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چکیده
توزیع عادالنه درآمد و کاهش فقر در کلیه مکاتب اقتصادی و سیاسی ،از اهمیتی بسییار بیاالیی برریوردار اسیت
دین اسالم نیز برای تحقق عدالت اجتماعی توجه ویژه قائل است؛ بهنحویکه قرآن کیری یکیی از دالییل مای ارسیا
پیامبران و نزو کتب آسمانی را برپایی قسط بر شمرده است برایناساس ،تحقیق حاضر با استفاده از دادههیای آمیاری
استانهای ایران براساس روش دادههای تابلویی ،اثر درآمد سهدرصدی نفت تخصیصی به استانها را بر توزییع درآمید
بین دهی

هیای درآمیدی رضیریب جی،ییو ،میورد بررسیی قیرار داده اسیت نتیای ن یان مییدهید تخصیید درآمید

سهدرصدی نفت بر ضریب جی،ی استانهای ایران تأثیر مع،یی داری دارد بیه ایین مفایوم کیه تخصیید و دادن ارتییار
هزی،ه اعتبارات درآمد سهدرصدی نفت توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانهای ک ور موجب کیاهش نیابرابری
و توزیع متوازن درآمد در جامعه میشود همچ،ین از نتای دیگر این تحقیق اثر مع،یدار بارهوری نیروی کیار و تولیید
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م،اسب جات افزایش بارهوری نیروی کار و جاتدهی درآمدهای نفتی به سرمایهگذاریهای مولد و اشیتاا زا توجیه
جدی نمای،د
كلیدواژهها :درآمد سهدرصدی نفت؛ توزیع درآمد؛ پ،ل دیتا؛ ضریب جی،ی
طبقهب،دیC23-O13-O15-Q43 : JEL

 نویس،ده مسئو  :استادیار،گروه علوم اقتصادی ،دان کده علوم اجتماعی و رفتاری ،دان گاه بین المللی اهل بیت ،تاران ،ایران
ghaffary2@yahoo.com
 دان جوی کارش،اسی ارشد علوم اقتصادی ،دان کده علوم اجتماعی و رفتاری ،دان گاه بین المللی اهل بیت ،تاران ،ایران
malekynasr@gmail.com

نشریه علمی پژوهشهای راهبردی بودجه و مالی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار 1400

مقدمه
همواره عدالت در اجتماع ،از ما ترین اهداف و آرمانهای نظامهای مختلف در کلیه جوامیع
و در تمامی برههها برشمرده میشود؛ بهنحویکه در قرآن کری نیز یکی از اهداف بعثت پیامبران،
برپایی عد و قسط ع،وان شده است رحدید25 ،و جریان روبهرشد تحقیقات در زمی،ه عیدالت در
این اوارر ،حاکی از این است که اقتصاددانان نیاز حرکت اقتصاد را دراینراستا الزامیی مییدان،ید
میزان اهمیت این موضوع را میتوان از مقایسه واژه عدالت 1در مقابیل واژه کیارایی 2در مطالعیات
علمی دریافت نمود و عملکرد ک ور ازلحاظ اقتصادی ،درجات برپایی عدالت میتواند بررسی و
مطالعات روند توزیع درآمد ،فقر و رفاه اجتماعی ،بهصورت شارد کمی انجام شود
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که دلیل اصلی عدم توازن درآمد ،نبود سیرمایه و انباشیت
آن در ک ورهای فقیر است؛ بهنحویکه این امیر موجیب عیدم توانیایی ک یور درجایت اصیال
سییارتارهای اقتصییادی ش یده اسییت امییا اگییر بییه ک ییورهای سرشییار از م،ییابع طبیعییی نگییاه شییود،
تداعیک،،ده رالف مورد فوق است تعداد کثیری از ک ورهایی که دارای م،ابع طبیعیی و معیدنی
غ،ی هست،د ،نظر به ک ورهای که از این م،ابع محروم،د ،در زمی،ه توسیعه اقتصیادی و امحیای فقیر
عملکرد ضعیفتری داشتهاند بهنحویکه درآمیدهای نفتیی موجیب ت یدید وابسیتگی دولیت بیه
ثروتهای طبیعی ،اهما در جمعآوری مالیات ،اشاعه فره،گ رانترواری ،عدم شفافیت دولیت
و عدم پاسخگویی آن ،ت دید شکاف طبقاتی و در مقاطعی ه مصداق نفیرین م،یابع 3شیده اسیت
رصاحب ه،ر و ندری116 :1392 ،و
این در شرایطی است که در دهه هفتاد میالدی پس از افزایش درآمدهای ناشی از م،ابع نفتی و
مازاد سرمایه ه،گفت در ک ورهای صادرک،،ده نفت مثل ایران ،انتظار میرفت که حرکیت سیریع
این ک ورها بهسوی توسعه اقتصادی باشد ،ولی با گذشت نی قرن ،ه،وز برابری فاصله طبقیاتی در
ک ور چ،دان قابلقبو نیست این سؤا مطر میشود که آیا اساساً درآمد سهدرصدی نفیت کیه
1. justice
2. efficiency
3. The resource curse
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مطابق جز سوم ب،د الف ماده  26برنامه ش

توسعه ک ور که ی

سوم به اسیتانهیای نفیترییز و

دوسوم به م،اطق و شارستانهای ک تر توسعهیافته جات اجرای برنامههای عمرانی درقالب بودجه-
های س،واتی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استانها ارتصاص مییابد ،میتواند درجایت
کاهش شکاف طبقاتی در استانهای مختلف ایران مؤثر واقع شود؟
در این مقاله با هدف بررسی تأثیر درآمد سهدرصدی نفتی بر توزیع درآمید بیهترتییب پیس از
بیان مقدمه ،در بخش مبانی نظری تحقیق سعی شده است کانا های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر
توزیع درآمد معرفی و پی ی،ه موجود در این زمی،ه بررسیی شیود در قسیمت سیوم مید پ،یلدیتیا

1

معرفی شده و نتای آن برای موضوع مورد مطالعه تبیین شده اسیت و درنااییت بیه نتیجیهگییری و
ارائه پی ،اادات پردارته شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مفاهیمی چون کاهش فقر و توزیع عادالنه درآمد در کلیه جوامع از ملموستیرین موضیوعات
عرصییه اقتصییاد در گسییتره تحقییق عییدالت تعریییف شییده اسییت رنییادمی و حسیی،وند126 :1394 ،و
محققشدن عدالت اجتماعی و اقتصادی ،شیعار م یترک کلییه مکاتیب فکیری حیوزه هیای علیوم
اقتصادی و اجتماعی است رمحققنیا و همکاران198 :1393 ،و توجه به مقوله توزیع عادالنه درآمد
عالوه بر ای،که از رویکردهای مختلفی برای تحقق آن در قلمرو علیوم اقتصیادی و اجتمیاعی رایی
است ،از اهداف مکاتب اقتصادی و نظام های اجتمیاعی و سیاسیی نییز قلمیداد مییشیود رنیادمی و
حس،وند126 :1394 ،و توزیع درآمد یکی از مقوالت قدیمی و مای اقتصیاد سیاسیی اسیت کیه از
اهمیت بسزایی برروردار است م،ظور از توزیع درآمد این است که درآمد حاصل از تولید چگونه
بین عوامل تولید تقسی شود که درجات امحای شکاف طبقاتی مؤثر باشد رگاسیمی و لیواراری،2
2 :2017و در عصر حاضر ،مسئله یکسانبیودن سیا تمیامی گیروههیا از درآمید ک یوری مطیر
نیست ،بلکه توزیع عادالنه درآمد برمب،ای توانایی های افراد است که م،جیر بیه تیوازن و تعیاد در
1. Panel data
2. Farid Gasmi and Imene Laourary
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اجتماع شود رمحققنیا و همکاران199 :1393،و یکی از عواملی که باعث توزیع ناعادالنیه درآمید
می شود ،توزیع نابرابر م،ابع و عوامل تولید است مطابق موازین علمی تقسی عوامل تولید و توزییع
درآمد میباید به نحوی باشد که سا اکثریت مردم در طبقه متوسط جای بگیرد تا باعیث کیاهش
شکاف طبقاتی شود ر ابراهیمی و همکاران148 :1397 ،و
برری از صاحبنظران عرصه توسعه اقتصادی بر این باورند که عدم توسعهیافتگی ک یورهای
صادرک،،ده نفت ،از رود نفت ن ئت میگیرد مثالً در گذشته نهچ،داندور ،کره ج،وبی نسبت بیه
ایران ازلحاظ توسعه اقتصادی بهمراتب پایینتر بود ولی درحا حاضر ،ایران با وجود داشیتن م،یابع
طبیعی غ،ی ،نتوانسته در زمی،ه توسعه اقتصادی به اندازه کره ج،وبی بدرر ید ایین م یکل ممکین
است ری ه در سارتار اقتصادی ک ورهای نفیترییز داشیته باشیدرجوادی1 :1388 ،و ک یورهای
زیادی که سرشار از م،ابع طبیعی اند ،برای کاهش فقر و پی رفت اقتصادی نسبت به بعضی ک ورها
عملکرد ضعیفتری از رود ن ان دادهاند این موضوع در ادبییات اقتصیادی بیه نیام نظرییه نفیرین
م،ابع 1ع،وان شده است این واژه اولینبار در سا  1993در متیون رسیمی اقتصیاد توسیط ریچیارد
اوتی 2مطر شد البته وجود دارند ک ورهایی که از این نفرین متضرر نگ ته و عملکرد روبی در
عرصه اقتصاد از رود به نمایش گذاشیتهانید لیذا پدییده نفیرین م،یابع ،یی

قیانون آه،یین نیسیت

راستیونز3 :2015 ،3و
بهصورت کلی باید درآمد که ناشی از م،ابع عظی نفتی میباشد ،به روند رشد و توسعه اقتصاد
کم

کرده و به کاهش فقر و تولید ثروت در جامعه م،جیر شیود «ب،یادگراییان سیرمایه »4بیر ایین

باورند که سرمایه ناچیز نمیتواند به توسیعه اقتصیادی م،جیر شیود رروسیتو1960 ،5و عیدهای هی
معتقدند که پسانداز ملی ه بهراحتی نمیتواند به رشد اقتصادی م،جر شود؛ زیرا که پسانیداز بیا
پو دارلی نمیتواند به واردات سرمایه رارجی بی،جامد «تحلیلهای شکاف دوگانه »6را شیبلی و
1. The resource curse theory
2. R. Auty
3. stevens
4. Capital Fundamentalism
5. Rostow
6. Dual Gap Analysis
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تیروا 1981 ،1و براساس نظریات فوق نگرش در باره توسعه ک ورهای فقیر وجیود دارد برمب،یای
نظریه مورفی و همکاران2ر1989و ک ورهای فقیر باید با ی

ف ار قوی روبهجلو 3مواجه شوند ،تیا

دور باطل فقر 4را شکسته و به توسعه اقتصادی دست یاب،د رکریکمیر و رانا16 :2017 ،5و ب،یابراین،
درآمدهای عظی بادآورده 6ناشی از م،ابع طبیعی باید بتواند بر قیدها و محدودیتهیا فیائق آمیده و
ف ار موردنیاز را ایجاد نماید رفلیپ4 :2003 ،7و
یکی از شارد های ما رفاه اجتماعی ،مقدار درآمد و توزیع م،اسب آن است ،بیرایناسیاس
توزیع عادالنه درآمد یکی از اهداف ما برنامههای اقتصادی ک ور بهشمار مییرود رابراهیمیی و
همکاران146 :1397،و تجربه اسیتفاده غیربای،یه از م،یابع طبیعیی در قیرون گذشیته در ک یورهای
مختلف با ک ف م،ابع بزرگ نفتی به دفعات تکرار شده است ،بهگونیهایکیه بیرآن ع،یوان بیالی
طبیعی نااده میشود راسماعیلی و همکیاران83 :1394 ،و ک یورهای صیاحب م،یابع نفتیی ثیروت
فراوانی ازطریق استخراج و صادرات نفت ،بهدست آورده اند که م،افعش نصیب دولت شده است
راگوچکومادوبا و همکاران210 :2016،8و درآمدهای بهدستآمده از م،ابع نفتی ک،ار تأثیر مستقی
اقتصادی ،بهصورت غیرمستقی ازطریق تأثیرپذیری از کیفیت نایادی ییا تیأثیرگیذاری بیر کیفییت
ناادی ،بر شاردهای اقتصادی اثر می گذارد چگونگی ارتباط بین رشد اقتصادی ،کیفیت ناادی
و درآمد م،ابع ،مب،ای مطالعات گسترده در چ،د دهیه گذشیته در حیوزههیای متفیاوت اقتصیادی و
سیاسی بوده اسیت راسیماعیلی و همکیاران84 :1394 ،و یکیی از معضیالت اقتصیادی ک یورهای
صادرک،،ده نفت ،اثرات م،فی شوک های قیمیت نفیت اسیت کیه بیر آن ک یورها وارد مییشیود
شوکهای قیمت نفت رواه مثبت و یا م،فی برای ک یورهای صیادرک،،ده باعیث بیروز م یکالت
متعددی میشود بهدلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتیی ،شیوکهیای م،فیی نفیت ،میدیریت
1. El Shibley and Thirwall
2. Murphy et al.
3. Big push
4. The vicious circle of poverty
5. Udo Kreickemeier and Jens Wrona
6. windfall
7. philippe
8. Joseph Ugochukwu Madugba et al.
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کالن مالی و اقتصادی را دچار ارتال میک،د ،تا در زمیان کیاهش درآمیدهای نفتیی هزی،یههیای
جاری دولت انعطافپذیری ک تری برای کاهش دارند و هزی،ه های عمرانی دولت بی یتر کیاهش
می یابد که دلیل آن ه چسب،دگی بی تر هزی،یههیای جیاری نسیبت بیه هزی،یههیای عمرانیی اسیت
رباستانی و همکاران136 :1396،و اقتصاددانان راهکار مختلفی برای مقابلیه بیا تبعیات شیوکهیای
قیمت نفت مثل استقال بان

مرکزی ،قاعدهم،دکیردن برداشیتهیای دولیت در شیرایط کسیری

بودجه و همچ،ین ت کیل ص،دوق ثروت ملی 1در این گونیه ک یورها پی ی،ااد کیردهانید رحسیی،ی
مکارم93 :1394 ،و
کارکرد ص،دوق ثروت ملی به نحیوی اسیت کیه در دوره هیای شیوک مثبیت م،یابع میازاد در
ص،دوق جمع آوری می شود و در زمان شوک م،فی با تزریق ایین م،یابع بیه اقتصیاد ک یور ،رونید
متعاد اقتصاد ،سرمایهگذاری و مصارف دولت فراه میشیود رهمیان93 :1394 ،و واژه صی،دوق
ثروت ملی در سا  2005میالدی برای اولینبار توسط اندرو روزانو 2میورد اسیتفاده قیرار گرفیت
ص،دوق ثروت ملی اهداف متفاوت را دنبا مینماید کیه معیروفتیرین شیکل آن ،صی،دوقهیای
پسانداز 3یا بیننسلی و ص،دوقهای تثبیتی 4یا نقدی میباشد که از عمومیت باالیی در ک یورهای
صادرک،،ده نفت برروردار است رباستانی و همکارن137 :1396 ،و صی،دوق پیسانیداز بیا هیدف
ماندگارسازی درآمدهای حاصل از قیمت نفت و گاز ،برای نسلهای آی،ده میباشد در ایین نیوع
ص،دوق ت،اا برداشت ازطریق درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری قیمت نفت و گاز مجاز است و
ارزش ثروت در طو زمان حفظ میشود رحسی،ی مکارم94 :1394 ،و اما هیدف از صی،دوقهیای
تثبیتی حمایت از سیاست مالی در زمان کاهش درآمد نفتی است؛ بیهنحیویکیه در زمیان فراوانیی
درآمدهای نفتی ،مازاد وجیوه در صی،دوق یرییره شیده و در زمیان کیاهش درآمیدهای نفتیی ،از
صیی،دوق جاییت حمایییت از اقتصییاد ک ییور ،تزریییق میییشییود رباسییتانی و همکییارن137 :1396 ،و
مطالعات چ مگیری در باره تبیین رابطه بین درآمدهای ناشی از م،یابع طبیعیی مثیل نفیت و توزییع
1. Saving wealth founds
2. rozanov
3. Saving founds
4. Stabilization founds
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درآمیید انجییام شییده اسییت؛ مان،یید مطالعییات اسییتیونز 1ر2003و ،گیلیفسییون و ژوگییا 2ر2003و و
ال موجیب افیزایش شیکاف طبقیاتی
اوتی 3ر2001و که همگی ن ان می دهد که وفیور م،یابع معمیو و
میشود دالیل عمده که موجب بروز چ،ین مسئلهای میشود ،به شر ییل است
دالئل افزایش نابرابری متأثر از منابع نفتی
یکی از دالئل ما افزایش نابرابری ،دورافتادگی ص،ایع معدنی بهویژه نفت و گاز و پراک،دگی
آناا در بعضی م،اطق راص میباشد درعینحیا بیه تعیداد کمیی از نییروی انسیانی نسیبتاً میاهر و
متخصد جات تولید نیاز دارند بقیه عوامل تولیدی موردنیاز این صی،ابع نییز از ریارج وارد میی-
شود ب،ابراین ،م،افع و درآمدها بین عده قلیلی از مردم توزیع شده و موجب انبساط شکاف طبقاتی
میگردد رصاحبه،ر و ندری120 :1392 ،و
4

دومین دلیل افزایش نابرابری ،بیماری هل،دی و تضعیف بخشهای قابل تجارت دارلی است
افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش ارز ریارجی شیده و واردات کیاالی ریارجی را افیزایش
می دهد تسخیز بازارهای دارلی توسط کاالی رارجی ،ص،ایع دارلی را تضعیف نموده و موجیب
افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها میشود که سبب کاهش قدرت ررید افراد ک درآمد جامعه
که درآمد ثابت دارند ،میشود و از این طریق شکاف طبقاتی ت دید میشود راستونز5 :2015 ،5و
سومین دلیل افزایش نابرابری افزایش مخارج عمومی دولت در کالنشیارها سیت؛ زمیانیکیه
مخارج عمومی دولت از محل درآمدهایی که از م،ابع نفتی ناشی میشود ،بیه بخیشهیای رسیمی
موجود در کالن شارها و مراکز شارستانها ارتصاص بی تری داده شود رچون افراد مقتدر سیاسی
معموالو در کالن شارها و مراکز استانها مستقر میباشی،د ،بیرای روشی،امی رودشیان ایین کیار را
میک،،دو این امر موجب ک یدگی م،ح،یی توزییع درآمید بیه ضیرر ریانوار روسیتایی مییشیود و
همچ،ین بهدلیل نفیوی سیاسیی ثیروتم،یدان بیه مراکیز قیدرت و سیازوکارهیای نایادی نام،اسیب،
1. Paul stevens
2. Gylfason. T. and G. zoega
3. Auty
4. Dutch disease
5. stevens
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رانتهای نفتی میان عده قلیلی از اغ،یا توزیع و موجب ت دید شیکاف طبقیاتی مییشیود رمیرادی،
10 :2009و
چاارمین دلیل افزایش نابرابری ،افزایش واردات کاالهیای مصیرفی و تضیعیف صی،ایع نوپیای
دارلی است بهسبب افزایش درآمدهای نفتی ،کاالی رارجی بازارهای دارلی را تسیخیر کیرده و
کاالی دارلی را از چرره رارج میک،د به این سبب کاررانههای دارلی به ورشکستگی رواه،د
گرایید این مسئله باعث بیکاری عده کثیری از کارگران کاررانجات ورشکسته شده که بیه ضیرر
ق ر ک درآمد جامعه میباشد و همچ،ین تورم که بهدلیل افزایش درآمدهای نفتی پدید مییآیید،
قدرت ررید افراد جامعه مخصوصاً ق ر ک درآمد جامعه را که درآمد ثابت دارند ،کاهش داده و
سبب افزایش نابرابری درآمدی میشود رصاحبه،ر و ندری121 :1392 ،و
پ،جمین دلیل افیزایش نیابرابری ،افیزایش نقیدی،گی و تیورم اسیت مطیابق مطالعیه کیه توسیط
محمدی و براتزاده ر1392و تحت ع،وان تأثیر شوک های نفتی بر مخارج دولت و نقدی،گی انجام
پذیرفته است ،به این نتیجه م،جر شده که شوکهای نفتیی روی نقیدی،گی و بیهتبیعآن روی تیورم
تأثیر گذاشته ،تعاد اقتصادی را بره زده و باعث ت دید شکاف طبقاتی میشود در این صورت
عدم سیاستهای م،اسب بان
از درآمدهای نفتی در بان

مرکزی درقبا عقی سازی ارز رارجی و تمرکز دالرهیای حاصیل
مرکزی موجب افزایش یریایر ارزی بانی

مرکیزی و افیزایش پاییه

پولی میشود افزایش پایه پولی با سازوکار ضریب فزای،ده پولی موجب افزایش نقدی،گی میشود
همه این معضالت موجب بهوجودآمدن تیورم مییشیود بایید درنظیر داشیت کیه تیورم در اق یار
مختلف جامعه تأثیر متفاوت دارد ،میتوان گفت که افزایش درآمدهای نفتی ،به ضرر کل جامعیه
مخصوصاً ده

های ک درآمد جامعه شده و شکاف طبقاتی را ت دید میک،د رهمان122 ،و

ش مین دلیل افزایش نابرابری ،عیدم توجیه کیافی بیه مالییات و پیایینمانیدن کیارایی در نظیام
مالیاتستانی است با افزایش درآمدهای ناشی از م،ابع نفتی ،نقش مالیات در تأمین مخارج دولیت
ک رنگ شده و سازوکار مالیات ستانی نظامم،د اعما نمیگردد این امر باعث فرار مالیاتی ق ر پر
درآمد جامعه شده و توزیع درآمد به نفع ق ر ثروتم،د و به ضرر طبقه فقیر جامعه محقق مییشیود
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همچ،ین بهدلیل ای،که مردم در تأمین مخارج دولت نقش ندارد ،سبب عدم پاسیخگویی دولیت بیه
مردم میشود بهصورتکلی اگر دولت مخارجش را از درآمیدهای نفتیی تیأمین ک،ید ،وابسیتگی
دولت را به م،ابع نفتی افزایش داده و سبب عدم انگیزه دولت برای طر نظام مالیاتستانی م،ظ و
نظامم،د میشود رتی سالی

و اسکیفرین2004 ،1و

سازوكار استفاده از درآمدهای نفتی جهت كاهش شکاف طبقاتی
طبق معمو بهدو طریق میتوان از م،ابع نفتی به نحوی استفاده نمود که موجب ت دید نابرابری
درآمدی در جامعه ن ود یکی از این راهها پردارتهای انتقالی دولت برای ده

های ک درآمد

جامعه است که طی این روند ،قسمتی از مخارج دولت تحت ع،وان مخارج مصرفی ییا پرداریت-
های انتقالی مستقی برای ق ر ک درآمد جامعه ارتصیاص داده مییشیود از ایین طرییق مییتیوان
به راحتی م،ح،ی توزیع درآمد را به نفع اق ار ک درآمد جامعه تاییر داد و موجبات توزییع مجیدد
درآمد را مایا نمود رمرادی5 ،2009 ،و راهحل دیگری که برای کاهش شیکاف طبقیاتی ناشیی از
درآمد م،ابع نفتی پی ،ااد میشود ،ارتصاص درآمدهای ناشی از محل م،ابع طبیعی جایت ارتقیای
بخشهای آموزشی و باداشت در م،اطق ک ترتوسعهیافته است که به موجب این اق ار ک درآمد
جامعه به آموزش و باداشت دسترسی یافته و در بل،دمدت سبب رشد سیرمایه انسیانی و اجتمیاعی
بین ده

های ک درآمد جامعه شده و توزیع درآمدی را به سمت متیوزان شیدن سیوق مییدهید

رمرادی4 :2009 ،و
با مرور بر مطالعات دارلی و ریارجی م یاهده مییشیود تیأثیر درآمیدهای نفتیی بیر نیابرابری
درآمدی در ک ورهای مختلف با استفاده از روشهای متعیدد آمیاری میورد بررسیی قیرار گرفتیه
است و باتوجهبه روشهای گوناگون آماری نتای متفاوتی حاصل شده اسیت کیه رالصیه آن در
جدو ر1و ارائه شده است

1. Svetlana Tsalik, Anya Schiffrin
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جدول .1مروری بر تحقیقات انجامشده

عنوان
تحقیق
تأثیر درآمد
نفتی بر توزیع
درآمد

محقق

روش تحقیق

شادمانی و

گ تاورهای

راندوزی ر1396و

تعمی یافته

جامعه آماری
 12ک ور
دارای رانت
نفتی

یافتههای تحقیق
درآمدهای نفتی باعث ت دید
نابرابری درآمدی میشود
درآمد نفتی بر توزیع درآمد

تأثیر
درآمدهای
نفتی و توزیع
درآمد

در ک ورهای با درجه توسعه
اسک،دری کاران
و محمدزاده اصل

دادههای تابلویی

ر1394و

ک ورهای

یافتگی باال به جز نروژ اثر

صادر ک،،ده ی

م،فی ،برای ک ورهای

نفت

درحا توسعه با درجه متوسط
اثر مثبت و برای ک ورهای با
درجه پایین اثر م،فی دارد
این پژوهش تبیین ک،،ده

تحلیل اقتصادی
اثر افزایش

صاحب ه،ر و

درآمدهای

کامران ندری

نفتی بر توزیع

ر1392و

رود رگرسیون
برداری بیزین

ایران در بازه
زمانی
1389-1352

درآمد

نفتی و نابرابری میباشد یع،ی
افزایش درآمدهای نفتی
موجب ت دید نابرابری
درآمدی میشود
نتیجه ن ان میدهد که در

بررسی تأثیر
درآمدهای

فتحانی و

نفتی بر توزیع

سلیمیفرر1392و

درآمد

رابطه مثبت بین درآمدهای

رود همبستگی

ایران در بازه

بل،دمدت متایرهای درآمد

با وقفه های

زمانی

سرانه ،مخارج دولت و

توزیعی

1389-1357

درآمدهای نفتی با ضریب
جی،ی رابطه مثبت دارد
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عنوان
تحقیق

محقق

روش تحقیق

جامعه آماری

یافتههای تحقیق
فراوانی نفت باعث افزایش
سرمایه گذاری سرمایه
انسانی ،کیفیت ناادی و بابود

آیا نفت باعث
نابرابری درآمد
می شود؟

هیوکی و
همکاران ر2020و

ک ورهای

کیفیت می شود ب،ابراین،

تک،ی

های

یکپارچهسازی

دارای م،ابع

نابرابری در درآمد را کاهش

پانل پویا

نفتی

می دهد بااینحا  ،نوسانات
نفت اثرات مخالف دارد که
با مقوله نفرین م،ابع مطابقت
دارد

توزیع رانت
م،ابع ،نابرابری
درآمد و فقر

فرزانگان و
حبیبپور ر2017و

توزیع مستقی رانتهای م،ابع

دادههای ررد
مبت،یبر

ایران

نظرس،جی

همراه با اعما مالیات مستقی
بر درآمد تأثیر قابلتوجای بر
شارد رانگی جی،ی دارد
نتیجه ن ان میدهد که در
بل،دمدت رابطه بین درآمد

تأثیر نوسان
واقعی درآمد

گاسمی و لواراری

ادغام چ،دمتایره

الجزایر در بازه

واقعی نفت و تولید نارالد

نفت بر رشد

ر2017و

جانسون

2016-1960

دارلی واقعی و رشد بخش
ص،عتی در الجزایر وجود

اقتصادی

دارد
رابطه بین
درآمد نفت و
نابرابری توزیع
درآمد

اویسویی و
اوموریجی
ر2016و

مد اصال و
رطا

نیجریه در بازه

رابطه م،فی و ناچیز بین

زمانی

درآمد نفت و توزیع درآمد

2014-1990

وجود دارد
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عنوان
تحقیق

محقق

روش تحقیق

جامعه آماری

یافتههای تحقیق
وفور م،ابع درک ورهای

اثر وفور م،ابع

هولد و مارکوس

بر توزیع درآمد

ر2010و

ک ورهای چ،د
دادههای پانلی

قومیتی و ت
قومیتی

دوقطبی موجب افزایش
نابرابری میشود ،اما در
ک ورهای که ازلحاظ قومی
همگن هست،د ،نابرابری را
کاهش میدهد

منبع :یافته های تحقیق

روش تحقیق
این تحقیق ی

مطالعه کتابخانیهای و یی

پیژوهش تحلیلیی توصییفی اسیت و ازنظیر هیدف

کاربردی است دادهها و اطالعات موردنیاز بین سا هیای ر1394-1390و بیرای اسیتانهیای اییران
جمعآوری شده است این اطالعات از سایت های معتبر مان،د بانی

مرکیزی ،آمیار کیار ،وزارت
1

اقتصاد و دارایی و مرکز آمار بهدست آمده است و سپس توسط برنامه ایویوز بیا اسیتفاده از مید
اقتصادس،جی دادههای تابلویی 2مد برآورد شده است
معرفی مدل
در این تحقیق متایرهایی که درنظر گرفته شده شامل؛ ضریب جی،ی رشیاریو بیهع،یوان متاییر
وابسته و درآمد سهدرصدی نفت بهع،وان متایر مستقل درنظر گرفته شده است همچ،ین متایرهای
کمکی دیگری نظیر تولید نارالد دارلی سرانه و بارهوری نیروی کار نیز بهع،یوان متاییر مسیتقل
جات تصریح درستتر و دقیقتر مد درنظر گرفته شده است ب،ابراین ،معادله زیر تصریح مد و
جدو ر1و ،متایرهای مورداستفاده در پژوهش را ن ان میدهد
1. Eviews
2. Panel Data
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LGINI = C + β1LOIL + β2LPOLF + β4LGDPPC + β5LGDPPC2
جدول .2متغیرهای تحقیق و نمادهای آن

متغیر وابسته :ضریب جینی
نام متغیر (لگاریتم)

نماد

نام متغیر (لگاریتم)

نماد

تولید نارالد دارلی سرانه

GDPPC

ضریب جی،ی رشاریو

GINI

مربع تولید نارالد دارلی سرانه

GDPPC2

درآمد سهدرصدی نفت

OIL

بارهوری نیروی کار

POLF

تعریف متغیرهای مدل
ضریب جینی :1ضریب جی،ی ی

مقیاس جات س،جش پراک،یدگی آمیاری اسیت کیه طبیق

معمو برای اندازهگیری میزان نابرابری در توزیع درآمد ییا ثیروت در یی
استفاده قرار میگیرد این شارد عددی است بین صفر و یی

جامعیه آمیاری میورد

و معیاد بیا سیطح محصیور بیین

م،ح،ی لورنز و رط توزیع کامالً برابر چ،انچه ثروت و م،ابع جامعه بهصورت عادالنیه بیین افیراد و
گروه های مختلف جامعه توزیع شده باشد ،م،ح،ی لورنز به رط توزیع برابر نزدی

شده و ضریب

جی،ی به سمت صفر میل میک،د و برعکس اگر ضریب جی،ی مساوی با عدد صفر باشد؛ یع،ی همه
از میزان درآمد مساوی برروردارند ربرابری مطلقو و اگیر مسیاوی بیا عیدد یی
مطلقو است ،بهگونهایکه ثروت ت،ایا در دسیت یی

باشید رنیابرابری

نفیر اسیت و میابقی هییچ درآمیدی ندارنید

رتودارو142 :1378 ،2و
تولید ناخالص داخلی سرانه :3تولید نارالد دارلی یکی از مقیاسهای س،جش در اقتصیاد
است تولید نارالد دارلی ،مجموع ارزش کاالها و ردمات کار تمام در ی

بازه زمانی معین را

1. Gini coefficient
2. Todaro
)3. Gross domestic product per capita(GDPPC
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دربرمیگیرد که در ی

ک ور تولید میشود م،ظور از کاال و ردمات کار تمام ،کاال و ریدماتی

است که بهع،وان کاال و ردمات ناایی در انتاای زنجیر تولید قیرار گرفتیهانید و از آنایا بیهم،ظیور
تولید کاال و ارائه ردمات دیگر استفاده نمیشود برای سرانهکیردن تولیید ناریالد دارلیی یی
ک ور ،تولید نارالد دارلی آن تقسی بر نفیوس آن ک یور مییشیود رهمیایونیفیر و همکیاران،
50 :1395و
درآمد سهدرصدی نفت :در ک ور جماوری اسالمی ایران ،دولت مکلف است کیه مطیابق
جز 3ب،د الف ماده  26برنامه پی،چسیاله ش ی توسیعه ک یور ،سیهدرصید ر3%و از درآمیدی کیه از
صادرات نفت رام و گاز طبیعی حاصل میشود ،ی

سومش را به استانهای نفترییز و گیازریز

ارتصاص دهد رسا هر استان براساس سیا آن اسیتان در ارزش صیادرات نفیت ریام و ریالد
صادرات گاز طبیعی تعیین میشودو و دوسوم دیگر را باید به شارستانهای م،اطق ک ترتوسعهیافته
رتوسعهنیافتگی استانها براساس شاردهای آن بیه تفکیی

شارسیتان هیر سیاله توسیط سیازمان

مدیریت و برنامهریزی ک ور تعیین میشودو ،جات اجیرای برنامیه عمرانیی بودجیههیای سی،واتی،
ارتصاص دهد رقانون برنامه ش

توسعه7 :1396 ،و که براینمب،ا هر ساله میزان اعتبار موردنییاز بیه

 31استان ک ور ارتصاص داده میشود و شورای برنامهریزی و توسعه استانها جات تخصید آن
به طر ها و پروژههای زیرب،ایی ،اقتصادی و اجتماعی در استان تصمی گیری می نمای،د
جدول .3اعتبارات درآمد سهدرصدی نفت

استانها

1394

1393

1392

استانها

1394

1393

1392

1336000

2144609

1834220

فارس

324000

543547

477398

114000

190458

169455

قزوین

618000

1035304

914661

10400

15813

15236

ق

170000

283446

249847

اردبیل

398000

668942

587295

کردستان

284000

676667

441723

اصفاان

آیربایجان
شرقی
آیربایجان
غربی
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1394

1393

1392

استانها

1394

1393

1392

استانها

698000

1171047

1049928

کرمان

10500

17300

15112

البرز

310000

527071

459315

کرمان اه

263000

440093

467632

ایالم

538000

688148

690498

کاگیلویه
و

2246000

3615645

2701506

بوشار

بویراحمد
تاران

218000

365100

321197

گلستان

13000

19705

17242

163000

273494

242415

گیالن

118000

198322

175401

333200

562707

499943

لرستان

538000

899045

600773

168000

282396

252820

مازندران

1016000

1656132

1415250

107500

180195

160537

مرکزی

205000

342892

304846

703000

1206390

943431

هرمزگان

2315000

4333483

4482379

روزستان

182000

305415

272144

همدان

194000

325700

289941

زنجان

141000

235184

424133

یزد

148000

248714

220118

سم،ان

1097000

1837501

1613664

چاارمحا و
بختیاری
رراسان
ج،وبی
رراسان
رضوی
رراسان
شمالی

سیستان و
بلوچستان

منبع :قوانین سالهای مختلف بودجه كشور

بهرهوری نیروی كار :1باره وری ،نسبت تولید کاال و ریدمات ییا مجموعیهای از کاالهیا و
ردمات ررروجیو ،به ی

یا چ،د داده رورودیو مؤثر در تولید آن کاالها و ریدمات را گوی،ید
)1. Productivity of labor force(POLF
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استیفن پی رابی،یز 1بایرهوری را اجتمیاع از اثربخ یی و کیارایی مییدانید ب،یابراین ،بیرای نییل بیه
بارهوری ،عملکرد کارا و مؤثر از بایدهای امیر پ،داشیته مییشیود یی

سیازمان زمیانی اثیربخش

انگاشته میشود که با عملکرد کارا و مؤثرش بتواند رضایت اربابرجوعان را بگیرد همانطور که
م ییاود اسییت ،باییرهوری تلفیقییی از اثربخ یی و کییارابودن را شییامل میییشییود رشییکرچی زاده و
اسماعیلی4 :1394 ،و
تبیین مدل پنل دیتا
در تحقیق حاضر ،بهدلیل نوع دادههای موردمطالعه ،از روش دادههای تابلویی استفاده میشود
دادههای تابلویی ،مجموعهای از دادههاست که شامل چ،د مقطع و ی

دوره زمانی میباشد مقطع

میتواند بیانگر افراد ،گروهها ،ب،گاهها ،ص،ایع ،ک ورها و باشد در حالت کلی ،تعداد مقطیعهیا
را با  Nنمایش میدهد دوره زمانی نیز می تواند روز ،هفته ،فصل ،سا و باشد طو دوره زمانی
با  Tدر نظر گرفته میشود ،بدینترتیب ،م اهدات مربوط به متایرهای  Xو  Yرا با  Xitو  Yitن یان
میدهد که مقاطع شامل  i=1,2,3,…, Nو زمان شامل  t=1,2,3,…,Tاست ر سوری-776 :1397 ،
775و دادههای ترکیبی محیط بسیار م،اسبی برای گسترش روشهای تخمین و نتای نظیری فیراه
میسازد و محققان را قادر میسازد تا از دادههای مقطعی و سری زمانی بیرای بررسیی مسیائلی کیه
امکان مطالعه آناا در محیطهای فقط مقطعی یا فقط سری زمانی وجود ندارد ،بپردازند ربالتیاجی،2
117 :2005و همچ،ین در مد پ،ل دیتا متایرها ه در میان مقیاطع جامعیه آمیاری رNو و هی طیی
زمان ردورههای مختلف Tو اندازهگیری میشوند برای ب،یانگذاری مد پایه برای دادههیای پانیل
فرض میشود که تعداد مقاطع برابر با  ،Nطو دوره برابر با  ،Tو تعداد متایرهیای توضییحی برابیر
با  Kباشد ،درآنصورت مد دادههای پانل را بهصورت زیر میتوان تبیین کرد
)(1

𝑡𝑖𝑈  i + 𝛽1 𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖𝑡 +

= 𝑡𝑖𝑌

1. Stephen P. Robbins
2. baltagi
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با گستردهکردن متایرها برای مقاطع و دورههای مختلف رواهی داشت:
̅
𝑈 𝑌 = 𝑋𝛽̅ + 𝑖𝑁𝑇 𝑎 +

)(2
)(3

̅
𝛽

𝑈 ̅ → 𝑌∗ = 𝑋 ∗𝛽∗ +
̅
𝑈 𝑌 = (𝑋 ⋮ 𝑖𝑁𝑇 ) [ ] +
𝛼

رتبه ماتریسهیای  X ،Yو  Uهمگیی برابیر اسیت بیا ر ∗ 𝑇∗ 𝑁 1و ،رسیید نیورانی و محمیدپور،
14 :1397و
در رابطه ر1و i ،ن انده،ده مقاطع ،افراد ،رانوار ،ب،گاهها ،ک ورها و امثا آن است و  tزمان را
ن ان میدهد در این مد  Kمتایر توضیحی ربدون احتساب عرض از مبید)و در  Xiوجیود دارنید
برحسب ای،که  چه حالتی بگیرد؛ سه حالت پیش میآیید :او  ،اگیر هییچ ارتالفیی بیین مقیاطع
وجود نداشته باشد ،درنتیجه  به صورت میانگین تمام مقاطع وارد مد میشود و در این حالیت
روش حداقل مربعات معمولی ،1برآوردهای کارا و سازگاری از  و  ارائه رواهد داد 2دوم،
اگر بین مقاطع مختلف ،ارتالف وجود داشته باشد ،ارتالف بیین مقطیعهیا رک یورها ،ب،گیاههیا و

رانوارها و و در   iن ان داده میشود که در طو زمان ثابت فیرض مییشیوند بیه ایین روش،
روش اثرات ثابت 3میگوی،د سوم ،در صورتی که فیرض شیود اریتالف بیین مقیاطع بیه صیورت
تصادفی بوده و در طو زمان ثابت نیست ،از روش دیگری با ع،وان روش اثرات تصیادفی ،4بیرای
تخمین مد استفاده میشود ربالتاجی119 :2005 ،5و

)1. Ordinary Last Square(OLS
2. Pooled Data
3. Fixed Effect
4. Random Effect
5. baltagi
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یافتههای تحقیق
آمارهای توصیفی
باتوجه به ای،که تمامی اطالعات استفاده ده در این تحقییق کمیی هسیت،د ،در مرحلیه نخسیت
جات تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده میشود هدف از ارائیه ایین بخیش آن اسیت
که با نمایش دادههای آماری اولیه ویژگیهای متایر موردمطالعه در میان جامعیهی آمیاری معرفیی
میشود؛ تا پی برده شود که برای تحلیلهای موردمطالعه با چه مبیانی سیروکار دارد؛ چراکیه ایین
ش،ارت محقق را در تعمی نتای و تحلیل ارتباطات بین متایرهای اساسی تحقیق یاری رواهد نمود
رامیررانلو47 :1396 ،و در جدو ر2و ،آمار توصیفی مربوط به میانگین ،میانه ،میاکزیم  ،می،ییم ،
انحراف استاندارد و تعداد م اهدات متایرهای مورد بررسی در این تحقیق در طی سا هیای 1390
تا  1394آورده شده است
جدول شماره  .4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
LGDPPC2

LGDPPC

LPOLF

LOIL

LGINI

Description

14.73071

7.365417

1.78695

12.58988

-1.159477

Mean

14.41283

7.206413

1.598846

12.62756

-1.171183

Median

18.21342

9.106712

3.6181

15.31566

-0.916291

Maximum

12.94337

6.471683

1.067362

8.725182

-1.469676

Minimum

1.125948

0.562948

0.59945

1.354568

0.104917

Std. Dev.

155

155

155

155

155

observation
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آزمون همانباشتگی
دو سری زمانی 𝑡𝑥 و 𝑡𝑦 را ه انباشته با مرتبه )𝑑  𝑑 ≥ 𝑏 > 0 ،(𝑏,مینامی  ،اگر هیر دو سیری
زمانی دارای مرتبه انباشتگی  dباش،د و ی

رابطه رطی مان،د 𝑡𝑥  𝑎1 𝑦1 + 𝑎2با مرتبیه ر d-bو بیین

بررسی آثار توزیعی اعتبارات ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت در استانهای مختلف ایران

آناا برقرار باشد این تعریف را به زبان ریاضی چ،ین مینویسی
)𝑑(𝐼~ 𝑡𝑦 𝑥𝑡 ~𝐼(𝑑),
)𝑏 𝑎1 𝑦𝑡 + 𝑎2 𝑥𝑡 ~𝐼(𝑑 −

𝑑𝑛𝑎

)𝑑 ⟹ 𝑦𝑡 , 𝑥𝑡 ~𝐶𝐼(𝑏,

درآن  CIنماد ه انباشتگی است بردار ضرایب ت کیلده،ده ترکیب رطیی دو سیری زمیانی،
یع،ی [ ]a1,a2را بردار ه انباشتگی مینام،د رصدیقی411 :1386 ،و بهبیاندیگیر ،مفایوم اقتصیادی
ه انباشتگی آن است که وقتی دو یا چ،د متایر سری زمانی براساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط
داده میشوند؛ ی
ی

رابطه تعادلی بل،دمدت را شکل ده،د ب،ابراین ،ه انباشتگی تداعیک،،ده وجود

رابطه تعادلی بل،دمدت است که نظام اقتصادی در طو زمان بیه سیمت آن حرکیت مییک،ید

رنوفرستی76 :1392 ،و
باتوجهبه ای،که داده های پانلی نیز ممکن است ناایستا باش،د ،لذا هی انباشیتگی و آزمیون آن در
این نوع دادهها نیز از اهمیت فراوانی برروردار اسیت همان،ید آزمیونهیای ایسیتایی ،آزمیونهیای
ه انباشتگی در دادههای پانلی نیز از آزمونهای ه انباشتگی برای واحیدهیای مقطعیی بیهصیورت
جداگانه قویترهست،د زیرا این آزمونها حتی در شرایطی کیه دوره زمیانی کوتیاهمیدت و انیدازه
نمونه کوچ

است نیز قابلیت استفاده را دارند برای انجام آزمون هی انباشیتگی دادههیای پیانلی،

پدرونی 1ر2004و و کائو 2ر1999و پس از برآورد رابطه بل،دمدت بین متایرها ،مان،د آنچه درمیورد
سری های زمانی و داده هیای مقطعیی انجیام مییشیود ،از آمیارههیای دیکیی -فیولر بیرای آزمیون
ه انباشتگی استفاده کردند
𝑁√√𝑁𝑇(𝜌ˆ − 1) + 3
√10.2

= DFρ

𝑁DFt = √1.25𝑡𝜌 + √1.875
1. Pedruni
2. Kao
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در رابطه فوق  ρضریب رگرسیون رطای بل،دمدت روی وقفه رطاهای حاصل از تخمین مد
به روش ترکیبی ر 𝑡𝑖𝑒و بهصورتر𝑖𝜇 𝑒̂ 𝑖𝑡 = 𝜌𝑒̂𝑖𝑡−1 +و است
 Nدر آمارههای  DFtو  DFpن انده،ده تعداد مقاطع و  Tpمقیدار  tاسیتاندارد ضیریب رابطیه
باالست آمارههای استخراجشده هردو دارای توزیع با،جار رنرما و اسیتاندارد بیا مییانگین صیفر و
واریانس ی

میباش،د فرضهای انجام آزمون ه انباشتگی دادههای پانلی به صورت زیر است
H0 :   1
H1 :   1

فرض صفر بیانگر عدم ه انباشتگی بین متایرهیا و تمیام واحیدهای مقطعیی و فرضییه مخیالف
ن انده،ده وجود ه انباشتگی بین متایرهاست ررضازاده38 :1396 ،و نتای حاصل از آزمون ه -
انباشتگی کائو در جدو ر3و آورده شده است
جدول  .5آزمون همانباشتگی كائو
Prob.

t-Statistic

test

0/0000

-4/870043

ADF

منبع :محاسبات تحقیق

همانطورکه در جدو ر3و ،مالحظه میشود باتوجهبیه آمیاره  ADFو احتمیا مربیوط بیه آن
رک تر از 0/05و وجود ه انباشتگی در مد پذیرفته میشود؛ یع،ی فرضییه  H0مید مب،ییبیر عیدم
وجود ه انباشتگی رد شده و می توان ادعا نمود که بین متایر وابسته و متایرهای مستقل ی

رابطه

بل،دمدت وجود دارد
آزمون چاو
گاهی اوقات با دادههایی روبهرو هستی که ه دربرگیرنده دادههای سری زمانی و ه مقطعی
می باشد به چ،ین مجموعهای از دادهها عموماً پانل دیتا گفته میشود در برآورد مد پانل دیتیا بیا
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دو حالت کلی روبه رو هستی حالت او این است که عیرض از مبید) بیرای کلییه مقیاطع یکسیان
است که به مد تلفیقیرPooled Dataو م اور است و حالت دوم ،عرض از مبد) برای تمام مقاطع
متفاوت است که به آن مد دادههای تابلویی رPanel Dataو گفته میشود برای ش،اسایی ایین دو
حالییت از آزمییونی بییه نییام چییاو راف-لیمییرو اسییتفاده میییشییود رفقییه مجیییدی197 :1393 ،و
ب،ابراین ،آزمون اف لیمر برای انتخاب بین روشهای رگرسیون تلفیقی و رگرسیون با اثرات ثابیت
استفاده میشود نتای آزمون چاو در جدو ر4و ن ان داده شده است
جدول  .6آزمون چاو یا اف -لیمر
d.f.

Statistic

Effects Test

-30/120

24/910389

Cross-section F

منبع :محاسبات تحقیق

چ،انچه در جدو ر4و م اهده میشود F ،محاسبهشده که برابر با  24/91است ،بزرگتیر

از F

جدو بوده و بیانگر مع،یداری اثرات ثابت است لذا با سطح اطمی،ان بیاالی  99درصید مییتیوان
گفت فرضیه صفر رد شده و استفاده از دادههای تابلویی پذیرفته میشود
آزمون هاسمن
پس از ای،که ازطریق آزمون چاو م خد شد ،باید از روش پانل دیتا بیرای تخمیین مید
استفاده شود ،جات تعیین نوع مد دادههای تابلویی رمد اثرات ثابت 1یا مد اثرات تصیادفی2و
از آزمون هاسمن استفاده می شود آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجیود ارتبیاط بیین رطیای
رگرسیون تخمین زده شده و متایرهای مستقل مد استوار است درصورت تأیید این ارتباط ،مد
اثر ثابت و درصورت عدم وجود این ارتباط ،مد اثر تصادفی رواهید داشیت فرضییه  H0بییانگر
1. Fixed Effect
2. Random Effect
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عدم ارتباط بین متایرهای مستقل و رطای تخمین و فرضیه  H1ن یانده،یده وجیود ارتبیاط اسیت
رمقبلی60 :1396 ،و فرضیههای آزمون هاسمن بهصورت زیر است
H 0 : E ( it / X it )  0
H 0 : E ( it / X it )  0

مفاوم فرضیه صفر آن است که  Uiها مستقل از  Xitریع،ی مد اثر تصادفیو است این آزمون
بهصورت زیر تعریف میشود
1 

q

1

/





m  q  var( q ) 
1
1



2
تحت فرض  H0این آماره ،توزیع  kبا  kدرجیه آزادی دارد ،کیه  kهمیان تعیداد متایرهیای
2
توضیحی یا تعداد  ها است اگر مقدار بهدستآمده ) (mاز  kبیشتر بود ،فرض  H0یع،ی اثر

تصادفی رد میشود و فرض اثر ثابت پذیرفته میشیود رمقبلیی60 :1396 ،و بعید از انجیام آزمیون
هاسمن میتوان مد م،اسب را انتخاب کرد
جدول  .7نتیجه آزمون هاسمن
Prob.

Chi-Sq.
d.f.

Chi-Sq. Statistic

Test Summary

0/0804

4

8/325252

Cross-section random
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چ،انچه در جدو ر5و مالحظه میشود ،باتوجهبه آنکه مقیدار آمیاره احتمیا آزمیون هاسیمن
ر0/0804و است ،ب،ابراین ،با احتما  92درصد میتوان گفت که مد دارای اثر تصادفی است

بررسی آثار توزیعی اعتبارات ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت در استانهای مختلف ایران

برآورد مدل و تحلیل آن
باتوجهبه آزمونهای انجامشده ،جات برآورد رابطه میان ضریب جی،ی بهع،وان متایر وابسیته و
درآمد سهدرصدی نفت به اضافه بارهوری نیروی کیار و تولیید ناریالد دارلیی سیرانه بیهع،یوان
متایرهای توضیحی ،مد بهصورت زیر ارائه میشود نتای این برآورد برای  31استان ک ور طیی
سا های  1390تا  1394با استفاده از نرمافزار ایویوز در جدو ر6و ،آورده شده است
جدول  .8نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0066

-2.76293

0.647753

-1.7897

C

0.0032

-3.0039

0.011386

-0.0342

LOIL

0.0018

-3.19361

0.058496

-0.18681

LPOLF

0

4.410533

3.197286

14.10173

LGDPPC

0

-4.3871

1.585617

-6.95625

LGDPPC2

F-statistic=25.81517

(F-statistic)= 0.0000 Prob

2

R =0.879
D.W.= 2.0759

منبع :محاسبات تحقیق

 GINI= -1.789 -0.0342LOIL -0.1868LPOLF +14.1017LGDPPC6.956LGDPPC2L

باتوجهبه نتای تحقیق که در جیدو ر6و مالحظیه مییشیود ،ضیرایب تمیامی متایرهیای مید
مع،یدار و از همه ما تر ،ضریب متایر مستقل مد ردرآمد سیهدرصیدی نفیتو م،فیی و مع،ییدار
است این ن انده،ده آن است که درآمد سهدرصدی نفت روی نابرابری درآمدی تیأثیر معکیوس
دارد؛ یع،ی باعث کاهش نابرابری و ایجاد توازن درآمدی در استانهای ک یور مییشیود چ،انچیه
م اهده میشود ضریب متایر مستقل در این مد ردرآمد سهدرصدی نفتو ،عدد  - 0/0342است
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و این بهمع،ای آن است که درازای ی

درصد افزایش درآمد نفتی ،نابرابری درآمدی در اسیتان-

های ک ور به میزان  0/0342درصد کاهش مییابد همچ،ین متایر بارهوری نیروی کیار نییز تیأثیر
معکوس و مع،یدار روی ضریب جی،ی دارد؛ بهنحویکه بهازای ی

درصید تایییر در ایین متاییر،

ضریب جی،ی در استانهای ک ور به میزان  0/1868درصد کاهش مییابید متاییر تولیید ناریالد
دارلی سرانه تأثیر م،فی و مع،یداری بر نابرابری درآمد ملی داشیته اسیت ،یع،یی بیا افیزایش یی
درصد تاییر در تولید نارالد دارلی نابرابری درآمدی مطابق نظریه کوزنتس 1که در کوتاهمدت،
باعث رشد اقتصادی و بهتبعآن موجب افزایش شکاف طبقاتی میشود ،بیه مییزان  14/101درصید
افزایش مییابد ولی در بل،دمدت باعث کاهش شکاف طبقاتی میشود که ایین رقی بیهازای یی
درصد افزایش در تولید نارالد دارلی سرانه  6/956درصد کاهش در شکاف طبقاتی را موجیب
میشود عالوهبراین ،آماره  Fبیانگر مع،یداری کل معادله رگرسیون میباشد ،با مقدار ر25/8151و
و احتما ر0/0000و ن ان میدهد که مد برآوردشده صددرصد مع،ییدار اسیت مقیدار ضیریب
تعیین ر0/879و است که ن ان میدهد تقریباً  88درصد از تاییرات شارد جی،یی بیین اسیتانهیای
ک ور را متایرهای موجود در مد توضیح میدهد؛ یع،ی مد از قدرت توضییحده،یدگی ریوبی
برریوردار اسیت آزمیون دوربیین -واتسیون 2جاییت ت یخید وجیود و ییا عیدم وجیود م ییکل
رودهمبستگی در مد استفاده میشود درصورتیکه این آماره در بیازه  1/5تیا  2/5قیرار بگییرد،
بیانگر آن است که م کل رودهمبستگی در مد وجود نیدارد ررفعیت و جیزیزاده42 :1395 ،و
ازآنجاکه مقدار آزمون دوربین -واتسون بهدستآمده در مد  2/075اسیت؛ ب،یابراین ،مید فاقید
م کل رودهمبستگی است

نتیجهگیری و پیشنهادها
این تحقیق درراستای تبیین تأثیر درآمد سیهدرصیدی نفیت روی توزییع درآمید بیا اسیتفاده از
دادههای آماری متایرهای مورداستفاده مد تصریحشیده درایین پیژوهش طیی سیا هیای -1390
1. Kuznets
2. Durbin-Watson

بررسی آثار توزیعی اعتبارات ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت در استانهای مختلف ایران

 1394به تفکی

 31استان با رویکرد دادههای تابلوی ازطریق برنامه ایویوز انجیام پذیرفتیه اسیت

نتای بهدستآمده حاکی از این است که درآمد سهدرصدی نفت بر نابرابری درآمد تأثیر مع،یدار
م،فی دارد؛ یع،ی درآمد سهدرصدی نفت در استانهای جماوری اسالمی ایران بهازای ی

درصد

افزایش باعث  0/0342درصد کاهش نابرابری رکاهش شکاف طبقاتیو و ایجیاد تیوازن در توزییع
درآمد می شود یکی از متایرهای کمکی که در این مد لحاظ شده است ،بارهوری نییروی کیار
است بارهوری نیروی کار با ضریب  - 0/1868تأثیر مع،یدار م،فی بر توزیع درآمد دارد؛ یع،ی بیا
افزایش ی

درصدی بارهوری نیروی کار 0/1868 ،درصد نابرابری درآمیدی کیاهش میییابید و

چ،ین است،باط میشود که اگر بارهوری نیروی کار افیزایش یابید ،موجیب افیزایش تیوان تولییدی
ک ور میشود و ازاین طریق سطح نابرابری درآمدی کاهش مییابد
از دیگر متایرهای توضیحی این مد تولید نارالد دارلی سرانه است تولید نارالد دارلیی
سرانه تأثیر م،فی و مع،یداری بر نابرابری درآمد ملی داشته است؛ یع،ی با افزایش ی

درصد تاییر

در تولید نارالد دارلی نابرابری درآمدی مطابق نظریه کوزنتس 1که در کوتاهمدت ،باعث رشید
اقتصادی و بهتبعآن موجب افزایش شکاف طبقیاتی مییشیود ،بیه مییزان  14/101درصید افیزایش
مییابد ،ولی در بل،دمدت باعث کاهش شکاف طبقاتی میشود که این رقی بیهازای یی

درصید

افیزایش در تولییید نارییالد دارلیی سییرانه  6/956درصیید کیاهش در شییکاف طبقییاتی را موجییب
میشود
تحقیقاتی که قبل از این مقاله در زمی،ه تأثیر درآمد نفتی بر توزیع درآمید میورد بررسیی قیرار
گرفته است ،باتوجهبه روشهای مختلف آماری دارای نتای متفاوتی میباش،د درحالیکه در ایین
تحقیق فقط تأثیر سهدرصد از م،ابع نفت و گاز که طبق جز 3ب،د الف ماده  26برنامه پ،چساله ش
توسعه ک ور ،ی

سومش را به استانهای نفتریز و گازریز و دوسیوم دیگیر بیه شارسیتانهیای

م،اطق ک ترتوسعهیافته جات اجرای برنامه عمرانی بودجههای س،واتی ارتصاص داده میشود ،بیر
توزیع درآمد در استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفته است که مطیابق یافتیههیای ایین تحقییق
1. Kuznets
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درآمدهای نفتی تخصیصی به استانهای مختلف ،نابرابری درآمدی را کیاهش مییدهید؛ یع،یی بیا
افزایش سا سهدرصدی م،ابع نفت و گاز در اعتبارات استانهای ایران ،نابرابری درآمدی کیاهش
یافته و توزیع درآمد در استانهای ایران به سمت متعاد شدن حرکت رواهد کیرد کیه نتیای ایین
مقاله با تحقیقات اسک،دری کاران و محمدزاده ر1396و ،هیوکی و همکاران ر2020و ،اوسیویی و
ادموریجی ر2016و و هولدر و ماکویس ر2010و سازگار است
مطابق نتای بهدستآمده ازاین تحقیق ،دولت میتواند با افزایش سا درآمد نفتیی در بودجیه
ساالنه جات نیل به کاهش شکاف طبقاتی و ایجاد توازن ازطرییق پرداریتهیای انتقیالی مسیتقی
برای ده

های پایین درآمدی اقدام نماید که طی این روند ،قسمتی از مخارج دولت تحت ع،وان

مخارج مصرفی یا پردارت های انتقالی مستقی برای ق ر ک درآمد جامعه ارتصاص داده میشود
ازاینطریق ،بهراحتی میتوان م،ح،ی توزیع درآمد را به نفع اق ار ک درآمید جامعیه تایییر داده و
موجبات توزیع مجدد درآمد را مایا نمیود همچ،یین ارتصیاص درآمیدهای ناشیی از محیل م،یابع
طبیعی جات ارتقای بخشهای آموزشی و باداشت در م،اطق ک ترتوسعهیافته نیز بهم،ظیور ایجیاد
توازن ،توصیه میشود که در بل،د میدت سیبب رشید سیرمایه انسیانی و اجتمیاعی بیین دهی

هیای

ک درآمد جامعه شده و توزیع درآمد را به سمت متوزانشدن سوق میدهد همچ،ین پی ی،اادهای
سیاستی ییل نیز جات کاهش نابرابری درآمدی و ایجاد توازن توصیه میشود:
1

سیاستگذاران م،طقهای بهویژه شورای برنامهریزی و توسعه استانها باید درآمدهای
حاصل از فروش نفت را به سرمایهگذایهای مولد جاتدهی نماید تا در مواقع افزایش
قیمت نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن باعث افزایش حج نقدی،گی و بهتبعآن
تورم ن ود و در مواقع کاهش قیمت نفت از درآمدهای حاصل از سرمایهگذاریها جات
جبران کاهش درآمد ها استفاده نماید هرچ،د که ص،دوق توسعه ملی جات هدایت مازاد
درآمدهای نفتی به سمت سرمایهگذاریهای مولد ایجاد شده است ،اما بهدلیل عدم
استقال این نااد مالی ،در بعض مواقع از آن جات جبران کسری بودجه دولت استفاده
شده است لذا ایجاد سازوکار م،اسب و توجه ویژه به این ص،دوق بهنحویکه قوانین

بررسی آثار توزیعی اعتبارات ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت در استانهای مختلف ایران

مربوط به استفاده از م،ابع آن چسپ،دگی کافی و از انعطاف ک تری برروردار باشد،
میتواند تأثیر مطلوبی بر کاهش نابرابری داشته باشد
اعما تخصید کامل و مستمر اعتبارات م،ابع سهدرصدی ناشی از درآمد نفت و گاز

2

ک ور به شورای برنامهریزی و توسعه استانهای ک ور توسط سازمان برنامه و بودجه
ک ور
دولت میباید با حمایت از مراکز آموزش عالی استانها جات آموزش صحیح نیروی

3

انسانی که موجب افزایش بارهوری و راندمان م،ابع انسانی شود ،اقدام نماید
تأمین بخ ی از م،ابع مالی دولت ازطریق ارذ مالیات یکی از مؤثرترین روشها برای توزیع

4

م،اسب درآمد میباشد ب،ابراین ،دولت باید بر سیاستهای توزیع مجدد درآمد ازطریق
اعما مالیات و استقرار نظام مالیاتی کارا توجه ویژه داشته باشد
طراحی سازوکار ش،اسایی طر ها و پروژههای اولویتدار و محرک رشد اقتصادی و

5

اشتاا زا در م،اطق و شارستانهای نفتریز و درحا توسعه
تعیین سازوکارهای الزم برای استمرار نقش دولت و شرکتهای دولتی ییل اصل 44

6

قانون اساسی در توسعه زیرب،اها ،ردمات اجتماعی و ایجاد زمی،ه های انگیزشی الزم برای
سرمایهگذاری بخش رصوصی در م،اطق ک ترتوسعه یافته
زمی،هسازی جات طراحی و ایجاد نظام رصد توسعه و توازن م،طقهای در دستگاههای

7

سیاستگذار و اجرایی ک ور درراستای پایش و توزیع کارای درآمد م،ابع نفتی در م،اطق
مختلف ک ور
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Investigating the Distributive Effects of Credits from Oil
Export Revenues in Different Provinces of Iran
Mohammad Ghaffari Fard, Hashem Maleki Nasr

Abstract
Fair distribution of income and poverty reduction in all economic and political
schools are of great significance. In a way that the Holy Quran has considered the
establishment of equality as one of the important reasons for sending prophets and
the revelation of divine books.Accordingly, the present research investigates the
effect of three percent oil revenue allocated to the provinces on income distribution
among income deciles (Gini coefficient). The results indicate that the allocation of
three percent oil revenue has a significant effect on the Gini coefficient of the
Iranian provinces.In the sense that allocating and authorizing credits costs of three
percent oil revenue by the Provincial Planning and Development Council decrease
the inequality and balanced distribution of income in society. Another result of this
study is the significant effect of labor productivity and GDP per capita on reducing
the social inequality.Since reducing income inequality is one of the important
responsibilities of the government, to achieve the goal,economic policy makers
should pay serious attention to improving human resource skills with appropriate
training to increase labor productivity and direct oil revenues to productive and jobcreating investments.
Keywords: Three percent oil revenue, income distribution, data panel, gini
coefficie
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