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 چکيده

 مهمثی  مباحث   در کنار درآمد عادالنه توزیع و اقتصادی عدالت

 هموارهبیکاری،  و تورم نرخ کاهش اقتصادی، ی توسعه و رشد چون

توزیع عادالنه درآمثد و  . بوده است اقتصاددانان غالب ی دغدغه مورد

کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه اسثممی کثه دارای منثابع    

بسیار است و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نثابرابری درآمثدی   

. گذاری صحیح یک امر ضروری و بثدیهی اسثت   به منظور سیاست

گذاری مستقیم خارجی  تجارت و سرمایه هدف این مقاله بررسی اثر

براسثا  مبثانی نظثری و    . بر توزیع درآمد در کشثور ایثران اسثت   

گردد کثه در آن نثابرابری درآمثدی     می مطالعات تجربی مدلی ارائه

تولیثد   تابعی از چند متغیر اعثم از سثهم تجثارت در   ( ضریب جینی)

د تولیث  گثذاری مسثتقیم خثارجی در    ناخالص داخلی و سهم سثرمایه 

گثذاری  تأثیرفرضیه تحقیق . شود می ناخالص داخلی، در نظر گرفته

گذاری مستقیم خارجی برکثاهش نثابرابری    مثبت تجارت و سرمایه

هثای   روش خثود توضثیح بثا وقفثه    . درآمدی در کشور ایران اسثت 

میثان متغیرهثا بثه کثار      مدت بلندگسترده برای بررسی وجود رابطه 

مدت و تصحیح خطثا   های بلند گرفته شده و ضرایب مربوط به مدل

 7331تثا   7331سثال از سثال   33در مورد نابرابری درآمدی بثرای  



نتایج حاصثله نشثان دهنثده وجثود یثک رابطثه       . اند برآورد گردیده

افثاایش تجثارت منجثر بثه     رها اسثت و اینکثه   مدت بین متغیّ بلند

مسثتقیم   گثذاری  سثرمایه کاهش نابرابری درآمدی و افاایش جذب 

 .شود می مدت فاایش نابرابری درآمدی در بلندخارجی سبب ا

 مقدمه

فقر یکی از وجوه تشثابه کشثورهای در حثال توسثعه اسثت و      

، انثد  معضلی است که بیشتر جوامع در ادوار مختلف با آن روبرو بوده

همچنین فقر عامل بسیاری از معضمت دیگر نظیر افاایش مرگ و 

انثدازه و وسثعت   . باشد می ...میر، کاهش زاد و ولد، ناامنی و فساد و 

سثطح متوسثد درآمثد ملثی،     : فقر در هر کشور تابع دو عامل است

واضح است کثه در هثر سثطحی از    . درجه نابرابری در توزیع درآمد

باشثد میثاان فقثر    تر  درآمد ملی سرانه، هرچه توزیع درآمد ناعادالنه

نابرابر درآمد سبب افاایش فاصله و شثکاف  توزیع . [7] بیشتر است

و هثثا  طبقثثاتی، کثثاهش انگیثثاه بثثرای کثثار، فقثثر گسثثترده، تثثنش 

 داری در نظام سثرمایه . شود می سیاسی و فساد فراگیر،های  درگیری

باشثد و   مثی  بینی حاکم بر آن فلسفه دئیسم ، که جهان(کاپیتالیسم)

راهکار مسلد رشد اقتصثادی بثاال    .دانند می خداوند را تنها آفریدگار

وز به روز افاایش یابثد هثر چنثد عادالنثه     است و باید درآمد ملی ر

در حالی که در نظام اسممی تاکید بسیار بثر عثدالت و   . توزیع نشود

، خداوند مومنان را امثر بثه   33در سوره نساء آیه . برابری شده است

کند و همچنثین خداونثد در قثرآن مقصثود      می برپائی قسد و عدل

 برپایی قسد و عثدل  خود را از فرستادن پیامبران، کتاب و میاان را

بنابراین عثدالت و توزیثع عادالنثه درآمثد اهمیثت بسثیار،       . داند می

هثای   توزیثع نثابرابر درآمثد از راه   . خصوصا در جوامع اسثممی دارد 

در تمثثام . مختلثثف بثثرای رشثثد و توسثثعه اقتصثثادی مضثثر اسثثت 

کشورهای جهان درجاتی از نابرابری درآمدی وجود دارد و اخثتمف  

مد اقشار ثروتمنثد و اقشثار فقیثر در هثر دو گثروه      بسیاری بین درآ

امثا شثکاف   . شود می کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یافت

بین قشر فقیر و غنی درکشورهای کمتثر توسثعه یافتثه معمثوال از     

از اینجاست که لاوم تحقیثق و  . کشورهای توسعه یافته بیشتر است

( شود می منجر به فقرکه )واکاوی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی 

شود زیرا با تحقیق و شناسایی عوامل موثر بر نثابرابری و   می آشکار

ایجاد یک سلسله از راهکارهای سیاستی و طرح ریای شثده بثرای   

هثا، باعث  کثاهش فقثر      کاهش نابرابری و عملیاتی کردن سیاست

 . کند می شده و بسیاری از معضمت جامعه را رفع

 ل نقش اساسی در زندگی اقتصادی بازیالمل امروزه تجارت بین

قابثل   صثورت  بثه اخیثر  هثای   حجم تجارت جهانی در دهه. کند می

شود کشورهایی که با سیاسثت   می توجهی افاایش یافته و مشاهده

بثه سثمت    انثد  جای جایگاینی واردات پیش رفته هتوسعه صادرات ب

 تثأثیر ، بنابراین تجارت اند صنعتی شدن و توسعه بیشتر حرکت کرده

ساایی در پیشرفت و شکوفایی اقتصادی دارد اینکه آیثا افثاایش    هب

 تجارت با دیگر کشورها و افاایش سهم تجارت در تولیثد ناخثالص  

 ی بر نابرابری درآمدی دارد، در ادامه به آن پرداختهتأثیرداخلی چه 

 . شود می

 مستقیم خثارجی  گذاری سرمایهاز طرفی به خاطر منافع ناشی از

 گثذاری  سرمایه. هستند FDIثر کشورها خواهان جذب بیشتر ، اک[2]

کشثور  )ی است که توسد آن، یثک کشثور   فرآیندمستقیم خارجی 

کشثور  )را در یثک کشثور دیگثر    هثا   ، مالکیت برخی از دارائی(مبدا

 بثه دسثت  هثا   به هدف کنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیثت ( میابان

 (.7331رضایی، )آورد  می

بثر نثابرابری    FDIتجثارت و   تثأثیر رسثی  هدف این تحقیق بر

: گثردد  مثی  درآمدی است، لذا فرضیه تحقیق به صورت ذیل مطرح

مثبثت و معنثاداری بثر نثابرابری      تثأثیر  مدت بلنددر  FDIتجارت و 

 .شثوند  مثی  درآمدی در اقتصاد ایران دارند و باع  کاهش نابرابری

 (ARDL) گسثترده  هثای   روش تحقیق الگوی خودتوضیح با وقفثه 

در مورد اقتصثاد   7331تا  7331سال از  33برای ها  باشد و داده می

در ادامه بحث  ابتثدا مبثانی نظثری و     . ایران جمع آوری شده است

بعد از آن مطالعات تجربی صورت گرفتثه  . شود می تئوریکی تشریح

در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است، در بخش بعد براسثا   

شثود و   مثی  ربثی گذشثته مثدل ارائثه    مبانی نظری و مطالعثات تج 

شوند و نتایج حاصثل از تخمثین مثورد بحث  و      می متغیرها تعریف

 گیرد و در نهایت راهکارهای سیاستی و عملی ارائثه  می بررسی قرار

 .گردد می
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 مبانی نظری. 1

 کاآسثا  .هسثتند  موثر درآمدی نابرابری بر سطح زیادی عوامل

 عوامل اقتصادی، توسعه و رشد دسته پنج به این عوامل را( 2003)

 و فرهنگثی  عوامثل تثاریخی،   عوامثل سیاسثی،   شناسی، جمعیت

یکی از عواملی  . کند می بندی تقسیم کمن اقتصاد عوامل و طبیعی

 شثدن  جهثانی  که اخیرا مورد توجه محققثین قثرار گرفتثه اسثت     

باشد که در اکثر تحقیقثات داخلثی تنهثا شثاخص بثاز بثودن        می

امثا در  . قثرار گرفتثه اسثت   مورد بحث    تجارت وارد مدل شده و

، باسثو و  (2070) [3]تحقیقات محققثین خثارجی نظیثر کاسثترو     

عثثموه بثثر ( 2077) [3] ، هثثرزر و ناننکمثث (2001) [1]جورجیثثا 

. مستقیم خارجی نیا وارد مدل شثده اسثت   گذاری سرمایهتجارت، 

مد آبر توزیع در FDIتجارت و  تأثیردر ادامه به بیان مبنای نظری 

 .شود می پرداخته

  تجارت و نابرابری درآمدی. 1-1

سیر تجثارت در دنیثا، کشثورهاا بثا اقتصثادا بسثته را بثه        

در ایثن   .هاا باز اقتصادا به صورت پویا، تغییر داده است سیستم

 7111توان از نظریه مایت مطلق آدام اسمیت در سثال   راستا مى

صادرات کاالهایى میمدا یاد کرد که کشورها تشویق به تولید و 

پث  از آدام   .شثدند کثه در آن مایثت مطلثق داشثته باشثند       مى

اسمیت، ریکاردو نظریه مایت نسبى را مطرح نمود که به نظریثه  

که در این نظریثه ریکثاردو اثبثات     .هاینه نسبى نیا معروف است

نمود که هر کشورا که در تولید یک کاال یا خدمت مایتى نسبى 

نداشته باشد، موفق خواهد بود و  مطلقت داشته باشد، اگرچه مای

عایدا و سثود آن بثه تمثامى کشثورهایى کثه بثه ایثن مبادلثه         

اوهلثین  نظریثه وفثور     -هکشثر  .پردازند، تعلق خواهد گرفثت  مى

عوامل را مطرح نمودند و اقتصثاددانان دیگثرا ماننثد جانسثون،     

، بنابراین نظریثه  .جونا، استالپر، ساموئلسن، آن دو را کامل کردند

صادر خواهد کرد که براا تولید آنها از منابع  هرکشورکاالهایى را

وفور خود نسبتا به مقدار زیاد استفاده کرده است و کاالهایى را  پر

 .وارد خواهد کرد که عوامل تولید آنها در کشثور کمیثاب هسثتند   

اوهلثین را بثه بوتثه     -سپ  نخستین کسى کثه نظریثه هکشثر   

ه براا آزمون فوق نسبت سثرمایه  آزمایش گذاشت لئونتیف بود ک

محاسثبه  را به تولید و نیروا کار براا صادرات و واردات آمریکثا  

نظریه تقسیم کار نثاقص را مطثرح کثرد و عقیثده      هاربرلر .نمود

المللثى، بثه هثر     الملل و نیا تجارت بین داشت که تقسیم کار بین

ا الزم را هثثا کشثثورا کثثه وارد اقتصثثاد جهثثانى شثثود توانثثایی 

خشد تا قادر به تخصص در تولید کاالهایى باشد که تولیثد و  ب مى

در نظثر وا   .پثذیر اسثت   تر امکان صدور آنها به نحو بهتر و ارزان

المللى و تجارت جهثانى از جملثه عوامثل اساسثى      تقسیم کار بین

 آورا بهایسثثتى اقتصثثادا و افثثاایش درآمثثد ملثثى اسثثت فثثراهم

 (.7133 ،[1]اسپنسر )

 اسثتاندارد  مثدل  عنثوان  بثه ( 7132) [1]هکشر، اوهلین  مدل

 تولید، عوامل بازار در کامل رقابت وجود با فرض الملل بین تجارت

 نسبی وفور را در کشورها نسبی مایت کنندة تعیین و اساسی عامل

. دانثد  مثی  (سرمایه و کار نیروی طبیعی، منابع زمین،)تولید  عوامل

 بثا  خثود  تجثارت  در یافتثه  توسعه کشورهای نظریه، این براسا 

 و سثرمایه  بثر  متکثی  خدمات توسعه کاالها و حال در کشورهای

 بثر  خثدمات متکثی   و کاالها مقابل در و صادر را ماهر کار نیروی

 رفع و آزادسازی پی در لذا. نمایند می وارد را کم مهارت کار نیروی

 باعث   کشورها از گروه دو این بین تجارت تجاری، افاایش موانع

 توسثعه یافتثه   کشورهای در کارگران غیرماهر برای تقاضا کاهش

 به سایرشراید، بودن ثابت فرض با تقاضا کاهش این و شد خواهد

 ایثن  بارگثی  کثه  گردد می منتهی آنها نسبی دستمادهای کاهش

 تغییرات به دستمادها حساسیت میاان به بر دستمادها گذاریتأثیر

 پثذیر  انعطثاف  بثا دسثتمادهایی   درکشورهایی .دارد بستگی تقاضا

 در حثال  کشثورهای  بثا  تجثارت  افاایش کانادا، و آمریکا همچون

 خواهد منجر مهارت کم کارگران نسبی دستماد کاهش به توسعه

 دارند، بیشتری انعطاف ناپذیری دستمادها درکشورهایی که و شد

درحثال   بثا کشثورهای   تجثارت  افثاایش  اروپایی، کشورهای مانند

 انجامید خواهد مهارت کم کارگران تربیش بیکاری به عمدتاً توسعه

 .(7111،[3]ماسی )

 در که آید می دست به اوهلین هکشر، مدل از معروف قضیۀ دو

 عوامل دیگر قیمت و دستمادها بر تجارت با اثرات مستقیم ارتباط

 قیمت برابری قضیه و [1] ساموئلسون استالپر، قضیۀ هستند، تولید

 توزیثع  بثر  را تعرفثه  وضع آثار ساموئلسوناستالپر،  قضیۀ .ها نهاده



 کاالهثای  قیمثت  افاایش .کند می بررسی تولید عوامل بین درآمد

ی غیثر  هثا  حمایثت  یثا  و بثاالتر  یهثا  تعرفثه  وضع دلیل به داخلی

 ای نهاده واقعی قیمت افاایش باع ( سهمیه وضع چون)ای  تعرفه

 در اگثر  مثثمً  .دارد بیشثتری  سهم کاال آن در تولید که شد خواهد

 زمثین  گندم تولید و در کمتر زمین و بیشتر کار نیروی رایانه تولید

 نشثان  قضثیه  ایثن  شود، می گرفته کار به کمتر کار نیروی و بیشتر

 کارگران واقعی دستماد رایانه واردات بر تعرفه وضع با دهد که می

 صثورت  ایثن  به بح  .یافت افاایش خواهد زمین اجاره به نسبت

 وارداتی قیمت کاالهای تعرفه وضع کوچک کشور یک در که است

 دهد که می افاایش تعرفه مقدار به صادراتی کاالهای به نسبت را

 کاالهثای  قیمثت  در مشثابه  افاایش کاالها بودن فرض همگن با

 بثه  نیثا  امثر  این و داشت پی خواهد در را واردات جایگاین داخلی

 بثه تولیثد   صثادراتی  کاالهای تولید از منابع انتقال باع  خود نوبه

 تبع به و تقاضا نتیجه در .گردید خواهد واردات جایگاین کاالهای

 شثدت  واردات جثایگاین  صنایع در که ای نسبی نهاده دستماد آن

 کثاربری  شثدت  کثه ای  نهاده  به نسبت دارد، تری فراوان کاربری

 واردات جایگاین کاالهای که آنجا از. یابد می افاایش دارد کمتری

 با است،تر  کمیاب کشور در که کنند می استفاده بیشتر ای نهادهاز 

وولثف  )یابثد   مثی  افثاایش هثا   نهاده این  نسبی قیمت تعرفه وضع

 را تقاضثا  کشثور  هثر  در تجثارت  آزادسازی بنابراین (.2000 ،[70]

 افثاایش  است،تر  فراوان کشور آن در نسبتاً که تولیدی نهاده برای

از . خواهثد رفثت   بثاالتر  نیا نهاده آن قیمت آن تبع به و داد خواهد

 کشورهای در و ماهر کار نیروی توسعه یافته کشورهای در که آنجا

 باشند، می نسبی فراوانی دارای غیرماهر کار توسعه نیروی حال در

 و تقاضا افاایش باع  از کشورها، گروه دو این بین تجارت آزادی

 در اما خواهد شد، یافته توسعه کشورهای در ماهر کارگران دستماد

 غیرمثاهر  کثارگران  دسثتماد  و تقاضا بر توسعه حال در کشورهای

 در کشثورهای  در تجثارت  آزادسثازی  نتیجه در. خواهد شد افاوده

 کثاهش  را نابرابری توسعه یافته، کشورهای خمف بر توسعه حال

 (. 7331نجارزاده و مهدوی راسخ، )داد  خواهد

 ایثن  طبثق  باشثد،  می ها نهاده قیمت برابری قضیه دوم قضیه

 بثین  در تولیثد  عوامثل  قیمثت  آزاد تجثاری،  رژیثم  وجود با قضیه

 یکسثان  درنهایثت  و نادیثک  یکدیگر به تجاری طرف کشورهای

 موجثب  المللثی  بثین  آزاد تجثارت  دیگثر  عبثارت  به. گردید خواهد

 برابثری  نیثا  و یکسثان  کثار  نیثروی  واقعثی  برابری دستمادهای

. شثود  مثی  کشثور  دو یکسثان در  یها سرمایه واقعی بهره یها نرخ

را  درآمثد  توزیثع  تجثاری  طرف کشورهای در آزاد تجارت بنابراین

 از برخثی  بثودن  واقعثی  غیر دلیل به البته .دهد می قرار تأثیر تحت

 یثک  در کامثل  رقابثت  شثراید  همچون وجثود  نظریه این فروض

 نقثل،  حمثل و  یهثا  هاینه وجود عدم فرض نیا و دوکاالیی دنیای

همان ) باشد می تئوریکی ساختار فاقدها  نهاده قیمت برابری نظریه

 (.منبع

تجارت بر رفاه و به  نوعی کثاهش فقثر و    تأثیراز طرفی دیگر، 

توان اینگونه بیان کرد که در صورت تجارت کشور با  می نابرابری را

کنثد   مثی  دنیای خارج قیمت کاالهای قابل مبادله در کشورها تغییر

 امکان دسترسی بهتر به کاالها و محصوالت جدید فراهمهمچنین 

هثای   همچنین تجارت بر درآمدهای دولت از محل مالیثات . آید می

در صورت آزاد بودن تجارت با پثایین بثودن   . گذارد می تأثیرتجاری 

قیمت کاالهای وارداتی و رقابت با کاالهای تولید داخثل و کثاهش   

مثردم افثاایش یافتثه    هثا درآمثدهای واقعثی     سطح عمومی قیمثت 

پثایین درآمثدی جامعثه، و بثر نثابرابری      هثای   مخصوصا در طبقثه 

همچنثین افثاایش صثادرات یثک مشثوق      . گذارد می تأثیردرآمدی 

برای تولید و درآمد بیشتر اسثت و نتیجتثا اشثتغال بیشثتر و سثطح      

دولثت در جهثت   هثای   سیاسثت . دستماد بیشتر را خثواهیم داشثت  

نمونه  عنوان بهشود  می افاایش درآمد افاایش تجارت بعضا منجر به

 باال انگیره فساد و قاچثاق را کثاهش  های  دولت با کم کردن تعرفه

را جارت بر رفاه و نابرابری درآمدی ت تأثیرتوان  می بنابراین. دهد می

تغییر قیمثت کاالهثای قابثل    : اول: بندی کرد به صورت ذیل دسته

: محصثوالت جدیثد، دوم  آنها بثه  تر  مبادله و دسترسی بهتر و آسان

تغییر دستمادهای نسبی نیروی کثار مثاهر و غیثر مثاهر و هاینثه      

بثر   تثأثیر : بثر اشثتغال افثراد فقیثر، سثوم      تأثیرسرمایه و در نتیجه 

تجاری و کثاهش توانثایی آن   های  درآمدهای دولت از محل مالیات

ایجثاد تغییثر در   : برای فقیران، چهارمهایی  برای تامین اعتبار برنامه

: بر رشد اقتصادی، پنجم تأثیرو نوآوری و  گذاری سرمایههای  نگیاها

منفثی  هثای   پثذیری اقتصثاد در برابثر شثو      بر میاان آسیب تأثیر

 (. 7337بنیستر و تاوگ، )خارجی 



 های بازرگانی بررسی  6931مهر و آبان  ـ 16 شماره 5

با میان آوردن بح  تجارت در ایران ذهن به سثمت صثادرات   

رود چرا که ایران بثا داشثتن منثابع عظثیم نفثت وگثاز از        می نفتی

صادرات نفتی زیثر بنثای   . کشورهای ثروتمند و غنی در جهان است

اقتصاد ایران است و ضروری است که بیشثتر درآمثد نفتثی صثرف     

های  هر ساله بودجه بخش .های مولد گردد در بخش گذاری سرمایه

وابستگی بثیش  شود  می مختلف کشور بر اسا  قیمت نفت تقسیم

از حد اقتصاد ایران به صادرات نفتی یکثی از بارگتثرین معضثمت    

 .گنجد نمی اقتصاد کشور است که بح  آن در این مقاله

در بخش صادرات غیر نفتی، فثروش کاالهثای مثازاد تولیثد و     

دسثت آوردن   هشثود و بث   مثی  مصرف منجر به افاایش تولیثد ملثی  

زایثی   ، اشثتغال و درآمثد  ریگثذا  سرمایهبازارهای جدید باع  ایجاد 

اما اگر کاالیی از کشور صادر شثود کثه مثورد نیثاز     . شود می بیشتر

داخلی باشد ممکن است به کاهش مصثرف منجثر    کنندگان مصرف

تواند برای اقتصاد ایثران   می شود و این دقیقا همان اتفاقی است که

بثه خصثو    )رخ داده باشد زیثرا بسثیاری از کاالهثای صثادراتی     

داخلثی   کننثدگان  مصرفهمچنان مورد نیاز ( کشاورزی محصوالت

است وصادرات آنها سبب کاهش مصرف داخلی و افثاایش قیمثت   

همین افاایش قیمت (. 7332تقوی وغروی نخجوانی، )شود  می انها

و صادرات کاالهای مورد نیاز داخل بر قدرت خریثد اقشثار ضثعیف    

شثود   می ری بیشترگذارد و منجر به نابراب می منفی تأثیرمد آوکم در

توان گفت که صادرات در همه مثوارد منجثر بثه کثاهش      نمی پ 

 .شود می نابرابری درآمدی

یکثثی از اهثثداف اصثثلی توسثثعه صثثادرات، ارتقثثای کیفیثثت  

 .محصوالت و باال بردن سطح دانش و فن آوری در کشثور اسثت  

این همان هثدفی اسثت کثه مهمتثرین ویرگثی راهبثرد توسثعه        

شثود و از آن رو اعمثال همامثان دو راهبثرد      مثی  صادرات تلقثی 

جانشینی واردات و توسعه صادرات در کشورهای آسثیایی موفثق   

بوده است که گسترش و توسعه صادرات موجبات رقابت و در پی 

آن بهبود کیفیت و فثن آوری را در محصثوالتی کثه تولیثد آنهثا      

ایثن در  . متکی برسیاست جانشینی واردات بوده فراهم کرده است

الی است که در ایران این مسئله به دست فراموشی سپرده شده ح

است و از یک سو به دلیثل درآمثدهای نفتثی، جثذابیت تبلیغثات      

سیاسی و ذینفع بودن دولت در برخی از صنایع سثودآور، سیاسثت   

یابد و از سوی دیگر، تکیه بر صثادرات   می جانشینی واردات ادامه

و تثثرین  ی بثثر سثثنتیشثثود کثثه تولیثثد آنهثثا مبتنثث مثثی کاالهثثایی

تقثوی و غثروی   )جوامع بشثری اسثت   های  آوری فنترین  ابتدایی

این در صورتی است که اگر توسثعه صثادرات   (. 7332نخجوانی، 

درایثثران بثثا جثثدیت بیشثثتر و بثثا فثثراهم شثثدن امکانثثات و زیثثر  

 بثر فقثر و نثابرابری   بساایی  تأثیرشد  می الزم اجراییهای  ساخت

ب پثثذیر بثثا اشثثتغال بیشثثتر در داشثثت چثثرا کثثه اقشثثار آسثثی مثثی

تولیدی و همچنین منتفثع شثدن از کاالهثای ارزان    های  کارخانه

این امکان نیا . رسیدند می ناشی از واردات به سطح باالتری ازرفاه

وجود دارد که در صورت آزادسازی تجاری و بیشتر شثدن سثطح   

واردات بجای صادرات و ورود کاالهای ارزان قیمت باع  از بثین  

پثذیری ندارنثد شثود و منجثر بثه       صنایعی که قدرت رقابت رفتن

بیکاری تعداد وسیعی از اقشار ضعیف و کم درآمد گثردد و منجثر   

بنابراین اینکه سطح تجارت بثاال  . به بدتر شدن توزیع درآمد گردد

ی بر نثابرابری درآمثدی خواهثد گذاشثت     تأثیرچه  با دنیای خارج

هثای   پثذیری بنگثاه   تبستگی به شراید اقتصادی، اوضاع و رقابث 

 .تولیدی داخل دارد

2-1 .FDI و نابرابری درآمدی 

جهثثانی و در قلمثرو اقتصثثادی از راه  هثای   رقابثت در عرصثثه 

هثای مختلثف اقتصثادی بثرای ایجثاد       در بخثش  گثذاری  سرمایه

از انثد  در کشورهایی که پث  . پذیرد می های شغلی صورت فرصت

هثای تثامین مثالی جهثت      ملی کمی دارند یکی از بهتثرین روش 

ات مثبثت و منفثی   تثأثیر اسثت کثه   FDI ، جثذب  گثذاری  سرمایه

کشورهایی که دارای سرمایه الزم . برکشور میابان خواهد گذاشت

از گام نهادن در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی عقثب   اند نبوده

که همین امر سبب رواج فقر و نابرابری، رکود اقتصثادی   اند مانده

تثوان   مثی  سرمایه کاال یا ثروتی است که. ه استو بیکاری گردید

آن را با دیگر عوامل تولید ترکیب کثرد تثا بثه تولیثد کاالهثا یثا       

یرات حجم سثرمایه  یتغ گذاری سرمایهافاایش ثروت منجر شود و 

در  گثذاری  سثرمایه عبثارتی   هموجود در یک دوره معین اسثت، بث  

 گثثذاری سثثرمایه UNCTAD . حقیقثثت تشثثکیل سثثرمایه اسثثت

که طثی   گذاری سرمایه: کند می تقیم خارجی را اینگونه تعریفمس



مثدت،کنترل سثود پیوسثته شخصثیت حقیقثی یثا        یک دوره بلند

حقوقی مقیم یک کشثور خثارجی را در شثرکتی واقثع در کشثور      

 FDI جذب  تأثیربه طور کلی در خصو  . دار است میابان عهده

 . برکشور میابان دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد

خثارجی را بیشثتر    گثذاری  سرمایههای موافق  تودارو استدالل

هثثا در مثثورد عوامثثل  هثثای سثثنتی نئوکمسثثیک نتیجثثه تحلیثثل

 گثذاری  سرمایهکند  می او بیان. داند می کننده رشد اقتصادی تعیین

پثر کثردن   خصوصی خارجی به طور معمول به عنوان راهی برای 

از، ارز خثارجی، درآمثد   انثد  های میان موجودی داخلی پث   شکاف

شده این منابع مثورد نیثاز    ریای برنامهها، و سطح  دولت و مهارت

بنثابراین مهمتثرین و   . هثای توسثعه اسثت    برای نیثل بثه هثدف   

به توسعه ملی پرکردن شکاف منابع میثان  FDI کمک ترین  اصلی

ازهای تجهیثا شثده   انثد  و پ مورد نظر یا مطلوب  گذاری سرمایه

دومین کمک، پر کردن شثکاف میثان نیازهثای ارز    . داخلی است

خارجی مورد نظر و نیازهای حاصل از درآمدهای خالص ناشثی از  

شکاف میان درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولثت و  . صادرات است

خثارجی  هثای   گذاری سرمایهکند با  می هایی که دولت اخذ مالیات

علثت را  FDI به طور خمصه موافقان جثذب  . دبرطرف خواهد ش

بثر اقتصثاد کشثور میابثان نظیثر تثامین       FDI اثرات مثبت جذب 

سرمایه، انتقال تکنولثوژی پیشثرفته، انتقثال مهثارت مثدیریت و      

دانثثش و ارتقثثای تثثوان نیثثروی کثثار، توسثثعه منثثابع مثثالی و     

انسانی،گسترش بازرگانی خارجی، برانگیخته شدن ح  رقابت در 

ی تولیدی کشور میابثان، تسثهیل شثدن    ها شرکتو ها  گاهبین بن

 .دانند می ورود به بازارهای جهانی

مسثتقیم خثارجی    گثذاری  سثرمایه های اساسی علیه  استدالل

کننثده   ی چنثد ملیتثی فثراهم   هثا  شثرکت با اینکه  -7: عبارتند از

از داخلی اند پ تر  های پایین سرمایه هستند ولی ممکن است نرخ

با از بردن رقابثت،  : را به اشکال زیر کاهش دهند گذاری سرمایهو 

مجثدد بخثش اعظثم سثودهای خثود،       گذاری سرمایهکوتاهی در 

هثثایی کثثه تمایثثل بثثه   ایجثثاد درآمثثدهای محلثثی بثثرای گثثروه 

ی داخلثی  هثا  شرکتازکمتری دارند، جلوگیری از گسترش اند پ 

 ها کتشربه این ای  کننده کاالهای واسطه که ممکن است عرضه

باشند با وارد کردن این گونه کاالها از شعبات وابسته خارجی خود 

قثرض گرفتثه شثده توسثد     هثای   و وضع بهره زیاد بثر سثرمایه  

 گثثذاری سثثرمایهاولیثثه  تثثأثیراگرچثثه  -2. هثثای میابثثان دولثثت

بهبثثود وضثثع ارز خثثارجی شثثرکت  ی چنثثد ملیتثثی هثثا شثثرکت

کثاهش  مثدت آن ممکثن اسثت     بلنثد  تثأثیر کننده اسثت،   دریافت

ایثن کشثورها   ای  های جاری و سثرمایه  ارزی حسابهای  دریافتی

های جاری احتماال به سبب افاایش  بدتر شدن وضع حساب. باشد

است، در حالی که خثراب  ای  و سرمایهای  واردات کاالهای واسطه

شدن وضع حساب سرمایه ممکن است بثه دلیثل برگشثت دادن    

وج سرمایه به خثارج از  منافع، حق امتیازها و حقوق مدیریت و خر

ی چنثد ملیتثی از طریثق    هثا  شرکتدر حالی که  -3. کشور باشد

مثدهای دولتثی   آبندد به در می ها شرکتکه دولت بر هایی  مالیات

مثدها را بثا اسثتفاده از    تواننثد ایثن درآ   مثی  کنند، ولثی  می کمک

هثای   اضثافی،کمک  گثذاری  سثرمایه امتیازات مالیاتی، کمثک بثه   

 -1. کشور میابان کاهش دهنثد ای  تعرفه مخفی دولتی و حمایت

های  های کار فرمایی، تکنولوژی و باالخره تما  مدیریت، مهارت

بسثیار نثاچیای    تأثیرچند ملیتی ممکن است ی ها شرکتخارجی 

هثا و منثابع داخلثی بثه دلیثل       توسعه منابع داخلی این مهارتدر 

د چند ملیتی بر اباارهای داخلی، محدود کنث ی ها شرکتحاکمیت 

بثثه طثثور خمصثثه مخالفثثان معتقدنثثد ورود    (. 7333تثثودارو، )

به بازار داخل تعادل بازار داخل را برهم زده و ی خارجی ها شرکت

شود و اثرات منفی دیگثری   می داخلیهای  منجر به فشار بر بنگاه

نظیر غارت منابع طبیعثی و وابسثتگی اقتصثادی بثر جثا خواهثد       

 .گذاشت

کشثور نسثبت سثهم آن    به یثک   FDIشاخص عملکرد ورود 

جهثانی   GDPجهانی به سهم ان کشور در  FDIکشور در جریان 

 GDPیعنی هر چثه سثهم یثک کشثور از     (. 7331رضایی، )است 

کند و باع   می جهانی بیشتر باشد سرمایه خارجی بیشتری جذب

شود و بر توزیع درآمثد   می اشتغال بیشتر و افاایش سطح دستماد

تجثارت آزادانثه بثین کشثورها      بثا وجثود  . در جامعه مثوثر اسثت  

. شثود  مثی  و نثوآوری ایجثاد   گثذاری  سثرمایه جدیثد  هثای   انگیاه

شثثود و  مثثی FDIاصثثمحات تجثثاری معمثثوال باعثث  ترغیثثب   

مسثثتقیم خثثارجی سثثبب ورود تکنولثثوژی و     گثثذاری سثثرمایه

های  تجاری و فناوریهای  ورود روش. شود می جدیدهای  فناوری
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داخلثی و همچنثین   های  بنگاهوری، رشد  نوین باع  افاایش بهره

گثذار  تأثیرشود و از این طریق بر توزیثع درآمثد    می اشتغال بیشتر

ی پ  از پیثروزی انقثمب   ها سالدر مورد اقتصاد ایران در . است

اسممی مسئله فقر و نابرابری بیشتر مورد توجثه بثوده و منثابع و    

تحت عنوان کمک به اقشثار محثروم و   ای  امکانات قابل ممحظه

کثارایی  هثا   اطق دور افتاده صرف شده است ولثی ایثن برنامثه   من

قسمت عظیمثی از  . چندانی درجهت کاهش نابرابری نداشته است

شده که آن هثم بیشثتر عایثد قشثر     ها  منابع عمومی صرف یارانه

. ثروتمند و مرفه گردیده و حتی موجب نابرابری بیشتر شده اسثت 

در هثا   زی یارانثه های جدید تحت عنوان هدفمندسا ولی با سیاست

راستای جهاد اقتصادی امید برای کثاهش نثابرابری بیشثتر شثده     

حسن زاده در مورد عوامل موثر بر فقر در ایران فرضیاتی را . است

کند که یکی از آنها ایثن اسثت کثه صثنعتی شثدن از       می مطرح

تثوان یکثی از عوامثل     می را FDIجذب . عوامل کاهنده فقر است

تواند بر فقثر و   می غال و تولید دانست وصنعتی شدن، افاایش اشت

تثوان گفثت کثه     می در مجموع. مثبت داشته باشد تأثیرنابرابری 

نسثبت بثه داخثل، ایجثاد     تثر   تجارت از طریق ورود کاالی ارزان

از طریثثق ورود  FDI هثثای شثثغلی، افثثاایش درآمثثد و   فرصثثت

 .گذار استتأثیرتکنولوژی و فناوری بر توزیع درآمد 

 تحقيقپيشينه . 2

در مورد نابرابری درآمدی در ایران تحقیقات بسیاری صثورت  

 :شود می گرفته است که قسمتی از آن به صورت زیر مطرح

به بررسی عوامل موثر بر نابرابری ( 7331)ابونوری و خوشکار 

پرداختند آنهثا بثه ایثن    ها  اقتصادی در ایران با استفاده از ریا داده

و درآمدهای مالیثاتی بثر حسثب     نتیجه رسیدند که نسبت اشتغال

عامثل کاهنثده و افااینثده نثابرابری     تثرین   خانوار به ترتیب قوی

اما اثر نابرابرگر درآمدهای مالیثاتی برحسثب   . اقتصادی بوده است

آنهثا  . خثانوار از اثثر برابرگثر نسثبت اشثتغال بیشثتر بثوده اسثت        

های اشتغال مولد در کنار  گذاری در جهت افاایش فرصت سیاست

ویثره در حثوزه    هاساسی و ساختاری در نظام مالیاتی بهای  حاصم

هثادی و زنثور   . انثد  آوری مالیات را پیشثنهاد کثرده   اجرایی و جمع

هثای   ناشی از جنث،، تحثریم  های  در تحقیقی نابسامانی( 7331)

اقتصادی، تورم باال و رشد سریع جمعیت را عوامل افاایش دهنده 

 .کنند می ذکرنابرابری در دوره بعد از انقمب 

که با افاایش تورم نابرابری ای  تورم بر نابرابری به گونه تأثیر

یابد در مورد اقتصاد ایران در چندین مطالعه تایید شده  می افاایش

، پثثروین و زیثثدی (7311)، ابونثثوری (7317)از جملثثه صثثمدی 

 تثثأثیر( 7331) مهربثثانی(. 7333)، ابونثثوری و خوشثثکار (7330)

ی را مورد مطالعه قرار داده او از بعد نظثری، بثا   آموزش بر نابرابر

دهد که آموزش از سطح فقثر و   می انتخاب رویکرد کینای، نشان

 777 کاهثد و از بعثد تجربثی بثا اسثتفاده از      می نابرابری درآمدها

کشور با سطوح توسثعه انسثانی متفثاوت بثه ایثن       17مشاهده از 

تان دارای نتیجه رسیده است که نرخ ثبثت نثام در مقطثع دبیرسث    

سثت و  ا معکو  و معنادار بثا فقثر و نثابرابری درآمثدها    ای  رابطه

نیثا از سثطح فقثر و نثابرابری     GNP نسبت مخارج آموزشثی بثه   

 او ایثن هثای   از دیگر یافته. درآمدها به طرز معناداری کاسته است

 تثأثیر مخارج آموزش عالی بثر فقثر و نثابرابری از     تأثیرست که ا

مخارج آموزش در مقاطع ابتدایی و متوسطه بثر فقثر و نثابرابری    

 . بارگتر است

جهثانی   تثأثیر ای  در مقالثه ( 7331)نجار زاده و مهدوی راسخ 

های عضثو گثروه دی هشثت را    بر توزیع درآمثد در کشثور   شدن 

مورد بررسثی   2001تا  7113تابلویی طی دوره های  روش داده به

حقیق آنها حاکی از آنست کثه آزادسثازی   تهای  یافته. اند قرار داده

تجثثاری منجثثر بثثه بهبثثود توزیثثع درآمثثد و کثثاهش نثثابرابری در 

 .شود می کشورهای مورد مطالعه

به بررسی تجربثی ارتبثاط میثان    ( 7331)بابا زاده و همکاران 

نتثایج  . انثد  توزیع درآمد و تجارت خارجی در اقتصاد ایران پرداخته

دهثد کثه تجثارت خثارجی موجثب       نشان می آنها بررسی تجربی

شثثود ولثثی دارای اثثثر  اهش نثثابرابری درآمثثدی در ایثثران مثثیکثث

دار بثر   همچنین صادرات غیرنفتی اثر معنثی  .باشد چشمگیری نمی

ایش توزیع درآمد ندارد ولی در مقابل صادرات نفتی منجر بثه افثا  

ود واردات نیثا موجثب بهبث    و شثود  نابرابری درآمدی در ایران می

 .شود درآمد در ایران میشاخص توزیع 

در مورد رابطه نابرابری، بیکاری و رشثد  ( 2003[ )77]گالبرایت 

 .شود می کند که افاایش بیکاری باع  افاایش نابرابری می بیان



بثر نثابرابری    FDIتجثارت و   تأثیربه بررسی ( 2070)کاسترو 

او نابرابری درآمثدی خانوارهثا را   . پردازد می کشور 13درآمدی در 

روش . گیثرد  مثی  ، تورم و آمثوزش در نظثر  FDIتابعی از تجارت، 

او همچنثین در مثورد   . باشثد  مثی  تثابلویی هثای   تحقیق وی داده

 کند و به ایثن نتیجثه   می پایداری، اقتصاد کمن و حکمرانی بح 

کثه   مثبت بر توزیع درآمثد دارد درحثالی   تأثیررسد که تجارت  می

FDI   مثدت   شثوند و در بلنثد   مثی  و تورم باع  افثاایش نثابرابری

 تثأثیر توانثد   مثی ای  اشتغال در صنعت، تجارت و صادرات کارخانه

باسثو و جورجیثا   . و تورم را بر نابرابری کثاهش دهثد   FDIمنفی 

 771بر نثابرابری و رشثد در مثورد     FDI تأثیربه بررسی ( 2001)

تابلویی پرداختند آنهثا بثه   ای ه کشور درحال توسعه به روش داده

افثاایش دهنثده نثابرابری و رشثد در      FDIاین نتیجه رسیدند که 

کشورهای در حال توسعه است و سبب کاهش سثهم کشثاورزی   

بثثه بررسثثی رشثثد ( 2000) [72] دالثثر وکثثری. شثثود مثثی GDPدر

. کشور پرداختنثد  12اقتصادی و درآمد متوسد افراد فقیر در مورد 

رشد اقتصادی اثر بسثیار  های  رسیدند که مولفه آنها به این نتیجه

 30کمی بر سهم درآمثد فقیرتثرین افثراد دارد و متوسثد درآمثد      

درصد افراد فقیر جامعه با متوسثد درآمثد کثل بثه یثک نسثبت       

 .یابد می افاایش

و نابرابری درآمدی  FDIرابطه میان ( 2077)هرزر و ناننکم  

تثابلویی و  های  را در مورد اروپا تحقیق کردند و آنها از طریق داده

 20کشور با درآمدهای سثرانه متفثاوت را طثی     70آزمون علیت، 

مورد بررسی قرار دادند و یافته خثود را در   2000تا  7130سال از 

 مثبت در تأثیریک  FDIنخست اینکه : اند چهار قسمت بیان کرده

 FDIاگرچه در بلندمدت : دوم. مدت بر نابرابری در اروپا دارد اهکوت

اما آزمون علیت : سوم. منفی بر نابرابری دارد تأثیربه طور متوسد 

کاهش نابرابری را دارد  FDIافاایش در  مدت بلندکند در  می بیان

نهایثت،   در و. شود می FDIو نابرابری باالتر باع  کاهش جریان 

بثر نثابرابری درآمثدی در بلندمثدت      FDIندمدت بل تأثیرمورد  در

رلنثد و اسثپانیا وجثود داردکثه     تفاوت زیادی در مورد دو کشثور ای 

 .و نابرابری درآمدی است FDIدهنده یک رابطه مثبت بین  نشان

 روش شناسی تحقيق و ارائه مدل. 3

 بثین  مدت بلند ایستای ی رابطه برای که پویا های مدل از یکی

مدل خود  داشت بیان توان می وابسته و متغیر توضیحی متغیرهای

 در زمثانی کثه   .اسثت  [73( ]ARDL)گستردههای  توضیح با وقفه

 اسثتفاده  توان با می نشود مشاهده ساختاری شکستها  داده سری

مثدت   بلند ضرایب از تورشی بدون نسبتاً برآوردهای به مدل این از

 ARDLیکی از دالیل برتر دانسثتن رویکثرد    .نمود پیدا دسترسی

این است که این روش صرف نظر از اینکه متغیرهای موجثود در  

دلیل دیگر اینکه این . هستند، قابل کاربرد است I(1)یا  I(0)مدل 

کوچک یا محدود کارایی نسثبتا بیشثتری در   های  روش در نمونه

. ر داردگرنجث -های دیگر نظیر هم انباشتگی انگل مقایسه با روش

را در صثثورت وجثثود  ARDLبایثثد توجثثه داشثثت کثثه تکنیثثک  

مثدل خثود   . توان به کار بثرد  نمی در مدل، I(2)زمانی های  سری

q(p, ARDL,,....,(گسترده های  توضیح با وقفه 21 kqq   بثه

 :باشد می صورت زیر
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عملگثر   Lجثاء ثابثت،    متغیر وابسته،  1yدر معادله فوق 

1مانند )وقفه  tt yLy ) وtw  7بردار×S  ،از متغیرهای قطعی

نظیر عبارت عرض از مبدا، روندهای زمانی یا متغیرهای بثرون زا  

مثدت بثه    معادله فوق، ضرایب بلنثد در . باشد می ثابتهای  با وقفه

 :شود می صورت زیر محاسبه
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ˆ)q̂,p̂,ˆ,....,ˆ(که رابطه  21 kqqهثای   ، تخمینOLS  از 

 .کند می انتخابی معرفی ARDLبرای مدل ( 7)را در معادله 

مثثثثثرتبد بثثثثثا   (ECM)مثثثثثدل تصثثثثثحیح خطثثثثثا  

)ˆ,....,ˆ,q̂,p̂( 21 kqqARDL برحسثثب ( 7)ا نوشثثتن معادلثثه  بثث

،tyسثثطوح وقفثثه داده شثثده و تفاضثثل مرتبثثه اول متغیرهثثای 

kttt xxx ,...,,  :آید می به دست twو  21
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ECM     مدل تصحیح خطا اسثت و بثه صثورت زیثر تعریثف ، 

 :شود می

(2) tititt wxyECM 'ˆ   
 
بردار  tبرداری از متغیرهای اجباری و  tXدر معادله فوق، 

کوواریثان    -جاء خطای تصادفی با میثانگین صثفر و واریثان    

وجود یک عبارت تصحیح خطا در میان تعثدادی از  . باشد می ثابت

متغیرهای همجمع شده، داللت بر این دارد که تغییرات در متغیثر  

معرفثی  )وابسته تابعی از سطوح غیرتعثادلی در رابطثه همجمعثی    

و نیثا تثابعی از تغییثرات در متغیرهثای     ( ECMشده بثه وسثیله   

از تعثادل  دهد کثه هثر انحثراف     می توضیحی دیگر است و نشان

، منجر به تغییرات در متغیر وابسته به منظثور اجبثار بثه    مدت بلند

 ARDLرویکثرد  . خواهثد شثد   مثدت  بلنثد حرکت به سمت تعادل 

مرحلثه اول،  . مدت اسثت  شامل دو مرحله برای تخمین روابد بلند

مدت میان تمثامی متغیرهثای موجثود در     بررسی وجود رابطه بلند

tKpداد تع ARDLمدل . باشد می معادله )(     رگرسثیون را بثه

 منظور به دست آوردن طول وقفه بهینه برای هثر متغیثر، بثرآورد   

تعداد متغیرهای موجثود در   Kو ها  ماکایمم تعداد وقفه P)کند  می

مثثدت و  مرحلثثه دوم، تخمثثین ضثثرایب بلنثثد(. باشثثد مثثی معادلثثه

 انی انجثام مرحله دوم تنها زمث . باشد می مدت معادل یکسان کوتاه

مدت میان متغیرهثا   شود که در مرحله اول به وجود رابطه بلند می

 (.2001، [71] شهباز اکمل)پی برده شود 

گثذاری  تأثیربا توجه به مباح  نظری مطرح شده درخصو  

بر نابرابری و همچنین مطالعات مطرح شده نظیثر   FDIتجارت و 

مدل به صورت زیثر  (  2077)و هرزر و ناننکم  ( 2070)کاسترو 

 :گردد می ارائه
 

(3) 
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بیانگر سثهم  tragdp نشان دهنده ضریب جینی، gini که در آن

در  fdiنشان دهنثده سثهم    fdigdpتجارت در تولید ناخالص داخلی،

به ترتیب نشان دهنده نثرخ تثورم    eduو inf تولید ناخالص داخلی، 

در ( شاخص ثبت نام شدگان در مقطع متوسطه)ساالنه و نرخ سواد 

 تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و  gdppهمچنین . کشور هستند

gdpp2 دهثد  مثی  مربع تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی را نشثان .

توسعه جهثانی کثه   های  ایران و شاخص از سایت مرکا آمارها  داده

 .شود جمع آوری شده است می توسد بانک جهانی منتشر

 برآورد مدل .1-3

طثی مراحثل زیثر     ARDLبرآورد مدل مطرح شده بثه روش  

 :گیرد می صورت

 آزمون ریشه واحد .1-1-3

 و میثانگین  است کثه  [73] ایستا هنگامی تصادفی فرآیند یک

 ی دوره دو بثین  کوواریثان   مقدار و باشد زمان ثابت طی واریان 

 ارتباطی و دارد بستگی دو دوره بین ی وقفه یا فاصله به تنها زمانی،

 وجثود  .باشثد  نداشثته  کوواریثان   ی محاسثبه  واقعثی  زمثان  بثه 

 ازاعتبثار   tو Fهثای   آزمثون  کثه  شثود  مثی  باع  نامانا متغیرهای

 .گثردد  تبدیل کاذب رگرسیون یک به رگرسیون و برخوردار نباشند

بثرای   (ADF)لذا در مرحله اول آزمون دیکی فولر تعمثیم یافتثه   

زمانی مورد نظر انجام گرفته، که نتایج های  بررسی ایستایی سری

 :گردد می مشاهده( 7) آن در جدول

نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای  -1جدول

 بررسی مانایی متغیرها

 مقادیر اصلی تفاضل مرتبه اول
 

از با عرض 
 مبدا و روند

با عرض از مبدا 
 بدون روند و

با عرض از 
 مبدا و روند

با عرض از مبدا 
 بدون روند و

 متغیرها

- - 11/3- 10/3- gini 

101/1- 131/1- 301/3- 01/7- tragdp 

113/3- 110/3- 732/3- 237/2- fdigdp 

- - 701/1- 011/1- inf 

727/1- 131/3- 217/0- 333/2- edu 

131/1- 311/1- 117/2- 177/2- gdpp 

301/1- 233/1- 313/0- 021/0 gdpp2 

312/3- 110/2- 331/3- 131/2- 
مقدار بحرانی در 

 %3سطح

 تحقیقهای  یافته: منبع



حثاکی از آن اسثت   ( 7)نتایج آزمون مانایی مندرج در جثدول  

 I(0)متغیرهای تورم و ضریب جینی  03/0 که در سطح معنا داری

با مطمئن شدن از اینکه هیچ یثک از  . هستند I(1)و بقیه متغیرها 

ورد الگثو بثه   آتوان بثه ادامثه بثر    می و بیشتر نیستندI(2) متغیرها 

 . پرداخت ARDLروش 

 تعیین تعداد وقفه بهینه .2-1-3

 –مشثاهده از معیثار شثوارز    700کمتراز های  معموال در نمونه

شود  می استفاده ز متغیرهابیاین جهت تعیین وقفه بهینه هر یک ا

تعداد وقفه بهینثه بثر اسثا     . تا درجه آزادی زیادی از دست نرود

 :ارائه شده است( 2)بیاین در جدول  –شوارز  معیار

زمانی در های  تعداد وقفه بهینه سری -2جدول

 مدل

 متغیر وقفه بهینه 

2 gini 

0 tragdp 

0 fdigdp 

3 inf 

2 edu 

0 gdpp 

2 gdpp2 

 تحقیقهای  یافته :منبع

  ARDLنتایج حاصل از الگوی پویای . 3-1-3

بر اسا  تعداد وقفه محاسبه شده در بند قبل، نتثایج الگثوی   

ARDL  تبیین شده است( 3)در جدول. 

برآورد الگو با استفاده از  -3جدول 

 ARDL(2,0,0,3,2,0,2)روش

 انحراف معیار میزان احتمال
ضریب برآورده 

 شده
 متغیر

00/0 031/0 11/0 gini (-1) 

00/0 031/0 23/0- gini (-2) 

03/0 003/0 001/0- tragdp 

00/0 013/0 337/0 fdigdp 

71/0 003/0 001/0 inf 

12/0 001/0 002/0 inf (-1) 

71/0 001/0 003/0 Inf (-2) 

 انحراف معیار میزان احتمال
ضریب برآورده 

 شده
 متغیر

02/0 001/0 073/0 inf (-3) 

27/0 11/0 11/0 edu 

17/0 03/7 77/0- edu (-1) 

02/0 13/0 11/7- edu (-2) 

021/0 013/0 73/0- gdpp 

021/0 10/0 11/7- gdpp2 

31/0 03/7 72/0- gdpp2 (-1) 

00/0 11/0 23/2 gdpp2 (-2) 
R-squared = 0.98 
R-Bar- squared =0.98 

DW = 1.99 

 تحقیقهای  یافته :منبع

 مثدت در  به منظور بررسی اینکثه وجثود رابطثه تعثادلی بلنثد     

. گیثرد  می فوق، کاذب نیست آزمون حذف متغیرها صورت الگوی

نظر  مورد Fبرای به دست آوردن  Microfitاین آزمون در محید 

بثرای تعیثین وجثود     Fاین . شود می انجام( 2007)پسران و شین 

 کثار گرفتثه   همثدل تخمینثی بث   هثای   ارتباط بلندمدت بین متغیثر 

ندمدت با استفاده از ایثن  برای اطمینان از وجود ارتباط بل. شود می

آزمون، ابتدا باید مشخص شود که متغیرها در چثه سثطحی پایثا    

پسثران و  . باشثند  I(1)یا  I(0)هستند، صرف نظر از آنکه متغیرها 

شین جدول مقادیر بحرانی صحیح را برای آزمون مذکور بثه ازای  

عموه این جدول  هب. اند کرده ارائه (K) تعداد رگرسورهای مختلف

شامل عرض از مبدا و روند گردد نیا  ARDLحسب آنکه مدل بر 

بثرای هثر   ( حد باال و پثایین )دو مقدار بحرانی. متفاوت خواهد بود

باشثند مقثدار    I(0)اگثر تمثامی متغیرهثا    . شثود  می ارائه Kمقدار 

بحرانی حد پایین صحیح خواهد بود کثه همثان مقثادیر بحرانثی     

بودن کلیه متغیرها مقدار  I(1)در صورت . جداول استاندارد هستند

چنانچثه برخثی متغیرهثا    . بحرانی حد باال بایستی مبنا قرار گیثرد 

I(0)  و برخیI(1)  باشند مقدار بحرانی صحیح بین مقادیر بحرانی

بیشثتر از   Fلذا درصورتی که آمثاره  . گیرد می حد باال و پایین قرار

رضثیه توان ف می طور قاطع همقدار بحرانی حد باالی جدول باشد ب

0H چنانچثه مقثدار آمثاره    . مبتنی بر هم انباشتگی را پذیرفتF 

گیثری   قرار گیرد نتیجثه  (بین حد باال و پایین)دامنه مذکور درون 

بثرای اینکثه در   (. 7337ابریشمی،)قطعی امکان پذیر نخواهد بود 

ارائه شثده   t گیری شود باید به جدول درون دامنه تصمیم Fمورد 
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دار بثودن   توسد پسران و همکاران مراجعه کرده و بر حسب معنی

t     آمثاره  . مثدت مشثاهده شثود    وجود یا عثدم وجثود ارتبثاط بلنثد

این مقثدار  . باشد می 32/3ها  شده بنا بر آزمون حذف متغیر حاصل

کثه  ( K)هثا   با مشاهده به جدول و در نظر گرفتن تعداد رگرسثور 

اسثت،   711/3بحرانثی جثدول کثه برابثر     باشد از مقدار  می هفت

 .شود می مدت تایید وجود رابطه بلند بیشتر است بنابراین

 نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا. 4-1-3

از متغیرهثای اقتصثادی   ای  وجود هم انباشتگی بین مجموعه

. کنثد  می مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا را فراهم

مدت متغیرها را به  که نوسانات کوتاه ماایای این الگوها این است

نثوعی  ها  دهد در واقع این مدل می مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط

که در آنها با وارد کردن پسماند پایثا   اند تعدیل جاییهای  از مدل

مثدت و سثرعت    مدت، نیروهای مثوثر در کوتثاه   از یک رابطه بلند

. شثوند  مثی  گیثری  مثدت انثدازه   نادیک شدن به مقدار تعادلی بلند

مرحله اول شثامل بثرآورد   : برآورد این مدل شامل دو مرحله است

. مدت و حصول اطمینان از کاذب نبودن آن اسثت  یک رابطه بلند

مثدت را بثه عنثوان ضثریب      مرحله دوم وقفه پسماند رابطه بلنثد 

ضریب تصحیح . شود می تصحیح خطا استفاده کرده و مدل برآورد

قفه پسماند، در صورتی که بثا عممثت   خطا یعنی برآورد ضریب و

رود چنین باشثد، نشثانگر سثرعت     می منفی ظاهر شود که انتظار

ایثن ضثریب    .مدت خواهد بثود  تصحیح خطا و میل به تعادل بلند

دهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسثته   می نشان

تشکینی، )شود  می مدت نادیک تعدیل شده و به سمت رابطه بلند

7331.) 

ضرایب الگوی تصحیح خطا مربوط به عوامل موثر بر ضریب 

 : ارائه شده است( 1)جینی در جدول 

ضرائب مربوط به الگوی تصحیح خطای  -4جدول 

gini در ایران 

میزان 

 احتمال
 متغیر ضرایب برآوردی انحراف معیار

00/0 03/0 21/0 dgini (-1) 

02/0 003/0 001/0- dtra 

میزان 

 احتمال
 متغیر ضرایب برآوردی انحراف معیار

00/0 01/0 33/0 dfdi 

23/0 003/0 001/0 dinf 

00/0 001/0 02/0- dinf (-1) 

01/0 001/0 07/0- dinf (-2) 

37/0 11/0 11/0 dedu 

03/0 13/0 12/7 dedu (-1) 

03/0 01/0 73/0- dgdpp 

03/0 17/0 11/7- dgdpp2 

00/0 13/0 23/2- dgdpp2(-1) 

00/0 01/0 21/0- ecm(-1) 
R-squared = 0.58  

 تحقیقهای  یافته :منبع

در جدول فوق یعنی منفی بودن  ECMدار بودن ضریب  معنی

وکوچکتر از یک بودن قدرمطلق آن، که تاییدی بر وجثود رابطثه   

 ایثن ضثریب نشثان   . دار بین متغیرهای الگوست مدت و معنی بلند

دهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل  می

براسثا  نتثایج   . شود می مدت نادیک لندشده و به سمت رابطه ب

 .است -21/0برابر  ECM(-1)ارائه شده ضریب 

 ARDL مدت بلندنتایج حاصل از برآورد الگوی  .5-1-3

ارائثه  ( 3)مدت در جثدول   تایج مربوط به برآورد ضرایب بلندن

 .شده است

 ARDLالگوی  مدت بلندضرائب  -5جدول 

 متغیر برآورد شدهضریب  انحراف معیار میزان احتمال

01/0 071/0 021/0- tragdp 

00/0 13/0 11/7 fdigdp 

00/0 071/0 037/0 inf 

00/0 31/0 32/1- edu 

00/0 20/0 12/0- gdpp 

00/0 31/0 12/7 gdpp2 

 تحقیقهای  یافته :منبع

 تشخیصی های  آزمون. 6-1-3

تشخیصثی ماننثد عثدم وجثود همبسثتگی      هثای   نتایج آزمون

فرم تبعی مناسب، توزیع نرمال و همسثانی واریثان  در   سریالی، 

 : ارائه شده است( 1)جدول 



 تشخیصهای  نتایج آزمون -6جدول

 آزمون 2χآماره  Fآماره 

237/0 
(12/0) 

323/0 
(31/0) 

 عدم همبستگی سریالی

131/0 
(17/0) 

313/0 
(11/0) 

 فرم تبعی مناسب

- 
313/0 
(112/0) 

 نرمال بودن

003/0 
(11/0) 

231/0 
(33/0) 

 واریان  همسانی

 تحقیقهای  یافته :منبع

 03/0داری  دست آمده، در سطح معنثی  هبنابراین طبق نتایج ب

همسثانی   عدم وجود خود همبستگی سریالی فرضیه صفر مبنی بر

. شثود  نمثی  واریان  و توزیع نرمال و وجود فرم تبعی مناسثب رد 

تشخیصی بثه خثوبی   های  بنابراین الگوی برآوردی از فیلتر آزمون

 .کند می عبور

 تحليل نتایج .2-3

 مثثدت بلنثثدهمانطورکثثه از نتثثایج حاصثثل از بثثرآورد ضثثرائب 

ARDL  اثر مثبثت   037/0مشخص است شاخص تورم با ضریب

و معنادار بر ضریب جینی دارد بدین معنا که افاایش تثورم منجثر   

 GDPشثاخص  . شثود  مثی  به افاایش نابرابری درآمدی در ایثران 

اثر مثبثت و   12/7و  -12/0سرانه و مربع آن به ترتیب با ضرایب 

دهنده عدم تاییثد   نتایج حاصل نشان. منفی بر ضریب جینی دارند

اسا  فرضیه کوزنت   ه کوزنت  در ایران است چرا که برفرضی

در مراحل اولیه توسعه، نابرابری افاایش و در مراحل باالتر توسعه 

، (7317)ین نتیجه با مطالعات بختیاری ا. یابد می نابرابری کاهش

، ابونثوری و  (7311)، نیلثی و فثرخ بخثش    (7313)ناجی میثدانی  

هثای   کثه بررسثی  ( 7331)، مهرگان و همکاران (7331)خوشکار 

هثای   سری زمانی برای ایثران در دوره های  آنها با استفاده از داده

 دلیل عدم تایید فرضثیه کثوزنت  در  . متفاوت است مطابقت دارد

باشد چرا که در  می سری زمانیهای  این مطالعات استفاده از داده

توان مدعی شد که کشورها در یثک   نمی یک بررسی سری زمانی

دلیثل متفثاوت بثودن     هاز طرفثی بث  . منحنی کوزنت  باقی بمانند

 ناشی اقتصادی رشد و سرانه درآمد افاایش اقتصادی ایران، ساختار

 جهثان  کشورهای اکثر در حالیکهدر  است، نفتی افاایش درآمد از

 و ازانثد  پ  افاایش از ناشی سرانه افاایش درآمد و اقتصادی رشد

 .است گذاری سرمایه

 کثاهش دهنثده نثابرابری    -32/1شاخص آموزش با ضثریب  

باشد که این نتیجه نیا مطابق مطالعات قبلثی نظیثر مهربثانی     می

داخلثی  و اما سثهم تجثارت در تولیثد ناخثالص     . باشد می (7331)

از لحثا    01/0و با احتمثال   -021/0با ضریب ( شاخص تجارت)

 بنثابراین . دهنثده ضثریب جینثی اسثت     آماری معنثادار و کثاهش  

توان انتظار داشت که افاایش تجارت منجر بثه بهبثود توزیثع     می

چرا که همثانطور کثه در قسثمت مبثانی     . شود می درآمد در ایران

نسبت بثه  تر  ی ارزاننظری مطرح شد تجارت از طریق ورود کاال

بثه کثاهش   ... های شغلی، افثاایش درآمثد و   داخل، ایجاد فرصت

اثر مثبت تجارت در بهبود توزیع . کند می نابرابری درآمدی کمک

و بابثازاده و  ( 7333)درآمد در مطالعات نجارزاده و مهدوی راسثخ  

 . تایید شده است( 7331)همکاران 

لید ناخالص داخلثی  مستقیم خارجی در تو گذاری سرمایهسهم 

مثبثت و   تثأثیر  00/0و با احتمال  11/7با ضریب ( FDIشاخص )

 معنادار بر ضریب جینی دارد و افاایش دهنده نثابرابری درآمثدی  

بر نثابرابری   FDIتاکنون مطالعه داخلی در خصو  اثر . باشد می

درآمدی صورت نگرفته ولی در میان مطالعثات خثارجی کثه اثثر     

تثوان بثه کاسثترو     مثی  ، تایید شدهFDIمدی افاایش نابرابری درآ

اشثاره  ( 2077)و هرزر و نانکم  ( 2003)، باسو و جورجیا (2070)

. مثد دالیثل زیثادی دارد   آبر توزیع در FDIمنفی جذب  تأثیر. کرد

ی چند ملیتثی باشثد در صثورت    ها شرکتاگردر قالب  FDIجذب 

توانثد منجثر بثه تقویثت      می گذاری صحیح عدم نظارت و سیاست

ساختار دوگانه اقتصادی از طریق افثاایش دسثتماد کثارگران در    

بخشی از تولید شود، همچنین سبب انحرافثات بثه سثمت تولیثد     

کاالهای لوک  و گران قیمت که مورد تقاضای بخثش ثروتمنثد   

هثایی کثه    تولید کاالهای نامناسب و طرح. گردد می جامعه هستند

های  نیستند و همچنین استفاده از تکنیک از نظر اجتماعی مطلوب

تثوان از دیگثر دالیثل تشثدید      می را( بر سرمایه)نامناسب تولیدی 

 . نابرابری درآمدی عنوان کرد
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 گيری و ارائه راهکارهای سياستی نتيجه

دردنیای امروز همه کشورهای جهان خصوصا کشثورهای در  

هثانی در  هثای ج  حال توسعه سعی بر آن دارند تا در عرصه رقابت

... حل مشکمتی مانند فقر، توزیع نامتعادل درآمد، تورم، بیکاری و

موضثوع توزیثع عادالنثه درآمثد در کنثار      . از یکدیگر عقب نمانند

موضوع افاایش تولید ودستیابی به رشد و توسثعه بثاالتر همثواره    

مورد توجه بوده بدلیل اینکه انحراف در توزیع درآمد منجربه بروز 

که مشروعیت خود را از هایی  گردد، حکومت می مشکمت اساسی

تا بتوانند  اند هایی بوده دنبال روش  هبیشتر ب اند مردم دریافت کرده

تجثثارت و . توزیثثع عادالنثثه تردرامثثد و ثثثروت را داشثثته باشثثند 

مستقیم خارجی همانطور که بیان شثد بثه ترتیثب     گذاری سرمایه

دالیثل  تثرین   عمثده  از. مثبت و منفی برتوزیع درآمثد دارنثد   تأثیر

هثای   ، ساختار نابسامان اقتصادی، سیاسثت FDIگذاری منفی تأثیر

الملل، اندازه بثیش از حثد دولثت و     نادرست در زمینه تجارت بین

 پذیری بازار یع سودآور که منجر به کاهش رقابتدولتی بودن صنا

در پایان برخی از راهکارهای سیاستی . توان نام برد می شود را می

 گثذاری  سثرمایه در جهت بهبود توزیثع درآمثد، وضثع تجثارت و     

ایثن دو عامثل مهثم بثر      تثأثیر مستقیم خارجی و همچنین بهبود 

 :گردد می توزیع درآمد به صورت زیر پیشنهاد

ای  بازنگری در قوانین دست و پاگیر و کاهش موانع تعرفه -

در جهت افثاایش  ( موانع بازرگانی خارجی) ای و غیرتعرفه

 .تجارت

تشویق به توسعه بثازار و از بثین بثردن حثق انحصثارهای       -
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