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The imbalance in government spending and revenue sources, due to the defi cit created in 
the current account balance, In addition to the impact on the macroeconomic parameters 
has also consequences such as, budget imbalances and private savings, and fl uctuations 
in economic growth. These imbalances in income sources and government spending may 
indicate the need to more import and weaken the foundations of production, supply of 
the economy, and the competitiveness for each country in internationally levels. In such 
a situation, the incorrect pattern of imports of intermediate and capital goods instead of 
consumer goods causes international borrowing, reduced national employment in favor 
of foreign employment, reduced economic growth, dependency and sanctions, and loss of 
national resources and wealth. The purpose of this study was to investigate the effect of 
income inequality on non-oil defi cit of Iran using the ARDL model in time interval (1978-
2016). The variables used include the defi cit of current account without oil, the Gini 
coeffi cient as an indicator of the estimated income inequality, economic growth without 
oil, and the real exchange rate.The results of research fi ndings during the study period 
show that improving inequality of income and economic growth in the long run reduces 
government expenses and current account defi cit and the increase in the real exchange 
rate will increase government expenses and current account defi cit.
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فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

73   صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

سال 1398، دورۀ 7. شمارۀ ویژه

ــراز  ــده در ت ــری ایجادش ــطة کس ــت، به واس ــدی دول ــع درآم ــارج و مناب ــوازن در مخ ــدم ت ع
ــادل شــدن  ــر نامتع ــی نظی ــای کالن اقتصــادی تبعات ــر در پارامتره ــر تأثی حســاب جاری، عالوه ب
ــرایط  ــن ش ــراه دارد. ای ــز به هم ــادی را نی ــد اقتص ــان رش ــی و نوس ــداز خصوص ــه و پس ان بودج
بی تعادلــی در منابــع درآمــدی و مخــارج دولــت بیانگــر نیــاز بــه واردات بیشــتر و معلــول ضعــف 
مبانــی تولیــد، عرضــة اقتصــاد و قــدرت رقابت پذیــری هــر کشــور در ســطوح بین الملــل اســت. 
ــای واردات  ــرمایه ای به ج ــطه ای و س ــای واس ــت واردات کااله ــوی نادرس ــی، الگ ــن وضع در چنی
ــتغال  ــع اش ــه نف ــی ب ــتغال مل ــش اش ــی، کاه ــتقراض بین الملل ــب اس ــی موج ــای مصرف کااله
خارجــی، کاهــش رشــد اقتصــادی، وابســتگی و تحریم پذیــری و ازدســت رفتــن منابــع و ثــروت 
ملــی می شــود. هــدف ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر نابرابــری درآمــد، رشــد اقتصــادی و نــرخ ارز 
حقیقــی در مخــارج عمومــی بــدون درنظــر گرفتــن درآمدهــای نفتی بــا اســتفاده از الگــوی پویایی 
خودبازگشــتی بــا وقفــة توضیحــی )ARDL( در بــازة زمانــی 1357 تــا 1395 اســت. متغیرهــای 
ــوان شــاخص  ــدون نفــت، ضریــب جینــی به عن مــورد اســتفاده  شــامل کســری حســاب  جاری ب
برآوردکننــدة نابرابــری درآمــد، رشــد اقتصــادی بــدون نفــت و نــرخ ارز حقیقــی اســت. یافته هــای 
ــری درآمــد و رشــد اقتصــادی در  ــود نابراب ــورد بررســی نشــان داد بهب پژوهــش در طــی دورة م
بلندمــدت کســری حســاب  جاری و فشــار بــر مخــارج دولــت را کاهــش می دهــد و افزایــش نــرخ 
ــدید  ــاب  جاری را تش ــری حس ــود و کس ــت می ش ــارج دول ــر مخ ــش ب ــب افزای ــی موج ارز حقیق

می کنــد.
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1. مقدمه
ــری  ــی در کس ــی و مبنای ــل اصل ــه عوام ــبب اینک ــا، به س ــاری دولت ه ــای ج ــدی و هزینه ه ــع درآم مناب
ــمار  ــل به ش ــارت بین المل ــات تج ــن مقدم ــی از پایه ای تری ــت، یک ــاد اس ــاب جاری در اقتص ــازاد حس و م
ــان بــوده اســت. هــدف اساســی اقتصــاد هــر کشــور رشــد و  می آیــد کــه همــواره مــورد توجــه اقتصاددان
توســعة پایــدار بــه مفهــوم تعــادل داخلــی و خارجــی اســت؛ بنابرایــن با درنظــر گرفتــن تأثیــر متقابل بخش 
داخلــی و خارجــی، هرگونــه سیاســت اقتصــادی بایــد بــا توجــه بــه ایــن ارتبــاط متقابــل اتخــاذ شــود. بــا 
توجــه بــه اهمیــت تــراز حســاب  جاری در تعییــن ســطح درآمــد ملــی و اشــتغال و نیــز در فراینــد رشــد و 
انباشــت ســرمایه، کشــورهای درحــال  توســعه و توســعه یافته سیاســت و اســتراتژی مختلفــی بــرای مقابلــه 
بــا محدودیــت حســاب  جاری برگزیده انــد )محمــودزاده و اصغرپــور، 1389(. کســری مــداوم حســاب جاری 
موجــب تــورم ســاختاری در اقتصــاد و تســلط هرچــه بیشــتر بیگانــگان بــر دارایی هــا و ثــروت ملــی می شــود 
ــه انباشــت  ــود ک ــن ب ــر ای ــی ب ــاور عموم ــش می دهــد. در گذشــته، ب ــز افزای ــری را نی و درجــة تحریم پذی
ــوی  ــراز حســاب جاری اســت )الگ ــود ت ــی رشــد و بهب ــل اصل ــدی عام ــری درآم ــرمایة حاصــل از نابراب س
ــه  ــد کــه نابرابــری درآمــد ب نئوکالســیک ها(؛ امــا نظریه هــای نویــن ایــن دیــدگاه را رد می کننــد و برآن ان
رشــد و تــراز حســاب جاری آســیب می زنــد. دلیــل اصلــی ایــن تغییــر اهمیــت فزاینــدة ســرمایة انســانی 
در توســعه اســت. ســرمایة فیزیکــی زمانــی مهــم بــود کــه گــروه بزرگــی از افــراد ثروتمنــد بتواننــد درآمــد 
بیشــتری در مقایســه بــا فقــرا پس انــداز کننــد و آن را در ســرمایة فیزیکــی ســرمایه گذاری کننــد تــا رشــد 
و افزایــش تــراز حســاب جاری رخ دهــد؛ امــا اکنــون ایــن ســرمایة انســانی اســت کــه عامــل اصلــی رشــد و 
بهبــود تــراز حســاب جاری شــمرده می شــود. کاهــش نابرابــری درآمــدی از کانــال توســعة ســرمایه انســانی 
بــه رشــد اقتصــاد و بهبــود حســاب جاری می انجامــد. بــا توجــه بــا اختــالف طبقاتــی شــدید در کشــور، ایــن 
پژوهــش به دنبــال اثبــات ایــن اســت کــه کاهــش نابرابــری درآمــدی، نــرخ ارز حقیقــی و رشــد اقتصــادی 
بــه بهبــود تــراز حســاب جاری، توســعة اقتصــادی و افزایــش اعتبــار کشــور منجــر خواهــد شــد. همچنیــن 
ایــن پژوهــش مســئلة کســری حســاب جاری )غیرنفتــی( را کــه یکــی از عوامــل بی ثباتــی، تحریم پذیــری و 
تــورم زا بــودن اقتصــاد ایــران اســت، تبییــن می کنــد و راه هایــی را به منظــور کاهــش کســری حســاب جاری 
ســاختاری حاصــل از درآمــد و مخــارج دولــت در اقتصــاد ایــران ارائــه می نمایــد. لــذا ابتــدا مبانــی نظــری و 
پیشــینة تحقیــق و ســپس روش تحقیــق، توصیــف آمــاری متغیرهــای الگــو، الگــوی پژوهش و تخمیــن الگو 

ــت یافته هــای تحقیــق اســتنتاج و تبییــن می شــود.  ــه می گــردد و درنهای ارائ

2. مبانی نظری

2-1. بیان ریاضی
اقتصاد کالن به زبان ریاضی نشان می دهد که اتحاد تولید ناخالص داخلی به صورت زیر است.

GDP = C + I + G + (X-M)    )1(
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GDP تولیــد ناخالــص داخلــی، C مصــرف، I ســرمایه گذاری، G هزینه هــای دولــت و )X-M( خالــص 
صــادرات یــا تــراز حســاب جاری )CA( اســت. معادلــة بــاال را می تــوان بــه  ایــن شــکل بازنویســی کــرد:

CA= GDP – (C +I +G)  )Bofi nger, 2012)  )2(  

 شکل 1. منحنی u معکوس فرضیة کوزنتس )ارتباط معکوس بین رشد و توزیع درآمد(

G=a0+a1 Y+a2 Y
2  )3(   

G نشــان دهندة نابرابــری درآمــدی )ضریــب جینــی( و Y تولیــد ناخالــص داخلــی اســت. مطابــق ایــن 
معادلــه، زمانــی فرضیــة کوزنتــس صــادق اســت کــه ضرایــب α1 و  α2 معنــا دار و عالمــت ایــن ضرایــب 

به ترتیــب مثبــت و منفــی باشــد )مهــرگان،  موســایی و کیهانــی، 1387(.

رابطة )3( را برحسب Y )تولید ناخالص داخلی( مرتب می کنیم که به صورت ذیل خواهد بود:

  )4( 

اگر معادلة فوق را در رابطة )2( قرار دهیم، آن گاه )Y همان GDP( خواهیم داشت:

  )5( 

در رابطة )2( تفاوت بین GDP و )C + G( میزان پس انداز )S( است؛ بنابراین:
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CA = S – I  )6(

ــد.  ــح می دهن ــاب جاری را توضی ــری حس ــر کس ــر ب ــای مؤث ــی متغیره ــط )2(، )5( و )6( به خوب رواب
ــرات آن )رشــد اقتصــادی(، مصــرف، ســرمایه گذاری،  ــی و تغیی ــص داخل ــد ناخال ــد، تولی ــری درآم نابراب
پس انــداز و مخــارج دولــت عوامــل مؤثــر بــر کســری حســاب جاری هســتند. نابرابــری درآمــد بــا تأثیــر در 
هریــک از ایــن متغیرهــا، تــراز حســاب جاری را دســتخوش تغییــر می کنــد. در تحقیــق حاضــر، نابرابــری 
ــر کســری حســاب جاری  درآمــد از دریچــة تولیــد ناخالــص داخلــی و تغییــرات آن )رشــد اقتصــادی( ب

ــذارد.  ــر می گ ــی( اث )غیرنفت

2ـ2. بیان تئوری 
ــا  ــارة ارتبــاط میــان توزیــع درآمــد و رشــد اقتصــادی در پژوهش هــای مربــوط بــه توســعه، ب بحــث درب
نظریــة کوزنتــس1 )1955( آغــاز شــد. وی در مقالــه ای بــا عنــوان »رشــد اقتصــادی و نابرابــری درآمــد« 
ــه داد. طبــق نظریــة وی، نابرابــری درآمــدی طــی اولیــن  ــار نظریــة مشــهور خــود را ارائ ــرای اولیــن ب ب
ــس از گذشــت  ــره پ ــده، باالخ ــراز ش ــذارد، ســپس هم ت ــش می گ ــه افزای ــد اقتصــادی رو ب مراحــل رش
مراحلــی از توســعه کاهــش می یابــد. درنتیجــه از نظــر کوزنتــس، یــک رابطــة U معکــوس بیــن نابرابــری 

درآمــدی و رشــد اقتصــادی برقــرار اســت. 
پژوهش هــای در حیطــة ارتبــاط میــان رشــد اقتصــادی، نابرابــری درآمــدی و حســاب جاری همگــی 
در قالــب دو الگــوی کالســیک یــا مــدرن و یــا تلفیقــی از ایــن دو می گنجنــد. در الگــوی کالســیک، ایــن 
ســه مقولــه از طریــق عامــل پس انــداز یــا ســرمایة فیزیکــی بــا یکدیگــر ارتبــاط پیــدا می کننــد؛ بــه ایــن 
صــورت کــه هرچــه نابرابــری درآمــدی افزایــش یابــد، ثــروت بیشــتری دراختیــار قشــر مرفــه جامعــه کــه 
ــداز  ــش پس ان ــن موضــوع ســبب افزای ــرد و ای ــرار می گی ــد، ق ــداز بیشــتری دارن ــه پس ان ــی ب ــل نهای می
ــاب جاری را  ــش و حس ــادی را افزای ــد اقتص ــت رش ــود و درنهای ــتر می ش ــرمایة بیش ــت س کل و انباش
بهبــود می دهــد. برخــالف الگــوی کالســیک، در الگــوی مــدرن ارتبــاط میــان رشــد اقتصــادی و نابرابــری 
درآمــدی منفــی ارزیابــی می شــود و ســرمایة انســانی عامــل ایــن ارتبــاط اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه 
برابــری بیشــتر در جامعــه امــکان ســرمایه گذاری در آمــوزش را بــرای افــراد بیشــتری از جامعــه فراهــم 
می کنــد. درنتیجــه هرچــه نابرابــری درآمــدی کمتــر باشــد، ســرمایة انســانی بیشــتری حاصــل می گــردد 

ــد. ــود می یاب و رشــد اقتصــادی و کســری حســاب جاری بهب

3. پیشینة تحقیق 
ــه  ــاب جاری پرداخت ــادل حس ــرمایه گذاری در تع ــداز و س ــش پس ان ــی نق ــه بررس ــوی2 )2000( ب اول
اســت. از آنجــا کــه کســری حســاب جاری اختــالف بیــن پس انــداز و ســرمایه گذاری کشــور را منعکــس 

1. Kuznets
2. Olivei



برزو زهره وند و همکار. تأثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی در مخارج عمومی کشور.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

77

سال 1398، دورۀ 7. شمارۀ ویژه

ــد.  ــه تعــادل حســاب جاری در عمــل به دســت می آی ــن مســئله مطــرح می شــود کــه چگون ــد، ای می کن
در ایــن مقالــه، نویســنده بررســی می کنــد کــه چگونــه پس انــداز و ســرمایه گذاری در 40 ســال گذشــته 
بــه عــدم تعــادل حســاب جاری در ایــاالت  متحــده پاســخ داده  اســت. یافتــة  اصلــی پژوهــش مذکــور ایــن 
اســت کــه به طــور متوســط ســرمایه گذاری به طــور عمــده مســئول تعــادل حســاب جاری در بلندمــدت 
ــات خارجــی را  ــن بخــش تنظیم ــرمایه گذاری بزرگ تری ــد س ــش نشــان می ده ــن پژوه ــوده اســت. ای ب
ــد؛  ــزان ســرمایه گذاری کشــور را مشــخص می کن ــداز می ــرخ پس ان ــدت ن ــرآورده می ســازد و در بلندم ب
بنابرایــن در شــرایطی کــه بدهی هــای خارجــی خالــص باالیــی داشــته باشــد، ســطح پاییــن ذخیره هــای 

ملــی درنهایــت منجــر بــه کاهــش ســطح ســرمایه گذاری داخلــی می شــود.
ــش  ــد و افزای ــری درآم ــش نابراب ــن افزای ــی بی ــته و تجرب ــة پیوس ــران )2012( رابط ــوف3 و دیگ کام
ــد. شــواهد اقتصادســنجی مقطعــی نشــان می دهــد آزادســازی  کســری حســاب جاری را بررســی کرده ان
ــا کســری حســاب  ــد اســت، ب ــری درآم ــش نابراب ــه افزای ــک پاســخ سیاســتی مشــترک ب ــه ی ــی ک مال
خارجــی بســیاری همــراه اســت. بــرای تحقیــق در ایــن مکانیســم، آ  ن هــا یــک الگــوی DSGE را ایجــاد 
کرده انــد کــه ویژگی هــای کارگــران را نشــان می دهــد. آزادســازی مالــی بــه قشــرهای کم درآمــد کمــک 
می کنــد تــا ســطح مصــرف خــود را حفــظ کننــد، امــا بــه قیمــت هزینه هــای بــاالی بدهی هــای خانــوار 

و کســری حســاب های جــاری بیشــتر.
بوفینگــر4 )2012( در الگویــی تحلیلــی توجــه خــود را بــه بررســی اثــر نابرابــری درآمــد بــر دینامیــک 
اقتصــاد کالن )رشــد اقتصــادی و حســاب جاری( معطــوف کــرده اســت. طبــق نتایــج تحقیــق وی، در دورة 
1995 تــا 2005، نابرابــری یکــی از علــل اصلــی بحــران مالــی بــوده اســت. براســاس تحلیــل بوفینگــر، 
ــی  ــرای خــروج از بحران هــای مال ــن راه ب ــری می شــود، بهتری ــه موجــب کاهــش نابراب سیاســت هایی ک

ــراز حســاب جاری و رشــد اقتصــادی اســت. ــی و بهبــود ت بین الملل
ــی  ــور بررس ــه کش ــرای س ــی را ب ــاد کالن ــوی اقتص ــک5 )2013(، الگ ــد و ون تری ــد، تئوبال بیلیب
ــه  ــد. هــر کشــور دارای بخــش خانگــی و بخــش غیرخانگــی )شــرکت( اســت. بخــش خانگــی ب کرد ه ان
ــة مصــرف )درآمــد  ــه فرضی ــا توجــه ب ــده ب ــد تقســیم می شــود و تقاضــای مصرف کنن دهلیزهــای درآم
ــرای ایــاالت  متحــده، آلمــان و چیــن کالیبــره شــده اســت.  نســبی( مشــخص می گــردد. ایــن الگــوی ب
ــاب های  ــش حس ــوار و کاه ــای خان ــش بدهی ه ــی از افزای ــش بزرگ ــد بخ ــان می ده ــازی ها نش شبیه س
جــاری در ایــاالت  متحــده از اوایــل دهــة 1980 می توانــد بــا تعامــل نابرابری هــای درحــال رشــد افزایــش 
ــش موجــودی حســاب های جــاری در آلمــان و  ــی و افزای ــف داخل ــر تقاضــای ضعی ــد. از ســوی دیگ یاب
چیــن از اواســط دهــة 1990 به شــدت بــه تغییــر در توزیــع درآمــد عملکــردی نســبت بــه هزینــة بخــش 

خانــوار بســتگی دارد.

3. Kumhof 
4. Peter Bofinger
5. Belabed, Theobald & van Treeck
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کاررا، رودریگــز و ســاردی6 )2016( موضــوع پژوهــش خــود را ســهم دســتمزد )سیاســت های درآمــد( 
و حســاب جاری قــرار دادنــد. داده هــای پانــل بــرای 60 کشــور طــی دورة 1975 تــا 2011 تأییــد می کنــد 
کــه افزایــش ســهم دســتمزد بــا کاهــش در حســاب جاری همــراه اســت. ایــن نتیجــه مطابــق بــا نظریاتــی 
ــر مرتبــط اســت.  ــی کمت ــا تقاضــای بیشــتر، مصــرف بیشــتر و صرفه جوی ــر ب اســت کــه دســتمزد باالت
ایــن رابطــه بــرای اقتصادهــای درحــال  توســعه قوی تــر اســت و تفاوت هــای ســاختاری بیــن گروه هــای 
مختلــف کشــورها را برجســته می کنــد. به طــور خــاص ارتبــاط و نشــانه های متغیرهــای کنتــرل ماننــد 
واســطة مالــی، تعــادل مالــی، متغیرهــای جمعیتــی، بــاز بــودن حســاب ســرانه و انتظــارات رشــد براســاس 
ــق  ــرای شــرکا )از طری ــر کشــور ب ــد در ه ــن سیاســت های درآم ــاوت اســت؛ بنابرای ســطح توســعه متف
حســاب جاری( بســیار مهــم اســت. ایــن نتایــج بــرای اجــرا و هماهنگــی سیاســت های درآمــد بــا توجــه 

بــه اهــداف کلــی کاهــش اختالفــات حســاب جاری در ســطح بین المللــی مفیــد اســت. 
ــاب جاری  ــر حس ــد ب ــع درآم ــر توزی ــی اث ــه بررس ــه ای ب ــک7 )2018( در مقال ــر و ون تری برینگ
ــد تحــوالت حســاب جاری را  ــل، تغییــرات در توزیــع درآمــد می توان ــد. برمبنــای داده هــای پان پرداخته ان
در یــک نمونــة بیســت تایی از کشــورها بــرای دورة 1972 تــا 2007 به اثبــات برســاند. افزایــش نابرابــری 
شــخصی منجــر بــه کاهــش حســاب جاری می شــود. درمقابــل کاهــش ســهم دســتمزد در درآمــد ملــی 
ــع  ــرات در توزی ــه تغیی ــت ک ــر آن اس ــا بیانگ ــن یافته ه ــد. همچنی ــاب جاری می انجام ــش حس ــه افزای ب
ــی  ــاب جاری و بی ثبات ــات حس ــش اختالف ــه افزای ــمگیری ب ــور چش ــردی به ط ــخصی و کارک ــد ش درآم

ــی از ســال 2007 منجــر شــده اســت. سیســتم اقتصــادی بین المللــی پیــش از بحــران مالــی جهان

4. روش تحقیق
روش تحقیــق حاضــر از نــوع تحلیلــيـ  توصیفــي اســت. همچنیــن به منظــور تطبیــق نظریه  هــای اقتصــادي 
بــا واقعیت هــای جامعــه، روابــط علّــي بیــن متغیرهــا بــا اســتفاده از آمــار و ارقــام بررســی شــده و پــس از 
تطبیــق بــا نظریه  هــا، فرضیه هــا بــا اســتفاده از آمــار اســتنتاجي و روش هــای اقتصادســنجي، به منظــور رد 
یــا اثبــات آن هــا، مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت. در گــردآوري آمــار و ارقــام و مســتندات تاریخــي از روش 

کتابخانــه ای و آمــار بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و بانــک جهانــی8 اســتفاده  شــده اســت.

5.توصیف آماری متغیرهای الگو
5ـ1. کسری حساب جاری )غیرنفتی(

همان طــور کــه در شــکل )2( دیــده می شــود، حســاب جاری بــدون لحــاظ اثــر نفــت طــی بــازة زمانــی 
1357 تــا 1395 همــواره منفــی بــوده؛ به نحــوی کــه کســری حســاب جاری غیرنفتــی، به عنــوان جزئــی 

از ســاختار اقتصــاد ایــران، خــود را تثبیــت کــرده اســت. 

6. Carrera, Rodríguez & Sardi
7. Behringer & van Treeck 
8. World Development Indicators, World Bank
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شکل 2. روند تغییرات متغیر حساب جاری غیرنفتی ایران برحسب میلیون دالر طی دورۀ 1357 تا  1395

)منبع: آمار بانک مرکزی ایران(

5ـ2. ضریب جینی شاخص برآوردکنندة نابرابری درآمدی
ضریــب جینــي مشــهورترین شــاخص نابرابــري توزیــع درآمــد و متداول تریــن آن هــا از نظــر اســتفاده در 
بررســی های توزیــع درآمــد اســت. از همیــن رو شــاخص نام بــرده بیــش از هــر شــاخص دیگــر، در معــرض 

قبــول و رد قــرار گرفتــه و محتــوا و خصوصیــات مثبــت و منفــي آن بیــان شــده اســت )شــکل 3(.

شکل 3. روند تغییرات متغیر ضریب جینی بدون واحد طی دورۀ 1357 تا 1395 

)منبع: آمار بانک مرکزی ایران(

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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ــر  ــدون لحــاظ اث ــا رشــد اقتصــادی10 ب 5ـ3. تغییــرات تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP(9 ی
نفــت بــه قیمــت ثابــت

رشــد اقتصــادی بــه تعبیــر ســاده عبــارت اســت از افزایــش تولیــد کشــور در یک ســال خــاص در مقایســه 
بــا مقــدار آن در ســال پایــه. در ســطح کالن، افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی )GNP( یــا تولیــد ناخالــص 
داخلــی )GDP( در ســال مــورد بحــث بــه نســبت مقــدار آن در یــک ســال، رشــد اقتصــادی محســوب 
می شــود. بــه ایــن دلیــل بــرای محاســبة رشــد اقتصــادی، از قیمت هــای ســال پایــه اســتفاده می شــود 
کــه افزایــش محاسبه شــده در تولیــد ناخالــص ملــی ناشــی از افزایــش میــزان تولیــدات باشــد و تأثیــر 
افزایــش قیمت هــا )تــورم( حــذف گــردد. شــکل )4( بیانگــر رشــد نوســانی و ناپایــدار اقتصــاد ایــران طــی 

دورة زمانــی 1357 تــا 1395 اســت.

شکل 4. روند تغییرات رشد اقتصادی طی دورۀ 1357 تا 1395 )سال پایه 1383(  

)منبع: آمار بانک مرکزی ایران؛ یافته های پژوهش(

11)RE( 5ـ4. نرخ ارز حقیقی
نــرخ ارز حقیقــی عبــارت اســت از نســبت قیمت هــای خارجــی بــه قیمت هــای داخلــی برحســب یــک 

واحــد پولــی. 
    )7(

9. Gross Domestic Product
10. economic growth
11. Real Exchange Rate

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



برزو زهره وند و همکار. تأثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی در مخارج عمومی کشور.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

81

سال 1398، دورۀ 7. شمارۀ ویژه

E: نرخ اسمی )بازاری( ارز براي ایران )یک دالر امریکا برحسب واحدهاي پول ملی ایران(؛
 Px: شاخص قیمت کشور خارجی )امریکا(؛

 Pi: شاخص قیمت کشور داخلی )که براساس شاخص قیمت مصرف کننده )CPI(12 است(.
 )CPI( رونــد تغییــرات نــرخ ارز حقیقــی ایــران را براســاس شــاخص قیمــت مصرف کننــده )شــکل )5

طــی بــازة زمانــی 1357 تــا 1395 نشــان می دهــد.

شکل 5. روند تغییرات نرخ ارز حقیقی ایران طی دورۀ 1357 تا 1395

)منبع: آمار بانک مرکزی؛ بانک جهانی؛ یافته های پژوهش، 6931(

6. ارائه الگوی پژوهش

6ـ1. معرفی الگو
به منظور تعدیل نوسانات و نرمال سازی داده ها از لگاریتم متغیرها استفاده می شود.

LnCA = B0 + B1 Ln GINIt+ B2 LnEGt +Ln B3RE + B4DUM + Ut  )8( 

ــای به کار گرفته شــده  ــرات( متغیرهاســت و متغیره ــم )تغیی ــر لگاریت ــاد Ln بیانگ ــة )8( نم  در معادل
بــه ایــن شــرح اســت:

12. Consumer Price Index 
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CA: کسری حساب جاری برحسب میلیون دالر با لحاظ اثر نفت به عنوان متغیر وابسته؛

GINI: ضریب جینی )شاخص نابرابری درآمد( بدون واحد؛

EG: تغییــرات تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون لحــاظ اثــر نفــت )رشــد اقتصــادی( بــه قیمــت جــاری 
ســال 1383، بــدون واحــد؛ 

RE: نرخ ارز حقیقی بدون واحد؛

DUM: متغیر مجازی برای حاالت مورد نظر؛

 Bهــا: پارامترهــای الگــو هســتند کــه بایــد بــرآورد شــوند و فــرض جملــه اخــالل Ut دارای میانگیــن 
صفــر و واریانــس ثابــت اســت. 

6ـ2. الگوی پژوهش 
13)ARDL( 6ـ2ـ1. الگوی پویایی خودبازگشتی با وقفة توضیحی

در دهــة گذشــته، چندیــن روش بــرای بررســی هم انباشــتگی بلندمــدت میــان متغیرهــای ســری زمانــی 
ارائــه و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. بــرای مثــال روش تک متغیــرة هم انباشــتگی شــامل آزمــون 
انــگل و گرنجــر14 )1987( و روش OLS اصالح شــدة فیلیپــس و هنســن15 )1990( برخــی از ایــن روش هــا 
هســتند. همچنیــن جوهانســن و جوســیلیوس16 )1990( و جانســون17 )1996( روش هم انباشــتگی 
ــا  ــی ب ــر در مطالعات ــگل و گرنج ــل ان ــی مث ــی روش های ــور کل ــد. به ط ــل کرده ان ــره را تحلی چندمتغی
نمونه هــای کوچــک و تعــداد مشــاهدات کــم، به دلیــل درنظــر نگرفتــن واکنش هــای پویــای کوتاه مــدت 
موجــود بیــن متغیرهــا، اعتبــار الزم را ندارنــد؛ چراکــه برآوردهــای حاصــل از آ ن هــا بــدون تــورش نبــوده 
و درنتیجــه آزمــون فرضیــه بــا اســتفاده از آمارهــای آزمــون معمــول، مثــل t، معتبــر نخواهــد بــود. بــه 
همیــن دلیــل اســتفاده از الگوهایــی کــه پویایی هــای کوتاه مــدت را در خــود داشــته باشــند و منجــر بــه 
بــرآورد ضرایــب دقیق تــری از الگــو شــوند، مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. در پژوهــش حاضــر، از الگــوی 
پویایــی خودبازگشــتی بــا وقفــة توضیحــی )ARDL( به منظــور بررســی رابطــة بلندمــدت بیــن متغیرهــا 
بهــره  گرفتــه شــده اســت. روش ARDL ارائه شــده توســط پســران و همــکاران، در مقایســه بــا روش هــای 
هم انباشــتگی دیگــر ماننــد انــگل و گرنجــر )1987( و جوهانســون و جوســیلیوس )1990(، دارای چندیــن 

مزیــت و ویژگــی اســت: 

13. Autoregressive Distributed Lag
14. Engle & Granger
15. Philips & Hansen 
16. Johansen & Juselius
17. Johnson
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1. پارامترهای کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان برآورد می شود.

2. الگو به حجم نمونه حساسیت ندارد.

3. توانایی آزمون فرضیه برای ضرایب برآوردشده در درازمدت را دارد.

4. قادر به برآورد  الگو هایی با درجة انباشت متفاوت است.

ــر،  ــد رابطــة زی ــا، همانن ــای متغیره ــه در آن وقفه ه ــی اســت ک ــا، الگوی ــوی پوی ــی الگ به طــور کل
وارد شــود:

 )9(

ــه بــرآورد ضرایــب الگــو در نمونه هــای کوچــک، بهتــر اســت تــا حــد  بــرای کاهــش تــورش مربــوط ب
ــر،  ــد رابطــة زی ــا، همانن ــرای متغیره ــادی ب ــداد وقفه هــای زی ــه تع ــی اســتفاده شــود ک ــکان از الگوی ام

درنظــر بگیــرد: 

   )10(

الگوی فوق یک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده  (ARDL)  نام دارد:

  )11(

   )12(

عملگــر وقفــه؛ W بــرداری از متغیرهــای ثابــت مثــل عــرض از مبــدأ، متغیرهــای مجــازی، رونــد زمانی 
ــا وقفــه ثابــت اســت. نرم افــزار Eviews 10 معادلــه را بــرای تمــام حــاالت و  یــا متغیرهــای برون زایــی ب
بــار، بــرآورد می کنــد. M حداکثــر وقفــه انتخابی  ( )k 1m 1 ++ ترتیبــات ممکــن مقادیــر، یعنــی بــه تعــداد 

و k نیز تعداد متغیرهای توضیحی است.

7. تخمین الگو
از آنجــا کــه متغیــر کســری حســاب جاری و رشــد اقتصــادی دارای تــراز منفــی و مثبــت اســت و لگاریتــم 
اعــداد منفــی تعریــف  نشــده، ابتــدا داده هــا بــه کمــک روش هــای ریاضــی و بــدون تغییــری در ماهیــت 
آن هــا، بــه داده هایــی کــه لگاریتــم بــرای آن هــا قابــل  تعریــف باشــد، تبدیــل می گــردد و ســپس فراینــد 

ــرد. ــورت می گی ــا ص آزمون ه
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7ـ1. بررسی ایستایی متغیرها
اولیــن قــدم در تحلیــل داده هــای ســری زمانــی بررســی مانایــی متغیرهاســت. به کارگیــری روش هــای 
ســنتی و معمــول اقتصادســنجی در بــرآورد ضرایــب الگــو بــا اســتفاده از داده هــای ســری زمانــی بــر ایــن 
فــرض اســتوار اســت کــه متغیرهــای الگــو مانــا18 هســتند. یــک متغیــر ســری زمانــی وقتــی مانــا اســت 

کــه میانگیــن19، واریانــس20 و ضرایــب خودهم بســتگی آن در طــول زمــان ثابــت باقــی بمانــد.  

7ـ1ـ1. آزمون ریشة واحد دیکی ـ فولر21 تعمیم یافته با لحاظ شکست ساختار 
وجــود تغییــرات در تحــوالت سیاســی و اقتصــادی ایــران در دهه هــای اخیــر و تأثیــرات ایــن تغییــرات در 
متغیرهــای کالن اقتصــادی وجــود شکســت ســاختاری را گریز ناپذیــر کــرده اســت درنتیجــه اگــر وجــود 
ــر مطمئــن  چنیــن تغییراتــی را بپذیریــم، به نظــر می رســد نتایــج آزمونهــای ریشــة واحــد دیکــی ـ فول
نخواهنــد بــود. امــا نرم افــزار Eviews 10 آزمــون مانایــی دیکــی ـ فولــر تعمیم یافتــه ای را بــا اســتفاده از 
مقادیــر بحرانــی جــدول ولگســون22 )1993( ارائــه نمــوده و شکســت ســاختاری را در خــود لحــاظ کــرده 
ــدأ و چــه  ــه ای اســت کــه شکســت را چــه در عــرض از مب ــاره و آزمــون به گون ــن آم اســت. کیفیــت ای
ــرای  ــن ب ــد. بنابرای ــد، لحــاظ می نمای ــف می کن ــزار تعری ــه توســط نرم اف ــر مجــازی ک ــا متغی ــد ب در رون
آزمــون مانایــی و شکســت ســاختاری از آمــارة دیکــی ـ فولــر تعمیم یافتــه بــا لحــاظ شکســت ســاختاری 

در ورژن هــای Eviews 10 اســتفاده شــده اســت. نتایــج آزمــون بــه ایــن شــرح اســت:
جدول 1. آزمون ایستایی متغیرهای الگو

سطح فرایند آزمونتعریف متغیرمتغیر
دیکیـ  فولر 
تعمیم یافته با 

شکست ساختار

مقادیر بحرانی
سطح

معناداری
وضعیت
پایایی در سطح 

0.01
در سطح 

0.05
در سطح 

0.10

LCA لگاریتم حساب جاری
بدون نفت

با عرض از مبدأ و 
مانا5%89/4-17/5-71/5-42/25-در سطحبا روند

LGINI لگاریتم ضریب
جینی

با عرض از مبدأ و 
مانا5%19/4-44/4-94/4-05/6-در سطحبدون روند

LEG لگاریتم رشد
اقتصادی

با عرض از مبدأ و 
مانا5%19/4-44/4-94/4-56/15-در سطحبا روند

LRE لگاریتم نرخ ارز
حقیقی

با عرض از مبدأ و 
بدون روند

با یک بار 
مانا5%60/4-85/4-34/5-52/5-تفاضل گیری

)منبع: یافته های پژوهش(

18. stationary 
19. mean 
20. variance 
21. Dickey-Fuller
22. Vogelsang (Unit Root with Breack) 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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نتایــج آزمــون پایایــی دیکــیـ  فولــر تعمیم یافتــه با لحاظ شکســت ســاختاری پژوهشــگر را در اســتفاده 
ــا وقفــة توضیحــی )ARDL( مطمئن تــر می کنــد؛ زیــرا متغیرهــا  از روش الگــوی پویایــی خودبازگشــتی ب
دارای مرتبــة انباشــت متفــاوت ))0( I و)I )1( هســتند. همچنیــن آمــارة آزمــون همــة متغیرهــا را دارای 
شکســت ســاختار تشــخیص می دهــد کــه بــرای آن هــا متغیرهــای مجــازی بــه ایــن نحــو تعریــف می  شــود:

ــادی  ــة غیرع ــه فاصل ــرای کســری حســاب جاری ک ــاده اســت ب ــک مشــاهدة دورافت ــال 1386 ی س
بــا ســایر مشــاهدات دارد. ایــن مشــاهده بیانگــر وقــوع حادثــه اســت )افزایــش واردات به دلیــل افزایــش 
ــو  ــرآورد الگ ــا در ب ــش خط ــبب افزای ــرا س ــت؛ زی ــده گرف ــوان آن را نادی ــه نمی ت ــی( ک ــای نفت درآمده
می شــود. بــه همیــن دلیــل جهــت کاهــش خطــا بــرای نقطــة مذکــور متغیــر مجــازی تعریــف می شــود. 
متغیــر مجــازی به منظــور لحــاظ اثــر انقــالب و جنــگ در پراکنــش تغییــرات لگاریتــم ضریــب جینــی 
ــرآورد  ــال 1362 ب ــاره س ــط آم ــت توس ــال شکس ــود )س ــف می ش ــه تعری ــو این گون ــر الگ ــرآورد بهت و ب

شــده اســت(:

متغیــر مجــازی به منظــور لحــاظ اثــر تعدیــل اقتصــادی و افزایــش نــرخ ارز )در دولــت ســازندگی( در 
پراکنــش تغییــرات لگاریتــم رشــد اقتصــادی بــدون لحــاظ نفــت و بــرآورد بهتــر الگــو این گونــه تعریــف 

می شــود )ســال شکســت توســط آمــاره ســال 1370 بــرآورد شــده اســت(:

ــل  ــة ارز به دلی ــش عرض ــی و افزای ــرکوب قیمت ــر س ــاظ اث ــور لح ــازی به منظ ــر مج ــن متغی همچنی
افزایــش درآمدهــای نفتــی در پراکنــش لگاریتــم نــرخ ارز حقیقــی و بــرآورد بهتــر الگــو این گونــه تعریــف 

ــرآورد شــده اســت(:  می شــود )ســال شکســت توســط آمــاره ســال 1387 ب
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7ـ2. برآورد اثرات پویایی کوتاه مدت الگو
ــان  ــرآوردی هم ــع ب ــب تاب ــت، ضرای ــی اس ــورت لگاریتم ــده به ص ــع برآوردش ــه تاب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــر  ــد متغی ــان می ده ــو نش ــدت الگ ــرات کوتاه م ــرآورد اث ــج ب ــت. نتای ــل اس ــورد تحلی ــش های م کش
کســری حســاب جاری در وقفــة اول و دوم اثــر مثبــت و معنــا دار بــر خــود دارد. ضریــب جینــی )متغیــر 
نابرابــری درآمــد( دارای اثــرات مثبــت و منفــی )معنــادار و غیرمعنــادار( بــر کســری حســاب جاری اســت. 
ــر کســری  ــادار اســت و ب ــف معن ــای مختل ــت در وقفه ه ــر نف ــدون لحــاظ اث ــی ب ــص داخل ــد ناخال تولی
حســاب جاری اثــر منفــی دارد کــه دقیقــاً مطابــق انتظــار و براســاس مبانــی نظــری و مطالعــات تجربــی 
اســت. نــرخ ارز نیــز دارای اثــر مثبــت و منفــی )معنــادار و غیرمعنــادار( بــر کســری حســاب جاری اســت. 

ــده اســت. ــی کوتاه مــدت الگــو در جــدول )2( آم ــرات پویای ــج اث نتای
ARDL )2 ،2 ،4 ،3( جدول 2. نتایج برآورد اثرات پویایی کوتاه مدت الگو

Dependent Variable: CA

متغیرضریب معناداریآماره tاحتمال
0/008/170/16LCA(-1)

0/0010/610/23LCA(-2)

0/022/513/33LGINI

0/00-3/34-4/55LGINI(-1)

0/89-0/12-0/14LGINI(-2)

0/161/451/24LGINI(-3)

0/02-2/61-3/12LGINI(-4)

0/00-3/41-0/31LGDP

0/01-2/64-0/09LGDP(-1)

0/02-2/47-0/08LGDP(-2)

0/02-2/60-0/09LGDP(-3)

0/005/951/57LRE

0/34-0/98-0/35LRE(-1)

0/02-2/48-0/62LRE(-2)

0/00-47/02-9/29DUM LCA

0/042/210/29DUM LGINI

0/00-3/01-1/35DUM LEG

0/48-0/71-0/13DUM  LRE

R-squared =99/0

Adjusted R-squared =99/0

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: یافته های پژوهش( 
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7ـ3. آزمون ثبات ضرایب
ــار  ــده دچ ــب تخمین زده ش ــا ضرای ــد آی ــان می ده ــکورد24 نش ــب کازم23 و کازم اس ــات ضرای ــون ثب آزم
ــیون  ــکل )6( و )7(، رگرس ــای ش ــر. برمبن ــا خی ــد ی ــاد دارن ــت اعتم ــتند و قابلی ــاختار هس ــت س شکس
تخمین زده شــده دارای ضرایــب قابــل  اعتمــاد در طــول زمــان اســت؛ زیــرا جمــع تجمعــی پس ماندهــای 
بازگشــتی شــکل )6( و جمــع تجمعــی مجــذور پس ماندهــای بازگشــتی شــکل )7( در داخــل مرزهــای 

ــا آن برخــورد نداشــته و از آن خــارج نشــده اند.  ــد و ب ــرار دارن ــا معنــاداری 5 درصــد ق اطمینــان ب

شکل 6. ثبات ضرایب برآورده شدۀ الگو )جمع تجمعی پس ماندهای بازگشتی(

)منبع: یافته های پژوهش(

شکل 7. ثبات ضرایب برآورده شدۀ الگو )جمع تجمعی مجذور پس ماندهای بازگشتی(

)منبع: یافته های پژوهش(

23. Cusum
24. Cusum of  Squares

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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F 7ـ4. هم انباشتگی و آزمون باندهای
ــطوح  ــاال در س ــد ب ــر بان ــارة F از مقادی ــدار آم ــه مق ــل اینک ــد به دلی ــان می ده ــدول )3( نش ــج ج نتای

ــتند. ــدت هس ــة بلندم ــتگی و رابط ــا دارای هم انباش ــت، متغیره ــر اس ــان بزرگ ت ــف اطمین مختل
جدول 3. هم انباشتگی و آزمون باندهای F، )پسران و همکاران(

F-Bounds Test

)1( I باند باال)I )0 باند پایینسطوح معناداریمقدارآماره

F-statistic232/11 

  %102/013/1

   %52/453/63

   %2/52/874/16

   %13/424/84

)منبع: یافته های پژوهش(

7ـ5. برآورد اثرات پویایی بلندمدت الگو
نتایــج تخمیــن بلندمــدت در جــدول )4( نشــان می دهــد لگاریتــم ضریــب )نابرابــری درآمــد( اثــر منفــی 
و معنــاداری بــر کســری حســاب جاری دارد؛ به گونــه ای کــه 1 درصــد تغییــر در ضریــب جینــی )کاهــش 
نابرابــری( 5/47- واحــد کســری حســاب جاری را در بلندمــدت کاهــش می دهــد. واکنــش منفــی کســری 
حســاب جاری بــه بهبــود نابرابــری درآمــدی مخالــف الگوهــای کالســیک رشــد اســت و الگوهــای مــدرن 
ــی بین المللــی نشــان می دهــد  ــرا مطالعــات تجرب ــی بین المللــی را تأییــد می کنــد؛ زی و مطالعــات تجرب
ــاب جاری  ــری حس ــا کس ــتر ب ــری بیش ــد: نابراب ــت دارن ــة مثب ــاب جاری رابط ــدی و حس ــری درآم نابراب
ــا الگــوی  ــازاد حســاب جاری بیشــتر( همــراه اســت؛ ام ــر )م ــا کســری کمت ــر ب ــری کمت بیشــتر و نابراب
ــراز حســاب جاری  ــود ت ــل انباشــت ســرمایه و رشــد اقتصــادی و بهب ــری بیشــتر را عام کالســیک نابراب

می دانــد.
جدول 4. نتایج برآورد اثرات پویایی بلندمدت الگو 

Dependent Variable: CA

متغیرضریب معناداریآماره tاحتمال
0/04-2/15-5/47LGINI

0/00-5/21-0/98LEG

0/004/210/99LRE

)منبع: یافته های پژوهش(

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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همچنیــن تولیــد ناخالــص داخلــی )بــدون نفــت( دارای اثــر منفــی و معنادار بر کســری حســاب جاری 
اســت؛ به گونــه ای کــه 1 درصــد تغییــر در تولیــد ناخالــص داخلــی )بــدون نفــت( 0/98 درصــد کســری 
ــی و  ــی داخل ــات تجرب ــم مطالع ــز ه ــه نی ــن نتیج ــد. ای ــش می ده ــدت کاه ــاب جاری را در بلندم حس
ــا الگوهــای کالســیک و مــدرن رشــد اقتصــادی در تضــاد نیســت؛  خارجــی را تأییــد می کننــد و هــم ب
زیــرا هــر دو الگــو رشــد اقتصــادی را عامــل بهبــود تــراز حســاب جاری و کاهــش کســری حســاب جاری 
ــه ای  ــر کســری حســاب جاری اســت؛ به گون ــادار ب ــت و معن ــر مثب ــی دارای اث ــرخ ارز حقیق ــد. ن می دانن
ــش  ــاب جاری را افزای ــری حس ــد کس ــش( 0/99 درص ــی )افزای ــرخ ارز حقیق ــر در ن ــد تغیی ــه 1 درص ک
ــی  ــول مل ــی کاهــش ارزش پ ــر و منحنــی جــی اســت؛ یعن می دهــد کــه برخــالف شــرط مارشــال لرن
ســبب افزایــش صــادرات و بهبــود کســری حســاب جاری در ایــران نمی شــود کــه از دالیــل آن ممکــن 

اســت اتــکای تولیــد ایــران بــر واردات مــواد اولیــه و ماشــین آالت باشــد.

7ـ6. برآورد الگوی ECM 25 )الگوی تصحیح خطا(  
ــای  ــتفاده از الگوه ــاری اس ــای آم ــای اقتصــادی، مبن ــه ای از متغیره ــن مجموع وجــود هم انباشــتگی بی
ــه  ــت ک ــا آن اس ــح خط ــوی تصحی ــهرت الگ ــل ش ــن دلی ــد. عمده تری ــم می کن ــا را فراه ــح خط تصحی
ــج  ــد. نتای ــاط می دهن ــا ارتب ــدت آن ه ــی بلندم ــر تعادل ــه مقادی ــا را ب ــدت متغیره ــان های کوتاه م نوس

ــه  شــده اســت. ــوی ECM در جــدول )5( ارائ ــرآورد الگ ب
جدول 5. برآورد الگوی تصحیح خطا

Dependent Variable: D (CA)

متغیرضریب معناداریآماره tاحتمال

0/00-15/51-0/23D(LCA(-1))

0/012/883/33D(LGINI)

0/062/022/03D(LGINI(-1))

0/071/901/88D(LGINI(-2))

0/003/343/12D(LGINI(-3))

0/00-6/79-0/31D(LGDP)

0/004/720/17D(LGDP(-1))

25. Error-Correction Model
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ادامة جدول 5.

0/003/230/09D(LGDP(-2))

0/007/471/57D(LRE)

0/012/830/62D(LRE(-1))

0/39-60/17-9/29DUM LCA

0/003/990/29DUM LGINI

0/00-5/25-1/35DUM LEG

0/39-0/87-0/13DUM LRE

0/00-33/57-0/59CointEq(-1)*

R-squared =99/0 

Adjusted R-squared =99/0

)منبع: یافته های پژوهش(

ــا 0/59- کــه از لحــاظ آمــاری نیــز  ــر اســت ب ضریــب الگــوی تصحیــح خطــا در ایــن پژوهــش براب
معنــا دار اســت؛ زیــرا مقــدار احتمــال کمتــر از 5 درصــد اســت. بــا توجــه بــه ضریــب تصحیــح خطــا در 
الگــوی ECM می تــوان بیــان کــرد ســرعت تعدیــل به ســمت مقــدار تعادلــی و بلندمــدت پاییــن اســت؛ 
ــل شــده اســت و مقــدار کوتاه مــدت  به طــوری  کــه هــر دوره حــدود 0/59- خطــای عــدم تعــادل تعدی

ــد. ــل می کن ــدت خــود می ــی و بلندم ــدار تعادل به ســوی مق

8. نتیجه گیری  
نتایــج تخمیــن الگــوی پویایــی خودبازگشــتی بــا وقفــة توضیحــی )ARDL( نشــان می دهــد کــه رابطــة 
نابرابــری درآمــدی )ضریــب جینــی( و کســری حســاب جاری مثبــت اســت و بــا بهبــود نابرابــری درآمــد 
ــن اســت  ــن واکنــش مثبــت ای ــه اقتصــادی ای ــد. توجی کســری حســاب جاری غیرنفتــی کاهــش می یاب
کــه بهبــود نابرابــری درآمــدی از طریــق افزایــش دارایــی غیرمشــهود و ســرمایة انســانی رشــد اقتصــادی و 
ــن  ــت را به واســطة کســری حســاب جاری کاهــش می دهــد. همچنی ــش و مخــارج دول صــادرات را افزای
نتایــج نشــان می دهــد رابطــة رشــد اقتصــادی بــدون لحــاظ اثــر نفــت و کســری حســاب جاری منفــی 
ــد. در  ــش می یاب ــی کاه ــاب جاری غیرنفت ــری حس ــادی کس ــد اقتص ــش رش ــود و افزای ــا بهب ــت و ب اس
توجیــه اقتصــادی ایــن واکنــش مثبــت می تــوان گفــت افزایــش رشــد اقتصــادی ســبب افزایــش صــادرات 
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ــای  ــا نظریه ه ــن ب ــه ای ــود ک ــری( می ش ــش کس ــاب جاری )کاه ــت حس ــراز مثب ــدة ت ــود مان و بهب
اقتصــادی نیــز ســازگار اســت. نتیجه گیــری کلــی و توصیــة سیاســتی بــا توجــه بــه کلیــت پژوهــش ایــن 
اســت کــه اگرچــه در کوتاه مــدت بهبــود نابرابــری مســتلزم هزینــة اقتصــادی و بسترســازی نهــادی اســت، 
ــال اقتصــاد دانش محــور  ــال اقتصــاد منبع محــور وارد کان ــد کشــور را از کان ــاً می توان ــدت قطع در بلندم
ــن  ــن اقتصــادی اصلی تری ــای نوی ــه در نظریه ه ــانی( را ک ــرمایة انس ــای غیرمشــهود )س ــد و دارایی ه کن
ــاب  ــل حس ــداوم و تعدی ــادی م ــد اقتص ــات و رش ــد و ثب ــود بخش ــتند، بهب ــعه هس ــد و توس ــل رش عام
مخــارج دولــت و تــراز حســاب جاری را بــرای کشــور بــه ارمغــان آورد. بنابرایــن اســتراتژی راهگشــا اتخــاذ 
سیاســت هایی اســت کــه برابــری را در جامعــه افزایــش دهــد؛ زیــرا ایــن اســتراتژی از کانــال نظریه هــای 
نویــن رشــد مانــع کاهــش اشــتغال ملــی بــه نفــع اشــتغال خارجــی، کاهــش رشــد اقتصــادی، وابســتگی 
ــه نفــع بیگانــگان می شــود. همچنیــن  و تحریم پذیــری کشــور و ازدســت رفتــن منابــع و ثــروت ملــی ب
طبــق نتایــج، کاهــش ارزش پــول ملــی کــه همــواره توســط اقتصاددانــان کالســیک به عنــوان سیاســتی 
ــه  ــاب جاری توصی ــری حس ــش کس ــطة کاه ــت به واس ــارج دول ــش مخ ــادرات و کاه ــش ص ــرای افزای ب

ــران صــادق نیســت. می شــود، درمــورد اقتصــاد ای
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