مطالعات اقتصاد ،مدیریت مالی و حسابداری

Online ISSN: 6742-7747

دوره  ،7شماره  ،2تابستان 0011

Print ISSN: 6548-608X

صفحات 40 -012

www.irijournals.com

بررسي تأثیر تورم بر توزيع درآمد در ايران
2

مبینا براتي ،1سید عباس نجفي زاده

 0دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
 2استادیار و عضو هیئت علمی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران

چکیده
در پژوهش حاضر تأثیر تورم بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از روش خودبازگشت با وقفههای توزیعی ( )ARDLمورد
بررسی قرار گرفت .بدین منظور با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای0530-0530و متغیرهای مورد استفاده در مدل که
شامل؛ ضریب جینی– نرخ بیکاری -متوسط سالهای تحصیل شاغالن -نرخ تورم-رشد اقتصادی بود به برآورد مدل و بررسی
تأثیر تورم بر شاخص نابرابری پرداخته شد .نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که :در کوتاه مدت رابطه مثبت و
معنیداری میان تورم و ضریب جینی بهعنوان شاخص نابرابری کشور وجود دارد .همانطوری که نتایج حاصل از برآورد مدل
نشان میدهد ،در کوتاه مدت با فرض ثابت بودن سایر شرایط به ازای یک درصد افزایش در تورم ،ضریب جینی یک درصد
افزایش مییابد .لذا تورم در کوتاه مدت تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی دارد .در بلندمدت رابطه مثبت و معنیداری
میان تورم و ضریب جینی بهعنوان شاخص نابرابری وجود دارد .نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که در بلندمدت به
ازای یک درصد افزایش تورم ،ضریب جینی 5درصد افزایش مییابد .لذا تورم در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری
درآمدی دارد .با مقایسه ضرایب میتوان نتیجه گرفت که تورم در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت بر ضریب جینی بهعنوان
شاخص نابرابری توزیع درآمد تأثیرگذار است .ضریب برآورد شده خطای تعادلی  ECMسرعت نیل به تعادل بلندمدت را با
استفاده از ابزارهای سیاسی موجود در کشور نشان میدهد که در هر دوره  1/05از اختالف میان متغیرهای توضیحی (تورم-
بیکاری -متوسط سالهای تحصیل شاغالن -رشد اقتصادی) و متغیر وابسته (ضریب جینی بهعنوان شاخص نابرابری) حذف
میشود یا عدم تعادل متغیر هدف را تعدیل میکند .یا بهعبارتدیگر در هر دوره به میزان  1/05از عدم تعادل کوتاه مدت برای
دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل میگردد.
واژههاي كلیدي :توزیع درآمد ،ضریب جینی
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