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یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ،کنترل وضعیت نابرابری درآمدی است؛ زیرا وظیفه توزیعی حکم
میکند دولت به منظور کاهش نابرابری ،چگونگی تغییرات درآمد افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای
موجود ،تجزیه و تحلیل کند .عوامل گوناگونی می توانند منجر به ایجاد نابرابری درآمدی و تشدید آن شوند.
بر اساس مطالعات انجام شده ،یکی از عواملی که می تواند بر پدیده فقر و نابرابری در جوامع مختلف
تأثیرگذار باشد ،رشد اقتصادی ناشی از توسعه بازارها و مؤسسات مالی است ) .(Beck, T. et al 2007به
عالوه توسعه مالی به طور مستقیم نیز میتواند بر الگوی توزیع درآمد اثرگذار باشد .بنابراین فقدان دسترسی
به منابع مالی به عنوان یکی از عوامل هدایت کننده نابرابری ،پذیرفته شده است.
تاریخچه توسعه مالی به زمانی برمی گردد که شومپیتر ) ،(Schumpeter, J1911بر اهمیت نقش
پول و اعتبار در فرایند توسعه اقتصادی اشاره کرد و توسعه مالی را برای رشد اقتصادی ضروری دانست.
پس از آن تاکنون توسعه مالی بخش مهمی از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
شومپیتر بیان می کند که بانک های کارآمد از طریق شناسایی و تأمین مالی کارفرمایانی که بیشترین
شانس را برای تولید محصوالت جدید و اجرای طرح های ابتکاری دارند ،می توانند موجب نوآوری
تکنولوژیکی شوند .تئوری های جدید نیز تاکید می کنند که نقش واسطه ای مؤسسات مالی ،نامتقارنی
اطالعات بین پس اندازکنندگان و وام گیرندگان را از بین می برد ( )Levine, R, et al 2000و بدین
سان کارکردهای تحرک پس اندازها ،تخصیص موجودی سرمایه ،نظارت بر مصرف موجودیها و
مدیریت ریسک به اجرا در می آید که تمامی این فرایند ها رشد را تحت تأثیر قرار میدهند ( Levine,
)R. 2005؛ و این رشد اقتصادی ناشی از توسعه مالی بر نابرابری درآمدی نیز مؤثر خواهد بود .بنابراین
توسعه مالی ،هم از طریق رشد اقتصادی و هم ،از طریق افزایش دسترسی به اعتبارات می تواند بر الگوی
توزیع در آمد مؤثر باشد .رابطه میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی برای سیاستگذاران از آن جهت حائز
اهمیت است که میتوانند چگونگی تأثیرگذاری سیاستها را بر توزیع درآمد بررسی کرده و در صورتی
که توسعه مالی باعث کاهش نابرابری درآمدی گردد ،می باید سیاستها به سمت ایجاد و گسترش
مؤسسات مالی بهتر و کاراتر سوق پیدا کند.
این پژوهش در پی یافتن اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و نیز بررسی وجود رابطه خطی یا
غیرخطی میان این دو متغیر میباشد .مطالعه حاضر با در نظر گرفتن شاخصهای مناسب برای توسعه
مالی و نابرابری درآمدی ،با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای  1532-98برای کشور
ایران انجام گرفته است .این تحقیق در پنج بخش سازماندهی شده است .در ادامه به بررسی مطالعات
انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته میشود .سپس به بیان مبانی نظری و معرفی الگو و
داده های مورد نیاز پرداخته شده است و در نهایت ،نتیجهگیری و پشنهادات مطرح میگردد.
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به طور کلی مطالعات صورت گرفته در زمینه ارتباط میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی ،چه در
داخل و چه ،در خارج از کشور محدود می باشد .با این وجود ،سعی شده است در حد امکان مطالعات
مرتبط جمع آوری و ارائه گردند.
عصاری و همکاران( )1599در مقاله خود تحت عنوان «تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در
کشورهای عضو اوپک» به بررسی فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی ،رشد اقتصادی،
فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی  1880-2002می باشد ،پرداخته اند .مدل
سازی داده ها در این تحقیق بر پایه مدل داده های تلفیقی پویا 1و دادههای تلفیقی ایستا 2قرار گرفته
و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاور تعمیم یافته( ،5)GMMاثرات
و اثرات تصادفی ،3برآورد شده است .در این مطالعه ،رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی ،توسعه
مالی و نابرابری و توسعه مالی و فقر به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
بدین منظور از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر رشد اقتصادی ،ضریب جینی به عنوان
معیار نابرابری ،درآمد سرانه فقیرترین دهک درآمدی به عنوان شاخص فقر و نسبت اعتبارات اعطایی
بانک ها و مؤسسات مالی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی
بهره گرفته شده و نتایج برآوردها در این پژوهش نشان داده که توسعه مالی بر رشد اقتصادی مؤثر
بوده و نیز رابطه مستقیم توسعه مالی و کاهش نابرابری درآمدی برای کشورهای عضو اوپک تأیید
شده و به عالوه ،توسعه مالی باعث کاهش فقر در این کشورها بوده است.
قنبری و همکاران ( )1599با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMدو فرضیه ارائه
شده در مورد ارتباط توسعه مالی و نابرابری درآمدی را طی دوره  1530-93برای ایران مورد بررسی
و تجزیه و تحلیل قرار داده اند .در این مقاله ،از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری و از نسبت
اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده
گردیده است .دیگر متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق ،عبارتند از :نرخ تورم ،تولید ناخالص داخلی
سرانه و میزان ارزش افزوده صنایع به تولید ناخالص داخلی .نتایج به دست آمده از این مطالعه ،بیانگر
پذیرش رابطه خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی و رد فرضیه  Uمعکوس گرینوود و
جوانویک می باشد.
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دهمرده و شکری ( )1598در مقاله خود با استفاده از روش خودهمبستگی با وقفه های توزیعی
( 1)ARDLبه بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1532-93
پرداخته اند .متغیرهای به کار گرفته شده در این پژوهش شامل ضریب جینی به عنوان شاخص
نابرابری ،درآمد سرانه ،نرخ تورم ،باز بودن تجاری -که برای محاسبه آن ،از شاخص نسبت مجموع
صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی بهره گرفته شده -و توسعه مالی که از شاخص نسبت
اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده به عمل آمده که نتایج در این
تحقیق حاکی از کاهش نابرابری در اثر بهبود توسعه مالی در ایران است.
طیب نیا و همکاران ( )1598به بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای
خاورمیانه و شمال افریقا با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون مقید و اثرات ثابت و اثرات
تصادفی پرداخته اند .محققین برای بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم توسعه مالی بر نابرابری
درآمدی از متغیرهای ضریب جینی ،درجه باز بودن اقتصاد -که برای آن ،از شاخص نسبت مجموع
صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی استفاده گردیده ،-شاخص سرمایه انسانی -برابر با تعداد
کل سال های آموزش -و شاخص توسعه مالی -برابر با نسبت اعتبارات اعطایی توسط بانک ها و
مؤسسات مالی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی -بهره جسته اند .نتایج بررسی های این
پژوهش نشان می دهد که توسعه مالی باعث کاهش نابرابری در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا
شده و همچنین نتایج ،وجود رابطه به صورت  Uمعکوس میان توسعه مالی و رشد اقتصادی را در این
کشورها مورد تأیید قرار داده است.
کالرک و همکاران ( )Clarke, G. et al 2006با استفاده از داده های تلفیقی مربوط به  95کشور
توسعه یافته و درحال توسعه ،طی دوره زمانی  1890-83به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و نابرابری
درآمدی با به کارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی و تخمین زن های گشتاور تعمیم یافته پرداخته
اند .در این پژوهش فرضیه تخفیف نابرابری که بیانگر رابطه خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری
است و فرضیه مقابل آن -یعنی تشدید نابرابری -و نیز فرضیه رابطه به شکل  Uمعکوس میان توسعه
مالی و نابرابری که توسط گرینوود و جووانویک ( )Greenwood, J and B. Jovanovic 1990مطرح
شده ،مورد آزمون قرار گرفته است .متغیرهای مورد استفاده در مدل آنها عبارتند از :ضریب جینی به
عنوان جایگزینی برای نابرابری درآمدی و شاخص توسعه مالی که از دو شاخص اعتبارات اعطایی
توسط واسطه های مالی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و دارایی های بانکی به تولید
ناخالص داخلی استفاده گردیده است .عالوه بر متغیرهای بخش مالی ،متغیرهای دیگری نیز برای
کنترل سایر عواملی که ممکن است بر نابرابری مؤثر باشند ،به کار گرفته شده است و به طور مشخص
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شامل تولید ناخالص داخلی سرانه ،نرخ تورم ،مصرف دولتی و همچنین حفاظت از حقوق مالکیت
می باشند .عالوه بر این ،همان طور که کوزنتس اشاره کرده است ،ساختار بخشی اقتصاد نیز میتواند
بر نابرابری تأثیرگذار باشد .به همین دلیل متغیر توضیحی دیگری برای نشان دادن سهم ارزش افزوده
بخش خدمات و صنعت -به عنوان بخش مدرن -از تولید ناخالص داخلی نیز وارد شده است.
نتایج این مطالعه حاکی از اثبات فرضیه تخفیف نابرابری است که نشان می دهد در کشورهای با
بخش مالی توسعه یافته تر ،نابرابری کمتر بوده ،همچنین نتایج نشان دادند که فرضیه رابطه U
معکوس میان این دو متغیر تأیید نشده است.
لیانگ ( )Liang, Z 2006در مقاله خود با استفاده از دادههای استانی چین طی سالهای -2000
 1881و به کارگیری روش تخمین زن های گشتاور تعمیم یافته ( ،)GMMبه بررسی رابطه میان
توسعه مالی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی چین پرداخته و فرضیه های وجود رابطه خطی و
غیرخطی در خصوص رابطه میان این دو متغیر مورد آزمون قرار گرفته است .متغیرهای اصلی مورد
استفاده محقق در این مقاله ،ضریب جینی مربوط به هر استان به عنوان جایگزینی برای متغیر نابرابری
درآمدی ،شاخص توسعه مالی روستایی که به صورت نسبت کل وامهای روستایی به تولید ناخالص
داخلی روستایی تعریف شده و منظور از وام های روستایی مجموع اعتبارات اختصاص یافته به بخش
کشاورزی و شرکت های روستایی و شهرستانی است .سایر متغیرهای کنترلی استفاده شده در این
پژهش شامل خالص درآمد حقیقی سرانه روستایی ،متغیر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی
که به صورت نسبت مخارج دولتی در بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی تعریف شده و نیز
متغیر توسعه شرکت های روستایی و شهرستانی که برابر با نسبت اشتغال در شرکت های شهرستانی
و روستایی به کل نیروی کار روستایی است ..نتایج حاصل از برآوردها بیانگر وجود فرضیه خطی و
منفی بودن رابطه میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی چین می باشد .همچنین
طبق نتایج به دست آمده فرضیه  Uمعکوس گرینوود و جوانویک در این تحقیق برقرار نمی باشد.
لیانگ ( )Liange, Z 2006در مطالعه دیگری با استفاده از دادههای استانی چین ،رابطه میان این
دو متغیر را برای مناطق شهری چین مورد بررسی قرار داده است .به منظور اندازهگیری سطح توسعه
مالی در این تحقیق ،سه شاخص در نظر گرفته شده است که عبارتند از :سهم بخش مالی در تولید
ناخالص داخلی ،نسبت کل اعتبارات به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و سهم اعتبارات تخصیص یافته
به بخش خصوصی .متغیرهای دیگر به کار گرفته شده ،عبارتند از :نابرابری درآمدی در مناطق شهری
که از ضریب جینی در این مناطق به این منظور بهره گرفته شده است ،لگاریتم درآمد قابل تصرف
سرانه شهری حقیقی ،متغیر توسعه آموزش و پرورش که به صورت سهمی از جمعیت که به امکانات
آموزشی دانشگاهی و باالتر دسترسی دارند می باشد ،نسبت اشتغال در واحدهای دولتی شهری به
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توسعه مالی با کاهش سهم جمعیتی که با کمتر از یک دالر در روز زندگی می کنند ،همراه بوده است.
الو و تان ( )Law, S-H and H-B. Tan 2009به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری
درآمدی در مالزی با استفاده از داده های فصلی طی دوره  1890-2000پرداخته اند .متغیرهایی که
در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند ،عبارتند از :شاخص نابرابری درآمدی که از ضریب جینی
استفاده شده ،متغیر مجازی که بیانگر اثر سیاست اقتصادی جدید مالزی -تغییر سیاست دولتی به
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کل اشتغال شهری ،باز بودن تجارت که برابر با نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص
داخلی و نرخ بیکاری شهری است .در این تحقیق ،فرضیه خطی بودن رابطه دو متغیر و نیز فرضیه U
معکوس مورد آزمون قرار گرفته است .بررسی ها در این پژوهش نشان دهنده وجود رابطه خطی و
منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی می باشند .فرضیه رابطه به صورت  Uمعکوس میان این
دو متغیر در کشور چین پشتیبانی نشده است.
بک و همکاران ( )2002عنوان کردند که مطالعات بسیاری نشان داده اند که توسعه مالی نرخ رشد
را افزایش می دهد ،اما این لزوماً به این معنا نیست که توسعه مالی به فقرا کمک کرده است؛ زیرا
ممکن است توسعه مالی تنها از طریق افزایش درآمد ثروتمندان باعث افزایش رشد شده باشد که این
خود نابرابری را افزایش داده و به ضرر فقرا می باشد .لذا در این مقاله محققین برای ارزیابی اثر توسعه
مالی بر توزیع درآمد و تغییرات در فقر نسبی و مطلق به بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه به
طور تجربی پرداخته اند .ابتدا تحلیل ها به صورت بین کشوری و سپس با توجه به نقایص این نوع
تحلیل ،برآوردها با استفاده از داده های تلفیقی پویا برای گروهی از کشورهای توسعه یافته و درحال
توسعه انجام گرفته اند .روش برآورد در تحلیل بین کشوری روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSو
برای داده های تلفیقی از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMبهره گرفته شده است .برای
دستیابی به اثر توسعه مالی بر فقر و نابرابری ،معیار های رشد ضریب جینی ،رشد سهم درآمدی یک-
پنجم از فقیرترین افراد جامعه و رشد درصد جمعیتی که با کمتر از یک دالر در روز زندگی می کنند،
مورد آزمون قرار گرفته است .دو معیار اول ،هردو نابرابری درآمدی را اندازه گیری می کنند؛ با این
تفاوت که ضریب جینی شامل اطالعات مربوط به توزیع درآمد کل است اما سهم درآمد فقرا ،بر یک-
پنجم فقیرترین افراد متمرکز شده است .معیار سوم معیاری برای فقر مطلق می باشد .در این تحقیق،
از شاخص نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار
توسعه مالی استفاده گردیده است .نتایج این مطالعه حاکی از این است که اثر توسعه مالی بر درآمد
یک -پنجم از فقیرترین افراد بیش از اثر آن بر رشد کل بوده و بنابراین ،توسعه مالی به نفع فقرا بوده
که همین امر باعث کاهش در نابرابری درآمدی نیز شده است .در واقع  90درصد از اثرات توسعه مالی
بر این گروه از طریق افزایش رشد کل و  20درصد از طریق کاهش در نابرابری درآمدی ،و همچنین
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سمت آزادسازی و خصوصی سازی -بر نابرابری درآمدی است ،توسعه مالی و کیفیت نهادی .کیفیت
نهادی یک متغیر کیفی است و از  3شاخص ارائه شده توسط گروه  1PRSیعنی فساد ،حاکمیت
کیفیت امور اداری ،انکار دولتی قراردادها و ریسک سلب مالکیت ،به این منظور بهره گرفته شده است.
در این مطالعه از  9شاخص توسعه مالی استفاده شده که عبارتند از :نسبت اعتبارات اعطایی به بخش
خصوصی و ارزش سرمایه بازار سهام ،اعتبارات داخلی ،ارزش سهام مبادله شده ،اندازه بخش مالی و
فعالیت بخش مالی .نتایج تجربی این مطالعه مبتنی بر رویکرد آزمون کرانه های 2روش خودهمبستگی
با وقفه های توزیعی ( )ARDLکه توسط پسران و همکاران ( )Pesaran, M.H, et al 2001ارائه
شده ،بیانگر این است که توسعه مالی اثر معنی داری بر نابرابری درآمدی در مالزی نداشته است.
کاپل ( )Kappel,V 2010با استفاده از دادههای  29کشور درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره
 1890-2009با بهره گرفتن از دو روش برآورد حداقل مربعات معمولی ( )OLSو حداقل مربعات
دومرحله ای ( 5)TSLSبه بررسی رابطه میان توسعه مالی ،فقر و نابرابری پرداخته است .تحلیلها به دو
صورت رگرسیونهای بین کشوری و دادههای تلفیقی انجام گرفتهاند .در این تحقیق از دو شاخص
توسعه مالی اعتبارات خصوصی و ارزش بازار سهام استفاده گردیده و همچنین از ضریب جینی برای
بررسی نابرابری و نسبت سرشماری فقر 2برای بررسی فقر استفاده شده است .به طور کلی ،نتایج هر
دو روش برآورد در نمونه بین کشوری و داده های تلفیقی ،نشان از کاهش نابرابری درآمدی و همچنین
فقر در اثر توسعه مالی دارد.
شهباز و اسالم ( )Shahbaz,M and F. Islam 2011نیز رابطه میان دو متغیر توسعه مالی و
نابرابری را برای کشور پاکستان طی سال های  1821-2003با استفاده از آزمون کرانه های ARDL
برای بررسی روابط بلندمدت و مدل تصحیح خطای برداری 3برای بررسی روابط کوتاه مدت میان متغیرها
مورد آزمون قرار دادهاند .از متغیرهای به کار گرفته شده در این مقاله می توان به ضریب جینی که
شاخصی از نابرابری درآمدی به شمار می رود ،توسعه مالی که از شاخص اعتبارات داخلی اعطایی به
بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده گردیده است ،بی ثباتی مالی و
مجموعه ای از متغیرهای کنترلی که عبارتند از :تورم ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،اندازه دولت که به وسیله
مخارج دولت اندازه گیری می شود و متغیر باز بودن تجاری که به صورت نسبت مجموع صادرات و واردات
به تولید ناخالص داخلی محاسبه میگردد ،اشاره کرد .این مطالعه ،وجود رابطه بلندمدت میان توسعه مالی
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 -1مبانی نظري
نظام مبتنی بر اقتصاد بازار در سطح کالن بر بازارهای چهارگانه استوار است .این بازارها عبارتند از
بازار کاال ،بازار کار ،بازار پول و بازار سرمایه .بازار پول و بازار سرمایه در ارتباط با بخش مالی هستند.
بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است و در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد می باشد .تاریخچه
توسعه مالی به زمانی بر می گردد که شومپیتر ( )Schumpeter, J 1911بر اهمیت نقش پول و
اعتبار در فرایند توسعه اقتصادی اشاره کرد .توسعه مالی فرایندی است که طی آن افراد جامعه قابلیت
دسترسی ارزان قیمت به ابزارها و نهادهای مالی را پیدا می کنند .افزایش قابلیت دسترسی و همچنین
کاهش هزینه های دسترسی به خدمات مالی را می توان به عنوان شاخص های توسعه یافتگی یک
ساختار مالی بیان نمود (ختایی.)1529 ،
براساس مطالعه لوین ( )Levine, R. 2005کارکردهای نظام مالی را میتوان در  3دسته ذیل عنوان
نمود:
 تولید اطالعات در خصوص فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه
 نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکت ها
 تسهیل تجارت ،توزیع و مدیریت ریسک
 تجمیع و تجهیز پس اندازها
 تسهیل مبادله کاالها و خدمات
به طور طبیعی با بهبود اصطکاک بازار ،نظامهای مالی بر تخصیص منابع در طول زمان و مکان
تأثیر میگذارند .به عنوان مثال بدون شک پیدایش بانکهایی که کسب اطالعات در خصوص بنگاهها و
مدیران را هموارتر میسازند ،تخصیص اعتبارات را بهبود بخشیده و منجر به انتقال وجوه از پس انداز
کنندگان به وام گیرندگان می شون د و از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان قرض گیرندگان و
وام دهندگان ،وجوه مالی را به مولدترین بخش ها اختصاص می دهند و لذا موجب افزایش کارآیی و
رفاه اقتصادی می گردند (.)Levine, R. 2005
در دهه  1880اقتصاددانان به مطالعه بر رابطه میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی پرداختند .بر
اساس مبانی نظری ،توسعه مالی ،هم از طریق تأثیر بر رشد اقتصادی و هم ،از طریق افزایش دسترسی
به اعتبارات و خدمات مالی بر توزیع درآمد اثرگذار خواهد بود .پیش بینی ها در خصوص تأثیر توسعه
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و نابرابری درآمدی را در پاکستان نشان می دهد و نتایج حاکی از این است که توسعه مالی ،نابرابری
درآمدی را در این کشور کاهش داده است .همچنین نتایج آزمون فرضیه گرینوود و جوانویک ،وجود رابطه
به شکل  Uمعکوس میان این دو متغیر را نشان نمی دهد.
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الف) فرضیه تخفیف نابرابري :گالور و زیرا ( )Galor,O and J. Zeira 1993و بنرجی و نیومن
( )Banerjee, A and A. F. Newman 1993بیان کردند که همگرایی بلندمدت درآمدی بین
ثروتمندان و فقرا در اقتصادهایی با نقصان بازار سرمایه و تقسیمناپذیری سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی
و انسانی لزوماً اتفاق نخواهد افتاد و با توجه به توزیع ثروت اولیه ،ممکن است نابرابری درآمدی پا
برجا بماند .گالور و زیرا یک الگوی پویای توزیع درآمد در اقتصادی با سرمایه گذاری تقسیم ناپذیر را
ارائه دادند که در آن ،عوامل در دو دوره زندگی میکنند و نسلها از طریق ارث به هم مرتبط می
شوند .عوامل می توانند یا به عنوان نیروی کار غیر ماهر در دو دوره کار کنند و یا در دوره اول در
سرمایه انسانی سرمایه گذاری انجام دهند و سپس در دوره دوم به عنوان نیروی کار ماهر مشغول به
کار شوند .با این وجود ،به علت نقصان های بازار سرمایه ،فرصت های سرمایه گذاری در سرمایه انسانی
1. Inequality-Widening
2. Inequality-Narrowing
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مالی بر نابرابری درآمدی متفاوت است.
گرینوود و جوانویک ( )Greenwood, J and B. Jovanovic 1990بر اساس فرضیه کوزنتس
( )Kuznets, S 1955نشان دادند که یک رابطه به شکل  Uمعکوس میان نابرابری درآمدی و توسعه
مالی وجود دارد .آنان در مطالعه خود رابطه توسعه مالی و نابرابری را در قالب یک مدل رشد درونزا
ارائه دادند .در واقع ،مدل نظری آنها یک راه حل پویا در خصوص رابطه میان توسعه مالی و نابرابری
درآمدی ارائه می دهد .براساس مدل آنها ،در مراحل اولیه توسعه ،توسعه مالی رشد اقتصادی را بهبود
می بخشد و رشد نیز به نوبه خود موجب تسهیل در سرمایه گذاری مورد نیاز در زیربنای مالی می شود.
در این مرحله ،وجود هزینه حق عضویت در بازار مالی از ملحق شدن افراد کم درآمد جلوگیری
می کند و از آنجا که افراد فقیر کمتر پس انداز می کنند ،ثروتشان با سرعت کندتری انباشته می شود
و بنابراین ،تفاوت درآمدی میان مشارکت کنندگان در بازار مالی و غیرمشارکت کنندگان گسترش
می یابد و لذا یک افزایش در نابرابری به وجود می آید .اما در مرحله تکامل ،زمانی که ساختار مالی
به طور کامل گسترش می یابد و عوامل بیشتری به بازارهای مالی دست می یابند ،درجه نابرابری
درآمدی کاهش می یابد و در نهایت پایدار می شود .بنابراین گرینوود و جوانویک یک رابطه به صورت
 Uمعکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی را پیش بینی کرده اند که در مراحل اولیه توسعه
مالی ،نابرابری افزایش و در مراحل پایانی کاهش می یابد.
در مقابل فرضیه  Uمعکوس گرینوود و جوانویک ،نظریه های دیگر یک رابطه خطی میان این دو
متغیر متصور هستند ،که به نوبه خود به دو دسته فرضیه تخفیف نابرابری 1و فرضیه تشدید نابرابری2
تقسیم می شوند.
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ب) فرضیه تشديد نابرابري :اگرچه بیشتر اقتصاددانان انتظار ندارند که در بلند مدت توسعه
مالی نابرابری را افزایش دهد اما برخی بر این باورند که این امکان وجود دارد که توسعه مالی تنها
برای ثروتمندان مفید باشد .به دلیل آنکه فقرا برای به دست آوردن منابع مالی ،بیشتر به روابط غیر
رسمی و فامیلی تکیه می کنند ،بهبود در بخش مالی رسمی بیش از آنکه به فقرا کمک کند ،برای
ثروتمندان مفید خواهد بود ( .)Clarke,G. et al 2006راجان و زینگالس ( Rajan, R.G and L.
 )Zingales 2003عنوان داشتند که بخصوص زمانی که کیفیت نهادها در جامعه ای ضعیف باشد،
منابع مالی عمدتاً به سمت ثروتمندان و افراد پرنفوذ سوق پیدا خواهد کرد و فقرا که از ارائه وثیقه
برای دریافت وام بی بهره هستند ،کنار گذاشته می شوند و این به تشدید نابرابری کمک می کند.
بنابراین در این صورت یک رابطه مثبت و خطی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود خواهد داشت.
 -9معرفی الگو و داده ها

4

در این مطالعه به منظور بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی ،از مدل پیشنهادی الو و تان
( )Law, S-H and H-B. Tan 2009استفاده می گردد و معادله لگاریتمی زیر برای نابرابری درآمدی

 .1داده های مورد نیاز از آمارهای بانک مرکزی و سالنامه های آماری استخراج گردیده اند.
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ممکن است به عواملی با میزان ارث بیشتر یا کسانی که می توانند اعتبارات خارجی برای پوشش
وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را به دست آورند ،محدود شود.
مدل آنها مفاهیم بسیار مهمی را در خود دارد .نتایج این مدل نشان میدهد توزیع ثروت اولیه در
سطح درآمد بلندمدت مهم است و نابرابری از طریق ارث میان نسلها تداوم مییابد .در بلندمدت یک
دوگانگی ثروت میان نیروی کار ماهر با درآمد باال و نیروی کار غیر ماهر با درآمد پایین وجود خواهد
داشت .ثروتمندان و خانوادههایی با سطح آموزش بهتر ،وضعیت پایدار با درآمد باال و فقرا که از سطح
آموزشی پایین تری برخوردار هستند ،وضعیت پایدار با درآمد پایین را خواهند داشت .در این صورت،
توسعه بازار مالی ،دستیابی گسترده تر و آسان تر به اعتبارات را برای خانوارهای فقیر فراهم میکند.
همان طور که بازار مالی توسعه می یابد ،محدودیت های اعتباری پیش روی فقرا نیز کاهش مییابد
که به نوبه خود به کاهش نابرابری کمک خواهد کرد .در مدل سه بخشی بنرجی و نیومن ( Banerjee,
 )A and A. F. Newman 1993نیز پیش بینیهای مشابهی صورت گرفته است .در مجموع این
نظریهها یک رابطه خطی و منفی میان نابرابری درآمدی و توسعه مالی را پیش بینی میکنند که در
آن ،توسعه بازار و واسطه های مالی با از بین بردن نقصان بازار سرمایه و فراهم آوردن فرصتهای
بیشتر برای فقرا در خصوص قرض گرفتن و سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و یا پروژههای با بازده
باال ،منجر به بهبود توزیع درآمد میگردد.
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| ] ∑ni=1 ∑nj=1 |xi − xj

1

[=G

2n2 μ

که در آن  Gضریب جینی n ،تعداد خانوار xi ،درآمد (هزینه) خانوار  iام xj ،درآمد (هزینه) خانوار  jام،
 μمتوسط درآمد (هزینه) جامعه است .دامنه تغییرات این شاخص بین صفر (توزیع کامالً برابر) و یک
(توزیع کامالً نابرابر) در نوسان است .لذا مقدار بزرگتر این ضریب نشان دهنده توزیع ناعادالنه تر درآمد
در جامعه است.
شاخصهای نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درخصوص توزیع درآمد
محسوب میشوند .بررسی روند ضریب جینی طی سال های 1532-98در کشور ایران نشان می دهد
که ضریب جینی طی سال های  1535و  1532به شدت افزایش پیدا کرده است؛ که از عمده عوامل
مؤثر می توان به شوک نفتی سال  1535اشاره کرد .افزایش واردات به کشور در اثر افزایش ناگهانی
درآمد حاصل از فروش نفت باعث شد بخش کشاورزی که نقش کلیدی در ایجاد اشتغال و توزیع
درآمد داشت ،در رقابت شدید با کاالهای وارداتی ارزان قرار گرفت و همین امر منجر به رکود این
بخش گردید و در نتیجه ،افزایش نابرابری را به همراه داشت .اما سیاست های پس از سالهای پیروزی
انقالب اسالمی سبب شد تا در این سال ها ضریب جینی روند رو به کاهشی را تجربه کند .اما همزمان
با آغاز جنگ تحمیلی و افزایش هزینه های نظامی دوباره این شاخص ،رشد را نشان داد .بعد از سال
 1595ضریب جینی روندی تقریباً کاهشی داشته که البته با نوساناتی نیز همراه بوده است .به طور
کلی می توان گفت طی سال های  1595-98ضریب جینی با تغییرات چشمگیری همراه نبوده و
همواره عددی در بازه  0/59تا  0/21را اختیار کرده است .بررسی شرایط نابرابری در ایران نشان
می دهد توزیع نابرابر درآمد در ایران همواره یکی از معضالت اقتصادی به شمار می رود.
 :FDشاخص توسعه مالی است و از دو شاخص نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی
به تولید ناخالص داخلی و نیز نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی استفاده می گردد:
نسبت اعتبارات اعطايی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی :همان طور که نظیفی
( )1595در مطالعه خود بیان می کند ،توسعه مالی می تواند در دو بخش بانکی و غیر بانکی رخ دهد.
تجربه کشورها حاکی از آن است که در کشورهای پیشرفته و صنعتی ابداعات و نوآوری های مالی
عمدتاً در خارج از بخش بانکی رخ می دهد و پایه توسعه مالی بر اساس پیشرفت های مالی در بخش
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در نظر گرفته می شود:
ln GINIt = α0 + α1 ln FDt + α2 ln INSt + α3 ln Yt + α4 INFt + εt
()1
 :GINIشاخص نابرابری درآمدی می باشد و از ضریب جینی به این منظور بهره گرفته خواهد شد.
ضریب جینی عبارت است از نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد به حداکثر اندازه نابرابری درآمدی
ممکن در یک توزیع درآمد کامالً نابرابر .این ضریب به صورت زیر تعریف می شود:
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نسبت نقدينگی به تولید ناخالص داخلی :حجم پول بر اساس تعریف وسیع آن یعنی نقدینگی
شامل پول و سپرده های کوتاه مدت می باشد .طبق نظر مک کینون ( )McKinnon, R 1973نسبت
نقدینگی یا  M2به تولید ناخالص داخلی ناشی از عمق مالی در یک اقتصاد است و لذا زمانی که توسعه
مالی گسترش می یابد ،این شاخص نیز در سطوح باالتری محاسبه میگردد.
 :INSشاخص کیفیت نهادی است که بدین منظور از مفهوم ریسک اقتصادی بهره گرفته میشود.
کیفیت نهادها نقش تعیین کننده ای در خدماتی که مؤسسات مالی ارائه می دهند ،دارد .همان طور
که راجان و زینگالس بیان می کنند ،در جامعه ای که کیفیت نهادها پایین است ،منابع مالی به سمت
ثروتمندان و افراد پرنفوذ سوق پیدا می کند و افراد کم درآمد از این منابع بی بهره می مانند .این
مسا له به نوبه خود حتی زمانی که بازارهای مالی به خوبی توسعه یافته اند ،منجر به تشدید نابرابری
میگردد .بنابراین کیفیت نهادها به عنوان عامل مهمی در این رابطه شناخته میشود.
برای اندازهگیری متغیر کیفیت نهادی در این تحقیق ،از مفهومی به نام ریسک اقتصادی که
برگرفته از روشی به نام راهنمای ریسک بین المللی کشورها ( 1)ICRGاست و مربوط به مؤسسه ای
موسوم به گروه خدمات ریسک سیاسی ( 2)PRSمی باشد ،بهره گرفته می شود .این مؤسسه به برآورد
متغیرهای کیفی مربوط به  120کشور جهان پرداخته است .به دلیل آنکه دوره زمانی مورد استفاده
1. International Country Risk Guide
2. Political Risk Services
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غیر بانکی است .اما در کشورهای در حال توسعه ،توسعه مالی عمدتاً بر اساس اصالح عملکرد بانک ها
بوده و در بخش بانکی رخ می دهد .بنابراین در انتخاب شاخص نشان دهنده توسعه مالی می باید به
این نکته توجه شود که شاخصی مورد بررسی قرار گیرد که بتواند تحوالت و اصالحات بانکی را نشان
دهد .از این رو شاخص نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی
به عنوان شاخص توسعه مالی ،مناسب می باشد.
روند این شاخص در ایران در سال های  1532تا  1538نشان می دهد ،توسعه مالی در کشور
روند افزایشی داشته ،اما همزمان با سال های جنگ تحمیلی و پس از آن تا سال  1523توسعه مالی
روند کاهشی داشته است .محدودیت عملیاتی بانک ها در سال های جنگ تحمیلی و عدم وجود
مؤسسات اعتباری خصوصی ،انحصار دولتی در سیستم بانکی ،عدم نوآوری در رابطه با جذب منابع
مالی و وجود تورم ناشی از سرمایه گذاری های بعد از جنگ از جمله دالیل آن محسوب میشود .اما پس
از سال  1523که شاخص توسعه مالی کمترین مقدار خود را داشته است ،با افزایش نرخ سود سپرده ها
و همچنین افزایش سهم بانک های غیر دولتی در نظام بانکی ،شاهد روند رو به رشد توسعه مالی
هستیم که در سال  1598به بیشترین مقدار خود رسیده است.
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CPIt −CPIt−1
CPIt−1

= INF t

اگر در معادله ( α1 ،)1مثبت و معنی دار شود ،در آن صورت توسعه مالی نابرابری درآمدی را
تشدید خواهد کرد و اگر  α1منفی و معنی دار شود ،توسعه مالی باعث کاهش نابرابری خواهد شد .با
اضافه کردن مجذور متغیر توسعه مالی به معادله اولیه ،می توان فرضیه  Uمعکوس گرینوود و جوانویک
را نیز مورد آزمون قرار داد:
ln GINIt = α0 + α11 ln FDt + α12 (ln FDt )2 + α3 ln INSt + α4 ln Yt +
α5 INFt + εt

()2
در رابطه فوق چنانچه  α11مثبت و معنی دار و  α12منفی و معنی دار شوند ،در آن صورت وجود
رابطه به شکل  Uمعکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی تأیید خواهد شد.

1. http://www.prsgroup.com/ICRG_Methodology.aspx
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در این تحقیق بیش از شروع مطالعات این مؤسسه است ،با استفاده از متدولوژی این مؤسسه متغیر
کیفیت نهادی برای ایران محاسبه می گردد .هدف از این درجه بندی فراهم کردن ابزار ارزیابی قوت
و ضعف های رایج اقتصادی کشور است .قوت و ضعف ها از طریق اختصاص امتیازات ریسک به یک
گروه از پیش تعیین شده از عوامل به نام اجزای ریسک اقتصادی ارزیابی می شود .حداقل امتیازی
که می توان به هر جزء داد صفر و حداکثر امتیاز ،به وزن ثابتی که جزء در ارزیابی کلی ریسک
اقتصادی به دست میآورد ،بستگی دارد .به منظور محاسبه این متغیر از جدول امتیازدهی 1که توسط
گروه خدمات ریسک سیاسی تنظیم گردیده است ،استفاده میگردد.
در این جدول برای هریک از شاخصهای نسبت تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به میانگین تولید
ناخالص داخلی سرانه  100کشور جهان ،میزان تورم سالیانه ،حساب جاری به صورت درصدی از تولید
ناخالص داخلی ،توازن بودجه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی،
امتیازاتی وجود دارد .پس از محاسبه امتیاز هر یک از این شاخص ها از جدول ،امتیاز سال مورد نظر به
صورت زیر محاسبه و به عنوان عدد متغیر کیفیت نهادی برای همان سال محسوب می شود.
امتیاز سال مورد نظر عبارت است از حاصل جمع امتیاز نسبت تولید ناخالص داخلی سرانه کشور
به میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه 100کشور جهان ،امتیاز میزان تورم ساالنه ،امتیاز حساب
جاری به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی ،امتیاز کسری بودجه به صورت درصدی از تولید
ناخالص داخلی ،امتیاز رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ضربدر .2
 :Yدرآمد سرانه که در این مدل به عنوان جانشینی برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است.
 :INFنرخ تورم با استفاده شاخص قیمتی مصرف کننده و از رابطه زیر به دست آمده است:
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 -1روش برآورد
ها1

∆LnGINIt = c + π1 LnGINIt−1 + π2 LnFDt−1 + π3 LnINSt−1 + π4 LnYt−1
p

q

+ π5 INFt−1 + ∑ λi Δ LnGINIt−i + ∑ γi ΔLnFDt−i
n

i=0

s

i=1

r

+ ∑ δi ΔLnINSt−i + ∑ ηi ΔLnYt−i + ∑ φi ΔINFt−i + μ1
i=0

i=0

i=0

()5
 s ،r ،q ،pو  nطول وقفههای بهینه میباشند که با استفاده از معیار اطالعاتی شوارتز -بیزین که
برای نمونههای کوچک مناسب است ،قابل تعیین میباشد .پس از برآورد مدل فوق ،فرضیه صفر مبنی
بر عدم وجود رابطه بلندمدت به صورت  H0 : π1 = π2 = π3 = π4 = π5 = 0در مقابل فرضیه
 H1 : π1 ≠ π2 ≠ π3 ≠ π4 ≠ π5 ≠ 0مبنی بر وجود رابطه بلندمدت مورد آزمون قرار میگیرد.
برای آزمون این فرضیه باید آماره  Fمحاسبه شده با مقادیر بحرانی مقایسه گردد .طبق نظر نارایان
( )Narayan, P.K 2005مقادیر بحرانی ارائه شده توسط پسران و همکاران برای نمونههای بزرگ
بوده و بنابراین برای نمونههای کوچک قابل استفاده نمیباشد .به همین جهت در این مطالعه از مقادیر
بحرانی ارائه شده توسط نارایان استفاده می گردد .اگر آماره  Fمحاسباتی از مقدار حد باالیی بیشتر
باشد ،در این صورت می توان نتیجه گرفت که بین متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد؛ چنانچه F
محاسباتی کمتر از حد پایین باشد ،به منزله نبود رابطه بلند مدت است و در صورتی که  Fمحاسباتی
بین دو حد قرار بگیرد ،هیچ قضاوتی نمیتوان به عمل آورد .در صورت تأیید وجود رابطه بلندمدت ،می توان
ضرایب بلندمدت را از روش بردسن ( )Bardsen, G 1989به صورت زیر محاسبه نمود:
πi
βi = − π
i = 2,3,4,5
()2
1

1. Bunds Test
2. Unrestricted Error Correction Method
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که توسط پسران ،شین و اسمیت
برای بررسی روابط میان متغیرها از رویکرد آزمون کرانه
( )Pesaran, M.H, et al 2001ارائه گردیده ،بهره گرفته می شود .این روش رویکردی برای بررسی
وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهاست ،صرف نظر از اینکه متغیرهای الگو ) I(0یا ) I(1باشد .طبق
این روش و به منظور بررسی همجمعی ،از مدل تصحیح خطای غیرمقید ( 2)UECMزیر استفاده
می گردد:
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 -5برآورد مدل

جدول  .4نتايج آزمون ساکن پذيري متغیرها
نام متغیر

نام اختصاري

نتیجه آزمون ساکن پذيري

لگاریتم ضریب جینی

LGINI

)I(1

لگاریتم توسعه مالی

LFD

)I(1

لگاریتم کیفیت نهادی

LINS

)I(0

لگاریتم درآمد سرانه

LY

)I(1

نرخ تورم

INF

)I(0

مأخذ :یافته های تحقیق

پس از انجام آزمون ساکنپذیری ،آزمون کرانهها برای الگوی خطی و غیر خطی صورت گرفته 5و
از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده و بنابراین برآوردها به طور مجزا با هر یک از شاخص ها انجام
گرفته است.
مدلهای ( UECM )0،0،1،0،0و ( UECM )2،1،1،0،0در حالت خطی و مدلهای
( UECM )5،5،5،2،1،2و ( UECM )0،5،5،0،0،5در حالت غیر خطی و به ترتیب با شاخص نسبت
اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص
داخلی ،مناسب ترین مدل هایی هستند که روابط میان این متغیرها را نشان می دهند.
برای بررسی وجود رابطه بلندمدت باید مقادیر  Fمحاسباتی با  Fجدول مقایسه گردد .مقادیر
بحرانی ارائه شده توسط نارایان در جدول  2ارائه گردیده است.

)1. Augmented Dickey-Fuller (ADF
)2. Phillips-Perron (PP
 .5آزمون کرانه با استفاده از نرم افزار  Microfitانجام شده است.
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پیش از تخمین مدل برای اطمینان از اینکه درجه ساکن پذیری متغیرها بیشتر از یک نباشد ،وضعیت
ساکن پذیری متغیرهای موجود در الگو با استفاده از آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته 1و نیز فیلیپس-
پرون 2مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آزمون ساکن پذیری در جدول ( )1آمده است:
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جدول  .1مقادير بحرانی نارايان براي آزمون کرانه ها

9/330

2/993

2/082

3/529

%1

2/825

5/322

3/229

5/839

%3

2/215

5/052

2/259

5/552

%10

K=1

K=5

 Fمحاسباتی در مدل خطی با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی  ،2/9322و با
شاخص نسبت نقدینگی برابر با  3/2552است و در مدلهای برآوردشده غیرخطی به ترتیب ،برابر با
 10/2221و  2/2220می باشد .مقایسه مقادیر  Fمحاسباتی با مقادیر جدول نشان دهنده وجود رابطه
بلند مدت در هر چهار مدل برآورد شده میباشد .بنابراین طبق روش بردسن ()Bardsen, G 1989
که پیشتر به آن اشاره گردید ،می توان ضرایب بلندمدت را برای متغیرهای معنیدار به دست آورد .در
حالت خطی با هر دو شاخص به کار گرفته شده ،تمامی متغیرهای با وقفه ،معنیدار میباشند .بنابراین
ضرایب بلندمدت در مدل خطی به ترتیب برای شاخصهای نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی
به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی محاسبه گردیده و در جداول  5و
 2ارائه شده است.
جدول  .9ضرايب بلندمدت در مدل خطی :شاخص نسبت اعتبارات اعطايی به بخش خصوصی
متغیرها

عالمت اختصاري

ضرايب

لگاریتم شاخص توسعه مالی

LFD

-0/212

لگاریتم شاخص کیفیت نهادی

LINS

-0/212

لگاریتم درآمد سرانه

LY

0/532

مأخذ :یافته های تحقیق
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)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

مقادیر بحرانی
نارایان
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جدول  .1ضرايب بلندمدت در مدل خطی :شاخص نسبت نقدينگی
لگاریتم شاخص توسعه مالی

LFD

-0/128

لگاریتم شاخص کیفیت نهادی

LINS

-0/199

لگاریتم درآمد سرانه

LY

0/125

مأخذ :یافته های تحقیق

ضرایب به دست آمده در مدل های خطی نشان می دهد که صرف نظر از شاخص توسعه مالی به
کارگرفته شده ،توسعه مالی وضعیت نابرابری را در کشور بهبود بخشیده است .همچنین رابطه منفی
کیفیت نهادی با ضریب جینی ،داللت بر این دارد که کیفیت نهادی بهتر باعث کاهش نابرابری درآمدی
می گردد .اما افزایش درآمد سرانه ،نابرابری درآمدی را نیز افزایش داده است .این موضوع می تواند
نشان دهنده این باشد که رشد به نفع فقیران نبوده است و افراد با درآمد باال نسبت به فقرا بیشتر
منتفع گردیده اند و همین امر باعث افزایش نابرابری در اثر رشد اقتصادی گردیده است .در این مطالعه
ضریب نرخ تورم معنادار نمیباشد و بنابراین بین نرخ تورم و نابرابری درآمدی رابطه معناداری وجود ندارد.
برای بررسی وجود رابطه به شکل  Uمعکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی ،نیز الزم است
ضرایب لگاریتم توسعه مالی و مجذور لگاریتم توسعه مالی را در مدل غیر خطی به دست آورد .در
مدل غیر خطی برآورد شده با شاخص نسبت نقدینگی ،ضریب متغیر مجذور لگاریتم توسعه مالی با
وقفه معنی دار نمیباشد و بنابراین نمی توان ضرایب بلندمدت مورد نظر را در این حالت به دست
آورد .اما در مدل غیر خطی با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی ،ضرایب متغیرهای
لگاریتم ضریب جینی با وقفه ،لگاریتم توسعه مالی با وقفه و مجذور لگاریتم توسعه مالی با وقفه معنی
دار میباشند و در نتیجه ،ضرایب بلندمدت ،قابل محاسبه هستند (جدول .)3
جدول  .5ضرايب بلندمدت در مدل غیر خطی :شاخص نسبت اعتبارات اعطايی به بخش خصوصی
متغیرها

عالمت اختصاري

ضرائب

لگاریتم شاخص توسعه مالی

LFD

-0/582

مجذور لگاریتم شاخص توسعه مالی

(LFD)2

-0/120

مأخذ :یافته های تحقیق

همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،برای وجود رابطه به شکل  Uمعکوس ،می بایست ضرایب
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متغیرها

عالمت اختصاري

ضرايب
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 -7نتیجه گیري و پیشنهادات
توسعه مالی یکی از کلیدهای بالقوه دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی است .مطالعات بسیار زیادی
در این زمینه انجام گرفته اند که همگی نشان می دهند توسعه مالی می تواند به عنوان یکی از
سیاستهای ارتقاءدهنده رشد اقتصادی مطرح باشد .رشد اقتصادی ناشی از توسعه مالی ،درآمد
متوسط را افزایش می دهد ،اما نابرابری می تواند کاهش یا افزایش داشته باشد .به همین دلیل ضروری
است که اثرات توزیعی توسعه مالی نیز مورد مطالعه قرار گیرند .این پژوهش با هدف بررسی رابطه
توسعه مالی و نابرابری درآمدی صورت گرفته است که نتایج ذیل حاصل از بررسیها در این مطالعه
می باشند:
 -1برآوردها نشان می دهد توسعه مالی رابطه خطی و منفی با نابرابری درآمدی در کشور ایران
دارد و بنابراین می توان گفت فرضیه تخفیف نابرابری در اثر توسعه مالی در کشور تأیید میگردد .در
ایران با توجه به وجود محدودیتهای اعتباری ،فقرا به اعتبارات دسترسی چندانی ندارند .بنابراین
سیاست ها باید به سمت ایجاد و گسترش نهادهای مالی کاراتر سوق پیدا کرده و در نتیجه ،با افزایش
اختصاص اعتبارات به بخش خصوصی و حذف موانع اعتباری ،افراد کم درآمد نیز می توانند به این
اعتبارات دسترسی پیدا کرده و در سرمایه فیزیکی و انسانی سرمایهگذاری کنند .که این امر میتواند
به بهبود وضعیت نابرابری در کشور کمک کنند.
 -2برآوردهای غیر خطی نشان دادند که با توجه به عدم معنی داری ضرایب در مدل برآورد شده
با شاخص نسبت نقدینگی و برقرار نبودن عالمت قابل قبول برای ضرایب در مدل برآورد شده با
استفاده از شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی ،رابطه به شکل  Uمعکوس بین دو متغیر
توسعه مالی و نابرابری درآمدی در کشور وجود ندارد و لذا فرضیه  Uمعکوس گرینوود و جوانویک در
کشور ایران تأیید نگردید.
 -5رابطه منفی و معنیدار میان کیفیت نهادی و نابرابری درآمدی بیانگر این نکته است :با بهبود
کیفیت نهادی در جامعه وضعیت نابرابری بهتر خواهد شد .بدین ترتیب ،بهبود کیفیت نهادی در جامعه از
طریق کاهش ریسک اقتصادی و مالی و نیز بهبود وضعیت حاکمیت قانون به گونهای که وضعیت اقتصادی
در آینده قابل پیشبینی باشد ،میتواند به بهتر شدن شرایط نابرابری کمک کند.
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متغیرهای شاخص توسعه مالی و مجذور این شاخص به ترتیب از عالمت مثبت و منفی برخوردار
باشند؛ در صورتی که در مدل برآورد شده غیرخطی با استفاده از شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به
بخش خصوصی ،ضرایب محاسبه شده شرایط مورد نیاز را از نظر عالمت ندارند .بنابراین فرضیه رابطه
به شکل  Uمعکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران تأیید نگردید.
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 -2رابطه مثبت و معنیدار میان درآمد سرانه و نابرابری درآمدی میتواند حاکی از این باشد که
توسعه اقتصادی در کشور بیش از آنکه به نفع فقرا باشد ،به سود افراد با درآمد باال بوده و همین امر
منجر به تشدید وضعیت نابرابری گردیده است .به همین دلیل سیاستهای مرتبط با توسعه اقتصادی
باید به گونهای هدایت شوند که افراد کم درآمد ،بیشتر از افراد با درآمد باال از رشد صورت گرفته
منتفع شوند.

 خسرو پیرائی و نفیسه بلیغ/رابطه توسعه مالی و نابرابري درآمدي در ايران
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