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Extended Abstract

1. Introduction

he process of economic development, along 
with the advances in the field of health, has 
led to an increase in life expectancy in dif-
ferent parts of the world. On the other 
hand, the fertility rate has decreased in dif-

ferent countries. These two issues have ultimately led to the 

T
aging of the population [1]. According to statistics published 
by international organizations and the censuses conducted by 
the Statistics Center of Iran, the Iranian population is aging. 
One of the sectors that is most affected by the demographic 
structure of communities is the economic sector. Population 
aging can reduce the active population and, consequently, re-
duce labor supply. Reduction in labor supply affects produc-
tion costs, economic growth and income inequality [4]. This 
study aims to investigate the effect of population aging on 
income inequality in Iran from 1970 to 2018.
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Objectives The aging of the population in recent years in Iran has raised concerns among policymakers in 
various fields. Some economic theories consider the changes in the age structure and population aging 
as one of the important issues affecting the income inequality of societies. This study aims to assess the 
effect of population aging on the income inequality in Iran.
Methods & Materials This study was conducted in 2020 using economic data from 1970 to 2018 extracted 
from the websites of the Statistical Center of Iran and the World Development Indicators. First, a model 
for income inequality was presented and demographic variables were considered in the model. Then, its 
coefficients were estimated using the AutoRegressive Distributed Lag method in Eviews 10 software. To 
evaluate the speed of adjustment from the short-run to the long-run equilibrium, the Error Correction 
Model (ECM) was estimated.
Results The increase in aging population led to increased income inequality in the long run such that 1% 
increase in aging index caused a 0.14% increase in Gini index (P<0.05). The literacy rate, trade openness, 
and the square of Gross Domestic Product (GDP) per capita had a negative significant effect, and GDP per 
capita and the Consumer Price Index had a positive significant effect on income inequality, both in the 
short and long term. The ECM value was reported 44.8%.
Conclusion The aging of the population increases income inequality in Iran. Policymakers should reduce 
income inequality by investing in education and expansion of trading with other countries as well as sta-
bilizing economic conditions, controlling inflation, and planning to reduce the effects of aging.
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2. Methods

In this study, data were collected using the library method 
and those related to Iran’s economy. Based on the studies on 
modeling the effect of aging on income inequality, impor-
tant demographic and economic variables affecting income 
inequality are: Aging, Literacy, Gross Domestic Product 
(GDP), Consumer Price Index (CPI), and trade openness [8, 
9, 11, 33, 41]. Gini index was used as a variable indicating 
the status of income inequality in Iran. The income inequal-
ity Equation 1 is defined as follows:

1) LGINIt=α+β1 LAgeingt+β2 LLiteracyt+β3 LGDPt+β4 
(LGDPt)

2+β5 LCPIt+β6 LOpennesst+β7 Du+εt

Where, LGINI= logarithm of income inequality, LAgeing= 
Logarithm of aging index (population aged >65 / population 
aged <15); LLiteracy= Logarithm of literacy rate (enroll-
ment rate in the second academic year), LCPI= Logarithm 
of CPI, LOpenness= Logarithm of trade openness index 
(sum of exports and imports / total GDP), LGDP= Loga-
rithm of GDP, and=square of logarithm of GDP. The last 
two variables were used to test the Environmental Kuznets 
Curve (EKC) hypothesis. In the Equation 1, Du represents 
the years of Islamic Revolution and Iran-Iraq war. Data and 
information related to all variables were extracted from the 
websites of the Statistics Center of Iran and the World Devel-
opment Indicators (WDI). All data were reported annually. 
After determining the income inequality pattern, its coeffi-
cients were estimated using AutoRegressive Distributed Lag 
(ARDL) model in Eviews 10 software. Moreover, in order to 
evaluate the speed of adjustment from the short-term equilib-
rium to the long-run equilibrium, the Error Correction Model 
(ECM) was estimated.

3. Results

First, in order to prevent false regression, the stationary of 
the data was tested. Augmented Dickey-Fuller (ADF) test 
was used for this purpose. The results showed that except for 
LLiteracy and LOpenness, which were stationary, all other 
variables became stationary by differencing once. Given that 
the variables had values as 0 or 1, the ARDL method can be 
used to estimate the model. The results of the showed that 
the increase in the aging population, both in short and long 
periods could significantly increase income inequality such 
that, in the long run, a 1% increase in the aging index led to 
a 0.14% increase in Gini coefficient (P<0.05). Other vari-
ables in the model also had significant changes. The increase 
in CPI also increases income inequality, while the increase 
in literacy improves income equality. GDP per capita in 
the long run had a negative impact on income distribution 
and exacerbated income inequality. The square of GDP per 
capita had also a negative value. Thus, in the long run, the 
EKC hypothesis is confirmed. This is acceptable given that 
Iran is a developing country; according to EKC hypothesis, 

the relationship between income inequality and income per 
capita is positive at the initial stages of economic develop-
ment, and becomes negative at the final stages. The Du had a 
positive significant impact on income inequality. Coefficient 
of the ECM also had a significance value. The ECM coeffi-
cient indicated that 44.8% of the income disequilibrium was 
corrected from the short run to the long run; almost in two 
periods, a large part of the short-run error was compensated 
and the model moved towards a long-run equilibrium. Nega-
tive value of the ECM coefficient indicated that any long-run 
disequilibrium moves towards equilibrium. The values <1 
indicated the convergence of the model in the short run.

4. Discussion and Conclusion

The increase in the aging population, which is the result 
of a decrease in the birth rate and an increase in survival 
probability, has intensified income inequality in Iran during 
1970-2018. Other effective factors are literacy rate, GDP 
per capita, CPI, and trade openness. As the country’s aging 
population grows in the coming years, population aging is a 
potential factor for increased income inequality. Therefore, 
policymakers should plan to reduce the adverse effects of ag-
ing on income inequality, such as increased retirement age 
and increased participation rate of the elderly in the labor 
market, by investing in workers’ education (education based 
on current and future needs of the labor market), expansion 
of trading with other countries, stabilizing economic condi-
tions, and controlling inflation.
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اهداف سالمندی جمعیت در سال های اخیر نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران حوزه های مختلف ایجاد کرده است. این در حالی است 
که برخی از نظریه های اقتصادی، تحوالت ساختار سنی و سالمندی جمعیت را یکی از مسائل مهم و اثرگذار بر نابرابری درآمد جوامع 

می دانند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر سالمندی جمعیت بر نابرابری درآمد ایران است.

مواد و روش ها این پژوهش در سال 1399 به روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه و با استفاده از داده های مرکز آمار ایران و داده های بانک 
جهانی )مربوط به ایران(، برای دوره زمانی 1397- 1349 انجام شد. ابتدا الگویی برای نابرابری درآمد ارائه و متغیرهای جمعیتی در آن 
لحاظ شد. سپس ضرایب آن با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده )ARDL( و با استفاده از نرم افزار Eviews 10 برآورد شد. 

همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل کوتاه مدت به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا )Ecm( برآورد شد.

یافته ها نتایج به دست آمده نشان داد افزایش جمعیت سالمند در بلندمدت منجر به افزایش نابرابری درآمد می شود، به طوری 
 که یک درصد افزایش در شاخص سالمندی )نسبت جمعیت بـاالی 65 سال به جمعیت زیـر 15 سـال( در سطح معناداری 95 
درصد منجر به 0/14 درصد افزایش در ضریب جینی می شود. همچنین در بلندمدت رشد متغیرهای آموزش، آزاد سازی تجاری 
و مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنادار و رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت کاالها و 

خدمات مصرفی اثر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد دارند. ضریب تصحیح خطا نیز 44/8 درصد به دست آمد.

نتیجه گیری بر اساس نتایج به دست آمده سالمندی جمعیت که حاصل برآیند کاهش نرخ رشد زاد و ولد و افزایش احتمال بقا است، 
افزایش نابرابری درآمد را در پی خواهد داشت؛ بنابراین سیاست گذاران بایستی در کنار برنامه ریزی برای کاهش اثرات سوء سالمندی با 
سرمایه گذاری در آموزش و گسترش روابط تجاری با سایر کشورها و همچنین تثبیت شرایط اقتصادی و کنترل تورم موجبات کاهش 

نابرابری درآمد را فراهم آورند.

کلیدواژه ها: 
سالمندی جمعیت، 

نابرابری درآمد، ایران

تاریخ دریافت: 02 آذر 1399
تاریخ پذیرش: 29 بهمن 1399

تاریخ انتشار: 09 مهر 1400

مقدمه 

فرایند توسعه اقتصادی به همراه پیشرفت هایی که حوزه سالمت 
ایجاد کرد، منجر به بهبود استانداردهای زندگی شد که حاصل 
آن را می توان در افزایش طول عمر و افزایش امید به زندگی افراد 
در مناطق مختلف جهان مشاهده کرد. در کنار افزایش امید به 
زندگی، نرخ باروری زنان نیز هر ساله در کشورهای مختلف کاسته 
شده است. این دو موضوع در نهایت رشد افراد مسن در جامعه را 

به دنبال داشته است ]1[. 

معضالت  مهم ترین  از  یکی  سالمندی1  پدیده  گسترش 
کشورهای توسعه یافته در دهه های اخیر بوده و پایداری رشد و 
توسعه اقتصادی در این کشورها را با نگرانی های جدی روبه رو 
می دهد  نشان  جمعیتی  پیش بینی های   .]2[ است  ساخته 
کشورهای در حال توسعه هم در مسیر سالمندی جمعیت قرار 
دارند و در سال های آینده با مشکالت مربوط به این پدیده مواجه 

می شوند ]3[. 

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان های بین المللی و 
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همچنین سرشماری های انجام شده توسط مرکز آمار ایران، ساختار 
سنی جمعیت کشور به سوی سالمندی پیش می رود و ایران، از جمله 
کشـورهای در حـال توسـعه ای است که به شدت با مسـئله پیـری 
دسـت بـه گریبـان است. ایران بعد از امارات و بحرین سومین کشور 

جهان از نظر سرعت رشد جمعیت سالمند است ]2[. 

کشور ایران در سه دهه اخیر تحوالت جمعیتی چشمگیری 
را تجربه کرده است. رشد جمعیت از حدود 3/9 درصد در دهه 
1365-1355 به 1/29 درصد در دوره 1390-1385 و به 1/24 
در دوره 1395-1390 کاهش یافته و میزان باروری کل نیز در 
دوره مشابه از حدود هفت فرزند به ازای هر زن، به 1/8 فرزند 
آن  تبع  به  و  و مرگ و میر  باروری  تحوالت  است.  یافته  کاهش 
رشد جمعیت در دوره بعد از انقالب اسالمی ایران، تورم جوانی را 
موجب شده که به تدریج گذار میان سالی و سالخوردگی جمعیت 

در دهه های آینده را رقم خواهد زد. 

بر اساس سرشماری های سه دهه اخیر )1395-1365( مرکز 
آمار ایران، نسبت جمعیت زیر پانزده سال کشور از 45/5 درصد به 
24 درصد کاهش یافته است. در کنار آن سهم جمعیت در سنین 
فعالیت )15-64 سال( در طی این مدت از 51/5 درصد به حدود 
70 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم جمعیت سالمند 
)65 ساله و باالتر( نیز از 3/1 درصد در سال 1365 به 6/1 درصد 
بر اساس سرشماری سال  یافته است.  افزایش  در سال 1395 
1395، در دوره 1395-1385 میانگین سنی جمعیت کشور از 

24/7 سال به 31/1 سال افزایش یافته است. 

 یکی از بخش هایی که بیشترین اثرپذیری از ساختار جمعیتی 
جوامع را دارد، بخش اقتصادی است. ساختار جمعیتی می تواند بر 
سرمایه گذاری، پس انداز، مصرف و درنهایت، رشد اقتصادی اثرگذار 
باشد. سالمندی جمعیت می تواند موجب کاهش جمعیت فعال 
شود و به تبع آن، عرضه نیروی کار را کاهش دهد. کاهش در 
عرضه نیروی کار بر رشد اقتصادی و رفاه کشور تأثیرگذار است ]4[. 

یکی دیگر از پیامدهای مهم سالمندی جمعیت ایجاد تغییرات 
توزیعی در اقتصاد است، زیرا سالمندی تأثیر مستقیم بر بازار کار 
و دستمزدها؛ بنابراین بر هزینه های تولید دارد. از سوی دیگر، 
افزایش تعداد سالمندان، افزایش هزینه های بهداشت و درمان و 
افزایش بار  تکفل در جامعه را در پی دارد و هر فرد شاغل باید 
مخارج افراد بیشتری را تأمین کند؛ بنابراین ممکن است توزیع 
درآمد با افزایش جمعیت سالمند نابرابرتر شود. افزایش نابرابری 
ممکن است از یک طرف، به گسترش فقر در جوامع منجر شود و 
از طرف دیگر، مجدداً رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار  دهد ]5[.

در چند دهه گذشته نابرابری درآمد در جهان افزایش یافته است. 
نابرابری درآمد پدیده ای جهان شمول و تا حدودی اجتناب ناپذیر 
است ]6[. در ادبیات اقتصادی به عوامل مختلفی اشاره می شود 
که بر نابرابری مؤثر هستند. اولین مطالعات انجام شده در زمینه 

عوامل تأثیرگذار بر توزیع درآمد در مورد تأثیر رشد اقتصادی بر 
توزیع درآمد بوده است ]7[. 

بحث در این زمینه با فرضیه »u معکوس« کوزنتس آغاز شد. 
این تئوری روی حرکت نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت 
تمرکز دارد. درآمد سرانه در بخش کشاورزی پایین تر و در بخش 
اقتصادی مستلزم حرکت  توسعه  باالتر فرض می شود.  صنعت 

نیروی  کار و سرمایه از بخش کشاورزی به بخش صنعت بود. 

طبق نظریه کوزنتس، در مراحل اولیه توسعه، رابطه نابرابری 
درآمد و تولید سرانه مثبت است، زیرا فرض می شود که با وجود 
نابرابری و وجود افراد ثروتمند، پس انداز افزایش می یابد و تولید 
بیشتر می شود؛ سپس با کوچک تر شدن بخش کشاورزی و در 
پایانی توسعه، این رابطه منفی می شود. این رابطه که  مراحل 
با منحنی u معکوس نشان داده می شود، به منحنی کوزنتس 

معروف است ]7-11[. 

بیشتر مطالعات تجربی که در دهه 1970 و ابتدای دهه 1980 
انجام شد، تئوری کوزنتس را تأیید کردند. از این مطالعات می توان 
به مطالعه کراویس، کوزنتس، استوارت و وینگرن اشاره کرد، اما 
مطالعات تجربی انجام شده بعد از دهه 1990، ضعیف شدن رابطه 
نابرابری درآمد و توسعه یافتگی را نشان دادند که از مهم ترین آنها 
می توان به مطالعه چن و همکاران اشاره کرد ]8[. پیکتی معتقد 
اقتصادی  رشد  نرخ  از  باالتر  سرمایه،  بازدهی  نرخ  هرگاه  است 
باشد، نابرابری درآمدی افزایش می یابد؛ بنابراین افزایش نابرابری 
درآمدی که در چند دهه اخیر شاهد آن بوده ایم، نتیجه مستقیم 

کندتر شدن رشد اقتصادی بوده است ]12[.

بدبینی مالتوس، بنیان حضور متغیرهای جمعیتی در اقتصاد 
را شکل داده و سبب مطرح شدن نظریه های جمعیتی شده و 
پیشرفت های شگرفی را در تشریح مسائل اقتصادی ایجاد کرده 
اقتصاددانان معروفی مانند  است. نظریه های مطرح شده توسط 
جان استوارت میل، رابرت سولو و گری بکر نمونه هایی از این 
پیشرفت های نظری است که به گسترش نظریه گذار جمعیتی 
در  توسعه یافته  کشورهای  است.  کرده  توجهی  شایان  کمک 
مقایسه با کشورهای در  حال  توسعه سالخوردگی جمعیت را زودتر 
تجربه کردند؛ بنابراین نظریه گذار جمعیتی ابتدا در کشورهای 
توسعه یافته مطرح و به تشریح میزان تولد و مرگ ومیر زیاد به 
کم )سالمند شدن جمعیت( پرداخته و به مرور در کشورهای در 
حال توسعه نیز به آثار اقتصادی آن توجه شده است ]14 ،13[. 
علیرغم مطالعات زیادی که در زمینه تأثیر سالمندی بر متغیرهای 
گوناگون اقتصادی انجام شده است ]16-24 ،15 ، 12 ،10 ،2[، 
مطالعات اندکی به بررسی کانال های اثرگذار سالمندی جمعیت بر 

نابرابری درآمد پرداخته اند. 

گروبر و ویس رابطه سالمندی جمعیت و نابرابری درآمد را در 
یازده کشور عضو OECD طی دوره زمانی 1995-1980 بررسی 
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کردند. نتایج نشان داد که سالمندی موجب کاهش سهم منابع 
تخصیص یافته به سالمندان و افزایش نابرابری درآمد شده است 
]25[. نتایج مطالعه شیراهس نشان داد نابرابری درآمد در کشور 
ژاپن، بین خانوارهایی با اعضای سالمند از اواسط دهه 1980 به 
بعد کاهش یافته، در حالی که نابرابری در خانوارهایی با سرپرست 
جوان افزایش یافته است. این نتیجه، تحت تأثیر سیستم حمایت 

فامیلی از سالمندان در این کشور است ]26[. 

همچنین نتایج مطالعات انجام شده توسط بارت و همکاران، 
بیشاپ و همکاران، براون و پروس، دولس و همکاران، دروسدوسکی 
و همکاران و جونز رابطه مثبت بین سالمندی جمعیت و نابرابری 

درآمد در کشورهای با درآمد باال را نشان می دهند ]27-32[.

اگرچه در کشورهای در حال توسعه، میزان پیری جمعیت 
کمتر از کشورهای توسعه یافته است، اما در نتیجه کاهش سریع 
باروری و انتشار گسترده دانش پزشکی، گروه های مسن تر آنها 
با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای صنعتی رشد می کنند. 
همچنین ساختارهای اجتماعی و اقتصادی به طور قابل توجهی 
بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته متفاوت است؛ بنابراین 
میزان تأثیر پیری جمعیت بر نابرابری درآمد در یک کشور در حال 
توسعه ممکن است با یک کشور توسعه یافته متفاوت باشد ]33[.

نتایج پژوهش انجام شده توسط ژونگ نشان داد یکی از علل 
افزایش سالخوردگی  در کشور چین،  درآمد  نابرابری  گسترش 
جمعیت این کشور، متأثر از اجرای سیاست تک فرزندی از دهه 
1980 به بعد است. تجزیه شاخص نابرابری بر حسب گروه های 
سنی در این کشور نشان داد افزایش قابل توجه نابرابری درآمد 
در مناطق روستایی، متأثر از افزایش جمعیت سالمند است ]33[. 

ژانگ و شیانگ بعد از بررسی درآمد و هزینه های خانوارهای 
می گیرند  نتیجه  زمانی 2009-2003  دوره  طی  چین  شهری 
به  مربوط  چین،  در  درآمد  نابرابری  از  درصد  ده  حدود  که 
سالمندی جمعیت است ]34[. همچنین پژوهش های انجام شده 
ژانگ و  در کشورهای در حال توسعه توسط چن و همکاران، 
همکاران، و وانگ و همکاران تأثیر مثبت سالمندی جمعیت بر 

نابرابری درآمد را تأیید کردند ]35 ،11 ،8[. 

با این حال، پژوهش های اندکی مانند پژوهش های انجام شده 
توسط چو و جیانگ، مورلی و فیک رابطه سالمندی جمعیت و 
نابرابری درآمد را منفی ارزیابی کردند ]37 ،36 ،17[. همچنین 
کاروناراتن مشاهده کرد که رابطه بین رشد سالمندی و نابرابری 
درآمد در سریالنکا، در ابتدا مثبت است، اما با رشد سالمندی 

جمعیت، جهت معکوس به خود می گیرد ]38[. 

در ایران نیز محققان زیادی به مطالعه جنبه های مختلف آثار 
اقتصادی سالمندی جمعیت پرداخته اند. در پژوهش های انجام شده 
توسط راغفر و همکاران، باسخا و همکاران و همچنین میری و 
همکاران تأثیر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران مثبت 

ارزیابی شد ]39 ،4 ،2[. نتایج پژوهش یاوری و همکاران نشان داد 
تأمین اجتماعی و بازنشستگی، یکی از مهم ترین بخش هایی است 
که از تغییر ساختار سنی جمعیت در آینده متأثر خواهد شد. ادامه 
روند سالمندی جمعیت و افزایش هزینه های تأمین اجتماعی، 
منجر به افزایش مالیات ها و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. 
یکی از پیشنهادات این محققان برای مقابله با این اثرات، افزایش 

سن بازنشستگی است ]1[. 

پروین و همکاران با استفاده از آمار هزینه )درآمد( خانوارها در 
دوره 1394-1374 اقدام به بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر 
نابرابری در ایران کردند. نتایج این مطالعه نشان داد همراه با افزایش 
سن سرپرست خانوار، نابرابری درآمد بین گروه های سنی و نیز در 

گروه سالمند )خانوارهای باالی 65 سال( افزایش می یابد ]5[.

بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد تأثیر سالمندی جمعیت 
بر نابرابری درآمد در کشورهای مختلف متفاوت بوده و از نوع و 
کیفیت سیستم های حمایتی و بازنشستگی، قوانین بازنشستگی، 
منشأ درآمد دریافتی خانوارهای سالمند و... متأثر است. از سوی 
دیگر، جمعیت در یک اقتصاد اغلب از گروه های سنی مختلف 
تشکیل شده و در گروه های سنی مختلف، نابرابری درآمد اغلب 
متفاوت است؛ بنابراین تغییر در نسبت جمعیت یک گروه خاص 

ممکن است بر نابرابری کل اقتصاد تأثیر بگذارد ]40[. 

زمانی که تنها منبع درآمد خانوار حقوق و دستمزد باشد، در 
صورت فقدان یک سیستم حمایتی کارا، بدیهی است خروج از 
بازار کار، کاهش درآمد و رشد نابرابری را به  همراه خواهد داشت، 
اما در صورت وجود سیستم بازنشستگی کارآمد یا در صورتی 
که خانوارها به جز حقوق و دستمزد از درآمدهایی مانند ارث، 
بهره، سود و... بهره مند باشند، خروج از بازار کار، الزامًا به افزایش 

نابرابری درآمد منجر نمی شود.

اگرچه مطالعات متعددی در زمینه عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد 
در ایران صورت گرفته است، اما خأل مطالعاتی جدی در زمینه 
تأثیر ساختار سنی و سالمندی جمعیت بر نابرابری درآمد احساس 
می شود. به دلیل اهمیت موضوع و با توجه به فقدان مطالعات 
متعدد در این زمینه، در این مطالعه تالش شده تا تأثیر سالمندی 
جمعیت بر نابرابری درآمد ایران با استفاده از  داده های دوره زمانی 
با وقفه های گسترده2 بررسی  الگوی خود توضیح  97- 1349 و 
شود. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل کوتاه مدت 
به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا3 نیز برآورد شده است تا 
پویایی های کوتاه مدت و چگونگی رفتن به سمت تعادل بلند مدت 
بررسی شود. تفاوت در روش و مدل مورد استفاده و نیز قلمرو 

مکانی این تحقیق را می توان به عنوان نوآوری آن قلمداد کرد.

2. Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)
3. Error Correction Model (ECM)
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روش مطالعه

با توجه به اهمیت موضوع سالمندی و تأثیر آن بر نابرابری 
درآمد، مطالعه حاضر قصد دارد تا با استفاده از روش کتابخانه ای و 
با استفاده از داده های اقتصاد ایران اقدام به بررسی تأثیر سالمندی 
بر نابرابری درآمد کند. با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه 
الگوسازی تأثیر سالمندی بر نابرابری درآمد می توان دریافت که 
نابرابری  بر  اثرگذار  اقتصادی  و  جمعیتی  متغیرهای  مهم ترین 
درآمد عبارت اند از: سالمندی جمعیت، آموزش، تولید )درآمد( 
ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم و شاخص آزادسازی تجاری ]41 

 .]8، 9، 11، 33،

درآمد  نابرابری  اندازه گیری  برای  مختلفی  معیارهای  اگرچه 
وجود دارد، اما در بیشتر مطالعات داخلی و خارجی از ضریب 
جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد استفاده شده است ]35-

33 ،31 ،30 ،23 ،11 ،8 ،2[؛ بنابراین در این مطالعه از ضریب 
جینی به عنوان متغیر نشان دهنده وضعیت نابرابری درآمد در 
کشور استفاده شده است. متعاقب مطالعات تجربی صورت گرفته 
معادله نابرابری درآمد به صورت فرمول شماره 1 تصریح می شود 

 :]8، 9، 11، 19، 33[

.1

GINIt=α +β1 Ageingt+β2 Literacyt +β3 GDPt+β4 (GDPt 
)^2+β5 CPIt+β6 Opennesst+β7 Du+εt

طوری که در آن: 

Ageing )شاخص سالمندی(: همان گونه کـه پیشـتر نیــز 
بیــان شــد، دو مؤلفــه برای  ایجاد سالمندی، افزایش امید به 
زندگی و کـاهش نـرخ باروری هستند. هرچند سالمندی جمعیت 
در ایران، تاکنون به طور کامل بروز و ظهور نیافته است، اما افزایش 
تدریجی امید بـه زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد، عالئـم زودرس 
ایـن پدیده هستند؛ بنابراین با ترکیب این دو مؤلفه، مـی تـوان 
شاخصـی بـه دسـت آورد کـه نشـان دهنـده  رونـد سـالمندی 
جمعیت باشد. این شاخص نسبت جمعیت بـاالی 65 سال به 
جمعیت زیـر پانزده سـال است و نشانگر مسیر حرکت ساختار 

جمعیت در دهه های آتی است.

از  یکی  عنوان  به  سواد  سطح  باسوادی(:  )سطح   Literacy
مؤلفه های اصلی سرمایه  انسانی همیشه مورد توجه قرار دارد و از 
آن به عنـوان یکی از عوامـل کاهش نابرابری درآمد یاد می شود. 
در این مطالعه از نرخ ثبت  نام در دوره دوم تحصیلی به  عنوان 
شاخصی برای سطح باسوادی استفاده شده است. GDP  )تولید 
)درآمد( ناخالص داخلی سرانه(: تولید ناخالص داخلی سرانه و 
(GDPt) مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه است. استفاده از 

2

این دو متغیر مطابق با مبانی نظری تحقیق و برای بررسی فرضیه 
کوزنتس است.

CPI )شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی(: رشد بهای کاالها 
و خدمات مصرفی )نرخ تورم( از مهم ترین عوامل ایجاد نابرابری و 
فقر در جامعه است، زیرا در شرایط تورمی افرادی که درآمد اسمی 
ثابت دارند، مانند کارمندان دولت، دستمزد واقعی شان کاهش 
می یابد و قدرت خرید واقعی آنها کاسته مـی شـود و افـرادی 
کـه دارایی های ثابت از قبیل مسکن دارند، به طور معمول به 
ارزش دارایی هایشان اضافه می شود که این مسئله در واقع به 
نوعی انتقال دارایی از افراد دارای درآمد اسمی ثابت به افراد دارای 

سـرمایه فیزیکی به شمار می رود.

Openness )آزادسازی تجاری(: از نسبت صادرات و واردات به 
تولیـد ناخـالص داخلـی به عنوان شاخصی برای آزادسازی تجاری 
)شاخص باز بودن اقتصاد( یاد می شود. افـزایش سـهم تجـارت در 
کـل اقتصاد، با افزایش رقابت پـذیری در میـان بنگـاه هـای داخلی 
و خارجی عاملی در جهت تقویت بنیان های اقتصاد ملـی است و 

موجب ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری درآمد است.

نابرابری،  محاسبه  برای  درآمد(:  نابرابری  )شاخص   GINI
شاخص های متفاوتی تعریف شده است، اما در بیشتر مطالعات 
سطح  در  و  کشورها  در  درآمد  توزیع  وضعیت  بررسی  برای 
شکاف  که  چرا  می شود،  استفاده  جینی  ضریب  از  بین المللی 
درآمدی و چگونگی توزیع درآمد را نیز مشخص می کند و تنها 
ضریبی است که آمار و داده های آن در دسترس است. شاخص 
بیان  به صورت درصد  و معمواًل  است  و یک  بین صفر  جینی 
می شود. عدد صفر نشان دهنده برابری کامل است و باال رفتن این 

عدد به معنای نابرابری بیشتر است.

همچنیــن در فرمول شماره 1 متغیــر مجــازی ســال های 
انقـلـاب و جنــگ تحمیلــی ایـران و عـراق )Du( نیـز در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت. ایـن متغیـر نشـان دهنـده  تأثیـر شـرایط 

اجتماعـی و جنـگ بـر وضعیـت نابرابری در ایـران اسـت.

برای  است،  غیرخطی   1 شماره  فرمول  اینکه  به  توجه  با 
خطی سازی آن اقدام به لگاریتمی کردن متغیرهای توضیحی و 
متغیر وابسته )به اسـتثنای متغیـر مجـازی( مدل کردیم. استفاده 
از فرم لگاریتمی داده ها به جز خطی سازی مدل فواید دیگری نیز 
دارد. زمانی  که داده ها به صورت لگاریتمی وارد مدل می شوند، 
ضرایب تخمینی میزان تغییر در متغیر وابسته را به ازای یک 
درصد تغییر در متغیر توضیحی با فرض پایداری سایر متغیرها 
نشان می دهند. در این مدل ضرایب β1 تا β6 ، درصد تغییر در 
ضریب جینی را به ازای یک درصد تغییر در متغیرهای توضیحی 

نشان می  دهند که از آن تحت عنوان کشش هم یاد می شود. 

اندازه گیری  واحد  از  مستقل  به دست آمده  ضرایب  همچنین 
زیــر  صــورت  به  تحقیــق  نهایــی  مـدل  بنابراین  هستند؛ 
معرفــی می شود )حرف L قبل از متغیرها بیانگر لگاریتم است( 

)فرمول شماره 2(:
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.2

LGINIt=α+β1 LAgeingt+β2 LLiteracyt+β3 LGDPt+β4 
(LGDPt)

2+β5 LCPIt+β6 LOpennesst+β7 Du+εt

در فرمول شماره 2، جمله خطای معادله رگرسیون، عرض از 
مبدأ و t سال است. برای تخمـین ضـرایب، از داده های سری 
شده  استفاده  زمانی 97- 1349  دوره  در  ایران  اقتصاد  زمانی 
اسـت. آمار و اطالعات مربوط به همه متغیرها از سایت مرکز آمار 
ایران و سایت بانک جهانی 4 استخراج شد و همه داده ها به صورت 

ساالنه هستند.

وقفه در اقتصادسنجی بـه دالیـل مختلـف وجـود دارد. مهم ترین 
آنها را مـی تـوان شـامل ایسـتایی عادات انسان ها، مدت زمان الزم 
دنیای  در  موجود  تأخیرهای  درآمد،  شدن  فـرض  دائمی  برای 
نیروی  قراردادهای  و  قانونی  نهادی،  تکنولوژیک،  دالیل  واقعی، 
 کـار دانست. مدل هایی که شامـل وقفه  توزیـعی هستنـد، نوعی 
از مـدل هـای عّلـی پویـا هستند کـه دارای متغیرهای توضـیحی 
زیـاد بـا وفقـه هـای انـدک یـا وقفه های نامحدودی از یک متغیر 

به عنوان متغیرهـای توضیحی مورد استفاده قرار می گیرد. 

متغیرهـا  میـان  وجود هم خطـی  احتمال  وضـعیت  این  در 
پایین بودن درجات آزادی در مسـیر تخمـین،  وجـود دارد و 
اشـکال ایجاد خواهد کرد. در ایـن وضـعیت، امکـان تخمـین 
دقیــق پارامترهــا از طریــق روش حــداقل مربعــات معمـولی5 
وجـود نـدارد و استفاده از روش های مدل سازی بـا اسـتفاده از 
توزیـع وقفه، توصیه می شود ]2[. مــدل خــودتوضــیح بــا 
وقفــه هــای تــوزیعی )ARDL )p,q یکی از مدل های پویا است 
که برای انجام تحلیل هـای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت استفاده 
می  شود. عالوه بر آن، در نمونـه هـای کوچـک نیـز بـه دلیـل 
در نظـر گـرفتن پویایی های کوتاه مدت بین متغیرها، از کارایی 
بـاالیی برخوردار است ]42[. در مدل ARDL مرتبـه خـودتوضـیح 
برابـر p و مرتبه وقفه های تـوزیعی برابـر بـا q تعریـف شده است. 

)فرمول شماره 3(:

.3

 yt=α+β1 z1+∑i=1 β2i yt-i+∑ β3j zt-j+εtj=0

qp

از  تابعی   ، y وابسته  می دهد  متغیر  نشان   3 شماره  فرمول 
متغیرهای با وقفه از خود y و سایر متغیرهای توضیحی z است. 
جهت تخمین مدل با استفاده از روش ARDL ابتدا بایستی مانایی 
همه متغیرها بررسی شود، تـا این اطمینان حاصل شود کـه هـیچ 
یـک از متغیرهـا ایستا از مرتبه دو )I )2نباشد تا بدین وسـیله از 

نتـایج سـاختگی اجتنــاب شـود. 

 4.World Development Indicator s (WDI)
5. Ordinary Least  Square

I(2) بــر اساس مطالعه اوتــارا در صورت وجـود متغیرهای
در مدل، آماره F محاسبه شده، قابل اعتماد نیست؛ زیرا آزمـون 
F مبتنـی بـر ایـن فـرض اسـت کـه همـه متغیرهای موجود 
در مدل I(0) یا I(1) باشند ]22[. تجزیـه و تحلیـل با استفاده از 
روش ARDL ، مبتنـی بـر تخمین سـه معادله پویا6، بلندمدت7 
باید تعداد  ابتدا  پویا،  برآورد مدل  برای  و تصحیح خطا8 است. 
وقفه های بهینه مربوط به متغیرها را بر اساس یکی از معیارهای 
آکائیک )AIC(، شوارز بیزین )SBC(  و حنان کوئین )HQC( تعیین 
بلندمدت  الگوی  برآورد  پویا، جهت  الگوی  برآورد  از  کرد. پس 
بایستی وجود و یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای موجود 
در الگو آزمون  شود. برای انجام آزمون، مجموع ضرایب متغیر 
وابسته با وقفه در تخمین پویا از یک کسـر و بـر مجمـوع انحـراف 
معیـار ضـرایب مـذکور تقسـیم می شود. اگر قدر مطلق این کسـر 
از مقدار بحرانی جدول محاسـبه شـده توسـط بنرجی، دوالدو و 
مستر بزرگ تر باشد، فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت 
تأیید می شود. در این مطالعه جهت انجام مراحل تخمین مدل، از 

نرم افزار Eviews 10 استفاده می شود.

یافته ها

است.  ارائه شده  در جدول شماره 1  متغیرها  توصیفی  آمار 
مطابق این جدول میانگین ضریب جینی طی دوره 97- 1349 
مقدار 0/004 ± 0/41 بوده است. میانگین نرخ ثبت نام در دوره 
دوم تحصیلی )متوسطه( 2/58 ± 63/2 درصد است. در این دوره 
درآمد ملی سرانه بین 3638/3 دالر تا 10261/3 دالر نوسان 
داشته و شاخص قیمت مصرف کننده نیز بین 0/167 تا 550 
واحد نوسان داشته است. شاخص آزادسازی تجاری هم در این 

دوره بین 0/167تا 0/85متغیر بوده است. 

در این مطالعه از نسبت جمعیت بـاالی 65 سال به جمعیت 
زیـر پانزده سـال به عنوان شاخص سالمندی استفاده شده است. 
میانگین این شاخص در دوره مورد بررسی 0/009 ±  0/127 بوده 
است. به عبارتی نسبت جمعیت باالی 65 سال به جمعیت زیر 
پانزده سال طی این دوره زمانی از 0/063 در ابتدای دوره به 0/26 

در انتهای دوره افزایش یافته است.

 ابتدا به منظور جلوگیری از رگرسیون کاذب، مانایی داده ها 
فولر  دیکی  آزمون  از  منظور  بدین  گرفت.  قرار  آزمون  مورد 
تعمیم یافته9 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون مانایی در جدول 

شماره 2 گزارش شده است.

نتایج جدول شماره 2 نشان می دهد که متغیرهای لگاریتم 
ضریب جینی، لگاریتم شاخص سالمندی، لگاریتم تولید ناخالص 

6. Dynamic
7. Long-run
8. Error-Correction
9. Augmated Dickey Fuller (ADF)
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داخلی سرانه و لگاریتم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
سطح مانا نیستند و با یک بار تفاضل گیری مانا شده اند. متغیرهای 
تجاری  آزادسازی  شاخص  لگاریتم  و  باسوادی  سطح  لگاریتم 
در سطح مانا می باشند. با توجـه بـه اینکـه متغیرهـا انباشته 
از درجات صـفر و یـک هسـتند، می توان از روش خودتوضیح 
با وقفه های گسترده )ARDL(  برای تخمین مدل استفاده کرد. 
همچنین بـه منظـور بررسی شکست ساختاری در متغیرهای 
ایـن  در  انجـام شد کـه وجـود شکسـت  پرون  آزمـون  نامانا، 

متغیرها را تأیید نمی کند.

در این مطالعه برای تعیین وقفه بهینه از معیار شوارز بیزین 
بهینه  وقفه های  تعداد  در  زیرا  است؛  شده  گرفته  بهره   )SBC(
صرفه جویی می کند؛ بنابراین برای نمونه هایی با کمتر از پنجاه 
مشاهده بسیار مناسب است ]43[. نتایج حاصل از تخمین معادله 
با وقفه،  بـه شکل  وابسـته  )معادله ای کـه در آن متغیـر  پویا 
سمت راست معادله ظاهر مـی شـود( در جـدول شماره 3 آورده 
شده است. همان طور که جدول شماره 3 نشان می دهد مدل 
برآورد شده از R2 باالیی برخوردار است و به  این معناست که 

89 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی، 
توضیح داده شده است. همچنین تمام متغیرهای موجود در مدل 
معنادار هستند و آماره F که بیانگر معناداری کل مدل هست 
بـا اطمینان 100 درصد فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن همه 
ضرایب الگو را رد می کند. برای اطمینان از صحت اعتبار مدل، 
انتهای جدول شماره 4 گزارش  آزمون های تشخیصی الزم در 
شده است. آزمون های تشخیصی عدم وجود خودهمبستگی بین 
جمالت اخالل، شکل تبعی صحیح، توزیع نرمال جمالت پسماند 

و همسانی واریانس را تأیید می کنند. 

پس از برآورد الگوی پویا، جهت برآورد الگوی بلندمدت بایستی 
فرضیه وجود یا عدم وجود هم جمعی بین متغیرهای موجود در 
الگو آزمون  شود. در این مطالعه قدر مطلق مقدار بحرانی ارائه شده 
توسط بنرجی، دوالدو و مستر )2/936-( و آماره تی محاسباتی 
برای مدل مورد بررسی، برابر )3/879-( به دست آمد. با توجه 
به اینکه قدر مطلق تی به دست آمده از مقدار بحرانی ارائه شده 
توسط بنرجی، دوالدو و مستر بیشتر است، فرضیه صفر مبنی بر 
عدم وجود رابطه بلندمدت رد شده و فرضیه وجود رابطه تعادلی 

جدول 1. آمار توصیفی متغیرها در ایران طی دوره زمانی 1397- 1349

حداکثر حداقل میانگین±انحراف معیار متغیر

0/50 0/37 0/41 ±  0/004 GINI )شاخص نابرابری درآمد(

0/26 0/063 0/127 ±  0/009 Ageing )شاخص سالمندی(

86/8 26  63/2 ± 2/58 Literacy )سطح باسوادی(

10261/3 3638/3 5929/5 ±  233/5  GDP )تولید ناخالص داخلی سرانه( 

550 0/167  67 ±  17/12 CPI )شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی(

0/85 0/22 0/ 50±  0/019 Openness )شاخص آزادسازی تجاری(

منبع: یافته های پژوهش

جدول 2. نتایج آزمون مانایی بر اساس آماره دیکی فولر تعمیم یافته

متغیر
با عرض از مبدأ و روندبا عرض از مبدأ و بدون روند

مقدار بحرانی در آماره آزمون 
مقدار بحرانی در آماره آزمونوضعیت ماناییسطح 5 درصد

وضعیت ماناییسطح 5 درصد

LGINIt-2/90-2/01)I(1-3/74-3/21I(1)

LAgeingt-3/44-2/93)I(1-6/65-3/15I(1)

LLiteracyt-4/57-2/92)I(0-4/27-3/51I(0)

LGDPt-4/46-2/92)I(1-4/66-2/21I(1)

LCPIt-4/70-2/93)I(1-4/63-3/09I(1)

LOpennesst-5/42-2/92)I(0-5/37-3/50I(0)

 منبع: یافته های پژوهش
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ARDL(1,1,0,1,0,1,1,0) جدول 3. نتابج برآورد رابطه پویا

آماره تی ]احتمال[ضریبمتغیر

LGINI(-1)0/4513/186 ]0/003[

LAgeingt0/1131/853 ]0/060[

LAgeing_t (-1)0/0162/045 ]0/048[

LLiteracyt-0/218-3/214]0/000[ 

LGDPt0/3122/911 ]0/038[

LGDPt (-1)0/1262/424 ]0/020[ 

(LGDPt )
2-0/137-1/729]0/050[

LCPI_t0/0291/938 ]0/023[

LCPIt(-1)0/000471/880 ]0/068[

LOpennesst-0/0010-3/024]0/004[ 

LOpennesst(-1)-0/0013-2/477]0/001[ 

Du0/0421/402 ]0/321[

c-2/493-0/905]0/371[ 

Adjusted R-Squared=0/85R-Squared=0/89

F=24/7]000/0[D.W=2/047

 منبع: یافته های پژوهش

ARDL(1,1,0,1,0,1,1,0) جدول 4. نتایج برآورد ضرایب تصحیح خطا

آماره تی [Prob] ضریبمتغیر

D(LAgeing)0/0132/045 ]0/048[

D(LLiteracy)-0/152-1/917]0/032[

D(LGDP)0/3121/911 ]0/036[

D((LGDP)2)-0/137-1/729]0/047[ 

D(LCPI)0/0211/430 ]0/221[

D()-0/0012-3/024]0/004[ 

D()0/8092/011 ]0/034[

Ecm(-1)-0/448-3/866]0/000[

ARDL آزمون های تشخیصی مدل

آماره LM ]احتمال[آماره F ]احتمال[آزمون

)Serial Correlation( 0/124[2/009]0/384[1/913عدم وجود خودهم بستگی[

)Functional Form( 0/208[1/261]0/215[1/592تصریح فرم تبعی مدل[

)Normality( 0/351[2/065قابل کاربرد نیستنرمال بودن جمالت پسماند[

)Heteroskedasticity( 0/136[17/362]0/121[1/652ناهمسانی واریانس[

 منبع: یافته های پژوهش
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از  نتایج حاصل  تأیید می شود.  بین متغیرهای مدل  بلندمدت 
تخمین رابطه بلندمدت در جدول شماره 5 آورده شده است.

در بلندمدت همه متغیرها در سطح 95 درصد معنا دار بوده 
وجود  به  توجه  با  هستند.  برخـوردار  انتظار  مورد  عالئم  از  و 
رابطه  بلند مدت میان متغیرهـا، می توان از مدل تصحیح خطا 
)ECM( برای تعیین رابطه  میان نوسـانات کوتـاه مـدت و ضـرایب 
نوسانات  خطا،  تصحیح  الگوی  برد.  بهره  تعادلی  و  بلنـد مدت 
ارتباط  آنها  بلندمدت  تعادلی  مقادیر  به  را  متغیرها  کوتاه مدت 
می دهد و واکنش پویای کوتاه مدت بین متغیرهای الگو را نیز 
بررسی می کند. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا در جدول شماره 

4 آورده شده است.

بحث

نتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت که در جدول شماره 5 
گزارش شده است، نشان می دهد در بلندمدت افزایش جمعیت 
سالمند نابرابری درآمد را تشدید می کند. یک درصد افزایش در 
شاخص سالمندی )نسبت جمعیت بـاالی 65 سال به جمعیت 
زیـر پانزده سـال( در سطح معناداری 95 درصد، منجر به افزایش 

0/14 درصد ضریب جینی شده است. 

بـا توجـه بـه اینکـه آمارهـای سازمان ملل نشان می دهند 
ایـران در قرن بیست و یکم، سومین کشور جهـان از نظـر سـرعت 
رشـد پیری در جهـان خواهـد بـود و در دهـه هـای آتـی، آثـار 
مختلف اقتصادی این پدیده، دامان بخش های مختلـف اقتصاد 
ایران را خواهـد گرفـت، از اکنـون بایستی راه کارهای الزم برای 

مواجهه با آثـار بلندمدت ایـن پدیده اندیشیده شود ]2[.

تحقیقات  از  بسیاری  با  تحقیق  این  در  به دست آمده  نتایج 
و همکاران،  وانگ  و شیانگ،  ژانگ  پژوهش های  ازجمله  قبلی، 

چن و همکاران و همچنین دالس و همکاران که نشان می دهند 
سالمندی اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد، هم جهت است ]35 
،34 ،30 ،8[. همچنین نتایج این مطالعه، نتایج پژوهش انجام شده 
توسط پروین و همکاران که بر اساس آمار هزینه )درآمد( خانوارها 

در مناطق شهری و روستایی ایران انجام شده را تأیید می کند.

 آموزش و باسوادی هم به عنوان متغیر اصلی تشکیل دهنده 
توسعه انسانی در مدل تصریح شده است. این متغیر در بلندمدت، 
هم راستا با مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در این 
زمینه، آثار مثبتی بر بهبود توزیع درآمد سرانه ایران داشته است 
و نتایج مطالعات قبلی را تأیید می کند ]19 ،17 ،15[. بر اساس 
نتایج به دست آمده در این پژوهش، یک درصد افزایش در نرخ 
باسوادی منجر به 0/19 درصد کاهش ضریب جینی در بلندمدت 
شده است )سطح اطمینان 99 درصد(. به طور کلی، توزیع برابرتر 
آموزش به طور قابل توجهی در کاهش نابرابری درآمد نقش دارد. 
گسترش تحصیلی عامل مهمی در کاهش نابرابری آموزشی و در 

نتیجه نابرابری درآمد است.

تولید ناخالص داخلی سرانه در بلندمدت تأثیر منفی بر توزیع 
درآمد داشته و نابرابری درآمد را تشدید می کند. همچنین ضریب 
مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه نیز منفی به دست آمد و هر 
دو ضریب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار هستند؛ بنابراین 
در بلندمدت، فرضیه کوزنتس تأیید می شود. این موضوع با توجه 
به اینکه اقتصاد ایران در گروه کشورهای در حال توسعه بوده و 
مطابق فرضیه کوزنتس در مراحل اولیه توسعه، رابطه نابرابری 
درآمد و تولید سرانه مثبت است و در مراحل پایانی توسعه این 
رابطه منفی می شود، چندان غیرطبیعی به نظر نمی رسد. نتایج 
به دست آمده در این تحقیق با بسیاری از تحقیقات قبلی که در 

سایر کشورهای انجام شده هم راستا است ]44 ،8[.

ARDL(1,1,0,1,0,1,1,0) جدول 5. نتایج برآورد رابطه بلندمدت

آماره تی ]احتمال[ضرایبمتغیر

LAgeing0/1411/893 ]0/044[

LLiteracy-0/197-2/401]0/002[

LGDP0/16232/186 ]0/001[

(LGDP)2-0/2511-1/806]0/043[

LCPI-0/0214-1/914]0/029[ 

LOpenness-0/0062-1/849]0/018[ 

Du0/8152/15 ]0/033[

C-0/5482-0/849]0/401[

 منبع: یافته های پژوهش
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ضریب متغیر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نیز در 
 97 اطمینان  )سطح  مناسبی  معناداری  از  و  منفی  بلندمدت 
درصد( برخوردار است. با یک واحد افزایش در شاخص قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی در بلند مدت، نابرابری درآمد 0/021 
درصد افزایش می یابد. این نتایج منطبق با ادبیات اقتصادی و 
بسیاری از مطالعات قبلی است ]21 ،20 ،18[؛ زیرا در شرایط 
تورمی افرادی که درآمد اسمی ثابت دارند، مثل کارمندان دولت، 
بازنشسـتگان، مستمری بگیران و... دستمزد واقعی شان کاهش 
یافته و قدرت خرید واقعی آنها کاسته مـی شـود و افـرادی کـه 
دارایی های ثابت از قبیل مسکن، زمین، جواهرات و... دارند، به 
طور معمول به ارزش دارایی هایشان اضافه می شود که این مسأله 
در واقع به نوعی انتقال دارایی از افراد دارای درآمد اسمی ثابت 
به افراد دارای سـرمایه فیزیکی به شمار می رود؛ بنابراین تورم 

می تواند به افزایش شکاف درآمدی منجر شود. 

ضریب بازبودن اقتصاد در بلندمدت منفی بوده و در سطح بیش 
از 95 درصد اطمینان معنادار است. بر اساس ادبیات اقتصادی 
افزایش  طریق  از  تجاری  مبادالت  گسترش  و  اقتصاد  بازبودن 
و  تکنولـوژی  نیز گسترش  و  داخلی  بنگاه های  رقابـت پـذیری 
سرمایه هـای خـارجی در کشور، موجب کاهش نابرابری در کشور 
می شود. نتایج به دست آمده در این تحقیق هم جهت با بسیاری از 

تحقیقات قبلی انجام شده است ]45 ،24[. 

همچنین مشاهده می شود، آثار جنگ و انقالب نیز در الگوی 
بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار )سطح اطمینان96 درصد( بر 
نابرابری درآمد داشته و موجب تشدید نابرابری درآمد شده است.

بر اساس نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا که در جدول شماره 
4 آورده شده است در کوتاه مدت نیز همانند بلندمدت با افزایش 
سالمندی، نابرابری درآمد تشدید می شود. ضرایب همه متغیرها 
در الگوی تصحیح خطا همانند الگوی بلندمدت بوده و در سطح 

اطمینان 95 درصد معنادار هستند.

ضرایب مربوط به مدل تصحیح خطا نیـز از معنـاداری مناسبی 
که  می دهد  نشـان  خطـا  تصحیح  ضریب  هستند.  برخوردار 
44/8 درصد از عدم تعادل در درآمد سرانه از میزان بلندمدت 
آن در کوتاه مدت تصحیح می شـود و تقریبًا در دو دوره، بخـش 
عمـده ای از خطـای کوتـاه مدت جبران می شود و مدل به سمت 
تعادل بلند مدت حرکت خواهد کرد. به عبارتی اگر در کوتاه مدت 
یک شوک ایجاد شود در هر دوره تقریبًا 44/8 درصد انحراف 
ناشی از شوک از بین می رود و دوباره متغیرها به روند بلندمدت 
خود برمی گردند. منفـی بـودن ضریب تصحیح خطـا نشان دهنده 
این اسـت کـه هـر عـدم تعـادلی در الگـو در بلندمدت به سمت 
تعادل حرکت می کند.کوچک تر از یک بودن ضریب تعدیل بیانگر 

همگرایی مدل در کوتاه مدت است.

نتیجه گیری نهایی

بر  سالمندی جمعیت  اثرات  بررسی  با هدف  حاضر  مطالعه  
انجام  زمانی 1349-1397  دوره  طی  ایران  در  درآمد  نابرابری 
افزایش  از برآورد مدل نشان می دهد  شده است. نتایج حاصل 
افزایش  باروری و  جمعیت سالمند که خود پیامد کاهش نرخ 
امید به زندگی است، موجب تشدید نابرابری درآمد شده است. 
از سوی دیگر، سالمندی جمعیت تنها عامل اثرگذار بر نابرابری 
درآمد نیست و عواملی نظیر آموزش، تولید، تورم و جهانی شدن 
که در ادبیات اقتصادی به آن اشاره شده است نیز بر نابرابری 
اثرگذار هستند. در این مطالعه در کنار سالمندی جمعیت، تأثیر 
متغیرهای فوق بر نابرابری درآمد بررسی شد. نتایج نشان می دهد 
که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تأیید شده و آموزش و جهانی 
شدن نابرابری درآمد را کاهش می دهند، در حالی که رشد قیمت 

کاالها و خدمات نابرابری درآمد را تشدید می کند.

از آنجا  که در سال های آتی جمعیت سالخورده کشور با سرعت 
بیشتری رشد خواهد کرد، سالمندی جمعیت، نیروی بالقوه ای برای 
رشد نابرابری درآمد است؛ بنابراین پیش بینی تمهیدات الزم برای 
کـاهش آثـار منفـی سالمندی ضروری به نظر می رسد. بر اساس 
برنامه ریزی  کنار  در  بایستی  سیاست گذاران  به دست آمده  نتایج 
برای کاهش اثرات سوء سالمندی بر نابرابری درآمد نظیر افزایش 
بازار کار،  نرخ مشارکت سالمندان در  افزایش  بازنشستگی،  سن 
سرمایه گذاری در آموزش کارگران )آموزش هایی مبتنی بر نیازهای 
حال و آینده بازار کار( و... با سرمایه گذاری در آموزش و گسترش 
روابط تجاری با سایر کشورها و همچنین تثبیت شرایط اقتصادی و 
کنترل تورم موجبات کاهش نابرابری درآمد را فراهم آورند. با توجه 
به محدودیت های آماری، دسته بندی تفصیلی ساختارهای سنی 
و همچنین بررسی به تفکیک استانی امکان پذیر نبود. با توجه به 
رشد سالمندی جمعیت در دهه های آتی و تأثیر منفی این پدیده 
بر توزیع درآمد، نقش صندوق های بازنشستگی در کاهش نابرابری 

درآمد می تواند در مطالعات آتی پژوهشگران بررسی شد.
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این مقاله مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه تربیت مدرس قرار 
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حامی مالی

از رساله دکتری نویسنده اول در گروه  این پژوهش بخشی 
اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس تهران بوده است.

سمیه کوچک زاده و همکاران. تأثیر سالمندی جمعیت بر نابرابری درآمدی در ایران



408

پاییز 1400. دوره 16. شماره 3

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.
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