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چکیده
گسترش سیستم ارز دو نرخی نگرانیها را درباره عدم توازن در متغیرهای کالن اقتصادی و
بهویژه نابرابری درآمد را افزایش میدهد .تورم و بیکاری نیز ازجمله متغیرهای کالن
اقتصادی است که میتواند بر نابرابری درآمد اثرگذار باشد .بر این اساس ،مطالعه حاضر
میخواهد نقش شکاف نرخ ارز (دالر) و نامتقارنی نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری درآمد
مورد بررسی قرار دهد .برای این منظور با اتکا به دادهها در دوره  1357-1396از رهیافت
خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطی در برآورد الگو استفاده شده است .نتایج نشان
می دهد که شکاف نرخ ارز در هر دو قالب خطی و غیرخطی ،اثر مثبت (نامطلوب) بر
نابرابری درآمد دارد .بیکاری در قالب خطی تنها در بلندمدت اثر مثبت (نامطلوب) بر
نابرابری درآمد دارد .در قالب غیرخطی در کوتاهمدت ،کاهشها در بیکاری اثر مثبت
(مطلوب) بر نابرابری دارد .همچنین در بلندمدت ،هم افزایشها و هم کاهشها در بیکاری
اثر مستقیم بر نابرابری درآمد داشته و اندازه اثر مطلوب ناشی از کاهشها در بیکاری بیش
از اثر نامطلوب ناشی از افزایشها است؛ بنابراین نامتقارنی بیکاری در اثرگذاری بر نابرابری
درآمد هم در هر دو دوره تأیید میشود .تورم در قالب خطی ،اثر مستقیم بر نابرابری درآمد
دارد ولی در قالب غیرخطی ،هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت کاهشها در تورم با اثر
مثبت (مطلوب) بر نابرابری همراه است .از اینرو تورم نیز اثر نامتقارن نابرابری درآمد دارد.
یافته دیگر آنکه میزان اثرپذیری مطلوب نابرابری درآمد از کاهشها در نرخ بیکاری بیش از
اثرپذیری مطلوب آن از کاهشها در تورم است.
واژههای کلیدی :شکاف نرخ ارز ،بیکاری ،تورم ،نابرابری درآمد.
طبقهبندی .E31 ،E24 ،D63 : JEL
 1این مقاله با استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاه مازندران اجرا گردید.
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 -1مقدمه
دولتها در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه دارای نظام دو نرخی ارز هستند .در
چنین کشورهایی به دلیل محدودیت ذخایر ارزی اقدام به محدود کردن خروج سرمایه
از کشور میشود که انواع مختلفی از محدودیتها از سوی دولت اعمال میشود که
درنتیجه این محدودیتها مازاد تقاضا برای پولهای خارجی ایجاد میشود .این موضوع
زمینه را برای توسعه بازار موازی ایجاد میکند .بهطورمعمول نرخ ارز در بازار موازی که
نرخ ارز غیررسمی را به وجود میآورد بیشتر از نرخ ارز رسمی است .گسترش در سیستم
دو نرخی ارز باعث افزایش نگرانیها درباره عدم توازن در متغیرهای کالن اقتصادی را
افزایش میدهد (بهمنی اسکویی 1و همکاران .)2002 ،در نظام ارزی با دو نرخ رسمی و
غیررسمی این امکان وجود دارد که گروهی خاص از این سیستم دو نرخی منتفع شوند.
بهطورمعمول می توان انتظار داشت که چنین رانتی به افرادی تعلق گیرد که صاحب
قدرت و ثروت هستند و از دهکهای باال درآمدی محسوب میشوند .درنهایت این
موضوع میتواند عاملی برای افزایش نابرابری بین دهکهای باال و پایین درآمدی شود.
در بحث نابرابری توزیع درآمد عوامل دیگری نظیر تورم و بیکاری نیز میتواند مؤثر باشد.
تورم ازجمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اقتصاد محسوب میشود .میتوان انتظار
داشت که تورم از مسیر های متفاوتی بر نابرابری توزیع درآمد تأثیر بگذارد که
ملموسترین آن اثرگذاری بر قدرت خرید افراد جامعه است .افزایش تورم با فرض
عدم انتفاع افراد از تورم ،موجب کاهش قدرت خرید افراد جامعه میشود .با توجه به
بررسی انجام شده توسط پارسا و همکاران ( ،2)1397میتوان چنین برداشتی را ارائه داد
که تأثیرپذیری گروههای کمدرآمد جامعه از افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم به
مراتب بیش از گروههای پردرآمد است .شاهد این استدالل محاسباتی است که در
مطالعه یاد شده ارائه شده است .برای نمونه میانگین تورم گروه خوراک و آشامیدنیها
که ضریب اهمیت آن برای دهک اول و دهم به ترتیب  42/3و  17/2است ،برابر با 21/4
درصد میباشد .در سوی مقابل در گروه حملونقل با میانگین تورم  18/2درصد ،ضریب
اهمیت برای دهک اول  4/4درصد و برای دهک دهم  15/1است .این محاسبات نشان
می دهد که در گروهی که وزن و ضریب اهمیت آن در سبد مصرفی دهک اول به مراتب
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بیش از دهک دهم است؛ نرخ تورم بزرگتر است و در گروهی که وزن و ضریب اهمیت
آن در سبد مصرفی دهک دهم به مراتب بیش از دهک اول است؛ نرخ تورم کوچکتر
است.
بیکاری عامل دیگری که افزایش آن ضمن ایجاد معضالت اجتماعی فراوان ،میتواند
موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمد شود .در نگاه کلی شاید اینگونه به نظر برسد
که در صورت ا فزایش رکود در هر کشوری ،شانس بیکار شدن برای تمام افراد در
دهکهای مختلف بهصورت همگون افزایش یابد؛ ولی باید به این مسئله توجه داشت که
افراد در جامعه از لحاظ مهارت در سطوح مختلفی قرار دارند .ازاینرو میتوان انتظار
داشت که در دوران رکود و افزایش امکان تعدیل نیرویکار توسط بنگاههای اقتصادی و
بهویژه بنگاههای غیردولتی ،ابتدا افراد با مهارت پایین که معموالً متعلق به دهکهای
پایین درآمدی هستند بیکار شوند .همچنین در شرایط رکودی با توجه به اینکه در
کشورهای درحالتوسعه میزان فساد اداری به نسبت باال است؛ به هنگام تعدیل
نیرویکار انتظار بر آن است بنگاهها ابتدا افرادی را که هیچگونه پشتوانهای از حیث
روابط با افراد باالدستی ندارد و بهطورمعمول از دهکهای پایین درآمدی قرار هستند،
تعدیل و اخراج نمایند .در نتیجهی اختالف نرخ بیکاری در بین دهکهای پایین و باالی
درآمدی ،فاصله بین این دهکها افزایش خواهد یافت و این به معنی افزایش نابرابری
توزیع درآمد در اقتصاد کشور است.
بر این اساس در پژوهش حاضر کوشش بر آن است تا فرضیهی ارتباط بین شکاف نرخ
ارز ،تورم و بیکاری با توزیع درآمد در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گیرد .به این منظور
از روش غیرخطی در پردازش دادهها استفاده شده است .اکثر الگوهای موجود در
اقتصادسنجی ،الگوی خطی است که در آن اندازه مطلق اثرگذاری متغیر توضیحی در
روند افزایشی با روند کاهشی آن متفاوت نیست .بهعبارتیدیگر در یک برآورد خطی از
تحلیل اثر تورم و بیکاری بر توزیع درآمد چنین تفسیری مرسوم است که اگر با افزایش
تورم و یا بیکاری ،شاخص توزیع درآمد به اندازه  θواحد افزایش یابد ،آنگاه بهصورت
همزمان با کاهش تورم بیکاری نیز شاخص توزیع درآمد به میزان  θواحد کاهش خواهد
یافت .ولی آنچه که در واقعیت رخ میدهد ممکن است اینگونه نبوده و اثر افزایش تورم
و یا بیکاری بر توزیع درآمد ،متفاوت با اثر کاهش آن باشد .بهعبارتیدیگر در اقتصاد
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ایران انتظار بر آن است که توزیع درآمد به هنگام افزایش در تورم و یا بیکاری نسبت به
کاهش در آنها تأثیرپذیری متفاوتی از خود نشان دهد .این موضوع نگارندگان مقاله را
بر آن داشت تا با توجه به مطالعات صورت گرفته ،ضمن بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر
توزیع درآمد به بر رسی تحلیل نامتقارنی اثر تورم و بیکاری بر توزیع درآمد بپردازند و
وجود نامتقارنی در اثرگذاری تورم و بیکاری را بر توزیع درآمد ایران آزمون کنند .برای
دستیابی به چنین پردازشی الزم است از الگوهای نامتقارن استفاده شود .بر این اساس،
با استفاده از مطالعهی شین و همکاران )2014( 1از رهیافت خودتوضیحی با وقفههای
توزیعی غیرخطی 2در تبیین و تشریح نامتقارنی استفاده شده است .پژوهش حاضر از
چند منظر نسبت به مطالعات پیشین متفاوت است .نخست ،معرفی و بهکارگیری
رهیافت خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطی است که توسط شین و همکاران
( )2014طراحی شده است .دوم ،در مطالعات داخلی که توسط نگارندگان جمعآوری
شده است اثرگذاری شکاف نرخ ارز بر توزیع درآمد موردبررسی قرار نگرفته است .در
ادامه مقاله به این صورت سازماندهی شده است که پس از مقدمه ،در بخش دوم ادبیات
پژوهش با تأکید بر مبانی نظری و مطالعات تجربی ارائه میشود .بخش سوم بهتصریح
الگوی پژوهش در قالب الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطی و همچنین
توصیف دادهها اختصاص یافته است .نتایج حاصل از برآورد الگو در دو قالب خطی و
غیرخطی ،در بخش چهارم ارائه و تفسیر شده است .یافتههای پژوهش با تمرکز بر
جمعبندی و ارائه پیشنهادات در بخش پنجم آمده است.

 -2ادبیات موضوع
 -2-1شکاف نرخ ارز و نابرابری درآمد
برای بهتر متوجه شدن رابطه نابرابری درآمد و شکاف نرخ ارز بهتر است که ابتدا رابطه
کاهش نرخ ارز و توزیع درآمد بررسی شود .طبق نظریه استاپلر-ساموئلسون افزایش نرخ
ارز حقیقی اثر مثبت بر نابرابری درآمد و فقر دارد .در حقیقت این نظریه با فروضی نظیر
کاربر بودن بخش قابل تجارت ،فقیر و کمدرآمد بودن نیرویکار بخش تجاری و تحرک
کامل نیرویکار بین بخش تجاری و غیرتجاری همراه است .افزایش نرخ ارز حقیقی

1 Shin et al.
2 Nonlinear Autoregressive Distributed Lag
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میتواند منجر به ایجاد سود نسبی برای بخش تجاری شده و این موضوع منجر به
افزایش درآمد نیرویکار (طبق فرض افراد فقیر) خواهد شد.
افزایش نرخ ارز بهطور بالقوه اثرات جبرانی به همراه دارد که میتواند اثر درآمدی ناشی
از افزایش نرخ ارز برای فقرا را تا حدی و یا بهطور کامل خنثی کند .اثرات جبرانی را
میتوان به  3دسته تقسیم کرد که اولین دسته به تورم ناشی از افزایش نرخ ارز اشاره
دارد .بهنحویکه با افزایش نرخ ارز ،کاالهای وارداتی گرانتر میشود و در صورتی
وابستگی کشور به کاالهای وارداتی باال باشد؛ موجب ایجاد و یا افزایش تورم در داخل
خواهد ش د .در این راستا اگر کاالهای وارداتی سهم مهمی در سبد مصرفی فقرا داشته
باشد این اثر جبرانی افزایش خواهد یافت .دسته دوم از اثر جبرانی به زمانی اشاره دارد
که منابع به بخش تجاری انتقال یابد و در نتیجه آن تقاضا برای نیرویکار در بخش
غیرتجاری با کاهش مواجه شده و بهتبع آن دستمزدها در این بخش نیز کاهش مییابد.
کاهش دستمزدها نیز باعث افزایش فقر برای نیرویکار شاغل در بخش غیرتجاری شود.
دسته سوم از اثرهای جبرانی اشاره به این دارد که به دلیل وابستگی کشورهای
درحالتوسعه به نهادههای وارداتی و کاالی واسطه وارداتی ،افزایش نرخ ارز منجر به
افزایش هزینههای تولید می شود .این مسئله با اثر منفی بر تولید و اشتغال در هر دو
بخش تجاری و غیرتجاری همراه خواهد شده و در نتیجه میتواند باعث افزایش فقر
شود .الکساندر )1952( 1ضمن اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز عاملی برای تورم داخلی
است این موضوع را مطرح مینماید که در نتیجهی این تورم داخلی فاصله میان
دستمزدها و قیمتها ایجاد میشود و سبب میشود تا درآمد از کارگران با میل نهایی به
مصرف باال به صاحبان سرمایه با میل نهایی به مصرف پایین انتقال یابد .ادواردز2
( ،)1986معتقد است که افزایش نرخ ارز باعث توزیع مجدد درآمد از گروههای با میل
نهایی پایین به پسانداز به گروههای با میل نهایی باال به پسانداز خواهد شد .در باب
بحث شکاف نرخ ارز و اثرگذاری آن بر نابرابری درآمد سیلوستر ،)2003( 3شکاف نرخ ارز
رسمی و غیررسمی را عاملی منفی بر توزیع درآمد دانسته و نتیجه میگیرد که با
1
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افزایش این شکاف ،نابرابری درآمد نیز افزایش مییابد ولی استدالل قوی برای نتیجه
حاصله ارائه نکرده است .بهمنی اسکویی و همکاران ( ،)2006با بیان اینکه در
کشورهایی که محدودیت در جریان سرمایه و تجارت در آن وجود دارد بهطورمعمول
یک بازار موازی در کنار بازار رسمی ارز شکل میگیرد .وقتی نرخ ارز در بازار موازی
تعیین شود تغییرات در آن همان اثری را بر توزیع درآمد دارد که تغییرات در نرخ ارز
رسمی بر توزیع درآمد دارد .عالوه بر این در کشورهای کمتر توسعهیافته فرصت و امکان
رانت با ایجاد بازار موازی و سیستم دو نرخی ارز برای افراد رانتجو ایجاد میشود که اثر
منفی بر توزیع درآمد دارد؛ زیرا با ایجاد رانت برای افراد و گروهی خاص در کشور از
طریق اعطای یارانهها ،مجوزها و تعرفههای خاص ،این افراد و گروهها تنها خود منتفع
خواهند شد و هیچگونه سودی نصیب جامعه نخواهد شد .در نتیجه اگرچه توزیع مجدد
درآمد انجام خواهد شد ولی با انتقال از مالیاتدهندگان بهطرف افراد و گروه خاص
صورت میپذیرد .فعالیتهای رانتجویانه به این دلیل که منابع را از فعالیتها مولد به
غیرمولد سوق میدهد؛ اثر منفی بر توزیع درآمد خواهد شد؛ زیرا با توجه به اینکه
بهطورمعمول ارزش فعالیتهای مولد برای اقتصاد بیش از فعالیتهای غیرمولد بوده و
آنچه نصیب جامعه میشود فعالیتهای مولد است؛ در نتیجه ،انتقال منابع از فعالیتهای
مولد به فعالیت های غیرمولد از دست رفتن هزینه فرصتی است که به افراد و گروههای
خاص تعلق میگیرد و افراد جامعه از آن بینصیب میمانند (دلروسال.)2011 ،1
 -2-2تورم و نابرابری درآمد
در مورد اثرگذاری تورم بر نابرابری درآمد تحلیلهای متفاوتی وجود دارد .برخی مجراها
(کانالها) رابطه مثبت و برخی دیگر رابطه منفی میان تورم و نابرابری درآمد را تبیین
می کند .در باب رابطه مثبت تورم و نابرابری درآمد این استدالل وجود دارد که تورم
می تواند از طریق انتقال درآمد از دستمزدبگیران به صاحبان سرمایه بر نابرابری درآمد
اثر بگذارد .تایسون ،)1998( 2بیان میدارد که تورم باعث کاهش دستمزد حقیقی شده و
از این طریق موجب کاهش درآمد فقرا میشود .عالوه بر این تورم همچون مالیاتی بر
افراد فقیر است؛ زیرا به طورمعمول فقرا در مقایسه با ثروتمندان سهم عمدهای از ثروت
خود را بهصورت پول نقد نگهداری میکنند در نتیجه در مقایسه با ثروتمندان که
ترکیبی از پول نقد و دارایی سرمایهای را در اختیار دارند بیشتر در اثر تورم با کاهش
Del Rosal
Tyson
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قدرت خرید و بیارزش شدن دارایی خود مواجه میشوند .در مورد رابطه مثبت تورم و
نابرابری درآمد میتوان به اثر منفی تورم بر پرداختهای انتقالی دولت که شامل یارانه
نقدی و بیمه بیکاری میشود اشاره داشت .با افزایش تورم ،ارزش پرداختیهای دولت
کاهش مییابد .در نتیجه با توجه به اینکه عمده افرادی که پرداختهای انتقالی دولت به
آنها تعلق میگیرد از دهکهای پایین درآمدی هستند؛ این موضوع باعث افزایش
نابرابری در جامعه خواهد شد (شاکری و همکاران.)1392 ،1
در باب رابطه منفی تورم و نابرابری درآمد میتوان به دو مجرا اشاره کرد .مجرای اول
توسط لیدلر و پارکین ،)1975( 2ارائه شده است که در آن تورم باعث انتقال درآمد از
وامدهندگان اسمی به وامگیرندگان اسمی میشود .در این استدالل تورم به هر دو گروه
فقیر و ثروتمند آسیب میزند اما اثرش در ثروتمندان بیشتر است زیرا معموالً فقرا بدهی
اسمی بیشتری نسبت به ثروتمندان دارند .در نتیجه افزایش تورم موجب کاهش
نابرابری درآمد می شود .مسیر دوم اشاره به این موضوع دارد که سیستم مالیاتی
تصاعدی در زمان افزایش تورم موجب بازتوزیع درآمد میشود .در این حالت افزایش
تورم موجب میشود افراد در دهکهای باالی درآمدی در محدودهای با نرخ مالیاتی
باالتر قرار بگیرند و در نتیجه این موضوع باعث کاهش نابرابری خواهد شد (هیر و
سوسموت.)2003،3
 -2-3بیکاری و نابرابری درآمد
رابطه بیکاری و نابرابری درآمد را میتوان از مجرای مهارت نیرویکار با این فرض که
هزینه اخراج و استخدام نیرویکار ماهر نسبت به نیرویکار غیرماهر بیشتر است بررسی
کرد (گالی و هوون .)2001 ،4بهنحویکه انتظار میرود دسترسی افراد فقیر و کمدرآمد
به آموزش و مهارتهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه کمتر باشد (دیالو.)2007 ،5
بر این اساس بیکاری بیشتر متوجه افراد غیرماهر میشود .افرادی که عموماً از دهکهای
پایین درآمدی هستند .در نتیجه افزایش بیکاری موجب افزایش نابرابری خواهد شد .این
1
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افزایش بیکاری اگر همراه با عدم انعطافپذیری دستمزدهای اسمی همراه شود موجب
تشدید بیکاری خوا هد شد و درنهایت کارگران غیرماهر آسیب خواهند دید و تشدید
مجدد نابرابری درآمد در جامعه رخ خواهد داد (همان .)2001 ،همچنین در هر اقتصاد با
هر مرحله ای از توسعه ،هر افزایش در بیکاری از طریق افزایش شمار کمدرآمدها ،به
تشدید در نابرابریهای درآمد و استاندارد زندگی کمک میکند و بهعکس کاهش
بیکاری باعث کاهش شکاف درآمدی خواهد شد ،به سبب آنکه افزایش اشتغال ،درآمد
ملی را نیز افزایش میدهد ،مشخص نیست سهم شاغلین از کل درآمد ملی چه تغییری
میکند .این نتیجهگیری در واقع موکول به آن است که افزایش اشتغال باعث افزایش
سهم کدامیک از دو گروه (مزدبگیران یا سرمایهداران) از درآمد ملی خواهد شد .اگر
بیکاری در سطح بیکاری طبیعی باشد ،برنامههای افزایش اشتغال و یا تداوم
سرمایهگذاری ها برای افزایش تولید کاال و خدمات چنان فشاری را به کارفرمایان برای
تأمین نیرویکار مورد نیاز وارد میکند که آنان را مجبور میسازد برای غلبه بر این
شرایط (شرایط اشتغال کامل و کمیابی نیرویکار در سطح مزد رایج) به کاهش سهم
خود از تولید نهایی به نفع مزدبگیران رضایت دهند که نتیجه آن بهبود توزیع درآمد
است (اخوی.)1387 ،1
در مورد رابطه نامتقارن (غیرخطی) میان نرخ تورم و نابرابری درآمد ،شاکری و همکاران
( ،)1392بیان کردند که در نرخهای تورم پایین ،رابطه میان تورم و بیکاری مورد اهمیت
است .زیرا کارگران نسبت به کاهشها در دستمزد اسمی نسبت به کاهش در دستمزد
حقیقی حساسیت بیشتری نشان میدهند و با در نظر گرفتن فرض عدم انعطافپذیری
رو به پایین دستمزدهای اسمی ،کاهش تورم به سطوح پایینتر از سطح مالیم تورمی
میتواند منجر به افزایش بیکاری و در نتیجه افزایش نابرابری درآمد در جامعه شود.
عالوه بر این بهنظر می رسد که اثر خالص تورم بر نابرابری درآمد به نرخ اولیه تورم در
بلندمدت وابسته با شد و در صورتی که نرخ تورم باال باشد ،کاهش تورم میتواند موجب
کاهش نابرابری درآمد شود .در طرف مقابل اگر نرخ تورم پایین باشد احتمال دارد منافع
ناشی از کاهش تورم برای بهبود توزیع درآمد در جامعه ناچیز باشد و این درحالی است
که در این وضعیت احتمال رابطه تورم و بیکاری بیشتر است که موجب افزایش نابرابری

)Akhavi (2008
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درآمد خواهد شد .بنابراین این استدالل ،میتوان انتظار داشت که یک رابطه نامتقارن
میان تورم و توزیع درآمد وجود داشته باشد.
در حوزه کاربردی و ادبیات تجربی ،پژوهشهای متعددی در زمینه اثرگذاری شکاف نرخ
ارز ،تورم و بیکاری بر توزیع درآمد (نابرابری درآمد) صورت گرفته است که میتوان آنها
را به چهار قالب تقسیم کرد .در قالب اول اثر شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر
نابرابری درآمد بررسی شده است که در این قالب مطالعه سیلوستر ( )2003برای
کشورهای منتخب نشان میدهد که شکاف نرخ ارز ،بر توزیع درآمد اثر منفی میگذارد.
همچنین شکاف نرخ ارز یک رابطه قوی با افزایش نابرابری درآمد دارد .بهمنیاوسکویی1
و همکاران ( )2006رابطه بین نرخ ارز غیررسمی و نابرابری را برای  28کشور بررسی و
نشان دادند که در کشورهایی با نابرابری درآمد باال ،شکاف نرخ ارز برای ارزهای خارجی
وجود دارد .همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد که یکسانسازی نرخ ارز میتواند
منجر به کاهش نابرابری درآمد شود.
در قالب دوم می توان به مطالعاتی که اثر تورم را بر نابرابری درآمد را مورد بررسی قرار
دادند اشاره کرد .این قالب را میتوان به  4گروه تقسیم نمود .گروه اول مطالعات که در
آن رابطه تورم و نابرابری درآمد مثبت است .مطالعات نیلی و فرحبخش،)1377( 2
عسگری )1377( 3و زیبایی )1384( 4ازجمله مطالعاتی است که رابطه مثبت را تبیین
کردند .در مطالعات خارجی المرحوبی )2000( 5برای  53کشور و هیر و سوسموت6
( )2007برای آمریکا نشان دادند که رابطه بهشدت قوی میان تورم و نابرابری وجود دارد
و همبستگی میان تورم و نابرابری به لحاظ آماری معنادار است .بهنحویکه با افزایش
نرخ تورم ،نابرابری توزیع درآمد افزایش مییابد .همچنین ابونوری و خوشکار)1385( 7
به این نتیجه رسیدند که عالوه بر اینکه تورم نابرابری را افزایش میدهد ،سهم چهار
بیستک اول را به نفع بیستک پنجم کاهش میدهد و به همین علت گروههای کمدرآمد
1
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نسبت به گروههای با درآمد باال تورم بیشتری را احساس میکنند .همچنین نوفرستی و
محمدی )1388( 1در بررسی اثر شوکهای اقتصاد کالن بر توزیع درآمد در ایران نشان
دادند که شوک نرخ ارز و تورم ،باعث افزایش نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری
میشود ولی اثر آن در مناطق روستایی چندان محسوس نیست .قربانی و همکاران2
( )1396ضریب جینی را بهعنوان نابرابری درآمد در نظر گرفته و نشان دادند که تورم بر
ضریب جینی تأثیر مثبت دارد یعنی نابرابری را باال میبرد .در گروه دوم از قالب دوم
میتوان به مطالعاتی اشاره کرد که رابطه تورم و نابرابری را منفی میدانند .در این حوزه
جرجرزاده و اقبالی )1384( 3در مطالعه خود نشان دادند که تورم ،توزیع درآمد را بهبود
می بخشد .گروه سوم شامل مطالعاتی است که رابطه معنادار میان تورم و نابرابری را
نتیجه نگرفتند و در این بین میتوان به مطالعات سپهری ،)1371( 4کفایی و درستکار5
( )1386و کول و تاو ) 1996( 6اشاره داشت .درنهایت در گروه چهارم رابطه غیرخطی
بین تورم و نابرابری بررسی شده است که میتوان به مطالعات مونین )2014( 7برای 10
کشور  OECDو صیامینمینی و هادسون )2017( 8برای  66کشور درحالتوسعه و 24
کشور توسعهیافته اشاره کرد .نتایج این مطالعه نشان میدهد که یک رابطه  Uشکل بر
اساس فرضیه کوزنتس بین تورم و نابرابری وجود دارد .بهنحویکه در ابتدا با افزایش
تورم ،نابرابری کاهش مییابد ،سپس به حداقل رسیده و در نهایت شروع به افزایش
میکند .همچنین اگرچه در کوتاه مدت بین تورم و نابرابری علیت دو طرفه وجود ندارد؛
ولی در بلندمدت برای هر دو گروه از کشورها علیت دو طرفه تأیید میشود .همچنین در
ایران شاکری و همکاران ( )1392به بررسی اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد
پرداختهاند .نتایج رابطه بلندمدت نشان میدهد که تورم اثری منفی و مجذور آن مثبت
بر نابرابری درآمد داشته و این رابطه غیرخطی بین تورم و نابرابری درآمد بر اساس
فرضیه کوزنتس U ،شکل است.
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در قالب سوم آن دسته از مطالعات قرار میگیرند که رابطه بیکاری و نابرابری درآمد را
بررسی نمودند .در این قالب باکر و کریدی )2000( 1برای نیوزلند نشان دادند که نرخ
بیکاری ،اصلیترین تأثیر را بر نحوه توزیع درآمد دارد که افزایش ضریب جینی را
پایهگذاری میکند .همچنین ساندرز )2002( 2برای کشورهای  OECDبیکاری باال و
پایدار هم ریسک فقر را باال میبرد و هم به افزایش نابرابری کمک میکند .همچنین
سیفیپور و رضایی )1390( 3نشان دادند که با کاهش نرخ بیکاری ،توزیع درآمد بهبود
مییابد.
در قالب پایانی آن دست از مطالعات قرار میگیرند که اثر تورم و بیکاری را بر نابرابری
درآمد موردمطالعه قرار دادند .شولتز ) 1969( 4به بررسی اثر تورم و بیکاری بر نابرابری
توزیع درآمد در آمریکا پرداخت .وی در مطالعه تجربی خود نشان داد که بیکاری
مهمترین عامل مؤثر بر نابرابری درآمد است درحالیکه نرخ تورم را بسیار کماهمیتتر
بیان کرده است .همچنین دیشاپریا )2017( 5برای  33کشور آسیایی نشان داد که تورم
باال و بیکاری ،ضریب جینی را که بهعنوان نابرابری اندازهگیری شده است ،افزایش
میدهد .دهمرده و همکاران )1389( 6اثرات اختالالت نرخ ارز و بیکاری را در نابرابری
درآمد بررسی کردند .آنها نشان دادند که نرخ بیکاری و اختالل نرخ ارز باعث افزایش
نابرابری میشود و بیکاری مؤثرترین عامل در افزایش نابرابری است .کمیجانی و
محمدزاده ،)1392( 7نیز به این موضوع اشاره کردند که نرخ تورم و بیکاری باعث
افزایش نابرابری میشود.

 -3طراحی الگو
همان طورکه در مقدمه بدان اشاره شد هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و بررسی اثر
شکاف نرخ ارز و نامتقارنی اثر بیکاری و تورم بر نابرابری در توزیع درآمد در اقتصاد ایران
است .ازاینرو تمرکز در تصریح الگوی پژوهش بر آن است تا در کنار اثر شکاف نرخ ارز،
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اثر افزایشها در تورم (و یا بیکاری) از اثر کاهشها در آن تفکیک گردد .در تصریح الگو
از مطالعهی شین و همکاران ( )2014استفاده شده است .در مطالعه یاد شده بحثِ عدم
تقارن ضریب یک عامل اثرگذار بر متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود مطرحشده است.
ایشان با استفاده از مطالعه پسران 1و همکاران ( )2001الگوی خودتوضیحی با وقفههای
توزیعی غیرخطی ( )NARDLمعرفی مینمایند .در ادامه ،این الگو بر اساس متغیرهای
پژوهش حاضر تبیین شده است .با این توضیح که با توجه به رابطهی احتمالی باال بین
تورم و بیکاری مطابق با ادبیات اقتصاد کالن ،الگوی پژوهش یکبار با ورود نرخ بیکاری
(الگوی اول) و دوم با لحاظ نرخ تورم (الگوی دوم) تصریح خواهد شد.
تصریح الگوی اول :الگوی اول باهدف بررسی اثرات شکاف نرخ ارز و نامتقارنی نرخ
بیکاری بر توزیع درآمد تصریح میشود .متغیر وابسته در الگوی اول عبارت از نسبت
مخارج مصرفی دهک دهم به مخارج مصرفی دهک اول ( )IInequ2بهعنوان معیاری از
نابرابری در توزیع درآمد میباشد .متغیرهای توضیحی عبارت است از شکاف نرخ ارز
(دالر) غیررسمی از نرخ ارز (دالر) رسمی ( )ExRGapو نرخ بیکاری ( )UR3است .هر سه
متغیر بهصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است .مبنای الگوی خودتوضیحی با
وقفههای توزیعی غیرخطی ( ،)NARDLرگرسیون نامتقارن در معادله ( )1است که در
آن  URبه شکل  UR t = UR 0 + UR+t + UR−tتجزیه شده است .بهنحویکه انباشت
جزئی در تغییرات 𝑅𝑈 به شکل رابطه( )2است.
IInequt = θ+ UR+t + θ− UR−t + ExRGapt + ut
()1
()2

)UR+t = ∑tj=1 ∆UR+j = ∑tj=1 Max(∆UR j , 0
{ −
)UR t = ∑tj=1 ∆UR−j = ∑tj=1 Min(∆UR j , 0

در روابط فوق  UR+tافزایشها در نرخ بیکاری (انباشت در تغییرات مثبت لگاریتم نرخ
بیکاری) و  UR−tکاهشها در نرخ بیکاری (انباشت در تغییرات منفی لگاریتم نرخ
بیکاری) میباشد .بر اساس این روابط الگوی نامتقارن ) ARDL(p, q, r, sبه شکل رابطه
( )3طراحی میشود که در آن  r ،q ،pو  sبه ترتیب بیانگر تعداد وقفهها در متغیرهای
لگاریتم نابرابری توزیع درآمد ،لگاریتم افزایشهای در نرخ بیکاری ،لگاریتم کاهشها در
نرخ بیکاری و لگاریتم شکاف نرخ ارز است .در این رابطه  ρضریب خودهمبستگیθ ،
1

Pesaran
Income Inequality
3
Unemployment Rate
2
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ضریب نامتقارن وقفههای نرخ بیکاری و  γضریب وقفههای شکاف نرخ ارز غیررسمی از
نرخ ارز رسمی است.
q

p

+
r
−′
−
IInequt = ∑j=1 ρj IInequt−j + ∑j=0 θ+′
j UR t−j + ∑j=0 θj UR t−j +

∑sj=0 γj ExRGapt−j + εt

()3
ی
در ادامه ،مطابق با مطالعه شین و همکاران ( )2014رابطه ایستایِ ( )3به رابطه پویا ِ
( )4تعمیم داده شده است .در رابطه ( )4یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر
 URبر  IInequتصریح شده است:
p−1

∆IInequt = ρIInequt−1 + θUR t−1 + γExRGapt−1 + ∑i=1 ρi ∆IInequt−i +
s−1
∑q−1
()4
i=0 θi ∆UR t−i + ∑i=0 γi ∆ExRGapt−i + et

که با لحاظ اثر نامتقارن نرخ بیکاری بر توزیع درآمد ،بهمانند روشی که در معادله ()2
تکرار شده است ،رابطه ( )5تصریح میشود:

∆IInequt = ρIInequt−1 + θ+ UR+t−1 + θ− UR−t−1 + γExRGapt−1 +
p−1
q−1
∑i=1 ρi ∆IInequt−i + ∑i=0 θi ∆UR t−i + ∑s−1
i=0 γi ∆ExRGapt−i  + et

()5
که در آن به عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری توجه شده است .عدم تقارن بلندمدت
در اثرگذاری نرخ بیکاری به معنای  θ+ ≠ θ−است .همچنین میتوان رابطه ( )1را با
فرض وجود عدم تقارن کوتاهمدت (یعنی  ،)θ+i ≠ θ−iبه شکل رابطه ( )6تغییر داد:

∆IInequt = ρIInequt−1 + θ+ UR+t−1 + θ− UR−t−1 + γExRGapt−1 +
q−1 +
+
r−1 −
−
∑p−1
i=1 ρi ∆IInequt−i + ∑i=0 θi ∆UR t−i + ∑i=0 θi ∆UR t−i +
∑s−1
i=0 γi ∆ExRGapt−i + et

()6
بر اساس الگوی فوق میتوان اثر نامتقارن نرخ بیکاری را به همراه اثر شکاف نرخ ارز بر
توزیع درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاهمدت و بلندمدت آزمون نمود.
تصریح الگوی دوم :الگوی دوم با هدف بررسی اثرات شکاف نرخ ارز و نامتقارنی نرخ تورم
بر توزیع درآمد تصریح میشود .متغیر وابسته در الگوی دوم مشابه با الگوی اول بوده و
عبا رت از نسبت مخارج مصرفی (یا متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار در) دهک
دهم به مخارج مصرفی (یا متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار) در دهک اول
( )IInequاست .متغیرهای توضیحی عبارت است از شکاف نرخ ارز (دالر) غیررسمی از
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نرخ ارز (دالر) رسمی ( )ExRGapو نرخ تورم ( )Inf1است .همچنین هر سه متغیر
به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است .مبنای الگوی دوم در قالب غیرخطی،
رگرسیون نامتقارن در معادله ( )7است که در آن متغیر 𝑓𝑛𝐼 به شکل Inft = Inf0 +
 Inft+ + Inft−تجزیه شده است .بهنحویکه انباشت جزئی در تغییرات 𝑓𝑛𝐼 به شکل
رابطه ( )8است.
IInequt = θ+ Inft+ + θ− Inft− + ExRGapt + ut
()7
)Inft+ = ∑tj=1 ∆Infj+ = ∑tj=1 Max(∆Infj , 0
{ −
)Inft = ∑tj=1 ∆Infj− = ∑tj=1 Min(∆Infj , 0

()8

در روابط فوق  Inft+افزایشها در نرخ تورم (انباشت در تغییرات مثبت لگاریتم نرخ
تورم) و  Inft−کاهش ها در نرخ تورم (انباشت در تغییرات منفی لگاریتم نرخ تورم)
میباشد .مشابه با تصریح الگوی اول با تکرار فرایند رابطه ( )9برای الگوی دوم حاصل
میشود .در رابطه ( )9عدم تقارن بلندمدت و کوتاهمدت در اثرگذاری نرخ تورم لحاظ
شده است .عدم تقارن بلندمدت در اثرگذاری نرخ تورم به معنای  β+ ≠ β−و عدم
تقارن کوتاهمدت در اثرگذاری نرخ تورم به معنای  β+i ≠ β−iاست:

+
−
∆IInequt = ρIInequt−1 + β+ Inft−1
+ β− Inft−1
+ πExRGapt−1 +
p−1
q−1 +
+
r−1
−
∑i=1 δi ∆IInequt−i + ∑i=0 βi ∆Inft−i + ∑i=0 β−
i ∆Inft−i +
∑s−1
i=0 πi ∆ExRGapt−i + ϑt

()9
بر اساس الگوی فوق میتوان اثر نامتقارن نرخ تورم را به همراه اثر شکاف نرخ ارز بر
توزیع درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاهمدت و بلندمدت آزمون نمود .الزم به
توضیح است که دادههای نرخ ارز رسمی و غیررسمی ،نرخ بیکاری ،نرخ تورم و نسبت
مخارج مصرفی  10درصد ثروتمندترین به  10درصد فقیرترین (بهعنوان شاخص
نابرابری درآمد) از درگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران
استخراج شده است.

 -4تحلیلهای تجربی
در این بخش پس از بررسی وضعیت پایایی متغیرهای پژوهش ،برای الگوی اول (و دوم)،
ابتدا مطابق با روش مرسوم (نامتقارن) بر اساس رهیافت خودتوضیحی با وقفههای
توزیعی خطی ،اثر شکاف نرخ ارز و نرخ بیکاری (و یا نرخ تورم) بر توزیع درآمد برآورد
می شود .سپس جهت تحلیل نامتقارنی اثر نرخ بیکاری (و یا نرخ تورم) بر توزیع درآمد،
Unemployment Rate
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الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطی (الگوی نامتقارن) برآورد خواهد شد.
الزم به ذکر است که مطابق با دو آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته و فیلیپس-پرون تورم
( )Infو کاهشها در تورم ( )Inf −در سطح پایا بوده و سایر متغیرها (،IInequ
 UR− ،UR+ ،UR ،ExRGapو  )Inf +با یکبار تفاضلگیری پایا شده است.
 -4-1نتایج برآورد خطی از الگوی اول
در این رهیافت ،برآورد الگوی پویا یا  ARDLکوتاهمدت نیازمند تعیین وقفه بهینه است.
در این الگو وقفه بهینه با اتکاء به معیار شوارتز-بیزین تعیین شده است .با توجه به
کمترین مقدار برای آماره شوارتز-بیزین ،وقفه بهینه  4و الگوی انتخابی ARDL(4, 1,
) 2میباشد .پس از تعیین وقفه بهینه ،نتایج برآورد اثر شکاف نرخ ارز و بیکاری بر
نابرابری توزیع درآمد در جدول ( )1گزارش شده است .مطابق با جدول ( )1ضرایب
برآوردی الگوی خطی نشان میدهد که در کوتاهمدت شکاف نرخ ارز با وقفهایی یک
دورهایی منجر به افزایش نابرابری درآمد میشود .نرخ بیکاری در وقفه اول و دوم اثر
معناداری بر نابرابری درآمد دارد .بهنحویکه افزایش در آن ،با یک وقفه اول منجر به
کاهش نابرابری شده و در وقفه دوم منجر به افزایش نابرابری درآمد میشود .برای پی
بردن به برآیند اثرهای مثبت و منفی نرخ بیکاری از آزمون والد استفاده شده است.
نتیجه آزمون نشان میدهد که برآیند اثرها معنادار نیست .بدان مفهوم که درمجموع در
کوتاهمدت نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد اثر ندارد.
نتایج برآورد الگوی خطی در بلندمدت نشان میدهد که شکاف نرخ ارز بهمانند دوره
کوتاهمدت با اثرگذاری مثبت همراه است .بهنحویکه به ازای  1درصد افزایش (کاهش)
در این عامل ،نابرابری درآمد بهاندازه  0/104درصد افزایش (کاهش) مییابد .اثرگذاری
مستقیم شکاف نرخ ارز بر نابرابری درآمد توسط آنچه در مبانی نظری به آن اشاره شد
موردحمایت قرار میگیرد .بدین صورت که و افزایش شکاف نرخ ارز غیررسمی از نرخ ارز
رسمی منجر به افزایش رانت شده و رانت حاصله نیز نابرابری را در جامعه افزایش
میدهد .عالوه بر این ،نتیجهی حاصله همراستا با مطالعات سیلوستر ( )2003و بهمنی
اسکویی و همکاران ( )2006نیز میباشد .نتیجه دیگر در بلندمدت آنکه ،بیکاری برخالف
دوره کوتاهمدت ،با اثری معنادار همراه بوده و بهطور مستقیم نابرابری درآمدی را
دستخوش تغییر مینماید .به اینگونه که با افزایشی (کاهشی) یک درصدی در نرخ
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بیکاری ،نابرابری درآمد به میزان  0/75درصد افزایش (کاهش) مییابد .این رابطه مثبت
میان نر خ بیکاری و نابرابری درآمد نیز با توجه به مبانی نظری ارائه شده در این پژوهش
موردحمایت قرار گرفته و البته با نتایج حاصله از پژوهشهای باکر و کریدی (،)2000
ساندرز ( )2002و رضایی ( )1390نیز سازگار است.
جدول ( :)1نتایج برآورد متقارن از الگوی اول
آزمون والد

0/274
0/065

-1/11
1/91

-0/013
0/022

ExRGap
)ExRGap(−1

0/487
0/000
0/000

0/70
-3/84
4/16

0/063
-0/317
0/319

UR
)UR (−1
)UR (−2

0/059

1/96

0/104

𝐋ExRGap

0/000

4/41

0/747

𝐋UR

χ2Ac= -2/25

χ2Sc= -1/86

̅ 2 = 0/75
R

بلندمدت

λ = -0/09

0/000
0/000
0/001
0/000

11/61
-4/80
3/63
5/41

0/637
-0/287
0/156
0/405

)IInequ(−1
)IInequ(−2
)IInequ(−3
)IInequ(−4

ARDL

آماره 0/0006 :F
سطحاحتمال0/980:
مجموعضرایب0/002:

سطح احتمال

آماره t

ضریب

متغیرهای توضیحی

R2 = 0/80

توضیح :کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی است λ .ضریب جمله تصحیح خطا در الگوی همانباشتگی،
 LExRGapو  LURبه ترتیب نماینده اثر شکاف نرخ ارز و نرخ بیکاری در بلندمدت میباشد.
منبع :یافتههای پژوهش

نتایج حاصل از آزمونهای تشخیصی گزارش شده در جدول( )2حاکی از آن است که
سطح احتمال کلیه آمارههای محاسباتی از  10درصد (سطح اطمینان  90درصد) بیشتر
بوده و بنابراین می توان از برقراری فروض کالسیک در برآورد متقارن از الگوی اول
اطمینان حاصل کرد.
جدول ( :)2آزمونهای تشخیصی در برآورد متقارن از الگوی اول
0/28
0/867

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون خودهمبستگی سریالی

8/89
0/447

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون ناهمسانی واریانس
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0/21
0/89

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند

1/01
0/32

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون رمزی برای شناسایی شکل تبعی مدل
منبع :یافتههای پژوهش

به منظور اطمینان از امکان وجود رابطه بلندمدت و وجود تصریح مناسب بین متغیرها،
آزمون کرانهها 1انجام میشود که نتایج آن در جدول ( )3خالصه شده است .بر این
اساس مقدار آماره آزمون  3/54از هر دو کرانه یک و دو در سطح  10درصد بزرگتر
است ،ازاینرو فرض عدم وجود رابطه بلندمدت بین شکاف نرخ ارز و نرخ بیکاری با
نابرابری در توزیع درآمد در سطح اطمینان  90درصد نیز رد میگردد.
جدول ( :)3آزمون کرانهها در برآورد متقارن از الگوی اول
آماره آزمون

کرانه یک

کرانه دو

سطح خطا

3/54

3/88
2/72
2/17

5/3
3/83
3/19

 1درصد
 5درصد
 10درصد

منبع :یافتههای پژوهش

 -4-2نتایج برآورد غیرخطی از الگوی اول
برآورد الگوی اول با پیش فرض رابطه خطی نشان داد که اثر شکاف نرخ ارز و نرخ
بیکاری بر نابرابری درآمد در بلندمدت معنادار است .در ادامه با فرض وجود اثری
نامتقارن از نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد برآوردِ مجدد صورت میپذیرد .در برآورد
مجدد جهت تحلیل اثر نامتقارن ،نرخ بیکاری به دو سری  UR+و  UR−تجزیه شده
است .این دو بهمانند معادله ( )2حاصل انباشت تغییرات مثبت و منفی نرخ بیکاری می-
باشد که طی یک فرایند شرطی محاسبه شده است .با توجه به اینکه نرخ بیکاری به
مقیاس لگاریتمی تبدیل شده بود ،مقادیر تجزیه شده نیز لگاریتمی میباشد .حاصل این
تجزیه در نمودار ( )1نمایش داده شده است.

Bounds Test

1
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2/50
2/00
1/50
1/00
0/50
0/00

1357
1359
1361
1363
1365
1367
1369
1371
1373
1375
1377
1379
1381
1383
1385
1387
1389
1391
1393
1395

-0/50
-1/00
-1/50

UR-

UR+

-2/00

نمودار ( :)1تجزیه سری زمانی لگاریتم نرخ بیکاری
منبع :یافتههای پژوهش

بهمانند الگوی خطی ،در این قسمت نیز برآورد الگوی پویای کوتاهمدت در قالب
غیرخطی نیازمند تعیین وقفه بهینه بر مبنای معیار شوارتز-بیزین است .با توجه به
کمینه آماره ،وقفه بهینه برابر با  4و الگوی انتخابی ) ARDL(2, 4, 2‚ 3میباشد .پس از
تعیین و قفه بهینه ،الگوی اول با هدف تبیین اثر نامتقارن نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد
با رهیافت  NARDLبرآورد و در جدول ( )4گزارش شده است .مطابق با جدول ()4
ضرایب برآوردی الگوی غیرخطی در کوتاهمدت نشان میدهد شکاف نرخ ارز در
وقفههای دوم و چهارم بهطور مستقیم نابرابری درآمد را تحت تأثیر قرار میدهد.
افزایش ها در نرخ بیکاری در دوره جاری اثر معناداری ندارد ولی در دو وقفه اول و دوم
اثرگذار است .بدینصورت که افزایشها در بیکاری ،در وقفه اول منجر به کاهش نابرابری
شده و در وقفه دوم با افزایش در آن همراه است .نتیجه آزمون والد جهت پی بردن به
برآیند اثرها ،حاکی از آن است که درمجموع اثر معنادار نیست و ازاینرو در کوتاهمدت
افزایشها در بیکاری ،نابرابری درآمد را تحت تأثیر قرار نمیدهد .در سوی مقابل،
کاهشها در بیکاری در دوره جاری و وقفه سوم اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد .بر
این اساس با توجه به معناداری اثر کاهشها در بیکاری و معنادار نبودن افزایشها در
بیکاری ،میتوان بیان کرد که در کوتاهمدت بیکاری اثری نامتقارن بر نابرابری درآمد
دارد .در بررسی بلندمدت از الگوی نامتقارن در مییابیم که شکاف نرخ ارز همچون
الگوی متقارن اثری معنادار بر نابرابری درآمد داشته و با افزایشی یک درصدی ،نابرابری
درآمد را به میزان  0/014درصد افزایش میدهد .افزایشها و کاهشها در بیکاری نیز با
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اثری معنادار و البته مستقیم بر نابرابری درآمد همراه است .با این تفاوت که اندازهی اثر
کاهشها در بیکاری بر نابرابری بهمراتب بیش از ( 6/5برابر) اندازهی اثر افزایشها در
بیکاری است .بهنحویکه افزایشی  1درصدی در بیکاری با افزایشی  0/25درصدی در
نابرابری درآمد همراه است .حال آنکه کاهش یک  1درصدی در بیکاری ،نابرابری درآمد
ن
را به میزان  1/64درصد کاهش میدهد .این تفاوت در اندازهی اثر ضمن نشان داد ِ
نامتقارنی در اثرگذاری بیکاری بر نابرابری ،حاکی از آن است که نابرابری درآمد در
اقتصاد ایران بهمراتب حساسیت بیشتری به کاهش بیکاری نشان میدهد .ازاینرو می-
توان با تالش مضاعفِ سیاستگذار اقتصادی جهت کاهش بیکاری ،کاهش همزمان و
محسوسِ در نابرابری را نیز انتظار داشت.
جدول ( :)4نتایج برآورد نامتقارن از الگوی اول
آزمون والد

0/054
0/000

2/04
-3/89

0/217
-0/344

)IInequ(−1
)IInequ(−2

0/226
0/900
0/085
0/375
0/010

-1/24
0/12
1/81
-0/90
2/80

-0/014
0/001
0/015
-0/005
0/018

ExRGap
)ExRGap(−1
)ExRGap(−2
)ExRGap(−3
)ExRGap(−4

0/450
0/067
0/000

0/76
-1/93
4/10

0/160
-0/418
0/525

UR+
)UR+(−1
)UR+(−2

0/087

1.80

0/898

UR−

0/391

0/87

0/501

)UR−(−1

0/334

-0/98

-0/515

)UR−(−2

0/049

2/09

0/847

)UR−(−3

0/021
0/031

2/50
2/31

0/014
0/249

𝐋ExRGap
𝐋UR+

0/000

4/35

1/640

𝐋UR−

ARDL

آماره 0/31 :F
سطح احتمال0/445 :
مجموع ضرایب0/107 :

سطح احتمال

آماره t

ضریب

متغیرهای توضیحی

بلندمدت

ی تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد...
اثر شکاف نرخ ارز و نامتقارن ِ

136

χ2Ac=-2/32

=λ

̅ 2 = 0/78
R

χ2Sc= -1/61
-0/87

R2 = 0/88

توضیح :کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی است λ .ضریب جمله تصحیح خطا در الگوی همانباشتگی،
 𝐋UR+ ،LExRGapو  𝐋UR−به ترتیب نماینده اثر شکاف نرخ ارز ،افزایشها در نرخ بیکاری و کاهشها
در نرخ بیکاری در بلندمدت میباشد.
منبع :یافتههای پژوهش

مطابق با جدول ( )5که در آن سطح احتمال کلیه آمارههای محاسباتی از  10درصد
(سطح اطمینان  90درصد) بیشتر است؛ میتوان از برقراری فروض کالسیک در برآورد
متقارن از الگوی اول اطمینان حاصل کرد.
جدول ( :)5آزمونهای تشخیصی در برآورد نامتقارن از الگوی اول
1/15
0/564

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون خودهمبستگی سریالی

12/7
0/628

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون ناهمسانی واریانس

0/30
0/859

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند

1/51
0/147

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون رمزی برای شناسایی شکل تبعی مدل
منبع :یافتههای پژوهش

مشابه با زیربخش قبلی در اینجا نیز جهت حصول اطمینان از وجود رابطهی بلندمدت،
الزم است تا از آزمون کرانهها استفاده شود .نتیجه این آزمون در جدول ( )6گزارش
شده است.
جدول ( :)6آزمون کرانهها در برآورد نامتقارن از الگوی اول
آماره آزمون

کرانه یک

کرانه دو

سطح خطا

7/55

5/17
4/01
3/47

6/36
5/07
4/45

1درصد
5درصد
10درصد

منبع :یافتههای پژوهش

مقدار آمارهی آزمون  7/55است که از همه کرانههای فهرست شده در سطح یک (سطح
معناداری  99درصد) بزرگتر است و ازاینرو امکان برقراری رابطه بلندمدت بین شکاف
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نرخ ارز ،افزایشها در نرخ بیکاری و کاهشها در نرخ بیکاری با نابرابری در توزیع درآمد
وجود داشته و نتایج پیشین در بلندمدت مورد تأیید است.
 -4-3نتایج برآورد خطی از الگوی دوم
همانطور که پیشتر بدان اشاره شد تفاوت الگوی اول با دوم در جایگذاری نرخ تورم
بجای نرخ بیکاری است .این امر به دلیل ارتباط باالی این دو متغیرِ اقتصادی ،مطابق با
ادبیات اقتصاد کالن است و ازاینرو جهت اجتناب از بروز همخطی ،الگوی دوم پیشنهاد
شده است .معیار شوارتز-بیزین در تعیین وقفهی بهینه از برآورد الگوی دوم در قالب پویا
در کوتاهمدت نشان میدهد که تعداد دو وقفه بهینه بوده و الگوی انتخابی ARDL(2, 2,
) 0میباشد .بر این اساس ،اثر شکاف نرخ ارز و تورم بر نابرابری توزیع درآمد برآورد و در
جدول ( )7گزارش شده است.
جدول ( :)7نتایج برآورد متقارن از الگوی دوم

0/120
0/590
0/010

-1/59
0/54
2/71

-0/013
0/005
0/021

ExRGap
)ExRGap(−1
)ExRGap(−2

0/015

2/56

0/084

Inf

0/040

2/13

0/104

𝐋ExRGap

0/000

5/64

0/694

𝐋Inf

λ = 0/12

χ2Ac= -1/83

χ2Sc= -1/57

̅ 2 = 0/61
R

ARDL

0/001
0/017

3/39
2/50

0/505
0/372

)IInequ(−1
)IInequ(−2

بلندمدت

سطح احتمال

آماره t

ضریب

متغیرهای توضیحی

R2 = 0/66

توضیح :کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی است λ .ضریب جمله تصحیح خطا در الگوی همانباشتگی،
 LExRGapو  LInfبه ترتیب نماینده اثر شکاف نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت میباشد.
منبع :یافتههای پژوهش

مطابق با جدول ( ) 7ضرایب برآوردی الگوی دوم در قالب خطی نشان میدهد که در
کوتاهمدت شکاف نرخ ارز با دو دوره وقفه و تورم در همان دوره اثری معنادار بر نابرابری
درآمد داشته و بهطور مستقیم بر آن تأثیرگذار است .این نوع تأثیرگذاری در بلندمدت
نیز مشاهده میشود .بهنحویکه به ازای  1درصد افزایش (کاهش) در شکاف نرخ ارز و

ی تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد...
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تورم ،نابرابری درآمد به ترتیب به میزان  0/104و  0/694درصد افزایش (کاهش) خواهد
یافت .اثر مستقیم تورم بر نابرابری درآمد بر اساس مبانی نظری ارائه شده در این
پژوهش قابل توجیه است .در واقع این اثر مستقیم تورم بر نابرابری میتواند ناشی از
انتقال درآمد دستمزد بگیران به صاحبان سرمایه ،نوع سبد دارایی افراد فقیر نسبت به
افراد ثروتمند و اثر منفی تورم بر پرداختهای انتقالی دولت باشد .همچنین این نتیجه
همراستا با نتایج حاصل از پژوهشهای نیلی و فرحبخش ( ،)1377عسگری (،)1377
المحروبی ( ،)2000زیبایی ( ،)1384هیر و سوسمت ( ،)2007ابونوری و خوشکار
( ،)1385نوفرستی و محمدی ( )1388و قربانی و همکاران ( )1396است .مطابق با
جدول ( )8سطح احتمال کلیه آمارههای محاسباتی از  10درصد (سطح اطمینان 90
درصد) بیشتر است .در نتیجه می توان از برقراری فروض کالسیک در برآورد متقارن از
الگوی اول اطمینان حاصل کرد.
جدول ( :)8آزمونهای تشخیصی در برآورد متقارن از الگوی دوم
2/78
0/248

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون خودهمبستگی سریالی

11/1
0/270

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون ناهمسانی واریانس

1/61
0/446

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند

1/28
0/209

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون رمزی برای شناسایی شکل تبعی مدل
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجه آزمون کرانهها (گزارش شده در جدول  )9نشان میدهد که امکان برقراری رابطه
بلندمدت بین شکاف نرخ ارز و نرخ تورم با نابرابری در توزیع درآمد وجود داشته و نتایج
بلندمدت در جدول ( )7مورد تأیید است.
جدول ( :)9آزمون کرانهها در برآورد متقارن از الگوی دوم
آماره آزمون

کرانه یک

کرانه دو

سطح خطا

4/01

3/88
2/72
2/17

5/3
3/83
3/19

1درصد
5درصد
10درصد

منبع :یافتههای پژوهش
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 -4-4نتایج برآورد غیرخطی از الگوی دوم
برآورد الگوی دوم با پیشفرض رابطه خطی نشان داد که اثر شکاف نرخ ارز و نرخ تورم
بر نابرابری درآمد در بلندمدت معنادار است .مشابه با زیربخش قبلی ،با فرض وجود اثری
نامتقارن از تورم بر نابرابری درآمد برآوردِ مجدد صورت میپذیرد .در برآورد مجدد جهت
تحلیل اثر نامتقارن ،تورم به دو سری  Inf +و  Inf −تجزیه شده است .این دو بهمانند
معادله ( )8حاصل انباشت تغییرات مثبت و منفی نرخ تورم میباشد .حاصل این تجزیه
در نمودار ( )2نمایش داده شده است.
15/00
10/00
5/00

0/00
1357
1359
1361
1363
1365
1367
1369
1371
1373
1375
1377
1379
1381
1383
1385
1387
1389
1391
1393
1395
Inf-

Inf+

-5/00
-10/00

نمودار ( :)2تجزیه سری زمانی نرخ تورم
منبع :یافتههای پژوهش

بهمانند الگوی خطی ،وقفه بهینهی الگوی پویای کوتاهمدت در قالب غیرخطی بر مبنای
معیار شوارتز-بیزین تعیین شده است .با توجه به کمینه معیار وقفه بهینه برابر با  2و
الگوی انتخابی ) ARDL(1, 2, 0‚ 0میباشد .بر این اساس الگوی دوم با هدف تبیین اثر
نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد با رهیافت  NARDLبرآورد و در جدول ()10
گزارش شده است.
مطابق با جدول ( )10ضرایب برآوردی الگوی غیرخطی در کوتاهمدت نشان میدهد که
شکاف نرخ ارز در دوره جاری و وقفه دوم اثر معناداری بر نابرابری درآمد داشته و بهطور
مستقیم بر آن اثرگذار است .افزایشها در تورم اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد ولی
کاهشها در آن ،بر نابرابری درآمد مؤثر است .بهطوریکه کاهشها در تورم در کوتاه-

ی تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد...
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مدت نابرابری درآمدی را (با ضریب  )0/17کاهش میدهد؛ که این موضوع نشاندهنده
نامتقارنی در اثرگذاری تورم بر نابرابری درآمد در کوتاهمدت است.
نتایج حاصله در بلندمدت نیز تأییدی بر نتایج کوتاهمدت است و نشان میدهد که
نخست ،شکاف نرخ ارز اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد .به اینگونه که بهازای
افزایشی (کاهشی)  1درصدی در شکاف نرخ ارز رسمی از غیررسمی ،نابرابری درآمد به
میزان  0/021درصد افزایش (کاهش) خواهد یافت .دوم ،کماکان افزایشها در تورم
برخالف کاهشها در آن اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد .بدینصورت که با کاهش
 1درصدی تورم ،نابرابری درآمد بهاندازه  0/19درصد کاهش مییابد .بر این اساس ،این
نتیجه که تورم در بلندمدت نیز بهمانند کوتاهمدت اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد
تأیید میشود.
جدول ( :)10نتایج برآورد نامتقارن از الگوی دوم
0/009

2/79

0/119

)IInequ(−1

0/081
0/229
0/000

1/80
1/22
3/78

-0/012
0/008
0/022

ExRGap
)ExRGap(−1
)ExRGap(−2

0/179

-1/37

-0/087

Inf +

0/006

2/90

0/168

−

0/043
0/147

2/10
-1/48

0/021
-0/099

𝐋ExRGap
𝐋Inf+

0/024

2/36

0/191

𝐋Inf−

Inf

بلندمدت

λ= -0/88

χ2Ac= -2/21

χ2Sc= -1/78

̅ 2 = 0/72
R

ARDL

سطح احتمال

آماره t

ضریب

متغیرهای توضیحی

R2 = 0/77

توضیح :کلیه متغیرها در مقیاس لگاریتمی است λ .ضریب جمله تصحیح خطا در الگوی همانباشتگی،
 𝐋Inf+ ،LExRGapو  𝐋Inf−به ترتیب نماینده اثر شکاف نرخ ارز ،افزایشها در تورم و کاهشها در تورم
در بلندمدت میباشد.
منبع :یافتههای پژوهش

مطابق با جدول ( )11سطح احتمال کلیه آمارههای محاسباتی از  10درصد (سطح
اطمینان  90درصد) بیشتر بوده و در نتیجه میتوان از برقراری فروض کالسیک در
برآورد متقارن از الگوی اول اطمینان حاصل نمود.
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جدول ( :)11آزمونهای تشخیصی در برآورد نامتقارن از الگوی دوم
2/14
0/342

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون خودهمبستگی سریالی

11/9
0/218

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون ناهمسانی واریانس

0/68
0/710

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند

0/98
0/331

مقدار آماره
سطح احتمال

آزمون رمزی برای شناسایی شکل تبعی مدل
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجه آزمون کرانهها (گزارش شده در جدول  )12نشان میدهد که امکان برقراری
رابطه بلندمدت بین شکاف نرخ ارز ،افزایشها در تورم و کاهشها در تورم با نابرابری در
توزیع درآمد وجود داشته و نتایج بلندمدت در جدول ( )10مورد تأیید است.
جدول ( :)12آزمون کرانهها در برآورد نامتقارن از الگوی دوم
آماره آزمون

کرانه یک

کرانه دو

سطح خطا

9/95

5/17
4/01
3/47

3/36
5/07
4/45

1درصد
5درصد
10درصد

منبع :یافتههای پژوهش

در پایان با مقایسه الگوی نامتقارن اول و دوم شاید بتوان این نتیجه را نیز بهطور تقریبی
و ضمنی ارائه نمود که میزان اثرگذاریِ مطلوبِ ناشی از کاهشها در نرخ بیکاری بر
ب ناشی از کاهشها در نرخ تورم است .با
ی مطلو ِ
نابرابری درآمد بیشتر از میزان اثرگذار ِ
ی در دهکهای پایین درآمدی سهم بیشتری از اشتغال
فرض اینکه افراد از خانوارها ِ
داشته باشند ؛ دلیل این امر را شاید بتوان چنین اظهار داشت که با کاهش نرخ بیکاری و
بهتبع آن کسب شغل و حصول به درآمد توسط افرا ِد طبقات پایین درآمدی ،قدرت
خرید خانوارهای کمدرآمد نیز به همان نسبت افزایش یافته و فاصله این خانوارها را در
مقابل خانوارهای دهکهای باالی درآمدی کاهش یابد .در سوی مقابل ،با کاهش تورم
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تنها اندکی از قدرت خرید از دست رفته خانوارهای کمدرآمد جبران میشود و همچنین
کاهش در تورم برخالف کاهش در نرخ بیکاری ،میزان درآمد پولی خانوار را دچار
تغییری نخواهد نمود.

 -5نتیجهگیری
در برخی از کشورهای درحال توسعه سیستم دو نرخی ارز رایج بوده و با توجه به
محدودیت در ذخایر ارزی ،محدودیتهایی بر خروج سرمایه در برخی از این کشورها
نظیر اقتصاد ایران اعمال میشود .در اقتصاد ایران که وابسته به ارز حاصله از فروش نفت
است به هنگام کاهش در قیمت نفت و بهتبع آن کاهش محسوس در درآمدهای نفتی،
دولت و بانک مرکزی با محدودیت ارزی مواجه میشود .در نتیجه قدرت کنترلی دولت و
مقام پولی بر بازار ارز کاهشیافته و ایجاد شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی مورد
انتظار است .ایجاد و افزایش شکاف نرخ ارز ،زمینه را برای ایجاد و افزایش رانت فراهم
مینماید و رانت ایجادی نیز منجر به افزایش نابرابری درآمد به نفع گروههای نامولد
عموماً برخوردار در جامعه میشود .ازاینرو انتظار بر آن است که با افزایش اختالف بین
نرخ ارز رسمی و غیررسمی ،نابرابری درآمدی افزایش یاید.
همچنین انتظار بر آن است که تورم و بیکاری نیز بر نابرابری درآمد تأثیرگذار باشد .نرخ
تورم از مسیرهای مختلفی بر نابرابری درآمد تأثیر میگذارد که از جمله مهمترین آن
میتوان به تأثیری که بر قدرت خرید افراد دارد اشاره نمود .درباره نرخ بیکاری انتظار بر
آن است که در صورت شرایط رکودی و تشدید بیکاری در جامعه ،افراد فقیر (افرادی که
عموماً کم مهارت هستند) بیش از افراد غنی در معرض بیکاری قرار میگیرند .ازاینرو
افزایش بیکاری منجر به افزایش نابرابری درآمدی میشود؛ بنابراین ،با توجه به شکاف
موجود بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی در اکثر سالهای پس از انقالب اسالمی و
اهمیت نرخ بیکاری و تورم و تغییرات آن بر اقتصاد ایران بهویژه بر نابرابری درآمد ،در
این مقاله تالش بر آن شد تا اثر شکاف نرخ ارز ،نامتقارنی تورم و بیکاری در تبیین
نابرابری درآمد در اقتصاد ایران موردبررسی قرار گیرد .به این منظور از رهیافت ARDL
خطی و غیرخطی و دادههای ساالنه  ،1357-96در برآورد دو الگو (نخست ،مبتنی
بیکاری و دوم ،مبتنی بر تورم) استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که مطابق با الگوی اول و دوم در هر دو قالب برآوردی (برآورد
خطی و غیرخطی) در کوتاهمدت و بلندمدت ،شکاف نرخ ارز اثری مثبت (نامطلوب) بر
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نابرابری درآمد داشته و با افزایش در این شکاف ،نابرابری درآمد افزایش یافته است.
بیکاری در برآورد خطی در بلندمدت اثر مثبت (نامطلوب) بر نابرابری درآمد دارد .در
برآورد غیرخطی در کوتاهمدت ،برخالف افزایشها در بیکاری اثر معناداری بر نابرابری
درآمد ندارد؛ کاهشها در بیکاری با اثر مثبت (مطلوب) همراه است .این نتیجه بیانگر اثر
نامتقارن بیکاری بر نابرابری درآمد در کوتاهمدت در اقتصاد ایران است .در بلندمدت ،هم
افزایشها و هم کاهش ها در نرخ بیکاری اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد .با این
تفاوت که اثر (مطلوبِ) کاهشها در بیکاری بر نابرابری درآمد بیش از اثر (نامطلوبِ)
افزایشها در آن است .به بیان دیگر اثر مطلوبِ کاهشها در بیکاری ،بیش از اثر
نامطلوبِ افزایشها در نرخ بیکاری میباشد؛ بنابراین در بلندمدت نیز نامتقارنی در
اثرگذاری بیکاری بر نابرابری مورد تأیید واقع شد.
نرخ تورم اگرچه مطابق با رهیافت خطی در هر دو دورهی کوتاه و بلندمدت اثر مستقیم
بر نابرابری درآمد دارد؛ ولی در رهیافت غیرخطی ،افزایشها در تورم با اثر معناداری بر
نابرابری درآمد همراه نیست و نابرابری درآمدی تنها از کاهشها در تورم اثر میپذیرد.
البته کاهشها در تورم بهطور مطلوب بر نابرابری درآمد اثرگذار بوده و منجر به کاهش
در آن میشود .در مجموع این نتیجه نشان میدهد که تورم نیز بهمانند بیکاری ،هم در
کوتاه مدت و هم بلندمدت ،اثری نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد .همچنین میتوان با
کمی احتیاط (از حیث آماری) و بهطور تقریبی و ضمنی این نتیجه ارائه نمود که میزان
ب
اثرپذیریِ مطلوبِ نابرابری درآمد از کاهشها در بیکاری بیش از میزان اثرپذیریِ مطلو ِ
نابرابری درآمد از کاهشها در تورم است.
بر این اساس با توجه به یافتهها پیشنهاد میشود تا سیاستگذاران اقتصادی برای
کاهش نابرابری درآمد تا حد امکان از افزایش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی
جلوگیری نموده و جهت از بین بردن رانت ناشی از شکاف نرخارز ،طرح یکسانسازی
نرخ ارز را در زمان مناسب به اجرا درآورند .همچنین با توجه به میزان برتری اثرگذاری
مطلوب ناشی از کاهشها در بیکاری بر نابرابری درآمد نسبت به اثرگذاری مطلوب ناشی
از کاهشها در تورم ،پیشنهاد میشود تا دولت با هدف کاهش در نابرابری درآمد،
سیاستهای ضد رکودی را نسبت به سیاستهای ضد تورمی در اولویت قرار دهد.
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