ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،61ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،1395ﺻﻔﺤﺎت 151- 174

ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ(
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﺎهآﺑﺎدي* ،ﺑﻬﺰاد اﻣﯿﺮي** و ﺳﺎرا ﺳﺎريﮔﻞ

***

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1394/04/02 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1395/04/01 :

در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻌﺎدل درآﻣﺪ و رﯾﺸﻪﻫﺎي ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪن آن در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎﺛﺒﺎت از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ )رﻫﯿﺎﻓﺖ ﭘﺎﻧﻞ دﯾﺘـﺎ( ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎد ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﻃـﯽ دوره
زﻣﺎﻧﯽ  1996 - 2012ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ،ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ ﺑـﺮ ﺑﺮاﺑـﺮي درآﻣـﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤـﯿﻦ ،اﺛـﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎي اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑـﺮ ﺑﺮاﺑـﺮي درآﻣـﺪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎدار
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎر و ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ
ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺎ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑـﺮ ﺑﺮاﺑـﺮي
درآﻣﺪ ،ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .P37 ،G38 ،D31 ،C23 :JEL
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ.

* داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ  -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
** داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان
*** داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان
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 -1مقدمه
وجود نابرابري درآمد در هر جامعه با پيامدهاي خود از جمله افزايش فســـاد ،کاهش انگيزه
براي ف عال يت هاي اقتصــــادي ،اجت ماعي و ســـ ياســـي ،افزايش جرم و بزه كاري ،افزايش
آســيبهاي رواني و ...ميتواند ثبات و پايداري نظامهاي اقتصــادي ،اجتماعي و ســياســي
جامعه را به خطر اندازد (جاستينو 2010 ،1و کاواشيما.)2012 ،2
تاريخ علم اقتصـــاد نشـــاندهنده اين واقعيت اســـت که با وجود تفاوت ديدگاههاي
اقت صاددانان از لحاظ متدولوژي و عملياتي کردن توزيع درآمد ،اين مو ضوع همواره داراي
اهميت و جايگاه خاص خود بوده اســـت ،اما مشـــكل توزيع درآمد بيشـــتر از ديد مســـائل
اجتماعي و فقر مورد توجه قرار ميگيرد و همين امر موجب شده است تا راهحلهاي کوتاه
مدت براي رفع اين مشـكل توصـيه شـود در حالي که پديده نابرابري توزيع درآمد به خاطر
مقاومت نيروهاي دروني ،پايداري از خود نشان ميدهد و اجراي سياستهاي کوتاهمدت و
بدون شـــناخت عوامل تاثيرگذار ،پيامدهاي نامطلوبي بر توزيع درآمد بدنبال دارد( .دهمرده
و همكاران )1389 ،بنابراين ارزيابي نابرابري درآمد در جامعه و کمي کردن آن ،شــناس ـايي
عوامل و ريشههاي افزايشدهنده و راهكارهاي کاهش آن ضروري است.
عوامل تاثيرگذار زيادي بر توزيع درآمد شامل درآمد ،توسعه مالي ،سرمايه انساني،
عوامل خارجي و ...شــناســايي شــدهاند .از جمله عواملي که در مطالعات اخير جزو عوامل
موثر بر توزيع درآمد مورد بررسي قرار گرفته  ،کيفيت نهادها است.
نهادها را ميتوان نظامهايي از قواعد ســلســله مراتبي دآن اســت که رفتار و تعامالت
اجتماعي را شــكل ميدهند و بخشــي از يك فرآيند تايير مداوم هســتند .در تعريف ديگر،
نهادها را قواعد و ضـــ ما نت هاي اجرايي براي کم خطرکردن معامالت و پيشبيني پذيرتر
کردن آنها ميدانند .بنابراين وجود نهادهاي حقوقي و اجتماعي و اقتصــادي باعث ميشــود
قراردادها و توافقات به عمل آمده در ســـطوح مختلف يك کشـــور از ضـــ ما نت اجرايي
برخوردار باشـد .اين امر منجر به ايجاد امنيت در سـيسـتم اجتماعي و کاهش هزينه مبادالت
اقت صادي مي شود که باعث مي شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف
يك کشــور از ضـمانت اجرايي برخوردار باشــد .در چنين حالتي قيمت تمام شــده کاالها و
1- Justino
2- Kawashima
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خدمات توليدي کاهش يافته و توان رقابت در بازارهاي داخلي و بينالمللي افزايش مييابد.
اين امر ميتواند منجر به افزايش ميزان اشــتاال ،افزايش درآمد ســرانه ،رشــد شــاخ

هاي

توسعه ،کاهش فقر و افزايش برابري درآمد شود (نورث.)1990 ،1
2

يكي از مهمترين نهادها ،کيفيت شـــاخ حكمراني اســـت .کافمن و همكاران
( ،)2009حكمراني خوب را نهادها و آداب و رســوم رســمي و غيررســمي تعريف ميکنند
که به وسيله آنها قدرت در جهت مصلحت عمومي در يك کشور اعمال ميشود.
مطالعه حا ضر با بهرهگيري از تكنيكهاي متداول اقت صاد سنجي(رهيافت پانل ديتا)
به بررســي تاثير نهادها (حكمراني) بر برابري درآمد کشــورهاي منتخب عضــو جنبش عدم
تعهد طي دوره ز ماني 2012-1996ميپردازد .بنابراين هدف مطالعه حاضـــر پاســـخ به اين
ســوال اســت که نهادها (حكمراني) چه تاثيري بر برابري درآمد در بين کشــورهاي منتخب
جنبش عدم تعهد دارد فر ضيه مطالعه حا ضر آن ا ست که نهادها (حكمراني) تاثير مثبت بر
برابري درآمد کشورهاي منتخب جنبش عدم تعهد دارد.
اين مطالعه در پنج بخش تنظيم شــده اســت :در بخش دوم ،مباني نظري و مطالعات
تجربي مطرح ميشــود .در بخش ســوم به معرفي متايرها و ارائه مدل پرداخته ميشــود .در
بخش چهارم برآورد مدل و تفســـير نتايج بررســـي شـــده و در بخش پاياني نتيجهگيري و
توصيههاي سياستي ارائه خواهد شد.

 -2پیشینه پژوهش
امنيت وجوه متفاوتي همچون امنيت اقت صادي ،سيا سي ،نظامي ،اجتماعي ،فرهنگي ،زي ست
محيطي و ...را شامل ميشود که يكي از مهمترين آن ،امنيت اقتصادي است به طوري که از
سال 1945ميالدي ،ايده امنيت اقتصادي جايگاه وااليي در دستور کار نظامهاي سياسي يافته
اسـت و همه آنها تالش کردهاند براي شـهروندان خويش امنيت اقتصـادي را از طريق بهبود
شــاخ هاي نهادي تامين کنند .در دوران پس از جنگ جهاني دوم نيز تا اواخر قرن بيســتم
و بهخ صوص طي دوران جنگ سرد ،امنيت ک شورها در مقابل تهديدات خارجي مهمترين

1- North
2- Kaufmann et al.
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دغدغه بوده و حوزههاي امنيت نظامي و ســياســي بيش از امنيت اقتصــادي مورد توجه بوده
است.
با پايان يافتن جنگ ســرد و شــكلگيري روابط جديد در نظام بينالملل ،اولويتهاي
امنيتي د ستخوش تحول شده و در اين بين امنيت اقت صادي از کانال بهبود شاخ

هاي نهادي

از اهميت ويژهاي برخوردار شد به طوري که فراهم کردن ب سترهاي منا سب براي حمايت از
سرمايهگذاران داخلي و جذب سرمايههاي خارجي در کشورها ،بدون وجود امنيت اقتصادي
از کانال بهبود نهادهاي اقتصادي و سياسي ميسر نيست (عزتي و دهقان.)1387 ،
امنيت اقتصــادى را مىتوان به صــورت يك چارچوب نهادى که مشــوق و موجب
اعتماد سرمايهگذاران است تعريف کرد که در آن سرمايهگذاران با خطرات بيرونى از قبيل
بىثباتى در سياستگذارىها و قوانين ،بىثباتى در متايرهاى عمده اقتصادى مانند تورم ،نرخ
ارز و منابع تامين مالى و همچنين بىثباتى سياسى که بر تصميمات سرمايهگذارى تاثيرگذار
هستند ،روبه رو نبوده و امنيت حقوقى معامالت تضمين شده باشد.
امنيت ســرمايهگذارى چارچوب نهادينه شــدهاى از شــرايط اجتماعى ،ســياســى و
حقوقى است که اعتماد سرمايهگذاران به منظور توسعه سرمايهگذارى و شروع به کسب
و کار جديد را جلب مىکند.
يك محيط امن اقتصــادى ارتباط تنگاتنگى با يك محيط باثبات اقتصــاد کالن،
ثبات در سياستها و قوانين ،کارايى و اثربخشى دولت و حاکميت قوانين و مقررات دارد
(پرخيده و تاجيك.)1390 ،
با توجه به آنكه از جمله اهداف اصلي نظامهاي اقتصادي کشورها در طول تاريخ از
بين بردن فقر ،توزيع عادالنه درآمد ،تخصــي بهينه منابع و رشــد و توســعه اقتصــادي بوده
است ،موضوع بهبود شاخ هاي نهادي به عنوان يكي از عوامل اثرگذار بر متايرهاي کالن
اقتصادي ميتواند از اهميت خاصي برخوردار باشد .بهبود نهادها ،وضعيت باثباتي از شرايط
و ساختار فعلي و افق معلوم و روشني از آينده است که درآن فرد ،جامعه ،سازمان و دولت
احساس رهايي از خطر ميکنند و به طور بهينه به توليد ،توزيع و مصرف ثروت ميپردازند.
درخصـــوص اثر نهادها بر توزيع درآمد از يك ســـو ميتوان بيان داشـــت ،ايجاد و
گ سترش نهادها در يك ک شور باعث مي شود تمايل عامالن اقت صادي به فعاليت افزايش يابد.
به عبارت ديگر ،به دليل کاهش هزينههاي ســرمايهگذاري ،ميزان ســرمايهگذاري افزايش مي
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يابد؛ چراکه در اين حالت معموال فعاالن اقتصـــادي به ســـرمايهگذاري در بخشهاي مولد و
صادرات روي ميآورند .نتيجه اين امر ،افزايش سرمايهگذاري ،افزايش ميزان توليد ن سبت به
تقاضا و افزايش ميزان اشتاال و ايجاد تنوع در اشتاال و توزيع متعادل درآمد است.
يكي ديگر از داليل بهتر شــدن برابري درآمد افزايش ســرمايهگذاري مولد ،کاهش
هزينه هاي توليد براثر وجود نهادهاي کارا و به تبع آن کاهش قيمت ت مامشـــده و افزايش
امكان رقابت اســـت .افزايش ســـرمايهگذاري منجر به افزايش توان توليد کاالها و خدمات
مورد نياز و گ سترش صادرات شده و به افزايش تقا ضا براي نيروي کار و سرمايه ان ساني و
کاهش بيكاري و توزيع متعادلتر درآمد ميانجامد .همچنين با بهبود شـــاخ هاي نهادي و
کاهش تورم حاصل از آن ،ميزان درآمد و ثروت فقرا افزايش يافته و فشار اقتصادي بر آنها
کمتر ميشــود ،اما ثروت و درآمد تعداد محدودي از شــهروندان که داراييهاي خود را از
کشــور خارج کردهاند نه تنها افزايش نمييابد ،بلكه به واســطه کاهش نرخ ارز در داخل و
بازدهي کمتر داراييها در خارج با کاهش هم روبهرو ميشود (کميجاني.)1373 ،
از جمله متايرهايي که ميتواند وضــعيت شــاخ

هاي نهادي را بدتر کند ،نابرابري

در د ستر سي به فر صتها و منابع ا ست .توزيع نامنا سب و غيرعادالنه منابع و فر صتها در
نهايت منجر به توزيع نابرابر درآمد مي شود به طوري که هر گروهي که منابع و فرصتهاي
بيشــتري را در اختيار دارد ،فاصــله و شــكاف خود را با ســاير گروهها و افراد بيشــتر کرده و
خود اين امر ميتواند منجر به تخريب شــاخ هاي نهادي شــود .به عبارت ديگر ،وضــعيت
نهادها از يك طرف ميتواند نا شي از نابرابري در د ستر سي به منابع و فر صتها با شد و از
طرف ديگر ،براثر وجود نهادهاي ناکارا ،اين نابرابري و توزيع نامتنا سب درآمد ت شديد مي
شود (اينديمت و نادم .)2000 ،1طبيعي ا ست در اين حالت عدهاي به قدرتهاي انح صاري
در فعاليتهاي اقت صادي ر سيده و از طريق آن به قدرتهاي سيا سي انح صاري نيز د ست
يابند .در اين شـــرايط ،قدرت دولت براي کاهش ميزان فقر و تبعيض و به طور کلي اجراي
سياستهاي مربوط به گسترش عدالت اجتماعي و اقتصادي به حداقل ميرسد.
افزايش فقر به سهم خود موجب بروز مفاسد اجتماعي از قبيل سرقت ،فحشا و اعتياد
شده و در صورت تداوم و تشديد ،ميتواند زمينه شكلگيري بحرانهاي اجتماعي و سياسي

1- Indermit and Nadeem
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را فراهم کند (همدميخطبهســـرا .)1383 ،در اين مطالعه به دليل جامعيت شـــاخ
حكمراني براي سنجش نهادها از اين شاخ

هاي

بهره بردهايم.

کافمن و همكاران ( )2009حكمراني خوب را نهادها و آداب و رســـوم رســـمي و
غيررســـمي تعريف ميکنند که به وســـيله آنها قدرت در جهت مصـــلحت عمومي در يك
کشــور اعمال ميشــود و شــامل :الف) فرآيندي که از طريق آن صــاحبان قدرت ،انتخاب،
نظارت و تعويض ميشــوند ،ب) ظرفيت و توانايي دولت براي اداره کارآمد منابع و اجراي
سـياسـتهاي درسـت و ج) احترام شـهروندان و دولت به نهادهايي که تعامالت اجتماعي و
اقتصادي ميان آنها را اداره ميکنند ،است.
بر اســـاس اين تعريف ،محققان شـــش مؤلفه را براي حكمراني بيان ميکنند .دو
ويژگي اول در چارچوب بند الف عبارتند از شفافيت و پا سخگويي و ثبات سيا سي بدون
حضور خشونت .همچنين دو مؤلفه اثربخشي دولت در انجام وظايف محول شده و کيفيت
تنظيمگري مقررات در چارچوب بند ب جاي ميگيرد و سرانجام دو مؤلفه تامين ق ضايي و
کنترل فســـاد به وضـــعيت چارچوب هاي قانوني و نوع رابطه شـــهروندان و دولت با اين
چارچوبها (بند ج) اشاره دارد (شاهآبادي و پورجوان.)1389 ،
الو و همكاران )2014( 1با ا ستفاده از دادههاي  81ک شور طي دوره  1985-2010به
اين نتيجه ميرســـند که بهبود کيفيت نهادها ،نابرابري درآمد را کاهش ميدهد .يوموکورو

2

( )2014به بررســي اثر دموکراســي بر نابربري درآمد در کشــور نيجريه ميپردازد و به اين نتيجه
ميرسد که دموکراسي در نيجريه موجب کاهش نابرابري نشده است.
مي و ليو )2014( 3با اســـتفاده از دادههاي اســـتان هاي چين طي دوره 1997-2006
رابطه فســاد و توزيع درآمد در کشــور چين را بررســي ميکنند و به اين نتيجه ميرســند که
ف ساد موجب نابرابري بي شتر در توزيع درآمد مي شود .دين سر و گونالپ )2012( 4به برر سي
تاثير فســـاد بر توزيع درآمد  50ايالت از ايالتهاي کشـــور آمريكا طي بازه زماني -1981
 1997ميپردازند .نتايج مطالعه حاکي از اين امر اســت که افزايش فســاد ،نابرابري درآمدي
را افزايش ميدهد.
1- Law and et al.
2- Umukoro
3- Mi and Liu
4- Dincer and Gunalp
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شــن و يائو )2008( 1به بررســي رابطه دموکراســي و نابرابري درآمد براي  48خانوار از
هشـــت اســـتان چين طي دوره  1986-2002ميپردازند .نتايج مطالعه نشـــان ميدهد ،انتخابات
ضريب جيني را کاهش داده و سهم درآمدي افراد فقير در جامعه را افزايش ميدهد .شفيقي و
3

حق )2006( 2به بررســي اثر حكمراني بر نابرابري درآمد در چهار کشــور در حال توســعه
طي دوره  1997-2005ميپردازند .نتايج حاکي از آن است که برخي از شاخ هاي حكمراني
خوب رفاه را در جامعه بهبود ميبخشــند .محققان همچنين بيان ميدارند بين نرخ رشــد توليد و
بهبود توزيع درآمد ارتباط مثبتي وجود دارد و هرگاه نظم و قانون و ثبات ســـياســـي در جامعه
وجود داشـــته باشـــد فرصـــت هاي ســـر ما يه گذاري داخلي و خارجي افزايش مي يابد آنگاه
فرصــتهاي شــالي ايجاد شــده ميتواند به بهبود نرخ رشــد توليد و بهبود توزيع درآمد کمك
کند .وراردي )2005( 4به بررســـي اثر نظامهاي انتخاباتي بر نابرابري درآمد در  28کشـــور
جهان طي دوره 1990-2002پرداخته اســت .نتايج حاکي از آن اســت که ارتباط معناداري
بين نظامهاي انتخاباتي و نابرابري درآمد در کشورهاي مورد مطالعه وجود دارد.
چانگ و گرادستين )2004( 5به بررسي تاثير نهادهاي سياسي و شاخ

هاي حكمراني

بر نابرابري درآمد در  121کشــور صــنعتي و در حال توســعه طي دوره  1985-2000پرداخته و
نشــان ميدهند بهبود شــاخ هاي حكمراني به کاهش نابرابري درآمد منجر ميشــود .گوپتا و
همكاران )2002( 6ن شان دادهاند ،ف ساد از طريق کاهش ر شد اقت صادي ،مالياتهاي تنازلي،
انجام ناکارآمدتر طرحهاي اجتماعي ،د ستر سي نابرابر به آموزش ،انحرافات سيا ستي به نفع
نابرابري در تملك دارايي و افزايش مخاطرات ســرمايهگذاري براي فقرا ،نابرابري درآمد و
فقر را افزايش ميدهد .برين و پنالو سا )1999( 7به برر سي نقش بيثباتي اقت صاد بر نابرابري
درآمد در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه طي دوره زماني  1960-1990پرداختهاند.
آنها به اين نتيجه رســيدهاند که بيثباتي بيشــتر ،ضــريب جيني و ســهم  20درصــد بااليي از
درآمد را افزايش و سهم بقيه  20درصديها را کاهش ميدهد.
1- Shen and Yao
2- Shafique and Haq
 -3بنگالدش ،پاکستان ،هند وسريالنكا

4- Verardi
5- Chong and Gradstein
6- Gupta et al.
7- Breen and Penalosa
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 -3معرفی متغیرها و ارائه مدل
در اين بخش از مطالعه به پيروي از مباني نظري و مطالعات انجام شـــده ،عوامل تعيينکننده
برابري درآمد به صورت رابطه ( )1ارائه ميشود.
) EQU  f ( INS , COM , HC , DCP, SUB, RES

( )1

متايرهاي موجود در معادلهي باال عبارتند از :شـــاخ

برابري درآمدي ( :1) EQU

در اين مطالعه براي نشان دادن متاير وابسته (متاير برابري درآمدي) از نسبت سهم درآمدي
 20درصد فقير جامعه به سهم درآمدي  20درصد ثروتمند جامعه استفاده شده است .هر چه
اين متاير افزايش يابد شاهد برابري بيشتري در درآمد هستيم.
نهادها ( :2)INSمحاســـبه ميزان و نحوه اثرگذاري نهادها بر برابري درآمد ،نيازمند
اندازهگيري و شاخ سازي است .نهادها و موسسات بينالمللي بسياري به منظور دستيابي
به آمارها و کميتهاي يك سان در اين زمينه براي ک شورهاي مختلف دنيا ،رتبهبنديهايي را
ارائه کردهاند.
همانطور که در بخشهاي قبل ذکر شد ،در اين مطالعه براي نشان دادن متاير نهادها،
3

از شاخ حكمراني ا ستفاده مي شود .بانك جهاني تو سط محققاني چون کافمن و کراي
و ماستروتزي 4در سالهاي اخير رتبهبنديهاي کشورها را از منظر سياسي ،اقتصادي ،امنيتي
و ...انجام داده است .اين محققان مطالعه خود را با طرح اين فرضيه آغاز کردهاند که چگونه
نهادهايي که حاکميت يك کشور از مجراي آنها اعمال ميشود ،ميتواند در رشد و توسعه
آن کشور موثر واقع شود.
کافمن و همكارانش اين رسوم و نهادها را حكمراني 5ناميده و ابعاد مختلف آن را با
معرفي شـــش شـــاخ جديد مورد بررســـي قرار دادهاند .بنابراين در اين مطالعه به دليل
جامعيت شــاخ

هاي حكمراني براي ســنجش نهادها از اين شــاخ

بهره بردهايم .تعريف

کافمن و همكاران ( )2009از شش مولفه حكمراني به صورت زير است:

1- Equality
2- Institution
3- Kraay
4- Mastruzzi
5- Governance
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 -1شــفافيت و پاســخگويي :اين مولفه آگاهي ،درک و ميزان توانايي شــهروندان کشــور به
منظور مشــــار کت در انت خاب دو لت ،آزادي ب يان ،آزادي احزاب و انجمن ها و همچنين
آزادي رسانه را دربر ميگيرد.
 -2ثبات سياسي و عدم خشونت :آگاهي از احتمال اينكه دولت برخالف قانون اساسي و يا
ابزارهاي خشــونتآميز از جمله خشــونتهايي با انگيزه ســياســي (مثال جنگ و يا کودتا) و
ترور ،بيثبات و يا سرنگون شود.
 -3اثربخشـــي دولت :آگاهي از کيفيت خد مات عمومي ،کيفيت خد مات کشـــوري و درجه
آزادي و استقالل اين خدمات از فشارهاي سياستي ،کيفيت تنظيم ،تدوين و اجراي سياستها و
همچنين اعتبار تعهد و التزام دولت به چنين سياستهايي در اين مولفه جاي ميگيرند.
 -4کيفيت تنظيمگري مقررات :اين شـــاخ

آگاهي از توانايي هاي دولت در تدوين و

اجراي سياستهاي شفاف و همچنين مقرراتي که جوازها و توسعه بخش خصوصي را ارتقا
ميدهد ،شامل ميشود.
 -5تامين قضــايي :درک و آگاهي از اينكه عوامل اقتصــادي به چه ميزان بر قوانين جامعه به
ويژه کيف يت اجراي قرارداد ها ،حقوق دارايي ها ،پليس و داد گاه ها و نيز احت مال جرم و
خشونت اطمينان ،ايستادگي و وفاداري دارند.
 -6کنترل فساد :درک اينكه آيا قدرت عمومي در جهت تامين منافع خصوصي اعمال شده
اســت .و اينكه اشــكال جزئي و کلي فســاد و نيز تصــرف و تسـخير دولت به وســيله نخبگان
سياستي ،عالئق خصوصي سياستمداران را دربر ميگيرد.
شاخ کلي به صورت ميانگين حسابي از شش شاخ حاصل مي شود .در ادامه
براي بررســي دقيقتر ،شــش شــاخ در ســه گروه طبقهبندي ميشــوند؛ گروه اول شــامل
فرآيندي اســت که از طريق آن صــاحبان قدرت ،انتخاب ،نظارت و تعويض ميشــوند .اين
بخش از ميانگين ح سابي دو شاخ شفافيت و پا سخگويي و ثبات سيا سي بدون ح ضور
خشـونت حاصـل ميشـود ( .1)V&Pگروه دوم ظرفيت و توانايي دولت براي اداره کارآمد
منابع و اجراي سياستهاي درست را نشان ميدهد .اين بخش از ميانگين حسابي دو شاخ
اثربخشي دولت و کيفيت تنظيمگري مقررات حاصل مي شود ( .2)E&Rگروه سوم احترام
1- Voice and Political
2- Effectiveness and Regulatory
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شهروندان و دولت به نهادهايي که تعامالت اجتماعي و اقتصادي ميان آنها را اداره ميکنند،
نشان ميدهد .اين بخش از ميانگين حسابي دو شاخ

تامين قضايي و کنترل فساد حا صل

ميشود (.1)R&C
تفاوت نرخ رشـــد جبران خد مات نيروي کار و نرخ تورم ( :2)COMمتاير ديگر
تاثيرگذار بر برابري درآمد ،تورم اســـت .افراد با درآمد پايين در جوامع مختلف اغلب بيش
از ســـاير افراد جامعه از تورم آســـيب ميبينند .زيرا اين افراد داراي درآمد ثابتي هســـتند و
ممكن ا ست نتوانند در برابر شرايط تورمي واکنش ن شان دهند ،در نتيجه درآمد واقعي آنها
کاهش مييابد( .کولين و هنگ )2000 ،3در همين زمان دارايي واقعي صــاحبان داراييهاي
بادوام (مانند زمين ،مســكن و )...به دليل شــرايط تورمي افزايش مييابد و به نابرابرتر شــدن
توزيع درآمد و ثروت کمك ميکند( .باد و سيدر)2004 ،4
براســاس نظر بايلر )2001(5اثر تورم بر نابرابري درآمدي به اين صــورت اســت که با
افزايش تورم ،درآمد نســـبي کارگزاراني که از درآمدشـــان در برابر تايير ســـطح قيمتها
محافظت ميکنند ن سبت به گروهي که از درآمدهاي شان نميتوانند محافظت کنند ،افزايش
مييابد .بر اين اســاس ،توزيع درآمد نابرابرتر ميشــود .ديگر متاير موثر بر نابرابري درآمد،
افزايش دستمزد است که انتظار تاثير مثبت آن بر بهبود و افزايش برابري درآمد است.
هنگام بررســي تاثير دســتمزد بر برابري درآمد بايد توجه داشــت صــرف افزايش
دستمزد اسمي داللت بر بهتر شدن وضعيت درآمدي افراد و کاهش نابرابري درآمد ندارد و
يا با وجود تورم نميتوان گفت افراد فقير ،وضعيت بدتري پيدا ميکنند ،بلكه بايد به درآمد
حقيقي اين افراد توجه کرد که آيا افزايش يافته اســت يا خير .به همين منظور در اين مطالعه
6
از تفاوت نرخ ر شد جبران خدمات عوامل توليد و نرخ تورم ا ستفاده شده ا ست .آلبان سي
( ،)2001سي سني و همكاران )2005( 7و کرو )2004( 8تاال سينوس و همكاران )2012( 9در
کارهاي خود از اين متاير استفاده ميکنند.
1- Rule and Corruption
2- Compensating
3- Colin and Heng
4- Budd and Seiders
5- Bulir
6- Albanesi
7- Cysne et al.
8- Crowe
9- Thalassinos et al.
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ســـرمايه انســـاني ( :1)HCاز جمله عوامل مهمي اســـت که اقدامات عمومي در آن
ميتواند منجر به تفاوت قابل توجه در توزيع درآمد شود .بازدهي اجتماعي سرمايه ان ساني
ب سيار باال ست و سرمايهگذاري در آن به افزايش بهرهوري نيروي کار و به تبع آن باال رفتن
درآمد ملي و افزايش برابري در توزيع درآمد منجر ميشود (ابريشمي.)1375 ،
مطالعات متعدد ن شان ميدهد افراد تح صيلكرده ن سبت به ک ساني که از تح صيالت
کمتري برخوردارند در طول سال ساعات بيشتري را به کار مشاولند و از درآمد و امكانات
بيشتري برخوردارند .همچنين براساس مطالعات تجربي ميتوان بيان داشت ارتباطي مستقيم
بين سرمايه انساني اعضاي خانوار و تحرک اقتصادي خانوار برقرار است .هر چه سطح سواد
و تخصـ اعضــاي خانوار باالتر باشــد ،تحرک اقتصــادي خانوار بيشــتر اســت و خانوار از
احتمال ارتقاي موقعيت درآمدي برخوردار است (نيلي.)1375 ،
به نظر گودين ،)2004( 2ه سته ا صلي اقت صاد دانشمحور ،سرمايهان ساني خواهد بود
که به طور اســاســي ظرفيت ايجاد ،نوآوري ،توليد و بهرهبرداري از ايده هاي نوين به عالوه
بكارگيري و مهارتهاي کارآفريني و تجربههاي پيشين را خواهد داشت .بيرچنال)2001( 3
و فلشر و همكاران )2007( 4در کارهاي خود از اين متاير استفاده ميکنند.
تو سعه مالي ( :5)DCPيكي ديگر از عوامل مؤثر بر توزيع درآمد شاخ

تو سعه مالي

است .مطالعات اقتصادي و مالي نشان ميدهند عملكرد مناسب سيستمهاي مالي ميتواند عامل
بالقوهاي براي افزايش انباشـــت ســـرمايه فيزيكي ،افزايش کارآيي اقتصـــادي و در نتيجه رشـــد
اقتصادي بلندمدت و افزايش برابري درآمد باشد ،زيرا سي ستم مالي کارا باعث مي شود سرمايه
اضافي به بهترين مسير استفادهاش هدايت شود (باتو و همكاران.)2010 ،6
توسعه مالي به وضعيتي اطالق ميشود که در آن ارائه خدمات مالي توسط مؤسسات
مالي افزايش مييابد و همه افراد جامعه از يك انتخاب وسيعي از خدمات بهرهمند ميشوند.
در حقيقت توســعه نظام يا بخش مالي شــامل بازارها ،نهادها و ابزارهاي مالي اســت .بخش
مالي روي دوم سكه اقتصادهاي مدرن و دو بازار (پول و سرمايه) از پنج بازار اصلي موجود
1- Human Capital
2- Godin
3- Birchenall
4- Fleisher et al.
5- Domestic Credit to Private Part
6- Batuo et al.
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در اقتصــاد (شــامل بازارهاي کاال ،کار ،پول ،ســرمايه و ارز) را دربر ميگيرد .اين بخش در
صــورت ايفا کردن نقش مفيد واســطهاي در تخصــي

بهينه منابع به همه بخشهاي اقتصــاد

ازجمله بخش واقعي (شـــامل بازارهاي کاال و کار) ،ســـهم عمدهاي در رشـــد بلندمدت
اقتصادي و توزيع برابر درآمدها دارد (راستي.)1388 ،
ج هت بررســـي کا نال هاي مختلف اثر گذاري توســـ عه مالي بر توزيع درآ مد از
هاي متفاوتي ا ستفاده مي شود که اعتبارات مالي مهيا شده براي بخش خ صو صي

شاخ

يكي از مهمترين آنها اســـت ،مهمترين مزيت اين شـــاخ

آن اســـت که اعتبارات بخش

دولتي در محا سبه آن منظور نمي شود .بنابراين ،نقش وا سطههاي مالي در جهتدهي وجوه
مالي به سرمايهگذاران بخش خصوصي و همچنين مشارکت بخش خصوصي را بهتر نشان
ميدهد.
در مورد رابطه توســـعه مالي و برابري درآمد ،دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاهي که
توسط گرينوود و يوانوايس )1990(1ارائه شده است ،بيان ميدارد ارتباط بين تو سعه مالي
و برابري درآمد به شكل  Uمعكوس ا ست .ديدگاه دوم ارائه شده تو سط بنرجي و نيومن

2

( )1993و گالر و زيرا )1993( 3بيان ميدارند ارتباط بين توســعه مالي و برابري درآمد خطي
اســـت .در اين مطالعه به پيروي از مطالعات هانوهان )2004( 4و جيني و پودار )2005( 5از
ديدگاه دوم يعني ارتباط خطي توسعه مالي و برابري درآمد استفاده ميکنيم.
يارانههاي اعطايي دولت ( :6)SUBبا توجه به اينكه يكي از شـــعارهاي دولت در هر
جامعهاي به ويژه در کشــورهاي درحال توســعه ،کاهش نابرابري درآمد اســت و براي اين
منظور ســياســتهاي متفاوتي ازجمله اعطاي يارانه (مســتقيم و غيرمســتقيم) در کشــورهاي
مختلف اجرا ميشـود .اثر يارانههاي اعطايي دولت بر توزيع درآمد بسـتگي به توزيع اين
مخارج بين بخشها ،مناطق و گروههاي درآمدي خواهد دا شت .از يك سو پرداخت يارانه
به افراد به دليل افزايش تقاضـــا و بالتبع افزايش قيمت ها باعث افزايش نابرابري درآمد مي
شود و از سوي ديگر ،اگر يارانهها در جهت آموزش و سالمت افراد جامعه هزينه شود مي
1- Greenwood and Jovanovic
2- Banerjee and Newman
3- Galor and Zeira
4- Honohan
5- Jeanney and Kpodar
6- Subside
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تواند به بهبود برابري درآمد در جامعه منجر شـــود .به پيروي از مطالعات جانبا،)2000( 1
دوپونت و مارتين )2003( 2و لوســـتيج و همكاران )2012( 3از متاير يارانه اعطايي دولت به
عنوان متاير مستقل استفاده شده است.
تاثير متقابل نهادها و وفور منابع طبيعي( :4)RES*INSيكي از ويژگي هاي بارز در
بي شتر ک شورهاي در حال تو سعه ،اتكا بيش از اندازه به درآمدهاي حا صل از فروش ثروت
هاي طبيعي اســـت .در اين راســـ تا تاثير متاير وفور منابع طبيعي بر برابري درآمد بررســـي
ميشــود .تورويك ،)2002( 5مكانيزم ســادهاي تعريف کرده اســت که قادر به توضــيح اثر
وفور منابع طبيعي بر توزيع درآمد اســـت .وي معادلهاي را در نظر ميگيرد که درآن رانت
جويي گنجانده شــده اســت و کشــف منابع طبيعي ســبب باال رفتن تعداد کســاني که در پي
کســـب رانت هســـتند ،ميشـــود و از تعداد توليدکنندگان ميکاهد .در اين معادله ،کاهش
درآمد نا شي از فعاليت رانتجويانه ب سيار بي شتر از درآمد نا شي از منابع ا ست .وجود گروه
هاي رانتجو را ميتوان دليلي بر افزايش فساد و رشوهدهي دانست و همين شرايط ميتواند
سرعت فرايند توليد را کاهش دهد.
بامول ،)1990( 6وجود فســاد در جوامع را از علل گســترش فعاليتهاي رانتجويانه
ميداند ،زيرا در چنين وضـــعيتي خالقيت و نوآوري به ســـمت فعاليت هاي رانتجويانه
هدايت خواهد شد که ميتواند منجر به کاهش ر شد اقت صادي شود .همچنين روي آوردن
به اين فعاليتها ميتواند سرمايهگذاري را نيز کاهش دهد.
منابع طبيعي و دريافتيهاي حاصـــل از فروش خام آنها ،نه به طور مســـتقيم ،بلكه از
مســيرهاي مختلف مانند تايير ميزان توليد ،ايجاد وابســتگي به بخش اســتخراج منابع ،باال بردن
نرخ حقيقي ارز ،افزايش واردات و ...ميتواند بر توزيع درآمد تاثير بگذارد .وجود نهادهايي با
زيرســاخت قانوني ضــعيف نيز به بروز فســاد و ايجاد فرصــتهاي رانتجويي براي در اختيار
گرفتن درآمد ناشـــي از منابع کمك ميکند و ميتواند توزيع درآمد در جامعه را تحت تاثير
قرار دهد و آن را به ســـمت توزيع نابرابر درآمد پيش راند( .رح ماني و گلســـ تاني.)1388 ،
1- Juneba
2- Dupont and Martin
3- Lustig et al.
4- Resource Aboundance
5- Torvik
6- Baumol
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لوپزفلـدمن و همكـاران ،)2006( 1گودريس و مـالون )2011( 2و محتشـــميبورزداران و
همكاران )2013( 3در کارهاي خود از اين متاير اســـتفاده ميکنند .تاثير متاير وفور منابع
طبيعي بر برابري درآمد با اســـتفاده از اثرات متقابل متاير نهادها و منابع طبيعي بر برابري
درآمد توســط حاصــلضــرب دو متاير نهادها و وفور منابع طبيعي در معادله گنجانده شــده
اســت .اين کار براي اين منظور انجام گرفته تا نشــان دهيم نهادها (حكمراني) از طريق تاثير
مطلوب بر مديريت وجوه حاصـــل از فروش منابع طبيعي ميتواند اثرات نامطلوب اين متاير
بر برابري درآمد را کاهش دهد.
جهت تبيين اثر نهادها بر برابري درآمد ،تصـــريح لگاريتمي معادله ( )1به صـــورت
رابطه ( )2است.
( )2

EQU it  c  1 * COM it   2 * HCit  3 * DCPit
  4 * SUBit  5 * INSit   6 * ( RESit * INSit )   it

جدول ( -)1متغیرهای مورد استفاده
متاير
برابري درآمدي ()EQU
نهادها ()INS

تعريف عملياتي متاير

منبع دادهها

نسبت سهم درآمدي بيست درصد فقير جامعه به

شاخ هاي توسعه بانك

سهم درآمدي بيست درصد ثروتمند جامعه

جهاني ()2014

شاخ

حكمراني بانك جهاني

تفاوت نرخ رشد جبران خدمات

تفاوت نرخ رشد جبران خدمات عوامل توليد و نرخ

نيروي کار و نرخ تورم ()COM

تورم

سرمايه انساني ()HC

متوسط تحصيل افراد  15سال و باالتر

توسعه مالي()DCP

اعتبارات اختصاص داده شده به بخش خصوصي

يارانههاي اعطايي دولت ()SUB

يارانههاي اعطايي دولت بصورت درصدي از کل
مخارج

"
"
4

بارو و لي ()2014
شاخ هاي توسعه بانك
جهاني ()2014
"

مجموع مبال حاصل از فروش نفت ،گاز ،زغال
وفور منابع طبيعي()RES

سنگ ،مواد معدني و جنگلي بصورت درصدي از
توليد ناخال

"

داخلي

1- Lopez-Feldman et al.
2- Goderis and Malone
3- Mohtashami Borzadaran et al.
4- Barro and Lee

نهادها و برابری درآمد...

169

 -4برآورد مدل و تفسیر نتایج
مطالعه حا ضر با بهرهگيري از تكنيكهاي اقت صاد سنجي (رهيافت پانل ديتا) به برآورد مدل
تاثير نهادها بر برابري درآمد ک شورهاي منتخب ع ضو گروه عدم تعهد ميپردازد .همانگونه
که در جدول ( )3نشان داده شده است ،نتايج حاصل از آزمون ليمر (آماره  )Fحاکي از آن
است که در مدلهاي رگرسيوني مورد بررسي روش پانل ديتا بودن دادههاي آماري پذيرفته
ميشــود .همچنين نتايج آزمون هاســمن بيانگر آن اســت که براي برآورد تمامي مدلها از
روش اثرات ثابت استفاده ميگردد.
در م طال عه حاضـــر براي بررســـي ايســـ تايي متايرها از آزمون هاي ريشـــه واحد
فيليپس -پرون -فيشر )PP-Fisher( 1و آزمون لوين -لين -چو )Levin( 2استفاده ميشود.
همانطور که در جدول ( )2مالحظه ميشود ،تمام متايرها در سطح ايستا () )I(0هستند.
جدول ( -)2نتایج آزمون ایستایی متغیرها
در سطح
متاير
INS

با عرض از مبدا و روند
PPLevin
Fisher
**199/8
*-3/23
*

**

با يك مرتبه تفاضلگيري

با عرض از مبدا
PPLevin
Fisher
*220/5
*-5/46
*

با عرض از مبدا و روند
PPLevin
Fisher
*569
*-18/4
*

*

با عرض از مبدا
PPLevin
Fisher
*675/5
*-22/1
*

*

V&P

-5/66

205/1

-2/5

145/3

-21/8

567/7

-22/4

715/7

E&R

*-5/41

*257/4

*-7/87

*219/2

*-21/8

*567/3

*-23/6

*718/6

R&C

*-5/29

*219/2

*-6/22

**195/7

*-22/1

*666/3

*-23/5

*752/1

HC

*-9/7

121/4

*-2/48

47/5

*-22/9

*821/9

*-25/8

*791/9

EQU

*-10/5

*50/08

4/04

4/18

*-27/5

*65/19

*-16/7

*80/3

COM

*-23/7

*427/03

*-26/1

*467/1

*-96/8

*561/7

*-25/7

*673/5

DCP

*

*

180/6

*

*

621/02

*

*

*

*

-4/85

*

-9/38

*

205/5

*

187/6

-4/45

*

-7/02

**

133/2

-20/1

*

-24/3

349/4

SUB
* ** ،و *** به ترتیب داللت بر معنیدار بودن در سطح  5 ،1و  10درصد دارد.

-20/3
-17/3

637/9

*

366/6

منبع :یافتههای تحقیق

1- Phillips-Perron-Fisher
2- Levin-Lin-Chu
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مطابق نتايج جدول ( )3تاثير متاير نهادها ) (INS, V&P, E&R, R&Cبر برابري
درآمد مثبت و معنيدار اســـت .نتيجه به دســـت آمده در مورد تاثير مثبت نهادها بر برابري
درآمد با کارهاي مشتاقخان )2009( 1و اکرم و همكاران )2011( 2همسو است.
امروزه مشــخ شــده اســت توزيع درآمد تنها علت اقتصــادي ندارد ،بلكه عوامل
ديگري از جمله علل سيا سي و اجتماعي به عنوان تعيينکنندههاي برابري درآمد مح سوب
مي شوند .متاير نهادها ميتواند از راههاي گوناگوني بر برابري درآمد تاثيرگذار با شد .يكي
از اين راهها افزايش درآمد افراد فقير اســـت .مطمئنا يكي از علل نابرابري درآمد به درآمد
کم افراد فقير در مقاي سه با افراد ثروتمند برميگردد و ر شد اقت صادي ميتواند درآمد افراد
فقير را افزايش دهد.
بايد در نظر داشـــت رشـــد اقتصـــادي به تنهايي نميتواند نابرابري درآمد را کاهش
دهد ،زيرا هنگامي که رشـد اقتصـادي تنها به نفع افراد ثروتمند باشـد و افراد فقير در جريان
رشد اقتصادي منتفع نشوند ،وضعيت نابرابري درآمد بدتر مي شود .به عبارت ديگر ،چنانچه
ر شد اقت صادي ،متكي بر ر شد دانش با شد ،ميتواند منجر به افزايش برابري درآمدي شود
اما اگر رشــد اقتصــادي ،ســرمايهبنيان يا منابع بنيان باشــد ،اين احتمال وجود دارد که حتي
وضعيت برابري درآمد بدتر شود.
راه ديگري که متاير نهادها ميتواند برابري درآمد را افزايش دهد از طريق اشـــتاال
ا ست .هنگامي که سرمايهگذاران ن سبت به قوانين آينده اح ساس امنيت خاطر دا شته با شند،
ري سك سرمايهگذاري کاهش يافته و سرمايهگذاران برنامهريزي خود را با اطمينان بي شتري
انجام ميدهند و در نتيجه اشــتاال نيز افزايش خواهد يافت و همين امر باعث افزايش درآمد
و کاهش نابرابري درآمد ميشود.
راه ديگري که وجود نهادهاي کارا ،نابرابري درآ مدي را کاهش ميدهد ،ايجاد
فر صتهاي برابر براي شرکت در فعاليتهاي اقت صادي ا ست .يكي از علل فقر و نابرابري
درآمد ،موانعي ا ست که بر سر راه افراد فقير براي شرکت در کارهاي اقت صادي و بهرهمند
شدن از مزاياي آن است و با برداشتن اين موانع ،افراد فر صتهاي برابر پيدا خواهند کرد و
در نتيجه از انحصارات جلوگيري ميشود و درآمد افراد فقير افزايش خواهد يافت.

1- Mushtaq Khan
2- Akram et al.
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ديگر متاير موجود که تاثير آن بر برابري درآمد بررســي شــده اســت ،متاير ترکيبي
ا ست که از تفاوت نرخ ر شد جبران خدمات نيروي کار و نرخ تورم ( )COMبه د ست مي
آيد .همانطور که در جدول ( )3نشـــان داده شـــده اســـت ،تاثير اين متاير بر برابري درآمد
مثبت ،اما بيمعني است .اين نتيجه با کارهاي آلبانسي ( ،)2001سيسني و همكاران ()2005
و کرو ( )2004و تاالسينوس و همكاران ( )2012همسو است.
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پي شتر بيان شد که يكي از علل نابرابري درآمد ،کمي درآمد افراد فقير در مقاي سه با
افراد ثروتمند اســـت .بنابراين انتظار بر اين اســـت که با افزايش به اندازه کافي درآمد افراد
فقير ،نابرابري درآمد کاهش يابد ،اما اين امر زماني حاصل خواهد شد که ساير عوامل مهم
از جمله نرخ تورم ثابت باشد.
اين يك حقيقت اســـت که هنگام افزايش قيمتها ،افراد فقير بيشـــتر از ســـاير افراد
جامعه ،آسيب ميبينند ،زيرا بيشتر آنها داراي درآمد ثابت هستند .بنابراين چنانچه نرخ تورم
از نرخ افزايش دستمزدها بيشتر باشد ،انتظار بر اين است که نابرابري درآمد افزايش يابد.
متاير ديگر موجود در مدل که تاثير مثبت بر برابري درآمد دارد ،ســـرمايه انســـاني
ا ست .اين نتيجه با کارهاي بيرچنال ( )2001و فل شر و همكاران ( )2007هم سو ا ست .متاير
ســرمايه انســاني از راههاي گوناگوني ميتواند بر برابري درآمد تاثيرگذار باشــد که يكي از
راهها ،بهرهروي است.
نتايج مطالعات متعددي حاکي از تاثير مســتقيم ســرمايه انســاني بر بهرهوري عوامل
توليد اســت .همچنين مشــخ اســت هرچه بهرهوري افراد بيشــتر باشــد ،درآمد آنها باالتر
خواهد بود .بنابراين ميتوان انتظار داشـــت با افزايش ســـرمايه انســـاني ،درآمد افراد داراي
سرمايه ان ساني و سهم آنان از توليد ناخال داخلي افزايش يافته و در نتيجه برابري درآمد
افزايش يابد.
در بحث سرمايه ان ساني بايد همزمان به عر ضه و تقا ضاي سرمايه ان ساني توجه کرد.
براي مثال ،با توجه به اينكه در بيشتر کشورهاي در حال توسعه ،طرف عرضه سرمايه انساني
بسيار بزرگتر از طرف تقاضا است (به دليل بسترسازي افزايش عرضه آن توسط دولت با
اتكا به درآمدهاي ناشي از فروش ثروتهاي طبيعي) ،شاهد اثرگذاري مطلوب متاير سرمايه
انساني بر برابري درآمدي نيستيم.
همانگونه که در جدول ( )3ن شان داده شده ا ست ،تاثير متاير تو سعه مالي بر برابري
درآ مد ،مثبت و معنيدار اســـت .اين نتيجه با کار هاي هانوهان ( )2004و جيني و پودار
( )2005همســو اســت .بخش مالي مســتقيم و غيرمســتقيم بر برابري درآمد تاثير ميگذارد.
بخش مالي گسـترده و کارا با کاهش موانع دسـترسـي به اعتبارات و همچنين ايجاد فرصـت
هايي براي سرمايهگذاري افراد فقير موجب افزايش کارايي پساندازها شده و زمينه را براي
داشتن مخارج مصرفي ثابت و داشتن درآمد بيشتر فراهم مي سازد و بطور مستقيم بر برابري
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درآمدي تاثير ميگذارد .بخش مالي همچنين با انجام وظايف خود از طريق تســـريع رشـــد
اقتصادي ،غيرمستقيم ،برابري درآمدي را افزايش ميدهد.
همانطور که در جدول ( )3ن شان داده شده ا ست ،تاثير متاير يارانه اعطايي دولت بر
برابري درآمد ،مثبت و معنيدار است .اين نتيجه با کارهاي جانبا ( ،)2000دوپونت و مارتين
( )2003و لوســـتيج و همكاران ( )2012همســـو اســـت .اعطاي يارانه به صـــورت نقدي و
غيرنقدي اســت؛ يارانههاي نقدي از طريق تاثير مثبتي که بر درآمد افراد فقير دارد ،ميتواند
منجر به افزايش تقا ضا و بهبود درآمدهاي حا صله شود و يارانههاي غيرنقدي با تاثير مثبت
بر سرمايه ان ساني ميتواند منجر به بهبود توزيع درآمد شود .پرداخت يارانه نبايد باعث تنبلي
افراد و اتكاي بيشـــتر افراد به پرداخت آنها باشـــد ،بلكه اين پرداخت ها بايد منجر به افزايش
تواناييهاي افراد براي بهرهگيري از فرصتها باشد.
در مورد تاثير متقابل متاير وفور منابع طبيعي و نهادها بر برابري درآمد ،همانگونه که
در جدول ( )3نشان داده شده است ،اين اثر مثبت و معنيدار است .در واقع انتظار بر اين اين
اســـت که کشـــورهاي داراي منابع طبيعي با برخوردار بودن از ســـطح مناســـبي از نهادهاي
کارامد ،مديريت حاصــل از فروش منابع طبيعي به صــورت مناســب شــكل گرفته و از اين
وجوه به طور مناسب جهت افزايش برابري درآمدي استفاده شود.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
مطالعه حاضــر ،به بررســي تاثير نهاد حكمراني بر برابري درآمد کشــورهاي منتخب عضــو
جنبش عدم تعهد طي دوره زماني  1996-2012پرداخت .نتايج مطالعه نشــان ميدهد ،متاير
نهادها (ميانگين شش شاخ حكمراني) بر برابري درآمد کشورهاي مورد مطالعه اثر مثبت
و معناداري دارد .اين نتيجه با هر شش شاخ حكمراتي تاييد مي شود .به عبارت ديگر ،با
بهبود کيفيت نهادها (حكمراني) ،برابري درآمد افزايش مي يابد .بنابراين نميتوان فرضـــيه
اين مطالعه مبني بر تاثير مثبت نهادها بر برابري درآمد را رد کرد.
براساس نتايج تخمين ،اثر متايرهاي توسعه مالي ،سرمايه انساني و يارانههاي اعطايي
توسط دولت بر توزيع برابر درآمد مثبت و معنادار است .اثر متاير ترکيبي تفاوت نرخ رشد
جبران خد مات نيروي کار و نرخ تورم نيز بر برابري درآمد مثبت ،ا ما بيمعناســـت .رابطه
متقابل متايرهاي وفور منابع طبيعي و نهادها بر برابري درآمد ،مثبت و معنادار است.
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با توجه به تاثير متاير مثبت و معنيدار نهادها بر برابري درآمد ،توصـــيه ميشـــود
کشـــورهاي مورد مطالعه در راســـتاي بهبود توزيع متعادل درآمد و حداکثر بهرهبرداري از
امكانات و ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل اقتصـــادي و طبيعي و تبديل ثروتهاي تجديدناپذير
به تجديدپذير اقدام به بهبود شاخ

هاي ششگانه حكمراني ( شفافيت و پاسخگويي ،ثبات

سيا سي بدون ح ضور خ شونت ،اثربخ شي شاخ

هاي دولت ،کيفيت تنظيمگري مقررات،

امنيت قضايي و کنترل فساد) کنند.
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