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 چكيده 
این   سیاستهدف  طریق  از  اقتصادی  رشد  و  درآمد  نابرابری  بین  رابطه  بررسی  های  مقاله 

های ساالنه دوره  برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای دادهمالی است.  

گیری شده  . نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازهگرددبرآورد می  1363-1398زمانی  

و   جاری  مخارج  از  مالیاتو  و  دولت  متغیرهای  عمرانی  برای  غیرمستقیم  و  مستقیم  های 

واکنش شاخص  –نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه    سیاست مالی استفاده شده است.

اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی  

و مخارج عمرانی با نرخ مالیمی تا  به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم  

 گیرد.پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می

همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی  

و کاهنده می منفی  اثر  این  آن  از  و پس  مثبت  اول  پایان دو دوره  تا    شود. در سوی دولت 

تأثیر است و پس از  دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی

دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه  آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می

مالیات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است.  

توجه   میبا  دولت  الگو،  برآورد  از  حاصل  نتایج  و  به  مولد  عمرانی  مخارج  افزایش  با  تواند 

ستانی به هدف بهبود توزیع  کاهش مخارج جاری غیرمولد و غیرضروری و بهبود نظام مالیات 

 درآمد و همچنین افزایش رشد اقتصادی، دست پیدا کند. 

كليدی:واژه رشد    های  بیزین،  برداری  نابرابری  خودرگرسیون  مالی،  سیاست  اقتصادی، 

 درآمد. 
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 مقدمه-1
های گذشته در کشورهای در حال توسعه کاهش نابرابری درآمدی به عنوان  در طی دهه

برانگیزترین موضوعات سیاست  از چالش  این  یکی  در  تبدیل شده است.  گذاری عمومی 

دولت سیاستمیان،  اعمال  با  بر  های  ها  که  اثراتی  و  درآمدی  نابرابری  کاهش  در  خود 

های  کنند. در این زمینه انتخاب سیاستگذارد نقش مهمی را ایفا می رشد اقتصادی می 

باالیی   اقتصادی  رشد  نرخ  از  که  پایدار  اقتصاد  مسیر  یک  به  دستیابی  جهت  توزیعی 

اهمی از  باشد  داشته  برابرتری  درآمدی  توزیع  همچنین  و  باشد  بهبرخوردار  سزایی  ت 

سیاست است.  شده  می برخوردار  اتخاذ  دولت  که  اجتماعی  هایی  و  اقتصادی  اثرات  کند 

های بخش عمومی تأثیر  های مختلف درآمدی دارد و اجرای سیاستای بر گروهگسترده

های رشد و  سزایی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدی دارد. از این جهت است که مدلبه

 دانند.  مالی مرتبط می  ع درآمد با رشد اقتصادی را از طریق سیاستنابرابری درآمد، توزی

شان به  ها برای تحقق اهداف اقتصادیترین منابع درآمدی دولتها از جمله مهممالیات

ها به لحاظ درآمدی و اثرات توزیع  خذ مالیاتأهای مناسب  آیند. بنابراین، شیوهشمار می

بسزایی   اهمیت  از  مالیاتی  سیاست  .برخوردارنددرآمدی  به    دولتکه  های  برای رسیدن 

در کاهش نابرابری و توزیع درآمد مؤثر  به طور یقین  گیرد،  اهداف مدنظر خود به کار می 

دولتاست.   دیگر،  عبارت  نحوی  نتوامی  ها به  به  تنظیم  سیاست  ند  را  درآمدها  توزیع 

روتمندان شود، یعنی فاصله طبقاتی  د که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثننمای

 های مختلف جامعه کاهش یابد.  درآمد بین گروه

با توجه به نقش و اهمیت مخارج دولت و ارتباط آنها با فقر و نابرابری در سمت مقابل،  

ارائه شده   این زمینه  نیز در  انجام شده و نظریات متفاوتی  فراوانی  در جوامع، مطالعات 

به طور کلی در زمان    ،مخارج جاری دولت .است ایجاد  حال منفعت  مخارجی است که 

توان آن را مخارج  فع مستقیمی در آینده نیست و میناارج دارای مخکند. این نوع ممی

گذاری دولت، در حقیقت مخارجی  ای یا سرمایهمخارج سرمایه.  مصرفی دولت تلقی کرد

زم است دولت برای انجـام  کند. به عبارتی دیگر، ال اسـت کـه درآینده کسب درآمد می 

اقتصادی، هزینهوظـایف و مسئولیت برای سرمایه های  را  گوناگونی  گذاری متحمل  های 

 . شود به نحوی که در آینـده بـه درآمد مستقیم و غیرمستقیم بیانجامد

به عنوان  سیاست اقتصادی، عمومأ  و رشد  توزیع مجدد  برای  ابزاری  قالب  مالی در  های 

-سازوکارهای اصلی دستیابی به اهداف تأمین کارآیی و برابری در نظر گرفته می یکی از  
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روکا  و  )موینلو  توزیعی،   (.2013،  1شود  مالی  سیاست  استراتژی  انتخاب  راستا،  این  در 

به عنوان   و  برخوردار است  اساسی  اهمیت  از  پایدار  به مسیر رشد  برای هدف دستیابی 

(. در  2021،  2ا نابرابری درآمد مورد توجه است )یبویا ترین ابزارهای مؤثر بیکی از اصلی

سیاست اخیر،  تجربی  توزیع  ادبیات  به  منجر  اقتصادی،  رشد  نرخ  افزایش  هدف  با  ها 

می بیشتری،  تیورنوسکی نابرابری  و  )گارسیات  سیاست2007،  3گردد  با  که  چرا  های  (. 

انگیزه درآمد،  بر  مالیات  کاهش  فعالیت  افزایش  اقتصادی  اقتصادی  های  رشد  و  یافته 

گردد  ها مؤثر واقع می یابد درحالی که برای کاهش نابرابری درآمد این سیاستکاهش می

های افزایش رشد اقتصادی ممکن است  (. از این رو سیاست2015،  4)مارتینز و همکاران 

رسد یک  اثرات متناقضی بر توزیع درآمد، قبل و پس از مالیات داشته باشند. به نظر می 

های  گیرد. لذا رسیدن به ترکیبی از سیاستبادله بین رشد و نابرابری درآمد شکل میم

مالی که بتوانند نابرابری درآمد را بدون ایجاد اختالل در رشد فعلی کشور، کاهش دهند  

 بسیار مهم است.

ا  مجدد  ترعادالنه  عیتوز  یبرا  نیاز از  می ن  قتیحق  نیمنابع  فقگیرد  شأت  افراد    ر یکه 

 ی شدن نابرابر  ترنمایانکنند. با  ی م  یندگ گذشته در جهان ز  یهانسبت به دهه  یشتریب

-به دلیل کم شدن فرصت   محروم هستند  اقتصادی  که از روند رشد  ی درآمد، شهروندان

 (.2020، 5)آریمو و آبیودانکنند یم عقب ماندگی احساس   های شغلی و بیکاری،

تأثیرات نامطلوب نابرابری درآمد، عالقه قابل توجهی به  به دلیل نگرانی گسترده در مورد  

دولت که  چرا  است.  گرفته  شکل  موضوع  میاین  خود  اقدامات  با  را  ها  نابرابری  توانند 

تواند بر نابرابری های زیادی وجود دارد که دولت بواسطه آنها میکاهش دهند. سیاست

تجاری، حداقل دستمزد، کنترل  های مالی، سیاست  درآمد تأثیر گذارد، از جمله سیاست

را می انحصار  قوانین ضد  بهره، اصالحات ارضی،  انتخاب  نرخ  این وجود،  با  برد.  نام  توان 

های مهم کاهش نابرابری درآمدی است  درباره سطح و ترکیب مخارج دولت یکی از راه

به  (.  2021،  6که به طور وسیعی در ادبیات تحقیق قابل مشاهده است )نورو و همکاران 

 
1 Muinelo & Roca 
2 Yeboua 
3 García & Turnovsky 
4 Martinez et al. 
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6 Nuru et al. 
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شود که مخارج دولت در امور اجتماعی، منجر به کاهش  عنوان مثال، اغلب استدالل می 

مینابرابری درآمدی می اثر  این  اندازه  اگرچه  میزان هدفشود،  به  توجه  با  گذاری  تواند 

های کم درآمد، به میزان قابل توجهی متفاوت باشد. اگر عمده  مخارج اجتماعی بر گروه

دفگذاری طبقه متوسط انجام شود، به دالیل اقتصاد سیاسی، ممکن  مخارج انتقالی با ه

(. همچنین استدالل  1994،  1است تأثیر بر نابرابری درآمد بسیار ناچیز باشد )میالنوویچ

های دولت برای بهداشت و آموزش و پرورش با هدف توزیع برابرتری شده است که هزینه

کاهش   را  نابرابری درآمد  انسانی،  اثر مجدداً  می از سرمایه  این  اندازه  حال،  این  با  دهد. 

بستگی به این دارد که این مخارج تا چه اندازه هدفمند هستند. شواهدی وجود دارد که  

های بهداشتی و آموزشی که دولت در کشورهای  دهد بسیاری از مزایای هزینهنشان می 

طق شهری جذب  های با درآمد متوسط در منادهد توسط گروهدر حال توسعه انجام می

 (.2003، 4و داودی و همکاران  1998،  3؛ آلسینا 1974، 2شود )تانزیمی

تواند بر نابرابری درآمد تأثیر بگذارد و  ها میها و هم تأمین هزینهعالوه بر این، هم هزینه

شود که تأثیر  توانند یکدیگر را تقویت و یا باهم مقابله کنند. اغلب استدالل میاین دو می

های  تر به مالیاتتوزیع مجدد مالیات )درکشورهای در حال توسعه( به دلیل اتکای بیش

 . 5های مستقیم، محدود بوده است غیرمستقیم و یا فرار گسترده از مالیات

میزان   که  کشورهایی  که  است  شده  استدالل  است.  معکوس  علیت  دیگر،  مهم  مسأله 

اقدانابرابری درآمد بیش به  تمایل  تری دارند )ملتزر و  مات توزیع مجدد بیشتری دارند 

(. ایده اصلی  1994،  8و پیرسون و تابیلینی   1994،  7؛ آلسینا و رودریک1981،  6ریچارد 

هنگامی که  است  صورت  این  به  استدالل  دولتاین  است،  نابرابر  درآمد  توزیع  با  که  ها 

اقدام برای  مفشارهای سیاسی  مواجه  درآمد  توزیع مجدد  برای  یهایی در جهت  گردند. 

-تری از مردم، از مالیات بر درآمد و پرداختمثال در یک جامعه دموکراتیک، سهم بیش

 
1 Milanovic 
2 Tanzi 
3 Alesina 
4 Davoodi et al. 

 به عنوان مثال رجوع کنید به:  5

 ( 2012( و کالوس و همکاران )2012(، ماهون )2011(، چویی و همکاران )2005(، برد و زولت )1974تانزی )
6 Meltzer & Richard 
7 Alesina & Rodrik 
8 Persson & Tabellini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 165                     1401/ زمستان 4شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

های انتقالی سود خواهند برد و اکثریت طرفدار توزیع مجدد هستند )یونس و همکاران،  

2021 .) 

ها و جهش ارزی و  بر اساس گزارش بانک مرکزی در ایران، با دو رخداد تشدید تحریم

همواره روند    90در ایران در دهه  های توزیعی  شاخصوضعیت    ،90در اواخر دهه  تورمی  

نوعی   به  و  داشته  درآمد  دهندهنشانصعودی  نابرابری  وضعیت    بیشترین .  است  افزایش 

سال   در  نیز  درآمدی  اجتماعی رخ    97نابرابری  عدالت  )نشریه  است  آمار،   داده  مرکز 

رشد اقتصادی و نابرابری بصورت مجزا مورد بحث  عموما تأثیر سیاست مالی بر   (.1390

قرار گرفته است. سهم عمده این مطالعه این است که همزمان این ارتباط را مورد توجه  

دهد. مشترک،    قرار  تحلیل  و  تجزیه  امکان  رشد  معادالت  در  نابرابری  معیار  گنجاندن 

اقتصادی کالن و توزیعی سیاست از  .  کندهای مالی را فراهم میاثرات  این منظور  برای 

اتکینسون  شاخص  1شاخص  مطلوب  مشخصات  تمام  که  است  شده  توزیع  استفاده  های 

های شاخص پرکاربرد ضریب جینی را ندارد. در این مطالعه از  درآمد را دارد ولی کاستی

رویکرد   همچنین  و  درآمدی  توزیع  دادن  نشان  برای  اتکینسون    رگرسیون خودشاخص 

بیزین پیشین  (  BVAR)  2برداری  به مطالعات  نسبت  تمایزی  این  و  استفاده شده است 

 است.

بیان مقدمه، در بخش از  بعد  این تحقیق  این منظور در  ادبیات موضوع و در    برای  دوم 

شود. در بخش چهارم برآورد الگو  شناسی پژوهش پرداخته میبخش سوم به الگو و روش

به جمع پایانی  بخش  در  در  و  ارائه  نتایج  تحلیل  نتیجهو  و  داده  بندی  اختصاص  گیری 

 شده است.

 ادبيات موضوع -2

 شاخص اتكينسون-1-2

از شاخص درآمد  یکی  نابرابری  جینی  های سنجش  است. ضریب  جینی  جامعه، ضریب 

عددی است بین صفر و یک؛ که در آن صفر به معنی توزیع کامالً برابر درآمد یا ثروت و  

تر  تر یا کمیک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. از آنجاکه بیش

نمی جینی  ضریب  مشدن  دهد،  نشان  جامعه  در  را  درآمد  توزیع  وضعیت  حققین  تواند 

 
1 Atkinson 
2 Bayesian Vector Auto Regression Model 
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میروش کار  به  را  جامعه  درآمد  نابرابری  سنجش  برای  دیگری  مختلف  که  های  گیرند 

 ها است.شاخص اتکینسون یکی از آن روش

  εاتکینسون یکی دیگر از معیارهای نابرابری را ارائه داده است، که در آن پارامتر وزنی  

تر باشد، میزان  ابری بیش)میزان اجتناب از نابرابری( است و هر چه میزان اجتناب از نابر

میزانی است    εتر است. به عبارتی  نابرابری محاسبه شده برای توزیع معین درآمد بیش

 دهد. که جامعه به نابرابری اهمیت می

 :1شود معیارهای نابرابری اتکینسون به روش زیر محاسبه می
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آن   در  و    �̅�ام،  iدرآمد خانوار    𝑦𝑖تعداد خانوارها،    Nکه   𝜀میانگین درآمد کل خانوارها 

نابراب از  اجتناب  )پارامتر  0ری است  < 𝜀 < نتیجه هرچه مقدار  ∞ باشد  بیش  𝜀(. در  تر 

بیش نگرانی  نابرابری  به  نسبت  اگر  جامعه  دارد.  𝐴𝜀تری  = و    0 کامل  برابری  باشد 

𝐴𝜀هنگامی که   = باشد نابرابری کامل است. دامنه تغییرات این معیار همانند ضریب    1

 جینی بین صفر و یک است.

 1363-1398روند شاخص اتكينسون در ايران -2-2

شاخص اتکینسون بر مفهوم میزان اجتناب از نابرابری استوار است. اتکینسون به رابطه  

ابرابری باید به نحوی طراحی  کند و معتقد است شاخص نبین کارایی و نابرابری توجه می 

شود که به کمک آن بتوان تشخیص داد که جامعه برای کاهش نابرابری به یک میزان  

جاری، چشم تولید  و  درآمد  از  مقدار  چه  است  حاضر  از  معین  استفاده  با  نماید.  پوشی 

نشان داده    1های مرکز آمار ایران، روند زمانی شاخص اتکینسون در نمودار  پایگاه داده

سال   پایان  تا  یعنی  زمانی  بازه  این  ابتدای  در  است.  تغییر  1367شده  درآمد  توزیع   ،

می که  است  نداشته  با  محسوسی  که مصادف  در شرایط خاص کشور  را  آن  دلیل  توان 

سال یارانهآخرین  کاالهای  اختصاص  همچنین  و  مقدس  دفاع  اقشار  های  تمامی  به  ای 

 
 ای بر آنالیز فقر ( با عنوان مقدمه2005گزارش بانک جهانی ) 1
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  2580/0به مقدار    1363در سال    2699/0از    جامعه باشد، بیان نمود. مقدار این شاخص

 کاهش پیدا کرده است.  1367در سال 

تواند ناشی از اقدام به  بعد از پایان جنگ تحمیلی شاهد افزایش نابرابری هستیم که می

های کشور باشد. که  های گسترده در زیرساختگذاریبازسازی کشور و همچنین سرمایه

و   اقشار  برای  درآمد  ایجاد  مقدار  گروهباعث  که  گردید.  جامعه  درآمدی  مختلف  های 

 1383رسد. در ادامه و تا پایان سال  می  2713/0به    1375شاخص اتکینسون  در سال  

 شاخص اتکینسون تغییرات چندانی نداشته و از یک روند تقریباً ثابت برخوردار است.

 

 1363-1398(: روند شاخص اتكينسون در ايران  1نمودار )

 مرکز آمار ایران منبع: 

ها، تغییر محسوسی در شاخص اتکینسون و نیز بهبهود  با اجرای طرح هدفمندی یارانه

به کمترین    1384در سال    2658/0که از  شود. به طوریدر وضعیت نابرابری مشاهده می

یعنی   از سال    1392در سال    1982/0مقدار خود  یافته است.   1397تا    1392کاهش 

روندی  اتکینسون  می  شاخص  بدتر  درآمدی  توزیع  و  دارد  سال  صعودی  در  اما  شود. 

شاهد بهبود توزیع درآمد هستیم. از دالیل عمده این بهبود    1397نسبت به سال    1398

به کمک می سازمانتوان  کاالیی  و  نقدی  به دهک های  دولتی  نهادهای  و  پایین  ها  های 

 درآمدی جامعه اشاره کرد.  
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 مد  سياست مالی و توزيع درآ-3-2

های مالی و رشد اقتصادی، ادبیات در  مربوط به سیاست  فراواندر مقابل ادبیات نظری  

مورد تأثیرات این سیاست ها بر نابرابری درآمد تا همین اواخر زیاد نبوده است. بر اساس  

دومونه و  کستلو  مطالعات  به  توجه  با  تجربی  اسکوایر 2002)  1مبانی  و  الندبرگند  و   )2  ،

عملکر2003 غیر  د(  متغیر  مجموعه  دو  به  درآمد  داردنابرابری  بستگی  مالی  و    . مالی 

آزادیکنترل از  معیاری  باید  نابرابری  معادله  نابرابری های  از  معیاری  و  مدنی  های 

ابتد این معیار  بگیرند.  نابرابری درآمد در نظر  به عنوان نماینده  به  آموزشی را  با توجه  ا 

آن سیاسی  ثروتمندترین  توانایی  سیاسی  کنترل  امکان  ثروت،  از  محافظت  در    اقشارها 

آن تأثیر  و  میجامعه  فراهم  را  درآمد  توزیع  بر  متغیر  ها  یک  درج  دیگر،  سوی  از  کند. 

می  را  امکان  این  آموزشی  توضیح  نابرابری  در  را  انسانی  سرمایه  توزیع  اهمیت  تا  دهد 

عنوان   به  )متغیری  مالی  متغیرهای  بردار  سرانجام،  بسنجیم.  درآمد  نابرابری  در  تفاوت 

 عنصر جبران کننده در محدودیت بودجه دولت( است.  

تأم  عالوهدولت    یهااستیساز طرفی،   اساس  می مستق   نیبر  از  یامکانات  را  ، موانع رشد 

ابرد  ی م  نیب اشتغال  و  ی م   جاد ی،  نابریم   یگذارهیمناسب سرما  فضای کند  بر   یابرتواند 

درآمدی    یگفت: نابرابرتوان  می  گرینظرات د  بر اساس   بعالوه،  (.2014،  3)هور  غلبه کند 

توزنشان   اد یز عدم  س  عیدهنده    5ن یهاس  (.2011،  4)لوپز   است  ی مال  یها استیمجدد 

است(  2014) دال  یک ی،  معتقد  تأث  لیاز  نابرابر  ریعدم  بر  بر یرشد  دولت  تمرکز  عدم   ،

 است.  ریتوسعه رشد فراگ

کننده این است که مداخله دولت جهت توزیع درآمدی برابر اگرچه برخی از نظرات بیان 

(. در همین حال، به گفته  1975،  6تواند رشد اقتصادی را با مشکل روبرو کند )اوکان می

و   برنامه2014)  7همکاران اوستری  سرمایه (  طریق  از  درآمد  مجدد  توزیع  گذاری  های 

ها،  بهداشت، آموزش، امنیت اجتماعی بر رشد اقتصادی و برابری عمومی در زیرساخت

   مؤثر خواهد بود.

 
1 Castelló & Doménech 
2 Lundbergand & Squire 
3 Hur 
4 Lupez 
5 Hassine 
6 Okun 
7 Ostry et al. 
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 سياست مالی و رشد اقتصادی  -4-2

-مورد تأکید قرار میدر رابطه با تأثیر سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی دو رویکرد کلی  

مکتب   در  چندک ی نئوکالسگیرد.  تأث  ن ی،  بر  ابزارهاکوتاه  راتیمدل  مختلف    یمدت 

درحالت   دی تأک  یمال   استیس رشددارند.  که  بتوسط    دار یپا  ی  نظیر  زارونفاکتورهای  یی 

پیش و  جمعیت  فناوریپویایی  بنابرایم   تیهدا  رفت  س نیشود.  در  تفاوت    ی هااستی، 

به    دی اما بع  .باشد  د یتول  زانیدر م  ی کننده مهم ن ییتععامل  تواند  یم   یانهیو هز  یات یمال

موینلو و  )  داشته باشد  یبر نرخ رشد اقتصاد  یاقابل مالحظه  یدائم  ریرسد که تأثینظر م

 (.2011روکا، 

نرخ رشد    فیزیکیو    یانسان  یهاهیدر سرما  یگذار هیزا، سرمارشد درون   یهامدل  در بر 

-نهیو هز  اتیمال  یبرا  یتر شیب  ی هانهی، زم جهیگذارد و در نتیم   ریتأث  اقتصادی   دار یپا

که اثرات    وجود دارد   لیتما  نیادر روند رشد وجود دارد.    آفرینی نقش  ی دولت برا  یها

دائم ک ی مدل نئوکالس  در   یمال   استیس   یقت ورشد م اثرات  به  از اشود  ل یتبد  ی،    رو  نی. 

می س   دهد نشان  میم   یمال   ی هااستیکه  بر  همچن  دی تول  زانیتواند  رشد    ن یو  نرخ 

 (.1999، 1گذار باشد )نلرریبلندمدت آن تأث

آوری و هزینه مالیات متفاوت است.  زا از نظر جمعهای رشد درون رویکرد کینزی و مدل

می پیشنهاد  کینز  که  رشد  درحالی  تقاضا،  حد  از  بیش  جذب  طریق  از  دولت  کند 

تشویق   را  طریق جمعاقتصادی  از  را  اقتصادی  بارو، رشد  رشد  آوری سرمایه  کند. مدل 

می درون تشویق  رشد  مدل  منظر  از  غیرکند.  بلکه  فیزیکی  تنها  نه  سرمایه  فیزیکی  زا، 

سرمایه میاست.  انسانی  منابع  در  )گذاری  بگذارد  تأثیر  رشد  بر  روکا،  تواند  و  موینلو 

مالیات در مدل رشد درون2012 بارو می(.  قرار  زای  تأثیر  را تحت  اقتصادی  تواند رشد 

های تولیدی استفاده شود و در غیر این  شرطی که از آن برای تأمین مالی فعالیتدهد به

شود.  های غیر تولیدی میصورت منجر به ازدحام جمعیت در هنگام استفاده برای هزینه

می استدالل  کینز  مخالف،  مواضع  خریددر  قدرت  کاهش  با  مالیات  که  را  کند  رشد   ،

 (.2007دهد )بانیا و همکاران، کاهش می

 
1 Kneller 
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مارتینز و  از یک مدل ساختاری و یک مجموعه داده گسترده  2015)  1لیو  استفاده  با   )

دوره    150برای   که  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  را    2009–1970کشور  میالدی 

می در  پوشش  درآمد  نابرابری  و  اقتصادی  رشد  بین  بالقوه  معامالت  بررسی  به  دهد 

پرداخته مالیات  ساختار  معادالت  طراحی  سیستم  بکارگیری  با  شواهد    3SLSاند.  به 

مالیات برای  نابرابری  و  رشد  بین  معامله  از  دست  واضحی  غیرمستقیم  و  مستقیم  های 

  یافتند.

( ضمن مطالعه رابطه بین سیاست مالی و رشد اقتصادی در نیجریه،  2017)  2ندوبوسی

آوری شده از سال  جمع  هایدر تجزیه و تحلیل خود از مکانیسم تصحیح خطا روی داده

به  2015تا    1985 اقتصادی  رشد  نرخ  که  داد  نشان  مطالعه  این  کرد.  استفاده  میالدی 

 های مالی قرار دارد.  طور قابل توجهی تحت تأثیر سیاست

( ارتباط بین مالیات و رشد برخی از اقتصادهای آفریقا را بر 2017)  3اوگونداجو و اوناکویا

داده از  اساس  شده  آوری  جمع  آن  2013تا    2004های  کردند.  بررسی  ها  میالدی 

-دهد و مالیات شرکت دریافتند که درآمد مالیاتی رشد اقتصادی در آفریقا را افزایش می

 ها از لحاظ رشد اقتصادی مطلوب است.  

  25های عمومی را بر کارآیی رشد اقتصادی در  ( تأثیر هزینه2017)  4مکاران کیمارو و ه 

 ( آفریقا  صحرای  جنوب  از  5SSAکشور  درآمد  کم  بررسی    2015  -  2002(  میالدی 

روش   نتیجه  هزینه  GMMکردند.  که  داد  را  نشان  درآمد  کم  توسعه  روند  دولت  های 

می کشورهای  تسریع  تعامل    SSAکند.  که  حالی  دولت  هزینهدر  کارایی  با  دولت  های 

نشان   اقتصادی  رشد  در  دولت  های  هزینه  افزایش  برای  دولت  کارآیی  بر  دلیلی  هیچ 

 دهد. نمی

همکاران  و  هزینه2018)  6موراکیونیو  که  دریافتند  رشد  (  داخلی  بدهی  و  مکرر  های 

نقش  های سرمایه و بدهی خارجی وقتی  اندازد در حالی که هزینهاقتصادی را عقب می

 
1 Liu & Martinez 
2 Ndubuisi 
3 Ogundajo & Onakoya 
4 Kimaro et al . 
5 Sub-Saharan African 
6 Morakinyo et al. 
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اقتصاد بین دوره  سیاست ارزیابی می   2014-1981های مالی را در رشد  کنند،  میالدی 

  کنند.رشد اقتصادی را تحریک می 

همکاران  و  بر  2018)  1خوسینی  را  اندونزی  مالی  سیاست  و  تجارت  بودن  باز  تأثیر   )

و  برای تجزیه  بررسی کردند. روش مدل تصحیح خطا  اقتصادی  و رشد    نابرابری درآمد 

اثر طی دوره   نشان می  2015تا    1980تحلیل  نتایج  استفاده شد.  باز  میالدی  که  دهد 

شود. تأثیر  تواند نابرابری را بهبود بخشد اما در عین حال مانع رشد میبودن تجارت می

می ایجاد  مالیات  آوری  جمع  با  فقط  نابرابری  کاهش  در  مالی  مؤقتی  سیاست  اما  شود 

ها و بهداشت رشد را  های دولت در زیرساختثابت شد که هزینهاست. در همین حال،  

های بخش آموزش و پرورش و جمع آوری مالیات  کند. از طرف دیگر، هزینهتشویق می 

 تواند مانع رشد شود. در واقع می

تجارت کل    نیرابطه همزمان ب  وجود  نییبا هدف تعای را  مطالعه  (2019)  2پاول و گوس

  ی مال   استی سو    درآمد  یرشد، نابرابر،  گروه  ک یاقتصاد در حال ظهور بازار به عنوان    13

اندانجام    میالدی  2010-1980دوره    یبرا تخم  ک ی .  داده  همزمان  پانل  زده    ن یمدل 

درآمد و تجارت کل در    ی، نابرابر یرشد اقتصاد  نیشکل معکوس ب  Uشده است. رابطه  

  ی و درآمد سرانه در معادله نابرابر  یدرآمد، رشد اقتصاد  ی ابرابر، ن  یمعادله رشد اقتصاد

رشد    ن یدو طرفه ب  یرخطیرابطه غ   کی ، وجود  نیمشهود است. بنابرا  ل درآمد و تجارت ک

،  یخطریروابط غ  نیاست. جدا از ا  مشخص شده درآمد و تجارت کل    ی، نابرابری اقتصاد

  ، یانسان   ه ی، سرماتیرشد جمع  تورم،   ، هیناخالص سرما  لی تشک   ،مثبت و قابل توجه  ریتأث

سیمال   استیس داخل  یپول   است ی،  اعتبار  خصوص  ی و  بخش  اقتصاد  یبه  رشد  ؛  یبر 

ساله    65افراد    تیو تورم در کل تجارت؛ تجارت کل، رشد جمع  هیناخالص سرما  لیتشک

  ی منف  ر ی، تأثن یمچنشده است. ه مشاهده  ی مال ی ها استی در س  ی اسی س ستم یو باالتر، س

معن  نابرابر  ی مال   است ی س  ، دار  یو  نابرابر  یبر  و  بر س   یدرآمد  آشکار    ی مال  است یدرآمد 

 شده است.

وابیدان  را در میان سیاست2020)  3آریمو  نابرابری  ( علیت  و  اقتصادی  مالی، رشد  های 

علیت در میان این  کشور منتخب آفریقایی با هدف شناسایی جهت    26درآمد در حدود  

 
1 Khusaini 
2 Pal & Ghose 
3 Aremo & Abiodun 
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بررسی می راهمتغیرها  رویکرد  این  و مشکالت رشد  حلکند.  درآمد  نابرابری  برای  هایی 

دهد. برای دستیابی به این هدف،  اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ارائه می 

و  کشورهای جنوب صحرای آفریقا به سه کشور با درآمد کم، کشورهای با درآمد متوسط  

درآ علی گرنجری چند  با  روش  از  علیت  بررسی  برای  تقسیم شدند.  باال  به  متوسط  مد 

یافته استفاده شد.  نشان میمتغیره  با  ها  و کشورهای  درآمد  دهد که در کشورهای کم 

پایین، هیچ علیتی قابل طرح در بین سه متغیر احتماالً نشان دهنده عدم  درآمد متوسط  

سیاست ندارد.  مؤثرگذاری  وجود  رشد    وجود  از  جهته  یک  علیت  یک  حال،  این  با 

 باال پیدا شد.اقتصادی تا نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد متوسط 

همکاران  و  و  2020)  1گوناسینگ  اقتصادی  رشد  بر  مالی  سیاست  تأثیرمتغیرهای   )

با درآمد باال برای    OECDکشور عضو   19های یک گروه متعادل از نابرابری درآمد با داده

کنند. یک سیستم معادالت همزمان تخمین زده شده است که  برآورد می   1995-2015

مؤلفه به  را  نابرابری درآمد  و  اقتصادی  مرتبط می های مختلف سیا رشد  مالی  کند.  ست 

هزینه افزایش  مالی،  روش  از  نظر  کاهش  صرف  را  درآمد  نابرابری  مجدد،  توزیعی  های 

های غیر  دهد. تأثیر کلی خالص هزینهدهد اما رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار نمیمی

درآمد   نابرابری  افزایش  غیرمستقیم  مالیات  دریافت  و  مستقیم  مالیات  دریافت  توزیعی، 

افزایش هزینه  است. نتایج  تأمین  این  مالیات مستقیم  از طریق  که  را  توزیع مجدد  های 

 دهد. شود، به عنوان وسیله ای برای کاهش نابرابری درآمد نشان میمی

-1352های  سری زمانی طی سال  های دادهبا استفاده از  (  1388)  2فالحتی و همکاران 

مدل1384 با  ،  را  برآورد  ی  زمان  هم  معادالت  سیاست  اند کردهروش  اثر  مالی  و  های 

. نتایج نشانگر آن است که  اندمورد بررسی قرار دادهها( بر رشد اقتصادی  )مالیات و یارانه

بهبود درآمد و کاهش رشد  سیاست باعث  یارانه(  های مالی در کشور )افزایش مالیات و 

است شده  طرفی  اقتصادی  از  درآمده.  سبب افزایش  داخلی،  تولید  و  نفتی  برابری   ای 

رشد   در  منفی  نقش  جمعیت  رشد  نرخ  و  شده  اقتصادی  رشد  بهبود  و  درآمد  توزیع 

 .اقتصادی داشته است

 
1 Gunasinghe 
2 Falahati et al.  
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های مالی بر روی فقر در  سیاست   ای به بررسی اثر( در مطالعه1390)  1رهبر و سرگلزایی 

-وش خود رگرسیونی با وقفه با استفاده از راند. در ایران پرداخته 1363-1386طی دوره 

توزیعی  سیاستأت  ،( ARDL)  های  توزیع  ثیر  چنین  هم  و  اقتصادی  رشد  بر  مالی  های 

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مخارج مصرفی دولت و    است.  درآمد بررسی شده

و مخارج عمرانی و هم چنین مخارج   فقر  بدتر شدن شاخص  مالیاتی سبب  درآمدهای 

 . اجتماعی دولت سبب بهتر شدن شاخص فقر شده است

همکاران  و  به1396)  2صادقی  سیاست  (  تاثیر  درآمد  بررسی  توزیع  بر  دولت  مالی  های 

عامل  .  پردازندمی برداری  از روش خودرگرسیون  منظور  این  و   (FAVAR)  افزودهبرای 

متغیر کالن استفاده شده است. توابع    99برای    1369-1393های فصلی طی دوره  داده

دهد یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در  مدل نشان می  یواکنش آنی برآورد

-وجب بدتر شدن توزیع درآمد میمخارج جاری دولت ضریب جینی را افزایش داده و م

مالیات شوک  دولت،  عمرانی  مخارج  شوک  که  حالی  در  شوک  شود؛  و  مستقیم  های 

 گردند.  های غیرمستقیم با کاهش ضریب جینی باعث بهبود توزیع درآمد می مالیات

بررسی پیشینه تحقیق نشان از این دارد که عمدتاّ در مطالعات پیشین، بررسی سیاست  

رشد اقتصادی یا بصورت مجزا بر نابرابری مد نظر قرار گرفته است، درحالی که  مالی بر  

نظر گرفتن توزیعی    در  و  اثرات کالن  بررسی همزمان  نابرابری در معادالت رشد،  معیار 

امکان سیاست را  مالی  میهای  در    .کندپذیر  درآمد  توزیع  بسیاری  مطالعات  همچنین 

از   یکی  جینی  ضریب  اند.  کرده  بررسی  جینی  ضریب  شاخص  از  استفاده  با  را  ایران 

متداولترین شاخص های ارزیابی توزیع درآمد است که به تغییرات میانی درآمد حساس  

ام واسطه  به  و  است  اجتماعی  رفاه  تابع  از  برگرفته  اتکینسون  اما شاخص  است.  کان  تر 

انتخاب پارامتر تابع این قابلیت را دارد که نابرابری را در سطوح مختلف درآمدی جامعه  

توزیع   میان  ارتباط  بررسی  مقاله  این  متمایز  وجوه  از  یک  بنابراین  نماید.  گیری  اندازه 

 باشد.درآمد و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص اتکینسون می

 

 

 

 
1 Rabar & Sargolzaei   
2 Sadeghi et al. 
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 معرفی الگو و روش تحقيق  -3

 بيزين ور  -1-3

گیرد الزم است به  هنگامیکه رفتار یک یا چند متغیر سری زمانی مورد بررسی قرار می

ارتباط این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادالت همزمان توجه شود. در چنین  

الگویی   برآورد چنین  از  قبل  برونزا هستند.  نیز  تعدادی  و  برخی متغیرها درونزا  الگویی 

اطمین  است  رویه  الزم  دارند.  قابلیت شناسایی  این سیستم  معادالت  ان حاصل شود که 

معمول این است که فرض شود تعدادی از متغیرهای برونزا تنها در برخی معادالت الگو  

می متغیرهای  وارد  باید  همزمان  معادالت  سیستم  الگوی  برآورد  از  قبل  بنابراین  شوند. 

طبقه درونزا  و  برونزا  دسته  دو  به  را  ضرایب  بالگو  برای  را  قیدهایی  سپس  کرد،  ندی 

(. این امر به 1377،  1متغیرهای الگو اعمال کرد تا به شناسایی الگو دست یافت )گجراتی

سیمز  سوی  از  بین  1980)  2شدت  واقعاً  اگر  وی  عقیده  به  گرفت.  قرار  انتقاد  مورد   )

یرها را به یک  ای از متغیرهای الگو، همزمانی وجود داشته باشد، باید همه متغمجموعه

چشم نگریست و قضاوت قبلی در مورد درونزا با برونزا بودن متغیرها صحیح نیست؛ در  

)اندرس  کرد  ارائه  را  ور  بیزین  الگوی  راستا  نوعی  1389،  3همین  واقع  در  مدل  این   .)

هایی از کل متغیرهای حاضر در سیستم معادالت  ارتباط خطی بین متغیر وابسته و وقفه

 شود. ها توسط محقق تعیین میه تعداد وقفههمزمان است ک

در مورد یک پارامتر   در آمار بیزی با اشاره به یک مجموعه اطالعات که خارج از نمونه

دارد که مجموعه نکته  این  به  اشاره  تابع   وجود دارد  قالب  نمونه در  از  برآمده  اطالعات 

از قبل در مورد پارامتر وجو مایی و مجموعه تن درس د دارد در قالب توزیع  اطالعاتی که 

توزیع پسین    نمایش داده شود. حال بر اساس مفهوم قاعده مشـهور بیز در آمار،  پیشین 

  درستنمایی به دست آمده از نمونه متناسب با حاصلضرب توزیع پیشین پارامتر در تابع 

  چندین دارای ( غیر بیزی) مقایسه با تحلیل کالسیک   آماری خواهد بود. تحلیـل بیزی در 

می مزیت   .باشـدمزیت  از  بیکی  تحلیل  یک  در  کـه  است  این  بیزی  تحلیل   زییهای 

است که اسـتنباط   ای وجود دارد. مزیت دیگر ایندخالت دادن اطالعات غیر نمونه امکان 

به درایه  آمـاری   کوواریانس -های ماتریس واریانسدرایه هـای مـاتریس ضـرایب وراجع 

 
1 Gujarati 
2 Sims 
3 Enders 
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بی با دیدگاه  امکانه  ب زی پسماندهـا  این کار  سهولت  با دیدگاه غیربیزی  پذیر است ولی 

بیزی توانـدمی تحلیل  یک  دیگر  مزیت  باشد.  ناممکن  مواردی  در  و  دشوار  در   بسیار 

توان پارامترهای مدل  نمی مواردی است که طـول سری زمانی کم باشـد در این صورت 

تواند به عنوان یک روش  میصورت روش بیزی   را به روش کالسیک برآورد نمود، در این 

 (.1386، 1)خردمندنیا و طیبی  شود  جایگزین تلقی

سیمز  توسط  برداری  خودرگرسیون  پیشنهادی  عنوان  1980،  1972)  2مدل  به   ،  )

سازی  طور گسترده در مدلهای معادله همزمان، ابزاری است که بهجایگزینی برای مدل

می استفاده  کالن  مدل  اقتصاد  در  معادالت  VARشود.  مدل  مورد  در  که  همانطور   ،

شوند بدون  زا وارد مدل میهمزمان )ساختاری( وجود دارد، همه متغیرها به عنوان درون

 اینکه به عنوان برون زا یا درون زا متمایز شوند.  

اصلی از  یکی  این مدلاما  نقاط ضعف  اسـت کـهترین  این  از  نمی ها  زیادی  تعداد  توان 

افزایش متغ زیرا  گرفت،  کار  به  آن  در  را  از   یرها  سرعت  به  الگو  این  در  متغیرها  تعداد 

پژوهشگر را بـه سمت گزینش   VARمتغیرها در الگـوی   کمی.  کاهددرجه آزادی آن می

بین  می از  سوق  مختلف  اس متغیرهای  آن،  پیامد  کـه  ناکارآت دهد  ازمفاده  اطالعات   د 

اقتصادی   آمارهای  در  اینکـهموجود  ضمن  بود.  محدود   خواهد  از  گزینشـی  استفاده 

بهار و  )پیش   دهد ها بر اقتصاد بدست نمیشوک متغیرهـا ارزیابی جامع و کاملی از اثر

 (.1392، 3همکاران 

انجام جهت  حد،  از  بیش  پارامتر  مشکل  رفع  روش  بینیپیش  برای  از  درست،  های 

BVAR  از می اسـتفاده  استفاده کرد.  تعداد ضرایب  BVAR مدل    توان  موجـب کاهش 

در  شودمی مدل  ضریبمدل.  هر  برای  ضرایب  حذف  جای  به  بیزین،  توزیع    های  یک 

توزیع احتمالی با  b ضریب   شود. برای مثال پژوهشـگر بـرایاحتمال در نظر گرفته می

واریانس  ای که هر چه مقدار ایـن  گیرد به گونهمی در نظر   2  نسامیانگین صفر و واری

اطمینان     bنشاندهنده آن است که پژوهشگر نسـبت به صفر بودن ضریب  کـمتـر باشـد 

 (.1392، 4هنر و همکاران )صاحب  بیشتری دارد

 
1 Kheradmandnia & Tayebi (2007) 

 ( 1980)  رجوع کنید به سیمز  2
3 Pishbahar et al. (2013) 
4 Sahebhonar et al. (2013) 
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های بیزین دارای سه جز اساسی شامل تابع چگالی پیشین، تابع درستنمایی و تابع  مدل

توان  پیشینی در مدل استفاده شود میچگالی پسین است. بسته به اینکه از چه نوع تابع  

به نتایج مختلفی دست یافت. در مدل خودرگرسیون برداری بیزین چندین تابع پیشین  

معروف که  دارد  لیترمنوجود  یا  مینسوتا  پیشین  تابع  آنها،  دان،    1ترین  توسط  است که 

 لیترمن و سیمز معرفی شده است. 

 ترش داد: توان به صورت زیر گسمعمولی را می  VARمدل 

𝑌𝑡 = 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝛽2𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝐷𝑧𝑡 + 𝜀𝑡 (3                                   )  

𝑛 بردار    𝑌𝑡که در آن   × 𝑛های  به ترتیب ماتریس  Dاست.    زادرونمتغیرهای    1 × 𝑛    و

𝑛 × 𝑑    ،است𝑧𝑡    بردار𝑑 × برون  1 حالیکه  متغیرهای  است در  𝑛بردار    𝜀𝑡زا  × خطای    1

 است. Σکواریانس -مستقل، یکسان و دارای توزیع نرمال با ماتریس واریانس

    𝜀𝑡
 ∼ 𝑖𝑖𝑑(0,) 𝛽𝑡(𝑡 = 1، … ،𝑝) (4                                                           )  

استفاده کرد. اما این در عمل برخی از    Σو    Bتوان برای استنتاج  از نظریه مجانبی نیز می

زیرا یک مدل   به وجود می آورد  اقتصاد کالن    VARمشکالت را  معمولی در تحقیقات 

به    VARشامل تعداد زیادی پارامتر است و اندازه نمونه اغلب در مقایسه با اندازه مدل  

رو مجانبی،  نظریه  برای  ای  گزینه  رابطه،  این  در  نیست.  بزرگ  کافی  بیزی  اندازه  یکرد 

کیسکین  و  )کاراگاز  کند  ترکیب می  با هم  را  قبلی  توزیع  و  نمونه  اطالعات  ،  2است که 

2016 .) 

حلی که  ( ارائه شد. راه1980)  3در ابتدا توسط لیترمن   VARرویکرد بیزی برای تخمین  

وی طرفداری کرد این است که بتوان از برآورد بیش از حد مشخص، بدون نیاز به اعمال  

بیزی  برآورد  مزایای روش  از  دیگر  یکی  استفاده کرد.  بر ضرایب  محدودیت دقیق صفر 

های کوچک است )سیکارلی و  داشتن عملکرد تخمین بهتر از روشهای جایگزین در نمونه

مزیت  (.2003،  4ریبوچی  دادن  از  دخالت  امکان  که  است  این  بیزی  تحلیل  دیگر  های 

غیر ازنمونهاطالعات  دارد.  وجود  درایه  ای  به  راجع  آماری  استنباط  ماتریس  طرفی  های 

به سهولت    -های ماتریس واریانسضرایب و درایه با دیدگاه بیزی  کوواریانس پسماندها 

 ( 1393پذیر است )پیش بهار و همکاران، امکان

 
1 Litterman/Minnesota Density Function 
2 Karagöz & Keskin 
3 Litterman   
4 Cicarelli & Rebucci 
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 توان کوتاه تر به شرح زیر نوشت:( را می3به منظور معرفی روش تخمین بیزی معادله )

yt = Xt + εt (5                                                                                    )  

آن   در  Xtکه  = (In ⊗ Wt−1)    ماتریسn × nk  ،Wt−1 = (Yt−1
′ . … . Yt−p

′ . zt
′)

′ 

kماتریس   × 1 ،β = vec(β1. β2. … . βp. D)   ماتریسnk ×  است.  1

شامل  تکنیک   .است  Σو    Bمدل    مجهول   ی پارامترها بیزین  برآورد  تابع  های  ترکیب 

مدل  درست است.     VARنمایی  پارامترها  توزیع  تابع  به  توجه  با  پیشین  اطالعات  با 

ها به  برآورد پارامترها با ترکیب عملکرد احتمال پارامترهای زیر )که چگالی احتمال داده

 پارامترهای مدل بستگی دارد( کامالً ساده است. 

L(y|,  ) ∝
−

T

2𝑒𝑥𝑝 {−
1

2
t(yt−Xt)′ −1(yt − xt)} (6                         )

به داده ها پارامترها    مشروط  پارامترهایو توزیع مشترک    p ،  B ،  Σ ،  بیز، از طریق قانون  

 توزیع خلفی مشترک به شرح زیر بدست می آید. 

p(β.y) =
p(β.)L(y.)

p(y)
     ∝  p(.)L(y.) (7                                  )  

 . 1معنای »متناسب«است  به ∝

توز مهمتر  ع یانتخاب  مدل  نی مناسب  در  )است.    ی زیب  ی سازمرحله  با  1986لیترمن   )

را   خود  قبلی  موارد  کالن،  اقتصاد  زمانی  سری  های  داده  آماری  قاعده  سه  به  توسل 

 (2سری های زمانی اقتصاد کالن،  ( رفتار روندی معمول در بیشتر  1کند:  مشخص می

این واقعیت که مقادیر جدیدتر یک سری معموالً حاوی اطالعات بیشتری در مورد ارزش  

گذشته مقادیر  به  نسبت  مجموعه  این  و   فعلی  مقادیر   (3است  که  است  واقعیت  این 

از مقادیر   آن  فعلی  بیشتری در مورد وضعیت  اطالعات  گذشته یک متغیر معین حاوی 

 (.2016تغیرهای دیگر است )کاراگاز و کیسکین، گذشته م

 ها الگوی تحقيق و داده  -2-3

داده از  ما  مطالعه،  این  دوره   در  برای  ساالنه  می  1363-1398های  در  استفاده  کنیم. 

اندازه اتکینسون  شاخص  با  درآمد  نابرابری  مطالعه،  این  متغیرهای  و  مورد  شده  گیری 

از گزارش  داده ناخالص  های الزم آن  تولید  مرکز آمار استخراج شده است. متغیر دیگر، 

می  قرار  استفاده  مورد  اقتصادی  رشد  نماینده  عنوان  به  واقعی  مورد  داخلی  در  گیرد. 

 
 ( 2003رجوع کنید به سیکارللی و ریبوچی ) 1



 

 

 

 
  

 

 

 

 اقتصادی: رویکرد خودرگرسیون...رشد -نقش دولت در مبادله نابرابری درآمد             178  

هزینه ما  مالی،  و سرمایه متغیرهای سیاست  دولت  در سمت  های جاری  عمومی  گذاری 

های جاری  اریم. هزینههزینه و مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم در طرف مالیات د

ها و نقل و انتقاالت  شامل دستمزد و حقوق، هزینه کاالها و خدمات و یارانه  عمدتاًدولت  

غیر مالیات  است.  سود  و  درآمد  بر  مالیات  شامل  مستقیم  مالیات  شامل  است.  مستقیم 

متغیرهای  های خام تمام  مالیات بر کاالها و خدمات )مالیات بر ارزش افزوده( است. داده 

 . گردیده استهای بانک مرکزی استخراج مورد استفاده در این مطالعه از پایگاه داده

بهره با  مطالعه،  این  هدف  به  دستیابی  از  برای  ایبووا  مطالعه گیری  (،   2021)  1تجربی 

 گردد: معادله رگرسیونی خطی به صورت زیر معرفی می 

𝐴𝑇𝐾𝑡 = 𝐶 + 𝛼1𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛼2𝐶𝐸𝑡 + 𝛼3𝐼𝑁𝑉𝑡 + 𝛼4𝐷𝑇𝐴𝑋𝑡 + 𝛼5𝐼𝑇𝐴𝑋𝑡 + 𝜀𝑡  (8)    

( اتکینسون  شاخص  آن  در  )ATKکه  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  از  تابعی   )RGDP  ،)

( دولت  جاری  ) CEمخارج  دولت  عمرانی  مخارج   )INV( مستقیم  مالیات   ،)DTAX  و  )

 شود.  ( تعریف میITAXمالیات غیرمستقیم )

 نتايج برآورد الگو و تحليل  -4

 آزمون مانايی  -1-4

بروز رگرسیون از  به منظور جلوگیری  الگو و  برآورد  از  از آزمون مانایی  قبل  های کاذب، 

متغیرها استفاده شده است. در صورت وجود نامانایی در متغیرها، نتایج به دست آمده از  

ر  تواند به برآورد رگرسیون کاذب و تفسیرهای نادرست منجهای اقتصادسنجی میروش

آزمون متغیرها،  مانایی  بررسی  جهت  راستا،  این  در  فولر    شود.  دیکی  واحد  ریشه 

ارائه شده است. است.    1( به کار گرفته شده و نتایج آن در جدول  2ADFیافته ) تعمیم

-یافته نشان مینتایج بدست آمده از بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم

 .شوندگیری پایا میطح ناپایا بوده و با یکبار تفاضلدهد که تمامی متغیرها در س

 ADF(: نتايج آزمون ريشه واحد  1جدول )
 آماره آزمون در تفاضل مرتبه اول  آماره آزمون در سطح متغیر

ATK 0786/2- 

(2540/0 ) 

5053/8- 

(0000/0 ) 

CE 4479/0- 0868/5- 

 
1Yeboua.  
2Fuller Test-Augmented Dickey.  
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(5115/0 ) (0016/0 ) 

INV 1429/0 

(7207/0 ) 

1091/4- 

(0154/0 ) 

ITAX 0953/3- 

(1235/0 ) 

2345/4- 

(0105/0 ) 

DTAX 4612/0- 

(9808/0 ) 

5113/4- 

(0053/0 ) 

GDP 6244/0- 

(9710/0 ) 

5419/6- 

(0001/0 ) 
 مالحظات: اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال است. 

 های تحقیق منبع: یافته

 تعيين وقفه بهينه   -2-4

بودن   مانا  از  اطمینان  از  الگوهای  پس  اینکه  به  توجه  با  الگو،  برآورد  از  قبل  و  متغیرها 

شود، الزم است طول وقفه بهینه برای خودرگرسیون برداری شامل متغیرهای با وقفه می

آنها مشخص شود. برای این منظور، معیارهای اطالعاتی مختلفی مانند شوارتز، آکاییک و  

ر شوارتز برای تعیین تعداد وقفه بهینه  کویین وجود دارد که در این مطالعه از معیا -حنان

 استفاده شده است.

 BVAR(: تعداد وقفه بهينه الگوی  2جدول )
 معیار شوارتز  طول وقفه

1 7208/6- 

2 2046/5- 

3 9068/4- 

4 *0967/9- 

 های تحقیق منبع: یافته

است. چون کمترین مقدار برای   4، وقفه بهینه برای الگو، وقفه  2  با توجه به نتایج جدول

 معیار شوارتز در وقفه چهار است.

 آزمون ريشه واحد دايره-3-4

یافته مشخص شد که تمامی متغیرهای مطالعه  با توجه به نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم

بهینه   وقفه  و همچنین  نامانا هستند  در سطح  انتخاب    4حاضر،  معیار شوارتز  براساس 
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گردید. بنابراین در این قسمت برای اطمینان از مجازی نبودن رگرسیون اقدام به آزمون  

الگوی   ثبات  عدم  صورت  در  شد.  نیز  رگرسیونی  مدل  کل  واحد    رسیون رگخود ریشه 

بیزین  الگو    برداری  پایداری  به منظور بررسی  قابل اطمینان نیستند،  نتایج بدست آمده 

های مشخصه  کنیم. این نمودار معکوس ریشهاستفاده می  ARتخمین زده شده از نمودار  

 دهد. را نشان می ARیک فرایند 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 دايره (: آزمون ريشه واحد 2نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته

تر از یک باشند و به عبارت دیگر داخل دایره واحد  ها کماگر قدرمطلق تمام این ریشه

الگو   بیزین  رگرسیونخودقرار گیرند  نمودار    برداری  پایدار است.   ARتخمین زده شده 

دایره  های مشخصه داخل  دهد که معکوس همه ریشهنشان می  2مدل در نمودار شماره  

 کند. را تأمین می برداری بیزین رگرسیونخودگیرند و شرط پایداری الگو واحد قرار می

   BVARبرآورد الگو  -4-4

قسمت به نتایج تخمین الگو    های ریشه واحد و تعیین وقفه، در اینبعد از بررسی آزمون

 شود.  می بر اساس روش بیزین ور پرداخته

طریق   از  بیزین  میرویکرد  پیشین  مورد  توابع  در  را  محققان  اولیه  باورهای  تواند 

سازی دخیل کند. در واقع، محققان از اطالعات اولیه خود در  پارامترهای مدل در مدل



 

 

 

 

 

 

 

 

 181                     1401/ زمستان 4شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوی داده انواع مدلمورد  و  اقتصاد کالن  را  های  توابع پیشین مناسب  های ساختاری، 

 سازند.قید می کنند و از این رو مدل را م انتخاب می  VARبرای مدل 

تابع پیشین وجود   بیزین چندین  برداری  بیان شد، در مدل خودرگرسیون  همانطور که 

ترین آنها، تابع پیشین مینسوتا یا لیترمن است که در این مقاله از این  دارد که معروف

بهره گرفته شده است.   الگو در جدول  تابع  این  برآورد  از  آمده  به دست  نشان    3نتایج 

 ت.داده شده اس

 BVAR(: نتايج حاصل از برآورد الگو  3جدول )

 ضریب متغیر ضریب متغیر ضریب متغیر

LATK(-1) 1323/0 LCE(-1) 0162/0 DTAX(-1) 0072/0- 

LATK(-2) 0277/0 LCE(-2) 0043/0 DTAX(-2) 0019/0- 

LATK(-3) 0042/0 LCE(-3) 0022/0- DTAX(-3) 0055/0- 

LATK(-4) 0009/0- LCE(-4) 0048/0- DTAX(-4) 0048/0- 

LGDP(-1) 0336/0- INV(-1) 0177/0 ITAX(-1) 0138/0 

LGDP(-2) 0061/0- INV(-2) 0024/0 ITAX(-2) 0024/0 

LGDP(-3) 0063/0- INV(-3) 0014/0- ITAX(-3) 0003/0- 

LGDP(-4) 0068/0- INV(-4) 0013/0- ITAX(-4) 0002/0- 

C 9283/0-  

 تحقیق های منبع: یافته
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 1العمل آنی الگوتوابع عكس-4-5

مشکل می تفسیر  معموالً  را  بیزین  برداری  الگو خودرگرسیون  برآورد شده  توان ضرایب 

دهند به همین دلیل  کرد به ویژه وقتی که ضرایب با وقفه یک متغیر، تغییر عالمت می 

تابع عکس که  برآورد میاست  را  رفتار  العمل  آن  به کمک  تا  را در طول  کنند  متغیرها 

 زمان در اثر یک انحراف معیار تغییر در جمله اختالل معادالت مورد بررسی قرار دهند. 

تابع عکس متغیرهای  یک  به  وارده  شوک  معیار  انحراف  یک  اثرات  واقع  در  آنی،  العمل 

العمل  کند. بنابراین تجزیه و تحلیل واکنش به ضربه و یا عکسدرونزا در الگو را بیان می 

بکار می آ الگو  تأثیرات متقابل میان متغیرهای  راستای بررسی  ابزاری در  به عنوان  -نی 

-های سیاستی پیشتر اثر شوکتر و جامع( به منظور تحلیل مناسب1980روند. سیمز )

العمل تحریک و تجزیه واریانس را  بینی نشده بر متغیرهای کالن، استفاده از توابع عکس

 پیشنهاد نمود.  

العمل شاخص اتکینسون و همچنین رشد اقتصادی نسبت به یک  العه، عکسدر این مط

تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه یک انجراف معیار در هر یک از متغیرهای درونزای الگو  

مالیات دولت،  عمرانی  مخارج  دولت،  جاری  مخارج  مالیاتشامل  و  مستقیم  های  های 

 .نشان داده شده است 3غیرمستقیم در نمودار 

 تكانه وارده بر مخارج جاری دولت  -الف

 واکنش شاخص اتکینسون                                            واکنش رشد اقتصادی 
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 تكانه وارده بر مخارج عمرانی  -ب

 واکنش رشد اقتصادی                  واکنش شاخص اتکینسون                           

 
1 Impulse-Response 
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 BVARواكنش حاصل از برآورد الگو  -(: توابع ضربه2نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته

واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی را در قبال تکانه وارد شده از سوی    2نمودار  

الگو   برآورد  از  که  دیگر  شده  BVARمتغیر  دوره   اندحاصل  برای  نشان    10را  را  ساله 

اقتصمی تا دو سال  دهد. تحلیل واکنش رشد  تکانه در مخارج جاری دولت  به یک  ادی 

نماید. که نشانگر اول کاهشی و بعد از آن روند کاهشی با شیب تقریباً ثابتی را حفظ می

که شامل   دولتی  مخارج جاری  افزایش  که  است  و  آن  کاالها  هزینه  و حقوق،  دستمزد 

رشد اقتصادی دارد. همچنین  شود تأثیر منفی بر  میها و نقل و انتقاالت  خدمات و یارانه
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واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مخارج جاری دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و بعد  

ابتدا   در  افزایش مخارج جاری دولت  از  بعد  عبارت  به  آن دارد.  به  واکنش منفی  آن  از 

بدتر می  نابرابری درآمد  با گذشت چندین دوره زمانی، شاهد روند  توزیع  شود و سپس 

 هشی در شاخص اتکینسون هستیم.  کا

تحلیل واکنش آنی رشد اقتصادی به یک تکانه مخارج عمرانی دولت مثبت است و بعد از  

سال تأثیر    2کند. به عبارت دیگر، پس از گذشت  دو دوره روند تقریباً ثابتی را حفظ می

نگر اثر  کند که نشامثبت و فزاینده مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی نمود پیدا می

سرمایه شاخص  بلندمدت  آنی  واکنش  تحلیل  همچنین،  است.  کشور  تولید  بر  گذاری 

اتکینسون بیانگر آن است که وارد شدن یک تکانه به متغیر مخارج عمرانی دولت نیز تا  

و کاهنده می اثر منفی  این  از آن  اما پس  اثر مثبت داشته  شود. یعنی،  پایان دوره دوم 

دوره اثر مستقیم خود بر توزیع درآمدی را    2دولت بعد از  شوک مثبت مخارج عمرانی  

نشان خواهد داد. به عالوه، اثر تکانه مخارج عمرانی دولت بر شاخص اتکینسون تا دوره  

بوده است. در واقع، یک شوک مثبت مخارج   نزولی  از آن  دوم مثبت و صعودی و پس 

نابرابری درآمدی  عمرانی در کوتاه به بدتر شدن  از دو دوره  میمدت منجر  بعد  اما  شود 

 شود.  شود و منجر به بهبود توزیع درآمد میاین اثر کاهشی و منفی می

مالیات مستقیم بر رشد اقتصادی با نرخ مالیمی تا پایان دو دوره اول مثبت و    اثر تکانه

می قرار  مشخصی  و  ثابت  اندازه  در  آن  از  پس  و  است  دیگر،  صعودی  عبارت  به  گیرد. 

رشد   مالیات  واکنش  تکانه  دیگر،  طرف  از  است.  مثبت  مستقیم  مالیات  به  اقتصادی 

بی اول  دوره  سه  پایان  تا  درآمدی  نابرابری  توزیع  بر  آن  مستقیم  از  پس  و  است  تأثیر 

دهد. به عبارت بهتر پس از سه دوره افزایش مالیات  نسبت به آن واکنش منفی نشان می 

 شود. مستقیم باعث بهبود در توزیع درآمد می

در نهایت اثر تکانه مالیات غیرمستقیم بر رشد اقتصادی همانند مالیات مستقیم با نرخ  

افزایش   بدان معنی است که  این  مثبت و صعودی است.  اول  دوره  دو  پایان  تا  مالیمی 

واکنش  ها میمالیات باشند. در سوی دیگر  اقتصادی در کشور  افزایش رشد  تواند عامل 

-یات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده به طوری که بیش شاخص اتکینسون به تکانه مال

ترین واکنش را در میان موارد فوق داشته است. بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته  

می  نشان  واکنش  آن  به  منفی  با شیب  و  افزایش  شده  با  ابتدا  در  دیگر،  بیانی  به  دهد. 

شود این بدان علت است  بدتر می   مالیات غیرمستقیم توزیع نابرابری درآمدی تا دو دوره
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گذاری باعث تضعیف  های مالیاتی باال از طریق کاهش انگیزه برای تولید و سرمایهکه نرخ

می خود  اقتصادی  اهداف  به  رسیدن  برای  تقویت  بخش خصوصی  با  آن  از  بعد  و  شود؛ 

 د. کنپذیر توزیع درآمدی بهبود پیدا میستانی و حمایت از اقشار آسیبنظام مالیات

 تجزيه واريانس   -6-4
جدول   در  واریانس  می  4تجزیه  تماماً  نشان  متغیر  این  واریانس  اول  دوره  در  که  دهد 

شود. اما به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شده و بر  توسط خود متغیر توضیح داده می
دهد که  شود. ستون مربوط شاخص اتکینسون نشان می اهمیت سایر متغیرها افزوده می

اول  گرچه د  دوره دوم    100ر دوره  در  و  توزیع درآمدی  تغییرات  درصد    39/99درصد 
  28/99تغییرات، ناشی از خود متغیر بوده است ولی در دوره سوم تغییرات این شاخص،  

متغیر،   خود  به  مربوط  دولت،    1859/0درصد  جاری  مخارج  تکانه  به  مربوط  درصد 
مستقیم،    00008/0 مالیات  تکانه  به  مربوط  تکانه    1587/0درصد  به  مربوط  درصد 

  0605/0درصد مربوط به مالیات غیرمستقیم و در نهایت   3094/0مخارج عمرانی دولت، 
است. همانطور که مشاهده می اقتصادی  به رشد  مربوط  متغیرهای  درصد  بین  در  شود 

بیش غیرمستقیم  مالیات  و  جاری  مخارج  الگو،  توضیحتوضیحی  درصد  دهندگی  ترین 
 اند. تکینسون را طی دوره مورد بررسی به خود اختصاص دادهتغییرات شاخص ا

واريانس برای شاخص اتكينسون حاصل از برآورد الگو   (: نتايج تجزيه4جدول )
BVAR 

 LATK LCE LDTAX LINV LITAX دوره 
LGDP 

1 000/100 000/000 000/000 000/000 000/000 000/000 

2 3947/99 1452/0 00004/0 1395/0 2628/0 0575/0 

3 2853/99 1859/0 00008/0 1587/0 3094/0 0605/0 

4 2692/99 1866/0 0083/0 1592/0 3124/0 0639/0 

5 1711/99 2441/0 0258/0 1596/0 3121/0 0871/0 

6 0632/99 3078/0 0327/0 1608/0 3128/0 1224/0 

7 9451/98 3761/0 0372/0 1623/0 3141/0 165/0 

8 8269/98 4423/0 0406/0 1637/0 3158/0 2104/0 

 های تحقیق منبع: یافته
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 گيری و پيشنهادها نتيجه -5
های مالی به عنوان یکی از ابزارهای توزیع مجدد و به عنوان  با توجه به اهمیت سیاست

های کلیدی برای دستیابی به  ابزاری برای ارتقا رشد اقتصادی، معموالً یکی از مکانیسم
می حساب  به  برابری  و  کارآمدی  نظر  از  با  اهداف  حاضر  پژوهش  راستا،  این  در  آیند. 
( بیزین  برداری  خودرگرسیون  الگوی  از  بین  BVARاستفاده  رابطه  تأثیر   بررسی  به   ،)

طریق سیاست از  اقتصادی  رشد  و  درآمد  زمانی  نابرابری  بازه  برای  ایران  در  مالی،  های 
 پرداخته است.   1398-1363

ا است.  در  شده  استفاده  درآمدی  توزیع  توضیح  برای  اتکینسون  شاخص  از  مطالعه،  ین 
ناخالص داخلی واقعی، هزینه از متغیرهای تولید  -های جاری دولت و سرمایههمچنین 

گذاری عمومی، مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به عنوان متغیرهای سیاست مالی  
است. شده  استفاده  مالیات  و  هزینه  سمت  فولر    در  دیکی  آزمون  از  استفاده  با  ابتدا 

با  شوند. سپس  گیری پایا مییافته مشخص شد که تمامی متغیرها با یکبار تفاضلتعمیم
 تعیین شده است. 4بیزین وقفه بهینه -استفاده از معیار اطالعاتی شوارتز

قیم  مالیات مستقیم و مالیات غیرمست   تحلیل واکنش آنی رشد اقتصادی به یک اثر تکانه
با نرخ مالیمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت و  

می قرار  و  مشخصی  مستقیم  مالیات  به  اقتصادی  رشد  واکنش  دیگر،  عبارت  به  گیرد. 
مالیات افزایش  که  است  معنی  بدان  این  است.  مثبت  میغیرمستقیم  عامل  ها  تواند 

 اشند. افزایش رشد اقتصادی در کشور ب
مالیات تکانه  هماند  نیز  اقتصادی  رشد  بر  دولت  عمرانی  مخارج  تکانه  اثر  ها،  همچنین 

کند. به عبارت دیگر، پس از  مثبت است و بعد از دو دوره روند تقریباً ثابتی را حفظ می 
سال تأثیر مثبت و فزاینده مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی نمود پیدا    2گذشت  

 کند.  می
تحلی اول  اما  دوره  دو  تا  دولت  تکانه در مخارج جاری  به یک  اقتصادی  رشد  واکنش  ل 

نماید. که نشانگر آن کاهشی و بعد از آن روند کاهشی با شیب تقریباً ثابتی را حفظ می
می  نیز  غیرمولد  که  دولتی  جاری  مخارج  افزایش  که  رشد  است  بر  منفی  تأثیر  باشند 

 اقتصادی دارد.
ون به تکانه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان  تحلیل واکنش شاخص اتکینس

می کاهنده  و  منفی  اثر  این  آن  از  پس   و  مثبت  اول  دوره  از  دو  بعد  عبارتی  به  شود. 
می بدتر  درآمد  نابرابری  توزیع  ابتدا  در  دولت  عمرانی  و  جاری  مخارج  و  افزایش  شود 
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ص اتکینسون و بهبود  سپس با گذشت چندین دوره زمانی، شاهد روند کاهشی در شاخ
ایجاد فرصت باعث  افزایش مخارج عمرانی  اشتغال  توزیع درآمد هستیم.  و  تولیدی  های 

و  می بهداشتی  امکانات  به  و دسترسی  افراد  درآمد  افزایش سطح  با  نهایت  در  که  شود 
شود. در سوی دیگر واکنش شاخص اتکینسون  آموزشی باعث افزایش برابری درآمدی می

به طوری که بیشبه تکانه مالیا  بوده  افزایشی  ترین واکنش را در  ت غیرمستقیم شدیداً 
میان موارد فوق داشته است. بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده و با شیب منفی  

می نشان  واکنش  آن  مالیات  به  افزایش  با  ابتدا  در  که  است  معنی  این  به  و  دهد. 
شود و سپس بعد از آن با تقویت  وره بدتر میغیرمستقیم توزیع نابرابری درآمدی تا دو د

مالیات اقشار آسیبنظام  از  پیدا می ستانی و حمایت  بهبود  توزیع درآمدی  از  پذیر  کند. 
-طرف دیگر، تکانه مالیات مستقیم بر توزیع نابرابری درآمدی تا پایان سه دوره اول بی 

دهد. به عبارت بهتر پس از  تأثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می 
 شود.سه دوره افزایش مالیات مستقیم باعث بهبود در توزیع درآمد می

ثر و بسزایی  ؤباشد نقش مها می الیات به عنوان ابزار سیاست مالی که در اختیار دولتم
کند. نقش نظام مالیاتی کشورها در رسیدن به اهداف  در پیشبرد اهداف دولتها بازی می

و   بهبود  اجتماعی  مالیاتی  نظام  اهداف  مهترین  از  یکی  است.  رنگ  پر  بسیار  اقتصادی 
 .  توزیع درامد است

بهبود   بر اهمیت آن در  مالیات در سطح جامعه و تأکید  فرهنگ  با گسترش  الزم است 
های طبقاتی، این اطمینان به  توزیع درآمد، ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله

قوا که  شود  داده  میمردم  گرفته  نظر  در  جامعه  اقشار  همه  برای  مالیاتی  و  نین  شود 
و   افزایش  مالیاتی  خوداظهاری  آنگاه  ندارد؛  وجود  میان  این  در  تبعیضی  هیچگونه 

آوری و به سمت تولید، رشد اقتصادی  درآمدهای مالیاتی کشور نیز با سرعت بیشتر جمع
می منجر  درآمد  توزیع  بهبود  نهایت  در  بنابرایو  پس  الزم  شود.  تمهیدات  است  الزم  ن 

 جهت ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و کارآمد برای بهبود توزیع درآمد صورت پذیرد.
می دولت  ظرفیتهمچنین  افزایش  به  منجر  که  عمرانی  مخارج  بر  تأکید  با  های  تواند 

های جاری غیرضروری بسترهای  شود و از بین بردن هزینهگذاری میتولیدی و سرمایه
زیرساخت  ساختاری  و  اشتغال  و  تولید  افزایش  آموزشی،  مناسب جهت  و  بهداشتی  های 

 توزیع درآمد در کشور را بهبود بخشد. 
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