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Abstract 
Objective: In recent decades, rapid economic growth and increasing inequality have become two 

of the most pioneer phenomena in the world. Although better economic conditions lead to a 

significant reduction in poverty and a significant increase in social welfare, increasing income 

disparity has been raised as a concern. The evidences suggests that rising inequality can reduce 

investment, consumption, and growth by fueling economic, financial, and political instability. One 

of the concepts that has received much attention in recent years and justifies the difference between 

rich and poor countries is the issue of economic complexity. Economic complexity reflects the 

knowledge and skills of a country's manpower in the production process, in order to produce more 

advanced and complex products in the international competition, the need to achieve higher 

economic growth and consequently to be on the path of progress and development; Economic 

growth that, by employing skilled and knowledgeable people, can increase their level of well-being 

and reduce income inequality. 
 

Method: the present study investigates the effect of economic complexity on income inequality in 

Iran during 1995-2020 period by using ARDL model. So dependent variable is income inequality 

and we use gini coefficient for it and independent variables are economic complexity, government 

expenditure growth, real income per capita growth, inflation and poverty rate. Therefore, the main 

hypothesis of this study is that: economic complexity has a positive effect on income inequality. 

Government expenditure, per capita income, inflation and poverty are other variables used in this 

research. According to the dependent variable, the Gini coefficient data from Central Bank of Iran 

website has been used to measure income inequality. Economic complexity data are collected from 

the MIT Media Lab's Observatory of Economic Complexity and are based on international trade 

data linking countries to exported products. The variable data of government expenditures, 

including the aggregation of construction and current government expenditures, were collected 

from the website of the Central Bank of Iran. The variable data of per capita income was also 
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Abstract 
 

extracted from the World Bank, in order not to have problems with the variable of inflation, these 

data were collected in real terms. Inflation variable data, including Iran's inflation rate, was 

collected from Staticta website. The variable poverty data also includes the poverty rate of Iran for 

the years 1995 to 2020, which was collected from the study of Salehi Esfahani (2020) who worked 

on this field. Based on this study, poverty rate reports in developed countries indicate that the 

poverty rate is determined based on the income threshold of households in rural and urban areas; 

The World Bank suggests $5.50 as the poverty line (income threshold) for middle-income 

countries. Based on this, if the average household income for a country is higher than the specified 

income threshold, the said country is considered rich, and if the average household income is lower 

than the specified income threshold, the country in question is considered poor. 

The poverty rate is usually reported annually. But in Iran, this statistic is not officially published, 

because Iran's social protection system is not based on income data, therefore, in this article, 

similar to the study of Salehi Esfahani (2017), a set of lines based on the proposed method and 

implementation It is used for rural and urban areas in the province and then the entire country to 

estimate the poverty rate. 
 

Results: Theoretical results indicate that as Iran improves in terms of economic complexity index, 

it can achieve a higher level of expertise by using diverse and unique production knowledge and 

produce more advanced and sophisticated products. This higher specialization, which is achieved 

by economic complexity, will increase the income of the poor in society and thus reduce income 

inequality by increasing productivity. The results of the estimates also indicate that the index of 

economic complexity in Iran has had a negative and significant effect on income inequality. 
 

Conclusion: Corruption and poverty can be curbed by diversifying exports and improving quality 

and ensuring the competitiveness of domestic goods and creating a competitive foreign exchange 

market in the economy. And also, by improving and diversifying exports, the instability and 

fluctuation of key prices and inflationary expectations can be curbed and stabilized so that peace 

and trust reign in the economy and make the prospect of high-quality productive activities. 

Finally, the results of this study do not imply that economic complexity as an independent and 

unique indicator affects income distribution; rather, economic complexity should be seen as a 

reflection of the productive, institutional, educational and capital capabilities of an economy. 

Economic complexity reflects the platforms of cooperation, distribution of knowledge, the ability 

to create a network of productive skills and knowledge, and as a result, the expansion of 

investments and acceptance of new technologies and new job opportunities, which increases the 

country's ability to it promotes production and reduction of inequality. 
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 در ایران برابری درآمدپیچیدگی اقتصادی بر نا تأثیربررسی 

 

 خانزادی آزاد
 نیاتوسلی علی

 بهنیا علی
 سلطانی میثم

 چکیده

تولید  منظورهبنیروی انسانی یک کشور در فرآیند تولید،  ومهارتکننده دانش آینه و منعکس عنوانبهتواند می پیچیدگی اقتصادی هدف:

ر مسیر پیشرفت و آن قرار گرفتن د تبعبهباالتر و  اقتصادی رشدرسیدن به  به منظور ،المللتر در عرصه بینمحصوالتی پیشرفته و پیچیده

تواند سطح رفاه آنها را افزایش داده و ای که با بکارگیری نیروی ماهر و دارای دانش، میرشد اقتصادی؛ است ،توسعه اقتصادی

 نابرابری درآمدی را کاهش دهد.

 استفاده از روش با 3131-3199 زمانی پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره تأثیررسی حاضر، به بر مطالعهلذا  روش:

 پرداخته است. ،(ARDL) های گستردهبا وقفه توزیع خود

 به عدانش متنو از گیریبهرهبا تواند می ارتقا یابد اقتصادی گیدیچیپشاخص  ازنظرهر چه ایران  بیانگر این است که نظرینتایج  ها:یافته

 دست به یاقتصاد یدگیچیتوسط پاین تخصص باالتر  .تر تولید کندمحصوالتی پیشرفته و پیچیده بد وایاز تخصص دست  یسطح باالتر

 . خواهد شد درآمد کاهش نابرابری درنتیجهسبب بهبود درآمد افراد فقیر جامعه و  وریبهرهبا افزایش  آیدمی

 این است شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران بر نابرابری درآمد اثر منفی و معناداری داشته است. نتایج بیانگر گیری:نتیجه

 .های گسترده، ایرانتوزیع با وقفه روش خودی، ، پیچیدگی اقتصادنابرابری درآمد :کلیدی هایهواژ

 .JEL: I32 ،G21 ،C23بندی هطبق
 .پژوهشی: مقالهنوع 

. یرانا در درآمد نابرابری بر اقتصادی پیچیدگی تأثیر بررسی(. 3043) میثم، سلطانیو  ، علیبهنیا؛ علی، نیایتوسل؛ آزاد، خانزادی استناد:

.3-39(، 2)7، مجله توسعه و سرمایه
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 ایران در درآمد ابرابرین بر اقتصادی پیچیدگی تأثیر بررسی/ 2
 

 مقدمه

 انددهشددیلتبد جهان در هاپدیده ینتربرجسددته دو مورد از به نابرابری افزایش و اقتصددادی سددری  رشددد اخیر، یهادهه در

  کاهش به منجر بهتر اقتصددادی شددرای  اگرچه(. 2191 ،3همکاران و نوریس ؛9111 ،2آلدرسددون و نیلزن ؛2110 ،9 چونگ)

. است شدهرحمط رانینگ یک عنوانبه درآمد در اختالفات افزایش اما ،شودیم اجتماعی رفاه چشمگیر افزایش و فقر چشمگیر

  ثباتییب به زدن دامن با را رشددد و مصددر ، گذارییهسددرما تواندیم نابرابری افزایش دهدیم نشددان شددواهد از یامجموعه

و  کومهو  ؛2190 ،2سددینگانو ؛2190 ،1رضددایی کاروالهو و ؛2219 ،0اوغلو عجم) دهد کاهش سددیاسددی و مالی اقتصددادی،

و تفاوت میان   قرارگرفته موردتوجهبسددیار  اخیر یهاسددالیکی از مفاهیمی که در خالل  (.2191 ،8راجان ؛2191 ،1همکاران

متنوع و  یالتمحصددو ایجاد. پیچیدگی اقتصددادی با ، بحث پیچیدگی اقتصددادی اسددتکندیمکشددورهای فقیر و غنی را توجیه 

  (.2198، 1ال و همکاراناگفرآیند تولید است )  درپیشرفته   هاییفناورفراگیر در جامعه و تقسیم پیشرفته کار، بیانگر استفاده از    

داشته    اسیبه مق نسبت را  یباالتر یو بازده یورتواند بهرهیاست، م  ریپذامکان یاقتصاد  یدگیچیتخصص باالتر که توس  پ  

لحاظ   را از(. دسدددتمزد باالتر فقرا 2191، 91نیکنسدددتانتد )گردیکارگران م العمرمادامدرآمد در  شیامر باعث افزا نیباشدددد. ا

و  دالگوی ه)، به بیانی بهتر   (.2191، 99گرانیهارتمن و د ) شدددودمیکمتر  یو منجر به اختال  اقتصددداد جایگاه اجتماعی بهبود    

  که ؛دهندیم شددنهادیکشددور پ کی یدیتول یهاییتوانا یریگاندازه یرا برا یاقتصدداد یدگیچیمفهوم پ ، (2111 ،92هاوسددمن

  یدگیچیپ نیه برابط یررسددب، دهیا نیشددود. ا انیکند، ب دیتواند تولیکشددور م کیبودن آنچه  ریتنوع و فراگ قیتواند از طریم

شان می درآمد را  یو نابرابر یاقتصاد  ی درآمد در پیچیدگی اقتصادی بر نابرابر  تأثیر بنابراین در این پژوهش به بررسی  ؛دهدن

گیرد. برای ارزیابی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و  قرار می بررسی  موردایران  ( برای کشور 9310-9311ساله )  20یک دوره 

های گسترده توزی  با وقفه از روش خودو  شودداده می توسعه نی کوزنتسمنحنظری  الگومبتنی بر  الگودرآمد، یک  نابرابری

(ARDL ،)ند.در این پژوهش هست مورداستفادهدیگر متغیرهای  ،، تورم و فقرسرانه درآمدمخارج دولتی،  .گردداستفاده می 

این   ردبر آن صورت گرفته است و    گذارتأثیربا نابرابری درآمد و عوامل در ایران، مطالعات و پژوهش متعددی در ارتباط 

 مد بارابطه نابرابری درآ ،در پژوهش حاضددراما  اند،قرار داده موردبررسددیرا  یرابطه نابرابری درآمد با متغیرهای مختلف راسددتا

و  یافتهوسعهتها، اعم از دولت تمامی و رانگذاسیاست موردتوجه، بیش از سایر متغیرها که در دوره کنونی پیچیدگی اقتصادی

گی  بنابرین فرضددیه اصددلی این مطالعه عبارتسددت از اینکهد پیچید   .گیردقرار می موردبررسددیاسددت،  قرارگرفتهنیافته، توسددعه

ساس،   اقتصادی بر روی نابرابری درآمد اثر مثبت دارد.   ست. بعد  بخش پنج بر شامل  پژوهش حاضر، بر این ا  در مقدمه، از ا

 در سپس  .یابدمی اختصاص  تجربی مطالعات مختصری از  مروربه سوم،  . بخشگرددمیارائه  تحقیق نظری مبانی دوم، بخش
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صددورت   تجربی نتایج تحلیل شددود. در بخش پنجم،پرداخته می هاالگوی تحقیق و توصددید داده تصددری به چهارم، بخش

 .دگردمی ارائهتحقیق  پیشنهادهای بندی وجم ، درنهایت گیرد ومی

 مبانی نظری
 یاقتصاد یدگیچیمفهوم پ

شر  پیشرفت  و شده خوانده فناوری و علم عصر  درستی به کنونی عصر   است؛  ساز شگفتی  دانش مختلد هایعرصه  در ب

های کلیدی مسئله از  یکی دانش. شود می باز دیگر اختراع و کشد ها ده برای راه ،یجدید کشد  و اختراع هر با کهطوریبه

ابزار انتقال دانش و ادغام در نظر  عنوانبهمحصدوالت  شدود،  می نگهداری مردم نیدانش در ب ازآنجاکهاسدت.   دیدر تول و مهم

  صورت دانش به دو  .دیآیبازار به دست م  قیاز طر یادیز اری، دانش بس درنتیجه(. 2190، و همکاران 9سمن هاشوند ) یگرفته م

ضمن   یصر  سیم قابل یو  ست  تق شخص   مورد اول در. ا ن کاربرد آ قیمورد دوم تنها از طردر  و شود میاز طریق ارتباطات م

ست  درکقابل سوم،  نگاه در اگرچه (.9110، 2نوناکا) ا صاددانان  مر  تولید هاینهاده از ترکیبی مثابهبه کاال هر به معموالً اقت

 دانش برحسددم میزان و متفاوت نگاهی با کاالها به توانمی اما ،نگرندمی آالتماشددین و اولیه دموا همچون نیروی کار،

 به نسبت  رویکردی چنین با .هستند  آن کنندهمنعکس و دانش حامل کاالها نگاه، این در .کرد توجه نیز هاآن در شده انباشته 

 که دانش از باالیی حجم به دهندمی اجازه که شوند می تبدیل یبه مکان و پیداکرده متفاوت مفهومی و معنا بازارها کاالها،

دانش   شتریاست که ب نیمسئله ا .(2199و همکاران،  سمنها)کنیم  پیدا دسترسی است، پراکنده جهان سراسر در مردم میان در

در رشد  یتیمحدود عنوانبه ،یو نامشخص دانش ضمن   نهی، پرهزانتقال آگاهانه قتیدر حق و ؛است  یضمن  دیتول یبرا موردنیاز

صاد  ش    ی، برادرنتیجه(. 2190، و همکاران سمن هاشود ) یم یتلق یاقت راد و افباید ، ییکارا شیو افزا دیبه تول دنیسرعت بخ

ص  یهاتیها در فعالشرکت  ضمن  یخا شند. ا          هاآن یکه دانش  شته با ست تخصص دا سترس ا س در ت شتر یب دهیا نیدر د   میق

است    کارتقسیم کشور   کیدر ، راز ثروت هینظر نیاست. طبق ا  یافتهتوسعه  (9112) 3تیاسم توس    پیشنهادشده   «کار هینظر»

زار  از با یکشددور یوقت تخصددص دارند. یمختلف یهاتیدر فعال یاقتصدداد یوربهبود بهره یها براکه در آن افراد و شددرکت

شدود   یحاصدل م ز نی یترگسدترده  کارتقسدیم ، درنتیجه ؛توانند متخصدص شدوند  یم یشدتر ی، افراد ببرخوردار باشدد  تریبزرگ

ادغام  یدانش بلکه به چگونگ رهیذخ زانیبه م تنهانه یدر رشد اقتصاد کارتقسیم، سهم وجودبااین(. 2111، 0سمنو هادالگویه)

 دهدمیرا ان امک این است که به ما  یزیهمان چ کارتقسیم  درواق . دارد یبستگ نیز  یتعامل انسان  قیلد دانش از طرانواع مخت

  بادانش افراد (.2190سمن و همکاران،  ها) میکن دایپ یدسترس   میست یاز ما قادر به داشتن آن ن  یکهیچکه ی دانش  نیبه کمتر تا

امر  نیا (.2192و همکاران،  1فیلیپ)تعامل داشددته باشددند   یدیتول یهاتیو عملکرد فعال تیری، مدیریگشددکلدر  دیمتنوع با

سددمن و هاشددود )یم یسددازمان یهاها و شددبکه، سددازمانافراد ؛در سددطوح مختلد مانند یدیتول یهاییمنجر به توسددعه توانا

  ازهمبولی  ،تخصدددص خود را به اشدددتراک بگذارند     یجهان  یبازارها   قیاز طر توانند افراد می باوجوداینکه   (.2199، همکاران 
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 BVAR روش: تیلور قاعده رویکرد با ایران در مالی و پولی سیاستی متغیرهای بر اقتصادی کالن هایشوک تأثیر تحلیل/ 0
 

ستیابی به   سیم د ست    المللیاز طریق تجارت بین کارتق شوار ا ش  یفرد یهاتیکه فعال به این دلیل ؛د سیم تاز  ینا   لیبه دل کارق

،  در عوض .وارد شددوند رهیو غ یگرخاص کار یهاها، مهارترسدداختیز ، مقررات،تیدر حقوق مالک توانندنمی تیمحدود

شور با  کی سیم کند تا  جادیمتنوع خود را ا یدیتول یهاتیقابل دیک (. بعد 2111سمن،  و ها دالگویهخود را انجام دهد ) کارتق

  یاعضا  که یرا با استفاده از دانش متنوع  ودداشته باشد و خ   تواند وجودیم یادهیچی، جامعه پییتوانا از مجموعه نیاز ظهور ا

، (2111) 2سددمنو ها دالگویه (.2190، و همکاران 9سددمنها) بماند داری، پاکه بتوانند حفظ کنند یهر محصددول جادیا یآن برا

  یدگیچیپ ای یوردانش بهره عنوانبهکه  تیجمع کیدانش انباشددته در  زانینشددان دادن م یرا برا یاقتصدداد یدگیچیمفهوم پ

ساس ا دادند، ارائه شود یشناخته م  زین دیتول شورها با کاالها  دهیا نی. بر ا صادر م  ییکه ک صل م یکه  ،  شوند یکنند به هم مت

 نیز کشدددورها و یریپذرقابت یکم نییتع قیاز طر یاقتصددداد یدگیچیپمیزان  یریگاندازه یبرا یاقتصددداد یدگیچیکرد پیرو

 .است هاآن یمحصوالت صادرات تیفیک

 )الد(، )ب( و )پ(، هایبخشیک نمونه فرضی از دنیای واقعی و  عنوانبه را( 3( و )2(، )9)اگر کشورهای ( 9نمودار )در 

برای تولید  دانش و مهارتگرفته شوند که با توجه به پیچیده بودن فرآیند تولیدشان، از تولیدی در نظر  محصوالتنمادی از 

  آنها استفاده خواهد شد.
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 نابرابری درآمد

حقوق  یحت ها واختال  در ثروت، فرصت یکهاست بطور وجود داشته یتبشر خیدر تار موارهاست که ه ایدهیپد ینابرابر

های زهیانگصر  نظر از در طول زمان متفاوت بوده است.  ینابرابر هاتیو توج حاتی. توضدارنداز خود تمدن  بیش تیمقد

  .اندرفته شیکامالً برابر مناب  پ  یبندرت به سمت توز ی، جوام  بشرآن

آمد و تورم در درآمد است اما رابطه میان نابرابری وامل مؤثر بر نابرابریتورم یکی از ع الف( تورم و نابرابری درآمد:

 عاملی در جهت تشدید نابرابری دانسته،تورم را  (9121) 2شولتزنمونه  عنوانبه(. 2110، 9ولشروشن نیست ) به لحاظ نظری

 (9112) 1تاوو کول  دهدمیدرآمد را کاهش  که تورم، نابرابریاعتقاد داشتند  (9118) 0یبلیندر و ایساک و (2113) 3ابونوری

 درآمد معنادار نیست.  که رابطه میان تورم و نابرابری معتقد بود

عیت دارد و وض تأثیر غیرمستقیم طوربهولدت در توزید  درآمدد، مخارج جاری د ب( مخارج دولت و نابرابری درآمد:

گذاری ای یا سرمایهسرمایه مخارج .بخشندبازار کار شوند، بهبود می را قبدل از اینکده وارد هاآنتوزی  درآمد افراد و کارایی 

م است دولت برای انجدام وظداید ، الزدیگرعبارتیبهکند. آینده کسم درآمد می دولت، در حقیقت مخارجی اسدت کده در

قیم در آیندده بده درآمدد مدست کهنحویبهگذاری متحمل شود های گوناگونی را برای سرمایههای اقتصادی، هزینهمسئولیت و

انی عمر هدای مختلددهای تحقیقاتی و طرحها، پروژهآالت، ساختمانشامل ماشین هاگذاریسرمایهبیانجامدد. ایدن  غیرمستقیمو 

غیرمستقیم بر  طوربهها نیز گذاریاین نوع سرمایه .در آیندده قابدل حدصول اسدت هاآنشود که اغلم مناف  ناشی از و غیره می

 (. 9311اکبری و همکاران، ) مثبتی بر توزی  درآمد داشته باشند تأثیرتوانند آینده می توزی  درآمدد اثدر دارندد، ولدی در

های اساسی در انتخاب و عمل و امید به آینده بهتر، زندگی برخورداری از آزادیفقرا بدون  ج( فقر و نابرابری درآمد:

ب ها را از داشتن زندگی مطلوهایی است که آنکنند. فقدان غذای کافی، مسکن، تسهیالت و بهداشت، ازجمله محرومیتمی

کنند، این نگرش به های انسان را محدود میها به قول آمارتیاسن قابلیتپذیریها و آسیمسازد. این محرومیتمحروم می

های نابرابر میان کسانی که مالک دهد که در تمامی نظامنشان می 2کند. مارکسهای ملموس فقر را نمایان میمحرومیت ویژگی

 ؛ند در توزی  درآمد تفاوت آشکاری وجود داردفروشهایی که نیروی کار خود را میکننده ابزار تولید هستند و آنیا کنترل

 گذار بر نابرابری درآمد است.تأثیربنابراین فقر از عوامل مهم و 

  معکوس U منحنی رابطه از شکلی  که دهدمی ، نشان (9123) 1کوزنتس مطالعات: د( درآمد سرانه و نابرابری درآمد 

  تولید ینب رابطه موردبررسددی در دیگر تحقیقات. وجود دارد درآمد توزی  و سددرانه داخلی ناخالص لیدتو حجم پویایی بین

  مثبت أثیرت مدتکوتاه دوره در سرانه  داخلی ناخالص تولید افزایش که کندمی ثابت درآمد نابرابری و سرانه  داخلی ناخالص

ست  در نابرابری سط   بر منفی تأثیرنیز دارای  مدتطوالنی دوره در و دارد   افزایش (.2113، 8و همکارانکی  مک) درآمد ا
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و  وایتشددد ) خواهد درآمد در نابرابری کاهش درنتیجه و فقیر افراد درآمد افزایش به منجر داخلی ناخالص تولید سددرانه

 (.2119، 9اندرسون

 ددرآم یو نابرابر یاقتصاد یدگیچیپ

بودن  ریو فراگ ی، تنوع صدددادراتزمند اسدددت ای ن یوراز دانش بهره یامحصدددول خاص به مجموعه     کی  دی تول ازآنجاکه  

(، 2111سمن )هاوهیدالگو و داللت دارد. به گفته کشور آن  یوربودن دانش بهره ریبر تنوع و فراگ زیکشور ن کی تمحصوال

شور ب  کی صربه تنوع و تواند با توجه به دانش میم دهیچیپ اریس ک سط  باالتر دیتول فردمنح ست    ی، به  صص د که   ابدی از تخ

شامل دو فر  صل  ندیآاحتماالً  شد  یا ست و  یبیبا توجه به ترک دیمحصوالت جد  افتنی فرآیند اول،. با فرآیند  از دانش موجود ا

 شددتریب توالمحصدد دیتول یبرا در دسددترس یقبل یهاتیقابل ریبا سددا هاآن میو ترک دیجد یهاییتواناداشددتن مربوط به  ،دوم

 د.ندرآمد داشته باش یبر نابرابر یمتفاوت تأثیرممکن است دو  ها، درنتیجه هرکدام از ایناست

 ینابرابر ینده منفکن ینیبشیتواند پیم یاقتصاد یدگیچیدهد که پینشان م بر اساس رویکردهای کمی و کیفی، مطالعات

 نوبهبهه ک دهدمی را توسعه یاشرفتهیپ اریبس  یصنا با تنوع باالی دانش، یکشور (.2،2121کائوس و هارنگلی )درآمد باشد 

و  نیانتکنستشود )یگسترده م یطبقات یها و دانش پراکنده و آگاه، مهارتمناسم یساختار شغل کی جادیمنجر به ا ودخ

 یاهفرصت شی، با افزایدر مذاکرات حقوق یتوانمند تیضمن تقو مسئله نیا (.2191و همکاران،  0هارتمن؛ 2191، 3خمرج

ند کیم شایانی در درآمد کمک ی، به کاهش نابرابررتبدون مها ی، کم مهارت و حتالبا بامهارتکارگران  یبرا یشغل

 یبستگ نییپا یهابه مهارت عمدتاًو اشتغال  یدیکم که ساختار تول یدگیچیاقتصاد با پ کی مقابل، در در (.2191، 1آلباسام)

انتخاب  افراد در لذا ؛دنندار اجیاحت ییدانش باال ایمهارت به ، یآورفن ازنظرکم  ودهافزبا ارزش یساده محصوالت دیدارد، تول

از افراد  یکوچک یهامحصوالت به گروه نیا یاقتصاد درنتیجه پاداش(. 2191رج، و خم نیکنستانت) شوندشغل محدود می

که  دهیا نی، اتقیشود. در حقیم نپایی دستمزد سهم و کوچک، طبقه متوس  نابرابری درآمدی باالکه منجر به  ردیگیتعلق م

 2سیو لوئ سدهد، مشابه تفکر کوزنتیکاهش م، اختال  درآمد را دیتول دهیچیپ یهاتی، متشکل از انواع فعالشرفتهیاقتصاد پ

باالتر  یروتواند بهرهیاست، م ریپذامکان یاقتصاد یدگیچی، تخصص باالتر که توس  پحالدرعین(، 9111کوزنتس، است )

(. 2191، نیستانتکنشود )یرگران مکا العمرمادامدرآمد در  شیامر باعث افزا نیداشته باشد. ا اسیبه مق ی نسبتشتریب یو بازده

، همکارانتمن و هار) گرددمیکمتر  یو منجر به اختال  اقتصاد بخشدرا ازلحاظ جایگاه اجتماعی بهبود میدستمزد باالتر فقرا 

2191.) 

روشن کند. شری  و ت یفناور شرفتیدستمزد را به دنبال پ یرنابراب شیتواند افزایبر مهارت م یمبتن یرفناو رییتغ یتئور

کار ماهر  یرویآن، ن یسبن یتقاضا درنتیجهو  ینسب یوربهره شیاشاره دارد که با افزا دیتول یفناور رییمغرضانه به تغ یفن رییتغ

 ی، وقتهینظر نیق اطب .دهدیم  یجتر رمتخصصیکار غ یروی( را نسبت به نترباتجربه، تواناتر، ترکردهتحصیل مثالعنوانبه)
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. ابدییم شیدر درآمد افزا ی، نابرابردرنتیجه. یافتهافزایشباال  بامهارتکارگران  یکند، تقاضا برایظهور م یدیجد یفناور

و  یاقتصاد یدگیچیپ نیاز رابطه مثبت ب یحاک یاقتصاد یدگیچیپ در زمینهبر مهارت  یتنمب یفناور رییتغ یاستفاده از تئور

 یهانهیتواند هزیم یاقتصاد یهاتیفعال سازی متنوع، یتحول ساختار هیخاص، در مرحله اول طوربهدرآمد است.  ینابرابر

 (. 2191، 9آو و لی) دهد شیزارا اف دیو گسترش بازار جد دیمربوط به توسعه محصول جد متغیرثابت و 

 تحقیق پیشینه

ستا   در ای درآمد پرداختند. نابرابری بر اقتصادی  پیچیدگی ، در پژوهش خود به بررسی اثر (9311مؤتمنی و همکاران ) ن را

نتایج نشان داد   2191 تا 9111 هایسال  طی منتخم کشور  13 هایبرای داده پویا یافتهتعمیم گشتاورهای  روش از استفاده  و با

  این بر. نمود دتائی را الگو تصری   صحت  سارگان  آزمون. دارد جینی ضریم  بر ایکاهنده و نادارمع اثر اقتصاد  شدن  ترپیچیده

 .گرفت نظر در درآمدی نابرابری بر مؤثر عامل یک عنوانبه توانمی را اقتصادی پیچیدگی شاخص مبنا،

سی (9311دیوکتی و همکاران )احمدیان  سه  ، در پژوهش خود به برر صادی  پیچیدگی تطبیقی مقای شورهای  اقت   نتخمم ک

نتخم در رابطه  م یکشورها ریساکشور ایران در مقایسه با نوآوری پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که  ملی نظام بستر در

 برخوردار است.جایگاه بسیار ضعیفی از  با شاخص پیچیدگی اقتصادی

سلیمی  سی  (9310)فر پژم و  صادی        تأثیر، در پژوهش خود به برر شد اقت صادی بر ر شور    02 برایشاخص پیچیدگی اقت ک

سنج    یریکارگرای این منظور با بهپرداختند. ب برتر در تولید علم صاد شور منتخم )  02 تابلویی یهاداده یاقت شور برتر   02ک ک

این  . نتایج ندنمود پژوهششددده در ارائه الگورآورد و آزمون (، اقدام به ب9112-2192سدداله ) 91در تولید علم(، در یک دوره 

مثبت این   و دارمعنا تأثیرو البته  پژوهشاین  الگودر برآورد  تابلویی یهادهنده نامناسددم بودن اسددتفاده از دادهنشددانپژوهش 

 .بودمقطعی کشورهای موردمطالعه  یهابر اساس داده الگوبر رشد اقتصادی در برآورد  ،متغیر

 و 2OPEC کشدددورهای درآمد نابرابری بر نوآوری تأثیر بررسدددی به، در پژوهش خود (9312آبادی و سددداری گل )شددداه

تایج  .پرداختند  2111 تا  9111 زمانی  دوره طی 3OECD منتخم  یافته  توسدددعه  کشدددورهای   اکثر داد نشدددان پژوهش این ن

 در هسددتند؛ بنابراین بهتری درآمد توزی  دارای اندکرده عمل ترموفق وآورانهن هایحمایت از فعالیت در که کشددورهایی

 هایاز فعالیت حمایت محور،دانش اقتصاد  سوی به محور سرمایه  و اقتصاد مناب   از حرکت مسیر  در موردمطالعه کشورهای 

 است. ضروری درآمد نابرابری کاهش و نوآورانه

ست و هم    سی  (2129کاران )سپهردو صادی و بهره ، در پژوهش خود به برر ری وری علمی با نابرابارتباط بین پیچیدگی اقت

ستفاده از الگی خودرگرسیون برداری تابلویی   متوس  درآمد در کشورهای در حال توسعه با درآمد    بر این  ند. پرداخته ا و با ا

اسددی و اقتصددادی و همچنین سددایر متغیرهای اقتصددادی در کنار  های سددیاسدداس، در این مطالعه از متغیرهای مربوط به ریسددک

هد که  دوری علمی به عنوان متغیرهای مسددتقل اسددتفاده شددده اسددت. نتایج این پژوهش نشددان می   پیچیدگی اقتصددادی و بهره

دا یهای سددیاسددی و اقتصددادی بهبود پوری علمی و کاهش ریسددکوضددعیت توزی  درآمد با افزایش پیچیدگی اقتصددادی، بهره
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Aw & Lee 
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3. Organization for Economic Cooperation and 

Development 
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خواهد کرد. عالوه بر این نتایج تجزیه واریانس نشددان می دهد که پیچیدگی اقتصددادی باالترین سددهم را در تغییرات ضددریم  

 جینی در بین سایر متغیرها داشته است.

  استفاده  اب و راستا  این در. پرداختند درآمد نابرابری و اقتصادی  پیچیدگی بررسی  به خود پژوهش در ،(2129) 9وانگ و لی

شان  نتایج ،2192 تا 9119 سال  از جهان کشور  03 برای 2متوازن تابلویی هایداده از   شکا   وریبهره ساختار  بهبود که داد ن

(  اسیسی ریسک و مالی ریسک اقتصادی، ریسک یعنی) های موجود در یک اقتصاد ریسک بعالوه،. دهدمی کاهش را درآمد

 در برابرتر درآمد زی تو با اقتصددادی پیچیدگی افزایش خاص طوربه. گذار هسددتندتأثیر نابرابری و گیپیچید پیوند بر همگی

شوری  سک  با ک ست.  کم همراه ری شورهایی  در را درآمد نابرابر توزی  تواندنمی تولیدی ساختار  همچنین بهبود ا  در هک ک

 بخشد. بهبود ، دارند قرار باالیی خطر معرض

  از ادهاسددتف با درآمد نابرابری و اقتصددادی پیچیدگی بین رابطه بررسددی به خود پژوهش در ،(2121) همکاران و 3الن چو

 نشان  پژوهش این نتایج. پرداختند 2191 تا 2112 سال  از جهان کشور  هشتادوهشت   در 0تابلویی هایداده اقتصادسنجی   روش

  یچیدگیپ سودمند  هایجنبه برسد،  خاصی  هایآستانه  به تجارت گشایش  و تدول هایهزینه تحصیالت،  سط   که زمانی داد

 اثربی دولت ایههزینه کمتر، تحصیالت  با محیطی در برعکس و کندمی تسهیل  درآمد نابرابری کاهش در را باالتر اقتصادی 

 .دهد کاهش را درآمد نابرابری تواندنمی اقتصادی پیچیدگی درنتیجه و است پایین اقتصادی گشودگی و

 با درآمد نابرابری و اقتصادی ساختارهای اقتصادی،  پیچیدگی بین رابطه بررسی  به خود پژوهش در ،(2121) 1وتورنگ لی

  به هک اقتصادی  ساختار  با کشورهایی  داد نشان  پژوهش نتایج. پرداختند 2یافتهتعمیم گشتاورهای  اقتصادسنجی   روش از استفاده 

 کنند.، نابرابری کمتری را تجربه میهستند متمایل پیچیده التمحصو

  به ابیدستی د درآمد نابرابری یاواسطه  اثرات و اقتصادی  پیچیدگیدر پژوهش خود به بررسی   ،(2191) 1امیلی و هوآرنگ

عنوان ابزار آماری به 8خطی سلسله مراتبی الگو ازده پرداختند. بر این اساس و با استفا توسعهدرحال کشورهای در پایدار توسعه

توسددعه انسددانی با  نتایج این پژوهش نشددان داد که  2191تا  9111توسددعه در بازه زمانی کشددور درحال 81وتحلیل برای تجزیه

ی جنسددیتی و برابرتوجهی دارد. این رابطه تا حدی ناشددی از نابرابری درآمد بوده و ناپیچیدگی اقتصددادی باالتر، افزایش قابل

 گذار است.تأثیره پایدار مصر  انرژی نیز بر توسع

 بر تولیدی سدداختار آیاد درآمد نابرابری و اقتصددادی پیچیدگی، در پژوهش خود به بررسددی (2198و همکاران ) 1مورایس

  21 برای ابلوییت هایداده وتحلیلتجزیهاساس  ا و برپرداختند. در این راست گذارد؟می تأثیر برزیل در ایمنطقه دستمزد تفاوت

  ستمزد د تفاوت بر غیرخطی طوربه اقتصادی  پیچیدگینتایج پژوهش نشان داد   2190تا  2112 زمانی دوره طی در برزیل ایالت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Lee & Wang 
2. Balanced Panel 
3. ChuLAN 
4. Panel Data 
5. Lee & Trung  

6. Generalized Method of Moments 
7. Emilie & Huarng 
8. Hierarchical Linear Modeling 
9. Morais 



 9/ 2هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

شاره  وارونه شکل  U رابطه به و گذاردمی تأثیر ایمنطقه صادی  پیچیدگی آن موجمبه. همچنین کندمی ا  با داابت در االترب اقت

 .است همراه نابرابری ترپایین متعاقباً و باالتر سطوح

سی  (2191و همکاران )هارتمن  صادی، نهادها و نابرابری درآمد پرداختند. در    ، در پژوهش خود به برر پیوند پیچیدگی اقت

به  2118تا  9123کشور جهان برای بازه زمانی   911برای  افتهیمیتعمی گشتاورهای  اقتصادسنج  این راستا و با استفاده از روش   

بررسی موضوع اقدام نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد ترکیم محصوالت یک کشور، الگوی بعدی تنوع و رشد اقتصادی         

هایی  ط به روشودهد که مربکند. پیچیدگی اقتصادی اطالعات مربوط به سط  توسعه یک اقتصاد را نشان می     بینی میرا پیش

صاد درآمد خود را توزی  می    ست که یک اقت ست محدوده نابرابری      ا شور ممکن ا ساختار تولیدی یک ک کند. عالوه بر این، 

 درآمد در آن کشور را محدود نماید.

در این مطالعه سددعی بر آن اسددت که در چارچوب یک  ،با بررسددی مطالعات انجام گرفته در زمینه موضددوع مورد بررسددی

صادی بر روی نابرابری درآمد،      وی پویاالگ سایر متغیرهای اقت صادی در کنار  سی قرار بگیرد.  مورد بر اثر متغیر پیچیدگی اقت ر

حاضر استفاده از شاخص پیجیدگی اقتصادی برگرفته از اطلس پیچیدگی اقتصادی در کنار شاخص فقر است         نوآوری مطالعه 

صادی، اثر فقر بر روی           (2191صفهانی ) صالحی ا که از مطالعه  ست در کنار اثر پیچیدگی اقت شده ا سعی  ست و  شده ا گرفته 

 توزی  درآمد هم مورد بررسی قرار بگیرد.

 تحقیق و روش برآورد الگو
 تصریح الگوی تحقیق

، (2121) 9چو و هوانگمطالعه مبتنی بر  الگوبرای ارزیابی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمد، یک 

 دشودمیتعرید  (،9)صورتبه

(9) Ginit =  β0 + β1ECIt + β2GExpant + β3GGdprt + β4Inft + β5Povt + ut 

شان  ،Gini ؛(9رابطه ) در صادی، ، ECI دهنده نابرابری درآمدی،ن شد  ،GExpan پیچیدگی اقت صل   حمخارج دولتی که  ر ا

 تورم و نرخ ،Inf ،حقیقی سرانه  درآمد رشد  ،GGdpr، است  یموردبررس های طی سال تجمی  مخارج عمرانی و جاری دولت 

Pov، با  مقایسددهسددرانه در  دو متغیر مخارج دولتی و درآمدهای داده( به دلیل بزرگی 9در رابطه ). اسددتفقر  نرخ دهندهنشددان

ست  شده گرفته متغیر در نظراین دو  لگاریتم  ،الگومتغیرهای سایر   شان  𝑢𝑡.ا سایر عواملی ن ست که بر   دهنده جمله اخالل و  ا

 9311الی  9328های برای سددال (9که در رابطه ) اسددتزمان قلمرو دهنده نشدداننیز  t زیروند. شددوندینمسددنجش  الگویروی 

 است. شدهزدهتخمین  برای کشور ایران

رآمد در یک دپیچیدگی اقتصادی بر نابرابری  تأثیربهتر است  بنابراین؛ استر پایدار برابری درآمد بسیاعالوه بر این، نا

 است. ،(ARDL)های گسترده توزی  با وقفه خود الگوشده انتخاب الگو لذا محی  پویا بررسی شود.
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 هادادهتوصیف 

 شدهستفادها جینی سایت بانک مرکزی ایرانهای ضریم گیری نابرابری درآمدی از دادهبا توجه به متغیر وابسته برای اندازه

های اساس داده شده و برآوریجم  MIT Media Labهای پیچیدگی اقتصادی از رصدخانه پیچیدگی اقتصادی است. داده

امل های متغیر مخارج دولت شکند. دادهشده است که کشورها را به محصوالت صادراتی متصل میالمللی ساختهتجارت بین

های متغیر درآمد سرانه نیز از شده است. دادهاز سایت بانک مرکزی ایران گردآوری ،خارج عمرانی و جاری دولتتجمی  م

های صورت حقیقی گردآوری شد. دادهها بهبانک جهانی استخراج شد، برای اینکه با متغیر تورم دچار مشکل نشوند این داده

های متغیر فقر نیز شامل نرخ فقر شده است. دادهآوریجم  Staticta.comمتغیر تورم شامل نرخ تورم کشور ایران از سایت 

اند نه کارکردهکه روی این زمی (2191) صالحی اصفهانی یمطالعهاست که از  9311الی  9328های کشور ایران برای سال

ر اساس نرخ فقر ب نییاز تع یحاک افتهیتوسعه  یکشورهانرخ فقر در  هایگزارش این مطالعه،بر اساس شده است. آوریجم 

 یدالر را به عنوان خ  فقر )آستانه درآمد( برا 1511 یاست؛ بانک جهان یو شهر ییآستانه درآمد خانوارها در مناطق روستا

خص ه درآمد مشدرآمد متوس  خانوارها از آستان یکشور یاساس اگر برا نی. بر ادهدیم شنهادیبا درآمد متوس  پ یکشورها

د کشور مورد تر باش نییبرده ثروتمند و اگر درآمد متوس  خانوارها از آستانه درآمد مشخص شده پاشده باالتر باشد، کشور نام

تشر من یرسم این آمار بصورت ،رانی. اما در اشودی. نرخ فقر معموالً به صورت ساالنه گزارش مشودیمحسوب م رینظر فق

 یصالح یمطالعهمقاله مشابه با  نیرو، در ا نیاز ا ست،یدرآمد ن یهابر اساس داده رانیا یاجتماع تیحما ستمیس رایز شود،ینم

 و در سط  استان یو شهر ییمناطق روستا یو اجرا شده برا یشنهادیاز خطوط بر اساس روش پ یامجموعه (2191) یاصفهان

  .کندیبرآورد نرخ فقر استفاده م یبرا سپس کل کشور

 ( نشان داده شده است. 2در نمودار ) 9311تا  9328روند تغییرات ضریم جینی در ایران طی دوره زمانی 

 
 (های پژوهشیافتهمنبع: ) 3131-3199های در ایران طی سالینی( ب ج)ضری درآمدد توزیع نرو. 2 نمودار

 یدگی اقتصادی در طی دوره زمانی مورد نظر، ارائه شده است. (، روند شاخص پیچ3همچنین در نمودار )



 33/ 2هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 
 (های پژوهشیافتهمنبع: ) 3131-3199های در ایران طی سال شاخص پیچیدگی اقتصادید نرو. 3 نمودار

 ها و نتایج تجربیداده

 بررسی ایستایی متغیرها

متغیرهای رشد درآمد دهد ریشه واحد نشان می نتایج آزمون. است ارائه شده 1در جدول  بررسی ایستایی متغیرها نتایج

نرخ تورم  وسرانه حقیقی، پیچیدگی اقتصادی و نرخ فقر در سط  ایستا بوده ولی متغیرهای ضریم جینی، رشد مخارج دولتی 

 شوند.گیری ایستا میدر سط  غی ایستا بوده و با یکبار تفاضل
 . نتایج بررسی ایستایی متغیرها1 جدول

 مرتبه تفاضل متغیر (ADF) یافتهتعمیمدیکی فولر آزمون  نتیجه

  آماره احتمال %1در سط  

 در سط 

 𝐺𝑖𝑛𝑖 -083/1 018/1 نیست ایستا

 GGdpr -390/3 119/1 ستایستا ا

 GExpan -223/9 980/1 ستایستا نی

 ECI -180/1 111/1 ستا ایستا

 Inf -819/1 32/1 ستنی ایستا

 Pov -118/2 110/1 است ایستا

 Gini -311/1 111/1 است ایستا

 GExpan -311/0 111/1 است ایستا تفاضل مرتبه اول

 Inf -231/1 111/1 ایستا است

 محاسبه پژوهشد منب 
 باند جمعی همآزمون . 5-2

معناداری رابطه بلندمدت استفاده برای تشخیص  (2119) 9پسران و همکارانهای جمعی کرانهدر این پژوهش از آزمون هم

ها عدم وجود رابطه بلندمدت است. با فرض صفر در آزمون کرانه .ارائه شده است 2 است. نتایج این آزمون در جدولشده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Pesaran et al. 
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بزرگتر است و  یکو  صفرهای سط  است که از همه کرانه 129/1مقدار آماره آزمون  2در جدول  شدهتوجه به نتایج ارائه 

 .اری رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود خواهد داشتامکان برقر
 های پسرانجمعی کرانه. نتایج آزمون هم2 جدول

 آماره آزمون باند (I0) کرانه پایین (I1) باالکرانه  سط  معناداری

 12/3 91/0 درصد 9

129/1 
 1/2 13/3 درصد 1/2

 31/2 38/3 درصد 1

 18/2 3 درصد 91

 های پژوهشو سایر نتایج بر اساس یافته (2119پسران و همکاران )ز جداول مقادیر بحرانی اد منب 

 مدتکوتاهبرآورد الگوی تحقیق در 

در  ARDL گیرد. نتایج الگویصورت می ARDL پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، برآورد الگوی

 چهارحداکثر  با  ،(ARDL)های گسترده توزی  با وقفه خودل از تخمین الگوی پویای نتایج حاص .گزارش شده است 3جدول 

 شدهارائهروند بدون  و مبدأ که با عرض از است ARDL (4,2,3,2,3,0) ؛صورتبه (AIC)وقفه بهینه با استفاده از معیار آکایک 

روی  و معناداری بر منفی تأثیرو دوم دارای  اولهم در سط  و هم در وقفه که  ظاهرشدوقفه  دوبا  پیچیدگی اقتصادیاست. 

دارای  لو در وقفه او منفی و بی معنا تأثیردر سط  دارای  که ظاهرشدوقفه  سهبا  مخارج دولتی رشد. نابرابری درآمدی است

 که ظاهرشدقفه وو دبا  حقیقی سرانه درآمد رشد .مثبت و معنادار است تأثیردر وقفه دوم و سوم دارای  و مثبت و بی معنی تأثیر

 که اهرشدظ در الگووقفه  سهبا  تورمنرخ  .است ی بر نابرابری درآمدیمعنادارمنفی و تأثیردر سط  و وقفه اول و دوم دارای 

 آمدی است.بر نابرابری دربی معنایی و  منفی تأثیرمنفی و معنادار و در وقفه دوم دارای  تأثیردارای  و وقفه اول و سوم در سط 

 مثبت و معنادارای بر نابرابری درآمدی دارد. تأثیرظاهر شد که در سط   الگوبدون وقفه در  فقرنرخ 
 (ARDLهای گسترده )توزیع با وقفه . نتایج برآورد الگوی پویای خود3 جدول

 متغیرها ضرایم t آزمون احتمال نتیجه

- 191/1 818/2 1380/1 Gini (-1) 

- 111/1 101/1 1110/1 Gini (-2) 

- 111/1 112/2- 1292/1- Gini (-3) 

- 921/1 199/9- 1930/1- Gini (-4) 

- 193/1 98/3- 119/1- GGdpr 

- 111/1 382/1- 113/1- GGdpr(-1) 

- 119/1 188/0- 119/1- GGdpr (-2) 

- 902/1 218/9- 118/1- GExpan 

- 183/1 112/9 118/1 GExpan (-1) 

- 111/1 31/2 103/1 GExpan (-2) 

- 121/1 131/2 123/1 GExpan (-3) 

- 113/1 110/0- 122/1- ECI 



 31/ 2هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 متغیرها ضرایم t آزمون احتمال نتیجه

- 111/1 911/8- 110/1- ECI (-1) 

- 111/1 02/2- 131/1- ECI (-2) 

- 111/1 911/91- 112/1- Inf 

- 112/1 210/3- 119/1- Inf (-1) 

- 11/1 223/1- 1119/1- Inf (-2) 

- 111/1 910/1- 119/1- Inf (-3) 

- 111/1 111/1 119/1 Pov 

- 111/1 108/1 129/1 C 

18/1  - - R2 

132/1  - - R̅2 

229/21  - - F آماره 

111/1  - - F احتمال 

 محاسبه پژوهشد منب 

 نتایج الگوی بلندمدت

تایج نتوان به تخمین رابطه بلندمدت پرداخت. ی بلندمدت و برقراری فروض کالسیک، میپس از اطمینان از وجود رابطه

بر اساس  است. شدهارائه ،0در جدول  (ARDL) گستردههای توزی  با وقفه خودحاصل از تخمین رابطه بلندمدت به روش 

به عبارتی، افزایش پیچیدگی  .است دارمعناآماری  ازنظرو  است -101/1برابر  پیچیدگی اقتصادی ، ضریمنتایج بلندمدت

ر های اقتصادی سازگار است و تمرکز بر اقتصاد خواهد شد. این موضوع با نظریهاقتصادی منجر به کاهش نابرابری درآمدی د

د که این باشروی تولید محصوالت دارای پیچیدگی اقتصادی، مستلزم استفاده از دانش و مهارت نیروی کار متخصص می

ا کند؛ ط  پیچیدگی بیشتر افزایش پیدموضوع رفاه این افراد را افزایش داده و توزی  درآمد را برابرتر خواهد نمود. هرچقدر س

 دارنامعآماری  ازنظرو  است ثبتدارای عالمت ممخارج دولتی  رشدضریم همچنین،  نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.  

ین ا؛ عالمت مثبت این ضریم نشان دهنده این است که اگرچه مخارج دولت در اقتصاد افزایش پیدا کرده است؛ اما است

صورت هدفمند و درست تخصیص پیدا نکرده است و اگرچه یکی از اهدا  دولت توزی  مناسم درآمد بوده است مخارج ب

ده دار است که نشان دهنو معنا حرکت نکرده است. عالمت متغیر تورم منفیاما مخارج دولت در اقتصاد در راستای این هد  

خ رشد درآمد سرانه حقیقی منفی و معنادار است و نشان دهنده بین نرخ تورم و نابرابری درآمد است. عالمت نر رابطه منفی

یک رابطه منفی بین درآمد سرانه حقیقی و نابرابری درآمد است؛ به عبارتی، افزایش درآمد سرانه حقیقی منجر به کاهش 

شان دهنده که ن استنابرابری درآمد شده است که با تئوری سازگار است. عالوه بر این، عالمت متغیر شاخص فقر هم مثبت 

 وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین این شاخص و ضریم جینی است که با تئوری اقتصادی مطابقت دارد.
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 . نتایج تخمین رابطه بلندمدت0جدول 

 متغیرها ضرایم tآزمون  احتمال

198/1  123/2-  139/1-  GGdpr 

192/1  198/3  1398/1  GExpan 

139/1  118/2-  1101/1-  ECI 

118/1  009/3-  122/1-  Inf 

113/1  111/0  111/1  Pov 

111/1  821/2  1122/1  C 

 د محاسبه پژوهشمنب 

 الگو ثبات و پایداریبررسی 

از  را الگوصحی   بینییشاز اعتبار الزم برخوردار نباشد و قابلیت پ رگرسیونکه نتایج  گرددیکست ساختاری باعث مش

 است.، خ  روند از کانال خارج نشده است، دارای ثبات ساختاری 0بدهد. با توجه به اینکه در نمودار دست 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 (های پژوهشیافته منبع:) Cusum. نتایج نمودار ثبات و پایداری 0نمودار 

 بررسی فروض کالسیک

تر از های محاسباتی بیشاست. مطابق این جدول، احتمال آماره شدهارائه، 1 جدولتشخیص در  هایآزموننتایج حاصل از 

 توان از برقراری فروض کالسیک اطمینان حاصل نمود.است، بنابراین می 1%
 های فروض کالسیک. نتایج آزمون5 جدول

 فروض کالسیک
 Fآزمون 

 نتیجه
 احتمال آماره

 نرمال 811/1 211/1 (9برا-)جارکو آزمون توزی  نرمال جمالت اخالل -9

 عدم وجود خودهمبستگی سریالی 31/1 212/9 (2گادفری-بروشسریالی )آزمون خودهمبستگی -2

 همسانی واریانس 213/1 982/1 (3آزمون ناهمسانی واریانس)آرچ-3

 الگو بی اشکال است 223/1 102/9 (0آزمون خطای تصری  الگو )رمزی ریست-3

 منب د محاسبه پژوهش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Jarque-Bera 
2 Breusch-Godfrey 

3 ARCH 
4 Ramsey RESET 
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 تصحیح خطا الگونتایج حاصل از برآورد 

تصحی  خطا اختصاص دارد  الگوبه ارائه  (،ARDL) های گستردهتوزی  با وقفه خودروش  الگوآخرین قسمت از تخمین 

. دهدی تصحی  خطا سرعت تعدیل نسبت به تعادل بلندمدت را نشان می، آورده شده است. جمله2جدول  درکه نتایج آن 

 -292/1ی  خطا برابر ضریم تصح . با توجه به این جدول،است دارمعنامنفی است و ازلحاظ آماری  CointEQ(1)ضریم 

درصد از عدم تعادل  292/1 دارد که در هر دوره حدود؛ بنابراین این موضوع بیان میاست دارمعنااست و ازلحاظ آماری نیز 

مدت توان استدالل نمود که سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاهمی شود ومتغیر وابسته برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می

 بازگردد. تعادل بلندمدت به الگو و شود تعدیل مدتکوتاه تعادل خطای تا کشدمی طول دوره 2/1دود پایین است و ح
 (ECM Regression) تصحیح خطا الگو. نتایج برآورد 3 جدول

 جمله تصحی  خطا ضریم tآزمون  احتمال

111/1 191/8- 292/1- CointEq(-1) 

 محاسبه پژوهشد منب 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 بررسی موردایران  در ،(9311-9328ساله ) 32پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در یک دوره  تأثیردر این پژوهش 

 نی کوزنتسمنحنظری  والگمبتنی بر  الگو. برای ارزیابی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمد، یک ه استگرفتقرار 

های ریشه آزمون همچنین در این پژوهش،. شداستفاده  ،(ARDL)های گسترده فهتوزی  با وق خوداز روش  و شدداده  توسعه

مون ریشه . نتایج آزقرار گرفت مورداستفاده)بررسی فروض کالسیک(  تشخیصباند، شکست ساختاری،  واحد، هم جمعی

 بارکسط  ایستا هستند و یا با ی یا در گریدعبارتبههستند.  I(1) و I(0)ترکیبی از  صورتبهواحد بیانگر آن است که متغیرها 

ساختاری  کند. نتایج آزمون شکستی بلندمدت تأیید میباند، وجود رابطه هم جمعیاند. نتایج آزمون گیری ایستا شدهتفاضل

های تشخیص نیز حاکی از برقراری فروض حاکی از آن است که ما دارای ثبات ساختاری هستیم. نتایج حاصل از آزمون

 .استکالسیک 

 کهحاکی از آن است  ،در بلندمدت، (ARDL) های گستردهتوزی  با وقفه خود نتایج حاصل از تخمین الگوی پویای

باشد،  برخوردارتری گی باالدیچیپ اقتصاد ازدارد. به بیانی دیگر هر چه  نفیپیچیدگی اقتصادی در ایران بر نابرابری درآمد اثر م

 ص باالتر کهند، این تخصابیاز تخصص دست  ی، به سط  باالتردیتول فردمنحصربهو دانش متنوع  از گیریبهرهبا تواند می

کاهش نابرابری  هدرنتیجسبم بهبود درآمد افراد فقیر جامعه و  وریبهرهبا افزایش  ،آیدمی دست به یاقتصاد یدگیچیتوس  پ

ابطه ر و نابرابری درآمد حقیقی سرانه درآمد رشد، مثبتو نابرابری درآمد رابطه  مخارج دولتی چنین بین رشدهم خواهد شد.

ان ذکر است که شای وجود دارد. مثبتنابرابری درآمد نیز رابطه و  فقر و همچنین بین منفینابرابری درآمد رابطه  ، تورم ومنفی

 (2129سپهردوست و همکاران )، (9312آبادی و ساری گل )شاه، (9311موتمنی و همکاران )نتیجه این مطالعه با نتیجه مطالعات 

 دارد.مطابقت  (2191امیلی و هورانگ )و 
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 دشومییران توصیه ا در کشور به دولت و سیاستمداراننابرابری درآمد  دگی اقتصادی باپیچی نفی و معناداربه رابطه مبا توجه 

تا  مال نمایندتولید و تنوع در تولید اع راستایدر  ،در جمعیت کشور شدهانباشتهبهینه دانش  کارگیریبههایی جهت سیاست که

 درنتیجه، دنابرابری درآمبا کاهش  آن که در پی ر جامعه شوندیزایش درآمد افراد فقهمراه با بهبود تخصص در جامعه منجر به اف

 و عالوه بر این، هر چقدر از خام فروشی مناب  طبیعی و نفت فاصله گرفته شود کل خواهد گرفت.شرشد و شکوفایی اقتصادی 

ش نابرابری و به تب  کاهافزایش تولید سرانه و اشتغال  به صوالت با ارزش افزوده باال حرکت شود؛ منجربه سمت فرآوری مح

 اال است.ای با فناوری باال و تولید محصوالت با پیچیدگی بهدر بلندمدت خواهد شد و این فرآیند مستلزم بکارگیری تکنولوژی

 تواندیمافزایش پیچیدگی اقتصادی شد تولید است؛ بنابراین و ارتقای پویایی در صادرات از ضروریات ر آوریفندانش و 

صاد بر جا خواهد بر اقتقرار دهد. بهبود این متغیر کلیدی اثراتی را  یافتهتوسعهوضعیت اقتصادی ایران را در مسیر کشورهای 

 دشودگذاشت که در ذیل به مواردی از آن اشاره می

 توانمی ،کاالهای داخلی و ایجاد بازار رقابتی ارز در اقتصاد پذیریرقابت تأمینبا ایجاد تنوع در صادرات و ارتقا کیفی و 

 فساد را مهار کرد.فقر و 

 کلیدی و انتظارات تورمی را مهار و تثبیت کرد تا آرامش هایقیمتن و نوسا ثباتیبی توانمیبا ارتقا و تنوع در صادرات 

 ساخت. ترروشنمولد را  باکیفیت هایفعالیت اندازچشمو اعتماد بر اقتصاد حاکم شده و 

های پیچیدگی اقتصادی با خلق محصوالت متنوع و فراگیر و تقسیم کار پیشرفته در جامعه که نشان دهنده استفاده از فناوری

ه روز و نوآوری در فرآیند تولید است همچنین با کاربردی کردن دانش و فن اوری در ترکیم محصوالت تولیدی از طریق ب

ایجاد ساختار مولد، افزایش بهره وری و تنوع محصوالت تولیدی منجر به توزی  درآمد بهتر خواهد شد. زیرا کشور ایران را 

ورزی و کارایی ساختار تولید افزایش خواهد داد.پس به مسئوالن کشور توصیه  در تولید درآمد و توزی  آن با افزایش بهره

 شود با توجه به این متغیر کلیدی زمینه کاهش نابرابری در جامعه را فراهم آورند.می

د مدر نهایت، نتایج این مطالعه به این مفهوم نیست که پیچیدگی اقتصادی به عنوان یک شاخص مستقل و یکتا، بر توزی  درآ

ک اقتصاد دانست. ای یهای تولیدی، نهادی، آموزشی و سرمایهاثرگذار است؛ بلکه پیچیدگی اقتصادی را باید بازتابی از قابلیت

ولد و در نتیجه های مها و دانشپیچیدگی اقتصادی منعکس کننده بسترهای همکاری، توزی  دانش، قابلیت ایجاد شبکه مهارت

های شغلی جدید است که توانایی کشور را در تولید و های جدید و فرصتآوریش فنها و پذیرگذاریگسترش سرمایه

 دهد.کاهش نابرابری ارتقاء می

 تشکر و تقدیر

 . آیدمی ملع به تقدیر حاضر پژوهش اجرای در معنوی حمایت خاطر بهرازی  دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

 منابع
 تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخم در (. مقایسه9311) شیرخدایی، میثم و طهران چیان، امیرمنصور ؛آقاجانی، حسن علی؛ دیوکتی، محمدمهدی احمدیان

 .81-923(، 91)21، ایمجله اقتصاد و توسعه منطقه. بسترنظام ملی نوآوری
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های مالی دولت بر نابرابری درآمد در ایران با رهیافت رگرسددون وزنی سددیاسددت تأثیرتحلیل فضددایی (. 9311اکبری، نعمت اهلل؛ فرهمند، شددکوفه و جمالی، سددمیه )

 .9-21 (،3)8، (های اقتصادی سابقفصلنامه اقتصاد مقداری )بررسی (.GWR)جغرافیایی 

 ،ایمنطقهجله اقتصاد و توسعه م .کشور برتر در تولید علم 02شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در  تأثیربررسی  (.9310) فر، مصطفیسلیمیپژم، مهدی و 

22(91 ،)38-92. 

صلنامه ف .توسعهدرحالتجاری دولت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای  آزادسازیسیاست  تأثیر (. 9311داوری کیش، راضیه ) و ستاره ئی، مریمسپهر دوست، حمید؛ 

 .299-238، (9)1، کاربردی اقتصاد هاینظریه

ضل  ،آبادیشاه  سی  (.9312سارا )  ساری گل،  و ابوالف سه  برر شورهای  درآمد نابرابری بر نوآوری تأثیر ایمقای شورهای  و اوپک ک سعه  منتخم ک  .یافتهتو

 .2-90 ،(31)1 ،رشد مراکز و هاپارک تخصصی فصلنامه

 .231-213(، 0)92 ،سعهراهبرد تو فصلنامه(. اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی. 9311شیرازی، مجتبی ) مؤتمنی، مانی؛ زبیری، هدی و
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