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چکیده
اهميت توزيع درآمد در جامعه به حدی است که تقريباً تمامي اقتصاددانان ،يکي از اهداف و وظايف عمده دولت
را توزيع درآمد ذکر مي کنند و از آنجايي که محدوديت های اعتباری ،يکي از عوامل اساسي ايجادکننده نابرابری
در جامعه است ،لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالي هر کشور از طريق تأثيرات عميقي که بر دسترسي افراد
کم درآمد و فقير به اعتبارات و خدمات مالي دارد ،مي تواند تأثيرات معناداری بر توزيع مجدد درآمد در آن
کشور داشته باشد .لذا با توجه به اهميت موضوع ،اين مطالعه ،به بررسي رابطه ميان توسعه مالي و نابرابری در
استان های ايران مي پردازد .بدين منظور با به کارگيری روش رگرسيون دادههای تابلويي و اثرات ثابت و با
استفاده از نظريه گالر و زيرا ،رابطه ميان توسعه مالي و توزيع درآمد در استان های کشور طي دوره زماني
 1731تا  1711مورد آزمون و بررسي قرار مي گيرد.
نتايج به دست آمده حاکي از آن است که گسترش هرچه بيشتر واسطه های مالي (توسعه مالي) تأثير منفي
و معناداری بر ضريب جيني استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در اين استان ها شده
است.
واژگان کلیدي :توسعه مالي ،توزيع درآمد استاني ،ضريب جيني ،نابرابری درآمدی ،داده های تابلويي
طبقه بندي F23, C33, O16, G15 :JEL

m.rafat@ase.ui.ac.ir
 .1استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،گروه اقتصادی
ejazizade@yahoo.com
 .2دانشجوی کارشناسي ارشد اقتصاد ،دانشگاه اصفهان
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 .5مقدمه
بحث در خصوص توزيع درآمد ،به عنوان نمادی از عدالت اجتماعي و ارتباط متقابل آن با رشد و
توسعه اقتصادی ،همواره در متون اقتصادی از موضوع های مورد توجه و چالش برانگيز بوده است،
چراکه نامتعادل بودن توزيع درآمد ،سالمت اقتصادی و اجتماعي جامعه را به مخاطره مي اندازد .توزيع
درآمد و جهت گيری های اقتصادی به منظور تقسيم عادالنه امکانات بين اقشار مختلف جامعه و رفع
نابرابری در بين استان های مختلف کشور ،از جمله مواردی است که در قانون اساسي جمهوری
اسالمي ايران مورد تأکيد فراوان قرار گرفته ،و دستيابي به هدف مذکور ،مستلزم استفاده صحيح از
ابزارهای اقتصادی است که از جمله آن ميتوان ابزار مالي 1را نام برد.
عامل اصلي توزيع نابرابر درآمدها صرفاً ناشي از تفاوت در بازدهي نيروی کار در گروه های مختلف
نيست ،بلکه توزيع نابرابر ثروت های توليدی نيز از داليل آن است .اين تمرکز ثروت در دست گروه
محدود نخبگان اقتصادی و سياسي جامعه ،آنها را قادر ساخته تا با گسترش سرمايه انساني 2خود و
نسل های بعد از خود ،سهم بيشتری از توليد ملي را از آن خود سازند .توسعه بخش مالي و گسترش
ابزارها و واسطه های مالي 7،يکي از راه هايي است که مي تواند اين تمرکز ثروت را کنترل کرده و
امکانات بيشتری در اختيار افراد کمتر برخوردار قرار دهد تا آنها نيز بتوانند با سرمايه گذاری در سرمايه
انساني خود ،سهم خويش را از توليد ملي افزايش دهند (سالم و عرب يارمحمدی.)1711 ،
توسعه بخش مالي به طور مستقيم و غير مستقيم بر کاهش نابرابری درآمدی مؤثر است؛ توسعه
مالي مي تواند منجر به رشد اقتصادی شود و از طريق رشد ،به طور غير مستقيم بر شکاف درآمدی
مؤثر باشد .اما به طور مستقيم نيز از چند راه مي تواند نابرابری درآمدی را کاهش دهد .توسعه مالي
از طريق معکوس کردن داليل شکست بازارهای مالي همچون ايجاد تقارن اطالعات بين گروه های
مختلف اجتماعي  ،کاهش هزينه ثابت دادن وام به وام گيرندگان کوچک ،بهبود خدمات ضمانت و
بيمه ،تقويت دارايي های کارای فقرا ،کاهش نرخ بهره ،افزايش دسترسي به خدمات پس اندازی،
افزايش نقدينگي خانوارها ،افزايش سرعت برخورداری از خدمات مالي ،مي تواند زمينه مناسب را برای
فقرا جهت دسترسي به ماليه رسمي فراهم کند (دل انگيزان و سنجری.)1712 ،
رابطه ميان توسعه مالي و نابرابری توزيع درآمد ،از جمله روابط کالن اقتصادی است؛ اما به رغم
توسعه و گسترش بازارها و نهادهای مالي ،اکثر تحقيقات انجام شده ،اين رابطه اقتصادی را ناديده
گرفته و تأثيرات توسعه مالي بر نابرابری درآمدی را مورد بررسي قرار نداده اند .لذا در اين مطالعه

1. Financial Instrument
2. Human Capital
3. Finance Intermediary
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سعي مي شود پس از تشريح مباني نظری اثر توسعه مالي بر توزيع درآمد ،با استفاده از اطالعات
استان های ايران و انتخاب معيارهای مناسب توسعه مالي و توزيع درآمد ،اين فرضيه که نابرابری
توزيع درآمد در اثر توسعه مالي کاهش مي يابد ،مورد آزمون قرار گيرد.
روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله از نوع تحليلي -توصيفي است و جمعآوری داده ها و
اطالعات به روش کتابخانهای انجام شده است .همچنين اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است.
دوره مورد بررسي سالهای  1731-11است و جامعه آماری شامل تمامي استان های ايران است
که البته جهت هماهنگي در داده های آماری ،سه استان خراسان رضوی ،شمالي و جنوبي تحت عنوان
يک استان در نظر گرفته شده اند .اطالعات و دادههای آماری مورد نياز ،از سايتهای بانک جهاني،1
بانک مرکزی و مرکز آمار ايران به دست آمدهاند .شاخص ضريب جيني استاني نيز توسط نويسندگان
اين مقاله محاسبه شده است.
در اين پژوهش ،جهت برآورد مدل ،روش دادههای تابلويي برای دادههای استاني به کمک نرمافزار
استتا 2مورد استفاده واقع شده است .بررسي مدل در اين مقاله با استفاده از روش حداقل مربعات
تعميميافته صورت ميپذيرد.
اين مقاله در پنج بخش تنظيم شده است .در بخش اول ،مباني نظری بيان مي شود و بخش دوم،
به مرور پيشينه تحقيق در ايران و ساير کشورها اختصاص يافته است .معرفي مدل ،چگونگي برآورد
و روش های اقتصادسنجي در بخش سوم بيان مي گردد .در بخش چهارم ،نتايج مدل و در نهايت در
بخش پنجم ،خالصه مباحث و نتيجه گيری ارائه مي شود.
 .9مبانی نظري
 .9-5مفهوم توسعه مالی و شاخص هاي اندازه گیري آن
توسعه مالي به وضعيتي گفته مي شود که در آن ،ارائه خدمات مالي توسط مؤسسات مالي افزايش
مي يابد و همه افراد جامعه از يک انتخاب وسيعي از خدمات بهره مند مي شوند .جهت بررسي
کانال های مختلف اثرگذاری توسعه مالي بر توزيع درآمد ،عموماً از  4شاخص زير استفاده مي شود
(خسروشاهي و همکاران:)1711 ،
الف) شاخص های بدهي های نقدشدني∶
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1. World Bank
2. Stata
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ب) اعتبارات مالي قابل اعطا برای بخش خصوصي به صورت درصدی از  :GDPمهمترين مزيت اين
شاخص آن است که اعتبارات دولتي در محاسبه آن منظور نمي شود .بنابراين نقش واسطه های مالي
را در جهت دهي وجوه مالي به سرمايه گذاران بخش خصوصي ،بهتر نشان مي دهد.
𝑀

ج) اعتبارات مهيا شده توسط بخش بانکي به صورت درصدی از  : 2با توجه به اينکه در بخش غير بانکي
GDP
کشورهای در حال توسعه ،اطالعات و نوآوری در توسعه مالي چشمگير نيست ،چگونگي اعطای اعتبارات
سيستم بانکي به بخش خصوصي ،مي تواند معيار مناسبي برای توسعه مالي اين کشورها باشد.
د) شاخص توسعه مالي مرکب از جمع سه شاخص فوق به دست مي آيد.
 .9 -9توزيع درآمد
کم بودن فاصله طبقاتي و توزيع درآمد مناسب ،از لحاظ اجتماعي نيز دارای اهميت خاصي است .باال
بودن رفاه بخشي از جامعه باعث مي شود که ديگر اقشار نيز رسيدن به درآمد باال را هدف خود قرار
دهند .اما از آنجايي که اقتصاد ابزارهای الزم را برای رسيدن به رفاه باال در اختيار آنها قرار نمي دهد،
باعث ظهور ناهنجاری در جامعه مي شود .جرايمي مانند سرقت و اعتياد ،ارتباط نزديکي با نابرابری
درآمدی دارند (قنبری و همکاران.)1711 ،
 .9-9-5معیار سنجش توزيع درآمد
برای سنجش توزيع درآمد ،معيارهای مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد ،اما در عمل محققان 7
شاخص عمده را مورد استفاده قرار ميدهند :ضريب جيني ،1شاخص تايل2و شاخص اتکينسون .7در
اين مقاله ،از ضريب جيني به عنوان شاخص اندازهگيری توزيع درآمد استفاده شده است.
ضريب جینی
يکي از روش های سنجش وضعيت توزيع درآمد ،روش جيني است که توسط جيني ،آماردان ايتاليايي،
ابداع شده است که مهمترين و اصلي ترين روش محاسبه ميزان نابرابری به وسيله منحني
است .ضريب جيني عبارت است از نسبت "سطح بين منحني لورنز و خط برابری" به کل سطح زير
خط برابری .اگر توزيع کامالً مساوی باشد ،منحني لورنز منطبق بر قطر مربع خواهد بود .در اين حالت،
ضريب جيني برابر صفر است .هرچه شدت نابرابری بيشتر باشد ،منحني لورنز از خط توزيع برابر دورتر
مي شود و در نهايت ،بر ضلع های مربع منطبق مي شود .در اين حالت ،ضريب جيني برابر يک
مي شود يا به عبارتي بين صفر و يک قرار مي گيرد (تودارو.)1113 ،

لورنز4

1. Gini Coefficient
2. Teil Coefficient
3. Atkinson Coefficient
4. Lurenz Curve

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال شانزدهم ـ شماره سوم ـ پايیز 5931

11

از آنجايي که اين مطالعه به صورت استاني بررسي مي شود ،ابتدا الزم است ضريب جيني محاسبه
شود .برای محاسبه ضريب جيني از بسط ميلر که يکي از روش های محاسبه ضريب جيني بوده و
اکثر محققان و برنامه ريزان آن را به کار مي برند ،استفاده شده است (سحابي و همکاران.)1712 ،
روش محاسبه به صورت زير است:

) 𝑖𝑌 GI = 1 - ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖+1 − 𝑃𝑖 ) (𝑌𝑖+1 +

 :GIضريب جيني
𝑖𝑃 :درصد جمعيت طبقه i
 :𝑃𝑖+1درصد جمعيت طبقه i+1
𝑖𝑌 :فراواني تجمعي سهم درآمد طبقه  iاز کل درآمد
 :Yi+1فراواني تجمعي سهم درآمد طبقه  i+1از کل درآمد
برای محاسبه ضريب جيني از داده های خام طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوار مرکز آمار
ايران استفاده شده است.
 .9-9-9عوامل مؤثر بر ضريب جینی
اين مطالعه ،به بررسي اثر توسعه مالي بر توزيع درآمد استاني مي پردازد .در اين راستا ،بجز شاخص
توسعه مالي ،بر اساس مطالعات قبلي انجام شده ،عوامل ديگری نظير توليد ناخالص داخلي ،تورم،
بيکاری و سرمايه انساني به عنوان ساير عوامل مؤثر بر توزيع درآمد لحاظ شده اند که در ادامه ،ارتباط
نظری آنها با ضريب جيني بيان مي شود.
تولید ناخالص داخلی سرانه
يکي از مهم ترين نظريه ها در خصوص تأثير توليد ناخالص داخلي سرانه بر توزيع درآمد ،فرضيه
کوزنتس است .فرضيه کوزنتس بيان مي کند که در مراحل اوليه توسعه ،شکاف درآمدی افزايش و در
مراحل باالتر توسعه ،نابرابری کاهش مي يابد .مباني فرضيه کوزنتس اين است که نسبت پس انداز به
درآمد در گروه های درآمدی به طور متناسب افزايش مي يابد .از اين رو ،جامعه در مراحل اوليه توسعه
که به حجم باالی سرمايه گذاری نياز دارد ،به ناچار مي بايد درجه ای از تمرکز در درآمدها را بپذيرد
تا به تدريج ،پس از توسعه ظرفيت ها و افزايش منابع امکان اعمال سياست های توزيعي فراهم شود
(صادقي و ابراهيمي.)1712 ،
در اين مقاله ،از متغير  GDPسرانه به عنوان يکي از عوامل مؤثر بر توزيع درآمد استفاده شده
است .درآمد سرانه با تقسيم آمار توليد ناخالص داخلي حساب های ملي ايران به جمعيت به دست
مي آيد.
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تورم
تورم يکي از ديگر متغيرهايي است که به عنوان متغير کنترل در مدل های مختلف به کار مي رود .تورم
يک پديده نامطلوب اقتصادی محسوب مي شود؛ زيرا مطلوبيت ناشي از خرج يک مقدار درآمد پولي
ثابت را کاهش ميدهد .اثر تورم بر توزيع درآمد برحسب تغييرات نسبي قيمتها متفاوت است .افزايش
نسبي قيمت مواد خوراکي و کاالهای ضروری ممکن است موجب افزايش نابرابری و در مقابل ،افزايش
نسبي قيمت کاالهای تجملي ميتواند باعث کاهش نابرابری در توزيع درآمد شود (ابونوری.)1731 ،
ارقام مربوط به تورم (رشد شاخص قيمت های شهری) از سالنامه های آماری کشور در سال های
مربوطه استخراج شده است.
بیکاري
هرچه ميزان مشارکت نيروی کار فعال در فعاليت های اقتصادی کمتر باشد ،در نهايت ميزان شدت
فقر و نابرابری در جامعه افزايش خواهد يافت و بالعکس با افزايش تقاضا برای کار و کاهش بيکاری
که در نهايت به افزايش درآمدها منجر مي گردد ،وضعيت زندگي مردم بهتر و از ميزان و شدت فقر و
نابرابری در جامعه کاسته مي شود .لذا بر اساس نظريه ها ،انتظار بر آن است که بيکاری ،همواره رابطه
مستقيمي با شاخص های توزيع درآمد داشته باشد .آمار مربوط به بيکاری از سالنامه های آماری
استان های کشور در سال های مربوطه استخراج شده است.
سرمايه انسانی
سرمايه انساني که امروزه از موضوعات مهم اقتصادی محسوب ميشود ،دارای جنبههای مختلفي از جمله
دانش و سالمتي جسمي و رواني است .معموالً شاخص آموزشي به عنوان شاخصي برای سرمايه انساني
در نظر گرفته ميشود .فراگيری دانش ،سبب ارتقای تواناييهای فردی شده ،به تقويت قوه ابتکار انسان
و نيز استفاده بيشتر و بهتر از سرمايههای فيزيکي منجر ميشود و بستری بسيار مناسب برای توسعه
جامعه و برقراری عدالت فراهم ميکند .آموزش افراد در حقيقت نوعي سرمايهگذاری است .با آموزش،
افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابليتهای آنها سبب ميشود که نه تنها خود به درآمد بيشتری نائل
آيند ،بلکه جامعه نيز از سرمايهگذاری آنها منتفع شود .در اين مقاله ،از ميانگين تعداد طول سال های
تحصيل ،به عنوان نماينده سرمايه انساني استفاده شده است (داوری دولتآبادی.)1731 ،
توسعه مالی
توسعه مالي به مفهوم توسعه بازارهای مالي ،شامل بازار پول و بازار سرمايه است .بازار سرمايه در بازار
مالي ايران ،نقش کم رنگي دارد؛ و در واقع مي توان گفت در اکثر نظام های اقتصادی ،بانک ها مرکز
سيستم مالي و پرداخت هاست .در اين پژوهش ،از بين شاخص های معرفي شده در بخش پيشين
مقاله ،شاخص دوم مورد استفاده قرار گرفته است .اين شاخص برابر با اعتبارات داده شده به شرکت ها
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و مؤسسات خصوصي تقسيم بر  GDPاست .فرضيه ای که نسبت به اين شاخص وجود دارد ،اين است
که سيستم های مالي که اعتبارات بيشتر را به شرکت های خصوصي مي دهند ،اصرار بيشتری به
تحقيق و بازرسي از شرکت ها ،اعمال کردن کنترل شرکتي ،ارائه خدمات مديريت ريسک ،تجهيز
پس اندازها و تسهيل معامالت دارند تا سيستم مالي که اعتبارات متمرکز خود را به دولت يا
شرکت های تحت مالکيت دولت مي پردازد.
در کشورهای درحال توسعه ،به دليل وجود محدوديت های اعتباری ،فقرا به اعتبارات دسترسي
ندارند .با توسعه مالي و برداشته شدن موانع ،فقرا مي توانند دسترسي آسان تری به اعتبارات داشته
باشند و در سرمايه انساني و فيزيکي سرمايه گذاری کنند ،بنابراين با توسعه مالي نابرابری درآمد
کاهش مي يابد.
همچنين گرين وود و جيوانويچ ( )Greenwoodand Jovanovic, 1990بيان کرده اند که
دسترسي به خدمات مالي يک هزينه معامله ای ثابت دارد که خانوارهای فقير از عهده آن برنمي آيند.
با توسعه مالي ،هزينه دسترسي به اعتبارات کاهش مي يابد .بنابراين ،با توسعه مالي بيشتر ،شکاف
درآمدی بين فقرا و ثروتمندان کمتر مي شود.
 .9-9نظريه هاي مربوط به توسعه مالی و توزيع درآمد
ادبيات نظری رو به رشدی در خصوص اثر توسعه مالي بر توزيع درآمد وجود دارد؛ ولي مي توان اين
نظريه های مختلف را در قالب دو مکتب اصلي دسته بندی کرد .نخست ،فرضيه  Uوارون 1که توسط
گرين وود و جيوانوويچ ( )Greenwoodand Jovanovic, 1990مطرح و ديگری ،فرضيه خطي که در
مقاالت بنرجي و نيومن ( )Banerjee & Newman, 1993و گالر و زيرا ()Galor & Zeria, 1993
توسعه داده شد .چنان که در ادامه مالحظه خواهد شد ،در مجموع هر دو اين مدل های نظری،
رابطه ای منفي بين توسعه مالي و نابرابری توزيع درآمد را پيش بيني مي کنند که در آن ،توسعه
بازارها و واسطه های مالي ،به وسيله از بين بردن ناکارآيي های بازار سرمايه و فراهم کردن فرصت های
بيشتر برای افراد کم درآمد در جهت استقراض و سرمايه گذاری در سرمايه انساني خود و يا به وسيله
ايجاد فرصت سرمايه گذاری در پروژه های اقتصادی با بازگشت سرمايه باال ،به بهبود توزيع درآمد
کمک مي کند (.)Liang, 2006

1. Inverted U-Shaped
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 .9-9-5فرضیه  Uوارون گرين وود و جیوانويچ
در الگوی نظری گرين وود و جيوانويچ ،رابطه پويايي بين بخش مالي و نابرابری توزيع درآمد تصوير
مي شود .در سطوح ابتدايي توسعه ،زماني که واسطه های مالي کمتر توسعه يافته اند ،رشد اقتصادی
به آرامي صورت مي پذيرد ،در سطوح مياني توسعه ،نابرابری توزيع درآمد همراه با رشد اقتصادی
سريع تر و تعميق و توسعه بخش مالي افزايش مي يابد و هنگامي که ساختار مالي گسترده و کامالً
توسعه يافته ای حاکم است ،ميزان نابرابری درآمد ،کاهش خواهد يافت و احتماالً با ثبات مي شود.
بنابراين ،گرين وود و جيوانويچ ( )Greenwoodand Jovanovic, 1990پيش بيني کردند که
رابطه ای به شکل  Uمعکوس بين توسعه مالي و توزيع درآمد وجود دارد؛ به طوری که ممکن است
توسعه مالي در ابتدای دوره ،نابرابری را افزايش دهد ولي اين نابرابری ،زماني که درآمد متوسط افزايش
مي يابد و بيشتر خانوارها به بازارهای مالي دسترسي مي يابند ،گرايش به کاهش پيدا مي کند.
 .9-9-9فرضیه رابطه خطی بین بخش مالی و نابرابري توزيع درآمد
بر خالف فرضيه  Uوارون گرين وود و جيوانويچ ،برخي ديگر از صاحب نظران نظير بنرجي و نيومن
( )Banerjee and Newman, 1993و گالر و زيرا ( )Galor and Zeira, 1993رابطه منفي و خطي
بين توسعه مالي و نابرابری توزيع درآمد تصوير مي کنند.
گالر و زيرا ( )Galor and Zeira, 1993الگوی پويای توزيع درآمد را مدل سازی مي نمايند و
اقتصادی که در آن ،عوامل اقتصادی در دو دوره زندگي مي کنند و ثروت نسل ها از طريق ارث با
يکديگر مرتبط است را در نظر مي گيرند .افراد مي توانند در هر دو دوره به صورت کارگران ساده کار
کنند ،يا اينکه در دوره نخست زندگي ،در سرمايه انساني خويش سرمايه گذاری و هزينه نمايند و
سپس در دوره دوم ،به عنوان يک کارگر ماهر مشغول به کار شوند .در اين حالت ،هرچند ممکن است
به دليل اشکاالت موجود در بازارهای مالي ،فرصت سرمايه گذاری در سرمايه انساني از طريق به دست
آوردن اعتبار الزم برای پوشش دادن وجوه سرمايه گذاری از اين بازارها فراهم نباشد ،ولي فرض
مي شود افرادی که از ارثيه کافي برخوردارند ،قادر به سرمايه گذاری در سرمايه انساني ،در دوره
نخست هستند.
به اين ترتيب ،اگر فرض شود ،يک کاالی مصرفي را بتوان با دو فناوری متفاوت ،يکي بر مبنای
استفاده از مهارت افراد و ديگری ،با فناوری توليدی که به مهارت نياز ندارد ،توليد کرد ،دستمزد
کارگران ماهر و غير ماهر (ساده) متفاوت بوده و به ترتيب 𝑤𝑠 ،و 𝑢𝑤 نامگذاری مي شوند؛ به طوری
که دستمزد نيروی کار ماهر به شکل قابل توجهي بيش از دستمزد نيروی کار ساده است يعني خواهيم
داشت.𝑤𝑠 > 𝑤𝑢 :
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يک عامل اقتصادی (فرد) با ثروت  yدر نظر گرفته مي شود که مقدار  cرا مصرف کرده و ارثي به
ميزان  bرا برای فرزندانش به جای مي گذارد ،به طوری که .b = 𝑦 − 𝑐 :وجوه الزم برای
سرمايه گذاری در سرمايه انساني نيز  hنامگذاری مي شود و فرض مي شود که افراد وقتي که استقراض
مي نمايند ،نرخ بهره  iرا مي پردازند که بزرگتر از نرخ بهره  rاست که در هنگام قرض دادن دريافت
مي کنند.
𝛼𝛼 1−
فرض مي شود که تابع مطلوبيت هر فرد به صورت 𝑏 𝑐 =  Uباشد ،بنابراين حل مساله
𝑦)𝛼  𝑏 ∗ = (1 −و 𝑦𝜃 = ∗ 𝑈
حداکثرسازی مطلوبيت فرد با قيد  y = c+bبه صورت
خواهد بود که در آن 𝛼𝛼 =(1 − α)1−α 𝜃 :است.
همچنين ،مطلوبيت فردی که مقدار  xرا به ارث مي برد و سرمايه گذاری در سرمايه انساني را
انتخاب نمي نمايد () )𝑈∗𝑛 (Xمي تواند به صورت زير نوشته شود:
] 𝑢𝑤 𝑈𝑢∗ (𝑥) = 𝜃[(𝑥 + 𝑤𝑢 )(1 + 𝑟) +
()1
اگر يک عامل اقتصادی با ميراثي بيش از سرمايه مورد نياز برای سرمايه گذاری در آموزش (يعني
 ،)𝑥 ≥ ℎسرمايه گذاری در سرمايه انساني را انتخاب نمايد ،مطلوبيت وی (  )𝑈∗𝑠1به صورت زير خواهد
بود:
∗
] 𝑠𝑤 𝑈𝑠1 (𝑥) = 𝜃[(𝑥 – ℎ)(1 + 𝑟) +
()2
بر اساس رابطه های ( )1و ( )2مي توان دريافت که افراد ،سرمايه گذاری در سرمايه انساني را
انتخاب مي نمايند ،اگر و تنها اگر  𝑈∗𝑠1 ≥ 𝑈∗𝑢 .برقرار باشد .اين شرط را مي توان به صورت زير نيز
نوشت:
)𝑟 𝑤𝑠 -h(1 + 𝑟) ≥ 𝑤𝑢 (2 +

برای فردی با ارثيه  x≤hکه برای انتخاب سرمايه گذاری در سرمايه انساني ناگزير از قرض گرفتن
است ،تابع مطلوبيت وی به صورت زير خواهد بود:
)∗ (X
𝑏𝑠𝑈
] 𝑠𝑤 = θ[(x − h)(1 + i) +
)(7
کساني که برای تحصيل مجبور به قرض گرفتن هستند ،سرمايه گذاری در سرمايه انساني را
∗

انتخاب مي نمايند ،اگر و تنها اگر ∗𝑢𝑈 ≥ 𝑈 برقرار باشد  .با توجه به رابطه های ( )1و ( ،)7اين
𝑏𝑠

شرط را مي توان به صورت رابطه ( )4نوشت:
)(4

)wu (2+r)−ws +h(1+i
i−r

≡X≥f

اين رابطه نشان مي دهد که تنها افرادی با مقادير ارثيه کافي ،در سرمايه انساني سرمايه گذاری
کرده و به کارگران ماهر تبديل خواهند شد و ساير افراد بدون مهارت باقي خواهند ماند .اگر Xt
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نشان دهنده ميزان ارثيه رسيده به فرد متولد شده در زمان  tباشد ،ارثيه باقي مانده برای فرزندان وی
() )b(xمي تواند به صورت زير نوشته شود:
𝑓 < if : xt
if : f < 𝑥𝑡 < ℎ
if : 𝑥𝑡 ≥ ℎ

] 𝑢𝑤 b(𝑋𝑡 ) = (1 − 𝛼)[(𝑥𝑡 + 𝑤𝑡 )(1 + 𝑟) +
] 𝑠𝑤 b(𝑋𝑡 ) = (1 − 𝛼)[(𝑥𝑡 + ℎ)(1 + 𝑟) +
] 𝑠𝑤 b(𝑋𝑡 ) = (1 − 𝛼)[(𝑥𝑡 − ℎ)(1 + 𝑟) +

اين نتايج کاربردهای مهمي خواهند داشت .نتايج نشان مي دهد که توزيع اوليه ثروت در بلند
مدت بر سطوح درآمد مؤثر است و نابرابری توزيع درآمد از طريق ارث رد و بدل شده در ميان نسل ها
ادامه دار و دائمي خواهد شد .در بلندمدت ،تضاد ثروت بين کارگرماهر دارای درآمدباال و کارگرغيرماهر
با درآمد پايين به وجود مي آيد ،به طوری که خانوارهای ثروتمند و بهتر آموزش ديده ،به يک موقعيت
با درآمد مداوم باال مي رسند و خانوارهای فقير کمتر آموزش ديده ،به يک موقعيت با درآمد مداوم
پايين مي رسند.
توسعه بازارهای مالي ،سطوح وسيع تر و دسترسي آسان تری به منابع مالي را برای خانوارهای
فقير فراهم خواهد کرد .همگام با توسعه مالي ،محدوديت های اعتباری که خانوارهای کم درآمد با آن
مواجه هستند ،برداشته خواهد شد و اين امر ،به کاهش نابرابری توزيع درآمد کمک خواهد کرد.
 .9-6مروري بر مطالعات انجام شده:
 .9-6-5مطالعات خارجی
گيمت و سيگات ( )Gimet & Segot, 2011با استفاده از رويکرد جديد عليت متقابل ،به بررسي
ارتباط توسعه مالي و توزيع درآمد در  41کشور طي دوره  1114تا  2111پرداخته و به اين نتيجه
رسيده اند که رابطه علي قابل توجهي بين توسعه مالي به توزيع درآمد وجود دارد.
آنگ ( )Ang, 2008با استفاده از روش  ARDLبه بررسي چگونگي اثرگذاری توسعه مالي بر
نابرابری درآمد در هند پرداخته است .نتايج مدل وی نشان مي دهد که توسعه مالي به کاهش نابرابری
درآمد کمک مي کند.
1
ليانگ ( ،)Liang, 2006با به کارگيری روش گشتاورهای تعميم يافته ( ، )GMMنشان مي دهد که
توسعه مالي ،به شکل معناداری در کاهش نابرابری درآمدی در مناطق شهری هند مؤثر بوده است.
بک و همکاران ( ،)Beck et al., 2004رابطه بين توسعه مالي و تغييرات در توزيع درآمد را بر
اساس الگوهای حداقل مربعات معمولي ( )OLSو رگرسيون متغير ابزاری ( )IVبررسي کرده و به اين
نتيجه رسيده اند که در کشورهايي که از سطوح باالتر توسعه مالي برخوردار هستند ،نابرابری درآمدی
با سرعت بيشتری کاهش مي يابد.
1. Generalized Method of Moments
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کالرک و همکاران ( ، )Clarke et al., 2003به بررسي رابطه بين توسعه واسطه های مالي و
نابرابری توزيع درآمد برای  11کشور توسعه يافته و در حال توسعه طي دوره زماني 1111تا 1111
پرداخته اند .مطالعه آنها ،رابطه خطي قوی و معناداری بين توسعه مالي و نابرابری درآمد را نتيجه
داده و فرضيه بنرجي و نيومن ( )Banerjee and Newman, 1993و گالور و زيرا ( Galor and Zeira,
 )1993را تأييد مي نمايد.
 .9-1-9مطالعات داخلی
قنبری و همکاران ( ،)1711به کمک روش گشتاورهای تعميم يافته ( ،)GMMبه بررسي رابطه ميان
توسعه مالي و نابرابری در ايران با استفاده از اطالعات سری زماني  1711تا  1731پرداخته اند .در
مطالعه آنان ،ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابری درآمد و نسبت اعتبارات اعطايي به بخش
خصوصي به  GDPبه عنوان شاخص توسعه مالي استفاده شده است .نتايج تجربي حاصل از اين
تحقيق ،رابطه منفي و مستقيم توسعه مالي و نابرابری درآمدی در ايران را تأييد مي کند.
دهمرده و شکری ( ،)1731با استفاده از مدل خود رگرسيوني با وقفه های توزيعي ( ،)ARDLبه
بررسي رابطه توسعه مالي و توزيع درآمد در ايران طي سال های 1712-1731پرداختند .ضريب جيني
به عنوان شاخص نابرابری درآمد و نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي به  GDPبه عنوان
شاخص توسعه مالي استفاده شده است .نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد که توسعه
مالي ،نابرابری درآمد در ايران را کاهش مي دهد.
طيب نيا و همکاران ( ،)1731به بررسي اين موضوع مي پردازند که توسعه مالي در کشورهای
منتخبي از خاورميانه و شمال آفريقا (منا) 1در دوره زماني  1111تا  2111چه نوع تأثيری بر الگوی
توزيع درآمد و روند نابرابری درآمدی مي تواند داشته باشد .نتايج حاکي از آن است که توسعه مالي
باعث کاهش نابرابری در اين کشورها شده است.
سجادی ( )1731در مطالعه ای تحت عنوان "تأثير توسعه مالي بر نابرابری توزيع درآمد" ،با
استفاده از روش اقتصاد سنجي به شيوه داده های تابلويي و مدل ضرايب تصادفي ،به بررسي ارتباط
اين دو متغير در منتخبي از کشورهای در حال توسعه طي دوره  1134تا  2111مي پردازد و به اين
نتيجه مي رسد که فرضيه  uوارون در کشورهای مورد بررسي ،رد شده و رابطه خطي بين توسعه
مالي و توزيع درآمد تأييد مي شود.
دادگر و نظری ( ،)1733به بررسي شاخص های توسعه مالي در ايران و  11کشور خاورميانه و
شمال آفريقا پرداخته اند .نتايج بررسي شاخص های توسعه مالي در ايران طي سال های متمادی
1. Mena
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نشان مي دهد که هرگاه به استانداردهای مالي و اقتصادی توجه شده ،بهبودی نسبي در توسعه مالي
مشاهده مي شود و افزايش سهم بانک های غير دولتي در صنعت بانکداری ،افزايش سهم بخش
خصوصي از اعتبارات بانک ها ،کاهش تمرکز در بخش بانکي و افزايش نسبت تسهيالت اعطايي به
سپرده های بخش غير دولتي را از جمله عوامل بهبود نسبي توسعه مالي در ايران است.
عصاری و همکاران ( ،)1733به بررسي رابطه توسعه مالي و نابرابری در کشورهای عضو اوپک 1در
دوره  1111-2114پرداختند .نتايج اين مطالعه تجربي با استفاده از روش گشتاورهای تعميم يافته
( )GMMحاکي از آن است که توسعه مالي از طريق تأثير بر رشد اقتصادی مي تواند تأثير بسزايي در
کاهش فقر و نابرابری در اين کشورها داشته باشد.
ابونوری ( ،)1731در مطالعه بين استاني ،اثر شاخص های اقتصاد کالن بر توزيع درآمد در ايران
طي سال های  1731تا 1731را با روش مقداری برآورد کرده و بر اساس تازه ترين اطالعات موجود
مقطعي ميان استاني ،شدت و جهت عوامل مؤثر بر توزيع درآمد را تحمين زده است .وی بر اساس
نتايج حاصل ،فرضيه کوزنتس را نپذيرفت؛ زيرا متغيرهای کنترل نسبت درآمدهای مالياتي به محصول
ناخالص استاني ،تورم و هزينه های دولتي بر نابرابری اثر افزايشي داشته است.
 .9تصريح مدل
توسعه مالي دارای دو بعد بازار پول و بازار سرمايه است .در اين دو بازار ،شاخص های بسيار زيادی
وجود دارد ،اما به دليل محدوديت آماری ،در اين مقاله تنها از شاخص نسبت اعتبارات داده شده
بخش بانکي به شرکت ها و مؤسسات خصوصي به  GDPاستفاده شده و اين شاخص ،مهمترين شاخص
توسعه بانکداری است ،زيرا نشان دهنده فرصت دسترسي بنگاه های جديد به تأمين مالي آسان است.
همچنين عوامل متعددی بر توزيع درآمد مؤثر هستند ،اما به دليل تعدد عوامل و محدوديت های
آماری ،همه اين عوامل در يک الگوی اقتصادسنجي آورده نشده و تنها از ضريب جيني به عنوان
شاخص نابرابری استفاده شده است.
 .9-5تبیین و تشريح متغیرها
با توجه به مباني نظری که در قسمت قبل ذکر شد ،در الگوی مورد استفاده در اين مقاله به منظور
بررسي تأثير توسعه مالي بر نابرابری از متغيرهای زير استفاده مي شود:
متغيرهای کمي الگو شامل متغيرهای وابسته و مستقل است که متغير وابسته شاخص نابرابری ضريب جيني
و متغيرهای مستقل شامل توليد ناخالص داخلي سرانه ،نرخ تورم ،سرمايه انساني ،نرخ بيکاری و شاخص
کارآيي بانکي به عنوان نماينده توسعه مالي است که مي توان اين متغيرها را به فرم کلي زير نمايش داد:
1. OPEC
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)GI= f (FD, Y, HC, INF, UN

متغيرهای مستقل استفاده شده در مدل با توجه به مطالعات انجام شده قبلي 1در اين زمينه است و کليه
متغيرهای استفاده شده در مدل ،همگي بر حسب مقادير استاني آنها محاسبه و در نظر گرفته شده اند.
 .9-9معرفی الگو
اين پژوهش به دنبال بررسي اثر توسعه مالي بر توزيع درآمد در استان های کشور طي دوره زماني
 1731تا  1711به کمک داده های تابلويي است .برای اين منظور ،مدل اقتصاد سنجي زير که بر
اساس مباني نظری بيان شده ،در قسمت های قبل ارائه شده است ،تخمين زده خواهد شد.
به منظور آزمون فرضيه خطي پيشنهاد شده از سوی بنرجي و نيومن ( Banerjee and Newman,
 )1993و گالر و زيرا ( )Galor and Zeira, 1993مبني بر وجود رابطه خطي بين توسعه مالي و توزيع
درآمد ،از مدل اقتصادسنجي زيراستفاده مي شود:
𝑡𝑖𝑒 (𝐺𝐼)𝑖𝑡 = 𝑎0 + +𝑎1 (𝐹𝐷)𝑖𝑡 + 𝑎2 (𝑌)𝑖𝑡 + 𝑎3 (𝐻𝑐)𝑖𝑡 + 𝑎4 (𝐼𝑁𝐹)𝑖𝑡 + 𝑎5 (𝑈𝑁)𝑖𝑡 +

که در آن FD ،شاخص توسعه مالي Y ،توليد ناخالص داخلي سرانه INF ،نرخ تورم UN ،نرخ بيکاری،
 HCسرمايه انساني GI ،شاخص نابرابری درآمد (ضريب جيني) است.
تمامي متغيرهای استفاده شده در مدل فوق به صورت لگاريتمي وارد مدل شده اند.
دوره مورد بررسي در اين پژوهش سال  1731تا  1711است .از سال  1731تا  ،1737تعداد
استانهای کشور  23استان بوده اما از سال  1737تعداد استانهای کشور از  23استان به  71استان
افزايش يافته است؛ زيرا استان خراسان در سال  1737به سه استان خراسان رضوی ،خراسان جنوبي
و خراسان شمالي تقسيم شد .در اين تحقيق تعداد استانهای مورد بررسي 23 ،استان است و دادههای
مربوط به استان خراسان رضوی ،خراسان جنوبي و خراسان شمالي از سال  1737باهم جمع شده و
به صورت يک استان (خراسان) وارد شده است.
 .6نتايج تخمین
در اين قسمت ،به بيان نتايج تخمين مدل تصريح شده در قسمت قبلي جهت تجزيه و تحليل تأثير
توسعه مالي بر توزيع درآمد برای استان های مختلف ايران پرداخته مي شود.
 .6-5آزمون ناهمسانی واريانس
در اين مطالعه ،از آنجا که سری زماني دوره مورد بررسي کوتاه است و همچنين  23استان در هر
سال مورد نظر هستند ،انجام آزمون برای اطمينان از عدم وجود ناهمساني واريانس الزامي است.
)1. Zhicheng Liang (2006
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برای آزمون وجود ناهمساني واريانس بين گروهي در مورد دادههای تابلويي ،آزمون درست نمايي ()LR
با استفاده از نرم افزار ايويوز 1انجام شده است .بررسي مقادير خي دوی آزمون انجام شده نشان ميدهد
فرضيه صفر برابری واريانس در آزمونها رد شده و لذا مشکل ناهمساني واريانس در الگو مشهود است.
با توجه به اينکه يکي از روشهای رفع مشکل ناهمساني واريانس ،برآورد الگو به روش حداقل
مربعات تعميم يافته  )GLS(2است ،برای تخمين معادله مربوط به تأثير توسعه مالي بر توزيع درآمد
(ضريب جيني) از روش  GLSاستفاده ميشود.
 .6-9تجزيه و تحلیل نتايج حاصل از برآورد الگو :
ابتدا جهت مشخص شدن نوع تخمين الگو از دو تست  Fليمر 7و هاسمن 4استفاده شده است .با توجه
به نتايج به دست آمده برای تخمين الگو ،روش دادههای تابلويي از نوع اثرات ثابت مورد قبول و نتايج
تخمين در جدول زير آمده است.
ارزش احتمال ()PV

مقدار آماره t

ضرايب

متغيرهای توضيحي

1/1111

-4/1371

-1/1114

1/1117

-2/4427

-1/1213

1/1121

-2/1233

-1/7141

1/1417

-2/1127

-1/1233

1/1113

2/7413

1/1411

LN Y
LN FD
LN HC
LN INF
LN UN

Total Observations: 272
Durbin-Watson stat: 1/5561

R-squared: 0/79
F-statistic: 29/2655

بر اساس نتايج به دست آمده ،مالحظه مي شود که تمام ضرايب متغيرها در سطح معناداری 1
درصد معنادار است .اندازه  Rبه معنای آن است که حدود  31درصد از تغييرات ضريب جيني در
بين استان ها را متغيرهای موجود در مدل توضيح مي دهند.
از طرفي ،آماره  Fمعني داری کل رگرسيون را نشان مي دهد که در اينجا نشان دهنده آن است که
مدل برآورد شده معنادار بوده است .برای تشخيص وجود يا عدم وجود مشکل خودهمبستگي در مدل
از آماره دوربين -واتسون ( )DWاستفاده مي شود .در صورتي که اين آماره در دامنه  1/1تا  2/2قرار
گيرد ،نشان دهنده آن است که مشکل خود همبستگي در مدل وجود ندارد ،عدد  1/11به دست آمده
برای اين آماره در مدل مورد نظر ،نشان دهنده آن است که مدل فاقد مشکل خودهمبستگي است.
1. Eviews
2. Generilized Least Squres
3. Limer test
4. Hausman test
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همان طور که مشاهده مي شود ،نتايج به دست آمده حاکي از آن است که گسترش هرچه بيشتر
واسطه های مالي (توسعه مالي) ،تأثير منفي و معناداری بر ضريب جيني استان های کشور داشته و
موجب کاهش نابرابری درآمدی در اين استان ها شده است؛ به طوری که  1درصد افزايش در توسعه
مالي با فرض ثابت بودن ساير شرايط 1/121 ،درصد کاهش در ضريب جيني و در نتيجه کاهش
نابرابری درآمدی مي شود.
تأثير ميانگين طول سال های تحصيل به عنوان شاخص سرمايه انساني بر ضريب جيني استان های
کشور منفي و معنادار بوده است .به طوری که  1درصد افزايش در اين متغير با فرض ثابت بودن ساير
شرايط ،سبب  1/714درصد کاهش در ضريب جيني و افزايش برابری درآمد مي شود .افزايش سرمايه
انساني با بهبود کيفيت نيروی کار و افزايش توانايي ها و قابليت آنها برای ايجاد شغل و درآمد ،توزيع
درآمد را تحت تأثير قرار مي دهد .با توجه به ضرايب به دست آمده ،در ميان متغيرهای ذکر شده،
سرمايه انساني بيشترين تأثير را بر عادالنه شدن توزيع درآمد دارد .در نتيجه سرمايه گذاری بيشتر بر
سرمايه انساني نسبت به بخش های ديگر تأثير بيشتری بر کاهش نابرابری درآمد دارد.
رشد اقتصادی تأثير منفي و معناداری بر ضريب جيني استان های مورد بررسي داشته است.
 1درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي با فرض ثابت بودن ساير شرايط سبب کاهش 1/111
درصدی ضريب جيني و کاهش نابرابری درآمدی مي شود.
نرخ تورم بر ضريب جيني استان های مورد بررسي تأثير منفي داشته است؛ به طوری که  1درصد
افزايش در تورم ،با فرض ثابت بودن ساير شرايط سبب  1/123درصد کاهش در ضريب جيني و
نابرابری درآمدی مي شود .با توجه به اينکه افزايش تورم به کاهش نابرابری منجر گرديده است،
احتماالً بيشترين افزايش قيمت نسبي مربوط به کاالهای غير ضروری و کاالهای تجملي بوده است.
سهم مصرف دهک های باالی درآمدی از اين کاالها بيشتر از دهک های پايين درآمدی است .در
نتيجه افزايش قيمت آنها به برابر شدن توزيع درآمد کمک کرده است.
بيکاری تأثير مثبت و معناداری بر ضريب جيني استان های مورد بررسي داشته است .يک درصد
افزايش در بيکاری ،با فرض ثابت بودن ساير شرايط 1/141 ،درصد ضريب جيني را افزايش داده و
سبب مي شود نابرابری درآمدی در بين استان های کشور افزايش يابد .اين امر حاکي از آن است که
بيکاری طي سال های  31تا  11افزايش داشته و سبب شده که تأثير منفي بر توزيع عادالنه درآمد
بگذارد .همان طور که مي دانيم افزايش بيکاری بر درآمد خانوارها تأثير منفي داشته و از طرفي اين
امر ،به خانوارهای با درآمد پايين بيشتر آسيب مي رساند و لذا توزيع درآمد نامتعادل تر مي شود.
بيشترين و کمترين شدت در کاهش سطح نابرابری را به ترتيب ،ميانگين طول سال های تحصيل به
عنوان نماينده سرمايه انساني و توسعه مالي داشته است.
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 .1نتیجه گیري و پیشنهادات سیاستی
هدف اصلي اين مطالعه ،بررسي رابطه توسعه مالي و توزيع درآمد استاني در ايران بود .نتايج به دست
آمده از الگوی مورد مطالعه ،حاکي از آن است که گسترش هرچه بيشتر واسطه های مالي (توسعه
مالي) ،تأثير منفي و معناداری بر ضريب جيني استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری
درآمدی در اين استان ها شده است که به اين ترتيب ،فرضيه تحقيق در اين مطالعه مبني بر اثر منفي
توسعه مالي بر نابرابری توزيع درآمد استاني را نمي توان رد کرد.
تأثير ميانگين طول سال های تحصيل به عنوان شاخص سرمايه انساني بر ضريب جيني استان های
کشور منفي و معنادار بوده است و بيشترين تأثير را بر عادالنه شدن توزيع درآمد دارد.
رشد اقتصادی و تورم نيز تأثير منفي و معناداری بر ضريب جيني استان ها داشته ،به گونه ای که
 1درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي با فرض ثابت بودن ساير شرايط ،سبب کاهش 1/111
درصدی و  1درصد افزايش در تورم ،سبب  1/123درصد کاهش در ضريب جيني مي شود.
بيکاری تأثير مثبت و معناداری بر ضريب جيني استان های مورد بررسي داشته است .افزايش
بيکاری بر درآمد خانوارها تأثير منفي داشته و منجر به توزيع درآمد نامتعادل تر مي شود.
به اين ترتيب ،پيشنهاد سياستي به دست آمده از اين مطالعه ،توسعه واسطه ها و بازارهای مالي
و افزايش کيفيت و کارآيي نهادهای مالي موجود برای کاهش نابرابری توزيع درآمد موجود در اقتصاد
ايران است ،با توجه به اينکه در ايران معموالً اعتبارات اعطايي سيستم بانکي کشور به صورت تکليفي
از طرف دولت بر آنها تحميل مي شود و بيشتر به سمت فعاليت های واسطه ای و غير مولد سوق داده
مي شود ،لذا با توجه به نتيجه به دست آمده از اين پژوهش و تأثير مستقيم توسعه مالي بر بهبود
توزيع درآمد ،برای تأثير هرچه بيشتر توسعه مالي ،الزم است که تصدی گری دولت بر بانک ها کاهش
يافته و با ايجاد فضای رقابتي در سيستم بانکي کشور و کارآمد کردن تسهيالت پرداختي در چارچوب
مقررات و با بررسي های کارشناسي شده ،از انتقال تسهيالت و اعتبارات اعطايي به بخش های اقتصادی
ناکارا و فاقد ايجاد ارزش افزوده ،جلوگيری به عمل آمده و به سمت فعاليت های مولد هدايت شود.
از آنجايي که سرمايه گذاری در سرمايه انساني و متعاقباً برخورداری از شغل مناسب ،پر بازده و
حقوق مکفي ،يکي از عوامل مؤثر در بهبود بنيه مالي اقشار کم درآمد و به عبارتي ،دهک های پايين
درآمدی جامعه است ،طراحي و اجرای برنامه های جامع بلندمدت ،ميان مدت و همزمان با آن
کوتاه مدت در جهت بررسي و تأمين عوامل مؤثر بر فرصت های شغلي و اشتغالزايي ضروری به نظر
مي رسد .با توجه به اينکه پيشنهاد مذکور ،مستلزم سرمايه گذاری بنيادين در امور زيربنايي و هدايت
سرمايه های موجود در دست اشخاص و بخش خصوصي است ،لذا توجه هرچه بيشتر به توسعه بخش
مالي الزامي است.
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