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Introduction: Providing social jus tice 
and eradication of poverty and depriva-
tion by creating balance between the dis-
 tribution of income and wealth among 
the people of society is emphasized in 
the cons titution. In this regard, explain-
ing the relationship between income in-
equality and economic growth has been 
the mos t challenging economic issues in 
the recent decades and despite extensive 
research in this area, there are s till un-
clear topics in this subject and empirical 
s tudies have also led to contradictory 
results. Some believe that there is a con-
flict between these two categories and 
argue that the unequal dis tribution of in-
come in the early s tages of development 
of each country is essential for growth 
and in contras t, opponents of this theory 
argue that an increase in the income 
inequality prevents economic growth. 
In this regard and in the present s tudy, 
in addition to reviewing the theoretical 
foundations of the different effects of 
income inequality on economic growth, 
the level of inequality as a determinant 
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ــر  ــع فق ــی و رف ــت اجتماع ــن عدال ــه: تأمی مقدم
ــع  ــادل در توزی ــاد تع ــق ایج ــت از طری و محرومی
درآمــد و ثــروت میــان آحــاد جامعــه مــورد توجــه 
و تأكیــد قانــون اساســی اســت. در ایــن میــان، تبیین 
ارتبــاط میــان نابرابــری درآمــدی و رشــد اقتصــادی 
ــز مباحــث اقتصــادی  ــش برانگی ــای چال از عرصه ه
ــات  ــود تحقیق ــا وج ــوده و ب ــر ب ــای اخی در دهه ه
ــات  ــم موضوع ــوز ه ــه، هن ــن زمین ــترده در ای گس
مبهــم فراوانــی در ایــن خصــوص وجــود داشــته و 
مطالعــات تجربــی نیــز بــه یــك ســری نتایــج ضد و 
نقیــض منتهــی شــده اســت. گروهــی بــا اعتقــاد بــه 
ــه،  وجــود تضــاد و ناســازگاری میــان ایــن دو مقول
ــد  ــه رش ــل اولی ــد را در مراح ــر درآم ــع نابراب توزی
ــل،  ــد و در مقاب هــر كشــور ضــروری تلقــی می كنن
ــری  ــش نابراب ــد افزای ــه معتقدن ــن نظری ــان ای مخالف
ــن  ــع رشــد اقتصــادی می شــود. در ای ــدی مان درآم
ــر  ــروری ب ــن م ــر، ضم ــه حاض ــتا و در مطالع راس
مبانــی نظــری تأثیــرات متفــاوت نابرابــری درآمــدی 
ــوان  ــه عن ــری ب ــطح نابراب ــادی، س ــد اقتص ــر رش ب
ــر  ــاط در نظ ــن ارتب ــت ای ــده عام ــل تعیین كنن عام
ــن دو  ــان ای ــه ای غیرخطــی می ــه شــده و رابط گرفت

ــر تصریــح شــده اســت. متغی
روش: بــا اســتفاده از الگــوی رگرســیون غیرخطــی 
انتقــال مایــم )S TR(، تأثیــر نابرابــری درآمــدی بــر 
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factor of this relation has been taken 
into account and a non-linear relation-
ship between these two variables has 
been specified.
Method: Using smooth transition non-
linear regression model, the effects of 
income inequality on Iran’s GDP per 
capita over the period of 1391-1348 
have been examined.
Findings: The link between income 
inequity and economic growth in Iran 
is nonlinear and includes a two-regime 
s tructure, that is the effect of income 
inequality on GDP per capita is nega-
tive in the firs t regime and positive in 
the second. Therefore, a net positive 
or negative impact of the inequality on 
growth that was achieved in mos t s tud-
ies, cannot be accepted. Additionally, an 
optimal rate of Gini coefficient equal to 
0.3838 was es timated that maximizes 
GDP per capita and at levels less than 
this rate, an increase in GDP per capita 
has led to an increase inequality and 
vice versa.
Discussion: The role and impact of in-
come inequality on the path to econom-
ic growth achievement is important and 
economic development s trategies mus t 
be based on rapid economic growth 
and equitable dis tribution of income. 
Considering the results and es timating 

ــی دوره  ــران ط ــرانه ای ــی س ــص داخل ــد ناخال تولی
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی 1391-1348 م زمان

اســت. 
یافته هــا: ارتبــاط میــان دو متغیــر نابرابــری درآمــدی 
و رشــد اقتصــادی در ایــران غیرخطــی بــوده و 
دارای ســاختار دو رژیمــی اســت؛ بهطوری كــه 
ــد  ــر تولی ــدی ب ــری درآم ــر نابراب ــم اول تأثی در رژی
ــم دوم  ــی و در رژی ــرانه منف ــی س ــص داخل ناخال
مثبــت اســت. بنابرایــن نمی تــوان تأثیــر مثبــت 
ــادی  ــد اقتص ــر رش ــری ب ــص نابراب ــی خال ــا منف ی
ــده  ــل ش ــی حاص ــات تجرب ــب مطالع ــه در غال ك
ــرای  ــه ب ــی بهین ــن نرخ ــت. درضم ــت را پذیرف اس
ــه  ــد ك ــرآورد ش ــادل 0/3838 ب ــی مع ــب جین ضری
حداكثركننــده تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه بــوده 
ــری  ــرخ، افزایــش نابراب ــن ن ــر از ای در ســطوح كمت
ــرانه  ــی س ــص داخل ــد ناخال ــش تولی موجــب افزای

می شــود و برعكــس.
بحــث: نقــش و تأثیــر نابرابــری درآمــدی در مســیر 
ــوده و  ــم ب ــیار مه ــادی بس ــد اقتص ــه رش ــل ب نی
ــت  ــور می بایس ــادی كش ــعه اقتص ــای توس راهبرده
مبتنــی بــر رشــد ســریع اقتصــادی و توزیــع عادالنــه 
درآمــد باشــد. بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق و 
بــرآورد نرخــی بهینــه بــرای متغیــر ضریــب جینــی، 
ــاذ  ــن اتخ ــت ضم ــور می بایس ــت گذاران كش سیاس
سیاســت »رشــد همــراه بــا توزیــع« در جهــت 
ســهم  افزایــش  و  درآمــدی  نابرابــری  كاهــش 
ــژه طبقــه متوســط جامعــه،  طبقــات كم درآمــد بهوی
حصــول نــرخ بهینــه نابرابــری درآمــدی را از طریــق 
اهرمهــای بازتوزیــع درآمــد اعــم از سیاســتهای 
ــع  ــری در توزی ــر كاهــش نابراب ــی ب ــی مبتن فقرزدای
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the optimal rate for the Gini coefficient, 
policymakers should adopt a policy of 
“growth with dis tribution” in order to 
reduce income inequality and increase 
the share of low-income classes, par-
ticularly the middle class while achiev-
ing the optimal rate of income inequal-
ity through redis tribution leverage such 
as poverty eradication policies based on 
reducing income inequality and redis-
 tribution using targeted subsidies and 
taxation of high-income groups.
Keywords: Income inequality, Economic 
growth, Nonlinear models, Smooth tran-
sition regression.

از  اســتفاده  بــا  آن  مجــدد  توزیــع  و  درآمدهــا 
ــای  ــات از گروهه ــد و اخــذ مالی ــای هدفمن یارانه ه

ــد. ــرار دهن ــود ق ــتور كار خ ــد در دس پردرآم
کلید واژه ها: نابرابری درآمدی، رشد اقتصادی، 

مدلهای غیرخطی، رگرسیون انتقال مایم
 

تاریخ دریافت: 94/5/27
تاریخ پذیرش: 95/9/25

 مقدمه 
ــش  ــردم و افزای ــت زندگــی م ــود كیفی ــه توســعه اقتصــادی در جهــت بهب دســتیابی ب
ــف در  ــه سیاســت گذاران در كشــورهای مختل ــی اســت ك ــی از اهداف ــاه عموم ســطح رف
پــی آن می باشــند. در ایــن راســتا دو مقولــه رشــد اقتصــادی و چگونگــی توزیــع درآمــد 
ــادی دارد.  ــعه اقتص ــد توس ــده ای در فراین ــش تعیین كنن ــر نق ــن دو متغی ــان ای ــه می و رابط
رشــد اقتصــادی كــه بــه معنــای توســعه و گســترش امكانــات و ظرفیتهــای اقتصــاد در یــك 
افــق زمانــی اســت، بــه عنــوان عامــل فراهــم آورنــده ســطح تولیــدات باالتــر بــه منظــور 
مصــرف و ســرمایه گذاری بیشــتر مطــرح می باشــد و توزیــع برابــر درآمــد نیــز بــه نحــوه 
ــگان  ــدی متناســب هم ــبب بهره من ــاره و س ــردم اش ــاد م ــن آح ــات بی ــن امكان ــع ای توزی
ــایر  ــكل گیری س ــا ش ــگام ب ــر هم ــن دو متغی ــود. ای ــود می ش ــع موج ــات و مناب از امكان
ــعه  ــد توس ــهیل فراین ــریع و تس ــات تس ــی، موجب ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــای اجتماع نهاده
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ــادی،  ــعه اقتص ــه توس ــل ب ــیر نی ــد و در مس ــم می آورن ــورها را فراه ــادی در كش اقتص
چگونگــی تعامــل ایــن دو متغیــر بســیار مهــم اســت.

كشــور ایــران از امكانــات طبیعــی بســیاری بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی ســریع 

برخــوردار اســت. از طرفــی تأمیــن عدالــت اجتماعــی و رفــع فقــر و محرومیــت از طریــق 
ایجــاد تعــادل در توزیــع درآمــد بیــن آحــاد مــردم مــورد تأكیــد قانــون اساســی می باشــد. 
ــادی  ــد اقتص ــای رش ــر مبن ــور ب ــعه كش ــای توس ــه راهبرده ــت ك ــروری اس ــن ض بنابرای
ــر  ــزی و سیاســت گذاریها ب ــزی شــود و برنامه ری ــد پایه ری ــه درآم ــع عادالن ســریع و توزی

مبنــای اهــداف فــوق صــورت گیــرد. 
ــات توســعه  ــد و رشــد اقتصــادی در ادبی ــع درآم ــان توزی ــاط می ــون ارتب بحــث پیرام
ــت  ــه ای تح ــود. وی در مقال ــاز می ش ــس1 )1955( آغ ــای كوزنت ــا نظریه ه ــادی، ب اقتص
عنــوان »رشــد اقتصــادی و نابرابــری درآمــدی« بــرای اولیــن بــار نظریــه مشــهور خــود را 
ارائــه داد. طبــق نظریــه كوزنتــس، نابرابــری درآمــدی طــی اولیــن مراحــل رشــد اقتصــادی 
ــی  ــس از گذشــت مراحل ــراز شــده و باالخــره پ ــذارد؛ ســپس هم ت ــش می گ ــه افزای رو ب
ــن  ــد. در نتیجــه از نظــر كوزنتــس یــك رابطــه U معكــوس بی از توســعه، كاهــش می یاب

ــرار می باشــد. ــدی و رشــد اقتصــادی برق ــری درآم نابراب
ــری  ــان رشــد اقتصــادی و نابراب ــاط می ــی كــه در حیطــه ارتب ــی، مطالعات ــه طــور كل ب
ــی از  ــا تلفیق ــدرن و ی ــا م ــب دو الگــوی كاســیك ی ــدی می باشــند، همگــی در قال درآم
ــداز  ــل پس ان ــق عام ــه از طری ــن دو مقول ــیك، ای ــوی كاس ــد. در الگ ــن دو می گنجن ای
ــه  ــه هرچ ــورت ك ــه این ص ــد. ب ــدا می كنن ــاط پی ــر ارتب ــا یكدیگ ــی ب ــرمایه فیزیك ــا س ی
ــه  ــه ك ــه جامع ــار قشــر مرف ــروت بیشــتری در اختی ــد، ث ــش یاب ــدی افزای ــری درآم نابراب
میــل نهایــی بــه پس انــداز باالتــری دارنــد قــرار می گیــرد و ایــن موضــوع ســبب افزایــش 

1. Kuznets
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پس انــداز كل و انباشــت ســرمایه بیشــتر گردیــده و در نهایــت رشــد اقتصــادی را افزایــش 
ــان رشــد اقتصــادی  ــاط می می دهــد. برخــاف الگــوی كاســیك، در الگــوی مــدرن ارتب
ــاط  ــن ارتب ــل ای ــانی عام ــرمایه انس ــود و س ــی می ش ــی ارزیاب ــدی منف ــری درآم و نابراب
ــرمایه گذاری در  ــكان س ــه ام ــتر در جامع ــری بیش ــه براب ــورت ك ــه این ص ــد. ب می باش
ــری  ــد. در نتیجــه هرچــه نابراب ــرای افــراد بیشــتری از جامعــه فراهــم می كن آمــوزش را ب
ــادی  ــد اقتص ــده و رش ــل گردی ــتری حاص ــانی بیش ــرمایه انس ــد، س ــر باش ــدی كمت درآم

ــور1، 2000(. ــد )گال ــود می یاب بهب
ــی  ــالهای طوالن ــرای س ــوزه ب ــن ح ــیك در ای ــای كاس ــت نظریه ه ــر اس ــایان ذك ش
ــوده و به عنــوان یــك واقعیــت مســلم در برنامه هــای  ایــده غالــب در عرصــه اقتصــادی ب
ــع  ــاط توزی ــا ارتب ــد. ام توســعه اقتصــادی كشــورهای در حــال توســعه تلقــی می گردیدن
درآمــد و رشــد اقتصــادی در دهه هــای اخیــر مــورد مجادلــه صاحبنظــران و اقتصاددانــان 
ــه وجــود تضــاد  ــا اعتقــاد ب ــا تبعیــت از نظریه هــای كاســیك، ب ــوده اســت. گروهــی ب ب
و ناســازگاری میــان ایــن دو مقولــه، توزیــع نابرابــر درآمــد را در مراحــل اولیــه رشــد هــر 
ــش  ــد افزای ــه معتقدن ــن نظری ــان ای ــل، مخالف ــد و در مقاب كشــور الزم و ضــروری می دانن
نابرابــری درآمــدی مانــع رشــد اقتصــادی می شــود. آنهــا بــه وضعیــت كشــورهای جهــان 
ســوم اشــاره كــرده و بیــان می كننــد كــه طبقــه ثروتمنــد در ایــن كشــورها تمایــل چندانــی 
ــن  ــن ســطح پایی ــد. همچنی ــد ندارن ــداز و ســرمایه گذاری مول ــا پس ان ــی ی ــه صرفه جوی ب
ــد  ــدی رش ــب كن ــه موج ــد ك ــان می دانن ــره وری آن ــش به ــت كاه ــرا را عل ــی فق زندگ
ــه  ــا افزایــش میــل نهایــی ب ــر، ب ــان، توزیــع درآمــد برابرت اقتصــادی می شــود. در ایــن می
ــی،  ــای داخل ــش تقاض ــب افزای ــر، موج ــدی پایبن ت ــای درآم ــان گروهه ــرف در می مص

ــود. ــادی می ش ــعه اقتص ــد و توس ــت رش ــتغال و در نهای ــرمایه گذاری، اش س

1. Galor



      94

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال شانزدهم، زمستان 95، شماره 63

      94

بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــات تجربــی و نحــوه تعامــل ایــن دو متغیــر، سیاســت گذاران 
ــرای تســریع در رشــد  ــا ب ــن دو ســئوال مواجــه هســتند كــه آی ــا ای اقتصــادی همــواره ب
ــود در  ــرای بهب ــا اینكــه ب ــری درآمــدی را پذیرفــت و ی ــد ســطحی از نابراب اقتصــادی بای

توزیــع درآمــد بایــد بــه كنــد شــدن رشــد اقتصــادی تــن داد؟ بنابرایــن تبییــن ارتبــاط بیــن 
ــی و  ــهای اساس ــی از پرسش ــخگوی یك ــد پاس ــد می توان ــع درآم ــادی و توزی ــد اقتص رش
ــرا  ــد، زی ــعه باش ــژه در كشــورهای در حــال توس ــه وی ــزان اقتصــادی ب ــن برنامه ری بنیادی
ــور همــواره از ســطح پاییــن درآمــد ســرانه و نیــز گســتردگی شــكافهای  كشــورهای مزب
ــه  ــن موضــوع ك ــی ای ــن دو و بررس ــاط ای ــایی ارتب ــد. لذا شناس ــج بوده ان ــدی در رن درآم
آمــار و شــواهد موجــود در كشــورها چــه نــوع رابطــه ای را میــان رشــد و نابرابــری درآمــد 
نشــان می دهــد، از الزامــات سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در اقتصــاد جهــت نیــل 
ــد  ــر رش ــذار ب ــتهای اثرگ ــی سیاس ــد در جهت ده ــوده و می توان ــادی ب ــعه اقتص ــه توس ب

اقتصــادی در ایــن كشــورها مؤثــر باشــد.
مطالعــه آلمتــن1 )2003( نشــان داد در مــواردی ماننــد كشــورهای چیــن، كاســتاریكا، 
هنگ كنــگ، ســریانكا، كــره جنوبــی، تایــوان و...، ســطح باالتــر رشــد اقتصــادی می توانــد 
بــا كاهــش نابرابــری و نــه بــا افزایــش آن همــراه باشــد ایــن موضــوع كامــًا بســتگی بــه 
ــی  ــز چگونگ ــران نی ــد ای ــوری مانن ــع آن در كش ــه تب ــعه دارد. ب ــد توس ــی فراین چگونگ

ــر باشــد. ــد در نــوع ارتبــاط میــان رشــد و توزیــع درآمــد مؤث فراینــد توســعه می توان
در ایــن راســتا در مطالعــه حاضــر ســعی شــده اســت مبانــی نظــری تأثیــرات مختلــف 
نابرابــری درآمــدی بــر رشــد اقتصــادی تحلیــل و ســپس ایــن ارتبــاط بــه صــورت تجربــی 
آزمــون گــردد. ســاختار ایــن مقالــه در پنــج بخــش تنظیــم شــده اســت؛ در پی آمــد مقدمــه 
ــه و  ــرار گرفت ــل ق ــث و تحلی ــورد بح ــاط م ــن ارتب ــری ای ــی نظ ــمت دوم، مبان و در قس

1. Altman
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ســپس بــه بحــث پیشــینه تحقیــق پرداختــه شــده و برخــی از مطالعــات مهــم انجــام شــده 
ــرد. در  ــرار می گی ــكاش ق ــورد كن ــی و خارجــی م ــن حــوزه شــامل مطالعــات داخل در ای
بخــش ســوم، روش شناســی تحقیــق شــامل الگــوی رگرســیونی انتقــال مایــم و آزمونهــای 
مربوطــه معرفــی و تشــریح می شــود. در بخــش چهــارم الگــوی نظــری تحقیــق معرفــی 
ــورت  ــج ص ــیر نتای ــنجی و تفس ــط اقتصادس ــن رواب ــی و تخمی ــل تجرب ــده و تحلی ش
می گیــرد و در نهایــت در بخــش پنجــم و پایانــی، بحــث و نتیجه گیــری از یافته هــا 

ــرد. ــورت می گی ص

مبانی نظری
ــد صــورت  ــری درآم ــا رشــد و نابراب ــاط ب ــه در ارتب ــات بســیاری ك ــه رغــم مطالع ب
ــز و دارای  ــر مســئله ای ســوال برانگی ــن دو متغی ــن ای ــاط بی ــان ارتب ــه اســت، همچن گرفت
ابهــام اســت. لــذا در ایــن قســمت، مجــاری مختلفــی كــه نابرابــری درآمــدی از طریــق آنها 
ــرد،  ــرار می گی ــر می ســازد در دو بخــش مــورد بررســی ق ــد رشــد اقتصــادی را متأث فراین
بــه اینصــورت كــه ابتــدا تأثیــرات مثبــت نابرابــری بــر رشــد اقتصــادی و ســپس اثــرات 

ــود. ــل می ش ــی آن تحلی منف

1- اثرات مثبت توزیع نابرابر درآمد بر رشد اقتصادی
ــور  ــه ط ــا ب ــه واســطه آنه ــد ب ــع درآم ــری در توزی ــه نابراب ــاوت ك ــه مجــرای متف س

ــد از: ــذارد عبارتن ــر می گ ــادی تأثی ــد اقتص ــد رش ــر فراین ــت ب مثب
ــی  ــرمایه فیزیك ــداز و س ــل پس ان ــق عام ــدی از طری ــری درآم ــد و نابراب 1- اوالً رش
ــز،  ــه عمومــی كین ــق نظری ــن صــورت كــه طب ــه ای ــد. ب ــدا می كنن ــاط پی ــا یكدیگــر ارتب ب
میــل نهایــی بــه مصــرف در بیــن افــراد كم درآمــد بیــش از افــراد بــا درآمــد بــاال اســت، 
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لــذا چــون تمایــل بــه پس انــداز میــان قشــر غنــی و مرفــه جامعــه بیشــتر اســت، هــر چــه 
ــرمایه گذاری  ــن س ــداز و بنابرای ــد، پس ان ــر باش ــور باالت ــك كش ــدی در ی ــری درآم نابراب
فیزیكــی و انســانی بیشــتری در كشــور صــورت می گیــرد و متعاقــب آن رشــد اقتصــادی 

ــرط الزم  ــد ش ــع درآم ــری توزی ــوم، نابراب ــن مفه ــن در ای ــد. بنابرای ــش می یاب ــز افزای نی
ــدور1،  ــداز و ســرمایه گذاری و بنابرایــن رشــد اقتصــادی اســت )كال ــرای افزایــش پس ان ب
ــازاد  ــران، م ــه ای ــعه ازجمل ــال توس ــورهای در ح ــد در كش ــور، 2000(. هرچن 1956؛ گال
ــرف واردات و  ــًا ص ــت عمدت ــن اس ــه ممك ــی جامع ــه غن ــیله طبق ــه وس ــكل گرفته ب ش
ــه صــورت ســرمایه گذاری در ســایر كشــورها  ــا خــروج ب مصــرف كاالهــای لوكــس و ی
ــل عــدم سیســتمهای  ــه دلی ــن ب ــد. همچنی ــداز را ســلب نمای ــكان رشــد پس ان شــده و ام
ــه،  ــه مرف ــط طبق ــكل گرفته توس ــرمایه های ش ــده ای از س ــش عم ــی، بخ ــی و مالیات نظارت
ــرمایه ها  ــن س ــی ورود ای ــد و حت ــفته بازی در بخشــهای غیرمول ممكــن اســت صــرف س

بــه اقتصــاد زیرزمینــی شــود.
2- نابرابــری درآمــدی در شــرایط وجــود اصطــكاك در اعتبــارات و همچنیــن غیرقابــل 
تقســیم بــودن ســرمایه گذاری، بــاز هــم باعــث افزایــش ســرمایه گذاری و انباشــت ســرمایه 

و بنابرایــن رشــد اقتصــادی می شــود )آگیــون2 و همــكاران، 1999(.
3- نابرابــری توزیــع درآمــد باعــث ایجــاد مشــوقهایی بــرای انباشــت ســرمایه و خلــق 
ــه  ــس3، 1971(. ب ــازد )میرل ــر می س ــادی را متأث ــد اقتص ــده و رش ــد ش ــای جدی نوآوریه
عبارتــی، توزیــع نابرابــر درآمــد در یــك جامعــه، انگیــزه را بــرای مخترعــان و كارآفرینــان 
ــرفت  ــری در پیش ــش مؤثرت ــه، نق ــروی كار در جامع ــر نی ــواع دیگ ــا ان ــه ب ــه در مقایس ك

1. Kaldor
2. Aghion
3. Mirrlees
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تكنولــوژی و رشــد اقتصــادی دارنــد افزایــش می دهــد )بامــول1، 2007(. همچنیــن برخــی 
ــا  ــان اســتدالل می كننــد كــه نابرابــری بیشــتر درآمــد موجــب انگیــزش افــراد ب اقتصاددان
ــب  ــری كس ــد باالت ــرده و درآم ــخت تر كار ك ــا س ــود ت ــن می ش ــدی پایی ــطوح درآم س

كننــد )بوشــی و پرایــس2، 2014(.

2-2- اثرات منفی نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی
برخــاف مــواردی كــه در بــاال عنــوان گردیــد، كانالهــای مختلفــی نیــز وجــود دارنــد 
كــه از طریــق آنهــا، توزیــع نابرابــر درآمــد بــه عنــوان عامــل تضعیف كننــده رونــد رشــد 

ــد. ایــن مجــاری عبارتنــد از: اقتصــادی عمــل می كن
1- اگــر توزیــع درآمــد در جامعــه نابرابــر باشــد، قشــرهای متوســط و پاییــن درآمــدی 
كــه نســبت باالیــی از جمعیــت كشــور را نیــز تشــكیل می دهنــد، ســهم كمتــری از درآمــد 
را بــه خــود اختصــاص خواهنــد داد و ایــن موضــوع ســبب نارضایتــی قشــر وســیعی از 
جمعیــت خواهــد شــد. بنابرایــن نابرابــری باالتــر درآمــد معمــوالً داللــت بــر بــی ثباتــی 
ــت.  ــد داش ــیع تر خواه ــهای وس ــا و تنش ــن تعارضه ــی و بنابرای ــی- سیاس ــتر اجتماع بیش
ــی، اوالً بســیاری از اســتعدادها و  ــا ایجــاد و گســترش اعتراضــات و شورشــهای عموم ب
ــت و  ــر، امنی ــن ام ــی ای ــل می گــردد و از طرف ــا تعطی ــه و ی ــن رفت ــه از بی ــات جامع امكان
ــت، از  ــرمایه گذاری اس ــروری س ــرط های الزم و ض ــه از پیش ش ــی را ك ــات اجتماع ثب
بیــن می بــرد و موجــب نااطمینانــی هــر چــه بیشــتر در حقــوق مالكیــت شــده و بنابرایــن 
رشــد اقتصــادی را بــه طــور منفــی تحــت تأثیــر قــرار می دهــد )آلســینا و پروتــی3، 1996(. 
بــه عقیــده عــارف4 )2016(، نابرابــری باالتــر درآمــدی موجــب نارضایتــی رأی دهنــدگان 
ــی  ــات و قوانیــن كشــور و حت ــال پرداخــت مالی ــان در قب ــه مقاومــت آن شــده و منجــر ب
1. Baumol  2. Boushey and Price
2. Alesina and Perotti 4. Aref
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ــش  ــب كاه ــت موج ــن اس ــل ممك ــن عوام ــود و ای ــت می ش ــی دول ــتهای بازرگان سیاس
انگیــزه ســرمایه گذاری شــود. ایــن مســئله در شــرایط حادتــر ممكــن اســت بــه بی ثباتــی 
ــر رشــد اقتصــادی  ــرات مضــر آن ب سیاســی و ناآرامیهــای اجتماعــی منجــر شــود كــه اث

ــد. ــرز می باش مح
2- توزیــع نابرابــر درآمــد باعــث بــه وجــود آمــدن فشــارهای توزیــع مجــدد می شــود 
ــد  ــد رش ــه رون ــود ك ــادی ش ــات اقتص ــع و انحراف ــه موان ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممك ك
اقتصــادی را بــا مشــكات جــدی مواجــه ســازد. بــه عنــوان مثــال، بــا توجــه بــه اینكــه 
معمــوالً ارائــه خدمــات مختلــف دولتــی از طریــق مالیــات بــر ســرمایه انجــام می گیــرد، 
ــای  ــت، نرخه ــرمایه اس ــی از س ــان ناش ــام درآمدش ــًا تم ــه تقریب ــه ك ــی جامع ــراد غن اف
ــه  ــراد ك ــه اف ــی بقی ــت، ول ــد اس ــده رش ــر كنن ــه حداكث ــد ك ــح می دهن ــی را ترجی مالیات
اكثریــت جامعــه را تشــكیل داده و درآمدشــان تركیبــی از كار و ســرمایه اســت، نرخهــای 
ــون  ــود، و چ ــوب می ش ــد محس ــده رش ــه كاهن ــد ك ــاب می كنن ــتری را انتخ ــی بیش مالیات
ــد،  ــم می كنن ــت تنظی ــته های اكثری ــاس خواس ــر اس ــود را ب ــت گذاریهای خ ــا سیاس دولته
ــی انتخــاب و اعمــال  ــن ماحظــات توزیعــی، نرخهــای مالیات ــه خاطــر درنظرگرفت ــذا ب ل
می شــود كــه بیشــتر از مقــدار بهینــه بــرای رشــد بــوده و ایــن موضــوع منجــر بــه كاهــش 
رشــد اقتصــادی می گــردد )آلســینا و رودریــك1، 1994(. ایــن موضــوع حتــی در مــواردی 
ــر رشــد اقتصــادی می گــذارد. در  ــی ب ــر منف ــه ای دیگــر تأثی ــز از جنب ــا نی ــل كشــور م مث
ایــران كــه قســمت كمتــری از بودجــه دولــت از طریــق مالیــات تأمیــن می شــود، اســتفاده 
ــا  ــرد، ام ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــر م ــی كمت ــتهای توزیع ــت سیاس ــی جه ــزار مالیات از اب
ــا و اجــرای  ــه، قیمت گــذاری كااله ــق سیاســتهایی چــون پرداخــت یاران ــن كار از طری ای
محدودیتهــای صــادرات اعمــال می شــود. بــا توجــه بــه اینكــه دولــت، قســمت عمــده ای 

1. Alesina and Rodrik
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از بودجــه خــود را صــرف پرداخــت یارانــه می نمایــد، افزایــش یارانــه )جهــت سیاســتهای 
توزیعــی( بــه افزایــش مصــرف و درنتیجــه كاهــش پس انــداز و انباشــت ســرمایه و افــول 

ــش، 1377(. ــی و فرح بخ ــود )نیل ــر می ش ــادی منج ــد اقتص رش
ــدم  ــل ع ــی از قبی ــی(، نواقص ــازار مال ــارات )ب ــازار اعتب ــه در ب ــرایطی ك 3- در ش
شــفافیت اطاعــات، محدودیتهــای نهــادی و قانونــی و غیــره وجــود داشــته باشــد، همــه 
ــن  ــت. در ای ــد داش ــازار را نخواهن ــن ب ــود در ای ــع موج ــتفاده از مناب ــكان اس ــراد ام اف
ــای  ــه دارای وثیقه ه ــد ك ــع را دارن ــن مناب ــتفاده از ای ــكان اس ــانی ام ــا كس ــورت تنه ص
بهتــر و معتبرتــری هســتند، لــذا فقــط افــراد ثروتمندتــر قــادر خواهنــد بــود از امكانــات 
ــدی  ــری درآم ــرایط، نابراب ــن ش ــن ای ــا درنظرگرفت ــد. ب ــتفاده كنن ــازار اس ــن ب ــع ای و مناب
ــری  ــت بدت ــی در وضعی ــرمایه گذاری حت ــرای س ــراد را ب ــیاری از اف ــت بس ــر، ظرفی باالت
قــرار داده و باعــث افزایــش بی ثباتــی در اقتصــاد كان می شــود و بنابرایــن تأثیــری منفــی 
ــا، 1999(.  ــی و پنالوس ــون، كارول ــذارد )آگی ــاد می گ ــدت اقتص ــوه بلندم ــد بالق ــر رش ب
مالینــن1 )2013( اســتدالل می كنــد كــه نواقــص بازارهــای اعتبــار و آشــفتگیهای اجتماعــی 
منجــر بــه ارتبــاط منفــی میــان نابرابــری درآمــدی و رشــد اقتصــادی می شــود. بــه عقیــده 
هالتــر و همــكاران2 )2014(، نابرابــری درآمــدی رفــاه اقتصــادی را از طریــق مكانیســمهای 
بســیاری تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. بــه دلیــل ســرمایه گذاری كمتــر در ســرمایه انســانی 
در شــرایط توزیــع نابرابــر درآمــد و در شــرایط نواقــص بازارهــای اعتبــار، رشــد اقتصــادی 
بــه طــور منفــی تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد و ایــن شــرایط منجــر بــه ناكارآمــدی اقتصــاد 
می شــود؛ چــرا كــه موجــودی ســرمایه انســانی در ســطح تعادلــی خــود نبــوده و بنابرایــن 
ــه در شــرایط  ــد ك ــارف )2016( اســتدالل می كن ــه كارا نمی باشــد. ع ــد جامع ســطح تولی

1. Malinen
2. Halter 
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ــرمایه گذاری  ــرای س ــف ب ــراد مختل ــی اف ــه در آن توانای ــی )ك ــای مال ــص بازاره نواق
بســتگی بــه ســطح درآمــد و ثــروت آنهــا دارد(، افــراد فقیــر ممكــن اســت قــادر بــه تأمیــن 
ــر  ــد كل پایین ت ــل موجــب می شــود تولی ــن عوام ــای ســرمایه گذاری نباشــند و ای هزینه ه

از شــرایط بازارهــای كامــل مالــی قــرار بگیــرد.
4- نابرابــری درآمــدی بیشــتر باعــث می شــود كــه نســبت بیشــتری از مــردم قــدرت 
خریــد پایین تــری داشــته باشــند و بــا توجــه بــه اینكــه فقــرا تمایــل بیشــتری بــه تقاضــای 
محصــوالت داخلــی دارنــد، ایــن موضــوع باعــث كاهــش تقاضــای كل و در نتیجــه كاهــش 
رشــد اقتصــادی می شــود )تــودارو1، 1997(. بــه عقیــده برن اســتین2 )2013(، از آنجــا كــه 
به كارگیــری تكنولوژیهــای پیشــرفته در صنایــع بــه حداقــل مقــداری بحرانــی از تقاضــای 
ــع درآمــد  ــه ســطح توزی ــًا وابســته ب ــز كام داخــل بســتگی داشــته و تقاضــای داخــل نی
ــد عملكــرد اقتصــاد را  ــز می توان ــن مجــرا نی ــری درآمــدی از ای ــودن نابراب می باشــد، باالب

به طــور منفــی تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
5- نابرابــری بیشــتر در توزیــع درآمــد همــواره همــراه بــا نرخهــای زاد و ولــد باالتــر 
ــش  ــواده افزای ــر خان ــودكان در ه ــداد ك ــه تع ــرایط، همچنان ك ــن ش ــت. در ای ــوده اس ب
ــی  ــور كل ــه ط ــامت و ب ــت و س ــوزش، بهداش ــرمایه گذاری در آم ــط س ــد، متوس می یاب
ــادی را  ــد اقتص ــوع رش ــن موض ــه و ای ــش یافت ــدان كاه ــر روی فرزن ــانی ب ــرمایه انس س

ــارت4، 2009(. ــارو3، 2000؛ اره ــد )ب ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی تح ــور منف به ط
ــز  ــانی نی ــرمایه انس ــرمایه گذاری در س ــر س ــر ب ــق تأثی ــدی از طری ــری درآم 6- نابراب
ــه چنانچــه  ــن صــورت ك ــه ای ــر می ســازد. ب ــی متأث ــه صــورت منف رشــد اقتصــادی را ب
ــرای  ــی را ب ــی كاف ــع مال ــه، مناب ــاال در جامع ــدی ب ــری درآم ــه علــت نابراب ــروی كار ب نی

1. Todaro    2. Berns tein
3. Barro    4. Ehrhart
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تامیــن ســامتی، آمــوزش و تغذیــه در اختیــار نداشــته باشــد، كارایــی الزم را نیــز نخواهــد 
ــرخ رشــد اقتصــادی می گــذارد )بامــول، 2007(.  ــر ن ــر منفــی ب داشــت و ایــن مســئله اث
ــع انباشــت  ــد مان ــدی می توان ــری درآم ــده مینجــوك و همــكاران1 )2016(، نابراب ــه عقی ب
ســرمایه انســانی به ویــژه درخصــوص آمــوزش شــود. ایــن بدیــن علــت اســت كــه افــراد 
ــر صــرف  ــراد فقی ــه اف ــد مخــارج بیشــتری نســبت ب ــر می توانن ــدی باالت ــا ســطح درآم ب
آمــوزش كــرده و چنیــن افــرادی انتخابهــای بــه مراتــب بیشــتری بــرای اشــتغال خواهنــد 
داشــت. بــر اســاس یافته هــای مطالعــه كاســیو و همــكاران2 )2016(، نابرابریهــای موجــود 
در ســطوح درآمــد و آمــوزش از عوامــل اصلــی تفــاوت نرخهــای رشــد در ایالتهــای برزیل 
می باشــند. بــه عبارتــی، بــا كاهــش نابرابــری درآمــدی و افزایــش ســالهای تحصیــل افــراد، 

نــرخ رشــد اقتصــادی بــه طــور مثبــت تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد.
در كل، هــر یــك از ایــن كانالهــا احتمــاالً قــدرت توضیح دهندگــی متفاوتــی بســته بــه 
شــرایط كشــورها خواهنــد داشــت و لــذا اینكــه براینــد ایــن تأثیــرات منجــر بــه تقویــت 
یــا تضعیــف رشــد اقتصــادی خواهــد شــد، بررســیهای تجربــی دقیقــی را می طلبــد. طبــق 
مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه، قــدرت تأثیــر و توضیح دهندگــی هــر یــك از 

مجــاری بــاال در هــر كشــور، احتمــاالً بســتگی بــه دو عامــل خواهــد داشــت: 
ــه  ــا توجــه ب ــاالً ب ــر رشــد اقتصــادی در كشــورها احتم ــری ب ــر نابراب اول اینكــه تأثی
ســطوح توســعه كشــورها متفــاوت خواهــد بــود و منظــور از ســطح توســعه در ایــن مبحث 
ــارو، 2000(.  ــج3، 1997؛ ب ــد )پارتری ــرانه می باش ــی س ــص داخل ــد ناخال ــز ســطح تولی نی
بــه عنــوان مثــال، بــارو )2000( و )2008( بــا رویكــرد داده هــای تابلویــی و درنظرگرفتــن 
دو گــروه از كشــورها بــا ســطوح درآمــدی متفــاوت و اســتفاده از متغیــر ضریــب جینــی 
1. Maneejuk 
2. Cassio 
3. Partridge
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ــر  ــی ب ــری منف ــن، تأثی ــد پایی ــا درآم ــورهای ب ــدی در كش ــری درآم ــه نابراب ــان داد ك نش
رشــد اقتصــادی دارد، درحالیكــه تأثیــر ایــن متغیــر در كشــورهای بــا درآمــد بــاال مثبــت 
ــا ســطوح درآمــدی پاییــن، نابرابــری كمتــر  ــه ایــن معنــی كــه در كشــوری ب می باشــد، ب

و توزیــع مجــدد درآمــد منجــر بــه رشــد اقتصــادی باالتــر می شــود، امــا در كشــوری بــا 
ــد. ــاق می افت ــت اتف ــن حال ــاال عكــس ای ــد ســرانه ب درآم

از طرفــی، تأثیــر توزیــع نابرابــر درآمــد بــر رشــد اقتصــادی احتمــاالً بــه ســطوح پایــه1 
نابرابــری در كشــورها نیــز بســتگی خواهــد داشــت. بــه عنــوان مثــال، چــن2 )2003( بــا 
ــدی در  ــری درآم ــه نابراب ــطح پای ــی س ــه وقت ــان داد ك ــی نش ــای مقطع ــتفاده از داده ه اس
كشــوری پاییــن  باشــد، تأثیــر افزایــش ایــن نابرابــری بــر رشــد اقتصــادی مثبــت بــوده امــا 

ــاال اســت، ایــن تأثیــر منفــی می باشــد. زمانــی كــه ســطح نابرابــری پایــه ب

پیشینه تجربی
همان طــور كــه در جــدول )1( ماحظــه می شــود، مطالعــات تجربــی صــورت گرفتــه 
ــود  ــا وج ــوده و ب ــض ب ــد و نقی ــًا ض ــی كام ــده نتایج ــور، منعكس كنن ــارج از كش در خ
تحقیقــات گســترده در ایــن راســتا، هنــوز هــم عنصــر ابهــام درخصــوص اثــرات نابرابــری 

درآمــدی بــر رشــد اقتصــادی مشــهود اســت.

1. initial levels
2. Chen
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جدول )1( مطالعات خارجی درخصوص تأثیر نابرابری بر رشد اقتصادی

سالتأثیر مثبت نابرابری بر رشدسالتأثیر منفی نابرابری بر رشد

 Persson and( پرسون و تابلینی
)Tabellini1991)Partridge( 1997پارتریج

)Perotti( 1993پروتی Deininger and( دنینگر و اولینتو
)Olinto1998

 Alesina and( آلسینا و رودریك
)Rodrik1994)Li and Zou( 1998لی و ژو

 Persson and( پرسون و تابلینی
)Tabellini1994 Szekely and( ژكلی و هیلجرت

)Hilgert1999

)Clarke( 1995كارك)Forbes( 2000فوربز
 Alesina and( آلسینا و پروتی

)Perotti1996 Cas tello and( كاستلو و دومنش
)Domenech2002

)Perotti( 1996پروتی Croix and( كرویكس و دوپكه
)Doepke2003

)Galor and Zang( 1997گالور و ژانگBleaney and Nishi-( بلنی و نیشیاما
)yama2004

 Larrain and( الراین و ورگارا
)Vergara1997)Cas tello( 2004كاستلو

 Deininger and( دنینگر و اسكوایر
)Squire1998)Iradian( 2005ایرادیان

)Figini( 1999فیگینی)Partridge( 2005پارتریج

)Tanninen( 1999تانی نن Schipper and( اسچیپر و هوگوین
)Hoogeveen2005

 Odedokun and( اددوكان و راند
)Round2001--

)Zhu( 2001ژو--
)Kremer and Chen( 2002كرمر و چن

سالرابطه ای غیرخطی میان این دو متغیر
)Keefer and Knack( 2002كیفر و ناك

)Jos ten( 2003جاستن)Barro( 2000بارو
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سالتأثیر مثبت نابرابری بر رشدسالتأثیر منفی نابرابری بر رشد

 Ahituv and( آهیتف و موآف
)Moav2003)Banerjee and Duflo( 2003بانرژی و دالفو

)Kenworthy( 2004كنورسی)Chen( 2003چن

)Knowles( 2005نولز)Voitchovsky( 2005ویچوفسكی

)Litschig( 2005لیچیگBengoa and San-( بنگوا و سانچز
)chez2005

 Benjamin( بنجامین و همكاران
)et al2006)Barro( 2008بارو

)Davis( 2007دیویس)Cas tello( 2010كاستلو

)Eas terly( 2007استرلی Cas tells and( كاستلز و رویوئا
)Royuela2011

)Qin et al( 2009كوئین و همكاران)Charles( 2012چارلز

امــا در ســطح داخــل كشــور، در تنهــا مطالعــه ای كــه بــر وجــود رابطــه ای غیرخطــی 
ــد شــده، مطالعــه ای اســت كــه توســط  ــری درآمــدی و رشــد اقتصــادی تأكی ــان نابراب می
ــدازه بهینــه نابرابــری درآمــدی در ایــران«  پیرایــی و رضایــی )1389( و تحــت عنــوان »ان
صــورت گرفتــه اســت. در ایــن مطالعــه، مقــدار بهینــه نابرابــری درآمــدی تحــت عنــوان 
ــتانه ای دوبخشــی هانســن  ــیون آس ــدل رگرس ــتفاده از م ــا اس ــری ب ــتانه ای نابراب ــد آس ح
ــك الگــوی حــد  ــران از ی ــری درآمــدی در ای ــه نابراب ــج نشــان داد ك ــرآورد شــد و نتای ب
ــادل 0/441 می باشــد.  ــز مع ــن آســتانه نی ــدار ای ــرده و مق ــروی ك آســتانه ای دوبخشــی پی
ــری  ــن نابراب ــاط بی ــی ارتب ــوان »بررس ــه ای باعن ــام كار )1389( در مطالع ــان و ف اكبری
درآمــد، مخــارج آموزشــی و رشــد اقتصــادی«، چگونگــی ارتبــاط بیــن رشــد و نابرابــری 
ــك  ــوان ی ــه عن ــت ب ــن مخــارج آموزشــی دول ــا درنظرگرفت ــران را ب ــد در كشــور ای درآم
عامــل واســطه مــورد بررســی قــرار داده انــد. نتایــج حاصــل از بــرآورد الگوهــای تحقیــق 
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نیــز نشــان داد كــه متغیــر نابرابــری درآمــد بــا واســطه و بــدون واســطة مخــارج آموزشــی 
دولــت، ارتبــاط منفــی بــا نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران دارد.

ابریشــمی و همــكاران )1384( در مطالعــه ای تحــت عنــوان »بررســی رابطــه رشــد و 
توزیــع درآمــد در ایــران«، رابطــه بیــن نابرابــری و رشــد اقتصــادی را بــر اســاس آزمــون 
ــی 1350-81  ــیلیوس در دوره زمان ــی یوهانســن- یوس ــون همگرای ــت گرنجــر و آزم علی
مــورد بررســی قــرار داده انــد. نتایــج نشــان داد كــه یــك رابطــه علــی یك طرفــه از ســمت 
نابرابــری درآمــدی بــه رشــد اقتصــادی وجــود دارد. بــه اینصــورت كــه تغییــرات نابرابــری، 
علــت تغییــرات در رشــد اقتصــادی اســت، امــا رابطــه علیــت از ســمت رشــد اقتصــادی 
ــه نابرابــری را نمی تــوان پذیرفــت. نتایــج تخمیــن رابطــه تعادلــی بلندمــدت بیــن ایــن  ب
دو متغیــر بــر اســاس الگوهــای بــازار كامــل و ناقــص ســرمایه نیــز نشــان داد كــه افزایــش 

نابرابــری درآمــدی در بلندمــدت ســبب كاهــش رشــد اقتصــادی می شــود.
مهــدوی عادلــی و رنجبركــی )1384( در مقالــه ای بــا عنــوان »بررســی رابطــه بلندمــدت 
بیــن رشــد اقتصــادی و توزیــع درآمــد در ایــران« بــه بررســی چگونگــی تعامل دو شــاخص 
توزیــع درآمــد و رشــد اقتصــادی در ابعــاد مختلــف نظــری و تجربــی طــی دوره 1347-81 
پرداخته انــد. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد كــه فرضیــه كوزنتــس در ایــن دوره در ایــران 
ــادی و  ــد اقتص ــان رش ــت می ــدت مثب ــی بلندم ــه همگرای ــك رابط ــد و ی ــادق نمی باش ص
شــاخص توزیــع نابرابــر درآمــد )شــاخص ضریــب جینــی( وجــود دارد؛ همچنیــن آزمــون 
ــن  ــه بی ــل و دوطرف ــری متقاب ــود تأثی ــان دهنده وج ــر نش ــن دو متغی ــری بی ــت گرنج علی

آنهــا اســت. 
ــادی، در  ــد اقتص ــر رش ــد ب ــع درآم ــر توزی ــل اث ــوری و اژدری )1384( در تحلی ابون
تحقیقــی بــا عنــوان »اثــر توزیــع درآمــد بــر رشــد اقتصــادی، یــك تحلیــل بیــن كشــوری 
بــا تأكیــد بــر ایــران« بــا توجــه بــه اطاعــات مقطعــی 86 كشــور مــورد مطالعــه )از جملــه 
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ــران  ــی 1375-1350 ای ــری زمان ــات س ــن اطاع ــران( در دوره 1993-1980 و همچنی ای
نشــان داده انــد كــه اثــر نابرابــری درآمــد بــر رشــد اقتصــادی منفــی بــوده اســت. همچنیــن 
مشــخص شــده كــه اثــر ســهم بیســت درصــد میانــی )طبقــه متوســط( بــر رشــد، بیشــتر از 

اثــر ســهم چهــل درصــد پاییــن )طبقــه فقیــر( اســت.
نیلــی و فرح بخــش )1377( در مقالــه ای بــا عنــوان »ارتبــاط رشــد اقتصــادی و توزیــع 
درآمــد« بــه بررســی رابطــه میــان ایــن دو متغیــر در ایــران پرداخته انــد. در مطالعــه فــوق 
ــه،  ــا جهت گیــری علــی دوطرف ــع درآمــد ب نشــان داده شــده كــه رشــد اقتصــادی و توزی
حركتــی هم جهــت دارنــد. در ایــن مقالــه اســتدالل شــده كــه حلقــه واســط بیــن توزیــع 
درآمــد و رشــد اقتصــادی، مخــارج دولــت اســت. بــه ایــن صــورت كــه نامطلــوب شــدن 
توزیــع درآمــد، افزایــش مخــارج دولــت را در پــی دارد و افزایــش مخــارج دولــت، موجب 

كاهــش رشــد اقتصــادی می گــردد.
ــر رشــد اقتصــادی  ــدی ب ــری درآم ــر نابراب ــه ماحظــه شــد، نحــوه تأثی همان طــور ك
در مطالعــات تجربــی بســیار متفــاوت بــوده و ایــن در حالیســت كــه اكثریــت قریــب بــه 
اتفــاق ایــن تحقیقــات، ضمــن تصریــح رابطــه ای خطــی میــان ایــن دو متغیــر، بــر تأثیــر 
ــه  ــد و در انــدك مطالعــات ب ــر رشــد تأكیــد كرده ان ــری ب ــا منفــی نابراب خالــص مثبــت ی
ــا همان طــور  ــه شــده اســت. ام ــر پرداخت ــان ایــن دو متغی بررســی ارتباطــی غیرخطــی می
كــه اشــاره شــد، در مطالعــه حاضــر ضمــن تصریــح رابطــه ای غیرخطــی میــان نابرابــری 
درآمــدی و تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه، ســطح نابرابــری به عنــوان عامــل تعیین كننــده 
ــا اســتفاده از مــدل رگرســیون غیرخطــی  عامــت ایــن ارتبــاط در نظــر گرفتــه شــده و ب
انتقــال مایــم )S TR(، تأثیــر نابرابــری درآمــدی بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه ایــران 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
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روش
ــار  ــی دارای رفت ــری زمان ــای س ــی متغیره ــادی، برخ ــای اقتص ــاس نظریه ه ــر اس ب
غیرخطــی بــوده و لــذا رفتــار آنهــا در طــی زمــان ثابــت نمی باشــد. بنابرایــن بــرای مطالعــه 

اینگونــه متغیرهــا بایســتی از روشــهای غیرخطــی بهــره گرفــت. یكــی از مدلهــای غیرخطی 
ــیون  ــدل رگرس ــرد، م ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــری زمان ــات س ــه در ادبی ــد ك مفی
انتقــال مایــمS TR( 1( اســت. در ایــن مدلهــا، انتقــاالت بیــن رژیمهــای مختلــف توســط 
ــال  ــن می شــود. اســتفاده از روش رگرســیون انتق ــی3 تبیی ــع نمای ــا تاب ــع الجســتیك2 ی تاب

مایــم در ایــن تحقیــق، مزایایــی بــه شــرح ذیــل داشــته اســت:
ــد  ــر رش ــدی ب ــری درآم ــر نابراب ــد، تأثی ــرح ش ــه مط ــری ك ــی نظ ــق مبان 1- مطاب
اقتصــادی ممكــن اســت خالــص )مثبــت یــا منفــی( نبــوده و بســتگی بــه ســطح نابرابــری 
كــه سیســتم در آن قــرار دارد، داشــته باشــد. بنابرایــن نكتــه فــوق بایــد در مطالعــه تأثیــر 
نابرابــری بــر رشــد مدنظــر قــرار گیــرد كــه مــدل S TR قابلیــت لحــاظ نمــودن ایــن امــر 

را دارد.
2- در مــدل S TR، تغییــر در رژیمهــا یــا شكســتهای ســاختاری بــه صــورت درونــزا 
توســط مــدل مشــخص می شــود، بنابرایــن نیــازی بــه وارد كــردن متغیــر موهومــی و یــا 

ــه شكســت ســاختاری نیســت. بررســی جداگان
ــان  ــر اینكــه قابلیــت مشــخص كــردن تعــداد دفعــات و زم 3- مــدل S TR عــاوه ب
تغییــر رژیــم را دارد، ســرعت انتقــال از یــك رژیــم بــه رژیــم دیگــر را نیــز ارائــه می دهــد.
ــویرتا4 )2004(  ــط تراس ــه توس ــتیك ك ــع الجس ــا تاب ــتاندارد ب ــدل S TR اس ــك م ی

معرفــی شــده اســت، به صــورت معادلــه )1( می باشــد:
1. Smooth Transition Regression   
2. loges tic function
3. exponentian function
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φ بــردار پارامترهــای خطــی  در ایــن رابطــه، zt بــرداری شــامل متغیرهــای برونــزای مــدل، 
و θ بــردار پارامترهــای غیرخطــی مــدل می باشــد. تابــع G نیــز كــه یــك تابــع الجســتیك 
ــع،  ــن تاب ــم دیگــر اســت. در ای ــه رژی ــی ب ــال از رژیم می باشــد، نشــان دهنده نحــوه انتق
ــا نقطــه  γ پارامتــر یكنواختــی1 و c نشــان دهنده حــد آســتانه ی s نشــانگر متغیــر انتقــال، 
ــدار بیــن صفــر و  ــع پیوســته و كران ــع انتقــال G یــك تاب ــم اســت. تاب ــر رژی وقــوع تغیی
ــكاران2  ــك و هم ــط ون دای ــده توس ــث ش ــدل S TR بح ــن در م ــد. درضم ــك می باش ی
ــود  ــا خ ــی ی ــد زمان ــر درون زا، رون ــای متغی ــد وقفه ه ــال s می توان ــر انتق )2000(، متغی
 γ متغیــر برونــزا باشــد و پارامتــر k نیــز تعــداد دفعــات تغییــر رژیــم می باشــد. همچنیــن 
ــر ســریع تر  γ، تغیی ــر بیشــتر ــوده و مقادی ــن رژیمهــا ب ــال بی ــده ســرعت انتق نشــان دهن
ــی  ــوده و زمان ــگاه G=1 ب cst آن 〉 γ→∞ و  ــه  ــی ك ــم را نشــان می دهــد. هنگام رژی
ــدل  ــك م ــه ی ــه 1 ب ــت رابط ــن حال ــود، در ای ــد ب ــت G=0 خواه cst اس 〈 ــه  ــم ك ه
ــه  ــه 1 ب ــد، رابط γ→0 می باش ــه  ــم ك ــی ه ــود. هنگام ــل می ش ــتانه ایTR( 3( تبدی آس

یك مدل خطی تبدیل می شود.
برآورد مدلهای S TR در سه مرحله به ترتیب ذیر صورت می گیرد:

1- تشــخیص مــدل: شــروع ایــن مرحلــه بــا تصریــح یــك مــدل خطــی AR اســت 
1. smoothness parameter
2. Van Dijk 
3. threshold model

0〉γ
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كــه بــه عنــوان نقطــه شــروع تحلیــل مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ادامــه ایــن مرحلــه 
ــری در  ــا، انتخــاب s t و تصمیم گی ــان متغیره ــی می ــه غیرخط ــون وجــود رابط ــامل آزم ش

ــم می باشــد. ــر رژی ــات تغیی ــداد دفع ــورد تع م
2- بــرآورد مــدل: ایــن مرحلــه شــامل یافتــن مقادیــر مناســب اولیــه بــرای بــرآورد 
غیرخطــی و بــرآورد مــدل بــا اســتفاده از الگوریتــم نیوتــن – رافســون1 و روش حداكثــر 

می باشــد. درســت نمایی 
3- ارزیابــی مــدل: در ایــن مرحلــه، معمــوالً آزمونهــای مختلفــی نظیــر آزمــون نبــود 
خطاهــای خودهمبســتگی، ثابــت بــودن پارامترهــا بیــن رژیمهــای مختلــف، نبــود رابطــه 
غیرخطــی باقیمانــده در پســماندها، ناهمســانی واریانــس و آزمــون نرمــال بــودن صــورت 

می پذیــرد.

 آزمون وجود رابطه غیرخطی میان متغیرها
ــخیص  ــوع LS TR و تش ــی از ن ــه غیرخط ــود رابط ــی وج ــرای بررس ــون ب ــن آزم ای
متغیــر انتقــال و مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. اگــر متغیــر انتقــال s t عنصــری از zt در نظــر 

ــرده می شــود: ــه كار ب ــه )2( ب ــی معادل ــه شــود، رگرســیون تقریب گرفت

j
tt

j
jtt szzy ~3

1
0 ∑

=

′+′= ββ
)2(

) می باشــد. اگــر s t قســمتی از zt نباشــد، معادلــه )3( را خواهیــم  )′= tt zz ~,1 كــه در آن، 
شت: ا د

1. Newton-Raphson
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 H0=β1= β2= ــت بصــورت ــن حال ــدل در ای ــودن م ــر خطــی ب ــی ب ــر مبن ــه صف فرضی

 F ــاره ــز آم ــه نی ــون فرضی ــرای آزم ــورد اســتفاده ب ــون م ــاره آزم ــه آم β3=0 می باشــد ك

ــون، وجــود رابطــه  ــن آزم ــر در ای ــه صف ــول فرضی ــی در صــورت قب ــه عبارت می باشــد. ب
غیرخطــی در الگــو بــه كلــی رد شــده و معادلــه به صــورت خطــی بــرآورد می شــود؛ امــا 
ــاره F، وجــود  ــه آم ــون فرضی ــر اســاس آزم ــر ب ــه صف ــرش فرضی در صــورت عــدم پذی
ــرد. ــال صــورت می گی ــر انتق ــوع LS TR محــرز و تشــخیص متغی ــی از ن ــه غیرخط رابط

تعیین نوع مدل
پــس از آنكــه فرضیــه خطــی بــودن رابطــه میــان متغیرهــا در مرحلــه قبــل رد و وجــود 
رابطــه غیرخطــی از نــوع LS TR محــرز شــد، بایــد بــرای تشــخیص نــوع مــدل غیرخطــی 
)LS TR2 ، LS TR1 یــا ES TR(، آزمونهــای زیــر بــر روی مــدل كمكــی معرفــی شــده 

در معادلــه )2( انجــام پذیــرد:
H04: β3=0 -1

H03:β2=0  β3=0 -2

H02:β1=0  β2= β3=0 -3

 ،F3 ،F4 ــا ــب ب ــه ترتی ــاد شــده ب ــر ی ــای صف ــه فرضیه ه ــوط ب ــای مرب ــاره آزمونه آم
 LS TR2 یكــی از مدلهــای ،H03 نشــان داده می شــوند. در صــورت رد فرضیــه F2 و
)مــدل LS TR بــا دو بــار تغییــر رژیــم( یــا ES TR )مــدل انتقــال رژیــم نمایــی( تأییــد و 
ــا آزمــون فرضیــه صفــر c1=c2 می تــوان یكــی از ایــن دو را بــه  انتخــاب می شــود كــه ب
عنــوان الگــوی بهینــه انتخــاب كــرد. در صــورت رد فرضیه هــای H04 و H02 نیــز الگــوی 



111      111      

رابطة نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران

ــاب  ــی انتخ ــوی نهای ــوان الگ ــم( به عن ــر رژی ــار تغیی ــك ب ــا ی ــدل LS TR ب LS TR1 )م

می شــود.

آزمون نبود خطای خودهمبستگی
ــرآورد الگوهــای اقتصادســنجی، نبــود ارتبــاط میــان  یكــی از فــروض كاســیك در ب
ــن  ــی اســت. نقــض ای ــف زمان ــای مختل ــا( در دوره ه ــا خطاه ــا ی پســماندها )باقیمانده ه
ــدل  ــر م ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــاد می كن ــتگی1 ایج ــام خودهمبس ــه ن ــكلی ب ــرض، مش ف
كاســیك فــرض مــی كنــد كــه جــزء اخــال مربــوط بــه یــك مشــاهده، تحــت تأثیــر جزء 
اخــال مربــوط بــه مشــاهده دیگــر قــرار نمــی گیــرد. آزمــون نبــود خطــای خودهمبســتگی 
در مدلهــای S TR توســط تراســویرتا )1998( معرفــی شــده كــه حالــت خاصــی از آزمــون 
ــردن  ــرس ك ــامل رگ ــون ش ــن آزم ــت. ای ــری2 اس ــط گادف ــده توس ــث ش ــی بح عموم
ــی  ــتقات جزئ ــودش و مش ــه دار خ ــای وقف ~tu روی باقیمانده ه ــرآوردی  ــای ب باقیمانده ه

تابــع حداكثــر درســتنمایی نســبت بــه پارامترهــای مــدل اســت.

آزمون نبود رابطه غیرخطی باقیمانده ها در پسماندها
ــت غیرخطــی بــودن باقیمانده هــای3 مــدل  ــرآورد مــدل S TR، می بایس پــس از ب
ــا  ــی باقیمانده ه ــدل غیرخط ــوع م ــه ن ــد ك ــرض می كن ــون ف ــن آزم ــود. ای ــی ش بررس

ــد: ــه )4( می باش ــكل معادل ــه ش ــف ب ــه مخال ــت. فرضی ــوع S TR اس ــاره از ن دوب
( ) ( ) ttttttt uscHzscGzzy +′+′+′= 222111 ,,,, γψγθφ

)4(( )2,0 σiidut ≈

ــی  ــا از G كاف ــل رابطــه غیرخطــی، اســتفاده تنه ــح كام ــرای توضی ــد ب ــوان می كن ــه عن ك
1. tes t of no autocorrelation
2. Godfrey
3. tes t of no remaining nonlinearity
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نبــوده و تابــع انتقــال دیگــری مثــل H نیــز می بایســت در الگــو وارد گــردد. بــرای آزمــون 
ــه )5( اســتفاده می شــود: ایــن فرضیــه از تقریــب خطــی مــدل بــه شــكل معادل

( ) *
2

3

1
1110

~,, t
j
tt

j
jtttt uszscGzzy +′+′+′= ∑

=

βγθβ )5(

ــع  ــتقات تاب ) و مش )′′′′ 3
2

2
22

~,~,~
tttttt szszsz ~tu روی  ــردن  ــرس ك ــیله رگ ــون به وس ــن آزم ای

ــه پارامترهــای مــدل انجــام می گیــرد. فرضیــه صفــر مبنــی  حداكثــر راســتنمایی نســبت ب
ــت: ــر اس ــورت زی ــا به ص ــودن باقیمانده ه ــی ب ــدم غیرخط ــر ع ب

H0 : β1 = β2 = β3

انتخاب s2t می تواند از میان متغیرهای موجود در zt بوده و یا همان s1t باشد.

آزمون ثابت بودن پارامترها در رژیمهای مختلف
ــای  ــن رژیمه ــا بی ــودن پارامتره ــت ب ــه ثاب ــون فرضی ــارت از آزم ــون عب ــن آزم ای
ــا در  ــودن پارامتره ــت ب ــون ثاب ــی آزم ــت )یعن ــا اس ــر پارامتره ــل تغیی ــف1 در مقاب مختل

بخشهای خطی و غیرخطی(. مدل جایگزین به صورت معادله )6( نوشته می شود:

( ) ( ) ( ) ttttt uscGztzty +′+′= ,,γθφ )6(

كه در آن معادالت 7 تا 10 برقرار می باشند:

( ) ( )*,, tcHt φφφφ γλφφ += )7(

( ) ( )*,, tcHt θθθθ γλθθ += )8(

( )2,0 σiidut ≈ )9(

1. tes t of parameter cons tancy 
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T
tt =* )10(

ــن  ــرای ای ــد. ب ==0 می باش φθ γγ ــر  ــا، بیانگ ــر در پارامتره ــدم تغیی ــر ع ــه صف و فرضی
ــه  γ و c ب ــای  ــات پارامتره ــرض ثب ــا ف ــاال ب ــیون غیرخطــی ب ــب رگرس ــور، از تقری منظ

ــود: ــتفاده می ش ــه )11( اس ــكل معادل ش

( ) ( ) ( ) **
3

1
3

*
3

1
0 ,, tt

j
t

j
j

j
t

j
jtt uscGtztzzy +′+′+′= ∑∑

=
+

=

γβββ )11(

كه این كار را می توان برای سه تابع انتقال دیگر به شكل معادله )12( انجام داد:

( ) ( )
2
1exp1,,

1

1

** −
















−−+=
−

=
∏

K

k
kcttcH γγ , 0〉γ )12(

. φθ γγ = برای k=1,2,3 و با فرض 
ــای  ــون خطاه ــد، آزم ــوان می كنن ــكاران )2000( عن ــك و هم ــه ون دای ــور ك همان ط
ــا در  ــی باقیمانده ه ــه غیرخط ــود رابط ــا و وج ــودن پارامتره ــت ب ــتگی، غیرثاب خودهمبس
پســماندها بــه عنــوان آزمونهــای اصلــی در ارزیابــی مدلهــای S TR بــه شــمار می رونــد. 
ــای  ــی مدله ــرای ارزیاب ــز ب ــماندها نی ــودن پس ــال ب ــای ARCH و نرم ــاوه آزمونه به ع

ــد. ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــف م ــات مختل S TR در مطالع

یافته ها
تحلیل تجربی تأثیر نابرابری درآمدی بر تولید ناخالص داخلی سرانه

ساختار الگو و داده های آماری
ــدار مشــخصی  ــان، وجــود مق ــده بســیاری از اقتصاددان ــه عقی ــه اینكــه ب ــا توجــه ب ب
ــری در اقتصــاد، طبیعــی و حتــی ضــروری می باشــد، ســوالی كــه مطــرح می باشــد  نابراب
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ایــن اســت كــه چــه مقــدار نابرابــری بــرای رشــد مفیــد و چــه ســطحی از آن مضــر اســت. 
عمــده مطالعــات صــورت گرفتــه در زمینــه تأثیــر نابرابــری درآمــد بــر رشــد اقتصــادی، 
ــطوح  ــات، س ــن مطالع ــذا در ای ــد، ل ــح نموده ان ــن دو تصری ــان ای ــی می ــه ای خط رابط

نابرابــری هیــچ نقشــی در تعییــن نــوع رابطــه بــازی نكــرده و بنابرایــن مضــر یــا ســودمند 
بــودن نابرابــری در آنهــا مطــرح نمی باشــد و در واقــع در ایــن مطالعــات، تأثیــر نابرابــری 
ــدود  ــدة مع ــی در عم ــت. از طرف ــده اس ــی ش ــدازه آن بررس ــر از ان ــد، صرف نظ ــر رش ب
ــای  ــح تفاوته ــر توضی ــد ب ــد، تأكی ــح كرده ان ــی را تصری ــه ای غیرخط ــه رابط ــی ك مطالعات
نتایــج، بــا اســتفاده از عوامــل تعیین كننــده رشــد یــا ســطوح درآمــد ســرانه كشــورها شــده 

و بــه ســطوح نابرابــری توجهــی نشــده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد، در ایــن مطالعه پــس از انجــام آزمونهایــی در جهت شناســایی 
ماهیــت رابطــه میــان نابرابــری و تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه، رابطــه ای غیرخطــی میــان 
ــری  ــاط، خــود نابراب ــن ارتب ــده ای ــن كنن ــی تعیی ــر اصل ــه متغی ــرض ك ــن ف ــا ای ــن دو ب ای
ــه  ــق ب ــدل تحقی ــه م ــكل اولی ــور، ش ــن منظ ــرای ای ــود. ب ــه می ش ــر گرفت ــت در نظ اس

ــود: ــح می ش ــه )13( تصری صــورت معادل
ttt uGiniGDPPER ++= 21 ββ )13(

كــه در آن؛ GDPPER تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه )بــه عنــوان نماینــده متغیــر رشــد 
tu جــزء  ــری درآمــدی( و ــده نابراب ــوان نماین ــه عن ــی )ب اقتصــادی(، Gini ضریــب جین

ــد. ــال می باش اخ
ــك اطاعــات  ــه در الگــو از بان ــه كار رفت ــر ب ــه هــر دو متغی ــوط ب ــام مرب ــار و ارق آم

ــده اســت.1  ــتخراج گردی ــران اس ــوری اســامی ای ــزی جمه ــك مرك ــی بان ــریهای زمان س

1. عدد ضریب جینی مربوط به سال 1360 براساس میانگین سالهای 1359 و 1361 برآورد شده است.
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ــت  ــه قیمتهــای ثاب ــد ناخالــص داخلــی ســرانه )ب ــر تولی ــد متغی نمــودار شــماره )1(، رون
ــد  ســال 1383( را در دوره زمانــی مــورد مطالعــه نشــان می دهــد. درضمــن، نمــودار رون

ــه می شــود. ــرآورد الگــو ارائ ــی در قســمت ب ــب جین ــر ضری متغی
نمودار )1( روند متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه طی سالهای 1348-1393

برآورد الگو و تحلیل یافته ها
نخســتین گام بــرای بــرآورد مدلهــای S TR، تعییــن وقفه هــای بهینــه متغیرهــای مــورد 

اســتفاده در الگــو می باشــد. بــرای ایــن منظــور می تــوان از مقایســه معیارهــای اطاعــات 
آكائیــك1، شــوارتز2 و حنــان كوئیــن3 یــا اینكــه از بررســی شــكل خودهمبســتگی متغیرهــا 
اســتفاده نمــود. بــا بررســی هــر دو روش، تعــداد وقفــه بهینــه یــك بــرای هــر دو متغیــر 

ــود. ــن می ش GDPPER و GINI تعیی

ــای  ــه آزمونه ــه ب ــا توج ــال ب ــع انتق ــوع تاب ــال و ن ــر انتق ــد متغی ــه بای ــن مرحل در ای
1. Akaike info criterion
2. Schwarz criterion
3. Hannan-Quinn criterion
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ــدول  ــا در ج ــن آزمونه ــج ای ــردد. نتای ــن گ ــی تعیی ــش روش شناس ــده در بخ ــریح ش تش
شــماره )2( گــزارش شــده اســت و همانگونــه كــه ماحظــه می شــود، الگــوی پیشــنهادی 
ــال  ــر انتق ــرای متغی ــی و ب ــال GDPPER(t-1) و GINI(t-1)، خط ــای انتق ــرای متغیره ب

 p-value ــه اینكــه كمتریــن مقــدار ــا توجــه ب GINI(t)، مــدل LS TR2 می باشــد، لیكــن ب

 GINI(t)می باشــد، لــذا متغیــر LS TR2 و مــدل GINI(t) مربــوط بــه متغیــر انتقــال F آمــاره
بــه عنــوان متغیــر انتقــال و مــدل الجســتیك بــا دو نقطــه آســتانه ای بــه عنــوان مــدل بهینــه 

ــود. ــاب می ش انتخ
جدول )2( انتخاب متغیر انتقال و نوع الگو

متغیر انتقالp-valueالگوی پیشنهادی

Linear3/7506e-1GDPPER(t-1)

LS TR21/4465e-2GINI(t)

Linear1/7866e-1GINI(t-1)

اكنــون بــرآورد الگــو انجــام می گیــرد كــه بــا توجــه بــه غیرخطــی بــودن الگــو، ایــن 
ــرآورد شــروع می شــود. پــس از مشــخص  ــرای ب ــه مناســب ب ــر اولی ــن مقادی ــا یافت كار ب
ــن- رافســون و حداكثرســازی  ــم نیوت ــا اســتفاده از الگوریت ــه، الگــو ب ــر اولی شــدن مقادی
ــده  ــزارش ش ــل گ ــرآورد در ذی ــج ب ــود. نتای ــرآورد می ش ــا ب ــتنمایی پارامتره ــع راس تاب

ــند(. ــاره t می باش ــان دهنده آم ــز نش ــل پرانت ــداد داخ ــت: )اع اس
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GDPPERt=[278/81+ 0/98GDPPER(t-1)+3389/73GINI(t)

t-s tat (0.6327) (>0.0001) (0.0704)

-3929/92GINI(t-1)]+[-354/06-0/93GDPPER(t-1)

(0.0153) (0.6734) (0.0010)

-12466/62GINI(t)+18940/53GINI (t-1)]*[G(y,c,st)]

(0.0127) (0.0012) 
y= 25/2574 C1= 0/3838 C2= 0/4605

ــه كــه ماحظــه می شــود، الگــو دارای یــك ســاختار دو رژیمــی اســت.  همان گون
درضمــن بــه جــز پارامترهــای عــرض از مبــدأ در هــر دو قســمت كــه غیرمعنــادار هســتند 
و ضریــب GINI(t) كــه در ســطح اعتمــاد 90 درصــد معنــادار اســت، ســایر ضرایــب در 
ســطح اعتمــاد 95 درصــد معنــادار می باشــند. مقــدار گامــا در حــدود 25/26 نیــز حاكــی 

از شــیب بــاالی انتقــال در نقــاط حــد آســتانه ای می باشــد.

بــا توجــه بــه اینكــه در رژیــم اول )قســمت خطــی(، G=0 و در رژیــم دوم )قســمت 
غیرخطــی(، G=1 می باشــد، بنابرایــن در مــورد رژیــم اول خواهیــم داشــت:

GDPPERt=[278/81+ 0/98GDPPER(t-1)+3389/73GINI(t)         
-3929/92GINI(t-1)

و همچنین برای رژیم دوم:

GDPPERt=[-75/25+ 0/05GDPPER(t-1)-9076/89GINI(t)         

+15010/61GINI(t-1)

ــا 540/19- و در رژیــم  ــر ب جمــع ضرایــب متغیــر ضریــب جینــی در رژیــم اول براب
ــد  ــر تولی ــری درآمــدی ب ــر نابراب دوم معــادل 5933/72 می باشــد كــه نشــان می دهــد تأثی
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ــت  ــم دوم مثب ــی و در رژی ــم اول )قســمت خطــی( منف ــی ســرانه در رژی ــص داخل ناخال
بــوده اســت. درضمــن شــدت ایــن تأثیــر در رژیــم دوم بیشــتر بــوده اســت. ایــن موضــوع 
ــد ناخالــص داخلــی ســرانه و  ــل تولی ــری درآمــدی در مقاب ــار غیرخطــی نابراب ــد رفت مؤی

بنابرایــن تأثیــر متفــاوت آن بــر ایــن متغیــر می باشــد. بدیــن ترتیــب وجــود رابطــه مثبــت 
ــری درآمــدی و رشــد اقتصــادی رد می شــود. ــان نابراب ــا منفــی خالــص می ی

نمــودار )2(، ســالهای مربــوط بــه نظــام اول و دوم را بــا توجــه به مقــدار آســتانه ای ضریب 
جینــی )0/3838( و دوره زمانــی مــورد مطالعــه )1393-1348( مشــخص می كنــد. بــا توجــه 
بــه نمــودار، ســالهای 89-48 جــزء رژیــم اول و رژیــم دوم شــامل ســالهای 93-90 می باشــد.

نمودار )2( روند متغیر ضریب جینی طی سالهای 1348-1393

ــدار  ــوان مق ــد به عن ــادل 0/3838 می توان ــی مع ــب جین ــدد ضری ــت ع ــن حال در ای
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــده تولی ــه حداكثركنن ــود ك ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــن متغی ــه ای بهین
ــق  ــری از طری ــم، افزایــش نابراب ــن رق ــر از ای ــی در نرخهــای پایین ت ســرانه می باشــد. یعن
كانالهایــی كــه تشــریح شــد، می توانــد منجــر بــه افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه 
گــردد و برعكــس در نرخهــای باالتــر نیــز عواملــی باعــث كاهــش ایــن متغیــر می گردنــد.
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ارزیابی الگو
همان طــور كــه در قســمت روش شناســی تحقیــق بحــث گردیــد، در ایــن مرحلــه بــه 

بررســی و آزمــون خطاهــای احتمالــی در مرحلــه بــرآورد پرداختــه می شــود.

آزمون نبود خطای خودهمبستگی
ــر 0/06، 0/04،  ــه ترتیــب براب ــرای 8 وقفــه ب ــن آزمــون ب ــاره F ای ارزش احتمــال آم
0/09، 0/18، 0/06، 0/06، 0/09، و 0/12 بــرآورد گردیــده اســت. بــر اســاس ایــن ارزش 
ــه جــز  ــود خطــای خودهمبســتگی ب ــر نب ــی ب ــون مبن ــن آزم ــر ای ــه صف ــا، فرضی احتماله

ــد شــده اســت. ــاد 95 درصــد تأیی ــا در ســطح اعتم ــی وقفه ه ــرای تمام ــه دوم، ب وقف

آزمون باقی نماندن رابطه غیرخطی باقیمانده ها در پسماندها
ــر  ــه صف ــون )0/535(، فرضی ــن آزم ــرای ای ــده ب ــرآورد ش ــدار F ب ــه مق ــا توجــه ب ب
ــد می شــود.  ــی در ســطح اعتمــاد 95 درصــد تأیی ــود رابطــه غیرخطــی اضاف ــر نب ــی ب مبن
ــا را  ــان متغیره ــی می ــه غیرخط ــت رابط ــته اس ــی توانس ــرآوردی به طوركل ــوی ب ــذا الگ ل

ــد. ــح كن تصری

آزمون ثابت بودن پارامترها در رژیمهای مختلف
ارزش احتمــال آمــاره F ایــن آزمــون بــرای تابــع انتقــال H2، 0/004 بــرآورد گردیــده 
اســت كــه بــر اســاس آن، فرضیــه صفــر ایــن آزمــون مبنــی بــر یكســان بــودن ضرایــب در 

قســمت خطــی و غیرخطــی در ســطح احتمــال 95 درصــد رد می شــود.
از طرفــی، عــاوه بــر ایــن آزمونهــای اصلــی در مدلهــای S TR، می تــوان از آزمونهــای 
ــای وجــود  ــرای بررســی خطاه ــب ب ــه ترتی ــه ب ــز ك ARCH-LM و Jarque-Bera نی

ــج  ــق نتای ــرد. مطاب ــره ب ــند به ــا می باش ــودن باقیمانده ه ــال نب ــس و نرم ــانی واریان ناهمس
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2χ بــه ترتیــب برابــر 0/91 و 0/94  آزمــون ARCH-LM، ارزش احتمــال آماره هــای F و 
بــرآورد گردیــده اســت. بــر اســاس ارزش احتمــال هــر دوی ایــن آماره هــا، فرضیــه صفــر 
آزمــون فــوق مبنــی بــر نبــود ناهمســانی واریانــس شــرطی خودرگرســیونی )ARCH( در 

ســطح اعتمــاد 95 درصــد پذیرفتــه می شــود. عــاوه بــر ایــن، بــر اســاس نتایــج آزمــون 
ــه  ــن فرضی ــوده و بنابرای ــا 0/13 ب ــر ب ــاره Jarque-Bera براب ــدار آم ــودن، مق ــال ب نرم

صفــر مبنــی بــر نرمــال بــودن پســماندها در ســطح اعتمــاد 95 درصــد تأییــد می شــود.
لــذا در كل، مطابــق نتایــج آزمونهــای ارزیابــی مــدل، الگــوی غیرخطــی بــرآورد شــده 

ــود. ــی می ش ــول ارزیاب ــی قابل قب ــر كیف از نظ

بحث 
تأمیــن عدالــت اجتماعــی و رفــع فقــر و محرومیــت از طریــق ایجــاد تعــادل در توزیــع 
ــون اساســی اســت. از  ــد قان ــورد توجــه و تأكی ــه، م ــان آحــاد جامع ــروت می ــد و ث درآم
ــر رشــد ســریع اقتصــادی  ایــن رو ضــروری اســت راهبردهــای توســعه كشــور مبتنــی ب
ــداف  ــاس اه ــر اس ــت گذاری ب ــزی و سیاس ــد و برنامه ری ــد باش ــه درآم ــع عادالن و توزی
فــوق صــورت گیــرد. در ایــن میــان، دو مقولــه رشــد اقتصــادی و توزیــع عادالنــه درآمــد 
ــی  ــند. گروه ــه می باش ــورد مجادل ــتند، م ــاد هس ــی اقتص ــات اساس ــه موضوع ــه ازجمل ك
ــه، توزیــع نابرابــر درآمــد  ــا اعتقــاد بــه وجــود تضــاد و ناســازگاری میــان ایــن دو مقول ب
ــان  ــل، مخالف ــد؛ در مقاب ــی می كنن ــروری تلق ــور ض ــر كش ــد ه ــه رش ــل اولی را در مراح
ــد،  ــوان ش ــًا عن ــه قب ــی ك ــه طرق ــدی ب ــری درآم ــش نابراب ــد افزای ــه معتقدن ــن نظری ای
مانــع رشــد اقتصــادی می شــود. در ایــن راســتا مطالعــه حاضــر در صــدد پاســخ بــه ایــن 
ســئوال اساســی بــود كــه »نابرابــری درآمــدی در ایــران چگونــه بــر رشــد اقتصــادی اثــر 
ــا  ــد و ی ــادی، مفی ــد اقتص ــه رش ــل ب ــیر نی ــری در مس ــا نابراب ــه »آی ــا اینك ــذارد؟« ی می گ
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ــال  ــری از روش رگرســیون غیرخطــی انتق ــا بهره گی ــن منظــور ب ــرای ای مضــر اســت؟«. ب
مایــم )S TR( و در دوره زمانــی 1391-1348، بــه بررســی تأثیــر نابرابــری درآمــدی بــر 

تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه ایــران پرداختــه شــد و نتایــج زیــر حاصــل گردیــد:
ــران در طــی  ــی ســرانه در ای ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــدی ب ــری درآم ــر نابراب 1- تأثی

ــد. ــی می باش ــاختار دو رژیم ــك س ــوده و دارای ی ــی ب ــی غیرخط ــورد بررس دوره م
2- عامــت ضریــب متغیــر جینــی )بــه عنــوان نماینــده نابرابــری درآمــدی( در رژیــم 
اول منفــی و در رژیــم دوم مثبــت بــرآورد شــد كــه ایــن موضــوع مؤیــد تأثیــر متفــاوت 
ــد ناخالــص داخلــی ســرانه می باشــد. بدیــن ترتیــب وجــود  ــر تولی ــری درآمــدی ب نابراب
رابطــه مثبــت یــا منفــی خالــص میــان ایــن دو متغیــر رد شــده و بنابرایــن علــت اختافــات 
مشــاهده شــده در نتایــج مطالعــات مشــابه، از همیــن حقیقــت ناشــی شــده كــه آنهــا ســطح 
ــان ایــن دو متغیــر در نظــر  ــاط می ــه عنــوان عامــل تعیین كننــده جهــت ارتب ــری را ب نابراب

نگرفته انــد. 
3- تعییــن مقــداری بهینــه بــرای متغیــر ضریــب جینــی معــادل 0/3838 كــه در ایــن 
ــرخ،  ــوده و در ســطوح كمتــر از ایــن ن ــرخ، تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه حداكثــر ب ن
افزایــش نابرابــری موجــب افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه شــده و برعكــس در 
ســطوح باالتــر از ایــن نــرخ، افزایــش نابرابــری درآمــدی منجــر بــه كاهــش ایــن متغیــر 

می شــود.
ــه  ــت ك ــن اس ــت ای ــر گرف ــق حاض ــای تحقی ــوان از یافته ه ــه می ت ــری ك نتیجه گی
ــم  ــیار مه ــادی بس ــد اقتص ــه رش ــل ب ــیر نی ــدی در مس ــری درآم ــر نابراب ــش و تأثی نق
ــراه  ــه نوعــی می بایســت از سیاســت »رشــد هم می باشــد و سیاســت گذاران در كشــور ب
بــا توزیــع« پیــروی كــرده و در جهــت كاهــش نابرابــری درآمــدی و افزایــش ســهم طبقات 
ــه قابل توجــه آن اســت  ــا نكت ــد. ام ــه گام بردارن ــه متوســط جامع ــژه طبق ــد، به وی كم درآم
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كــه سیاســتهای اتخــاذی بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بایــد ضمــن توجــه خــاص 
بــه ایــن مقولــه، حصــول نــرخ بهینــه نابرابــری درآمــدی را )از طریــق اهرمهــای بازتوزیــع 
ــا  ــع درآمده ــری در توزی ــر كاهــش نابراب ــی ب ــی مبتن ــتهای فقرزدای ــم از سیاس ــد اع درآم

ــای  ــات از گروهه ــذ مالی ــد و اخ ــای هدفمن ــتفاده از یارانه ه ــا اس ــدد آن ب ــع مج و توزی
ــد.  ــرار دهن ــد( در دســتور كار خــود ق پردرآم
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