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معکوس وجود دارد که این ارتباط ،به فرضیه سیمون کوزنتس در ادبیات اقتصاد کالن معروف شده است.
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 .3مقدمه
در اقتصاد ايران موضوعات رشد اقتصادی از يکسو و دستیابی به توزيع بهینه درآمد و عدالت
اقتصادی از سوی ديگر ،همواره مورد توجه اقتصاددانان ،سیاستگذاران اقتصاد کالن و نهادهای قانونی
و اجرايی کشور بوده است .نحوه نگرش به موضوع عدالت در سالهای اخیر ،چالشهای زيادی را در
کشور ايجاد کرده است .در مورد اثرات متقابل توزيع درآمد و رشد اقتصادی نظريات کامالً متفاوتی در
ادبیات اقتصادی وجود دارد .بر اساس مبانی نظری ،بین توزيع درآمد و رشد اقتصادی رابطه U
معکوس وجود دارد که اين منحنی ،به فرضیه سیمون کوزنتس 1در ادبیات اقتصاد رشد معروف شده
است .بر اساس اين فرضیه ،در مسیر رشد اقتصادی هر کشور ،نابرابری درآمد ابتدا افزايش يافته و
پس از ثابت ماندن در سطح معینی ،به تدريج کاهش میيابد؛ به عبارت ديگر ،بر اساس نظريه مشهور
کوزنتس درباره توزيع درآمد در مراحل مختلف توسعه ،توزيع درآمد در مراحل اولیه نابرابرتر میگردد و
در مراحل بعدی توسعه ،به برابری گرايش میيابد (.)Anand, Sudhir & Kanbur, 1993: 26-27
دنی و آلبرتو )1991( 3توزيع درآمد و رابطه آن را با توسعه بررسی و توزيع درآمد را مهمترين عامل
توسعه میدانند.
مطالعات تجربی متعددی هم در ايران و خارج از ايران در حوزه توزيع درآمد ،عدالت ،فقر ،رشد
اقتصادی و ساير مسائل پیرامون آن انجام شده است و در کنار اختالف نظراتی که در حوزهی نظری
بین اقتصاددانان وجود دارد ،نتايج تجربی متفاوتی نیز در حمايت از اين ديدگاههای متفاوت حاصل
شده است .برخی از محققین نظیر آقیون ،)1999( ،2مارک دی پارتريج ( 1)3002و سامر )3002( 2با
استفاده از دادههای سری زمانی و مقطعی به رابطه مستقیم و مثبتی بین رشد اقتصادی و نابرابری
درآمد دست يافتهاند .برخی ديگر از محققین همانند پريرا 2و سیلوا )3002( 7با استفاده از رهیافت
تعادل عمومی قابلمحاسبه 2به رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد رسیدهاند
(.)Aghion, Caroli & Garcia-Penalosa, 1999: 1-3
بنابراين مالحظه میشود که رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در برخی از مطالعات
مستقیم و در بعضی از مطالعات ديگر نیز معکوس بوده است.
از سوی ديگر ،اجرای قانون هدفمند سازی يارانهها در ايران طی سالیان اخیر ،عالوه بر اهداف
مهمی همچون کاهش مصرف انرژی ،کاهش وابستگی کشور به واردات حاملهای انرژی ،کنترل
1. Simon Kuznets
2. Rodrik, Dani & Alesina, Alberto
3. Aghion
4. Mark, D. Partridge.
5. Sommer, Mathias
6. Pereira
7. Silva
8. Computable General Equilibrium
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آسیبپذيری اقتصاد کشور ،مبارزه با تحريمهای اقتصادی و مقاومسازی اقتصاد ايران در برابر
تحريمها و تهديدها ،يک هدف مهم ديگر هم داشته است که میتوان از آن هدف ،با عنوان بهبود
توزيع درآمد و ثروت بین اقشار آسیبپذير ياد کرد .قابل ذکر است که يکی از مهمترين اهداف مقاله
جاری نیز بررسی اثرات رشد اقتصادی بر توزيع درآمد است و نتايج اين مطالعه ،برای سیاستگذاران
حوزه اقتصاد کالن کشور که با اجرای قانون هدفمندی يارانهها طی مرحله اول و دوم که به تازگی
اجرای آن آغاز شده است ،تأثیرگذاری بر توزيع درآمدها را هدفگذاری نمودهاند ،به عنوان يک ابزار
ديگر مؤثر بر توزيع درآمدها ،دارای اهمیت است تا در صورت امکان ،اجرای اين دو سیاست
(هدفمندی يارانهها و سیاستهای ارتقای رشد اقتصادی) بتوانند مکمل يکديگر در بازنگری در توزيع
درآمدها در ايران باشند.
چالشهای موجود بین اقتصاددانان در حوزه نظری ،نتايج متفاوت مطالعات تجربی در خصوص
رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد ،فقدان مطالعهای که در آن رابطه بین رشد اقتصادی و
نابرابری درآمد با استفاده از رويکرد مارکوف سوئیچینگ و به صورت غیرخطی آزمون شده باشد و
همچنین اهمیت موضوعات مرتبط با توزيع درآمد و رشد اقتصادی ،باعث میشود که انجام مطالعه
جاری که در آن ارتباط بین اين دو متغیر با رويکرد مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گیرد،
ضرورت يابد .از اينرو مهمترين هدف اين مطالعه ،بررسی ارتباط بین متغیرهای رشد اقتصادی و
نابرابری درآمد در اقتصاد ايران و با استفاده از رهیافت غیرخطی انتقال ماليم میباشد .فرضیه اساسی
اين مطالعه نیز به وجود رابطه مستقیم و غیرخطی بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد
ايران و طی دوره  1220-1292اشاره دارد.
ازجمله مهمترين سؤاالتی که اين مطالعه در پی پاسخ به آنها میباشد ،اين است که آيا رابطه بین
رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد ايران وجود دارد؟ و اينکه آيا رابطه بین رشد اقتصادی و
توزيع درآمد در اقتصاد ايران خطی است يا غیرخطی؟
برای اين منظور ،ضريب جینی به عنوان شاخص اندازهگیری توزيع درآمد و رويکرد غیرخطی
 LSTAR1يا روش انتقال ماليم خود رگرسیونی لوجستیکی که روش مناسبی برای آزمون رابطه
غیرخطی بین دو متغیر میباشد ،به عنوان رويکرد اقتصادسنجی استفاده خواهد شد .مهمترين مزيت
مدل غیرخطی جاری در مقايسه با ساير روشها ،اين است که غیرخطی بودن رابطه بین متغیرهای
رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد ايران به صورت درونزا و در چارچوب مدل بررسی شده و
وجود رابطه غیرخطی توسط محقق تحمیل نمیشود که البته اين نکته از مزايای خانواده مدلهای

1. Logestic smooth transition autoregration
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 STRنظیر مدل  LSTARتحقیق جاری است .همچنین مدل اقتصادسنجی ،با استفاده از نرمافزار
 JMultiتخمین و مقاله به صورت زير سازماندهی شده است:
ابتدا ادبیات نظری و مطالعات قبلی در خصوص رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد بررسی
شده است .در ادامه به معرفی روش غیرخطی  LSTARپرداخته شده است و به تخمین مدل
اقتصادسنجی با استفاده از رويکرد اشاره شده و تفسیر نتايج پرداخته میشود .ارائه جمعبندی و
توصیههای سیاستی نیز آخرين بخش مقاله را تشکیل میدهد.
ابتدا ادبیات نظری و مطالعات قبلی مطرح خواهد شد:
 .2چارچوب نظری و مرور مطالعات قبلی رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد
چارچوب نظری رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد به مطالعه سیمون کوزنتس )1922( 1بر
میگردد .وی در مقاله خود با عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد اين فرضیه را مطرح نمود که در
مسیر توسعه اقتصادی هر کشور ،نابرابری درآمد ابتدا افزايش يافته و پس از ثابت ماندن در سطح
معینی ،به تدريج کاهش میيابد .اين الگو به منحنی  Uوارون کوزنتس معروف میباشد .کوزنتس در
اين نظريه ،توسعه اقتصادی را به عنوان فرايند گذر از اقتصاد سنتی و معیشتی به اقتصاد مدرن و
صنعتی در نظر گرفته و نتیجه میگیرد که در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی ،وضعیت توزيع
درآمد بدتر می شود ،زيرا تعداد کمتری از مردم توانايی انتقال از بخش سنتی به بخش مدرن و صنعتی
را دارند .لذا اختالف سطح دستمزد در بین بخشهای معیشتی و مدرن زياد بوده و در مراحل بعدی
رشد و توسعه اقتصادی ،توزيع درآمد بهبود میيابد؛ زيرا در اين حالت تعداد بیشتری از مردم ،جذب
بخش صنعتی و مدرن اقتصاد گرديده و به تدريج به دلیل کم يابی نیروی کار در بخش سنتی ،سطح
دستمزد در بخش سنتی نیز افزايش میيابد و به سطح دستمزد نیروی کار در بخش مدرن میل
مینمايد (.)Anand, Sudhir & Kanbur, S. M. R., 1993: 26-28
به لحاظ نموداری نیز ،فرضیه کوزنتس بیانگر رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد
میباشد که میتوان به شکل زير نمايش داد.

1. Kuznets
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نابرابری درآمد

رشد اقتصادی
نمودار  :3منحنی  Uمعکوس فرضیه سیمون کوزنتس

منبع :گیزيپ و همکاران ()3002

نمودار شماره ( )1بیانگر تابع درجه دومی است که دارای يک نقطه ماکزيمم بوده و از لحاظ تابع
رياضی به فرم زير میباشد:
()1

G  0  1Y   2Y 2 U t

در رابطه ( G ،)1و  Yبه ترتیب نابرابری درآمد و رشد اقتصادی میباشند.
بر اساس رابطه ( ،)1فرضیه کوزنتس زمانی صادق است که ضرايب  1و   2معنیدار و به
ترتیب عالمت اين ضرايب نیز مثبت و منفی باشد.
عالوه بر فرضیه سیمون کوزنتس ،نظريات ديگری نیز در مورد رابطه متقابل بین نابرابری درآمد و
رشد اقتصادی مطرح است .ازجمله اين نظريات ،نظريه آرتور لوئیس میباشد که در مدل مازاد نیروی
کار خود ،برای تبیین رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی ،نظری همانند نظريه کوزنتس دارد.
وی برای افزايش اولیه نابرابری درآمد در هنگام افزايش رشد اقتصادی بیان میکند که در مراحل
اولیه رشد اقتصادی و گسترش بخش مدرن ،سهم درآمدی سرمايهگذاران افزايش يافته و همچنین در
مراحل اولیه رشد نابرابری درآمد بین کارگران شهری و روستايی نیز افزايش پیدا میکند .لوئیس در
مورد کاهش میزان نابرابری درآمد در مراحل پايانی رشد معتقد است که تمامی کارگران در نهايت به
استخدام بخش مدرن درآمده و دستمزد واقعی در اقتصاد افزايش خواهد يافت .اين مدل اظهار میدارد
که افزايش سطح دستمزدها نه تنها کاهش نهايی در نابرابری درآمد را موجب میشود بلکه در
بلندمدت منجر به از بین رفتن فقر میشود.
از نظريات ديگری که به تبیین رابطه رشد اقتصادی و توزيع درآمد میپردازد ،نظريه کالدور
میباشد که در آن رابطه بین رشد اقتصادی و توزيع درآمد (رابطه سود و دستمزد) بررسی شده است.
کالدور در مدل خود نشان میدهد که در صورت قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل و بیشتر
بودن نرخ پسانداز درآمد ناشی از سود از درآمد ناشی از دستمزد ،رابطه مستقیمی بین سهم سود
درآمد و نرخ سرمايهگذاری وجود خواهد داشت؛ به عبارت ديگر ،هر چه توزيع درآمد به نفع صاحبان
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سرمايه تغییر نمايد ،میزان بیشتر از درآمد به سرمايهگذاری اختصاص يافته و به تبع آن رشد اقتصادی
که در اين نظريه بر حسب نرخ سرمايهگذاری توضیح داده میشود ،سريعتر خواهد بود (احمدی و
شقاقی شهری.)133 :1222 ،
در ادامه به صورت اجمالی و در قالب جدول ( )1به معرفی شاخصهای اندازهگیری نابرابری درآمد
پرداخته میشود:
جدول  :3مهمترین شاخصهای اندازهگیری نابرابری درآمد و ویژگیهای آن
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قابل ذکر است که در اين مطالعه ،از شاخص ضريب جینی برای اندازهگیری نابرابری درآمد
استفاده شده است و ازجمله داليل استفاده از ضريب جینی در مقاله جاری ،سادگی محاسبه ،دسترسی
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به آمار و اطالعات موردنیاز برای استخراج شاخص ضريب جینی و متداول بودن اين شاخص در
مطالعات تجربی اشاره نمود.
1
در خصوص مطالعات تجربی خارج از کشور هم ،يوگو پانیزا ( )1999در بانک توسعه داخلی
آمريکا در مطالعهای با عنوان «نابرابری درآمد و رشد اقتصادی ،شواهدی از دادههای آمريکا» ،به
بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر نابرابری توزيع درآمدها ،با استفاده از دادههای مربوط به متغیرهای فوق
در اقتصاد آمريکا ،پرداخته و رابطه منفی بین اين دو متغیر را نتیجهگیری میکند.
هانگی لی 3و همکاران ( ،)3000رابطه بین فساد ،توزيع درآمد و رشد را بررسی مینمايند .آنها در
پی پاسخ به اين سؤال که فساد ،چگونه بر توزيع درآمد و رشد اثر میگذارد ،بوده و نتیجه میگیرند که
اوالً اثر فساد بر توزيع درآمدها به شکل  uمعکوس میباشد .ثانیاً فساد میتواند توضیحی برای بزرگی
نسبی ضريب جینی در کشورها تلقی شود و ثالثاً اينکه فساد عامل مؤثر بر رشد اقتصادی نیز
محسوب میشود .در کشورهايی که توزيع دارايیها نابرابرتر میباشد .فساد باعث افزايش در توزيع
نابرابرتر میشود و يک شکاف در نرخ رشد اقتصادی ايجاد میکند.
رافائل گومز و ديويدکی فوت )3002( 2در مطالعهای به بررسی رابطه بین ساختار سنی ،توزيع
درآمد و رشد اقتصادی میپردازند .آنها اطالعات بین کشوری را در مطالعه تجربه خود مورد بررسی
قرار داده و نتیجه میگیرند که بین نابرابری توزيع درآمد و رشد اقتصادی ،رابطه منفی وجود دارد.
آنها در اين مطالعه ،کشورهای با ساختار توزيع درآمد متفاوت و رشد اقتصادی متفاوت را انتخاب و
مالحظه مینمايند که بین توزيع نابرابر درآمد و رشد اقتصادی باالتر ،رابطه وجود دارد.
کالديو مورانا ،)3002( 1شواهدی از اقتصاد ايتالیا و آمريکا را در تبیین رابطه بین رشد اقتصادی
بلندمدت و توزيع درآمد ،مورد مطالعه و تحلیل قرار میدهد .اين مطالعه برای دوره  1930-3001با
استفاده از مدل عمومی تبادل انجام شده است و در چارچوب يک مدل رشد نئوکالسیک ،به اين
نتیجه میرسد که رشد اقتصادی بلندمدت به کمک دو شوک قابل توضیح است که يکی شوک
تکنولوژی و ديگری شوک عرضه نیروی کار میباشد .پیشرفت تکنولوژی اثر منفی بر سهم دستمزدها
داشته و توزيع درآمدها را بدتر کرده است؛ اما به هر حال بدتر شدن توزيع درآمدها ،اثر منفی بر رشد
اقتصادی آمريکا و ايتالیا نداشته است.
ريچارد آدامز ،)3002( 2رشد اقتصادی و ارتباط آن با فقر و نابرابری را بر اساس يک سیستم
دادهها ،در بانک جهانی مطالعه مینمايد .وی درمیيابد که رشد اقتصادی مهمترين رهیافت برای
1. Uge Panizza.
2. Hongyi, Li & Lixin, colin, Xu & Heng – fu, Zou.
3. Rafael Gomez & David K. Foot.
4. Claudio Morana.
5. Adams, Richard H. Jr.
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کاهش فقر در کشورهای توسعه يافته است و بین رشد اقتصادی و فقر يک رابطه قوی وجود دارد .در
اين مطالعه رشد اقتصادی با متغیر درآمد ناخالص ملی به ازای هر فرد (درآمد سرانه) اندازهگیری شده
است .رشد اقتصادی باعث کاهش فقر میشود چرا که رشد تأثیر اندکی بر نابرابری درآمد دارد .بر
اساس نتايج تجربی بهدستآمده ،با رشد  10درصدی رشد اقتصادی ،فقر حدود  32/9درصد کاهش
میيابد.
پیرال و همکاران ،)3001( 1رابطه بین رشد اقتصادی ،توزيع درآمد و فقر را در لهستان مورد مطالعه
قرار میدهند .اين مطالعه که به سفارش بانک جهانی انجام و منتشر شده است ،تحلیلی را فراهم
میکند که ارتباط بین سیاستهای کالن اقتصادی و متغیر رشد اقتصادی و تغییرات اين سیاستها در
طول زمان و اثر آنها بر فقر در لهستان را نشان میدهد .نويسنده نشان میدهد که در لهستان ،فقر
همزمان با جهش رشد اقتصادی پس از بحران  1992روسیه ،کاهشيافته است و کاهش فقر و تغییر
سیاستهای مالی ،بر بهبود توزيع درآمدها در لهستان ،تأثیرگذار بوده است.
آلبرت بری و جان سريکس ( ،3)3002تغییرات در رشد اقتصادی و توزيع درآمد در جهان را در
انتهای قرن بیستم بررسی و مطالعه مینمايند .اين مطالعه ،تخمینی از رشد اقتصادی جهان طی
سالهای  1970-3000و تغییرات در توزيع درآمد جهانی بین اشخاص در سالهای  1920-3000را
فراهم میکند .نتايج مطالعه نشان میدهد که علیرغم اينکه نرخ رشد اقتصادی جهان طی سالهای
مذکور کند شده است ،شاخصهای توزيع درآمد بین افراد ،بهبود اندکی داشته است .نتايج برای
اقتصادهای چین و هند نیز آزمون شده و نتیجه شده است که با وجود نرخ افزايش رشد اقتصادی در
اين کشورها ،توزيع نابرابر درآمد بیشتر شده و نرخ فقر در اين کشور ما همچنان بدون تغییر باقی
مانده است.
2
انگلس کاسترو و جراردو ( ،)3002در مقالهای که در کنفرانس توسعه اقتصادی آلمان در برلین
ارائه میدهند ،به بررسی موضوع رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد میپردازند و بر اساس
دادههای پانل درمیيابند که بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد رابطهای  uشکل در فاصله زمانی
 1970-92برقرار بوده است ،به طوری که نابرابری ابتدا با رشد اقتصادی کاهش و سپس افزايش
میيابد .رويکرد سری زمانی بین کشورهای منتخب که دارای ويژگیهای يکسانی میباشند ،نیز اين
موضوع را تأيید مینمايد.
بن ديويد نسیم )3007( 1در مطالعهای ،رشد اقتصادی و اثر آن را بر توزيع درآمد بررسی نموده
است .تحلیلهای اين مقاله نشان میدهد که وقتی ارزش بازار سرمايه افزايش میيابد ،کارگران شغل
1. Paci, Pierella, Sasin, Martin. J. & verbeek.
2. Albert Berry & John Serieux
3. Angles – castro, Gerardo.
4. Ben – David Nissim.
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خود را عوض کرده و درآمد آنها بهتر و توزيع درآمد معادلتر (متقارنتر) میشود و از سويی تولید نیز
رشد پیدا میکند .البته با اضافه کردن مالیات به مدل ،اين رابطه مستقیم مشاهده نمیشود.
توماسو کیارلی 1و ديگران ( ،)3002تغییرات ساختاری تولید و مصرف را مطالعه نمودهاند .اين مقاله
اثر ساختاری در توزيع دستمزدها را بر رشد اقتصادی و توزيع درآمد تحلیل میکند و نتیجهگیری
میکند که تغییر ساختارهای سازمانی بنگاهها ،تولید ،رقابت بین نیروی کار و توزيع درآمد و مصرف از
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی هستند.
کین 3و همکاران ( )3009در مطالعه خود با استفاده از رهیافت دادههای پانل و دادههای سری
زمانی فصلی به بررسی اثرات متقابل بین نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی مناطق شهری و روستايی
کشور چین طی دوره زمانی  3002: q4 – 1993 : q1پرداختهاند .آنها با استفاده از رهیافت
اقتصادسنجی مبتنی بر معادله ای که متغیر وابسته آن مصرف سرانه بخش خصوصی بوده و متغیرهای
توضیحی آن شامل درآمد سرانه ،شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ،ضريب جینی و نرخ بهره
سپردههای ديداری میباشد ،به بررسی تأثیر همزمان متغیرهای رشد ،نابرابری درآمد و مصرف سرانه
بخش خصوصی میپردازند و نتايج آن را برای اثرگذاری نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی مناطق
روستايی و شهری تحلیل مینمايند .نتايج اين مطالعه حاکی از آن است که نابرابری درآمد از
متغیرهای اساسی و مهم در بین متغیرهای توضیحی مدل بوده و تأثیر منفی بر روی مصرف سرانه و
از اينرو بر  GDPو رشد بخشها داشته است.
الپینوا )3011( 2در مقالهای به بررسی تأثیرات همزمان بین متغیرهای نابرابری درآمد و رشد
اقتصادی پرداخته است .وی در اين مطالعه به منظور پاسخ به سؤاالتی نظیر دلیل اهمیت موضوع
نابرابری درآمدی ،چگونگی تأثیر سیاستهای اقتصادی دولتها بر رشد اقتصادی و سپس بر توزيع
درآمد و موارد مشابه به مرور مطالعاتی در اين حوزه پرداخته و يک دستهبندی از مطالعات تجربی اين
حوزه ،با توجه به نتايج متفاوت آنها ارايه نموده است.
اشمیت هبل )3013( 1در مطالعهای به بررسی اثرات رشد اقتصادی بر توزيع درآمد در کشور شیلی
پرداخته است .وی در اين مطالعه موضوع بررسی تأثیر رشد بر نابرابریهای درآمد در شیلی را از منظر
اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار داده و سیاستهای دولتهای مختلف اين کشور را در اين حوزه نقد
نموده است.

1. Tomasso Ciarli, Ander Lorentz, Maria Savona & Marco Valente.
2. Duo Qin
3. Erika L´apinová
4. Klaus Schmidt-Hebbel
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رضوان و آين بلدی )3013( 1در مقالهای اثرات رشد اقتصادی بر توزيع درآمد را از کانال سیستم
دستمزد و مسأله فقر بررسی نموده و به اين نتیجه میرسند که رشد اقتصادی باالتر لزوماً منجر به
افزايش دستمزدها و کاهش فقر نشده و رابطه معنیداری بین رشد اقتصادی و نابرابریهای درآمدی
قابل حصول نیست.
3
ساريگیانیژو و پالیواز ( )3013در يک مطالعه علمی تحت عنوان بازنگری فرضیه کوزنتس در
خصوص رابطه بین رشد اقتصادی و توزيع درآمدها ،با جمعآوری و مالحظه نتايج مطالعات تجربی
متعددی که در راستای حمايت و يا رد ديدگاه کوزنتس در کشورهای مختلف جهان انجام شده بودند،
اعتبار نظری فرضیه کوزنتس را مورد بحث قرار میدهند.
ايوان و لزوا )3013( 2در مقاله خود با عنوان مدلسازی رابطه دوسويه بین نابرابری درآمد و رشد
اقتصادی ،پس از ارائه و تخمین مدل ،به اين نتیجه میرسند که رابطه مشخصی بین متغیرهای رشد
اقتصادی و توزيع درآمد وجود ندارد و چگونگی ارتباط بین متغیرهای ياد شده کامالً به شرايط اولیه
توزيع درآمدها در يک کشور و همچنین اختالفات طبقاتی اجتماعی بستگی دارد.
مرکن و آذر )3012( 1در مطالعهای به بررسی رابطه تجربی بین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و
نابرابریهای توزيع درآمدی در ترکیه میپردازند .آنها در اين مطالعه با استفاده از مدل دادههای
ترکیبی پويا 2و با وجود شکستهای ساختاری 2و همچنین با استفاده از آمار و اطالعات مربوط به
متغیرهای فوق طی سالهای  1992-3009به اين نتیجه میرسند که رشد اقتصادی دارای اثر منفی
و معنیدار بر توزيع درآمدها طی دوره فوق بوده و افزايش نرخ رشد اقتصادی ،نابرابریهای درآمدی و
اختالف طبقاتی را در ترکیه تشديد نموده است.
آگويار دی مدريس و تربات )3012( 7در يک طرح پژوهشی به بررسی همگرايی بین رشد
اقتصادی ،توزيع درآمد و تغییرات ساختاری در آمريکای التین پرداختند .بر اساس نتايج اين تحقیق
رابطه دوطرفه بین متغیرهای رشد اقتصادی و توزيع درآمد ،در برشهای زمانی مختلف ،تأيید میشود.
در ادامه مقاله ،برخی از مطالعات محققین داخلی در خصوص اثرات توزيع درآمد بر ساير رشد
اقتصادی مرور میشود.
دازل و ولدخانی ،)1992( 2در مطالعهای موردی به بررسی فرضيیه کيوزنتس در اييران بير اسياس
دادههای سری زمانی سالهای  1992-1927پرداختند .در اين مقاله ارتبياط بيین ضيريب جینيی بيه
1. Burz Razvan & Bogdan Ion Boldea
2. Maria Sarigiannidou & Theodore Palivos
3. Blagun Ivan S. & Dmitrishin Lesya I
4. Mehmet Mercan & Ozlem Arzu Azer
5. Dynamic Panel Data
6. Structural Breaks
7. Aguiar de Medeiros, Carlos & Trebat, Nicholas
8. Doessel, D.P. & Valladkhani, Abbas
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عنوان شاخص توزيع درآمد و درآمد سرانه به عنيوان شياخص رشيد اقتصيادی از طرييق ييک ميدل
غیرخطی برازش شده است .نتايج مشاهده شده داللت بر رد فرضیه کوزنتس در ايران را دارد.
صمدی ( ،)1272به بررسی تأثیر متقابل فقر ،کارآيی و برابيری بير يکيديگر و همچنيین برخيی از
متغیرهای کالن ،نظیر نرخ رشيد اقتصادی ،بر چگونگی توزيع درآمد و سطح فقر در طيی سيالهيای
 1217-72پرداخته و نتیجه گرفته است که رشد اقتصادی و بهبود توزيع درآمد با جهتگیری علّی دو
طرفه ،حرکتی هم جهت دارند ،فرضیه توزيع درآمد در ايران تأيید نمی شود ،زييرا اصيوالً شيرايط الزم
برای آزمون اين فرضیه ،در دوره مورد مطالعه محقق نشده است .به عبارتی نتايج حاصيل گوييای آن
است که هیچ تناقضی بین سیاستهای افزايش رشد اقتصادی و سیاستهای بهبود توزيع درآمد وجود
ندارد.
صادقی و مهرگان ( ،)1279رابطه بین رشد اقتصادی در بخش کشاورزی و توزيع درآمد روستايی
را بررسی نموده اند .آنها به نظريه مشهور کوزنتس درباره توزيع درآمد در مراحل مختلف توسعه که بر
اساس آن توزيع درآمد در مراحل اولیه نابرابرتر میگردد و در مراحل بعدی توسعه ،به برابری گرايش
میيابد ،میپردازند .نتايج اين پژوهش همچنین نشان میدهد که ضريب جینی توزيع درآمد
فعالیتهای آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی در مناطق روستايی به ترتیب  0/22و  0/21است که
پیامدهای نظريه کوزنتس را تأيید میکند.
ابريشمی و همکاران ( ،)1221رابطه رشد و توزيع درآمد در ايران را بررسی مینمايند .هدف اصلی
مطالعه ايشان ،بررسی رابطه بین متغیرهای نابرابری و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علیت گرنجر و
آزمون همگرايی جوهانسن -جوسیلیوس است .يافتههای بدست آمده بر اساس اطالعات سالیانه دوره
 ،1220-21نشان میدهد که يک رابطه علی يکطرفه از سمت نابرابری درآمد به رشد اقتصادی
وجود دارد؛ به عبارت ديگر ،تغییرات در نابرابری ،علت تغییرات در رشد اقتصادی است؛ اما بر اساس
نتايج همین آزمون ،رابطه علیت از رشد اقتصادی به نابرابری توزيع درآمد ،رد میشود .به عالوه ،اين
تحقیق سعی میکند تا با استفاده از اطالعات سری زمانی و به کمک مدل خود رگرسیون برداری و
آزمون هم انباشتگی جوهانسن  -جوسیلیوس ،رابطه تعادلی بلندمدت بین اين متغیرها را ،بر اساس
مدلهای بازار کامل و بازار ناکامل سرمايه به دست آورد .بر اساس نتايج بهدستآمده ،افزايش
نابرابری درآمد در بلندمدت ،سبب کاهش رشد اقتصادی میشود.
مهدوی عادلی و رنجبرکی ( ،)1221رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزيع درآمد در ايران را
مورد مطالعه قرار میدهند .آنها به بررسی چگونگی تعامل دو شاخص مهم اقتصادی توزيع درآمد و
رشد اقتصادی در ابعاد مختلف نظری و تجربی در ايران طی سالهای  1271-1221میپردازند .در
بعد نظری ،فرضیه کوزنتس را به عنوان کانال تأثیرگذاری رشد اقتصادی بر روی توزيع درآمد بررسی
مینمايند .با بررسی نحوه تعامل اين دو متغیر طی دوره فوق ،به اين نتیجه میرسند که فرضیه
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کوزنتس در دوره مورد مطالعه ،در ايران صادق نیست و يک رابطه همگرايی بلندمدت مثبت ،میان
رشد اقتصادی و ضريب جینی وجود دارد .همچنین آزمون علیت گرنجر بین دو متغیر مذکور ،تأثیر
متقابل و دو طرفه بین متغیرهای مذکور را تأيید مینمايد.
بانويی ( )1221به بررسی رابطه بین توزيع درآمد و افزايش تولید در اقتصاد ايران با استفاده از
ماتريس حسابداری اجتماعی میپردازد .نتايج مطالعه نشان میدهد که اتخاذ سیاستهای توسعه و
گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی ،نابرابری توزيع درآمدی را در پی داشته و در
آينده نیز تداوم خواهد داشت؛ اما توسعه بخشهای کشاورزی و صنايع وابسته به کشاورزی ،میتواند
آثار مثبتی بر روند توسعه اقتصاد کشور داشته باشد .هر چند توسعه بخشهای مذکور ،شکاف درآمدی
کمتری نسبت به ساير بخشها در اقتصاد ايجاد میکنند ،با اين حال متضمن برابری توزيع درآمد
نخواهد بود .يافتههای اين تحقیق ،مهر تأيیدی است بر پژوهشهای قبلی که پايههای آماری آنها را
ماتريس حسابداری اجتماعی سال  1272تشکیل میدهد.
خالدی و همکاران ( ،)1221رابطه متقابل رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توزيع درآمد در مناطق
روستايی ايران را مورد مطالعه قرار میدهند .اين مطالعه ،با استفاده از مدلهای خطی و غیرخطی و
نیز مدل رشد اقتصادی ،به بررسی رابطه فوق میپردازد .يافتههای اين مطالعه ،بر اساس دادههای
سالهای  ،1220-1220نشان میدهد که رشد اقتصادی بخش کشاورزی ،روی توزيع درآمد
روستائیان اثرگذار نبوده است .فرضیه توزيع درآمد کوزنتس در مناطق روستايی صادق نیست و رشد
اقتصادی بخش کشاورزی در دوره مطالعه در جهت منافع فقیران يعنی رشدی فقیرگرا )،(pro-poor
نبوده است.
پروين ( )1222به نقش انواع درآمدها در نابرابری توزيع درآمد در ايران میپردازد .وی با آگاهی از
نقش اجزای درآمدی در تحلیل اثر رشد شاخصهای نابرابری ،نقش انواع درآمدهای مختلف در
نابرابری توزيع درآمد در مناطق شهری و روستايی ،با استفاده از تجزيه شاخصهای نابرابری به روش
رائو پرداخته است .نتايج اين مطالعه نشان میدهد که مهمترين عامل نابرابری ،مربوط به گستردگی
نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن ،گستردگی تنوع اين فعالیتها و مالیات
گريزی اين بخش از اقتصاد است .عامل مهم ديگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است
که نتیجه شرايط غیررقابتی اشتغال در بخش عمومی است؛ بنابراين ،جبران آثار توزيعی سیاست رشد
اقتصادی که گسترش خوداشتغالی و يا توسعه اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد ،مستلزم
همراهی آن با يک سیاست باز توزيعی است.
ابونوری و خوش کار ( ،)1222در يک مطالعه بین استانی ،اثر شاخصهای مکانی را بر توزيع درآمد
در ايران مورد بررسی قرار میدهند .در اين مطالعه ،با استفاده از اطالعات مقطعی توزيع درآمد
(هزينه) ،ضريب جینی و سهم بیستکهای درآمدی به تفکیک استانهای کشور در سالهای  1279تا
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 1221با روش پارامتريک برآورد شده است .بر اساس نتايج اين مطالعه ،فرضیه کوزنتس در ايران را
نمیتوان پذيرفت.
گرجی و برهانیپور ( ،)1227اثر جهانی شدن بر توزيع درآمد در ايران را مورد مطالعه قرار میدهند.
آنها با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن جوسیلیوس و بهکارگیری شاخص شدت تجاری
(نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) به عنوان معیاری برای جهانیشدن ،رابطه
بین متغیرهای مذکور را برای سالهای  1271- 22آزمون نموده و نتیجه میگیرند که فرضیه
کوزنتس در اقتصاد ايران تأيید شده و همچنین جهانی شدن ،با وجود ساختار فعلی اقتصاد ايران ،باعث
افزايش نابرابری شده و وضع توزيع درآمد را بحرانیتر خواهد کرد.
شهیکیتاش و دهقانی ( )1227در مقالهای با عنوان بررسی توزيع درآمد در ايران با رويکرد
پارامتريک ،شاخصهای توزيع درآمد همچون ضريب جینی ،شاخص تايل ،شاخص هر فیندال و
شاخص شانن را طی برنامههای توسعه قبل و بعد از انقالب اسالمی ايران مورد بررسی قرار داده و
نتیجه میگیرند که پس از انقالب اسالمی ،نسبت به دوره قبل از انقالب ،روند توزيع درآمد در ايران
بهبود يافته است.
صادقی و مسائلی ( ،)1227به بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزيع درآمد با روند فقر در ايران با
استفاده از رويکرد فازی میپردازند .محياسبات اين مطيالعه که از منطيق فازی و طی سالهای
 1222-1222حاصل شده است ،نشان میدهد که روند فقر در ايران نزولی بوده و بیشترين و کمترين
میزان شاخص فقر در سالهای  1223 ،1270رخ داده است و در سالهای  1220و  1273نیز به
ترتیب دارای ماکزيمم و مینیمم نسبی میباشد.
مهرگان و همکاران ( ،)1227رابطه رشد اقتصادی و توزيع درآمد در ايران را مطالعه مینمايند.
يافتههای اين تحقیق حاکی از ضرورت شناخت شیوههای تخصیص منابع که منجر به کاهش
نابرابری درآمدها میشود ،دارد و نشان میدهد که ترکیب و سهم بخشها در رشد اقتصادی ،بر
چگونگی توزيع درآمد تأثیر میگذارد و هر چه سهم بخش کشاورزی افزايش يابد ،توزيع اقتصادی
متعادلتر خواهد شد.
مهرگان و همکاران ( )1222در مطالعه ديگری به بررسی رابطه بین دستمزد و توزيع درآمد در
اقتصاد ايران میپردازند .آنها در اين مطالعه از روش الگوی اقتصادسنجی مبتنی بر فرضیه کوزنتس
استفاده نمودهاند .برای اين منظور ،دادههای سری زمانی ساالنه اقتصاد ايران طی دوره 1212-1221
به کار گرفته شده است.
يافتههای اين مطالعه نشان میدهد که طی دوره مورد بررسی ،ضمن تأيید فرضیه کوزنتس،
افزايش حداقل دستمزد حقیقی در ايران نابرابریهای درآمدی را بهطور معنیدار کاهش داده است.
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همچنین بر اساس نتايج اين تحقیق میتوان گفت که دولت میتواند با افزايش حداقل دستمزدهای
حقیقی ،ضمن حفظ قدرت خريد کارگران در شرايط تورمی ،نابرابری درآمدی را بهطور معنیدار
کاهش دهد.
صابر نورايی و ارسالن بد ( )1291در مطالعهای به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد در
ايران پرداخته و نتیجه میگیرند که رابطه کوزنتس در ايران تأيید نمیشود و توزيع درآمد از رشد
اقتصادی تأثیر میپذيرد.
راغفر و همکاران ( )1291در مقالهای به بررسی رابطه رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در ايران
طی برنامههای اول تا چهارم توسعه پرداختهاند .بر اساس نتايج ،مالحظه شده است که اثر خالص
رشد اقتصادی بر فقر منفی است ولی اثر خالص نابرابری ،در مناطق شهری و روستايی ،دارای نوسان
و مثبت و منفی است.
مالحظه میشود که مرور مطالعات تجربی داخل کشور نشان میدهد که در ايران مطالعهای که در
آن رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد با استفاده از رويکرد مارکوف سيويیچینگ انجيام شيده
باشد ،انجام نشده است و اين نکته مهمترين تفاوت بین مطالعه جاری با ساير مطالعات مشابه است.
 .1مدلسازی با رویکرد غیرخطی LSTAR

در روش  LSTAR1يا روش انتقال ماليم خود رگرسیونی لوجستیکی ،ارتباط بین دو متغیر به صورت
غیرخطی تغییر میکند .در صورتی که ارتباط بین دو متغیر در طول زمان تغییر يابد ،آنگاه اصطالحاً
می گويند تغییر رژيم صورت گرفته و نقطه تغییر رژيم ،تحت عنوان سطح آستانه مشخص میگردد.
اين الگوی اقتصادی بیان میکند که اگر مقاديری از متغیرها در يک ناحیه و قسمتی در ناحیه ديگر
وجود داشته باشند (رژيمهای مختلفی داشته باشند) ،در اين صورت روابط اقتصادی اين متغیرها در
نواحی مختلف متفاوت خواهد بود.
در اولین تالشها برای مدلسازی چنین پديدهای مدلهای تغییر ناگهانی ارائه شده است که تعداد
متناهی از رژيمهای مختلف فرض شده است .به دلیل اينکه اين انتقاالت بین رژيمها بهطور ماليم و
انعطافپذيرتر از تغییرات ناگهانی صورت میگیرد ،محققین نوعی از مدلهای تغییر ناگهانی را به
شکل زير ارائه کردهاند:3
()3

yt   zt   zt .G , c, st   ut

1. Logestic smooth transition autoregration
1. D. Van dijk, Nonlinear time series models in empirical finance
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   0 , 1 ,...,  p 
و
در رابطه فوق
متغیرهای توضیحی شامل وقفههايی
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     0 ,1 ,..., p بردارهای پارامترند z t .بردار
از

متغیر

درونزا

و

متغیر

برونزا

يعنی

 zt  1, zt1 ,..., ztp   1, yt 1 ,..., yt  p , xt1 ,..., xkt میباشد u t .نیز جمله خطا با توزيع
مستقل يکسان میباشد .تابع  Gتابع انتقال پیوسته است که معموالً بین صفر و يک محدود می-
باشد .به اين جهت نه تنها دو حالت بینهايت تابع  Gتوسط مدل توضیح داده میشود ،بلکه حاالت
پیوستهای از  Gبین اين دو مقدار بینهايت قرار دارند .پارامتر شیب  شاخص سرعت انتقال میباشد.
پارامتر آستانه  cبه نقطهای اشاره دارد که انتقال و يا تغییر رژيم اتفاق میافتد .متغیر انتقال s t
معموالً يکی از متغیرهای توضیحی يا روند زمانی است و عمومیترين فرم تابع انتقال  Gبدين
صورت است:
1

K



G , c, st   1  exp    st  c k  
 k 1



در ادامه با توجه به مطالب گفته شده ،به مدلسازی مسأله بهصورت غیرخطی پرداخته خواهد شد.
بر اساس مبانی نظری موضوع و ادبیات تجربی تحقیق ،مدل مورد استفاده در اين مطالعه برای تبیین
رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد از مدل مورد استفاده در مقاله انگلس کاسترو و جراردو1
( ،)3002بن ديويد نسیم )3007( 3و بر اساس رهیافت غیرخطی انتقال ماليم خود رگرسیونی
لوجستیکی به صورت زير است:
()2

GINI   zt   zt .G , c, ECGROt   ut

در مدل فوق ،متغیر  ECGROبیانگر رشد اقتصادی بوده که به صورت تغییرات تولید ناخالص
داخلی اندازهگیری شده است .متغیر  GINIنیز معرف توزيع درآمد است که از شاخص ضريب جینی
برای اندازهگیری آن استفاده شده است z t .برداری از مقدار وقفهدار متغیرهای وابسته و توضیحی
( )GINI ،ECGROمیباشد .قابل ذکر است که کلیه آمار و اطالعات خام مورد نیاز در اين مطالعه از
وبگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران طی سالهای  1220-1292اقتباس شده و سپس
متغیرهای فوق بر حسب نیاز اين تحقیق ،استخراج شدهاند.

1. Angles – castro, Gerardo.
2. Ben – David Nissim.
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قبل از تخمین مدل ،الزم است ابتدا وقفههای بهینه متغیر وابسته و توضیحی در بخش غیرخطی
مدل ،بر اساس مالکهای تعیین وقفه مناسب انتخاب شود .1در اين مطالعه با توجه به اينکه تعداد
مشاهدات آماری برابر با  11مشاهده و کمتر از  100میباشد ،برای انتخاب وقفه بهینه از مالک
شوارتز -بیزين استفاده شده است .در جدول زير نتايج مربوط به تعیین وقفه بهینه برای متغیرهای
ضريب جینی و رشد اقتصادی ارائه شده است:
جدول  :2نتایج تعیین وقفه بهینه برای متغیر ضریب جینی
2

7

2

2

1

2

3

1

23/97

22/03

23/29

23/71

23/10

23/12

21/17

*21/01

تعداد وقفه
مقدار آماره آزمون
شوارتز -بیزین

منبع :محاسبات تحقیق

بر اساس نتايج حاصل از تعیین وقفه بهینه برای متغیر ضريب جینی در اقتصاد ايران ،مالحظه
میشود کمترين مقدار آماره آزمون شوارتز -بیزين مربوط به وقفه  1بوده که برابر با 21/01
بهدستآمده است  ،لذا وقفه بهینه متغیر وابسته يک تعیین شده است .در مرحله بعد وقفه بهینه متغیر
وابسته (تغییرات تولید ناخالص داخلی) تعیین میشود .نتايج به صورت جدول زير است:
جدول  :1نتایج تعیین وقفه بهینه برای متغیر رشد تولید ناخالص داخلی ایران
2

7

2

2

1

2

3

1

22/71

22/29

22/19

22/37

21/92

21/23

21/90

*21/31

تعداد وقفه
مقدار آماره آزمون
شوارتز -بیزین

منبع :محاسبات تحقیق

بر اساس نتايج جدول ( ،)2میتوان بیان کرد که وقفه بهینه متغیر رشد تولید ناخالص داخلی نیز
يک میباشد.
در ادامه تخمین مدل شامل انتخاب نوع مدل و نقاط اولیه و همچنین تخمین پارامترهای مدل
میباشد که در زير بهاختصار شرح داده شدهاند.
هنگامی که فرضیه صفر خطی بودن مدل رد شود ،بايد مدل را برای تعیین تعداد رژيمها و انتخاب
بین  LSTAR1و  LSTAR2آزمون کرد .فرضیههای صفر مورد آزمون به صورت زير است که بر
روی معادله رگرسیونی ( )2انجام میگیرد:
 . 1در اين مطالعه با توجه به اينکه دوره زمانی مورد مطالعه  1220-1229بوده ،لذا بر اساس ماهیت دادههای آماری ،میتواند تعداد وقفهها بین 1
الی  2وقفه در نظر گرفته شود که در اين مطالعه حداکثر  2وقفه در نظر گرفته شده است.
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1. H 04 :  3  0
2. H 03 :  2  0  3  0
3. H 02 : 1  0  2   3  0

آماره آزمونهای مربوط به فرضیههای صفر باال به ترتیب برابر  F4و  F3و  F2میباشد.
در صورت رد فرضیه  ، H 03مدل  LSTAR2يا  ESTARو با آزمودن فرضیه صفر c1  c2
يکی از اين دو انتخاب میگردد که با توجه به نتايج جدول ( )1و رد فرضیههای  H 04و  ، H 02مدل
 LSTAR1انتخاب میشود .نتايج آزمون خطی بودن مدل و تعیین نوع مدل در جدول زير گزارش
شده است:
جدول  :4انتخاب مدل مناسب و متغیر انتقال
مدل پیشنهادی

آماره F2

آماره F3

آماره F4

آماره F

متغیر

LSTAR1

1.9e-10

2.1e-02

2.2e-09

7.2e-12

)GINI(t-1

منبع :محاسبات تحقیق

در مرحله بعد ،بر اساس مقادير سرعت انتقال و مقدار آستانه ،به تخمین مدل  LSTAR1پرداخته
میشود .نتايج تخمین در جدول ( )2گزارش شده است:
جدول  :3تخمین مدل  LSTAR1در اقتصاد ایران طی دوره ( ،3131-3131متغیر وابسته ضریب جینی)
P_value
0/02
0/00
0/00
0/00
P_value
0/00
0/00
0/00

مقدار t

مقدار (ضریب ) 

1/90
2/11
-2/12
-2/01

202112791/3
0/22
-112/37
-139/02

مقدار t

مقدار (ضريب ) 

0/22
1/92
-122/20
-12/02
-131/27
-2/21
2
R =0/922, SC=11/07

بخش خطی
Constant
)GINI(t-1
)ECGRO(t
)ECGRO(t-1
بخش غیرخطی
)GINI(t-1
)ECGRO(t
)ECGRO(t-1

منبع :محاسبات تحقیق

نتايج جدول ( )2نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی ايران ،در بخش خطی و غیرخطی ،اثر
منفی و معنیداری بر ضريب جینی ،به عنوان شاخص اندازهگیری توزيع درآمدها داشته است و از آنجا
که افزايش ضريب جینی به معنی نابرابرتر شدن توزيع درآمدها در جامعه میباشد ،لذا اعمال
سیاستهايی از سوی دولت که منجر به افزايش رشد اقتصادی گردد ،زمینه کاهش ضريب جینی و
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برابرتر شدن توزيع درآمدها در اقتصاد ايران را نیز فراهم خواهد نمود؛ يعنی رابطه مستقیم و غیرخطی
بین متغیرهای رشد اقتصادی و توزيع برابرتر درآمد در ايران و در دوره مورد بررسی تأيید میشود.
بدينترتیب فرضیه کوزنتس در مورد وجود رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی و توزيع درآمد در
اقتصاد ايران رد نمیشود .همچنین رشد اقتصادی در دوره قبل و دوره جاری ،بر ضريب جینی دوره
جاری تأثیر منفی و معنیداری داشته است .ضمن اينکه قدر مطلق اثر رشد اقتصادی دوره جاری بر
ضريب جینی ،نسبت به قدر مطلق اثر مشابه رشد اقتصادی دوره قبل بر ضريب جینی دوره جاری،
بیشتر است که اين امر بیانگر آن است که اعمال سیاستهايی که منجر به افزايش رشد اقتصادی و
در نتیجه کاهش ضريب جینی و برابرتر شدن توزيع درآمدها شوند ،در دوره جاری ،اثر بیشتری بر
متغیر وابسته (ضريب جینی) گذاشته و اثرات رشد اقتصادی بر توزيع درآمد در طول زمان میرا و
کاهشی بوده و از بین خواهد رفت .اين نکته بیانگر آن است که اجرای سیاستهای ارتقای رشد
اقتصادی در ايران ،به منظور بهبود توزيع درآمد که از طريق کاهش ضريب جینی منعکس میشوند،
بايد پیوسته و مداوم بوده و اجرای سیاستهای مقطعی و تسکینی کارآمد نبوده و اثرات خود را به
مرور زمان از دست خواهند داد.
در ادامه برای ارزيابی مدل غیرخطی تخمین زده شده بايد از آزمونهای تشخیص استفاده شود که
عبارتاند از آزمون عدم وجود خود همبستگی ،آزمون عدم وجود متغیر غیرخطی اضافی ،آزمون ثابت
بودن پارامترها ،آزمون  ARCH- LMو آزمون نرمال بودن توزيع جمالت اختالل که در ادامه به
اجرای آنها پرداخته خواهد شد.
جدول  :6نتایج آزمون عدم وجود خود همبستگی بین  8وقفه متغیر  ECGROدر اقتصاد ایران
تعداد وقفه

مقدار آماره F

1
3
2
1
2
2
7
2

0/37
0/72
0/22
0/21
0/22
0/17
0/11
0/11

df1
1
3
2
1
2
2
7
2

df2
29
27
22
22
21
39
37
32

p-value
0/71
0/72
0/71
0/79
0/21
0/999
0/999
0/92

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به نتايج جدول فوق میتوان بیان کرد که در هیچيک از وقفهها خطای مربوط به وجود
خود همبستگی برقرار نبوده و خود همبستگی در وقفههای متغیر رشد تولید ناخالص داخلی ايران
وجود ندارد.
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در ادامه برای اطمینان از تصريح مناسب مدل و عدم وجود متغیر انتقال در مدل برآورد شده از
آمارههای آزمون  Fاستفاده میشود .نتايج در جدول زير گزارش شده است:
جدول  :7آزمون عدم وجود رابطه غیرخطی توضیح داده نشده توسط مدل
متغیر انتقال

F

F4

F3

F2

)ECGRW(t-1

3.21e-03

10.02e-03

0.92e-01

7.32e-03

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به نتايج جدول فوق میتوان بیان کرد که متغیر غیرخطی اضافی ديگری در مدل برآورد
شده وجود نداشته 1و فرضیه صفر مبنی بر تصريح مناسب مدل رد نمیشود .به اين ترتیب میتوان
بیان نمود که ساير متغیرهای توضیحی که بر ضريب جینی اثرگذار هستند و در اين مطالعه بررسی
نشدهاند ،دارای اثر غیرخطی بر اين متغیر نبودهاند.
در بخش ديگری از آزمونهای تشخیص ،آزمون ARCH-LM3برای بررسی ناهمسانی واريانس
بین جمالت اختالل استفاده میشود .نتايج در جدول زير ارائه شده است:
جدول  :8نتایج آزمون ناهمسانی واریانس بین جمالت اختالل
مقدار آماره آزمون ( ) 

مقدار ارزش احتمال ()pv

2/22

0/112

2

منبع :محاسبات تحقیق

بر اساس نتايج جدول ( ،)2فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واريانس بین جمالت
اختالل رد نشده و بنابراين جمالت اختالل برآورد شده دارای ناهمسانی واريانس نمیباشند.
در جدول ( ،)9آزمون يکسان نبودن ضرايب در بخش خطی و غیرخطی مدل ارائه شده است .اين
آزمون ،يکسان نبودن ضريب در دو قسمت خطی و غیرخطی را بر اساس آماره آزمون  Fبررسی
مینمايد .نتیجه آزمون حاکی از اين است که فرضیه صفر مبنی بر يکسان بودن ضرايب در قسمت
خطی و غیرخطی رد میگردد.

 .1قابل ذکر است که بر اساس اين آزمون متغیر غیرخط ی توضیح داده نشده در مدل وجود ندارد .ضمن اينکه متغیرهای ديگری نیز بر ضريب
جینی و توزيع برابرتر درآمدها تأثیرگذار هستند که بر اساس اين آزمون ،متغیری که اثر غیرخطی داشته باشد و در مدل لحاظ نشده باشد ،وجود
ندارد و اثر متغیرهای لحاظ نشده و مؤثر بر ضريب جینی ،خطی است .ضمن اينکه متغیرهای ديگری نیز میتوانند ضريب جینی را تحت تأثیر
خود قرار دهند که در اين مقاله به آنها پرداخته نشده است.
2. Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity Lagrange Multiplier Test
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جدول  :3آزمون یکسان نبودن ضرایب در بخش خطی و غیرخطی مدل
P-VALUE
0000
0000
0000

مقدار آماره آزمون F

فرضیه

12/02
12/92
33/17

H1
H2
H3

منبع :محاسبات تحقیق

در ادامه برای اطمینان از نرمال بودن جمالت اختالل از آماره آزمون  Jarque-Beraاستفاده شده
است و نتايج آنکه در جدول ( ) 10گزارش شده است ،داللت بر نرمال بودن توزيع جمالت اختالل در
مدل دارد.
جدول  :31نتایج آماره آزمون Jarque-Bera
مقدار آماره آزمون ( ) 

مقدار ارزش احتمال ()pv

1/02

0/099

2

منبع :محاسبات تحقیق

در ادامه به بیان نتايج تحقیق و ارائه توصیههای سیاستی پرداخته خواهد شد.
 .4نتیجهگیری
سال  1292دومین سال پیاپی است که از سوی رهبری معظم انقالب ،بر موضوع اقتصاد مقاومتی و
تولید و اشتغال تأکید شده است .اعمال سیاستهايی (نظیر کاهش واردات ،افزايش صادرات ،افزايش
سرمايهگذاری ،حمايت از تولید ملی ،ايجاد فضای امن کسب و کار و تثبیت اقتصادی) که بتواند منجر
به افزايش تولید و کاهش بیکاری شود ،رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت .مهمترين هدف اين
مطالعه ،بررسی ارتباط بین متغیرهای رشد اقتصادی و توزيع درآمد در اقتصاد ايران و با استفاده از
رهیافت غیرخطی ) ،LSTAR(1طی دوره  1220-1292بوده است که به آزمون فرضیه کوزنتس
مبنی بر وجود رابطه مستقیم و غیرخطی بین رشد اقتصادی و توزيع درآمد در اقتصاد ايران پرداخته
شده است .اطالعات و آمار مورد نیاز در اين مطالعه از وبگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران
اقتباس شده است .همچنین در اين مقاله از مقدار ضريب جینی به عنوان شاخص اندازهگیری توزيع
درآمد و تغییرات تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازهگیری رشد اقتصادی استفاده شده است.
مدل اقتصادسنجی نیز با رويکرد  LSTARيا روش انتقال ماليم خود رگرسیونی لوجستیکی که روش
مناسبی برای آزمون رابطه غیرخطی بین دو متغیر میباشد ،و با استفاده از نرمافزار  JMultiتخمین
زده شده است.
نتايج تخمین مدلها در بخش خطی و غیرخطی بیانگر اين است که شاخص رشد تولید ناخالص
داخلی که به صورت تغییرات در تولید ناخالص داخلی ايران طی سالهای  1220-1292محاسبه شده
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است ،بر ضريب جینی ايران در بخش خطی و غیرخطی اثر منفی و معنیدار داشته است .از آنجا که
باال بودن ضريب جینی ،بیانگر توزيع نابرابرتر درآمدها در يک کشور است ،کاهش ضريب جینی
همواره مورد تأيید برنامهريزان اقتصادی و سیاستگذاران حوزه اقتصاد رفاه هر کشور است .چرا که با
کاهش ضريب جینی ،فاصله طبقاتی افراد پردرآمد و کمدرآمد کاهش میيابد .از آنجا که رابطه بین
رشد اقتصادی و ضريب جینی ،بر اساس نتايج اين مطالعه ،منفی بهدستآمده است ،لذا اعمال
سیاستهايی از سوی دولت که منجر به ارتقاء و رشد اقتصادی در ايران شود ،منجر به کاهش ضريب
جینی و برابرتر شدن توزيع درآمدها در اقتصاد ايران خواهد شد؛ يعنی رابطهی مستقیم و غیرخطی
بین متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی يا رشد اقتصادی و ضريب جینی ،در ايران و در دوره مورد
بررسی که همان فرضیه کوزنتس در مورد وجود رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی و توزيع درآمد
است ،در اقتصاد ايران رد نمیشود.
همچنین عالمت ضريب رشد اقتصادی در دوره قبل و دوره جاری ،بر ضريب جینی دوره جاری
منفی است؛ اما قدر مطلق اثر ضريب رشد اقتصادی جاری بر ضريب جینی دوره جاری ،نسبت به قدر
مطلق اثر مشابه رشد اقتصادی دوره قبل بر ضريب جینی دوره جاری ،بیشتر است .به عبارتی اثر رشد
اقتصادی دوره فعلی بر ضريب جینی دوره جاری ،در مقايسه با اثر رشد اقتصادی دوره قبل ،بیشتر
است که اين امر بیانگر آن است که اعمال سیاستهايی که منجر به تسريع در فرآيند دستیابی به
رشد اقتصادی باالتر در کشور گردد ،از طريق کاهش ضريب جینی ،زمینه برابرتر شدن توزيع درآمدها
را فراهم خواهد نمود؛ به عبارت ديگر ،اثرات رشد اقتصادی بر ضريب جینی و توزيع درآمد در طول
زمان میرا و کاهشی بوده و از بین خواهد رفت .اين نکته بیانگر آن است که اجرای سیاستهای
تسريع رشد اقتصادی و در نتیجه بهبود توزيع درآمد که از طريق کاهش ضريب جینی منعکس خواهد
شد ،بايد پیوسته و مداوم بوده و اجرای سیاستهای مقطعی و تسکینی کارآمد نبوده و اثرات خود را به
مرور زمان از دست خواهند داد.
از طرف ديگر ،بر اساس نتايج اين مطالعه ،رابطه بین رشد اقتصادی و توزيع درآمد در اقتصاد ايران
در سالهای  1220-1292غیرخطی بوده است .از اينرو میتوان بیان نمود که در ايران ،با تسريع
نرخ رشد اقتصادی ،ابتدا ضريب جینی افزايشيافته و وضعیت توزيع درآمدها نابرابرتر خواهد شد ،اما
در بلندمدت ،ضريب جینی کاهش يافته و توزيع درآمدها نیز برابرتر میشوند که اين نکته بیانگر تأيید
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