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مقدمه
بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد ،مودوارا اج لو دو موادوعاا لدرا
مطالعددددداا دربدددددی در ددددددوجا ااستددددداد ددددد
)(Yellen, 2014. Bernanke, 2016. Draghi, 2016

در

بدددددودا اسددددد

وجیع درآمد ،بدو عادوا یادی اج

مؤلفومای مهم وسعو ااستادی مویشو مورد ولو ااستاددانا و دولد مدا بدودا
اس

موالو با نابرابری مدای درآمد،ی در میدا اددراد و ماداتل میس دا یادی اج

چالشمای مهم در جمیاو وسعو ااستادی اس
دوع ثروا در دس
دام دقر امری عادی اس

در بسیاری اج نقاط لها مشدام،ا

ع،ا ان ،ی اج ادراد لامعو و باای مان ،ا ثری

لوعی

) (Pede et al, 2012ادزایش ندابرابری دارایی یتدیص

ماابع را ب ،ر می ا ،قااای ل و رش ،ولی ،را مح،ود می اد ،و سدب
مترف و سرمایوگراری میشود ) (Berg et al, 2018گسدسر
موا اس

در

دامش

ندابرابری مویادی

مادر بو ادزایش ب،می خانوار دبا

در باجار داراییمدای و اددزایش

بیثبا ی مالی شود ) (Kumhof et al, 2015واعی

وجیع درآمد ،در مدر شدوری

ع وا بر لابومای ااستادی در ابعاد سیاسی و السواعی نیز دائز اموی

و

اسد

مر رویارد ااستادی بو وجیع درآم ،نداگزیر ییامد،مای سیاسدی و السوداعی نیدز
خوام ،داش

با ولدو بدو اید مسدائل اثدراا دوجیعی سیاسد گدراری یدولی

نگرانیمای ل،ی در بی سیاسد گدرارا ایدداد دردا اسد
بیش بزرگی اج ادبیاا نابرابری بر أثیر سیاس
اس

()Bernanke, 2015

یولی بدر ندابرابری مسور دز بدودا

) (Acemoglu and Johnson, 2012. Stiglitz, 2015عود،ا تردد،ارا سیاسد

یولی اذعا می اا ،و سیاسد

یدولی اج تریدل دامش ندره بهدرا و ود

بدو
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سرمایو گراری با امش ندره بیاداری بدو بهبدود ندره بیاداری ود
) (Coibion et al, 2014در سو

مقابل برخی محققا بیا می اا ،و سیاس

انبساتی می وان ،نابرابری را اج تریل أثیر آ بدر ایود
دم ،در مورد ایو
یولی بر ایو

مدی اد،

داراییما اثر دایل بو ر ی

یولی

دارایدی و دورم اددزایش

درآمد ،خدانوار و دأثیر سیاسد

داراییمای میس دا بسدسگی دارد ) (Furceri et al, 2018بدو عبدار ی

دیگر دی،گاا سیاس

یولی بو ویژا در شورمای در دال وسعو با ایدداد دورم روند،

نابرابری را مواد اسد

اج وادعی

دع دی بد ،ر اد،

مطالعاا گسسرداای در جمیاو أثیراا سیاس

)(Karahan and Ozkan, 2013

یولی بدر ااستداد د

و باجارمدای

مالی ولود دارد اما آثار وجیعی و اج لو و آثار غیرخطی آ ماوج بو تور گسسردا
مورد بررسی ارار نگردسو اس

اج سوی دیگدر دأثیر سیاسد

یدولی بدر ندابرابری

دشوار اس ؛ جیرا بسیاری اج انالمای انسقال ولود دارد تی سالمای اخیر روند،
نابرابری وجیع درآم ،و رون ،اما،ا خود را اج سدال  1380دا  1390تدی دردا
بود دوبارا رون ،صعودی بو خود گردسو اس
ورم اج مواردی اس
نقش و اموی

ادزایش ددم نقد،یاگی بیاداری و

و بو ای رون ،صعودی نسدب

دادا شد،ا اسد

بدا ولدو

سیاس گراری یدولی در روند ،ندابرابری و مویادی رشد ،ع دیم

نق،یاگی تی سالمای اخیر در ایرا ای مطالعو بو بررسی أثیر اثراا غیدر خطدی
نق،یاگی بر نابرابری وجیدع درآمد ،در ایدرا تدی دورا  1360-1396بدا رویادرد
 NARDLمییرداجد
ادبیات نظری
ادبیاا نابرابری وجیع درآم ،دالیل بسیاری برای نابرابری ارائو ردا اس
ندابرابری را بدو ییشدرد مدای ااولویید

برخدی

)(Acemoglu, 2012. Bivens, 2015

ویژگیمدای لوعید شااسدی ) (Karahan and Ozkan, 2013و سداخسار بداجار دار
) (Furceri and Loungani, 2015نسب
نابرابری ااادو ش،ا اس

داداان ،اخیراً سیاس

یولی نیدز بدو ادبیداا

) (Furceri et al, 2018ادبیاا ن ری آثار وجیعی سیاس

یددولی ایدد اثددراا بددو اثددراا مسددسقیم و غیرمسددسقیم قسددیم ددردا اسدد
)(Gornemann et al, 20166. Kaplan et al, 2017. Luetticke, 2018

دأثیراا مسدسقیم
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در مشوقمای یساند،اج و

با ییام،مای ع،یل لزئی ناشی اج غییر در نره سیاس

واممای خانوار و مویای درآم ،و ب،می خالص مدالی آ مدا بدا دفدا اشدسغال
ای و

ما و دسسوزدشا اندام میشود اثر مسسقیم سیاس

خانوارما بسسو بو داراییمای آ ما موا اسد
نرهمای یایی ر سیاس

یولی انبساتی بر درآمد،

در دل خانوارمدا مسفداوا باشد،

باعث امش درآم ،بهرا اج سپرداما و سایر دارایدیمدای

دارای بهرا میشون ،ای امر واعی

خانوارمای یر درآم ،را ب ،ر مدی اد،؛ جیدرا

بیش بزرگی اج درآم ،آ ما اج داراییمای مالی و یسان،اج سپرداما ناشی میشدود
خانوارمای با درآم ،مسوسط و م درآم ،و دارایی مالی ن،ارن ،بسیار م ر حد
أثیر ارار میگیرن ،در نسیدو امش نره بهدرا مواد اسد
ددامش دمدد،

)et al, 2018

ندابرابری درآمد ،را

 (Ampudiaاثددراا غیرمسددسقیم در نسیدددو یاس د مددا

(عاسالعول) عادل عوومی ایو ما دسسوزدما باجدا و اشسغال در نسیدو غییر در
سیاس

یولی ناشی میشدود دامش ندره سیاسد

باعدث غییدر در مزیادومدای

خانوارما و سرمایوگراری باگااما میشدود و ماددر بدو اددزایش ولید ،اشدسغال و
دسسوزد میشود اثراا غیرمسسقیم بسدسو بدو مابدع درآمد ،و وادعی
می وان ،در بی خانوارما ناموگ باش،

درآم،شدا

)(Coibion et al, 2017

اج لو و مهم ری بیشمای مؤثر دیگر بر نابرابری باجار ار اسد
بیااری با غییراا بسیاری در ااستاد موراا اس

اددزایش

و ییام،مای یییی،اای در وجیدع

شیتی درآم ،دارد ع وا بدر ادررمای درآمد،ی دو اددراد بیادار نیدز مسحودل
میشون ،بیااری باال ر نیز بر سهام عوامل درآم،ی أثیر میگرارد سدهم سدود بدو
تور معوول در دورا ر ود ااستادی امش مییاب ،و اج آ لا دو گدروامدای بدا
درآم ،باال بیش نسبساً باالیی اج درآم ،خود را اج درآم ،سرمایو دریادد
با ی

ماانیسم غیرماعطا درگیر میشون ،بیااری مویای

ارار میدم ،و بو نوبو خود موا اس

مدی ااد،

دورم را حد

دأثیر

بر وجیع شیتی درآمد ،دأثیر بگدرارد

)(Claeys et al, 2015

« وجنسس» )1955( 1نیز در مقالوای با عاوا رش ،ااستادی و ندابرابری درآمد،
1. Kuznets
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مطرح ش ،وی با اسسفادا اج آمارمای ارییی شورمای انگ یس آلودا و ایداالا
مسح،ا آمریاا بو برآورد دربی أثیر رش ،ااستادی بر وجیع درآم ،یرداخ

نسایج

نشا داد و در مسیر وسعو ااستادی مر شور رون ،نابرابری درآم ،ابس،ا ادزایش
مییاب ،و یس اج ثاب

مان ،در سطحی معی

بو ،ریج امش مییاب ،ای روند،

بع،ما بو ماحای  Uمعاوس مشهور ش ،وجنسس دو وسدعو ااستدادی را درایاد،
گرار اج ااستاد ساسی (روسسایی) بو ااستاد ل،ی( ،شهری) میدانس
و در مرادل اولیو وسعو بو ع

بیا می اد،

اخس ف دسسوزد در بیشمای سداسی و ل،ید،

وجیع درآم ،نامسعادل میشود در مرادل بع ،در نسیددو لدر

عد،اد بیشدسری اج

مردم بو بیش ل،ی ،وجیع درآم ،بهبود می یابد ،و بدو د،ریج بدا ویدا

شد،

نیروی ار در بیش ساسی دسسوزدما در اید بیدش نیدز اددزودا مدیشدود و بدو
دسسوزد بیش ل،ی ،نزدی

خوام ،ش ،او مویای نشدا داد دو وجیدع درآمد،

شیتی در شورمای م ر وسعو یادسو نسب
اس

بو شورمای وسعو یادسو ندابرابر ر

.

مطالعات خارجی
«گالی و مایو » )2001( 1اج دو دی،گاا ن ری و دربی بو شریح اثر سیاس

یولی

و ورم بر نابرابری ااستادی در شورمای در ددال وسدعو یرداخساد ،اج دید،گاا
ن ری دریادسا ،و الرای سیاس مای یولی انقباای در شورمایی و دورم بداال
دارن ،در امش نابرابری مؤثر وااع ش،ا اس
ااستادمایی با ورم یایی
االد

ید

مول

ادزایش نابرابری ش،ا باشد« .،شدا » )2002( 2در

مد،ل خودرگرسددیو بدرداری ( )VARاثددراا عو ادرد ااستدداد د

(مسغیرمایی چو عراو یول میارج دول
را بررسی ردا اس
برابر عوامل

اج سدوی دیگدر دامش دورم در

ورم و بیااری) بر نابرابری درآمد،ی

نسایج مطالعو نشا می دم ،و میدارج دولد

و بیاداری در

ااستادی دیگر ماابع مهم ری برای غییر یرا ا،گی درآم ،مسسا،

1. Galli and Hoeven
2. Shan
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«سایای و دراس » )2014( 1در مطالعوای بو بررسی آثار وجیعی سیاس
یای با اسسفادا اج ی
و سیاس

م،ل خودرگرسیو برداری ( )VARیرداخ

یدولی در

نسایج نشا داد

غیرمسعارف یولی نابرابری وجیع درآم ،را در یای ادزایش دادا اسد

«میوسیر و چا ری» )2017( 2بو ح یل فاوامای عاسالعول بیشمای میس دا
مرا ش بو نوسداناا سیاسد مدای یدولی یرداخساد ،نسدایج نشدا داد دو صداایع
اسسیرالی صاع
نسب

ساخ

بو شوک سیاس

و ساج مسلما و رسسورا دعالی مدای مدالی و بیودو

یولی وا اش دساس ری نسب

بو سایر صاایع داشسواند،

دار ری و مواارا ( )2018در مطالعوای بو بررسی أثیر شوکمای سیاس

یدولی

بر نابرابری وجیع درآم ،در ماسیبی اج  32شور وسعو یادسو با رویارد یاندل دیسدا
یرداخسا ،نسایج ای مطالعو نشا داد و شوکمای سیاس
در اار ورم أثیر مثب

یولی در اید

شدورما

و معایداری بر نابرابری وجیع درآم ،داشسوان،

مطالعات داخلی

لرلرجادا و اابالی ( )1384أثیر درآم،مای نفسدی بدر وجیدع درآمد ،در ایدرا را
بررسددی ددردا و بددو ای د نسیدددو رسددی،ن ،ددو سددرانو ولیدد ،ناخددالص داخ ددی
سرمایو گراری بیش ختوصی درآم،مای مالیا ی و میارج سرمایوای اثر مثب

بر

وجیع درآم ،داشسو در دالی و ورم بیااری درآم،مای نفسی و میدارج لداری
دول

اثر مافی بر وجیع درآم ،دارند ،داودی و برا دی ( )1386در مطالعدوای بدو

بررسی آثار سیاس مای ااستادی بر وجیع درآمد ،در ایدرا بدو شدبیوسداجی آثدار
سیاس مای میس ا ااستاد

بر وجیع درآم ،برای سال مدای  1382-1390بدا

أ ی ،بر آثار سیاس مای یولی و ارجی یرداخسا ،نسایج نشا داد و سیاسد مدای
انبسدداتی یددولی یعاددی ادددزایش در ذخددایر بددانای و ادددزایش در اعسبدداراا بیددش
ختوصی در عی دال و رش ،ااستادی را ادزایش میدما ،آثار ادزایش نابرابری
را بو دنبال داشسو اس
مادر ش،ا اس

و ادزایش نره ارج در رییم ارجی شااور بو ادزایش نابرابری

در رییم ارجی ثاب

نیز امش نره ارج در شرایطی می واند ،بدو
1. Saiki and Frost
2. Moussir and Chatri
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ادزایش نابرابری مادر گردد براساس سایر نسایج نیز سیاس مای انبساتی یولی بو
امش نابرابری درآم ،مادر نش،ا اس

یروی و تامریدرد ( )1387در مطالعوای

بو بررسی أثیر سیاس مای یولی بر دقر و وجیع درآم ،در ایرا تدی دورا جمدانی
 1360-1384یرداخسا ،نسایج نشا داد و سیاس

یولی در راسسای دامش دقدر و

نابرابری عول نوی ا ،ای نسایج بو ورمجا بود سیاس مای یدولی و بسدسو بدود
مسیر أثیرگراری عراو یول بر سرمایوگراری و اشدسغال نسدب

دادا شد،ا اسد

نودرسسی و محو،ی ( )1388در مطالعوای بو بررسدی اثدراا شدوک مدای ااستداد
بر وجیع درآم ،در ااستاد ایرا در ابس،ا با اسسفادا اج الگوی  VARیرداخساد،
نسایج دا ی اج آ اس

و ادزایش درآم،مای نفسی در و اا م،ا نابرابری وجیدع

درآم ،در مااتل روسسایی و شهری را امش میدم ،در دالی و در ب ا ،م،ا بدو
ادزایش نابرابری در ماداتل شدهری ماددر مدیشدود عتداری آراندی و موادارا
( )1388در مطالعوای با عاوا أثیر سیاس مای یولی بر وجیع درآم ،در ایدرا بدو
ای نسیدو رسی،ن ،و أثیر ای سیاس
میا م،ا و ب ا،م،ا مسفاوا اس
یولی ب داص و مول

بر وجیع درآم ،در ایرا در و داامد،ا
ادزایش ددم یول بدو عادوا معیدار سیاسد

ادزایش نابرابری درآم،ی نویشود ب او اج سال دوم بو بع،

اثراا ش،ی ،اا،ای نابرابری سیاس

انبساتی یولی آغاج میشدود و در دورامدای

بع، ،اوم مییاب ،عردانی و ناا ی ( )1394در مطالعوای بدا عادوا دأثیر سیاسد
یولی بر نابرابری درآم،ی در ایرا نشا دادن ،و دأثیر سیاسد

یدولی بدر وجیدع

درآم ،در ایرا  -بدرای دورا جمدانی  1392-1344در و داامد،ا میدا مد،ا و
ب ا،م،ا مسفاوا اس

بو توری و با اعوال ی

سیاس

یولی انبسداتی در یداج

دورای اول نابرابری غییر چا،انی نوییاب ،یس اج آ و ا د،ود دورای ششدم و
مفسم شام ،امش نابرابری درآم،ی بودا و سپس نابرابری ادزایش مدییابد ،و در
نهای

در دو دورا آخر نابرابری امش مییاب ،سیفییدور و موادارا ( )1397در

مطالعوای بو بررسی آثار سیاس
فای

اعسبداری خدرد بدر شداخص دوجیعی درآمد ،بدو

اسسا مای شور تی دورا جمانی  1387-1392یرداخساد ،نسدایج نشدا داد

در اسسا مای با درآم ،سرانو یایی خانوار ادزایش نره رش ،اعسباراا اعطایی خرد
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بانای نره رش ،سرانو ولی ،ناخالص داخ ی نره مشار

ااستادی ندره رشد،

درآم ،سرانو خانوار و نره رشد ،اعسبداراا مزیادوای سدب

بهبدود وجیدع درآمد،

میشود اما ادزایش نره ورم سب

ادزایش نابرابری میشود در م،ل اسسا مای بدا

درآم ،سرانو باالی خانوار ادزایش نره مشار

ااستدادی ندره رشد ،اعسبداراا

مزیاوای نره رش ،اعسباراا خرد بانای باعث اددزایش ندابرابری وجیدع درآمد ،و
نره رش ،درآم ،سرانو خانوار و نره رش ،سرانو ولی ،ناخالص داخ ی سب

بهبود

وجیع درآم ،میشود ا یاذ سیاس مای اعسباری خرد در اسسا مای با درآمد ،بداال
سب

ب ،ر ش ،وجیع درآم ،و در اسسا مای بدا درآمد ،یدایی سدب

وجیع درآم ،میشدود .داوودی و سدرال

بهسدر شد،

( )1398در مطالعدوای بدو بررسدی اثدر

سیاس مای یولی بر وجیع درآم ،در بیش شدهری و روسدسایی تدی دورا جمدانی
 1338-1393یرداخسا ،نسایج نشا داد و سیاس

یولی انبساتی در و داا مد،ا

وجیع درآم ،را بهبود میدم،؛ اما در ب ا،م،ا وجیع درآم ،را بو دلیل اثر دورمی
ب ،ر می ا ،ادزایش سهی ا اعطایی در و اام،ا اری

لیای ل و ادری

لیای بیش شهری و روسسایی را امش می دم ،اما در ب ا،م،ا اری

لیادی

ددل شددهری و روسددسایی را ادددزایش مددی دمدد ،ددامش نددره ذخددایر اددانونی در
لیای را امش می دم ،اما در ب ا،م،ا اری

و اام،ا ارای
غییر ن،ادا و ارای

لیای دل را

لیای در بیش شهری و روسسایی را ادزایش مدی دمد ،اثدر

امش نره ذخایر ااادی مانا ،اثر امش نره ذخایر اانونی اس
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در ای مطالعو اج شال خاصی اج رو

 NARDLاسدسفادا خوامد ،شد ،دو اخیدراً

وسددط «شددی و مواددارا » )2014( 1وسددعو یادسددو اس د

ای د رو

مددی واندد،

مم لوعی نامسقار و غیرخطی بی مسغیرما را بو تویر باش ،و در نسیدو ادادر بدو
بررسی اثراا نامسقار و غیرخطی ب ا،م،ا و و داامد،ا بیدش شداورجی بدر
شهرنشیای اس

رو

NARDL

شال خاصی اج درم

 ARDLخطدی «یسدرا و

1. Shin et al
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مواارا » )2001( 1اسد

69

دو امادا بررسدی عد،م قدار در روابدط ب ا،مد،ا و

و اام،ا بی مسغیرما را درامم میآورد مزید

 NARDLنسدب

رو

بدو سدایر

رو مای مملوعی ای اس

و ارایی آ در م،لمدای دارایدی مشدام،اا دم

مویای ای رو

برای دالسی و مسغیرمدای وادیحی مد،ل درو جا

)2014

 (Narayan,مویای ای آجمو را می وا صرفن در

باال ر اس

باشا ،نیز اربرد دارد

اج ایااو مسغیرمای م،ل ام ً ) I(0و ) I(1یا ر یبی اج مر دو باشا ،بو دار بدرد اج
یویداییمدای و داامد،ا را در بیدش تدحیح خطدا وارد

سوی دیگر ای رو

نوی ا (Banerjee et al, 1993) ،اسسفادا اج م،ل  NARDLع وا بر دزیو و ح یل
غیرخطی روابط و اام،ا و ب ا،م،ا میا مسغیرمدا اج ااب ید
قار مولود میا مسغیرما برخدوردار اسد

مد،لسداجی عد،م

بدا مد،ف بررسدی اثدراا غیرخطدی
ااندومدای مثبد

نوساناا نق،یاگی بر نابرابری وجیع درآمد ،در ایدرا
نق،یاگی دزیو میشود بو عاوا مثال اانومدای مثبد

نقد،یاگی ( M+و  )Pبدر

اساس عریا گرندر و یو ( ))2002بو صورا مدووع دوعدی مثبد
مثب

و مافدی

(الدزای

نق،یاگی ( ))Mعریا و بو صورا رابطو شوارا ( )1محاسبو میشود:
(= Max (∆𝑀, 0) )1

+
∑1396
𝑡𝑀∆ 1360

=

𝐼𝑛𝑑𝑡+

–

اانومای مافی نق،یاگی (  Mو  )Pنیز بر اساس عریا گرنددر و یدو ())2002
بو صورا مدووع دوعی مافی (الزای مافدی نقد،یاگی) عریدا و بدو صدورا
رابطو شوارا ( )2محاسبو میشود:
()2

−
= ∑1396
)1360 ∆𝑀𝑡 = Min (∆𝑀, 0

یس اج اسسیراج اانومای مثب

و مافی برای نق،یاگی در نهای

رابو شوارا ( )3برآورد خوام ،ش:،
𝑞

𝐼𝑛𝑑𝑡−

−
𝑗+ 𝜃𝑗− , 𝑀𝑡−
) + ∑𝑗=0(𝜃𝑗 , 𝑋𝑡−𝑗 +

+
𝑗𝜃𝑗+ , 𝑀𝑡−

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑡−𝑗 +

م،ل بو صدورا

𝑗𝜑 ∑𝑝𝑗=1

= 𝑡𝑖𝑛𝑖𝐺

(𝜃𝑗, 𝑋𝑡−𝑗 ) + 𝜀𝑡 )3

و 𝑋 بیا گر تیفی اج مسغیرمای مؤثر بر اری

لیادی در ایدرا اسد

دو شدامل

ولی ،ناخالص داخ ی ( )GDPو بیااری ( )Uneاس
1. Pesaran et al
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یو دادامای برای ای مطالعو اج بیش سریمای جمانی بان
هیو ش،ا اس

مر دزی ایدرا

1

()1

نتایج آزمونهای مانایی
ی

اصل مهم در برآورد م،ل رگرسیونی بررسی مانایی مسغیرما اس

ای و ا ثر مسغیرمای سری جمانی
مم لوعی در ااستادسادی الجم اس

با ولدو بدو

ااستادی نامانا مسسا ،باابرای

تبل ن ریدو

داذ

بدو

برای بررسی رگرسدیو

نسدب

مانایی مسغیرما اتویاا داصل رد در ای مطالعو مسغیرمای مورد بررسی در اید
مطالعو با اسسفادا اج آجمو ریشو واد ،دیادی -ددولر عودیم یادسدو ( )ADFمدورد
آجمو ارار گردسو اس
( )2بو ر ی

و درلو لوعی آ ما مشدیص شدود لد،ول  1و لد،ول

نسایج آجمو ریشو واد ADF ،برای سطح داداما و فاال مر بو اول

مسغیرمای نامانا را نشا میدم،
جدول  .1نتایج آزمون  ADFروی سطح متغیرها
متغییر

p-value

آماره آزمون
-3/87
-3/92
-6/02
-0/39
-3/46

M+
MUne
GDP
GINI

0/00
0/00
0/00
0/89
0/01

نتیجه
مانا
مانا
مانا
نامانا
مانا

مابع :نسایج حقیل

نسایج نشا میدم ،و بو لز مسغیر

GDP

سایر مسغیرمای حقیل ماندا بدودا اسد

جیرا ا،ر مط ل آمارا محاسبو ش،ا  ADFاج مقادیر بحرانی بیشسر اس
ل،ول  2می وا نسیدو گرد
یعای نامانا اج درلو ی

و مسغیر  GDPبا ی

با ولدو بدو

بار فاالگیری مانا میشون،؛

یا ) I(1اس

جدول  .2نتایج آزمون  ADFروی تفاضل مرتبه اول GDP

متغییر

آماره آزمون

p-value

نتیجه

GDP

-4/48

0/000

مانا

مابع :نسایج حقیل
1. tsd.cbi.ir
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برای برآورد م،ل تحیح خطا ابس،ا مم لوعی یا رابطو ب ا،مد،ا بدی مسغیرمدای
م،ل مورد بررسی ارار میگیرد با ولو بو ای و سریمای جمدانی مدورد اسدسفادا
برخی ) I(0و برخی ) I(1مسسا ،باابرای می وا اج رو

خود وایح بدرداری بدا

وافددومددای گسددسردا ( )ARDLاسددسفادا ددرد البسددو رو

غیرخطددی  ARDLبددرای

دادامای مانا اج درلو ی

نیز اابل اسسفادا اس

مسغیرمای م،ل می وا اج آجمو

برای بررسی رابطو ب ا،م،ا بدی

رانومای یسرا شی و اسدوی

( )2001مبسادی

بر رویارد یوی م،ل تحیح خطای غیرمقید )UECM( ،اسدسفادا درد در ابسد،ا
بای ،تول وافو بهیاو عیی شود براساس معیار شوار ز -بیزی تول وافدو بهیادو 1
بودا اس

با اسسااد بو تول وافو بهیاو با اسسفادا اج نرمادزار ایویدوج و رو

OLS

م،ل یوی جدا میشود
یس اج برآورد رگرسیو دوق له

دتول اتویاا اج ولود رابطو ب ا،م،ا

ای ،جیر را اعوال می ایم

𝐻0 : 𝜑1 = 𝜑2 = 𝜑3 = 𝜑4 = 𝜑5 = 𝜑6 = 𝜑7 = 0

آمارا آجمو بو دس

آم،ا اج اعوال ای ،دوق بر م،ل برابدر بدا  4/93اسد

بد،و

ولو بو ایااو مسغیرمای مر ور ) I(0یا ) I(1مسسا ،آمارا مر ور دارای وجیع نرمال
نیس

اج ای رو با مقادیر بحرانی ارائو ش،ا وسط یسرا شی و اسدوی

مقایسو میشود موا تور و در ل،ول  3ارائو ش،ا اس

()2001

د ،باال و یایی مقدادیر

بحرانی در سطح  95درص ،در باجا  2/39-3/38ارار میگیرد
جدول  .3نتایج آزمون ( Fباند) غیر خطی برای وجود رابطه بلندمدت
آماره F

4/93

در سطح  90درصد

در سطح  95درصد
)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

4/01

2/86

3/52

2/45

مابع :نسایج حقیل

با ولو بو ایااو آمارا آجمو بیشسر اج مقادیر بحراندی ارائدو شد،ا در لد،ول بداال
اس

درایو ع،م ولود رابطو ب ا،م،ا میا مسغیرمای الگدو رد مدیشدود بدرای

یوی رابطو ب ا،م،ا بی مسغیرمای الگو اج رویارد مد،لسداجی یسدرا و شدی
( )1999و م،ل تحیح خطای غیرمقی )UECM( ،اسسفادا میشود نسایج داصل ار
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رابطو ب ا ،م،ا در ل،ول  4ارائو ش،ا اس
جدول  .4نتایج رابطه بلندمدت
نتیجه
معنیدار
معنیدار

آماره t

3/22
1/69

ضریب
0/1804
-0/0374

معنیدار
معنیدار

3/11
2/78

0/3075
0/2490

متغیر
M+

-

M

GDP
UNE

مابع :نسایج حقیل

نسایج رابطو ب ا،م،ا نشا میدم ،و شوکمای مثب
نابرابری وجیع درآم ،داشسو اس

سیاس

یولی أثیر مثبسی بر

موا تور و بیا ش ،سیاس

ادزایش سطح عوومی ایو ما و ورم ماددر بدو گسدسر
شرایط ورمی ادراد دقوق بگیر دسسوزدشا مسااس

یدولی اج تریدل

ندابرابری مدیشدود در

با نره ورم ادزایش نوییابد،

و در نسیدو دسسوزد وااعی امش مییاب ،اج ترف دیگر ادرادی و دارای سدرمایو
دیزیای مسسا ،بو واسطو نره ورم بو تور مرا

بو ارج

دارایدی ایشدا اادادو

میشود ای امر در وااع نوعی انسقال دارایی اج اددراد دقدوقبگیدر بدو اددراد دارای
در نسیدو ورم می وان ،بو ادزایش شدااف درآمد،ی و بد ،ر

سرمایو دیزیای اس

ش ،وجیع درآم ،مادر شود البسدو گدامی دورم ماددر بدو بهبدود وجیدع درآمد،
نابرابری بیش ر و مر واد

می شود اگر ورم شامل االمای اساسی باش ،مول

ورم شامل االمای لو س باش ،اید ندابرابری وسدر مدیشدود مویادی اثدراا
شوکمای مافی سیاس

یولی بر نابرابری وجیع درآم ،مافی و معایدار بودا اس

اما مم معایداری و مم اری
بو عبار ی شوکمای مافی سیاس
اس

و می وا عاس دال

بیااری نیز بر وجیع درآم ،مثب
ادزایش دادا اس
اس

آ نسب

بو شوک مثب

سیاس

یولی م ر اس

یولی أثیر اعیا و مافدی بدر ندابرابری داشدسو
ورمی را برای آ ح یل رد ع مد
و معایدار اس

مسغیدر ندره

بو عبار ی بیاداری ندابرابری را

اثر سطح اشسغال بر وجیع درآم ،در مر ااستاد ای ناسو بد،یهی

و مر ادزایش در بیااری یا اشسغال نااص اج تریل ادزایش شوار ع،اد اددراد

م درآم ،بو ش،ی ،نابرابری وجیع درآم ،و

می ا ،ای دال

در شدورمای

در دال وسعو بو دلیل ی،ی،ا دوگانگی ااستاد ره میدم ،در صورا رایج ,اغ
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ن ریومای اشسغال نااص روی خت
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دوگانگی ااستادمای م وسعو یادسو أ ید،

می ورجن ،اثر ولی ،ناخالص داخ ی بر نابرابری وجیع درآم ،نیز مافی و معادیدار
بودا اس

رش ،ااستادی اج تریل ادزایش سطح درآم ،سرانو و مویادی اددزایش

درص مای اسسغال می وان ،بو بهبود واعی

وجیع درآم ،و

ا،

یس اج اتویاا اج ولود رابطو ب ا،م،ا بی مسغیرمای ااستادی مدی دوا اج
الگومای تحیح خطا ( )ECMاسسفادا رد ای الگوما بی نوسداناا و داامد،ا
مسغیرما و مقادیر عادلی ب ا،م،ا آ ما ار باط برارار می ااد ،بدا اسدسفادا اج اید
الگومددا نیرومددای م دوثر در و دداامدد،ا و سددرع
ان،اجاگیری میشود اری

نزدی د

شدد ،بددو ب ا،مدد،ا

لو و  ECMنشا میدم ،و در مر دورا چا ،درص،

اج ع،م عادل و اام،ا در نابرابری وجیع درآم ،برای رسی ،بو عادل ب ا،م،ا
ع،یل میشود؛ بو عبارا دیگر ای اری

نشا مدیدمد ،دو چاد ،دورا تدول

می ش ،ا نابرابری درآم،ی بو رون ،ب ا،مد،ا خدویش برگدردد لد،ول  5نسدایج
داصل اج یوی م،ل تحیح خطا را نشا میدم،
جدول  .5نتایج معادله تصحیح خطا
نتیجه

آماره t

ضریب

بیمعنی

1/14

0/0538

معنیدار

-3/89

-0/0657

معنیدار

1/99

0/0211

بیمعنی

-1/49

-0/109

معنیدار

3/11

0/209

معنیدار

-4/11

-0/498

معنیدار

-3/27

-0/286

معنیدار

-2/76

-0/32

متغیر
DM_P
)DM_P(-1
DM_N
)DM_N(-1
DUNE
DGDP
)DGDP(-1

)Ecm(-1

R2=0/73

f=75.12

مابع :نسایج حقیل

نسایج ل،ول دوق نشا میدم ،و اگر شو ی بو اری
دورا تول می ش ،ا بو رون ،ب ا،م،ا خود برگردد

لیای وارد شود د،ود 3
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آجمو ثباا برای مشیص رد ثباا م،ل و عیی ولود یا ع،م ولود شاسد
ساخساری مورد اسسفادا ارار میگیرد برای شییص ای امر اج آجمو مای مدرور
دوعی و مدووع مدرور دوعی باایواند،امدا ( CUSUMو )CUSUM Qاسدسفادا
میشود نسایج آجمو در ادامو ارائو ش،ا اس
نمودار  .1نمودار پایداری ضرایب ()CUSUMSQ

مابع :یادسومای حقیل
نمودار  .2نمودار پایداری ضرایب ()CUSUM

مابع :یادسومای حقیل

نسایج ای آجمو ما دا ی اج یای،اری ادرای

بدرآوردی دارد در لد،ول  6بدرای

شوکمای مثب

و مافی نق،یاگی بر ندابرابری وجیدع

بررسی مسقار بود ارای
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درآم ،آجمو وال ،ارائو ش،ا اس
جدول  .6نتایج آزمون والد برای بررسی تقارن شوکهای نقدینگی در روش  ARDLغیرخطی

-

)C(1)+=C (2

مقدار آماره (احتمال)
)0/000( 1/68

مابع :نسایج حقیل

نسایج آجمو وال ،برای رابطو ب ا ،م،ا نشا میدم ،و در سطح  5درص ،ساوی
ارای
مثب

شوکمای مثب

و مافی نق،یاگی را می وا رد رد باابرای اثر شدوکمدا

و مافی نق،یاگی بر نابرابری وجیع درآم ،مسقار بودا اس

نتیجهگیری و پیشنهادات
نسایج برآوردی با اسسفادا اج رو
بو شوکمای مثب

غیرخطی  ARDLنشا داد و نابرابری درآمد،ی

و مافی نوساناا نق،یاگی عاسالعول معایدار نشا میدمد،

نسایج آجمو وال ،نیز نشا داد اثر شوکمای مثب
وجیع درآم ،مسقار بودا اس

مویای نسایج بیا گر أثیر مثبد

أثیر مافی  GDPبر نابرابری در ایرا بودا اس
نیز ساجگار بودا اس

و مافدی نقد،یاگی بدر ندابرابری
ندره بیاداری و

و مطالعاا دربی در اید جمیادو

بر ای اساس لزوم ولو دول مردا بو سیاس مای یولی

سیاس مای مس تم اا،ا نق،یاگی و سیاس مای د

غییدر دماد،ا مسغیرمدای

باالخص ولی ،ناخالص داخ ی و نره بیااری بیش اج ییش مطدرح شد،ا و
بحث و أمل بسیاری را میت ب ،ی

نسیدو مهم و سیاسسی ای مطالعو اید اسد

و درامم آورد شرایط رش ،مسسور و یای،ار دو ادروری دری ااد،ام در لهد
اسرل مشال انفدار بیااری اس

نو اها برای وجیدع درآمد،ما جیدا آور نیسد

ب او اج تریل ایداد اشسغال و امش بیااری مول

بهبود آ نیز میگردد
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