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 چکیده

-2931ی زمانیطی دوره در ایران عوامل کار و سرمایه بر نابرابری توزیع درآمدوری بهره ثیرأتلعه حاضر به بررسی در مطا

( و رهیافت ARDLهای توزیعی )خودرگرسیون با وقفهپرداخته شده است. برای تحلیل موضوع، الگوی اقتصاد سنجی 2931

انباشتگی بین متغیرهای مدل تایید شده ها، وجود رابطه همصل از آزمون کرانهبه کار گرفته شد. بر اساس نتایج حا هاآزمون کرانه

و لذا رابطه بلندمدت بین متغیرها استخراج گردید. ضرایب به دست آمده برای متغیرها با انتظارات تئوریکی سازگار بوده و )بجز 

وری نیروی کار و دهد که بهرهد رابطه بلندمدت نشان میدار هستند. نتایج برآوروری سرمایه( از لحاظ آماری نیز معنیضریب بهره

متغیر لگاریتم درآمد سرانه و چنین دار بر نابرابری درآمد دارند. هموری سرمایه اثر منفی ولی غیرمعنیتورم اثر مثبت و بهره

دار هستند. به عبارت دیگر، فرضیه مجذور آن به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر نابرابری درآمد دارند که از لحاظ آماری نیز معنی

شود. همچنین نتایج مربوط به وارون( در ایران تأیید می Uکوزنتس در خصوص رابطه بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد ) یعنی 

مدت به سمت رابطه تعادلی درصد از خطای تعادلی کوتاه 39الگوی تصحیح خطای برداری حاکی از آن است که در هر دوره 

 شود.  دمدت تعدیل میبلن

 

 JEL :J24, D33 بندیطبقه
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Abstract 

This study investigates impacts of factor productivity on income distribution in Iran over the 

period of 1979-2013. The results of bounds test in ARDL framework model, indicate that economic 

growth, factor productivity, income distribution and inflation are cointegrated. According to long run 

relationship between variables, Labor productivity and inflation have positive and significant effects on 

Income inequality but effect of capital productivity is negative and insignificant. Also GDP per capita 

and its square respectively positive and negative effects on income inequality, which are statistically 

significant. 

The results of ECM indicate that there is both short and long run equilibrium in the system. The 

coefficient of one period lag residual is negative and significant which represent the long run 

equilibrium. The coefficient is -0.63 meaning that system corrects its previous period disequilibrium at a 

speed of 63% annually to reach at the steady state. 
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 مقدمه

های اقتصادهای امروزی گسترش نابرابری درآمد در آنهاست. در چند دهه اخیر، در اقتصادهای پیشرفته یکی از چالش

 9روند نابرابری در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه شکاف بین فقیر و غنی در باالترین سطح خود بوده است.

(EMDCs)  اند، تفاوت محسوس دارد، اما وجود نابرابری فراگیر در دسترسی به جربه کردهبا برخی کشورها که نابرابری را ت

 (.Norris et al, 2015: 4شود )های بهداشتی و امور مالی بیشتر مشاهده میآموزش، مراقبت

-وه نظامتوان در پنج گردهند، که این عوامل در ادبیات را میعوامل متعددی سطح نابرابری درآمد را تحت تأثیر قرار می

و عوامل  7، عوامل سیاسی3شناسی، عوامل جمعیت3، عوامل اقتصادی کالن4مند: رشد اقتصادی و سطح توسعه کلی از یک کشور

ی مخارج دولت، بدهی و ذخایر بندی کرد. عوامل اقتصادی کالن شامل تورم، بیکاری، اندازهتقسیم  1تاریخی، فرهنگی و طبیعی

باشند. با تورم باال به دلیل اینکه توزیع مجدد منابع از افرادی با درآمد اسمی ثابت که گر عوامل میخارجی، تغییرات نرخ ارز و دی

گیرد، به طور عمده باعث تعمیق نابرابری معموالً از لحاظ اجتماعی کمتر بیمه شده و بخش فقیرتر از جمعیت هستند، صورت می

تر جمعیت را کاهش دهد. شواهد تواند سهم درآمد از بخش مرفهم میشود. با این حال، یک نظام مالیاتی تصاعدی و تورمی

زیادی وجود دارد که اگر بخش بزرگی از جمعیت مثالً کشاورزی به بخش باالتر مثل صنعت انتقال یابد، نابرابری افزایش خواهد 

تواند موجب لوژیکی همچنین مییافت، اما اگر این انتقال متوقف شود دوباره توزیع درآمد بهتر خواهد شد. تغییرات تکنو

وری کارگران ماهر شود. با این حال، به دلیل نیاز رو به افزایشی جذب کارگران ماهر و فقط افزایش بهره 3پراکندگی دستمزدها

 (.Kaasa, 2003: 11-12های آموزش و پرورشی اجتناب شود )تواند با تعدیالت مناسب در سیاستاین تغییرات می

وری وری نیروی کار، بهرهمتغیرهای اقتصادی کالن تأثیر گذار بر نابرابری درآمد مالیات مستقیم، بهرهاز جمله دیگر 

دهد که یکی از عملکردهای مهم رشد وری صورت گرفته، نشان میسرمایه و ... هستند. مطالعاتی که در مورد منابع رشد بهره

کند. اگر تجهیزات اساسی برای بهبود استاندارد زندگی را فراهم میوری این است که پایه و اساس رشد اقتصادی است و بهره

توانند در یک ها میها را شناسایی کنند، در این صورت آنوری و راه اجرای آنها بتوانند به درستی عوامل مؤثر بر بهرهانسان

وری، ی کلیدی رشد بهرههای بالقوهز شاخصوری به عمل آورند. در این مورد، یکی اموقعیت آگاهانه، سیاستی برای افزایش بهره

 (.DiPietro, 2014: 1میزان نابرابری درآمد در جامعه است )

وجود داشته، اما این ارتباط در  وری عوامل بر نابرابری درآمدتوان استدالل نمود که تأثیر بهرهدر راستای مطالب فوق، می

نیازمند بررسی تجربی در  وری عوامل بر نابرابری درآمدتأثیرگذاری بهره بیشتر مطالعات در نظر گرفته نشده است. لذا چگونگی

پردازد. می2931-2931ی طی دوره وری عوامل بر نابرابری درآمدایران است. برای این منظور، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر بهره

 در شد. خواهد پرداخته مرتبط مطالعات از برخی مرور به سپس و شودمی بررسی موضوع با مرتبط مبانی نظری ابتدا راستادر این 

 .شد خواهد ارائه گیرینتیجه و شده تحلیل و تجزیه و برآورد مدل معرفی شده نیز ادامه

 

 تحقیق ادبیات و بیشینه

وری آنها صورت تواند ناشی از افزایش عوامل تولید )سرمایه و نیروی کار( و یا از طریق افزایش بهرهرشد اقتصادی می

 و بوده برابر نهایی وریبهره با رقابتی اقتصاد در تولیدی عامل هر سهم تعادل حالت در کار، وری نیرویبهره نظریه اساس بریرد. گ

 سرمایه و کار نیروی بین تولید، شیوه در بهبود و فناوری رشد از ناشی دستاوردهای جمله از تولید از حاصل منافع اساس این بر

 تولید عوامل بین تولید از حاصل منافع تقسیم برای مکانیزمی چنین وجود و بوده ناقص بازارها واقعی دنیای در اما شود.می توزیع

                                                           
3 emerging markets and developing countries  
4 Economic growth and the overall development level of a country 
5 Macroeconomic factors 
6 Demographic factors 
7 Political factors 
8 Historical, cultural and natural factors 
9 dispersion of wages 



 

 منافع بیشتر اختصاص از ناشی درآمدها توزیع نابرابری که است این بر عمومی تصور ارتباط این در . است تردید و شک با توأم

 . (77: 2931)جانی،  تولید به صاحبان سرمایه است

اگرچه در مورد اثر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد، به طور کلی، نابرابری درآمد در بلندمدت بر 

ناشی  27گذارد. اگر نابرابری درآمد اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، ممکن است که تأثیر کاهش فقررشد اقتصادی اثر می

نابرابری نسبتاً باال را جبران کند. از طرف دیگر اگر اثر  21بر رفاه و در نتیجه تحمل 22ابرابریاثر نامطلوب مستقیم ن ،از رشد

 (Qin  et al, 2009: 70نابرابری بر رشد اقتصادی منفی باشد باید فوراً به عنوان یک نگرانی مهم به آن پرداخته شود )

از منابع و امکانات موجود در جهت رسیدن به اهداف  گیری مطلوب و بهینهیافتگی هر کشور به میزان بهرهدرجه توسعه

: 2913وری در استراتژی توسعه اقتصادی کشورهاست )صباحی و همکاران، اقتصادی آن دارد. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره

در کشورهای پیشرفته  وریرشد بهره 1777تر است، از اوایل (. با وجود اینکه تولید هر کارگر افزایش یابد، اقتصاد مرفه213

وری در طول یک دوره که در آن نابرابری درآمد اتفاق کاهش یافته است. در بسیاری از اقتصادها، این کاهش سرعت در بهره

-سال گذشته هرگز رشد بهره 97های تاریخی، بیان شده که طی های اخیر در زمینهافتاده، افزایش یافته است. با احتساب سال

-مان بحران مالی جهانی نبوده و همچنین نابرابری درآمد باالتر از سطح امروزه نبوده است. این کاهش سرعت بهرهتر زوری پایین

ها برای کنار آمدن با و خانواده هایشان را تحت تأثیر قرار دادهوری و افزایش در نابرابری درآمد رفاه بسیاری از کارگران و خانواده

اند و در برخی مواقع درآمد واقعی راکد و یا نزولی بوده است. این روندها برای پیشرفت داشتهرشد آهسته، درآمد کم و متوسط 

های کالن اقتصادی و تهدیدآمیز هستند. بنابراین، اقدامات سیاست 24و انسجام اجتماعی 29در استانداردهای زندگی، ثبات مالی

-Organisation for Economic Coباشند )ابرابری ضروری میوری و جلوگیری از افزایش ناصالحات ساختاری برای ترویج بهره

operation and Development (OECD), 2016:61.) 

 
 وریرابطه نابرابری درآمد و بهره 

Aghion et al (1999بیان می )وری وجود دارد که این استدالل باکنند که رابطه مثبت بین نابرابری درآمد و رشد بهره 

Stiglitz (1969د )افراد  23اندازکه، میل نهایی به پسر چارچوب یک مدل رشد سولو قرار داده شد. او استدالل کرد از آنجایی

دهد. انداز و در نتیجه رشد را افزایش میثروتمند بیشتر از افراد فقیر است، یک توزیع مجدد در درآمد افراد ثروتمند، پس

Aghion et al (1999به این نتیجه رسیدند که ناب )ی آخر به یافته که یکی دو دههرابری درآمد در بسیاری از کشورهای توسعه

اند، افزایش یافته است. زیرا حق بیمه برای نیروی کار ماهر افزایش یافته و در نتیجه نابرابری درآمد را پیشرفت فنی رسیده

های جدید از وری را در محصولکه این ایده، بهرهکند ی رشد مثبت و نابرابری را بیان می( ایده1996) Violanteدهد. افزایش می

از سرمایه توسط کارگرانی که از نظرسطح مهارت خود و درآمد دستمزد ناهمگن  23های ناهمگنسرمایه و روند رشدی که محصول

 ,Guest & Swiftکند )وری بیان میکند و افزایش نابرابری را به عنوان نتیجه رشد بهرهشود، تجسم میهستند، بکار گرفته می

2008: 5-6.) 

 

 رابطه نابرابری درآمد و درآمد سرانه 

شده است و این موضوع توضیح داده  27در اقتصاد کالن نابرابری درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی توسط ضریب جینی

ادعا کرده است که ( است که 2333) 21ها فرضیه کوزنتسکند. یکی از این روشدر ادبیات گذشته از دو روش اصلی پیروی می

                                                           
10  poverty-reducing 
11  direct adverse effect of inequality 
12  tolerate 
13 fiscal sustainability 
14 social cohesion 
15 marginal propensity to save 
16 heterogeneous vintages 
17 Gini coefficient 
18 Kuznets hypothesis 



 

روند تولید ناخالص داخلی بر سطح نابرابری درآمد کشور اثر دارد و توسعة اقتصادی را به عنوان فرآیند انتقال از اقتصاد سنتی به 

معکوس است و بدین شکل توضیح داده  U( و به شکل 23کند. این رابطه به صورت غیرخطی )درجه دوماقتصاد نوین بیان می

-ی الزم برای تشویق سرمایهکه یک پدیده 17رحله اول، در واقع فرآیند توسعه اقتصادی با افزایش تراکم منابعشود که در ممی

توانند به بخش نوین منتقل شوند، در نتیجه رشد شود و تعداد کمی از مردم میگذاری است، موجب وخیم شدن توزیع درآمد می

-رحله دوم، به علت عواملی از جمله معرفی یک سیستم مالیاتی تصاعدی و کمدهد. در ماقتصادی، توسعه نابرابری را افزایش می

یابد و به دستمزد سطح نوین نزدیک شده و در نتیجه یابی نیروی کار در بخش سنتی، سطح دستمزد در بخش سنتی افزایش می

،  Barro( 2008 ,2000 ,1999 ,1996) شود. روش دوم این مسئله شامل مطالعاتباعث کاهش نابرابری و افزایش توزیع درآمد می

(2000) Forbes، Deininger and Squire (1996, 1997, 1998)  و بسیاری دیگر از مطالعات با هدف تعیین اینکه آیا نابرابری

 ,Naguibباشد )روند رشد و توسعه اقتصادی در داخل یک کشور شود، می 11تواند مانع یا سرعتمی 12بیش از سطح موجود

2015: 2.) 

 
 مفهوم ضریب جینی 

 نسبی نابرابری ساده درجه بسیار و خالصه مقیاس یک عنوان به ضریب این. است لورنز منحنی بر مبنای جینی ضریب

 که مربع نصف ناحیه کل با مقایسه در منحنی لورنز و مربع قطر بین ناحیه نسبت محاسبه وسیله به تواندمی کشور، یک در درآمد

 را یک مقدار اگر و برابر کامالً توزیع کند اختیار را صفر مقدار ضریب این که صورتی در .آید دست به است، واقع آن در منحنی

 (.World Bank, 2005: 97کند توزیع کاماًل نابرابر است ) اختیار

ته در خارج در این قسمت از مطالعه، برخی از مطالعات تجربی انجام یافته در خصوص موضوع پژوهش در قالب مطالعات انجام یاف

 اند.و داخل کشور به اختصار مرور شده

Leung (2001) های اجتماعی در چین با استفاده از وری، افزایش نابرابری درآمد و بیمهای به بررسی رشد بهرهدر مقاله

از دو حقایق  14پرداخته است. در این مقاله با ساخت مدل تعادل عمومی پویا ساده به پیروی 19یک مدل تعادل عمومی پویا ساده

وری به طور قابل توجه به رشد تولید کمک دهد که رشد بهرهکه در اصالحات چین مشاهده شده، نشان می 13تجربی قابل توجه

ها به طور گسترده منطبق بر داده 13یابد. تمرینات کالبیراسیونکند و نابرابری به طور چشمگیری در طول زمان افزایش میمی

با  .یابدهای اجتماعی کاهش میوری کل و نابرابری درآمد به عنوان پوشش بیمهاقتصادی، بهره است. و افزایش نرخ رشد

تواند بسیار مشابه باشد حتی های اجتماعی میسطح نابرابری درآمد تحت درجات مختلف از بیمه 17پارامترهای تجربی قابل قبول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        به طور مؤثر نابرابری را کاهش دهد.                                                                                             تواندهای اجتماعی نمیرفاه آنها نباشد. و بیمه 11اگر داللت

)Jeon (2007 13وری کل عواملای به بررسی رابطه بین بهرهدر مقاله (TFPو )  توزیع درآمد پرداخته است. در این مقاله

در  97های فناوری است و بر نقش نظریه توزیع نئوکالسیکوری کل عوامل به عنوان معیاری از پیشرفتاعتبار و ارتباط بهره

وری کل عوامل به طور گیری بهرهیق حاکی از آن است که اندازهگیری پیشرفت فناوری تمرکز شده است. نتایج تحقاندازه

-شان مرتبط است( متکی میبه پیشرفت فناوری 91)که از طریق سهام درآمد عوامل 92وری نهایی توزیعانحصاری به تئوری بهره

                                                           
19 quadratic 
20 concentration of resources rise 
21 pre-existing level of inequality 
22 hinder or prompt 
23 simple dynamic general equilibrium model 
24 mimic 
25 striking stylized facts 
26 Calibration exercises 
27 empirically plausible parameters 
28 implications  
29 total factor productivity 
30 neoclassical distribution theory of distribution 
31 marginal productivity theory 
32 factors’ income shares 



 

دهد که ایت نتایج نشان میهای تجربی و نظری بسیار محدود است و در نهوری نهایی توزیع در زمینهباشد. همجنین تئوری بهره

 عوامل توسط پیشرفت فنی برای کمک به رشد اقتصادی ارتباط کمی با واقعیت دارد. کل وریبهره گیریاندازه

Guest & Swift (2008) زمانی سری هایداده از استفاده وری و نابرابری باای به بررسی رابطه بین باروری، بهرهدر مقاله 

سوئد  و ژاپن استرالیا، متحده، ایاالت انگلستان، برای (VECM) 94و مدل تصحیح خطای براداری 99ساالنه، روش جوهانسن

اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مدل تصحیح خطای براداری حاکی از آن است که در انگلستان و استرالیا که هر دو پرداخته

 آمریکا نیز متحده ایاالت برای نتایج وری وجود دارد.ری و بهرهکنند، رابطه بلندمدت بین بارووری را تنظیم میباروری و بهره

همچنین نتایج نشان  .خواهد شد باروری برابری درآمد و نابرابری کاهش موجب مدت دراز در وری بهره افزایش که دهدمی نشان

 سوئد وجود ندارد. و ژاپن برای بلندمدت مهمی در یدهد که رابطهمی

DiPietro (2014) 1727ی زمانی وری نیروی کار واقعی و نابرابری درآمد طی دورهای به بررسی رشد بهرهالهدر مق-

نابرابری درآمد قرار دارند  پرداخته است. در این مقاله فرض شده است که بسیاری از کشورها در جهان فراتر از سطح بهینه 1777

وری نیروی کار نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رشد بهره شود.وری میو نابرابری بیشتر درآمد منجر به کاهش رشد بهره

 واقعی رابطه منفی با نابرابری درآمد دارد.

Cimoli et al (2015) های اجتماعی و توزیع درآمد در آمریکای التین وری، هزینهای به بررسی رابطه بین بهرهدر مقاله

در توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بیان شده  93ساختاری اند و در این مقاله نقش نهادها و تغییراتپرداخته

باشند، اما به میزان برای کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد بسیار مهم می 97و توزیع مجدد مستقیم 93های اجتماعیکه هزینه

ند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، کشوری آید، محدود هستهای اجتماعی بدست تواند منحصراً از طریق هزینهبرابری که می

-که در جهان ترکیبی از نهادهای قوی در حمایت از ساختار توزیع مجدد و دانش محور که باعث رشد و اشتغال در بلندمدت می

های رفتدهد که دهه گذشته شاهد پیششوند را داشته باشد، بیشترین برابری را در توزیع درآمد دارد. همچنین نتایج نشان می

و تغییرات ساختاری ضعیف  91وریقابل توجهی در کاهش نابرابری در آمریکای التین بوده ولی این پیشرفت با رشد آرام بهره

 شود. تهدید می

Zhang et al (2016) وری نیروی کار و سرمایه در تولید محصوالت کشاورزی ای به بررسی تأثیر تغییرات در بهرهدر مقاله

( که یک مدل تعادل عمومی قابل TERM) 93ای گستردهاند. آنها در این مقاله از مدل منطقهدر چین پرداخته داخلی و تجارت

اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مقدار تغییر ایجاد شده است، برای تجزیه و تحلیل استفاده کرده 47محاسبه چند سیستمه

وری سرمایه است. بنابراین نه تنها باید به ایجاد شده توسط افزایش در بهرهوری نیروی کار بیشتر از تغییر توسط افزایش بهره

 تغییرات فنی سرمایه بلکه باید به بهبود تغییرات فنی نیروی کار توجه کرد و اهمیت زیادی به آن داده شود.

های استفاده از تکنیک داده وری نیروی کار بر توزیع درآمد باای به بررسی تأثیر بهره( در مقاله2913صباحی و همکاران )

 رشد و تورم اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایشپرداخته 2331-1773ی یافته طی دورهکشور توسعه 91تابلویی در 

 دولت مصرفی مخارج و درآمد مالیاتی و کار نیروی وریبهره رشد شود. همچنینمی درآمد توزیع شدن نابرابرتر اقتصادی موجب

 کنند.می برابرتر را درآمد توزیع

دستمزدها طی  و حقوق نابرابری بر تأکید با ایران در درآمد توزیع و وری بهره رابطهای به بررسی ( در مقاله2931جانی )

از  تاثیرپذیری بر درآمدها )عالوه نابرابری تحقیق حاکی از آن است که پرداخته است. نتایج 2939-2911ی زمانی دوره

 طرفی، کار(دارد. از نیروی وری بهره تولید )و عوامل کل وریبهره تغییرات با مستقیمی رابطه تورم(، و بیکاری ونچ متغیرهایی

 داریمعنی صورت به درآمدها نابرابری یابد،می افزایش وری بهره رشد نتیجه کل در درآمد از دستمزد و حقوق سهم که زمانی

                                                           
33 Johansen 
34 vector error correction model 
35 structural change 
36 social expenditure 
37 direct redistribution 
38 slow productivity growth 
39 The Enormous Regional Model 
40established multiregion computable general equilibrium model  



 

 افزایش با وریبهره افزایش که دهدنشان می وری( بهره با دستمزد و حقوق مثبت طهراب به توجه نتایج )با این شود،بیشتر می

 است. شده ایران در بیشتر درآمدها نابرابری موجب دستمزد، و حقوق در نابرابری

 وری کار و سرمایه بروری عوامل شامل بهرهمرور مطالعات تجربی حاکی از آن است که در مطالعات داخلی به تاثیر بهره

نابرابری توزیع درآمد در ایران، کمتر توجه شده است. لذا این مطالعه به دنبال آن است تا با بکارگیری یک روش اقتصادسنجی 

وری نیروی کار و سرمایه و درآمد سرانه بر نابرابری توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار زمانی، تاثیر همزمان بهرههای سری

 دهد.

 

 روش تحقیقمعرفی مدل و 

 توان به شکل زیر معرفی کرد:بر اساس ادبیات نظری و تجربی تحقیق مدل تصریح شده مطاله را می

(2)                                                                    ),,,,( LCPILLKLLPLYSQLYfLgini  

به ترتیب لگاریتم تولید ناخالص داخلی  YSQو  Yگیری کننده نابرابری درآمد است. ضریب جینی متغیر اندازه giniکه در آن 

مورد  2919باشد. تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب میلیون ریال و به قیمت ثابت سال سرانه )درآمد سرانه( و مجذور آن می

از تقسیم هستند که  2919وری نیروی کار و سرمایه بر پایه سال به ترتیب شاخص بهره LKو  LPاستفاده قرار گرفته است. 

-می 2919نیز شاخص قیمت مصرف کننده بر پایه سال  CPIاند. ارزش افزوده به تعداد شاغالن و موجودی سرمایه به دست آمده

 اند.باشد. همه متغیرها به صورت لگاریتمی در مدل مورد استفاده قرار گرفته

های و آمار سایر متغیرها از بانک اطالعات سری وری ایرانوری از سایت سازمان ملی بهرههای بهرهآمار و اطالعات شاخص

 استخراج شده است. 2939-2931زمانی و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی برای دوره زمانی 

(، وجود یا عدم وجود ADFفولر تعمیم یافته ) -واحد دیکی پس از بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه

گیرد. در این مطالعه برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل از روش مورد بررسی قرار میرابطه بلندمدت بین متغیرها 

که مرتبه انباشتگی متغیرها استفاده شده است. زمانی 41ها( رهیافت آزمون کرانهARDL) 42های توزیعیخودرگرسیون با وقفه

 یکسان نباشد، این روش از کارایی باالیی برخوردار است. 

شود. بر مدت بین متغیرها، نسبت به آزمون وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها اقدام میز برآورد الگوی پویای کوتاهبعد ا

براساس تعداد متغیرهای ( I(0), I(1))در این روش دو مقدار بحرانی کرانه باال و کرانه پایین  Pesaran et al (2001)اساس رویکرد 

از مقدار بحرانی کرانه باال بزرگتر  Fکه مقدار آماره شود. در صورتیبا آنها مقایسه می Fآزمون  توضیحی تعیین شده و مقدار آماره

انباشتگی بین متغیرهای مدل تأیید خواهد شد. یعنی در این حالت باشد، بدون توجه به مرتبه انباشتگی متغیرها، رابطه هم

شود. برعکس اگر مقدار آمار آزمون از مقدار بحرانی کرانه رد میفرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها 

توان رد کرد. و نهایتاً اگر مقدار آماره بین دو کرانه قرار گیرد، نتیجه آزمون نامشخص خواهد پایین کمتر باشد، فرضیه صفر را نمی

 بود.

انباشتگی بین توان معادله بلندمدت یا همدر مرحله بعد و در صورت تأیید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل، می

مدت به سمت ( را جهت بررسی چگونگی تعدیل خطای کوتاهECM) 49متغیرها را برآورد کرد و نهایتا ضرایب مدل تصحیح خطا

 .44رابطه بلندمدت تعادلی به دست آورد

 های تحقیقیافته

مل کار و سرمایه و ضریب جینی ترسیم شده و به وری عواهای زمانی شاخص بهرهقبل از پرداختن به تخمین مدل، سری

وری ( روند متغیرهای لگاریتم ضریب جینی و لگاریتم شاخص بهره2صورت جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمودار )

                                                           
41 Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 
42 Bounds Test Approach 
43 Error Correction Model 
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بسیار شبیه دهد، روند حرکتی سری دو متغیر، در اغلب مقاطع . همانطور که نمودار نیز نشان می43دهدنیروی کار را نشان می

 رسد یک رابطه مستقیم بین این متغیر وجود داشته باشد.یکدیگر بوده و به نظر می
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 وری نیروی کار(: سری زمانی متغیرهای لگاریتم ضریب جینی و شاخص بهره1نمودار )

 حقیقوری و محاسبات تمنبع: آمار و اطالعات بانک مرکزی و سازمان ملی بهره

 

وری سرمایه ترسیم شده است. بر ( نیز سری زمانی متغیرهای لگاریتم ضریب جینی و لگاریم شاخص بهره1در نمودار )

 2939-2911یا  2937-2934توان رابطه مشخصی بین دو سری تشخیص داد، چراکه در برخی مقاطع مثل اساس نمودار نمی

 طع هم جهت بوده است.روند حرکتی دو متغیر عکس هم بوده و در سایر مقا
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 وری سرمایه(: سری زمانی متغیرهای لگاریتم ضریب جینی و شاخص بهره2نمودار )

 وری و محاسبات تحقیقمنبع: آمار و اطالعات بانک مرکزی و سازمان ملی بهره

 

( نتایج 1ها مورد آزمون قرار گیرد. در جدول )حال جهت تخمین مدل، الزم است ایستایی متغیرها و مرتبه انباشتگی آن

 فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مدل گزارش شده است. -حاصل از آزمون ریشه واحد دیکی

                                                           
 اند.ضرب شده و سپس لگاریتم گیری شده 277در این نمودار مقادیر ضریب جینی در   43



 

 
 (ADFیافته )(: نتایج آزمون ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم2جدول)

 ر روندبا عرض از مبدأ و متغی با عرض از مبدأ نام متغیر

 گیریبایکبار تفاضل در سطح گیریبایکبار تفاضل در سطح

Lgini 
27/9- 

(79/7) 

43/3- 

(77/7) 

14/9- 

(73/7) 

71/3- 

(77/7) 

LY 
23/1- 

(17/7) 

19/4- 

(77/7) 

11/1- 

(49/7) 

33/4- 

(77/7) 

LYSQ 
14/1- 

(23/7) 

13/4- 

(77/7) 

13/1- 

(41/7) 

33/4- 

(77/7) 

LLP 
72/2- 

(42/7) 

17/9- 

(77/7) 

97/1- 

(91/7) 

92/4- 

(77/7) 

LKP 
71/9- 

(77/7) 

17/9- 

(77/7) 

71/9- 

(71/7) 

92/4- 

(77/7) 

LCPI 
24/7 

(33/7) 

99/4- 

(77/7) 

12/1- 

(43/7) 

11/4- 

(77/7) 

 مقادیر داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون است.                       

 های تحقیقبات و یافتهمنبع: محاس                        

 

ها ی اول آندهد، اکثر متغیرهای مدل در سطح نامانا بوده و اما تفاضل مرتبهنشان می ADFهمانطور که نتایج آزمون 

جمع نسبت به رویکرد یوهانسن عدم نیاز به هم ARDLای باشد. البته باید توجه داشت که یکی از مزایای رویکرد کرانهمانا می

شود؛ اما باید مراقب بود که ی انباشتگی متغیرها، مدل تخمین زده میای مدل است. یعنی بدون توجه به مرتبهبودن متغیره

باشد. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده در باال  2نباشند و ماکزیمم درجه نامانایی  I (1متغیرها انباشته از مرتبه دوم یعنی )

 باشد.ها فراهم میافت کرانهرهی ARDLشرایط برای استفاده از روش 

برآورد شده و نشان داده شده است. در این الگو با در نظر گرفتن حداکثر وقفه  ARDLمدت در ادامه الگوی پویای کوتاه

بر اساس معیار آکائیک به عنوان الگوی بهینه پویا  ARDL(3,4,4,4,4,1)برای متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی، الگوی  4

 .43است انتخاب شده

زن حداقل ( با استفاده از تخمینUECMها که بر پایه تخمین مدل تصحیح خطای غیرمقید )در مرحله بعد، آزمون کرانه

حاصل از آزمون و  Fباشد، برای آزمون وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. آماره ( میOLSمربعات معمولی )

 ( نمایش داده شده است.9ها در جدول )مقادیر بحرانی کرانه
 ها(: نتایج آزمون کرانه3جدول )

   84/11ها: کرانه Fمقدار آماره آزمون 

I(1) I(0) مقادیر بحرانی پسران 

 درصد 5داری در سطح معنی 31/1 73/9

 درصد 1داری در سطح معنی 42/9 31/4

 های تحقیقمنبع: محاسبات و یافته                            
 

ها، از مقدار باشد که در مقایسه با مقادیر بحرانی کرانهمی 41/27برآورد شده برابر  Fا توجه به جدول فوق، مقدار آماره ب

شود. بنابراین درصد بزرگتر بوده و لذا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها رد می 2کرانه باال در سطح 

انباشتگی و بلندمدت وجود دارد. ضرایب رابطه بلندمدت مذکور متغیرها مدل مطالعه رابطه همتوان نتیجه گرفت که بین می

 ( نشان داده شده است.4برآورد شده و در جدول )

                                                           
 پیوست( نمایش داده شده است.-2نتایج حاصل از برآورد این الگو در جدول ) 43 



 

 
 ARDL(: نتایج تخمین ضرایب بلندمدت با استفاده از الگوی 8جدول )

 ارزش احتمال انحراف معیار ضریب نام متغیر

C 73/4- 97/2 774/7 

LY 37/1 33/7 779/7 

LYSQ 93/7- 21/7 773/7 

LLP 71/7 72/7 777/7 

LKP 29/7- 27/7 191/7 

LCPI 79/7 774/7 777/7 

 های تحقیقمنبع: محاسبات و یافته                           
 

ابرابری درآمد دارند با توجه به نتایج تخمین، متغیر لگاریتم درآمد سرانه و مجذور آن به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر ن

دار هستند. به عبارت دیگر، فرضیه کوزنتس در خصوص رابطه بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد ) که از لحاظ آماری نیز معنی

 شود.وارون( در ایران تأیید می Uیعنی 

وری کار در ایران، نابرابری بهره دار بر نابرابری درآمد دارد. یعنی با افزایشوری نیروی کار تأثیر مثبت و معنیمتغیر بهره

شود، ولی وری سرمایه گرچه تأثیر منفی بر نابرابری درآمد دارد و باعث کاهش ضریب جینی مییابد. متغیر بهرهدرآمد افزایش می

جینی دار بر ضریب دار نیست. لگاریتم شاخص قیمت نیز تاثیر مثبت و معنیضریب به دست آمده برای آن از لحاظ آماری معنی

 یابد که با انتظارات سازگار است.ها و ایجاد تورم، نابرابری درآمد در کشور افزایش میدارد. یعنی با افزایش سطح عمومی قیمت

مدل تصحیح خطای مرتبط با معادله بلندمدت نیز برآورد شده و ضریب تصحیح خطا در جدول زیر نمایش داده شده 

( و از لحاظ آماری -39/7ضریب تصحیح خطای مدل مابین صفر و منفی یک بوده )دهد، است. همانطور که نتایج نشان می

درصد  39مدت به میزان دار است. بنابراین رابطه بلندمدت به دست آمده در مرحله قبل تأیید شده و خطای تعادلی کوتاهمعنی

مدت به کشد تا خطای کوتاهدوره طول می شود. یعنی در حدود یک و نیمدر هر دوره به سمت رابطه تعادلی بلندمدت تعدیل می

 سمت رابطه بلندمدت تعدیل گردد.

 
 (: نتایج تخمین ضریب تصحیح خطا5جدول )

 ارزش احتمال انحراف معیار ضریب نام متغیر

ecm 39/7- 23/7 772/7 

 های تحقیقمنبع: محاسبات و یافته                           

 

 گیریبحث و نتیجه

-2931ی زمانیطی دوره در ایران عوامل کار و سرمایه بر نابرابری توزیع درآمدوری بهره ثیرأتژوهش حاضر، هدف اصلی پ

( و رویکرد آزمون ARDLهای توزیعی )باشد. لذا در این راستا، مدل تحقیق در چارچوب الگوی خودرگرسیون با وقفهمی 2931

ش مشخص گردید که اثرگذاری ضرایب تمامی متغیرها بر اساس مبانی نظری های پژوهبا توجه به یافته ها برآورد گردید.کرانه

وری سرمایه اثر دار و افزایش بهرهوری نیروی کار اثر مثبت و معنیدر بلندمدت، افزایش بهرهباشد به طوری که مورد انتظار می

و جانی  Leung (2001)بر نابرابری درآمد با مطالعه  وری نیروی کاردار بر  نابرابری درآمد دارند. تاثیر مثبت بهرهمنفی و غیرمعنی

همخوانی دارد. همچنین نتایج  Guest & Swift (2008)وری سرمایه بر نابرابری درآمد با مطالعه ( و تاثیر منفی بهره2931)

 باشد. ( در تضاد می2913و صباحی و همکاران ) DiPietro (2014)حاصل با نتایج مطالعات 

-دار بر نابرابری درآمد دارد. این نتیجه نیز با انتظارات تئوریکی سازگار بوده و نشان میر مثبت و معنیهمچنین تورم اث

متغیر لگاریتم درآمد سرانه و چنین شود. همها به افزایش شکاف درآمدی در جامعه منجر میدهد که افزایش مستمر قیمت

دار هستند. به عبارت دیگر، فرضیه آمد دارند که از لحاظ آماری نیز معنیمجذور آن به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر نابرابری در



 

تاثیر مثبت تورم و رشد شود. وارون( در ایران تأیید می Uکوزنتس در خصوص رابطه بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد ) یعنی 

ایج مربوط به الگوی تصحیح خطا حاکی از آن نت( سازگار است. 2913اقتصادی بر نابرابری درآمد با مطالعه صباحی و همکاران )

 شود.  مدت به سمت رابطه تعادلی بلندمدت تعدیل میدرصد از عدم تعادل کوتاه 39است که در هر دوره 
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