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هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر دورههای تجاری بر نابرابری درآمد در ایران طیی دورهی زمیانی 1348- 1394
است .به این منظور نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی میثثر بیر نیابرابری درآمید در نیار متغییر دورههیای
تجاری طراحی شده است .سپس دورههای تجاری توسط سه فیلتر :هودریک پرسکات ) ،(HPبا ستر ینگ ) (BPو
ریستیانو فیتزجرالید ) (CFاسیتخرا شیده انید .در آریر نییز راببیه بلندمیدت بیین متغیرهیای میدل بیه وسییله رو
رودرگرسیون با وقفههای توزیعی ) (ARDLبرآورد شده اسیت .نتیایح حیا ی از تیأثیر منفیی دورههیای تجیاری بیر
شارص های نابرابری درآمد در ایران است؛ به این معنا ه در دورههای رونق اقتصادی ،نابرابری درآمد یاهش و در
دوره های ر ود اقتصادی این نابرابری افزایش یافته اسیت .بیر ایین اسیا لیزو بیه یارگیری سیاسیتهیای مناسی،،
به رصوص در دوران ر ود اهمیت بسیاری دارد؛ تا بتوان از این طریق آسی،پیییری طبقیات پیایین جامعیه را در ایین
دوران نترل رد .بر اسا سایر نتایح ،متوسط سالهای تحصیل شاغالن و سیمم مخیار دولیت از تولیید ناریالص
دارلی ،اثر برابرگر و درآمد سرانه و تور  ،اثر نابراب رگر در توزیع درآمد در ایران داشته است.
طبقهبندی .C13, D31, E32 :JEL
واژگان لیدی :نابرابری درآمد ،دورههای تجاری ،فیلترینگ ،رودرگرسیون با وقفههای توزیعی ) ،(ARDLایران.

* تاریخ دریافت1396/12/16 :

تاریخ پییر 1397/5/3 :
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.1مقدمه 
توزیع درآمد به دلیل ارتباط نزدیکی ه با مباحث مربوط به عدالت اجتماعی داشیته و نقیش آن در
بتوانند با تصمیمگیریهای مناس ،شکاف های اقتصادی بیین سیبود درآمیدی مختلی
دهند .از طرفی تال

را یاهش

ج مت اهش نابرابری ،بدون توجه به عوامل تأثیرگیار بر آن مفمومی ندارد؛

از این رو شنارت عوامل مثثر بر نیابرابری درآمید اهمییت زییادی بیه ریود مییگییرد اابونیوری و
همکاران.)1387 ،
در مبالعات تجربی گیشته ،بهطور گسترده ای به بررسی عوامیل و متغیرهیای یالن اقتصیادی
مثثر بر نابرابری درآمد ،نظیر درآمد سرانه ،تور  ،هزینههای دولت ،درآمدهای مالیاتی ،بمیرهوری،
حداقل دستمزد ،بیکاری ،توسعه مالی و  ...پردارته شیده اسیت .در ایین راسیتا ،یکیی از ممیمتیرین
عوامل الن اقتصادی مثثر بر نابرابری درآمد ه در مبالعات تجربیی گیشیته متیر بیه آن توجیه
شده ،دورههای تجاری 1است ابوررارد.)2 :2013 ،
شواهد تجربی بهدستآمده از مبالعات انجا شده در شورهای مختل

جمان ،نظیر مبالعات:

وانلر ا ،)1992پار ر ا ،)1999بارلوی و تیسیدون ا )2006و هرزر و المی ا )2006حیا ی از آن
است ه نابرابری درآمد ،طی دورههای تجاری دسترو تغییرات و نوسان میشود .به این صورت
ه دورههای ر ود ،تأثیر نابرابر ننده بر توزیع درآمد و دورههای رونق تأثیر برابر ننیده بیر توزییع
درآمد دارند .نظر به این ه ایران بهعنوان یک شیور درحیالتوسیعه در سیالیان گیشیته دورههیای
تجاری گوناگونی را پشت سر گیاشته و از طرفی بهعنوان یک شور اسالمی تأ ید ویژهای بر رفع
نابرابری درآمد در آن می شود ،بررسی تأثیر دورههای تجاری بر نابرابری درآمد در ایران به لحیا
اتخاذ تصمیمگیری در زمینه نترل این دورهها بهرصوص در دوران ر ود اهمیت بسیاری دارد؛ تیا
بتوان از این طریق آسی،پییری طبقات پایین جامعه را در این دوران نترل رد.
1. Business Cycles
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با توجه به توضیحات فوق ،هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تأثیر دورههای تجاری بر نابرابری
درآمد در ایران طی دورهی زمانی  1348-1394است .آنچه بهعنوان سیثاتت اساسیی ایین تحقییق
وجود دارد؟ و در صورت وجود راببه بلندمدت بین متغیرهای دورههای تجاری و نابرابری درآمد،
این راببه چگونه است؟ در این راستا مبالعات دارلیی انید ی بیا اسیتفاده از ابزارهیا و تحلییلهیای
اقتصادسنجی انجا شده است .به این منظیور ،مبالعیه حاضیر سیعی دارد بیا اسیتفاده از اطالعیات و
داده های آماری شور ایران و رو ها و آزمون های معتبر اقتصادسنجی ،سثاتت فیوق را در بوتیه
آزمون تجربی قرار دهد.

.2ادبیاتموضوع 
.مفهومدورههایتجاری 

1-2
واژه سیکل اچرره) به دورههای مختل

برگشتپییر از حر تهیای مببیت و منفیی دتلیت دارد

ه اغل ،قابل اندازهگیری دقیق است .تعری

دورههای تجاری نیز با این مفمو سازگار است ،امیا

بهجای «حر ت» 1به «انحراف» 2اشاره دارد ا یدلند و پرسکات .)30 :1990 ،تعاری
دوره های تجاری ارائه شده است ،اما تقریباً تما تعاری

زیادی بیرای

معنای مشابه دارند؛ یکیی از اقتصیاددانانی

ه در راببه با دوره های تجاری مبالعات فراوانی انجیا داده ،میچیل دانشیمند برجسیته آمریکیایی
است .وی در سال  1913با انتشار تاب رود در بیاب دورههیای تجیاری بیا دییدگاهی توصییفی و
تجزیه تعداد زیادی از سریهای زمانی به توالی دوره هیا و تقسییم هیر دوره بیه چمیار مرحلیه مجیزا
می پیردازد .ایین یار توسیط «برنیز و میچیل» در سیال  1946ادامیه یافیت .آنهیا تعریفیی علمیی از
دورههای تجاری بهصورت زیر ارائه دادهاند:

1. Departure
2. Deviation
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«دورههای تجاری نوعی از نوسانات است ه در ل فعالیتهیای اقتصیادی شیورهایی یه اقتصیاد
رود را اغل ،بر اسا اقتصاد بازار یا فعالیت بنگاههای تجاری استوار ردهاند ،به وجیود مییآینید .ییک
گستره مشابه ر ود عمومی ،تنزل و آغاز رونق را به دنبال دارد و دوباره پس از مدتی ،به مرحلیه رونیق در
چرره بعدی منتمی میشود .این توالی تغییرات ،تکرارپییر ،اما فاقد تنیاوب معیین اسیت .از لحیا دوره،
تداو زمانی دورههای تجاری بیش از یک سال تیا ده و ییا دوازده سیال متغییر اسیت یه قابیل تقسییم بیه
دورههای وتاهتر با رصوصیات و نوسانهای مشابه نیست» ابرنز و میچل.)3 :1946 ،
دورنبو

و همکاران ا )2004در تعریفی مشابه ،دورههای تجاری را فراز و نشی،های منظم از

ر ود و رونق در فعالیت های اقتصادی ،پیرامون مسیر رشد اقتصادی میداننید .لو یا

ا )1977نییز

دوره های تجاری را انحرافات تکرارپییر تولید نارالص واقعی حول روند بلندمدت آن میداند.
یک دوره تجاری به طور لی از چمار مرحله تشکیل شده است :رونق ،1نقبه او  ،2ر ود 3و
نقبه حضیض .4در دوره ی رونق ،اقتصاد در حال نزدیک شدن به اشتغال امل است و این حر ت
تا مرحله ی دو

ه نقبه او و در حقیقت مرحله آرمانی اقتصاد است ،پیش مییرود .مرحلیه سیو

با اهش و سیر نزولی تولید نارالص ملی آغاز شده و روند یادشده تا مرحله بحران ه در حقیقت
حضیض تولید نارالص ملی است ،پیش میرود اگرجی و اقبالی.)74 :1387 ،
.نابرابریدرآمدودورههایتجاری

2-2
توزیع درآمد مسئله تازهای در علم اقتصاد نیست .همانطور ه سارل ا )4 :1997اشاره دارد ،توزیع
درآمد در مباحیث اثبیاتی 5اآنچیه اسیت) و هنجیاری 6اآنچیه بایید باشید) وجیود داشیته اسیت .در
منترین متون اقتصادی ،تبیین تئوری توزیع درآمد یکی از محورهای اصلی نظریات اقتصیاددانان
1. Expansion
2. Peak
3. Recession
4. Trough
5. Positive
6. Normative
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را تشکیل داده است  .در بررسی توزیع درآمد شخصی تئوریهای متعددی شکل گرفتیه اسیت .بیر
اسا

ترتی ،تاریخی و ارتباط بین نظرییات ،سیاهاتو ا )1978نظرییات توزییع درآمید را بیه نظرییه

تحصیالت ،5نظریات مبتنی بر ارث ،6نظریات ادوار زندگی ،7نظرییات بیازتوزیع درآمید عمیومی،8
نظریات تکاملیافته 9و نظریات عدالت توزیعی 10تقسییم یرده اسیت .در ایین راسیتا بررسیی آثیار
عملکرد اقتصاد الن 11و شارصها و سیاستهای اقتصادی بر توزیع درآمید از چنید دهیه گیشیته
آغاز شده است .طبق نظر فال یگر و زرییننیژادان ا ،)26 :1994اگرچیه توزییع درآمید بیهطیور
سنتی در مباحث اقتصاد ررد بررسی شده است ،اما امروزه توزیع درآمد بهطور گسترده در مباحث
اقتصاد الن جای میگیرد .همانگونه ه اآسا ا )2003اشاره می ند ،این عوامل را میتیوان در
پنح گروه :رشد و توسعه اقتصیادی ،عوامیل جمعییتشناسیی ،12عوامیل سیاسیی ،عوامیل تیاریخی،
فرهنگی و طبیعی و عوامل اقتصاد الن تقسیمبندی رد.
بسیاری سابقه مبالع ات در زمینه اثر متغیرهای الن بر روی توزیع درآمد را مربوط بیه مبالعیه
وزنتس ا )1955و بررسی اثر رشد و توسعه بر نابرابری میدانند .وزنتس رشد مدرن اقتصادی را
به صورت افزایش مداو درآمد سرانه ییا تولیید سیرانه یارگر یه غالبی ًا بیا افیزایش در جمعییت و
تغییرات سارتاری گسترده همراه است ،تعری

رده است .بر اسا

نظر وی افزایش مداو عرضه

ات و ردمات ،پیشرفت تکنولوژی و تبابق به ارگیری تکنولوژی جدیید و توسیعه دارلیی آن بیا
1. The Ability Theory
2. The Stochastic Theory
3. The Individual Choice Theory
4. The Human Capital Theory
5. Theories of Educational Inequalities
6. The Inheritance Theory
7. The Life Cycle Theory
8. Public Income Redistribution Theories
9. More Complete Theories
10. The Theories of Distributive Justice
11. Macroeconomic Performance
12. Demographic factors
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شرایط ایدئولوژیک ،اقتصادی و اجتماعی شور ،تزمه رشید اقتصیادی اسیت .بیر ایین پاییه ،طبیق
فرضیه وزنتس ،نابرابری در توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی افزایش مییابد؛ سیپس
در طول زمان به شکل  Uواژگون است .دو عامیل در افیزایش نیابرابری تیا سیبح معینیی از توسیعه
اقتصادی مثثر است :یکی تمر ز پسانداز در دست باتترین گروههای درآمدی و دیگری سارتار
اشتغال بهصورت فرایند صنعتی شدن و شمرنشینی .بعد از گیشت پنح دهه از مقاله اصلی یوزنتس
تعداد زیادی از محققین به بررسیی آثیار توسیعه ،رشید اقتصیادی و دیگیر متغییرهیای اقتصیادی بیر
نابرابری از دیدگاههای مختل

پردارتیهانید 1.یکیی از ایین متغیرهیای یالن اقتصیادی ،دورههیای

تجاری است.
تحقیقات در زمینه اثرگیاری دوره های تجیاری بیر توزییع درآمید بیه مبالعیات :مندرشاوسین
ا )1946و وزنتس ا )1953بازمیگردد ه نشان داده اند ،نابرابری درآمد در ایاتت متحده از یک
الگوی ضددوره ای در زمان جنگ اقتصادی پیروی می رده است .این یافتهها ،زمینهساز بیه وجیود
آمدن تحقیقات قابلتوجمی در این رصوص شد تیا بیا اسیتفاده از طیی

گسیتردهای از رو هیا و

داده های مورد استفاده ،به مبالعه در زمینه راببیه دورههیای تجیاری بیا نیابرابری درآمید از جوانی،
مختل

پردارته شود .بر اسا

این مبالعات تجربی و مبانی نظیری ،در میورد راببیه ایین دو متغییر

انتظار بر آن است ه در دوران رونق به دلیل افزایش رشد اقتصادی و بمبیود شیرایط سی،و یار،
نابرابری درآمد اهش یافته و در دوران ر ود با اهش اشیتغال و فشیار واردشیده بیه فعالییتهیای
اقتصادی ،نابرابری افزایش یابد ابوررارد .)2 :2013 ،در این راستا پار ر ا )1999نیز در مقاله رود
به بررسی مسائل نظری و شواهد تجربی در راببه با نابرابری درآمد و دورههای تجاری پرداریت و
مشاهده رد ه ر ودهای دورهای تأثیر نابرابر ننده و رونقها ،تأثیر برابر ننده بر درآمد دارند.

 .1براي مطالعه بيشتر در زمينه تحقيقات تجربي درباره فرضيه كوزنتس به مقاله موران ( )Moran, 2005مراجعه شود.
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در موضوي راببه بین نوسانات رشد اقتصیادی یه باعیث بیه وجیود آمیدن دورههیای تجیاری
میشود و نابرابری درآمد سه دیدگاه نظری وجود دارد:
تکانههایی شکل می گیرد .در این شرایط نوسانی ،تولیید نمیایی نییروی یار و بیه تبیع آن دسیتمزد
حقیقی نیروی ار با نوسان همراه می شود .بیر مبنیای نظرییه تصیمیم ،درآمید متوسیط نییروی یار
ریسکگریز اهش می یابد؛ چون افراد ریسکگریز تمایل رواهند داشیت ،درآمیدی متیر ولیی
ثابت را جایگزین درآمد بیشتر اما نامبمئن ننید .نییروی یار یه اغلی ،ریسیکگرییز اسیت ،در
محیبی ه میزان دریافتی ،بهشدت م یا زیاد شود ،ترجیح میدهد با حقیوق ثابیت و قراردادهیای
اری بلندمدت مشغول به ار شود .به این ترتی ،در اقتصاد متالطم ،ارفرما سیمم بیزر تیری از
درآمد را به دست رواهد آورد .بر این اسیا  ،یارولی و گارسییا ا )2002معتقدنید یه نوسیانات
رشد اقتصادی ،منجر به افزایش نابرابری درآمد میشود.
ب) دیدگاه عوامل تولمد در مبالعه گارسیا و ترنفسکی ا )2005برای تبیین راببه نوسانات رشد
اقتصادی و توزیع درآمد بین عوامل تولید از ییک الگیوی رشید درونزای تصیادفی اسیتفاده شیده
است .آنها نشان میدهند یه بیا فیری ریسیکگرییزی در بیین نییروی یار ،انگییزه آنهیا بیرای
پسانداز افزایش می یابد .نیروی ار می رواهد درآمد آینده رود را افزایش دهید؛ بیه ایین ترتیی،
میزان عرضه ی نیروی ار افزایش می یابد و نرخ بازدهی سرمایه ،بیشتر و توزیع درآمد بیین عوامیل
تولید به نفع سرمایه تغیییر میی نید .طبیق دییدگاه گارسییا و ترنفسیکی ا )2005در شیرایط نوسیان
اقتصادی ،توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر می ند .این نتیجه بهنوعی مکمل دیدگاه تنظیم
دستمزد است ه در بات به آن اشاره شد.
ج) دیدگاه ترمایه انسانی دیدگاه سو

ه نقش نوسانات رشید اقتصیادی بیر انباشیت سیرمایه

انسیانی و بییه دنبیال آن توزیییع درآمید را بررسییی میی نیید ،بییش از دو دیییدگاه قبلیی مییورد توجییه
پژوهش گران قرار گرفته است .این راببه ابتدا ه در مقاله گالور و زیرا ا )1993معرفی شید ،اراث
را به مبابه نوعی بیمه در مقابل نوسانات رشد اقتصادی تعری

می ند .بیمهای ه هدف آن پوشش
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اسیت،

ریسک سرمایه گیاری در سرمایه انسانی است .در زمانی ه نوسانات رشد اقتصادی انید

مرد برای انباشت سرمایه انسانی نیاز چندانی به ارثیه ندارند؛ اما وقتی ه رشد اقتصادی با نوسیانات
دهند ه از ثروت غیر اری 1برریوردار باشیند .ثروتیی یه گیالور و زییرا ا )1993آن را در ارث
رالصه می نند .در حقیقت نوسانات رشد اقتصادی ،ریسکی است یه متوجیه آمیوز

2

و انباشیت

سرمایه انسانی می شود و ارث مانند نوعی بیمه برای پوشش آن عمل می ند .دیدگاه گالور و زییرا
ا )1993توسط مبالعه چچی و گارسیا ا )2004بسط یافت .نتیجه این مبالعه نشان داد ه با افیزایش
تالطم اقتصادی ،برای سرمایهگیاری در آموز

به ثروت غیر یاری ییا ارثییه بیشیتری نییاز اسیت.

متوسط سال های تحصیل در بین افرادی ه صاح ،ثروت نیستند ،یاهش رواهید یافیت؛ بنیابراین
افزایش نوسانات رشد اقتصادی ،به اهش متوسط سیالهیای تحصییل مییانجامید .اریتالف سیبح
تحصیالت به ارتالف سبح درآمد منجر میشود؛ بنابرا ین ،نوسانات رشد اقتصیادی ،اثیر مببتیی بیر
افزایش نابرابری درآمد رواهد داشت امثتمنی.)1394 ،
.3-2مطالعاتتجربی
دیملیس و لیوادا ا)1999؛ در مبالعه رود با عنوان «نابرابری و دورههای تجاری در ایاتت متحده و
شورهای اتحادیه اروپا» به بررسی حر ت نابرابری درآمد در طول دورههای تجاری با اسیتفاده از
رو

یدلند و پرسکات 3پردارتهاند .نتایح حاصل از این تحقییق نشیان داده اسیت یه در اییاتت

متحده و بریتانیا در دوران رونق ،نابرابری درآمد اهش و در دوران ر ود ،نابرابری افیزایش یافتیه
است؛ در حالی ه در یونان در دوران رونق ،نیابرابری درآمید افیزایش و در دوران ر یود یاهش
مییابد .همچنین ،در ایتالیا نابرابری درآمد طی دورههای تجاری بهطور تر یبی حر ت می ند .بیه
1. Non-labor wealth
 . 2نمونه السیک چنین ثروتی ،بیمه عمر است ه برای بازماندگان به ارث گیاشته میشود .در اقتصادهای بیا تیور بیات ،انباشیت
ثروت ،شکلهای متنوعی مانند ررید زمین و سارتمان پیدا می ند.
3. Kydland & Prescott
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این معنا ه در برری سالهای رونق اقتصادی ،نابرابری درآمد افیزایش یافتیه و در برریی سیالهیا،
نابرابری درآمد اهش می یابد .آنها همچنین نتیجهگیری می ننید یه نیهتنمیا ر ودهیا مییتواننید
بارلوی و تیسیدون ا)2006؛ نیز معتقدند ه دورههای تجاری تأثیر یکسیانی بیر توزییع درآمید
نمیگیارند .آنها در مقاله رود نشان می دهند ه ر ودها ،سرعت افزایش ییا یاهش نیابرابری را
افزایش می دهند .بدین معنا ه اگر نابرابری بلندمدت در دوران ر ود اهش یابد ،ر ودها سرعت
اهش آن را تشدید می نند و اگر افزایش یابید ،سیرعت آن را بیات مییبرنید .هیوور و همکیاران
ا)2009؛ در مبالعهای تأثیر دورههای تجاری را بر روی نیابرابری درآمید در شیور آمریکیا میورد
بررسی قرار داده اند .این محققان با استفاده از رویکیرد هیمانباشیتگی آسیتانهای 1نشیان دادهانید یه
دوره های ر ود ،تأثیر نابرابر ننده در توزیع درآمد و دورههیای رونیق تیأثیر برابر ننیده در توزییع
درآمد داشتهاند؛ اما شدت این اثرگیاری یکسان نبوده و بهصورت نامتقارن است.
بووررارد ا)2013؛ در تحقیق رود نشان میدهید یه توزییع درآمید بیرای اقشیار یمدرآمید
هم جمت با دوره های تجاری بوده و برای طبقات  5%باتی درآمدی متغیر است .هانگ و همکاران
ا)2015؛ راببه نوسانات رشد اقتصادی و توزیع درآمید را بیرای ایالیتهیای مختلی

آمریکیا طیی

دورهی زمانی  1945 -2014مورد بررسی قرار دادهاند .نکته ممم این مقاله ،راببه نامتقارن نوسانات
رشد اقتصادی و توزیع درآمد است .آنها نشان دادند ه نوسانات رشد اقتصیادی ،تنمیا زمیانی یه
رشد اقتصادی مببیت باشید ،موجی ،افیزایش نیابرابری درآمید مییشیود .امیا در دورهای یه رشید
اقتصادی منفی است ،نوسانات رشد اقتصادی ،اثر معنیاداری بیر نیابرابری درآمیدی آمریکیا نداشیته
است.
از دیگر مبالعات انجا شده در زمینه نابرابری درآمد و دورههای تجاری میتوان به مبالعیات:
هوینس ا ،)1999هرزر و الم ا ،)2006بیرچنال ا )2007و اماچو و گالیانو ا )2009اشاره رد.

1. Threshold Co-integration Approach
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در معدود مبالعه دارلی انجا شده ،محمدیان منصور و گیل رنیدان ا)1395؛ تیأثیر دورههیای
تجاری را بر روی نابرابری درآمد در شورهای اسالمی و درحالتوسعه عضیو گیروه هشیت )(D8

متغیرهای مدل ،از تحلیلهای هم انباشتگی پانلی با وابسیتگی مقبعیی اسیتفاده و در آریر نییز راببیه
بلندمدت بین متغیرهای مدل بهوسیله رو

1

بهروزرسیانی مکیرر و یامالً تعیدیلشیده )(Cup-FM

اندازه گیری شده است .نتایح این تحقیق حا ی از تأثیر منفی دورههای تجاری بیر نیابرابری درآمید
در شورهای  D8است .بر اسا

سایر نتایح ،فرضیه یوزنتس در مییان اقتصیاد شیورهای  D8را

نمیتوان رد رد.
ضروری به نظر می رسد ه برای ارائه توصیه سیاستی مناس ،در مورد شور ایران ،بهصیورت
تک شوری ،به بررسی راببه دوره های تجاری و نیابرابری درآمید پردارتیه شیود .عیالوه بیر ایین،
مبالعه حاضر از حیث نوي مدل سازی و رو

اسیتخرا دورههیای تجیاری بیا مبالعیه فیوق یامالً

متفاوت است .در زمینه مبالعات دارلی ،می توان به مبالعات منتخ ،زیر ،ه در آنهیا راببیه بیین
متغیرهای الن اقتصادی و توزیع درآمد بررسی شده است ،اشاره رد:
ابونوری و همکاران ا)1387؛ در تحقیق رود به برآورد الگوی بیین شیوری عوامیل میثثر بیر
توزیع درآمد ،با استفاده از اطالعات  20شور عضو سازمان نفرانس اسالمی پردارتهانید .بیه ایین
منظور الگوی عوامل مث ثر بر توزیع درآمد با استفاده از رو
برآورد گشته است .بر اسا

2

حداقل مربعیات تعمییمیافتیه )(GLS

نتایح حاصل ،فرضیه وزنتس در میان اقتصیاد شیورهای اسیالمی را

نمیتوان رد رد .همچنین ،سمم مخار دولت از تولید نارالص دارلی اثر برابرگر و رشید سیاتنه
جمعیت اثر نابرابرگر در توزیع درآمد شورهای اسالمی داشته است .سبح معناداری سمم درآمید
مالیاتی از تولید نارالص دارلی و تور به ترتی ،با حدود  %26و  %38اثر افزایشی بر توزیع درآمید
در شورهای یادشده داشتهاند.
1. Continuously-updated and Fully-Modified
2. Generalized Least Square
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دهمرده و شکری ا)1389؛ در مبالعهای به بررسی راببه توسعه مالی و توزیع درآمد در اییران
با استفاده از مدل رود رگرسییونی بیا وقفیههیای تیوزیعی (ARDL) 1پردارتیهانید .در ایین مبالعیه،
 ،GDPبهعنوان شارص توسعه مالی استفاده شده است .بر اسا

نتایح بهدستآمده از مدل ،توسیعه

مالی ،نابرابری درآمد را در ایران اهش میدهد.

گل رندان و همکاران ا)1393؛ در مبالعهای به دنبال یافتن پاسخی به ایین پرسیش هسیتند یه
آیا جمانی شدن سب ،نابرابری درآمد در ایران طی دورهی زمانی  1360 -1389شده است یا رییر؟
یافته های این تحقیق با استفاده از دو رو

علیتیی آزمیون همگراییی بانید مبتنیی بیر میدل تصیحیح

ربای نامقید (UECM) 2و آزمون علییت گرنجیری تیودا و یامیاموتو نشیاندهنیده راببیه علییت از
سمت جمانی شدن و ابعاد آن ،یعنی جمانیشدن اقتصادی ،اجتمیاعی و سیاسیی بیه نیابرابری درآمید
است.
فبر

و شمبازی ا)1394؛ در مبالعهای به بررسی وضعیت فقر و نابرابری در مناطق شیمری و

روستایی ایران طی سال هیای پییش و پیس از اجیرای قیانون هدفمنیدی یارانیه هیای نقیدی ا-1391
 )1381پردارته اند .نتایح محاسبات دتلت بر آن دارد ه فقر و نابرابری درآمید همیواره در منیاطق
روستایی بیشتر از مناطق شمری است.
گلرندان ا)1395؛ در مبالعهای به بررسی اثرگیاری غیرربی تیور بیر نیابرابری درآمید در
ایران طی دورۀ زمانی  1348-1392پردارته است .نتایح حاصل از بیرآورد میدل رگرسییون انتقیال
مالیم ،(STR) 3ضمن تأیید تأثیر غیرربی تور بلندمدت بر نیابرابری درآمید ،نشیان داده یه نیرخ
تور در قال ،یک سارتار دو رژیمی با مقیدار آسیتانهای  14/68درصید ،بیر نیابرابری درآمید اثیر
گیاشته است؛ به گونهای ه نرخ تور بلندمدت در رژیم اول ،تیأثیر منفیی بیر نیابرابری درآمید در

1. Autoregressive Distributed Lag
2. Unrestricted Error Correction Model
3. Smooth Transition Regression
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ایران گیاشته ،در حالی ه در رژیم دو این اثر مببت است .لیا فرضیه اثرگیاری  Uشکل تور بر
نابرابری درآمد در اقتصاد ایران رد نمیشود .همچنین ،اقتصاد ایران طیی سیالهیای میورد بررسیی،

.3مدلوروشتحقیق 
.1-3مدلتحقیق 
با توجه به سارتار توزیع درآمد در ایران ،مبانی نظری و مدلهای استفاده شده در مبالعات تجربیی
و باألرص مبالعات دارلی انجا شده در زمینیه توزییع درآمید ،نظییر مبالعیات دهمیرده و شیکری
ا )1389و شا ری و همکاران ا )1392و ارائه تعدیالتی در این مدلها ،ازجمله اضافه یردن متغییر
دورههییای تجییاری و همچنییین بییا توجییه ب یه معنییاداری ضییرای ،بییرآوردی و رضییایتبخییش بییودن
آزمونهای تشخیصی مدل ،میتوان مدل توزیع درآمد را بهصورت زیر نوشت:
ا)1

(ini)t = β1 + β2 (y)t + β3 (ge)t + β4 (inflation)t + β5 (school)t + β6 (cycles)t + β7 (war) + εt

ه در راببه فوق:
 :iniنابرابری درآمد ا ه بهوسیله دو شارص :ضیری ،جینیی ابرحسی ،درصید) ) (giniو سیمم 10
درصد ثروتمندترین ادهک بات) به  10درصد فقیرترین ادهک پایین) ) (sidاندازهگیری شده است
ابدون واحد)) :y ،درآمد سرانه ابیه قیمیت ثابیت سیال  1383و برحسی ،هیزار رییال) :ge ،درصید
هزینه های دولت از تولید نارالص دارلی :inflation ،نرخ تور ادرصد تغییر ساتنه شارص قیمت
مصرف ننده  :school ،)1383=100متوسط سالهای تحصیل شاغالن :cycles ،دورههای تجیاری
ابرحس ،درصد) ه توسط سه فیلتر :هودریک و پرسیکات ا ،)1997با سیتر و ینیگ ا )1999و
ریستیانو و فیتزجرالد ا )2003و با استفاده از متغیر تولید نارالص دارلی ) (GDPحقیقی ابه قیمت
ثابت سال  1383و برحس ،میلیارد ریال) به دست آمده است :war ،متغیر مجازی سالهای جنیگ
تحمیلی :εt ،جزء ربای تصادفی و  :tدوره زمانی ا )1348-1394است.
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متغیر متوسط سالهای تحصیل شیاغالن ،بیهعنیوان شیارص سیرمایه انسیانی ،در حقیقیت بییان
می ند ه بهطور متوسط شمار سالهای تحصیل هر فرد شاغل از یک شور معین چند سال است.
سایت بانک مر زی .ا.ا است .شایان ذ ر است ه بیا توجیه بیه ایین یه در تحقییق حاضیر از دو
شارص برای اندازه گیری نابرابری درآمد استفاده شده است و دورههای تجاری نیز توسط سه فیلتر
استخرا شدهاند ،در مجموي  6مدل تخمینی رواهیم داشت .بیر ایین اسیا

مییتیوان حساسییت و

ثبات نتایح بهدستآمده را نیز مورد آزمون قرار داد.
در مورد تأثیر متغیرهای نترل به ار گرفتهشده  ،بر روی نابرابری درآمد ،به ارتصار میتیوان
گفت:
در رصوص تأثیر درآمد سرانه بر توزیع درآمد ،یکی از مممترین نظریههیا ،فرضییه یوزنتس
است .این فرضیه بیان می ند ه در مراحل اولییه توسیعه ،شیکاف درآمیدی افیزایش و در مراحیل
باتتر توسعه ،نابرابری اهش می یابد .اسا

مبانی فرضیه وزنتس این است ه نسبت پسانداز بیه

درآمد ،در گروههای درآمدی ،بهطور متناس ،افزایش مییابید .از ایین رو ،جامعیه در مراحیل اول
توسعه ،ه به حجم بیاتی سیرمایه گییاری نییاز دارد ،بیهناچیار مییبایسیت درجیهای از تمر یز در
درآمدها را بپییرد تا بهتدریح پس از توسعه ظرفیتها و افزایش منابع ،امکیان اعمیال سیاسیتهیای
توزیعی فراهم شود ادهمرده و شکری.)155 :1389 ،
در مورد تور میتوان گفت ه این متغیر اقتصادی از مجراهیای متفیاوت بیر نیابرابری درآمید
تأثیر می گیارد و بسته به مورد ،آثار متفاوتی نیز در پی رواهید داشیت .بیهطیور رالصیه طبیق نظیر
محققانی نظیر گالی و هوون ا ،)2001نرخهای تور

یم مییتوانید اثیر برابرگیر در توزییع درآمید

داشته باشد و نرخهای تور بات ،اثر نابرابرگر در توزیع درآمد رواهد داشت.
اثر هزینه های دولتی بر سبح نابرابری درآمد میتواند در هر جمتی باشد .البتیه بیاور غالی ،آن
است ه این هزینه ها در جمت اهش نابرابری درآمد عمل می نند .بهطور رالصه طبق مبالعیات
تجربی نظیر چیو و همکاران ا )2000و بلیجر و گایررو ا ،)1990هزینههای دولتی ممکین اسیت بیه

Downloaded from qjfep.ir at 19:47 +0330 on Wednesday November 14th 2018

منبع داده های این متغیر ،مبالعه تجربی نیلی و نفیسی ا )1382است .منبع دادههای سایر متغیرهیا نییز

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1397

202

دتیل مختل

مانند رو های تأمین مالی هزینههای دولتی ،تر ی ،هزینههای دولتیی و چگیونگی

توزیع این مخار بین بخشها ،مناطق و گروههای درآمدی ،آثار مسیاعد ییا نامسیاعدی بیر توزییع
تحصیالت از مممترین عوامل تعیین ننده ارایی و بمرهوری نیروی ار اسیت و از آنجیا یه
نیروی ار ،دستمزدی متناس ،با بمرهوری نمایی رود دریافیت میی نید ،هیر چیه تحصییالت فیرد
باتتر باشد ،درآمد نسبی او نیز بیشتر رواهد بود .لیا طبقه مدرآمد جامعیه از طرییق سی ،بیشیتر
تحصیالت میتوانند بمیره وری ریود را ارتقیا داده و موقعییت ریود را در بیازار یار بمبیود بخشیند
اشا ری و همکاران.)41 :1392 ،
در جدول ا ،)1رالصه مفیدی از شارص های آماری متغیرهای اصلی این تحقیق نظیر مینیه،
بیشینه ،متوسط و انحراف معیار آمده است .همچنین ،بر اسا

مقدار آماره جیار

بیرا ا یه در آن

فرضیه صفر نشاندهنده نرمال بودن متغیر مورد بررسی است) و سبود احتمال بهدستآمیده ،نتیجیه
گرفتیه مییشیود ییه در سیبح  10درصید ،بییین متغیرهیای اصیلی تحقیییق ،تنمیا دورههیای تجییاری
استخرا شده توسط فیلتر  ،HPاز توزیع نرمیال برریوردار مییباشیند و سیایر متغیرهیا توزییع نرمیال
ندارند.
جدول  .1شاخصهای آماری متغیرهای اصلی تحقیق ()1348-1394
متغیر

کمینه

بیشینه

متوسط

انحراف معیار

آماره جارکبرا (احتمال)

gini

37/50

50/20

41/64

3/25

(10/99 )0/004

sid

12/20

33/80

18/14

5/17

(17/13 )0/000

)cycles(HP

-25/46

23/72

12e-3/36

9/22

(4/26 )0/135

)cycles(BP

-16/65

11/18

0/42

5/52

(17/24 )0/000

)cycles(CF

-15/11

11/71

0/025

5/44

(4/88 )0/087
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.2-3روشتحقیق 
در این تحقیق پس از استخرا دورههیای تجیاری بیه رو

رودرگرسییون بیا

فیلترینیگ ،از رو

 ARDLنسییبت بییه سییایر

هیمانباشییتگی و همچنییین تخمییین روابییط بلندمیدت اسییتفاده اسییت .رو

رو های آزمون همانباشتگی مزیتهایی دارد .اول این ه میتیوان ایین آزمیون را ،صیرفنظیر از
اینکه متغیرهای مدل امالً ) I(1و ) I(0یا تر یبی از هر دو باشند ،به ار برد .دو اینکه ،ایین رو
پویاییهای وتاه میدت را در بخیش تصیحیح ربیا وارد نمیی نید ابیانرجی و همکیاران.)1993 ،
سومین مزیت آن است ه این رو

را میتوان با تعداد مشاهدات اند

نارایان )102 :2004 ،و درنمایت اینکه استفاده از ایین رو

نیز به ار بیرد اناراییان و

حتیی زمیانی یه متغیرهیای توضییحی

درون زا هستند ،ممکن است اآت و وازی .)93 :2003 ،بهمنظور تحلیل هیمانباشیتگی رانیههیای
پسران و همکاران ،نیازمند تخمین مدل تصحیح ربای نامقید ا )UECMزیر هستیم:

ا)2
di ∆ (ge)t−i
fi ∆ (cycles)t−i

q5

q2

∑ ci ∆ (gdppc)t−i +

i=1

∑ fi ∆ (school)t−i +

i=1

q4

q1

∑ bi ∆ (ini)t−i +

i=1

∑ ei ∆ (inflation)t−i +

i=1

q3

p

∑ ∆(ini)t = α0 +

i=1

∑+

i=1

+ +δ1 (ini)t−1 + δ2 (gdppc)t−1 + δ3 (ge)t−1 + δ4 (inflation)t−1
+ δ5 (school)t−1 + δ6 (cycles)t−1 + θWt + μt

ه در راببه فوق δ1 , δ2 , δ3 , δ4 , δ5 , δ6 :ضرای ،بلندمدت α0 ،عری از مبدأ W ،بردار اجزاء
برونزا مبل متغیرهای مجازی و  Δ ،...عملگر تفاضل μt ،جمله اریالل و  q4 ،q3 ،q2 ،q1 ،pو q5

تعداد وقفههای بمینه است ه به مک ضواببی مانند آ ائییک ) ،(AICشیوارتز  -بییزین )،(SBC
حنان  -وئین ) (HQCیا ̅2
 Rتعیین میشیود اگیلرنیدان .)1395 ،مقیادیر بیا وقفیه متغییر وابسیته و

مقادیر با وقفه و جاری متغیرهای مستقل نییز ،پوییاییهیای وتیاهمیدت را نشیان مییدهنید .فرآینید
آزمون باند برای عد وجود ارتباط سبحی بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته از طریق صیفر قیرار
دادن ضرای ،سبود با وقفه متغیرهای می ور در معادله فوق به دست میآید .بنابراین فیری صیفر
مبنی بر عد وجود همانباشتگی بهصورت زیر تعری

میشود:
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در این رو

H0 = δ1 = δ2 = δ3 = δ4 = δ5 = δ6 = 0
 ،دو حد بحرانی ارائه شده است؛ حد باتیی برای سیریهیای زمیانی ) I(1و حید

پایینی برای سریهای ) .I(0چنانچه مقدار آماره  Fمحاسبهشیده از مقیدار حید بیاتیی بیشیتر باشید،
رد نمیشود و در صورتی ه آماره  Fدرون محدودهها قرار گیرد ،نمیتوان نتیجیهای گرفیت مگیر
این که ،درجه انباشتگی متغیرها را بدانیم اپسران و همکیاران .)290 :2001 ،وقتیی یه وجیود روابیط
تعادلی بلندمدت اثبات گردید در مرحله دو  ،ضرای ،بلندمدت و  ECMمتنیاظر بیا آن بیه میک
رو

 ARDLبرآورد میشود انارایان و نارایان.)103 :2004 ،
شایان ذ ر است یه بیهمنظیور بیرآورد میدل و انجیا تحلییلهیای آمیاری و اقتصادسینجی از

نر افزارهای  Eviews.9.0و  Excelاستفاده شده است.

.4برآوردمدلوتحلیلنتایجتجربی 
برای استخرا دورههای اسال های) تجاری ،سری زمیانی لگیاریتم طبیعیی تولیید ناریالص دارلیی
) (GDPحقیقی به دو قسمت تجزیه می شود :قسمت اول به روند بلندمدت سری زمانی مربوط است
و قسمت دو به نوسانات چرره ای؛ یعنی انحرافات از روند بلندمدت بیازمیگیردد .پیس از اعمیال
فیلترهای  BP ،HPو  CFبر روی لگاریتم طبیعی  GDPحقیقی ،دورههای تجاری شور ایران طیی
سالهای  1348-1391به دست آمده و در شکل ا )1نمایش داده شده است .همانطیور یه شیکل
ا )1نشان میدهد ،دورههای تجاری بهدستآمده از هر سه فیلتر ،از لحا حر تی شباهت زیادی به
یکدیگر دارند و همچنین ،نشاندهنده ایین موضیوي هسیتند یه بیشیترین نوسیانات در رونید GDP

حقیقی مربوط به دورههای ابتدایی بازه ی زمانی مورد بررسی تحقیق است و با گیشیت زمیان ،ایین
نوسانات اهش یافته است.
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مأری :محاسبات تحقیق با استفاده از نر افزار .Eviews.9.0
شکل  .1دورههای تجاری اقزصاد ایران ( )1348-1394با اتزفاده از فملزرهای  BP ،HPو CF

طبق تعری

هاردینگ و پاگیان ا ،)2002اگیر Ytcرا بیه عنیوان جیزء چرریهای  GDPدر نظیر

c
 Ytc − Yt−1باشد و به طور مشابه ر یود
بگیریم ،زمانی یک رونق اتفاق میافتد ه در سال > 0 ،t
c
 Ytc − Yt−1باشد .آررین سال یک رونق مبیابق بیا او و آریرین
زمانی است ه در سال ≤ 0 ،t

سال یک ر ود مبابق با حضیض است .طبق این تعری  ،دورههیای ر یود و رونیق بیر اسیا

سیه

فیلتر BP ،HP :و  CFتعیین 1و نتایح آن در جدول ا )2آمده اسیت .در ایین جیدول عالمیتهیای
نشاندهنده دورههای رونق و عالمت  -نشاندهنده دورههای ر ود است.
جدول  .2دورههای رکود و رونق اقتصاد ایران ( )1349-1394طبق فیلترهای  BP ،HPو CF
HP

سال

CF

+

1351

+

1354

-

CF

BP

-

-

-

+

HP

سال

CF

+

1350

+

+

+

1353

-

-

BP

BP

HP

سال

+

1349

+

1352

-

-

-

1357

+

-

-

1356

+

+

+

1355

-

-

-

1360

-

-

-

1359

+

-

-

1358

-

-

-

1363

+

+

+

1362

+

+

+

1361

+

+

-

1366

-

-

-

1365

+

+

+

1364

 .1طول وقفهها و تقدّمهاي سري در فيلتر  ،BPمعموالً عدد  3انتخاب مي شود .لذا سه مشاهده ابتدایي و انتهایي در این فيلتر
حذف ميشوند.
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+

+

+

1369

+

+

+

1368

-

-

-

1367

-

-

-

1372

-

-

-

1371

+

+

+

1370

+

+

+

1375

+

+

-

1374

-

-

-

1373

-

-

-

1378

+

-

-

1377

+

-

-

1376

+

+

+

1381

-

-

-

1380

-

+

+

1379

+

+

+

1384

-

-

-

1383

+

+

+

1382

CF

-

-

-

1387

+

+

+

1386

+

+

+

1385

+

+

+

1390

+

+

+

1389

-

-

-

1388

+

+

1393

+

-

1392

-

-

-

1391

-

-

1394
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بر اسا

نتایح جیدول ا )2مییتیوان گفیت یه هیر سیه فیلتیر BP ،HP :و  ،CFبیهجیز میوارد

معدودی ،در شناسایی سالهیای رونیق و ر یود در اقتصیاد اییران ،هماهنیگ عمیل یرده و نتیایح
مشابمی را ارائه ردهاند .اهمیت این موضوي در آن است ه عد شناسایی صحیح دورههای رونق
و ر ود و وجود ارتالف فاحش بین فیلترهای یادشده در ایین شناسیایی ،نتیایح ضیرای ،بیرآوردی
متغیر دوره های تجاری را با نااطمینانی روبهرو می ند .چرا یه ایین ،بیه آن معناسیت یه دادههیای
متغیر دورههای تجاری بهمنظور ورود به مدل ،بیهریوبی تعریی

و انیدازهگییری نشیدهانید .در ایین

راستا ،بهمنظور بررسی دقیق تر میزان هماهنگی فیلترها در شناسایی دورههای تجیاری ،هاردینیگ و
پاگان ا )2002شارصی به نا همزمانی دورههای تجاری بهصورت زیر ارائه ردهاند:
T

ا)3

1
) Cij = ∑ Sit Sjt + (1 − Sit )(1 − Sjt
T
t=1

در راببه فوق Sjt ،و  Sitبه ترتی ،شارصهای وضعیت دو فیلتر  jو  iهستند یه در سیالهیای
ر ود مقدار عددی صفر و در سالهای رونق مقدار عددی یک را مییپییرنید .نتیایح محاسیبه ایین
شارص بین فیلترهای اسیتفاده شیده ،در جیدول ا ) 3آمیده اسیت .بیر اسیا

ایین نتیایح نییز ،مییزان

همزمانی بین دوره های تجاری در فیلترهای مختل  ،قابل توجه و بیات محاسیبه شیده اسیت .بیه هیر
حال به دلیل ارتالفات جزئی در این فیلترها در شناسایی دورههای تجاری و به دست آوردن نتیایح
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دقیقتر ،دورههای تجاری بهدستآمده از هر سه فیلتر؛ بهطور جداگانه وارد مدل میشیوند و میورد
تحلیل و بررسی قرار میگیرند.

CF

BP

HP

0/7826

0/9250

-

HP

0/8500

-

0/9250

BP

-

0/8500

0/7826

CF

مأری :محاسبات تحقیق با استفاده از نر افزار .Excel

حال به برآورد راببه تعادلی بین متغیرهای مدل میپردازیم .قبل از انجا آزمون همانباشیتگی ،بایید
مبمئن شویم ه متغیرهای مورد بررسی ،دارای درجه انباشتگی بیشتر از ) I(1نیستند .در حیالی یه
متغیرها انباشته از درجه دو ،یعنی ) I(2یا بیشتر باشند ،مقدار آمیاره  Fمحاسیبهشیده توسیط پسیران و
همکاران ا ،)2001قابلاعتماد نیست اآنگ .)4775 :2007 ،بنیابراین بایید پییش از ذ یر نتیایح ایین
آزمون ،درجه مانایی متغیرها تعیین شود.
در این مقاله بیه منظیور تعییین درجیه مانیایی متغیرهیا ،از آزمیونهیای دیکییفیولر تعمییمیافتیه
) ،1(ADFفیلیسپرون (PP) 2و الیوت ،روتنبر

و اسیتو  (ERS) 3و در حیالتی یه در آن میدل

دارای عری از مبدأ و متغیر روند زمانی است ،استفاده شده است .در این آزمیونهیا ،فرضییه صیفر
نشان دهنده نامانایی متغیر اوجود ریشه واحد) و فرضیه مقابل نشاندهنده مانایی متغییر اعید وجیود
ریشه واحد) است .نتایح این آزمونهیا در جیدول ا )4آمیده اسیت .بیر اسیا

ایین نتیایح اسیبود

احتمال محاسبه شده در آزمونهای  ADFو  PPو مقیدار آمیاره  tدر آزمیون  ،)ERSشیارصهیای
نابرابری درآمد و تولید نارالص دارلی سرانه ،در سبح  5درصد نامانا بودهاند؛ اما پیس از ییکبیار

1. Augmented Dicky Fuller
2. Philips & Peron
3. Elliot, Rothenberg & Stock
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تفاضلگیری به صورت مانا درآمدهاند .سایر متغیرها نیز در سبح مانا میباشند .لیا لیه متغیرها مانیا
از مرتبه ) I(0یا ) I(1هستند.

متغیر

نام آزمون

درجه مانایی

)ADF(Prob

)PP(Prob

)ERS(t-Statistic

0/4814
0/0000

0/2915
0/0000

-1/9577
-6/4819

Sid

0/3384

0/0581

-2/1188

∆sid

0/0000
0/7081

0/0000
0/4652

-3/5929
-1/6211

∆y

0/0011

0/0005

-5/2432

Inflation

0/0441

0/0125

-4/0211

)I(0

ge

0/0251
0/0105
0/0052
0/0228

0/0282
0/0161
0/00139
0/0132

-3/7942
-3/2884
-3/8831
-5/00256

)I(0

)I(0

0/0001

0/0000

-7/7616

)I(0

gini

∆gini

y

school
)cycles(HP
)cycles(BP
)cycles(CF

)I(1
)I(1
)I(1

)I(0
)I(0

* وقفه انتخابی برای آماره آزمونهاتوسط معیار شوارتز انتخاب شده است و عالمت  ،Δبه تفاضل اشاره دارد.

* مقادیر بحرانی آزمون  ERSدر سبود  5 ،1و  10درصد به ترتی ،عبارتند از - 3/77 :و  - 3/19و - 2/89
مأری :محاسبات تحقیق با استفاده از نر افزار .Eviews.9.0

حال با استفاده از آزمون همانباشتگی رانههای پسران و همکیاران ا ،)2001بیه بررسیی راببیه
تعادلی بلندمیدت بیین متغیرهیای هیر  6میدل تخمینیی مقالیه مییپیردازیم .بیر اسیا

آمیارههیای F

محاسبهشده این مدلها و مقادیر بحرانی رانهها ه در بخش پایینی جدول ا )5آمده است ،وجیود
راببه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای هر  6مدل ،در سبح احتمال  10درصید تأییید مییشیود؛ زییرا
مقدار آماره  Fمحاسبهشده تما مدلها ،بزر تیر از حید بیاتیی مقیدار بحرانیی ارائیهشیده توسیط
پسران و همکاران ا )2001در سبح احتمال  10درصد است.
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جدول  .5نتایج آزمون همانباشتگی کرانههای پسران و همکاران ()2001

طول وقفه بهینه مدل

آماره F

gini

HP



gini

BP

gini

CF

Sid

HP

sid

BP

sid

CF

 
 
 
 
 

**3/4637
*3/1815
*3/1006
***5/8251

مقادیر بحرانی آزمون پسران و همکاران ()2001
کرانه پایین )I(0
سطح معناداری
2/08
10%
5%
1%

2/39
3/06

*3/0551
**3/6821
کرانه باال )I(1

3/01
3/38
4/15

* عالمتهای*** ** ،و * به ترتی ،نشاندهنده معناداری در سبود  5 ،1و  10درصد است.
مأری :محاسبات تحقیق با استفاده از نر افزار .Eviews.9.0

بعد از اثبات وجیود هیمانباشیتگی بیین متغیرهیای هیر  6میدل ،بیدون نگرانیی از بیروز مشیکل
رگرسیون اذب ،میتوان مدلها را برآورد رد .نتایح برآورد این مدلهیا در بلندمیدت ابیا توجیه
به فیلتیر اسیتخرا

ننیده دورههیای تجیاری و شیارص انیدازهگییری نیابرابری درآمید) و بیه رو

 ARDLدر جدول ا )6آمده است .همانطور ه نتایح ایین جیدول نشیان مییدهید ،لییه ضیرای،
برآوردشده در سبح احتمال  10درصد از معناداری تز برروردار بودهاند ابیهجیز متغییر مییانگین
سالهای تحصیل شاغالن ،ه در مدلهایی ه شارص اندازهگیری نابرابری درآمد ،ضری ،جینیی
بوده ،در سبح احتمال  15درصد معنادار است) و عالمت جبری آنها مبابق انتظار است .نکته ممم
آن اسییت ییه عالمییت و معنییاداری ضییرای ،بییرآوردی متغیرهییای مسییتقل ،بییه تغییییر شییارصهییای
اندازهگیری ننده نابرابری درآمد و فیلترهای اسیتخرا

ننیده دورههیای تجیاری ،حساسییت نشیان
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نداده و ثابت ماندهاند .این نتیجه صحت و استحکا نتایح را نشان مییدهید .لییا ضیرای ،بیرآوردی
قابل اطمینان و تفسیر هستند.
متغیر وابستهgini :

متغیر
مستقل

ضریب برآوردی با توجه به فیلتر
استخراجکننده دورههای تجاری

میانگین
ضریب

متغیر وابستهsid :
ضریب برآوردی با توجه به فیلتر
استخراجکننده دورههای تجاری

میانگین
ضریب

HP

BP

CF

0/0007
()0/0001
-0/1802
()0/0001

0/0005
()0/0000
-0/1243
()0/0481

0/0004
()0/0414
-0/1587
()0/0721

inflation

0/1047
()0/0292

0/0559
()0/0191

0/0794
()0/0482

0/0800

school

-0/0711
()0/1218

-0/1152
()0/1072

-0/1426
()0/1411

-0/1096

-0/1681
()0/0000

cycles

-0/3971
()0/0011

-0/2701
()0/0055

-0/4868
()0/0255

-0/3834

-0/0659
()0/0544

-0/0891
()0/0841

war

0/1011
()0/0211

0/0821
()0/0052

0/1448
()0/0422

0/1093

0/0421
()0/0485

0/0528
()0/0891

0/1226
()0/0661

Constant

31/7431
()0/0000

32/8745
()0/0002

39/7353
()0/0005

34/7843

20/5842
()0/0000

24/1383
()0/0000

21/4341
()0/0000

22/0522

ECM

-0/4022
()0/0017

-0/4811
()0/0004

-0/4152
()0/0861

-0/4328

-0/5512
()0/0003

-0/5148
()0/0003

-0/4416
()0/0004

-0/5025

y

ge

0/0005
-0/1544

HP

BP

CF

0/0003
()0/0000
-0/0472
()0/0159

0/0003
()0/0001
-0/1185
()0/0091

0/0003
()0/0000
-0/0671
()0/0018

0/0338
()0/0911

0/1106
()0/0522

0/0731
()0/0091

0/0725

-0/1385
()0/0158

-0/1528
()0/0002

-0/1531

-0/1641
()0/0828

-0/1063
0/0725

0/0003
-0/0776

* اعداد دارل پرانتز نشاندهنده سبح احتمال است.
مأری :محاسبات تحقیق با استفاده از نر افزار .Eviews.9.0

بر اسا

نتایح بهدستآمده از جدول ا:)6

اثر دوره های تجاری بر نابرابری درآمد در ایران ،ه موضوي اصلی این تحقیق است ،در تمیا
مدل ها ،منفی و مبابق با مبانی نظری و تئوریکی است .به این معنا ه افیزایش دورههیای تجیاری و
ورود به دوره های رونق اقتصادی ،باعیث یاهش نیابرابرای درآمید و یاهش دورههیای تجیاری و
ورود به دورههای ر یود اقتصیادی ،باعیث افیزا یش نیابرابرای درآمید در اییران شیده اسیت .نتیجیه
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بهدستآمده هم سویی نزدیکی بیا نتیایح مبالعیات تجربیی نظییر پیار ر ا ،)1999هیرزر و المی
ا )2006و محمدیان منصور و گلرندان ا )1395دارد.
دهک بات به دهک پایین در ایران شده است .به عبارتی دیگر ،رشد اقتصیادی در ریالل سیالهیای
مورد مبالعه ،به نفع طبقات پردرآمد و به ضرر طبقات محرو جامعه در جریان بوده اسیت .از نظیر
تئوریکی انتظار بر آن است یه افیزایش درآمید سیرانه در شیرایط ناعادتنیه بیودن توزییع درآمید،
نابرابری را افزایش دهد؛ زیرا باعث میشود ه درآمد افیراد ثروتمنید بیه مییزان بیشیتری نسیبت بیه
درآمد افراد فقیر جامعه افزایش یافته و توزیع درآمد ناعادتنهتر شود .باید توجه داشت ه در ا بیر
شورهای جمان ،رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ناشی از افزایش پسانداز و سرمایهگیاری
است؛ در حالی ه در اییران بیه علیت سیارتار متفیاوت اقتصیادی ،افیزایش درآمید سیرانه و رشید
اقتصادی ،ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است 1.بنابراین نتیجه بهدستآمده ،قابل توجیه و مبیابق
با انتظار است.
درصد هزینه های دولتی از محصول نارالص دارلی سیب ،یاهش نیابرابری درآمید در اییران
شده است؛ هر یک درصد افزایش در نسبت هزینههای دولتی ،بیهطیور متوسیط و بیه ترتیی ،باعیث
اهش ضری ،جینی و سمم دهک بات به دهک پیایین در اییران بیه انیدازه مقیداری حیدود0/15 ،
درصد و  0/08شده است.
تور اثر افزایشی بر سبح نابرابری درآمد داشته است؛ بهطور متوسیط و بیه ترتیی ،ایین متغییر
باعث افزایش ضری ،جینی و سمم دهک بات به دهک پایین در اییران بیه انیدازه مقیداری حیدود،
 0/08درصد و  0/07شده است .تور برای برریی از میرد بیه منزلیه مالییات و بیرای برریی دیگیر
سودمند است .تور به افرادی ه درآمد اسمی ثابت دارنید ،بیهشیدت صیدمه مییزنید و از قیدرت

 .1محققان متعددي نظير صاحبهنر و ندري ( )1392و جرجزاده و اقبالي ( )1384در مقاله خود نشان دادهاند كه درآمددهاي
نفتي سبب نابرابرتر شدن توزیع درآمد در ایران ميشود.
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واقعی آنها می اهد .تور به افرادی ه دارای ذرایر داراییهای غیرنقدی هستند ،سود میرساند؛
زیرا قیمت این نوي داراییها در نتیجه تور  ،پیوسته و بیهسیرعت افیزایش میییابید .بنیابراین ،تیور
بهدستآمده مبنی بر تأثیر مببت تور بر نابرابری درآمد ،همسو با نتیایح مبالعیات تجربیی بسییاری
نظیر دهمرده و شکری ا )1389و گلرندان ا )1395است.
متوسط سال های تحصیل شاغالن نیز مبابق انتظار در تما مدلها تأثیر منفیی بیر شیارصهیای
نابرابری درآمد در ایران داشته است و با نتایح مبالعه :شا ری و همکیاران ا )1392هیمسیو اسیت.
همچنین ،همانطور ه نتایح تخمین نشان میدهد ،متغیر مجازی مربوط به سالهای جنگ در تمیا
مدلها دارای ضرای ،تخمینی مببت است ،ه نشان میدهد در سالهای جنیگ ،بیه دلییل تغیییر در
معیارهای سیاست گیاری و قرار داشتن شیور در وضیعیت بحرانیی ،تبعیات اقتصیادی و اجتمیاعی
نامبلوبی بر شور تحمیل شده ه موج ،افزایش نابرابری درآمد در جامعه شده است.
ضری ،تصحیح ربای مدل ) (ECMدر تمیا میدلهیا ،مبیابق انتظیار منفیی و معنیادار اسیت.
میانگین این ضری ،در مدلهای تخمینی ،زمانی ه شارص اندازهگیری نابرابری درآمید ،ضیری،
جینی است ،برابر با مقداری حدود  -0/43و زمانی ه شارص اندازهگیری نابرابری درآمید ،سیمم
دهک بات به دهک پایین است ،حدود  -0/50است؛ ه نشان میدهد در هر سال به ترتی 0/43 ،و
 0/50درصد از عد تعادل یک دوره ایک سال) در شیارصهیای نیابرابری درآمید ،در دوره بعید
تعدیل می شود .بنابراین تعدیل به سمت تعادل در هیر دو حالیت ،بیا سیرعت نسیبت ًا بیاتیی صیورت
می گیرد .بر اسا

آزمونهای آسی،شناسی ،در تما مدلها فرضیه صیفر مبنیی بیر عید معنیاداری

ل رگرسیون ابا استفاده از آماره  )Fرا میتوان و فرضیههای صیفر مبنیی بیر عید رودهمبسیتگی
سریالی ،وجود فر تبعی مناس ،،توزیع نرمال و همسانی واریانس را نمیتوان رد رد؛ ه این امیر
اعتبار نتایح را نشان میدهد .همچنین ،بر اسا

ضرای ،تعیین تعدیلشده ،قدرت توضییحدهنیدگی

مدلهای تخمینی در سبح قابل قب ولی است .بر اسا

آزمون ثبات سارتاری الگو نییز ،نمودارهیای
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پسماند تجمعی (CUSUM) 1و مجیور پسماند تجمعی (CUSUMQ) 2تمیا میدلهیا بیین دو ریط
بحرانی در سبح  5درصد قرار گرفته اند؛ ه این نتیجه بیانگر پاییداری تمیا میدلهیا در بلندمیدت

.جمعبندیونتیجهگیری 

5
هدف اساسی این تحقیق برآورد تأثیر دورههای تجاری بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی
 1348 -1394بوده است .برای این منظور ابتدا اطالعات سیری زمیانی متغیرهیای :ضیری ،جینیی و
سمم دهک بات به دهک پایین اشارصهای نابرابری درآمد) ،درآمد سرانه ،سمم مخار دولت از
تولید نارالص دارلی ،تور و متوسط سالهای تحصییل شیاغالن بیه همیراه دورههیای تجیاری یه
توسط فیلترهای  BP ،HPو  CFاستخرا شده ،جمعآوری و سپس یک مدل رگرسیونی بین آنهیا

طراحی شده است .سپس ،مدل طراحیشیده بیا اسیتفاده از رو رودرگرسییون بیا وقفیههیای
توزیعی ) (ARDLبرآورد شده است .بر اسا

نتایح بیهدسیتآمیده ،راببیه دورههیای تجیاری بیا

شارص های نابرابری درآمد ،منفی بوده ه با انتظارات تئوریکی و نتایح حاصل از مبالعات پیشیین
نیز مبابقت دارد؛ چرا ه انتظار مییرود در دوران رونیق بیه دلییل افیزایش رشید اقتصیادی و بمبیود
شرایط س،و یار  ،نیابرابری درآمید یاهش یافتیه و در دوران ر یود بیا یاهش اشیتغال و فشیار
واردشده به فعالیت های اقتصادی ،نابرابری افزایش یابد .سایر نتایح نشان میدهد یه سیمم مخیار
دولت از تولید نارالص دارلی و متوسط سالهای تحصیل شاغالن ،اثیر برابرگیر و درآمید سیرانه و
تور اثر نابرابر ننده بر توزیع درآمد داشته اند .با توجه به نتیجه اصلی این تحقیق مبنی بر تأثیر منفی
دورههییای رونییق بییر نییابرابری درآمیید و تییأثیر مببییت دورههییای ر ییود بییر نییابرابری درآمیید ،لییزو
به ارگیری سیاستهای مناس ،به رصوص در دوران ر ود اهمیت بسییاری دارد؛ تیا بتیوان از ایین
1. Cumulative Sum
2. Cumulative Sum of Square
 .3نتایج آزمون هاي آسيب شناسي مدل ها ،به منظور صرفهجویي و كماهميت بدودن در تحليد نتدایج ،ارا ده نشددهاندد و ندزد
نویسندگان مقاله قرار دارند.
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طریق آسی،پییری طبقات پایین جامعیه را در برابیر دورههیای تجیاری نتیرل یرد .همچنیین ،بیر
اسا

سایر نتایح تحقیق ،استفاده از سیاستهایی ه به اهش تیور و افیزایش متوسیط سیالهیای

دارل شور بیانجامد ،میتواند نابرابری درآمد را اهش دهد.
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