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  چكيده

در ادبيات . هاي در حال توسعه با آن دست به گريبان هستند درآمد از جمله مشكالتي است كه كشور نابرابري

با بنابراين . درآمد شناخته شده است ترين عوامل تأثيرگذار بر نابرابريتورم به عنوان يكي از مهم ،اقتصادي

 ،تورم باال و پر نوسان مواجه بودهي ها با نرخكه ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه غالباً به اين توجه

، لهامساهميت  با وجود. اي برخوردار استدرآمد در آن از اهميت قابل مالحظه بررسي اثر تورم بر نابرابري

درآمد  به نتيجه واحدي نايل نشده و تأثير تورم بر نابرابري ،اندمعدود مطالعاتي نيز كه به اين موضوع پرداخته

اما مطالعاتي كه در دهه اخير توسط اقتصاددانان صورت  به صورت يك معما باقي مانده، در ايران همچنان

در اين پژوهش سعي شده با  .كنددرآمد را تأييد مي گرفته است، وجود رابطه غيرخطي ميان تورم و نابرابري

 1350-1385ي ها سالدر ايران طي  درآمد الهام از اين مطالعات به بررسي اثر غيرخطي تورم بر نابرابري

، با 1350- 1386هاي درآمد و تورم طي سال مچنين رابطه عليت گرنجري ميان نابرابريه. پرداخته شود

  .بررسي شده است» تصحيح خطا«و » تودا و ياماموتو«استفاده از دو روش 
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  مقدمه

اقتصادي و تسريع آن بخصوص در كشورهاي فقير ، اقتصاددانان توسعه بر ايجاد رشد 1950در دهه 

سهم بيشتري نصيب افراد  ،كل افزايش يابد تأكيد داشتند و معتقد بودند كه هرچه درآمد و توليد

گونه  شد و اينحتي نابرابري شديد درآمدها الزمه رشد اقتصادي شمرده مي .جامعه خواهد شد

نمايند و انداز مي را پس از درآمدهاي خود ن درصد قابل توجهيگرديد كه ثروتمندااستدالل مي

  .پذير سازد گذاري و رشد اقتصادي را امكانتواند به نوبه خود سرمايهست كه ميااندازها انباشت پس

طبق فرضيه وي، نابرابري در . ارائه شد) Kuznets ,1955(توجيه ديگر توسط كوزنتس       

تراز شده و سرانجام كاهش  سپس هم ،يابدايش ميدرآمد طي اولين مراحل رشد اقتصادي افز توزيع

واژگون  Uبه عبارت ديگر، رابطه بين نابرابري درآمد با درآمد سرانه در طول زمان به شكل . يابدمي

اما بسياري از . درآمد شد له نابرابرياهمين طرز تفكر موجب بي توجهي نسبت به مس. است

هاي رشد اقتصادي  ه با استانداردهاي تاريخي نرخدر مقايس 1960كشورهاي جهان سوم كه در دهه 

به تدريج تشخيص دادند كه چنين رشدي فوايد بسيار كمي براي مردم فقير  ،نسبتاً بااليي داشتند

هاي كم درآمد اين كشورها نه تنها از مزاياي رشد توليد كاالها و خدمات،  در بر داشته است و گروه

اند بلكه فاصله و شكاف درآمدي بين آنان و  اي نداشته رهبه... اشتغال، ارتقاي سطح زندگي و 

بنابراين، اين نتيجه حاصل شد كه توزيع عادالنه درآمد چيزي . ثروتمندان جامعه افزايش يافته است

نيست كه به خودي خود حاصل شود، بلكه نياز به دخالت دولت و ايجاد تمهيداتي دارد و اين 

  .به اين قبيل مسائل شددانان سرآغازي براي توجه اقتصاد

. باشد تورم مي ،درآمد ترين و در عين حال بحث برانگيزترين عوامل مؤثر بر نابرابري يكي از مهم

تواند بر اقتصاد كشور داشته باشد و نيز  درآمد مي بنابراين با توجه به آثار نامطلوبي كه نابرابري

اي برخوردار  درآمد در آن از اهميت ويژه ريوضعيت تورم در كشور ايران، بررسي تأثير تورم بر نابراب

. اند اين دو متغير تمركز نموده له، متأسفانه مطالعات اندكي بر رابطه ميانابا وجود اهميت مس. است

درآمد توسط روابط خطي توضيح داده شده  در اين تحقيقات رابطه ميان تورم و نابرابري ،عالوهبه 

 Galli(، گالي و واندرهون )Bulir, 2001( اخير توسط بالر است، در حالي كه مطالعاتي كه در دهه

and Vander Hoeven, 2001 (و امورندام )(Amornthum, 2004 شواهدي از  ،صورت گرفته

  .كنند وجود رابطه غيرخطي را تأييد مي

اي در اين خصوص در ايران صورت نگرفته است، در اين  بنابراين از آنجا كه تاكنون مطالعه 

شود تا صحت  همچنين تالش مي. پردازيمدرآمد مي تحقيق به بررسي اثر غيرخطي تورم بر نابرابري

 - 2. دارددرآمد در ايران  تورم تأثير غيرخطي بر نابرابري - 1: هاي زير مورد ارزيابي قرار گيردفرضيه

  .درآمد و تورم عليت دوطرفه وجود دارد بين نابرابري
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 ،بخش دوم. بدين منظور در اين مقاله، ابتدا مباني نظري موضوع مورد مطالعه بررسي شده است

نتايج تجربي اثر غيرخطي تورم بر  ،در بخش سوم. به مطالعات تجربي اختصاص يافته است

و » تودا و ياماموتو«نتايج دو روش ،و در بخش چهارم درآمد مورد تحليل قرار گرفته نابرابري

در . درآمد ارايه شده است ، براي بررسي رابطه عليت گرنجري ميان تورم و نابرابري»تصحيح خطا«

  .بخش پاياني نيز نتايج پژوهش، به طور مختصر آورده شده است

 

  مباني نظري -1

درآمد و تورم به لحاظ نظري  رابطه ميان نابرابريدرآمد است اما  تورم يكي از عوامل مؤثر بر نابرابري

و  )Galli and Vander Hoeven, 2001(گالي و واندرهون  .)Volsch, 2004: 8(روشن نيست 

در مقاله خود براي نخستين بار به بررسي اثرات دوگانه تورم بر  (Amornthum, 2004)امورندام 

  :اند درآمد پرداخته نابرابري

له ادهد كه اين مس نخستين امر مسلم اين است كه تورم قدرت خريد پول را كاهش مي *

 :تواند حداقل از چهار طريق بر نابرابري اثر بگذارد مي

اگر دستمزدهاي اسمي ثابت باشد، درآمد حقيقي با افزايش تورم : تأثير بر درآمد حقيقي -1

توانند درآمدهاي خود را متناسب با  دي كه نمييابد و صاحبان درآمدهاي ثابت و كليه افرا كاهش مي

بگيراني كه دستمزدشان با  مانند كارمندان دولت، كارگران و حقوق(ها تغيير دهند  افزايش قيمت

اين اثر . يابد كاهش مي آنهاگردند و قدرت خريد واقعي  ، متضرر مي)تورم شاخص بندي نشده است

، ممكن است )مخصوصاً صاحبان درآمدهاي باال(د چرا كه برخي از افرا. براي همه يكسان نيست

در حالي كه درآمد اسمي طبقه  ،1ها با تورم افزايش يابدتي دريافت نكنند و درآمد اسمي آندرآمد ثاب

. يابد درآمد با تورم افزايش مي بنابراين از اين كانال نابرابري. ماند پايين درآمدي بدون تغيير مي

نشان  )Easterly and Fisher, 2001( و فيشر و استرلي) (Shiller, 1996بررسي نتايج شيلر 

  .)Amornthum, 2004: 2-3(دهد اهميت اين تأثير در عمل چگونه است  مي

هاي انتقالي دولت  تورم، ارزش حقيقي پرداخت: هاي انتقالي تأثير بر ارزش حقيقي پرداخت -2

از آنجا كه دريافت كنندگان . دهد را كاهش مي) هاي بيكاري هاي نقدي و بيمه مانند يارانه(

                                                                                                                   
گيرند كه  هاي توليدي و غير توليدي در موقعيتي قرار مي تورم صاحبان سرمايهبه عنوان نمونه با استمرار  - 1

سود آنها باال  ،توانند از طريق مالكيت خصوصي ابزار توليد قيمت كاالهاي خود را افزايش دهند و از اين رو مي
بي قرار امطلودر وضعيت ن ،ليكن چون حقوق بگيران از مالكيت شخصي ابزار توليد برخوردار نيستند. رود مي
درآمد به نفع  توزيع ،تحت اين شرايط. يابد ها با تداوم تورم شديد به شدت كاهش ميگيرند و قدرت خريد آن مي

كند و نابرابري  تغيير پيدا مي) حقوق بگيران(و به ضرر گروه درآمدي ثابت ) داران سرمايه(گروه درآمدي سود 
  .)18 :1375تفضلي، (يابد  افزايش مي
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هاي  چنانچه اين پرداخت(هاي انتقالي به طور معمول جزء فقيرترين بخش جمعيت هستند  پرداخت

 Galli and(شود  تورم از اين طريق نيز موجب افزايش نابرابري مي) الي با تورم تعديل نشودانتق

Vander Hoeven, 2001: 6(.  

قدرت اقشار مختلف براي جبران كاهش قدرت : هاي پوليتأثير بر ارزش حقيقي دارايي -3

اي محافظت كردن از معموالً اقشار ثروتمند قابليت بيشتري بر. خريد ناشي از تورم متفاوت است

هاي مختلف  از دارايياين افراد معموالً روي سبدي . هاي ناشي از تورم را دارند خود در مقابل شوك

اثر تورم  ،كنند و به اين ترتيب سرمايه گذاري مي) جواهرات ومستغالت  مانند سهام، زمين، امالك،(

چرا كه ورود به اين  ؛راحت نيست اين كار براي افراد با درآمد پايين چندان. دهند را پوشش مي

بنابراين  . توانند آن را تأمين كنند ها معموالً نيازمند حداقلي از دارايي است كه اين افراد نمي فعاليت

دارند و  ميهاي خود را به شكل پول نقد نگه  ينسبت بيشتري از داراي ،ثروتمندان در مقايسه بافقرا 

بنابراين افزايش تورم با كاهش . اشي از تورم قرار دارندلذا بيشتر در معرض كاهش قدرت خريد ن

   .)6 :همان(شود  هاي پولي موجب افزايش نابرابري مي ارزش حقيقي دارايي

يابد ارزش حقيقي  كه نرخ تورم افزايش مي هنگامي: هاي اسمي تأثير بر ارزش حقيقي بدهي -4

نكاران به بدهكاران صورت از بستا بنابراين توزيع مجدد درآمد. يابد هاي اسمي كاهش مي بدهي

كنند كه قدرت  ت ميزيرا ديوني را پرداخ ؛برند بدهكاران از تورم نفع مي ،به عبارت ديگر گيرد و مي

از آنجا كه فقرا معموالً به طور متوسط بدهكار خالص هستند، . ها كاهش يافته استخريد واقعي آن

رومر و رومر . دهد فقرا بوده و نابرابري را كاهش مي افزايش تورم از اين كانال به طور متوسط به نفع

)Romer and Romer ,1998 (اما . كند كه فقرا در حقيقت بدهكار هستند در مقاله خود تأييد مي

ي اين تأثير خيلي بزرگ نيست، اهميت اقتصاد) حداقل به طور متوسط(از آنجا كه اين مقدار بدهي 

   .)Amornthum, 2004: 5( ممكن است ناچيز باشد

تواند با ايجاد ثبات در اقتصاد كالن و بنابراين تحريك سرمايه گذاري، رشد  كاهش تورم مي* 

درآمد و رشد به لحاظ تجربي و نظري روشن  اگرچه ارتباط ميان نابرابري. بلندمدت را افزايش دهد

بيني  لذا پيش. دهددرآمد را كاهش  رود رشد بلندمدت باالتر، نابرابري نيست ولي اصوالً انتظار مي

اما اثر مثبت . شود كه با افزايش تورم، به دنبال كاهش رشد بلندمدت، نابرابري افزايش يابد مي

در . شود مربوط مي) 1تورم معموالً ابر(كاهش تورم بر رشد تنها به كشورهايي با تورم اوليه باال 

اي از بي ثباتي اقتصاد كالن را  غير محتمل است كه تورم درجه ،اقتصادهايي با تورم متوسط و پايين

مطالعات تجربي فراواني . گذاري و در نتيجه رشد بلندمدت را كاهش دهد وجود آورد كه سرمايه به

  . مؤيد اين امر هستند

                                                                                                                   
1 - Hyperinflation 
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دهد كه تورم بسيار باال با رشد مستمر سازگار نيست، در  نشان مي) Fischer ,1993(فيشر 

كه برخي از  طوريه ب ؛به نرخ رشد باال ضروري نيستعين حال تورم پايين هم براي دستيابي 

اند  ، موفق شده)هاي وسيع اغلب به همراه شاخص بندي(درصد  15- 30كشورها با تورم مداوم بين 

اثرات غيرخطي تورم بر رشد اقتصادي را بررسي ) Sarel ,1996(سارل . به رشد مستمر نايل آيند

 Galli and( درصد دست يافت 8تورم حدود  ر نرخنمود و به شواهدي از شكست ساختاري د

Vander Hoeven, 2001:6(.   

بدين علت كه نوسانات . درآمد را افزايش دهد هاي مكرر تورمي ممكن است نابرابري شوك* 

گذاري شده  تواند عدم اطمينان را افزايش دهد و در نتيجه موجب كاهش سرمايه باالي اقتصادي مي

در مطالعه ) Romer and Romer ,1998(رومر و رومر  ،به عنوان نمونه .و رشد را به تأخير بيندازد

. تري دارند جيني بزرگ ، ضريبGDPخود نشان دادند كه كشورهايي با انحراف معيار باالتر رشد 

هاي تورم باال، نوسانات  دهد كه كشورهايي با نرخ نشان مي) Barro ,1997(همچنين مطالعه بارو 

هاي باال و  ارتباط مستقيمي ميان تورم ،بنابراين بر طبق اين بند از بحث. ارندباالتري از تورم نيز د

  . نابرابري وجود دارد

مدت انتظار داريم كاهش نرخ تورم منجر به افزايش بيكاري  در كوتاه ،طبق منحني فيليپس* 

كنند، افزايش  بنابراين به علت اينكه افراد كم درآمد با احتمال باالتري بيكاري را تجربه مي. شود

 ,Amornthum. (كند درآمد كمك مي بيكاري از طريق افزايش شمار كم درآمدها به تشديد نابرابري

طوركلي براي كارگران ماهر نسبت  هاي اخراج و استخدام به عالوه با فرض اينكه هزينهه ب) 3 :2004

افزايش  ،)گذارد مي مهارت بيشتر اثر بيكاري بر كارگران كم(تجربه بيشتر است  به كارگران بي

تواند با افزايش نرخ بيكاري مي. مدت افزايش يابد درآمد در كوتاه شود نابرابري بيكاري موجب مي

كاهش تورم در صورت (وجود انعطاف ناپذيري به سمت پايين در دستمزدهاي اسمي تقويت شود

ي باالتر و در وجود انعطاف ناپذيري به سمت پايين در دستمزدهاي اسمي به دستمزدهاي حقيق

رساند و مهارت آسيب مي كه باز هم عمدتاً به كارگران كم) شودنتيجه نرخ بيكاري باالتر منجر مي

 يا(هاي اسمي مداوم باشدچنانچه انعطاف ناپذيري دستمزد. شوددرآمد مي موجب افزايش نابرابري

بيكاري و  ن تورم وممكن است به مبادله دائمي ميا) حتي تحت شرايط خاص اگر موقتي هم باشد

  .)Galli and Vander Hoeven, 2001: 5-7( درآمد بينجامد ن تورم و نابرابريدر نتيجه بي

در . دهد درآمد را نشان مي بر نابرابري شده بيني به طور خالصه اثرات دوگانه تورم پيش) 1(شكل 

توان گفت كه برخي از  اما مي رسد؛ ميدرآمد مبهم به نظر  نگاه نخست، اثر خالص تورم بر نابرابري

توان  به داليل روشن مي. شوند در اقتصادهاي با تورم باال فعال مي) يا حتي فقط(ها عمدتاً  اين كانال

در اقتصادهاي با تورم  ،شوند انتظار داشت كه چهار كانالي كه به كاهش قدرت خريد پول مربوط مي
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↓ درآمد حقيقي )1شكل (

↓       ارزش حقيقي پرداختهاي انتقالي

↓   ارزش حقيقي دارايي هاي پولي 

↓   ارزش حقيقي بدهي هاي اسمي 

↓ نرخ بيكاري 

↓ رشد بلند مدت  ↑ نابرابري 

↓ نابرابري 

↑ نابرابري 

↓ قدرت خريد پول     

↑ تورم     

گونه كه  عالوه، همانه ب. تصادهاي با تورم پايين دارنددرآمد نسبت به اق تري بر نابرابري باال اثر مهم

دهند كه تورم  پيش از اين نيز اشاره شد، اثرات كاهش تورم بر رشد اقتصادي تنها هنگامي رخ مي

  .اوليه باال باشد

 
 درآمد بر نابرابري شده بيني اثرات دوگانه تورم پيش) 1(شكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   )مطالعات پژوهش :مأخذ( 

  

كه اين يابد؛ به علت هاي پايين تورم اهميت مي مبادله ميان تورم و بيكاري در نرخ ،از سوي ديگر

هاي واقعي در دستمزدهاي اسمي در مقايسه با كاهش دستمزدهاي  كارگران نسبت به كاهش

حساسيت بيشتري ) افتد كه دستمزد اسمي كمتر از تورم افزايش يابد زماني اتفاق ميكه (حقيقي 

به وسيله شبيه سازي برآورد نمودند ) Dickens and Perry ,1996(ديكنز و پري . دهند نشان مي

 1در حالي كه در نرخ تورم  ؛درصد است 1/6درصد، نرخ تعادلي بلندمدت بيكاري  2كه در تورم 

بنابراين به علت . يابد درصد افزايش مي 6/7به ) ها ثبات قيمت(درصد و در تورم صفر  5/6درصد به 

تر از سطوح  وجود انعطاف ناپذيري به سمت پايين در دستمزد اسمي، كاهش تورم به سطوح پايين

  . ش دهددرآمد را افزاي تواند بيكاري و در نتيجه نابرابري ماليم مي
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شواهدي در خصوص  كه شود تأييد مي) Wyplosz ,2000(اين امر همچنين توسط وايپلز 

1وجود رابطه غيرخطي ميان تورم و بيكاري حالت پايدار
. كشور اروپايي منتخب پيدا كرد 5در  

گي درآمد در بلندمدت به نرخ اوليه تورم بست رسد كه اثر خالص تورم بر نابرابري بنابراين به نظر مي

بر عكس، اگر . درآمد را كاهش دهد تواند نابرابري كاهش تورم مي ،چنانچه نرخ تورم باال باشد. دارد

كه  احتمال دارد منافع توزيع ناشي از كاهش تورم ناچيز باشد، در حالي ،نرخ تورم پايين باشد

بنابراين . كند ر ميدرآمد را بدت احتمال مواجه شدن با مبادله تورم و بيكاري بيشتر است كه نابرابري

  .درآمد وجود دارد توان گفت كه يك رابطه غيرخطي ميان تورم و نابرابري  مي

 

  مطالعات تجربي -2

به عنوان . اند درآمد به نتيجه يكساني نايل نشده مطالعات صورت گرفته در مورد اثر تورم بر نابرابري

نابرابري دانسته، تورم را عاملي در جهت تشديد  )Schultz ,1969(نمونه شولتز

در مطالعه خود به ) Blinder and Esaki ,1978(و بليندر و ايساكي) Abounoori ,2003(ابونوري

 ,Cole and Towe( تاو و دهد و كول درآمد را كاهش مي نابرابري ،اين نتيجه رسيدند كه تورم

 و) 1384(ران نيز زيبايي در اي. درآمد معنادار نيست دريافتند كه رابطه ميان تورم و نابرابري) 1996

به اين نتيجه دست يافتند كه تورم منجر به بدتر شدن وضعيت توزيع  )1377(نيلي و فرحبخش

در مطالعه خود نشان دادند كه تورم توزيع درآمد را ) 1384(شود، جرجر زاده و اقبالي  درآمد مي

د كه ارتباط ميان اين دو نيز دريافتن) 1370(و سپهري) 1386(كفايي و درستكار . بخشد بهبود مي

  . 2متغير به لحاظ آماري معنادار نيست

رابطه بين اين دو متغير توسط روابط خطي توضيح داده  ،الزم به ذكر است كه در اين تحقيقات

شواهدي از وجود رابطه  ،كه مطالعاتي كه اخيراً در سطح جهان صورت گرفته درحالي شده است؛

  :كنند غيرخطي را تأييد مي

كند كه سطح باالي تورم از طريق ركود اقتصادي استدالل مي) Barro, Robert.j, 1997( بارو

تواند از سوي ديگر، سطح بسيار پايين تورم همچنين مي. تواند باعث افزايش نابرابري شودشديد مي

د، هنگامي كه نرخ تورم بسيار پايين باش .اقتصاد را به سمت ركود ببرد و نابرابري را افزايش دهد

ها در آينده كاهش يابد، بنابراين بخشي از مصرف خود را به مصرف كنندگان انتظار دارند كه قيمت

                                                                                                                   
1 - Steady state unemployment 

. اند اخذ نتايج متفاوت توسط اين پژوهشگران شايد به دليل دوره زماني خاصي باشد كه مورد مطالعه قرار داده .2
 دوره بنابراين. اوليه تورم بستگي دارددرآمد به نرخ  گونه كه اشاره شد، خالص اثرات تورم بر نابرابري زيرا همان

 .تواند در نتيجه پژوهش تأثير بسزايي داشته باشد ، ميمورد مطالعه
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در نتيجه تقاضاي كل . تر سود ببرندهاي احتماالً پايينكنند تا بتوانند از قيمتآينده موكول مي

  .روديابد و اقتصاد به سوي ركود ميكاهش مي

 22كشور طي  75هاي مقطعي  ، با استفاده از دادهله خوددر مقا) Bulir, Ales, 2001( بالر

به عبارت . گذارددهد كه تورم به شكل غير خطي بر نابرابري اثر مينشان مي) 1970 -91(سال 

- در ؛دهدكاهش تورم از سطوح تورم حاد به طور چشمگيري نابرابري درآمد را كاهش مي ،ديگر

يين تورم موجب افزايش ناچيزي در ضريب جيني كه كاهش بيشتر به سمت سطح بسيار پاحالي

تورم حاد : كندنمونه خود را به سه گروه تقسيم مي ،وي با استفاده از متغيرهاي مجازي. شودمي

) A(و تورم پايين ) درصد 300و  41 ساليانه بين(، تورم باال )درصد 300  ساليانه بيشتر از (

كشورهايي با تورم  :كندآخر كشورها را دو قسمت ميوي سپس گروه ). درصد 40ساليانه كمتر از (

تورم بسيار (درصد  5و كشورهايي با تورم زير )) B(تورم پايين (طور ساليانه ه بدرصد  40 و 5بين 

 ،كند و ثانياًطور چشمگيري توزيع درآمد را بدتر ميه تورم حاد ب ،ًاوال: گيردو نتيجه مي) پايين

باشد و ميدرصد  40و  5د در گروه كشورهاي با تورم ساليانه بين  بيشترين بهبود در توزيع درآم

  .برندكمتر از ثبات قيمت واقعي سود مي ،كشورهايي با تورم بسيار پايين

در پژوهشي اين فرضيه را كه بين ) Galli and Vander Hoeven, 2001(گالي و واندرهون 

با استفاده از (دو نمونه اياالت متحده آمريكا  در اي غيرخطي وجود دارددرآمد رابطه تورم و نابرابري

با استفاده از ( OECDكشور عضو 15و نيز ) 1967-1999هاي سري زماني در طول دوره  داده

اي آزمون كردند و دريافتند كه رابطه )مشاهده 60شامل  1973-1996هاي تابلويي طي دوره  داده

U هاي هاي باال به نرخكه تورم از نرخ هنگاميكه  طوريه ب ؛شكل ميان اين دو متغير وجود دارد

هاي اي به نرخيابد و با كاهش تورم از مقادير آستانهدرآمد بهبود مي نابرابري ،كندتر حركت ميپايين

  .يابدتر نابرابري افزايش ميپايين

بر  نيز مانند بالر در مقاله خود به بررسي تأثير غير خطي تورم) Amornthum, 2004(امورندام 

كنگ، سنگاپور، كره جنوبي، تايوان، تايلند، مالزي و  هنگ: كشور آسيايي 7براي (درآمد نابرابري

دهد كه با وي نشان مي. اي از بالر متمايز است؛ اما روش او به طور قابل مالحظهپردازد مي) فيليپين

معني داري  ،مدلبه ) شده بيني تورم پيش( HP با اضافه كردن عبارت درجه دوم تورم فيلتر شده

نقاط شكستي كه توسط بالر براي تورم در نظر گرفته شده مشكوك  ،به اعتقاد او. شودنتايج بهتر مي

  .باشدو غير مستدل مي

كنند كه در تعادل  در مقاله خود استدالل مي) Camera and Chien ,2011(كمرا و چين 

دهند كه يك  دهد و نشان مي تغيير ميزا را ه صورت غير خطي توزيع درآمد درونايستا تورم ب

ها معتقدند كه سه ويژگي تعيين آن. اثر را بر توزيع درآمد دارد انحراف كوچك از تورم صفر بيشترين
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پذيري  ساختار مالي، تداوم شوك و انعطاف: گذارد توزيع درآمد اثر مي كند كه چگونه تورم بر مي

  . عرضه نيروي كار

درآمد در ايران  ين پژوهش قصد داريم تأثير غيرخطي تورم بر نابرابريدر ا ،با توجه به موارد فوق

  .را مورد بررسي قرار دهيم

 

  درآمد در ايران بررسي نتايج تجربي اثر غيرخطي تورم بر نابرابري -3

  تصريح مدل - 1-3

و درآمد  رود ارتباط بين نابرابري همان گونه كه تشريح شد، داليل نظري وجود دارد كه انتظار مي

به (بنابراين، در اين پژوهش اين فرض را با استفاده از مدل ذيل . شده غيرخطي باشد بيني تورم پيش

  :نماييم آزمون مي 1350-1385در ايران طي دوره )) Amornthum, 2004(پيروي از امورندام 

)1(                    ( ) ( ) ( )t t t t t tG IN I C a Y P a IN F a IN F bX e= + + + + +2

1 2 3  
نرخ  INFه، توليد ناخالص داخلي سران YP، )درآمد معيار نابرابري(جيني  ضريب GINIكه در آن 

و  ،مجموعه اي از متغير هاي كنترل X، تورم
te  انديس . باشد مي) خطا(جمله اخاللt  هم زمان را

شامل متوسط  ،گيرند متغيرهاي كنترل كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي. دهد نشان مي

گذاري در توليد ناخالص  و سهم سرمايه) UR(، نرخ بيكاري )SCHOOL(هاي تحصيل شاغالن  سال

  .باشد مي) INV(داخلي 

 Hodrick(هاي تورم در اين تحقيق، فيلتر هدريك و پرسكات  به منظور هموار نمودن سري 

and Prescott ,1981) ( فيلترHP (يلتر شده با شود و از تورم ف به كار گرفته ميHP )HPINF ( به

بيني  هاي تورم پيش اختالف ميان نرخ. گردد بيني شده استفاده مي عنوان جانشيني براي تورم پيش

شود كه فرض شده جزء  ناميده مي) GAPINF(، شكاف تورم )TINF(و تورم كل ) HPINF(شده 

منفي و ضريب  INFريب رود ض براي تأييد فرضيه تحقيق، انتظار مي. بيني نشده تورم باشد پيش

a(مثبت باشد  INFمجذور  <
2

aو  0 >
3

هاي پايين  كه تورم از نرخ ؛ به اين معني كه هنگامي)0

يابد و وقتي كه تورم از يك آستانه  نابرابري كاهش مي ،كند هاي متوسط حركت مي به سمت نرخ

نيز بيانگر ساير متغيرهايي است كه بر  Cثابت . يابد رود، نابرابري افزايش مي معين فراتر مي

 .ها را در مدل لحاظ نكرديمگذارند و ما آن درآمد تأثير مي ينابرابر

 

  هاي آماري پايه -2-3

جيني يا  ضريب ،دهد درآمد را در يك كشور نشان مي توزيعهاي مهم كه نابرابري  يكي از شاخص

هرچه عدد . كند تغيير مي يكتا  صفركه مقدار آن  از . ضريب تمركز در منحني لورنز است
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. باشد دهنده اين است كه نابرابري در جامعه بيشتر مي نشان ،شود تر مي جيني به يك نزديك ضريب

طرح بررسي بودجه خانوار ( 1از سايت بانك مركزي ايران جيني در اين پژوهش آمار مربوط به ضريب

ذكر چند نكته در مورد . است اخذ شده) بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،مناطق شهري كشور

  :رسد اين متغير در اين قسمت ضروري به نظر مي

 2جيني كل كشور، توسط مراجع مختلف در اين پژوهش به علّت اينكه آمار مربوط به ضريب -1

هاي همگن و با  در دسترس است، لذا به منظور استفاده از داده 1381محاسبه شده و تنها تا سال 

توسط بانك مركزي  1386جيني مناطق شهري كل كشور كه تا سال  قابليت اعتماد بيشتر از ضريب

. شود جيني كل كشور استفاده مي به عنوان يك جانشين مناسب براي ضريب و محاسبه شده است

  .كند ، صحت اين مطلب را تأييد مي1350-1381هاي  ستگي باال بين اين دو متغير در سالهمب

دليل اين . باشد محاسبات انجام شده توسط بانك مركزي بر مبناي هزينه خانوارها مي -2

دهند و انتخاب اين بوده است كه خانوارها معموالً به پرسش در مورد درآمدشان صحيح پاسخ نمي

هرچند  وبي از درآمد آنها باشد؛تواند نشانه خ نمايند لذا هزينه خانوار مي وئي ميگ معموالً كم

كه خانوارها معموالً همه درآمد  باشد، چرا درآمد بر مبناي هزينه خانوار داراي اشكاالتي نيز مي توزيع

 آنها برخي از خانوارها ممكن است هزينه كنند ولي درآمد ،كنند و از طرف ديگر خود را هزينه نمي

  .)2 :1386فردريك ملك، ( )نمايند انداز هزينه مي ا پساز فروش دارائي ي(شان باشد  كمتر از هزينه

به علّت عدم (در محاسبات بانك مركزي  1360جيني سال  با توجه به فقدان ضريب -3

جيني مربوط به اين سال از  ، در اين پژوهش ضريب)آوري اطالعات مربوط به بودجه خانوار جمع

  . يابي محاسبه شده است ريق درونط

دو خانوار با بعد خانوار متفاوت و با درآمد . خانوارها داراي بعد خانوار متفاوتي هستند -4

يكسان فرض  ،توانند داراي سطح زندگي متفاوتي باشند ولي در اين محاسبات يكسان مي) هزينه(

تعديل  آنهاهزينه خانوارها با بعد  جيني اين است كه يك روش ديگر براي محاسبه ضريب.  اند شده

طور سرانه اين محاسبات انجام گيرد و در اصطالح خانوارها با اندازه يكسان با هم مقايسه ه شوند و ب

باشد ولي به طور نسبي قابل  طور مطلق دقيق نميه جيني ب ضريب ، با توجه به موارد فوق. شوند

  .)2 :همان(اعتماد است 

                                                                                                                   
1- http:/tsd.cbi.ir  
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وهش مديريت ، مؤسسه عالي آموزش و پژ74- 81سالهاي  ؛)1377(، دفتر حسابهاي اقتصادي، مركز آمار ايران 65
 ).1383(ريزي  و برنامه
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شاخص بهاي كاالها و (به متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه، تورم همچنين اطالعات مربوط

از ترازنامه و گزارش اقتصادي  ،گذاري در توليد ناخالص داخلي و سهم سرمايه) مصرفي خدمات

  . است مركزي ايران استخراج شده هاي مختلف بانك سال

متوسط شمار  كند كه به طور هاي تحصيل شاغالن در حقيقت بيان مي شاخص متوسط سال

حال حاضر معتبرترين بانك  در .هاي تحصيل هر فرد شاغل از يك كشور معين چند سال است سال

المللي مورد استفاده قرار  هاي بين اطالعاتي مربوط به سرمايه انساني كه به عنوان مأخذ در پژوهش

هاي  متوسط سال كه در آن مي باشد) Barro and Lee ,2000(گيرد، بانك اطالعاتي بارو و لي  مي

براي نخستين بار در  ي كهشاخصده قرار گرفته، تحصيل به عنوان شاخص سرمايه انساني مورد استفا

از آنجا كه . محاسبه شده است 1345- 1379هاي  ، براي سال)1382(ايران توسط نيلي و نفيسي 

سي نبود و نيز قابل دستر 1386برخي از اطالعات مورد نياز براي انجام محاسبات مربوط به سال 

هاي بين دو سرشماري به منظور حداقل نمودن خطاي  كارگيري اين روش براي سال لزوم به

با  1375- 1385هاي  هاي تحصيل شاغلين براي سال محاسباتي، در اين پژوهش متوسط سال

آمار و اطالعات مورد نياز از منابع آماري و محاسبه شده ) 1382(استفاده از روش نيلي و نفيسي 

هاي مختلف آموزش عالي  هاي مختلف آموزش و پرورش، آمار سال معتبري مانند آمار تفصيلي سال

كشور، اداره كل فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي، سرشماري عمومي نفوس و 

سري زماني نرخ بيكاري نيز از محاسبات دفتر . حاصل شده است 1375و  1385هاي  مسكن سال

 .ريزي كشور اتخاذ شده است ان مديريت و برنامهكالن سازم

  

  برآورد الگو -3-3

. برآورد ضرايب بلند مدت متغيرها استفاده شده است به منظور ARDLدر اين پژوهش از روش 

مورد بررسي قرار  ،بدين ترتيب كه ابتدا وضعيت پايايي و ناپايايي متغيرهايي كه در مدل وجود دارند

اين است  ARDLهاي روش  از مزيت. و سپس رابطه بلند مدت برآورد شده است) 4جدول ( گرفته

معتبري از آن اين روش  tكه عالوه بر ارايه برآورد بدون تورش از پارامتر بلند مدت به همراه آماره 

)صرف نظر از اينكه رگرسورها  )I )يا  0 )I   .تواند به كار برده شود مي ،باشند 1

در شكل پوياي آن به صورت زير در نظر گرفته شده ) 1(بنابراين با توجه به روش برآورد، الگوي 

  :است
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)2(( , , , ..., )
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j t j j t j j t j t
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A R D L p q q q

G IN I C G IN I b Y P b H PIN F b H PIN F

b S C H O O L b U R b IN V V
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1 2 6

2

1 2 3

1 0 0 0

4 5 6

0 0 0

  

 

الگوي فوق  Microfit 4.1افزار  حال با استفاده از نرم. تعريف متغيرها همانند قبل است ،كه در آن

mرا با قرار دادن  = كمتر از (با توجه به حجم كم نمونه . نماييم برآورد مي) حداكثر طول وقفه( 2

هاي مدل استفاده  به منظور تعيين بهينه وقفه) SBC(بيزين  -از معيار شوارز ،در اين بررسي) 100

تخمين از درجه آزادي  ،نمايد و در نتيجه مي جويي ها صرفه اين معيار در تعداد وقفه. شود مي

  . بيشتري برخوردار خواهد بود

ضروري است تا به منظور بررسي صحت  ،پيش از تحليل نتايج به دست آمده از برآورد مدل

دارند  قرار ARDL هاي تشخيص كه در خروجي برآورد الگو به روش  برازش الگو، نتايج آزمون

ارائه ) 1(در جدول  مي باشد،ها كه حاكي از تأمين فروض كالسيك  نتايج اين آزمون. بررسي شود

  . شده است
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 هاي تشخيصزمونآ  .1جدول

 واريانس همساني
نرمال بودن جمالت 

 پسماند
شرح   عدم وجود خود همبستگي شكل تبعي صحيح

 F.Stat  آزمون

[Prob] 

LM.Stat 

[Prob] 

F.Stat 

[Prob] 

LM.Stat 

[Prob] 

F.Stat 

[Prob] 

LM.Stat 

[Prob] 

F.Stat 

[Prob] 

LM.Stat 

[Prob] 

73088/0  

)399/0(  

75922/0  

)384/0(  
---  

99430/0  

)608/0(  

024754/0  

)876/0(  

040031/0  

)841/0(  

55385/0  

)465/0(  

87366/0  

)350/0(  
 

  محاسبات پژوهش: مأخذ  

 

وجود يا  ،ضروري است تا پس از برآورد الگو ،در مرحله بعد، با اطمينان از صحت برازش الگو

بدين منظور در اين پژوهش از روشي . عدم وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل بررسي گردد

  . شود استفاده مي ،استارايه شده ) 1996(ران ان و همكاكه توسط پسر

، فرضيه صفر مبني )3(در اين روش براي بررسي رابطه همجمعي بين متغيرهاي الگو در رابطه 

δ(بر عدم وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرها  δ δ δ δ δ δ= = = = = = =
1 2 3 4 5 6 7

را در برابر ) 0

,(فرضيه مخالف  , ...,δ δ δ≠ ≠ ≠
1 2 7

0 0 ها  جا كه دادهاز آن(نماييم  آزمون مي Fبا استفاده از آماره ) 0

  .)در نظر گرفتيم 2حداكثر وقفه را  ،ساالنه است

 )3(  

t i t i i t i i t i

i i i

i t i i t i i t i i t i

i i i i

t t t t t t t t

D G IN I a b D G IN I c D Y P d D H PIN F

e D H PIN F f D S C H O O L g D U R h D IN V

G IN I Y P H PIN F H PIN F S C H O O L U R IN V uδ δ δ δ δ δ δ

− − −
= = =

− − − −
= = = =

− − − − − − −

= + + + +

+ + + +

+ + + + + + +

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

2 2 2

1

1 1 1

2 2 2 2

2

1 1 1 1

2

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1

  

حد . آيد به دست مي 2574/9محاسباتي براي آزمون معنادار بودن تمام ضرايب برابر با  Fآماره 

و حد باالي مقدار بحراني  267/3برابر با  ،درصد  99در سطح اطمينان  Fپايين مقدار بحراني آماره 

فراتر از محدوده بااليي قرار گرفته ) 2574/9(با توجه به اينكه مقدار محاسباتي . باشد مي 54/4

بنابراين با توجه به تأييد وجود . شود فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد مي ،است

توان با اطمينان از عدم وجود  يرهاي توضيحي، ميجيني و متغ رابطه بلندمدت بين متغير ضريب

) 2(همان گونه كه در جدول  .رگرسيون كاذب بين متغيرهاي الگو به توضيح و تفسير نتايج پرداخت

,(شود، تعداد وقفه بهينه متغيرها  مشاهده مي , , , , ,p q q q q q q
1 2 3 4 5 6

با استفاده از معيار ) 

  . به دست آمده است) 0،  1،  1،  1،  0،  2،  0(شوارز بيزين برابر با 

از . باشد مورد انتظار مي آنهاهاي  درصد معنادار و عالمت 95همچنين تمام ضرايب در سطح 

93/0R(مقدار باالي ضريب تعيين  ،سوي ديگر
2
درصد تغييرات  93دهد كه  نشان مي) ⋍
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درصد بقيه را عواملي كه ما وارد  7شود و  ا متغيرهاي توضيحي مدل توضيح داده ميجيني ب ضريب

فرضيه صفر  ،شود نيز همان طور كه مالحظه مي Fدر مورد آماره . دهند توضيح مي ،مدل نكرديم

در اين قسمت از پژوهش به تفسير نتايج رابطه بلندمدت . شود بودن همزمان تمامي ضرايب رد مي

  .پردازيم مي

منفي  HPINFشده  بيني دهد كه عالمت متغير تورم پيش نشان مي) 2(نتايج مندرج در جدول 

درصد  99مينان باشد و هر دوي اين متغيرها در سطح باالي اط و عالمت مجذور آن مثبت مي

كه (جيني حداكثر تا آستانه تورم  ضريب ،دهد با شروع از تورم صفر نشان ميباشند؛ كه  معنادار مي

و پس از آن، افزايش باز ) برابري بيشتر(يابد  ، كاهش مي)1درصد تخمين زده شده 6/18د در حدو

بنابراين ميان تورم و . انجامد مي) جيني افزايش ضريب(هم بيشتر تورم به نابرابري بيشتر 

  .باشد ارتباط غيرخطي وجود دارد كه حاكي از تأييد صحت فرضيه تحقيق مي ،درآمد نابرابري

كشور در حال توسعه و  75براي ) 2001(هاي مطالعات بالر  يج حاصل با يافتههمچنين نتا 

در مورد اياالت متحده ) Galli and Vander Hoeven, 2001(يافته، گالي و واندرهون  توسعه

كشور آسيايي  7براي ) Amornthum, 2004(امورندام  و نيز OECDآمريكا و كشورهاي منتخب 

نرخ آستانه تورم در  ،با وجود اين. درآمد مطابقت دارد بر نابرابري در خصوص تأثير غيرخطي تورم

 OECDبرابر كشورهاي منتخب  5/1برابر آمريكا،  9/2تقريباً  1350- 1385هاي  ايران براي سال

دست ه ب) در مطالعه امورندام(برابر هفت كشور منتخب آسيايي  7/3و ) در مطالعه گالي و واندرهون(

تواند ناشي از عوامل متعددي از جمله تفاوت در سطوح تورم و ساختار  ر ميآمده است كه اين ام

 1973- 1996هاي  به عنوان مثال، متوسط نرخ تورم در طول سال. اقتصادي در كشورهاي فوق باشد

هاي مورد بررسي  ، در حالي كه در ايران براي سالدرصد بوده است 71/5متحده آمريكا در اياالت 

  .باشد برابر متوسط نرخ تورم در آمريكا مي 11/3درصد يعني  76/17متوسط نرخ تورم 

  

   

                                                                                                                   
شده در خصوص  بيني در حقيقت آستانه تورم پيش ،آستانه تورم محاسبه شده الزم به ذكر است كه .1

درصد  6/18م در نرخ تور 1350-1385هاي  درآمد طي سال حداقل نابرابري ،به عبارت ديگر. درآمد است نابرابري
هاي توزيعي، آثار منفي بسياري در پي دارد لذا بايد در  كه تورم بجز هزينهحاصل شده است اما با توجه به اين

 ،استدالل شد "هاي آماري پايه"گونه كه در قسمت  عالوه همان به .جانب احتياط را رعايت كرد ها سياستگذاري
داراي معايبي است و ممكن است براي توضيح رابطه بين تورم  ،درآمد جيني براي تحليل نابرابري استفاده از ضريب

 و وامل ساختاري، اقتصادي، اجتماعياز جمله ع( همچنين عوامل متعددي. درآمد ناكافي يا ناقص باشد و نابرابري
بنابراين به دليل . باشد گذارند كه لحاظ نمودن همه آنها در مدل ميسر نمي درآمد تأثير مي بر نابرابري) فرهنگي

 .نتيجه به دست آمده در مورد آستانه تورم را بايد با ديده احتياط نگريست ،هاي ياد شده وجود محدوديت
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  نتايج برآورد مدل با استفاده از معيار شوارز بيزين . 2جدول 

)0  ،2  ،0  ،1  ،1  ،1  ،0 ARDL(  
ه 

ست
واب

ر 
غي

مت
 :

ب
ري

ض
 

ي
ين

ج
 

 tآماره آزمون  ضريب متغير توضيحي

YP 0/013491 3/3083 

HPINF -0/033841 -2/8652 

HPINF
2 0/0009093 2/8195 

SCHOOL -0/038771 -3/9815 

UR 0/0095628 2/7111 

INV -0/0008294 -2/3842 

C 0/76718 5/9233 

 
R

2 0/92962 

F-STAT 26/4179 

  محاسبات پژوهش: مأخذ

 

درصد معنادار  99عالمت ضريب متغير درآمد سرانه مثبت و در سطح اطمينان  ،از سوي ديگر

بايد . جيني وجود دارد يك ارتباط بلندمدت مثبت ميان درآمد سرانه و ضريب ،بنابراين. باشد مي

توجه داشت كه در اكثر كشورهاي جهان رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه ناشي از افزايش 

كه در ايران به علّت ساختار متفاوت اقتصادي، افزايش  در حالي ؛ذاري استگ انداز و سرمايه پس

 به دست آمده، نتيجهبنابراين . 1ناشي از افزايش درآمد نفتي است ،درآمد سرانه و رشد اقتصادي

  .باشد قابل توجيه و مطابق با انتظار مي

عالمت منفي آن حاكي از درصد معنادار است و  100هاي تحصيل تقريباً در سطح  ميانگين سال

ترين عوامل  در حقيقت تحصيالت از مهم. باشد جيني و اين متغير مي وجود رابطه منفي بين ضريب

دستمزدي متناسب با  ،جا كه نيروي كاروري نيروي كار است و از آن بهره يي وآكننده كار تعيين

باشد، درآمد نسبي او نيز كند، هرچه سطح تحصيالت فرد باالتر  وري نهايي خود دريافت مي بهره

وري  توانند بهره لذا طبقه كم درآمد جامعه از طريق كسب بيشتر تحصيالت مي. بيشتر خواهد بود

  .خود را ارتقاء داده و موقعيت خود را در بازار كار بهبود بخشند

عالمت ضريب تخمين زده شده مثبت است و اين متغير در سطح  ،در مورد متغير بيكاري

اين نتيجه مورد انتظار بوده و مطالعات تجربي فراواني مؤيد آن . باشد درصد معنادار مي 95اطمينان 

                                                                                                                   
درآمد  اند كه درآمدهاي نفتي سبب نابرابرتر شدن توزيع در مقاله خود نشان داده) 1384(جرجرزاده و اقبالي  .1

هاي درآمد كشور نيز در تحليل خود به تأثير منفي درآمد حاصل از صادرات نفت بر توزيع) 1985(آدلمن. شود مي

 .كيد كرده استأنفتي ت
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، وان ويچك )Nolan ,1986(، نوالن )Blinder and Esaki ,1978(بليندر و ايساكي . هستند

)Van Wijek ,1992( بالر و گالد ،)Bulir and Gulde ,1995 ( در مطالعات خود براي تعدادي از

درآمد  يافته و در حال توسعه نشان دادند كه بيكاري موجب افزايش نابرابري وسعهكشورهاي ت

، )1378(كفايي ) 1377(مانند نيلي و فرح بخش (مطالعات صورت گرفته در ايران نيز . شود مي

در بررسي تأثير بيكاري . نمايند اين نتيجه را تأييد مي)) 1384(، احمدي و مهرگان )1384(زيبايي 

يافتگي،  درآمدها اين نكته شايان ذكر است كه در هر اقتصاد و در هر سطحي از توسعه ريبر نابراب

  .كند درآمد كمك مي افزايش بيكاري از طريق افزايش شمار كم درآمدها به تشديد نابرابري

جيني رابطه  گذاري در توليد ناخالص داخلي با ضريب سهم سرمايه) 2(سرانجام بر اساس جدول 

اين نتيجه نيز با انتظار ما . باشد درصد معنادار مي 95از نظر آماري در سطح اطمينان منفي دارد و 

آورد و از اين  گذاري بستر مناسبي براي توليد و اشتغال فراهم مي كه سرمايه مطابقت دارد چرا

) Amornthum, 2004(مطالعه امورندام . كند درآمدها را فراهم مي طريق موجبات كاهش نابرابري

  .مؤيد اين امر استنيز 

همان گونه كه در . )1مدل( نماييم بيني نشده را به مدل اضافه مي بعد ما تورم پيش مرحلهدر 

نشده مثبت است كه نشان  بيني عالمت متغير تورم پيش ،شود مالحظه مي) 3(ستون دوم جدول 

 1.باشد يابد اما به لحاظ آماري معنادار نمي درآمد افزايش مي نابرابري ،دهد با افزايش اين متغير مي

معناداري ساير متغيرها  ،نشده بيني شود كه با اضافه نمودن متغير تورم پيش همچنين مالحظه مي

مطالعه . رصد معنادار هستندد 95سطح اطمينان  در رهايمتغتغيير چنداني نكرده و همچنان تمام 

  .كندن نتيجه را تأييد ميامورندام نيز اي

   

                                                                                                                   
مدت تأثير دارد، در حالي كه  اقتصاد حقيقي در كوتاهتوان گفت شكاف تورم معموالً بر در توجيه اين نتيجه مي .1

تواند هاي تورمي ميبنابراين اگرچه شوك. درآمد يك موضوع متوسط تا بلندمدت در نظر گرفته شده است نابرابري
اقتصاد حقيقي را تحت تأثير قرار دهد، تأثير آن قوي نيست يا به قدر كافي براي مدت طوالني پايدار نيست تا 

 .درآمد را تغيير دهد رينابراب
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  نتايج برآورد مدل.  3جدول 
 3مدل

ARDL(0,1,0,0,0,0)  
 2مدل

ARDL(0,1,2,0,0,0)  
 1مدل

ARDL(0,1,1,1,0,0,2,0)   متغير

  توضيحي

ه 
ست

واب
ر 

غي
مت

 :
ب

ري
ض

 
ي

ين
ج

  

  ضريب tآماره آزمون   ضريب tآماره آزمون   ضريب tآزمون  آماره

6/4357  0/017914  2/4577  0/011188  3/2101  0/013399  YP 

---  ---  -1/6543  -0/0020135  -2/6184  -0/032776  HPINF  

---  ---  ---  ---  2/5671  0/0008793  HPINF
2  

---  ---  ---  ---  0/31756  0/00009324  GAPINF  
0/38449  0/0001073  ---  ---  ---  ---  TINF  
-6/4443  -0/012043  -4/4362  -0/014499  -3/8204  -0/03834  SCHOOL  
0/99633  0/0020771  1/8047  0/0046862  2/5638  0/0093675  UR  
-2/1164  -0/0007846  -0/93662  -0/0003543  -2/1965  -0/0008024  INV 
10/9365  0/38625  8/3042  0/42555  5/5937  0/75784  C 

  محاسبات پژوهش :مأخذ  

  

 كنيم شده را از مدل حذف ميبيني  سپس به منظور مقايسه نتايج، جزء مجذور تورم پيش

شود معناداري  همان گونه كه مالحظه مي اند و ارائه شده) 3(ستون سوم جدول نتايج در ). 2مدل(

در مرحله آخر، در . باشد دار نمي تغيير محسوسي نموده و چندان معني ،بيني شده متغير تورم پيش

) 3(با مالحظه نتايج در جدول . نماييم مي HPINFرا جايگزين ) TINF(تورم كل ) 3(مدل 

اين نتيجه، نتايج مطالعاتي كه حاكي از . شود اين متغير به لحاظ آماري معنادار نيست مشاهده مي

وجود  ،بر نتايج فوقبنا. نمايد باشند را تأييد مي ميجيني  عدم تأثيرگذاري معنادار تورم بر ضريب

  .شود درآمد به طور قوي تأييد مي و نابرابريبيني شده  رابطه غيرخطي ميان تورم پيش
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 فولر تعميم يافته- نتايج آزمون ريشه واحد ديكي . 4 جدول

  نتيجه  وقفه بهينه  مقدار بحراني مكينون  آماره آزمون  روند  عرض از مبدأ  متغير

GINI 
�  �  97/1- 9472/2-  0  

  ناپايا
�  �  4573/2-  5426/3-  0  

DGINI  
�  �  9675/6-  9499/2-  0  

  پايا
�  �  9574/6-  5468/3-  0  

TINF  
  پايا  0  -9472/2  -5551/3  �  �

  ناپايا  0  -5426/3  -4705/3  �  �

DTINF �  �  3667/6-  5468/3-  1  پايا  

HPINF 
  پايا  1  -9472/2  -0924/3  �  �

  ناپايا  1  -5426/3  -2085/3  �  �

DHPINF �  �  5307/5-  5468/3-  1  پايا  

GAPINF 
�  �  2402/5-  9472/2-  1  

  پايا
�  �  1584/5-  5426/3-  1  

HPINF2 
�  �  2409/4-  9472/2-  1  

  پايا
�  �  3225/4-  5426/3-  1  

YP 
�  �  5348/1-  9472/2-  1  

  ناپايا
�  �  3163/1-  5426/3-  1  

DYP 
�  �  5049/3-  9499/2-  0  

  پايا
�  �  7576/3-  5468/3-  0  

INV �  �  9962/4-  5426/3-  1  پايا  

UR 
�  �  3384/2-  9472/2-  0  

  ناپايا
�  �  3998/2-  5426/3-  0  

DUR 
�  �  1124/5-  9499/2-  0  

  پايا
�  �  0482/5-  5468/3-  0  

SCHOOL 
�  �  1112/0  9499/2-  0  

  ناپايا
�  �  3948/2-  5468/3-  0  

DSCHOOL 
�  �  0619/5-  9528/2-  0  

  پايا
�  �  9688/4-  5514/3-  0  

  محاسبات پژوهش: مأخذ  

  

  هاي عليت آزمون .4

مانند بيتسما و (اما مطالعاتي . درآمد پرداختيم تا اينجا، صرفاً به بررسي تأثير تورم بر نابرابري

و ) Al-Marhubi ,1997 ( ، المرهوبي)Beetsma and Van der Ploeg ,1996(واندرپالگ 

اند كه اقتصاد  استدالل نموده آنها. پذيرند يك عليت نسبتاً معكوس را مي) Dolmas ,2000(دلمس 
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 ,Amornthum(همچنين امورندام . شود تر منجر به داشتن نرخ تورم باالتر مي داراي نابرابري بزرگ

شود و  تغييرات در نابرابري را موجب مي ،بيني شده تورم دهد كه تنها جزء پيش نشان مي) 2004

  . عكس آن وجود ندارد

) Toda and Yamamoto ,1995(از روش تودا و ياماموتو  بنابراين در اين قسمت، با استفاده

مورد بررسي  1350-1386هاي  درآمد و تورم در ايران طي سال رابطه عليت گرنجري بين نابرابري

اين روش ساده بوده و در آن نيازي به بررسي خواص همجمعي بين متغيرها . قرار خواهد گرفت

ه بلندمدت بين متغيرها با استفاده از روش خود به عالوه در صورتي كه وجود يك رابط. نيست

گردد تا نتايج  يك مدل تصحيح خطا نيز برآورد مي ،هاي گسترده اثبات شود توضيح برداري با وقفه

جيني  متغيرهاي مورد استفاده در الگوها شامل ضريب. اين دو روش با يكديگر مقايسه شوند

)GINI(بيني شده  ، تورم پيش)HPINF(بيني نشده تورم  ، جزء پيش)GAPINF ( و تورم كل

)TINF (باشد مي.  

  

  نتايج روش تودا و ياماموتو .1-4

فولر تعميم يافته به بررسي درجه پايايي متغيرهاي  -نخست با استفاده از روش ديكي ،در اين روش

 شود همان طور كه مالحظه مي. خالصه شده است) 4(نتايج اين آزمون در جدول . پردازيم الگو مي

  .باشد حداكثر درجه پايايي تمام متغيرها يك مي

درآمد و تورم كل از يك مدل خود توضيح  به منظور بررسي رابطه عليت گرنجري ميان نابرابري

اين تعداد وقفه در اين روش از . نماييم و با تعداد دو وقفه استفاده مي) 5(و ) 4(برداري نظير روابط 

رتبه مدل خود . حداكثر درجه پايايي حاصل شده استجمع رتبه مدل خود توضيح برداري و 

 . باشد برابر با يك مي) SBC(بيزين  -توضيح برداري با توجه به معيار شوارز

)4                    (
i t i i t i t

i i

G IN I C G IN I T IN Fα β ε− −
= =

= + + +∑ ∑
2 2

1 1 1 1

1 1

   

)5  (                 
i t i i t i t

i i

T IN F C G IN I T IN Fα β ε− −
= =

= + + +∑ ∑
2 2

2 2 2 2

1 1

  

معناداري ضرايب متغيرهاي با وقفه موجود در روابط نتايج آزمون والد در خصوص ) 5(جدول 

و  24704/0آماره آزمون ) 4(شود در مورد رابطه  طور كه مالحظه مي همان. دهد فوق را نشان مي

فرضيه صفر مبني بر صفر بودن ضرايب با وقفه  و دست آمده استه ب 884/0حداقل سطح معناداري 

در . درآمد وجود ندارد عليت گرنجري از تورم به نابرابريبنابراين رابطه . شود تورم كل پذيرفته مي

فرضيه صفر  ،دست آمدهه نيز با توجه به آماره آزمون و حداقل سطح معناداري ب) 5(مورد رابطه 
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از اين رو، رابطه عليت گرنجري . شود جيني پذيرفته مي مبني بر صفر بودن ضرايب با وقفه ضريب

  .جود ندارددرآمد و ميان تورم كل و نابرابري

  

 )GINI(جيني ضريب و) TINF(تورم كل: ياماموتو و نتايج آزمون تودا . 5جدول 

2 (آماره والد  H0 فرضيه  متغير تأثير گذار  متغير وابسته
χ (  نتيجه  

GINI TINF  
TINF          GINI 

1i = 0β  
24704/0  

)884/0(  
TINF          GINI  

TINF  GINI  
GINI           TINF 

α2i  = 0  
5717/2  

)276/0(  
GINI           TINF  

   محاسبات پژوهش:مأخذ 

  

از مدل خود  ،بيني شده درآمد و تورم پيش براي بررسي رابطه عليت گرنجري بين نابرابري

  :نماييم توضيح برداري با دو وقفه استفاده مي

)6(           
i t i i t i t

i i

G IN I C G I N I H P IN Fα β ε− −
= =

= + + +∑ ∑
2 2

3 3 3 3

1 1

  

)7(       
i t i i t i t

i i

H P I N F C G I N I H P I N Fα β ε− −
= =

= + + +∑ ∑
2 2

4 4 4 4

1 1

  

  

در مورد روابط فوق با توجه به آماره آزمون و  ،شود مشاهده مي) 6(همان گونه كه در جدول 

درآمد وجود  بيني شده و نابرابري يك رابطه عليت دو سويه ميان تورم پيش ،داري حداقل سطح معني

شده اثر  بيني تواند بر تورم پيشمي درآمد نيز توان گفت كه تغيير در نابرابريمي ،بنابراين .دارد

  .بگذارد

 

 )GINI(جيني ضريب و) HPINF(شده بيني تورم پيش: ياماموتو و نتايج آزمون تودا . 6جدول 

  نتيجه  ) 2χ (آماره والد  H0 فرضيه  متغير تأثير گذار  متغير وابسته

GINI HPINF  
HPINF          GINI 

3i = 0β  
447/5  

)066/0(  
HPINF          GINI  

HPINF  GINI  
GINI        HPINF 

α4i  = 0  
7/1279  

)028/0(  GINI       HPINF  

   محاسبات پژوهش :مأخذ 

ارائه شده ) 7(درآمد در جدول  نتايج بررسي رابطه عليت گرنجري ميان شكاف تورمي و نابرابري

يابيم كه ميان شكاف تورم و  در مي ،داري هاي آزمون و حداقل سطح معني با مالحظه آماره. است

 .درآمد هيچ رابطه عليتي وجود ندارد نابرابري
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)8  (       
i t i i t i t

i i

G I N I C G I N I G A P I N Fα β ε− −
= =

= + + +∑ ∑
2 2

5 5 5 5

1 1 
)9(  

i t i i t i t

i i

G A P I N F C G I N I G A P I N Fα β ε− −
= =

= + + +∑ ∑
2 2

6 6 6 6

1 1  
  

  )GINI( جيني و ضريب )GAPINF(تورمشكاف : ياماموتو و نتايج آزمون تودا . 7جدول 
  نتيجه  ) 2χ (آماره والد  H0 فرضيه  متغير تأثير گذار  متغير وابسته

GINI GAPINF  GAPINF             GINI 

5i = 0β  

83436/0  

)659/0(  
GAPINF             GINI  

GAPINF  GINI  
GINI             GAPINF 

α6i  = 0  

60653/0  

)738/0(  
GINI              GAPINF  

   محاسبات پژوهش :مأخذ 

  

  نتايج روش تصحيح خطا .2-4

رابطه بلندمدت بين  ARDLكارگيري روش تصحيح خطا، بايد با استفاده از روش  پيش از به

براي تعيين رابطه همجمعي ) 1996(اين روش توسط پسران و همكاران . متغيرها را بررسي نماييم

بين متغيرها ارائه شده است و برخالف روش يوهانسون نيازي به دانستن درجه همجمعي متغيرهاي 

براي بررسي وجود . شود ر مدل نيست، ضمن اينكه تعداد بردارهاي همجمعي نيز تعيين ميموجود د

 :نماييم معادالتي به شكل زير را برآورد مي ،جيني رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي تورم و ضريب

 )10(      k k

t i t i i t i t t t

i i

DGIN I a b DGIN I c DT IN F GIN I T IN Fσ σ ε− − − −
= =

= + + + + +∑ ∑1 1 1 1 1 2 1 1

1 1

  

)11 (k k

t i t i i t i t t t

i i

D T IN F a b D G IN I c D T IN F G IN I T IN Fω ω ε− − − −
= =

= + + + + +∑ ∑2 2 2 1 1 2 1 2

1 1

  

 ،كه در آن
tε  جمله اختالل و ضرايبa ،b ،c ،σ  وω سپس در رابطه . ندپارامترهاي قابل برآورد

H:(فرضيه صفر كه عبارت است از نبود رابطه بلندمدت ميان متغيرها ) 10( σ σ= =
0 1 2

را ) 0

:(فرضيه مخالف مبني بر وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرها در برابر  ,H σ σ≠ ≠
1 1 2

0 0 (

)كه آن را  Fدر اين آزمون از آماره . كنيم آزمون مي )GINIF GINI TINF ناميم، استفاده  مي

محاسباتي در حالت  Fشود، آماره  مشاهده مي) 8(همان گونه كه در جدول . كنيم مي

( )GINIF GINI TINF  بنابراين  و باشد رصد ميد 95كمتر از حد پايين ارزش بحراني در سطح

متغير محرك  TINFلذا  ؛توان رد كرد فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت را نمي

تايج كنيم كه ن در مورد ساير معادالت نيز اين رويه را تكرار مي. نيست GINIبلندمدت براي تشريح 
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حال به منظور بررسي جهت رابطه عليت گرنجري بين متغيرها از . ارائه شده است) 8(آن در جدول 

   .نماييم استفاده مي) ECM(الگوي تصحيح خطا 

   

 يرهابررسي رابطه بلندمدت بين متغ. 8جدول 

  نتيجه Fآماره 

FGINI (GINI   TINF) = 2/4373   شود بلندمدت پذيرفته ميفرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه.  

FTINF (TINF  GINI) = 3/9264 شود فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت پذيرفته مي.  

FGINI (GINI   HPINF) = 6/5606   شود فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد مي.  

FHPINF (HPINF  GINI) = 1/9421  شود رابطه بلندمدت پذيرفته ميفرضيه صفر مبني بر عدم وجود.  

FGINI (GINI   GAPINF) = 1/7200    شود فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت پذيرفته مي.  

FGAPINF (GAPINF  GINI) = 6/8794 شود فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد مي.  

  محاسبات پژوهش: مأخذ 

 =I(0) : درصد 95مبدأ و بدون روند در سطح وجود عرض از  حالت در بحراني مقادير محدوده * 

4/934 ,  I(1) = 5/764  
  

  مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحيح خطا نتايج آزمون عليت گرنجري كوتاه .9جدول

ته
س

واب
ر 

غي
مت

  

 آزمون عليت بلندمدت  
 1مدت آزمون عليت كوتاه

 3آزمون توأم
ECM

2 

DHPINF &  

ECM t-1 
ECM t-1 DHPINF 

H0  γi = 0 , λ = 0 λ = 0 γi = 0 
DGINI  14/9241 (0/002)  -3/8359 (0/001)  5/9228 (0/052) 

  محاسبات پژوهش: مأخذ 

  ؛ها با استفاده از آزمون والد آزمون معني داري ضرايب با وقفه متغير  - 1

 ؛tآزمون معني داري ضريب عبارت تصحيح خطاي با وقفه با استفاده از آزمون  -2

ها توأم با ضريب عبارت تصحيح خطاي با وقفه با  آزمون معني داري ضرايب با وقفه متغير -3

  .استفاده از آزمون والد

  

را برآورد  بيني شده، ابتدا مدل تصحيح خطاي ذيل درآمد و تورم پيش براي تبيين رابطه نابرابري

  :نماييم مي

)12 (   m n

i t i i t i t t

i i

D G I N I D G I N I D H P I N F E C Mα β γ λ ε− − −
= =

= + + + +∑ ∑ 1

1 1
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مدت و بلندمدت را با استفاده از يك مدل تصحيح  نتايج آزمون عليت گرنجري كوتاه) 9(جدول 

بيزين برابر  -وقفه بهينه متغيرها با استفاده از معيار شوارز. دهد ، نشان مي)12(خطا به شكل معادله 

دار بودن ضريب متغير  شود، معني همان گونه كه مالحظه مي. دست آمده استه ب) 2،1(با 

DHPINF شده به  بيني تورم پيش مدت يك رابطه عليت يك طرفه از دهد، در كوتاه نشان مي

دار بودن ضريب عبارت تصحيح خطاي با وقفه  معني ،از سوي ديگر. جيني وجود دارد ضريب

tECM اي در بلندمدت نيز وجود دارد كه اين نتيجه با  حاكي از آن است كه چنين رابطه 1−

و  DHPINF(زمان ضرايب داري هم توأم و با توجه به معني آزمون
tECM χ(با آماره ) 1− 2 (

  .شود تأييد مي

ابتدا مدل تصحيح خطاي زير برآورد  ،جيني ضريببه منظور بررسي رابطه بين شكاف تورمي و 

  :گرديد

)13 ( m n

i t i i t i t t

i i

D G A PIN F D G A PIN F D G IN I E C Mα β γ λ ε− − −
= =

= + + + +∑ ∑ 1

1 1  
مدت و بلندمدت را با استفاده از معادله باال نشان  نتايج آزمون عليت گرنجري كوتاه) 10(جدول 

دست ه ب) 2و  0(بيزين برابر با  -با استفاده از معيار شوارز) mو  n(وقفه بهينه متغيرها . دهد مي

 DGINIمدت با توجه به عدم معناداري ضريب متغير  دهند كه در كوتاه نتايج نشان مي. آمد

دار بودن ضريب عبارت  از سوي ديگر، معني. درآمد عليت گرنجري شكاف تورمي نيست نابرابري

(تصحيح خطاي با وقفه 
tECM عليت يك طرفه از  ،حاكي از اين است كه در بلندمدت) 1−

داري  با آزمون توأم و با توجه به معني ،درآمد به شكاف تورمي وجود دارد كه اين نتيجه نابرابري

)و  DGINIهمزمان ضرايب  )ECM   .شود تأييد مي 1−
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  مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحيح خطا نتايج آزمون عليت گرنجري كوتاه .10جدول

 مدت عليت كوتاهآزمون 
 آزمون عليت بلندمدت

 

ته
س

واب
ر 

غي
مت

  

ECM آزمون توأم 

DGINI ECM t-1 DGINI &  ECM t-1 

γi = 0 λ = 0 γi = 0 , λ = 0 H0 

0/14978 (0/699) -5/1812 (0/000)  26/8803 (0/000)  DGAPINF 

  

  بندي جمع .5

تجربي تأثير غيرخطي تورم بر  ، به بررسي نتايجARDLبا استفاده از روش  پژوهشدر اين 

بيني شده  عالمت ضريب تورم پيش ،براساس نتايج رابطه بلندمدت. درآمد در ايران پرداختيم نابرابري

باشد كه اين امر صحت فرضيه تحقيق را تأييد  منفي و عالمت مجذور آن مثبت و معنادار مي

همچنين . درآمد وجود دارد نابرابري شده و بيني بنابراين رابطه غيرخطي بين تورم پيش  .نمايد مي

گذاري در توليد ناخالص  هاي تحصيل و سهم سرمايه اين نتيجه حاصل شد كه افزايش ميانگين سال

 ،اما افزايش بيكاري و توليد ناخالص داخلي سرانه ؛بخشد درآمد را بهبود مي نابرابري ،داخلي

درآمد و  ابطه عليت گرنجري بين نابرابريسپس به منظور بررسي ر. كند درآمد را بدتر مي نابرابري

مقايسه نتايج اين دو روش . تورم در ايران از دو روش تودا و ياماموتو و تصحيح خطا استفاده نموديم

  :دهد كه نشان مي

جيني هيچ رابطه عليت گرنجري وجود ندارد كه مؤيد  در هر دو روش بين تورم كل و ضريب. 1

  .باشد ر نبودن متغير تورم كل در مدل مينتيجه بخش اول مبني بر معنادا

بيني شده  يك رابطه عليت گرنجري دوطرفه بين تورم پيش ،با توجه به روش تودا و ياماموتو. 2

تنها  ،مدت و بلندمدت جيني وجود دارد، در حالي كه بر طبق روش تصحيح خطا در كوتاه و ضريب

جيني وجود دارد كه با نتايج  به ضريب بيني شده يك رابطه عليت گرنجري يك طرفه از تورم پيش

  .بخش اول مطابقت دارد

تنها در بلندمدت يك رابطه عليت گرنجري يك طرفه از در اينجا  ،طبق روش تصحيح خطا. 3

در حالي كه نتايج روش تودا و ياماموتو هيچ رابطه  ،بيني نشده وجود دارد جيني به تورم پيش ضريب

  .دهند ر نشان نميعليت گرنجري را بين اين دو متغي
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   منابعفهرست 

بررسي رابطه عليت گرنجري بين مصرف انرژي و رشد  )1384(يد عزيز و زارع، روح اهللا س آرمن،
ي اقتصادي ايران، سال هفتم، ها پژوهشفصلنامه  ؛1346- 1381هايي در ايران طي سالاقتصاد
 .24شماره

بررسي رابطه مصرف انرژي و رشد  )1388(فر، زهره  ، مرتضي و عباسيآماده، حميد و قاضي
 .86مجله تحقيقات اقتصادي، شماره ؛هاي مختلف اقتصاد ايران اقتصادي و اشتغال در بخش

 ،مجله تحقيقات اقتصادي ؛هاي كالن بر توزيع درآمد اثر شاخص) 1376(اسمعيل  ،ابونوري
 .51شماره

 .هاي مختلفالگزارش اقتصادي، س بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، ترازنامه و

 حميد رضا علي: ترجمه ؛اقتصاد كالن )1376(ستانلي و دورنبوش، روديگر بگ، ديويد و فيشر، ا
 .نشر مرسا: آستارا ؛پورشيرسوار

پايان نامه كارشناسي ارشد،  ؛ثير تورم بر توزيع درآمد در ايرانأبررسي ت )1378( علي پورداود،
 .و سياسي دانشكده علوم اقتصادي ،دانشگاه شهيد بهشتي

مؤسسه فرهنگي : تهران ؛Microfitاقتصاد سنجي كاربردي به كمك  )1384(تشكيني، احمد 
 .هنري ديباگران تهران

 .وزارت تعاون ؛نمونه تاريخي و چندتورم و تورم بسيار شديد  )1375(تفضلي، فريدون 

مؤسسه : تهران ؛غالمعلي فرجادي: ترجمه ؛توسعه اقتصادي در جهان سوم )1378(مايكل  تودارو،
 .عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه

 ؛درآمد در ايران بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر توزيع) 1384(لي جرجرزاده، علي رضا و علي رضا اقبا
 .17فصلنامه پژوهشي رفاه اجتماعي، سال چهارم، شماره

 ؛)1338- 80(يرانبررسي رابطه عليت بين گردشگري و تجارت در ا) 1384(خوارزمي، ابوالقاسم 
 .37فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره

 ؛1358-78هاي  درآمد خانوارهاي شهري ايران طي سال تأثير تورم بر توزيع) 1381(دارسي، نرجس 
 .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده ادبيات و علوم انساني

، ر دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي، آماات و ارتباطاتره كل فناوري اطالع، ادادانشگاه آزاد اسالمي
 .1375-1385هاي  سال

بررسي رابطه عليت گرنجري ميان رشد اقتصادي و هزينه ) 1387(، منصور و انصاري، الهه زراء نژاد
 .37هاي اقتصادي ايران، سال دوازدهم، شماره فصلنامه پژوهش ؛آموزش عالي در ايران

مجله  ؛درآمد در ايران توزيع ابي سهم عوامل تعيين كننده نابرابري وارزي )1384(زيبايي، حسن
 .91برنامه و بودجه، شماره 

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  ؛درآمد هاي كالن بر توزيعتأثير سياست )1371(سپهري، عباس
 .عالمه طباطبايي، دانشكده اقتصاد
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پايان نامه كارشناسي ارشد،  ؛رآمد در ايرانثير تورم بر توزيع دأبررسي ت )1371( سعيد، صمدي
 .، دانشكده علوم اداري و اقتصاددانشگاه اصفهان

 هاي بررسيماهنامه  ؛نظري اجمالي به تورم و توزيع درآمد در كشور )1370( ليعسگري، ع
 .51، شماره بازرگاني

 ؛)1348- 1385(كشوردرآمد در مناطق شهري  ي نابرابري توزيعها شاخص) 1386(فردريك ملك 
 .هاي اقتصاديي اقتصادي، مركز تحقيقات استراتژيك، معاونت پژوهشها پژوهشگزارش 

؛ درآمد در ايران تأثير آموزش رسمي بر توزيع) 1386(اله  علي و درستكار، عزت محمد كفايي، سيد 
 .30هاي اقتصادي ايران، سال نهم، شماره  فصلنامه پژوهش

 .1385و  1375هاي  ، سال)نتايج تفصيلي(مومي نفوس و مسكن سرشماري ع، مركز آمار ايران

 .مركز آمار ايران: ، تهران1386مركز آمار ايران، سالنامه آماري سال 

 .82تحقيقات اقتصادي، شماره ؛تأثير آموزش بر فقر و نابرابري درآمدها) 1387(مهرباني، وحيد 

بر نقش توزيع تحصيالت  شد اقتصادي با تاكيدرابطه سرمايه انساني و ر) 1381(نفيسي، شهاب 
، موسسه عالي ؛ پايان نامه كارشناسي ارشد1345-1379هاي  مورد ايران سال ،نيروي كار

 .آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

مؤسسه خدمات : تهران شه واحد و همجمعي در اقتصاد سنجي؛ري )1378(نوفرستي، محمد 
 .فرهنگي رسا

مجله برنامه و بودجه،  ؛درآمد ارتباط رشد اقتصادي و توزيع) 1377(بخش، علي  فرحنيلي، مسعود و 
 .34و  35شماره 

رابطه سرمايه انساني و رشد اقتصادي با تاكيد بر نقش توزيع ) 1382(نيلي، مسعود و نفيسي، شهاب 
هاي اقتصادي ايران،  فصلنامه پژوهش ؛1345- 1379هاي  تحصيالت نيروي كار مورد ايران سال

 .17شماره 

 .1375- 1386هاي  ، سالآموزش عالي كشور، آمار وزارت آموزش عالي

 .1375-1386هاي  ، سالوزارت آموزش و پرورش، آمار آموزش و پرورش
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