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  تزریق آن به اقتصادو   درآمدهاي نفتیاثرات 

   موردي کشور ایرانيمطالعه: توزیع درآمدبر 
  

  ∗ و مهدي یزدانی دکتر مرتضی سامتی، آزاد خانزادي
  

  17/12/1388 :   تاریخ پذیرش17/9/1388: تاریخ وصول
  

  :چکیده
   نفـت  يافزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزي کـشورهاي صـادر کننـده         

تزریـق  .  دهـد   و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش مـی            شودمی
 را ي نفـت  هاي صادر کننده    کشور اقتصاد   تواند، می نادرست این منابع به اقتصاد ملی     

 در صـورت اتخـاذ     ،از سـوي دیگـر    .  کنـد  اي به نام بیماري هلندي مـی       دچار پدیده 
.  یابـد  ابري درآمد در این کشورها افزایش می      هاي پولی و مالی نامناسب، نابر      سیاست

کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهـانی        اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه        
این مطالعه سعی در آشکار ساختن   .  اي شود  دچار چنین پدیده    که ممکن است است،  

تـصاد  هاي گذشته بر متغیرهاي نـابرابري در اق  گیر حجم پول طی سال اثر رشد چشم  
نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که مصارف و درآمدهاي .  ملی دارد

 اثر درآمدهاي نفتی بر نابرابري     ،همچنین.  ها شده است    دولتی باعث افزایش نابرابري   
هـا   در توزیع درآمد تا حدودي مبهم است و خود این متغیر باعـث کـاهش نـابرابري        

طور آشکار نرخ رشـد  ه ود این اثر را کاهش می دهد و بشود، ولی نظام توزیع موج  می
  . عرضه پول، باعث افزایش نابرابري شده است

  JEL: E52 ،C22 طبقه بندي 
  

  درآمدهاي نفتی،  نابرابري در توزیع درآمد: هاي کلیدي واژه
  
  
  
  
  
  

                                                        
 )omc.gmail@sametim(                دکتري اقتصاد دانشگاه اصفهانانو دانشجویشیار  دان،به ترتیب ∗
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   مقدمه-1
وجـود  توزیع درآمد و ثروت از جمله مشکالتی است که کـشورهاي در حـال توسـعه       

بیشتر مـورد    نفت از جمله ایران      يله در مورد کشورهاي صادر کننده     أاین مس .  اردد
هـاي   بخـش سـایر  نفـت بـه صـورت مـستقل از     تقریبـاً  در این کشورها    .   است توجه

 پـس از اولـین   . کند اي از درآمدهاي دولت را تأمین می     اقتصاد، درصد قابل مالحظه   
ی شدیدي بـه درآمـدهاي ناشـی از         اقتصاد ایران وابستگ   ،1973شوك نفتی در سال   
 بر اساس شواهد موجود اقتصاد ایـران طـی   ،همچنین.  پیدا کرد منابع نفتی و گازي     

ي پایین و نـابرابري درآمـدي را تجربـه        ها رشد تولید ناخالص داخلی سرانه       این سال 
کـه  کنـد  اثبات مـی  این شواهد در اقتصاد ایران این فرضیه را از این رو،  .  کرده است 

کـه نـابرابري درآمـدي را کـاهش       و درآمدهاي ناشی از آن به جـاي آن        بع طبیعی   منا
  .  گرددمیدهد، موجب افزایش آن 

 هـدف از انجــام ایـن مطالعـه بررســی ایـن فرضـیه اســت کـه آیــا       ،بنـابراین 
درآمدهاي نفتی و تزریق این درآمدها به اقتصاد کشور اثري مثبت بر توزیـع درآمـد            

 مبـانی نظـري ایـن    ي در بخش دوم این مقاله بـه ارائـه        ،رو ناز ای .  نهداشته است یا    
 يدر بخش سوم مروري بر مطالعـات گذشـته در زمینـه           .  رابطه پرداخته شده است   
در بخش چهارم مـدل مـورد اسـتفاده در مقالـه معرفـی      .  موضوع تحقیق شده است  

  .  نتایج پرداخته شده استيشده و در بخش پنجم به ارائه
  

   مبانی نظري-2
گـذار    با بررسی اثر رشد اقتـصادي بـر توزیـع درآمـد، پایـه     1955 در سال    1کوزنتس

وي حـاکی   تحقیق  نتایج  .  بررسی اثرات متغیرهاي اقتصاد کالن بر توزیع درآمد شد        
گـردد، در   ي رشد اقتصادي، توزیـع درآمـد نـابرابر مـی          از آن بود که در مراحل اولیه      

ایـن  .  شـود  مدت این نابرابري کمتر مـی  بلند رشد اقتصادي و در     يحالی که با ادامه   
گـسترش ادبیـات   .  قـرار گرفـت   رد یا تأیید  موردله از سوي بسیاري از محققان    أمس

هـاي    دولـت بـا هزینـه      ،از طرفی .  موضوع، به نقش دولت نیز در این خصوص رسید        
از دامن بزنـد و   ،درآمدي هاي تواند بر اختالف گروه  اي می  هاي سرمایه  جاري و هزینه  
هاي انتقـالی بـر    ها یا پرداخت تواند با درآمدهاي خود از طریق مالیات  سوي دیگر می  

ها در بازتوزیع یا توزیع مجدد ناشـی    نقش مالیات  موضوع . توزیع درآمد تأثیر بگذارد   
                                                        

1 Kuznets 
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 میـان   ي که بررسی رابطـه    شده است امروزه حضور دولت سبب     .  از این مطلب است   
 حـضور دولـت بـه عنـوان     . توجه قرار گیردر مورد سیاست مالی و توزیع درآمد بسیا     

 نفـت بـه علـت    يکننده  درآمدهاي عظیم ارزي در کشورهاي صادر     يدریافت کننده 
.  تر شدن این بحث گردیده اسـت   موجب جالب مالکیت و انحصار دولت بر این منابع،        

هـاي   هـاي اقتـصادي در بخـش     تناسب چندانی با فعالیتنفتیدرآمدهاي از این رو،   
هـا وجـود     ارتباط پیشین بین بخش نفت و سایر بخش     ، دیگر یبه عبارت .  دیگر ندارد 

وجـود   نفـت بـا   ي کـه برخـی از کـشورهاي صـادر کننـده     شده اسـت  سبب ندارد و 
، نیروي کار غیرمـاهر مـورد نیـاز خـود را از         )نظیر عربستان و کویت   (جمعیت اندك   

ــأمین  ــدکــشورهاي دیگــر ت ــه.  کنن ــس،البت ــن م ــأ ای ورد دیگــر کــشورهاي له در م
ي رویکـردي    امـا نـشان دهنـده    . صادق نیست ي پر جمعیت نظیر ایران        صادرکننده

  ). 1377 کاتوزیان،(هاي غیرنفتی خود دارند  است که این کشورها با بخش
هاي خاصی که قیمت نفت بـسیار تنـزل         دهد به غیر از سال      شواهد نشان می  

به .   کمتر از ده درصد قیمت آن است   تنف هزینه تولید    ،ها  است، در دیگر سال    کرده
از آنجـا   .  یا سود است   خالصاز تولید نفت     درآمد حاصل     از  درصد 90 ، دیگر یعبارت

 و بـسته بـه نگـرش دولـت توزیـع      شـود  مـی  به حـساب خزانـه واریـز      که این درآمد  
  . آن گردد نابرابري یا افزایش کاهشتواند سبب   میگردد، می

ها و درآمد نفتی  سی کمی میان توزیع درآمد براي برر کهرسد به نظر می
 نگاهی انداخت وباید به بحث در قالب تحلیل سیاست مالی و اثر آن بر توزیع درآمد 

اي دولت  هاي مالیاتی و مخارج جاري و سرمایه هاي نفتی به همراه درآمد اثر درآمد
  .دادگیري قرار  مورد بررسی و نتیجه

  
   تحقیقي مروري بر پیشینه-3
 . شـود   مـی   انداخته  این قسمت مروري بر مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه           در

متغیرهـاي  میان  ي بررسی و مطالعات رابطه ،طور که در قسمت قبل بیان شد       همان
ــالن  ــصاد ک ــوزنتس واقت ــه ک ــد از مطالع ــع درآم ــاز شــده اســت ) 1955(  توزی   .  آغ
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ــات ــا   مطالع ــات آلوالی ــر مطالع ــی نظی ــائ)1976 (2قبل ــک و )1983(3یت، س ، پاپان
) 1993( 7، آناند و کـانبور    )1988 (6، کامپانو و سالواتوره   )1988 (5، رام )1986(4کین

 میـان   يبه پیروي از کوزنتس سعی در بررسی رابطـه        ) 1998 (8و دنینجر و اسکوآیر   
ــوده   ــد نم ــع درآم ــصادي و توزی ــد اقت ــ رش ــه   .  دان ــورت گرفت ــات ص ــم مطالع   حج

، براي حـل   راهکارهایی ي بررسی توزیع درآمد و ارائه      فصل جدیدي از   يدهندهنشان
این در حالی است که برخـی از مطالعـات بـه            .  مشکالت اجتماعی و اقتصادي است    

، یعنی نقش توزیع درآمـد و بـازخورد اجتمـاعی آن بـر رشـد اقتـصادي        ی دیگر روش
زایش معتقدنـد کـه افـ     ) 1994 (9 السینا و رودریـک    ،به عنوان نمونه  .  اند تأکید کرده 

شـود کـه نـرخ مالیـات بیـشتر از نـرخ        نابرابري در توزیع درآمد و ثروت، سـبب مـی       
گذاري و به دنبال آن، کاهش نرخ        له کاهش سرمایه  أاش تعیین گردد و این مس      بهینه

  . رشد اقتصادي را در پی خواهد داشت
اي به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادي و   در مطالعه)1999 (10تانینن
بر اساس نتایج این .  ستهاي در حال توسعه پرداخته ا آمدي در کشورنابرابري در

ي منفی بین نابرابري درآمدي و رشد اقتصادي برقرار است که در   یک رابطه،تحقیق
 در این تحقیق تانینناما .  است با نتایج مطالعات قبلی در این زمینه مطابقواقع 

ي باال در یک اقتصاد، اجراي بیان کرده است که در صورت وجود نابرابري درآمد
هاي مالی توسط دولت منجر به افزایش تقاضا براي توزیع مجدد درآمد  سیاست

  تأمین مالی سیاست اجرایی خود مجبور به افزایشبرايگردد و چون دولت  می
ي منابع در این حالت از   تخصیص بهینهاز این رو، . گردد زا می هاي اختالل مالیات

 نتیجه ، ويبنابراین.  گردد منجر به کاهش رشد اقتصادي میبین خواهد رفت و 
هاي مالی صورت  گرفته است که بین مخارج دولت که از طریق اجراي سیاست

ي غیر خطی وجود دارد به نحوي که در  پذیرد و رشد اقتصادي، یک رابطه می

                                                        
2 Ahlwalia 
3 Saith 
4 Papanek and Kyn  
5 Ram  
6 Campano and Salvatore  
7 Anand and Kanbur  
8 Deininger and Squire  
9 Alesina and Rodrik  
10 Tanninen 
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 اما در سطوح باال این ؛ استسطوح پایین مخارج دولت این ارتباط مثبت بوده
  . بودرتباط منفی خواهد ا

هـاي   اي به بررسی اثر افزایش درآمـد       در مطالعه  )2001(11ساراف و جیوانجی  
 . اسـت ناشی از فروش منابع طبیعی بر نابرابري درآمدي در کشور بوتسوانا پرداختـه              

ن در این کشور بـا مـدیریت و تخـصیص مناسـب     امحققتحقیق،  بر اساس نتایج این     
 شـوند و از یک نرخ رشد اقتصادي مناسب و پایدار برخوردار     اند    این درآمدها توانسته  

  .    نابرابري درآمدي را کاهش دهند
هـاي    ي اثـرات متغیـر      مطالعات متعددي نیز در مورد کشور ایـران در زمینـه          

تـوان بـه    جملـه مـی    انجام شده اسـت کـه از آن   کالن اقتصادي بر روي توزیع درآمد     
 ، صـمدي  )1366( ، طـاهري  )1360( قاجانزاده، سلمانی و آ   )1975(ي مهران     مطالعه

تعداد قابل تـوجهی از ایـن    .  اشاره نمود ) 1376( و ابونوري ) 1375( ، پروین )1371(
 که به طـور عمـده ضـریب جینـی         (است   شاخص نابرابري    ي محاسبه برايمطالعات  

 گردد و به طور عمده    نظرصرفه از این مطالعات      که در اینجا سعی شده است    .  )است
پرداختـه  ري درآمـدي    هاي نفتی بر نابراب     مطالعاتی که در آنها تأثیر درآمد     ررسی  ببه  

  . داخته شودشده، نگاهی ان
اي به بررسی اثر درآمدهاي نفتـی بـر           در مطالعه ) 1384( جرجرزاده و اقبالی  

شـاخص بـه کارگرفتـه    .  اند  پرداخته1347-81هاي  توزیع درآمد در ایران براي سال  
 روش تخمـین  . آمد در این مطالعـه ضـریب جینـی بـوده اسـت           شده براي توزیع در   

.  هـاي تـوزیعی اسـت    الگوي مورد استفاده در این مطالعه الگوي خود توزیع بـا وقفـه       
 حاکی از آن اسـت کـه درآمـدهاي نفتـی سـبب      ،دست آمده از این مطالعه    ه  نتایج ب 

در مـورد   امـا  . گـردد  نابرابر شدن توزیع درآمد در کل کشور و در فضاي شهري مـی         
  . توان اظهار نظر نمود این تأثیر در فضاي روستایی به صراحت نمی

به بررسی اثر فراوانی منابع نفتی بر روي دو متغیر کالن ) 2006(مرادي 
 پرداخته 1968 -2005هاي   طی سال)رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي(اقتصادي 

تی بر روي تولید ناخالص  اثر فراوانی منابع نف،تحقیقبر اساس نتایج این .  است
ي این ضریب کوچک   اما اندازه است؛دار بوده داخلی در بلندمدت مثبت و معنی

 بر اساس نتایج این تحقیق فراوانی منابع نفتی اثر منفی و ،همچنین.  است
  .داري بر روي توزیع درآمد داشته است معنی

                                                        
11 Sarraf and Jiwanji 



  1388زمستان ، 4 ، شماره6 ، دوره)هاي اقتصادي سابقبررسی (اقتصاد مقداريفصلنامه           
  

56

رشد اقتصادي ي نفرین منابع طبیعی و پدیده) 1388(ابراهیمی و ساالریان 
  .در کشورهاي صادر کننده نفت را بررسی کردند

  
   معرفی مدل-4

 اسـتفاده ) 1999 (12 مـدل مـورد اسـتفاده از روش جهـا     تخمیندر این مطالعه براي 
  :مدل ارائه شده به صورت زیر است . شده است

)1(  ),,,,,,( MGCTOILRUNINFYfGini =  
  .شود متغیرها به صورت زیر تعریف میکه در آن

Gini :ضریب جینی  
Y : بر حسب میلیارد ریال( تولید کل حقیقی(  

INF :نرخ تورم  
UN : نرخ بیکاري  

OILR : بر حسب میلیارد ریال(درآمدهاي نفتی حقیقی(  
T :بر حسب میلیارد ریال(رآمدهاي حقیقی کل دولت د(  

GC : بر حسب میلیارد ریال(مخارج حقیقی دولت(  
2M : رشد تعریف گسترده پول  

 کـه بـه   اسـت داگـالس   - مدل مورد استفاده در این تحقیق یک الگوي کاب      
  :شودتعریف میصورت زیر 

)2(  7654321
0

ααααααα MGCTOilrUNINFYAGini .......=  
حال اگر از دو طرف رابطه فوق لگاریتم طبیعی گرفتـه شـود و جـزء خطـا بـه                  

  : الگوي فوق به صورت زیر در خواهد آمد،سمت راست آن اضافه شود
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   نتایج تجربی-5
هاي سنتی در اقتـصادسنجی، مبتنـی بـر فـرض مانـائی متغیرهـا        کارگیري روش ه  ب

 چنـین فرضـی در   ،دهـد  هاي زمانی نـشان مـی    سرييما مطالعات در زمینه ا.  است
هـاي زمـانی نادرسـت اسـت و میـانگین و واریـانس در بـسیاري از                بسیاري از سري  

                                                        
12 Jha  
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 پـیش از آنکـه بـه تخمـین تـابع            ،بنـابراین .  به زمان بـستگی دارد     هاي زمانی  سري
 زمـانی موجـود     هـاي  پرداخته شود، آزمون ریشه واحد براي تعیین خصوصیات سري        

  . صورت گرفته است
هاي مورد استفاده در این تحقیق، از بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی                 داده

هـاي    تجزیه و تحلیل دادهبراي استخراج شده است و     1348-1386ي     دوره درایران  
  .  شده استاستفاده Microfit4 و Eview5افزارهاي  آماري، از نرم

دهد که این    ستفاده در این تحقیق نشان می     نتایج آزمون بر متغیرهاي مورد ا     
 واحـد را  ي صـفر، مبنـی بـر وجـود ریـشه      يمتغیرها در سطح مانا نیستند و فرضیه      

از نتایج موجـود    .  آورده شده است  ) 1(نتایج این آزمون در جدول    .  توان رد کرد   نمی
  از13انباشته  هم درصد95 شود که تمام متغیرهاي موجود در سطح نتیجه گرفته می

  .  هستندI(1) یکيمرتبه
  

  (ADF)دیکی فولر تعمیم یافته  واحد وينتایج آزمون ریشه :1جدول 
 متغیر مدل بدون عرض از مبدا و بدون روند

%95مقداربحرانی مقدار آماره  
LnGini 23/0-  95/1-  

D LnGini 7/11-  95/1-  
LnY 47/1-  95/1-  

D LnY 04/3-  95/1-  

LnINF 29/0-  95/1-  
D LnINF 96/5-  95/1-  

LnUn 18/0-  95/1-  

D LnUn 81/5-  95/1-  

LnOilr 89/0-  95/1-  
D LnOilr 51/5-  95/1-  

LnT 39/0-  95/1-  
D LnT 83/4-  95/1-  
LnGc 76/1  95/1-  

D LnGc 79/3-  95/1-  
LnM 01/1-  95/1-  

D LnM 12/6-  95/1-  
  محاسبات تحقیق: مأخذ       

  

                                                        
13 Co-integrated 
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 درپــی برطــرف کــردن مــشکل روش )1991 (14جوهانــسون و جوســیلیوس
 ،آن ارائه دادند کـه از طریـق   16حداکثر درست نمایی، روش )1987( 15گرنجر -انگل

طور کلـی در  ه ن، ب بر اساس ادعاي این محققا    .  کند بردارهاي همگرا را شناسائی می    
انباشـته   هاي زمانی، ممکن اسـت بـیش از یـک بـردار هـم       تحلیل چند متغیره سري   

تواند بـدون    گرنجر نمی  -در آن صورت روشی همانند روش انگل      .  باشدوجود داشته   
  17. گر، این بردارها را تعیین کند هیچ پیش فرضی از جانب تحلیل

در این روش، پیش از تعیین تعداد بردارهاي همجمعی، الزم است وضعیت 
 18بر اساس روش هریس.  متغیرهاي عرض از مبدأ و روند در بردارها مشخص شود

هاي  ها معلوم نیست، باید حالت ، با توجه به اینکه فرآیند تولید داده)1995(
براساس روش فوق، براي لگاریتم .  گوناگونی را ارزیابی و بهترین الگو را انتخاب کرد

.   برگزیده شده است، الگوي بدون عرض از مبدا و روند)LnGini(ضریب جینی 
ا استفاده از معیارهاي تشخیصی  مدل در بردار خود رگرسیونی بي رتبه،چنینهم

 این معیارها وجود یک یتمام.   تعیین شده استLR و 20 آکاییک19،بیزین -شوارتز
انباشتگی، نتایج مربوط به  پس از انجام روش هم.  کنند وقفه در مدل را پیشنهاد می
آورده ) 3(و ) 2 (  به ترتیب در جداول22 و آزمون اثر21آزمون حداکثر مقدار ویژه

  .تشده اس
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
14 Johansen and Juselius 
15 Engle and Granger 
16 Maximum Likelihood 

به منظور آشنایی با روش مذکور به پیوست مراجعه شود  .  
18 Harris  
19 Schwartz-Bayesian Criterion  
20 Akaike Information Criterion 
21 Maximal Eigenvalue Statistic 
22 Trace Statistic 
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  نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه: 2جدول 
  %90مقدار بحرانی   %95مقدار بحرانی  آماره  فرضیه جایگزین  فرضیه صفر

r =  1 r=  43/56  17/54  2/51  

1 r<=  2 r=  66/34  53/48  75/45  

2 r<=  3 r=  21/30  67/42  9/39  

3 r<=  4 r=  33/26  07/37  2/34  

4 r<=  5 r =  28/23  31  32/28  

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  نتایج آزمون آماره اثر: 3جدول 

  %90مقدار بحرانی   %95مقدار بحرانی   آماره  فرضیه جایگزین  فرضیه صفر

r =   1 r>=  08/203  88/174  02/163  

1 r<=  2 r>=  65/146  02/140  48/134  

2 r<=  3 r>=  99/111  18/109  27/104  

3 r<=  4 r>=  78/81  23/82  55/77  

4 r<=  5 r =  43/55  93/58  01/55  

r  : تعداد بردارهاي همگرا  
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
 95دهد کـه در سـطح معنـاداري          نشان می  )3( و) 2( حاصل از جدول     نتایج

 حداکثر مقدار ویژه یک بردارهمگرائی در بین متغیرها وجود      ي بر اساس آماره   درصد
بـه  .  دهـد   را بین متغیرها نشان مـی     ی  ی سه بردار همگرا   ، در حالی که آماره اثر     ؛دارد

 LRبیـزین، آکاییـک و    -منظور رفع این دوگـانگی از معیارهـاي تشخیـصی شـوارتز         
ها وجود یـک بـردار همگرائـی را تأییـد              که تمامی این آماره    کمک گرفته شده است   

تـوان بـر اسـاس       مـی  را فرض تعـادل بلندمـدت       مبتنی بر ی  یبردار همگرا  . کنند  می
 بـین  يایـن بـردار رابطـه   ).  4جـدول   ( جینـی نرمـال کـرد   ریبلگاریتم متغیـر ضـ    

  .دهد متغیرهاي فوق را در حالت ایستا نشان می
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  LnGini)(ی نرمال شده بر اساس ضریب جینیای بردارهاي همگر:4جدول 
  LnGini LnY LnINF LnUn LnOilr  LnT LnGc LnM  بردار

V 1-  6/1-  14/0-  04/0  51/0-  78/0  86/0  14/0  

  محاسبات تحقیق: مأخذ
 

تولید کل حقیقـی،    ( بلندمدت بین ضریب جینی و متغیرها        ي رابطه ،بنابراین
، نرخ تورم، درآمدهاي نفتـی حقیقـی، درآمـدهاي حقیقـی کـل دولـت،         نرخ بیکاري 

  . صورت زیر استه ب) مخارج دولت و رشد تعریف پول
)4(  

tttt

tttt

MLnGCLnTLnOilrLn
UNLnINFLnYLnGiniLn
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0/040/141/6
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شود که بردار   به کل سیستم مشاهده می23تکانهبا وارد کردن یک 

کند، در   بلندمدت خود حرکت میيو به سوي رابطهاست انباشتگی همگرا شده  هم
 مناسبی به منظور تعیین رفتار متغیر ضریب جینی و ي بردار موجود نماینده،نتیجه

  . استعوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران 
  

  تمثیر تکانه بر کل سیستأ :1شکل 

 
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
                                                        

23 Impulse 

  

 CV1          

زمان

٠

٢/٠

۴/٠

۶/٠

٨/٠

١٫٠

٠ ۵ ١٠ ١۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵٠  
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دهد که حساسیت ضریب جینی به درآمد منفی و برابـر          این معادله نشان می   
بـه   نـسبت  حساسیت ضـریب جینـی    .   مطابق با انتظارات تئوریکی است     و) -6/1(با  

 دهد که در هر دوره با افزایش یک درصدي نرخ تورم، ضـریب جینـی        تورم نشان می  
رسـد کـه عالمـت ایـن متغیـر مخـالف بـا         به نظـر مـی  .  یابد  درصد کاهش می  14/0

هـا   توان آن را به اثرات توهمی ناشی از افزایش قیمت    انتظارات تئوریکی است که می    
  . نسبت داد

دهد که    نتایج نشان می  .  تأثیر بیکاري بر ضریب جینی مطابق با تئوري است        
 درصـدي در    04/0صاد ایران، باعث افـزایش      افزایش یک درصدي نرخ بیکاري در اقت      

  . کند  طبقاتی را در اقتصاد ایران تشدید میاختالف و شودمیضریب جینی 
افزایش درآمدهاي حقیقی نفت، باعـث کـاهش شـکاف طبقـاتی در اقتـصاد               

  .  ایران شده است
از آنجا که دولت در اقتصاد ایران، متکی به منابع درآمدهاي نفتی اسـت، بـه             

بیشتري جهت مصرف نمودن    قدرت  به دولت   ار افزایش در درآمدهاي نفت      طور آشک 
شـود کـه افـزایش یـک درصـدي در درآمـدهاي           مشاهده می .  دهدها می   این درآمد 

درصـدي در ضـریب       64/1 باعث افـزایش     ،صورت مجموع ه  دولتی و مصارف دولتی ب    
شـدن اثـر   این افزایش در درآمدهاي دولت و مصارف باعث خنثـی     .  گردد  جینی می 

تـوان بیـان       مـی  ، دیگر یبه عبارت .  شود  افزایش درآمدهاي نفتی بر ضریب جینی می      
کرد که تنها سیستم توزیع این درآمدهاي نفتـی اسـت کـه باعـث ایجـاد مـشکل و                

 یـک مکانیـسم    تـوان میدر صورتی   .  شود  هاي درآمدي در ایران می      افزایش نابرابري 
 کارا در اختیار طبقات مختلـف جامعـه    صورته  مناسب تعریف کرد که درآمد نفت ب      

دلیـل ایـن   ه آید و دولت در اقتصاد ایران ب        وجود نمی ه  قرار گیرد، دیگر این مشکل ب     
تواند از این افزایش درآمد به روش مناسب    که درگیر مسائل سیاسی شده است، نمی      

  . شود استفاده کند و فرصت موجود تبدیل به یک تهدید می
 مطلب است که در هر دوره افزایش یک درصدي در اما نتایج حاکی از این

 افزایش 14/0 ي در اقتصاد ایران، ضریب جینی را با اندازه)M(رشد حجم پول 
 پولی در هر اقتصاد درآمدهاي ارزي است، ياز آنجا که یکی از منابع پایه.  دهد می

ش در دنبال آن افزایه افزایش در درآمدهاي ارزي باعث افزایش پایه پولی و ب
  .شود  پول و تزریق منابع جدید به اقتصاد میيعرضه
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 پول خنثی است و بر متغیرهاي حقیقی اقتـصاد مـوثر            ،بر طبق مبانی نظري   
مـورد  مـدل  .  اما در مورد ابر خنثائی پول، اتفاق نظر یکـسانی وجـود نـدارد    .  نیست

 ابـر خنثـائی پـول در    يکنـد و فرضـیه     این مطلب را تأئید مـی      ، این تحقیق  استفاده
 افـزایش  دلیـل  رونق اقتـصادي بـه   يدورهدر .  کندرا دچار اختالل می   اقتصاد ایران   

 اسـت،  بـوده  پول که در چند سال اخیر سیاست مورد حمایـت دولـت        يرشد عرضه 
از سوي دیگر، رکود اقتصادي با کاهش     .  شوند  هاي غیرمولد نیز اقتصادي می      فعالیت

ی یها  رکود اقتصادي، فعالیتيدورهشود، بلکه در  ریف نمی ي پول تع    نرخ رشد عرضه  
 اقتـصادي خـود را از   ي کاهش نرخ رشد حجم پول، عرضهدلیلین به یوري پا با بهره 
  . شوند  اقتصاد حذف میي و از عرضهدهندمیدست 

درچنـین  .  شـود  انتشار سرخود حجم پول با عنوان اثـر جعلـی شـناخته مـی      
زا  هـاي ثـروت    وجـوه را از فعالیـت      کـه  شود  ولدي ایجاد می  هاي غیرم   فعالیتحالتی،  
  کاالهـایی ، از طرفی دیگر. ندکهیچ گونه ثروت حقیقی ایجاد نمی اما   ،دکنمیخارج  

ی اسـت کـه بانـک مرکـزي بـه      یها  پولشود که ناشی ازتولید میین یوري پا با بهروه 
  .کندمی بنابراین، اقتصاد را دچار اختالل . اقتصاد تزریق کرده است

و  ي واریـانس مدل تـصحیح خطـا و ابزارهـاي تجزیـه     در تحقیق حاضر از دو      
  . مدت پرداخته شده است هاي کوتاه به تحلیلاي توابع عکس العمل لحظه

  
  مدل تصحیح خطا) الف

.   ایستا هستند، متغیرها در سطح اولین تفاضلی مشاهده شد که تمام)1(در جدول 
مدت مدل تصحیح خطا براي بردار همگرا  اي کوتاهه بنابراین براي تبیین ویژگی

مدت   عدم تعادل بلنديی نشان دهندهپسماندهاي بردار همگرای.  شود استخراج می
مدت با  در این مدل تعادل بلند.  شود است که در مدل تصحیح خطا وارد می

  .  گیرند طور یکجا مورد بررسی قرار میه حرکات کوتاه مدت ب
  . شود هاي اقتصادسنجی وارد می وقفه در مدل یل متغیر بامعموالً به سه دل

 عادات مصرفی خود را به دنبال مصرف کنندگانمعموالً :  دالیل روانی-الف
 شاید به این علت که ؛دهند یک کاهش قیمت یا افزایش درآمد فوراً تغییر نمی

  .ایجاد کند) نارضایتی(فرآیند تغییر ممکن است مطلوبیت منفی 
اگر قیمت سرمایه نسبت به نیروي کار کاهش        ): تکنولوژیکی (فنی دالیل   -ب

 درسـت یابد، در این صورت جایگزینی سرمایه به جاي نیروي کار از نظـر اقتـصادي           
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امـا زمـانی   ).  دوران بـاروري ( سرمایه نیاز به زمان دارد جایگزینی ،البته.  خواهد بود 
قتـصادي بـراي جـایگزین    هـاي ا  این کاهش موقتی تلقی شود، ممکن است بنگاه       که

  . کردن عامل سرمایه شتاب نکنند
هـا را از   الزامات ناشی از عقد قـرارداد، ممکـن اسـت بنگـاه      :  دالیل نهادي  -ج

 ،مـازار   عـرب (تغییرات در نیروي کار یا استفاده از منابع دیگر مواد اولیه منـع کنـد               
  ). 294-295، ص 1369

 که مطابق با انتظـارات      است) -28/0(مدت برابر    ضریب تصحیح خطاي کوتاه   
با معنی بودن ضـریب تـصحیح       .  دار است   معنی  درصد 95تئوریک بوده و در سطح        

ضـریب تـصحیح و   مقـدار  .  کنـد  خطا وجود بردار همگرایی بین متغیرها را تأیید می  
 درصـد از عـدم تعـادل موجـود بـین ضـریب       28دهد که در هر دوره      نشان می خطا  
سـرعت  تـوان گفـت    مـی ،بـه عبـارتی دیگـر   .  شود یل میمدت تعد   مدت و کوتاه    بلند

توانـد    این میو درآمدها در اقتصاد ایران کند است حرکت به سمت برابري در توزیع       
  . انعکاسی از ناکارآمدي نظام توزیع تلقی شود

ــسران  ــسران و پ ــا) 1997(24پ ــون  ب ــارگیري آزم ــه ک  و CUSUMهــاي   ب
CUSUMSQ   ضـرایب تخمـین زده شـده از    (ت مـد   تعیین ثبات پارامترهاي بلنـد    به

در مـدل تـصحیح   ) ECMt-ضـریب  (مـدت    و همچنین کوتاه  ) متغیرهاي تفاضل اول  
هـاي   هـاي آزمـون آزمـون      بـه ترتیـب آمـاره     ) 3( و )2(هـاي    نمودار.  پرداختندخطا  

CUSUM   و CUSUMSQ  خطوط مستقیم در نمودارهـا سـطح   .  دهند  را نمایش می
) 3( و )2(طـور کـه در نمودارهـاي         همـان .  نـد ده  را نشان می    درصد 95معناداري  

اي اسـت کـه پیوسـته در         هاي آزمون بـه گونـه      شود، مسیر حرکت آماره    مشاهده می 
 ثبـات ضـرایب را      ي فرضیه ،ها براساس این آزمون  .  داخل خطوط مستقیم قرار دارند    

توان نتیجه گرفت که تابع ضـریب جینـی        توان رد کرد و می     در سطح معناداري نمی   
هـاي   هاي آزمون مزیت روش.  باثبات بوده است) 1348-86( مورد مطالعه يدورهدر  

CUSUM   و CUSUMSQ    هاي متداول در آزمـون ثبـات تـابع،           نسبت به سایر روش
 است که نیاز به پـیش داوري و قـضاوت در مـورد زمـان وقـوع تکانـه نیـست و                      این

ن وقـوع تکانـه در    است که به دنبال کنتـرل زمـا  صورتیمذکور به  هاي ماهیت روش 
  . طول دوره بررسی است

  
                                                        

24 Pesaran and Pesaran  
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  )CUSUMآزمون ( هاي تکراري مانده  مجموع تجمعی باقی:2 شکل

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

  )CUSUMSQآزمون ( هاي تکراري مانده مجموع تجمعی مربعات باقی: 3شکل 

       
  حقیقمحاسبات ت: مأخذ

  
  25اي  واریانس و توابع عکس العمل لحظهيابزارهاي تجزیه )ب

ي تجزیـه .  اسـت مـدت    واریانس به عنوان ابزاري براي تحلیل عملکرد کوتاه     يتجزیه
هر متغیر در مدل تا چه اندازه در تغییرات متغیر دیگر           که   کندمی مشخص   واریانس

توان بیان کرد که عامـل   س می  واریان يبر اساس نتایج حاصل از تجزیه      . سهیم است 
که متغیـر    طوريه  ها در اقتصاد ایران مصارف دولت است، ب          نابرابري يتعیین کننده 

                                                        
25 Impulse Response Function 
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هـا    در ضریب جینی داشته است کـه ایـن نوسـان     در ایجاد نوسانزیاديمزبور سهم  
  . نیز مقداري مثبت است

لـت   درآمـدهاي دو ي نـابرابري در اقتـصاد ایـران    ل تعیین کننـده   مدومین عا 
آثـار تغییـرات ناشـی از ایـن متغیـر در بلندمـدت روبـه کـاهش اسـت و در          .  اسـت 
تـوان دریافـت کـه     با توجه به نمـودار مزبـور مـی     .  شوند  هاي طوالنی تخلیه می     دوره

هاي اولیـه مقـداري مثبـت        هاي نفتی بر نوسانات ضریب جینی در دوره         اثرات شوك 
  . ودش  در بلندمدت این تغییرات تخلیه میاما ؛است

اي بـه عنـوان ابـزاري بـراي مطالعـه زمـان بنـدي              توابع عکس العمل لحظـه    
در پاسـخ بـه   را این توابـع مـسیر پویـایی نظـام     .  رود هاي اقتصادي به کار می    شوك
واکـنش  ) 4(نمـودار   . دهنـد   یک انحراف معیار نشان می ي به اندازه  ،هاي وارده  تکانه

 M  وOilr ، Gcانـه در متغیرهـاي   ضریب جینی را نسبت به یـک انحـراف معیـار تک   
 بـردار نـشان   ،وارد شدن ضربه به متغیر لگـاریتم رشـد حجـم پـول     .  دهند نشان می 

تـر از   ینی اولیـه در سـطحی پـا    هـاي   ي عوامل موثر بر ضریب جینـی در دوره          دهنده
متغیر فوق سیر صعودي را   بنابراین،  .  گیردمیقرار  ) بدون حضور تکانه  (وضعیت پایه   

کند و درکمتر از پنج دوره اثر تکانـه در امتـداد خـط افقـی      زاینده طی میبا نرخی ف 
اثـر   ،  همچنـین   .یابـد مـی گیرد و نابرابري افـزایش       پایدار در مقداري مثبت قرار می     

ـ    نـابرابري در ابتـدا   کـه شود  مصارف دولتی بر ضریب جینی، باعث می       يتکانه ه هـا ب
هـا در    و افزایش در نـابرابري شودنمی ولی این اثرات کامالً تخلیه      ،شدت کاهش یابد  

 و تـا  رودنمیاز بین همچنان  اثر تکانه . ماندمیبلندمدت در یک سطح مثبت پایدار    
اثر تکانه درآمدهاي نفتی بر ضریب جینی نیز به مانند اثر تکانه          .  یابد  پایان ادامه می  

یب جینـی  شود که متغیر ضـر      ناشی از مصارف دولتی بر این متغیر است و باعث می          
 اثـر ناشـی از ایـن     ،با این حـال   .  مدت خود به طور کامل نزدیک نشود        به مقدار بلند  

  .شدت کمتر از مورد قبلی استه متغیر ب
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   وارده بر متغیرهاي مربوط به معادلهياي ناشی از تکانه  توابع عکس العمل لحظه:4 شکل
  

  یک انحراف معیار در حجم پوليشوکی به اندازه: الف
  

 
  یک انحراف معیار در مخارج دولتيشوکی به اندازه: ب

 

 
  یک انحراف معیار در درآمدهاي نفتیيشوکی به اندازه: ج

 
  محاسبات تحقیق: مأخذ

 GINI         

٠٢٠/٠زمان 
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  گیري  نتیجه-5
ي بـین ضـریب جینـی و متغیرهـاي کـالن              بطـه در این تحقیق به بررسی تجربی را      

تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاري، درآمدهاي دولتی، مـصارف           (اقتصادي  
-1386 يبـراي اقتـصاد ایـران در دوره     ) دولتی، درآمدهاي نفتی و رشد حجم پـول       

جوسـلیوس   -انباشـتگی جوهانـسون     با استفاده از تکنیک اقتـصادسنجی هـم        1348
به منظور انتخاب متغیرهاي مـؤثر بـر ضـریب جینـی،     .  ته شده است  پرداخ) 1991(

بر اساس مبانی نظـري مطروحـه مـورد    ریب جینی و متغیرهاي موثر بر آن مفهوم ض 
ده بـه دسـت آمـ   در نهایت تابع مناسبی براي اقتصاد ایران  .  استبررسی قرار گرفته    

انباشته بـین      هم دهد که یک بردار    ی جوهانسون نشان می   ینتایج روش همگرا  .  است
 اثـر نـرخ بیکـاري بـر       ،هـاي اقتـصادي    مطابق تئوري .  وجود دارد موجود،  متغیرهاي  

نتـایج گـواه بـر    .  ضریب جینی مثبت  و اثر تولید ناخالص داخلی بر آن منفی اسـت   
این مطلب است که مصارف و درآمـدهاي دولتـی در اقتـصاد ایـران باعـث افـزایش                   

ـ         هـر دو مقولـه     دولت در    . ها شده است    نابرابري ه ي دریافـت درآمـد و مـصارف آن ب
.  اي در ایجاد شـکاف طبقـاتی اسـت         و عامل تعیین کننده    کند  صورت کارا عمل نمی   

اثر درآمدهاي نفتی بر متغیر مزبور تا حدودي مبهم است و خود ایـن متغیـر باعـث                  
ـ .  دهـد شود، ولی نظام توزیع موجود این اثر را کـاهش مـی          ها می   کاهش نابرابري  ه ب

 پـول، باعـث افـزایش نـابرابري شـده اسـت و در ایـن              يطور آشکار نرخ رشد عرضه    
هـاي    پول را در تـدوین سیاسـت  ي مرجع پولی باید اثر تغییر در رشد عرضه     يرابطه

  . پولی در نظر بگیرد
 بر مدل تصحیح خطا نـشان       CUSUMSQ و   CUSUMهاي   نتایج آزمون آزمون  

 95نی بر ثبات ضرایب را در سطح معنـی دار      صفر مب  يتوان فرضیه  دهد که نمی   می
توان پذیرفت که تـابع ضـریب جینـی در ایـران         می ، دیگر یبه عبارت .   رد کرد  درصد

بینـی مناسـب و دقیقـی از اثـرات تغییـر در       توانـد مبنـاي پـیش    باثبات است و مـی    
همچنـین نتـایج    .  متغیرهاي مزبور بر شکاف طبقاتی در اقتـصاد ایـران واقـع شـود             

ز مدل تصحیح خطا و تجزیه واریـانس و توابـع عکـس العمـل سـرعت کنـد         حاصل ا 
  . دهد تعدیل به سمت تعادل بلندمدت را نشان می

 حجم پول باید بـه صـورت اسـکناس و     اوًال، شود که   ، پیشنهاد می  بر این اساس  
داري  هـاي تجـاري نگـه    هایی که نزد بانک   سپرده یمسکوکات در دست مردم و تمام     

 از   بانک مرکزي باید با توجه به تعریـف ارائـه شـده            ،بنابراین.  شودشوند، تعریف     می
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پول، ماهانه و حتی در صورت ممکن روزانه، حجـم پـول را بـا نـرخ سـاالنه معینـی                   
 ثانیـاً، .  درصـد باشـد    نرخ رشد ساالنه حجم پول باید بین سه تا پـنج        .  افزایش دهد 

ایـران بازیـابی گـردد و    صندوق ذخیره ارزي به عنـوان یـک نهـاد مهـم در اقتـصاد              
اي کـشور   گذاري در امور توسـعه  درآمدهاي نفتی مازاد در این نهاد به منظور سرمایه    

 ثالثـاً، .  تري بر هزینه این منابع صورت گیرد        اختصاص یابند و نظارت بیشتر و دقیق      
 ارزي، قـوانین در مـورد   يدر صورت جایگزین شدن نهادي دیگر با صـندوق ذخیـره   

هاي موجود در مورد      پذیري   و انعطاف   باشد  چسبندگی بیشتري داشته   این نهاد پولی  
 بانک مرکـزي بـه یـک نهـاد     رابعاً،.  ارزي در مورد آن تکرار نگردد    ي  صندوق ذخیره 

هاي اتخـاذ شـده توسـط ایـن مرکـز تحـت               مستقل از دولت تبدیل گردد و سیاست      
  . فشارهاي دولتی قرار نگیرد
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  پیوست
  VAR 26 جوسیلیوس در مدل - روش هم انباشتگی جوهانسون-1

  . است زیر يصورت رابطهه ب VAR جوسیلیوس را یک مدل -مبناي کار جوهانسون
)5(  tptpttt eYAYAYAY ++++= −−− ...2211  

  
 بـه صـورت     VECM(27( یک مدل تصحیح خطـاي بـرداري         ،ابطهبر این اساس این ر    

  .  شود  زیر نوشته میيرابطه
  

)6(  tptptpttt eYYYYY +Π+∆Π++∆Π+∆Π= −−−−−− 112211 ...  
  

 )7(  )...( pAAAI −−−−−=Π 21  
  
.  اسـتوار اسـت    П اساس تحلیل در این روش بـر روي مـاتریس            ،طور کلی ه  ب
امکـان  سـه حالـت    فرض شود، آنگاه p ماتریس مشخص و تعداد متغیرها      ياگر رتبه 

  .پذیر است
 ی کامــل اســت و تمــامي داراي رتبــهП باشــد، در آن صــورت r=p اگــر -1

 براي سطح متغیرهـا  VARتوان از روش   می،در این صورت.  متغیرها مانا خواهند بود  
  .  استفاده کرد

انباشتگی وجود دارد که پایـا    بردار همrباشد، در این صورت      r<p< اگر   -2
  . روند تصادفی ناپایا خواهد بود r-pد و هستن

تـوان از      و مـی   هستند واحد   ي متغیرها داراي ریشه   ی باشد، تمام  r= اگر   -3
  .  ، ضرایب را تخمین زد) اول متغیرهايروي تفاضل مرتبه (VARروش 

جوسلیوس بر حالت دوم بنا نهـاده شـده اسـت کـه در آن                -  جوهانسون روش
حـداکثر   آمـاره   از دو،در این روش.  غیرها است تر از تعداد مت      ماتریس کوچک  يرتبه

  . شود می انباشتگی استفاده هاي هم مقدار ویژه و آزمون اثر براي تعیین تعداد بردار
  

   نتایج الگوي تصحیح خطاي برداري-2

                                                        
26 Vector Auto-regression 
27 Vector Error Correction Model 
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