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چكيده

تنوع فعالیتهاي اقتصادي از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات

عمومی ،تأمین اجتماعی ،تعهدات دولت در عرصههاي اقتصادي و اجتماعی و تالش در جهت
تحقق رشد اقتصادي و توزیع عادالنه درآمد ،نقش مولفههای نهادی را به مسئلهاي مهم و تأثیرگذار

تبدیل کرده است.

از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا ،ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دالیل

توسعهنیافتگی است ،این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی

شاخص کیفیت حکمرانی ،آزادی اقتصادی و تسهیالت اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد

کشورهای منتخب طی دوره  2004-2015انجام شده است.

الگوسازی دادهها براساس روش رگرسیون آستانهای انجام شده است که نسبت به سایر

روشهای تخمین ،برآوردهای سازگارتری ارائه مینماید .در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد

لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی دادهها اقدام گردید .نتایج آزمون نشان میدهد که در طي
دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب ،تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در

سطح مانا و متغيرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یکبار تفاضلگیری مانا میشوند.

به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانهای ،با توجه به اینکه برای تصریح یک

الگوی غیرخطی ،ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی

بودن مدل انجام میشود .مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمونهای
تشخیصی (خودهمبستگی ،ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال) ،آزمون  Fلیمر و آزمون

هاسمن به صورت رگرسیونهای پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است .براساس نتایج
بدست آمده ،آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشاندهنده خطای تصریح مدل

خطی میباشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت میکند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی

نزدیکتر میباشد.

برآورد مدل رگرسیون آستانهای ،با استفاده از سطوح آستانهای محاسبه شده و آزمونهای اثر

آستانهای انجام شده صورت گرفته است .مقادیر سطوح آستانهای بدست آمده برای متغیر اندازه
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دولت  7/85و  8/16میباشد .سطوح آستانهای بدست آمده نشان ميدهد زماني كه اندازه دولت به

 7/85درصد ميرسد تابع توزیع درآمدی دچار شكست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر ميزان
توزیع درآمد تغيير ميکند .در مرحله بعد جستجو براي يافتن آستانه دوم نشان میدهد كه وقتي

اندازه دولت  8/16درصد است ،بار ديگر نحوه تأثير متغیرهای آزادی اقتصادی ،تسهیالت اعطایی
بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغيير ميكند.

همچنین با توجه به اینکه براساس آزمون اثر آستانهای مقادیر آستانه معنیدار میباشند ،تأثیر

ضرایب بهدستآمده در مدل متأثر از مقادیر آستانهای بهدست آمده میباشد .تحلیل نتایج بدست

آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانهای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص

کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنیدار و تسهیالت اعطایی بخش
خصوصی تأثیر مثبت معنیدار بر توزیع درآمد دارند.

یافتههای این تحقیق ،لزوم برنامهریزی و جهتگیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای

بهبود شاخصهای اندازه دولت ،حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی ،تنظیم مقررات ،افزایش کارایی
و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید میکند.
طبقه بندي C22 ،E58 ،F13 ،O16 ،O40 :JEL

واژههاي كليدي :عوامل نهادی ،اندازه دولت ،توزیع درآمد ،رگرسیون آستانهای
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 -1مقدمه
دستیابی به توسعه و قرارگرفتن در مسیر آن از دغدغههای مهم و اصلی کشورهای
درحال توسعه می باشد .نبود رشد اقتصادی ،تبعیض ،تخریب محیط زیست ،نابرابری،
فقر ،بیکاری پنهان باال ،استفاده و تخصیص نادرست منابع مادی و انسانی ،نرخ
شهرنشینی فزآینده ،فساد ،گسترش نامتعادل بخش دولتی ،بیثباتی سیاسی و
اقتصادی ،باال بودن نرخ تورم و هزینههای مصرفی بیشتر دولت ،از جمله چالشهایی
هستند که کشورهای درحال توسعه با آن رو به رو هستند .از سوی دیگر ،آمارهای
سازمان های جهانی و مطالعات انجام شده در حوزه توسعه بیانگر این است که «شاخص
حکمرانی خوب» یکی از مهمترین عوامل توسعه و رشد کشورها میباشد؛ بطوریکه
حکمرانی خوب را بنیان توسعه نامیدهاند (.)Jasbi & Nafri, 2010
یکی از مهمترین مباحثی که تا به امروز کشورها با آن رو به رو بودهاند حکمرانی
میباشد .مسئوالن سیاسی و رهبران همواره کوشش میکنند که نظام سیاسیشان را
کارآمدتر نمایند .تمام دولتها مدعی هستند که بسترسازی میکنند تا از طریق بهسازی
نهادی ،فردی و اجتماعی ،زمینه حکمرانی خوب را فراهم کنند؛ اما این که تا چه اندازه
به این مهم دست پیدا کردهاند ،نیاز به بررسی و بحث دارد .حکمرانی در ذات خود
تعامل و همکاری بین نظام سیاسی و جامعه مدنی یا تعامل بین شهروندان و دولت را
دارد .حکمرانی به پویشها یا مراحل تصمیمگیری در جامعه ،چگونگی استفاده از قدرت
و نحوه روابط دولت و شهروندان (افراد و گروهها) اشاره دارد .به گونهای بنیادین
حکمرانی در پیوند با نحوه استفاده از قدرت ،پاسخگویی و تعامل معنا مییابد ( Kabiri,
.)2010
از سوی دیگر ارزیابی نابرابری توزیع درآمد در جامعه و کمیکردن آن ،شناسایی
عوامل و ریشههای افزایش دهنده و راهکارهای کاهش آن ،مرکز توجه اقتصاددانانی
است که به مسائل توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی پایدار توجه دارند و یکی از
اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر میکنند .فقر و نابرابري یکی از واقعيت-
های دشوار زندگي انسانهاي زیادی در طول تاريخ و در تمام کره خاکي بوده است.
ممکن است در ابتدا اين موضوع ساده به نظر برسد ،اما هم از روشهاي اجرايي مقابله
با آن و هم ديدگاه مسائل نظري ،مسئلهاي پيچيده است .مفهوم فقر که زماني محدود
به فقر درآمدي و به معناي دسترسي نداشتن به مهمترين نيازهاي انسان ،مانند غذا و
سرپناه بود ،در پرتو تغییر در نگرش به فقر در علوم اجتماعي و اقتصاد در دهههاي
اخير به مفهوم پيچيده فقر قابليتي و مقوالتي از قبیل دسترسي نداشتن به فرصتهاي
برابر ،آموزش و بهداشت ،محروميت از قابليتهاي فردي و اجتماعي از جمله عدم امکان
برخورداري از مشارکت در نهادهاي اجتماعي ،عدم برخورداري از آزاديهاي سياسي و
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اجتماعي ،نقض حقوق مدني و عدم توانایی در خروج از وضعيت فقر ،گسترش يافته
است.
با بررسی مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران مشاهده میشود که ديدگاههاي
متفاوتي در مورد میزان رابطه اين متغيرها وجود دارد و همچنین کار مطالعاتی در مورد
میزان تأثیر پذیری یا تاثیر ناپذیری توزیع درآمد از متغیرهای نهادی به طور مستقیم
صورت نگرفته و بیشتر به بررسی رابطه خطی این متغیرها با سایر متغیرهای کالن
پرداخته شده است .در اینجا متغیرهای نهادی ،متغیرهای مورد نظر محقق هستند که
شامل شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی میباشد .بنابراین ،انجام این پژوهش
با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی بر توزیع درآمد در

کشورهای منتخب( 1کشورهای با کیفیت نهادی ،اندازه دولت و درآمد سرانه باال و
کشورهای با کیفیت نهادی ،اندازه دولت و درآمد سرانه پایین) طی سالهای 2004-2015
با استفاده از الگوی رگرسیون آستانهای و پاسخگویی به این پرسش اصلی تحقیق ،که
چگونه اندازه دولت در تاثیر آزادی اقتصادی ،تسهیالت اعطایی بخش خصوصی و
شاخص کیفیت حکمرانی ،توزیع درآمد را در کشورهای منتخب به صورت معنیداری
متأثر میسازند ،ضروری است .در ادامه ،پژوهش بدین صورت است :ابتدا مبانی نظری
موضوع بیان می شود سپس ،مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این رابطه مرور
گردیده و در ادامه روششناسی پژوهش ،برآورد مدل و سرانجام بحث و نتیجهگیری
ارائه میشود.
 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری
 -1-1-2اندازه دولت و توزیع درآمد

اهمیت توزیع درآمد در جامعه به اندازهای است که تقریبا ً همه اقتصاددانان یکی از

وظایف عمده و اهداف دولت را توزیع درآمد بیان میکنند ( .)Hoseini, 2009کوزنتس
معتقد است كه در کشورهاي در حال توسعه (که در سطوح متفاوت درآمدي قرار
داشتند) با باالرفتن درآمد تا حد معيني نابرابري افزايش مييابد؛ و سپس با افزايش

1

Iran, Argentina, Armenia, Austria, Belgium, Costa Rica, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Dominican, Ecuador, Estonia, Finland, France, Greece,
Honduras, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, New Zealand, Norway,
Norway Portugal, Russia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, the United
Kingdom, Uruguay, Poland, Canada, Kazakhstan, Kyrgyzstan.
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درآمد و توليد ،کاهش مييابد .به عبارت ديگر ،شکل واژگون  Uرابطه ميان درآمد سرانه
و نابرابري را براي يک کشور در طول زمان نشان ميدهد (.)Akbari, 2011
براساس نتایج بدست آمده کوزنتس در مورد رابطه ميان توزيع درآمد و رشد
اقتصادي ،بین اندازه دولت و نابرابري توزيع درآمد نیز ممکن است رابطهاي غیرخطي
وجود داشته باشد .یعنی زمانی که اندازه دولت کوچک میباشد ،مخارجش که به طور
عمده معطوف به فراهم ساختن زيرساختها ،تهيه کاالهاي عمومي ،تقويت سرمايه
انساني از طريق مخارج آموزشي و بهداشتي است از طريق تقويت سرمايه انساني و رشد
اقتصادي ميتواند بر بهبود توزيع درآمد تاثیر مثبتي داشته باشد اما بزرگ شدن بيش
از اندازه دولت در اقتصاد و افزايش ناکاراييهاي اقتصادي و گسترش رانتجويي و
اختالل در سازوكار بازار ميتواند منجر به تشديد نابرابري توزيع درآمد و تضعيف رشد
اقتصادي به نفع گروههاي رانتجو شود زيرا بزرگ شدن اندازه دولت در بازار و ايجاد
محدوديتهاي قيمتي  ،محدوديتهاي بازرگاني ،اعطاي امتيازات و کميابيهاي ساختگي
و انحصارات ،باعث ايجاد رانت اقتصادي ميشود.
همچنين ،بزرگ تر شدن اندازه دولت در شرايط اقتصادهاي نفتي (از جمله ايران)
امکان ايجاد شرایطی مانند :کاهش پاسخگويي دولت در مقابل مردم و نهادهاي مدني،
رانت نفتي و همچنین افزايش فشار گروههاي با نفوذ براي کسب موقعيتهاي رانتي در
بودجه دولت را فراهم ميکند (  .)Mehdiloo et al, 2015هر چند که رانتي بودن
اقتصاد کشورها ممکن است باعث شود در رژيم دولت کوچک نيز ،افزايش اندازه دولت
بر بهبود توزيع درآمد تأثير معناداري نداشته باشد .زيرا رانتجويي حاصل از درآمدهاي
نفتي ،ممکن است اثرات مثبت آموزشي و مخارج زيرساختي دولت را خنثی کند.
 -2-1-2شاخص کیفیت حکمرانی و شاخصهای آن
امروزه بحث «شاخص کیفیت حکمرانی» در محافل علمی مورد توجه جدی واقع شده
است .حتی میتوان آن را ویژگی بارز یک دولت کارآمد دانست و با توجه به پیامدهای
حاصل از دو الگوی ،نقش حداقلی دولت و نقش حداکثری دولت در فعالیتهای
اقتصادی میتوان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای توزیع برابر درآمدها
و کاهش سطح فقر الزامی است ( .)shakibai et al, 2016بانک جهانی پس از آنکه
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در اجرای سیاستهای تعدیل 2یا همان اجماع واشنگتنی ،در برخی کشورها ناموفق بود،
به این نتیجه رسید که دولتها نمیتوانند در اجرای توصیههای این بانک و آزاد ساختن
قیمتها موفق عمل کنند ،چون دولتها در آن کشورها شرایط الزم را ندارند .به بیان
دیگر ،اجرا و پذیرش سیاستهای تعدیل و توصیههای بانک جهانی به دولتی نیاز دارد
که این دولت در آن کشورها وجود ندارد .این در واقع اولین مرحله ظهور و شکلگیری
اندیشه «شاخص کیفیت حکمرانی» است (.)Naderi, 2011
شاخص کیفیت حکمرانی مفهوم بسیار گستردهاي را در بر میگیرد که محصول
مشارکت سه نهاد بخشخصوصی ،دولت و جامعه مدنی است که همه آنها براي
توسعه انسانی پایدار با اهمیت هستند .دولت محیط حقوقی و سیاسی بارور به وجود
میآورد ،بخشخصوصی درآمد و اشتغال را پدید میآورد و جامعهمدنی تعامل اجتماعی
و سیاسی گروههاي فعال براي مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي
را تسهیل مینماید .شاخصکیفیت حکمرانی عالوه بر این که روایتی نو از مفاهیمی
چون حقوق بشر ،مشارکت ،دموکراسی ،حاکمیت قانون و پاسخگویی است ،در عین
حال چارچوبی به دست میدهد که همه این ارزشها و اهداف در یکجا انباشته شوند
و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادي و فرهنگی با
محوریت مردم ،دنبال شود .شاخصکیفیت حکمرانی بیانگر توسعه انسان محور است.
بحث شاخصکیفیت حکمرانی از اواخر دهه  1980توسط بانک جهانی مطرح شد .این
نهاد معتبر بینالمللی ،در گزارشی که در سال  1989منتشر کرده است ،برای اولین بار
شاخص کیفیت حکمرانی را به عنوان نظام قضایی قابل اعتماد ،ارائه خدمات عمومی
کارآمد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده است ( .)Stowe, 1992تعریفی که بانک
جهانی برای حكمرانی ارائه نموده ،اینگونه است که آن را به عنوان نهاد و سنتهایی
تعریف میكند كه به وسیله آنها قدرت به منظور مصلحت عمومی در یك كشور اعمال
میشود و شاخصهای مورد نظر عبارتند از:
 )1ثبات سیاسی  )2حق اظهارنظر و پاسخگویی  )3كیفیت قوانین و مقررات  )4کارایی
و اثربخشی دولت  )5كنترل فساد  )6حاكمیت قانون

2

در طول دو دهه آخر قرن بیستم ،نظریه و عملکرد اقتصاد توسعه تحت تأثیر یک مجموعه از سیاستهایی

قرار داشته که جان ویلیامسون آنها را «اجماع واشنگتنی» نامیده است .این سیاستها در آمریکای التین به

سیاستهای نئولیبرالیزم معروفند ،اما خیلی از صاحبنظران آنها را «سیاستهای بازار باز» مینامند .در
ایران به آنها «سیاستهای تعدیل» میگویند (یوسفی .)154 :1385 ،محورهای اصلی این سیاست عبارتند از:

آزادسازی تجاری ،انضباط مالی ،واقعی کردن قیمت ارز و تأکید بر خصوصیسازی.
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 -3-1-2تاثیرپذیری توزیع درآمد از مولفههای شاخصهای حكمرانی خوب
همانطور که بیان شد ،شاخص کیفیت حکمرانی شامل شش مؤلف است ،که در این
قسمت به بیان نظری ارتباط توزیع درآمد با این مؤلفهها پرداخته میشود:
 )1حق اظهارنظر و پاسخگویی :آزادیهای قانونی ،انتشار آزاد اطالعات و وجود
نهادهای مدنی که بیانگر وجود پاسخگویی و حق اظهارنظر هستند ،باعث شفافیت
اجتماعی و اقتصادی و تقویت آگاهیهای عمومی میشوند ،که موجب میشود ،صاحبان
کسب و کار از قدرت و بینش الزم برای نقد سیاستهای اقتصادی دولت و مقابله با
تغییرات نابجا در مقررات برخوردار شوند که این امر ،هزینههای کسب و کار را کاهش
می دهد و به این صورت ،باعث توسعه کسب و کار و افزایش رشد اقتصادی و
سرمایهگذاری میشود و این امر نیز به نوبه خود موجب تغییر توزیع درآمد میشود
(.)Baradaranshoraka & MalekSadati, 2008
 )2ثبات سیاسی و عدم خشونت /تروریسم :شاخص ثبات سیاسی ،نشاندهنده نبود
خشونت در جامعه است .بدیهی است ،ترور ،درگیریهای جناحی و کودتا و پدیدههایی
مانند این ،با ایجاد بیثباتی سیاسی ،باعث افزایش نااطمینانی و ریسک در حوزهی
اقتصادی در یک کشور میشود و از این طریق باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی و
داخلی و به دنبال آن کاهش درآمد سرانه و رشد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد میگردد.
 (3اثربخشی دولت :اثر بخشی دولت به مفهوم توانایی دولت در تهیه و اجرای
سیاستهای صحیح و الزمه آن بهرهمندی از یک سازمان اداری کارآمد است .همچنین
بروکراسیهای شایسته میتوانند به کارآفرینان منفرد کمک کنند تا از پس مشکالت
هماهنگی برآیند که این خود ممکن است باعث افزایش سرمایهگذاری ،تولید بیشتر و
رشد اقتصادی و اشتغال بیشتر و بدنبال آن بهبود توزیع درآمد در جامعه شود
(.)Baradaranshoraka & MalekSadati, 2008
 ) 4کیفیت تنظیم مقررات :قوانین و مقررات کارآمد و مطلوب ،یکی از ضروریترین
نهادهایی است که میتواند بر عملکرد اقتصادی کشورها تأثیر بگذارد ،به گونهای که
قوانین و مقررات مختل کننده در مسیر راه اندازی یک کسب و کار به اشکال گوناگون،
در مجموع هزینههای سرمایهگذاری را افزایش میدهند و با توجه به باال بودن هزینههای
سرمایهگذاری در امر تولید و عدم حمایت اصولی و مناسب از سرمایههای کوچک ،تنها
سرمایه داران کالن وارد این مسیر شوند ،که این خود افزایش شکاف طبقاتی ،افزایش
بیکاری ،افزایش نابرابری درآمدی و فقر میشود ( & Baradaranshoraka
.)MalekSadati, 2008
 )5حاکمیت قانون :بیانگر میزان ارزش قائل شده به وسیله دولتمردان و شهروندان
یک کشور برای نهادهایی است که با هدف وضع قوانین ،اجرای آنها و حل اختالفات
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ایجاد شدهاند ( .)World Bank, 2003همچنین ضمانت حقوق مالکیت و حسن اجرای
قراردادها ،کلیدی برای هدایت صحیح منابع سرمایهگذاری مولد است ،که این خود،
باعث افزایش سرمایهگذاری و گسترش تولید و اشتغال میباشد ،که به تبع آن به توزیع
بهتر درآمد کمک میکند.

 )6کنترل فساد :فساد را عموماً ،سوء استفاده از مناصب دولتی برای تأمین منافع

شخصی تعریف میکنند ( .)Maidari & Khairkhahian, 2004گوپتا و همکاران
( )2002نشان دادند که فساد از راههایی همچون کاهش رشد اقتصادی ،هدفگیری
ناکارآمدتر الگو های اجتماعی ،عدم توازن در دسترسی به آموزش ،انحرافات سیاسی به
نفع نابرابری در تملک دارایی ،کاهش هزینههای اجتماعی و افزایش ریسک و نااطمینانی
در سرمایهگذاری و کاهش سرمایهگذاری برای فقرا ،فقر و نابرابری درآمد را افزایش
میدهد (.)Gupta et al, 2002
 -4-1-2تاثیرگذاری اندازه دولت بر نحوه اثرگذاری حکمرانی خوب بر توزیع درآمد
دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار که از دهه  70تا  90ادامه داشت ،دورهای است که در آن
به نقش حداقلی دولت در توسعه تأکید میکرد .اگرچه این دیدگاه (مکتب شیکاگو)
خصوصیسازی را مناسب دانسته و کاهش سهم دولت در تولید ناخالص ملی و
محدودتر کردن نقش دولت در اقتصاد را خواهان بود ،نارضایتیهای به وجود آمده
نسبت به دولت حداقلی موجب شد که از پایان دهه  90میالدی ،رویکرد حکمرانی خوب
مورد استقبال گسترده قرار بگیرد؛ به گونهای که اقتصاددانان نهادگرا معتقد بودند که
بازار و دولت دو نهاد مکمل هستند و نه دو نهاد رقیب ( Bashiri & Shaghaghi
.)Shahri, 2011
بر اين اساس حكمراني خوب شامل پاسخگويي ،مشاركت ،شفافيت ،كارايي و تساوي
است كه تأمين امنیت را ارتقا ميدهد ( .)Abdellatif, 2003حكمراني خوب الگوي
جديدي براي توسعه پايدار است كه بر همكاري مبتني بر شراكت و تعامل سه بخش
دولتي ،خصوصي و مدني تأكيد دارد تا به وسیله آن كشورها بتوانند از همه توانمندي-
هاي خود در توسعه همه جانبه استفاده كنند .برجستهترین ويژگي حكومتهاي
دموكراتيک ،حكمراني خوب است ( .)Sardarnia, 2009در واقع دموكراسي مقدمهای
براي حكمراني خوب است .در حالي كه حكمراني خوب ،دموكراسي را ارتقا ميدهد ،اما
بدون دموكراسي رسیدن به حكمراني خوب خیالی بيش نيست ( Kigongo & kaddu,
.)2010
«صندوق بينالمللي پول» در سال  1996بیان كرد كه دستیابی به حكمراني خوب از
طریق حاكميت قانون ،مبارزه با فساد ،پاسخگويي بخش دولتي و بهبود كارايي امکان
پذیر است (صندوق بينالمللي پول) .حال با توجه به شرایطی از قبیل نابرابری ،فقر،
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گسترش نامتعادل بخش دولتی ،فساد ،تبعیض ،بیثباتی سیاسی و اقتصادی توجه به
حکمرانی خوب اهمیت پیدا میکند ،تا این کشورها به اصالح دولت به طور اساسی
بپردازند.
نقش دولت و سیاستهای آن در رشد اقتصادی یک کشور و نقشی که دولت عالوه
بر تامین امنیت میتواند در راستای تامین زیر ساختهای اقتصادی ایفا کند امری
انکارناپذیر میباشد .اما از آنجایی که بخشهای دولت اغلب به صورت ناکارا اداره و اجرا
میشوند و تعدیل سیستمهای مختلف دولتی روی اقتصاد کشور ،بار و هزینه زیادی
وارد میکند و بیشتر سیاستهای پولی و مالی دولت به سمت انحراف انگیزههای
اقتصادی و پایین آوردن سطح کارایی تمایل دارند ،میتوان گفت ممکن است اندازه
دولت یکی از موانع حکمرانی خوب در سطح کشورها باشد .به بیانی دیگر بزرگ شدن
دولتها میتواند با افزایش ناکارآمدی دولتها بر نحوه حکمرانی تاثیرگذار بوده و کیفیت
آن را کاهش دهد (.)Mohammadzadeh, 2017

فساد ،را میتوان تعريف

محدودتری از حكمراني ضعیف بیان کرد؛ يعني سو استفاده و بهرهمندی بیش از حد از
قدرت يا امكانات عمومي در جهت فواید خصوصي .محيطهای با حكمراني ضعیف ،انگيزه
و فرصتهاي بيشتري براي رخ دادن فساد فراهم ميسازد ).)World bank, 2002
بنابراین اگر حکمرانی خوب را به عنوان فرآیند مطلوب و صحیح توسعه در یک جامعه
فرض کنیم ،میتوانیم با بررسی تاثیر اندازه دولت بر اثرگذاری حکمرانی خوب ،مسیر
منطقیتر و بهتری برای بررسی نقش اندازه دولت در اثرگذاری حکمرانی خوب بر روی
توزیع درآمد ترسیم نماییم.
رس– آکرمن و پالیفکا )2016( 3به این نتیجه رسیدند که پدیده فساد ،داد و ستد
فواید بین بخش خصوصی و دولتی است که طی آن منافع عمومی به سمت منافع
خصوصی انتقال مییابد .بنابراین میتوان به طور سادهتر چنین بیان کرد که فساد در
بخش دولتی موضوعیت پیدا میکند .از این رو ،افزایش اندازه دولت ،طبیعتا میتواند
همراه با افزایش فساد در اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش نابرابری توزیع درآمد باشد.
موور )1966( 4بر این باور است که با بزرگتر شدن اندازه دولت و رانتیر شدن فعالیت-
های اقتصادی و به تبع آن فعالیتهای اجتماعی ،آزادیهای اقتصادی مردم محدود
میشود و این به نوبه خود در تضاد با ایجاد جامعه مدنی میباشد .دولت رانتیر به علت
بهرهگیری از درآمدهای ناشی از رانت ،نیاز چندانی را به مالیات احساس نمیکند و در
نتیجه چنین روندی نیز افزون بر آنکه توانمندی توزیع عادالنه قدرت و ثروت در جامعه
را به تدریج از بین می برد ،همچنین دولت نسبت به استخراج بهینه سایر توانمندیها

Rose-Ackerman & Palifka
Moore

3
4
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در جامعه نیز کم توجه میشود که پیامد آن این است که جامعه به توسعه یافتگی الزم
نمیرسد ( .) Askari, 2010از کانالی دیگر ،وقتی اندازه دولت کوچک باشد ،دارای
عملکرد مثبت در حمایت از مالکیت بخش خصوصی و فراهم آوردن کاالی عمومی است.
از سوی دیگر افزایش بیش از اندازه دولت و دخالت آن در اقتصاد نیز میتواند بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نتیجه تولید کل اقتصاد ،از طریق جانشینی جبری
اثر منفی داشته باشد .همچنین با افزایش اندازه دولت و مداخالت و تصدیگریهای
نادرست آن در اقتصاد ،موجبات تخصیص ناکارآمد منابع عمومی جامعه فراهم شده و
باعث اختالل در عملکرد سیستم بازار و کاهش رفاه اجتماعی میگردد.
 -2-2پیشینه پژوهش
 -1-2-2مطالعات داخلی
اگرچه در زمینه تأثیر عوامل نهادی همچون شاخص کیفیت حکمرانی ،آزادی اقتصادی
و تسهیالت اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد در داخل کشور مطالعهای جامع
انجام نشده ،و از سوی دیگر تاکنون به اندازه دولت در این کشورها توجهی صورت
نگرفته است .به طور غیرمستقیم به بررسی تأثیر شاخصهای کیفیت حکمرانی بر
متغیرهای کالن اقتصادی ایران مطالعات متنوعی انجام شده است که به اختصار بدان
اشاره میشود:
شاهآبادی و پورجوان ( )1389به بررسی حکمرانی ،رقابتپذیری و رشد اقتصادی
کشورهای منتخب طی دوره  1996-2006پرداختند ،نتایج پژوهش حاکی از این است که
کشورهایی که نهاد تنظیمگری و کیفیت حکمرانی آنها بهتر بوده است ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بیشتری جذب کرده و منابع و امکانات کشور را بیشتر به سمت افزایش
هزینههای تحقیق و توسعه سوق دادهاند ).)Shahabadi & Pourjavan, 2010
سامتی و همکاران ( )1390به تحلیل تأثیر شاخصهایکیفیت حکمرانی بر شاخص
توسعه انسانی در کشورهای جنوب شرقی آسیا در طی دوره  2000-2009میالدی
پرداختند و نتایج حاصل از تخمین مدلها نشان میدهد که شاخصهای کیفیت
حکمرانی  ،اثر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارند

(sameti et al,

2011).
رنجبر و همکاران ( )1391به بررسی ارتباط درآمدهای نفتی و کیفیت با رشد (مطالعه
موردی کشورهای اوپک) پرداختهاند .در این پژوهش برای اندازهگیری میزان ارتباط
درآمدهای نفتی و کیفیت نهادی از دادههای  13کشور عضو اوپک طی دوره 2000-2010
و از روش حداقل مربعات دو طرفه استفاده شده است .نتایج حاکی از رابطه منفی بین
درآمدهای نفتی و کیفیت نهادی بوده است ).(Ranjbar et al, 2012
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سپهر دوست و همکاران ( )1394به بررسی تأثیر شاخص کیفیت حکمرانی بر عملکرد
درآمدی نظام مالیاتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته  GMMطی سالهای
 2002 -2013پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص کل شاخصکیفیت
حکمرانی ،درآمدهای مالیاتی را به میزان  10/42واحد تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین
در ارتباط با کانالهای اثرگذاری نیز مشخص گردید که شاخص اثربخشی دولت و کیفیت
مقررات ،به میزان  ،8/37شاخص شفافیت (پاسخگویی) و ثبات سیاسی ،به میزان 9/11
و همچنین شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد ،به میزان  ،10/31بر درآمد مالیاتی ایران
و کشورهای منتخب اثری مثبت و معنیدار دارند ).)Sepehrdoust et al, 2015
نعمت نژاد ( )1394به بررسی اثر کیفیت مقررات به عنوان یکی از شاخصهای
تشکیل دهنده شاخص کیفیت حکمرانی بر روی توزیع درآمد با استفاده از دادههای 10
کشور دنیا که از کشورهای با درآمد باال و متوسط رو به باال انتخاب شدهاند و همچنین
با بکارگیری روش دادههای تابلویی(ایستا و پویا) به بررسی این اثر در بازه زمانی -2014
 2002پرداخته است .نتایج نشان داده است که کیفیت مقررات تاثیر منفی و معناداری
روی ضریب جینی داشته است .بنابراین بهبود در شاخص کیفیت مقررات موجب بهبود
در روند توزیع درآمد شده است (.)Nematnejad, 2015
جاللي نائيني و غفاري ( )1394به بررسي تجربي نقش نهادها در نابرابری پرداخته-

اند .به منظور تعيين علّيت و جهت ارتباط کیفیت محیط نهادی و نابرابری از يك الگوي
خودهمبستگي برداري ( )varبرای دوره زمانی  2009-1972استفاده شده است .براي
غلبه بر محدوديت داده ،اين الگو در قالب يك پنل متشكل از دادههاي  121كشور آزمون
شده است .نتايج نشان میدهد ،كيفيت محيط نهادي بر ميزان نابرابري مؤثر است و
كيفيت بهتر محيط نهادي نابرابري كمتري را در پي خواهد داشت؛ به عبارت ديگر

شواهد ،علّيت از نهادها به نابرابري را تأييد ميكند ولي در جهت عكس شواهد ضعيفي
وجود دارد (.)Jalali Naeini, 2015
شاهآبادی و همکاران ( )1395به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد
کشورهای منتخب با بهرهگیری از تکنیکهای متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا)
طی دوره زمانی  2012-1996پرداختهاند .نتایج مطالعه آنان نشان داد که ،یک رابطه
معنی دار و مثبت بین حکمرانی و برابری درآمد در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد.
همچنین براساس نتایج بدست آمده ،تاثیر متغیرهای سرمایه انسانی ،یارانههای اعطایی
توسط دولت و توسعه مالی بر برابری درآمد مثبت و معنادار است .همچنین تاثیر نرخ
تورم و متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار نیز بر برابری درآمد
مثبت اما بی معناست .رابطه متقابل متغیر فراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری
درآمد ،مثبت و معنادار است (.)Shahabadi, 2016

146

فصلنامهی اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق) .دورهی  .17شمارهی  .4زمستان 1399

خسروآبادی و همکاران ( )1395به بررسی رابطه شاخص کیفیت حکمرانی با
نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان
همکاری اقتصادی و توس با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای ترکیبی )پانل داده
ها) و سری زمانی  1999-2010پرداختهاند .نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی
بر نابرابری درآمدی در دو گروه منتخب نشان داد که شاخص کیفیت حکمرانی رابطه
منفی با ضریب جینی دارد (.)Khosroabad, 2016
 .2-2-2مطالعات خارجی
شفیق و حق ( )2006در مقالهای تحت عنوان حکمرانی و نابرابری درآمد ،به بررسی تأثیر
شاخصکیفیت حکمرانی روی رشد اقتصادی و توزیع درآمد برای کشورهای عضو سارک
طی دوره  1996-2005پرداختهاند ،آنها برای بررسی ارتباط این دو متغیر از شاخص رفاه
سن ( )1974استفاده نمودهاند .نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که شاخصهای
کیفیت حکمرانی  ،توزیع درآمد را بهبود میبخشند (.)Shafique and Haq, 2006
اکرام و همکاران ( )2011به بررسی تأثیر حکمرانی ضعیف و نابرابری درآمد بر فقر در
پاکستان طی دوره  1984-2008از طریق الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی ()ARDL
پرداختند .نتایج این مقاله ،رابطه مثبت بین فقر و نابرابری درآمد در روند کوتاهمدت و
بلندمدت را نشان میدهد (.)Akram.et. al, 2011
کوترا و همکاران ( ) 2012به بررسی رابطه اندازه دولت ،فساد و دموکراسی برای دوره
 1995 -2008برای  82کشور پرداختهاند .آنان در این پژوهش از روش دادههای تابلویی
برای بررسی این ارتباط استفاده نمودهاند .یافتههای آنها نشان داد که افزایش در اندازه
دولت به شرط افزایش دموکراسی باعث کاهش فساد میشود ،در مقابل ،اگر سطح
دموکراسی پایین باشد ،اندازه دولت باعث فساد میشود.)) Kotera.et. al, 2012
کار و ساها ( )2012به بررسی رابطه فساد ،اقتصاد سایهای و نابرابری درآمدی در
کشورهای آسیایی پرداختند نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که شاخص درک فساد

و شاخص ICRG 5به متغیرهای کالن اقتصادی حساس است و با بزرگ شدن اقتصاد
سایهای در این کشورها ،نابرابری درآمدی تنزل مییابد.) Kar and) Saha,2012
مهدوی ( ،) 2014به تحلیل رابطه بین فساد و درآمد نفتی در کشورهای نفتخیز
پرداخته است .برای بررسی این ارتباط از  39کشور تولید کننده نفت طی دوره زمانی
 2013-1997استفاده شده است .نتایج بدست آمده بیانگر وجود فساد باال در کشورهای
نفتخیز است (.)Mahdavi, 2014

International Country Risk Guide (ICRG).
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هوینینو ( )2014به بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی بر بهبود مخارج بخش سالمت
و بهداشت با روش  GMMبرای  43کشور آفریقایی طی دوره زمانی 2012 - 1996
میپردازد ،نتایج نشان میدهد که مخارج بهداشتی سرانه در کنار شاخص حکمرانی،
باعث بهبود بخش بهداشت و سالمت میشوند (.)Houeninvo, 2014
دي آنوفریو و مارو ( )2013به بررسی ارتباط بین توسعه بانکهاي محلی و نابرابري
درآمدها در کشور ایتالیا طی سالهاي  2010-2006پرداختند .براي این منظور آنها از
روش پنل دیتا استفاده نمودند .نتایج مطالعه آنان نشان داد که بین توسعه بانکهاي
محلی و نابرابري درآمدها در شهرهاي گوناگون کشور ایتالیا ارتباط معناداري وجود دارد
و توسعه بانکهاي محلی موجب کاهش نابرابري درآمدي در شهرهاي کشور ایتالیا طی
دوره مورد مطالعه شده است (.)D'Onofrio & Murro, 2013
مالینن ( )2014در پژوهشی به بررسی ارتباط بین تسهیالت بانکها و نابرابري درآمدي
در کشورهاي توسعه یافته طی سالهاي  2008-1959پرداخت .وي با استفاده از مدل
پنل دیتا و آزمون علیت گرانجري به تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش مبادرت ورزید.
نتایج پژوهش وي نشان داد که بین تسهیالت بانکی و نابرابري درآمدي در کشورهاي
توسعه یافته همبستگی بلندمدت وجود دارد (.)Malinen, 2014
چه سلیمان و همکاران ( )2017به بررسی رابطه بلندمدت نابرابری درآمد و رشد
اقتصادی :شواهد مالزی با روش  ARDLطی سالهاي  2014-1970به تجزیه و تحلیل
دادههاي پژوهش پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که نابرابری درآمد و رشد
اقتصادی در مالزی از فرضیه کوزنتس حمایت می کند به عبارت دیگر ،افزایش اولیه
تولید ناخالص داخلی سرانه منجر به افزایش نابرابری درآمد خواهد شد .همچنین
ضرایب برآورد شده برای متغیرهای آموزش و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان داد
که در بلندمدت و کوتاه مدت ،نابرابری درآمد را در کشور بهبود میبخشد .از سوی
دیگر ،باز بودن تجارت باعث افزایش نابرابری درآمد در بلندمدت خواهد شد ( Che
.)Sulaiman. et .al, 2017
گرافلند و لویس ( ،) 2018رابطه آزادی اقتصادی ،نابرابری درآمد و رضایت از زندگی
در کشورهای  OECDرا با روش پنل دیتا طی سالهای  1990-2014بررسی کردند .نتایج
پژوهش آنان نشان داد که آزادی مالی ،تجارت آزاد و آزادی از مقررات دولتی ،نابرابری
درآمد را افزایش می دهد ،در حالی که پول نابرابری درآمد را کاهش میدهد .همچنین
نابرابری درآمد ،تأثیر منفی بر رضایتمندی از زندگی دارد .نتایج تستهای میانجیگری
نشان داد که بهبود نابرابری درآمد میتواند موثرتر از آزادی مالی ،تجارت آزاد و آزادی
از قوانین دولتی بر رضایت از زندگی باشد (.)Graafland & Lous, 2018
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 -3-2-2جمعبندی مطالعات و نوآوری پژوهش
پژوهش حاضر نسبت به مقاالت اشاره شده و نیز پژوهشهای دیگر موجود در این
زمینه دارای تفاوتهایی است .نخست اینکه تاکنون در باب موضوع به طور مستقیم
مطالعهای صورت نگرفته و دوم آنکه این پژوهش از بعد متغیرهای به کار رفته در الگو
و روش بررسی ارتباط متغیرها با سایر مطالعات تفاوت دارد .از سوی دیگر بیشتر
مطالعات بدون شاخصسازی حکمرانی انجام گرفتهاند و بدون توجه به اندازه دولت
کشورها را مورد ارزیابی قرار دادهاند .از این رو در این پژوهش با بهکارگیری مدلهای
اقتصادسنجی به بررسی ارتباط غیر خطی و نقش اندازه دولت در تاثیر شاخصکیفیت
حکمرانی ،آزادی اقتصادی و تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی با توزیع درآمد با
استفاده از رگرسیون آستانهای پرداختهایم.
 -3روش شناسی تحقیق
 -1-3روش تحقیق و برآورد الگو
در تحقیق حاضر ،کلیه اطالعات و دادههای مورد نیاز به روش کتابخانهای گردآوری
شدهاند .دادههای آماری شامل سریهای زمانی مربوط به دوره  2004-2015میباشند.
دادههای مربوط به آزادی اقتصادی ،تسهیالت اعطایی بانکهای خصوصی ،شاخص-
کیفیت حکمرانی از وب سایت اقتصاد جهانی 6و توزیع درآمد از پایگاه دادههای سری
زمانی بانک جهانی استخراج شدهاند .با توجه به اینکه بانک جهانی برای محاسبه شاخص
کیفیت حکمرانی ،شاخص عددی برآورد نکرده است ،در چارچوب مبانی نظری بیان
شده میانگین ساده حسابی شش شاخص مذکور ،براساس مطالعه گانی و

دانکن7

( )2004به عنوان شاخصكیفیت حكمرانی محاسبه شده است .با توجه به اینکه برای
تصریح یک الگوی غیرخطی ،براساس متون اقتصادسنجی ابتدا تصریح مدل خطی جهت
ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام میشود ،مدل
خطی مورد بررسی در این پژوهش با توجه به نقش اندازه دولت در تاثیر شاخصکیفیت
حکمرانی ،آزادی اقتصادی و تسهیالت اعطایی بانکهای خصوصی بر توزیع درآمد به
صورت زیر میباشد که در آن متغیرهای مستقل و وابسته به صورت بدون لگاریتمی در
نظر گرفته شدهاند:
( )1

𝑡𝑖𝑈 𝐺𝑖 𝑖𝑡 = 𝛽° + 𝛽1 𝑠𝑔𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑒𝑓𝑖𝑡 + 𝛽3 ℎ𝑜𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑝𝑠𝑖𝑡 +

در این مدل:
𝑡𝑖 𝑖𝐺 نشاندهنده ضریب جینی کشور-iام در در سال  tمیباشد.
the global economy.
Gani and Duncan

6
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𝑡𝑖𝑔𝑠 نشاندهنده اندازه دولت در کشور-iام در سال  tمیباشد.
𝑡𝑖𝑓𝑒 نشاندهنده آزادی اقتصادی در کشور-iام در سال  tمیباشد.
𝑡𝑖𝑜 ℎنشاندهنده شاخص حکمرانی خوب در کشور-iام در سال  tمیباشد.
𝑡𝑖𝑠𝑝 نشاندهنده تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی در کشور-iام در سال t
میباشد.
به منظور بررسی تاثیر غیرخطی بودن (تاثیر آستانهای) شاخص اندازه دولت بر توزیع
درآمد تابع ( )1را به صورت رگرسیون آستانهای شکل معادله ( )2مینویسیم.
𝐺𝑖 𝑖𝑡 = (𝛽10 + 𝛽11 𝑒𝑓𝑖𝑡 + 𝛽12 ℎ𝑜𝑖𝑡 + 𝛽13 𝑝𝑠𝑖𝑡 ). I( 𝑆𝐺𝑖𝑡 ≤ 𝑂𝑆𝐺1 ) +
(𝛽20 + 𝛽21 𝑒𝑓𝑖𝑡 + 𝛽22 ℎ𝑜𝑖𝑡 + 𝛽23 𝑝𝑠𝑖𝑡 ). I(𝑂𝑆𝐺1 < 𝑆𝐺𝑖𝑡 ≤ 𝑂𝑆𝐺2 ) +
() 2

𝑡𝑖𝑈 (𝛽30 + 𝛽31 𝑒𝑓𝑖𝑡 + 𝛽32 ℎ𝑜𝑖𝑡 + 𝛽33 𝑝𝑠𝑖𝑡 ). I( sg > 𝑂𝑆𝐺2 ) +
𝑔𝑠𝑜 > 𝑔𝑠

𝑓𝑖

𝑔𝑠𝑜 ≤ 𝑔𝑠

𝑓𝑖

1

A[sg > 𝑜𝑠𝑔] ={ 0

که در آن 𝛽 ،از متغیرهای توضیحی بوده و پارامتر  osgآستانه شاخص اندازه دولت را
منعکس میسازد .مقدار آستانه نقطهای است ،که در آن ،مجموع مربعات خطا در مدل
حداقل باشد .برای به دست آوردن مقدار آستانه ،برای هر مقدار ممکن آستانه یک
رگرسیون به شکل معادله ( )2برآورد میشود و مجموع مربعات پسماند متناظر)osg( ،
 Sمحاسبه میگردد .مقدار آستانه ،osg*،آن مقداری است که در آن ( S)osgحداقل
باشد .در الگوهای غیرخطی واک نش یک متغیر نسبت به تغییرات سایر متغیرها به
صورت غیرخطی مورد بررسی قرار میگیرد .یک موضوع آماری مهم آزمون خطی بودن
در مقابل غیرخطی بودن میباشد که با استفاده از مدلهای آستانهای میتوان خطی یا
غیرخطی بودن را آزمون نمود .در ادامه قبل از تخمین الگو الزم است كه پایایی متغيرهای
الگو بررسی شود تا در دام رگرسيون کاذب گرفتار نشویم .پس از اطمينان از پایایی
متغيرهای تحقيق ،به بررسی آزمون خطی بودن هانسن میپردازیم تا اطمينان حاصل
كنيم كه آستانه برآورد شده در مدل غيرخطی از نظر آماری معنیدار است .پس از
حصول اطمينان از معنیداری مدل آستانهای و رد فرضيه خطی بودن مدل به برآورد
مدل آستانهای میپردازیم.
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 -2-3آمارههای توصيفي
در بخش آمار توصيفي ،تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از شاخصهاي مركزي

همچون ميانگين ،ميانه و شاخصهاي پراكندگي انحراف معيار ،8چولگي 9و

كشيدگي10

انجام پذيرفته است .نزديك بودن مقدار ميانگين و ميانه ،تقارن دادهها را نشان ميدهد.
جدول  :1شاخصهاي آمار توصيفي
Table1: Descriptive Statistics Indicators
متغيرهاي پژوهش

ميانگين

ميانه

ضریب جینی

انحراف

كشيدگي

چولگي

حداكثر

حداقل

معيار
35/19

33/35

8/32

2/86

0/90

59/50

23/70

اندازه دولت

6/15

6/27

1/49

3/01

-0/26

9/15

0/01

آزادی اقتصادی

7/21

7/37

0/77

35/77

-4/09

8/52

0/00

شاخص حکمرانی

67/92

74/27

24/71

2/03

-0/53

100/00

15/60

خوب
تسهیالت بخش -

8/54

9/08

1/80

10/95

-2/52

10/00

0/01

خصوصی
مأخذ :محاسبات تحقيق

Source: Author’s Computations

همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود مقدار چولگي و كشيدگي متغير
ضریب جینی فاصله کمتری با صفر دارد )مقدار چولگي و كشيدگي براي توزيع نرمال
صفر است( يعني توزيع متغير وابسته )ضریب جینی) از اين نظر متفاوت توزيع نرمال
است ،همچنین توزيع متغير ضریب جینی ،توزيعي چوله به راست است زيرا مقدار
چولگي آنها مثبت و بزرگ تر از مقدار صفر است اما متغیرهای اندازه دولت ،آزادی
اقتصادی ،شاخص حکمرانی خوب و تسهیالت بخشخصوصی چوله به چپ دارند.
 -3-3برآورد مدل و نتايج آزمون فرضیهها
در اين قسمت ،قبل از آزمون فرضيهها و بررسي رابطه متغيرهاي تحقيق ،پايايي متغيرها
در را مورد هر يك از کشورها مورد بررسي قرار ميدهيم .در ابتدا به بررسي ايستايي يا
پايايي متغيرهاي پژوهش پرداخته میشود .پايايي متغيرهاي پـژوهش بدان معني است
كه ،ميانگين و واريانس متغيرها در طول زمان و كوواريانس متغيرها بين سالهاي
مختلف ثابت بوده است .در نتيجه استفاده از ايـن متغيرها در مدل ،باعث به وجود
آمدن رگرسيون كاذب نميشود .به منظور بررسي پايايي ،از آزمون لوین لین چو استفاده
شده است .براساس اين آزمون ،چون مقدار احتمال كمتر از  5درصد بوده است ،در
8

Std. Dev.
Skewness
10
Kurtosis
9

بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی بر توزیع ...

151

طي دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب ،تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی و
ضریب جینی در سطح پايا و متغيرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یکبار تفاضل-
گیری مانا میشوند .نتایج پايايي متغيرها به شرح جدول ( )2ميباشد.
جدول  :2نتایج حاصل از انجام آزمون لوین لین چو در سطح متغیرهاي موجود در الگو
Table 2: Results of Levin Lin Cho test at the level of variables in the model
متغیر

)t-Statistic/ I(0), I(1

Prob

درجه مانایی

𝒕𝒊𝑮𝑺

-16/00

0/00

)1(I

𝒕𝒊𝑭𝑬

-16/18

0/00

)1(I

𝒕𝒊𝑶𝑯

-3/56

0/00

)0(I

𝒕𝒊𝑺𝑷

-1/92

0/02

)0(I

-15/82

0/00

)0(I

𝒕𝒊𝑰𝑮
مأخذ :محاسبات تحقيق

Source: Author’s Computations

 -4-3ناهمسانی واریانس و خود همبستگی
یکی از مفروضات معادله رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطاها میباشد که به عنوان
فرض همسانی واریانسها شناخته میشود .درصورتیکه خطاها  ،واریانس ثابتی نداشته
باشند ،گفته میشود که ناهمسانی واریانس وجود دارد .فرض دیگر مدل رگرسیون
خطی ،صفر بودن کواریانس بین اجزاي خطا درطول زمان (یا به صورت مقطعی براي
انواع دادهها) می باشد .به عبارت دیگر فرض فوق مبین این است که خطاها به یکدیگر
وابسته نیستند .در صورتی که خطاها غیر همبسته نباشند ،به این معنی است که خود
همبسته هستند و یا به صورت پیاپی همبسته میباشند .بنابراین فروض مزبور نیازمند
آزمون است .جدول ( )3وجود ناهمسانی واریانس و وجود خود همبستگی را براي تمامی
فرضیه ها پژوهش تایید میکند .در این صورت ،براي مشکل ناهمسانی از روش حداقل
مربعات تعمیم یافته عملی ( (FGLS11و برای رفع مشکل خود همبستگی ،از پارامتر

( AR)1یا ( AR)2هرکدام که بتواند پارامترهاي مدل داراي اثرات ثابت را بخوبی تخمین
بزند و روش تفاضلی 1-و ( 2-هرکدام که بتواند پارامترهاي مدل اثرات ثابت را بخوبی
تخمین بزند) استفاده کردهایم.

Feasible generalized least squares

11
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جدول  :3نتایج آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی

Table 3: Results of heteroscedasticity and Autocorrelation test
آزمون فرضیه
نتیجه

مدلکلی

خود همبستگی

دارد

آزمونفرضیه
ناهمسانی

نتیجه

P

F

0/00

23/93

مدلکلی

واریانس

دارد

مأخذ :محاسبات تحقيق

P

F

0/00

636/77

Source: Author’s Computations

 -5-3آزمون  Fلیمر و هاسمن
در این مقاله ،اولین آزمون براي تشخیص انتخاب بین  POOLیا  PANELبودن
فرضیههاي پژوهش ،آزمون  Fلیمر بوده است .بنابراین باید فرض الگوي مقدار ثابت
مشترك که همان همگن بودن مقاطع مختلف مورد مطالعه میباشد را بیازماییم ،براي
آزمون این فرض از آزمون  Fلیمر استفاده شده است .در ادامه براي انتخاب حالتهاي
مختلف روش تابلویی از آزمون هاسمن استفاده میکنیم .در صورت رد روش تلفیقی
(الگوي مقدار ثابت مشترك) محقق باید از دادههاي تابلویی استفاده کند و براي تعیین
نوع دادههاي تابلویی(انتخاب الگوي اثرات ثابت یا الگوي اثرات تصادفی) از آزمون
هاسمن استفاده میشود .نتایج این آزمونها در جداول زیر نشان داده شده است.
جدول  :4آزمون  Fلیمر و هاسمن مربوط به فرضیه پژوهش
Table 4: F-Limer and Haussmann test related to the research hypothesis
هاسمن
تعیین الگو

P

Chi-squar

اثرات ثابت

0/00

63/89

تعیین مدل
پانل(دادههای -

مأخذ :محاسبات تحقيق

تابلویی)

F

لیمر

P

F

0/00

11/50

فرضیه
مدلکلی

Source: Author’s Computations

با توجه به مقادیر بدست آمده ،از آنجایی که مقدار  P.valueآزمون  Fلیمر کمتر از
سطح معنیداري  5درصد میباشد ،دادهها از نوع دادههاي تابلویی (پانل دیتا) هستند،
همچنین از آنجایی که مقدار  P.valueآزمون هاسمن کمتر از سطح معنی داري 5
درصد میباشد ،نتایج حاصل از بررسي حالتهاي دادههاي تابلويي نشان میدهد که
باید از الگوی اثرات ثابت استفاده نماییم .پس از تأييد مفروضات رگرسيون در مورد
تمام متغيرهاي تحقيق ،از طريـق بـرآورد داده پانل به آزمون فرضيه کلی پژوهش با
استفاده از نرمافزار  stataميپردازيم.
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 -6-3تخمین نهایی مدل
با توجه به نتایج آزمونهای تشخیصی که در قسمتهای قبل بیان شد ،مدل در نظر
گرفته شده دارای خود همبستگی سریالی و همچنین واریانس ناهمسانی میباشد .در
نتیجه برای رفع این مشکالت باید با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی
تخمین نهایی را انجام داد .نتایج حاصل از این تخمین در جدول شماره ( )5نشان داده
میشود.
جدول  :5تخمین نهایی مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی
Table 5: The estimate of the model using the Feasible generalized least squares
نام متغیر

مقدار ضریب

آماره محاسباتی

احتمال

𝑡𝑖𝐺𝑆

1/02

6/01

0/00

𝑡𝑖𝐹𝐸

-1/07

-3/04

0/00

𝑡𝑖𝑂𝐻

-0/11

-7/16

0/00

𝑡𝑖𝑆𝑃

-0/0003

-0/01

0/99

c

44/58

23/08

0/00

آماره والد()Chi2

228/25

0/00

Ramsey Test =0/05
مأخذ :محاسبات تحقيق

Source: Author’s Computation

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره ( )5میتوان بیان کرد که عالمت همه
متغیرهای برآورد شده با مبانی نظری ،مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این
زمینه مطابقت دارد .به عبارت دیگر همه متغیرهای الگو به جز متغیر تسهیالت اعطایی
بخش خصوصی در سطح  99درصد معنیدار میباشند .نتایج بدست آمده نشان می-
دهد که متغیرهای آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب به ترتیب به میزان  1/07و 0/11درصد
تاثیر منفی معنیدار و متغیر اندازه دولت به میزان  1/02درصد تاثیر مثبت معنیدار بر
توزیع درآمد کشورهای منتخب دارد .همچنین براساس نتایج بدست آمده ،آزمون تصریح
الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشاندهنده خطای تصریح مدل خطی میباشد
که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت میکند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک-
تر میباشد.
 -7-3برآورد مدل آستانهای
همانگونه که اشاره شد ،هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اندازه دولت
در تأثیر متغیرهای نهادی بر توزیع درآمد میباشد .بر این اساس از روش رگرسیون
آستانهای برای رسیدن به هدف یاد شده استفاده میشود .برای اینکه بتوان به این مهم
دست یافت ابتدا باید آزمونهای اثر آستانهای و سطح آستانه را محاسبه نمود و سپس
با استفاده از سطح آستانه بدست آمده تخمین نهایی مدل را انجام داد .در جدول ()6
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نتایج آزمون اثر آستانهای ارائه شده است .نتایج حاصل از آزمون اثر برای متغیر آستانه
اندازه دولت نشان داد که ،مقداره آماره  Fدر وضعیت دو آستانهای بزرگتر از مقدار
بحرانی در سطح معنیداری  5درصد میباشد .بنابراین با توجه به مقدار احتمال بوت
استرپ ( ،)0/02فرض صفر یعنی خطی بودن مدل پذیرفته نمیشود و لذا تاثیر غیرخطی
اندازه دولت تایید میشود .به عبارت دیگر مطابق با مقدار  Fبدست آمده و نيز مقدار
سطح خطاي متناظر با آن ميتوان استنباط کرد که با اطمينان 95درصد فرضيهي H0
رد ميشود و در نتيجه مقدار آستانه معنیدار ميباشد.
جدول  :6نتایج آزمون اثر آستانه ای و مقادير بحراني

Table 6: Test results of threshold effect test and critical values
حد
آستانه

F STAT

ارزش احتمال

در سطح %10

در سطح
5%

در سطح %1

تکی

10/12

0/70

16/47

20/38

29/48

دوتایی

34/08

0/02

18/50

20/48

35/85

Source: Author’s Computation

مأخذ :محاسبات تحقيق

 -1-7-3محاسبه سطح آستانه
مقداری که برای سطح آستانه انتخاب میشود مقداری است که براساس آن ،میزان
واریانس جمالت خطا در مدل حداقل شود .این مقدار توسط نرمافزار به صورت
اتوماتیک محاسبه میشود .نتایج بدست آمده در جدول زیر بیان میشود:
جدول  :7متغیر آستانهای در سطح معنی داری %95
Table 7: Threshold variable at a significant level of 95%
مقدار آستانه

حد پایین

حد باال

نوع مدل
آستانه اول

7/85

7/73

7/86

آستانه اول و دوم

8/15

8/13

8/16

8/16

8/11

8/19

آستانه دوم
مأخذ :محاسبات تحقيق

Source: Author’s Computation

با توجه به اینکه در سطح معنی داری  ،%95مقدار صفر در فاصله بین حد پایین و
باال قرار نگرفته است ،مقدار یاد شده از نظر آماری معتبر است .به عبارت دیگر چون
بازه برآورد شده عدد صفر را شامل نمیشود ،میتوان بیان نمود که مقدار آستانه
معنیدار خواهد بود.
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 -2-7-3برآورد مدل با در نظر گرفتن سطح آستانه
جدول  :8تخمین مدل با در نظر گرفتن مقدار آستانه
Table 8: Estimate the model by considering the threshold value
دولت بزرگ

دولت کوچک

𝑆𝐺𝑖𝑡 > 8/16

𝑆𝐺𝑖𝑡 ≤ 7/85
متغیر

مقدار ضریب

احتمال

مقدار ضریب

احتمال

𝑡𝑖𝐹𝐸

-0/80

0/00

-0/86

0/00

𝑡𝑖𝑂𝐻

-0/02

0/05

-0/03

0/05

𝑡𝑖𝑆𝑃

0/10

0/01

0/11

0/01

c

24/36

0/00

25/93

0/00

0/00

R2=0/35

آماره (F )36 , 402
مأخذ :محاسبات تحقيق

Source: Author’s Computation

جدول شماره ( ،)8نتایج تخمین را در حالت آستانهای نشان میدهد .مطابق نتايج ارائه
شده زماني كه متغير آستانه اندازه دولت است F1=152/62 ،است .مقدار اين آماره
وجود يك آستانه را در سطح  99درصد تأييد ميكند كه مقدار اين آستانه  7/85درصد
بوده و نشان ميدهد زماني كه اندازه دولت به  7/85درصد ميرسد تابع توزیع درآمدی
دچار شكست مي شود و نحوه اثر متغیرهای الگو بر ميزان توزیع درآمد تغيير ميکند.
در مرحله بعد جستجو براي يافتن آستانه دوم نشان ميدهد كه وقتي اندازه دولت 8/16
درصد است ،بار ديگر نحوه تأثير آزادی اقتصادی ،تسهیالت اعطایی بخش خصوصی و
حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغيير ميكند .مقدار آماره در اين حالت F2=151/09
است كه وجود آستانه دوم را تأييد ميكند .با توجه به اینکه مقدار آستانه معنیدار
بوده است تأثیر ضرایب بهدستآمده در مدل متأثر از میزان آستانهای بهدست آمده
میباشد.
براساس این نتایج در سطح معنیداری  ،%99تأثیر متغیر آزادی اقتصادی در هر دو
رژیم ،یعنی هم زمانی که اندازه دولت پایینتر از میزان آستانه باشد و هم زمانی که
اندازه دولت باالتر از میزان آستانه باشد معنادار است .در صورتی که آزادی اقتصادی
از سطح آستانه کمتر باشد ،یک درصد افزایش در آزادی اقتصادی ،میزان توزیع درآمد
را  0/80درصد کاهش میدهد و اگر اندازه دولت از میزان آستانه باالتر باشد ،یک درصد
تغییر در آزادی اقتصادی ،میزان توزیع درآمد را به میزان  0/86درصد کاهش میدهد.
به عبارت دیگر در مقادیر باالتر از آستانه (رژیم اندازه دولت) ،آزادی اقتصادی ،تاثیر
کاهشی بیشتری بر توزیع درآمد نسبت به مقادیر پایینتر از آستانه دارد .کارتر)2006(12
Carter

12
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علت رابطه منفی بین آزادی اقتصادی و توزیع درآمد را وجود یک رابطه غیرخطی
میداند .نتایج بدست آمده تایید کننده فرضیه جبران

13

میباشد که توسط

کامرون )1978(14بیان شده است .این دیدگاه بیان میکند که مخارج عمومی باید در
کشورهاي آزادتر به دلیل تمایل دولت براي کنترل سـهم بزرگتري از منابع کشور ،بیشتر
باشد .بر اساس این دیدگاه کشورهاي بازتر در برابر تقاضاي خارجی و شوكهاي عرضه
آسیب پذیر بوده و بیشتر در معرض نابرابري اقتصادي قرار دارند .بنابراین یک دولت
بزرگ تر ممکن است در کاهش خطرات خارجی و ایجاد ثبات اقتصادي از طریق توزیع

مجدد درآمد و یا دیگر اشکال برنامههاي اجتماعی موفقتر باشد.
همچنین مشاهده میشود که در سطح معنی داری  ،%99تأثیر متغیر حکمرانی در
هر دو رژیم ،یعنی هم زمانی که اندازه دولت پایینتر از میزان آستانه باشد و هم زمانی
که اندازه دولت باالتر از میزان آستانه باشد معنادار است .در صورتی که حکمرانی از
سطح آستانه کمتر باشد ،یک درصد افزایش در حکمرانی ،میزان توزیع درآمد را 0/02
درصد کاهش می دهد و اگر اندازه دولت از میزان آستانه باالتر باشد ،یک درصد تغییر
در حکمرانی ،میزان توزیع درآمد را به میزان  0/03درصد کاهش میدهد .به عبارت
دیگر در مقادیر باالتر از آستانه (رژیم اندازه دولت) حکمرانی ،اثر کاهشی بیشتری بر
میزان توزیع درآمد نسبت به مقادیر پایینتر از آستانه دارد .از آنجا که بزرگتر شدن
اندازه دولت ،به مفهوم کاهش مخارج دولتی میباشد ،نتایج بدست آمده بیانگر این
است که دولتها از طریق حاکمیت مناسب و باثبات به منظور کنترل فساد ،فراهم
ساختن محیط مقرراتی و قانونی برای توسعه کسب و کارها ،شفافیتسازی و ایجاد
انگیزه در بخش خصوصی به منظور مشارکت در تامین سرمایه الزم برای توسعه و رشد
اقتصادی ،میتوانند موجبات کاهش میزان نابرابری توزیع درآمد را فراهم نمایند .به
عبارت دیگر بیانگر این نکته است که با بهبود کیفیت نهادی در جامعه وضعیت نابرابری
کمتر خواهد شد .بدین ترتیب ،بهبود کیفیت نهادی در جامعه از طریق کاهش ریسک
اقتصادی و مالی و نیز بهبود وضعیت حاکمیت قانون به گونهای که وضعیت اقتصادی
در آینده قابل پیشبینی باشد ،میتواند به بهتر شدن شرایط نابرابری کمک کند.
بهعالوه براساس این نتایج در سطح معنیداری  ،%99تأثیر متغیر تسهیالت اعطایی
به بخش خصوصی در هر دو رژیم ،یعنی هم زمانی که اندازه دولت پایینتر از میزان
آستانه باشد و هم زمانی که اندازه دولت باالتر از میزان آستانه باشد معنادار است .در
صورتی که تسهیالت اعطایی از سطح آستانه کمتر باشد ،یک درصد افزایش در تسهیالت
اعطایی ،میزان توزیع درآمد را  0/10درصد افزایش میدهد و اگر اندازه دولت از میزان

Compensation Hypothesis
Cameron
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آستانه باالتر باشد ،یک درصد تغییر در تسهیالت اعطایی ،میزان توزیع درآمد را به
میزان  0/11درصد افزایش میدهد .به عبارت دیگر در مقادیر باالتر از آستانه (رژیم اندازه
دولت) ،تسهیالت اعطایی ،اثر بیشتری بر نابرابری توزیع درآمد نسبت به مقادیر
پایینتر از آستانه دارد .با توجه به اینکه در دوره مورد بررسی ،تسهیالت اعطایی بخش
خصوصی کاهش یافته است نتایج بدست آمده بیانگر این است که در دولتهای بزرگ
با مخارج دولتی کمتر ،تضعیف بخش خصوصی میزان نابرابری درآمد افزایش مییابد.
به عبارت دیگر نتایج بدست آمده لزوم حمایت از بخش خصوصی به منظور کاهش
توزیع نابرابری درآمد را تایید میکند .نتایج بدست آمده با مطالعات داخلی و خارجی
همچون مطالعات خسرو آبادی و همکاران ( ،)1395مالینن ( ،)2014دي آنوفریو و مارو
( )2013و ....یکسان است.
 -4جمع بندي و نتيجه گيري
نهادها قوانين بازي در جامعهاند ،يا به عبارتي سنجيدهتر قيودي وضع شده از جانب
نوع بشر هستند که روابط متقابل انسانها با يکديگر را شکل ميدهند .در نتيجه نهادها
سبب هدفمند شدن انگيزههاي نهفته درمبادلههای بشري ميشوند؛ چه اين مبادالت
اجتماعي باشند ،چه سياسي و چه اقتصادي .بررسي مطالعات موجود و نتایج برآورد
شده در اين زمينه (نائینی و غفاری ( )1394و شاهآبادی و همکاران ( ))1395حاكي از
آن است كه ديدگاههاي متفاوتي در مورد میزان رابطه اين متغيرها وجود دارد .الزم به
ذكر است كه این پژوهش به منظور پاسخگویی به این پرسش اصلی تحقیق ،که اندازه
دولت چگونه متغیرهای نهادی تاثیرگذار بر توزیع درآمد را در کشورهای منتخب به
صورت معنیداری متأثر میسازد ،صورت گرفته است .نتایج تخمین مدل خطی حاکی
از آن است که یک الگوی خطی قادر نیست به خوبی نقش اندازه دولت را در تاثیر
متغیرهای نهادی بر توزیع درآمد تبیین نماید .در مدل پنل و بدون در نظر گرفتن حد
آستانه ،نتایج بدست آمده بیانگر رابطه مثبت و معنیدار متغیر اندازه دولت و رابطه
منفی و معنیدار متغیرهای شاخصکیفیت حکمرانی ،آزادی اقتصادی بر توزیع درآمد
میباشد.
در ادامه به منظور بررسی نقش اندازه دولت در تاثیر شاخصکیفیت حکمرانی،
آزادی اقتصادی و تسهیالت اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد در  37کشور
منتخب ،از روش رگرسیون آستانهای دادههای ترکیبی برای بازه زمانی 2004-2015
استفاده شد .پس از محاسبه حد آستانه شاخص اندازه دولت در رژیمهای متفاوت
برآورد شد .نتایج نشان داد که در حدآستانه باالتر از  8/16درصد اثر گذاری شاخص
کیفیت حکمرانی ،آزادی اقتصادی و تسهیالت اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد
بیشتر از حدآستانه  7/85میباشد .بنابراین پیشنهاد میشود سیاستهایی در جهت
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بهبود شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی از طریق تنظیم مقررات ،افزایش آگاهی
بخشی و شفافیت در امور اجرایی اتخاذ شود .همچنین با توجه به اینکه در حدآستانه
باالتر از  8/16درصد اندازه دولت ،تسهیالت اعطایی بخش خصوصی تاثیر مثبت بر
توزیع درآمد دارد پیشنهاد میشود سیاستهایی در جهت کاهش اندازه دولت متناسب
با رشد بخش خصوصی اتخاذ شود.
قدردانی :از داوران محترم بابت پیشنهادات ارزندهشان در بهبود این مقاله تشکر
میکنیم.
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