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  چکیده 
هاي از مسایلی که در طی دهه. تري برخوردار استکالن، مصرف نسبت به درآمد از رفتار باثبات ي مصرف در اقتصادبنابر نظریه

طی  .اخیر بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، باثبات بودن رفتار نابرابري مخارج مصرفی نسبت به نابرابري درآمدي است
به مخارج  اي خود راهنوسانات و پراکندگی  -ودشمی تبیینبصورت نوسان و پراکندگی در توزیع درآمد  که -ري درآمدينابراب ،زمان

بررسی مقدار نابرابري  بهاین مقاله  .دوشمی هاي انتقال یافته به پراکندگی در توزیع مخارج مصرفی منجرتکانه. کندمنتقل می مصرفی
مقدار نابرابري ایجاد شده در توزیع مخارج  و دمی پردازهاي توزیع درآمدي کندگیانوسانات و پر انتقالحاصل از مخارج مصرفی 

براي این منظور از آمار بودجه خانوارهاي شهري براي . کندبررسی میکاال و خدمات  گانه هاي هشتگروه مصرفی خانوارها را در بین
هاي یافته .ایمبرده بهره پانلیهاي تحلیل علی روابط بین متغیرها، از روش داده براي تجزیه و. شوداستفاده می1361-1386دوره زمانی

بنابراین،توزیع . وندشمنتقل نمی یهاي توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفنوسانات وپراکندگی یتمامه  دهند کپژوهش نشان می
  .دار استکمتري برخور مخارج مصرفی خانواها نسبت به توزیع درآمد از پراکندگی
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 مقدمه
ع، خصوصیات هاي دولت در توزیع مناباز عواملی مانند سیاست نابرابري میزان. شودصورت تفاوت افراد جامعه در دستیابی به منابع اقتصادي تعریف میهنابرابري ب

انداز افراد تواند در توزیع درآمد، ثروت، مصرف، دستمزد و پسمینابرابري . پذیردتأثیر می شخصی مانند جنس وسن افراد، سطح آموزش و سطح بهداشت جامعه
در طی زمان بصورت رآمدي و نابرابري مخارج مصرفی نابرابري د .باشندو نابرابري مخارج مصرفی دو بعد از نابرابري میدرآمدي  بنابراین، نابرابري. جامعه ظاهر شود

دهند که مصرف مطالعه و بررسی نظریات موجود در مورد مصرف و درآمد نشان می .دنشوافراد ظاهر می و توزیع مخارج مصرفیدر توزیع درآمد  نوسان و پراکندگی
وي . باشدها از نوسانات بیشتري برخوردار میرد درآمد کل افراد نسبت به مصرف آنمطرح ک) 1957(فریدمن. تري برخوردار استنسبت به درآمد از رفتار باثبات
افراد با رو، از این. کنندهایی که درآمد پایینی دارند، قرض میانداز نمایند و در زمانتوانند پسهایی که درآمد باالیی دارند، میاستدالل کرد که افراد در زمان
، مصرف نسبت به همین علتبه .کنندداشت از پس انداز، تمایل دارند در قبال نوسانات درآمدي براي خود مصرف با ثباتی را فراهم رفتارهایی چون قرض کردن وبر

این اساس،  بر. ها را نشان دهددگیتواند به صورت شاخصی از استانداردهاي زندگی، تغییرات و پراکنتري برخوردار است و بهتر از درآمد میبا ثبات درآمداز رفتار
مطالعه نوسانات . شودمطرح می ي و مخارج مصرفی از موضوعاتی است که در مطالعه نابرابري درآمد ي،نابرابري درآمدبا مقدار  مخارج مصرفی مقایسه مقدار نابرابري

آمدي بصورت نوسان و پراکندگی در توزیع درآمد افراد در طی زمان نابرابري در .نمایددرآمد مفید و ضروري میدر ارتباط با توزیع هاي مخارج مصرفی و پراکندگی
هاي انتقال یافته منجر به نوسان و پراکندگی در توزیع مخارج مصرفی شده تکانه. نمایدها را به توزیع مخارج مصرفی منتقل میو نوسانات و پراکندگی  شودظاهر می

 گانه درآمدي،هاي دهدر بین گروهریق تغییر رفتار پارامترهایی چون درآمد و مخارج مصرفی از ط ،تحقیق حاضر. شوندصورت نابرابري در مصرف ظاهر میهو ب
مقایسه  مقدار نابرابري درآمد با مقدار نابرابري مخارج مصرفیاین چارچوب، در .کندگیري میها و نوسانات توزیع درآمد و توزیع مخارج مصرفی را اندازهپراکنش

براي بررسی ارتباط نابرابري مخارج . ، استوار استشودبراساس آمار بودجه خانوارهاي شهري که توسط مرکز آمار ایران  منتشر می پژوهشتحلیل هاي . خواهد شد
در درادامه، نخست مطالعات انجام شده . شوداستفاده می 1361-1386در دوره هاي شهري مخارج و درآمد خانواراطالعات مربوط به مصرفی و نابرابري درآمد از 

-پس از معرفی الگو و انتخاب شاخص نابرابري نتایج حاصل از تخمین مدل ارایه می. شوندي نابرابري مخارج مصرفی و نابرابري درآمدي مرور میخصوص رابطه
  .پردازیمگیري میدر پایان، به نتیجه.شوند

  
  پیشینه تحقیق 

 . نابرابري درآمدي است اب در مقایسهرار گرفته است، ثبات رفتار نابرابري مخارج مصرفی هاي اخیر بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قاز مسایلی که در دهه
نتایج . ري مخارج مصرفی را در ایاالت متحد بررسی کردندبنابرابري درآمدي و نابرا و شاخص ضریب جینی، هاي بودجه خانواربا استفاده از داده )1992( کالتر و کاتز

-هاي گروهبا استفاده از داده )1998(پنداکور .)Cutler and Katz,1992(یع مخارج مصرفی کمتر تحت تاثیر نوسانات درآمد قرار دارددهد که توزها نشان میآن
ف در نشان داد که مصر ويبررسی . بررسی کرد 1969-1998براي دوره با استفاده از شاخص تایل و ضریب جینی هاي درآمدي، نابرابري درآمد و نابرابري مصرف را 

را  ینابرابري مصرف روند تغییرات نابرابري درآمدي و )1999(پراساد  کین و. )Pendakur,1998(تري برخوردار استبرابر تغییرات نابرابري درآمدي از رفتار با ثبات
مصرف در حال افزایش بوده نابرابري ي درآمد و ها نابرابراین نتیجه رسیدند که در طی این سال  و به براي کشور لهستان  بررسی کردند 1985-92هاي در طی سال

را بـا   ینابرابري درآمـدي و نـابرابري مصـرف   ) 2001(دوس زایدي و. دست آوردندهآنها نتایج خود را بر اساس ضریب جینی ب. )Keane and Prasad,1999(است
کـه نـابرابري مصـرفی نسـبت بـه       دادها نشـان  مطالعه آن. وپا بررسی کردنددر سطح اراي هاي درآمدي و هزینهدهک و شاخص نسبتاستفاده از آمار بودجه خانوار 

به مطالعه توزیع درآمـد   1999-2004براي دوره زمانی  )2005(دویگان و کانر  .)Zaidi and deVos,2001(تري برخوردار استنابرابري درآمدي از رفتار باثبات
 .ی ارتباط بین نابرابري درآمد و نابرابري مصرف  در این مطالعه از شاخص ضریب جینی استفاده شـده اسـت  براي بررس. اي پرداختندوتوزیع مصرف خانوارهاي ترکیه

دهد که در طی این دوره مقدارنابرابري درآمدي و نابرابري مصرف افزایش یافته است ولی افزایش در مقدار نابرابري مصرف کمتر از افزایش نتایج این بررسی نشان می
 25اي روند نابرابري درآمد و اثر آن بر نابرابري مخارج مصرفی را دردوره) 2005(کروئگر و پري .)Duygan and Cuner,2005(باشدابري درآمد میدر مقدار نابر

تر از نابرابري درآمد  ع مصرف کمدهد که نابرابري در توزیها نشان میآن یجانت. ها براي کشور آمریکا تجزیه و تحلیل کردندبا استفاده از شاخص واریانس لگاریتم ،ساله
مقدارنابرابري  ،ارتباط بین نابرابري درآمد و نابرابري مصرفبراي بررسی ) 2006(و پرستون  بالندل، پیستافري). Krueger and  Perri, 2005(افزایش یافته است

هاي با دوام  درآمـدي باعـث ایجـاد نوسـان و     دادند که تغییرات وتکانهان گیري کردند و نشبراي ایاالت متحد اندازه1980-2005درآمد و نابرابري مصرف را در طی 
 Blundell and(اي  استفاده شده استهاي درآمدي و هزینهدهک گیري نابرابري از شاخص نسبتدر این مطالعه براي اندازه. شودتکانه در توزیع مصرف جامعه می

Pistaferri and Preston,2006 .(گردن و بکر)ه عدر این مطال. مصرف را در کشور آمریکا بررسی کردندوتوزیع درآمد  1966-2001با انتخاب دوره زمانی  )2007
-کمتوزیع مصرف  که پراکندگیدهد نتایج حاصل از این مطالعه نشان می. ها و ضریب جینی استفاده شده استهاي نسبت دهکگیري نابرابري از شاخصبراي اندازه

هـاي بودجـه   با اسـتفاده از اطالعـات و داده   1980-2006ژاپلی و پیستافري  با انتخاب دوره زمانی  .)Gordon, and Becker,2007(باشدمی از توزیع درآمدتر 
رنابرابري درآمـد از  دهد کـه مقـدا  نتایج این مطالعه نشان می. خانوار،  نابرابري درآمد و نابرابري مصرف را در توزیع درآمد و توزیع مصرف کشور ایتالیا بررسی کردند

گیـري نـابرابري از شـاخص    ها دراین مطالعه براي انـدازه آن. کندتر از نابرابري مصرف رشد میو همینطور، نابرابري درآمد سریع. تر استمقدار نابرابري مصرف بزرگ
کاري صورت نگرفته  -جستجو کردیم تا آنجا که ما -داخل  کشورزمینه، در در این  ).,2009Jappelli and Pistaferri(واریانس و واریانس لگاریتم استفاده کردند

 .است
 

  مبانی نظري
براي این منظور، از تابع انگل . در این مطالعه براي بررسی ارتباط بین نابرابري مصرفی و نابرابري درآمدي، به تابعی نیاز داریم تا ارتباط مصرف و درآمد را نشان دهد 

صـورت تـابعی از درآمـد    ها، بهتابع انگل، مصرف کاالها را، با فرض ثبات قیمت. تواند این ارتباط را تبیین کنداز توابع مهمی است که میتابع انگل . کنیماستفاده می



  :صورت زیر نشان دادتوان یک تابع انگل خطی را بهمی). 103ص 1380واریان(کندمعرفی می
)1(                              IlC                                   
l کندمصرف مستقل، یعنی سطحی از مصرف که تابع درآمد نیست را معرفی می. دهدضریب درآمد را در تابع انگل نشان می .I کننده سطح درآمد استنیز بیان .

   :واریانس بگیریم طبق قواعد واریانس داریم) 1(اگر از رابطه . دشوبراي نشان دادن پراکندگی از مفهوم واریانس استفاده می
)2(                                                                                                                 I) 2Cov(l,Var(I)2Var(l)Var(C)                     

  ):Kagan & Shepp  ,1998(شودصورت زیر خالصه میبه) 2(عدد ثابت است،رابطه  lکه با توجه به این

)3                (                         Var(I)2Var(C)    
دهـد کـه از دیـدگاه    این موضوع خـود نشـان مـی   . باشدتر میبین صفر و یک قرار دارد، مشخص است که توان دوم این ضریب از یک کوچک یب جا که ضراز آن

-مدي و مخارج مصرفی الگویی معرفی میدر ادامه، نخست، براي بررسی ارتباط بین مقدار نابرابري درآ. تر از نابرابري درآمد استنظري، مقدار نابرابري مصرف کوچک
کروئگر . دهد که نابرابري مخارج مصرفی ارتباط تنگاتنگی با نابرابري درآمدي داردنشان می) 3(ي رابطه. شوندگیري نابرابري بیان میهاي اندازهسپس، شاخص. شود

نابرابري مخارج مصـرفی را  ) 4(الگوي ). 2005کروئگر و پري،(استفاده کردند) 4(بطه و پري براي بررسی ارتباط بین نابرابري مخارج مصرفی و نابرابري درآمدي،از را

  : دهندمیرا نشان  يو نابرابري درآمد یمصرفمخارج ترتیب نابرابري بهincVو εχV. کندصورت تابعی از  نابرابري درآمدي معرفی میبه

)4(                                    )incf(VεχV    
-می نابرابري درآمديو  نابرابري مصرفیبین  بررسی ارتباطبراي . گیریمرا درنظرمی) 4(، الگوي مطالعه ارتباط نابرابري مخارج مصرفی و نابرابري درآمديپس، براي 

  :زیر در نظر گرفتصورت تابع به را) 4(الگوي توان  ترکیب خطی از 

)5(                                    
u
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βVα

εχ
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پراکندگی مخارج مصرفی کـه در    تواند مقدارمی بتاضریب  ي،ز این روا .دنباشجمله اخالل یا خطا میمعرف  u و شیب تابع و ترتیب عرض از مبدأبه بتاو  آلفا که 

           هــــــــــــــــاي درآمــــــــــــــــدي ایجــــــــــــــــاد   شــــــــــــــــده   دگیپراکنــــــــــــــــ اثــــــــــــــــر تغییــــــــــــــــرات 
 :باشد یعنی
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incΔV
εχΔV

incV
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نسبت تغییرات نابرابري مخارج مصرفی به نسبت تغییرات نابرابري درآمدي  ، بتاز سوي دیگراا. کندگیري میاندازه)3(درواقع بتا در الگوي فوق، توان دوم  را در رابطه 

  .هاي درآمدي ایجاد شده را نشان دهددگیتواند مقدار پراکندگی مخارج مصرفی که در اثرتغییرات و پراکنمی بتاضریب  ي،از این رو. کندگیري میاندازه هم را
 

  برابريگیري ناشاخص اندازه
-روش هنجاري بر پایه معیارها و قضاوت. باشدمیهاي خاص خود را دارا شود که هر یک ویژگیاستفاده می و توصیفی گیري نابرابري از دو روش هنجاريبراي اندازه 

روش . )کـاپلو (کندبیان می، رگونه قضاوت ارزشیدور از ههب ،کلی از نابرابري جامعه را یکه روش توصیفی، طرحدر حالی .استوار استجامعه  –ارزشی –هاي هنجاري
یـک توزیـع    يبـاره با توجه به اطالعاتی کـه در  .کنند صورت خالصه در قالب یک عدد مشخص بیانهتوانند نتایج را بهایی است که میتوصیفی در برگیرنده شاخص

گیـري نـابرابري و   تحقیق حاضر، براي انـدازه  .تصمیم گرفتش هنجاري و توصیفی توان بین استفاده از روکند، میوجود دارد و نوع هدفی که یک تحقیق دنبال می
کند که در آن نابرابري مخارج مصرفی به صورت تابعی از نابرابري درآمدي، در مطالعه ارتباط نابرابري مخارج مصرفی و نابرابري درآمدي از روش توصیفی استفاده می

 شـود مـی اسـتفاده  و ضریب جینی )2005perri, and Krueger( هاشاخص واریانس لگاریتمدو  برابري به روش توصیفی ازگیري نابراي اندازه .شودنظر گرفته می
 : دشومی تعریف زیرلگاریتم بصورت معیار شاخص انحراف . شود لگاریتم استخراج میمعیار از شاخص انحراف ، در حالت کلیها، واریانس لگاریتم شاخص
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  :نیز نمایش داد) 8(بصورت رابطه  توان آن رابا توجه به فرم لگاریتمی این شاخص، می
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 معیار شاخص انحراف از خصوصیات بارز. باشدمعرف لگاریتم میانگین می logθو  –مانند مصرف یا درآمد  -، معرف لگاریتم متغیر مورد نظرlog(y) در تابع فوق 

) 4(در رابطـه    که تتـا   هنگامییعنی، . گیري پراکندگی را در برگیردهاي اندازهتواند دو فرم متفاوت از شاخصبسته به نوع میانگین توزیع، می که. لگاریتم آن است
  : میانگین حسابی توزیع باشد
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...که  در  آن  n    1   توزیع  میانگین هندسی باشد و زمانی که دهنده لگاریتم واریانس مینشان H، در این صورت شاخص 2
  :باشد
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شـاخص واریـانس    -الـف  ):Cowell ,2000(عبارتنـد از  مهـم اسـت کـه   دو ویژگی  داراي  هالگاریتم شاخص واریانس. دهدرا نشان می هالگاریتم شاخص واریانس
توانند وزیع نمیمقادیر حدي یک ت ،به عبارت دیگر. گیردهاي مطلق توزیع قرار نمیهایی نظیر دامنه تغییرات و واریانس، تحت تأثیر کمیتها برخالف شاخصلگاریتم

این شاخص بـه علـت   . دانها به انتقاالت صورت گرفته در انتهاي توزیع نیز حساسواریانس لگاریتم -ب .ندکنها وارد اثرات بزرگی را بر روي شاخص واریانس لگاریتم
که  –هایی مانند ضریب جینیبر خالف شاخص لذا،. گیردر میهاي بزرگتري را در نظفرم لگاریتمی که دارد براي انتقاالت صورت گرفته در بخش انتهایی توزیع، وزن

تـوان  مـی ) 7(بـا اسـتفاده از رابطـه     ،بنـابراین . استحساس نیزبه انتقاالت صورت گرفته در انتهاي توزیع  –تنها مقادیر و انتقاالت بخش میانی توزیع را مد نظر دارد
ارتبـاط بـین     بتـا  و آلفادر این صورت با برآورد ضرائب . را تخمین زد) 5(د و معادله کرف و درآمد محاسبه ها را به عنوان شاخص نابرابري براي مصرواریانس لگاریتم

هاي درآمدي به عنوان از نظر آماري معنادار باشد، پراکندگی بتادر صورتی که ضریب  . شود میتعیین در قالب یک معادله  نابرابري درآمديو نابرابري مخارج مصرف 
شاخصی  1912جینی در سال . گیري نابرابري استهاي اندازهترین شاخصضریب جینی از متداول. دنشوهاي مخارج مصرفی پذیرفته میایجاد پراکندگی عاملی براي

در بررسـی  . وف شـد بعدها این شاخص به ضریب جینی معـر . دست آوردحداکثر اندازه ممکن این تفاوت بهرا از مجموع قدر مطلق تفاوت بین کلیه جفت درآمدها به
  :توان از رابطه ذیل استفاده نمودهاي درآمد براي محاسبه شاخص جینی میتوزیع
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سادگی روش برآورد، وضوح محتوا و مفهوم، دامنه تغییرات بـین  . دهندع را نشان میحجم توزی nمعرف یک زوج درآمدي در در توزیع درآمد،  i،jکه درآن 
همین دلیل تحت تاثیر مقادیر به. اند، حساسیت باالیی داردشاخص جینی به مقادیري که در میانه توزیع قرار گرفته.  هاي بارز این شاخص استصفر و یک، از ویژگی

یـک  یعنی، اگر کلیه متغیرهاي یک توزیع به. باشداز سوي دیگر، ضریب جینی یک شاخص مستقل از میانگین می. گیردرار نمیحدي ابتداي توزیع و انتهاي توزیع ق
-به همین علت ضریب جینی تحت تاثیر تغییرات کسان متغیرهاي توزیع قرار نمی. مقدار شاخص تغییر نخواهد تهیه کرد –مثالً دو برابر شوند  –نسبت تغییر کنند 

و » دالتـون -پیگـو «اگرچه ضریب جینی اصل . یابدترتیب کاهش و افزایش میاما اگر به درآمد افراد جامعه مقدار ثابتی را اضافه یا کم کنیم، شاخص جینی به  .دگیر
-این ضریب، شاخص مناسبی براي رتبـه  کند، اما در صورتی که منحنی لورنز الگوي توزیع درآمد دو جامعه  یکدیگر را قطع نکنند،پذیري را برآورده نمیاصل تجزیه

  .                     خواهد بود -دو جامعه-هابندي مقدار نابرابري آن
  . پردازیمهاي مورد استفاده در تحقیق، روش برآورد و تخمین ضرایب میدر ادامه، به معرفی داده

 
  و روش برآورد هاي آماريداده

در   .، استفاده شـده اسـت  شودوسط مرکز آمار ایران  منتشر میکه ساالنه تنابرابري مخارج مصرفی از آمار بودجه خانوار  ي وارتباط بین نابرابري درآمد براي بررسی 
ایر آمار بودجه خـانوار نسـبت بـه سـ    . مطالعه نابرابري و بررسی وضعیت معیشتی افراد  یک جامعه، استفاده از داده هاي بودجه خانوار، از منابع عمده اطالعاتی است

افزون بر آن، اطالعات ارزشمندي در رابطه با بعد، سطح سواد، سن، نوع شغل و میزان تحصیالت سرپرست . منابع اطالعاتی از دقت و اطمینان بیشتري برخوردار است
هـا و  گیـري  در سـنجش و ارزیـابی عملکـرد و نتـایج تصـمیم      یاز هزینه و درآمد خانوارهـا کاربردهـاي مهمـ    )اينمونه( نتایج آمارگیري.  کندخانوار را منعکس می

-هاي مورد استفاده در تحقیق بررسی مـی در ادامه، نخست داده. دنهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور دارها و سیاستگذاريریزي هاي گذشته و برنامه سیاست
بررسی هزینه و درآمد خانوار بودجه خانوار براي اولین بـار  . شودبرآورد پارامترها معرفی میها، روش تخمین معادالت و بیان ویژگی و خصوصیات داده  پس از. شوند

پس از یک وقفه طوالنی اداره  1338در سال . ، با هدف استخراج ضرایب مصرف براي محاسبه شاخص هزینه زندگی، توسط بانک ملی ایران انجام شد1314در سال 
شهر کشور با مراجعه بـه خانوارهـاي نمونـه آمـار بودجـه       23ان جهت تجدید نظر در ضرایب اهمیت شاخص هزینه زندگی در هاي اقتصادي بانک مرکزي ایربررسی

                                                                                         .                        هایی را در مورد هزینه و درآمد خانوارهاي شهري انجام داده استطور مرتب بررسیبه 1344بانک مرکزي ایران از سال .خانوار را انتشار کرد
عالوه بر  1353این آمارگیري از سال . تري نسبت به بانک مرکزي کردآمارگیري از هزینه خانوار در نقاط شهري را در مقیاس گسترده 1347مرکز آمار ایران در سال 

انوارهـاي  همه ساله آمارگیري از هزینه و درآمـد خ  1360و  1357، 1355هاي مرکز آمار ایران به استثناي سال. شودهزینه، شامل درآمد خانوارهاي شهري نیز می
در حال حاضـر،  . توسط اداره کل آمار عمومی آن دوره انجام شد 1342آمارکیري از هزینه و درآمد خانوارهاي روستایی، اولین بار در سال . شهري را انجام داده است

آمار هزینه و درآمد خانوارهاي روستایی توسط مرکز  آمار هزینه و درآمد خانوارهاي شهري از طریق دو منبع مرکز امار ایران و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و
به  - NHSCPو  SNAهاي بر اساس نشریه –هاي فوق بر اساس توصیه سازمان ملل متحد آوري دادهطرح جمع). 1386مرکز آمار ایران،(شودامار ایران منتشر می

مخارج کل بر اساس  1383تا سال  ).1386مرکز آمار ایران، (گیردو روستایی صورت می اي از طریق مراجعه به خانوارهاي نمونه در نقاط شهريروش آمارگیري نمونه
گروه مسکن، گروه لوازم،کاال و اثاثیه منزل، گروه بهداشت و درمان، گروه حمل و نقل و  گروه پوشاك و کفش، :شدمیبندي تقسیم گانه زیرگروه کاال و خدمات هشت

سـال   ملـل، از  سـازمان  با توجه به آخرین توصـیه . گروه خدمات و سایر کاالها گروه مواد خوراکی و دخانی و حات و سرگرمی،گروه تحصیل، آموزش تفری ارتباطات،
کاال و خدمات به  هايگروهو افزایش هشت 1383به سال  1376مهمترین این تغییرات، تغییر سال پایه از سال . بودجه خانوار صورت گرفت تدوینتغییراتی در 1383

  .بر اساس هشت گروه کاال و خدمات و متوسط درآمد خانوارهاي شهري استفاده شده است در این پژوهش از متوسط هرینه. گروه بود 12
  

  آزمون ریشه واحد داده هاي پانلی
کـه بـراي   از آنجـا  ). 2005بالتـاجی، (کاذب است هااز شرائط اجتناب از رگرسیونمانا بودن داده. ها استها باید دارا باشند، مانا بودن آناز خصوصیات مهمی که داده

-از آزمون ریشه ،کنیم، جهت آزمون مانایی متغیرهاي نابرابري درآمدي و نابرابري مخارج مصرفیهاي پانلی استفاده میبرآورد معادالت و تخمین ضرائب از روش داده
 2000در سـال  » هاردي«و آزمون  2003در سال » ایم، پسران و شین« آزمون . ایمبرده هاي پانلی بهرهدر داده» هاردي«و آزمون »  ایم، پسران و شین«  ي واحد



 .هاي پانلی پیشنهاد شدراي تشخیص مانایی و ایستا بودن بودن متغیرها  در دادهب
درآمـد و  و ضـریب جینـی   ها انس لگاریتممتغیرهاي واریشود که مالحظه می. دهندنتایج حاصل از آزمون ریشه واحد را در بخش پیوست نشان می) 2(و ) 1(جدول

  .باشندمخارج مصرفی فاقد ریشه کاذب بوده و مانا می
  

  روش برآورد
ها و شاخص جینی، نابرابري مخارج مصرفی و نابرابري درآمدي را بر اساس هشت گکروه کاال و خدمات محاسبه در ادامه نخست، با استفاده از رابطه واریانس لگاریتم 

  . کنیممی
آورد تـا ارتبـاط   ایـن امکـان را فـراهم مـی     گروه کاال و خدماتهشتها و محاسبه ضریب جینی براي توزیع درآمد و توزیع مخارج مصرفی حاسبه واریانس لگاریتمم 

هـا و معادلـه   ه شاخص واریانس لگاریتممعادله اول این ارتباط را بر پای ،در واقع. شودنابرابري مخارج مصرفی و نابرابري درآمدي بر اساس دو معادله جداگانه بررسی 
ضـریب جینـی    هاي مخارج مصرفی،هاي درآمد، واریانس لگاریتمواریانس لگاریتمبا در اختیار داشتن . دنکنمیبررسی استفاده از ضریب جینی با  را این ارتباط ،دوم

براي هـر  بدین منظور، . شودفراهم میرابري درآمدي بر نابرابري مخارج مصرفی، ارزیابی اثر ناب امکان، کاال و خدماتهاي گروهدرآمد و ضریب جینی مخارج مصرفی 
  :شودتخمین زده می ايمعادله ،گروه
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بـراي  . دهنـد را نشان می ؛، عرض از مبدا و شیب تابعبتا و  آلفا ي؛درآمدشاخص نابرابري مخارج مصرفی و بري شاخص نابرا inciVو εχiVفوقدر دستگاه معادالت 
تنوع یا تغییرپذیري بیشتر، همخطـی کمتـر بـین متغیرهـا،      ،اطالعات  پانلیهاي  داده روش .کنیمستفاده میپانلی هاي دادهروش  از )12(تخمین دستگاه معادالت 

هاي پانلی، پرسش مطرح این است که آیا باید اثرات گروهـی را درنظـر   در برآورد الگو به روش داده ).1384گجراتی،(دنکن کارایی بیشتر را فراهم میدرجات آزادي و 
بنـابراین  . زننـد تخمین می به یکی از دو روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی -با توجه به آماره آزمون هاسمن -گرفت یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، الگو را

  که آیا در برآورد الگو باید ازعرض از مبداهاي مختلف استفاده شود کنداین آزمون بطور ساده بیان می. شودداري اثرات گروهی استفاده مینخست، از آزمون معنی
              ).2005بالتاجی، (باشدمی Fداراي توزیع  این آماره. شودیا خیر؟ براي آزمون معنی دار بودن اثرات گروهی، از آماره زیر استفاده می
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دررابطه فوق 
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POOLEDR باشندیهاي متغیر دامی و رگرسیون ادغامی مترتیب ضریب تعیین الگوبه .n ها،تعداد مقطعT    تعداد مشاهدات در هـر مقطـع

فتـه  شود که فرضیه برابـري عـرض از مبـداها پذیر   جدول نتیجه گرفته می Fتر بودن آماره محاسبه شده ازبا توجه به بزرگ. دهندتعداد رگرسورها را نشان می kو
-همـان . آورده شده اسـت )3(نتایج حاصل از آزمون اثرات گروهی در قسمت پیوست در جدول . در نتیجه در برآورد الگو باید اثرات گروهی را درنظر گرفت. شودنمی

د کـه  کرباید مشخص هاي الگو، ه ویژگیبا توجه ب براي تخمین معادالتسپس، . شود در برآورد هر دو معادله باید اثرات گروهی را درنظر گرفتگونه که مشاهده می
-دو مـی -آماره هاسمن که داراي توزیع چـی . کنیمبراي این منظور ازآزمون هاسمن استفاده می. باشدمناسب می یا اثرات تصادفی هاي اثرات ثابتکدام یک از روش

  :شودباشد، براساس رابطه ذیل محاسبه می

)14 ( )()var(var)( 1/
rfrfrf betabetabetabeta    

-کواریانس معادلـه  -نیز ماتریس واریانس rvarو  fvar. باشندبه ترتیب بردار ضرائب معادالت  اثرات ثابت و اثرات تصادفی می rbetaو fbetaکه در آن 
کند که در تخمین معادالت باید اثرات تصادفی را در نظر گرفت و فرضیه ر در آزمون هاسمن مطرح میفرضیه صف. دهندهاي اثرات ثابت و اثرات تصادفی را نشان می

دو محاسـبه شـده از   -تربـودن کـاي  با توجه به بزرگ. بخش پیوست آورده شده است) 4(نتایج این آزمون در جدول . مقابل بر اثرات ثابت در تخمین الگو تاکید دارد
بنابراین براي تخمـین ضـرائب و   . شوددرصد، وسطح احتمال آماره هاسمن،  فرضیه صفر مبنی بر بکارگیري روش اثرات تصادفی رد می 95دو جدول در سطح -کاي

-انس لگاریتمترتیب بر اساس واریبراي بررسی ارتباط بین نابرابري مخارج مصرفی و نابرابري درآمدي دو معادله به. شودبرآورد معادله، از روش اثرات ثابت استفاده می
دار بودن ضرایب در هـر دو رگرسـیون   معنی. اندبخش پیوست آورده شده) 7(و ) 5(نتایج حاصل از برآورد این معادالت در جداول . ایمها و ضریب جینی تخمین زده

یانس ناهمسـانی ایـن معـادالت از آزمـون ضـریب      جهت بررسی وار. داري بین نابرابري مخارج مصرفی و نابرابري درآمدي وجود دارددهند که ارتباط معنینشان می
  ).Proush & Pagan, 1979(ایم شود، استفاده کردهالگرانژ که بر پایه آماره زیر توزیع می
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شود هـر دو معادلـه فاقـد ناهمسـانی     گونه که مشاهده میهمان. دانقسمت پیوست نشان داده شده) 8(و) 6(نتایج حاصل از این آزمون براي هر دو معادله در جداول

  .باشندواریانس می



   
  تحلیل نتایج

بدین  .استافزایش بوده پراکندگی و نوسانات درآمد در حال  1361-1385 کند که در طی دورهها براي پارامتر درآمد مشخص میواریانس لگاریتمشاخص محاسبه  
نیـز  مخـارج مصـرفی    ها بـراي محاسبه شاخص واریانس لگاریتماز سوي دیگر،  .استدرآمد خانوارها بیشتر به سمت نابرابري حرکت کردهزمان، توزیع طی که معنی 

فی بنابراین، در طول زمان نابرابري در توزیع مخارج مصر .است حال افزایش بودهدرتوزیع مخارج مصرفی پراکندگی  1361 -1385که در طی دوره  حاکی از آن است
  .خانوارها نیز افزایش یافته است

دهنـد کـه   نشـان مـی  همین علت، هر دو معادلـه  به. کندها را تایید میست آمده از شاخص واریانس لگاریتمعنوان شاخص نابرابري نتایج بهمحاسبه ضریب جینی به
توزیع مخارج مصرفی تحت تأثیر  گرچهکه  دهدنشان می βمقدار ضریب  تر از یک بودنکوچک .شودنابرابري درآمدي باعث بوجود آمدن نابرابري مخارج مصرفی می

تر از کوچک. تر استاز مقدار شوکی که به توزیع درآمد وارد شده کوچک شودمقدار شوکی که به توزیع مخارج مصرفی وارد می ،اما ي استآمدرها و نوسانات دشوك
مقدار  ،اما ي استآمدرها و نوسانات دتوزیع مخارج مصرفی تحت تأثیر شوك گرچهکه  دهدنشان می) βیب ضر( درآمد  هايیک بودن مقدار ضریب واریانس لگاریتم

مقدار نابرابري مخارج مصرفی کمتر از مقدار  ،بنابراین  .تر استکوچک ، از مقدار شوکی که به توزیع درآمد وارد شدهشودشوکی که به توزیع مخارج مصرفی وارد می
-هاي کـم ها و نوسانات درآمد و مخارج مصرفی داللت برآن دارد که مخارج مصرفی نسبت به درآمد از پراکندگیمقایسه مقدار پراکندگی .استبوده نابرابري درآمدي

  .گیردها قرار میدگیباشد و کمتر تحت تأثیر نوسانات و پراکنتري برخوردار میمخارج مصرف در قبال درآمد از رفتار با ثباتروي، از این. تري برخوردار است
      

  گیرينتیجهبندي و جمع
افراد بـا رفتارهـایی چـون     ،هاي پیش بینی نشده در برابر شوك. تري برخوردار استکنند که مصرف نسبت به درآمد از رفتار با ثباتهاي مصرف پیشنهاد میتئوري 

کلـی   تأثیر .اي برخوردار باشندشود که آنها از نوعی رفتار خود بیمهاین اقدام باعث می. دارندگه مین ثابت رفتار مصرفی خود را -در اکثر مواقع-انداز ض و پساقراست
هـاي  مطالعـه نوسـانات و پراکنـدگی   براین اساس،   .برخوردار استتري تر و مالیمنسبت به درآمد از رفتار باثبات یآن است که مخارج مصرف یبر روي مخارج مصرف

کمک ها و ضریب جینی بههاي واریانس لگاریتمبدین منظور، با استفاده از آمار بودجه خانوار، شاخص .استدرآمد مفید و ضروري باط با توزیع در ارتمخارج مصرفی 
                                                                                                                             :دهند کهنتایج تحقیق نشان می. گیري کردیماندازه1361-1386در طی دوره  هاي توزیع درآمد و مخارج مصرفی راهاي پانلی، مقدار پراکندگیروش داده

  .استکردهیروي در طی این دوره نابرابري درآمدي در حال افزایش بوده و از یک روند افزایشی پ -الف
  .داشته است یافزایش نیز روندي نابرابري مخارج مصرفی -ب 
 تکانـه  .نمایـد ها را به توزیع مخارج مصرفی منتقل میو نوسانات و پراکندگی  شودصورت نوسان و پراکندگی در توزیع درآمد افراد ظاهر میهنابرابري درآمدي ب -ج 

  .اندشدهندگی در توزیع مخارج مصرفی شده و بصورت نابرابري در مصرف ظاهر پراک هاي انتقال یافته منجر به نوسان و
مخـارج مصـرفی خانوارهـا کمتـر تحـت تـاثیر نوسـانات و        دیگـر،   عبارتبه.اند نشدههاي توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرف منتقل نوسانات وپراکندگی یتمام -د

قـرار   يهـاي درآمـد  دگیسازد تا کمتر تحت تاثیر نوسانات وپراکنافراد را قادر می ،اندازو امکان برداشت از پسقرض کردن . داشته استهاي درآمدي قرار پراکندگی
  .گیرند
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  پیوست
  نتایج آزمون ریشه واحد هاردي: )1(جدول

    آماره آزمون  احتمال

  )هابرپایه واریانس لگاریتم(نابرابري درآمدي  -2325/0  426/0
  )هابرپایه واریانس لگاریتم(نابرابري مخارج مصرفی  -4125/1  723/0
  )بر پایه ضریب جینی(نابرابري درآمدي  - 124/1  523/0
  )بر پایه ضریب جینی(نابرابري مخارج مصرفی  -2135/0  564/0

  
  »ایم، پسران و شین«آزمون ریشه واحد : )2(جدول                  

آماره   حتمال
  آزمون

  

  )هابرپایه واریانس لگاریتم(نابرابري درآمدي  -298/52  000/0
  )هابرپایه واریانس لگاریتم(نابرابري مخارج مصرفی  - 124/5  001/0

  )بر پایه ضریب جینی(نابرابري درآمدي  - 65/9  /0000
  )بر پایه ضریب جینی(نابرابري مخارج مصرفی  -2610/12  /0000

  
  

  داري اثرات گروهینتایج آزمون معنی - )3(جدول 
  الگوهاي برآورد شده  جدول F  F  سطح احتمال

  )هابرپایه واریانس لگاریتم( لمعادله او  27/4  4/75  0000/0



  

  )بر اساس ضریب جینی(معادله دوم  37/46  5/25  0000/0
 
 

  نتیجه آزمون هاسمن براي تعیین نوع اثرات) 4(جدول
  الگوهاي برآورد شده  دو_مقدار آماره چی  مقدار اماره هاسمن   سطح احتمال

  )هابرپایه واریانس لگاریتم( معادله اول  63/6  124  0004/0
  )بر اساس ضریب جینی(معادله دوم  63/6  95  0003/0

 
 

  رابطه نابرابري مصرفینتایج تخمین - )5(جدول 
  هاو نابرابري درآمدي بر اساس واریانس لگاریتم 

87/0: B  99/0 R2:  
5/7 t:        01/2  :  D.W        

 
 

 
 

 
 

  آزمون اثرات تصادفی برحسب ضریب الگرانژ )6(جدول
2

95.0  جدول  
2  

84/3  29/1  
 
 

  رابطه نابرابري مصرفینتایج تخمین - )7(جدول 
  و نابرابري درآمدي بر اساس ضریب جینی 

75/0: B                                         99/0 R2:         
45/5 t:        121/2:  D.W    

 
 
 
 

  
  

  سب ضریب الگرانژآزمون اثرات تصادفی برح )8(جدول
2

95.0 جدول  
2  

84/3  68/1  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 


