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 چکیده
باشد. مخارج دفاعی  موردتوجهنماید که تبیین عوامل مؤثر بر آن  اهمیت فزاینده موضوع نابرابری ایجاب می

تواند نابرابری را متأثر  های مختلف می عواملی است که از کانال ازجملههای دولت  بخشی از هزینه عنوان به
و تبیین شده  قرارگرفته موردتوجهج دفاعی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران سازد. در مقاله پیش رو اثر مخار

، فرضیه رابطه غیرخطی میان مخارج نظامی و توزیع درآمد مورد تأیید قرار آمده دست بهاست. بر اساس نتایج 
معکوس است؛ به این مفهوم که افزایش مخارج نظامی در  U صورت بهالذکر  گیرد. رابطه دو متغیر فوق می

مثبت تبدیل خواهد شد. نتایج آزمون علیت  صورت بهابتدا اثر منفی بر توزیع درآمد داشته اما در ادامه این اثر 
مدت و  نیز حاکی از آن هستند که میان مخارج نظامی و نابرابری درآمد در کوتاه VECMگرنجری و مدل 
طرفه از مخارج نظامی به نابرابری درآمد وجود دارد و همچنین در صورت بروز  بطه علیت یکبلندمدت یک را

 یجادشده از بین خواهد رفت.ااز عدم تعادل  66/6، در هر دوره به میزان مدت کوتاهیک تکانه در 

ی، مخارج دفاعی، توزیع درآمد، الگوی خود توضیح برداری، الگوی تصحیح خطای بردار واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1
ترین مقوالت اقتصادی عصر حاضر است، این اهمیت تا جایی است که  توزیع درآمد و ثروت یکی از مهم

دانند. اما علیرغم این  های اجتماعی و سیاسی می گران نابرابری را دلیل یا عامل جنبش بسیاری از تحلیل
سال گذشته روند افزایشی در جهان داشته است  966در ها حاکی از آن است که نابرابری  اهمیت، بررسی

که شاخص ضریب جینی در سال  یطور بهنابرابری درآمدی در ایران نیز بسیار باال بوده  .(2664، 6)پیکتی
درصد درآمد کشور را به  16در کشور قریب به  پردرآمدسه دهک  6934رسیده است. در سال  93/6به  6931

درصد  26برابر سهم  2/8درصد ثروتمندترین خانوارها از درآمد بیش از  26سهم اند و  خود اختصاص داده
ین خانوارها بوده است. این شرایط حاکی از لزوم مطالعه روی مقوله نابرابری و عوامل مؤثر بر آن درآمدتر کم

 است.
به لحاظ نظری و عملی  بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، فهرست بلندباالیی از متغیرها را به دنبال دارد که

، کسری بودجه، بیکاری،  است. رشد اقتصادی، تورم، مالیات شده اثباتها با توزیع درآمد تبیین و  ارتباط آن
ی(، نرخ ارز بخشی از محصول تکوری نیروی کار، درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی )برای اقتصادهای  بهره

زیع درآمد اثرگذار باشند. به این مجموعه باید متغیرهایی که توانند بر تو خیل متغیرهای کالنی است که می
پذیری، سهولت  نمایند )آزادی اقتصادی، رقابت سازی می یهمساختارهای اقتصادی موجود را نشان داده و 

 و ...( را نیز افزود. وکار کسب
های زیر متأثر سازد؛  التواند از کان یکی از متغیرهای کالن توزیع درآمد را می عنوان بههای دفاعی  هزینه

یجه تقاضای کل و اشتغال را درنتهای مرتبط با دفاع را افزایش داده و  تواند درآمد در بخش مخارج دفاعی می
تواند مخارج عمومی دولت  های نظامی می افزایش و از این طریق نابرابری را متأثر سازد؛ افزایش در هزینه

تواند به معنای  های نظامی می ی را کاهش دهد؛ اجزای مختلف هزینههای اجتماعی کاهنده نابرابر روی برنامه
که تقاضای نیروی کار  یهنگامهای مشخصی از جامعه تلقی شود؛ افزایش تقاضای دفاع  افزایش درآمد بخش

 تواند به افزایش دستمزد در این بخش منجر شود. است می کشش یب
است.  قرارگرفته مورداستفادهمخارج دفاعی و توزیع درآمد ها برای بررسی رابطه بین  ای از روش طیف گسترده

(، خود توضیح VAR( تا خود توضیح برداری )OLSای از حداقل مربعات معمولی ) ها طیف گسترده این روش
های علیت را شامل  ( و انواع آزمونCointegrationانباشتگی ) (، همARDLشده ) یعتوزهای  با وقفه

برای بررسی رابطه بین مخارج  VECMو  VARهای  ه از علیت گرنجری، و مدلشود. ما در این مطالع می
 ایم. دفاعی و توزیع درآمد بهره برده

شده است. پس از مقدمه در بخش دوم، ادبیات موضوع مرور شده و در آن به  یمتنظبخش  1مقاله حاضر در 
، مورداستفادهاست. در قسمت سوم پس از معرفی مدل  شده پرداختهبررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

و بخش پایانی نیز به  شده ارائهاست، در بخش چهارم، نتایج مدل  قرارگرفته موردتوجهها و دامنه تحقیق  داده
 یافته است. اختصاصگیری  نتیجه

                                                           
1
  Picketty 
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 . مروری بر ادبیات موضوع2
و هم در  توسعه درحالدرآمدی هم در کشورهای  های رو به افزایشی که درباره روند نابرابری نگرانی برخالف

کننده نابرابری درآمدی،  یینتعیکی از عوامل  عنوان بهیافته وجود دارد، نقش مخارج دفاعی  توسعهکشورهای 
توان ادبیات گسترده  رو نمی ینازااز توجه کافی هم در بعد نظری و هم در سطح تجربی برخوردار نبوده است. 

ای از مباحث را  وجود اندک مطالعات موجود طیف نسبتاً گسترده ینبااوضوع یافت. و منسجمی در خصوص م
 اند. پوشش داده

 . مبانی نظری2-1

مطالعات متعددی درباره رابطه بین نابرابری و نهادهای مختلف اقتصادی و سیاسی صورت گرفته است. 
ی دموکراسی سو بهبوده که حرکت  6(2666دموکراسی موضوع مطالعه گرادسستین، میالنویچ و یینگ ) ازجمله

اشاره داشت  2(6333توان به مطالعه رودریک ) ای دیگر می نمونه عنوان بهاند.  را عامل کاهش نابرابری دانسته
نمایند. همچنین مطالعات بسیاری روی  که ارتباط مثبت نهادهای دموکراتیک با دستمزدهای باالتر تأیید می

، دان، اسمیت و 63119رابطه بین مخارج نظامی و متغیرهای اقتصاد کالن نظیر رشد اقتصادی )چان، 
(، بیکاری )دان و 1،2666یداکیس، و کولیاس و مکر 26611، یلدریم، سزگین و اوکال، 26614ویلنباکل، 

( برابری 633166و هوکر و کنتر،  633666، بارکر، دان و اسمیت، 63323، آّبل 63368، آبل، 63361اسمیت، 
( فقر 266169(، اندازه بازار سیاه )بهمنی اسکویی و گسوامی، 266162قدرت خرید )بهمنی اسکویی و گسوامی، 

 ( صورت پذیرفته است.631161ت، گذاری )اسمی ( و سرمایه633864)هندرسون، 
با این وجود، مطالعات چندانی برای مستندسازی رابطه بین مخارج نظامی و نابرابری اقتصادی در دسترس 

در مطالعه خود رابطه بین  61(6334گردد که ابل ) برمی 6334نیست. سابقه پرداختن به این رابطه به سال 
زمانی آمریکا در دوره پس از جنگ ویتنام برآمد و  سری  مخارج نظامی و توزیع درآمد از خالل اطالعات

نتیجه گرفت که مخارج نظامی با افزایش نابرابری درآمد در ارتباط است. یکی از دالیل اصلی مطالعات اندک 
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های توزیع درآمد  در حوزه شاخص خصوص بهیاز برای مطالعه مزبور موردندر این حوزه را باید کمبود اطالعات 
 دانست.

ها در  توانند با یکدیگر از آن کانال های مختلفی وجود دارد که مخارج نظامی و نابرابری اقتصادی می نالکا
های نظامی و  الگوی یکتایی برای رابطه متقابل بین هزینه شده انجامارتباط باشند، اما مجموعه مطالعات 

گذاری،  علیت و هم عالمت تأثیر جهت همتوان گفت که  ی میطورکل بهدهند و  نمی ارائهنابرابری توزیع درآمد 
وجود، رابطه علی بین مخارج نظامی و توزیع  ینباادارای ابهام بوده و در مطالعات مختلف متفاوت هستند. 

 6 (2663های مختلفی مطرح باشد )لین و علی،  تواند از دیدگاه درآمد می

های مرتبط با دفاع را  رود مخارج دفاعی بتواند درآمد در بخش نخست، با توجه به دیدگاه کینزی، انتظار می
نابرابری درآمدی در دوران رکود  ازآنجاکهیجه تقاضای کل و اشتغال را افزایش دهد. درنتافزایش داده و 

درآمد مزبور این است که افراد فقیر یابد، داللت ضمنی افزایش  اقتصادی افزایش و در دوران رونق کاهش می
های  های رونق برخوردار خواهند بود. بنابراین افزایش هزینه از عواید بیشتری نسبت به افراد ثروتمند در زمان

 نماید. هایی را برای زندگی برابرتر ایجاد می نظامی فرصت
های اجتماعی  دولت روی برنامهتواند به هزینه کاهش مخارج عمومی  های نظامی می دوم، افزایش در هزینه

نظیر سالمت و آموزش که دارایی آثار مثبت روی برابری هستند، اتفاق افتاده باشد. در این شرایط بخش 
های  یجه مزایای ناشی از برنامهدرنتکند و  نهاد برای منابع محدود موجود رقابت می یک عنوان بهنظامی 

 1/6تصمیم به عدم افزایش  واسطه بهدولت هند را  2(2666ریز )نمونه د عنوان بهدهد.  اجتماعی را کاهش می
. قرارداد موردانتقادکه به دنبال مخارج نظامی باالتر بود،  یدرحالدرصد از تولید ناخالص داخلی خود به آموزش 

های متعددی وجود داشته باشد که اثر جانشینی جبری ناشی  همزمان کانال صورت بهحال ممکن است  یندرع
 افتد. فزایش مخارج نظامی به کار میاز ا

ی، تدارکات، کارکنانهای  سوم، مخارج نظامی کل ممکن است اثراتی که اجزای مختلف این مخارج )هزینه
تحقیق و توسعه، عملیات و تعمیر و نگهداری( دارند و گاه هم با یکدیگر متضاد هستند را پنهان نماید. 

 طور بهشود.  ی در حالت کلی به نیروی کار کم مهارت پرداخت میی نظامکارکنانهای  هزینه مثال عنوان به
یابد، افراد بیشتری )کارگران کم مهارت و فقیر(  های رکود اقتصادی وقتی بیکاری افزایش می خاص در دوره

ترتیب نابرابری  ینا بهی نظامی را افزایش داده و کارکنانهای  پیوندند و این امر هزینه به نیروهای نظامی می
های تحقیق و توسعه بیشتر احتمال دارد که نابرابری  دهد. اما تدارکات نظامی و هزینه اقتصادی را کاهش می

 ها به کارکنان ماهرتر پرداخت خواهد شد. اساساً این هزینه چراکهاقتصادی را افزایش دهد 
ش نظامی دارای توان یک رابطه علی را بین این دو مقوله تصویر نمود. فرض کنید که بخ یت میدرنها

دستمزدهای نسبتاً باالیی است. اگر نیروی کار بخش نظامی افرادی متخصص باشند و عرضه نیروی کار بی 
مدت افزایش  مدت یا میان کشش باشد، افزایش تقاضا برای دفاع پراکندگی دستمزدها را حداقل در کوتاه

ها  ای نیروهای نظامی به افزایش پرداخت، افزایش در تقاضا برخصوص بهیافته  توسعهدهد. در کشورهای  می
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است. به همین ترتیب افزایش  کشش یبشود، زیرا عرضه کار در بخش نظامی  در بخش نظامی منجر می
هایی  های هوابرد و کشتیرانی و سایر بخش تقاضا برای تدارکات به افزایش دستمزد مهندسان، کارکنان بخش

رود که  یجه انتظار میدرنتاند منجر خواهد شد.  داده یجاود که نیروهای متخصص مرتبط با دفاع را در خ
ی با افزایش همراه باشند. تعدیل بین بخشی در بلندمدت ممکن است این اثر را تا حدودی نابرابرهای  شاخص

های مرتبط با امور نظامی از دستمزدهای  کاهش داده و دستمزدها را تعدیل نماید. بالعکس اگر کارکنان بخش
در ابتدا برخوردار باشند، کاهش در مخارج دفاعی دستمزدهای نسبی ایشان را کاهش خواهد داد و  باالتری

رود که هرچه وابستگی بخش نظامی به  ی انتظار میطورکل بهیجه به کاهش نابرابری منجر خواهد شد. درنت
تری بوده و هرچه  غالبهای نظامی اثر  افزایش هزینه واسطه بهتجهیزات بیشتر باشد، اثر افزایش نابرابری 

حال بیشتر وابسته به  یندرعبخش نظامی کاربرتر بوده یا به عبارتی بیشتر وابسته به نیروی انسانی باشد و 
 های نظامی به کاهش نابرابری منجر شود. تولیدات نظامی داخلی کشور باشد، افزایش هزینه

ای از نابرابری اقتصادی به مخارج نظامی نیز متصور بود که این رابطه کمتر در  توان رابطه از سوی دیگر می
اقتصاد سیاسی، اگر نابرابری اقتصادی افزایش یابد، این امر  ازنظرگیرد.  قرار می موردبحثادبیات موضوع 

تواند تقاضا برای  یجه میدرنتباشد که های اجتماعی  تواند منبعی برای تنش ثبات کرده و می جامعه را بی
های نظامی  . بنابراین افزایش در هزینه6(2664تغییرات سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد )علی 

که  یهنگامشود. از این منظر  حفظ نظم اجتماعی موجود تصویر می منظور بهپاسخی از سوی طبقه حاکم 
 یابد. یز افزایش مینابرابری افزایش یابد، مخارج نظامی ن

متغیرهای زیادی مخارج نظامی و  چراکهروشن است که رابطه بین مخارج نظامی و نابرابری پیچیده است، 
که جهت علیت از  یهنگاماین رابطه  خصوص بهدهند.  های مختلف تحت تأثیر قرار می نابرابری را از کانال

های  نیز هست. از همین رو است که پژوهشگران روشتر  مخارج نظامی به نابرابری توزیع درآمد است پیچیده
اند. در ادامه بخشی از  یافته دستمتفاوتی را برای بررسی این رابطه امتحان کرده و البته به نتایج متفاوتی نیز 

 شود. می ارائهها در این خصوص  ترین یافته مهم

 . پیشینه پژوهش2-2
های نظامی و متغیرهای کالن اقتصادی،  ابطه رشد هزینهینه ردرزممطالعات متعدد داخلی و خارجی  تاکنون

ها از  ی از آنتوجه قابلاست که تعداد  شده انجامهمچون رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و اثر ازدحام بیرونی 
های دفاعی روی رشد  اند. اولین مطالعه تجربی در خصوص اثرات هزینه استفاده کرده 2انباشتگی تحلیل هم

 6316متحده برای دوره  یاالتاهای آماری  انجام شد. وی با استفاده از داده 9(6318بنوات )اقتصادی، توسط 
  ، بین هزینه دفاعی و رشد اقتصادی ارتباط مثبتی را به دست آورد.6311الی 

                                                           
1  Hamid Eltgani Ali 
2  Cointegration analysis  
3   Benoit 
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شده است که بر اساس ماهیت  یطراحبرای بررسی آثار مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، الگوهای متعددی 
دهنده سرمایه  یلتشکعرضه و تقاضای  طرف بههایی که  اند: دسته اول، مدل شده یمتقسخود به سه دسته 

. دسته دوم، 6(2662راموس، -مدت توجه دارند )مورالس یانمکننده رشد اقتصادی در  یتهداعامل  منزله به
پردازند )اتکینسون،  های اقتصاد می دفاعی بر سایر بخشهایی هستند که به مطالعه آثار خارجی بخش  مدل

دانند که  هایی هستند که امنیت را نوعی کاالی عمومی می . دسته سوم، مدل2(2662کولیاس و نیکوالیدو، 
 &, گلخندان, یی)موالیررقابتی بودن در مصرف، در آن وجود دارد غخصوصیات غیرقابل استثنا کردن و 

 .(6939گلخندان, 
است که شاید به دلیل  شده انجامهای نظامی بر توزیع درآمد و نابرابری مطالعات کمتری  در مورد اثرات هزینه

توان از  می شده انجامبرابری درآمد باشد. در مطالعات خارجی های سری زمانی در مورد نا محدود بودن داده
متحده آمریکا در دوره زمانی پس از جنگ ویتنام  یاالتانام برد که با بررسی جامعه آماری  9مطالعه جان اَبِل

های سری زمانی و روش رگرسیونی حداقل مربعات  با استفاده از داده 6336الی  6312های  یعنی از سال

های نظامی باعث افزایش نابرابری در جامعه  رسد که افزایش هزینه به این نتیجه می (OLS)معمولی 
های کمتری برای زنان نسبت به مردان وجود دارد. همچنین  در قراردادهای نظامی فرصت چراکهشود؛  می

 شود.  می ها گشته و باعث افزایش نابرابری های نژادی نیز باعث تفاوت در دریافت عالوه بر آن تفاوت
توسط سیگلی  6383الی  6393متحده آمریکا در بازه زمانی  یاالتاهمچنین در مطالعه دیگری که در 

تواند دلیلی  انجام شد، این نتیجه به دست آمد که بودجه نظامی با کسری بودجه مرتبط است که می 4(6331)
 های مختلف جامعه باشد. برای انتقال درآمد میان گروه

افزایش مخارج نظامی در ترکیه با بدهی سهام  دهد که  نشان می 1(2661ل تحقیقات کاراگل )اما در مقاب 
باالتری همراه است که با افزایش نرخ بهره، باعث افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد و موجب توزیع مجدد 

ارج نظامی سبب ی صاحبان سرمایه خواهد شد. بنابراین مخسو بهتر جامعه  های پایین درآمد از سمت بخش
انباشتگی یک سیستم  وتحلیل هم یهتجزنابرابری بیشتر توزیع درآمد خواهند شد. در این تحقیق پس از 

 است. شده استفادهی و تجزیه واریانس ا لحظهتوابع واکنش  معادالت چند متغیره، 

 UTIP-UNIDOهای  ای با استفاده از داده در مقاله 1(2661علی )
برای نابرابری درآمدی و با استفاده از  1

برای کشورهای جهان، به این نتیجه رسید که افزایش در مخارج  6381-31های پانل در بازه زمانی  داده
 نظامی باعث افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد.

                                                           
1 Morales-Ramos 
2 Athanassiou, Kollias, Nikolaidou, & Zografakis 
3 John D Abell 
4 Seiglie 
5 Karagol 
6 Hamid E Ali 
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بی جهت تکمیل یا کند و همچنین از روش درون تری را بررسی می نابرابری درآمدی وسیع 2(2668دالماناتی )
برای هند، پاکستان،  2661الی  6311پانل برای دوره   کند. وی در تحلیل داده ها استفاده می مجموعه داده

یر مثبتی بر نابرابری تأثیابد که مخارج نظامی  یدرمسریالنکا و بنگالدش و با کنترل متغیرهای اقتصاد کالن 
 درآمدی دارند.

 6311رابطه میان کسری بودجه، مخارج دولت و توزیع درآمد را در دوره زمانی 9 (2668ای اوزسوی ) در مقاله
ای مشتق شده از  های لحظه و واکنش4دهد. وی از مدل خودرگرسیونی برداری ی قرار میموردبررس 2664الی 

VAR های انتقالی در  کند. این مطالعه سهم پرداخت برای این آزمون کردن این رابطه استفاده میGNP  را
رسد که رابطه مستقیمی میان مخارج نظامی  بازتابی از توزیع درآمد استفاده کرده و به این نتیجه می عنوان به

کمتر و کسری بودجه وجود دارد. بنابراین افزایش بودجه نظامی موجب افزایش بودجه شده و بالتبع موجب 
هد شد که نتایج این مطالعه با مطالعات اَبل یتاً افزایش نابرابری درآمدی خوانهاهای انتقالی و  پرداخت شدن

 ( همسو است. 6331( و سیگلی )6334)
جهت بررسی علیت میان مخارج نظامی و نابرابری  ARDLبا استفاده از روش   1(2663) هیمیسا و همکاران

های  ز دادها 2661الی  6316درآمدی در مالزی، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین، کره جنوبی و هند در بازه زمانی 
UTIP_UNIDO در کشور مالزی و دوطرفه   طرفه استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که رابطه علی یک

 شده، رابطه علی برقرار نیست. برده نامدر کشور سنگاپور برقرار است و در باقی کشورهای 
کشور  18می را برای تری علیت میان نابرابری درآمدی و مخارج نظا ( در تحقیق جامع2663لین و علی )

های پروژه  بررسی کردند. در این تحقیق از دو مجموعه از داده 6333الی  6381جهان و در بازه زمانی 
EHIIو  UTIP-UNIDOنابرابری دانشگاه تگزاس استفاده کردند یعنی از 

از مدل رگرسیونی  ها آن. 6
VAR داد که رابطه مستقیمی بین مخارج  می و آزمون علیت گرنجر پنل استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان

  دفاعی و نابرابری درآمدی برقرار است.
رابطه میان نابرابری درآمدی و مخارج دفاعی را در تایوان بررسی  1(2664در مطالعه دیگری ولدرافایل )

، 2666لی ا 6311گر بلندمدت برای بازه زمانی  جمعی و چهار تخمین در هم 8ها با انجام آزمون کرانه کند. یم
مستقیم و  صورت بهیابد. مخارج دفاعی  به رابطه بلندمدتی میان متغیرهای نابرابری و مخارج دفاعی دست می

 گذارند. آماری معناداری بر نابرابری درآمدی در تایوان تأثیر می ازنظر

                                                                                                                                              
1

 نابرابری برای تایل شاخص که هستند تگزاس دانشگاه در نابرابری پروژه از بخشی  UTIP-UNIDOهای داده مجموعه 
 .دارد خود در 2668-6319 زمانی بازه در را کشورجهان 618 در دستمزد

2 Vadlamannati 
3 Özsoy 
4 Vector Autoregressive 
5 Hirnissa, Habibullah, & Baharom 
6 Estimated Household Income Inequality Data Set 
7 Wolde-Rufael 
8 Bounds test 
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 روش تحقیق .3
عرضه و  برطرفهم  درمجموعتواند از مجاری مختلف که  یم، مخارج نظامی شده انجاممطالعات  بر اساس

تقاضای اقتصاد مؤثر هستند بر نابرابری اقتصادی اثرگذار باشد. الگوی مطالعه حاضر به پیروی از  برطرفهم 
مثال: رضا و همکاران،  طور بهاست )  شده گرفتهزیر درنظر  صورت بهدر این حوزه  شده انجامی ها پژوهش

26616:) 

(6                             )                                                                 ( , )t t tIE f ME Y  (6) 

رشد اقتصادی هستند. بر اساس رابطه  دهنده نشان Yمخارج نظامی و  MEنابرابری درآمد،  IEدر رابطه فوق 
 زیر تصریح کرد: صورت بهتوان الگوی تحقیق را  فوق می

   (2                                                      )1 2 3t t t tLn IE LnME LnY        

زمانی بازده در ها  داده ی. دوره زماناند شده یآور جمع یا به روش کتابخانه یآمار یها پژوهش، داده یندر ا
بر این اساس از متغیر ضریب جینی برای  بر اساس حداکثر اطالعات است.ساالنه و صورت  به 6916-6931

لحاظ اثر تغییر میزان رشد  منظور بهنشان دادن میزان نابرابری درآمد، از متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه 
لگاریتمی هستند(.  صورت بهمتغیرها است )تمامی  شده استفادهاقتصادی و از مخارج نظامی سرانه دولت 

آزمون وجود رابطه غیرخطی میان مخارج نظامی و نابرابری درآمد، از توان دوم متغیر مخارج  باهدفهمچنین 
 زیر خواهد بود. صورت بهاست. در این شرایط معادله فوق  شده استفادهمتغیر مستقل  عنوان بهنظامی 

 (9) 

زمانی که متغیرهای ایستا  ها آنبل بین متغیرها و همچنین بررسی علیت شناخت و بررسی اثر متقا منظور به
 VECMو در صورت نامانا بودن متغیرها باید از مدل     یری از مدل گ بهرهشده وجود داشته باشد، 

بایستی از  VECMبه نامانا بودن متغیرها قبل از استفاده از الگوی   با توجهاستفاده کرد. در پژوهش حاضر 
هیچ  به این صورت که اگر میان متغیرهای نامانادر میان متغیرها اطمینان حاصل نمود.  بلندمدتوجود رابطه 

امکان تخمین ضرایب بلندمدت و بررسی علیت میان متغیرها بردار هم انباشتگی وجود نداشته باشد، الگوی 
تفاضل مرتبه اول متغیرها عمل کرده و در چنین حالتی رو با توجه به اینکه الگو بر روی  ینازا. باشد فراهم نمی

کنند و این  های نادرست بروز و ظهور پیدا می شود، قضاوت ینماطالعات بلندمدت لحاظ  ازآنجاکه
 دهند.  جهت رابطه علیت را هدف قرار می درواقعهای نادرست  قضاوت

                                                           
1 Raza, Shahbaz, & Paramati 

2
1 2 3 4t t t t tLn IE Ln ME Ln ME LnY        
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بررسی وجود هم انباشتگی میان نابرابری درآمد و  منظور بههای تخمین مختلفی  در چارچوب نظری، روش
روش  ازجملهها های مبتنی به بررسی باقیماندهتوان به روشهای آن وجود دارد که از آن جمله میکننده تعیین

درستنمایی  حداکثراز روش تخمین  ها آنانگل و گرنجر و روش یوهانسون و یوسلیوس اشاره کرد که در 
انباشتگی به روش یوهانسون مستلزم این است که طول وقفه بهینه  های هم فاده از تحلیلاستشود.  استفاده می

های روابط  ینتخمتا آنجاست که نتایج  مسئله( معین گردد. اهمیت این VARدر مدل خودرگرسیون برداری )
اگر طول وقفه  مثال عنوان بهدارند.  VARبرای الگوی  شده انتخاببلندمدت حساسیت باالیی به طول وقفه 

از  شده انتخابگردد و اگر طول وقفه  از طول وقفه واقعی کمتر باشد، اریب در نتایج حاصل می شده انتخاب
ها را سبب  ی اضافی در مدل خود رگرسیون برداری، ناکارایی تخمینها وقفهطول وقفه واقعی بیشتر باشد، 

ر نخواهند بود. در پژوهش حاضر با توجه به حداقل دا یمعنی باالتر متغیرها ها وقفهآماری  ازنظرشود و  می

، تعداد               بیزین، حنان کوئین و حداکثر مقدار تابع  -معیارهای آکائیک، شوارتز 

تعیین  VAR های بهینه در مدل یت بعد از تعیین تعداد وقفهدرنهاکنیم.  ی بهینه متغیر را تعیین میها وقفه

یوسلیوس استفاده  –اولویت دارد. برای بررسی این موضوع از روش یوهانسون  انباشتگی تعداد بردارهای هم
بوده و در رابطه با روند بردار  مبدأمتغیرهای قطعی عرض از  واردکردنمستلزم  مسئلهکنیم. این  می
 (.6918گیری کرد که برای آن نیز پنج الگو وجود دارد. )نوفرستی  یمتصمانباشتگی باید  هم

 تحقیق. نتایج 4
گیری ضرایب معادله فوق در ابتدا الزم است مانایی متغیرها مورد آزمون قرار گیرند. در اینجا از  اندازه منظور به

و نتایج آن در جدول زیر آورده شده است. بر اساس  شده استفادهبرای این منظور  PPو  ADFآزمون 

 .هستندزیر تمامی متغیرها نامانا  ی جدولها داده
 ( نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون6)جدول شمار 

 متغیر
ADF PP 

 ٪1سطح بحرانی  آماره آزمون ٪1سطح بحرانی  آماره آزمون

tIE 8/2- 1/9- 1/2- 1/9- 

tME 8/2- 1/9- 6/9- 1/9- 

PrtGD 8/6- 1/9- 6/6- 1/9- 

tIE 4/1- 1/9- 6/63- 1/9- 

tME 3/9- 1/9- 6/1- 1/9- 

tGDPr 9/4- 1/9- 6/4- 1/9- 

      : محاسبات تحقیقمنبع 
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( تخمین زده شود. در این مدل 9بر نابرابر درآمد الزم است معادله ) اثرگذاریری اثر متغیرهای گ اندازه منظور به

2یرخطی اگر غ 0   3و 0   باشد، به این مفهوم است که مخارج نظامی موجب کاهش نابرابری

3درآمد خواهد شد. همچنین اگر 0   2و 0   اثر مثبت مخارج نظامی دولت بر  دهنده نشانباشد

2 یت اگردرنهانابرابری درآمد است.  0   3و 0   باشد فرضیه رابطه میان مخارج نظامی و نابرابری

2 معکوس و اگر U صورت بهدرآمد  0   3و 0   صورت بهباشد این رابطه U  خواهد بود. نتایج

 آورده شده است. 2تخمین الگو در جدول 
 ( نتایج تخمین ضرایب الگوی تحقیق2جدول )

 متغیر
 مدل تحقیق

 T آماره ضریب

c 23/6 2/2 

tME 62/6 *81/6 

2
tME 691/6 *84/6 

tGDPr 24/6 4/9 

 دار است یمعندرصد  66* در سطح                                                    

2دار بودن ضریب متغیر  یمعنبر اساس نتایج جدول فوق، با توجه به 
tME  فرضیه رابطه غیرخطی میان

دهند که رابطه دو متغیر  گیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان می مخارج نظامی و توزیع درآمد مورد تأیید قرار می
معکوس است. به این مفهوم که افزایش مخارج نظامی در ابتدا اثر منفی بر توزیع درآمد  U صورت بهفوق 

 مثبت تبدیل خواهد شد. صورت بهداشته اما در ادامه این اثر 

 VECMبودن متغیرها از مدل  I(1)بررسی رابطه علیت متغیرهای پژوهش و با توجه به  منظور بهدر ادامه 

تعداد وقفه بهینه برای تخمین بر اساس معیار  VARاست. برای این منظور با استفاده از الگوی  شده استفاده
است. در ادامه برای اطمینان از  1، تعداد وقفه بهینه شده انجامشوارتز محاسبه گردید. بر اساس محاسبات 

انباشتگی میان متغیرها از روش یوهانسون استفاده گردید که نتایج در ادامه آورده شده است.  وجود رابطه هم
 1سطح اطمینان  در( که مربوط به آزمون ماتریس اثر و مقادیر ویژه هستند، 4( و )9جداول ) بر اساس نتایج

به این رد گردیده  رهای مدلبین متغی تبردار هم انباشتگی یا رابطه بلندمد سه رضیه مبنی بر وجودفدرصد 
 سه است.تعداد بردارها در هر دو آزمون مـاتریس اثـر و حـداکثر مقـادیر ویـژه، برابـر مفهوم که 
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 ( نتایج مربوط به آزمون اثر9جدول )  

 آزمونمقدار آماره  فرضیه مقابل فرضیه صفر
مقدار بحرانی در سطح 

31% 
ارزش احتمال در سطح 

31% 

0R  1R  2/624 8/41 666/6 

1R  2R  3/14 1/23 666/6 

2R  3R  3/29 1/61 626/6 

3R  4R  4/4 8/9 691/6 

 : محاسبات تحقیقمنبع

 ( نتایج مربوط به آزمون حداکثر مقادیر ویژه4جدول )

 مقدار آماره آزمون فرضیه مقابل فرضیه صفر
مقدار بحرانی در سطح 

31% 
ارزش احتمال در سطح 

31% 

0R  1R   9/13 8/41 666/6 

1R  2R  3/96 1/23 666/6 

2R  3R  1/63 1/61 666/6 

3R  4R  4/4 8/9 621/6 

 : محاسبات تحقیقمنبع

شود. به  می توانـد علّـت گذشـته باشـد، شـروع آزمون علّیت گرنجر با این فرض منطقی که آینـده نمـی

نسبت به حالتی که از آن  با دقّت بیشتری tX با استفاده از مقادیر گذشته tY عبارتی چنانچه مقادیر جاری

اما به اعتقاد  .گویند می tY گرنجری تیرا علّـ  tXصورتبینی شود، درایـن شود پیش مقادیر استفاده نمی

حداقّل در  ،گرنجری مر، علّیت به مفهویگرنجر، در صورت وجود یک رابطه هم انباشتگی بین دو متغ
بر این اساس، آزمون علیت گرنجری متغیرهای ها وجود خواهد داشت.  یا دوطرفه بین آن طرفه یک جهت یک

 زیر هستند: صورت بهتحقیق 

از  یعلّ رابطه یککه  دهد می نشان تولید و مخارج نظامی توزیع درآمد، یرهایگرنجر برای متغ یتآزمون عل
در  این آزمون حال ینباا. وجود دارد توزیع درآمد بـه سـمتو مخارج نظامی  (اقتصـادینرخ رشد ) یاخلد تولید

( 1) آزمـون در جـدول ینحاصل از ا یج. نتابرقرار نیست مخارج نظامی از توزیع درآمد به یتمورد رابطه عل
 شود. میمشاهده 
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 نظامی( آزمون علیت گرنجر برای متعیرهای توزیع درآمد و مخارج 1جدول )

 نتیجه احتمال دو-آماره کای tIEفرضیه صفر : متغیر وابسته 

 tIEعلیت گرنجر  tGDPrمتغیر 

 نیست
 رد فرضیه 666/6 6/28

 رد فرضیه 666/6 1/23 نیست tIEعلیت گرنجر  tMEمتغیر 

 نتیجه احتمال دو-آماره کای tMEفرضیه صفر : متغیر وابسته 

 عدم رد فرضیه 69/6 1/3 نیست  tMEعلیت گرنجر tIEمتغیر 

  tMEعلیت گرنجر  tGDPrمتغیر 

 نیست
 رد فرضیه 69/6 4/69

 مأخذ: محاسبات تحقیق

پـردازد،  مدت می روابط متغیرها در کوتاه آزمـون علیـت گرنجـر بـه بررسـی که ییبا توجه به مطالب ذکرشده و ازآنجا
گـذارد،  اثـر مـی نابرابری درآمدبر  مخارج نظامی و رشد اقتصادی مـدت گیـری کـرد کـه در کوتـاه تـوان نتیجـه مـی
 ثیری نـدارد.أتـ مخارج نظامیمدت بر  در کوتاه توزیع درآمدآنکه  حال

هم انباشته باشند، همـواره یک الگوی تصحیح خطای  Ytو Xt کنند که اگر دو متغیر  ( بیان می6381) انگل و گرنجر
متغیرها از یک مدل تصحیح بررسی علیت گرنجری بین توان برای  مـی یجهها وجود خواهد داشت. درنت برداری بین آن

از رابطـه هـم انباشـتگی  توان می خطای برداری استفاده کـرد. در این حالت جمله تصحیح خطـا بـا یـک وقفـه را
یک متغیر مستقل وارد الگو نمود. در این حالت، فرم  عنوان بهو  متغیرها در هر الگو استخراج کرده بلندمـدت میـان

چند متغیره از  VECM( به شکل یک الگوی ECMجمله تصحیح خطا ) باوجودیافته آزمون علیت گرنجری  یمعمت
 زیر است. صورت به pدرجه 

   

11, 12, 13, 14, 11 1

121, 22, 23, 24,2 2

2 2
3 331, 32, 33, 34,1 1

4 41, 42, 43, 44, 1

1 1
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جمله تصحیح خطا و  tECTضرایب الگو،  isجمله اخالل،  tدر رابطه فوق  1  عملگر وقفه است. بر

توان نتیجه گرفت که علیت گرنجری بلندمدت بین  دار باشد، می یمعناساس این روش، اگر ضریب جمله تصحیح خطا 
 .6(2666مستقل وجود دارد )تینجی و لینجی تمام متغیرهای توضیحی و متغیر 

دار  و معنی – 66/6در پژوهش حاضر نتایج محاسبات نشان دادند که ضریب تصحیح جمله خطا برای نابرابری درآمد 

از  66/6، در هر دوره به میزان مدت کوتاه(. به این مفهوم که در صورت بروز یک تکانه در P_Value=-3.4باشد ) می
این مفهوم است که علیت گرنجری از  خطابهدار بودن ضریب تصحیح  یمعنادشده از بین خواهد رفت. یجاعدم تعادل 

متغیرهای لحاظ شده در الگو به سمت متغیر وابسته )توزیع درآمد( برقرار است. به نحو مشابه، بر اساس نتایج ضریب 
توان بیان کرد که  بر اساس این نتیجه می قعدرواآمد.  به دستمعنی  یبو  13/6تصحیح خطا برای متغیر مخارج نظامی 

طرفه از مخارج نظامی به نابرابری  و بلندمدت یک رابطه علیت یک مدت کوتاهمیان مخارج نظامی و نابرابری درآمد در 
 درآمد وجود دارد.

 گیری . نتیجه5
مختلف محسوب های اخیر در کشورهای  ترین موضوعات اقتصادی در دهه توزیع درآمد و ثروت از مهم

های  گران، نابرابری درآمد را دلیل یا عامل جنبش گردد. این اهمیت تا جایی است که بسیاری از تحلیل می
سال  966ها حاکی از آن است که نابرابری در  اما علیرغم این موضوع، بررسی؛ دانند اجتماعی و سیاسی می

یکی از متغیرهای کالن،  عنوان بهها و  های دفاعی دولت گذشته روند افزایشی در جهان داشته است. هزینه
رتبط با های م تواند درآمد در بخش های زیر متأثر سازد؛ مخارج دفاعی می تواند از کانال توزیع درآمد را می

یجه تقاضای کل و اشتغال را افزایش و از این طریق نابرابری را متأثر سازد؛ درنتدفاع را افزایش داده و 
های اجتماعی کاهنده نابرابری را  تواند مخارج عمومی دولت روی برنامه های نظامی می افزایش در هزینه

های مشخصی از جامعه  فزایش درآمد بخشتواند به معنای ا های نظامی می کاهش دهد؛ اجزای مختلف هزینه
تواند به افزایش دستمزد  است می کشش یبکه تقاضای نیروی کار  یهنگامتلقی شود؛ افزایش تقاضای دفاع 

قرار  موردتوجهدر این بخش منجر شود. در مقاله حاضر اثر مخارج دفاعی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران 
، فرضیه رابطه غیرخطی میان مخارج نظامی و توزیع درآمد مورد تأیید قرار هآمد دست بهگرفت. بر اساس نتایج 

معکوس است؛ به این مفهوم که افزایش  U صورت بهالذکر  که رابطه دو متغیر فوق صورت یناگیرد. به  می
هد شد. مثبت تبدیل خوا صورت بهمخارج نظامی در ابتدا اثر منفی بر توزیع درآمد داشته اما در ادامه این اثر 

نیز حاکی از آن هستند که میان مخارج نظامی و نابرابری  VECMنتایج آزمون علیت گرنجری و مدل 
طرفه از مخارج نظامی به نابرابری درآمد وجود دارد و  مدت و بلندمدت یک رابطه علیت یک درآمد در کوتاه

یجادشده از بین ااز عدم تعادل  66/6، در هر دوره به میزان مدت کوتاههمچنین در صورت بروز یک تکانه در 
 خواهد رفت.

                                                           
1  (Tingi & Lingii, 2011) 
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