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چکیده
در اقتصادهای متمرکز نابرابری جغرافیایی یکی از مهمترین ابعاد نابرابری است که موردتوجه سیاستگذاران
است .طرح آمایش فضایی سرزمین مهمترین سیاست دولت در اقتصاد ایران بهمنظور کاهش نابرابری و فقر در
ابعاد مکانی و جغرافیایی است .هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر فضایی متغیرهای نابرابری درآمد ،فقر نسبی،
رشد درآمد سرانه حقیقی ،بیکاری ،نرخ ارز حقیقی و نرخ بهرهی حقیقی بر قدرت خرید حقیقی کاالهای بادوام
با استفاده از مدل گشتاور تعمیمیافته خود رگرسیونی فضایی  SAR-GMM-DPDبا ضرایب دومرحلهای آرالنو-
باور /بوندل -باند پویای تصادفی در بین استانهای ایران در دورهی  1385-1396است .نتایج نشانداد که طبق
تئوری نظریهی مصرف دوزنبری ،کاالهای بادوام دارای تابع تقاضای شکسته است؛ بهطوریکه وقفهی اول متغیر
وابسته با ضریب  0/009دارای تأثیر مثبت بر قدرت خرید کاالهای بادوام است .وقفهی اول فضایی  SARنیز
منفی و معنادار  -0/007است که بیانگر وابستگی فضایی منفی بین استانهای ایران است ،یعنی اثرات متغیرهای
مستقلبر متغیر وابسته دارای تأثیرات غیرمستقیم فضایی و جغرافیایی است .نابرابری درآمد با ضریب -0/43
تأثیر منفی بر قدرت خرید کاالی بادوام خانوارها دارد .خط فقر نسبی با ضریب  -0/06اثر منفی بر قدرت خرید
میگذارد و هرچه خط فقر نسبی به سمت دهکهای باالی درآمدی حرکت میکند ،قدرت خرید کاالی بادوام
کاهش مییابد.
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 .1مقدمه
ال به کاالیی اطالق میشود که عمر اقتصادی آن بیش از یکسال باشد .اتومبیل و
کاالی بادوام معمو ً
لوازم خانه از مثالهای روشن در این زمینه میباشند .بهطورکلی ،هزینههای مربوط به کاالهای بادوام
ال توسط خانوارها میتواند برای مدتزمانی
با توجه به ماهیت اینگونه کاالها هزینههایی هستند که معمو ً
به تعویق بیفتد و در نتیجه بهعنوان جزیی از هزینههای مصرفی بسیار متغیر است .اتومبیل و لوازم یدکی
مربوط ،اسباب و اثاثیه منزل تقریباً درصد بسیار باالیی از هزینههای مربوط به کاالهای بادوام را تشکیل
میدهد (بانک مرکزی .)1387 ،همچنین کاالی بادوام یک کاالی مصرفی است که میتواند ازطریق
استفادهی مکرر در یک بازهی زمانی طوالنی ،خدمات مفیدی را به مصرفکننده ارائه دهد (دویورت،1
 .)2009مطابق سیستم حسابهای ملی ( )SNAآنها میتوانند بهطور مکرر یا مداوم مورداستفاده قرار
گیرند .کاالی بادوام کاالیی است که با فرض استفادهی فیزیکی از آن ،ممکن است بهطور مکرر یا
مداوم طی یک دورهی بیش از یکسال استفاده شود (امندوال و ویکیچی .)2014 ،2برخی از کاالهای
بادوام را بهعنوان دارایی میتوان درنظر گرفت ،به این دلیل که دارای برخی ویژگیهای کاالهای
سرمایهای هستند (اسماگیلوا ،گفوروفصفیولین .)2014 ،3مخارج مصرفی شامل مصرف کاالهای بیدوام
و خدمات حاصل از کاالهای بادوام است .بهاینترتیب ،تقاضای کاالی بادوام و قدرت خرید آن توسط
خانوارها بهدلیل دورهی مصرف بلندمدت و همچنین تأثیر مستمر بر کیفیت زندگی ،متغیر مهمی در
اندازهگیری نابرابری و فقر نسبی است .درصورتیکه برای اندازهگیری فقر مطلق تأکید بر مصرف
کاالهای بیدوام یا کاالهای مصرفی است .نابرابری یکی از پدیدههای نامطلوب زندگی اجتماعی و
اقتصادی است (خواجهوندپور و عباسیان )1395 ،و روشها و متغیرهای متعددی بهمنظور اندازهگیری
نابرابری توسط اقتصاددانان مورداستفاده قرارگرفته است .در اقتصادهای متمرکز نابرابری جغرافیایی یکی
از مهمترین ابعاد نابرابری است که موردتوجه سیاستگذاران است؛ بهطوریکه دولتهای رفاه بهدنبال
به حداقل رساندن این نابرابری در سطح کشور هستند (همان) .بهعلت یکسان نبودن منابع توسعه میان
مناطق مختلف کشور ،در نتیجه این انتظار نمیرود که سطح رفاه و رشد اقتصادی میان تمامی اجزای
ساختار فضایی یک کشور بهصورت برابر باشد (وهابی .)1377 ،از دید مکاتب اقتصادی طرفدار وجود
دولت ،یکی از وظایف مهم دولتها کنترل نابرابری درآمد و کاهش آن در مناطق مختلف جغرافیایی
است (پیرائی و بلیغ .)1394 ،در اقتصاد ایران از مهمترین اهداف دولتها کاهش فقر در فضای بین
استانی و بهخصوص استانهای محروم و دور از مرکز است؛ بنابراین حمایت اجتماعی دولتها میتواند

)1. Diewert (2009
2. Amendola, N. Vecchi, G. (2014).
)3. Ismagilova G.N. Gafurov I.R. Safiullin L.N (2014
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بهعنوان بخشی از مجموعه اقدامات جامع و یکپارچه برای کمک به خروج خانوارها از فقر دانست (تکا1

و همکاران)2019 ،؛ بهطوریکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت اقتصادی نیز
همواره موردتوجه سیاستگذاران بوده است (تاسان و همکاران .)1399 ،در مناطق مختلف ،خانوارها
منابع مالی کافی ندارند و برای حفظ سطح زندگی خود متوسل به گرفتن وام میشوند و این امر شکاف
درآمدی بین اقشار جامعه را افزایش میدهد (پاپادوپولوس .)2019 ،2در همینراستا ،در جهت فقرزدایی،
باوجود تالشهای صورت گرفته در ایران ،این معضل هنوز حلنشده است .در دهههای گذشته کشور
با مشکالت اقتصادی زیادی روبهرو بوده است؛ افزایش تورم ،نوسانات ارزی ،تحریمها ،بیکاری و ...که
عواقب خود را برروی فقر و نابرابری درآمد نشان داده است (فطرس و شهبازی .)1394 ،بهمنظور کاهش
نابرابریها و فقر نسبی در بین استانهای ایران که بخشی از آن بهدلیل سیاستهای متمرکز در پایتخت
و برخی استانهای خاص بوده است ،طرح آمایش و ساماندهی سرزمین و فضای جغرافیایی براساس
نظریههای سرمایهگذاری طراحیشده است (پاپلییزدی .)1383 ،طرح آمایش فضایی سرزمین مهمترین
سیاست دولت در اقتصاد ایران بهمنظور کاهش نابرابری و فقر در ابعاد مکانی و جغرافیایی است.
حاکمیت نظریههای اقتصاد نئوکالسیک و رشد بر مبانی نظری نظام برنامهریزی بهوجود
بیعدالتیهای منطقهای و درونمنطقهای دامنزده است؛ زیرا اقتصاد نئوکالسیک رشد اقتصادی را
بهجای توزیع متعادل درآمد و رفع نابرابریهای شدید جامعهی ترجیح میدهد و نابرابریهای درآمدی
را الزمهی رشد اقتصادی کشورها فرض میکند (موسوی .)1391 ،توزیع درآمد ،نهتنها برای درک اثرات
رشد فعلی نابرابری ،بلکه برای توضیح دالیل و منشأ رشد اقتصادی فضایی منطقهای بسیار حائز اهمیت
است (اسپینسانچز 3و همکاران)2019 ،؛ بنابراین ،توسعهی ناهمگون اقتصادی در پهنای جغرافیایی
کشور باعث بروز نابرابریهای اجتماعی شده و بهتبع آن شاخصهای رفاه از یک نقطهبهنقطهای دیگر
تغییر پیدا میکند .وجود نابرابری های گسترده بین مناطق شهری و روستایی و بین مناطق مختلف
جغرافیایی یک کشور ازلحاظ شرایط اقتصادی و فرهنگی نابسامانیهایی را به همراه دارد ،که نتیجهی
آن روند رو به گسترش شهرنشینی ،گسترش فساد و جرم و جنایت در مناطق کمتر توسعهیافته است.
طرز برآوردن نیازها در مناطق مختلف یک کشور باید به یک اندازه و با یک کیفیت و بهعبارتی عادالنه
باشد (خواجوی .)1389 ،در بیشتر کشورها ،بعضی نواحی وجود دارند که بهخوبی توسعهیافتهاند،
درصورتیکه دیگر نواحی عقبمانده یا عقب نگهداشته شده هستند .چنین نابرابریهایی در توسعهی
منطقهای به نابرابریهای فضایی بینمنطقهای نسبت داده میشود .نابرابریهای منطقهای بهطور
متداول با دو عامل -درآمد و اشتغال -مرتبط میشود ،ولی دراینارتباط مقیاسهای دیگری چون تولید
)1. Teka, A. M. Woldu, G. T. & Fre, Z. (2019
)2. Papadopoulos, G. (2019
)3. Espin-Sanchez et al (2019
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ناخالص منطقهای فضایی ،کار و سرمایهگذاری ،رشد جمعیت ،شرایط مسکن و سطح میانگین آمـوزش
نیز مهم است (جمالی و همکاران.)1387 ،
هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای نابرابری درآمد ،فقر نسبی ،رشد درآمد سرانه حقیقی،
بیکاری ،نرخ ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی بر قدرت خرید حقیقی کاالهای بادوام در دورهی -1385
 1396با استفاده از مدل گشتاور تعمیمیافتهی خود رگرسیونی فضایی  SAR -GMM- DPDبا ضرایب
دومرحلهای آرالنو -باور /بوندل -باند پویای تصادفی در بین استانهای ایران است .عالوهبر متغیرهای
نرخ رشد اقتصادی ،نابرابری درآمد و خط فقر نسبی ،متغیر نرخ بیکاری نیز بهطور مستقیم بر قدرت
خرید کاالی بادوام تأثیر دارد .بیکاری دارای تأثیرات فضایی و مکانی است و منجر به ایجاد شوک در
درآمد و انتظارات درآمدی منطقهای میشود (استفان ،)2003 ،دینارسکی و جوناتن ،)1997( 1نشاندادند
که این شوک اثرگذاری بیشتری برروی مصرف کاالی بادوام نسبت به کاالی بیدوام دارد و هرچه
ثروت خانواده کمتر باشد این اثرگذاری بیشتر است .همچنین تغییرات ناگهانی نرخ ارز در شرایط بحرانی
اقتصاد کشور تبعاتی مانند کاهش اشتغال ،سرمایهگذاری و تولید را به همراه دارد (راچاتار نیالوونگ2
 .)2020افزایش نرخ ارز و فشار تحریمهای قریبالوقوع موجب ایجاد انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز و
دشواری تأمین ارز و واردات میشود که خود باعث ایجاد انگیزه ازسوی عرضهکنندگان و تجار برای
احتکار و تعویق عرضه کاالهای خود میشود (عبداللهی و همکاران )1397 ،و با توجه به اینکه سهم
قابلتوجه کاالهای بادوام در ایران بهطور مستقیم یا واسطهای تحتتأثیر واردات است ،نوسان نرخ ارز
میتواند تأثیر منفی بر قدرت خرید کاالهای بادوام داشته باشد .کاهش نرخ بهره نیز طبق نظریهی
مصرف بین دورهای فیشر باعث کاهش هزینهی مصرفکننده و انتقال مصرف زمان آینده به زمان حال
با خرید اقساطی و اخذ تسهیالت بانکی بهمنظور خرید کاالهای بادوام میشود (بوآکز و همکاران،
 .)20113به ایندلیل که نرخ بهره ازطریق تورم بر نابرابری درآمد اثرگذار است و مصرف آینده را
دستخوش تغییر میکند (ژنگ.)2020 ،4
حال ،با توجه به سطح توسعهیافتگی استانها و شرایط مختلف محل زندگی ،تعیین رقم نرخ خط
فقر متفاوت است و نمیتوان برای کشور یک نرخ ثابت را اعالم کرد و آنرا برای عموم صادق دانست.
بُعد دیگر دخیل بر تعیین این رقم ،تعداد افراد خانوار است .سالهای  88تا  1392بیشک بحرانیترین
سالهایی بود که مردم و بازار ایران تجربهاش کردند .نوسانات پیدرپی قیمتها و تغییر دقیقهای نرخ
ارز از یکسو ،و پایین بودن درآمد خانوادهها و کاهش قدرت خرید مردم ازسوی دیگر ،گره کمربند خط
)1. Dynarski & Jonathan (1997
)2. Nilavongse, R., Michał, R., & Uddin, G. S. (2020
)3. Bouakez، H. Cardia، E. & Ruge-Murcia، F. J. (2011
)4. Zheng, Z. (2020
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فقر را بیشتر از همیشه کور کرد تا جاییکه براساس آمارهای غیررسمی60 ،درصد از جمعیت ایران در
سال  1391روی خط فقر و پایینتر از آن بودهاند .اعتقاد نداشتن دولت نهم و بهویژه دهم ،به انتشار
آمارهای کالن اقتصادی باعث شده که هیچ رقم مشخصی از جمعیت زیر خط فقر در این سالها در
دسترس نباشد؛ اما با درنظر گرفتن افزایش قیمت اقالم اساسی و درآمدهای خانوارها ،میتوان با قاطعیت
گفت که در این  8سال جمعیت بیشتری نسبت به دولتهای گذشته در آستانهی خط فقر قرار گرفتند.
در نمودار ( )1خط فقر ناهمگون فضایی بین استانی کامالً قابلمشاهده است.
3000
2500
2000
1500
1000

500
0

نمودار  :1نمودار استانی خط فقر نسبی سالیانه خانوار -حقیقی (میلیون ریال)

منبع :محاسبات پژوهش براساس آمار درآمد و هزینهی خانوار مرکز آمار ایران دادههای قدرت خرید با شاخص قیمت
استانی با سال پایهی  1395حقیقی شده است.

در سال  1394متوسط هزینههای خالص ساالنهی یک خانوار شهری  374/6میلیون ریال بوده که
شامل  306/9میلیون ریال ( 81/9درصد) هزینههای غیرخوراکی و  67/7میلیون ریال ( 18/1درصد)
هزینههای خوراکی و دخانی است که نسبت به سال گذشته بهترتیب  17/1درصد و  11/0درصد افزایش
را نشان میدهد .در سال  ،1394از  306/9میلیون ریال متوسط هزینههای خالص ساالنهی غیرخوراکی
یک خانوار شهری ،هزینهی مسکن با حدود  162/1میلیون ریال ( 53/2درصد) و هزینهی حملونقل و
ارتباطات با حدود  38/7میلیون ریال ( 12/6درصد) بیشترین سهم و هزینهی لوازم ،اثاثیه ،ملزومات و
خدمات خانوار معادل  11/3میلیون ریال ( 3/7درصد) کمترین سهم را دارا میباشند .در سال 1394
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متوسط درآمد ساالنهی یک خانوار شهری  374/6میلیون ریال است که ازمیان منابع تأمین درآمد،
درآمدهای متفرقه بیشترین سهم ( 54/7درصد) را به خود اختصاص داده است.1
همچنین اطالعات مرکز آمار ایران نشان میدهد پرهزینهترین خانوارهای ایرانی بهترتیب در  3استان
تهران ،چهارمحالوبختیاری و اصفهان زندگی میکنند .بهطور میانگین هزینهی هر خانوار تهرانی در
سال  1394برابر با  37میلیون و  475هزار تومان ،هر خانوار چهارمحالی  29میلیون و  608هزار تومان
و هر خانوار اصفهانی  27میلیون و  941هزار تومان بوده است .همچنین کمهزینهترین خانوارهای ایرانی
بهترتیب در استانهای سمنان ،سیستانوبلوچستان و اردبیل زندگی میکنند .بهطور میانگین در سال
 1394هر خانوار سمنانی  17میلیون و  230هزار تومان ،هر خانوار سیستانوبلوچستانی  17میلیون و
 804هزار تومان و هر خانوار اردبیلی  19میلیون تومان هزینهی صرف مصارف ساالنهی خود کردهاند.
پردرآمدترین خانوار ایرانی نیز بهترتیب در تهران ،هرمزگان و البرز زندگی میکنند .درآمد هر خانوار
تهرانی بهطور میانگین در سال  1394معادل  37میلیون و  464هزار تومان بوده است .درآمد هر خانوار
هرمزگانی  31میلیون و  783هزار تومان بوده است .درآمد هر خانوار استان البرز معادل  28میلیون و
 939هزار تومان بوده است .کمدرآمدترین خانوار ایرانی نیز بهترتیب در استانهای ایالم با درآمد میانگین
ساالنه هر خانوار  19میلیون و  798هزار تومان ،کرمان  20میلیون و  145هزار تومان و کردستان 20
میلیون و  145هزار تومان بوده است .نمودار ( )2قدرت خرید حقیقی متفاوت کاالی بادوام استانی در
سطح منطقهای فضایی را نشان میدهد.
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نمودار  :2قدرت خرید کاالی بادوام حقیقی -استانی (هزار ریال)

منبع :سالنامههای آماری استانی ،دادههای قدرت خرید با شاخص قیمت استانی با سال پایهی  1395حقیقی شده است.

 .1منبع :مرکز آمار ایران.
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بررسیها نشان میدهد ،ضریب جینی از سال  48با نرخ  0.43شروع شده و در سالهای بعد روند
صعودی داشته تا اینکه در سال  1354به رقم بیسابقهی  0.5رسیده است .این میزان شکاف طبقاتی
و توزیع نابرابر درآمدی در هیچ سالی سابقه نداشته است .پس از پیروزی انقالب اسالمی هرچند نوساناتی
در ضریب جینی وجود داشته است ،ولی روند بلندمدت این ضریب نزولی بوده و در دههی اخیر به زیر
 0.36در سال  1392کاهش یافته است .شاید در چند سال اخیر بهدلیل برخی سوء مدیریتها مقداری
افزایش پیدا کرده است ،اما انتظار میرفت روند رو به مثبت کاهشی آن در سال  95و  1396محسوس
باشد .بررسی شاخص ضریب جینی در  45سال اخیر نشان میدهد ،اوج شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر
درآمد در ایران در سال  1354با ضریب جینی  0.5بوده است و در اینسال دهک ثروتمندترین  34برابر
فقرا درآمد داشتند که این نسبت اکنون به  10برابر کاهش یافته است .یکی از دالیل کاهش ضریب
جینی پرداخت یارانهی نقدی  45هزار و  500تومانی به همهی ایرانیان است که باعث شد قدرت خرید
طبقات پایین جامعه را تقویت کند و یک نوع عدالت نسبی در بخش یارانهها در اقشار مختلف جامعه
ایجاد کند که نشان از بهتر شدن وضعیت توزیع درآمدی در کشور دارد .یکی از مهمترین آثار سوء تورم،
بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروههای پُردرآمد است .آمار
مربوط به سهم سه دهک پایین درآمدی از کل هزینهی خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تأیید
میکند؛ بنابراین تورم باالی سالهای اخیر ایران همسو با نتایج جهانی ،تأثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد
داشته است .نمودار  ،3نابرابری درآمدی منطقهای فضایی را در استانهای کشور نشان میدهد.
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نمودار  :3نابرابری درآمد استانی (ضریب جینی استانی)

منبع :وزارت امور اقتصاد و دارایی.

یکی از مهمترین مسائل اقتصادی ترکیب مصرفی کاالهای خانوارهای روستایی و شهری است ،که
هر کشوری برای داشتن سیستم اقتصادی مناسب باید به آن توجه کند .با توجه به این مطالعات میتوان
به اطالعات جامع و دقیقی دربارهی مصرف خانوارها با گروههای درآمدی مختلف جامعه رسید؛ و در
ارتباط با تولید نتایج بسیار سودمندی در زمینهی مراکز تولید و ماهیت تولیدات بهدست آورد .همچنین
این پژوهش تمرکز خود را برروی یک قسمت ویژهای از کاالهای مصرفی ،بهنام -کاالهای
مصرفی بادوام -قرار داده است.
به اینترتیب ساختار این پژوهش به اینشکل است که بخش دوم به مبانی نظری ،و بخش سوم
پیشینهی پژوهش اختصاص دارد .در بخش چهارم ،مدل پژوهش ارائه میشود و نتایج برآورد مدل ،بحث
میشود؛ درنهایت نتیجهگیری و پیشنهادها در بخش پنجم ارائه میگردد.
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 .2مبانی نظری
کاالهای بادوام را میتوان با استفاده از مزایای مصرف مداوم آن در مدتزمان طوالنی مشخص کرد
(تاتاواراتی و موکرجی .)2019 ،1درگذشته ،وقتی صحبت از کاالهای بادوام میشد ،آنرا بهعنوان کاالیی
برای طبقهی باالی جامعه درنظر میگرفتند؛ اما اکنون تقریباً در همهی خانهها وجود دارد و استفاده
میشود (اقبال و شارما .)2018 ،2بهطورکلی ،کاالهای بادوام مانند خودرو ،وسایل و مبلمان تأثیر مثبت
و معناداری بر سطح زندگی و رفاه خانوارها دارند (اکادوال و ویکیچی .)2014 ،3ترجیحات خرید
مصرفکننده بهسرعت در حال تغییر است و بهسمت محصوالت با تکنولوژی باال حرکت میکند.
محصوالتی که زمانی کاالهای لوکس محسوب میشدند بهدلیل تغییر سبک زندگی و باال رفتن سطح
درآمد ضروری شدهاند .با رشد درآمدها ،تقاضا برای محصوالت ردهباال مانند :تلویزیون ،ماشین
لباسشویی ،یخچال و سیستمهای تهویهی مطبوع به میزان قابلتوجهی افزایشیافته است (ساتیا و
ایندیراجیت.)2018 ،
با افزایش رشد فضایی بین استانی درآمد ملی سرانه ،قدرت خرید خانوارها افزایشیافته ،هنگامیکه
افراد بخشی از درآمد خود را مصرف نمیکنند (یعنی پسانداز میکنند) ،این وجوه را براساس اشکال
مختلف داراییها و ترجیحات خود ،به یکی از انواع داراییها تبدیل میکنند .داراییهای غیرمنقول
(زمین ،ساختمان و ،)...داراییهای منقول (ماشین ،کاالهای بادوام نظیر :فرش ،طال ،ارز ،سپرده بانکی،
پول نقد ،اوراق قرضه و )...شکلهای مختلف دارایی هستند که افراد میتوانند وجوه پسانداز خود را
برحسب بازده دارایی (که برای داراییهای منقول و غیرمنقول ،طال و ارز ،تغییرات قیمت و برای سهام،
سود و برای سپرده بانکی و اوراق قرضه ،بهره و برای پول نقد ،صفر است) به یک یا چند شکل نگهداری
کنند .در کشورهای توسعهیافته ،که بازارهای پول و سرمایهی گسترده و توسعهیافتهای دارند و همچنین
نرخ تغییر قیمتها (نرخ تورم) روندی بین صفرتا سه درصد دارد ،قدرت انتخاب پساندازکنندگان بسیار
بیشتر از کشورهایی است که بازارهای مالی ضعیفی دارند و نرخ تغییر قیمتها دورقمی است .در ایران،
بهدلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه ،ضعیف بودن توسعهی فضایی استانی و امکان نداشتن
خریدوفروش اوراق قرضه در بازار سرمایه ،پساندازکنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین داراییهای
منقول و غیرمنقول و طال و ارز و سپرده بانکی انجام میدهند؛ ازاینرو ،پساندازکنندگان ایرانی برای
تبدیل وجوه پسانداز خود به انواع داراییها به دو متغیر تغییرات قیمتها (نرخ تورم) و نرخ سود
سپردههای بانکی توجه میکنند و براساس الگوی ریسکپذیریشان دست به انتخاب میزنند .انتظار
میرود که اگر سود سپردههای بانکی در سطح پایینتر از نرخ تورم قرار گیرد ،این امر موجب جهتگیری
Tatavarthy, A. D. Mukherjee, K. (2019).

1.

Iqbal, M. J. & Sharma, P. K. (2018).
Amendola, N. Vecchi, G. (2014).

2
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پس اندازهای مردم به سمت خرید کاالهایی که قادر به حفظ ارزش پول آنها باشند ،شود؛ چراکه افزایش
سطح عمومی قیمتها ،نهتنها قدرت خرید سود سپردههای بانکی را کاهش میدهد ،بلکه قدرت خرید
اصل سپردهها را نیز کاهش میدهد .نرخ بهرهی هزینهی فرصت مالی پولی خانوار را که تصمیم به
خرید (یا عدمفروش) یک کاالی بادوام میگیرد را اندازهگیری کند (اکادوال و ویکیچی .)2014 ،1فرض
کنید بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد فضایی بین منطقهای در کشور اعالم کند که نرخ بهره را در
آیندهای نزدیک کاهش میدهد ،اگر عوامل اقتصادی نتوانند وام بگیرند و مصرف خود را افزایش دهند،
یعنی اثرگذاری نرخ بهره بر مصرف بسیار کم است .ولی اگر آزادسازی مالی فضایی صورت گیرد،
مصرفکنندگان کمتری محدودیت نقدینگی خواهند داشت؛ بنابراین با افزایش آزادسازی مالی فضایی
عکسالعمل مصرف نسبت به تغییرات نرخ بهره باال میرود (امامی و دربانی .)1390 ،در نتیجه استفاده
از سیاستها پولی و مالی میتواند نابرابری درآمد را در فضای کشور افزایش داده و منجر به کاهش
رشد اقتصادی شود (فطرس و معبودی.)1395 ،
بحرانهای فضایی اقتصادی منجر به افزایش مهاجرت نیروی کار به مناطق توسعهیافته میشود و
این امر منجر به افزایش بیکاری در مناطق توسعهیافته شده و نااطمینانی در درآمد خانوار را افزایش
میدهد که نتیجهی آن ،افزایش نرخ پسانداز در کوتاهمدت است .این نااطمینانی درآمد از آینده ،نهتنها
سطح بهینهی مصرف را کاهش میدهد؛ بلکه قدرت خرید کاالی بادوام خانوار را نیز کمتر میکند
(احسانی و خلیلی .)1395 ،افراد برای اینکه به یک سطح حداقلی از رفاه برسند میبایست باالتر از خط
فقر مشخصشده برای آن جامعه قرارگرفته باشند .افرادی که به این سطح حداقلی دسترسی ندارند
بهعنوان افراد فقیر شناخته میشوند؛ و هر فردی که از این خط پایینتر باشد را فقیر مینامند (راویلیون
و مارتین.)1998 ،2
نابرابری فضایی درآمد ،یکی از مسائل مهم ،علیالخصوص در کشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافته
نسبت به کشورهای توسعهیافته است (دوگانی و محمدی .)1394 ،از دههی  1990بانک جهانی 3و
سازمان ملل متحد تالشهایی در جهت رسیدن به اجماع در ارتباط با مفهوم فقر و استراتژیهای کاهش
فقر در سطح منطقهای فضایی بین کشوری آغاز کردهاند .سازمان ملل متحد مفهوم فقر را از چهار منظر:
رویکرد پولی ،رویکرد توانمندی ،رویکرد محرومیت اجتماعی و رویکرد مشارکتی ،موردتوجه و ارزیابی
قرار داده است .رویکرد پولی ،معمولترین روش برای تعریف و اندازهگیری فقر است .در اقتصاد
محرومیت از رفاه را فقر مینامند ،رفاه تابعی از مطلوبیت است و مطلوبیت تابعی از مصرف کاالهای
بادوام و بیدوام و خدمات است .درواقع این تابع مطلوبیت ،ترجیحات افراد را نسبت به سبدهای مختلف
)Amendola, N. Vecchi, G. (2014
)Ravallion, Martin (1998
World Bank Institute (2005).

1.
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کاالها و خدمات مشخص میکند .سنجش فقر ،مستلزم انتخاب ابعادی است که در آن میتوان فقر
(درآمد  /مصرف ،نیازهای اساسی) را تعریف کرد .ادبیات گسترده درمورد شاخصهای فقر و نابرابری
بیانگر پیچیدگی این موضوع است .در آمریکای التین ،فقر و نابرابری براساس درآمدهای گزارششده
در نظرسنجیهای خانوار اندازهگیری میشود که در بین ایالتهای مختلف آن ،فقر و نابرابری فضایی
زیاد است (پیتزولیتو.)2005 ،1
درروند توسعهی فضایی اقتصادی بین منطقهای ،نابرابری در توزیع درآمد ،همچنان یکی از موضوعات
مهم اقتصادی است (لو 2و همکاران .)2020 ،نابرابری درآمد ،نهتنها یک مشکل در اقتصادهای پیشرفته
مانند ایاالتمتحده است (آمادهو)2018 ،3؛ بلکه از مهمترین نگرانیها در سطح جامعهی جهانی است
(گوو .) 2017 ،4نابرابری درآمد نقش مهمی در تحوالت اقتصادی و اجتماعی فضایی بلندمدت منطقهای
دارد (ژانگ 5و همکاران)2019 ،؛ بهطوریکه نابرابری فضایی درآمد در بسیاری از مناطق کشورهای با
درآمد متوسط در سطح نگرانکنندهای افزایشیافته است (داک هونگ وو 6و همکاران .)2019 ،افزایش
نابرابری ،افزایش رقابت و فشار به مصرفکننده را به همراه دارد ،که افراد در این شرایط مقادیر بیشتری
از درآمد خود را خرج میکنند و کمتر به فکر پسانداز بوده و بیشتر مقروض میشوند .همچنین با باال
رفتن نابرابری درآمد ،زمینه برای ایجاد فساد بیشتر شده و ورشکستگی را نیز افزایش میدهد
(ویلکینسون .)2010 ،7ادموند بریزا و جان مززاروس )2018( 8معتقدند که افزایش نابرابری باعث افزایش
فشار بر روی هنجارهای مصرفشده است؛ زیرا افراد خود را با دیگران مقایسه میکنند که درآمد بیشتری
دارند و بهدنبال تقلید از الگوی هزینهی آنها هستند .براون )1997( 9خاطرنشان کرد که افزایش نابرابری
درآمد ،منجر به افزایش استقراض برای حفظ نرخ مصرف گذشته خواهد شد .کریستن و مورگان10
( )2005نشان میدهند که نابرابری درآمد تأثیر زیاد و مثبتیبر بدهی خانوار دارد ،آنها معتقدند که این
نتیجهی «مصرف آشکار» است که در آن مصرفکنندگان سعی میکنند با خرید اقالم لوکس ،ثروت و
وضعیت خود را به دیگران نشاندهند .باربا و پیوتتی ،)2008( 11همچنین اظهار داشتند که نابرابری
درآمدی در منطقه و تمایل به ارتقاء سطح زندگی باعث شده است که سطح بدهی ،و بهطور همزمان
مصرف افزایش یابد؛ ولی این بهمعنای افزایش قدرت خرید خانوارها نیست .در کشور ایران بهخاطر:
1. Pizzolitto, G.
2. Le
3. Amadeo
4. Guo
5. Zhang & Ben Naceur
6. Duc Hong Vo & Thang Cong Nguyen & Ngoc Phu Tran and Anh The Vo
7. Wilkinson & Pickett
8. Edmond Berisha & John Meszaros
9. Brown
10. Christen and Morgan
11. Barba and Pivetti
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جنگها ،تحریمها ،سیاستهای بد اقتصادی ،تورمهای افسارگسیخته ،نوسانات ارزی و شرایط آب و
هوایی و جوی (مثل جنوبشرقی ایران) و ...باعث رشد فقر در ایران و توزیع نامناسب ثروت در مناطق
مختلف شده و فقر و نابرابری فضایی درآمد را بهوجود آورده است (آقایی و رضاقلیزاده .)1397 ،در
صورت واگرایی نابرابری درآمد بین مناطق مختلف کشور ،فاصلهی طبقاتی و نابرابری در سطح جامعه
افزایش خواهد یافت و این نابرابری منجر به کاهش قدرت خرید کاالی بادوام خانوار خواهد شد که
سیاست گذاران جهت افزایش همگرایی توزیع درآمد و باالبردن قدرت خرید خانوارها بهدنبال توسعه و
رشد مناطق فقیر و توسعهنیافته هستند تا توزیع عادالنهتری نسبت به مناطق غنی داشته باشند؛
بهطورکلی ،افزایش نابرابری فضایی زمانی اتفاق میافتد که کشورها از اقتصاد سنتی کشاورزی به اقتصاد
صنعتی روی میآورند .در نظریهی اقتصاد جغرافیایی همزمان با رشد درآمد ملی ،نابرابریهای منطقهای،
بهدلیل وجود صرفههای ناشی از مقیاس در مناطق مختلف افزایش پیدا میکند؛ درنتیجه ،بین نابرابری
منطقهای و سرعت رشد اقتصادی رابطهی منفی وجود دارد (موران .)2008 ،1پتراکوس 2در سال 2009
بامطالعهی نابرابریهای منطقهای فضایی در اتحادیهی اروپا به این نتیجه رسید که مناطقی که از
صرفههای ناشی از مقیاس ،منابع طبیعی و انسانی و موقعیت خوب جغرافیایی برخوردارند توان باالتری
برای رقابت در محیط اقتصادی دارند .به همیندلیل مناطق شهری رشد بیشتری نسبت به مناطق
روستایی دارند .ازنظر وی 12 ،عامل منجر به افزایش نابرابریهای فضایی میشود :صرفههای تجمیع،
صرفههای ناشی از مقیاس ،ویژگی جغرافیایی مناسب ،یکپارچگی ،سرمایه انسانی مطلوب ،اندازهی بازار،
تنوع فعالیتها ،ساختار اقتصادی-سیاسی ،سیاستهای بخشی ،سطح توسعهی مناطق و حد آستانهی
فعالیتهای اقتصادی.
در مطالعاتی که در چند دههی گذشته دربارهی روند نابرابریهای منطقهای فضایی صورت گرفته است،
رویکردی تحتعنوان «رویکرد بینابینی» است .نظریهپردازان این نظریه معتقدند که رابطهی بین رشد
اقتصاد و نابرابری منطقهای فضایی در طول زمان بهمیزان سطح توسعهیافتگی فضایی مناطق و یا
مقیاس آن بستگی دارد .به همیندلیل در برخی از مناطق رابطهی رشد و نابرابری مثبت و در برخی
مناطق دیگر ،این رابطه منفی است .همچنین جانیکاز و ری ( ، 3)2008آرتالریس و پتراکوس،)2014(4
معتقدند که نابرابری ممکن است ،عالوهبر نابرابری بینمنطقهای ،درونمنطقهای هم وجود داشته باشد؛
یعنی ممکن است نابرابری بین منطقهای کاهش یابد ،ولی نابرابری درونمنطقهای افزایش یابد.
بهعبارتدیگر ،نابرابری در سطح استانی کاهش یابد ،ولی در فضای زیر مناطق این نابرابری روندی
1.

Moran
Petrakos
3
(Janikaz and Rey. (2008
2.

)Artelaris & Petrakos (2014

4
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صعودی داشته باشد (زبردست .)1396 ،چهبسی این نابرابری حتی در باال و پایینشهر بودن یک استان
هم صدق کند که تغییرات نابرابری درآمد در سطح منطقهای فضایی استان قدرت خرید کاالی بادوام
خانوارها را نیز دستخوش تغییر میکند.
تغییرات شدید ماهانه و هفتگی در بازار کاالهای بادوام ،تحتتأثیر عوامل بیرونی ،ازجمله نوسانات
نرخ ارز ،شوکهای اقتصادی و تغییرات بازارهای مالی جهانی است (بکیحسکوئی و تاجیک.)1391 ،
همچنین ازنظر (آنگ )2001 ،1بحرانهای اقتصادی ممکن است بهدالیلی همچون :تنزیل ارزش پول
ملی آن کشور ،سقوط بازار بورس و شوکهایی همانند تغییر قیمت یک کاالی اساسی (مثل نوسان
قیمت نفت) رخ دهد که درنتیجهی آن ،بیکاری و مشکالت زیرساختی اقتصادی به همراه دارد .در
شرایط بحرانیتر ،مصرفکنندگان بهدلیل کاهش شدید قدرت خرید خود بهناچار مجبور به فروش دارایی
(کاالهای بادوام) و قرض کردن میشوند تا بتوانند شرایط رفاهی خود را حفظ کنند؛ در اینراستا بیمههای
بیکاری برای گذر از این شرایط سخت کمک زیادی میکنند (کایتاز و گول .)2013 ،2در رابطه با کاهش
قدرت خرید مطالعهای در لیتوانی صورت گرفته که نشان میدهد حساسیت نسل مسنتر نسبت به نسل
جوان به کاهش قدرت خرید باالست و بهسرعت در رفتار مصرفی آنها تأثیر میگذارد (اوربوناویسیوس
و پیکتورنین .)2010 ،3در مکزیک نیز پس از سقوط ارزش پول ملی در سال  1994قدرت خرید کاهش
یافت ،بهدنبال آن خانوادهها اقدام به آموزش خانگی کودکان جهت کاهش هزینههای آموزشی خود
شدند (مککنزی .)2003 ،4در سال  1974م .در اثر کاهش قدرت خرید در امریکا ،باعث شد تا
مصرفکنندگان بیشتر بهدنبال خرید کاالهای ارزانقیمت و تخفیفخورده باشند و خرید کاالهای بادوام
را به تأخیر میانداختند (زوراویکی و براودیت.)2005 ،5
 -1-2روشهای اندازهگیری خط فقر نسبی و نابرابری درآمد

برای اندازهگیری نابرابری درآمد ،شاخصهای ضریب پراکندگی ،شاخص تایل ،شاخص اتکینسن،
واریانس لگاریتم درآمدها ،انحراف از میانه نسبی ،انحراف از میانگین نسبی و ضریب جینی با استفاده از
ریز دادههای هزینهی خانوار استفاده میشود .ولی درمیان شاخصهای نامبرده شاخص ضریب جینی
ویژگیهای مطلوبتری نسبت به بقیهی شاخصها دارد (ابونوری و ذوقی .)1392 ،ضریب جینی در بین
شاخصهای دیگر از اینلحاظ که در بهبود کیفیت زندگی افراد و باال رفتن سطح رفاه در کشور ،رشد
اقتصادی و توزیع عادالنهی درآمد نقش بسزایی دارد حائز اهمیت است (وفایی و همکاران.)1396 ،
1. Ang, S.H.
2. Kaytaz, M. Gul, M.C.
)3. Urbonavicius, S. Pikturniene, I.(2010
4. McKenzie, D.
5. Zurawicki, L. Braidot, N.
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ضریب جینی ،شاخصی اقتصادی برای محاسبهی توزیع ثروت در میان مردم است .باال بودن این

ال بهعنوان شاخصی از باال بودن اختالف طبقاتی و نابرابری فضایی درآمدی
ضریب در یک کشور معمو ً
ال براساس منحنی لورنز و بهصورت درصد بیان
در این کشور درنظر گرفته میشود .شاخص جینی 1معمو ً
میشود .عدد صفر نشاندهندهی برابری کامل است و باال رفتن این عدد به معنای نابرابری بیشتر است.
از مزیتهای شاخص این است که میتوان آنرا برای مقایسهی توزیع درآمدی در بخشهای مختلف
جامعه و همچنین در کشورها مورداستفاده قرارداد؛ برای مثال ،شاخص جینی برای مناطق شهری با
مناطق روستایی در بسیاری از کشورها متفاوت است.
ضریب جینی ( )Gبهصورت روابط زیر تعریف میشود:
])𝑃(

𝑖𝐿[ ) 𝑖𝑃 G=1-∑𝑛𝑖=1 (𝑃𝑖+1 −

(𝑃) +𝐿𝑖+1

][nX1 + (n-1)X2 + (n-2)X3 + …+ Xn

2
µ

𝑛2

1

= 1+𝑛 -

| 𝑗𝑋−

𝑛
𝑋
𝑛∑
𝑖 |𝑖=1 ∑𝑗=1

𝑛2

1

× G=2µ

که در آن  Xiمبلغ درآمد فرد  iام است .درصورتیکه ( P ، )X1≤ X2 ≤… ≤Xm ≤ Xnسهم
نسبی تجمعی دارندگان درآمد L(P) ،سهم نسبی تجمعی درآمد µ ،متوسط درآمد جامعه و  nتعداد افراد
جامعه است (بیات و حکمتی.)1390 ،
برای اندازهگیری خط فقر دو مفهوم وجود دارد -1 :خط فقر مطلق -2 ،خط فقر نسبی.
منظور از خط فقر مطلق ،حداقل امکاناتی است که اگر برای هر فرد تأمین نشود آن فرد بهعنوان
فقیر شناخته میشود؛ خط فقر مطلق در طول زمان ثابت است و با تغییر استاندارد زندگی در جامعه تغییر
نخواهد کرد .خط فقر مطلق بیشتر برای سیاستهایی مثل کاهش فقر و توسعه و رشد اقتصادی مناسب
است .اما خط فقر نسبی میزان درآمدی است که فرد برای داشتن شرایط استاندارد زندگی در جامعه نیاز
دارد .خط فقر نسبی در طول زمان ثابت نیست و با تغییر استاندارد زندگی تغییر میکند .خط فقر نسبی
بیشتر برای کاهش فقر در برابر نابرابری درآمد استفاده میشود (خدادادکاشی و حیدری .)1388 ،در
سالهای اخیر فقر و روشهای اندازهگیری آن در دو حوزهی سیاستگذاری و دانشگاهی کشور موردتوجه
قرارگرفته است .بهویژه از اواخر دههی  80و با اجرای برنامهی هدفمندسازی یارانهها که براساس
بسیاری از مطالعات انجامشده باعث ایجاد تغییرات قابلتوجهی در روند و الگوی مصرفی خانوارها شد،
مسأله اندازهگیری و برآورد خط فقر و شاخصهای نابرابری فضایی اهمیت باالتری پیدا کرد.
روش محاسبهی خط فقر نسبی تقریباً سادهتر است و مبانینظری قوی در این زمینه وجود ندارد
(نگهداری و همکاران .)1393 ،برای اندازهگیری فقر نسبی و جدا کردن افراد فقیر از غیرفقیر به خط فقر
نسبی نیاز است .این خط یا آستانه براساس واحد پولی تعیین میشود .روشهای 50 2یا  66درصد
1 Gini coefficient

 .2در این پژوهش از خط فقر نسبی  50درصدی استفاده شده است.
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میانگین مخارج خانوارها ،روشی است متداول برای تعیین خط فقر نسبی .در بعضی از کشورهای اروپایی
 60درصد میانه بهکار رفته است (تامپسون و اسمیدینگ )2013 ،1در روش  66یا  50درصد میانگین
مخارج خانوارها پس از محاسبهی میانگین مخارج خانوارهای نمونه 66 ،یا  50درصد آن بهعنوان خط
فقر نسبی درنظر گرفته میشود (ارضرومچیلر .)1384 ،اما در روش  66یا  50درصدی میانهی مخارج
خانوارها ابتدا مخارج خانوارها در  10دهک هزینهای (درآمدی) مرتب میشود؛ سپس میانگین مخارج
دهکهای پنجم و ششم بهعنوان میانهی مخارج خانوارها درنظر گرفته میشود که درنهایت  66یا 50
درصد آن ،خط فقر نسبی را نشان میدهد (همان) .روش  50درصد میانه ،بیشترین کاربرد را در
اندازهگیری فقر نسبی دارد .اهمیت رو به افزایش آگاهی سیاستگذاران از فقر نسبی در جوامع باعث
شده است که در سالهای اخیر در اکثر کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،از خط فقر نسبی بیشتر
استفاده شود؛ زیرا به نابرابری درآمد اهمیت میدهد (سازمان ملل متحد.)2009 ،2
قدرت خرید کاالی بادوام خانوار برابر است با متوسط هزینههای خالص غیرخوراکی ساالنه یک
خانوار شهری که شامل (مسکن ،لوازم ،اثاث و ملزومات و )...است (بانک مرکزی.)1387 ،
 -3پیشینهی تحقیق
کریم امامی و همکاران ( ،)1389در مطالعهی خود رابطهی مخارج مصرفی کاالی بیدوام را در اقتصاد
ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری در بازهی زمانی  1358-86ارزیابی کردند و به این نتیجه
رسیدند :زمانیکه شاخص کاالهای بادوام به بیدوام افزایش مییابد ،مصرف کاالهای بیدوام افزایش
مییابد .ثروت و درآمد برروی مصرف کاالهای بیدوام اثر مثبت و معنیداری دارد .دهمرده و شکری
( ،)1389نشاندادند که توسعهی مالی نابرابری درآمد را کاهش میدهد .مهرابی بشرآبادی و جاودان
( ،)1390در سالهای  1348-1386که نااطمینانی نرخ ارز واقعی اثر منفی بر رشـد بخـش کشاورزی
دارد .یافتههای جهرمی و همکاران ( )1393داللتبر تأثیر منفی رشد اقتصادی و تورم بر نابرابری درآمد
و تأثیر مثبت بهرهوری نیروی کار ،درآمدهای حاصل از نفت و گاز بر نابرابری درآمد دارند .پیرایی و بلیغ
( ،)1394به رابطهی منفی و خطی بین نابرابری درآمد و توسعهی مالی رسیدند و توسعهی مالی بهطور
معنادار ،نابرابری درآمدی را در ایران کاهش میدهد .نتایج پژوهش دوگانی و محمدی ( ،)1394نشان
میدهد که ضریب جینی اثری مثبت و معنادار بر مصرف دارد و نرخ بیکاری اثر منفی و معنادار بر
مصرف بخش خصوصی دارد .فطرس و اسدی ( ،)1396در کار پژوهشی خود نشاندادند که آزادسازی
اقتصادی اثر منفی و اندازهی دولت اثر مثبت بر نابرابری درآمد دارد .نصراللهی و همکاران (،)1397
نشاندادند که ارتباط منفی بین نابرابری درآمد و شاخص ترکیبی توسعه پایدار وجود دارد.
)1. Thompson and Smeeding (2013
)2. Department of Economic and Social Affairs of the United Nation (2009
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اسماگیلوا 1و همکاران ( ،) 2014تابع تقاضای مصرف کاالی بادوام را در بازارهایی با اطالعات
نامتقارن مورد ارزیابی قرار دادهاند .هوانگ ،سونگ  -ولز؛ لی ،یونگمین ،)2017( 2نشاندادند که با
افزایش یکدرصدی در ضریب جینی مصرف آشکار خانوادهها حدود  %5کاهش مییابد .ادموند بریزا و
جان مززاروس ،)2018( 3در سالهای  1929الی  2009در ایاالتمتحده نشان دادند که افزایش نابرابری
درآمدی و مصرف مستقیماً منجر به افزایش بدهی خانوار میشود .همچنین ادموند بریزا و
همکاران ،)2018(4در مقالهی دیگر خود نشاندادند که رابطهی منفی بین نرخ بهره و نابرابری درآمد
وجود دارد .آنها نتایج خود را اینگونه تفسیر میکنند که افراد دارای درآمد باال بخش بیشتری از درآمد
خود را ازطریق نرخ بهره بهدست میآورند .بلوو ،)2018( 5در پژوهش خود نشانداد که رشد دستمزد
ناشی از نقدینگی منجر به کاهش نابرابری و فقر میشود .فورکری و همکاران ،)2018( 6به این نتیجه
رسیدند که شوکهای انقباضی سیاست پولی نابرابری درآمد را افزایش میدهد .کانتلو و ملینا،)2018( 7
با استفاده از مدل خود بازگشت برداری ساختاری ( )SVARدر کشور امریکا و در بازهی زمانی -2007
 1969اثر سیاستهای پولی بر قیمت کاالی بادوام را مورد ارزیابی قراردادند؛ نتایج نشان میدهد که
سیاستهای انبساطی پولی اثر منفی بر قیمت کاالی بادوام دارد .یافتههای داک هونگ وو و همکاران
( ،)2019نشان میدهد اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط منفی است.
آریا م .تکا 8و همکاران ( ،)2019در این مقاله به ارزیابی فقر و عوامل تعیینکنندهی آن و نابرابری
درآمدی در جوامع اتیوپی پرداختهشده است؛ نتایج نشانداد که  47/6درصد از خانوارها فقیر هستند و
شاخص شکاف فقر  0/178و شاخص شدت فقر  0/092است .جنسیت سرپرست خانوار ،اندازهی خانواده،
داشتن اعتبار خانوادگی ،تحرک افراد ،شرکت در برنامههای شبکه ایمنی و مؤسسات محلی و فاصله از
بازار ،فقر در منطقه را تعیین میکند .ژانگ و چیانگ ،)2020( 9نیز در مطالعهی خود استراتژی
قیمتگذاری کاالی بادوام را مورد ارزیابی قراردادند؛ نتایج این مطالعه نشان میدهد استراتژی
قیمتگذاری (سودآوری فوری ،استراتژی نفوذ) برروی محصول ارائهشده ،تأثیر مستقیم برروی قدرت
خرید کاال در بازار دارد؛ بدینصورت که در صورت استفاده از استراتژی نفوذ در مرحلهی اول قدرت
خرید جامعه برای محصول ارائهشده کاهش پیدا میکند.

1. Ismagilova G.N. a, Gafurov I.R. b, Safiullin L.N.
2. Hwang, Sung - Ha; Lee, Jungmin
3. Edmond Berisha & John Meszaros
4. Edmond Berisha, John Meszaros, Eric Olson
)5. Blau, B. M. (2018
6. Furceri, D., Loungani, P., Zdzienicka, A.
7. Cantelmo, Melina
8. Araya M. Teka, Gabriel Temesgen Woldu, Zeremariam Fre
9. Jie Zhang & Weiyu Kevin Chiang
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اکثر مطالعات صورت گرفته درزمینهی نابرابری درآمد و خط فقر نسبی بیشتر به ارزیابی شاخص
توسعهی انسانی ،رشد و توسعه اقتصادی ،اندازهی دولت ،تورم ،بهرهوری نیروی کار و یا مصرف بخش
خصوصی و سایر مباحث پرداختهاند؛ و بهنظر میرسد مطالعهای درخصوص عوامل مؤثر بر قدرت خرید
کاالی بادوام ،منجمله نابرابری و خط فقر بین مناطق استانی کشور وجود ندارد .همچنین مطالعات
خارجی شکلگرفته نیز بیشتر در مورد نحوهی قیمتگذاری کاالی بادوام ،تابع تقاضای آن اثر
سیاستهای پولی بر قدرت خرید کاالی بادوام ارزیابیشده است .بر ایناساس ،پژوهش حاضر به ارزیابی
عوامل مؤثر بر قدرت خرید کاالی بادوام در استانهای کشور میپردازد؛ بدینترتیب ،وجهتمایز پژوهش
با سایر مطالعات صورتگرفته در عنوان موضوع و تکنیک بهکار رفته در پژوهش است.
 -4معرفی دادهها و مدل و روش تحقیق
بهمنظور ارزیابی اثرات نابرابری درآمد و پیامدهای ناشی از خط فقر بر قدرت خرید کاالی بادوام حقیقی
( ،)DGبرروی استانهای مجاور ،از اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است .در این مدل ،قدرت خرید
خانوار بهعنوان متغیر وابسته و کلیدی این پژوهش بهشمار میرود .بهمنظور تصریح مدل ،الزم است
متغیرهای اثرگذار بر متغیر وابسته براساس مبانی نظری ،مانند نابرابری درآمد ( ،)cgخط فقر نسبی 50
درصد ( ،)poorنرخ ارز حقیقی ( ،)reنرخ بهرهی حقیقی ( ،)rنرخ بیکاری ( )uو رشد درآمد سرانهی
حقیقی ( )yبهعنوان متغیرهای توضیحی وارد مدل شوند .دادهها بهصورت ساالنه و در دورهی -96
 1385است و از پایگاههای اطالعاتی بانک مرکزی ،مرکز آمار و وزارت اقتصاد و دارایی اقتباس شد.
مدل گشتاورهای تعمیمیافته ( :)GMMبسیاری از مدلهای دادههای هیأترئیسه در اصل ،پویا
میباشند و ازلحاظ این پویاییها در مدلهای هیأترئیسه به صحّت و استحکام نتایج بهدستآمده کمک
خواهد نمود .در مدلهای هیأترئیسه با ورود وقفههای متغیر وابسته بهعنوان متغیر مستقل در سمت
راست مدل ،فرم پویای مدل حاصل میگردد .روش هیأترئیسه پویای گشتاورهای تعمیمیافتهی زمانی
کاربرد دارد که در دادههای هیأترئیسه تعداد مقاطع بیشتر از تعداد سریهای زمانی باشد (بالتاجی،1
 .)2008وجود وقفهی متغیر وابسته در سمت راست مدل هیأترئیسه منجر میشود که فرض عدم
خودهمبستگی میان متغیرهای مستقل (توضیحی) و جمالت اخالل بهعنوان یکی از فروض کالسیک
نقض شود؛ درنتیجهی استفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی (در مدل هیأترئیسه اثرات ثابت و
اثرات تصادفی) نتایج تورشدار و ناسـازگاری ارائه خواهد کرد (بالتاجی ،2008 ،آرالنو و بوند.)1991 ،2
استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته )GMM( 3با بهکارگیری متغیرهای ابزاری این ایراد ،یعنی
1. Baltagi
2. Arellano and Bond
3. Generalized Method of Moments
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درونزایی متغیرهای توضیحی یا ساختار پویای مدل را برطرف مینماید و جهت حذف تورش ناشی از
درونزایی متغیرهای توضیحی ،اجـازه میدهد تمام متغیرهای رگـرسیونی حتی با وقفه ،اگـر همبستگی
با اجزاء اخالل ندارند ،بهعنوان متغیر ابزاری وارد مدل شوند (گرین .)2012 ،1کاربرد روش گشتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMبا دادههای هیأترئیسهی پویا ( )DPDمزیتهایی مانند لحاظ نمودن ناهمسانی
انفرادی ،حذف تورشها در رگرسیونهای مقطعی و درنتیجه برآوردگرهایی با کارایی باالتر و همخطی
کمتر خواهد بود (ندیری و محمدی.)1390 ،
در مباحث منطقهای ،مدلهای سنجی فضایی مختلفی بهکار میرود .در این پژوهش از مدل گشتاور
تعمیمیافتهی خودرگرسیونی فضایی  SAR-GMM-DPDبا ضرایب دومرحلهای آرالنو -باور /بوندل-
باند پویای تصادفی استفاده خواهد شد .برای نشاندادن فضایی بودن مدل نیاز به ماتریس فضایی است.
ماتریس فضایی انواع مختلف دارد که بسته به موضوعی که کار میشود متناسب با آن ماتریس انتخاب
میشود ،مدل وقفهی فضایی  SARبرای نشاندادن ارزیابی وجود و شدت وابستگی فضایی این مدل
مناسبتر است .این مدل متغیر جدیدی بهنام وقفهی فضایی متغیر وابسته را به مدل وارد میکند .نام
این متغیر همواره کنندهی فضایی 2است ،که از حاصلضرب ماتریس وزنی فضایی 3در بردار متغیر
وابسته بهدست میآید .در اینجا از ماتریس مجاورت یا همبستگی بهعنوان ماتریس وزنی فضایی برای
برآورد مدل استفاده شده است .این ماتریس مربعی و متقارن بوده و عناصر روی قطر اصلی صفر است.
سایر عناصر براساس مجاور بودن با استان موردنظر یک و در غیراینصورت صفر خواهد بود .با ضرب
این ماتریس در هر یک از متغیرهای موردنظر متغیر فضایی تأخیری آن متغیر را ایجاد میکند ،در اینجا
به علت استفاده از  28استان 4یک ماتریس  28×28خواهیم داشت .ماتریس فاصله نیز براساس فاصلهی
ال بهصورت معکوس توان دوم فاصله درنظر گرفته میشود.
بین مشاهدات تعریف میگردد ،و معمو ً
ال براساس سطر استاندارد میگردد؛ بهگونهای که ،حاصل جمع هر سطر آن
ماتریس وزنی فضایی معمو ً
معادل یک گردد .در اینصورت ،با پیشضرب آن در بردار هر متغیر ،مقدار متوسط وزنی آن متغیر در
مشاهدات مجاور آن یا مشاهدات بافاصلههای مختلف بهدست میآید .فرم کلی مدل وقفهی فضایی به
شکل زیر است:
y = ρwy + Xβ + ε
()1

1. Green
2. Spatial Smoother
3. Spatial Weight Matrix

 .6استانهای البزر و خراسان شمالی و جنوبی بهعلت نداشتن اطالعات در بازهی زمانی مورد نظرحذف شدهاند؛ زیرا این استانها در
سالهای اخیر تفکیک شدهاند و در سالهای گذشته اطالعات آنها با استان مبدا یکسان است.
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 wبهعنوان ماتریس وزنی فضایی و  xماتریس متغیرهای مستقل است wy .متغیر وقفهی فضایی
 yاست و معادلهی فوق مدل مختلط رگرسیون -خود رگرسیون فضایی 1نامیده میشود .در این معادله
پارامتر  ρنشاندهندهی وابستگی فضایی است و معنیدار بودن آن ،وجود وابستگی فضایی را نشان
میدهد .مثبت بودن  ρوابستگی فضایی مثبت و منفی بودن  ρنشاندهندهی وابستگی فضایی منفی
بین مشاهدات است .روشن است که در این رابطه ،نتایج تخمین  OLSدارای تورش و ناسازگار است.
y = (I − ρw)−1 Xβ + (I − ρw)−1 ε
()2
تمامی مدلهای فضایی را میتوان بهطور خالصه بهشکل زیر هیأترئیسهی پویای تصادفی ()SDPD
درآورد:
n
K
K n
()3
yit = α + τyit−1 + ρ ∑ Wij yit + ∑ βk X itk + ∑ ∑ Dij Zitk θk
k=1 j=1

k=1

j=1

+ ai + γt + vit
مدل دارای سه جزء اخالل است :جزء اخالل بین گروهی  ، vitدرونگروهی  ،γtو در طول زمان

.ai
چنانچه در مدلباال ) (θ = λ = 0باشند به آن مدل گشتاور تعمیمیافته پانلی  SARمیگویند.
yit = α + τyit−1 + ρ ∑nj=1 Wij yit + ∑K
()4
k=1 βk X itk + a i + γt + vit
t = 1, … , T

i = 1, … , n

vit = uit

 -4-1آزمون ایستایی متغیرهای

در جدول ( )1آزمون ایستایی پنل متغیرها قبل از برآورد مدل ارزیابی میشود ،بههمینمنظور از دو آزمون
هریس-تزاوالیس 2و آزمون بریتونگ برای ارزیابی ایستایی متغیرها استفاده شده است .خط فقر در هر
دو آزمون با یک اختالف ایستا شدند ،نابرابری درآمد در آزمون هریس-تزاوالیس در سطح ایستا است
ولی در آزمون بریتونگ با یک اختالف ایستا شده است؛ درحالیکه متغیرهای دیگر در هر دو آزمون در
سطح ایستا میباشند .اگر متغیرها ایستا نباشند رگرسیون کاذب بهوجود میآید برای اینکه نشانداده
شود رگرسیون کاذب نیست ،از آزمون همگرایی هیأترئیسه استفاده خواهد شد.
جدول  :1آزمون ایستایی هریس-تزاوالیس و بریتونگ
متغیر
نابرابری درآمد

آزمون
متغیر
Cg

آزمون بریتونگ
ایستایی
آزمون هریس-تزاوالیس
احتمال
ضریب
احتمال
آماره z
ضریب
0/1770 -0/9267 𝐼(0) 0/0024 -2/8173 0/6441

ایستایی
)𝐼(1

1. Mixed Spatial Autoregressive – Regressive Model
2. Harris-Tzavalis unit-root test
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خط فقر نسبی
رشد درآمد سرانهی
حقیقی
نرخ ارز حقیقی
نرخ بهرهی حقیقی
نرخ بیکاری
قدرت خرید کاالی
بادوام حقیقی

Poor

1/0226

5/7051

1/000

)𝐼(1

10/6979

1/000

)𝐼(1

Y

0/515

-5/724

0/000

)𝐼(0

-1/990

0/023

)𝐼(0

Re

0/456
0/357
0/068

-7/046
-9/279
-18/84

0/000
0/000
0/000

)𝐼(0

)𝐼(0

-4/687
-8/056
-6/694

0/000
0/000
0/000

)𝐼(0

)𝐼(0

Dg

0/478

-6/557

0/000

)𝐼(0

-1/895

0/029

)𝐼(0

R
U

)𝐼(0

)𝐼(0

منبع :یافتههای پژوهشگر.

 -4-2آزمون همجمعی تابلویی(پدرونی)

در این مرحله ،روابط بلندمدت بین متغیرها ارزیابی میشود .نتایج آزمون هم جمعی تابلویی براساس
آمارههای هفتگانه پدرونی در جدول ( )2ارائه شده است و نشان میدهد که حداقل یک رابطهی
بلندمدت بین متغیرهای وجود دارد .هفت آمارهی متفاوت توسط پدرونی برای ارزیابی همجمعی بین
متغیرها مورداستفاده قرارگرفته شده است که شامل :چهار آمارهی درونگروهی 1و سه آمارهی بین
گروهی 2است .به آمارههای حاصلشده از روش درونگروهی ،آمارههای همجمعی دادههای ترکیبی
گفته میشود که با پیشوند  panelنشان داده شدهاند .آمارههای بهدستآمده از روش بینگروهی را،
آمارههای همجمعی میانگین گروهی دادههای ترکیبی 3نامیده و با پیشوند  groupنمایش داده شدهاند.
همانطور که پدرونی )2004( 4بیان کرده است آزمونهای  adfو  tبرای نمونههای کوچکتر مناسبتر
هستند و تمایل بیشتری به رد فرضیهی صفر مبنیبر عدم همجمعی دارند.
جدول  :2آزمون همانباشتگی پانلی پدورنی
آمارههای Group

آمارههای Panel

آمارههای آزمون

-

-5/308

𝑉

8/721

6/755

𝑜𝑟ℎ

-14/04

-10/32

𝑡

-6/159

-5/64

𝑓𝑑𝑎

منبع :یافتههای پژوهشگر.
1.

Within-dimension
Between-dimension
3. Group mean panel cointegration statistics
4
)Pedroni (2004
2.
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*تمام آمارههای آزمون پدرونی دارای توزیع نرمال ) N(0, 1هستند.

 -4-3نتایج برآورد بهروش اقتصادسنجی فضایی

قبل از اینکه مدلسنجی فضایی برآورد شود ،الزم است تا وجود همبستگی فضایی بین جمالت اخالل
مورد آزمون قرار گیرد .برای اینمنظور از آزمونهای  Moran Iو  Gearyاستفاده میشود .نتایج آزمون
در جدول ( )3آمده است .فرض صفر ،عدم وجود همبستگی فضایی را تأیید میکند .در اینجا فرض صفر
رد شده و وجود همبستگی فضایی تأیید میشود و درنتیجه ،تأیید تجمع فضایی آنها در یک منطقه را
نشان میدهد .از آزمون  Moran Iدر جدول وجود همبستگی فضایی مثبت و قوی به میزان  1/65را
تأیید میشود .در اینجا بهدلیل تأیید شدن اثرات فضایی در مدل برآورد مدل بهصورت تخمین پویایی
قدرت خرید کاالی بادوام در استانها با  OLSناکارآمد است .به همیندلیل در این پژوهش از مدل
پویای فضایی  SARاستفاده خواهد شد .در آزمون  Gearyنیز همانند آزمون موران-آی فرض صفر رد
شده و همبستگی فضایی تأیید میشود .برای اینکه بتوان از مدل فضایی استفاده کرد باید خودهمبستگی
فضایی تأیید شود ،اما پس از برآورد مدل بهصورت پویا ،نباید خودهمبستگی بیشتر از درج یک وجود
داشته باشد.
جدول  :3نتیجهی آزمون تشخیص همبستگی فضایی

احتمال
0/000
0/000

آماره Z

25/24
-4/58

مقدار
1/65
0/000

آزمون
Moran I
Geary

منبع :یافتههای پژوهشگر.
 -4-4برآورد ضرایب دومرحلهای آرالنو -باور /بوندل– باند گشتاورهای تعمیمیافتهی SAR

همانطورکه جدول ( )4نشان میدهد ،متغیرهای وقفهی اول متغیر وابستهی  GMMمثبت و معنادار
بوده که بیانگر پویایی مدل است و نشان میدهد که یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر خرید کاالی بادوام
خانوارهای ایرانی قدرت خرید آنها در سالهای گذشته است .وقفهی اول فضایی  SARنیز منفی و
معنادار است که نشان میدهد یک وابستگی فضایی منفی بین استانهای ایران وجود دارد؛ یعنی اثرات
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته دارای تأثیرات غیرمستقیم فضایی و جغرافیایی است؛ به این معنی که
برای مثال ،وجود نابرابری درآمد ،فقر و بیکاری در استانهای همجوار یک استان خاص اثرات مکانی،
فضایی یا جغرافیایی بر استان مقصد خواهد داشت .بهبیاندیگر فقر ،نابرابری درآمد و بیکاری دارای
اثرات منطقهای است؛ زیرا عواملی مانند مهاجرت از شهرها و استانهای همجوار و ایجاد حاشیهنشینی
در استان مقصد که منجر به افزایش نابرابری درآمدی و شدت فقر نسبی در استان مقصد میگردد،
همچنین افزایش نرخ بیکاری در استان مقصد بهدلیل مهاجرت منجر به کاهش قدرت خرید کاالهای
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بادوام درمجموع در استان مقصد خواهد شد .همچنین طبق تئوری رشد همگرایی منطقهای مشروط،
زمانیکه رشد اقتصادی در یک حوزهی اقتصادی مانند اتحادیهی اروپا ،صرفاً در یک کشور مانند آلمان
متمرکز میشود ،رشد اقتصادی کشورهای حوزهی تحتتأثیر تمرکز سرمایهگذاریها قرار میگیرد و
پس از مدتی سرریز دانش کشور مقصد دارای اثرات فضایی مثبت بر کشورهای اطراف خواهد شد .این
اثرات در ژاپن و شرق آسیا نیز در مطالعات مختلف تأیید شده است (کسرایی)1386 ،؛ یعنی رشد اقتصاد
یک استان طبق تئوری همگرایی منطقهای مشروط منجر به کاهش رشد اقتصاد در استانهای همجوار
و اثرات فضایی منفی برای استانهای همجوار میگردد ،درنتیجه رشد اقتصادی یک استان منجر به
کاهش قدرت خرید در استانهای همجوار میشود .برای از بین بردن این دوگانگی میبایست مناطق
کمتر توسعهیافته نسبت به مناطق توسعهیافته نرخ رشد باالتری را تجربه کنند تا از خروج نیروی کار از
این مناطق جلوگیری شود؛ نابرابری درآمد کاهش یابد و شدت فقر را پایین آورد و درنتیجهی آن ،قدرت
خرید کاالی بادوام مناطق کمتر توسعهیافته نیز افزایش مییابد (رحمانی و شفیعی.)1389 ،
نابرابری درآمد با ضریب  0/43اثر کاهشی بر قدرت خرید خانوارها دارد و هرچه این نابرابری درآمد
بیشتر شود قدرت خرید خانوار کاهش مییابد .ازلحاظ نظری رابطهی بین نابرابری درآمد و مصرف،
باعث انتقال نوسانات درآمد به توزیع مصرف میشود (فطرس و معبودی .)1395 ،خط فقر اثر منفی بر
قدرت خرید میگذارد و هرچه خط فقر افزایش یابد ،قدرت خرید خانوار با ضریب  0/06کاهش مییابد.
نرخ ارز هم بهعنوان یک متغیر تأثیرگذار بیشترین اثر منفی را بر قدرت خرید خانوارها دارد ،این متغیر
را با ضریب  5/73کاهش میدهد .بهاینعلت که کاالهای بادوام یا خود وارداتی هستند و یا قطعات
بهکار رفته در آن وارداتی است؛ بنابراین با افزایش نرخ ارز قیمت این محصوالت باال رفته و توانایی
خرید خانوارها کاهش مییابد .متغیر رشد درآمد سرانه طبق تئوریها و معادلهی مصرف اثری مثبت و
معنادار بر قدرت خرید کاالی بادوام دارد ،چنانچه درآمد یک واحد رشد داشته باشد قدرت خرید کاالی
بادوام با ضریب  8/92افزایش مییابد .نرخ بیکاری نیز بهدلیل وجود انتظارات درآمدی و بهوجود آوردن
شوک درآمدی به خانوار قدرت خرید آنها را بهاندازهی  0/15کاهش میدهد .کمترین تأثیر را نیز نرخ
بهرهی حقیقی با ضریب  -0/03داشته است که نشان میدهد طبق نظریهی مصرف بین دورهای فیشر
با کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه ،فرصت خرید کاالهای بادوام مصرف آینده با اخذ تسهیالت بانکی
یا خرید اقساطی به زمان حال منتقل میشود .الزم به ذکر است که همهی متغیرها دارای اعتبار آماری
هستند.
جدول  :4برآورد ضرایب دومرحلهای آرالنو -باور /بوندل– باند

متغیر
ضریب ثابت

متغیر
ضریب
ثابت

ضریب

آمارهی t

احتمال آزمون

5/64

7/53

0/000

برآورد فاصلهای %95
4/1629

7/1104
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نابرابری درآمد

Cg

-0/43

-8/87

0/000

-0/5258

-0/3348

خط فقر نسبی

Poor

-0/06

-5/11

0/000

-0/0835

-0/0371

رشد درآمد سرانهی
حقیقی

Y

8/92

430/67

0/000

8/8848

8/9663

نرخ ارز حقیقی

Re

-5/73

-5/79

0/000

-7/6877

-3/7894

نرخ بهرهی حقیقی
نرخ بیکاری

R

-0/0472
0/000
-5/32
-0/03
-0/1976
0/000
-6/36
-0/15
متغیرهای وقفهی اول  GMMو وقفهی اول فضایی SAR

وقفهی اول متغیر
وابسته
وقفهی اول فضایی

U

-0/0217
-0/1043

dg.L1

0/009

1/96

0/051

-0/0000613

0/0189605

W1y_dg

-0/007

-5/51

0/000

-0/0103

-0/0049

منبع :یافتههای پژوهشگر.

شرط سازگار بودن برآوردگرهای دومرحلهای آرالنو -باور /بوندل – باند به اعتبار متغیرهای ابزاری
مورداستفاده در تخمین دارد ( .)Arellano and Bond, 1991برای ارزیابی اعتبار این متغیرها از آزمون
سارگان استفاده میشود ،این آزمون دارای توزیع کایمربع است .ضرایب نیکوئی برازش فضایی و
گشتاوری نشان میدهند که مدل بهدرستی تصریحشده است .آمارهی آزمون سارگان در جدول ()5
بیانگر انتخاب درست متغیرهای ابزاری است ،در اینصورت خودهمبستگی بین متغیرهای ابزاری و
جمله خطا وجود ندارد.
جدول  :5آزمونهای تصریح مدل GMM-DPD

نوع آزمون
آزمون والد
آماره فیشر )F(8, 300
Raw Moments 𝑅2
Raw Moments 𝑅̅2
(Buse, 1973) 𝑅2
(Buse, 1973) 𝑅̅2
)Root MSE (Sigma

آزمون بیششناسایی  LMسارگان

ضریب
1528203/05
191025/38
0/9930
0/9929
0/9998
0/9998
0/6095
23/205

منبع :یافتههای پژوهشگر.

 -4-5آزمون وجود اثرات خودهمبستگی هیأترئیسهی فضایی

احتمال
0/000
0/000
-

1/000
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در مدلهای  SAR-SGMM-DPDاز سه نوع آزمون برای نشاندادن وجود اثرات فضایی استفاده
میشود .در آزمون خودهمبستگی فضایی برای جمالت اخالل از آزمونهای مورآن  MIعمومی ،گری
 GCعمومی ،گتیس-اوردز  G0عمومی ،مورآن  MIجمالت اخالل( LM ،بوریدج) و ( LMروبوست)
استفاده شده است که آمارهی آزمون حاکی از رد نشدن فرضیهی صفر دارد؛ یعنی خودهمبستگی فضایی
برای جمالت اخالل وجود ندارد .همچنین در آزمون خودهمبستگی فضایی برای وقفهی اول فضایی
متغیر وابسته آزمونهای وقفهی ( LMآنسلین) و وقفهی ( LMروبوست) نیز نشان میدهند که
فرضیهی صفر رد نشده و خودهمبستگی فضایی برای وقفهی اول فضایی متغیر وابسته وجود ندارد و در
آخر نیز آزمون خودهمبستگی فضایی همزمان جمالت اخالل و وقفهی متغیر وابسته در آزمون LM
) .SAC (LMErr + LMLag_Rفرضیهی صفر را رد نکرده که گواهبر عدموجود خودهمبستگی
فضایی همزمان جمالت اخالل و وقفه متغیر وابسته است .با توجه به اینکه در این پژوهش از مدل
گشتاورهای تعمیمیافتهی فضایی استفاده شده است ،آزمونهای خودهمبستگی فضایی به آزمون وجود
همبستگی فضایی به بیشتر از یک تفاضل میپردازند؛ زیرا متغیر وابسته بهعنوان متغیر مستقل در سمت
راست مدل وارد شده است و مدل با یک تفاضل پویا شده است ،طبیعی است که خودهمبستگی از
درجهی اول وجود دارد و آزمونهای انجامشدهی خودهمبستگی بیشتر از یک تفاضل را ارزیابی میکنند
که در صورت وجود بیشتر از یک تفاضل در خودهمبستگی ،ضرایب برآورد شده تورشدار خواهند و
همچنین کارآیی نخواهند داشت.
جدول  :6آزمون وجود اثرات خودهمبستگی هیأترئیسهی فضایی
نام آزمون
مورآن  MIعمومی
گری  GCعمومی
گتیس -اوردز G0
عمومی
مورآن  MIجمالت
اخالل
( LMبوریدج)
( LMروبوست)

احتمال
آماره
نماد
آزمون
آزمون خودهمبستگی فضایی برای جمالت اخالل
0/8021
-0/0154
GLOBAL Moran MI
0/4596
0/5543
GLOBAL Geary GC
GLOBAL Getis-Ords
GO

0/0154

0/8021

Moran MI Error Test

-0/0011

0/9991

نتیجه آزمون

عدم رد فرضیهی صفر که نشان
میدهد جمالت اخالل ،دارای
خودهمبستگی فضایی نیستند.

0/7998
0/0643
)LM Error (Burridge
0/4077
0/6855
)LM Error (Robust
آزمون خودهمبستگی فضایی برای وقفهی اول فضایی متغیر وابسته
0/5300
0/4666
وقفه ( LMآنسلین)
عدم وجود خودهمبستگی
)LM Lag (Anselin
فضایی وقفهی متغیر وابسته
1/1511
2/2833
وقفه ( LMروبوست)
)LM Lag (Robust
آزمون خودهمبستگی فضایی همزمان جمالت اخالل و وقفهی متغیر وابسته
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)LM SAC (LMErr + LMLag_R

0/5446
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عدم وجود خودهمبستگی
فضایی همزمان

منبع :یافتههای پژوهشگر.

 -4-6آزمون ناهمسانی واریانس فضایی

در جدول ( )7آزمون واریانس ناهمسانی فضایی در مدل  SAR-SGMM-DPDرا نشان میدهد .در
جدول زیر طبق آزمونهای انگل ،بروش-گادفری و وایت ،فرضیهی صفر رد نمیشود؛ یعنی ناهمسانی
واریانس فضایی وجود ندارد ،ولی در آزمونهای هال-پاگان ،هاروی ،والد ،گلچسر ،کوک -ویسبرگ
فرضیهی صفر رد میشود که نشان میدهد ناهمسانی واریانس فضایی وجود دارد .به اینمنظور از سه
روش برای طرف نمودن واریانس ناهمسانی فضایی استفاده میشود )1 :استفاده از ماتریس فضایی)2 ،
معکوس ماتریس فضایی ،و  )3معکوس مربع ماتریس فضایی بهعنوان وزن در مدلهای وزنی استفاده
میگردد؛ که در اینجا از معکوس مربع ماتریس فضایی استفاده شد.
جدول  :7آزمون واریانس ناهمسانی فضایی در مدل SGMM-DPD

نماد آزمون

نوع آزمون

آمارهی آزمون

احتمال آزمون

Engle LM ARCH

انگل
هال -پاگان
هاروی
والد
گلچسر
بروش -گادفری
وایت
کوک -ویسبرگ

0/077
0/4175
12/3137
13/3671
5/8724
2/1624
9/3254
5/3526

0/7811
0/0666
0/0021
0/0003
0/0531
0/1414
0/8097
0/0207

Hall-Pagan LM
Harvey LM Test
Wald Test
Glejser LM Test
Breusch-Godfrey Test
)White Test - Koenker(R2
Cook-Weisberg LM Test

منبع :یافتههای پژوهشگر.

نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،ارزیابی اثرات نابرابری درآمد و خط فقر نسبی بر قدرت خرید کاالی بادوام است.
مدلهای متفاوتی برای نشاندادن همبستگی فضایی بین مشاهدات وجود دارد ،ولی در این پژوهش
بهمنظور برآورد مدل هیأترئیسهی فضایی از روش  SARاستفاده شده است .طبق جدول ( )4ضرایب
دومرحلهای آرالنو-باور /بوندل–باند را نشان میدهد؛ متغیرهای وقفهی اول ،متغیر وابستهی GMM
مثبت و معنادار بوده که بیانگر پویایی مدل است و نشان میدهد که یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر خرید
کاالی بادوام خانوارهای ایرانی قدرت خرید آنها در سالهای گذشته است .وقفهی اول فضایی SAR
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نیز منفی و معنادار است که نشان میدهد یک وابستگی فضایی منفی بین استانهای ایران وجود دارد.
نابرابری درآمد با ضریب  0/43اثر کاهشی بر قدرت خرید خانوارها دارد و هرچه نابرابری درآمد ،یعنی
فاصلهی درآمدی بین حداقل درآمد و حداکثر درآمد بیشتر شود قدرت خرید خانوار کاهش مییابد .خط
فقر نسبی ،اثر منفی بر قدرت خرید میگذارد و هرچه خط فقر افزایش یابد ،یعنی فاصلهی خانوارها تا
حداقل درآمد تعیینشده بیشتر شود ،قدرت خرید خانوار با ضریب  0/06کاهش مییابد.
نتایج بهدستآمده از مقاله ،نشان میدهد ارزیابی تأثیر فضایی متغیرهای نابرابری درآمد ،فقر نسبی،
رشد درآمد سرانهی حقیقی ،بیکاری ،نرخ ارز حقیقی و نرخ بهرهی حقیقی بر قدرت خرید حقیقی کاالهای
بادوام تأثیر دارند .مهمترین یافتهی کلیدی تحقیق هم این است که قدرت خرید در استانها تحتتأثیر
عامل واحد نیست ،بلکه عوامل مختلفی در شکلگیری قدرت خرید خانوار در استانها مؤثر هستند.
در این رابطه میتوان با ارزیابی زیرساختها ،ظرفیتها و توانمندیهای استانها و شناسایی
قابلیتهای صنعتی و جغرافیایی (طرح آمایش فضایی سرزمین) ،درآمدهای استانها را بهصورت متوازن
افزایش داد .بهنظر میرسد تمرکز استانها به قابلیتهای منطقهای و جغرافیایی میتواند تحول مهمی
در رشد اقتصادی استانها درپیداشته باشد .کاهش نابرابری و فقر در ابعاد مکانی و جغرافیایی منجر به
کاهش بیکاری و رشد درآمد سرانهی حقیقی منجر به افزایش قدرت خرید کاالی بادوام خانوار را بههمراه
خواهد داشت.
در اینراستا پیشنهادهای زیر ارائه میگردد.
 با توجه به وابستگی فضایی منفی بین استانهای ایران با ارزیابی دقیق و کسب اطالعات قابلاتکادر شناسایی ظرفیتها و توانمندیها استانها (طرح آمایش فضایی سرزمین) بهدنبال تحقق برابری و
عدالت سرزمینی و از بین بردن نابرابریهای منطقهای در کشور باشیم؛ بهطوریکه قدرت خرید تمامی
افراد جامعه به یک نسبت افزایش پیداکرده باشد.
 برنامهریزی هدفمند بر سرمایهگذاری روی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در مناطق مختلف کشورو همچنین توجه به اصل توسعهی پایدار میتواند منجر به کاهش نابرابری درآمد ،کاهش بیکاری و
افزایش درآمد در کلیهی مناطق کشور شده که خود باعث به حداقل رساندن نابرابریها در سطح جامعه
و تأثیر مثبت بر قدرت خرید کاالی بادوام خانوارها میشود.
 استفاده از تمامی ظرفیتها ،توانمندیها و مزیتهای کشور میتواند باعث افزایش تولید و کاهشواردات شود که این خود موجب جلوگیری خروج ارز از کشور شده و به کاهش نوسانات ارز کمک
میکند.
 با استفاده از اطالعات بهدستآمده از آمایش سرزمین میتوان هزینهی فرصت سرمایهگذاری راکاهش داد؛ هر منطقه به فراخور توان بالقوهی خودش که با مدیریت مناسب بهصورت بالفعل درمیآید،
جایگاهی را در این زنجیره به خود اختصاص میدهد.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the spatial effect of income inequality,
relative poverty, real per capita income growth, unemployment, real exchange rate
and real interest rate on real purchasing power of durable goods using the
generalized SAR-GMM-DPD spatial self-regression torque model with two-stage
coefficients. Arellano-Bover / Bundell-Bond is a random dynamic band between
provinces of Iran in the period 2006-2017. The results show that according to
Dosenbury's theory of consumption theory, durable goods have a broken demand
function; Thus, the first interval of the dependent variable with a coefficient of
0.009 has a positive effect on the purchasing power of durable goods. The first
spatial interval of SAR is also negative and significant -0.007 which indicates the
negative spatial dependence between the provinces of Iran, ie the effects of
independent variables on the dependent variable have indirect spatial and
geographical effects. Income inequality with a coefficient of -0.43 has a negative
effect on the purchasing power of durable goods of households. The relative
poverty line with a coefficient of -0.06 has a negative effect on purchasing power,
and as the relative poverty line moves to the upper deciles of income, the
purchasing power of durable goods decreases.
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