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Human capital is one of the important factors affecting the relationship between inequal-
ity and economic growth. Depending on the status of human capital in the country, the 
impact of inequality on economic growth will be different. Failure to notice this concept 
in theoretical and experimental studies will result in identification errors and misleading 
results that mostly overlooked by Iranian researchers. In this study, we will examine the 
impact of inequality on growth in Iran under different levels of human capital, using 
time series data for the years 1969 to 2014. Data modelling is based on threshold regres-
sion compared to other estimation methods, provides more consistent estimates. The 
results of the model indicate that in Iran, the impact of income inequality on economic 
growth has been negative, but the negative effect of inequality on economic growth de-
creased in line with the maturity of the economy and increase in the level of human capi-
tal. Also, the combined effect of physical capital and human capital on economic growth 
has increased along with the levels of human capital and the maturity of the economy.
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یكی از عوامل مهم تأثیرگذار در رابطه نابرابری و رشد اقتصادی، سرمایه  انسانی است. بسته به مقدار انباشت 
سرمایه انسانی در یک کشور، چگونگی تأثیرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی متفاوت خواهد بود. بی توجهی 
به این مقوله در مطالعات نظری و تجربی باعث ایجاد خطای تصریح الگو و دستیابی به نتایج پراکنده و 
متناقضی خواهد شد که در مطالعات داخلي نیز به آن توجه نشده است. در این مطالعه تأثیرگذاري نابرابري 
بر رشد در ایران و در سطوح مختلف سرمایه انساني، با استفاده از داده هاي سري زماني مربوط به سال هاي 
1348 تا 1393 بررسي شده است. الگوسازي داده ها بر اساس روش رگرسیون آستانه اي است که نسبت به 
سایر روش هاي تخمین، برآوردهاي سازگارتري ارائه مي کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان مي دهد در 
ایران، تأثیرگذاري نابرابري درآمد بر رشد اقتصادي همواره منفي بوده است، اما تأثیر منفي نابرابري بر رشد 
اقتصادي همگام با بلوغ اقتصاد و افزایش سطح سرمایه انساني کاهش مي یابد، همچنین تأثیرگذاري توأمان 
سرمایه فیزیكي و سرمایه انساني بر رشد اقتصادي، همگام با افزایش سطح سرمایه انسانی در مراحل بلوغ 

اقتصاد افزایش مي یابد. 
I24, I25,O47, P46, D31 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

دستیابي به رشد اقتصادي زیاد و باثبات از مهم ترین اهدافي است که بسیاري از کشورها در تعقیب آن هستند 
و برای تحقق آن برنامه ریزي هاي بسیار گسترده اي انجام مي دهند. دامنه اهمیت رشد اقتصادي براي کشورها تا 
آنجا افزایش یافته است که امروزه بهبود رشد اقتصادي کشورها به عنوان یكي از مهم ترین عوامل تعیین کننده 
سطح و چگونگي تنظیمات روابط کشورها با یكدیگر در عرصه جهاني مطرح است و کشورهاي مختلف برای 
ارتقاي رشد اقتصادي خود و برخورداري بیشتر از ثمرات آن پا به پیمان هاي چندجانبه اي گذاشته اند که در 
بسیاری از مواقع، اساس تشكیل آن ها ایجاد منافع مشترک و هم افزایي در مسیر بهبود رشد اقتصادي کشورهاي 
عضو است. از این رو در کشورهاي مختلف، محققان زیادي ابعاد مختلف رشد و یافتن عوامل تأثیرگذار بر آن را 

بررسی کرده اند. 

یكي از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادي، نابرابري است که به توزیع نابرابر درآمد یا مصرف در بین 
مردمي که در یک کشور زندگي می کنند، اطالق می شود و امروزه به گفتمان مشترک تمامي جوامع تبدیل 
شده است. وجود پیوندهاي علّي و معلولي بین نابرابري درآمد و ضعف نظام هاي سالمت، اقتصادي، سیاسي 
و اجتماعي کشورها باعث شده است که از نگاه سیاست گذاران، موضوع نابرابري درآمد از یک حسادت ساده 
و جنگ طبقاتي یا نگراني درباره دستاوردهاي طبیعي حاصل از یک نظام اقتصاد بازار پویا و رقابتي فراتر رود 
و واجد حساسیت و اهمیت بسیار زیادی شود. مطالعات تجربي گسترده اي در کشورهاي مختلف در این باره 
انجام شده و پیشرفت هاي درخور توجهي نیز حاصل شده است، اما هنوز چارچوب نظري واحدي درباره تبیین 
رابطه نابرابري و رشد که مورد تأیید همه نظریه پردازان اقتصادي باشد، طرح نشده است. در یک سوی میدان 
طرف داران رویكرد کالسیک قرار دارند که معتقدند نابرابري درآمد رشد اقتصادي را افزایش مي دهد و در سوي 
دیگر میدان طرف داران رویكرد مدرن قرار دارند که نظریات خود را بر بستر وجود بازار اعتبار ناقص طرح و 
بیان مي کنندکه با یک سیستم مالی ضعیف، اقشار کم درآمد جامعه امكان سرمایه گذاري در آموزش و ایجاد 

کسب و کارهاي شخصي را ندارند و نابرابري، رشد را کاهش خواهد داد. 

1- ادبیات موضوع

کینز، در کتاب معروف نظریه عمومي اشتغال، بهره و پول، بیان مي کند که با افزایش درآمد، میل نهایي به 
پس انداز افزایش مي یابد؛ بنابراین، اقشار ثروتمند جامعه نسبت به اقشار فقیر، میل نهایي به پس انداز بیشتری 
دارند و افزایش سهم آن ها از درآمد جامعه، سطح پس انداز را افزایش مي دهد. از نظر کینز مهم ترین عامل 
تعیین کننده سرمایه گذاری در اقتصاد، کارایي نهایي سرمایه گذاری است که تابعي معكوس از نرخ بهره در اقتصاد 
است. افزایش پس انداز با افزایش توان اعتباري سیستم مالي، نرخ بهره را کاهش و با افزایش سرمایه گذاری، 
انباشت سرمایه فیزیكي در سطح اقتصاد را افزایش مي دهد (تفضلي، 2000). بر این موضوع در اولین الگوي 
رشد کینزي ارائه شده از سوی هارود دومار تأکید و بیان شد از آنجا که سرمایه و کار مكمل یكدیگر هستند، 
نرخ رشد درآمد ملي تنها به نرخ رشد سرمایه وابسته است؛ بنابراین الزم است کشورها با تسریع انباشت سرمایه 
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(تلویحاً از طریق افزایش نابرابري)، موجبات رشد اقتصادی بیشتر را فرآهم آورند (تفضلي، 2000).

لوئیس1 (1954) در قالب مطالعه ای نظري ارتباط بین افزایش نابرابري در توزیع درآمد بین عوامل تولید و 
رشد اقتصادي را بررسي کرد. او در چارچوب نگرش کالسیكي بیان مي کند که توسعه اقتصادي در نتیجه انتقال 
نیروي کار مازاد برای تمرکز سرمایه در بخش مدرن اقتصاد به وقوع خواهد پیوست. بر این اساس در توزیع 
درآمد بین عوامل تولید، سهم بیشتري از آن به عنوان سود به عامل سرمایه تخصیص می یابد و تنها سهم کمي 
به عنوان دستمزد به نیروي کار پرداخت مي شود که در سطح متوسط دستمزد پرداختي به نیروي کار فعال در 
بخش سنتي اقتصاد است. توزیع نامتعادل عواید حاصل از تولید بین کار و سرمایه باعث افزایش نابرابري، تمرکز 

سود نزد صاحبان سرمایه، افزایش سرمایه گذاری، افزایش انباشت سرمایه و افزایش تولید و اشتغال مي شود. 

نگرش لوئیس درباره توزیع نابرابر عواید حاصل از تولید بین عوامل تولید در نظریه کالدور2 (1957) نیز دنبال 
شد. او الگوی رشد خود را با اتكا بر توزیع تبعي درآمد بین عوامل تولید کار و سرمایه ارائه کرد که بعدها به 
الگوی رشد کمبریج معروف شد. طبق این الگو در شرایط اشتغال کامل، نرخ پس انداز ناشي از سود تعلق گرفته به 
سرمایه بیشتر از نرخ پس انداز ناشي از دستمزد است و بین سهم سود تعلق گرفته به سرمایه و نرخ سرمایه گذاری 
در اقتصاد ارتباط مستقیمي وجود دارد؛ بنابراین، توزیع نابرابرتر درآمد با نرخ رشد اقتصادي بیشتری همراه 
خواهد بود. مطابق الگوی او براي حل مشكل رشد اقتصادي در بلندمدت، الزم است توزیع درآمد بین عوامل 
تولید به تدریج از دستمزد به نفع سود تغییر یابد؛ تا جایي که مقدار انباشت سرمایه به حد مطلوب خود افزایش 
یابد. از این مرحله به بعد توزیع درآمد به ثبات نسبي می رسد و سهم سود و دستمزد از درآمد تغییر چنداني 

نخواهد یافت.

استیگلیتز3 (1969) پیامدهاي توزیع درآمد و ثروت را با لحاظ مفروضات جایگزین درباره شكل تابع مصرف 
و پس انداز، تولید مثل، سیاست های ارث و همگني نیروي کار در چارچوب یک الگوی رشد نئوکالسیک بررسي 
کرد. او با اشاره به اینكه دو مسیر رشد متعادل در اقتصاد وجود دارد که در طول آن نسبت هاي سرمایه به نیروي 
کار، تولید به سرمایه، نرخ دستمزد و غیره ثابت هستند، بیان کرد توزیع درآمد و ثروت در سطح اقتصاد، تمایل 
دارد به طور مجانبی به سوي برابري حرکت کند. نتایج به دست آمده از سوی استیگلیتز (1969) یک دهه بعد 
از سوی بورگویگنون4 (1981) توسعه یافت. او تأکید کرد در شرایط وجود یک تابع پس انداز محدب، تولید کل 

به توزیع اولیه درآمد و ثروت وابسته است و افزایش نابرابري در اقتصاد، تولید کل را افزایش مي دهد. 

کوزنتس5 (1955) اولین اقتصادداني بود که مطالعه ای نظري درباره توزیع درآمد در چارچوب فرضیه ارتباط 
غیرخطي انجام داد. او در این مطالعه که با استفاده از داده هاي سري زماني روي کشورهاي آمریكا، انگلیس و 
آلمان انجام شد، بیان مي کند که در مراحل اولیه توسعه اقتصادي کشورها، نابرابري  افزایش مي یابد ولي پس از 

1. Lewis
2. Kaldor
3. Stiglitz
4. Bourguignon
5. Kuznets
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این مرحله، عامل تعدیل کننده به طور خودکار در اقتصاد شروع به فعالیت می کند و نابرابري درآمد را به تدریج 
کاهش مي دهد که این موضوع بعداً به فرضیه U معكوس کوزنتس معروف شد. او با اشاره به اینكه در مراحل 
اولیه توسعه اقتصادي، اقتصاد دچار دوگانگي است و یک بخش سنتي گسترده در کنار یک بخش مدرن کوچک 
فعالیت مي کند توسعه اقتصادي را به عنوان فرایند گذار از اقتصاد سنتي روستایي به اقتصاد نوین شهري تعبیر 
مي کند. در مناطق روستایي که درآمد متوسط پایین تری نسبت به مناطق شهري دارند، توزیع درآمد متعادل تر 
است؛ بنابراین هنگام توسعه صنعتي شدن و متعاقب آن توسعه شهرنشیني، توزیع درآمد نامتعادل تر مي شود، اما 
همگام با مهاجرت روستاییان به شهرها، نسل های جدید آنان جذب بنگاه های صنعتي فعال در شهرها می شوند 
و از منافع صنعتي شدن بهره مند مي شوند، از این رو خانوارهاي فقیر مهاجر از روستاها به شهرها، اکنون نسبت 

به گذشته سطح دستمزد بیشتری دارند و به تدریج نابرابري کاهش مي یابد. 

در نظریه کوزنتس رابطه علّي از رشد اقتصادي به نابرابري توزیع درآمد است. به اعتقاد کوزنتس در شرایطي 
که ورود به بخش مدرن اقتصاد براي افراد آسان تر مي شود، دسترسي آن ها به تأمین مالي نیز آسان تر می شود 
و امكان آموزش و ایجاد کسب و کار جدید فارغ از مقدار ثروت آن ها افزایش یافته و نابرابري کاهش مي یابد. با 
توجه به اینكه در آن مقطع زماني، کشورهاي در حال توسعه فاقد اطالعات آماري قابل اتكا براي یک دوره معقول 
بودند، کوزنتس خواستار احتیاط در استفاده این فرضیه براي کشورهاي در حال توسعه شد، اما به این موضوع 
چندان توجه نشد و محققان بسیاري در کشورهاي در حال توسعه با توجه به محدودیت های آماري موجود آن 
کشورها، فرضیه کوزنتس را با استفاده از داده هاي بین کشوري و روش پانل بررسی کردند و عمدتاً نیز نتایجي 

در تأیید این فرضیه به دست آوردند.

پس از کوزنتس برخي از افراد همچون رانیس و في6 (1961) الگوهاي دیگري را برای تبیین ارتباط بین 
توزیع درآمد و رشد اقتصادی ارائه کردند که عمدتاً مبتني بر الگوي کوزنتس است؛ برای مثال في و رانیس با 
اشاره به دوگانگي موجود بین مناطق شهري و روستایي، شرط الزم براي تحقق رشد اقتصادی زیاد را ایجاد 
نابرابري توزیع درآمد مي دانند، چراکه اقشار باالي جامعه میل نهایي به پس انداز زیادی داشته و انباشت سرمایه 
فیزیكي را به وجود مي آورند. آن ها بیان مي کنند که در مراحل بعدي توسعه با افزایش مهارت ها و دستمزد نیروي 

کار، نابرابري درآمد کاهش خواهد یافت. 

از اوایل دهه 1990 نظریه پرداران اقتصادي در تبیین ارتباط بین نابرابري و رشد اقتصادی از کانال شكل گیري 
سرمایه انسانی و ایجاد فرصت هاي برابر سرمایه گذاري بر پروژه هاي سودآور متمرکز شدند. افرادي همچون 
گالور و زیرا7 (1993)، بنرجي و نیومن8 (1993) و آقیون و هویت9 (2009) در این طیف قرار مي گیرند که 
عمدتاً نظریات رشد خود را در چارچوب بازار مالي ناقص ارائه کردند و تأکید آن ها بر تأثیر منفي نابرابري بر رشد 
اقتصادی است. افزایش دسترسي خانوارها به منابع سیستم مالی، از یک سو شرایط الزم را براي سرمایه گذاري 

6. Ranis & Fei
7. Galor & Zeira
8. Banerjee & Newman
9. Aghion & Howitt
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آن ها در سرمایه انسانی و کسب مهارت ایجاد مي کند و از سوي دیگر با ایجاد فرصت هاي یكسان سرمایه گذاري 
براي خانوارها با اتكا بر سرمایه انسانی، دانش و مهارت هاي اکتسابي (به جاي اتكا بر سوابق، شهرت، روابط و 
سرمایه فیزیكی افراد)، شرایط را براي ایجاد کسب و کارهاي شخصي از سوی خانوارهاي فقیر با اتكا به مهارت هاي 
آن ها فراهم مي آورد. این امر بهره وري، خالقیت و نوآوري را در کشور افزایش می دهد و باعث تخصیص منابع 

مالي کشور به پروژه هاي سرمایه گذاري پربازده مي شود که رشد اقتصادی را بهبود خواهد داد.

 در رویكرد مدرن، نظریه پردازان اقتصادي تالش مي کنند ارتباط بین نابرابری درآمد و رشد را عمدتاً از 
طریق دو کانال اقتصاد سیاسي و کیفیت سیستم مالی تبیین کنند. کانال اقتصاد سیاسي اشاره دارد که هنگام 
وجود سطوح باالي نابرابري، دولت ها از طریق سیاست های توزیع مجدد درآمد سعي در کاهش نابرابري دارند. 
این سیاست ها از یک سو تالش اقشار قرارگرفته در رده هاي پایین درآمدي برای مشارکت در تولید را کاهش 
مي دهد و از سوي دیگر، با عنایت به تأمین منابع مورد نیاز اجراي این سیاست ها از طریق افزایش مالیات ها، تمایل 
سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری کاهش مي دهد؛ بنابراین افزایش نابرابري، کاهش رشد اقتصادی را دربر دارد. 

کانال کیفیت سیستم مالی اشاره دارد که در سطوح باالي نابرابری درآمد، مالكیت بخش عمده اي از منابع 
تولید جامعه، در اختیار گروه اندک ثروتمند است و بیشتر اقشار کم درآمد جامعه، تنها سهم اندکي از مالكیت 
منابع تولید را در اختیار دارند؛ بنابراین تنها طبقه ثروتمند امكان پس انداز دارد و مي تواند از محل پس انداز خود 
اقدام به سرمایه گذاری در سرمایه هاي فیزیكي و انساني کند و اقشار فقیر که بیشتر جمعیت جامعه را تشكیل 
مي دهند امكان پس انداز و سرمایه گذاري در سرمایه هاي  فیزیكي و انساني را ندارند. توسعه مالی با تأمین مالي 
آموزش اقشار فقیر جامعه، بهره وري نیروي انساني عرضه شده از سوی آن ها را افزایش مي دهد. همچنین در 
شرایط نبود توسعه مالی، سرمایه گذاري در موقعیت هاي سودآور به اقلیت ثروتمند جامعه محدود شده که 

 

 (: مكانيزم اثرگذاري نابرابري اوليه بر رشد 1نمودار )
 

 هاي مطالعات نظري: يافتهماخذ
 

 نابرابري

بودن بازارمالي ناقص
 اعتبار

 اقتصاد سياسي

انساني بخش عمده  در سرمايه نکردنگذاريسرمايه-
 جمعيت فقير جامعه

شدن مالي كارآفرينان فقير و محدود نشدنمينأت-
 گذاري به ثروتمندانهاي سرمايهگزينه

 ها و سرعت رشد تکنولوژيكاهش تعداد نوآوري-
ژي در سطح جامعه و اشاعه تکنولو كاهش سرعت-

 وري عوامل توليدكاهش بهره

 

 رشد اقتصادي

هاافزايش در ماليات  

هاي انتقالي مستقيمپرداخت  

هاي تنظيميسياست .3  

تصویر 1. سازوکار اثرگذاري نابرابري اولیه بر رشد (منبع: یافته هاي مطالعات نظری)
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خود باعث کاهش تعداد گزینه هاي سرمایه گذاري، کاهش کارایي تخصیصي، کاهش تعداد کارآفرینان، کاهش 
خالقیت و نوآوري ، نرخ پایین رشد تكنولوژي و درنتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. چگونگي ارتباط 

بین نابرابري و رشد اقتصادی از دو کانال معرفي شده در تصویر شماره 1 نشان داده شده است.

گالور و موآو10 (2004) چارچوب نظري واحدي ارائه کردند که ضمن تأکید بر ناهمگني سرمایه انسانی، 
ترکیبي از این دو رویكرد خطي کالسیک و مدرن را برای توضیح رابطه توسعه مالی و نابرابري ارائه کرد. مطالعه 
آن ها در چارچوب فرضیه ارتباط غیرخطي بین توسعه مالی و نابرابری درآمد و با استفاده از یک الگوي رشد پویا 
انجام شد. آن ها در این مطالعه ضمن ناهمگن فرض کردن سرمایه انسانی، تأثیرگذاري توسعه مالی بر نابرابري 
را از منظر تأثیرگذاري آن بر شكل گیري و انباشت سرمایه انسانی بررسي و بیان مي کنند که سرمایه فیزیكی 
به ازاي ترکیب با مقادیر مختلف سرمایه انسانی، اثر متفاوتي بر نابرابري خواهد داشت. با عنایت به نزولي بودن 
بازدهي سرمایه گذاري در سرمایه انسانی، آن ها تأکید مي کنند که بازدهي کل سرمایه گذاري در سرمایه انسانی 
زماني به بیشترین حد خواهد رسید که مقدار بازدهي نهایي سرمایه گذاري در سرمایه انسانی در تمامي افراد 
جامعه برابر باشد. در غیاب بازار مالي توسعه یافته و امكان استقراض براي تمامي خانوارها برای سرمایه گذاري در 
سرمایه انسانی، برابري با ایجاد شرایط یكسان براي تمامي خانوارها به منظور سرمایه گذاري در سرمایه انسانی، 

بازدهي کل سرمایه انسانی را حداکثر خواهد کرد.

1-1- مرور اجمالي الگوي گالور وموآو

گالور و موآو (2004) الگوي خود را در چارچوب الگویی نئوکالسیک طراحي و فرض مي کنند که تولید هر 
دوره با استفاده از تكنولوژي تولید با بازدهي ثابت نسبت به مقیاس انجام مي شود. بر این اساس تولید در زمان 

t، tYبر اساس معادله (1) به دست مي آید:

(1)
Yt=F(Kt,Ht )≡Ht f(kt )=AHt kt 

α, kt=
Kt

Ht

, αƐ(0,1)

در این رابطه Kt و Ht به ترتیب، انباشت سرمایه فیزیكی و انباشت سرمایه انسانی در زمان t و A سطح 
  Kt مقدار t تكنولوژي تولید است. با فرض وجود بازار رقابت کامل، بنگاه ها براي حداکثرسازي سود خود در دوره
از سرمایه فیزیكی و Ht واحد مؤثر نیروي کار استفاده می کنند؛ بنابراین تقاضاي عوامل تولید به شرح معادله 

(2) است:

(2)
rt =f '(kt )=αAkt ≡r(kt )

wt =f(kt )-f 
’ (kt ) kt =(1-α)Akt 

α≡ w(kt )       

10. Galor & Moav
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که در آن r نرخ بازدهي سرمایه و w نرخ دستمزد هر واحد مؤثر نیروي کار در دوره است.

مطابق مفروضات الگو، انباشت سرمایه فیزیكی در هر دوره از کسر مقدار مصرف، و سرمایه گذاري در سرمایه 
انسانی از تولید دوره قبل به دست مي آید و سطح سرمایه انسانی در هر دوره نتیجه تصمیم هاي آموزشي افراد 
در دوره قبل است که خود تابعي از محدودیت هاي استقراض افراد از سیستم مالي است. افراد توانمندي هاي 
ذاتي و ترجیحات یكساني دارند، ولی ثروت خانوادگي آن ها متفاوت است. از این رو هریک از افراد مقدار متفاوتي 
سرمایه گذاري در سرمایه انسانی انجام مي دهد. زندگي افراد به دو دوره تقسیم مي شود: در دوره اول، آن ها تمام 
وقت خود را صرف کسب آموزش و گسترش سرمایه انسانی خود مي کنند و در دوره دوم (بزرگسالي)، اقدام به 
عرضه واحدهاي مؤثر نیروي کار خود می کنند و دستمزد حاصل را بین مصرف طي دوره و پس انداز برای انتقال 
به فرزندان به عنوان ارث تخصیص مي دهند. سهمي از درآمد خانوارها که به فرزندان آن ها منتقل مي شود، 

مي تواند صرف سرمایه گذاري روي آموزش فرزندان یا پس انداز براي شكل دهي به ثروت آینده آن ها شود. 

چنانچه زمان تخصیص یافته به آموزش در دوره اول زندگي با سرمایه گذاري فیزیكي در آموزش همراه شود، 
سرمایه انسانی افزایش خواهد یافت. درغیر این صورت سرمایه انسانی اکتسابي افراد محدود به مهارت هاي پایه 
(بر اساس تجربه) خواهد بود. بر این اساس تعداد واحدهاي مؤثر نیروي کار افراد، به شرح رابطه (3) حاصل 

مي شود:

(3)
hi

t+1=h(et
i)

 t از نسل i مقدار سرمایه انسانی فرد hi
t+1 روي آموزش و t از نسل i مقدار مخارج انجام شده فرد et

i که در آن
hi یک تابع اکیداً فزاینده یكنواخت و اکیداً مقعر از مخارج انجام شده روي آموزش است. 

t+1 است که t+1 در دوره

با فرض آنكه تابع مطلوبیت افراد از نوع تابع مطلوبیت غیرمستقیم و اکیداً فزاینده نسبت به ثروت افراد در دوره 
et از حداکثرکردن ثروت 

i ،t ،دوم زندگي آن ها باشد، مخارج واقعي بهینه نامحدود11 افراد روي آموزش در دوره
Ii حاصل خواهد شد.

t+1 دوره دوم زندگي آن ها یعنی

(4)
et

i=arg Max[wt+1 h(et
i)+(bt

i-e
t
i)Rt+1]

bt مقدار انتقال از والدین به فرزندان و Rt+1 نرخ خالص بازدهي سرمایه فیزیكی است. با فرض 
i که در آن

تخصیص بهینه وجوه انتقالي خانوارها بین آموزش و پس انداز بابت شكل گیري سرمایه انسانی و ثروت از سوي 
et، براي تمامي افراد نسل t منحصر به فرد و یكسان 

i ،t والدین، مخارج بهینه غیرمحدود روي آموزش در دوره
خواهد بود.

11. مخارج واقعي بهینه افراد روي آموزش در دوره t در شرایطي که هیچ گونه محدودیتي براي انجام مخارج وجود ندارد.
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بنابراین یک نسبت سرمایه به نیروي کار k̃ وجود دارد که در مقادیر کمتر از آن، افراد هیچ گونه سرمایه گذاري ای 
در سرمایه انسانی نمی کنند و مهارت هاي آن ها محدود به مهارت هاي پایه است. یعني:

(5)
et=e(kt+1 )

if Kt+1≤ k̃
if Kt+1>k̃

=0
>0

چنانچه انتظار رود که نسبت سرمایه به نیروي کار در دوره بعدي پایین تر از مقدار k̃ باشد، افراد هیچ گونه 
سرمایه گذاري ای براي کسب مهارت هاي غیرپایه نمی کنند. در غیر این صورت، سرمایه گذاري در سرمایه انساني 
سودآور می شود و افراد د رصورت دسترسي به منابع مالي، در سرمایه انسانی سرمایه گذاري مي کنند. حال 
چنانچه افراد به دلیل وجود محدودیت هاي اعتباري، امكان استقراض از سیستم مالی را نداشته باشند، مخارج 

bt) به آن ها خواهد بود. داریم:
i) محدود به مبلغ انتقال یافته از والدین ،(et

i)آن ها روي آموزش

(6)
et

i=Min[e(kt+1 ),b
t
i]

bt است.
i و kt+1 یک تابع غیرفزاینده از et

i و i مقدار پول انتقال یافته از والدین به فرد bt
i که

با فرض آنكه افراد بالغ جامعه در دوره صفر به دو گروه ثروتمند (R) و فقیر (P) با ترجیحات یكسان، اما مالكیت 
سرمایه فیزیكی متفاوت تقسیم شوند و با فرض آنكه مالكیت تمامي سرمایه فیزیكی جامعه در اختیار ثروتمندان 
باشد و آن ها سهمي معادل (λ) از کل جمعیت بالغ جامعه را تشكیل دهند، بهینه یابي گروه هاي (R) و (P) در دوره 

t، سطوح سرمایه فیزیكی Kt+1 و سرمایه انسانی Ht+1 در دوره را تعیین مي کند. 

(7)

Kt+1=λsR
t+(1-λ) sP

t=λ(bR
t-e

R
t)+(1-λ)(bP

t-e
P

t)

SR پس انداز ثروتمندان است و K0>0 است.
t پس انداز فقرا و SP

t که در آن

(8)

Ht+1=λh(eR
t)+(1-λ)h(eP

t )

بنابراین سطوح سرمایه انسانی و سرمایه فیزیكی در دوره t+1 توابعي از انتقاالت انجام شده در هریک از 
گروه هاي ثروتمند و فقیر و نسبت کار به سرمایه در دوره بعدي خواهد بود.

(9)Ht+1=H(bR
t ,b

P
t ,kt+1 )

Kt+1=K(bR
t ,b

P
t ,kt+1 )

بنابراین نسبت کار به سرمایه در دوره t+1 برابر است با:
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(10)

H(bR
t ,b

P
t ,kt+1 )

Kt+1=
K(bR

t ,b
P

t ,kt+1 )

که در این رابطه سطح اولیه K0 به شرح زیر فرض مي شود:
(A1)

k0Ɛ(0 ,k̃)

که طبق (A1)، در مرحله اول توسعه، نرخ بازدهي سرمایه فیزیكی از نرخ بازدهي سرمایه انسانی بیشتر است. 

از روابط (7) و (8) مي توان نتیجه گرفت تابع ارزش منفرد پیوسته اي وجود دارد که Kt+1 را بر اساس مقدار 
انتقاالت انجام شده گروه هاي ثروتمند و فقیر در دوره t تعیین مي کند:

 kt+1=k(bR
t ;b

R
t )

همچنین انتقال بین نسلي در داخل گروه i در دوره t+1 ، با انتقاالت بین نسلي در داخل آن گروه در دوره قبل 
و همچنین پاداش به عوامل تولید (که با Kt+1 نشان داده مي شود)، مشخص می شود.

(11)
bi

t+1=ø(bi
t,kt+1 )

چنانچه k̃ سطح بحراني نسبت سرمایه به نیروي کار باشد که افرادي که از والدین خود انتقالي دریافت 
̂ w( k )، در زیر آن قرار گیرند، داریم: )=θ نكرده اند و به بچه هاي خود، انتقالي انجام نمي دهند (یعني

 (12)
 k ̂=[ ]1/α=k ̂ (θ)θ

(1-α)A

انتقاالت بین نسلي در داخل گروه i در دوره t+1 ، مثبت است اگر و تنها اگر ̂ kt+1>k باشد، داریم:

(13)
bi

t+1=ø(0,kt+1 )
if Kt+1≤ k̃
if Kt+1>k̃

=0
>0

حال چنانچه دستمزدها طي این دوره به گونه اي افزایش یابد که اقشار فقیر (p) نیز بتوانند به فرزندان خود 
انتقال انجام دهند (یعني ̂ kt+1>k )، با عنایت به مفروضات الگو، داریم:

(A2)

k̃≤ k ̂

بنابراین مالحظه مي شود که اقتصاد به صورت درون زا و از طریق دو رژیم تكامل مي یابد:
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رژیم اول که در آن نرخ بازدهي سرمایه انسانی از نرخ بازدهي سرمایه فیزیكی پایین تر است و افراد در فرایند 
تخصیص بهینه منابع به سرمایه گذاري در سرمایه فیزیكی و سرمایه انسانی، هیچ گونه سرمایه گذاري در سرمایه 
انسانی انجام نمي دهند و سرمایه انسانی محدود به مهارت هاي پایه است. در این مرحله انباشت سرمایه فیزیكی 
موتور محرکه اقتصاد است. در رژیم دوم نرخ بازدهي سرمایه انسانی به حدي افزایش یافته است که انگیزش 
الزم را براي سرمایه گذاري در سرمایه انسانی به وجود آورده و سرمایه انسانی همگام با سرمایه فیزیكی موتور 

محرکه فرایند توسعه است. 

در مراحل اولیه رژیم دوم، کل دستمزد افراد صرف مصرف مي شود و سرمایه گذاري در آموزش تنها تحت تأثیر 
میزان انتقال انجام شده از والدین قرار دارد؛ بنابراین در شرایط وجود بازار اعتبار ناقص، تنها ثروتمندان مي توانند 
در سرمایه انسانی سرمایه گذاري کنند. افزایش تدریجي دستمزد و بازدهي سرمایه انسانی، سرمایه گذاري در 
سرمایه انسانی را براي فقرا از محل دستمزد امكان پذیر مي کند و ضمن افزایش سرعت انباشت سرمایه انسانی، 
باعث افزایش نرخ رشد خواهد شد. درنهایت، زماني که امكان انجام سرمایه گذاري در سرمایه انسانی در حد 
بهینه آن براي تمامي افراد جامعه از محل درآمد حاصل از دستمزد، فراهم مي شود نابرابري درآمدي تأثیري بر 

رشد اقتصادی نخواهد داشت.

1-2- مروري بر مطالعات تجربي در ایران و کشورهای دیگر

مطالعات زیادی درباره چگونگی تأثیرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی در سطح کشورها انجام شده است، اما 
اکثر آن ها در چارچوب فرضیه U معكوس کوزنتس انجام شده و مطالعات بسیار محدودی در چارچوب ادبیات 
نظری جدید نابرابری و رشد که از کانال سرمایه انسانی است، متمرکز شده است. در زیر به چند نمونه از مطالعات 

انجام شده در سایر کشورها در چارچوب ادبیات نظری جدید اشاره مي شود:

آلنسیا و رودریک12 (1994)، با استفاده از توسعه یک الگوی رشد درون زا بیان مي کنند که توزیع نابرابر منابع 
باعث ایجاد کشمكش سیاسي در جامعه برای توزیع مجدد درآمد و ثروت، کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد 
اقتصادی خواهد بود. آن ها در مطالعه تجربي که با استفاده از داده هاي پانل روي 70 کشور در حال توسعه براي 
دوره زماني 1960 تا 1985 انجام دادند، بین نابرابري و رشد ارتباط منفي به دست آوردند. آلسینا و پروتي13 
(1996) نیز با بیان اثرات منفي نابرابری درآمد بر عوامل اجتماعي همچون ناآرامي هاي اجتماعي و سیاسي و 
افزایش نرخ جرم و جنایت بین طبقات محروم، اظهار مي کنند که نابرابری درآمد تأثیر منفي بر رشد اقتصادی 

دارد.

بارو14 (1999)، در مطالعه ای ارتباط بین نابرابری و رشد را با استفاده از یک الگوی پانل پویا و داده های تابلویی 
روی طیفی از کشورها بررسی کرد و به این نتیجه رسید که برای تمامی کشورها ارتباط ضعیفی بین نابرابری 

12.Alesina & Rodrik
13. Alesina & Perotti
14. Barro
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درآمد و نرخ رشد وجود دارد. با این حال در کشورهای فقیر نابرابری درآمد، رشد را کاهش و در کشورهای 
ثروتمند نابرابری درآمد رشد اقتصادی را افزایش می دهد.

لین15 و همكاران (2009)، در مطالعه اي وجود یک سطح آستانه اي درآمد سرانه واقعي را بررسی کردند 
که در باال و پایین آن، ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد متفاوت است. آن ها نتیجه گرفتند یک سطح 
آستانه اي براي درآمد سرانه واقعي وجود دارد که اثر نابرابري بر رشد براي کشورهایي که درآمد سرانه 
آن ها زیر این سطح آستانه اي قرار دارد، منفي و براي کشورهایي که درآمد سرانه آن ها باالتر از این سطح 

آستانه اي قرار دارد، مثبت است. 

چامبرز و کروز16 (2010)، در مطالعه اي اثر ترکیب هاي متفاوت سرمایه فیزیكی و سرمایه انسانی بر چگونگی 
ارتباط بین نابرابري و رشد اقتصادی آتي را بررسی کردند. آن ها رابطه بین نابرابري و رشد را با ثابت فرض کردن 
سطح مقطع تحصیلي در یک سطح معین در هر کشور و افزایش مداوم انباشت سرمایه فیزیكی، بررسي کردند 
و دریافتند که اثر نابرابري بر رشد اقتصادی بسته به مقدار انباشت سرمایه انسانی در کشورها متفاوت است؛ بر 
این اساس، در کشورهایي که سطح آموزش آن ها زیر سطح متوسط قرار دارد در شرایط افزایش مستمر انباشت 
سرمایه فیزیكی، اثر نابرابري بر رشد اقتصادی منفي است. در حالي که در کشورهاي با سطح آموزش باالتر از 

سطح متوسط، اثر نابرابري بر رشد اقتصادی در شرایط رشد پیوسته سرمایه فیزیكی مثبت است.

بهاتي17 (2012)، مطالعه اي درباره اثر نابرابري بر رشد اقتصادی در دانشگاه منچستر انجام داد. او با استفاده از 
داده هاي آماري ساالنه روي 86 کشور توسعه یافته و در حال توسعه (شامل ایران) در بازه زماني 1997 تا 2005، 
وجود یک مقدار آستانه اي براي شاخص نسبت انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه فیزیكی را بررسی کرد 
که اثر نابرابري بر رشد، قبل و بعد آن متفاوت است. او دریافت که یک نسبت آستانه اي براي شاخص نسبت 
انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه فیزیكی وجود دارد که براي مقادیر کوچک تر از آن اثر نابرابري بر رشد 

اقتصادی منفي و براي مقادیر بزرگ تر از آن اثر نابرابري بر رشد اقتصادی مثبت است.

بنوس و کاراجنیس18 (2015) ارتباط بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی را تحت شرایط انباشت سرمایه 
فیزیكی و سرمایه انسانی با استفاده از داده هاي آماري ساالنه روي 48 ایالت آمریكا براي دوره 1960 تا 2000 
بررسي کردند. این مطالعه بر مبناي چارچوب یكپارچه ارائه شده از سوي گالور و موآو (2004) انجام شد و 
از مهم ترین مزیت هاي این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین، انجام آن روي یک کشور بود که مانع از ایجاد 
تفاوت هاي ساختاري بین داده هاي مورد استفاده الگو است. آن ها وجود ارتباط غیرخطي بین نابرابري و رشد را 
قویاً تأیید و بیان مي کنند نابرابري در ایالت هایي که سرمایه فیزیكی زیادی دارند، رشد اقتصادی را تقویت و در 
ایالت هایي که انباشت سرمایه فیزیكی کمی دارند، رشد اقتصاد را کاهش مي دهد و در هر دو حالت با افزایش 

15. Lin 
16. Chambers & Krause 
17. Bhatti 
18. Benos & Karagiannis
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سطح سرمایه انسانی اثر نابرابري بر رشد اقتصادی کاهش مي یابد. 

مورفي و تاپل19 (2014) در تبیین ارتباط بین نابرابری و رشد از کانال سرمایه انسانی، بیان مي کنند در 
شرایطي که خانوارها موفق نشوند سرمایه گذاري در سرمایه انسانی را همگام با رشد تكنولوژي و تقاضاي 
شكل گرفته براي انواع مهارت ها انجام دهند، نابرابري ایجاد خواهد شد. از نظر آن ها، سرمایه گذاري در سرمایه 
انسانی عرضه مهارت ها و اجرت افراد را به سه طریق تحت تأثیر قرار مي دهد که عبارت است از نوع سرمایه 
انسانی ای که باید در آن سرمایه گذاري کرد، مقدار سرمایه انسانی که باید به دست آورد و شدت استفاده از 
سرمایه انسانی. با توجه به تغییرات سریع تكنولوژیكي، مقدار سرمایه انسانی در مهارت مدنظر و شدت استفاده 
از آن، گزینه هایي هستند که بنگاه هاي اقتصادي در به کارگیري نیروي کار جدید به آن ها توجه می کنند و این 
دو در کنار هم نابرابری درآمد را افزایش مي دهند، از این رو تغییرات تكنولوژیكي مهارت پایه همزمان با افزایش 

رشد اقتصادي، افزایش نابرابری درآمدي را نیز به همراه دارد.

سوتو و همكاران20 (2016) ارتباط بین نابرابری درآمد و رشد را با استفاده از داده های تابلویی روی دامنه 
وسیعی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بین نابرابری درآمد و 
رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد. بروکنر و لیدرمن21 (2017) در مطالعه ای ارتباط بین نابرابری و رشد 
را با استفاده از داده های تابلویی روی تعدادی از کشورهای با درآمد سرانه زیاد و کم بررسی کردند و دریافتند 
بسته به سطح درآمد سرانه کشورها، نابرابری تأثیر متفاوتی بر رشد دارد. بر این اساس در کشورهای با درآمد 
سرانه کم، نابرابری باعث تحریک رشد می شود، اما در کشورهای با درآمد سرانه زیاد، نابرابری درآمد سرانه را 
کاهش می دهد. در ایران نیز مطالعاتي درباره تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته است که در زیر 

به برخي از آن ها اشاره مي شود.

حیدري و حسن زاده (2016) در مطالعه اي ارتباط بین نابرابری و رشد در ایران در بازه زماني 1348 تا 1391 
را با استفاده از روش رگرسیون آستانه اي بررسی کردند و دریافتند بین نابرابري و رشد ارتباط غیرخطي برقرار 
است؛ به طوري که نابرابري در رژیم اول توسعه، تولید ناخالص داخلي سرانه را کاهش و در رژیم دوم توسعه، 

تولید ناخالص داخلي سرانه را افزایش مي دهد. 

ابریشمي و همكاران (2006) در مطالعه اي ارتباط بین نابرابري و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از آزمون 
علیت گرینجر در بازه زماني 1350 تا 1381 را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند رابطه علیت یک طرفه 
از نابرابري به رشد وجود دارد و افزایش نابرابری، درآمد رشد را کاهش مي دهد. ابونوري و اژدري (2006) در 
مطالعه اي اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی را با استفاده از داده هاي مقطعي 86 کشور در محدوده سال هاي 

1980 تا 1993 بررسي کردند و دریافتند نابرابری درآمد، رشد اقتصادی را کاهش مي دهد.

ورقائي (2008) اثر نابرابري بر رشد اقتصادی را در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي در چارچوب 

19. Murphy & Topel
20. Suwoto
21. Brueckner & Lederman
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فرضیه کوزنتس بررسي کرد و دریافت نابرابري اثر معكوسي بر رشد اقتصادی دارد و فرضیه U معكوس کوزنتس 
تأیید نمی شود. 

مرتضوي و همكاران (2012) رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در مناطق شهري و روستایي ایران 
را در چارچوب فرضیه کوزنتس در سال هاي 1386-1379 بررسي کردند و دریافتند رابطه بین نابرابری درآمد و 
رشد اقتصادی در مناطق شهري N شكل و در مناطق روستایي N معكوس است. بختیاري و همكاران (2013) 
در مطالعه اي اثر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران را از دیدگاه اقتصاد اسالمي با استفاده از الگوي الجیت 
و پروبیت بررسی کردند و دریافتند با افزایش نابرابری درآمد در ایران رشد اقتصادی کاهش مي یابد. بختیاري و 
فریادرس (2015) در مطالعه اي ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایي ایران را در 
محدوده سال هاي 1364 تا 1389 با استفاده از روش خودتوضیح برداري بررسي کردند و دریافتند بین رشد و 

نابرابري ارتباط متقابل وجود دارد. 

بررسي پیشینه تحقیق و مطالعات تجربي انجام شده در ایران نشان مي دهد در بیشتر مطالعاتی که تا کنون 
درباره رابطه بین نابرابری و رشد انجام شده است، به سطح سرمایه انسانی به عنوان عامل تأثیرگذار بر مقدار 
تأثیرگذاری نابرابری بر رشد توجه نشده است. همچنین در این مطالعات به رابطه مكملی بین سرمایه فیزیكی 
و سرمایه انسانی در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی توجه نشده است. نتیجه غفلت از این دو عامل مهم، نتایج 
متفاوت به دست آمده از سوی محققان در مطالعات روی جوامع آماری مختلف است که نمایانگر وجود برخی از 
نقایص در حوزه ادبیات نظری و تجربی نابرابری و رشد است. گالور و موآو (2004)، ضمن تأکید بر ناهمگنی 
سرمایه انسانی، بیان می کنند توسعه سرمایه فیزیكی بسته به سطح سرمایه انسانی هر جامعه، رشد را به نحو 
متفاوتی تحت تأثیر قرار می دهد و نادیده گرفتن اثر توأمان توسعه سرمایه فیزیكی و سرمایه انسانی در الگوی 
برآوردی، باعث انتقال اثر آن به سایر متغیرهای موجود در الگو می شود که ضمن ایجاد تورش در ضرایب 
برآوردی، اعتبار نتایج حاصل از برآورد الگو را کاهش خواهد داد. در ایران تقریباً در هیچ یک از مطالعات انجام شده 
به سطح سرمایه انسانی به عنوان عامل تعیین کننده مقدار تأثیرگذاری نابرابری بر رشد و همچنین رابطه مكملی 

سرمایه فیزیكی و سرمایه انسانی توجه نشده است. 

بر این اساس، اولین جنبه نوآورانه این مطالعه توجه به رابطه مكملی توسعه سرمایه فیزیكی و توسعه سرمایه 
انسانی در تأثیرگذاری نابرابری بر رشد است؛ بنابراین برای اولین بار در ایران در بررسی رابطه بین توسعه مالی 
و نابرابری، از شاخص نسبت سرمایه فیزیكی به سرمایه انسانی استفاده شده است و طبق الگوی گالور و موآو 
(2004)، وجود یک مقدار آستانه ای که قبل و بعد آن، نسبت مذکور، رشد اقتصادی را به نحو متفاوتی تحت 

تأثیر قرار می دهد، بررسی شده است. 

جنبه دوم نوآوری تحقیق، مربوط به تكنیک برآورد رگرسیون است. در این مطالعه الگو با استفاده از رگرسیون 
آستانه ای22برآورد می شود که در مقایسه با سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می کند. 

22. Threshold Regression (TR)

ابوالفضل نوفرستی و همکاران. اثر نابرابري بر رشد از کانال سرمایه  انساني: مطالعه موردی ایران 



زمستان 1397 . دوره 6 . شماره 4

632

2- روش شناسی پژوهش

در این بخش تحقیق، اثر نابرابری بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های سری زمانی ساالنه، محدود 
به سال های 1348 تا 1393 به شكل تجربی بررسی شده است. با توجه به اینكه فرم تابعی این مطالعه برگرفته 
از الگوی گالور و موآو به صورت غیرخطی است، الگوی تصریح شده با استفاده از رگرسیون آستانه ای که یكی از 
روش های برآورد رگرسیون های غیرخطی است برآورد می شود. برای اولین بار از نسخه 9 نرم افزار Eviews امكان 
برآورد رگرسیون آستانه ای را فراهم کرده است؛ بنابراین در این مطالعه برای انجام تمامی برآوردها از نسخه 9 

نرم افزار Eviews استفاده شده است.

بر اساس مطالعات قبلي انجام شده و مباني نظري ارائه شده در این باره، الگوي مربوط به اثرگذاري توسعه مالی 
بر نابرابری درآمد در ایران به شرح معادله (14) ارائه مي شود:

 (14)
Gt=F(GINI,HK│Z)

 ،HK ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلي G ،ضریب جیني به عنوان شاخص نابرابري درآمد ،GINI که در آن
شاخص نسبت سرمایه فیزیكی به سرمایه انسانی و Z بردار سایر متغیرهاي کنترل براي تقویت نتایج الگو است. 
این الگو به روش رگرسیون آستانه ای برآورد می شود. رگرسیون آستانه ای یک شكل از رگرسیون غیرخطی است 
که به صورت قسمت هایی از رگرسیون خطی نمایش داده می شود. مهم ترین مزیت این نوع رگرسیون، افزایش 
انعطاف پذیری فرم تابعی، صرفه جویی در تعداد داده ها و افزایش کارایی الگو است؛ بنابراین در مقایسه با سایر 
روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می کند. چنانچه مقدار آستانه اي براي شاخص HK برابر γ در نظر 

گرفته شود، در این صورت یک شماي کلي الگوی برآورد شده درباره نابرابري، به شرح رابطه (15) خواهد بود:

(15)
G=[F0(GINI,HK│Z)](if:HK<γ)+[F1(GINI,HK│Z)](if:HK>γ)+Ut

که رابطه (15) با استفاده از تكنیک رگرسیون آستانه اي برآورد مي شود. 

به منظور بهبود برازش الگو و با توجه به سایر مطالعات نظری و تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورها، 
در این مطالعه از تعدادی متغیر کنترل استفاده شده است که در ادامه معرفی می شوند. GCER، نسبت مخارج 
دولت به تولید ناخالص داخلي است و بسته به مقدار کارایي دولت به نحو متفاوتي رشد اقتصادی را تحت تأثیر 
قرار مي دهد. XOR، نسبت صادرات نفتي به تولید ناخالص داخلي است. با عنایت به اینكه بسیاري از صنایع 
کشور براي تأمین موارد اولیه و قطعات مورد نیاز خود نیازمند واردات هستند انتظار مي رود افزایش درآمدهاي 
ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز، رشد اقتصادی را افزایش دهد. RM متوسط نرخ سود پرداختي به سپرده ها 
در سیستم بانكي است و انتظار مي رود با افزایش آن، نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد. E، نرخ ارز رسمي است 
و با توجه به آنكه افزایش شكاف بین نرخ ارز رسمي و بازار آزاد، تخصیص ندادن بهینه منابع ارزي کشور را به 
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 ،HK .همراه دارد، انتظار مي رود با افزایش نرخ ارز رسمي به سوي نرخ ارز بازار آزاد، رشد اقتصادی افزایش یابد
نیز نسبت سرمایه فیزیكی به سرمایه انسانی است و انتظار مي رود با ورود اقتصاد به رژیم دوم توسعه و افزایش 

سطح سرمایه انسانی، مقدار تأثیرگذاري آن بر رشد افزایش یابد. 

بر این اساس الگوي مربوط به اثرگذاري توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران به صورت لگاریتم خطي و به 
شرح معادله (16) تصریح مي شود:

(16)
G=α0+α1 LHK+α2 LRM+α3LXOR+α4LGINI+α5 LGCER+α6LE+α7D5657+α8D6062+εt

همچنین در این الگو از دو متغیر مجازی استفاده شده است؛ متغیر مجازی اول (DU5657) مربوط به 
سال هاي 56 و 57 است و اثر منفي بر رشد اقتصادی داشته است که عمدتاً ناشي از ناآرامي هاي سال هاي 56 و 
57 است که مصادف با انقالب اسالمي ایران است. متغیر مجازی دوم (DU6062)، مربوط به سال هاي 1360 تا 
1362 است و تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است که دلیل اصلي آن افزایش درآمدهاي حاصل از صادرات 

نفت در سال هاي 60 تا 62 است.

3- یافته های پژوهش 

داده هاي آماري مورد نیاز این مطالعه از سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (2017) و نشریات 
ادواري منتشرشده آن بانک گرفته شده است. این الگو به روش رگرسیون آستانه اي برآورد مي شود که در 
مقایسه با سایر روش هاي تخمین، برآوردهاي سازگارتري ارائه مي کند. براي پرهیز از به دست آوردن رابطه کاذب 
بین متغیرها، در مرحله اول پایایي تمامي متغیرها آزموده می شوند و سپس وجود بردار هم جمعي بین متغیرها 
بررسي می شوند. همچنین برای تأیید رابطه بلندمدت بین متغیرها، الگوی تصحیح خطا (ECM)23 نیز برآورد 

می شوند.

3-1- آزمون پایایي 

 پایایي متغیرهاي استفاده شده در الگو با استفاده از آزمون دیكي فولر تعمیم یافته بررسي شد. جدول شماره 
 ،LHK و G 1 نتایج آزمون پایایي متغیرها را نشان مي دهد. همان گونه که جدول شماره 1 نشان مي دهد به جز

تمامي متغیرهاي استفاده شده در الگو در سطح ناپایا هستند، اما اولین تفاضل آن ها پایاست.

3-2- برآورد الگو

الگوي تصریح شده به روش رگرسیون آستانه اي برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوي بلند مدت در جدول 
شماره 2 آمده است. به منظور حصول اطمینان از نبود ارتباط کاذب بین متغیرهاي الگو و بررسي وجود بردار 

23. Error Correction Model
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هم جمعي بین آن ها، پایایي جمالت خطا با استفاده از آزمون دیكي فولر تعمیم یافته آزموده شد. مقدار آماره 
آزمون t دیكي فولر معادل 7/14- بود که در مقایسه با مقدار بحراني ارائه شده از سوی مک کینون در سطح 
معني داري 1 درصد (2/62-)، فرضیه مبني بر وجود ریشه واحد پذیرفته نشد؛ بنابراین متغیرهاي الگو هم جمع 

بودند و نگراني ای بابت وجود ارتباط کاذب بین متغیرهاي الگو وجود نداشت.

 مطابق جدول شماره 2، تمامي متغیرهاي الگو در سطح خطاي 5 درصد معني دار هستند. همچنین مقدار 
آماره F الگو معادل 21/4 است که نمایانگر معني داري باالي رگرسیون است و طبق آن، تمامي ضرایب برآورد شده 
الگو به صورت توأم و در سطح صفر درصد معني دار هستند. مقدار آماره دوربین واتسون الگو نیز معادل 2/17 
است که نشان مي دهد بین متغیرهاي الگو همبستگي پیاپي وجود ندارد. در الگوي برآوردي R2= 0/90 است که 
قدرت زیاد توضیح دهندگي الگو را نشان مي دهد. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد الگوي بلندمدت درباره ارتباط 

بین نابرابري و رشد اقتصادی ارائه مي شود.

نتایج حاصل از برآورد الگو نشان مي دهد در ایران، تأثیر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی همواره منفي بوده 
است. سیطره دولت و نهادهاي عمومي غیردولتي بر تمامي فعالیت هاي اقتصادي کشور و مالكیت دولت بر بخش 

جدول 1. نتایج بررسي پایایي متغیرها با استفاده از آزمون دیكي فولر تعمیم یافته  

مرتبه تفاضل 
کمیت بحراني مقدار آماره آزموننوع آزموننام متغیرمتغیرها

نتیجه)5درصد(

سطح متغیرها
)تفاضل مرتبه 

صفر(

LGINIADF(C,T,0)-3/13-3/51ناپايا
LR-MADF(C,T,0)-2/53-3/50ناپايا
LXORADF(C,T)-2/52-3/49ناپايا

LGCERADF(C,T,2)-1/27-3/50ناپايا
LEADF(C,T,0)-1/97-4/13ناپايا
GADF(C,0)-4/38-2/93پايا

LHKADF(C,T,3)-3/84-2/93پايا

تفاضل مرتبه اول

DLGINIADF(0)-8/79-1/95پايا
DLV_FINRADF(0)-7/08-1/95پايا

DR-MADF(C,0)-6/74-2/92پايا
DLGCERADF(C,T,1)-7/66-3/50پايا
DLXORADF(0)-6/75-2/61پايا

DLEADF(0)-6/91-2/61پايا

ADF منبع: نتایج آزمون
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اعظم بنگاه هاي اقتصادي در سال هاي گذشته در کنار بهره مندي دولت از درآمدهاي سرشار ارزي حاصل از 
صادرات نفت و میعانات گازي، باعث شده است سرمایه گذاري  در بخش هاي کلیدي اقتصاد عمدتاً نزد دولت 
متمرکز شود، از این رو در دوره زماني این مطالعه، بخش خصوصي نقش بسیار کم اهمیتي در شكل دهي سرمایه 

در ایران به ویژه در بخش هاي کلیدي اقتصاد ایفا کرده است. 

این موضوع باعث شده است نقش مثبت کالسیک نابرابري در افزایش انباشت سرمایه و افزایش رشد اقتصادی 
در ایران بسیار محدود شود و اثرات مثبت نابرابري بر رشد نتواند بر اثرات منفي نابرابري بر رشد غلبه کند و رشد 
اقتصادی را افزایش دهد. مطابق ادبیات نظري و تحت شرایط وجود محدودیت هاي اعتباري و بازار اعتبار ناقص، 
در مراحل اولیه توسعه که انباشت سرمایه انسانی در سطح پاییني قرار دارد، انتظار مي رود نابرابري تأثیر منفي 
بزرگي بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما همگام با ورود اقتصاد به مراحل بالغ تر توسعه، افزایش سرمایه فیزیكی، 
افزایش سرمایه انسانی و افزایش نسبت سرمایه فیزیكی به سرمایه انسانی، به تدریج اثر نابرابري بر رشد اقتصادی 
کاهش مي یابد و در نهایت در مرحله اي از توسعه که سطح دستمزد خانوارها به اندازه اي افزایش مي یابد که 
تمامي خانوارها، امكان انجام سرمایه گذاري بهینه در سرمایه انسانی از محل درآمد دستمزد خود را دارند، انتظار 

مي رود نابرابری درآمد هیچ گونه تأثیر منفي ای بر رشد نداشته باشد.

 نتایج حاصل از برآورد الگو، مباني نظري را حمایت می کند. بر این اساس براي شاخص HK، مقدار آستانه اي 
0/99- وجود دارد که تأثیرگذاري نابرابری درآمد، قبل و بعد آن تغییر مي کند. مطابق نتایج حاصل از برآورد 
الگو، ضریب شاخص نابرابری درآمد براي مقادیر کمتر از متغیر آستانه اي برابر 114- است؛ بنابراین، افزایش 
یک صدم  واحدي لگاریتم ضریب جیني، نرخ موجود رشد اقتصادی را با فرض ثابت بودن سایر عوامل، معادل 1/14 
درصد کاهش مي دهد. مقدار ضریب شاخص نابرابری درآمد براي مقادیر HK بیشتر از مقدار آستانه اي، معادل 
79- است؛ بنابراین افزایش یک صدم واحدي لگاریتم ضریب جیني، رشد اقتصادی را معادل 0/79 درصد کاهش 
خواهد داد. مقدار تأثیر منفي نابرابري بر رشد اقتصادی در سطوح باالتر نسبت سرمایه فیزیكی به سرمایه انسانی 

که در آن اقتصاد توسعه یافته تر است و مقدار انباشت سرمایه انسانی و فیزیكي بیشتر است، کاهش مي یابد. 

نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد ضریب شاخص HK براي مقادیر کمتر از مقدار آستانه اي، معادل 
29/5 است؛ بنابراین افزایش یک صدم واحدي لگاریتم نسبت سرمایه فیزیكی به سرمایه انسانی در مقادیر کمتر 
از مقدار آستانه اي، رشد اقتصادی را معادل 0/295 درصد افزایش می دهد. ضریب مذکور براي مقادیر بیشتر از 

جدول 2. نتایج حاصل از برآورد الگوي بلندمدت

Method: Threshold RegressionDependent Variable: G

Sample (adjusted): 1350 1393Threshold type: Bai-Perron tests of L+1 vs. L sequentially

 Included observations: 44 after
adjustmentsThreshold selection: Trimming 0.15, , Sig. level 0.05

Threshold variable: LHKThreshold value used: -0.9916792
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Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0/0000-6/58018/1-119/3C

0/00006/80320/3138LHK

0/0000-5/01021/7-108/5LHK (-1)

0/0000-5/16122/2-114/5LGINI (-2)

LHK < -0.9916792 -- 20 obs

Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0/0001-4/66822/2-103/7C

0/000011/46113/4153/2LHK

0/0000-10/36812/3-127LHK (-1)

0/0000-5/68413/9-79LGINI (-2)

-0/9916792 <= LHK -- 24 obs

Non-Threshold Variables

Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0/000014/6511/217/9LXOR

0/00007/5544/433LGCER (-1)

0/0137-2/6205/4-14/2LR_M (-2)

0/00024/18614/1LE (-3)

0/00008/4021/411/8DU6062

0/0001-4/5172-9DU5657

2/158Durbin-Watson stat0/902R-squared

21/4F-statistic0/860Adjusted R-squared

0/0000Prob(F-statistic)3/161S.E. of regression

منبع: محاسبات تحقیق
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مقدار آستانه اي معادل 26/2 است. از این رو افزایش یک صدم واحدي لگاریتم نسبت سرمایه فیزیكی به سرمایه 
انسانی، رشد اقتصادی را معادل 0/262 درصد افزایش خواهد داد. 

افزایش  بنابراین  ناخالص داخلي معادل 17/9 است؛  تولید  از  نفت  ضریب شاخص سهم درآمد صادرات 

جدول 3. نتایج حاصل از برآورد الگوي تصحیح خطا

Method: Threshold Regression Dependent Variable: DG
Sample (adjusted): 1351 1393 Threshold type: Bai-Perron tests of L+1 vs. L sequentially

 Included observations: 43 after
adjustments Threshold selection: Trimming 0.15, Sig. level 0.05

No Thresholds Selected
Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0/61180/5130/80/4C

0/00005/92420/3120/5DLHK

0/0000-5/52019/7-108/7DLHK (-1)

0/0003-4/10518/8-77DLGINI (-2)

Non-Threshold Variables
Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0/00006/1243/219/8DLXOR

0/00014/5236/027/1DLGCER (-1)

0/0054-2/9827/9-23/5DLR_M (-2)

0/09521/7191/42/3DLE (-3)

0/00203/3613/612/1D(DU6062)

0/0233-2/3833/6-8/5D(DU5657)

0/0026-3/2640/3-0/9GRES100 (-1)

1/985Durbin-Watson stat0/833R-squared

16/0F-statistic0/781Adjusted R-squared

0/0000Prob(F-statistic)4/479S.E. of regression

منبع: محاسبات تحقیق
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یک صدم واحدي لگاریتم سهم درآمدهاي نفتي از تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را معادل 0/179 درصد 
افزایش خواهد داد که نشان دهنده وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت است. از این 
رو الزم است سیاست گذاران اقتصادي برای تقویت رشد اقتصادی و جلوگیري از آثار مخرب نوسانات قیمت 
نفت بر اقتصاد کشور، سیاست گذاري هاي منسجمي را برای کاهش تدریجي اتكاي کشور به درآمدهاي نفتي 
در پیش بگیرند و استراتژي هاي توسعه کشور را بر مبناي توسعه صادرات غیرنفتي تدوین کنند؛ در این  راستا 
پیشنهاد مي شود از تجربیات برخي کشورهاي توسعه یافته نفتي، همچون نروژ در تشكیل صندوق هاي ثروت 
ملي و هدایت درآمدهاي نفتي به این صندوق ها و چگونگي تزریق عایدات حاصل از آن ها به اقتصاد کشور، 

الگوبرداري شود.

مطابق ادبیات نظري کینزي، دولت از طریق اعمال سیاست های مالي اقدام به تغییر متغیرهاي واقعي اقتصاد 
می کند و رشد اقتصادی را بهبود مي دهد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان مي دهد ضریب وقفه اول سهم مخارج 
دولت از تولید ناخالص داخلي معادل 33 است؛ بنابراین، افزایش یک صدم واحدي لگاریتم سهم مخارج دولت از 
تولید ناخالص داخلی، با یک وقفه، رشد اقتصادی را معادل 0/33 درصد افزایش خواهد داد. ضریب متغیر نرخ 
سود پرداختي روي سپرده ها معادل 14/2- است؛ بنابراین افزایش یک صدم واحدي لگاریتم نرخ سود سپرده ها 
با فرض ثابت بودن سایر عوامل، رشد اقتصادی را معادل 0/142 درصد کاهش خواهد داد. بر این اساس ضرورت 
دارد سیاست گذاران کالن اقتصادي کشور، برای تحریک رشد و ایجاد رونق اقتصادي، برای کاهش نرخ سود 

سپرده ها با استفاده از ابزارهاي مختلفي که در اختیار دارند، اقدام کنند.

وجود شكاف بین نرخ ارز رسمي و نرخ ارز بازار آزاد، باعث افزایش انگیزه هاي واردات کاال و کاهش انگیزه هاي 
سرمایه گذاري و تولید مي شود؛ بنابراین افزایش نرخ ارز رسمي و حرکت آن به سوي نرخ ارز بازار آزاد، با کاهش 
انگیزه هاي سودجویانه در اقتصاد و افزایش انگیزه هاي سرمایه گذاري و تولیدي، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی 
خواهد شد. بر این اساس ضریب نرخ ارز معادل 4/1 است؛ بنابراین افزایش یک واحدي لگاریتم نرخ ارز به شرط 

ثابت بودن سایر عوامل، باعث افزایش 4/1 درصدي رشد اقتصادی خواهد شد.

3-3- الگوي تصحیح خطا

الگوي تصحیح خطا براي بررسي پویایي هاي کوتاه مدت و سرعت حرکت به سوي مقادیر تعادلي بلندمدت 
برآورد مي شود که در آن جمالت خطاي الگوي بلندمدت، پل ارتباطي بین کوتاه مدت و بلندمدت است و 
نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر بلندمدت آن ها ارتباط مي دهد. با عنایت به اینكه تفاضل مرتبه اول 
تمامي متغیرهاي الگوی جمعي از مرتبه صفر است، این رگرسیون را بدون هراس از به دست آوردن هرگونه رابطه 

کاذب بین متغیرها برآورد مي کنیم. 

عالمت تمامي متغیرهاي الگوي کوتاه مدت، با الگوي بلندمدت مطابقت دارد و قدرت توضیح دهندگي زیادی 
دارد. ضریب جمله تصحیح خطاي الگو، برابر 0/90- است که نشان می دهد چنانچه شوکی وارد شود در هر 
دوره 90 درصد از خطای ناشی از این شوک تصحیح می شود که نشان دهنده سرعت باالي تعدیل پویایی های 
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کوتاه مدت به سوي تعادل بلندمدت است. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا در جدول شماره 3 آورده 
شده است.

4- بحث و نتیجه گیری

اکثر مطالعاتي که تا کنون درباره ارتباط بین نابرابري و رشد اقتصادی در سطح کشور ها انجام شده است، 
در چارچوب فرضیه U معكوس کوزنتس است که در آن ها با اشاره به پدیده دوگانگي در اقتصاد، رابطه بین 
نابرابري و رشد اقتصادی تبیین شده است. این نظریه در دهه های 1970 و 1980 با انتقادات جدي مواجه شد 
و از آن تاریخ بسیاري از نظریه پردازان اقتصادي تالش کرده اند ارتباط بین نابرابري و رشد را از طریق کانال هاي 
تأثیرگذاري نابرابري بر رشد اقتصادی بررسي کنند که از جمله آن ها مي توان به گالور و زیرا (1993)، آقیون 
و هویت24 (2009)، آقیون و همكاران (1999)، بنرجي و نیومن25 (1993)، پرسون و تابلیني26 (1994)، 
و گالور و موآو (2004) اشاره کرد. مهم ترین کانال تأثیرگذاري که این نظریه پردازان به آن توجه کرده اند 

تأثیرگذاري نابرابري بر شكل گیري سرمایه انسانی در سطح جامعه است. 

گالور و موآو (2004) یكي از مهم ترین نظریات رشد را در این چارچوب ارائه کردند. نظریه آن ها در بستر بازار 
اعتبار ناقص ارائه شده است و ضمن تأکید بر ناهمگني سرمایه انسانی، رویكرد جدیدي در تبیین رابطه نابرابري 
و رشد ارائه کرده است. با وجود آنكه در سطح کشورها مطالعات گسترده اي در تبیین ارتباط نابرابري و رشد 
انجام شده است، مطالعات انگشت شماري مبتني بر این رویكرد است و طي بررسي هاي انجام شده، در ایران هیچ 
مطالعه اي با اتكا بر این نظریه مشاهده نشد. در این مقاله تأثیر نابرابري بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از 

رویكرد گالور و موآو و تحت فرض ناهمگني سرمایه انسانی بررسي و نتایج زیر حاصل شد:

در اقتصاد ایران تأثیرگذاري نابرابري بر رشد اقتصادی همواره منفي بوده است. همچنین یک مقدار آستانه اي 
براي شاخص نسبت سرمایه فیزیكی به سرمایه انسانی وجود دارد که قبل و بعد آن اثرگذاري نابرابری درآمد بر 
رشد اقتصادی متفاوت است. بر این اساس، اثر منفي نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی پس از مقدار آستانه اي که 
در آن اقتصاد در مرحله باالتري از توسعه قرار گرفته است و مقادیر بزرگ تري را براي شاخص نسبت سرمایه 

فیزیكی به سرمایه انسانی، دستمزد و سرمایه انسانی تجربه مي کند، کاهش مي یابد.

نظریه گالور و موآو درباره ارتباط غیرخطي بین نابرابري و رشد در ایران تأیید شده است و همگام با ورود 
اقتصاد به مراحل بالغ تر توسعه و افزایش سطح سرمایه انسانی در کشور، تأثیرگذاري نابرابري بر رشد اقتصادی 

کاهش مي یابد.

با توجه به بی تعادلی بازار ارز در اقتصاد ایران در سال هاي پس از انقالب، افزایش نرخ ارز رسمي و نزدیک شدن 
آن به نرخ ارز بازار آزاد با افزایش کارایي تخصیصي، تولید ملي و رشد اقتصادی را افزایش مي دهد.

24. Aghion & Howitt
25. Banerjee & Newman
26. Persson and Tabellini

ابوالفضل نوفرستی و همکاران. اثر نابرابري بر رشد از کانال سرمایه  انساني: مطالعه موردی ایران 



زمستان 1397 . دوره 6 . شماره 4

640

یافته هاي این تحقیق نشان مي دهد با توجه به شكل گیري سطح زیادی از انباشت سرمایه انسانی در ایران در 
سنوات اخیر، اثر منفي نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در حال کاهش است. این امر اطمینان 
خاطر بیشتري به سیاست گذاران کالن کشور مي دهد که در سیاست های تحریک رشد اقتصادی کشور، نگراني 
کمتري نسبت به پیامدهاي تأخیري منفي نابرابري بر رشد اقتصادی داشته باشند و با توجه به هرم سني 
جمعیت کشور و نیاز شدید آن به ایجاد اشتغال براي طیف وسیعي از افراد جویاي کار، سیاست های جسورانه تري 

را برای تحریک رشد در پیش بگیرند.
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