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درآمد یعتوز  يو نابرابر یکارينرخ ب
)یرانا يها(مورد مطالعه: استان 

1حبیب انصاري سامانی

2ربابه خیل کردي
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چکیده
  ياقتصاد  يهاو بخش  یها، طبقات اجتماعگروه  ینب  یدرآمد مل   یمتقس  يدرآمد در اقتصاد که به معنا  یعتوز

مولفه  یکیاست،   اجتماع  یاصل  يهااز  م  یعدالت  اشودیمحسوب  هدف  نرخ   یرتاث  ییشناسا  یقتحق  ین. 
سا  یکاريب کنار  اصل  یردر  توز  یعوامل  بر  استان  یعمرتبط  در  برا  يهادرآمد  است.  از    ینا  يکشور  منظور 

 زننده  ینو تخم  یپانل   یايپو  یکشور و روش اقتصادسنج  يهادر سطح استان  1379  -1393ساالنه    يهاداده 
DOLS  یشکه افزا  دهدیارائه شده، نشان م  يشواهد آمار  ییدها در تامدل  ینتخم  یجاستفاده شده است. نتا 

همراه خواهد داشت، اما کشور را به  يهادر استان  ددرآم   یعتوز  ينابرابر  یشت، افزادر بلندمد  یکارينرخ ب
کوتاه  يارابطه  بدر  متغ  ینا  نیمدت  ن  یردو  همچنیست برقرار  اقتصاد  یشافزا  ین.  رشد  نرخ  تورم،  و    ينرخ 

 یش شده است، افزا  یرياندازه گ  ینی ج   یبدرآمد را که با ضر  يدر بلندمدت نابرابر  یزدولت ن  يمخارج جار
و اندازه دولت    یکارينرخ ب  یرهايمدت، متغاست که در کوتاه  ینا  یانگرخطا ب  یحمدل تصح  یج. نتادهندیم

 یم مدت رابطه مستقدر کوتاه  يوابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصاد   یربا متغ  يرابطه معنادار
دارند. يبا نابرابر

.یاپانل پو یران،ا يهااستان یکاري، نرخ ب ي،آمددر ينابرابرگان کلیدي: واژ
JEL :D33 ،J64 ،R0،.E30ي بندطبقه
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 مقدمه -1
سب درآمد یکی از مهم ستترین دغدغهتوزیع منا سیا شوري هاي  صادي هر ک گذاران اقت

وري، زیرا از یک طرف، نحوه توزیع درآمد بر متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله بهره ؛است
صادي، فقر و در نتیجه رفاه شد اقت ست و از طرف دیگر،  ر صادي و اجتماعی تاثیرگذار ا اقت

ـــبب ناهنجاري ـــرقت و هاي اجتماعی و افزانابرابري باال در توزیع درآمد س یش جرائم، س
 ).2003و همکاران،  1شود (السینابزهکاري در جامعه می

ـــد جهانی و بیکاري، توجه را به در دوره معاصـــر بحران هاي مالی جهانی، برآیند رش
ـــت (دابالنوریس ). تداوم در 2015و همکاران،  2افزایش نابرابري درآمدي جلب کرده اس

دلیل مدیریت اقتصــاد کالن جهانی هســتند. به میزان بیکاري و نابرابري دو مشــکل جدي در
نابرابري درآمد، برخی مطالعات افزایش بیکاري را وقوع هم ـــکل بیکاري و  زمان دو مش

ـــده عنوان یکی از دالیل وخامت نابرابري درآمد در نظر گرفتهبه ـــوال ایجاد ش اند و این س
ست که وقوع هم شی از فعلا صادفی بوده یا نا شکل ت ن و انفعاالت درونی بی زمان این دو م

 در عمده طور به درآمد نابرابري و بیکاري تاریخی، لحاظ از ).2011، 3ها است؟ (شنگآن
  یشتريب توجه تحقیقات بیکاري، مورد در. است گرفته قرار مطالعه مورد جداگانه حوزه دو
ــیاســت و تورم با آن رابطه به   ،)5819( 4فیلیپس تحقیق معروف به منجر که دارند پولی س

سون ست. در )1976( 7لوکاس و) 1968( 6فریدمن ،)1960( 5سولو و ساموئل  مورد شده ا
مد، پس یک کوزنتس کار از نابرابري درآ ـــ کان1955(  8کالس  دیگر و )1975(  9) و او

. دارد تمرکز اراییک و اقتصادي رشد با نابرابري ارتباط بر بیشتر ادبیات اقتصادي تحقیقات،
ــان از  یکی که یکارياز مطالعات در حوزه ب یديجد ینهزم ،یردو متغ ینا یبا توجه به همپوش
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ــ یندهفزا يدرآمدها ينابرابر یلدال ینترمهم اســت (شــنگ و  کرده داســت، شــروع به رش
 ).2011 یمرس

شـــنگ،  ؛1388نتایج مطالعات بســـیاري در ســـطح ایران و جهان (دهمرده و همکاران، 
شان داده است که نرخ بیکاري 1978، 3ساکیو ای 1969، 2شولتز ؛1999، 1موکان ؛2011 ) ن

ــته اســت و ــد به نظر می ازجمله متغیرهایی اســت که بر توزیع ناعادالنه درآمد تاثیر داش رس
شغل و عدم وجود جریان درآمدي پایدار یکی از مهم شتن  ترین دالیل نابرابري درآمد، ندا

ب اســــت. نابراین،  یه میهب ـــ یک فرض که بعنوان  عا کرد  کاري یکی از مهمتوان اد رین تی
ساده آمارها در ایران که در نمودار (متغیرهاي کالن موثر بر توزیع درآمد است.  ) 1بررسی 
ـــیه را تایید می ـــده این فرض ـــان داده ش کند. در این نمودار که دو محور عمودي دارد، نش

ــاهده می ــود روند کلی میانگین نرخ بیکاري و ضــریب جینی در مش ــال 15ش ــال (س هاي س
دهد که کاهش بیکاري با کاهش ضــریب جینی ) نزولی بوده و این نشــان می1393تا  1379

 همراه بوده است.
 

 
 روند میانگین نرخ بیکاري و ضریب جینی استانی در کشور -1نمودار 

 هاي پژوهشماخذ: یافته
  
1- Mocan 
2- Schultz 
3- Esaki 
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 در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه مطرح شده به بررسی اثر نرخ بیکاري بر نابرابري
ستان سالدرآمد در ا شور طی  سیون پانل پویاي  1379-1393هاي هاي ک ستفاده از رگر با ا

DOLS1 شود. پرداخته می 
ــد مطالعات قابل توجهی به  ــاهده خواهد ش ــی مش ــینه پژوهش همانطور که در بخش پیش

کنون موضوع اند، اما تابررسی تاثیر عوامل اقتصاد کالن بر نابرابري در سطح کشور پرداخته
ست. بنابراین،  شی در ایران نبوده ا ضوع مورد تمرکز هیچ پژوه تاثیر بیکاري بر نابرابري مو

ضعف مطالعاتی سعی دارد این  ضر  شی را در پژوهش -پژوهش حا شور پژوه هاي داخل ک
با طوالنی کان برطرف کند. این پژوهش  حد ام مانی ممکن براي دادهتا  هايترین دوره ز

ــتانی، رابطه میان بیکاري ــتان اس ــی میو نابرابري اس ــوع، دیها را بررس گر کند که این موض
ون گیري از روش رگرسیها است. همچنین بهرهتفاوت این پژوهش نسبت به دیگر پژوهش

 آید.هاي منحصربفرد این پژوهش به حساب میدیگر از ویژگی یپانل پویا یک
 
 مبانی نظري -2

شانهنابرابري می صتتواند ن شان دهد که باعث کاهش اعتماد  هایی بر نبود فر در جامعه را ن
شود. گسترش نابرابري عالوه بر پیامدهاي مهمی که براي رشد و اقشار خاصی از جامعه می

سطح کالن دارد، می صاد در  صمیمثبات اقت سی و ت سیا در دست  گیريتواند باعث تمرکز 
 لوب از نیروي انســانیتواند باعث اســتفاده کمتر از حد مطافرادي خاص شــود. همچنین می

ـــرمایه ـــده، س ثباتی اقتصـــادي و گذاري را کاهش داده و با کاهش بهره وري موجب بیش
 ).2015و همکاران،  هاي اجتماعی و اقتصادي شود (دابالنوریسافزایش خطر بحران

نال کا تاثیر میبیکاري از طریق  نابرابري درآمد  که در ادهاي مختلفی بر  به گذارد  مه  ا
هاي موثر بر نابرابري اولویتی وجود ندارد. به عبارت شود. بین کانالپرداخته می هاشرح آن

 ها نیست.دهنده رتبه اهمیت آنها نشاندیگر، ترتیب آن
انوارها تصرف ختصرف خانوارها: بیکاري از طریق تغییر درآمد قابلدرآمد قابل -کانال اول

  
1- Dynamic OLS 
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  ).2016، 2باتینی و گوین و 1991، 1گذارد (بژوکالندبر توزیع درآمد اثر می
بین تغییرات نرخ بیکاري و ســهم دســتمزد ارتباطی قوي  ســهم دســتمزد نیروي کار: -کانال دوم

گر نابرابري درآمد اســت، که ســهم دســتمزد از کل درآمد ملی نشــانوجود دارد و ازآنجایی
 ).2011، نگتوان گفت که بین بیکاري و نابرابري درآمدي ارتباط مثبتی وجود دارد (شمی

هاي بیکاري باعث افزایش اشـــتغال اشـــتغال غیررســـمی: عدم توســـعه طرح -کانال ســـوم
شد که تنها براي رفع نیازهاي اساسی کاربرد دارد ). اشتغال 1997، 3سن( غیررسمی خواهد 

ف توان تنظیم بازار کار و حذدرنتیجه می ؛توجهی بر توزیع درآمد داردغیررســـمی اثر قابل
). 2014و همکاران،  4اي براي کاهش نابرابري در نظر گرفت (ژومی را گزینهاشتغال غیررس

سمی در مناطق  شهر منجر به ایجاد بازار کار غیرر ستا به  براي مثال، افزایش مهاجرت از رو
ساعات کار زیاد، پرداخت به شود. ویژگیشهري می هاي کار در بخش غیررسمی اقتصاد، 

 ). 2009و همکاران،  5است (فانگنسبت پایین و امنیت شغلی ضعیف 
طور که درآمد حاصــل از کار بیشــترین ســهم را در تکامل بازار کار: همان -کانال چهارم

درآمد خانوارها دارد، تکامل بازار کار هم نقش مهمی در توضیح روند فقر و نابرابري دارد. 
ار د بازار کطور که کار، دارایی اصــلی براي اکثریت جمعیت اســت، عملکرهمچنین همان

ست سیار مهم ا ضیح روند نابرابري ب ستر( نیز در تو ). تاثیر تغییرات بازار کار بر 2010، 6فور
شهر یک  کردن  کنراه موثر براي ریشهنابرابري درآمد پیچیده است. مهاجرت از روستا به 

نرخ  الحشــده اســت. با ایناي نابرابري درآمد در چین عنوان فقر روســتایی و برابري منطقه
ـــهري افزایش ـــتایی، کاهش و نرخ بیکاري مناطق ش ـــت. دبیکاري مناطق روس لیل یافته اس

حل توان مهاجرت از روستا به شهر دانست و راهافزایش نرخ بیکاري در مناطق شهري را می
ـــی از دولت به بخش خصـــوصـــی عنوان کرد. جریان آن را می توان تغییر واگذاري بخش

شهري باعث تغییر نابرابري درآمد مهاجرت به دلیل تغییرات با زار کار در مناطق روستایی و 
  
1- Bjorklund 
2- Batini and Nguyen  
3- Sen 
4- Xue 
5- Fung 
6- Forster 
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شــود کلی در جامعه و همچنین افزایش شــکاف درآمدي در مناطق روســتایی و شــهري می
). همچنین دیگر نهادهاي بازار کار قادر هســـتند با کاهش تفاوت 2009(فانگ و همکاران، 

ار از درآمد، نرخ بیکاري را افزایش دســـتمزد بین نیروي کار ماهر و غیرماهر و اثر ســـهم ک
بااین ـــتدهند.  نابرابري درآمد مبهم اس که افزایش  ؛حال اثر کلی آن بر  به این صـــورت 

مد را افزایش می نابرابري درآ کاري،  نابرابري بی ها،  ـــتمزد ندگی دس کاهش پراک هد،  د
 بال نوریسدهد و افزایش دســـتمزدها، اثر مبهمی بر نابرابري دارد (دادرآمدي را کاهش می

 ).2015و همکاران، 

هاي به وجود آمده از فقدان درآمد به دلیل بیکاري را مخارج دولت: نگرانی -کانال پنجم
یدهمی فا با  یادي  حد ز تا  مهتوان  ثل بی کاري م کلهاي بی ـــ یا ش کاري  ر هاي دیگهاي بی

دولت  هاي درآمدي از بین برد. از دیدگاه توزیع درآمد، دریافت درآمد از طرفحمایت
ضر وجود دارد  ضوع مهمی که در حال حا ست، اما مو شابه دریافت درآمد از طریق کار ا م
یاي  مالی مزا ـــطح  جدي بر فرد دارد. افزایش بیکاري، س که بیکاري عوارض  این اســـت 

به نگرانی جدي براي فرد  باال برده و عالوه بر عوارض  کاري را  ماعی بی هاي مختلف اجت
 ).1997ه بار زیادي بر اقتصاد جامعه تحمیل شود (سن، شود کدامن زده و باعث می

 
  پیشینه پژوهش -3

ـــی رابطه بین بیکاري، پرداخت2018و همکاران ( 1مونفورت  هاي انتقالی دولت و) با بررس
ـــان می ـــورهاي اتحادیه اروپا نش اي میان نرخ دهند که رابطهنابرابري درآمد در میان کش

نابرابري درآمد وجود  ـــیب به بیکاري ندارد، اما پرداختبیکاري با  هاي انتقالی بدون آس
 تواند نابرابري درآمد را کاهش دهد.می

اســتان  27)، رابطه بلندمدت بین نابرابري و رشــد اقتصــادي براي 2016( 2لی و همکاران
ـــال ـــتفاده از مدل خودتوضـــیح برداري با وقفه 1984-2012هاي چین طی س هاي را با اس

  
1- Monfort 
2- Tingting Li et al. 



 163    1398زمستان / 81/ شماره چهارموهاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

قرار دادند. نتایج حاکی از آن بوده اســت که یک رابطه بلندمدت گســترده مورد بررســی 
مثبت و قوي بین نابرابري درآمد و رشــد اقتصــادي وجود داشــته اســت. عالوه بر این، نتایج 

 گذاري بخشبه ویژه ســـرمایه-گذاري ســـرمایه فیزیکی برآوردها نشـــان داده که ســـرمایه
 ت.محرك اصلی رشد بلندمدت در چین بوده اس -خصوصی

سگال صادي و نابرابري درآمد را در ایالت متحده 2015( 1رابین و  شد اقت )، رابطه بین ر
وتحلیل قرار داده و نشــان دادند که درآمد مورد تجزیه 1953-2008هاي آمریکا طی ســال

ست: هاي درآمدي باالتر به رشد حساسگروه سیت به دو دلیل ا تر است. این افزایش حسا
آورند که دســـت میاال، بخش بزرگی از درآمد خود را از ثروت بههاي درآمدي بگروه-1

هاي درآمدي باال بخش گروه -2تر هســت. نســبت به درآمد ناشــی از کار به رشــد حســاس
قالب پرداخت براي عملکرد (جبران حقوق  کار خود را در  ـــل از  حاص بزرگی از درآمد 

 ت. در نتیجه رشد اقتصادي وکنند که آن هم به رشد حساس اسصاحبان سهام) دریافت می
 نابرابري درآمد به طور مثبت باهم در ارتباط هستند.

ـــد بر نابرابري «اي تحت عنوان ) در مقاله2015هوآنگ و همکاران ( ـــانات رش اثر نوس
نه هاي ســاال، رابطه بلندمدت نوســانات رشــد بر نابرابري درآمد را با اســتفاده از داده»درآمد

براي ایاالت متحده آمریکا مورد ارزیابی قرار دادند. براي این  1945-2004طی دوره زمانی 
 PMGمنظور از برآوردگر (

شتر  )2 شواهد از این فرضیه که نوسانات بی شده است.  ستفاده  ا
 کند.رشد، رابطه مثبت و معناداري با نابرابري درآمد باالتر دارد، حمایت می

ـــنگ ( ـــال) در مقاله خود بیکاري و نابرابري در2011ش هاي آمد در آمریکا را طی س
سی قرارداد. نتایج بیانگر  2010-1941 ستفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد برر با ا

ستمزد  سهم د ضه قوي در رابطه بین میزان تغییر نرخ بیکاري و  ست که یک معاو آن بوده ا
ــال ــت که بیکاري و نابر 1941-2010هاي در س ــت. این معنی آن اس ــته اس ابري وجود داش
به باهم در ارتباط بودهدرآمد  ـــی از طور مثبت  ناش با ایجاد تمایز بین درآمد  ند. همچنین  ا

هاي انتقالی دولت، دریافت دستمزد از توزیع اولیه و درآمدهاي رفاهی کارکنان از پرداخت
  
1- Amir Rubin and Dan Segal 
2- Pooled Mean Group 
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 که رفاه اجتماعی کارکنان رابطه مثبت ضعیفی با بیکاري دارد.
یان ( مد م1393مهرآرا و مح مد در اقتصــــاد ایران را طی )، عوا ل موثر بر توزیع درآ

 BMAگیري مدل بیزینی (هاي میانگینکارگیري روشبا به 1355-89هاي سال

) و حداقل 1
 WGLSمربعات متوســط وزنی (

مورد  هاي مرســوم اقتصــادســنجی بیزینیعنوان روشبه )2
لید ناخالص داخلی با نشان داده است که متغیر نرخ رشد تو BMA بررسی قرار دادند. نتایج

تاثیرگذار بر ضـــریب جینی در اقتصـــاد ایران بوده اســـت عالمت مثبت مهم ترین متغیر 
ـــد اقتصـــادي که عموماً تحت تاثیر رانتطوريبه ابري هاي نفتی بوده به نابرکه افزایش رش

هاي جاري دولت و نســبت درآمدهاي نفتی به بیشــتر درآمد دامن زده اســت و نســبت هزینه
GDP ترتیب دومین و ســومین متغیر تاثیرگذار بر ضــریب جینی هســتند که افزایش این هب
ــبت ــاس نتایج نس ــت. براس ــده اس ، درجه باز بودن و WGLSها منجر به افزایش نابرابري ش

تغیرات نرخ ارز بعد از رشـــد اقتصـــادي بیشـــترین اثر را بر ضـــریب جینی با عالمت مثبت 
العه، نرخ بیکاري و نرخ تورم، رابطه مثبت با ضـــریب اند. همچنین در دوره مورد مطداشـــته

 معنا بوده است.اند، اما این رابطه بیجینی داشته
نابرابري درآمد در ایران را مورد 1392شـــاکري و همکاران ( )، اثر غیرخطی تورم بر 

و  1350-1385هاي هاي ســـري زمانی طی ســـالبراي این منظور از داده مطالعه قرار دادند.
اســتفاده شــده اســت. براســاس نتایج رابطه بلندمدت، عالمت  ARDLتصــادســنجی مدل اق

بینی شده منفی و عالمت مجذور آن مثبت و معنادار است. بنابراین، رابطه ضریب تورم پیش
بینی شــده و نابرابري درآمد وجود دارد. همچنین این نتیجه حاصــل بین تورم پیش غیرخطی

سال سرمایههاي تحشد که افزایش میانگین  سهم  گذاري در تولید ناخالص داخلی، صیل و 
ـــرانه، نابرابري نابرابري را بهبود می ـــد، اما افزایش بیکاري و تولید ناخالص داخلی س بخش
 کند.درآمد را بدتر می

)، عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران را با تاکید بر 1390پور و رضایی (سیفی
سالمالیات سون مورد بررسی قرار دادند.  1353-1388هاي ها براي  ستفاده از مدل یوهان با ا

  
1- Bayesian Model Averaging 
2- Weighted Average Least Squares 
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صل از پژوهش بیان ست که با افزایش مالیاتنتایج حا ستقیکننده این بوده ا م، توزیع هاي م
ستقیم، توزیع درآمد بدتر میدرآمد بهبود یافته و برعکس با افزایش مالیات شود. هاي غیرم
ـــ ـــان داده اس  ت که افزایش نرخ بیکاري، افزایش نابرابري را ضـــریب نرخ بیکاري نیز نش

شار به ساده و اق ستمزد، کارگران  سطح حداقل د شت. همچنین با افزایش  همراه خواهد دا
شوند و این امر منجر به بهبود توزیع درآمد درآمد از سطح درآمد باالتري برخوردار میکم

 خواهد شد.
هاي هاي سالرا در ایران براساس داده)، اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد 1387گرجی (

ـــون جمعیهمو روش  1383-1347 ـــیلیوس مورد مطالعه قرار دادند. نتایج  -یوهانس جوس
شده و نرخ تورم و بیکاري  برآورد مدل نشان داد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تایید 

ل که مخارج عمومی دو حالی  ـــتقیمی دارند. در  طه مس نابرابري درآمد راب کاهش با  با  ت 
ساختار شدن با توجه به  ستقیم دارد. همچنین جهانی  ش نابرابري ارتباط م صاد ک ور باعث اقت

 تر خواهد کرد.افزایش نابرابري شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی
 
 روش پژوهش و معرفی متغیرها -4

ش صاد کالن بر توزیع درآمد از چند دهه گذشته آغاز  ست. تمطالعه آثار متغیرهاي اقت وزیع ده ا
طور گیرند، اما امروزه بهدرآمد و فقر به صـــورت ســـنتی در چارچوب اقتصـــاد خرد جاي می

). 1385، اند (ابونوري و خوشکاروتحلیل قرار گرفتهوسیعی در مباحث اقتصاد کالن مورد تجزیه
 شود. اي مختصر به برخی از عوامل موثر بر توزیع درآمد میدر این بخش اشاره

 عوامل اقتصادي، سیاسی و جمعیتی ؛توان به سه دستهموثر بر توزیع درآمد را میعوامل 
صباحی و همکاران،  سیم کرد ( شکل (1389تق ) 1) که این عوامل در مدل مفهومی که در 

 نشان داده شده است، قابل ترسیم هستند. 
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 ها بر توزیع درآمدعوامل موثر نحوه تاثیرگذاري آن -1شکل 

 1389و همکاران،  یصباحماخذ: 
 

ــادي، نرخ تورم و  ــد اقتص ــامل نرخ بیکاري، رش ــادي ش در این مطالعه، اثر عوامل اقتص
سی قرار می این عوامل به  گیرد.مخارج دولت (جاري و عمرانی) بر توزیع درآمد مورد برر

 این شرح هستند:
ان توبه نظر گروهی از محققان، شــرایط اقتصــادي هر فرد (گروه) را می ضــریب جینی: -

سه نحوه توزیع درآمد می ؛برحسب درآمد وي مشخص کرد ها اوتتوان تفبنابراین، با مقای
شرایط اقتصادي اشخاص  را درك کرد. بر این اساس، نابرابري، عبارت است از تفاوت در 

از نظر آماري، ضریب جینی عبارت  ).1387مختلف (خدادادکاشی و حیدري،  هايو گروه
نابرابري توزیع درآمد در جامعه به حداکثر اندازه نابرابري درآمدي اســت از نســبت اندازه 

. هر چه است ممکن در یک توزیع درآمد کامالً ناعادالنه. این ضریب بین صفر و یک متغیر
صفر نزدیک شداعداد به دست آمده به  مام افراد تر بوده و تیعنی توزیع ثروت عادالنه ؛تر با

سطح درآمد ی شان میجامعه تقریباً از  ضریب یک ن دهد ا ثروت یکسانی برخوردار هستند. 
ــرو  ــت (خس ــفر اس ــهم مابقی از ثروت تقریباً ص یک نفر تمام ثروت را در اختیار دارد و س
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ود است. کالدور در مدل کمبریج خ شدهتبیین  شدن توزیع درآمد و رشد سریعتر اقتصادي
ــرمایه تغییر کند، میزان بیشــتري از نشــان می دهد که هرچه توزیع درآمد به نفع صــاحبان س

ــرمایه ــریع یافتهگذاري اختصــاص درآمد به س بود  تر خواهدو به تبع آن رشــد اقتصــادي س
ـــوي جهرمی و همکاران، ـــالنامه هاي مربوط به این متغیر). داده1393 (موس هاي آمار از س

ــرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت به  ــتخراج شــد و از متغیر رشــد س مرکز آمار ایران اس
 شود.عنوان متغیر رشد اقتصادي استفاده می

ختلف را هاي مبه دلیل تاثیر بر وضـــعیت تخصـــیص و توزیع منابع، رفاه گروه نرخ تورم: -
ها متفاوت مد برحســب تغییرات نســبی قیمتآزیع دردهد. اثر تورم بر توتحت تاثیر قرار می

ست موجب افزایش  ضروري ممکن ا سبی قیمت مواد خوراکی و کاالهاي  ست. افزایش ن ا
ـــده نابرابري  ـــبی قیمت کاالهاي لوکس میش  تواند باعث کاهشو در مقابل، افزایش نس

اثر تورم بر  ،)2001( 1). مطابق با نظر بایلر1389صباحی و همکاران،( نابرابري در توزیع شود
ن درآمد نسبی کارگزارانی که از درآمدشا ،نابرابري به این صورت است که با افزایش تورم

ــطح قیمت ــبت به گروهی که ا( کنندها محافظت میدر برابر تغییر س ز کارگران درونی) نس
شان محافظت نمی آمد زیع درتوبنابراین،  .یابدشود (کارگران بیرونی) افزایش میدرآمدهای

 شود.نابرابرتر می
شــود. تورم براي برخی از مردم به منزله مالیات و براي برخی دیگر نوعی یارانه تلقی می

ـــمی ثابت دارند (مانند کارمندان دولت، کارگران،  این نوع تورم به افرادي که درآمد اس
ستمري بگیران،حقوق سته و م ش صدمه میافراد بازن شدت  خرید  زند و از قدرتبگیران) به 

هاي ثابت مانند مسکن، زمین، جواهرات کاهد و به افرادي که داراي ذخایر داراییها میآن
رعت پیوسته و به س ،ها در نتیجه تورمزیرا قیمت این نوع دارایی ؛رساندسود می ،و... هستند
را  اهبه دســت آوردن آن ندارندها را یابد و در مقابل، افرادي که این نوع داراییافزایش می

هاي درآمدي تر خواهند یافت. بنابراین، تورم باعث تغییر توزیع درآمد به ضرر گروهمشکل

  
1- Bulir 
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 ).2014، 2و مونین 2005و همکاران،  1(سیسن شودبگیران میثابت یا حقوق
باالي تورمهمچنین  گاه ،نرخ  مات بن تاثیر قرار تصـــمی مالی را تحت  یدي و  هاي تول

صادي به جاي افزایش درآمد از طریق یدهد. نرخ باالي تورم باعث ممی شود تا عامالن اقت
هاي ناشــی از تورم باشــند. ســودآوري ســرمایه ناشــی از وري بنگاه در پی کســب رانتبهره

صادي که بر نحوه تخصیص بین زمانی منابع  شرایط تورمی نه تنها بر رفتار عامالن اقت وجود 
و مراکز نفوذ و قدرت وجود داشته باشد  آثار نامطلوبی دارد. در شرایطی که انحصاراتنیز 

 طلبهاي رانتها و مشـــاغل غیرمولد و فعالیتشـــوند، ســـودآوري فعالیتهمراه و با تورم 
تواند نقش ه میک- زاهاي اشتغالیابد. بنابراین، به جاي تخصیص منابع به فعالیتافزایش می

سوي فعالیت -کندمهمی در بهبود توزیع درآمد ایفا  سرازیر میمنابع به  سود  دشوهایی  که 
در نتیجه توزیع درآمد شــرایط بدتري خواهد داشــت  کندمیکالنی را نصــیب افراد خاص 

  ).1389(دهمرده و شکري، 
) در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که ممکن است اثر 2001( 3گالی و واندر هوون

طح تورم باال یعنی در شرایطی که س ؛تورم بر نابرابري به میزان اولیه تورم بستگی داشته باشد
اما در سطوح تورم پایین، کاهش بیشتر تورم  ،دهداست، کاهش تورم نابرابري را کاهش می

ـــد. به طور کلیمی ـــته باش ـــد توزیعی دار ،تواند اثر مخربی بر نابرابري داش د و تورم اثر ض
ـــریــب جینی و نــابرابري در جــامعــه می ـــودافزایش آن منجر بــه افزایش ض (تــابلی و  ش

  ).1392 زاده،کوچک
ـــت که آثار  ، مخارج دولتاز دیگر عوامل اثرگذار بر توزیع درآمد مخارج دولت: - اس

ـــرمایه یش توانند با افزااي میمتفاوتی بر توزیع درآمد و نابرابري در جوامع دارد. مخارج س
ثار آ ،مدآوري نیروي کار بر وضــعیت توزیع دربهداشــت و آموزش و پرورش از حلقه بهره

شند. به عبارت دیگر شته با ساعدي دا هاي دولت از طریق افزایش ظرفیت درآمدي هزینه ،م
 ). 1392 زاده،تواند به تقلیل نابرابري کمک کند (تابلی و کوچکاشخاص و خانوارها می

  
1- Cysne 
2- Monnin 
3- Galli and Vander Hoeven 
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) نشان 2004( 3)، کالدرون و سرون2004( 2)، فان و ژانگ2004( 1نتایج مطالعات فرانتی
ها در چین و آمریکا اثر مثبت و معناداري در کاهش هاي دولت در زیرساختنهدهد هزیمی

کنند که مخارج دولت بسته بیان می) 2012( 4نابرابري داشته است. چاترجی و تورنووسکی
که در حالی دهدمیمدت کاهش به منبع تامین مالی این مخارج، نابرابري درآمد را در کوتاه

نابرابري درآ نابرایندر بلندمدت  یافت. ب  رســـد اثر مخارجبه نظر می ،مد افزایش خواهد 
مالیات مالی ( تامین  به نوع مخارج (جاري و عمرانی)، منبع  نابرابري درآمد  ها و دولتی بر 

 ). 1393درآمدهاي نفتی) و نیز کیفیت عملکرد دولت بستگی دارد (مهرآرا و محمدیان، 
مد دي از جمله نرخ بیکاري بر نابرابري درآارزیابی تاثیر عوامل اقتصا ،در تحقیق حاضر

ستان ست. براي این منظور با توجه  1379-1393 هاي ایران در دوره زمانیدر ا مدنظر بوده ا
ـــده در دو بخش ادبیات موضـــوع و مبانی   برآورد از مدلجهت  نظريبه مباحث مطرح ش

، ، نرخ رشد اقتصادي  GGDP ،آنکه در شود میاستفاده  ،
بدون نفت)،  ناخالص داخلی  ید  نه تول ـــرا مخارج  Gنرخ تورم،  INFنرخ بیکاري،  U(س

هاي آماري مرکز آمار و بانک مرکزي دولت (مخارج جاري و عمرانی) است که از سالنامه
 اند.ایران استخراج شده

 
 هاوتحلیل دادهبرآورد مدل و تجزیه -5

والنی ط تنسببه دلیل وجود دوره زمانی ههاي پانل بوده و بز نوع دادهها در این تحقیق اداده
العات تر در مطشود. وجود دوره زمانی طوالنیاز رگرسیون تصحیح خطاي پانل استفاده می

خطی کمتر، درجه شود که محقق عالوه بر مزایاي وجود تعداد مشاهدات، همپانل باعث می
بلندمدت  هاي زمانی و تفکیک اثرات کوتاه واند از پویاییآزادي بیشتر و کارایی بیشتر، بتو

نه را فراهم میمتغیرها بهره ببرد. همچنین روش داده پانلی این زمی مدلهاي  که  ند  هاي کن

  
1- Ferranti 
2- Fan and Zhang 
3- Calderon and Serven 
4- Chatterjee and Turnovsky 
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  تخمین برايعالوه بر این، . )1995 ی،(بالتاج تري مورد آزمایش قرار گیرندرفتاري پیچیده
 FMOLS روش دو از یکی از باید پانلی جمعهم هايمدل

ــتفاده DOLS و 1  با. کرد اس
  تجزیه براســاس ،جمعیهم ضــرایب از کاراتري برآورد DOLS روش در اینکه به توجه
. دارد باالیی کارایی ها،داده محدود حجم براي روش این همچنین و شودمی انجام خطاها

 .شد استفاده روش این از مقاله این در بنابراین،
 
 پانلي هاداده دریی مانا آزمون -5-1

ـــنجی در تحقیقات تجربی با فرض مانایی متغیرهاي مورد روش هاي معمول اقتصـــادس
رود. باید توجه کرد که امکان ساختگی بودن برآورد با متغیرهاي نامانا کار میمطالعه به

به داللت به نتایج چنین برآوردهایی  ـــتناد   اي خواهدکنندههاي گمراهوجود دارد و اس
ـــتفاده از داده2005لتاجی، داشـــت (با ها الزم اســـت از مانایی و ). از این رو، قبل از اس
هایی همچون ها اطمینان حاصل کرد. جهت بررسی مانایی متغیرها از آزموننامانایی آن

شین2لوین، لین و چو شود. در استفاده می 6و هادري 5، فیشر4، برایتونگ3، ایم، پسران و 
ــیه تمام این آزمون ــیه  0Hها، فرض ــته و متغیر و فرض ــه واحد (نامانا) داش داللت بر ریش

هاي ریشـه واحد ها از لحاظ تئوري، آزمونمقابل، داللت بر مانا بودن دارند. این آزمون
ـــري ـــاختارهاي اطالعات دادهس ـــتند که براي س کار هاي تابلویی بههاي چندگانه هس

نایی همه روشروند. در این آزمونمی ما ـــی  هاردي ها روند بررس به غیر از روش  ها 
شود و بیانگر مانایی متغیرها است (برخورداري ، نامانایی رد می0Hیکسان است و با رد 

صل از آزمون مانایی 1393و فتاحی،  شین در جدول (). نتایج حا سران و  ) ارائه 1ایم، پ
 شده است.

  
1- Fully Modified OLS 
2- Levin, Lin and Chu (2002) 
3- Im, Pesaran and Shin (2003) 
4- Breitung test 
5- Fisher test 
6- Hadri test 
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 ، پسران و شینمیایپانلهاي ریشه واحد آزمون جینتا -1 جدول
 ونروش آزم

 متغیر

IPS 
  نتیجه احتمال آماره

Gini 
Dgini 

20/1 

9/8- 

88/0 
00/0 

 نامانا

 I(1) مانا

U 88/2- 00/0 مانا I(0) 

Gsi 
Dgsi 

1/2 

02/9- 

98/0 
00/0 

 نامانا
 مانا

 
I(1) 

Gsc 
Dgsc 

08/2 

52/5- 
98/0 

00/0 
 نامانا

 مانا
 

I(1) 

Inf 29/83 00/0 
 

  مانا
I(0) 

Ggdp 
dGgdp 

 

80/0- 

23/6- 

20/0 
00/0 

 نامانا

 I(1) مانا

 )05/0هاي پژوهش (درسطح معناداري ماخذ: یافته
 

ــان1نتایج جدول ( ــریب جینی () نش ــت که متغیرهاي ض )، اندازه giniدهنده این اس
)، متغیر اندازه دولت براســـاس معیار مخارج gsiدولت براســـاس معیار مخارج عمرانی (

از  جمعهم) ggdpالص داخلی بدون نفت () ونرخ رشـــد ســـرانه تولید ناخgsc( يجار
شــوند. همچنین مانا می 05/0درجه یک هســتند و با یک تفاضــل در ســطح معناداري 

ستند. با توجه به  جمعهم)، inf) و نرخ تورم (uمتغیرهاي نرخ بیکاري ( صفر ه از درجه 
ــرایط  ــاختگی وجنااینکه در ش ــیون س د ومانا بودن متغیرهاي مدل، احتمال ایجاد رگرس

ـــیون کاذب باید رابطه هم ن جمعی بیدارد، بنابراین، براي اطمینان از عدم وجود رگرس
 شود. دییتامتغیرهاي تحقیق 

 
 جمعیهم آزمون -5-2

ـــتا بودن هاي هموتحلیلترین نکته درتجزیهمهم ـــت که با وجود غیرایس جمعی، آن اس
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شــی در بلندمدت، هاي زمانی و داشــتن یک روند تصــادفی افزایشــی یا کاهاغلب ســري
با  .ممکن اســت که یک ترکیب خطی از این متغیرها همواره ایســتا و بدون روند باشــند

  یشمی،ابر( شوندجمعی، این روابط بلندمدت کشف میهاي هموتحلیلاستفاده ازتجزیه
سري1381 سی وجود هم). همانند  هاي پانلی نیز جمعی متغیرها در دادههاي زمانی، برر

به هاي همونآزم. مهم اســــت بت  ـــ ـــتري نس بار بیش قدرت و اعت پانلی داراي  جمعی 
ها حتی در این آزمون. جمعی براي هرمقطع به صـــورت جداگانه اســـتهاي همآزمون

ستفاده را شرایطی که دوره زمانی کوتاه شد، قابلیت ا مدت و اندازه نمونه نیزکوچک با
ستفاده از این آزمون ای2005 بالتاجی،( دارند سري). لزوم ا ست که اگر  هاي زمانی ن ا
ــیون بههم ــند، آنگاه رگرس ــند یا در بلندمدت همگرا نباش دســت آمده کاذب جمع نباش

پانل براي آزمون همدر داده .دارخواهد بوداســـت و تورش هاي جمعی از آزمونهاي 
  .شودپدرونی، کائو و فیشر استفاده می

ــی رابطه  هاي پدرونی یرهاي مدل از آزمونبین متغ جمعیهمدر این پژوهش براي بررس
ــده  ــتفاده ش ــتوکائو اس ــفر آن اس ــت که رابطه بلندمدت بین که فرض ص ها بیانگر این اس

 متغیرهاي مدل وجود ندارد.
ساس   بین وجود رابطه بلندمدت ،) چهار آماره از هفت آماره پدرونی2نتایج جدول ( برا
 00/0و احتمال  -73/2نیز با آماره  ی کائوجمعهمآزمون  کنند.مدل را تایید می متغیرهاي

 کند.وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل را تایید می ،05/0در سطح معناداري 
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 پانلی پدرونی با عرض از مبدا جمعیهمنتایج آزمون  -2جدول 
 هاي درون بعديآزمون

 روش ناموزون موزون
  آماره احتمال آماره احتمال

96/0 79/1- 88/0 20/1- Panel v-Statistic 
00/1 34/4 00/1 00/4 Panel rho-Statistic 
00/0 37/8- 00/0 48/8- Panel PP-Statistic 
00/0 16/6- 00/0 75/6- Panel ADF-Statistic 

 هاي میان بعديآزمون
 روش آماره احتمال

00/1 361/6 Group rho-Statistic 
00/0 85/14- Group PP-Statistic 
00/0 68/9- Group ADF-Statistic 

 هاي پژوهشماخذ: یافته
 
 برآورد مدل -5-3

ی دو جمع پانلهاي همپس از تایید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل براي تخمین مدل
  2) و فلیپس و مون1995( 1روش اول: پدرونی ؛ارائه شـــده اســـت DOLSو  FMOLSروش 

شده ()، روش حداقل مربعات کامالً ا1999( دست آوردن برآورد ) را براي بهFMOLSصالح 
شنهاد کردند. در این روش، برآوردها با لحاظ کاراي مجانبی براي بردارهاي هم جمع همگن، پی
. به شــوندمدت جمالت خطا تعدیل میهاي کوتاهزا و پویاییاثرات متغیرهاي توضــیحی درون

ي یحی، متغیر وابســته در این روش برازایی بلندمدت متغیرهاي توضــمنظور تصــحیح اثر درون
 شوند.بخشی از خطاها که با متغیرهاي توضیحی همبستگی دارد، تعدیل می

ـــایکونن ـــنهاد کرده DOLS)، برآورد حداقل مربعات پویا (1991( 3روش دوم: س ) را پیش
شود. جمعی، براساس تجزیه خطاها انجام میاست. در این روش برآورد کارا از ضرایب هم

  
1- Pedroni 
2- Phillips and Moon 
3- Saikonen 
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ـــان می جمعهمنتایج برآورد مدل  ـــد اقتصـــادي، تورم و نش دهد میان نرخ بیکاري، رش
 مخارج جاري دولت با ضریب جینی رابطه بلندمدت و مستقیم وجود دارد.

ـــطح معناداري  ـــد، تاثیر مثبت و معناداري بر افزایش  5افزایش نرخ بیکاري در س درص
ستنابرابري توز شته ا صد افز ،تربه عبارت دقیق .یع درآمد در بلندمدت دا ایش هر یک در

ــتان 05/1در نرخ بیکاري، منجر به افزایش  ــاد اس ــریب جینی در اقتص هاي ایران واحدي ض
ــت. درخصــوص دلیل تاثیرگذاري نرخ بیکاري بر افزایش نابرابري توزیع درآمد،  ــده اس ش

ـــتهمانگونه که در بخش دوم از این پژوهش آ انتظار بر این بود که رابطه بین دو  ،مده اس
به شهر  توان به بحث مهاجرت از روستامتغیر نرخ بیکاري و ضریب جینی مثبت باشد که می

فقر در  کن شدناشاره کرد. با اینکه مهاجرت از روستا به شهر باعث کاهش بیکاري و ریشه
ـــوداین مناطق می ـــهري افزای ،ش ما نرخ بیکاري در مناطق ش نابراینش میا ان جری ،یابد. ب

شهري باعث تغییر نابرابري کلی و  مهاجرت به دلیل تغییرات بازار کار در مناطق روستایی و 
ـــهري می ـــتایی و ش ـــکاف طبقاتی در مناطق روس ـــود که راههمچنین افزایش ش حل آن ش

 گذاري در مناطق روستایی باشد.هاي شغلی و سرمایهتواند ایجاد فرصتمی
ــرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت) به میزان یک با افزای ــادي (س ــد اقتص ش نرخ رش

که این نتیجه نیز منطبق  کندمیدرصـد افزایش پیدا  35/0درصـد، نابرابري در توزیع درآمد 
) درخصوص ارتباط میان توزیع درآمد و رشد اقتصادي است. 1955هاي کوزنتس (با یافته

سطح تکامل یحال توسعه محسوب میبا توجه به اینکه کشور ایران در  ي که افتهاشود و با 
سنتی اقتصاد ،در کشورهاي توسعه یافته وجود دارد جایگاه  ،فاصله داشته و همچنان بخش 

افزایش رشد در این مرحله از توسعه منجر به تشدید  ،بنابراین .ي در اقتصاد ایران دارداژهیو
 نابرابري درآمدي شده است.

ناداري  افزایش نرخ تورم ـــطح مع ناداري بر افزایش  5در س تاثیر مثبت و مع درصـــد، 
ست. به عبارت  شته ا صد افزایش در نرخ  ،ترقیدقنابرابري توزیع درآمد دا  ورمتهر یک در

ست. درخصوص دلیل  76/0منجر به افزایش  شده ا صاد ایران  ضریب جینی در اقت واحدي 
نرخ  گونه توضـــیح داد که افزایشان اینتوتاثیرگذاري تورم بر افزایش نابرابري درآمد می
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مد حقیقی  کاهش درآ به  یک طرف منجر  بت همچون هاگروهتورم از  ثا مدي  ي درآ
 از طرفو  یابدها کاهش میسطح رفاه این گروه ،شود و از این روکارمندان و کارگران می

به ،دیگر بازدهی داراییافزایش نرخ تورم  ثابت همچون معناي افزایش نرخ  ـــکهاي  ن، مس
به افزایش ارزش دارایی ـــت. پس افزایش تورم منجر  ثابت ثروتمندان زمین و طال اس هاي 

ـــودمی ندمدت. از این رو، ش هایی تورم در بل کاهش  ،نتیجه ن افزایش ثروت ثروتمندان و 
هاي با درآمد ثابت اســت و این پدیده منجر به تشــدید نابرابري توزیع درآمد حقیقی گروه

 شود.ایران میدرآمد در اقتصاد 
متغیر اندازه دولت برمبناي مخارج جاري با ضــریب جینی، رابطه مســتقیم و معنادار را نشــان 

مدت مخارج دولت بســـته به منبع تامین مالی این مخارج، نابرابري درآمد را در کوتاه دهد.می
ه نظر ین، بکه در بلندمدت نابرابري درآمد افزایش خواهد یافت. بنابرادر حالی ؛دهدکاهش می

رســد اثر مخارج دولتی بر نابرابري درآمد به نوع مخارج (جاري و عمرانی)، منبع تامین مالی می
 .ها و درآمدهاي نفتی) و نیز کیفیت عملکرد دولت بستگی دارد(مالیات

ها با به تفکیک استان DOLSدر ادامه این بخش، نتایج حاصل از برآورد مدل به روش 
 شد.ارائه ) 5) و (4(در قالب دو جدول  2ها با درآمد سرانه پایینو استان 1درآمد سرانه باال

 
 هاي با درآمد سرانه باالبراي استان DOLSنتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق به روش  -4جدول 

 متغیر ضریب tآماره  احتمال
33/0 96/ 19/0 u 
13/0 50/1 94/0 Gsi 
02/0 36/2 73/0 Gsc 
00/0 31/8 71/2 Inf 
34/0 08/0 07/0 Ggdp 

 هاي پژوهشماخذ: یافته
  

شر - 1 سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گیالن، مازندران، مرکزي، آذربایجان  ستان،  شهر، تهران، خوز صفهان، بو قی، ا
 یزد و هرمزگان

بختیاري، خراســـان رضـــوي، زنجان، ســـیســـتان و بلوچســـتان، قم، و آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، چهارمحال  - 2
 مدانه و لرستان یلویه و بویراحمد، گلستان،گکردستان، کرمانشاه، که
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در بلندمدت بین نرخ بیکاري،  باالها با درآمد سرانه )، در استان4براساس نتایج جدول (
ه ک مخارج عمرانی و رشــد اقتصــادي با متغیر وابســته رابطه معناداري وجود ندارد. در حالی

جاري دولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معنادا با ضـــریب جینی در بلندمدت مخارج  ري 
ـــتان ،دارند. بنابراین ها عامل اثرگذار بر نابرابري توزیع درآمد طی دوره در این گروه از اس

 شود.موردمطالعه نرخ تورم بیان می
 

 هاي با درآمد سرانه پایینبراي استان DOLSنتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق به روش  -5جدول 
 غیرمت ضریب tآماره  احتمال

00/0 35/4 14/1 u 
75/0 30/0 08/0 Gsi 
04/0 02/2 62/0 Gsc 
00/0 44/3 66/0 Inf 
01/0 46/2 34/0 Ggdp 

 هاي پژوهشماخذ: یافته

 
متغیرهاي نرخ بیکاري، مخارج  ،)5ها با درآمد سـرانه پایین طبق نتایج جدول (در اسـتان

رابطه مثبت و معناداري با ضریب جاري دولت، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي در بلندمدت 
نابراین ند. ب تایج تفکیکی می ،جینی دار کهبراســــاس ن ته اشــــاره کرد  به این نک  در توان 

، افزایش نابرابري توزیع درآمد هایی که از درآمد ســـرانه باالتري برخوردار هســـتنداســـتان
ـــی از افزایش نرخ بیکاري نبوده، بلکه تحت تاثیر عوامل دیگري از خ تورم و نر جمله ناش

تر، افزایش نرخ ها با درآمد ســرانه پایینکه در اســتان مخارج جاري دولت اســت. در حالی
راي دســـت آمده بهبیکاري، افزایش نابرابري توزیع درآمد را به همراه دارد و همانند نتایج ب

ییدکننده ایج تاگذارد. این نتها به صورت یکجا، بیشترین اثر را بر متغیر وابسته میکل استان
 ) است.1شواهد ارائه شده در نمودار (

 



 179    1398زمستان / 81/ شماره چهارموهاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

 1(ECM) مدل تصحیح خطا -5-4
ــحیح خطا ــازوکار تص ــت که حرکت پویاي دو یا چند متغیر را با  ،س یک فرآیند تعدیل اس

) و 1992( يکندطبق نظر محققانی چون  ،کند. به عبارت دیگرها جمع میرابطه تعادلی آن
شود که عوامل بلندمدت باید و یا چند متغیر) براي بررسی رابطه د1993( اندر ساخته   مدلی 

تاه مدت و هم و کو ند مل بل نده عوا که هم دربرگیر مدلی  به چنین  ند.  مدت را جمع ک
شدکوتاه صحیح خطا یا ،مدت با ) و نیز  (یعنی   که تغییرات گویندمی  ECM مدل ت

 .))4(رابطه ( شودداده می مقدار عدم تعادل دوره قبل از مسیر بلندمدت توضیح
 

)4(  
  
)5(  

 
شند و پس از  ستا با ضلdاگر همه متغیرها ناای ستا بار تفا سته از ؛شوندگیري ای  یعنی همب

 ،باشــد d زاي کمتر اها نظیر همبســته از درجهباشــند آنگاه اگر ترکیب خطی از آن dدرجه 
براي متغیرهاي  ECMرابطه بلندمدت (تعادلی) وجود دارد که مدل  نامبردهمیان متغیرهاي 

 شود.میتعریف  )6طبق رابطه (فوق 
 

)6(  
 

جمله  دهد در حالی کهتوضـــیح می yمدت را براي اختالالت کوتاه )، 6در رابطه (
تعدیل به ســـمت حالت پایدار را منعکس  یعنی  ؛تصـــحیح خطا 

طی  yگوید که چه ســهمی از عدم تعادل در کند. اگر از نظر آماري معنادار باشــد به ما میمی
 دهد.سرعت تعدیل را نشان می γشود. به عبارت دیگر، دوره قبل در دوره جاري تصحیح می

  
1- Error Correction Model 
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هاي با توجه به تایید رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل براساس آزمون پژوهش حاضر در
ز . براي این منظور بعد اشودیمجمعی در این قسمت به برآورد مدل تصحیح خطا پرداخته هم

 ECTتخمین رابطه بلندمدت، پسماند مدل یا 
1
) سرعت 7دست آورده تا با تخمین مدل (ا بهر  

 مدت به سمت مقدار تعادلی بلندمدت مشخص شود.اهتعدیل خطاي کوت
 

)7( 
 

 
 ارائه شده است.نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح خطا  )6جدول (در 

 
 نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا -6جدول 

 متغیر ضریب tه آمار احتمال
21/0 24/1- 11/0- Du 
11/0 60/1 05/0 Dgsi 
1/0 63/1- 18/0- Dgsc 

00/0 6/5- 003/0 Dinf 
00/0 97/4 06/0 Dggdp 
00/0 12/3- 09/0- Ecm 
03/0 15/2- 003/0- C 

 هاي پژوهشماخذ: یافته
 

صحیح خطا بیان ن شدکه در کوتاه کندیمتایج مدل ت صادي اق مدت نرخ تورم و نرخ ر ت
ستند. ضریب جینی ه  متغیرهاي اندازه دولت بر مبناي مخارج داراي رابطه مثبت و معنادار با 

معنا و متغیر اندازه دولت برمبناي مخارج عمرانی اثر جاري و نرخ بیکاري رابطه منفی و بی
شان میمثبت و بی شان می ECMضریب  دهند.معنا بر نابرابري درآمد را ن  هر دهد که درن
  .ودشمدت جهت رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میدرصد از عدم تعادل کوتاه دوره چند

  
1- Error Correction Term 
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کشد تا متغیر وابسته به روند بلندمدت خویش بازگردد. دوره طول می چندبه عبارت دیگر، 
 09/0یعنی در هر دوره  ؛دست آمده استهب -09/0این مدل  در ضریب جمله تصحیح خطا
هاي ایران تعدیل شــده و به ســمت برابري توزیع درآمد در اســتاندرصــداز عدم تعادل در نا

ت دســهشــود که براســاس نتایج بشــود. همچنین یادآور میروند بلندمدت خود نزدیک می
ها با و در اســتان -18/0ها با درآمد ســرانه باال ضــریب تعدیل در اســتان ،آمده از این تحقیق
 بوده است. -08/0درآمد سرانه پایین 

 
  گیري نتیجهبندي و معج -6

گذاران اقتصــاد کشــور هاي ســیاســتتوجه به بهبود توزیع درآمد همواره یکی از دغدغه
هاي نابرابري و شاخصاسالمی و قانون اساسی بوده است و از این منظر  يهاارزشبراساس 

سیاستاز جمله،  شاخصی مهم از دید  گذاران اقتصادي کشور تلقی ضریب جینی همواره 
هاي عملکردي دولت خود از این ها براي تبیین شاخصکه برخی دولتاست به طوريشده 

ـــتفاده کرده ـــاخص براي تبیین برقراري عدالت اقتصـــادي اس ه نظر با توجه به اینکه ب اند.ش
نبود دســترســی به درآمد  رســد یکی از دالیل تشــدید نابرابري در جوامع عدم اشــتغال ومی

 دار آماري میان این دومتغیر وجود داشته باشد. اکه رابطه معنرود پایدار است، انتظار می
 در اقتصاد کشور در این پژوهش به بررسیبیکاري و نابرابري درآمد با توجه به اهمیت 

ست نرخ بیکاريبا تاکید بر متغیر نابرابري درآمد عوامل موثر  شده ا به این منظور  .پرداخته 
وزیع بر نابرابري ت نرخ بیکاري به برآورد اثرخطا  و مدل تصحیح DOLSبا استفاده از روش 

در تایید شواهد تجربی ارائه شده درخصوص  .ایران پرداخته شده است هاير استاندرآمد د
ـــتاننتایج برآورد مدل روند تغییرات نرخ بیکاري و ضـــریب جینی،  ـــان ها براي کل اس نش

واحد نابرابري درآمد را افزایش  05/1که افزایش نرخ بیکاري در بلندمدت به میزان  دهدمی
ـــادي نیز افزایش  ،دهد. عالوه بر اینمی ـــد اقتص مخارج جاري دولت، نرخ تورم و نرخ رش

هایی که از درآمد ســـرانه کمتري همراه خواهند داشـــت. براي اســـتانضـــریب جینی را به
ـــتند نیز با افزایش یک واحدي نرخ بیکاري در بلندمدت، ضـــریب جینی به  برخوردار هس
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نرخ  اي بینها با سطح درآمد سرانه باال، رابطهنیابد. اما در استاواحد افزایش می 14/1میزان 
ضریب جینی بیشتر تحت تاثیر مستقیم نرخ  ضریب جینی برقرار نیست و تغییرات  بیکاري و 

عاملی که  نیترمهمدر مجموع  جاريبا توجه به نتایج حاصل از تحقیق بنابراین، تورم است. 
افزایش نرخ بیکاري در دوره مورد مطالعه بوده است که به میزان  ،کندیمرابري را تشدید ناب

 دهد. واحد نابرابري را افزایش می 05/1
ــتغال نظر میبه طور کلی به  ــد کاهش بیکاري و ایجاد اش ــهادغدغهاز باید رس لی ي اص

سیاست تغال موضوع اشدرخصوص کاهش نابرابري درآمد باید  یمسووالن کشور باشد. هر 
ها در نظر بگیرد. در عین حال نباید انتظار داشت عنوان یک مولفه اصلی در این سیاستهرا ب

ـــریع و آنی روي توزیع درآمد را مشـــاهده  کاهش بیکاري اثرات س با  واقع  درکرد. که 
ســیاســت اشــتغال یک راهکار بلندمدت با آثار بلندمدت و ماندگار و نه آنی براي کاهش 

 درآمد است.  نابرابري
هجري  1404جمهوري اســالمی ایران در افق ســاله  20انداز ســند چشــم یکی از اهداف

زش توان به تحول در نظام آمومی ،، رسیدن به اشتغال کامل ذکر شده است. بنابراینشمسی
ـــاره کرد. عالی به نکه اید وبا وجعنوان یک راهکار بلندمدت براي کاهش نرخ بیکاري اش

ـــور وان تحصـــیلتعداد زیادي ج ـــور وجود دارد و این یک مزیت براي کش کرده در کش
تواند این باشــد که نیســت که دلیل آن می ينیروي انســانی کارآمدشــود، اما محســوب می

هاي آموزشی متناسب با نیاز جامعه ها و موسسههاي ارائه شده در مدارس و دانشگاهآموزش
 نبوده است. 
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