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 تورم بر توزيع درآمد در ايران تأثیربررسي 
 

 2سید عباس نجفي زاده، 1مبینا براتي

 ایران، اراک، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، یعلوم اقتصادکارشناسی ارشد  آموخته دانش 0

 اراک، ایران استادیار و عضو هیئت علمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، 2

 

 چکیده

مورد ( ARDL) توزیعی های وقفهتورم بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از روش خودبازگشت با  تأثیر در پژوهش حاضر

و متغیرهای مورد استفاده در مدل که 0530-0530هایهای سری زمانی سالبدین منظور با استفاده از داده. بررسی قرار گرفت

رشد اقتصادی بود به برآورد مدل و بررسی -نرخ تورم -اغالنهای تحصیل شمتوسط سال -نرخ بیکاری –ضریب جینی؛ شامل

: در کوتاه مدت رابطه مثبت و که دهد مینتایج حاصل از برآورد مدل نشان . تورم بر شاخص نابرابری پرداخته شد تأثیر

از برآورد مدل  که نتایج حاصل طوری همانکشور وجود دارد.  شاخص نابرابری عنوان بهضریب جینی و  تورممیان  داری معنی

ضریب جینی یک درصد ، در کوتاه مدت با فرض ثابت بودن سایر شرایط به ازای یک درصد افزایش در تورم، دهد مینشان 

 داری معنی. در بلندمدت رابطه مثبت و مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی دارد تأثیرلذا تورم در کوتاه مدت . یابد میافزایش 

که در بلندمدت به  دهد مینتایج حاصل از برآورد مدل نشان وجود دارد.  شاخص نابرابری عنوان بهینی تورم و ضریب جمیان 

مثبت و معناداری بر نابرابری  تأثیرلذا تورم در بلندمدت . یابد میدرصد افزایش  5ضریب جینی، ازای یک درصد افزایش تورم

 عنوان بهورم در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت بر ضریب جینی نتیجه گرفت که ت توان میبا مقایسه ضرایب . درآمدی دارد

را با  بلندمدتسرعت نیل به تعادل  ECM. ضریب برآورد شده خطای تعادلی است تأثیرگذارشاخص نابرابری توزیع درآمد 

 -تورمتوضیحی )از اختالف میان متغیرهای  05/1 دهد که در هر دورهاستفاده از ابزارهای سیاسی موجود در کشور نشان می

( حذف شاخص نابرابری عنوان بهضریب جینی ( و متغیر وابسته )رشد اقتصادی -های تحصیل شاغالنمتوسط سال -بیکاری

کوتاه مدت برای  تعادلاز عدم  05/1در هر دوره به میزان  دیگر عبارت بهیا . کند میرا تعدیل یا عدم تعادل متغیر هدف  شود می

 . گردد میدت تعدیل دستیابی به تعادل بلندم

 

 ضریب جینی، توزیع درآمدهاي كلیدي:  واژه
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