

(نشاندادکهچگونههزینهکردندربخشبهداشتوسالمتازاهمیت8117)38دوگال

اوتالشکردایننتیجه باواالییبراینظامسالمتوفقردرجامعهبرخورداراست. گیریرا

نتیجهپژوهشنشاندادبررسیآنچه هماکنوندرهنددرحالاتفاقافتادناستثابتکند.
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 Duggal 
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-درصدهزینه31کهنظامسالمتهند،عمدتاًخصوصیسازیشدهاست.عالوهبراین،بیشاز

جیبدولتتأمینمی فقطهایبخشسالمتاز و طریقهزینه35شود از آن هایدرصد

یکهدسترسیکاملجهانییانسبتاًهمهجانبهبهامکاناتمردمیاست.بهاعتقاداو،کشورهای

بهداشتیوسالمتیدارندازفقرکمترونابرابریکمتریبهلحاظامکاناتبهداشتیبرخوردارند

کند.هایاینبخشکمکمیونظامسالمتبهکاهشهزینه

وج8117)31جاستینو فقر و بینتضاد علیتدوطرفه استیکرابطه معتقد دارد.( ود

گذاردوازطرفیدیگرفقریکیازدالیلوجودتضادازیکطرف،تضادتأثیرمثبتیبرفقرمی

گذاریدرتحصیلوبندیسرمایهاست.اوباتحلیلومقایسهمطالعاتدیگراندریافتکهالویت

طریقحفظمیزانجمعیتاست. آسایشاز صلحو ایجاد دولتبه تعهد حاکیاز سالمتی،

هایطردشدهازجامعههایبرابریوعدالت،برایدسترسیگروهعالوهبراین،افزایشفرصت

شود.هاوتعارضاتاجتماعیمیبهامکاناتتحصیلیموجبکاهشتنش

(بهبررسیتخصیصبودجهدولتیبهعنوانیکابزارکلیدی8115)34ویلهموفیستاس

کاهشفقرمطل توسعهاقتصادیو طیتحلیلجهتارتقا آنها درحال3قپرداختند. کشور

خاللدهه در پیشرو هزینه3331و3331هایرشد که رسیدند ایننتیجه هایدولتیبهبه

(ودرقالبسرانه،درطیدورانفوقروبهتحلیلGDPعنوانسهمیازتولیدناخالصداخلی)

مختلفبررشداقتصادیوکاهشهایرفتند.عالوهبراین،ترکیبیازسالیقگوناگوندربخش

ها،وکشاورزی(.هایسالمت،آموزش،زیرساختفقرتأثیرگذاربودند)دربخش

(متغیرجالبیرابررسیکردند.آنها8116(وسیرگاروهمکاران)8114فانوهمکاران)

یرهایبرایطراحیمدلشان،ازمتغیرهایرشداقتصادی،تورم،وبحرانمصنوعیبهعنوانمتغ
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 Justino 
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 Wilhem & Fiestas 
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جانبیاستفادهکردندوبهایننتیجهرسیدندکهرشداقتصادی،تورم،وبحرانمصنوعیتأثیر

مثبتیبرفقرداشتند.

برکاهشفقر8114)35سومارتووهمکاران (تأثیراقداماتکنترلیوحاکمیتیدولترا

ت واریانسبرای چند واریانسو تحلیلدو از آنها اندونزیبررسیکرد. ارتباطبیندر عیین

کاهشتعدادفقرادرسطحشهر/منطقهوفرهنگبروکراتیکبهرهبردندوبهایننتیجهرسیدند

می تأثیر کاهشفقر در مناطق، عملکرد حاکمیتدولتبر نظارتو کهکه مناطقی گذارد.

شدرصدکاه4/1خوردفقربهطورمتوسطحدودفرهنگبروکراتیکدرآنهاکمتربهچشممی

فرهنگبروکراتیکغنی از که مناطقی در حالیکه داشتدر حدود بودند برخوردار 35تری

درصدکاهشداشت.

نظرپدیدهرامد1(دربررسیرابطهبینکاهشفقرورشداقتصادی،8111)36فانوراو

هزینه ایجاد داد: هزینهقرار هزینهها، تأثیر و هایهایدولتبهعنوانشاخصتعیینکننده،

کشور41درمیان3333تا3331هایدولتبررشداقتصادی.آنهاازتحلیلمقطعیطیسال

-درحالتوسعهدرآسیا،آفریقا،وآمریکایالتیناستفادهکردندوبهجایبررسیتأثیرهزینه

سطحمنطقه در اینعواملرا تأثیر رشدکلی، بررسیهایکلیدولتو با کلیGDPایو

کار،سرمایهبهعنوانمتغیروابسته،ونیرویGDPبررسیکردند.آنهاکارکردتولیدرابههمراه

هزینه و داددولتی، نشان نتایج گرفتند. نظر در مستقل متغیرهای عنوان به را دولت های

صکاروسرمایه،درتماممناطق،مثبتومعنادارشدند.درخصوضرایبهمبستگیبراینیروی

هایدولتبرکشاورزی،ضرایبهمبستگیدرآسیاوآفریقامثبتومعنادارشدند.تأثیرهزینه

هایبخشآموزش،درآمریکایالتین،ضرایبمثبتولیغیرمعنادارشدند.درخصوصهزینه

ایننشانمی شدند. معنادار مثبتو آسیا گذاریدهدکهسرمایهضرایبهمبستگیفقطدر
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 Sumarto, Sudarno, AsepSuryahadi, Alex Arifianto 
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 Fan, Shenggen and NeethaRao 
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خواهدکرد.اینضرایبدرآفریقاGDPزهآموزشدرآسیاکمکشایانیبهرشدمستمردرحو

ضرایبهمبستگیبرایهزینه آمریکایالتینمنفیشدند. وو آفریقا در هایبخشسالمت،

خصوصهزینه ضریبهمبستگیدر معنادارشدند. هایبخشامنیتآمریکایالتینمثبتو

لحاظآ به کشورها تمام ضرایبهزینهاجتماعیدر همینترتیب، به نشد. هایماریمعنادار

هایدفاعیحملونقلوارتباطاتهمتأثیرمعنادارومثبتیبررشداقتصادینداشتند.هزینه

هایتأثیریقویومنفیبررشداقتصادیدرآفریقاوآمریکایالتینداشت.وسرانجام،برنامه

یاوآمریکایالتینشدند.درآسGDPاصالحاتساختاریموجبرشد

(درپژوهشخودنشاندادکهرشداقتصادیتنهامتغیرتأثیرگذار8118)37بالیساکان

خصوص هدفیافتنرویکردیمطلوبدر با تحلیلهمبستگی به او نیست. کاهشفقر در

مستلزمنابرابری اینرویکرد داشتکه عقیده اندونزیپرداختو هایاجتماعیاقتصادیدر

هادررشدوباشدکهبتواندتفاوتهاوفاکتورهاینهادیمیفهمیصحیحودقیقازسیاست

پیشبردفقررادرمناطقمختلفاندونزیتوضیحدهد.هدفدیگراودراینمطالعهفهماین

سیاست چگونه که بود برنامهنکته و ویژگیها همراه به دولت مهم وهای جغرافیایی های

گذارند.اوازمتغیرهایمشخصیچوندرآمدیبهطورمستقیمبرفقرتأثیرمیمؤسساتمحل

ودسترسیبهزیرساختسرانهکلی،مشوق تکنولوژیوهاینسبیقیمت،سرمایهانسانی، ها،

مالك عنوان به مالی دادمنابع نشان نتایج کرد. استفاده کاهشفقر در کننده تعیین های

فقراهمبستگیقویومثبتیبین ومتوسطرفاه متوسطهزینهخرجشدهدرسطحمنطقه،

( دارد رتبه81وجود حسب بر جمعیت پایینی متغیردرصد سرانه(. اساسهزینه بر بندی

سال داشت.میانگین رفاه بر مستقیم تأثیری معنادارتحصیل تأثیری مدرسه در حضور های

فقطبرایفقرادرن البتهاگراینمتغیررا ظربگیریمتأثیرشمعناداربود.سوادآموزینداشت.
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 Balisacan 
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بزرگساالنهمتأثیرمستقیمیبررفاهفقرانداشت.هرچندکهاینمتغیرتأثیرمعناداریبررشد

هایانسانیدرفرآیندرشداقتصادی،کلیداشتوحاکیازآناستکهبهبودوارتقاسرمایه

هایقیمتتأثیرمثبتومعناداریمطالعهمشوقدهد.دراینایکاهشمیفقررابهطوربالقوه

بررفاهوآسایشفقراداشتند.متغیردسترسیبهتکنولوژی،همتأثیریمثبتومعنادارازخود

روداینمتغیربرایدرآمدفقرااهمیتداشتهباشد.اینمطالعههمچنیننشاندادوانتظارمی

شگفت متغنتیجه اینکه بر مبنی داشت فقراانگیزی فاه برر معنادار تأثیری مالی، منابع یر

هاهمبهظاهرمعنادارنشدولیتأثیریقویبررشدکلیاقتصادداشت.ایننداشت.متغیرجاده

(بدستآورددراینخصوصکهفراهمکردن3336ایاستکههیل)نتیجهدرراستاینتیجه

وسیله عنوان به مردم برایعموم برایموفقیجاده هزینهای مجدد توزیع سطحتدر در ها

استراتژیتوسعهو نگرفتهاستبلکهبهعنوانبخشیاز منطقهازقبلطراحیومدنظرقرار

شود.متغیرسالمتوبهداشتهمگانیهمتأثیریمعناداربرکاهشرشدپرشتابمحسوبمی

تأثیرقراردهد.فقرنداشتاگرچهتوانسترشدوپیشرفتکلیرابهطرزمعناداریتحت

 مطالعات مربوط به بیکاری.2ـ2ـ1

بهبررسیتأثیرهزینه8136)33متسامیتوهسامی مطالعهخود در نرخ( هایدولتبر

(،8131بیکاریدرژاپنپرداختندومعضلبیکاریرابهسبکیشبیهمطالعهگالیوهمکاران)

ند.درادامه،تأثیرمصارفدولتیدرارائهکردDSGEگیریازیکمدلمقیاسمتوسطبابهره

گذاریدولتبرایجهتتشویقوترغیببهسمتمصارفبخشخصوصیونیزتأثیرسرمایه

هایدولتیبررسیشد.نتایجهایخصوصیازطریقانباشتسرمایهوریبنگاهارتقاءموقتیبهره

کاریتأثیرداشتندوروندگذاریدولتیدربهبودبینشاندادهممصارفدولتیوهمسرمایه

کاهشنرخبیکاریعمدتاًبهدلیلهمانشیوهمرسوموقدیمییعنیافزایشتقاضایانبوهبود.
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ازطرفیدیگر،تأثیرمصارفدولتیدرجهتتشویقوترغیببهسمتمصارفبخشخصوصی،

دولتیبرایارتقاءگذاریکموناچیزبود.همچنینبهایننتیجهرسیدندکهاثرموقتیسرمایه

چندانوریبنگاهموقتیبهره تأثیر اما هایخصوصیموجبافزایشدستمزدهایواقعیشد

بر زیادیبرنوساناتوتغییراتنرخبیکارینداشت.الزمبهذکراستکهنتایجبدستآمده،

چهدرباشد.نتایجفوقالذکر،اساسمدلسازیبیکاریبرحسبقدرتاقتصادینیرویکارمی

دورانیکهنرخبهرهبهعددصفررسیدهیانه،ازاستحکاموقطعیتخوبیبرخوردارند.

ایبهبررسیرابطهبینمخارجدولتو(درمقاله8131)33سیتاریدیسوکواالکیوتیس

پردازدوهدفازمی8113و8111دولتعضومنطقهیوروبینسالهای35بیکاریدرمیان

و کسبشواهد میآن، مشخصشدندقیقاینرابطه بر اینمدارکیتجربیدال در باشد.

نتایجنشاندادمطالعهازآزمون هایمختلفریشهواحد،همانباشتگی،وعلیتاستفادهشد.

قیمت قالب در سرمایه، ازای به دولت کلی نداشت.مخارج بیکاری با ارتباطی فعلی، های

یکراب وجود مخارجدولتیبههمچنینشواهدیدالبر بینبیکاریو علیتیکطرفه طه

دستآمد.

مقاله8138)81رامی در می( بررسی هزینهای افزایش آیا که موجبکند دولتی، های

هایشود؟قسمتاولاینمقاله،بهبررسیهزینهترغیبوتحریکفعالیتبخشخصوصیمی

می آنبخشخصوصی بهرهپردازد. با مطالعه، این در متدهایها از متنوعی طیف از گیری

هایبخشخصوصیکاهشمعناداریتشخیص،بهایننتیجهرسیدندکهدراکثرموارد،هزینه

ایننتایجداشتندکهاینکاهشدرپاسخبهافزایشصورتگرفتهدرهزینه هایدولتیبود.

کاالهایداخلیشد.نشاندادندکهمتوسطضریبتکاثرتولیدناخالصداخلی،کمترازمالیات

موجبکاهشضریبتکاثرهزینه افزایشهمزمانمیزانمالیات، هایبرایفهمیدناینکهآیا
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 Seitaridis & Koulakiotis  
20

 Ramey 
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هاگراثراتمالیاتاستفادهکردندهیچکدامازاینروشروشتعدیل8شودیانه،ازدولتیمی

نندادند.هانشاتأثیرمعنادارافزایشهمزمانمیزانمالیاترابرضریبتکاثرهزینه



اثراتهزینه نتایجدربخشدوماینمقاله، بربازارهایکاربررسیکردند. هایدولتیرا

افزایشهزینه ونشانداد متدها اکثر چه اگر بیکاریشدند. هایدولتیموجبکاهشنرخ

تماماینتأثیر،ناشیازافزایشاستخدانمونه هایمهایشناساییحاکیازآنبودندکهتقریباً

هایبخشخصوصی.دولتیبودهنهاستخدام

بنابراینبهایننتیجهرسیدندکهبادرنظرگرفتنهمهجوانب،بهنظرنمیرسدهزینه

هایبخشخصوصیشود.هایدولتیموجبتحریکوترغیبفعالیت

همکاران و مطالعه8131)83مایر در یکمدل( از استفاده با کینزیجدیدDSGEای،

هایبازارکارومصرفکنندگاندارایمحدودیتنقدینگی،بهایننتیجهکلازاصطکاكمتش

ثبات،احتمالافزایشبیکاریهایدولتیمتزلزلوبیرسیدندکهبهدلیلشوكناشیازهزینه

خانواده این، بر عالوه دارد. وجود )تجمعی( متفاوتهایسرمایهانبوه واکنشیبسیار ازدار، تر

هاینقدینگیازخودنشاندادندکهاینامرمؤیداحتمالکنندگاندارایمحدودیتمصرف

ایندرحالیاستکهاحتمالافزایشدارمیهایسرمایهکاهشنرخبیکاریدرخانواده باشد.

محركومشوق نرخبیکاریدرمیانمصرفکنندگاندارایمحدودیتنقدینگیوجوددارد.

مطلوبیتنهاییمیاصلینتایجمطالعهپ گروهیشروی، باشدکهنتایجمتضادیبرایهردو

داشت.دررابطهباپارامترهایمدل،بهایننتیجهرسیدندکهعواملزیرموجبافزایشبزرگی

باشند:ضریبتکاثرمالی)بیکاری(می

                                                           
21

 Mayer,Moyen & Stahler 
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 قیمتهایشدیداًچسبنده       

 میزانباالیریسکگریزی

 هدرعدممطلوبیتنیرویکارتحدبپایینمشاهدهشد

 هایباالیجایگزینینرخ

 هایتأمینمالیازطریقبدهیهزینه

هایدولتیبهینهدردرونیکایبهبررسیهزینه(درمطالعه8113لینمانواسکابرت)

یک رامسیبا سیاستبهینه بیکاریاصطکاکیپرداختند. اقتصادیمشتملبر زنجیره مدل

شود،مقایسهشد.اقتصادبدوناصطکاك،یکمدلبهینهاولمحسوبمیمدلمرجع،کهدر

نتایجازاینقراراست:

هایدولتیبهمصارفبخشدرمدلبهینهرامسی،نشاندادهشدکهنسبتثابتهزینه

 باشد.خصوصی،بیشترازمدلمرجعمی

یکمدلموافقدوره ازجانبایتحتشوكمدلرامسی، نیزیکهایوارده فناوریو

 باشد.هایواردهازبازارتقاضامیایتحتشوكمدلمخالفدوره

-شود،ودربرخیموارد،حتیبهقیمتبیمدلرامسیموجبثباتدرنرخبیکاریمی

 شود.ثباتیبیشتردربازارمصرف،اینثباتحاصلمی

پولیبهینهدرشرایطهایمالیومدلرامسیبهلحاظکیفی،قابلجایگزینیباسیاست

 هایچسبندهنیست.وجودقیمت
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 مطالعات داخلی.2ـ1

های(بابررسیعواملمرتبطبافقرشهریایرانطیسال3137نورمحمدیوهمکاران)      

-اندکهافزایشتولیدناخالصداخلیسرانه،افزایشهزینه(بهایننتیجهرسیده3135-3161)

عمرانیدولت افزایشمالیاتهایجاریو موجبکاهشفقرو غیرمستقیم و هایمستقیم

شهریشدهاست.درمقابلافزایشنرختورموافزایشنرخبیکاریموجبافزایشفقرشهری

 شود؛کهاثرآنبرنسبتسرشماربیشتراست.می

هایمالیدولتبرتوزیعبررسیاثرسیاست"(درمقالهخودتحتعنوان3137صمدی)

،3113-36هایهایسریزمانیطیسالوبراساسداده"مدورشداقتصادیدرایراندرآ

انجامگرفت،بهنتایجیدستیافتکهعکسرونداصلیدرایراناست.چراکهدرتوزیعدرآمد

شودوبهتریدارند،مالیاتگرفتهمیصحیح،ازافرادثروتمندکهمیلنهاییبهمصرفپایین

شودکههمبهتوزیعدرآمدرآمدکهمیلنهاییبهمصرفباالتریدارند،پرداختمیافرادکمد

عدالتاجتماعیکمکمی همموجبرشدمیو درآمدکندو بیشتر ما، کشور ولیدر شود.

ازافرادکمدرآمدجامعهدریافتمی هایدولتبرایافرادثروتمندشودوبیشترهزینهدولت،

اینامرباعثنابرابریاجتماعیوهمچنینکندشدنرشداقتصادیشدهجامعهبودهاستکه

 است.

مقاله3137مهربانی) در نابرابریدرآمدها"ایتحتعنوان( و فقر آموزشبر با"تأثیر ،

داده از انسانی)استفاده جهانی)3333-8111هایگزارشتوسعه شاخصتوسعه و )WDI)

سال برای روش8114-8117های از ،( معمولی مربعات معادالتOLSحداقل تخمین به )

و سطحفقر از بردنسطحآموزش، هزینهکردنجهتباال اینکه نتیجه رگرسیونیرسید.

کاهدوآموزشومخارجانجامشدهدراینبخشبهطورمعناداریازسطحنابرابرینابرابریمی

نسبتبهمقاطعتحصیلیقبلازآنکاهد.دراینبینتأثیرآموزشعالیدرآمدیدرآمدیمی
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می آموزشباالتر مقطع سطح چه هر یعنی است. وبیشتر کاهشفقر آموزشبر اثر رود،

 یابدنابرابریافزایشمی

ایباعنوانبررسیوضعیتبیکاریدراستانآذربایجانغربیو(درمطاله3137محمدی)

 عنوان به را بیکاری دو، فی آزمون از استفاده وابستهبا متغیرهای با تورم،متغیرمستقل ی

مالیات کهاعتباراتاستانیو ازجداولمتقاطعبهآزمونگذاشته، استفاده با هایدریافتیو

 است:نتایجزیرحاصلشده

 داریبابیکاریدارند.اعتباراتاستانیرابطهمنفیومعنی

 یابد.یابدبیکارینیزافزایشمیتورمرابطهمثبتبابیکاریدارد.هرچهتورمافزایشمی

 مالیاتوبیکاریرابطهمنفیدارند.

هایتوزیعینتیجهگرفتکه(بااستفادهازیکالگویخودبازگشتباوقفه3136شیرازی)

سوی از دارد. تعادلیبلندمدتوجود ناخالصداخلییکرابطه تولید بینمخارجدولتیو

ب دولتی مخارج رشد تأثیر ایندیگر، است. معنادار مدتمثبتو کوتاه اقتصادیدر رشد ر

دهدکهتأثیررشدسهمدرآمدهاینفتیومالیاتدرمخارجدولتیتحقیقهمچنیننشانمی

بررشداقتصادیدرکوتاهمدتمثبتومعناداراست.امادررابطهباتأثیررشدسهماستقراض

 تواناظهارکرد.مدتنمیدرمخارجدولتیبررشداقتصادیدرکوتاه

بهبررسیاثراتمخارجعمرانیدولتبرفقرزداییدر3134ترکمانیوجمالیمقدم) )

دادهمناطقروستاییپرداخته از استفاده با ایشان سالاند. 3151-3131هایهایمربوطبه

اییمخارجدولتسیستممعادالتیازمتغیرهایمؤثربرفقرروستاییرابرآوردنمودهواثراتنه

-هادرپایاننتیجهمیاند.آنهایجزئیبرآوردنمودهبرفقرروستاییراازطریقمحاسبهکشش
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تحقیقوترویجکشاورزیوگیرندکهسرمایه درامرجادهسازی، گذاریدرتوسعهروستایی،

 دارند.گذاریدرامرآبیاریبهترتیببیشترینتأثیررابرکاهشفقرروستاییسرمایه

ارائهیکمدلتعادلعمومیبرایبررسیآثار"ایتحتعنوان(درمقاله3134نادران)

،ضمنارائهیکمدلتعادلعمومی،اثرتغییر"مخارجدولتبرتولید،اشتغالودرآمدخانوارها

سال ازمدلمذکوردر استفاده با را درآمدخانوارها اشتغالو تولید، 3175مخارجدولتبر

بررسینمود.نتیجهاینکهافزایشمخارجمصرفیدولت،تولیدناخالصداخلی،اشتغالودرآمد

 .دهد¬خانوارهاراکاهشمی

هایخدمات،ساختمانونفتوگازنیزافزایشایدولت،دربخشافزایشمخارجسرمایه

افزایشمخارجسرمایه اما بههمراهخواهدداشت. اشتغالرا بخشایدوتولیدو در هایلت،

 شود.کشاورزیوصنعتومعدن،موجبکاهشتولیدواشتغالمی

هایدولتدربخشکشاورزیبهبرآورد(بابررسیتأثیرهزینه3131صامتیوهمکاران)

اند.آنهاهزینههایدولتدربخشکشاورزیراعاملمهمومؤثریکمیمواردمذکورپرداخته

بهازایهرواحدافزایش»نمایندکه،ایعنوانمیدانند،بهگونهمیبرارزشافزودهاینبخش

بههماناندازهافزایشمیدرایننوعهزینه «.یابدها،ارزشافزودهبخشکشاورزینیزتقریباً

هایدولتدربخشکشاورزیموجبکاهشفقردرگیرندکهافزایشهزینههمچنیننتیجهمی

بهعالوهدلیلاساسیفقرازنظرآنهادربخشروستایی،پایینبودنگردد.مناطقروستاییمی

هایروستاییاننیست،بلکهعواملدیگریازجملهتوزیعدرآمدودرنتیجهپایینبودنهزینه

بددرآمدوبیکاریدرمیانروستاییاناستکهاثراتتخریبیبهمراتببیشتریدرفقراین

 مناطقدارد.
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(بهبررسیوضعیتفقروتوزیعدرآمددرمناطقروستاییایرانبا3138ن)ثانیوهمکارا

اندکهبراساسپرداخته3163-3133هایعمرانیدولتدربازهزمانیگذاریتأکیدبرسرمایه

هایموردمطالعهکاهشامامیزاننابرابریافزایشآمدهفقرروستاییدرطیسالدستنتایجبه

سرمایه آبرسانیوتوسعهشبکهگذارییافتهاست. برقرسانی، هایآبیاریوهایبهداشتی،

راهزه احداث و گردیده درآمد توزیع سبببهبود روستایی مناطق در وکشی روستایی های

میانروستاییانشده افزایشنابرابریدر به آموزشمنجر احداثتأسیسمراکز بهجز است.

 است.گذاریهایمذکوراثرکاهشیبرفقرداشتهیرسرمایهدرمانیسا-مراکزخدماتبهداشتی
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 :فصل سوم

 ادبیات نظری پژوهش
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 مقدمه .1ـ3

هاییهستندکهبرایثباتسیاسیواجتماعینابرابریدرآمدی،فقروبیکاریازشاخص

محوریوکلیدیدارد،باشندوازآنجاییکهدولتدراقتصادنقشهرکشوریحائزاهمیتمی

اقتصادیمی ساختاریو نظرمالکیتی، متغیرهای بر تواندبنابراینچگونگیایفاینقشآناز

از است. بودجه دولت، ابزارهایمؤثر یکیاز باشد. اقتصادیتأثیرگذار کشورهایاینکالن رو

کنند.هایخودراتدوینمیهایمذکوربرنامهدادنشاخصمختلفبامدنظرقرار

پردازیموسپسنقشدولتدراینفصلابتدابهتعریفوعللپیدایشاینمتغیرهامی

نمائیم.رادرارتباطبامتغیرهایفوقبیانمی

 نابرابری درآمدی.1ـ2

 مفهوم نابرابری درآمدی.1ـ2ـ3

درذهنافرادایجاد مینابرابریبهمعنایانحرافازبرابریوعدالتمفاهیمبسیاریرا

می فرصتکند، حقوقی، آموزشی، خدماتبهداشتی، معناینابرابریدر به هایزندگی،تواند

نابرابریموقعیت از بسیاری باشد. ... و درآمدی اجتماعی، نابرابریهای به منجر مذکور های

میمی88درآمدی خود نیز درآمدی عکسنابرابری بر و افزایشاینشوند ساز زمینه تواند

 (.3131هاباشد)طرنابیینابرابر

 گیری نابرابری توزیع درآمدهای اندازهانواع شاخص.1ـ2ـ2

هایمتفاوتیالگویتوزیعدرآمددرهرجامعهونابرابریدرآمدیآندارایابعادوجنبه

هایاستکهبایدکشفوشناختهشودتابراساسآنبتواننسبتبهارائهواجرایسیاست

                                                           
22

  Income inequality 
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 منطقی و کرد.مناسب اقدام اندازه81(8131)فرانک درآمد،برای توزیع در نابرابری گیری

درآمدجامعهراهاینابرابری،الگویتوزیعهایگوناگونیوجوددارد.هریکازشاخصشاخص

کنند.اماحاالبهگیریمیایاندازهبهشکلیخاصتفسیرکردهومیزاننابرابریآنرابهگونه

رتبهخوبیمشخصاستکهاینشاخص هربندییکسانیازتوزیعدرآمدارائهنمیها، دهند.

بیشتربودن هندۀدهادرالگویتوزیعدرآمدیکجامعهبزرگترباشدنشانچهاندازهاینشاخص

منظورکهدراینجابه(3173)فتحیقمیشدتنسبیتفاوتدرآمدآنجامعهاستوبرعکس،

پردازیم.جلوگیریازفزونیمطالبتنهابهمعرفیچندشاخصمی

 84منحنیلورنز

هایتصویرینابرابریدرتوزیعدرآمد،رسممنحنیلورنزاست.اینیکیازبهترینروش

منحنییکیازابزارهایاساسیوکلیدیمطالعاتتوزیعدرآمدوثروتاستکهبهطوروسیع

قرار استفاده درآمدمیمورد توزیع منحنی نمایشهندسی حقیقت در لورنز منحنی گیرد.

بررویمحورافقی( واقعیافرادیککشوراستکهارتباطبیندرصدتجمعیدارندگاندرآمد)

دهدبهشرطشدهتوسطآنان)بررویمحورعمودی(رانشانمیودرصدتجمعیدرآمدیافت

تعداداینکهدارندگاندرآمدبرحسبمیزا ندرآمدشانبهترتیبصعودیمرتبشدهباشند،

بهصورتاینگروه معموالً را 11گیرندکهدراینصورتدرصدیدرنظرمی81گروه5ها

-ترینمیزاندرآمدبهباالترینمیزانآنمشخصمیدرصدجمعیتبرحسبدرآمدازپائین

یبرحسبدرصدازکلدرآمدملیدرصدی،سهمدرآمددریافت11شود،سپسبرایهرگروه

محاسبهمی اینعمل،سهمهرگروه، بهدرصدازدرآمدملیمشخصمی81گرددوبا شود.

اینترتیبهرنقطهازمنحنیلورنزمبینسهمیازکلدرآمدجامعهاستکهتوسطنسبتیاز

افرادجامعهکسبشدهاست.
                                                           
23

 Frank 
24

 Lorenz curve 
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85(8113)رود





 منحنی لورنز برای یک توزیع درآمد فرضی -3-1نمودار 

درصدباشد.اگر3-8درنمودارشمارهOMNAایفرضکنیممنحنیلورنزبرایجامعه

برابربادرصددریافت کنندگاندرآمدباشد،منحنیلورنزبرخطدرآمدهایدریافتشدهدقیقاً

گردد)برابریکامل(واگرفقطیکفردیایکخانوارتمامیدرآمد(منطبقمیOA)قطر45

اینحالتمنحنیبهخط در بقیهافرادجامعههیچدرآمدیکسبنکنند، دریافتکندو را

منحنیدرتبدیلمیOMNAXستهشک واقعی، تمامیموارد البتهدر )نابرابریکامل(. شود

)برابریکامل(45گیرد.هرچهخمیدگیمنحنیازخطجاییبینایندوحالتحدیقرارمی

 بیشترباشد(نابرابریتوزیعدرآمدبیشترخواهدبود.OAMNدورترباشد)سطح

  26ضریب جینی

باشدگیرینابرابریتوزیعدرآمدمیشاخصاندازه ترینمشهورترینومتداولاینضریب

کند.دراینکهمیزاننابرابریرابراساسمنحنیلورنزمحاسبهوبهصورتیکعددارائهمی

                                                           
25

 Rohde(2008) 
26

 Gini coefficient 
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اندازه ازهمینرو،پژوهشبهمنظور اینشاخصاستفادهشدهاست. گیرینابرابریدرآمداز

هرشاخصدیگرموردبحثومشاجرهبودهومحتویوخصوصیاتمثبتاینشاخصبیشاز

87(8117)مویسومنفیآنارائهشدهاست.

نسبتمیزاننابرابری ضریبجینیبهعنوانیکشاخصنسبیبهصورتاندازه اصوالً

کامالً یکالگویتوزیعدرآمد ممکننابرابریدر اندازه مفروضبهحداکثر جامعه درآمددر

گوید:ناعادالنهتعریفشدهاست.برپایهاینتعریف،سنمی

 انتخابدر» در افرادجامعه صورتیکه درآمدهایدر آنها همه باشند، مختار آمدخود

انتخابمی افرادجامعهبهدلیلداشتندرآمدباالترازدرآمدخودرا بنابراینهریکاز کنند.

-دانندویااینکهخودازیکمنفعتموردانتظارمحروممیکنونی،خودرادچارمحدودیتمی

باشد.براینآنهابادرآمدموردانتظارشانمیبینند.اینمحرومیتناشیازتفاوتدرآمدکنونی

در نسبتمتوسطمجموعقدرمطلقکلیهجفتدرآمدها اساسضریبجینیعبارتاستاز

الگویتوزیعدرآمدجامعهمفروض)بهمثابهمحرومیتناشیازنابرابریتوزیعمنافع(بهاندازه

عادالن کامالً درآمد توزیع الگوی یک در مطلق قدر ممکناین اندازه بیشترین مثابه )به ه

83«باشدمحرومیتناشیازنابرابریتوزیعمنافع(می

ازنظرترسیمیاینضریببرابراستبا:

=G                   3-1رابطه
مساحت بین منحنی لورنز و خط   

مساحت زیر خط    درجه
 

                                                           
27

 Moyes (2007) 
28

 McGillivary (2007) 
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صورتدوبرابرمساحتازآنجاکهمساحتمربعبرابرواحداست،پسضریبجینیبه

-شود.برایبهدستآوردنضریبجینیروشبینمنحنیلورنزوخطبرابریکاملتعریفمی

 .11ونیزروشگاستویرث83هایبسیاریارائهگردیدهاست.ازجملهروشمورگانومیلر

داده ضریبجینیاز برایبرآورد که مناسبوهایطبقهفرمولمیلر بسیار بندیشده

  راستعبارتاستاز:مشهو

∑ -G= 1  8-1رابطه                        
   

کهدرآن: 

Gضریبجینی:

Piنسبتتجمعیافراد)خانوارها(درطبقه: iام

iφ: نسبتتجمعیدرآمددرطبقهiام(i=1,2,…,K) 

شودومحاسبهمیدرروشپیشنهادیگاستویرثحدهایپایینیوباالییضریبجینی

گیرد.حدپایینیبااینفرضکهدرآمدهادرهرطبقهبهضریبجینیبینایندوحدقرارمی

باشدوشودکهفرمولآندقیقاًهمانفرمولمیلرمیاند،محاسبهمیطورمساویتقسیمشده

-دستمیهرطبقهدرآمدیحداکثراست،بهحدباالییبااینفرضکهاختالفدرآمدهادر

̅ +Gu=Glآید.حدباالییبرابراستبا

برابراستبا̅ همانحدپایینیوGlکهدرآن

̅     1-1رابطه  
 

 
∑          

 
   

  

 
                

         
  

                                                           
29

 Morgan ϑ miller 
30

 Gust wears 
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میانگیندرآمدهایموردبررسیاستکهدرفواصلدرآمد  میانگیندرآمدجامعهو  

نابرابریکامل(          یک) و کامل( )برابر بینصفر ضریبجینیهمیشه دارد قرار

می بینتغییر دارند عادالنه نسبتاً درآمد توزیع اینضریببرایکشورهاییکه تا8/1کند.

می7/1تا5/1است.درحالیکهبرایکشورهایباتوزیعدرآمدبسیارنابرابرعموماًبین15/1

باشد.

:و ضعف ضریب جینینقاط قوت 

بودندامنهضریبجینیویژگی- محدود مفهوم، و وضوحمحتوا هایسهولتبرآورد،

تغییراتبینصفرویک،عدمحساسیتنسبتبهتغییرمتناسبکلیهدرآمدها)اصلاستقالل

استقاللنسبتبهواحداندازه یا وحساسیتنسبتبهمیانگیندرآمدجامعهو گیریدرآمد(

تأمینمینسب را درآمدها ثابتکلیه تغییر ولیاصلتجزیهتبه مصداقکند. آن پذیریدر

می بنابراین باالست. آن برای شاخص تفسیر سادگی که حالی در حسبندارد. بر تواند

 هایمؤثر،بهخوبیتفسیرکند.دستورالعمل

قطعنکنند،ضریبدرصورتیکهمنحنیلورنزالگویتوزیعدرآمدوجامعههمدیگررا-

می منحنیجینیشاخصمناسبیبرایرتبهبندیمیزاننابرابریآنها ایندو باشدولیاگر

نشان نابرابریآنها بندینادرستیاز ضریبجینیممکناسترتبه کنند، قطع را همدیگر

دهد.

هایاشکالاصلیضریبجینیایناستکهاینشاخصبرایتغییراتیکهدرقسمت-

دهد.یکدهد،یکمقدارنسبیضمنیتقریباًغیرمعمولقرارمیمختلفتوزیعدرآمدرویمی

انتقالدرآمدازفردثروتمندتربهیکفردفقیرتراثربسیاربزرگتریبررویضریبجینیدارد.
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انتهای دو از یکی در تا باشند توزیع وسط یا میانه به نزدیک فرد دو که شرطی به

13(a8113،)کوالتوزیع

18شاخص اتکینسون

نشان یکآمار صرفاً نباید درآمد شاخصنابرابریتوزیع که دارد اعتقاد نیز اتکینسون

مفهومصریحاقتصادی و بلکهبایددارایمحتوا یکالگویتوزیعباشد، پراکندگیدر دهنده

عیناشیازفردیواجتما11بودهوازآنجملهدربرگیرندهمالحظاتناشیازتابعمطلوبیت

معادلدرآمدی"درآمددراختیارافرادجامعهباشد.اوبرایاینمنظورمفهومیراتحتعنوان

برابر شودونشاندادهمی XEDE  کندوبهصورتخالصهبهصورتتعریفمی14"توزیعکامالً

حاصلازآنداندکهاگربهتمامافرادجامعهدادهشود،مطلوبیتکلایمیآنرادرآمدسرانه

آید.معادلمطلوبیتکلیاستکهازالگویتوزیعدرآمدکنونیدرجامعهمفروضبهدستمی

نتیجهرفاه باشد، مساویتوزیعشده بهطور اگر درآمداستکه سطحیاز بهعبارتدیگر،

هماناستکهازتوزیع بهدستآمدهاست.ضریباتکینسونبرمبنایازXاجتماعیدقیقاً

تدادنمیزاندرآمدکلبهمنظوربرابریبیشترمحاسبهشدهاست.اینضریبنشانمیدس

درآمدهای به رسیدن منظور مایلاستبه را خود کلدرآمد از میزان چه جامعه که دهد

ومتوسطدرآمدجاریراباyeمساویازدستبدهد،اگرسطحدرآمدمعادلتوزیعبرابررابا

ysباکتینسونبهاینصورتاست:نشاندهیم،ضری

-4A= [1-1رابطه 
  

  
]*100

                                                           
31

 Cowell(2008a) 
32

 Atkinson Index 
33

 Utility Function 
34

 Equlity Distributed Equivalent Level of income 
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است،برابریA=0کهکند،هنگامیدرصدتغییرمی311مقدارعددیضریببینصفرتا

داشت خواهد صورتکاملوجود .به yeزیرا ysو درحالیکه بود خواهد باشدA=100برابر

نابرابریبهصورتکاملوجودخواهدداشت.

 نقاط ضعف شاخص اتکینسون

فرضحاکمبراینشاخصچنیناستکهتابعمطلوبیتتمامافرادجامعهیکسانبودهو

منتقدیناعتقاددارندکهاین افرادآن، رفاه اجتماعیعبارتاستازحاصلجمعساده رفاه

کند.پردازدوبهسایرعواملمؤثردرمیزانرفاهتوجهنمیمیشاخصتنهابهنابرابریدرآمد

مرزیانتخابشدهبرایجامعهUاندازهمقداراینشاخصبستگیبهتابعرفاهاجتماعیوتابع

دارد،بنابرایناندازهاینشاخصبرایالگوهایتوزیعدرآمدیکهدارایرفاهاجتماعییکسانی

حالی در است. برابر کامالًکهستند  فراوانی توزیع دارای است ممکن نظر مورد الگوهای ه

15(.8113متفاوتینباشند)اتکینسون،

16:شاخص تایل

 سال در این3367تایل کرد. ارائه درآمدها نابرابری بررسی برای شاخصجدیدی

هایجمعیتی)مثلتجزیهکلجمعیتبهزیرشاخصبرایدركعللنابرابریبراساسگروه

سوادونظایرآن(نسبتبهشاخصضریبجینیبرتریدارد.مقداراینهایباسوادوبیگروه

آید:شاخصاطالعاتیازرابطهزیربهدستمی

5T=∑   log-1رابطه
  

  


yiسهمدرآمدیگروه:i 

                                                           
35

 Atkinson(2008) 
36

 Theil index 
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Xiدرصدجمعیتهمانگروهازکلجمعیت:

همهگروه در برایهمهوقتیدرآمدسرانه iها بنابراینشاخصتایلمقدار3ها، باشد،

صفردارد،زمانیکهتوزیعدرآمدکامالًنابرابرباشد،یعنیدرآمدجامعهبهوسیلهیکنفریایک

گروهجمعیتیتصاحبشود،درآنصورتمقدارشاخصتایلبیندومقدارنیزخواهدبود.

0≤T≤ log N

دهد،بجینینابرابریکلدرآمدیرادرجامعهنشانمیشاخصتایلاگرچهمانندضری

می دارد بهعلتخاصیتیکه براما جامعه در را آننابرابریکلدرآمدها از استفاده توانبا

حسببرخیعواملنظیرمنطقهجغرافیایی،جنسیت،سوادونظایرآنبرنابرابریدرآمدیبه

اتیکهدرموردتأثیرهریکازعواملفوقبرنابرابریدستآورد،کهازایننظربهخاطراطالع

هایدیگرمزیتدارد.شاخصتایلحقیقتاًتمامخصوصیاتیکدهدبرشاخصدرآمدارائهمی

مقیاس، ناپذیری، تغییر فرضپیوستگی، فرضانتقال، نرمالسازی، شاخصنابرابری)تقارن،

جزاینکهخصوصیتسادگتجزیه دارد، را اینشاخصکممیپذیری( اینیتفسیردر باشدو

خصوصیتخوبینیست.

 عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی.1ـ2ـ1

 رشداقتصادیوسطحکلیتوسعهیککشور:

هایتکنولوژیکی،وساختاراقتصادکشور،پیشرفتGDPاینگروهازعوامل،شاملرشد

یعنیبخشمی باشد، وخدمات. باشدحاکیازمطالعاتیدردستمیهایکشاورزی،صنعتی،

اینرابطهبرایاولینبارUوجودرابطه نابرابریدرآمد. شکلمعکوسبینمتوسطدرآمدو

توسطکوزنتزبدینصورتمعرفیشد:
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پایین سطحی در اقتصادی سپسدررشد و درآمد نابرابری افزایش به منجر ابتدا تر

شود.درآمدمیسطحیباالترمنجربهکاهشنابرابری

اگرچهشواهدمربوطبهفرآیندگذاروبسیاریازمطالعاتدیگر،شکوتردیددرخصوص

کرده ایجاد رابطه بدیناین شاخصاند. دنبال به باشد عاقالنه شاید دیگریهمترتیب، های

باشدهاسهمجمعیتمیباشیمکهسطحتوسعهیککشورراتوضیحدهند.یکیازاینشاخص

هایمختلفمشغولبهخدمتهستند.شواهدیوجوددارددالبراینکهاگرسهمکهدربخش

ازبخشکشاورزیبهبخشصنعتی عظیمیازجمعیت،بهیکبخشباالترمنتقلشود)مثالً

توزیع اینجابجاییمتوقفشود، اگر اما افزایشخواهدیافت. نابرابریدرآمدها منتقلشود(

تواندبهدلیلنیازفزایندهبهکارگرانشود.تغییراتدرتکنولوژیهممییشترمیدرآمدمجدداًب

بهره افزایش و میماهر که هرچند شود. دستمزدها توزیع موجب آنها انجاموری با توان

.هایآموزشی،ازبروزاینتغییراتاجتنابکرداصالحاتیدرسیاست

(عواملمرتبطبااقتصادکالن:8

هایجانبیوذخایرخارجی،هایدولتی،بدهیبارتنداز:تورموبیکاری،سطحهزینهکهع

موجبعمیق شودزیراترشدننابرابریمیتغییراتدرمیزانمبادالتوغیره.تورمباالعمدتاً

تورم،توزیعمجددمنابعازاشخاصدارایدرآمدبارقمثابت)کهمعموالًقشرفقیرتروبهلحاظ

مطمئناج جامعهمیتماعیکمتر در مالیاتیتر یکنظام اگرچهدر دارد. بههمراه را باشند(

می تورم عقیدهپیشرونده، به دهد. کاهش را جامعه ثروتمندتر قشر درآمد سهم تواند

شودزیراتر،موجبافزایشنابرابریمیگوستافسونوژوهانسون،تاثیربیکاری،بهطورمشخص

-یادبهمیزانباال،وضعیتکسانیکهدرانتهایهرمتوزیعدرآمدهستندرابدترمیبیکاریز

اقتصادخارجی، عواملمرتبطبا دیگر نیز نرخمبادالتو بیننابرابریدر جهترابطه کند.
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تاثیرهزینه بهویژهمشخصنیست. تدوینآنها، ایجادو هایدولتیهمبستگیداردبهنحوه

هزینهسهمفرانهاده میزانبدهیجانبیافزایشهایاجتماعیدر برایمثالاگر هایدولتی.

افزایشنرخ کاهشفرانهادهیابد، موجب بهره مجددهای توزیع تأثیر و شده اجتماعی های

هایدولتیکاهشخواهدیافت.هزینه

(عواملجمعیتشناختی:1

جمعیت)سهمجمعیتفعالکهشاملفرآیندهایتوسعهجمعیتازقبیلساختارسنی

قبیلسطح گرایشبهشهرنشینی،سطحسرمایهانسانیاز تراکمجمعیت، رشدو اقتصادی(،

نابرابریدرآمددرکشورهاییکهازتراکمجمعیتتحصیالتوبهداشتمی برایمثال، باشد.

د.درکشورهاییتریبرخوردارنباالتریبرخوردارندکمترازکشورهاییاستکهازتراکمپایین

تریبرخوردارنداحتمالتمرکززمینبیشتراستواینامرمنجربهکهازتراکمجمعیتپایین

اهمیتنابرابریبیشتردرآمدسرانهمی از انسانیبهخصوصتحصیلنیز سطحسرمایه شود.

ونابرابرییبینگستردگیامکاناتآموزشیباالییبرخورداراست.تحقیقاتنشاندادهرابطه

 رابطه نوع از افزایشسطحامکاناتUدرآمد ابتداییتوسعه، طیمراحل در معکوساست.

می افزایشنابرابری موجب استآموزشی باالتر تحصیالتشان سطح که کارمندانی زیرا شود

کنند.بهتدریجهرچهسطحامکاناتافزایشیابدوبرابریبیشتردستمزدباالتریدریافتمی

یابد.شودونابرابریکاهشمید،توزیعدرآمدهابرابرمیشو

(عواملسیاسی:4

هاوسهمبخشدولتی،سازیوسهمبخشخصوصی،میزانمالیاتعبارتنداز:خصوصی

سیاست کار، نیروی انتقال و تجارت آزادسازی ویژه به دیگرآزادسازی، و اجتماعی های

(،نوعحکومتراعاملیتاثیرگذاربرنابرابری3333م)هایاقتصادی.دورهاتصمیماتوسیاست
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گیریمطمئنیدرخصوصتأثیرنوعحکومتداشتتواننتیجهداند.هرچندکهنمیدرآمدمی

پایین آنها در نابرابریدرآمد که یافته کشورهایتوسعه اکثر برایمثال، استنوعزیرا تر

تواندسطحباالترتوسعهدربرابریپاییندرآنهامیشاندموکراتیکاستولیعلتناحکومت

خصوصی باشد. موجبتمرکزآنکشورها زیاد حدکمیا تا کشورهایدرحالگذار سازیدر

غیریکنواخت توزیع به منجر نهایتاً و شده میثروت درآمدها درتر دستمزدها نابرابری شود.

پایین بخشخصوصیاسبخشدولتیعموماً از سهمبخشدولتیدرتر چه بنابراینهر ت؛

کلیپایین نابرابریدرآمدبطور باشد بیشتر سیاستاقتصاد، این، بر عالوه هایترخواهدبود.

میمنطقه شهرنشینی حامی که جمعیتای بین  درآمد غیریکنواخت توزیع موجب باشند

روستاییمی کشورهایشهریو آزادسازیروزافزونتجارتدر توانددرحالتوسعهمیشود.

نیازبهنیرویکاربادستمزدپایینراافزایشدادهودرنتیجهموجبکاهشنابرابریشود،اما

رابطهکلیبینآزادسازیتجارتونابرابریدرآمد،مشخصنیست.همچنیندرمطالعاتاخیر،

منفیبینمیزانفرانهاده دریکرابطه توزیعمجدد یا نابرابریدرآمدهایاجتماعیو و آمد

تواندبههمینشکلبربدستآمدهاماعلیرغمبحثتأثیرمستقیمآن،توزیعمجدددرآمدمی

سرمایه و چهتصمیماتکار در چهحدو تا بنابراینمشخصنیستکه بگذارد. گذاریتأثیر

هاتأثیربگذارند.توانندبرنابرابریدرآمدهایاجتماعیمیجهتی،نظاممالیاتیوفرانهاده

(عواملتاریخی،فرهنگی،وطبیعی:5

اقتصاد میزان و خصوصنابرابری، در نگرشمردم مالکیتزمین، توزیع از: عبارتند که

کههمهاینعواملدرطییکبرههتاریخیطوالنیشکلمی گیرند.زیرزمینیوغیرقانونی،

-عامل،دردسترسبودنمنابعطبیعیمیهایکعاملدیگرهموجودداردوآنعالوهبراین

باشد.کشورهاییکهسرشارازمنابعطبیعیهستندبهدلیلتکنولوژیمبتنیبرسرمایهونیاز

همبایداینگونهباشدچراکمتربهنیرویکارغیرحرفه ای،نابرابریدرآنهابیشتراستوقطعاً
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دستان ثروتدر و منابعطبیعی، زمینتاریخی، جمعیتمیکه کوچکیاز نکتهگروه باشد.

هایفرهنگییکجامعهوپایانیاینکهپژوهشگرانعلوماجتماعیازوجودارتباطبینویژگی

.17(8111کاسا(اندنابرابریدرآمدخبرداده

 نقش دولت در توزیع درآمد.1ـ2ـ4 

نابعطبیعی)مانند:ایباحجمقابلتوجهیازمتوزیعدرآمددرجامعه،بهویژهدرجامعه

نفتوانواعمعادن(دارایاهمیتبودهوپیامدهایاقتصادی،سیاسیواجتماعیدارد.نامتعادل

مدتنمودعینیساالرینباشد(،ممکناستدرکوتاهبودنتوزیعدرآمد)اگرناشیازشایسته

مدتباعثدربلنددرزندگیاقتصادی،اجتماعیوسیاسیروزمرهنداشتهواحساسنشود،اما

توزیعنابرابردرآمدازراههایسیاسیمیگستردهوتنش انگیزهفساد،فقر هایگوناگونشود.

مدتزیانباراست.توزیعنامتعادلدرآمد،ازمجرایهزینه،منابعبرایرشداقتصادیدربلند

گروهباالیدرآمدکشوررابهسمتتولیدکاالهایغیرضروریولوکسوارداتیموردتقاضای

باعثپدید و داده سوق میجامعه اقتصادیکشور تخصیصمنابع اختاللدر درآمدن شود.

تردرآمداست)ابونوریوخوشکار،هادستیابیبهتوزیعمتعادلهایدولتنتیجه،یکیازهدف

3137.)

توجهبهمواردفوقبایدنقشدولتدراقتصادودخالتآندرخصوصتوز یعدرآمدبا

بررسیشود.درطولتاریخمفهومنقشدولتتغییروتحولچشمگیرییافتهاست.مردمدر

دولتسال از بیشتریداشتههایاخیر کار انتظار نظرکمی)حجمها از دولتچه حضور اند.

ها(وچهازنظرکیفی)عمقوپیچیدگیوظایف(درزمینهوسایلاقتصادیواجتماعیفعالیت

 افزایشیافتهبه مداوم اجتماعیوطور تغییراتاصالحی، به قطعی نیاز بشری جوامع است.
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 Kassa2003 
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مطلوب از انحرافاتی متضمن همیشه بازارها آزاد عمل زیرا دارند، اجتماعاقتصادی های

(3137است.)صمدیودیگران،

طریقبرنامه یکیاز است. توزیعدرآمدمؤثر طریقبرساختار دو دولتاز ریزیحضور

بلند اقتصادی توسعه وآموزشیساختاردرتغییرموجبکهفرهنگیواجتماعی–مدت

جمعیتوجغرافیپراکندگیوجمعیتکار،نیرویبازاربهداشتی، جابجایی )منظور آن ایی

هایپولیمدتدرقالبسیاستهایکوتاهپدیدهمهاجرتاست(ودومازطریقاعمالسیاست

محدودیتهایسیاستمختلف،کاالهایگذاریقیمتهایسیاستمانند)حمایتیومالی–

درآمدتوزیعواییارانههایسیاستصادرات، ویمقرارتأثیرتحتراجامعه( )هوشمند دهد

(.3137قاضی،

درآمد توزیع جهت در نقشدولت پیرامون مختلف اقتصادی نظریات قسمت این در

شود:پرداختهمی

آلهایفلسفیوارزشیتکیهدارندودرحقیقتایدهفالسفهکهبیشتربهجنبهنظر-الف

باشند.آلیسم،معتقدبهلزومدخالتدولتجهتتحققیکتوزیععادالنهمیبودهوازدیدایده

امکاناتونظراقتصاددانانکهبیشترجنبهواقع-ب گرایانهداشتهوبرایدخالتدولت،

کلیهاثراتدخالتدولتدراقتصادناشیازوردمالحظهقرارمیعدمامکاناترام دهند.ضمناً

نمایندولذاحیطهدخالتدولتازنظرایشانمحدوددخالتدرتوزیعدرآمدرانیزمالحظهمی

 (.3133،فرددهقانیانشوند)بندیمیباشد.حالنظراقتصاددانانخودبهدوگروهزیرتقسیممی

باشد،معتقدهستندکهداریمیکهازطرفداراننظامسرمایه13وجانالك13توماسهابز

می عمل عادالنه خود بازار فعالیتمکانیزم حاصل از تا باشد مجاز هرکسباید و هایکند
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 Thomas Hobbes 
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بهره بهنظرایشانکسبهرگونهدرآمدیازطریقهرعاملیاقتصادیخودکامالً مندشود.

بازا هر در سرمایه( و نمی)کار باقی دولت دخالت برای جایی لذا و بوده عادالنه -ری

 (.3133،فرددهقانیانماند)

آنهامعتقدندکهبرقراریمالیاتوانتقالدرآمدمالیاتیبهصورتسوبسیدباعثدخالت

انگیزه ایجادمیهاییمیدر بازار وسیله به درآمدشوندکه اینصورتکهمالیاتبر به شود.

شد.درحالیکهانتقالایندرآمدمالیاتیبهباعثکاهشانگیزهکارآنهاخواهدصاحبانثروت،

کاهشمی نیزانگیزهکاروتالشآنانرا دهدودرنتیجهازهردوسوتولیدکلکاهشفقرا

(.3133،فرددهقانیانیابدوچنینکاهشیهزینهتوزیعمجدددرآمداست)می

عتقدبهلزومدخالتدولتدرتوزیعدرآمداست.نظریهاوم41حالیاستکهبوکننایندر

-ایازثروتسرشاریبرخوردارند،درحالیبراینواقعیتاستواراستکهدرجهانکنونیعده

زنند.بسیاریازافرادبدونآنکهغیرکارآمدوتنبلکهگروهیدرفقروفالکتدستوپامی

هایدرآمدیقراردارنددرصورتیکهدهودرانتهایگروهدرآمدبوباشندبهدالیلمختلفکم

بعضیبرحسبتصادفوبدونداشتنلیاقتالزموتواناییکافیثروتبسیاریبهدستآورده

(.3133فرد،دهقانیاناند)

عاملکاهشانگیزهکارآنهابوکننمعتقداستکهانتقالسوبسیدبهفقرانمی تواندالزاماً

برداریازبهداشتوسالمتبهتربهدالیلیچونامکانکسبآموزشومهارت،بهرهباشدبلکه

تواندافزایشنیزداشتهگذاریبرایآیندهفرزندانو...ساعاتکارآنهاحتیمیانگیزهسرمایه

باشد.ازطرفدیگروضعمالیاتبردستمزدودرآمدبههیچوجهدلیلیبرکاهشساعاتکار
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40

 Bucknan 
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حتیثابتباقیبماند)لکهساعاتکارمیباشدبنمی یا کاهشو ،فرددهقانیانتواندافزایشیا

3133.)

رکودوکاهشدرسرمایه3311داریدههموجبحرانسرمایه -کهبهافزایشبیکاری،

گذاریانجامید،ضرورتدخالتدولتدراقتصادبهشکلیکامالًجدیدراایجابکرد.ازطرفی

همهپیامدهایرشد استکه مخالفدخالتدولتآموخته موافقو گروه دو هر ساالریبه

تجربهنشاندادکههایرشداقتصادیباالحلنمیمشکالتازطریقدستیابیبهنرخ شود.

نمی توزیعدرآمدها باعثبهبود بهخودیخود قشررشداقتصادیمستمر کهتنها چرا شود،

برندواکثریتقریببهاتفاقمردمدروضعیتنرشدبهرهمیاندکیازمردمجامعهازمنافعای

ماندند.بنابراین،ایننتیجهحاصلشد،کهتوزیععادالنهدرآمد،چیزینیستکهقبلیباقیمی

خودحاصلشود.بلکهنیازبهدخالتدولتوایجادتمهیداتیدارد.لذادرکشورهایبهخودی

بهتوجهبیشتربهکیفیتزندگیتوسعهیافتهتأکیداصلیبرمسأ لهرشد،اکنونجایخودرا

دادهاست.دراینراستابهبودکیفیتزندگیوافزایشرفاهاجتماعیوکاهشفقرونابرابری

نقش کنار عنوانیکنقشتوزیعیدر عهدهدرآمدیبه تثبیتیبر تخصیصیو هایقانونی،

حال طرفیکشورهایدر از گرفت. پیشرفتدولتقرار برایرسیدنبه ابتدا در هایتوسعه

نظرگرفتهبودند،ریزییافتهتمامبرنامهکشورهایتوسعه رشدمحوردر هایاقتصادیخودرا

هااهمیتچندانیمدنظرشانبود.بنابراینتوزیعدرآمددراینبرنامهGNPیعنیتنهاافزایش

بدست نتایج مشاهده با اما کشورهنداشت. در توسعهآمده کشورهایای در اکنون هم یافته،

گرفتنرفاهوبهبودتوزیعدرآمددرکنارباالبردنرشداقتصادیبهنظرجهانسومنیزشاهددر

هابااینرویکردجدیددرفاصلهدوجنگعنوانیکیازوظایفدولتهستیم.نخستیندولت

-حنظاممالیوبانکی،افزایشهزینهایدراصالجهانیدرغربپدیدآمدندواقداماتگسترده
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ها،وضعقوانینکار،ملیکردنصنایع،توزیععادالنهدرآمدهاوتأمینهایعمومیومالیات

(.3131خدماتاجتماعیورفاهیبهعملآوردند)فیتزپتریک،

دولتبهمنظورکاهششکافدرآمدیمیانافرادکهبهواسطهشرایطمحیطی،طبیعیو

ایازقوانینمربوطبهبیمهاجتماعیآیدمجموعهنیویابهعلتباالرفتنسنبهوجودمیانسا

پیشامدهایناشیازکاروکهدربرگیرنده بهداشتودرمان، ازکارافتادگی، یبازنشستگی،

توزیعمجدددرآمدمیانگروه بهمنظور و افزایشدرآمدبیکاریوضعنموده هایدرآمدیو

هایارزانقیمت،غذایمجانییازیرقیمتبازاروخدماتبهداشتیاقداماتیازقبیلخانهفقرا

بدونپرداختحقبیمهکهازراه قابلحصولنیستودرمانیرایگانیا هایدیگربرایآنها

دولتمی راستا این در دادند. ازانجام استفاده برابری نماید. ایجاد برابری نوع چهار کوشد

برابرینتیجهههزین خدماتاجتماعیو از برابریاستفاده نهایی، برابریدرآمد هایعمومی،

(.3131)فوگل،

را افراد نابرابریبین درجه ملیو درآمد از یککشور افراد اینعاملچگونگیسهم

مسائلیاستکهموردتوصیفمی نابرابریدرآمدیاز توزیعدرآمدو ساختار اینرو از کند

اند.باتوجهتوجهتمامیمکاتباقتصادیقرارداردوهمهمکاتبدرموردآناظهارنظرنموده

بهاینکهنابرابریدرآمدیباعدالتاجتماعیوهمچنینباساختاراجتماعیجامعهدرارتباط

دولت توجه مورد اینموضوع میاست، ایرانقرار جمله از شناختها استکه اینرو گیرد.

باشد.ایدارایاهمیتمیتارتوزیعدرآمددرهرجامعهساخ

تواناینمخارجرادرسهگروهیبررسینقشمخارجدولتدرتوزیعدرآمدمیدرزمینه

بندیکرد.هایانتقالیطبقهای)عمرانی(وپرداختمخارججاری،مخارجسرمایه
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اصطالحخریده در عمرانیدولترا مخارجایدولتمیمجموعمخارججاریو نامند.

کند.جاریدولتدرحقیقتمخارجیاستکهبهطورکلیدرزمانجاریمنافعیایجادمی

توانآنهارامخارجمصرفیدولتایننوعمخارجدارایمنافعمستقیمیدرآیندهنیستومی

 ازجملهایننوعمخارج،مزدوحقوقپرداختیک3137تلقیکرد.)پورمقیم، ارکناندولت،(.

تعلیموتربیت،کارآموزیوبهداشتعمومیاست.بهطورکلیمخارججاریدولتدرتوزیع

بهطورمستقیماثریبرقدرتتولیدجامعهندارد، بهطورغیرمستقیمتأثیرداشتهو درآمد،

لازاینکهایدرآمدایجادکردهووضعیتتوزیعدرآمدافرادوکارآییآنهاراقببلکهبرایعده

بهبودمی بهعنوانمثالزمانیکهدولتدرامرآموزش)درقالبواردبازارکارشوند، بخشد.

هاومراکزآموزشیدولتی(وبهداشتودرمان)درقالبخدماتپیشگیریهایدانشگاههزینه

هاییمشتملبرتأمینسالمتمادروکودك،بهداشتباروریوتنظیمخانواده،کنترلبیمار

حرفه بهداشت محیط، بهداشت غیرواگیر، و تشخیص،واگیر بر مشتمل بالینی خدمات ای،

گذاریدرنیرویانسانیمشتملبرتأمینوتربیتنیرویمراقبتومدیریتدرمان،وسرمایه

انسانیماهرومتخصصدرگروهبهداشتوپزشکیوپاسخگوییبهخطراتوبالیادرکشور(

اندازملی)بهواسطهافزایشامیدبهایدبدونتردیدتوانکارنیرویانسانیوپسنمهزینهمی

ازاینطریقایجادتقاضامیزندگی(افزایشمی لذا نماید،اینافزایشتقاضاممکناستیابد.

(.3133گذاریجدیدظاهرشود)کاجیاصفهانی،بهصورتسرمایه

همخارجبرتوزیعدرآمدبستگیبهتوزیعاینمخارجالبتهالزمبهذکراستکهاثراینگون

مناطقوگروهبینبخش چنانها، چهنحوهصرفمخارجمصرفیهایدرآمدیخواهدداشت.
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گروه نفع به دولت )مشکور یافت خواهد بهبود درآمد توزیع باشد درآمدی پایین و43های

(.48،8133ملیک

سرمایهمخارجسرمایه اییا آیندهکسبگذاریدولت، درحقیقتمخارجیاستکهدر

بهعبارتدیگرالزماستدولتبرایانجاموظایفومسئولیتدرآمدمی هایاقتصادی،کند.

سرمایههزینه برای را گوناگونی وهای مستقیم درآمد بر آینده در که نحوی به گذاری

-ها،پروژهآالت،ساختمانهاشاملماشینگذاریغیرمستقیمبیانجامدمتحملشود.اینسرمایه

شودکهاغلبمنافعناشیازآندرآیندهقابلهایعمرانیوغیرهمیهایتحقیقاتیوطرح

هانیزبهطورغیرمستقیمبرتوزیعدرآمداثردارندولیدرگذاریحصولاست.ایننوعسرمایه

ازایآیندهمی گذاریدولتیبهننظرسرمایهتوانندتأثیرمثبتیبرتوزیعدرآمدداشتهباشند.

شود:سهدستهتقسیممی

هایبنیانییازیربناییگذاریسرمایه-3

هایاجتماعیگذاریسرمایه-8

هایانتفاعیگذاریسرمایه-1

بهمنظورتوسعهتولیدوپیشرفتاقتصادیدرکنارشبکهاقتصادی،یکجامعهنیازبه

ایاستکهازنظرفرهنگ،بهداشت.شبکهاجتماعی،شبکهشبکهوزیربنایاجتماعینیزدارد

گذاریبهمنظورتوسعهوسایراموراجتماعیوسایلپیشرفتاقتصادیراتسهیلنماید.سرمایه

هایبهداشتدرروستاها،مراکزبهداشتودرمان،هایدولتی،خانهبهداشت)ساختبیمارستان

شوند.ازآنجاییکهاینگذاریاجتماعیمحسوبمیرمایههایتخصصیو...(ازجملهسدرمانگاه
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 Mashkoor 
42

 Malik 
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نمایدگذاریزودبازدهنیستندبخشخصوصیاقتصادکمترمبادرتبهانجامآنمینوعسرمایه

(.3133پذیرد)کاجیاصفهانی،وغالباًتمامیآنبهوسیلهدولتانجاممی

واگنر اعتقاد می41به زیاد جامعه حقیقی درآمدهای که هزینهوقتی عمومیشود، های

یابدوخدماتاجتماعینظیرآموزش،بهداشتوفرهنگو...بهدلیلافزایشتقاضا،افزایشمی

%افزایشیابد،3چونکششدرآمدیتقاضایاینکاالهاوخدماتزیاداست)مثالًاگردرآمد

هابهگونههزینهرآمد،این%افزایشخواهدیافت(،لذاباافزایشد3تقاضایاینکاالهابیشتراز

اینامرسببمی و بهواسطهنسبتبیشتریافزایشخواهندیافت، افراد شودکهتعدادیاز

هایسنگینبهداشتودرمانبهزیرخطفقربروند.لذادرچنینهاییمثلهزینهتحملهزینه

تررنگاموراجتماعیپرهادرشرایطینقشدولتدربهبودتوزیعدرآمدازطریقافزایشهزینه

(.3133فرد،دهقانیانشود.)می

هایانتقالیمخارجیاستکهبهتولیدکاالوعرضهخدماتارتباطنداردبلکهبهپرداخت

شود)جعفریصمیمی،هایمختلفپرداختمیصورتیکجانبهازجانبدولتبهافرادوواحد

هایپاییندرآمدی،تواناییمواقع،افرادگروه(.ایننکتهحائزاهمیتاستکهدربیشتر3134

-چندانیبرایبهبوددرآمدخودندارندبنابراینمخارجانتقالیدولت،کهدرحقیقتپرداخت

بهطورمستقیم،تعدیالتیشودمیهایپاییندرآمدیتلقیمیهاییکطرفهبهگروه تواند،

 به(.در3134درتوزیعدرآمدبهوجودآورد)غفاری، حقیقتایننوعمخارجمردمجامعهرا

می خوشبین آن آینده و ملی پساقتصاد و بیشتر کار برای را ملی انگیزه و وسازد انداز

تحریکمیگذاریفراوانسرمایه ترغیبو دنبالتر به توزیعدرآمدرا بهبود نتیجه در کندو

خواهدداشت.
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 Wagner 
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درکشورهایمختلف،برایجبراندرآمدکم،هایگوناگونرفاهیوانتقالیدولتبرنامه

-هایبازنشستگی،بیمههایپاییندرآمدیورفعنابرابریتوزیعدرآمد،عبارتنداز:کوپنگروه

خانه بیکاری، ارزانهای حمایتهای تغذیهقیمت، بازار(،های قیمت زیر یا )غذایمجانی ای

حرفه آموزش درمانی بهداشتی خدمات و بیکاران بیمهای حق پرداخت بدون یا رایگان

(.3131)فوگل،

بهطورکلیباورآناستکهمخارجدولتدرجهتکاهشنابرابریعملنماید.بهطور

ورینیرویتوانندباافزایشبهداشتوآموزشوپرورشازحلقهبهرهایمیمثالمخارجسرمایه

های)اجتماعی(بهعبارتدیگرهزینهکاربروضعیتتوزیعدرآمدآثارمساعدیداشتهباشند.

هایاجتماعیدولتدولتازطریقافزایشظرفیتدرآمدیاشخاصوخانوارها)برخیازهزینه

برایبیمارستان هزینه خانههمچون یا توزیعها بر وقفه صورتبا هایبهداشتروستاییبه

(.44،3337توگوپتاتواندبهتقلیلنابرابریکمککند)کلیمندرآمداثردارد(می

هایانتقالیبراماواقعیتایناستکهدرمورداثرمخارجدولتحتیدرموردپرداخت

وبلیجرو(2000)45توزیعدرآمدابهاموجوددارد.طبقمطالعاتتجربیچیو،داوودیوگاپتا

روشتأمین(هزینه3331)46گاریرریو مالیهایدولتیممکناستبهدالیلمختلفمانند:

ترکیبهزینههزینه بینبخشهایدولتی، اینمخارج توزیع یاهایدولتیو مساعد آثار ها،

-نامساعدیبرتوزیعدرآمدداشتهباشند.درحقیقتاینامربهعملکرددولتوکارآییسیاست

(.3137هایدولتبستگیدارد)ابونوریودیگران،

-گذارینشودیابهدرستیازسویارگانهایمخارجیدولتبهدرستیهدفاگرسیاست

شودبلکهسببافزایشنابرابریوشکافهااعمالنگرددنهتنهاموجببهبودتوزیعدرآمدنمی
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 Celement and Gupta 
45

 Chu, Davoodi and Gupta 
46

 Blejer and Guerrero 
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غنینیزمی مثالسیاستطبقاتیمیانفقیرو بهطور هایافزایشمشارکتدولتدرگردد.

اتدرمانیبهداشتی،بخشتهیهوتداركخدماتاساسیاجتماعیمانندبخشآموزش،خدم

شود.بدینمعناکههاسببایجادساختاردوگانهمیسالمت،تربیتبدنیو...دربرخیاستان

ترداشتهامکاناتدولتیباکیفیتبهتر،قیمتباالترینسبتبههمانامکاناتباکیفیتنازل

افرادپردرآمد اینوضعیت، در امکاناتپرکیفیتاست. از افرادکمترتر ازدرآمددولتیو تر

برخیازمحاسنموجبتردولتیاستفادهمیامکاناتکمکیفیت ایندوگانگیدرکنار کنند.

شودواثرسوءخودراداردرسطحمعیشت،امنیتوآسایشروانیافرادجامعهمیتغییراتمعنا

دهدکافطبقاتیراافزایشمیگذاردوشیپایینجامعهمیدرتوزیعکارکردیبهضررطبقه

(.3173)شاهدانیودیگران،

 فقر.1ـ1

 تعاریف فقر.1ـ1ـ3

دهدکهیکتعریفعلمیواحدازفقرکهتوافقعمومیدرموردآنهانشانمیبررسی

باشد،زیرافقربهطوراجتنابناپذیرییکموضوعچندبعدیوجودداشتهباشددراختیارنمی

 به فقر وضعیتیمرتبطمیاست. برآورده ابزارهایناکافیدر دلیل به که شدنحداقلشود

تحصیلبهوجودمی بهداشتو مسکن، زمینهتأمینخوراك، در اینوضعیتبانیازها آیدو

-تریبهخودمیهایمختلفحالتوخیمهایشغلیواعمالتبعیضعدمدسترسیبهفرصت

دهد،درکشورهایدرحالتوسعهکهمتوسطدرآمددرآنهایگیرد.فقردرکلیهکشورهارخم

باالاستشدتفقر کشورهایپیشرفتهکهسطحدرآمدآنها در باالو پاییناستشدتفقر

باشد.افرادیکهدچارفقرمطلقهستندعموماًباسوءتغذیهومحرومیتزندگیخودپایینمی

بسیارفقیریوجوددارندکهحتیقادربهدستیابیبهکنند.دربینفقرانیزافرادراسپریمی

.اغلبنیازهایاولیهواساسیزندگیخودنیستند.
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توجهبهیافته3371هایدردهه47(3373تانسند) هایشتعریفیازفقرارائهدادکهبا

ایجمعیتیراههاوگروهافراد،خانواده»ایازآناستفادهشد:بسیارمهمبودوبهطورگسترده

می رژیمزمانی انواع کسب برای منابع فقدان با که آورد حساب به فقیر غذایی،توان های

«.هاوشرایطوامکاناتمعمولزندگی،مواجهباشندمشارکتدرفعالیت

درمطالعاتخودبیانکردهکهکلیهتعاریفصورتگرفتهدرموردفقربه43(3333سن)

هاوند.محرومیتخودیکمفهومنسبیاستکهممکناستدرمکانکنمحرومیتاشارهمی

هایمتفاوت،باهمفرقداشتهباشدبدینمعنیکهدریککشوردرحالتوسعهممکنزمان

استفقر،محرومیتازامکانتینظیرغذا،مسکنوداروتلقیشودکهبرایادامهحیاتضروری

 توسعه یککشور در حالیکه در امکاناتیکاست. شرایطو محرومیتنسبیاز بر یافته

کند.یکمفهوم(برایفقردومفهومرامطرحمی3333زندگیمتوسطداللتدارد.اتکینسون)

هایفردازحدمعینیبهعنوانعدمدسترسیبهامکاناتمعیشتیمعینیکههرگاهکلهزینه

محسوبمی فقیر باشد حقبرکمتر دوم، مفهوم و امکاناتشود حداقلمنابعو خورداریاز

ترباشد،فردامکاناقتصادیواجتماعیاستکهاگردرآمدشخصازاینحداقلمعینپایین

اینتعریفداشتنحداقلدرآمدمهماستنهطریقه در نخواهدداشت. را دستیابیبهآنها

سال بانکجهانیدر گزارشتوسعه به بنا چیزیفر"8118مصرف. تکافویفقر عدم از اتر

"درآمدیاتوسعهانسانیپاییناست.فقرهمانآسیبپذیری،فقدانقدرتوابرازعقیدهاست.

راونتری اواخرقرننوزدهم43بوتو انگلستاندر پیشگامانمطالعاتفقردرکشور از نفر دو

طلقوفقرنسبیسعیکردندتعریفمناسبیازفقرارائهدهند.آنهاتالشکردندکهبینفقرم

.تمایزقائلشوند.
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 Townsand 
48

 Sen 
49

 Booth and Rowntree 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



51 



یکموضوععینیومتضمنتعریفعلمیاستکهبرپایهحداقلمعاش51فقرمطلق :

زعم به است. برایحفظزندگیالزم نیازهاییاستکه حداقل منظور استو شکلگرفته

برایحفظکار فرد کسبحداقلضروریاتیکه ناتوانیدر عنوان مطلقبه فقر اییراونتری،

(اگرفردیدرسطحیکمتراز8111؛3جسمانیصرفالزمدارد،تعریفشدهاست.)کاکوانی

اینحداقلباشدتوانالزمبرایادامهزندگیرانخواهدداشت.براساساینتعریفاینتناقض

آیدکهچگونهافرادبدونداشتنحداقلنیازهایاولیهقادربهزندگیخواهندبود؟پیشمی

اینسوالبراساسنظرپژوهشگرانفقرمطلق،ایناستکهآنهابرایمدتطوالنیجواب

فراهمنشوددچارگرسنگیوسوءتغذیهوبه53زندهنخواهندبودواگربرایآنهاحداقلمعاش

تعریفحداقل چگونگی مطلقبستگیبه فقر شد. خواهند مواجه کوتاهیعمر زیاد احتمال

انیممردمبهچهچیزنیازدارندوبادسترسیبهچهمیزانازکاالهاومعاشداردپسبایدبد

شامل عمدتاً نیازها این اقتصادی مطالعات در شد. خواهد برطرف آنها فقر مشکل خدمات

گذراندن ورزشو تشکیلخانواده، نقل، حملو آموزش، بهداشت، مسکن، پوشاك، خوراك،

حداقلیاوقاتفراغتمی ازایننیازهابهعنوانحداقلسطحزندگیقابلقبولباشدوعموماً

ایباسایرافرادشود.درفقرمطلقمنحصراًبهوضعیتافرادبدونهیچگونهمقایسهتعریفمی

پردازیم.امامشکلاینجاستکهبهدلیلمتغیربودننیازهایانسانیبراساسشرایطزمانی،می

فنیوسطوحفرهنگیوهمچنینسنوجنسیتافراد،مکانی،درجهپیشرفتوتمدن،شرایط

افراد یاسطححداقلزندگیبرایتمام و مطلقنیاز تعیینیکمعیار غیره عاداتمصرفیو

.بسیاردشواراست.
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 Absolute Poverty 
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 Subsistence 
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تأمیننیازهایاساسیدر58فقرنسبی یکموضوعنسبیاستکهدرآنیکفرددر :

درفقر3171گیرد)مهریار،عهموردنظرقرارمیتریازنیازهایسایرافرادجامسطحپایین .)

فقدانمنابعجهتتأمین ناشیاز اختالفشدیددرآمدیاستفقرصرفاً ناشیاز نسبیکه

استاندارد حداقل به جهتدسترسی فرد منابع کمبود از ناشی نیستبلکه اساسی نیازهای

می اینمزندگیجامعه داشتکه توجه باید البته صورباشد. کشورهایمختلفبه در فهوم

شودودرطیزمانبراثرتحوالتاقتصادینیزتغییریافتهاست.برایمثالمختلفتعریفمی

ازنصفدرآمدمیانهکلاستکهخانوادهدرایاالتمتحدهپیشنهادشده هاییکهدرآمدآنها

باشدفقیرتلقیشوند.جمعیتکمترمی

 هایفقرشاخص.1ـ1ـ8

51شاخص سرشمار

ترینسنجهمورداستفادهشاخصسرشماراستکهاینشاخصبهسادگینسبتمتعارف

اندازهمیجمعیتیکهبهعنوانفقیرشمارشمی باشوندرا -نشانمیP0گیردواغلبآنرا

توانبهصورتزیرنشانداد:دهند.کهمی

   6-1رابطه
  

 
 

-کلجمعیت)یانمونه(است.اگردریکپیمایشکهنمونهNتعدادافرادفقیروNpکه

توانآنرادرصداست.می81نفرفقیرباشنددرنتیجهنرخسرشمار61نفریدارد111های

اینگونهبازنویسیکرد:

   7-1رابطه
 

 
∑        
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 Ralative Poverty 
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 Handcount Index 
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برابریکخواهدL(0)باشدzکمترازخطفقرyi،یکتابعنماگراستکهاگرL(0)تابع

اینصورت غیر در فقیراستو بزرگL(0)شدوخانوار مزیتشاخصترینصفرخواهدشد.

سرشمارایناستکهمحاسبهودركآنآساناست.

شاخصشکاففقر

میانگین(P1)است.شاخصشکاففقر54شکاففقریکسنجهنسبتاًمتداولفقرشاخص

هارابرایگیردوجمعاینمیانگینفاصلهدرآمدافرادتاخطفقررانسبتبهخطفقراندازهمی

بهصورتتفاضل(Gi)کند.شکاففقربهصورتدرصدیازخطفقربیانمی کلافرادفقیر ،

شکاففقربرایافرادغیرفقیرعریفمیافرادفقیرت(yi)ازدرآمدبالفعل(z)خطفقر شود.

شود.بااستفادهازتابعشاخصداریم:صفردرنظرگرفتهمی

 3Gi=(z-yi)l(yi<z)-1رابطه

توانبهصورتزیرنوشت:رامی(P1)سپسشاخصشکاففقر

    3-1رابطه
 

  
 ∑

  

 

 
    

اینسنجهشکاففقربهتناسبیازمیانگیندرجمعیتاست)کهدرآنافرادیکهفقیر

می را اینسنجه که محققیناینارزیابیرا بعضیاز دارند(. توانبهنیستدشکاففقرصفر

دانند.چوننشانزینهحداقلحذففقر)نسبتبهخطفقر(درنظرگرفتمفیدمیعنوانه

بهخطفقرمی را مخارجشان( درآمدشان)یا پرداختشودتا دهدکهچهمیزانبایدبهفقرا

-ها)بهصورتنسبتیازخطفقر(برساند.اینحداقلهزینهحذففقربااستفادهازپرداختآن

جمعکلیهشکافهایانتقالیهدفمن هاتاخطهایفقرکلجمعیتاست.کلیهشکافدصرفاً

اگرپرداختفقرپرمی البتهاینتفسیرتنها باشدمنطقیشود. هایانتقالیبهطورکاملکارا
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 Poverty Gap Index 
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استبرای"حامیفقرا"گذاراطالعاتزیادیدارددولتیکهکامالًاست.بافرضاینکهسیاست

مبالغی باید میکاهشفقر تحلیل این مقابل نقطه در کند. صرف فقر شکاف توانبیشاز

بااینفرضکهسیاست گذارچیزیدرمورداینکهچهحداکثرهزینهحذفرادرنظرگرفت.

بااستفادهازشکلشاخصکسیفقیراستویاچهکسیفقیرنیستنمی -هایفقرمیداند.

 نسبتحداقلهزینه که نمود هدفتوانمالحظه با فقر بهGiگیریکامل)یعنیحذف )

،کهبهمعنایارائهمبلغکافیبههردونفروحصولzحداکثرهزینهبدونهدفمندی)یعنی

بنابرایناین است. شاخصشکاففقر صرفاً ندارند( قرار خطفقر زیر آنها اینکه از اطمینان

استفادهازهدفمندکردناست.اندازهایبالقوهدربودجهحذففقرباشاخصنماگرپس

)شدتفقر(55شاخص مجذور شکاف فقر

برایایجادیکشاخصفقرکهنابرابریمیانفقرارادرنظربگیرد،بعضیپژوهشگراناز

جمعوزنیشکافشاخصمجذورشکاففقراستفادهمی اینشاخصصرفاً هایفقر)بهکنند.

هایفقراست.هایشکافهاخودنسبتصورتنسبتیازخطفقر(است،کهدرآنوزن

شودکهازبنابراینبامجذورکردنشاخصشکاففقر،وزنبیشتربهمشاهداتیدادهمی

تواننوشت:ترهستند.بهزبانریاضیمیخطفقرپایین

    31-1رابطه
 

  
 ∑

  

 

 
   

اینیست،استفادهگستردهنیزندارد.بنابراینجاییکهتفسیراینشاخصکارسادهازآن

هایارائهشدهتوسطهایمفهومیاست،امابههرحالیکیازشاخصاینسنجهفاقدجاذبه

توانآنرابهصورتکلیزیرگیریفقراست.کهمی(برایاندازه3334فوستر،کریروتوربک)

نوشت:
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 Squared Poverty Gap(Poverty Severity) Index 
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    33-1بطهرا
 

  
 ∑  

  

 
   

                  

α اندازهحساسیتاینشاخصنسبتبهفقروخطفقرzوixمقدارمخارجسرانهبرایi

برای شکاففقر استو خانوار iامینفرد =1Giاست)Gi=z-xiامینفرد xi>zاستاگر

 پارامتر وقتی α=1باشد(. 1Pاست، هنگامیکه است. شاخصسرشمار  α=3صرفاً 1Pاست،

برای2Pشودقراردادهمی α=8شاخصشکاففقراستوهنگامیکه شاخصشدتفقراست.

کاهشمیα>1کلیهمقادیر اکیداً افزایشسطحزندگیفقرا یابد)یعنیهرچهاندازهفقربا

بهعالوهبرایمقادیر.کمترفقیراست(شودکهاوسطحزندگییکفردباالترباشد،تصورمی

گیریشدهبهدلیلکاهش،اینشاخصاینویژگیراداردکهافزایشدرفقراندازه α>3اکیداً

شوددرسطحزندگیفردبهاینمعناستکهاینفردفقیرخواهدبودبهاینترتیبگفتهمی

 محدب"کهاینسنجهدردرآمدها برایم"اکیداً بهطورضعیفمحدب" α=3قداراست)و

است(."

شاخصسن

کوشدتااثراتتعدادفقرا،عمقفقرآنهاوشاخصیارائهکردکهمی3376سندرسال

شود:توزیعفقردردروناینگروهراتلفیقکند.اینشاخصسنبهصورتزیرارائهمی

              38-1رابطه
  

 
 

آن P0کهدر   شاخصسرشمار، فقیر، افراد مخارج( ضریب  میانگیندرآمد)یا

ضریبجینیدامنه است. فقیر افراد یک)نابرابریجینیمیان تا )برابریکامل( صفر از ای

هایسرشماروشکافتوانبهصورتمیانگینسنجهگیرد.شاخصسنرامیکامل(رادربرمی

توانیمآناستدرنظرگرفت.بنابراینمیدهیشدهاستفادهازضریبجینیفقراوزنفقرکهبا

رابهصورتزیربازنویسیکنیم:
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      31-1رابطه
           

56تن-شارکس–شاخص سن 

-استویکیازاشکالمناسبآنشاخصسنشاخصسنتوسطدیگراناصالحشده

شود:باشدکهبهصورتزیرتعریفمیمی(SST)تن-شارکس

         34-1رابطه
 
    ̂   

کهحاصلضربشاخصسرشمار،شاخصشکاففقر)کهفقطدرموردفقرااعمالشده

بهجینینسبتاست(وضریب هایشکاففقربرایکلجمعیتاست.ضریبجینیکهنوعاً

 هایفقراشارهدارد.یکنزدیکاستبهنابرابریبیشتردروقوعشکاف

توانددركخوبیازمنشأتغییراتفقرایناستکهمیSSTیکنقطهقوتشاخصفقر

علتایناستکهمی ارائهنماید. بهصورتزیرتجربهتوانیمدرطولزمانرا اینشاخصرا

کنیم:

                   35-1رابطه
 
          

مساویدرصدتغییردرشاخصSSTتوانآنرابهصورتدرصدتغییردرشاخصکهمی

بهعالوهدرصدتغییردر بینفقرا( بهعالوهدرصدتغییردرشاخصشکاففقر)در سرشمار

)یکبهعالوهضریبجینیشکاففقر(تفسیرکرد.

شاخصواتس

توسطواتسارائهشد.3363اولینشاخصتوزیعحساسیتفقردرسال
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 Sen-Sharerecks-Thon Index 
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  36-1رابطه
 

 
∑ [             ]  

 

 

 
   ∑   
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) 

افرادیازمردمهستندکهدرآمدشانبهصورتصعودینشاندادهشدهوجمعNکه

-استرانشانمی(z)ترازخطفقرپایین(yi)شانفردیکهدرآمدیامخارجqهارابرایآن

 دهد.

 بر فقر مؤثرعوامل  .1ـ1ـ1

سوالکهچراقشریازمردمفقیرهستندبایدبتوانیمبهعللفقربرایپاسخگوییبهاین

بپردازیم.دراینمیانعللکلیدیفقربهشرحزیراست:

منطقه جامعهخصوصیات خصوصیات سطحای، در است. خانوار و افراد خصوصیات ای،

خصوصیاتای)درکلکشور(،خصوصیاتبیشماریبافقرپیوندخوردهاست.رابطهاینمنطقه

بناییکم،بارندگیکموبافقر،خاصیککشوراست.فقردرمناطقیبیشتراستکهمنابعزیر

هایجهان،دوریمناطقشرایطآبوهواییبرایزندگینامناسبباشد.دربسیاریازقسمت

ازدیگرخصوصیاتمهممنطقهروستاییموجبناامنیغذاییمی ایوملیکهرویفقرشود.

نظارت،سیاستمؤ مشارکتانبوه،ثراست هایزیستمحیطیاقتصاد،سیاستوثباتبازار،

منطقه اقتصادی،امنیت تفاوت است. کارآمد و مؤثر قضایی سیستم و کارایی جهانی، و ای

می توسعه شکست و ضعف منشأ اغلب مناطق در قومیتی و فساداجتماعی چرخه باشد.

ایجزفقرندارد.اجتماعیوشکستتوسعهنتیجه

خصوصیاتاقتصادیو خصوصیاتجمعیتی، خانوارها و افراد خصوصیاتمهم برخیاز

نسبتبا ترکیبسنی، خانوار، اندازه خصوصیاتجمعیتیشامل خصوصیاتاجتماعیاست.

ترکیبخانوار اندازهخانواروخصوصیاتاعضایشان-سرپرستخانوارجنسیتسرپرستاست.

اغلببرایافراد غیر و اعضایخانوارفقیر نسبتتعداد نسبتوابستگی، متفاوتاست. فقیر
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محسوبنمی عنواننیرویکار به بهاستکه رویاعضاییکه ایننسبتفشاریکه شوند.

محاسبهمی خانوارهستندرا در باشدانتظارعنواننیرویکار هرچهایننسبتبیشتر کند.

نینجنسیتسرپرستخانواربامیزانفقرخانواردرارتباطاست.رودفقربیشترباشد.همچمی

 ترازخانوارهایمردسرپرستهستند.خانوارهاییکهزنسرپرستهستندفقیر

تواناشتغالخانواروداراییخانوارخصوصیاتاقتصادیبافقررابطهدارد.ازاینمیانمی

ییناشتغالخانواروجوددارد.دراینمجموعهراموردبررسیقرارداد.چندینشاخصبرایتع

شوند،کهچهتعدادها،اقتصاددانانرویافرادیکهمشغولبهکارهستندمتمرکزمیازشاخص

-شانراعوضمیکنند،یاآنهاچندشغلدارندوچندوقتبهچندوقتشغلساعتکارمی

دارایی داموتجهیزاتکشاورزی،هایخانوارشاملکاالهایمادی)زمین،کنند. زمینزراعی،

هایمادی)زمین،زمینآالتوساختمان،وسایلخانوارودیگرکاالهایبادوام(وداراییماشین

ماشین کشاورزی، تجهیزات و دام کاالهایزراعی، دیگر و خانوار وسایل ساختمان، و آالت

هایمالی(است.خانوارهایازودیگرداراییاندهاینقدی،پسهایمالی)داراییبادوام(ودارایی

دارایی به وقتی اما باشند فقیر درآمد نظر از است ممکن میروستایی توجه کنیمهایشان

ها،محاسبهآنمشکلاست.ثروتمندهستندعلیرغماهمیتارزشدارایی

آنهاییکهبیشترمورداستفاد فقرخانوارمرتبطاست. هقرارچندینشاخصاجتماعیبا

هایمحیطیبهمفهومسطحگیرندشاملبهداشت،آموزشومسکناست.درنهایتشاخصمی

 .(3131)قائدی،بهسازی،درجهدسترسیبهراهوحملونقلومیزانامنیتشخصیاست

 نقش مخارج عمومی دولت در کاهش فقر .1ـ1ـ4

هزینه تأثیر زیر نشانمینمودار کاهشفقر بر بینمتغیرهایهایدولترا دهد)رابطه

توانیددرایننمودارمشاهدهکنید(.مرتبطرامی
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هزینه هایدولتتأثیریمثبتبررشداقتصادیوکاهشفقردارندوطبقایننمودار،

و کشاورزی، حوزه کاالهایعمومیمصرفیدر خدماتاجتماعی، بهبود نتیجه در اینتأثیر

گذاریدهدکهسرمایهشود.ایننموداربهوضوحنشانمیهاحاصلمیساختدسترسیبهزیر

جهتنیلبهاینهدف)همانطوریکهدرسمت کاهشفقردارد. رابطهمستقیمیبا دولت،

ایمؤثربینید،لیستیازفاکتورهایتعیینکنندهدررسیدنبهخروجیونتیجهچپنمودارمی

سرمایه دارد(، وجود کارآمد دولتو )تخصیصبودجه(گذاری هزینه میزان تعیین طریق از

می بهرهصورت نوزادان، میر و مرگ سوادآموزی، میزان در آن حاصل که درگیرد وری

ها،اثراتمستقیمی،همشود.همچنیناینخروجیکشاورزی،ودسترسیبهجادهمشخصمی

.(8133)بیرو،درجهاتمشابهوهمدرجهاتمتضاد،باکاهشفقردارند





 های دولت و فقررابطه هزینه -2-1نمودار
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 بیکاری.1ـ4

 تعریف بیکار.1ـ4ـ3

شودکه:سالهوبیشتراطالقمی31بیکار به تمام افراد 

یمرجعفاقدکارباشند)دارایاشتغالمزدبگیرییاخوداشتغالینباشند(.درهفته

باشند)برایاشتغالمزدبگیرییایمرجعویاهفتهبعدازآنآمادهبرایکاردرهفته

خوداشتغالیآمادهباشند(.

بهمنظور درهفتهمرجعوسههفتهقبلازآنجویایکارباشند)اقداماتمشخصیرا

جستجویاشتغالمزدبگیریویاخوداشتغالیبهعملآوردهباشند(.

بازگشتبهشغل انتظار یا و آینده در بهکار قبلیجویایکارافرادیکهبهدلیلآغاز

بوده کار برای آماده و کار فاقد ولی مینبوده، محسوب بیکار نیز آمار(شوند.اند مرکز

(3135ایران

 های بازار کارتحلیلی بر شاخص.1ـ4ـ2

نرخبیکاری:

 ضربدر بیکار( و )شاغل جمعیتفعال به نسبتجمعیتبیکار .311عبارتاستاز

 37311-1رابطه
جمعیت بیکار

 جمعیت فعال
=نرخبیکاری

نرخمشارکتاقتصادی)نرخفعالیت(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



61 



 بیکار( نسبتجمعیتفعال)شاغلو 31عبارتاستاز )یا بیشتر و و35ساله ساله

)مرکز.311سالهوبیشتر(،ضربدر35سالهوبیشتر)یا31بیشتر(بهجمعیتدرسنکار،

(3135آمارایران

 33311-1رابطه
جمعیت فعال    ساله و بیشتر(یا    ساله یا بیشتر)

جمعیت    ساله و بیشتر(یا    ساله یا بیشتر)
اقتصادی=نرخمشارکت

 بیکاری در اقتصاد  وجودعلت .1ـ4ـ1

برایاینکهمقدارتقاضاشدهومقدارعرضهشدهدرتعادل دربیشتربازارهایاقتصادی،

قیمت تعدیلباشند، ایدهمیها دریکبازارکار برایاینکهمقدارکارعرضهشدهوشوند. آل،

قیمت گیرند، قرار تعادل در شده تقاضا کار تعدیلمیمقدار اینتعدیلدستمزدهاها شوند.

شوند.البتهدرواقعیت،اینضامنایناستکههمهکارگرهاهمیشهبهطورکاملاستخداممی

کند،همیشهتعدادیکارگربدونیزمانیکهاقتصادبهخوبیعملمیآلوجودندارد.حتایده

نمی بهصفر نرخبیکاریهرگز بهعبارتدیگر دارد؛ پیراموننرخطبیعیشغلوجود رسدو

)اقتصادهمیشهبامقداریبیکاریروبروستومقدارآنسالبهسالمتغیراست.نرخ57بیکاری

نرخبیکاریطبیعینامیدهمی53نرمالبیکاری -کهنرخبیکاریپیرامونآندرنوساناست،

ازجملهاینکهشود.(نوسانمی برایدركایننرخطبیعیبیکاریدالیلیوجوددارد. کند.

-،طولمی)جستجویشغلتوسطکارگران)کدامموقعیتمناسبسلیقهومهارتآنهااست

 فرآیند نتیجه در که بیکاری شغلکشد. و کارگران میانطباق وجود به بیکاریها آید،

.61( 8114مدتاست)منکیوشودواغلبتوضیحیبرایبیکاریکوتاهنامیدهمی53اصطکاکی
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 Natural rate of unemployment 
58 Normal rate of unemployment 
59 Fricitional unemployment 
60

 Makiw 
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هایموجوددربازارکارممکنعاملبعدیبرایتوضیحبیکاری،ایناستکهتعدادشغل

افتدکهزمانیایناتفاقمیاستبرایتخصیصشغلبههرکسیکهنیازدارد،کافینباشد.

بیکاری نوع این از بیکاری باشد. شده تقاضا کار مقدار از بیشتر شده، عرضه کار مقدار

می63ساختاری بیکاریطوالنینامیده اغلببرایتوضیح و بیکاریشود از نوع این است. تر

شوند،بهوجودظیممیهابههردلیلیباالترازسطحتعادلیعرضهوتقاضاتنزمانیکهدستمزد

(833آید.)همان:می

می زندگی جایی در شده، استخدام افراد که زمانی بیکاری از نوع دیگراین که کنند

منجربهخواندنبیشتریشانوجودندارد،نیزبهوجودمیهاتقاضاییبرایمهارت آید؛کهنوعاً

تركکندشودوممکناستفرداستخدامشدهبهآموزشنیازپیدامی کارخودرا کندویا

.68(8131)کامزن

ادواری بیکاری بیکاری، از دیگری واسطه61نوع به بیکاری از نوع این واست. یرکود

(.14آید)همان:کسادیبهوجودمی

می واقع استدر آن طبیعی میزان از بیکاری انحراف ادواری، بیکاری گفت توان

(.8114منکیو(

وهایتجاریمتناوب،شوكکهسیکلنمایدگالیاشارهمی هایغالبمیانمدتتقاضا

ماركشوك نوساناتدر64آپ–هایغالبدستمزد منبععمده سه )افزایشقیمتفروش(

.65(8138بیکاریهستند)گالی
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دهینماینداگرنوساناتبیکاریونقشسیاستپولیدرشکلبالنچاردوگالیاشارهمی

ناپذیریدستمزدواقعیوودبهسهعامل،حساسیتبازارکار،انعطافایناثراتتوضیحدادهش

پسرابطه هستیم. نیازمند متناوب طور قیمتبه بهتعیین توجه با بیکاری و تورم بین ی

بهویژگی واکنشاقتصاد در تفاوتمهم به ایناختالفاتمنجر متفاوتاست. کار هایبازار

.66(8131یگردد)بالنچاردوگالهامیشوك

  رابطهمیانافزایشمخارجدولتیونرخبیکاری.1ـ4ـ4

دررابطهبارشدمخارجدولتیسهمدلوجوددارد:

 ایرشدمخارجدولتیقانونتوسعه

 قانونوگنر

 67(3338براونوجکسون(یکالسیکرشدمخارجعمومیپیکاكووایزمنمطالعه

آنهامعتقدندکهدرمرحله63وروستو 63اینمدلتوسطماسگریو یاولارائهشدهاست.

گذاریباالاست.بخشگذاریبخشعمومیازکلسرمایهرشدوتوسعهاقتصادی،سهمسرمایه

نقل،خدماتوهایاقتصادیمانندجاده،حملعمومیتسهیالتیبرایپیشرفتوتوسعهفعالیت

سرمایه آموزشو سرمایهیانسانیفراهممیرمایههایدیگریرویسگذاریبهداشتی، -کند.

ییخیزاقتصادیضروریاست.درمرحلهگذاریبخشعمومیبرایرساندناقتصادبهمرحله

گذاریخصوصیبرایرشداقتصادیاست.گذاریعمومیمکملسرمایهمیانیتوسعه،سرمایه

مرحله هماندر کهکلسرمایهیباالیتوسعه، تولیدناخالصگذاریبهعنوانطور نسبتیاز

.آیدپایینمیGNPگذاریبخشعمومینسبتبهیابد،سهمسرمایهافزایشمی(GNP)ملی
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وگنر وگنر: پاره71 قانون و متحده ایاالت ژاپن، کشورهای روی که مطالعاتی ازبا ای

دولتشود،کشورهایاروپاییانجامدادبهایننتیجهرسیدکههرچهاقتصادکشورگستردهمی

رودوشهرناگزیراستمخارجبیشتریتقبلکند.زیراباگسترشبازارهاحجممبادالتباالمی

کند.طبققانونوگنریابدواینتغییروتحوالتدخالتدولتراضروریمینشینیافزایشمی

افزایشمیهمان اقتصاد در سرانه درآمد بایدطوریکه نسبیبخشعمومیهم سهم یابد،

فزایشیابد.رشدمخارجعمومیرویخدماتآموزشی،فرهنگ،بهداشتورفاهتوسطوگنربرا

 حسبکششدرآمدیتقاضاتوضیحدادهشد.

افزایشمی اقتصاد در واقعی درآمد که همانطوری بنابراین )مانند مخارجGNPیابد )

یشنسبتمخارجیابدکهعلتآنافزاعمومیرویاینخدماتبانسبتبیشتریافزایشمی

.استGNPدولتیبه

پیکاك-1 مطالعه وایزمن: وایزمن73تحلیلپیکاكو 78و بهترینتحلیل هاییکیاز

هادوستدارندپولبیشتریخرجکنند،درحالیکهمخارجدولتیاست.دولت"الگویزمانی"

-دارندکهخواستههاسعیشهروندانتمایلیبهپرداختمالیاتندارندولیازطرفدیگردولت

هامخارجخودرا،تحتسیستممالیاتیهایمردمرابرآوردهکنند.درشرایطعادیکهدولت

کنند،درشرایطغیرعادیمانندزمان،تنظیممی"سطحقابلتحمل"گویند:کهاصطالحاًمی

دراتأمینخواهنداینسطحقابلتحملراتغییردهندتامخارجاضافیخوهامیجنگ،دولت

دهدومخارجغیرنظامیراکاهشکنند.درزمانجنگدولتمخارجعمومیکلراافزایشمی

کند،نظراتمتفاوتیدهد.حالاینکهمخارجدولتیدرزمانپسازجنگچگونهرشدمیمی

یبعدازجنگبهروندشود.یکحالتایناستکهمخارجعمومیغیرنظامیدردورهارائهمی
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یبعدازگردد،درحالتبعدیمخارجعمومیکلدرزمانجنگتادورهمیرشدقبلیخودبر

اینجنگادامهمی نظرآخر نظامیو یکانتقالدرسطحمخارجعمومیغیر با همراه یابد.

یابد.بهطورکلیبهدنبالاستکهمخارجعمومیغیرنظامیدردورهبعدازجنگافزایشمی

اساسضریبسرمایهافزایشمخ بر ملی محصول دولتی، سرمایهارج میزان و گذاریگذاری

.یابدالقائیافزایشمی

افزایشمیضریبسرمایه دهدوافزایشمحصولملیخودسببگذاریمحصولملیرا

سرمایه میایجاد القائی سرمایهگذاری که طوری به ترقیشود موجب مجدداً القائی گذاری

گذاری،ضریبیاستکهدرحدودظرفیتآندرآمدگردد.زیراضریبسرمایهیمحصولملیم

تغییراتسرمایه دنبال میملیبه سرمایهگذاریملیتغییر سرمایهکند. به گذاریگذاریهم

شودکههاییاطالقمیگذاریگذاریمستقلبهسرمایهشود.سرمایهمستقلوالقاییتقسیممی

از سرمایهخارجمتحولمیسیستماقتصادیرا بهبرونگذاریمستقلبهدنبالعواملکند. زا

گذاریجدیدرابهزاگاهیمانندجنگ،اختراعاتواکتشافاتسرمایهآید.عواملبرونوجودمی

کند.آوردوگاهیبهصورتتصمیماتسیاسیواجتماعیبروزمیوجودمی

آیدوازداخلسیستماقتصادیزابهوجودمیونگذاریالقائیبهدنبالعواملدرسرمایه

متحولمی ازطریقترقیمیلنهاییبهمصرفصنایعیرا بهدنبالافزایشتقاضا مثالً کند.

بنابرایناگرمخارجدولتیبهمیزانتوسعهمی محصولملیبهاندازهMیابد. یافزایشیابد،

K.Mاگرمخارجدولت،مخارجمصرترقیمی فیبهصورتاضافهحقوقکارمنداندولتکند.

دهد.ولیچونافزایشمیK.Mیباشد،دراینصورتمخارجاضافیمحصولملیرابهاندازه

Mخدماتمصرفیاستگروه و میزانکاال کاملبه طور محصولK.Mهایمختلفبه از

Mدرنظربگیریمبهازایگذاریکنند.امااگرمخارجدولترامخارجسرمایهاضافیاستفادهمی

یابدولیبایداضافهکردافزایشمیK.Mگذاریاضافیمحصولملیبهمیزانمخارجسرمایه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



65 



برمحصولاضافی جامعهوسایلتولیداضافیبهوجودمیK.Mکهعالوه آیدکهبهنوبهدر

یابد.درنتیجهخودمولدثروتاستومحصوالتملیبهدنبالافزایشوسایلتولیدافزایشمی

K.Mبهصورت+M K.MیتوانبهصورترابطهآیدکهمیدرمیM(K+1)زندی(نوشت

(.3163حقیقی

بهتوانگفتکهافزایشمخارجدولتیموجبترقیمحصولملیمیبنابراینمی شود،

شود.هایجدیدشغلیوبهتبعآنکاهشنرخبیکاریمیعبارتدیگرموجبافزایشفرصت

دهیم.هاوکینزموردبررسیقرارمیلاینرابطهراازدیدگاهکالسیکحا

هامعتقدهستندکهکارگرانبصیرتکاملدارند،یعنیبههماناندازهکهسطحکالسیک

میعمومیقیمت تغییر ها سطحقیمتPeکندبههماناندازه تغییریا هایانتظاریخودرا

است.بنابراینافزایشقیمتسببافزایشمزدهایP'=1باشدبنابراین Pe=P(P)دهند.اگرمی

کند.شودومزدهایحقیقیوسطحاشتغالهیچتغییرینمیاسمیمی

هاهاومیزانتولیداتاست.باتغییرقیمتیمیانسطحقیمتمنحنیعرضهبیانگررابطه

هابراینمنحنیعرضهدرحالتکالسیکماند.بناها،ثابتمیمیزانتولیداتدرحالتکالسیک

خواهیمبررسیکنیمکهاگرمخارجدولتیافزایشیابد،میزانبیکاریعمودیاست.حالمی

کند؟چهتغییریمی

بهI0S0شود.لذامنحنیبهطرفراستمیISافزایشمخارجدولتیسببحرکتمنحنی

I1S1یکند.درسطحنرخبهرهحرکتمیr0رآمد،میزاندY0است،باافزایشمخارجدولتی

نشاندادهa1یابد،کهدرنمودارافزایشمیY1،میزاندرآمدبهr0یدرهمانسطحنرخبهره

پولکمتریبرایسوداگریباقیمی افزایشدرآمد، با است. افزایششده نرخبهره لذا ماند،

Y2وتقاضایتولیداتY0یتولیداترسیم.عرضهمی Y2ودرآمدr2یابدومابهنرخبهرهمی
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شود.هامیشودکهموجبافزایشقیمتایجادمیEd>0است،درنتیجهتقاضایاضافیویا

 افزایشقیمتb1نمودار با وضعیتاست. این کاهشمیبیانگر حقیقی پول حجم یابد.ها

سطحاولیهحرکتیعنیY0یتقاطعبهنقطهLMهابهحدیاستکهمنحنیافزایشقیمت

افزایشقیمتمی با میکند. باقی سوداگری برای کمتری پول بهرهها نرخ نتیجه در ماند،

یابدوکاهشمیY0بهY2شود،لذامیزانتولیداتازگذاریکمترمییابدوسرمایهافزایشمی

.71(3373یابد)برنسونافزایشمیP3هابهسطحقیمت

کنیم:رابررسیمی Y0 اینمیزانتولیدحالازدیدبازارکار

یابدیابد.زیرامزدحقیقیکاهشمیتقاضایکارافزایشمیP3به P0باافزایشقیمتاز

ولیازآنجائیکهکارگرانبینشکاملدارندوکارفرمایانکارگرانبیشتریاستخداممی کنند،

اسمیمبیندستمزدمی اینافزایشدستمزد بههایدانندکه نتیجه در است. حقیقیکمتر

افزایشمی تقاضایکار که عرضههماناندازه کاهشمییابد، افزایشیکار متناسببا یابد.

بهقیمت دستمزدهایاسمیترقییافتهو سطحاشتغالمیW3ها ماندوثابتمیN0رسد.

ماندوتنهاافزایشتمیثابNf-N0ماند،درنتیجهمقداربیکاریتعادلباقیمی Y0تولیدهمان

.نشاندادهشدهاستd1و C1شود.درنمودارهامشاهدهمیقیمت
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 انبساط مالی در مدل کالسیک ها 1-1نمودار 

 عرضه و تقاضای کل در مدل کالسیک ها 4-1نمودار 
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 انبساط مالی در مدل کالسیک ها  9-1نمودار 

 منحنی عرضه کار 6-1نمودار 
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معتقد افزایشکینز مجرد به کارگران هستند. پولی توهم دچار کارگران که است

درحالیکهمزدهایحقیقیکاهشیافتهدستمزدهایاسمیواردبازارکارمی استوشوند.

یابد.درحالتعمومیکینز،افرادبصیرتناقصدارندیعنییکمقدارسطحاشتغالافزایشمی

دهندولیبهخودراتغییرمی(Pe)بینیشدههایپیشقیمتشوندوازتغییراتقیمتآگاهمی

یتئوریکافزایشمخارجدولتیوبیکاریراازدیدکینزطورکاملآگاهیندارند.حالرابطه

دهیم.اگرمخارجدولتیافزایشیابد،اینسیاستمنجربهحرکتمنحنیموردبررسیقرارمی

Isشود.ابتدادرحالتتعادلنرخبهرهبهطرفراستمیr0ومیزاندرآمدY0استوسطح

قیمت اتخاذیکسیاستمالیانبساطیP0ها با درسطححرکتمیI1S1بهI0S0است. کند.

بهره تاY0ینرخ پولکمتریبرایافزایشمی Y1میزاندرآمد افزایشدرآمد، ولیبا یابد

نرخبهرهسوداگریباقیمی بهگذاریکاهشمییابدومیزانسرمایهافزایشمیماند، ما یابد.

یتولیداستوعرضهY2رسیم.میزانتقاضابرایتولیداتمی r2ونرخبهرهY2سطحدرآمد

Y0درنتیجهتقاضایاضافیویا ،Ed>0هامیشودوموجبافزایشسطحقیمتایجادمی-

باافزایشقیمت بهطرفباالحرکتLMیابدومنحنیکاهشمیهاحجمپولحقیقیشود.

افزایشمیمی نرخبهره لذا میزانسرمایهکند، نتیجهمیزانگذاریکاهشمییابدو در یابد،

توجهکنید:b2وa2یابد.بهنمودارکاهشمیY3بهY1تولیداتاز
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 انبساط مالی در مدل کینز  7-1نمودار 

 کل در مدل کینزعرضه و تقاضای  3-1نمودار 
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P0هاازدهیم.باافزایشقیمترادربازارکارموردبررسیقرارمیY3حالمیزانتولیدات

کند.دراینجایابدومنحنیتقاضایکاربهطرفباالحرکتمیتقاضایکارافزایشمیP3به

شودومنحنیمیPمتاثرازPeایم،بنابراینتاحدودیماحالتعمومیکینزرادرنظرگرفته

میعرضه حرکت چپ طرف به کار ی به اشتغال سطح نتیجه در ومیN3کند. رسد

بنابرایناشتغالبیشتربهمعنیتولیدبیشتر(W3>W0)یابددستمزدهایاصلیافزایشمی .

بیانگراینd2وC2یابد.نمودارکاهشمیNf-N3بهNf-N0وبیکاریتعادلاز(Y3>Y0)است.

 موضوعاست.
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 انبساط مالی در مدل کینز 3-1نمودار 

  منحنی عرضه کار 31-1نمودار 
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 : فصل چهارم

روش شناسی تحقیق، تخمین مدل و 

 تحلیل نتایج
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 مقدمه -3-4

علوم از شاخه هر محققین که طوری به دارد. را خود خاص روش تحقیقی و مطالعه هر

 وبا است الزم تحقیق هدف به رسیدن برای که خاصی ابزارآالت و وسایل کارگیری به با مختلف

می انجام به را خود تحقیقاتی کار حوزه، آن مخصوص متدولوژی تجربی تحقیقات رسانند.

نوین هایروش از مندیبهره با و اقتصاد تئوریک مبانی گرفتن نظر در با نیز اقتصادی

 . پذیردمی انجام اقتصادسنجی

 ابتدامدلاستفادهشده فصل این نظریدرفصلقبلآشناشدیم،در مباحث با که حال

دربخشسومروشتخمینتوضیحدادهشدهاست.دربخشچهارم توضیح دادهشدهاست.

ازنتایجحاصلازتخمینمتغیرهایوابستهشرحدادهشدهاست.دربخشپنجم،نتایجحاصل

.هابیانشدهاستتخخمین

 مدل تحقیق-2-4

ابرابریوهایعمرانیدولتبرفقر،ناینمطالعهبهبررسیتأثیرهزینهباتوجهبهاینکهدر

شود.مدلونتایجدرسهبخشارائهمیشود،بیکاریپرداختهمی

1-UR=F(EXPENDITURE,..) 

U= B0+ B1 EXPENDITURE + B2 LGDP+ B3 X + UI   

،رشداقتصادیLGDPبودجهعمرانی،EXPENDITUREنرخبیکاری،Uدراینمدل،

Xباشد.خشهرنشینیونرخجوانیجمعیتمیمتغیرهایکمکمدلشاملنر

2-POVERTY=F(EXPENDITURE,..) 

POVERTY = B0+ B1 EXPENDITURE + B2 GINI+ B3 INFLATION +B4 X + 

UI  
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POVERTY ، فقر EXPENDITUREنرخ عمرانی، درآمدی،نابراGINIبودجه بری

INFLATION ،نرختورمXباشدمیمتغیرهایکمکمدلشاملنرختکفل. 

GINI=F(EXPENDITURE,..) 

GINI=B0+ B1 EXPENDITURE + B2 LGDP+ B3 EDU + B4X + UI   

 اینمدل، GINIدر EXPENDITUREنابرابریدرآمدی، عمرانی، رشدLGDPبودجه

اقتصادی ،EDU متغیرهایکمکمدلشاملنرخشهرنشینیونرختکفلXمتغیرآموزش،

باشدجمعیتمی

 روش تحقیق-1-4

هایآنبهعنوانمقاطعمطالعهدرنظرکشورایرانکهاستان»وردمطالعهجامعهآماریم

،برایتخمیناولیهاز«موردبررسیقرارگرفتهاست33-31گرفتهشدهاستودردورهزمانی

روشاقتصادسنجیپ استکه شده تحلیلانلاستفاده و تجزیه در هایکاربردیروشیکارا

باشد.مزیتاستفادهازاینروشدرافزایشقدرتآماریشتهیعلوماقتصادیواجتماعیمیر

تحلیلمجزاید تجزیهو از استفاده سریادهضرائبنسبتبه هایآماریبصورتمقطعیو

زمانبصورتزمانیاست.دراینروشبادرنظرگرفتنتغییراتمتغیرهادرهرمقطعودرهر

-وبنابراینخطایمشاهداتکمترمیشودهایدردسترساستفادهمیمشترك،ازتمامیداده

یابدوبرآوردهایصورتشمیطالعات،دامنهآزادیافزایشود.بنابراینباافزایشدامنهآماروا

هایکاربرددادههایدیگرمزیت(.از613گرفته،برآوردهایکاراتریخواهدبود.)گجراتی،ص

معادالت برآوردهای تورش است. مقطعی معادالت برآوردهای تورش مشکل حل ترکیبی،

گیریازهوضیحدهندهمدلوخطایاندمقطعیبهدلیللحاظنکردنبسیاریازمتغیرهایت

وبررسیمتغیرهادرشود.استفادهازاینروشبهدلیلافزایشدرجهآزادیمتغیرهاپدیدارمی
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می زمان، طول همچنین، کاهشدهد. را معادالت تورش دادهتواند روش از هایبااستفاده

هترکیبی،پویاییمتغیرهادرطولزمانقابلبرآورداست،درحالیکهدرمطالعاتمقطعیب

دلیللحاظنکردنزماندربرآوردها،اینامرمیسرنیست.

 ها، تخمین مدلداده -4-4

 متغیرهای مدل:

باشد.قر،نابرابریدرآمدیوبیکاریمیمتغیرهایوابستهمدلشاملف

داده- از استفاده با بیکاری: تعدادنسبتازواستشدهمحاسبهدرآمد–هایهزینه

.استآمدهبدستسال35-64فعالجمعیتدرشاغلینوبیکارانتعدادمجموعبربیکاران

فقر:برایمحاسبهفقرازنرخسرشمارفقراستفادهشدهاستکهازتعدادافرادزیرخط-

فقربربرکلجمعیتبدستآمدهاست.

روش- به شانابرابریدرآمدی: ضریبجینی، متفاوتیچون شاخصهای خصتایلو

نابرابریاستفادهشدهدراینپژوهشبهروشجینیمحاسبهشدهمیآتکینسونبدست آید.

است.

.باشدمیبهقیمتثابتانههایعمرانیسرمتغیرمستقلمدلهزینه

اساسمتغیر تخمینمتفاوتمیمتغیرهایمستقلدیگرکهبر برایهر باشدووابسته

عبارتندازعبارتنداز:

لگاریتمتولیدناخالصداخلینرخرشداقتصادی:

نرخشهرنشینی:نسبتجمعیتشهرنشینبرجمعیتشهریوروستایی
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سالبرکلجمعیت35-83جوانیجمعیت:نسبتجمعیت

سوادبرکلجمعیتسوادی:نسبتجمعیتبینرخبی

دیپلمبرکلجمعیتزنرختحصیالتعالی:نسبتتعدادافراددارایتحصیالتبیشترا

برکلجمعیت64وبیشتراز35نرخوابستگی)بارتکفل(:نسبتتعدادافرادکمتراز

هایتحصیلتورمومیانگینسال

 تخمین مدل:

 بر فقر سرانههای عمرانی هزینه تأثیر-

انتخابمدلموضوعیمهممیدرمطالعا آزمونتپنل، ابتدا، بFباشد. همنظورلیمررا

مبنیبروجودگیرد.فرضیهصفرآزمونفوق،هامورداستفادهقرارمیدادهتلفیقییاپنلبودن

میتلفیقیبودنداده توجهبهنتایجمندرجدرجدولها با اینآزمون3-4باشد، فرضصفر

شود.دأمشتركبرایتماممقاطع(ردمی)وجودیکعرضازمب

فقر -لیمرFآزمون-3-4جدول

F probآماره

6448111/1

 

یهضثابتوتصادفیانجامشدهاست.فردرمرحلهبعدآزمونهاسمنبرایمقایسهاثرات

مبنیبرتصادفیبودندادهصفراین میآزمون، توجهبهجدولها با این8-4باشدو فرض،

شودومدلبااثراتتصادفیپذیرفتهوتخمینزدهشدهاست.پذیرفتهمی
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فقر-آزمونهاسمن-8-4جدول

prob آمارهکایدو

14661433



م در تصادفی اثرات تأیید از پس فریدمن مقاطع همبستگی آزمون ناهمسانیدل، و

شرحدادهشدهاست.1-4انجامشدهاستکهنتایجدرجدولLRواریانس

فقر-آزمونهایپسازتخمیناثراتتصادفی-1-4جدول

 Probآمارهآزمون

4746814113فریدمنهمبستگیمقاطع

LR 3343614111ناهمسانیواریانس



همبستگیبین وجود عدم بر مبنی فریدمن، همبستگیبینمقاطع آزمون فرضصفر

شود.جهبهآمارهآزموناینفرضردمیباشدکهباتومیمقاطع

مبنیبرهمسانیواریانسمیفرضصفرآزمونناهمسانیوار توجهبهیانس، باشدکهبا

شود.آزمون،اینفرضردمیLRآماره

تحتپوشش مدلنهاییبرمبنایاثراتتصادفیبایدباشدومشکالتفوقرا بنابراین،

(3.)ضمیمهاستفادهشدهاستglsقراردهد.برایاینمنظورازمدل

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بر نابرابری درآمدی سرانههای عمرانی ر هزینهتأثی-

هامورداستفادهقرارمیگیرد.رتلفیقییاپنلبودندادهلیمررابهمنظوFابتدا،آزمون

باشد،باتوجهبهنتایجمندرجهامی،مبنیبروجودتلفیقیبودندادهفرضیهصفرآزمونفوق

فرضصفراینآزمون)وجودیکعرضازمبدأمشتركبرایتماممقاطع(رد4-4درجدول

شود.می

نابرابریدرآمدی-لیمرFآزمون-4-4جدول

F probآماره

347114111

 

یهضثابتوتصادفیانجامشدهاست.فردرمرحلهبعدآزمونهاسمنبرایمقایسهاثرات

،اینفرضرد5-4توجهبهجدولباشدوباهامیآزمون،مبنیبرتصادفیبودندادهصفراین

پذیرفتهوتخمینزدهشدهاست.شودومدلبااثراتثابتمی

نابرابریدرآمدی-آزمونهاسمن5-4جدول

prob آمارهکایدو

41417111/1 



تأییداثراتثابتدر آزمونهمبستگیمقاطعپسرانپساز ناهمسانیواریانسمدل، و

شرحداده6-4والدوخودهمبستگیمرتبهاولولدریجانجامشدهاستکهنتایجدرجدول

شدهاست.

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نابرابریدرآمدی-ثابتهایپسازتخمیناثراتآزمون-6-4جدول

 Probآمارهآزمون

3544114111همبستگیمقاطعپسران

4374714111 ناهمسانیواریانسوالد

خودهمبستگیمرتبهاول

ولدریج
34475114111



 مبنی پسران، مقاطع بین همبستگی آزمون بینبفرضصفر همبستگی وجود عدم ر

شود.جهبهآمارهآزموناینفرضردمیباشدکهباتومقاطعمی

مبنیبرهمسانیواریانسمیفرضصفرآزمونناهمسانیوار توجهبهیانس، باشدکهبا

شود.آمارهآزمونوالد،اینفرضردمی

باشدخودهمبستگیمیدریج،مبنیبرعدمفرضصفرآزمونخودهمبستگیمرتبهاولول

شود.ارهآزمونولدریج،اینفرضردمیکهباتوجهبهآم

بنابراین،مدلنهاییبرمبنایاثراتثابتبایدباشدومشکالتفوقراتحتپوششقرار

(8)ضمیمهلدریسکولکرایاستفادهشدهاست.دهد.برایاینمنظورازمد

 بر بیکاری سرانههای عمرانی ر هزینهتاثی

بهمنظورتلفیقیFابتدا،آزمون گیرد.هامورداستفادهقرارمییاپنلبودندادهلیمررا

باشد،باتوجهبهنتایجمندرجهامی،مبنیبروجودتلفیقیبودندادهفرضیهصفرآزمونفوق

فرضصفراینآزمون)وجودیکعرضازمبدأمشتركبرایتماممقاطع(رد7-4درجدول

شود.می
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



33 



بیکاری-لیمرFآزمون-7-4جدول

F probآماره

33/5111/1

 

یهضثابتوتصادفیانجامشدهاست.فردرمرحلهبعدآزمونهاسمنبرایمقایسهاثرات

،اینفرضرد3-4وجهبهجدولباشدوباتهامیآزمون،مبنیبرتصادفیبودندادهصفراین

شودومدلبااثراتثابتپذیرفتهوتخمینزدهشدهاست.می

بیکاری-آزمونهاسمن-3-4جدول

prob آمارهکایدو

3341614333



 اثرات تأیید از درتصادفیپس مقاطع همبستگی آزمون ناهمسانیفریدمنمدل، و

شرح3-4وخودهمبستگیمرتبهاولولدریجانجامشدهاستکهنتایجدرجدولlrواریانس

 دادهشدهاست.

بیکاری-هایپسازتخمیناثراتتصادفیآزمون-3-4جدول

آمارهآزمون
Prob 

 

3184514111همبستگیمقاطعپسران

35143414111 ناهمسانیواریانسوالد

1544314111خودهمبستگیمرتبهاولولدریج



در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ب مبنی پسران، مقاطع بین همبستگی آزمون بینفرضصفر همبستگی وجود عدم ر

شود.جهبهآمارهآزموناینفرضردمیباشدکهباتومقاطعمی

مبنیبرهمسانیواریانسمیفرضصفرآزمونناهمسانیوار توجهبهیانس، باشدکهبا

شود.آمارهآزمونوالد،اینفرضردمی

باشددریج،مبنیبرعدمخودهمبستگیمیفرضصفرآزمونخودهمبستگیمرتبهاولول

شود.ارهآزمونولدریج،اینفرضردمیکهباتوجهبهآم

مدلنهاییبرمبنایاثرات تحتپوششتصادفیبنابراین، بایدباشدومشکالتفوقرا

(1)ضمیمهاستفادهشدهاست.glsلقراردهد.برایاینمنظورازمد

گرفته نظر کلیدیهمدر وقفههایمتغیر مدل، اینتخمینبرایمعناداریبیشتر در

شدهاست.

آوردهشدهاست.31-4هایفوقدرجدولنتایجحاصلازتخمین

 ،بیکاریدرآمدیتأثیربودجهعمرانیسرانهبرفقر،نابرابری-31-4جدول


عرض

ازمبدا

بودجه

عمرانی

سرانه

بودجه

عمرانی

سرانهبا

یکوقفه

رشد

اقتصادی

نابرابری

اقتصادی

نرخ

سرباری

نرخ

شهرنشینی
نرختورم

میانگین

سالهای

تحصیل

تحصیالت

عالی

نرخ

بیسوادی

فقر



16/1

(15/1)

13/1-

(11/1)
------

417/1

(11/1)
---

118/1

(11/1)

16/1

(583/1)
---------

نابرابری
83/1

(11/1)

131/1

(131)/
---

135/1-

(111/1)---
113/1

(11/1)
---------

14/1-

(47/1)

17/1

(115/1)

بیکاری
3/55

(11/1)

55/1

(48/1)

36/8

(111/1)

33/8-

(134/1)
------

83/1

(111/1)

7/86

(113/1)

87/8-

(131/1)
------
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



31 



 فقر:

افزایشبودجهعمرانی- بودجهعمرانیسرانه،تأثیرمنفیومعناداربرفقردارد.یعنیبا

یابد.فقرکاهشمیسرانه،نرخ

نباعثافزایشنرخفقرافزایشآرابطهمثبتومعناداربافقرداردونابرابریاقتصادی-

برفقربودهورابطهتنگاتنگیوجودنابرابریدرآمدی،یکیازعواملمهموتاثیرگذارشود.می

باآندارد.درواقعهرچهنابرابریدرآمدبیشترشود،شکافبینفقراوثروتمندانزیادشدهو

 نابرابریازدوکانالباعثافزایشفقرهمینشکاف،منجربهگسترشمعضلفقرمیشود.
 ددرآمددرکاهشفقرراکم،اثررشیرمستقیمکهباافزایشنابرابریمیشود،یککانالغ

شود.کندودیگریبهطورمستقیمافزایشنابرابریباعثافزایشفقرمی می

ایشآنانباعثافزایشنرخفقرنرخشهرنشینیرابطهمثبتومعناداربافقرداردوافز-

باافزایشمهاجرتازروستابهشهر،افزایشبیکارشود.می یوحاشیهنشینیرادرپیدارد.

افزایشجمعیتشهریبدونافزایشظرفیتهایتولیدواشتغالدرآمدافرادواشتغالکاهش

مییابدودرنتیجهمنجربهافزایشتعدادافرادفقیرونهایتامنجربهافزایشنرخسرشمارفقر

وشکاففقرمیگردد.

باباشد.رابطهبهلحاظآماریمعنادارنمیرداردولیایننرختورمرابطهمثبتبانرخفق-

وجودهمبستگیمثبتتوجهبهتعریفتورممبتنیبرافزایشعمومیمداومسطحقیمت ها،

درکشورهاییمانندایرانکه.رسدبیننرختورمومیزانفقردرجامعهقابلتوجیهبهنظرمی

پذیرد،تعمدهحجمنقدینگیتوسطدولتصورتمیدولتنقشمهمیدراقتصادداردتغییرا

درواقعدولتباافزایشحجمنقدینگیوایجادتورم،ازمردمنوعیمالیاتبهصورتافزایش

کهدرآمدهایثابتدارندبهسویگیردونوعیجریانانتقالثروتازسویکسانیقیمتمی

گردد،کهاینروندازطریقردایجادمیگیکسانیکهافزایشحجمنقدینگیبهآنهاتعلقمی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



34 



پذیردوباعثتشدیدمعضالتاقتصادیوگسترششکاففقردرگسترشاعتباراتصورتمی

.گرددجامعهمی

 نابرابری درآمدی:

کامالً- مثبتو تأثیر سرانه عمرانی افزایشبودجه و دارد نابرابریدرآمدی بر معنادار

شود.باعثافزایشنابرابریدرآمدیمیبودجهعمرانیسرانه

باعثکاهشنابرابریبرابریدرآمدیداردوافزایشآنتأثیرمنفیبرنارشداقتصادی-

درآمدیمی دسترسافرادشود. درآمددر نتیجه اشتغالافزایشدر تولید، و افزایشرشد با

افزایشمییابدوتوزیعدرآمدبهبودمییابد.

باعثکاهشنابرابریابریدرآمدیداردوافزایشآنبرلیتأثیرمنفیبرناحصیالتعات-

باگسترشنرختحصیالتعالیبهرهوریافرادافزایشمییابد،عالوهبراینشود.درآمدیمی

درآمدباالترافزایش احتمالبیکاریکاهشمییابدوهمچنینامکاندستیابیبهمشاغلبا

ملفوقسبببهبودتوزیعدرآمدمیگردد.مییابدکهتمامعوا

سببافزایشآندوافزایشیدرآمدیدارتأثیرمثبتومعناداربرنابرابرسوادینرخبی-

باافزایشبیسوادیاحتمالیافتنشغلکاهشمییابدومنجربهگردد.نابرابریدرآمدیمی

درآمدیمیگردد.کاهشدرآمدافرادودرنتیجهمنجربهافزایشنابرابری

سببآندوافزایشیدرآمدیدارومعناداربرنابرابر)سرباری(،تأثیرمثبت.نرختکفل-

افزایشجمعیتدارایسنکمترازگردد.افزایشنابرابریدرآمدیمی سالوبیشتراز35با

سالجمعیتسربارجامعهافزایشپیدامیکندکهاینجمعیتقادربهفعالیتوپسانداز64
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نمیباشدوفقطمصرفکنندهاست.بنابراینباافزایشاینجمعیتغیرفعالتوزیعدرآمددر

جامعهافزایشمییابد.

 بیکاری:

:باشدهمانطورکهازنتایجتخمینمشخصمی

اینرابطهبه- بیکاریدارداما بودجهعمرانیسرانهاگرچهدرسالاولرابطهمثبتیبا

باشد.امابالحاظیکوقفهزمانیتأثیربودجهعمرانیسرانهبربیکاریلحاظآماریمعنادارنمی

شود.بودجهعمرانیسرانهباعثافزایشبیکاریمیشودودرواقعافزایشبزرگترومعنادارمی

وافزایشرشداقتصادیسببرشداقتصادیتأثیرمنفیوکامالًمعناداربربیکاریدارد-

افزایشتولیدوکاهشبیکاریمیباشد.

.باافزایشمیزانبیکاریداردهایتحصیالتتأثیرمنفیوکامالًمعناداربرمیانگینسال-

التسببافزایشبهرهوریافرادوکاهشهزینههایتولیدمیگردد.ازسویدیگرباتحصی

افزایشتحصیالتاحتمالبیکاریکاهشمییابد.

نرخشهرنشینیتأثیرمثبتومعناداربربیکاریداردوافزایشآنانباعثافزایشبیکاری-

روستابهشهر،عرضهنیرویکاربدونباافزایشجمعیتدرشهرهاوانتقالافرادازگردد.می

افزایشظرفیتتولیدواشتغالدرشهرهابیشترشدهودرنتیجهمنجربهافزایشبیکاریمی

گردد.

نرختورمتأثیرمثبتومعناداربربیکاریداردوافزایشآنانباعثافزایشبیکاری-

شرایطاشتغالکاملمحققمیشود،باافزایشتورم،براساسمنحنیفیلیپسکهدرگردد.می

انتظارکاهشبیکاریراداریمولیدراقتصادایرانبهدلیلوجودرکودتورمیاینرابطهوجود

نداردورابطهبیکاریوتورمهمجهتشدهاست.
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 نتایج 9-4

 تأثیر بودجه عمرانی بر نابرابری درآمدی

 نتایج از که بصورتباشد.مشخصمیهمانطور عمرانی عمرانیافزایشبودجه بودجه

سرانهباعثافزایشدوافزایشبودجهمعناداربرنابرابریدرآمدیدارسرانهتأثیرمثبتوکامالً

شود.نجربهکاهشنابرابریدرآمدینمیشودوعلیرغمانتظاراتمنابرابریمی

 بهتر شاید یافته، توسعه کشورهایکمتر از بسیار بهجایافزایشظردر فیتباشدکه

بهنهایموجودحفظشدهوازآای،سعیشودتاظرفیتتولیدیازطریقمخارجسرمایه ها

کشورهایدرحالتو در شود. تشکیلسرمایهنحویاحسناستفاده به تمایلبیشتر ایهسعه

اقتصادیبرجایایموجود،تاثیرمخربیبررشدهایسرمایهجدیدوعدمتوجهبهحفظذخیره

گذاردهاست.

هایعمرانینیمهکارههستندیعنیمنابعیازاقتصادخارجبخشقابلتوجهیازفعالیت

طرح اما ظرفیتشده منابعو و مانده کاره نیمه اینها و حالمستهلکشدنهستند در ها

پیمانکارانهاتاجاییکهاجراشدهاست،فقطبهعدهخاصییعنیموجبشدهمنافعاینطرح

برسدومنافعحاصلازاینطرح هایعمرانیکهقراربودهنتایجعمومیبرایکلجامعهو...

داشتهباشدوسببافزایشرفاهوکاهشنابرابریشود،بههدفاصلیخودنرسد)افزایشرفاه

.افزایشدادهاستعموممردم(ونابرابریدرآمدیرا

هایعمرانییکطرحبرایپرداختهزینهکهبودجه یعلتاینامرآناستکههنگام

وپیشبردفیزیکی)ثابت( معموالهزینه پایه)متغیر( کافینباشد، هایپایهالزمازقبیلالزم،

واداریطرح،هزینههایمحلاستقرار حقوقمجریوحقوقمدیرطرح،پرسنلفنی،مالی

ختمانیکهبایدبرایانجامعملیاتدرکارگاهمجریانطرح،هزینهماشینآالتوتجهیزاتسا
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و...آماده میباشند هزینهپرداخت پرداخت میزان و هزینهشوند قبیل از پیشبرد هایهای

یوهزینههایخرید،نصبوراهوهزینههایعملیاتساختمانطراحیپایهوتفصیلیطرح

باکاهشنا مدتتکمیلپیشرفتفیزیکیطرحدازیماشینآالتکمترپرداختخواهندشد.

رداختنمود.درتریبایدپهایپایهطرحرابرایمدتطوالنیهطرحافزایشمییابدوهزین

یابدوکلشوندافزایشمیکهتازمانتکمیلطرحپرداختمیهایپایهنتیجه،جمعهزینه

میههزینه زیاد بنابرکندایتکمیلطرحرا کفاینو ،ایتبودجهعمرانییکطرحعدم

.شودیشمدتوهزینهتکمیلطرحمیحتیبدونوجودتورم،سببافزا

بگیریمبهعلتطوالنیشدنمدتاجرایطرحنسبتبه نظر همدر را تورم حالاگر

گرفتهشدهبودند،برآورداولیه،اعتباراتموردنیازطرحنیزکهبرایمدتزمانکمتریدرنظر

ارزشواقعیخودراازدستخواهندداد.بهعبارتدیگربهعلتوجودتورمسالیانهوملحوظ

نکردناینتورمدرهنگامبرآوردمدتواعتبارالزمبرایاجرایطرح،اعتبارپیشبینیشده

اتبیشتریرابرایدیگرنیازطرحرابرآوردهنخواهدساختودولتناچارخواهدبودتااعتبار

جبرانطرح کاهشارزشاعتباراتبراثرتورمرا بتواند، هایبهتعویقافتادهدرنظربگیردتا

.نماید

تأثیر بودجه عمرانی بر بیکاری

باافزیش اما بیکاریدارد، بر معنادار غیر مثبتو تأثیر ابتدا در عمرانیسرانه بودجه

استو شده معنادار و بیکاریبزرگتر زمانیتأثیرشبر لحاظیکوقفه و گذشتیکدوره

افزایشآنسببافزایشبیکاریشدهاست.

کنندهسیاست تعیین نقشچندان دولت عمرانی مخارج و اقتصادی های ایجادای در

تخریبآنهادهیوخلقفرصتاشتغالکشورنداردوعواملدیگریدرشکل هایشغلیویا

مؤثراست.
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عواملمخلخلقفرصتسهمسرمایه با مقایسه اشتغالدر ایجاد هایگذاریدولتدر

وجود رابطه این در که دیگری متعدد عوامل است. ناچیز موجود مشاغل تخریب یا شغلی

بخشداشتند) در سوداگریواردشدههایواسطهمانندسهمبخشنامولدکه اندو...(گریو

هزینه استکه بنگاهموجبشده بسیاریاز و افزایشیابد حوزهیتولید در هایهایفعال

تریندلیلیاستکهشغلدرجامعهکاهشیافتهوصنعتیازفعالیتخارجشدهوایناصلی

شیافتهاست.بنابراینبیکاریافزای

وچندبرابربیشترطرح هایعمرانیدرحالحاضربامشکالتطوالنیمدتشدناجرا

هستند مواجه اتمام اجرایطرحشدنهزینه طوالنیمدتشدن معنایمعطلماندن. به ها

هندهباشدونیزنشاندهامیهایتمامشدهطرحلیوفیزیکیکشوروافزایشهزینهمنابعما

آیند.هایجدیدبوجودنمیهایعمرانیمصرفشده،ظرفیتستکهمتناسببابودجهاینا

اجتماعی هایسیاسیو فشار آنها، نشده برآورد نیازهایاساسی انبوه جمعیتو رشد

هایجدیدایجادمینمایند.چنانچهمدیریتزیادیرادرنقاطمختلفکشوربرایشروعطرح

ودافزایشبودجهعمرانی،نرخایمذکورتسلیمشوندحتیباوجتوسعهکشوردرمقابلفشاره

واینچرخهمعطلماندنوهدرهایجدیدباسرعتبیشتریافزایشخواهدیافتطرحروعش

رفتمنابعبدونخلقظرفیتهایجدیدادامهپیداخواهدکرد.

 تأثیر بودجه عمرانی بر فقر 

هدردورهاولباعثسرانهایعمرانیفزایشهزینهاونابرابریدرآمدی،برخالفبیکاری

باشدمعنادارمیاندواینرابطهمنفیبهلحاظآماریکامالًکاهشفقرشده ایننشاندهنده.

اندنرخاندوتوانستههایعمرانیانجامشدهدرراستایکاهشفقرمؤثربودهایناستکهطرح

امراشتغالوتوزیعدرآمدعواملدیگریتیجهگرفتدربنابراینمیتوانن فقرراکاهشدهند.
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دخیلهستندوبودجهعمرانینقشیدرکاهشآنهانداردولیدرجهتکاهشفقر،طرحهای

البتهاین عمرانیاینگونهبهنظرمیرسدکهسببافزایشرفاهعمومیوکاهشفقرشدهاند.

 شفقرناچیزمیباشد.ضریبکوچکمیباشدواثربودجهعمرانیدرکاه

 جمع بندی  6-4

برایهرکدامازمتغیرهایفقر،نابرابریدرآمدیوابتدامدلاستفادهشده فصل این در

دادهشدهاست.دربخشسومروشتخمینتوضیحدادهشده توضیح بیکاریبصورتجداگانه

ابتدادربخشچهارمکهدراینپژوهشازروشاقتصادسنجیپنلاستفادهشدهاست.است.

هایهمبستگیمقاطعوناهمسانیجهتتصریحمدلوپسازآنآزمونآزمونهایموردنیاز

بصورتجداگانهوابستهمتغیربرایهرواریانس سپسنتایجحاصلازشرحدادهشدهاست.

بههامینازتخنتایجحاصلتفسیردربخشپنجم،تخمیننهاییدرجدولیبیانشدهاست.

بیانشدهاست.تفصیل
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 مقدمه -9-3

هایاخیررسیدنبهرشدوتوسعهمامکشورهایجهان،باالخصدرسالیکیازاهدافت

کاهشفقرباالتروافزایشسطحرفاهزندگیافراداست.برخیابزارهایدستیابیبهرفاهباالتر،

هایمالیواقتصادیمناسبنقشیمهمهابااتخاذسیاستباشد.دولتبریوبیکاریمیونابرا

بنابراینسرمایهدرراستایرسیدنبه هایعمرانی،هایدولتوبودجهگذاریاینهدفدارند.

امعههایعمرانیدرحکمنبضاقتصادجزاهمیتیخاصبرخورداراست.طرحدراینراستاا

این سرمایهطرحهستند، همراه به رشداقتصادیگذاریها به منجر باید هایبخشخصوصی

شو کشور در بودجهایرانند. هدفاز سطحزندگیمنیز ارائههایعمرانیدولتارتقا و ردم

اینحالنتایجخدماتعمومیمی با اما هایعمرانیپژوهشبیانگراینبودهکهبودجهباشد.

کاهشنابرابریوبیکاریموفقنبودهاست.دولتدر

 نتایج -9-2

کامالًافزایش و مثبت تأثیر سرانه عمرانی داربودجه درآمدی نابرابری بر ومعنادار د

 عمرانی میافزایشبودجه افزایشنابرابری باعث مسرانه انتظارات رغم علی و بهشود نجر

شود.کاهشنابرابریدرآمدینمی

با اما بیکاریدارد، بر معنادار غیر مثبتو تأثیر ابتدا در عمرانیسرانه افزیشبودجه

استو شده معنادار و بیکاریبزرگتر زمانیتأثیرشبر لحاظیکوقفه و گذشتیکدوره

افزایشآنسببافزایشبیکاریشدهاست.

هدردورهاولباعثسرانهایعمرانیینهفزایشهزابرخالفبیکاریونابرابریدرآمدی،

باشد.معنادارمیاندواینرابطهمنفیبهلحاظآماریکامالًکاهشفقرشده
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هایعمرانیبدینشرحاست:برخیدالیلعدمکاراییبودجه

میهایعطرحایراندرکشور بعداجرا تصویبو شودوسپسموردمطالعهمرانیابتدا

گیرد.قرارمی

کههیچگونهتوجیهفنیو شونددرصورتیاندامااجرامیتعریفنشدههایکهاصالًرحط

شود.ها،عرضهبدونتقاضامطرحمیندارندویااینکهدرتعریفطرحاقتصادی

ریزی برنامه و مدیریت وسازمان ندارد اختیار در کنترل امکانات و ابزار عریفتدولت

راندارد.هایعمرانیروشنیازلحاظنظارتبرطرح

هاوجودخارجیندارند.شکلصوریداردودرمواردیشرکتتأییدصالحیتپیمانکاران

شوندکهبدانیماعتباراتهایعمرانیزمانیبرجستهمیمسائلومشکالتمربوطبهطرح

دنفتباشدوازینروتحتنوساناتناشیازدرآمزمنابعمالیدولتوفروشنفتمیهااآن

شودوتوجیهاقتصادیهاکندمیکاهشدرآمدهاینفتیاجرایپروژهباشد.بنابراینبایخامم

وژهازپیشرودویاممکناستبهدلیلافزایشدرآمدهاینفتیچونهیچپرهاازبینمیآن

د.نشوهایجاریواتالفمنابعهزینهودندارد،ایندرآمدهاصرفایوجطراحیشده

هاویکشور،طوالنیشدنمدتاجرایطرحنهایعمرامبتالبهاکثرطرحیکیازمسائل

هاهزینهتمامشدهطرحانسبتبهبرآوردهایاولیهاست.هچندبرابرشدنهزینهتکمیلطرح

نشانهآناستکهمت آیند.میهایجدیدبوجودنرفیتظناسببابودجهعمرانیمصرفشده،

هایبهمعنایمعطلماندنمنابعمالیکشوربهصورتطرحهاطوالنیشدنمدتتکمیلطرح

.نیمهتماممیباشد
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گذراند،توازنهایعمرانیاثرمییکیازعواملخارجیمهمیکهبرعملکردمدیریتطرح

هایهایعمرانیاست.درحالحاضربخشبینکلبودجهعمرانیدولتونیازهایمالیطرح

دچارعدمتوازنمالیاست.یکیازدالیلاینامرایناستکهمختلفبودجهعمرانیکشور،

کاهش جلوگیریاز یا جهتافزایشو در دارندکه فشارهایزیادیوجود کشور معموالدر

ایکنند.رشدجمعیتوانبوهنیازهشوندعملمیهاییکهدرهرسالشروعمیحعدادطرت

فشار درنقاطمختلفکشوربرایهایسیاسیوااساسیبرآوردنشدهآنها، جتماعیزیادیرا

نمایند.چنانچهمدیریتتوسعهکشوردرمقابلفشارهایمذکورهایجدیدایجادمیشروعطرح

هایجدیدباسرعتبیشتریطرحروعودافزایشبودجهعمرانی،نرخشتسلیمشوندحتیباوج

افزایشخواهدیافت.

در آنکه بدون مالیمزبور توازن برکنترلمدیرانطرحعدم راندمان هایعمرانیباشد،

هایمدیریتیدرگذارد.بهعبارتدیگر،چنانچهنظامهایعمرانیاثراتسوئیمیاجرایطرح

هایاجرایینیزوظرفیتحمستقرباشندوتورموکمبودمصالهایعمرانیبهخوبیحسطحطر

مبرایاجرایطرحاتعمرانیومنابعمالیالزوجودنداشتهباشد،تنهاعدمتوازنبیناعتبار

هاومدتانجامآنهابرعملکرداینگونهطرحازنظرقیمتتمامشدهطرح،هایعمرانیکشور

هااثراتنامطلوبیخواهدداشت.

هایعمرانییکطرحبرایپرداختهزینهکهبودجه علتاینامرآناستکههنگامی

وپیشبردفی مع زیکی)ثابت(پایه)متغیر( کافینباشد، هایپایهالزمازقبیلموالهزینهالزم،

هایمحلاستقرارواداریطرح،هزینه حقوقمجریوحقوقمدیرطرح،پرسنلفنی،مالی

جامعملیاتدرکارگاهمجریانطرح،هزینهماشینآالتوتجهیزاتساختمانیکهبایدبرایان

 و...آماده میباشند هزینهپرداخت پرداخت میزان و پیشبشوند هزینههای قبیل از هایرد

تفصیلیطرح و هزینهطراحیپایه هزینههایعملیاتساختمانو راهیو نصبو هایخرید،
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مدتتکمیلدازیماشینآالتکمترپرداختخواهندشد.باکاهشپیشرفتفیزیکیطرحنا

هزینطرحافزایشمی هیابدو درتریبایدپرداختنمبرایمدتطوالنیهایپایهطرحرا ود.

یابدوکلشوندافزایشمیکهتازمانتکمیلطرحپرداختمیهایپایهنتیجه،جمعهزینه

میههزینه زیاد بنابرکندایتکمیلطرحرا کفایتبودجهعمرانییکطرحاینو ،عدم

.شودتکمیلطرحمییشمدتوهزینهحتیبدونوجودتورم،سببافزا

بگیریمبهعلتطوالنیشدنمدتاجرایطرحنسبتبه نظر همدر را تورم حالاگر

برآورداولیه،اعتباراتموردنیازطرحنیزکهبرایمدتزمانکمتریدرنظرگرفتهشدهبودند،

بهعلتوجودتورمسالیانهوملحوظارزشواقعیخودراازدستخواهندداد.بهعبارتدیگر

نکردناینتورمدرهنگامبرآوردمدتواعتبارالزمبرایاجرایطرح،اعتبارپیشبینیشده

دیگرنیازطرحرابرآوردهنخواهدساختودولتناچارخواهدبودتااعتباراتبیشتریرابرای

کاهطرح بتواند، جبرانهایبهتعویقافتادهدرنظربگیردتا شارزشاعتباراتبراثرتورمرا

.نماید

توانازهاامریمهماستکهنمیراجرایپروژهایسیاسیدگیریهاجهتوهبراینعال

بههمانشکلوهایدولتقبلهابسیاریازپروژهنچشمپوشیکرد.باعوضشدندولتآ

مانند.نیمهکارهباقیمی

 های تحقیق:بررسی فرضیه

شود.ابریدرآمدیدرایرانمیباعثکاهشنابرهابودجهعمرانیسرانهاستانافزایش .3

شود.اساسنتایجاینفرضیهردمی بر

استانافزایش .8 عمرانیسرانه میهابودجه ایران در اساسباعثکاهشفقر بر شود.

شود.نتایجپذیرفتهمی
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شود.براساسیکاریدرایرانمیباعثکاهشبهابودجهعمرانیسرانهاستانافزایش .1

شود.نتایجردمی

 های سیاستی توصیه -9-1

هاوجودندارد،هاییکهتوجیهیبرایادامهآنه،بایدطرحهاینیمهکارهدرارتباطباپروژ

-ونمایندگانمجلسومسئوالنطرحهاینیمهتمامبایداولویتبندیگردندحذفشود.طرح

راکناربگذارندوصالحدیدیعملنکنند.هایموردنظرخود

هایجدید:درارتباطباپروژه

ز- ومطالعات اقتصادی و فنی طرحتوجیه مورد در محیطی ازیست و شود انجام ها

هایموجهاستفادهشود.رایمطالعاتبنیادیوانتخابطرحنهادهایذیصالحب

هاوهایاجرایآنداقلرساندنهزینهوهمچنینبهحهابرداریازپروژهتسریعدربهره-

بهبودکیفیتاجرا.

رارزشیابیشوند.مهابصورتمستپروژه-

ها.درراستایاجرایصحیحپروژههایتشویقوتنبیهاستفادهازاهرم-

اعمازپروژهدرتمامیپروژ خصوصیهاینیمهکارهتقویتبخشههایجدیدوپروژهها

باشد.ریمیامریبسیارمهموضرو
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منابع و مأخذ

 منابع فارسی

پ.) داوودی، آرشو خوشکار شاخص3137ابونوری،اسماعیلو توزیع(. هایاقتصادیو

درآمدمیانکشورهایاسالمی؛همایشاقتصاداسالمیوتوسعه

 خوشکار و )ابونوری،اسماعیل. تحلیلعامل3137آرش. و تجزیه نابرابری(، بر هایمؤثر

فصلنامهعلمی ریزدادهها، از استفاده ایرانبا اسالمی،اقتصادپژوهشی–اقتصادیدر

.11شماره3سال

(.اقتصادبخشعمومی.تهران؛نشرنی.3137پورمقیم،ج.)

(،اثراتمخارجدولتبرفقرزداییدرمناطقروستایی3134ترکمانی،جمالوهمکاران)

85هایاقتصادیایران،سالهفتم،شمارهفصلنامهپژوهشایران،

.تهران؛سمت،چاپهفتم.3(.اقتصادبخشعمومی3134جعفریصمیمی،ا.)

.انتشاراتسمت"اقتصادبخشعمومی."(.3178جعفریصمیمی،احمد)

ز)دهقانیان 3133فرد، توزیعیمخارجبهداشتیدولتمطالعهبیناستانی"(. -33)آثار

نامهکارشناسیارشد،دانشگاهاصفهان،دانشکدهعلوماداریواقتصاد..پایان"(3173

 منوچهر، عدموتعادلاولجلدبیستم،قرندراقتصادیهای¬نظریه"زندیحقیقی،

 .3163تهران،دانشگاهانتشارات،"اقتصادیتعادل

ف) توزیع"(.3131شمسطرنابی، برنابرابریو تورم تأکیدبرتأثیر ایران)با درآمددر

علوم"بیستکهایمخارجی( دانشکده الزهرا)س( دانشگاه کارشناسیارشد، پایاننامه

اجتماعیواقتصادی

(،بررسیتاثیرمخارجدولتومنابعتامینمالیبرتولیدناخالص3136شیرازی،مسعود)

دانشگاهشیرازداخلیورشداقتصادیایران،پایاننامهکارشناسیارشد،

(اثراتحاکمیتیوتصدیگریدولتدر3133صادقیشاهدانی،وم،نوری،ك،وقلیچ.)

توزیعدرآمدبهروش: بر اقتصادمقداری،ARDLاقتصاد فصلنامه مطالعهموردیایران،

.4سالششم،شماره

بررسیتاثیرهزینه3131صامتی،مجیدوهمکاران) برهایدولتدربخشکشاورزی(،

67کاهشفقرروستاییدرکشور،مجلهتحقیقاتاقتصادی،شماره
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Abstract 

Improvement in distribution of incomes and combating against 

poverty and unemployment, are considered among the main objectives 

of economic development strategy and important tasks of the 

governments and since that budget is one of the important tools in the 

hand of the government and the large part of the budget spends on 

construction expenditures, it's expected that these expenditures are to 

increase people's welfare and to decrease income inequality, poverty, 

and unemployment. So the present research is an attempt to review the 

effect of government construction expenditures on the income 

inequality, poverty, and unemployment variables in the period of 

1381-1393. 

The model dependent variables are income inequality, poverty, 

and unemployment and government construction expenditures is the 

independent variable. In any stage, according to dependent variable, 

different auxiliary variables has been used.  For this purpose, 

statistical society is Iran country that its province are considered as 

model sections (28 sections) and eonometric model of Panel and Stata 

13 software are been used. The research resualts shows that, 

construction expenditures increas income inequality and 

unemployment and decreas poverty. 

Key word : construction expenditures , income inequality , 

unemployment , poverty 
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


