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  چكيده

مالی بر توزیـع درآمـد تاکیـد شـده      تأمین نحوه و تورم اقتصادي، رشد در اقتصاد متعارف، بر تاثیر عواملی همچون مالیات،

 مناسـب  ابزارهـاي  از یکـی  عنوان به نیز الحسنه قرض مذکور، کالن متغیرهاي بر عالوه اسالمی اقتصاد ادبیات در است.

 دوره طـی  کشور هاي استان هاي داده از استفاده با است شده سعی پژوهش این در. رود می شمار به نابرابري بهبود جهت

 ضـریب  بـر  دیگـر  عوامـل  برخـی  کنـار  در الحسنه قرض اثر بیزینی اقتصادسنجی رویکرد از گیري بهره با و 1384- 1390

الحسـنه نقشـی    بنا به فرضیه مقاله، قرض. گیرد قرار علمی کنکاش مورد) درآمد توزیع شاخص مهمترین عنوان به( جینی

 بیزینـی  مـدل  گیـري  میـانگین  روش از حاصـل  مثبت بر بهبود توزیع در آمد در ایران طی دوره مذکور داشته است. نتـایج 

)BMA (بهبـود  موجـب  و داشته جینی ضریب با منفی رابطه الحسنه طی دوره مزبور قرض گذاري سپرده که دهد می نشان 

 U رابطـه  وجـود  بـر  مبنـی  کـوزنتس  فرضـیه  حـاکی از برقـراري   تحقیق همچنین نتایج شده است. ایران در درآمد توزیع

  .  باشد می ایران اقتصاد در درآمد توزیع و اقتصادي توسعه بین معکوس

    .ایران اقتصاد ،)BMA( بیزینی مدل گیري میانگین جینی، ضریب درآمد، توزیع :ها ه كليدواژ
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۲۴      ۱۳۹۴بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دوم، شماره ششم، سال  

 مقدمه

وجـود   يارکـ رقابل انیهمچون رشد اقتصادي و کاهش فقر ارتباط غ یمهم يرهایو متغ ع درآمدین توزیب

در روي،  . بـدین م داردیمسـتق تأثیر  يارک ل جرم و بزهیاز قب یاجتماع يرهایبر متغ ينابرابر . همچنیندارد

شـناخته   یرفـاه اجتمـاع   يها شرط شین پیتر از مهم یکیدرآمد به عنوان  يبرابري، اقتصاد يها همه نظام

ر خـط  یز يشتریافراد ب، نابرابرتر باشدع درآمد ین هرچه توزیسطح درآمد مع یکدر ، شده است. در واقع

  ).  2009، لیفقر خواهند بود (و

یکی از مسائل مهم در حوزه مطالعات  عدالت اقتصادي، تحقق عدالت در تـامین مـالی اسـت؛    

در ایـن میـان، نظـام     هاي تأمین مالی نقـش مهمـی در کـاهش ناعـدالتی دارد.     زیرا  برابري فرصت

ترین قوانین انسانی، هرگونه پرداختی مازاد بر اصـل پـول را    ز کاملگیري ا اقتصادي اسالمی با بهره

نظـام   . درالحسنه را به عنوان بهترین شیوة جایگزین ربا معرفـی نمـوده اسـت    ممنوع کرده و قرض

هاي حاصل از پـول قـرض داده شـده شـریک      باید در سودها و زیان صاحب سرمایهمالی اسالمی، 

  ).1388باشد (هیبتی و احمدي، 

ـ توزالحسـنه در   توجه خاصی به نقش قرضی، ات اقتصاد اسالمیدر ادب   . امـا اسـت  شـده ع درآمـد  ی

در سـطح  ، نـه ین زمیـ مطالعـات در ا  بیشترز کتمر، ع درآمدیمربوط به توز یداخل يها داده یابیمسبب ک به

صـورت  ران یاز جمله امطالعات اندکی در مورد هر یک از کشورها  ) و2004ی، مهکیبوده ( يشورکن یب

ز بـر اسـاس   یـ ع درآمد نیمربوط به عوامل مؤثر بر توز یمطالعات داخل ، بیشترگرید ي. از سوگرفته است

ـ ر از به برنامهیران و نیا ییایگسترة جغراف با توجه به. است انجام گرفته یزمان يسر يها داده توسـعه   يزی

ـ بـر توز  نه) و شناخت عوامـل مـؤثر  یع درآمد (هزیتوز ۀمطالعي، ا به صورت منطقه هـا   ع درآمـد اسـتان  ی

  ).1386، ارکو خوش يرسد (ابونور یبه نظر م يضرور

بـه چشـم    یکالسـ ک یدر چـارچوب اقتصادسـنج   يعوامل مـؤثر بـر نـابرابر    یه در بررسک یلکمش

 يرهـا یاز متغ یانبـوه ي دیگـر،  از سـو  ، ونیمعـ  الگـو  یـک ها و فقدان  هیتنوع نظرسو،  ، از یکخورد یم

ه فقـدان چـارچوب مشـخص بـراي     کـ م یابیـ  یدرم، نیشیبا مروري بر مطالعات پ. است بالقوه یحیتوض

راه  یـک هاي سیاستی متفـاوتی شـده اسـت.     نتایج و توصیه ، موجب ارائهالگومستقل  يرهایانتخاب متغ

اقتصادسـنجی  مرسـوم در   يهـا  اسـتفاده از روش ، مناسب الگويها و انتخاب متغیر در نااطمینانیغلبه بر 

بـه آزمـون   ، قوانین احتمال يارگیرک هببا است.این روش ، »یبیزین« يریگ نیانگیجمله روش ماز ، »بیزینی«

 يتـرین متغیرهـا   مهـم ی، توضیح يو از میان انبوه متغیرها است در مقابل هم پرداخته گوناگون يها الگو

  .کند یم ییمستقل را شناسا



   ۲۵ الحسنه: رويكرد اقتصادسنجي بيزيني ايران با تأكيد بر قرض هاي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد در استان

الحسـنه   هـاي قـرض   سـپرده به بررسی تاثیرات » بیزینی«گیري  در این مقاله با استفاده از میانگین

بررسی  ، به طور خاص،هدف این مطالعهپردازیم.  میبر توزیع درآمد نظام بانکی جمهوري اسالمی 

بـا   1390-1384الحسـنه در دوره   هاي ایران با تأکیـد بـر قـرض    عوامل مؤثر بر توزیع درآمد استان

  است. BMAاستفاده از روش 

 مروري بر ادبيات موضوع

بررسی شده است. در ادامه بـه بررسـی ادبیـات    توزیع درآمد تاثیر متغیرهاي مختلف بر در ادبیات اقتصادي، 

هـاي   ویـژه سـپرده   ترین متغیرهاي مؤثر بر توزیـع درآمـد، بـه    رخی از مهمنظري و تجربی موجود در زمینه ب

  .پردازیم می الحسنه قرض

  ع درآمديالحسنه بر توز اثر قرض

 استفادة منظور ا بهرب جایگزین براي روش بهترین عنوان به را »الحسنه  قرض«اقتصادي اسالم،  مکتب

 پاداش گرفتن نظر در ثروتمندان با تا است گرفته در نظر ندارند را سود بازپرداخت توانایی که افرادي

 از »الحسـنه  قـرض ). «1385(محمـدغفاري،   م کننـد اقدا آن انجام به الحسنه، داوطلبانه قرض معنوي

 منتقـل  گیرنـده  ضبـه قـر   و خـارج  هدهند ضقر ملکیت از مالی آن واسطۀ به که است معوض عقود

ـ  مـال مشـغول   آن قیمـت  یا مثل یا عین بازپرداخت به گیرنده قرض مقابل، ذمۀ در و شود می شـود   یم

  ).1381(حبیبیان نقیبی، 

ق یتشـو  الحسـنه  ضقـر  دادن بـه  را مـردم  و دارد الحسـنه  ضقـر  به اي هژیو توجه اسالم يادنظام اقتص

ي، همچـون پـاداش اخـرو   ی، احتمال يها زهیو بر اساس انگ ياریاخت صورته ب مسلمانان ند. چنانچهک یم

 فقـر  نـۀ دام از ننـد ک آن انجام به اقدام، زهیسب جاکانداز و  پسي، اریتعاون و هم، دهیسب اخالق پسندک

ـ  تر یکنزد درآمدها نۀعادال عیتوز و ياقتصاد توازن به و شود ه میاستک ). 1385ي، غفاریم (محمـد شـو  یم

در  اسـت.  يمـاد  صـرفاً  پـنجم  و چهـارم  ةزیانگ و يمعنو سوم و دوم ةزیانگ و ياخرو صرفاً نخست ةزیانگ

 مـورد     يضرور يازهاین تأمین براي  هکآن مگر، داند می  ناپسند را مکروه و گرفتن قرض مقابل، اسالم، 

ـ  يمعنـو  یزةانگ داشتن یعن، یالحسنه ضقر مهم ۀمشخص دو، ب مزبورمطال به توجه . باقرار گیرد استفاده  ای

ـ نما رنـده یگ ضقـر  يضـرور  يازهاینبراي تأمین  آن صرف زین و دهنده ضقر يبرا ياخرو ـ  انی شـود   یم

  .)1377، این يو هادو یجانیمک(

شـود.   افقی مـی  و عمودي جهت دو در شده اخذ درآمدهاي از بخشی انتقال موجب درآمدها مجدد توزیع

۲۶      ۱۳۹۴بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دوم، شماره ششم، سال  

 است، امـا  درآمد طبقات کم به ثروتمند طبقات درآمد از بخشی انتقال عمودي جهت در درآمدها مجدد توزیع

  گیرد. می درآمد صورت کم اجتماعی هاي گروه خود داخل در افقی جهت در مجدد توزیع

 از یعـ یمنابع طب بودن محدود را ياقتصاد التکمش یاصل علت هي، کدار سرمایه نظام خالف بر اسالم

 ناعادالنـه  عیرا توز مزبور التکمش یاساس ۀشیر، داند یم گرید يسو از ها نانسا متنوع يازهاین و، سو یک

ـ تول از ، پسدیتول از (پیشمراحل  تمام در درآمد عیتوز به اسالم ينظام اقتصادسبب، ن یداند. به هم یم  دی

ـ اهم التکمشـ  نیا رفع يبراد) ع مجدیتوز و ـ ن يو هـادو  یجانیمکاسـت(  داده تی  ،رو یـن ا). از1377، ای

 نظـر  در ع درآمدیتوز ينابرابر اهشک بر مؤثر يابزارها و اه ه ویش از یکی عنوان به را »الحسنه قرض«اسالم 

ـ یزم جـاد یو ا م درآمدک طبقات سمت به ثروتمند طبقات از پول انیجر يبرقرار با هک است گرفته ـ تغ ۀن  ریی

ـ تثب در جهت تواند یم، مزبور طبقات يضرور يازهاین نیتأم ول، اشتغا شیافزا، دیتول يالگو  درآمـدها  تی

الحسنه موجـب بهبـود    گسترش قرض، در واقع .باشد داشته یفعال نقش ثروت زکتمر عدم و ازمندانین نیب

 شود. یم ي جامعهان قشرهایع درآمد میتوز

  ع درآمديتوزة نندك يينعوامل تعر يسا

ـ مال نظـام «، ع مجدد درآمد و ثـروت یتوز عوامل موثر بر نیتر از مهم یکی ، و منتظـر  ياسـت(جعفر  »اتی

ـ  يمطالعـات نظـر   نتایج برخی از ).1386 ـ از قبی، و تجرب  پوتربـا و  نبـرگ یف، )1999( ارولکـ و  آتـن ل ی

ـ اثرات مالحاکی از وجود ابهام در  ،)2008( يگرو  چزیویکیم) و 1993( ع درآمـد اسـت.   یـ ات بـر توز ی

مثـل   حققـانی گـر م ید يافت. از سویع درآمد بهبود خواهد یتوز، اتیش مالیه با افزاکنند ک یادعا م یبرخ

ابـد. در  یش یدرآمـد افـزا   ين اسـت نـابرابر  کـ مم، اتیش مالیه با افزاکن باورند ی) بر ا2004( نسونکیات

، از یک سو، بـه واسـطه کـاهش میـزان کـار و      ثروتمندان يبرا يات تصاعدیاعمال مال، ن حالتیتر ساده

عمـل  س کـ ه در جهـت ع کـ دارد  يدرآمـد  ياثـر ، از سوي دیگـر و   است ینیجانش ياثرتالش داراي 

ـ نـوع مال  ، وابسته به برآینـد ایـن دو اثـر،   درآمد از این رو، چگونگی تاثیر مالیات بر توزیع. کند می ات و  ی

  .  است یاتیفرار مالزان یم

ات بـر  یـ درآمد (شـامل مال  بر از جمله مالیات  میمستق هاي  اتیمال) تاثیر 1388ی (عرب مازار و دهقان

 .انـد  را بر توزیع درآمد در ایران بررسـی نمـوده   ثروت ها) و  تکات بر شریو مال یقیدرآمد اشخاص حق

در صورت نبـود   ،هاي تصاعدي نرخ صورت به یدرآمد شخص بر مالیات دهد که ها نشان می هاي آن یافته

 بـر ثـروت   مالیـات رود کـه   همچنین انتظـار مـی  ع درآمد گردد. یبهبود توز موجب تواند یمی، اتیفرار مال

  .گردد توزیعبهبود   موجب زینها  تکبر شر مالیات و همچنین  یتجمع



   ۲۷ الحسنه: رويكرد اقتصادسنجي بيزيني ايران با تأكيد بر قرض هاي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد در استان

 کـوزنتس  بـر توزیـع درآمـد اسـت. طبـق فرضـیۀ      مـؤثر  عوامـل بـالقوه   نیـز دیگـر    رشد اقتصـادي 

، افزایش رشد با بهبود توزیع درآمد همراه است و پـس از آن بـه   توسعه )، در مراحل اولیه1963و1955(

 کـوزنتس یابد. در واقـع،   کنند، توزیع درآمد بهبود می علت اینکه افراد بیشتري افزایش درآمد را لمس می

است. مطالعات بسـیاري پـس از    سرانه و نابرابري معتقد GDPمعکوس بین شکل  Uیک رابطه به وجود 

) 1996( پروتـی و  السینااند.  کوزنتس به بررسی رابطۀ نابرابري و رشد پرداخته و به نتایج متناقضی رسیده

کند که نابرابري باال منـافع   ) بیان می2010( فوسو) به یک رابطۀ منفی بین این دو رسیدند. 2005( ناولزو 

کند که کاهش فقـر در کشـورهاي در حـال     ) نیز ادعا می2001( ونراویالکند.  حاصل از رشد را خنثا می

  تر بوده است. اند، موفق ها ترکیب کرده اي که نرخ باالي رشد اقتصادي را با کاهش نابرابري توسعه

بـودن   بـاز «ه کـ ن اسـت  یـ ع درآمد مؤثر باشد. فرض غالـب ا یتواند بر توز یز مین »يباز بودن تجار«

 :تـوان گفـت   ین مـ یدهد. همچن یاهش مکرا  ي) و نابرابر2004، يراک و دالرش (یرشد را افزا، »يتجار

). البتـه  1998، ردسـال یدهـد (ب  یاهش م، کرسد یه به ثروتمندان مک ي راا الملل منافع ناعادالنه نیتجارت ب

ه ین فرضـ یـ ت ندارد. اما با الهـام از ا یالملل موضوع نینقش تجارت ب، حاضر ۀبودن مطالع یعلت داخله ب

  شود. ياهش نابرابرکها منجر به  ر استانیزان ارتباط هر استان با سایه مکرود  یانتظار م

 و کالـدران ) و 2004( ژانـگ و  فـان تواند بر توزیع درآمد تأثیرگذار باشد.  مخارج دولت نیز می

، کنند. در مقابل هاي زیرساختی دولت بر کاهش نابرابري اشاره می ) به اثر مثبت هزینه2004( سرون

اي را  ها، نابرابري منطقه دهند که مخارج دولت در زیرساخت نشان می  )2002( و همکاران براکمن

کنند که مخارج دولت نـابرابري را در   ) نیز بیان می2012( تورنووسکی و چاترجیدهد.  افزایش می

توان گفـت: اثـر مخـارج دولـت بـر       دهد. بنابراین، می مدت کاهش و در بلندمدت افزایش می کوتاه

نابرابري درآمد به نوع مخارج، منبع تأمین مالی (مالیات، درآمد نفتی و...) و کیفیت عملکرد دولـت  

  بستگی دارد.

)، 1989( فیلـدز بـر اسـاس مطالعـات    . یک عامل بالقوه مؤثر بر نـابرابري اسـت  وفور منابع نیز 

شود. یکـی از   )، اتکا بر منابع طبیعی موجب افزایش نابرابري می2005( ایسترلی) و 2003( استیونز

هـایی   ترین مجاري این تأثیرگذاري آن است که اتکاي زیاد بر منابع طبیعی منجر به ایجاد رانت مهم

شود  موجب تشدید شکاف درآمدي می . این امربرند ات ثروتمند جامعه از آنها بهره میشده که طبق

  ).2004(اتی، 

رود کـه اخیـراً مـورد توجـه      شـمار مـی   بیکاري نیز یکی از عوامل مهم مؤثر بر توزیع درآمد به

ها تحـت   بیکاري، کارگران غیرماهر با دستمزد پایین را بیش از سایر گروه فته است.اي قرار گر ویژه

۲۸      ۱۳۹۴بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دوم، شماره ششم، سال  

هـایی هسـتند    ؛ زیرا در شرایط رکود، آنها اولین گروهانجامد داده و به افزایش نابرابري میتأثیر قرار 

شوند. اما در شرایط رونق، گروه غیرماهر بـا دسـتمزد پـایین دوبـاره وارد بـازار کـار        که اخراج می

بد. البته این افزایش از طریق یا ها نیز افزایش می اي سایر گروه شوند، سودها و درآمدهاي سرمایه می

. بـر  شود تر می اثر جبرانی منافع ناشی از افزایش امنیت اجتماعی و تغییر در ترکیب بیکاري کمرنگ

هـاي نـابرابري رابطـۀ مثبتـی داشـته       تـوان انتظـار داشـت کـه بیکـاري بـا شـاخص        ، میاین اساس

  ).1991باشد(ژورکلوند، 

 رالـف وانـدر هـوون   و  یگـال است.  شده یبررس ياریالعات بسز در مطیدرآمد ن ياثر تورم بر نابرابر

ـ ی ؛داشته باشـد  یتورم بستگ یۀبه سطح اول ين است اثر تورم بر نابرابرکه ممکنند ک یان می) ب2001(  یعن

اهش ، کـ نییبا سطح تورم پـا  یطیدهد؛ اما در شرا یاهش مکرا  ياهش تورم نابرابر، کط تورم باالیدر شرا

سـبب   بهه کرود  یانتظار م، ن پژوهشیاا توجه به نتایج داشته باشد. ب يبر نابرابر یمخربتواند اثر  یتورم م

  درآمد داشته باشد. يبر نابرابر یشیافزا ياثر ، این متغیررانیباال بودن نرخ تورم در ا

ـ توزنتایج برخی از مطالعات حاکی از تاثیرگذاري عوامل دیگري بـر   ـ اسـت ع درآمـد  ی ، مثـال راي . ب

ـ از قب، رهـا یاز متغ یعیف وسـ ی) ط1999( جانسونو  نگوستافسو ، ل سـهم اشـتغال در بخـش صـنعت    ی

ـ    تحترا  یتیو جمع یاسیس يرهایتورم و متغي، اریکب اثـر   ةدربـار  يا ن عـده یآزمون قـرار دادنـد. همچن

ـ  ؛ 2002، ارانکـ ند (گوپتا و همکردق یو فقر تحق يفساد بر نابرابر  مطالعـات در . )2000 ارانکـ و هم یل

ـ و  ویدگرگور) و 2000( بارو، )1998( ردسالیب ـ ) ن2002( یل ـ   ی  ةاهنـد کعنـوان عامـل   ه ز بـه آمـوزش ب

ـ   ردهکـ  یرا بررسـ  یتیجمع يها یژگیز ویاز مطالعات ن ی. برخشده استاشاره  ينابرابر ، مثـال راي انـد. ب

ه کـ  یدرحال، اند ردهکاشاره  يت بر نابرابریجمع و رشد ینی) به اثر مثبت شهرنش1995( لسنینو  الدرسون

  .برابري در روستاها بدتر از شهرهاسته ناکاند  دهیجه رسین نتی) به ا2003( فلیاستو  سهن

  يمطالعات داخل

الحسنه بر توزیع درآمد پرداختـه،   ) به تبیین نظري تأثیر قرض1387(محمدغفاري و وفایی ،احمدي

هـا و ابزارهـاي مـؤثر     یکـی از شـیوه  الحسنه را به عنوان  نظام اقتصادي اسالم قرضکنند که  بیان می

با برقراري جریان پـول از طبقـات   . این نظام براي کاهش نابرابري توزیع درآمد در نظر گرفته است

ـ  ثروتمند به سمت طبقات کم تغییـر الگـوي تولیـد، افـزایش اشـتغال و تـأمین        ۀدرآمد و ایجاد زمین

مـدها بـین نیازمنـدان و عـدم تمرکـز      تواند در جهت تثبیت درآ می، نیازهاي ضروري طبقات مزبور

 ثروت نقش فعالی داشته باشد.
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  در درآمـد  بـر توزیـع   اقتصـادي  هـاي  اثـرات سیاسـت   سازي ) با شبیه1386( براتی و داوودي

نـابرابري   کـاهش  بـه  دولت منجر درآمدهاي افزایش اند که سیاست نشان داده 1390ـ1382دوره 

 .شود می

ع یـ عوامـل مـؤثر بـر توز    يالگـو  SURمعادالت همزمان  يریارگک ه) با ب1386( ارکخوشو  يابونور

آنهـا   .انـد  کـرده را رد  کـوزنتس  ۀو فرضیرا تخمین زده  1380- 1379 ةران در دوریا يها درآمد در استان

 پـنجم  بیستک کاهش سهم اثر در، سرانه درآمد افزایش از ناشی نابرابري ه کاهشکاند  ن نشان دادهیهمچن

 از ناشـی  نـابرابري  افـزایش ، مقابل بوده است. درل، او بیستک ویژه هب ،ها بیستک یگرد سهم افزایش نفع به

 کـاهش  علـت  بـه  دولتی هاي هزینه و تورم، استانی محصول ناخالص به مالیاتی درآمدهاي نسبت افزایش

  است. بوده پنجم بیستک سهم افزایش نفع اول به بیستک چهار سهم

ـ  ییتـابلو  يهـا  ) با اسـتفاده از داده 1387( يآباد تازه یقاسمو  يابونور اثـر   یبـه بررسـ   ین اسـتان یب

الحسـنه بـا    قرض يها ت صندوقیه فعالکند ا هدیجه رسین نتیع درآمد پرداخته و به ایالحسنه بر توز قرض

ـ توز يبـر نـابرابر   یاهشکشور اثر ک يها استان بیشتردر ، طیر شرایفرض ثابت بودن سا ع درآمـد داشـته   ی

اسـتان از نظـر    15ه در کـ دارد  یاهشـ کاثر  ياستان بر نابرابر 19الحسنه در  رد قرضکش عملیاست. افزا

ـ ه اکـ دارد  یشیاستان اثر افزا 8در ، ار است. در مقابلادمعن يآمار ، اصـفهان  يهـا  ن اثـر فقـط در اسـتان   ی

  دار است.امعن يزکالن و مریگ، گلستان، زنجان

» شــده حــداقل مربعــات کــامالً اصــالح«) بــا اســتفاده از روش 1388و همکــاران ( دهمــرده

)FM_OLS (هنسنو  فیلیپس )به تعیین ارتباط بلندمدت متغیرهاي کالن با توزیـع درآمـد   1990 (

اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بیکاري مؤثرترین عامـل در افـزایش    در ایران پرداخته

بـوده اسـت. آنهـا همچنـین بـا اسـتفاده از روش        1386- 1353یران در دورة سطح نابرابري در ا

هاي اتخاذشده در  ) به این نتیجه رسیدند که تغییرات مربوط به سیاستR-R» (رگرسیون رولینگ«

هاي بازار کار براي کاهش نابرابري و بهبود  بخش تأمین اجتماعی و بهزیستی و همچنین سیاست

توجهی همراه بوده و این شـرایط بیـانگر آن اسـت کـه      نوسانات قابل توزیع درآمد در جامعه، با

  ها وجود نداشته است. گذاري این بخش مشی هدفمندي در سیاست مند و خط رویکرد نظام

بـه بررسـی اثـرات     1384- 1379 ةدر دور یهـاي تـابلویی اسـتان    ) با استفاده از داده1390( اصغرپور

ـ تأوزنتس ک یۀه فرضکمد پرداخته و نشان داده است ع درآیبر توز يالن اقتصادک يرهایمتغ . شـود  مـی د یی

اهش کـ منجـر بـه    ینیدولت و نـرخ شهرنشـ   ةش اندازیه افزاکن دارد یداللت بر ا يو يها افتهین یهمچن

  دارد. يدرآمد يبر نابرابر یاثر مثبت ياریکش بیافزا یول، شود یم ينابرابر

۳۰      ۱۳۹۴بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دوم، شماره ششم، سال  

  يمطالعات خارج

انـد   جه گرفتـه یده و نتکر یرا بررس يدرآمد در اندونز مالی بر توزیع ) اثر سیاست2003( پردانا و داموري

 ياست نـه بـه نفـع خانوارهـا    ین سیبر توزیع درآمدها دارد. اما ا يدار ر معنایتأث یانبساط یه سیاست مالک

  .ییروستا يو نه به نفع خانوارها ي استشهر

ه کـ انـد   نشـان داده ، لیدر برز يات بر نابرابریاثر مخارج دولت و مال ی) با بررس2008( گالوائو و بائر

  شود. یم يش نابرابریافزاموجب و  استو مخارج دولت به نفع طبقات ثروتمند  یاتیمال نظام

 یبـه بررسـ  سـتم  یشور در طول قـرن ب ک 16 ییتابلو يها با استفاده از داده) 2009اران (کو هم نیرو

آنهـا   .به نفع ثروتمندان اسـت  یمال ۀو توسعرشد ه اثر کدند یجه رسین نتیو به ا ندپرداختمد آدر ينابرابر

ـ ا دارد. يدرآمد يها بر گروه یاثر متناقضمخارج دولت ه کن نشان دادند یهمچن ـ  ی ن بـه  ین مطالعـه همچن

  است.اهش داده کباال را  يدرآمد کات سهم دهیش مالیفزاه اکده یجه رسین نتیا

کشور جنوب صحراي آفریقـا   41هاي تابلویی  ) با استفاده از داده2013( فوگلسانگ اوسترگارد

، نشان داده که عوامل مؤثر بر توزیع درآمد عبارت است از: آموزش، مخـارج  2010-1980در دورة 

معکـوس کـوزنتس را رد    Uدولت، و درجۀ دموکراسی. همچنین نتایج مطالعـۀ وي فرضـیۀ شـکل    

  کرده است.

  روش تحقيق

ـ یزیب یاقتصادسـنج ، ریـ اخ يها در سال در  میعظـ  یتحـول ، ين احتمـال در الگوسـاز  یبـا بسـط قـوان    ین

  :دکرخالصه ل یذ موضوعاتتوان در  یمن تحوالت را یا. ه استوجود آورده ب یاقتصادسنج

، نااطمینانی انتخـاب متغیـر   :وجود دارد، همواره دو نوع نااطمینانی مناسبیک الگوي . در تخمین 1

بیزینی عالوه بر غلبه بـر نااطمینـانی انتخـاب متغیرهـا،     الگو. اقتصادسنجی نااطمینانی انتخاب و 

صـورت  » BMA«نیز غلبه کند. این مهم با استفاده از روش  بر نااطمینانی نوع دوماست توانسته 

  است.گرفته 

 یافکـ مطمئن  نیتخم یکم انجا يبرا ییتنها ها به آمده از داده دست هه اطالعات بکمعتقدند  يادیز عدة .2

 یناشـ  ینانینااطم، محقق »نیشیپاطالعات «ردن کبا وارد  ینیزیب یاقتصادسنجسبب، ن یمه ست. بهین

داشـتن  ، گـر ید سـوي  . ازدهـد  یمـ اهش کـ  يادیـ ز حد رها را تایمتغ يرگذاریثأت ةاز انتخاب و نحو

  شد.خواهد الگو را به دنبال ح بهتر یرها تصریمتغ بارةیشتر دراطالعات ب

پارامترهـا، ضـرایب   در دسـت نیسـت (  از آن اطالعی پدیده که  اقتصادسنجی بیزینی براي هر. 3
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، اقـدام بـه   گیـري  بهینه) یک توزیع در نظر گرفته و بـا انجـام نمونـه    خود الگويیا ، متغیرها

  کند. آن عامل می برآورد

 ، موجـب گـر ید ياز سـو شـرفته  یپ يافزار نرم يها استفاده از برنامهان کو ام، سو یکاز مزبور  يایمزا

  .)1388، انیجیری(ش توجه نشان دهند ینیزیب یاقتصادسنجش به یش از پیب شده است محققان

و بـا  B  و A یشـامد تصـادف  یبا در نظر گرفتن دو پی، نیزیب یبیشتر با روش اقتصادسنج ییآشنا يبرا

  توان نوشت: توجه به قوانین احتمال، می

(1) P(A, B) = P(A|B)P(B)  

 Bاي  احتمـال حاشـیه   P(B)؛ و Bبه شـرط   Aاحتمال رخ دادن  P(A|B)؛ Bو Aاحتمال مشترك  P(A,B)که 

  نوشت: ذیلرا به صورت ینی توان قانون بیز می، اساس براین .است

(2)	P(A|B) =
�(�|�)�(�)

�(�)
 

  بازنویسی کرد: زیرصورت ه را ب) 2( توان معادله بردار پارامترها، می= θو ها  دادهماتریس = y فرض حال با

(3) P(θ|Y) =
�(�|�)�(�)

�(�)
 

  یعنی: ؛نظر کرد د صرفده نمی θراجع به  علت اینکه اطالعاتیبه  P(Y)توان از می، معادلهاین در 

 (4) P(θ|Y) P(Y|θ)P(θ) 

ـ    بـه فراینـد تولیـدداده    وها برروي پارامترهاسـت   تراکم داده P(Y|θ)ا، اینجدر    P(Y|θ)ه هـا اشـاره دارد. ب

  »چگـالی پیشـین  «یـا  	P(θ).گامـا اسـت  - کـه داراي توزیـع نرمـال    شـود  گفتـه مـی   »نمـایی  تابع درست«

نیـز همـان    (�|�)� .سـت ها بـه داده  الگوي بدون توجه اي از اطالعات مربوط به پارامترهاي مجموعهنیز 

  مـا راجـع   را آنچـه . دسـت آوریـم  ه خواهیم ب نمایی می ابع پیشین و درستوچیزي است که با توجه به ت

)( کنـیم، بـر اسـاس    ها کسب می دیدن داده ازپس  θبه  YP     تـابع پسـین  «اسـت. بـدین روي، آن را «

  .)2ـ1ص  ،2003نامند (کوپ،  می

هاي خطی ممکن، زمانی که تعداد زیادي متغیـر   گیري از الگو عبارت است از: میانگین» BMA«روش 

انتخاب تابع پیشین بسیار مهـم اسـت. بـا ایـن      ،»BMA«از روش قوه وجود دارد. هنگام استفاده مستقل بال

بـا در  در ایـن مطالعـه،   ورودي محقق نیاز نداشته باشد. اطالعات ما نیاز به تابع پیشینی داریم که به ، حال

بیزینی، از یک تـابع پیشـین مـزدوج طبیعـی اسـتفاده      الگوي گیري  توسطنظر گرفتن نیازهاي محاسباتی م

نمـایی اسـت؛ یعنـی     هاي این تابع آن است که داراي همان توزیـع تـابع درسـت    یکی از ویژگی .شود می

  .)18، ص2003گاما (کوپ، - توزیع نرمال


