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Abstract  

Natural resources are considered valuable capital that can be converted 

into basic infrastructures such as schools, ports, roads, and other types 

of capital and technology, which can provide a country's economic 

development and progress. Natural resources, especially hydrocarbon 

resources such as oil and gas, have double importance. Nevertheless, 

the inappropriate economic performance of rich countries in 

hydrocarbon resources has been quite evident in the last few decades. 

This issue has intensified the motivation to conduct studies 

investigating how resources influence the economic variables of these 

countries. Most of the empirical studies conducted in this regard have 

confirmed the negative relationship between the abundance of natural 

resources and economic growth, so many countries rich in natural 

resources have had a weaker performance in economic progress and 

poverty reduction than others. This issue is known as the resource curse 

theory in economic literature. The increase in oil prices increases the 

foreign exchange reserves of oil-exporting countries, and these 
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revenues increase the power of the domestic economy. Improper 

planning and improper use of these income sources can increase income 

 inequality in these countries. Income distribution is critical as a 

performance variable affecting other economic variables. Most 

researchers who have researched and studied income inequality agree 

that the gross domestic product is the most important economic 

component that directly and indirectly affects the Gini coefficient 

index. Kuznets first presented the theory. The export of this product 

ultimately affects the gross domestic product in oil-exporting countries. 

Unequal distribution of income is undesirable in social justice. 

Regarding economic growth, the increase in inequality causes 

dissatisfaction among the lower social classes, ultimately leading to 

social unrest and civil war. Income inequalities are caused by 

educational, health, social status, power, credit, job satisfaction, 

participation rate, freedom of choice, working conditions, self-

confidence, and other inequalities; This issue has caused economic 

policymakers always to seek to explain and implement policies that use 

oil revenues to reduce income inequality and achieve economic growth 

and development. 

 

This research examines the relationship between oil revenues and 

income inequality in selected oil countries using the econometric 

method based on the panel data method. GDP, inflation, government 

size, and labor productivity are independent variables, and income 

distribution is considered a dependent variable of the model. The 

research period is 2006-2019. The investigated model is presented as 

follows: 

𝐺𝑖𝑛𝑖 = 𝑓(𝑂𝐼𝐿. 𝐺𝐷𝑃. 𝐼𝑁𝐹. 𝐺𝐿𝑃. 𝑆𝑂𝐺)   

GINI: Gini coefficient as an index of inequality 

OIL: Oil Revenues 

GDP: Gross Domestic Product 

INF: Inflation Rate 
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GLP: Labor Productivity 

SOG: Size of Government 

Panel data provides a suitable environment for developing estimation 

methods and theoretical results, and the panel data method helps 

combine cross-sectional and time series data. The advantage of this 

method is that traditional econometric methods on time series and 

cross-sectional data usually do not consider the heterogeneities related 

to units or groups, and the results risk being biased. Become the models 

used in panel data are divided into two categories. The first category is 

static models, and the second is dynamic models. 

The static test results showed that all the investigated variables are not 

at the static level, and they become static by taking a single difference. 

According to this issue, it is necessary to check the coexistence of 

variables. Performing co-homogeneous tests is to avoid the occurrence 

of false regression and also to determine the long-term relationship 

between the variables. Because some of the model’s variables became 

stationary with one order of differentiation, the Kao cointegration 

method was used. The results of the Kao test confirm the existence of 

collinearity and show that the independent variables under investigation 

are collinear with the dependent variable. A long-term balanced 

relationship exists between the Gini coefficient and the model’s 

independent variables. After performing the unit root and cointegration 

tests, Limer's F test was used to check the estimation ability using panel 

data, which confirmed this capability. After determining the use of 

panel data, one fixed or random effects method should be specified for 

estimating the model. This was done using the Hausman test, which 

confirmed the fixed effect method for estimating the model. After the 

Hausman test and confirmation of the appropriateness of the panel 

model and according to the characteristics of the GMM method, the 

necessary estimation was tested in this regard. The results of GMM 

estimation showed that the Gini coefficient with a break has a positive 

and significant effect on income inequality. Moreover, Wald's test was 

used to check the simultaneous significance of the regressors of the 

whole model, and the whole model was significant and confirmed. 
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Considering the results obtained from the Sargan test, the null 

hypothesis of the Sargan test is not rejected; therefore, the use of control 

variables to control the correlation between the explanatory variables 

and disorder sentences in the model is necessary, and the control 

variables are helpful in the generalized method of moments (GMM) is 

suitable, and the validity of the results for interpretation is confirmed. 

The results show that oil revenues, GDP, inflation, and government size 

positively and significantly affect the Gini coefficient. Moreover, labor 

productivity negatively and substantially affects the Gini coefficient. In 

other words, all variables of the model, except labor productivity, make 

and leads to unequal income distribution. The practical and political 

results of the research emphasize that an increase in oil revenues in oil-

exporting countries leads to a rise in inequality; therefore, budget 

planning should seek to reform the government's spending mechanism 

because the main reasons for the relationship between income and 

income distribution in the way of spending planning and government 

expenses are hidden. Reducing the size of the government and the level 

of its intervention in the economy can also reduce the government’s 

burden and costs. The private sector's management of oil resources and 

a precise legal structure is essential to correctly managing high oil 

income. If the oil income belongs to the private sector, the private sector 

can use it to expand infrastructure and investment. In this way, it will 

help to make the income distribution fairer. In addition, allocating part 

of these oil revenues to poverty alleviation projects and the 

development of deprived areas will provide the demand of this part of 

the society; The low-income people have a higher final desire to 

consume than high-income people, and usually, the increase in their 

income leads to a rise in demand in the consumer markets, which as a 

result of the increase in the income directly reduces the inequality in the 

society. 

JEL Classification: E25, P46, O15  

Key Words: Oil Revenues, Income Inequality, Panel Data, OPEC, 

Non-OPEC, Generalized Torques. 
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ضریب جینی درکشورهای عضو   بر نفتی  بررسی تطبیقی اثر درآمدهای

  GMM اوپک و غیر اوپک، به روش

 1اکبر خدابخشی
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   چکیده 

  این  و  شود می   نفت  کننده  صادر  کشورهای  ارزی  ذخایر  افزایش   باعث  نفت  قیمت  افزایش 

  تواند می   منابع درآمدی،  این   نادرست  تزریق .  دهدمی  افزایش   داخلی را   اقتصاد  توان  درآمدها

  هایسیاست   اتخاذ   دیگر  سوی  از  کند،   مشکل  دچار  را   نفت  صادرکننده  کشورهای   اقتصاد 

عنوان یک متغیر  توزیع درآمد به.  یابدمی  افزایش   کشورها  این  در  درآمد  نابرابری  نامناسب،

ای که در اقتصاد کشورهای وابسته به  صادی تاثیرگذار و تاثیرپذیر با اثرات بالقوهکالن اقت 

این کشورها دارد. در اقتصاد  اهمیت موضوع توزیع درآمد در  از  نشان    این   نفت دارد که 

  منتخب   کشورهای   درآمد در  نابرابری  و  نفتی  درآمدهای  میان  رابطه   تا  استشده  سعی  تحقیق 

 تولید مورد بررسی قرار دهیم.( GMM) یافتهتعمیم گشتاورهای روش کارگیریهب با را  نفتی
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 مقدمه 

در  نقش  مباحث کلیدی  از  یکی  گـاز  و  نفت  مانند  زیرزمینی  و ذخایر  طبیعی  منابع  پذیری 

اقتصادی کشورها نفت است.   فراینـد رشد و توسعة    این  شود که تصور می ی صادرکننده 

منابع طبیعی سرمایه    چرا که   ترین کشورها باشـند، کشورهای دارای منابع غنی طبیعی از با اقبال 

می که  میشود  محسوب  ارزشی  زیرساخت با  به  شدن  تبـدیل  بـا  اساسیتوانـد  ماننـد    های 

پیشرفت توسعه و  ، موجبات    و تکنولوژی  سـرمایه   هـا و دیگـر انـواعمـدارس، بنـادر، جـاده

ویژه منابع کشور را فراهم کند. از میـان منـابع طبیعـی نیـز منـابع معدنی و به  اقتصادی یک

بـا ایـن وجود ، عملکرد نامناسب    . هیدروکربنی مانند نفت و گاز ، اهمیتـی دوچنـدان دارنـد

اخیر کاماًل مشهود بوده    دههدر چنـد  اقتصادی کشـورهای ثروتمنـد در منـابع هیـدروکربنی  

انجـام مطالعـاتی انگیـزه  بر  در زمینه    و همین موضـوع  منابع  بررسی چگونگی تأثیرگذاری 

-بـیشتـر مطالعات تجربی انجام   است.ی این کشورها را تشدید نمودهاقتصادمتغیرهای  روی  

،  اندرا تأییـد کرده  ی منفی وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی  رابطه  در این خصوص  شده

ی غنی از منابع طبیعی از عملکرد ضعیف تری به لحاظ پیشرفت  هابطوریکه بسیاری از کشور

کشورها   سایر  به  نسبت  فقر  کاهش  و  بودهاقتصادی  ابرخوردار  ادبیات  اند.  در  مسئله  ین 

می شناخته  منابع  نفرین  نظریه  عنوان  تحت  معدود  .  (Auty, 1993)  شوداقتصادی  البته 

 اند.سیب ندیده و عملکرد خوبی در اقتصاد داشتهآکه از این نفرین کشورهایی وجود دارند 

منابع طبیعی و دریافتی حاصل از آن ، نه به طور مستقیم ، بلکه از مسیرهای مختلـف مانند  
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، افزایش  تغییر میزان تولید، ایجاد وابستگی به بخش استخراج منابع، باال بردن نرخ حقیقـی ارز

. وجـود نهادهـایی بـا زیرساخت  گذار بوده استواردات و غیره ، بر روی رشد اقتصادی تأثیر

قانونی ضعیف نیز به بروز فساد و ایجاد فرصتهای رانتجویی برای در اختیـار گرفتن درآمد  

  ناشی از منابع کمک میکند و میتواند توزیـع درآمـد در جامعـه را تحـت تأثیر قرار دهد و

آن را به سمت یک توزیع نابرابر پیش راند. بررسی هرکدام از موارد بـاال و میزان تأثیرگذاری 

ی    منابع بر روی این عوامل، امری مهم به شمار میرود، زیرا هرکـدا م از این عوامل به نوبه

  در  (Rahmani & Golestani 2008).ا نـدخود در توسعه و رشد اقتصادی کشـور سـهیم

بررسی  و    یایـن تحقیـق تمرکز برروی یکی از آثار وجود منابع طبیعی، یعنی توزیع درآمد

در حقیقت، توزیع تابرابر درآمد یکی از پیامدهای    است. خیزچنـد کشور منتخب نفت   درآن  

نفرین منابع است، گرچه نفرین منابع بیشتر بر روی تأثیر وفور منـابع بر روی رشد اقتصادی  

دارد   اقتصـادیاامتمرکز  رشـد  کـاهش  سبب  که  نیروهایی  همان  ایجاد    ،  عامل   ، میشوند 

 .نابرابری در توزیع درآمد نیز هستند

توزیع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعی نامطلوب است. از نظر رشد اقتصادی نیز افزایش  

ر دوش می  نابرابری موجب نارضایتی و خشم طبقات پایین اجتماعی که بار اصلی تولید را ب

های   پایه  نابود شدن  و  داخلی  و جنگ  اجتماعی  های  آشوب  به  نهایت  در  و  کشند شده 

های نابرابری (Hayami, 2001). اجتماعی و سیاسی فعالیت های اقتصادی منجر می شود 

اعتبار،   قدرت،  اجتماعی،  منزلت  بهداشتی،  آموزشی،  نابرابری های  درآمدی خود موجب 
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آزادی انتخاب، شرایط کار، اعتماد به نفس و سایر نابرابری   رضایت شغلی، نرخ مشارکت،

ها می شود. این مسئله موجب شده است که سیاست گذاران اقتصادی نیز همواره بدنبال تبیین  

و اجرای سیاست هایی باشند که با استفاده از منابع در اختیار که عمده آن درامدهای نفتی  

درآمد و تحقق رشد وتوسعه اقتصادی جامعه عمل  است به نوعی بر کاهش میزان نابرابری  

مهم   پارامترهای  از  یکی  عنوان  یه  درآمد  توزیع  بر  نفتی  درآمد  تاثیر  اهمیت  لذا  ببخشند. 

اقتصادی به لحاظ اثرپذیری و اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیمی بر سایر پارامترهای اقتصادی  

های مختلف موضوع، به بررسی  در کشورهای تولید کننده نفت موجب گردید که از جنبه  

پژوهشهای   و  پیشینه  ارائه  به  بخش  این  در  اساس  این  بر  پرداخته شود.  آن  دقیقتر  و  علمی 

   تجربی انجام شده در ابعاد مختلف موضوع می پردازیم.

بررسی تاثیر فراوانی    عنواندر مقاله ای تحت   1401Mohammadi & Sadeghiدر سال  

در نظر گرفتن نقش کیفیت    با   منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بیست کشور منتخب در  به    نهادی و سرمایه انسانی

مد منابع دست آمده، درآطبق نتایج بهاند.  پرداخته  1995-2019طی دوره زمانی    حال توسعه

طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر منفی معنا دار دارد وکیفیت  

گذاری و شاخص سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب  نهادی، مجموع سرمایه

رسد که  های تحقیق، به نظر میدر حال توسعه تاثیر مثبت و معنا دار دارند. با توجه به یافته

های حاکمیتی باعث  انی منابع طبیعی از طریق عقب ماندگی سرمایه انسانی و ضعف نهادفراو
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شده توسعه  از  مطالعه  مورد  کشورهای  ماندگی   & Jafari  چنین هم   است.عقب 

ShayeganMehr (2022)  مطالعه  ؛  نابرابری درآمدی و نفرین نفتای تحت عنوان  در مقاله

درآمد در    عینفت بر توز  یبه انرژ   ی وابستگ  ری تأث   یبررس ، به  کشورهای غنی از انرژی نفت 

با بکارگیری    گریکشور د  18و    رانیاز منابع نفت شامل ا  یدر حال توسعه غن   یگروه کشورها

  نیا  انگری حاصل از برآورد الگو ب  جینتا  پرداخته اند.  (GMM)  افتهیمیتعم  یروش گشتاورها

واب که  افزا  یستگاست  به  نفت  است  یمنته  ی رآمدد  ینابرابر  ش یبه  سرماو    شده    هینقش 

داخل  دی تول  ش یافزا  ،یانسان ک   یناخالص  بهبود  و  نابرابر  ینهاد  تی فی سرانه  کاهش   ی در 

  Zohrehvand & Khodabakhshi (2019)در این راستا    .پراهمیت می باشند  یدرآمد

موضوع؛   با  خود  مقاله  در  رشــد  نیز  درآمــد،  نابرابــری  ارز  تأثیــر  نــرخ  و  اقتصــادی 

کشــور عمومــی  مخــارج  در  پوی،  حقیقــی  الگـوی  از  اسـتفاده  بـا  بـا  خودبازگشـتی  ایی 

 متغیرهـای مــورد اســتفاده شــامل کســری حســاب  اند.پرداخته(ARDL)   یوقفـة توضیح

برآوردکننـدة نابرابـری درآمـد، عنــوان شــاخص    جاری بــدون نفــت، ضریــب جینــی به

هـای پژوهــش در طــی دورة   رشـد اقتصـادی بـدون نفـت و نـرخ ارز حقیقـی اسـت. یافته

بلندمـدت  در  اقتصــادی  رشــد  و  درآمــد  نابرابــری  بهبــود  داد  نشــان  بررســی  مــورد 

اف و  میدهـد  کاهـش  را  دولـت  مخـارج  بـر  فشـار  و  ارز  کسـری حسـابجاری  نـرخ  زایـش 

را  حســابجاری  کســری  و  میشــود  دولــت  مخــارج  بــر  افزایــش  موجــب  حقیقــی 

     Salatin, Farhang & Karimzadegan (2017)در تحقیقی دیگر  .کنــدتشــدید می
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، به  صادرکننده نفت  ی درآمد در کشورها  عیبر توز  ی هلند  ی ماری ب  ری تاث ای با عنوان؛ در مقاله

منتخب صادرکننده   ی درآمد در کشورها عیبر توز یهلند یمار ی ب ی رگذاری تاث  زانی م یبررس

  مدل پنل دیتا وبا روش رآورد مدل با استفاده از  پرداخته اند. ب  هیجری نو    رانیاکوادور، ا،  نفت

نتایج    انجام گردیده است که   1990-2014  یمنتخب در دوره زمان  ی اثرات ثابت در کشورها

به ارزش افزوده   GDPنسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات به  که    دهدینشان مبرآورد  

ببه  GDP  بهبخش صنعت   معنادار  ری تاث  یهلند  یماری عنوان شاخص  و   بیبر ضر  یمثبت 

توز  ین یج شاخص  عنوان  کشورهایبه  در  درآمد  دارد.  یع  که   منتخب  است  ذکر  به    الزم 

Darvishi & Bostani (2016)    یو نابرابر  یتصاعد  اتی مالدر تحقیق خود با موضوع،  نیز 

  OECDو    یعی رانت منابع طب   یدارا  یمنتخب از کشورها  یتعداد  ی: مطالعه موردیدرآمد

تصاعد  ری تاث  یبررس  به نابرابر  اتی مال  ستمی س  یساختار  بر  درآمد  استفاده  ی  درآمد  یبر  با 

    OECDی و کشورها  یعیرانت منابع طب  یدارا  یاز کشورها  یمنتخب  یبرا  تایپانل دمدل  از

در درآمد مشاهده شده   ینابرابر  ، یتصاعد  یها   ات ی اگرچه مال   دهد ینشان م  جینتا  اند.پرداخته

با نظم    یداشته و در کشورها   ی کمتر  ری تأث   یدر درآمد واقع  یدهند اما بر نابرابریرا کاهش م

  ش یرا افزا  ی واقع  یممکن است نابرابر  ی بزرگ حت   یررسمیبخش غ   ی و دارا  فی و قانون ضع 

منابع ط رانت  ن  یعی بدهند.  تورم  نابرابر  زی و  بر  مؤثر  مهم  نتا  یاز عوامل  براساس    جیهستند. 

تصاعد مالیحاصل،  ساختار  افزا  ی اتی کردن  باعث    اتی مال  یها  نرخ  ن یباالتر  ش یو  لزوماً 

نابرابر شرا  یکاهش  بلکه در  ز  طینخواهد شد،  اقتصاد  نهادها  ین ی رزمی وجود    ف، ی ضع   یو 
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-ی م  هیتوص  ن یرا بدتر کنند. بنابرا  یت نابرابری ممکن است وضع  یحت  یتصاعد  یها  اتی مال

  نه ی به  تیریاقتصاد کالن، مد  تیتثب   ،یاتی مال  یهاهیبه گسترش پا  یکاهش نابرابر  یشود برا

 شود. یاژه یتوجه و ی نفت  یدرآمدها کردنهیهز

انجام شده در زمینه عوامل   بر روی این موضوع، اولین مطالعه  در بخش مطالعات خارجی 

تاثیر گذار بر توزیع درامد در ارتباط با تاثیر رشد اقتصادی بر توزیع درامد بوده است. بحث 

( اغاز شد. کوزنتس بیان می کند که در  1955)  1وارون کوزنتس  Uفرض    در این زمینه با

مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درامد نخست افزایش یافته، سپس هم تراز شده و 

بعد از پژوهش کوزنتس    (Acemoglu & Robinson, 2002) .   به تدریج کاهش می یابد

م شده است. می توان این  مطالعات زیادی در زمینه اثر رشد اقتصادی بر نابرابری و فقر انجا

فقرزا 2مطالعه را در سه سناریو مختلف رشد سرریز فقرزدا  3، رشد  جای دارد. در    4و رشد 

سناریو رشد سرریز، منافع حاصل از رشد ابتدا به ثروتمندان و اغنیا می رسد انگاه درمرحله  

ند. طبق این سناریو،  ها این منافع را خرج می کنند، فقرا از آن منتفع می گردبعد، وقتی که آن

تواند  فقرا همواره از رشد اقتصادی منافع کم تری بدست می آورند. با این وجود، رشد می 

دهد اما به  فقر را کاهش دهد. بنابراین این نوع رشد اقتصادی هرچند نابرابری را افزایش می

در این    .  (Kakwani & Pernia, 2000)  گردد دنبال اثرات سرریز منجر به کاهش فقر می

 

1. Kuznets 

2. Trickle-Down growth . 

3. Immiserzing growth 

4. Pro-poor growth 
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بر    دولت رادر پژوهشی نقش درآمدهای نفتی و اندازه    Malia & Yogo (2015)  زمینه

با تشکیل داده بر  توزیع درآمد موردمطالعه قراردادند. آنها  پنل مشتمل  کشور طی    15های 

و    2003-2013دوره   مثبت  اثر  دولت  اندازه  و  نفتی  درآمدهای  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

نابرابری   معناداری   افزایش  باعث  نفتی  درآمدهای  افزایش  و  دارند  درآمد  توزیع  روی  بر 

در مطالعه ای با عنوان اثر درآمدهای    Saari & Los (2016)  چنین هم   درآمد شده است.

نفتی بر نابرابری درآمد در کشورهای مهم صادر کننده نفت. با استفاده از داده های تابلویی  

اثر  کشور در حال    15برای   نفتی و تورم  نتیجه رسیدند که متغیرهای درآمد  این  به  توسعه 

 ,Berisha, Chisadza  در کتاب  مثبت و معنی داری بر روی نابرابری درآمد داشته است.

Clance & Gupta (2021)  عنوان؛ با    با  نفتی  درآمدهای  ومنابع  درآمدی  نابرابری 

سی روند درآمدهای نفتی و توزیع نابرابر بکارگیری روش پنل دیتا از نوع تعمیم یافته به برر

درآمد در ایالت متحده آمریکا پرداخته اند. نتایج حاصل از مطالب نگارش شده در این کتاب  

نشان می دهد که رابطه موثری و معناداری میان منابع درآمدهای حاصل از منابع نفتی با توزیع 

این تاثیر به توجه به سایر شرایط  درآمد در کشورهای صادرکننده نفت وجود دارد، اگر چه 

کشورها   دیگر  به  نسبت  هر کشوری  در  است  ممکن  که  دیگری  عوامل  و  موثر  اقتصادی 

  در مقاله   دهد.تفاوت داشته باشد ولی اثر این رابطه در اکثر کشورها مثبت و معنادار نشان می

Khalilov & Hossein (2021)  بر توزیع دمتاثیر درآ  موضوع؛   با نفتی  رآمد در  دهای 

کشور آذربایجان، به بررسی اثرات رشد درآمدهای نفتی آذربایجان بر توزیع نابرابری درآمد 
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در این کشور طی دو دهه اخیر پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از سال  

گذاری  با افزایش تولید و صادرات نفت، دیگر پارامترهای مهم اقتصادی مانند سرمایه 2005

بهبود متغیرهای مصرف و سرمایهو مصر بر  اند و عالوه  گذاری ف رشد چشمگیری داشته 

 ایم.شاهد بهبود وضعیت شاخص ضریب جینی برای کشور آذربایجان بوده

باشد در این تحقیق  ای از اسناد رسمی منتشر شده میپژوهش حاضر مبتنی بر روش کتابخانه

دیتا  از مدل پنل  نوع  از  اقتصادسنجی  نفتی استفاده میهای  )درکشورهای    شود. درآمدهای 

عنوان متغیر وابسته  ه)درکشورهای منتخب( ب  عنوان متغیر توضیحی و توزیع درآمدهمنتخب( ب

می دادهمدل  اینکه  به  باتوجه  بباشند.  تحقیق  میههای  دیتا  پنل  یا  تابلوئی  در  صورت  باشد 

شود.  کار گرفته میهمدل پنل دیتا بهای خاص  انتخاب روش انجام تحقیق، ابزارها و آزمون

زمانی  داده دوره  برای  تحقیق  شدهجمع   1398-1386های  منتخب  آوری  کشورهای  است. 

ایتالیا،   هلند،  ونزوئال،  ایران،  اکوادر،  شامل:  تحقیق  این  در  موردبررسی  نفت  تولیدکننده 

ر انگلستان،  امریکا،  نروژ،  دانمارک،  مکزیک،  کانادا،  بلژیک،  برزیل، استرالیا،  وسیه، 

می یونان  و  آزمونقزاقستان  انجام  جهت  نرمباشند.  از  تحقیق  مدل  برآورد  و  افزار   ها 

EVIEWS شود.استفاده می   

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش 

در سدههای اخیر، همواره مباحث توزیع درآمد از اهمیت ویژه ای برخـوردار بـود ولی کم  

قتصادی این دسته از مباحث در حاشیه قرار گرفت.  کم با ورود مسائلی چون نظریات رشد ا
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توزیع   اقتصادی  های  بر جنبه  تأکید  با  توسعه  اقتصاد  دوم،  از جنگ جهانی  دوباره پس  اما 

نگرانـی نسـبت بـه اشـتغال و توزیع مناسب    1960درآمد در کانون توجه قرار گرفت. در دهـه

مقبولیت گسـترده ای یافت، اگرچه در  درآمد به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از جریان توسعه  

این دوره همچنان رشد اقتصادی در صدر توجهـات اقتصاد دانان قرار داشت. امـا در دهـه  

توزیع درآمد به عنوان اهداف اصلی توسـعه  در کنار رشد اقتصادی قـرار گرفت و     1970

ه اهمیت آن افزوده  این استراتژی در دهه هـای بعـدی قـوت بیشـتری بـه خـود گرفـته و ب

اولـین    فیزیوکراتها را جزو  توان  اقتصادی در غرب، می  اندیشه  تاریخ  به  نگاهی  با  شد.  

معتقد  آنان  نمودند.  مطرح  مقیاس کل جامعه  به  توزیع درآمد را  مسأله  افرادی دانست که 

ط یعنی  آن  اولیه  منشأ  به  دوباره  ارزاق،  توسط خرید  شـده  توزیـع  درآمـد  کلیـه  بقه  بودند 

کشاورزان برگشت داده می شود. توزیع درآمد در مکتب کالسیک به مکانیسم بازار واگذار  

شده است، از اینرو فقری که ممکن است عاید مزدبگیران شود را قابل پذیرش دانسته و هیچ  

جای اعتراضی برای آن باقی نمی گذارند. از اینرو توزیع کارکردی درآمد در نظریات این  

ورد  توجه قرار می گیرد. آدام اسمیت از بنیانگذاران این مکتب معتقد است  مکتب بیشتر مـ

که کار، سرمایه و زمین در تولید ثروت مشـارکت دارنـد. او دستمزد را سهم کار، سود را  

از ثروت بوجود آمده می داند. اسمیت   یا بهره مالکانه را سهم زمین  سهم سرمایه و رانت 

ز درآمد سـرمایه  دار، سـود را پاداش یا درآمد کل کارفرما  بدون تفکیک درآمد کارفرما ا 

در نظریه ثروت، اسمیت اقتصاد را در مرحله ی پیشرفت اقتصادی بررسی   تلقی می نماید.
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می کند که در ان عالوه بر کار، زمین خصوصی و سرمایه متراکم برای تولید اماده است. در  

 دستمزد، سود و اجاره زمین تقسیم و یا توزیع می شود. این شرایط ارزش پولی تولید بین 

در تجزیه وتحلیل اقتصادی، ریکاردو محور اصلی را روی نظریه توزیع درآمد قرار می دهد.  

او و پیروانش در مکتب کالسیک مسئله توزیع و چگونگی تعیین بهره مالکانه دستمزد و سود  

د بررسی قرار دادند. همانطور که می دانیم  کل را در زمان حال و اینده به صورت تحلیلی مور

.مالکان زمین.  3.کارگران  2.سرمایه داران  1در نظریه اقتصادی ریکاردو سه گروه وجود دارد:  

کنند و این بهره مالکانه میزان سهم هر یک از  گروه اخر از زارعان بهره مالکانه دریافت می 

از درسهم  را  دیگر  بهآهای  که  و  مدی  دریافت میوسیله سرمایه  تعیین  نیروی کار  را  شود 

 . (Tafazoli, 1992) کندمی

کند در  های درآمد را مسئله اصـلی اقتصـاد سیاسـی، عنـوان می ریکاردو مسئله توزیع یا سهم

شود. از جمله مهمترین این  نظر او نحوه توزیـع درآمـد تحـت یکسـری  فروض محقق می 

دارد، ساختارها ثابت می باشند، اشتغال نیروهای  ست که فن تولید حالت ثـابتی  ن افروض آ

تولیـدی، کامـل اسـت، در مـواقعی دراقتصاد، رانت بوجود میآید و سود محـرک اساسـی 

تـراکم سـرمایه و کلیـد پیشـرفت اقتصادی می باشد. در میان کالسیک ها تنها جان استوارت  

مد دارد او معتقد است قوانین  میل است که نظر تعدیل شده ای نسبت بـه  بخش توزیع درآ

انسانی و   نهادهای  اینـرو وضعیت توزیع توسط  نـه مطلـق از  توزیع، قـوانینی نسـبی هسـتند 

 تصمیمات اجتمـاعی مثـل قـوانین مالکیـت و قوانین ارث قابل تغییر میباشد. 
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امل تولید  وری نهایی عوگروهی از اقتصاددانان برای بررسی توزیع درامد بین عوامل، به بهره

تری به  ها پاسخ روشن متوسل شدند که به نهائیون مشهور شدند. نهائیون نسبت به کالسیک

-سوال اساسی علم اقتصاد در حوزه توزیع درامد یعنی هر عامل تولید چه میزان دریافت می

ارزش   با  برابر  شود  می  جاری  تولید  عامل  هر  سمت  به  که  ارزشی  نهائیون  دادند.  کند؟ 

فرایند تولید بوده و اصل رقابت نیز تضمین میکند که کارگران مورد استثمار  مشارکت در  

نهائیون   درآمد  توزیع  تئوری  کنند.  نمی  دریافت  نهائی خود  تولید  از  کمتر  و  نگرفته  قرار 

همانند موجی بود که بر بستر نظریه توزیع درامد ریکاردو مباحث نوین را در باره تابع تولید  

گانه تولید یعنی زمین، نیروی کار و سرمایه مطرح کرد. با این  وامل سهو توزیع درآمد بین ع

ها نیز همانند ریکاردو جنبه توزیعی درامد را لحاظ کرده و اعتقاد داشتند که هر  نآوجود  

چند نتیجه توزیعی ناعادالنه درامد کامال مقداری است. اما مبانی توزیع را کامال مباحث تابعی  

 . (Shaker, 2009)پنداشتند  ای تابعی میین توزیع درامد را بیشتر پدیدهدهند. بنابراشکل می

در عصر حاضر مطالعات در خصوص توزیع درآمد و ابعاد این متغیر تاثیرگذار و تاثیر پذیر 

یکی از این اقتصاد دانان    1اقتصادی توسط اقتصاد دانان معروفی توسعه پیدا کرد. کوزنتس

است که به بررسی توزیع درآمد در کشورهای توسعه نیافته پرداخت، بطوریکه نظریه های  

این اقتصاد دان در زمینه توزیع درآمد نگرش جدید و متفاوتی را در بررسی موضوع توزیع  

را با در  رابطه اشتغال و توزیع درامد      Kuznets (1995)در این راستا    درآمد ایجاد کرد.

 

1. Kuznets  
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نظر گرفتن یک اقتصاد با دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی نشان داد. طبق استدالل او  

درامد سرانه و نابرابری درامد در بخش غیر کشاورزی همیشه باالتر از بخش کشاورزی است. 

هنگامی که سهم نسبی بخش غیر کشاورزی از تولید و اشتغال افزایش می یابد، انتقال نیروی  

خش کشاورزی با درامد پایین و نابراری پایین به بخش غیر کشاورزی با درامدباال و  کار از ب

نابرابری باال منجر به افزایش نابرابری توزیع درامد در اقتصاد می گردد. طبق فرضیه کوزنتس  

 پایین ترین نابرابری توزیع درامد مربوط به بخش کشاورزی است. 

 پژوهش  شناسی روش

 معرفی مدل

منظور بررسی اثر درآمدهای نفتی بر روی توزیع درآمد در کشورهای منتخب  مدل زیر به  

استفاده شده است. در این مدل متغیر توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته  و تورم ، اندازه  

دولت، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی  به عنوان متغیرهای مستقل مدل معرفی می  

 دل مورد بررسی به صورت زیر ارائه می گردد:شوند. از این رو م

𝐺𝑖𝑛𝑖 = 𝑓(𝑜𝑖𝑙. 𝐺𝐷𝑃. 𝑖𝑛𝑓. 𝐺𝑙𝑝. 𝑆𝑜𝑔)   (1)   

GINI ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری : 

OIL درآمدهای نفتی : 

GDP تولید ناخالص داخلی : 
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INF نرخ تورم : 

GLP بهره وری نیروی کار : 

SOGاندازه دول : 

 پنل  هايداده

-های تخمین و نتایج نظری فراهم می پنل، محیط بسیار مناسب برای گسترش روشهای  داده

داده از  استفاده  به  قادر  محققان  به طوری که  و سری سازند،  مقطعی  برای  های  زمانی  های 

های فقط مقطعی یا فقط سری  ها در محیطی آنشوند که امکان مطالعهمسائل میسی   برر

های مقطعی و  های پنل، روشی برای تلفیق داده ب روش دادهزمانی وجود ندارد. به این ترتی

های  مزیت این روش در این است که معموالً روش  .(Baltagi, 1995)  سری زمانی است 

های مربوط به واحدها  های مقطعی، ناهمگنی های زمانی و دادهسنتی اقتصاد سنجی بر سری

شوند. واحدها مبین  تورش دار بودن مواجه میکنند و نتایج با ریسک  ها را لحاظ نمییا گروه

این  بنگاه ناهمگن هستند.  به دلیل تفاوت ساختاری  ها، خانوارها و مناطقی هستند که اکثراً 

شوند و برآوردهای نااریب و سازگار  های پنل در نظر گرفته می ها در روش دادهناهمگنی

های پنل به  د استفاده در داده مور  یهامدل  (Baltagi & Levin, 1992).   کنندتولید می

باشد. در ادامه  های پویا میهای ایستا و دسته دوم مدلشوند. دسته اول مدلدو دسته تقسیم می

 شود.  ها به طور مختصر تشریح میهریک از این مدل
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 پنل ايستا مدل 

متغیر    kرا بر    Yای خطی رگرسیون داریم که در آن  مدل تک معادلهدر مدل پنل ایستا یک   

طور  کنیم و در آن یک جمله اخالل تصادفی نیز وجود دارد. بهرگرس می  k,....,x1x    مستقل

 شود: صورت زیر تعریف می کلی یک معادله رگرسیونی در قالب مدل پنل ایستا به

متغیرهای توضیحی مدل   kitxشود و   برآورد باید که هستند ها پارامترهایی  kitβکه در آن  

itدارای میانگین صفر و واریانس ثابت است.    iUباشند.  می
  مشتمل بر اثرات ثابت است

iها یا مناطق است. های خاص فردی، بنگاه ویژگی  ها درکه نشانگر تفاوت 
v    نیز جزء اخالل

است. مدل پنل ایستا خود مشتمل بر سه نوع   kitXها مستقل از  tها و  iاست که برای تمام  

تخمین  شامل  تخمینتخمین  بین گروهی،  درون  های  ثابت های  )اثرات  و  FE)(گروهی   )

 باشد.  می RE)(اثرات تصادفی 

 مدل پنل پويا 

سایر   در کنار  توضیحی  متغیر  عنوان یک  به  تاخیر  دوره  با یک  وابسته،  متغیر  پویا  پنل  در 

های پنل پویا به صورت  شود. به طور کلی معادله رگرسیونی مدلمتغیرها به مدل اضافه می 

 باشد. زیر می

 (2 ) 1 1 2 2
...

it it it it it it kit kit it
Y X X X U   = + + + + +

itii vU += 
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(3 ) 

'

, 1it i kit i t itY X Y u  
−

= + + +  

itii vU +=   

    Ni ,...,1=   Tt ,...,2,1=  

که در آن       
'

kitX  1های توضیحی،  متغیر-i,tY    متغیر وابسته باوقفه وi   جزء اخالل مدل

itباشد. می
v های خاص فردی،  ها در ویژگیمشتمل بر اثرات ثابت است که نشانگر تفاوت

 ها یا مناطق است.  بنگاه

 (GMM)   يافتهگشتاورهاي تعمیمروش 

مدل پویادر  نمی  ،های  دیگر  باوقفه  وابسته  متغیر  شدن  اضافه  واسطه  روش به  از  های  توان 

معمولی  مربعات  حداقل  مانند  معمول  مجازی OLS)  1تخمین  متغیر  مربعات  حداقل   ،)2 

(LSDV و حداقل مربعات تعمیم یافته )3  (GLS  استفاده نمود. زیرا جزء اخالل با متغیر وابسته )

شود. آرالنو و باند در این رو نتایج تخمین دچار تورش می  ز کنند، اباوقفه همبستگی پیدا می

ای ابداع کردند که عالوه بر این که مشکل همبستگی متغیر مستقل  تخمین زننده  1991سال  

کرد، درون زایی متغیرها و ناهمسانی واریانس مدل را هم نیز رفع  با اجزاء اخالل را رفع می

اثرات ثابت  می به  کرد. و در هر دو حالت  نیازی  نیز کارا بود. از این رو دیگر  و تصادفی 

 

1. Ordinary least squares 
 شود.های درون گروهی با اثرات ثابت استفاده میاز این براوردگر در تخمین  .2

 شود. های درون گروهی با اثرات تصادفی استفاده میاز این براوردگر در تخمین  .3
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( معرفی  GMM)  1گر تحت عنوان گشتاورهای تعمیم یافته آزمون هاسمن نبود. این برآورد 

توانند به صورت برآورد سطح، برآورد تفاضلی مرحله اول می  GMMبرآوردگرهای     شد.

  معرفی این برآوردگرها مدل زیر را در نظر بگیرید:و برآورد سیستمی بیان شوند. برای 

(4 ) , 1it i t i itY Y V 
−

= + +
 

ni ,...,1=  Tt ,...1=
 

)که در آن   ) 0iE  =  ،( ) 0i tEV )و    = ) 0i itE v است. اگر از ماتریس ابزاری که    =

صورت زیر  های آن صفر باشد بهی درایه بلوکی و بقیه-تفاضل مرتبه اول به صورت قطری

نامند  سطح می  GMMیافته را برآورد  گشتاورهای تعمیم  گاه برآورد روشاستفاده شود، آن

 است(. تحقیق استفاده شده منظور تخمین مدل)شایان ذکر است از این برآوردگر به

(5)     
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بلوکی قرارا دارند  -در حالی که اگر از ماتریس ابزاری که بردارهای متغیر به صورت قطری

یافته را  ها صفر هستند به صورت زیر استفاده شوند، برآورد روش گشتاور تعمیمو بقیه درایه

 گویند. 2برآورد تفاضلی مرتبه اول 

 

1. Generalized Method of Moments 
2. First-Difference Estimator   

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFIQFjAH&url=http%3A%2F%2Ffaculty.washington.edu%2Fezivot%2Fecon583%2Fgmm.pdf&ei=UbJ2UKeuAe_a4QSsq4D4BQ&usg=AFQjCNH5lIadrnBZJB11ECrrMTL2E5eHmQ&sig2=fAG9z8PoninXEoJy5BQF3g
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 يافته هاي پژوهش 

 آزمون پايايی 

منظور حصول اطمینان از عدم کاذب بودن رگرسیون و یا به اصطالح مانایی بودن متغیرها  به

به   یا  متغیرها  نامانایی  استفاده می شود. عمدتاً  از آزمونهای مختلفی  ها  نوع داده  تناسب  به 

شود.  کاذب شدن رگرسیون برآوردی میعبارتی تصادفی بودن سری زمانی متغیرها منجر به  

لذا جهت بررسی ایستا بودن متغییرها در طول زمان از  آزمون فیشر با استفاده از آزمون روش  

لوین واحد  ایم - لین -ریشه  این    PPو    ADFشین،  -پسران-چو،  در  استفاده کردیم.  فیشر 

یا فرض وجود ریشه  ناایستایی    0Hآزمونها روند بررسی ایستایی مشابه است و با رد فرضیه  

می رد  متغییرها  برای  واحد  متغییرها  تمامی  برای  واحد  ریشه  آزمون  از  نتایج حاصل  شود. 

 قابل مشاهده است. (1کشورهای مورد مطالعه در جداول )

 نتایج آزمون ریشه واحد در سطح .1جدول 

 فیشر  ADF PP شین-پسران -ایم چو-لین-لوین نام متغیر 

prob  آمارهt prob  آماره prob  آماره prob  آماره 

Gini 001 /0 06/3 - 372 /0 32/0 - 411 /0 22/35 007 /0 33/57 

GDP 000 /0 61/9 - 000 /0 95/3 - 000 /0 02/80 000 /0 35/68 

Oil 000 /0 08/7 - 007 /0 43/2 - 007 /0 30/57 000 /0 52/166 

Inf 162 /0 98/0 - 556 /0 142 /0 415 /0 10/35 033 /0 57/50 

Sog 000 /0 53/5 - 139 /0 08/1 - 107 /0 44/49 005 /0 95/58 

Glp 000 /0 32/9 - 000 /0 73/3 - 000 /0 31/79 000 /0 95/66 

 یافته های پژوهش  منبع:
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-باتوجه به نتایج آزمون تمامی متغییرهای مورد بررسی در سطح مانا نیستند و با یکبار تفاضل

الزم است که هم جمعی متغییرها نیز بررسی شود.  شوند. با توجه به این موضوع  گیری مانا می

آزمون رابطهانجام  تعیین  نیز  و  کاذب  رگرسیون  وقوع  از  پرهیز  برای  جمعی  هم  ای  های 

-بلندمدت بین متغییرها است. با توجه به اینکه تعدادی از متغییرهای الگو با یک مرتبه تفاضل

نتایج آزمون کائو وجود هم جمعی    جمعی کائو استفاده شد.اند از روش هم گیری مانا شده

دهد که متغّیرهای مستقل مورد بررسی با متغّیر وابسته هم جمع  کند و نشان میرا تأیید می

 بوده و روابط بلندمدت تعادلی میان ضریب جینی و متغّیرهای مستقل مدل برقرار است. 

 نتایج آزمون ریشه واحد با یک وقفه .2جدول 

 ADF شین-پسران -ایم چو-لین-لوین نام متغیر 

prob  آمارهt Prob  آمارهW Prob  آماره 

Gini - - 003 /0 77/1 - 035 /0 26/50 

Inf 000 /0 98/15 - 000 /0 52/5 - 000 /0 20/99 

Sog - - 000 /0 12/3 - 000 /0 45/69 

 یافته های پژوهش  منبع:

 قابلیت تخمین مدل آزمون 

های ریشه واحد و هم جمعی الزم است بررسی کنیم آیا مدل قابلیت  پس از انجام آزمون      

  0Hلیمر استفاده شد. فرضیه    Fهای پنل را دارد. به این منظور از آزمون  تخمین به وسیله داده

مقابل یعنی  باشد و فرضیه  های تلفیقی میدر این آزمون قابلیت تخمین مدل به صورت داده 

1H     باشد. همچنین برای تخمین و برآورد  های پنل میقابلیت تخمین مدل به صورت داده

های اثرات ثابت و تصادفی ابتدا الزم است تا  زنهای پانل ایستا و تخمین مدل با تکیه بر مدل
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ترکیبی  های  داده  نوع خاص  تخمین جهت  برای  -نوع روش  بنابراین،  شود.  تعیین  مقطعی 

لیمر    Fتعیین وجود )یا عدم وجود( عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از کشورها از آماره  

آماره   میزان  اینکه  به  با توجه  تر است    Fاستفاده شد.  بزرگ  از آماره جدول  محاسبه شده 

اطمی با سطح  باالی  بنابراین  فرضیه  99نان  روش  درصد  از  استفاده  بر  مبنی  آزمون  ی صفر 

مربعات  حداقل  )روش  مقید  رگرسیون  نتیجه  در  و  شود  می  رد  معمولی  مربعات  حداقل 

معمولی( دارای اعتبار نمی باشد و باید عرض از مبدأهای مختلفی )روش اثرات ثابت و یا  

به شرح زیر آورده   (3لیمر در جدول )  F  اثرات تصادفی( را در مدل لحاظ کرد. نتایج آزمون

 شده است. 

 لیمر Fنتایج آزمون  .3جدول 

 p-value لیمر -Fآماره آزمون  نوع آزمون 

F  0000/0 43/ 393 لیمر 

 یافته های پژوهش  منبع:

 آزمون هاسمن

های اثرات ثابت و یا تصادفی برای  های پنل، باید یکی از روش پس از تعیین استفاده از داده 

گیرد. در آزمون  برآورد الگو مشخص شود. این کار با استفاده از آزمون هاسمن صورت می

های آماری در الگو است. چنانچه  هاسمن، فرضیه صفر آن مبتنی بر اثر تصادفی بودن داده

داده بودن  ثابت  اثر  بر  مبتنی  آن  مقابل  فرضیه  نشود  پذیرفته  مورد  فرضیه صفر  آماری  های 

به دست آمده از انجام محاسبه ها برای این رگرسیون برابر    𝜒2رد. آماره گی پذیرش قرار می
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از    25/ 027با   استفاده  بر  مبنی  بنابراین، فرضیه صفر  تر است  بزرگ  مقدار آماره جدول  از 

درصد رد می شود. لذا روش اثر ثابت، برای تخمین   99روش اثر تصادفی با احتمال بیش از 

 به شرح زیر آورده شده است.  (4وط به این آزمون در جدول)یج مربمدل تأیید می شود. نتا

 آزمون انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی . 4جدول 

 𝜒2 p-valueآماره   نوع آزمون                                  

 0008/0 25/ 027039 هاسمن 

 یافته های پژوهش  منبع:

 GMM برآورد مدل به روش 

،  GMMروش  های تائید مناسبت مدل پنل و با توجه به ویژگیپس از آزمون هاسمن و  

که  نشان داد  GMM   برآورد الزم در این خصوص آزمون گردید. نتایج برآورد به روش

ضریب جینی با یک وقفه دارای اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد می باشد. ضریب  

یک درصد تغیر در ضریب جینی با  درصد می باشد و بیانگر این است که    55/0این متغیر  

 درصد می شود.  55/0یک وقفه باعث افزایش نابرابری به اندازه 

 GMMنتایج حاصل از برآورد مدل به روش  .5جدول 

 متغیر ضریب آماره  t سطح معناداری 

 ضریب جینی با یک وقفه  0.55 9/84 0/0021

 درآمدهای نفتی  0.28 14/42 0/0000

 تولید ناخالص داخلی)سرانه(  0.25 5/14 0/0000

 تورم  0.16 2/83 0/0052

 اندازه دولت  0.10 4/70 0/0000

 بهره وری نیروی کار  - 0.21 4/06- 0/0001

 یافته های پژوهش  منبع:
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 آزمون والد

به منظور بررسی معنی دار بودن همزمان رگرسورها ی کل مدل، آزمون والد  مورد استفاده  

جدول   𝜒2بیشتر از آماره    78/213محاسبه شده در جدول... ، برابر    𝜒2قرار گرفت. آماره  

باالی   اطمینان  با سطح  بودن تمام ضرایب  بر صفر  مبنی  این آزمون   99بوده و فرض صفر 

ابراین می توان نتیجه گرفت که کل مدل معنی دار بوده و مورد تأیید  درصد رد می شود بن 

 است.

 آزمون سارگان 

فرضیه صفر آزمون ( 5نتایج بدست آمده از آزمون سارگان در جدول )با در نظر گرفتن 

سارگان مبنی بر مشخص بودن معادله رد نمی شود بنابراین استفاده از متغیرهای ابزاری برای 

و  کنترل   باشد  می  مدل ضروری  اختالل در  و جمالت  توضیحی  متغیرهای  بین  همبستگی 

( مناسب بوده و اعتبار  GMMیافته )متغیرهای ابزاری به کار رقته در مدل گشتاورهای تعمیم

 شود. نتایج جهت تفسیر تأیید می

 ي ریگجهی نتبحث و 

بررسی ارتباط بین متغیر اصلی تحقیق یعنی درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد نشان داد که       

درآمدهای نفتی اثر مثبت و معنی داری بر شاخص ضریب جینی در کشورهای منتخب دارد.  

نابرابری توزیع درآمد در کشورهای   بر  متفاوتی  تاثیر  مستقل مدل  متغیرهای  اگر چه سایر 

دهد می  نشان  را  کشورهای  منتخب  در  درآمد  توزیع  بر  نفتی  درآمد  متغیر  تاثیر  ضریب   .
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است و نشان دهنده این است که با یک درصد افزایش در درآمدهای نفتی    28/0منتخب  

درصد افزایش یافته و توزیع درآمد نابرابرتر می شود. متغیر تولید    28/0شاخص ضریب جینی  

  25/0یب جینی دارد. ضریب این متغیر  ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر شاخض ضر

است که بیانگر این است که با یک درصد افزایش )کاهش( در تولید ناخلص داخلی شاخص  

درصد افزایش )کاهش( می یابد و توزیع درآمد نابرابرتر می شود. این    25/0ضریب جینی  

یافته های کوزنتس ) با  ارتباط میان توزیع درآ1995نتیجه منطبق  مد و رشد ( در خصوص 

اقتصادی است. با توجه به اینکه اقتصاد کشورهای مورد مطالعه در حال توسعه محسوب می  

شوند و بخش مدرن در اقتصاد کشورهای درحال توسعه اگر چه در حال گسترش است اما  

هنوز با سطح تکامل یافته ای که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد فاصله نسبتاً زیادی  

ن بخش سنتی اقتصاد جایگاه ویژه ای در اقتصاد این کشورها دارد بنابراین رشد  دارد و همچنا

 در این مرحله از توسعه منجر به تشدید نابرابری درآمد شده است.

نابرابری داشته   با شاخص  مستقیمی  نرخ تورم رابطه  این است که  بر  انتظار  نظری  از لحاظ 

دست آمده است. ضریب این متغیر در نتایج  باشد. در این تحقیق نیز رابطه مثبتی برای آن ب

باعث   تورم  در  افزایش  درصد  است.یک  دارد  معنی  و  مثبت  مدل  برازش  از  آمده  بدست 

درصد در شاخص ضریب جینی می شود بنابراین افزایش نرخ تورم به افزایش   16/0افزایش 

م از یک  شکاف طبقاتی منجر می گردد. می توان اینگونه توضیح داد که افزایش نرخ تور

طرف منجر به کاهش درآمد حقیقی گروه های با درآمد ثابت همچون کارمندان و کارگران  
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می شود و از این رو سطح رفاه گروه ها کاهش می یابد اما از طرف دیگر افزایش نرخ تورم 

پس   است  طال  و  زمین  مسکن،  همچون  ثابت  های  دارایی  بازدهی  نرخ  افزایش  معنای  به 

به افزایش ارزش دارایی های ثابت ثروتمندان می شود و بنابراین نتیجه  افزایش تورم منجر  

نهایی تورم افزایش ثروت ثروتمندان و کاهش درآمد حقیقی گروه های با درآمد ثابت است 

 و این پدیده منجر به تشدید نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد می شود. 

اندازه دولت اثر مثبت و معنی داری بر نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان می دهد که 

شاخص ضریب جینی دارد. به گونه ای که یک درصد افزایش )کاهش( در اندازه دولت  

درصد افزایش )کاهش( درضریب جینی شده و توزیع درآمد نابرابرتر می شود. با    1/0سبب  

و رشد اقتصادی  ( یا همان ارتباط ناخطی میان اندازه دولت  1995توجه به اینکه منحنی آرمی )

در اقتصاد اکثر کشورهای توسعه یافته تایید شده است از این رو می توان بزرگ شدن بیش  

از حد دولت در اقتصاد این کشورها را به دلیل آثار منفی ای که بر رشد اقتصادی بر جای  

نابرابری  افزایش  بر  از عوامل موثر  می گذارد و رشد درآمدملی را کاهش می دهد یکی 

 درآمد در این کشورها دانست.  توزیع

نتایج تخمین مدل در خصوص تاثیر متغیر بهره وری نیروی کاری بر روی ضریب جینی نشان  

از اثر منفی و معنی داری آن دارد. و با یک درصد افزایش )کاهش( در بهره وری نیروی  

ر می  درصد کاهش )افزایش( می یابد و توزیع درآمد برابرت  21/0کار شاخص ضریب جینی  

در   کار  نیروی  وری  بهره  رشد  که  دهد  می  نشان  نابرابری  بر  وری  بهره  رشد  نتیجه  شود. 
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کشورهای  مورد بررسی سبب افزایش اشتغال و دستمزد نیروی کار شده، حاشیه های بیکاری  

 و فقر نیروی کار را کاهش داده و از این طریق سبب کاهش نابرابری شده است. 

از صاد اگر چه در کوتاه مدت ممکن است که سطح  درآمدهای ارزی حاصل  نفت  رات 

درآمد و تولید ملی را افزایش دهند اما در بلند مدت اثر این درآمدها به شدت به نحوه تزریق  

آن به اقتصاد کشور بستگی دارد. بی شک، تاثیر درآمدهای نفتی بر نابرابری درآمد و گریز  

آن کشور نیز بستگی دارد. به نظر می رسد   از نفرین منابع نفتی در هر کشور به ساختار خاص

اصالح زیرساخت قانونی و نهادی می تواند مهم ترین راه حل باشد که در تمامی کشورها  

فرصت های رانت جویی را به حداقل رساند و فساد اداری دستگاه ها را نیز کاهش دهد.  

از منابع نفتی،  وجود فرصت های رانت جویی در این کشورها و سوء مدیریت درآمد حاصل  

افزایش درآمد نفت در این کشورها، سبب افزایش نابرابری توزیع درآمد شود. که در این  

نابرابری  به سود خود توزیع می کنند و  منابع را  افراد رانت جو درآمد حاصل از  کشورها 

 درآمد را افزایش می دهند. 

 تعارض منافع 
 . ندارد تعارض منافع وجود
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