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مقدمه
براساس نظریههای سنتی توسعه ،دستیابی به رشد اقتصادی باالتر و ایجاد فرصتهای

مناسب اقتصادی برای گروههای کمدرآمد ،محور استراتژیهای توسعه است؛ اما با گذشت
زمان مشخص شد هرچند کشورها نرخهای سریع رشد اقتصادی داشتند ،اما گروههای

کمدرآمد و فقیر از منافع ناشی از آن بهره چندانی نبردند .نارساییهای بخشهای اقتصادی،
رکود ،بیکاری شدید ،تغییرات جمعیتی و اقتصادی موجب شده است تا اقشار کمدرآمد از

کمکهای دولت و سایر پیشرفتهای جامعه بهرهمند نشوند.

بهعبارت دیگر ،برای توزیع مناسب درآمد عالوه بر رشد اقتصادی مستمر ،ابزارهای و

سیاستهای دیگری نیز الزم است؛ از بین روشها و ابزارهای مختلف میتوان به خدمات
مالی و اعتباریای اشاره کرد که امکان مشارکت گسترده افراد کمدرآمد در فعالیتهای

اقتصادی را فراهم میآورد .تأثیر توسعه مالی بر متغیرهای واقعی امری پذیرفته شده است؛
افزون بر این ،در حال حاضر رشد اقتصادی تنها مسیر تأثیر بخش مالی بر بخش واقعی اقتصاد
نیست و توسعه مالی از مسیرهای دیگری نظیر مصرف و توزی ع درآمد بخش واقعی اقتصاد
را تحتتأثیر قرار میدهد.

ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از راﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺑﻴﺎن کردهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ

با افزایش ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ و دسترسی اﻛﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي

درآﻣﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻋﻜﺲ آن ،ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪلﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و واﺳﻄﻪﻫﺎي
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.1

در این مطالعه با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت توجه به این مسأله در ايران ــ که

همواره از ناكارآمدي بازارهاي مالي آسيب ديده است ــ با استفاده از دادههای تابلویی 28

استان ایران در سالهای  1379تا  1385و بهکارگیری روش دادههای تابلویی ،تأثیر توسعه

بازارهای مالی بر توزیع درآمد استانهای ایران بررسی شده است .این مقاله در چهار بخش

تدوین شده که بخش اول آن به به مرور ادبیات تحقیق اختصاص یافته است .در بخش
1. Banerjee and Newman (1993); Galor and Zeira (1993).
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دوم به دادهها و الگوی مورد مطالعه اشاره میشود .اثر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ بر توزیع درآمد با
استفاده از دادههای تابلویی استانهای ایران در بخش سوم برآورد شدهاست .بخش چهارم

به نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص یافته و درنهایت ،مقاله با منابع پایان مییابد.

 .1مروری بر ادبیات موضوع تحقیق
1ـ .1مبانی نظری توسعه مالی و توزيع درآمد
دیدگاههای اقتصادی ،اثرگذاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ بر توزيع درآمد را از طریق كانالهاي

مختلف تأييد میکنند .در حالت کلی ،دو فرضيه متفاوت درباره اثر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ بر توزیع

درآمد ،يعني فرضيه  Uمعكوس (گرينوود و جووانويچ )1و فرضيه خطي (بانرجي و نيومن2؛
گالور و زيرا )3در ادبيات اقتصادي وجود دارد.

ِ
معكوس توسعه مالی و توزيع درآمد ،گرینوود و جووانویچ راهحل
در فرضیه رابطه U

پویایی برای رابطه میان توسعهمالی و نابرابری ارائه کردند .به این صورت که با افزایش توسعه
واسطههای مالی ،نابرابری درآمدی به شکل  Uمعکوس خواهد بود .یعنی در مراحل اولیه
رشد اقتصادی که واسطههایمالی کمتر توسعه یافتهاند ،بهبود این واسطهها سبب گسترش
نابرابری میشود؛ اما همزمان با بهبود رشد اقتصادی در مرحله میانی ،افزایش متوسط درآمد
موجب کاهش نابرابری درآمد میشود و این زمانی است که خانوارهای بیشتری به این

واسطههای مالی و خدمات آن دسترسی مییابند .سرانجام ،در مرحله نهایی رشد اقتصادی
ی مالی ،درجه نابرابری کاهش یافته و در نهایت ثابت و پایدار میشود.
با توسعه واسطهها 

گرینوود و جووانویچ ،رابطه تأمین مالی و توزیع درآمد را در قالب یک مدل رشد

درونزا بررسی کردهاند .بهعنوان مثال ،اقتصادی در نظر گرفته میشود که زنجیرهای از افراد
را در فاصله ( 1و )0در برگرفته است .در دوره  ، tفردی با ثروت  ، Ktدرمورد تخصیص

ثروت میان مصرف  Ctو سرمایهگذاری  Itتصمیم میگیرد ،یعنی خواهیم داشت:
)1

Kt=Ct+It
1. Greenwood and Jovanovich (1990).
2. Banerjee and Newman (1993).
3. Galor and Zeira (1993).
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شرط حداکثرسازی مطلوبیت دوران زندگی مورد انتظار برای آن به صورت زیر است:
) : MAX {E[Σ∞t=0 B'u(Ctبا نرخ تنزیل

)2

)(0, 1

B

در این اقتصاد دو نوع تکنولوژی تولید وجود دارد ،اولین نوع نشاندهنده بازدهی نسبتاً

پایین اما مطمئن  γبرای هر واحد سرمایه است؛ درحالیکه دیگری نرخ بازدهی پر ریسکتر،
اما با ارزش انتظار باالتری را فراهم آورده و بهوسیله شوک تکنولوژی که ترکیبی است از

) (tθ+tεبیان میشود و در آن θt ( , ) ،بیانگر شوکهای کلی و )  εt (- ,شوکهای
غیر متعارف با  E(εt)=0است.

توسعه واسطههای مالی از طریق جمعآوری و تحلیل اطالعات تعداد زیادی از پروژهها

ــ بهنحویکه به کشف شوکهای کلی  θtمنتهی شود ــ مخاطره اخالقی 1مربوط به
سرمایهگذاری ریسکی را نیز همپوشانی 2کند .توسعه واسطههای مالی از طریق تجمیع،
مبادله و تقسیم ریسک ،به روند آرام و یکنواخت شوکهای غیرمتعارف کمک میکند.

ِ
معكوس گرينوود ـ جووانويچ ،رابطه خطي
برخي ديگر از نظريات برعکس فرضيه U

و منفيای را ميان توسعه مالی و توزيع درآمد عنوان ميكنند .گالور و زيرا ،الگوي پوياي

توزيع درآمد را در اقتصادي در نظر گرفتهاند كه سرمايهگذاري غيرقابل تقسيم بوده و
نسلهاي مختلف توسط ارث به يكديگر مربوط ميشوند.

عامالن اقتصادي ميتوانند بهعنوان نيروي كار غيرماهر در هر دوره كار کرده و يا در

اولين دوره در سرمايه انساني سرمايهگذاري کنند و در دومين دوره بهعنوان نيروي كار

ماهر مشغول بهكار شوند؛ اما واضح است که نتيجه نقصان بازار سرمايه ،ايجاد محدوديت
در دسترسي سرمايه انساني به اعتبارات خارجي براي تأمين وجوه الزم براي سرمايهگذاري

است.

اقتصادي را با يك كاالي مصرفي در نظر بگيرید كه يا از طريق فناوریهایی تولید

میشود که به افراد ماهر نیاز دارند و يا از طريق فناوریهايی که نیازی به این افراد ندارند.
دستمزد كارگران ماهر و غيرماهر بهترتيب  Wsو  Wuاست ،به اين صورت كه ،Ws > Wu
1. Moral Hazard.
2. Overlapping.
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يك عامل با ثروت  yاست كه در دوره دوم مصرف ( )cميكند و سرمايهاي به ميزان b

( )b=y-cبراي فرزندانش خواهد گذاشت .وجوه مورد نياز براي سرمايهگذاري در سرمايه
انساني برابر  Hاست .افرادي كه وام گرفتهاند نرخ بهره  iرا میپردازند كه از نرخ بهره  rكه

با آن وام ميدهند ،بزرگتر است.

فرض كنيد تابع مطلوبيت اين عامل  U=cαb1-αاست .بنابراين با حل حداكثر تابع

مطلوبيت با توجه به قيد  b*=(1-α) ،y= c+bو  U*=θyبهدست ميآيد .بنابراين ،مطلوبیت
() )U*U(Xعاملی كه مقدار  Xرا به ارث ميبرد اما آن را صرف سرمايهگذاري در سرمايه
انساني نميكند ،به شكل زير است:

)3

]U*U(X)=θ[(X+Wu)(1+r)+Wu

اگر عامل ميراث از سرمايهگذاري در سرمايه انساني (يعني  )X>hبزرگتر انتخاب شود،

مطلوبيت ( )u*sبه این صورت است:
)4

]u*s(X)=θ[(X-h)(1+r)+Ws

همچنین ميدانيم اگر  u*s ≥ u*uباشد ،افراد سرمايهگذاري در آموزش را انتخاب ميكنند.

اين شرط ميتواند بهصورت ) Ws-h(1+r) ≥ Wu(2+rنيز نشان داد ه شود.

اگر فرد مجبور است براي آموزش قرض بگيرد ،ميتوان رابطه ( )5را نوشت:
)Wu(z+r)-Ws+h(1+i

)5

i-r

=X≥F

همچنین فرض كنيد  Xtبيانگر ميراث دريافتی توسط فرد متولد شده در زمان  tباشد.

ميراثي كه او براي فرزندانش باقي ميگذارد (( )b(Xtرا نيز ميتوان بهصورت زير نوشت:
)6

Xt < f

(1-α)[(Xt+Wu)(1+r)+W] if

f≤ Xt ≤h

if

](1-α)[(Xt-h)(1+i)+Ws

Xt ≥ h

if

](1-α)[(Xt-h)(1+r)+Ws

=)f(X

در نتیجه ،اینگونه استنباط ميشود كه توزيع ثروت براي سطح بلندمدت درآمد
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موضوع بسيار مهمي است و به دلیل میراث ،نابرابري بين نسلي دائمي و هميشگي بوده و در
بلندمدت يك دو قطبي ثروت بين نيرويكار فاقد مهارت با درآمد پایين ايجاد خواهد شد.

در هرحال ،توسعه بازارهاي مالي دسترسي خانوادههاي فقير به اعتبارات را راحتتر میکند.

با توسعه بازارهاي مالي ،محدوديتهاي اعتباري پيش روي عوامل كمدرآمد كمتر شده و
اين امر بهنوبهخود به كاهش نابرابري درآمدي كمك میکند.

پيشبينيهاي مشابهي نيز در مدل بانرجي و نيومن1مشاهده ميشود .آنها يك رابطه منفي

و خطي ميان تأمين مالي و توزيع درآمد پيشنهاد کردهاند كه درآن ،توسعه بازارهاي مالي
و واسطههاي مالي از طريق حذف نقصان بازار سرمايه ،منجر به فراهم آوردن فرصتهاي

بيشتر براي افراد کمدرآمد برای دریافت وام و سرمايهگذاري در پروژههاي پربازده ،و در

نهايت كاهش نابرابري درآمدي ميشود.

طبق نظر آقيون و بولتون ،2در مراحل اوليه توسعه به دليل انباشت كم سرمايه ،نرخ

بهره باال بوده و ثروتمندان وامدهنده از نرخ باالي بهره منتفع ميشوند و ثروتشان سريعتر

از گروههاي مياني وامگيرنده رشد ميكند؛ درنتيجه نابرابري افزايش مييابد .در مراحل

بعدي توسعه ،نرخ بهره بهتدريج كاهش مييابد .كاهش نرخ بهره در بازار سرمايه به
نفع وامگيرندگان و به ضرر وامدهندگان است .بنابراين ،ثروت طبقه متوسط بهتدريج به
ثروتمندان نزديك شده و نابرابري كاهش مييابد.

در اين صورت ،طبقه متوسط براي سرمايهگذاري نياز كمتري به گرفتن وام داشته ،و

به دليل كاهش سهم ديگران در تأمين مالي سرمايهگذاري ،انگيزه طبقه مياني براي حداكثر
کردن سود و تالش براي موفقيت پروژههايشان افزايش مييابد؛ درعينحال انگيزه
ثروتمندان كاهش مييابد .بنابراين ،افزايش كارآيي توليد در اثر يك سياست باز توزيع،

مشروط بر اين است كه نتيجه افزايش تالش و انگيزه طبقات مياني و فقير از كاهش تالش
و انگيزه طبقه غني بيشتر باشد .در اين شرايط ،دولت ميتواند در مسير رشد اقتصادي و

با استفاده از سياست مناسب ،بازتوزيع درآمد را افزايش دهد .در اين صورت ،كارآيي و
برابري نهتنها ناسازگار نيست ،بلكه هردو امكانپذير خواهند بود.

1. Banerjee and Newman (1993).
2. Aghion and Bolton (1992, 1997).
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محدوديتهاي اعتباري يكي از اصليترين عوامل ايجاد و تداوم فقر است .عدمدسترسي

به اعتبارات موجب ميشود افراد فقير نتوانند از فرصتهاي سرمايهگذاري استفاده کنند.
بنابراين ،در اقتصادي كه از سطوح پایين توسعه مالی برخوردار است ،محدوديتهاي

زياد برای کسب اعتبارات ،ميتواند باعث نابرابري درآمدي زیادی شود .آنچه از مطالعه
فرضيات هردو گروه بر ميآيد حاكي از آن است كه توسعه مالی موجب كاهش نابرابري

درآمدي و ارتقای رشد اقتصادي ميشود.

2ـ .1مطالعات تجربی توسعه مالی و توزيع درآمد
ناتواني نظريات اقتصادي در توجيه رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادي ،به شكلگيري

مطالعات تجربي بسيار گسترده در اين زمينه منجر شدهاست .اين مطالعات تجربي با بهرهگيري

از دادههاي اقتصادي مختلف و بهكارگيري الگوهاي اقتصادسنجي متفاوت میکوشند رابطه

توسعه مالی و رشد اقتصادي را مشخص کنند .از مهمترین این مطالعات در ایران میتوان به
تقوی و دیگران ( ،)1390تقوی و خلیلی عراقی ( )1384اشاره کرد.

درمورد اثر بازارهاي مالي بر توزیع درآمد همواره اختالفنظر بودهاست .با اين وجود،

با مراجعه به مطالعات تجربي میتوان مطالعاتی را مشاهده کرد که در آن ،توسعه بازارهای
مالی با گسترش دسترسی به خدمات مالی میان دهکهای پائین درآمدی ،به کاهش فقر

منجر شده است.

لی و زو1 ،اثر تعمیق مالی بر نابرابری درآمدی از سال  1974تا سال  1994را در 49

کشور توسعهیافته و درحالتوسعه بررسی کردهاند .براساس نتایج مطالعه آنها ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ
به کاهش نابرابری منجر شده است .همچنین ،نتایج مطالعه آنها در چین نشان میدهد که

توسعه بازارهای مالی ،متوسط درآمد  80درصد جمعیت میانی کشور چین را افزایش داده

است.

جلیلیان و کرکپاتریک 2در يك مطالعه تجربي ،برای آزمون اثر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ بر توزیع

درآمد ،از دادههای پانل چند کشور درحالتوسعه و توسعهیافته در سالهاي  1965تا 1990

استفاده كردهاند .براساس نتایج حاصل ،نابرابری درآمدی همزمان با توسعه بازارها و
1. Li and Zou (1998).
2. Jalilian and Kirkpatrick (2002).
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واسطههای مالی کاهش مییابد .همچنین ،نتایج تجربی آنها فرضیه  Uمعکوس کوزنتس
را تأیید میکند.

کالرک و همکاران ،)2003( 1در مطالعهای با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پویای

پانل ،اثر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ بر توزیع درآمد را در کشورهای توسعهیافته و در حالتوسعه طی

سالهای  1960تا  1995بررسی کردهاند .براساس نتایج مطالعه آنها ،در کشورهایی که

بخش مالی توسعهیافتهتری دارند ،نابرابری کمتر است .همچنین ،نابرابری درآمدی همزمان با

توسعه بازارها و واسطههایمالی کاهش مییابد .به این ترتیب ،نتایج تجربی آنها فرضیههای
خطی مطرحشده توسط گالور و زیرا 2را بهشدت تأیید میکند .با این وجود ،کالرک و
همکارانش مدرکی در مورد رابطه  Uمعکوس میان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ و نابرابری نیافتهاند.

طبق نظر بک و همکاران ،3کشورهایی که واسطههای مالی توسعهیافتهتری دارند ،درآمد

پایینترین دهک سریعتر از سرانه  GDPمتوسط رشد کرده و توزیع درآمد بهبود مییابد.
همچنین براساس مطالعه آنان ،حدود  40درصد تأثیر بلندمدت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ بر رشد درآمدی

دهک پایین جمعیت بهدلیل تأثیر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ بر کاهش نابرابری و  60درصد آن بهعلت
تأثیر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ بر رشد اقتصادی است.

لیانگ ،4در دو مقاله بهطور جداگانه اثر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ بر توزیع درآمد در مناطق شهری و

روستایی چین را بررسی کردهاست .در مطالعه مربوط به مناطق شهری ،دوره زمانی مطالعه
وي بعد از اصالحات مالی (سالهای  1986تا  )2000انتخاب شده و الگوی مورد استفاده
روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبودهاست .نتایج این تحقیق ،نشانگر اثر مثبت ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺎﻟﻲ بر کاهش نابرابری درآمدها است.

لیانگ ( ،)2006در مقالهی دیگر خود ،رابطه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ و توزیع درآمد در مناطق

روستایی چین را در سالهای  2000-1991با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته
( )GMMبررسی کرده است .نتایج این تحقیق نشاندهنده رابطه خطی و منفی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ

و نابرابری درآمدی است.

1. Clarke and Others (2003).
2. Galor and Zeira (1993).
3. Beck and Others (2004).
4. Liang (2006).
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باکارزا و ریوجا ،1با مطالعه کشوری در منطقه کارائیب و با استفاده از الگوی اقتصاد

سنجی پویای پانل ،اثر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ بر توزیع درآمد را بررسی کردهاند .براساس نتایج این
تحقیق ،دهکهای پایین درآمدی تحتتأثیر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ قرار نمیگیرند؛ اما دهکهای دوم

و سوم در اثر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ ،وضعیت درآمدی بهتری خواهند داشت .در این مطالعه تأکید

شده است که ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ در کشورهای توسعهنیافته اثر چندانی بر توزیع درآمد نخواهد

داشت.

طبق نظر زوانگ و دیگران ،2توسعه مالی عالوه بر افزایش رشد اقتصادی منجر به کاهش

فقر در کشورهای درحالتوسعه نیز میشود .با این وجود ،آنها مدرکی برای رابطه U

معکوس میان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ و نابرابری نیافتند.

در ايران مطالعات اندكي درباره اثر توسعه مالی بر توزيع درآمد انجام شده است كه

بهترتيب تق ّدم تاريخي به شرح زیراند:

حسنزاده و همكاران ( ،)1385تأثير اعتبارات خرد اعطاشده بر كاهش فقر و افزايش

درآمد سرانه  28استان ايران در سالهاي  1380تا  1382را بررسي کردهاند .تأثير متغير
نسبت تسهيالت قرضالحسنه (جايگزين متغير اعتبارات خرد) بر روي متغير درآمد سرانه

(شاخص كاهش نابرابري) نشان ميدهد كاهش فقر از طريق اعطاي اعتبارات خرد ،فقط از
مسير ايجاد اشتغال و برابري فرصتهاي شغلي امكانپذير است.

طبق نظر عصاري و همكاران ( ،)1387توسعه مالی از طريق تأثير بر رشد اقتصادي

ميتواند سهم بهسزايي در كاهش فقر و نابرابري كشورهاي عضو اوپك داشته باشد .آنها

در مطالعه خود ،نخست فرايند علت و معلولي توسعه مالی ،رشد اقتصادي و فقر و نابرابري
در كشورهاي عضو اوپك را در دوره زماني  1990تا  2004آزمودند .سپس ،با استفاده از
دادههای تابلویی پويا ،ايستا و برآوردگ ر گشتاورهاي تعميميافته ،اثر توسعه مالی بر فقر را

بررسی کردهاند.

زارعي ( ،)1387با استفاده از دادههاي تابلويي كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا در

سالهای  1990تا  ،2005نشان ميدهد كه رشد اقتصادي اين كشورها در  15سال منتهي به
1. Bacarreza and Rioja (2008).
2. Zhuang et al. (2009).
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سال  ،2005فقرگرا بوده و درجه فقرگرايي آن باال است؛ بنابراین ،با توجه به اثرات توسعه
مالی بر رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي ميتوان نتيجه گرفت كه توسعه مالی در سطوح
كالن به نفع افراد فقير بودهاست.

ِ
زمانی سالهای  1352تا
ب یارمحمدی ( ،)1390با استفاده از دادههاي سری
سالم و عر 

 ،1386اثر توسعهمالی بر توزیع درآمد در ایران را بهگونهای که امکان بازسنجی دو نظریه
رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعهمالی و

نابرابری توزیع درآمد است ،مدلسازی کردهاند .براساس نتایج مطالعه آنها ،توسعه مالی
رابطه منفی و معناداری با توزیع درآمد داشته و این رابطه با فرضیه گرينوود جووانويچ

غیرخطی مطابقت دارد .همچنین ،با افزایش درآمد سرانه ،نابرابری توزیع درآمد با نرخ منفی
افزایش مییابد.

طبق مطالعه جابری خسروشاهی و دیگران ( ،)1391ارتباط توسعه مالی و ضریب جینی

مثبت و کاهنده است .آنها در مطالعه خود ،اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد را در دوره
زماني  1352تا  1387و با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده ()ARDL

آزمودهاند .براساس نتایج مطالعه آنها ،سرمایه انسانی و تورم اثر مثبتی بر توزیع درآمد
داشته و ضرایب برآورد در طول دوره مورد مطالعه باثبات هستند.

براساس مباني نظري ارائهشده و مطالعات انجامشده قبلي ،ميتوان چنين استنباط کرد كه

بازارها و واسطههاي مالي با ساختار مناسب ،هزينههاي اطالعات و مبادالت را كاهش داده

و به این طریق ،جريان تخصيص منابع را بهبود بخشيده و با افزايش پسانداز منجر به افزايش
نرخ رشد میشود .همچنین ،با افزايش دسترسي به اعتبارات و واسطههاي مالي توسعهيافته
از طريق تسهيل شرايط ورود براي بنگاههاي جديد ،نابرابري درآمدي كاهش خواهد يافت.

 .2معرفی دادهها و الگوی تحقیق
1ـ .2دادهها
در این مطالعه برای ارزیابی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد از دادههای تابلویی استانهای

ایران در سالهای  1379تا  1385استفاده شده است .متغیرهای بهکاررفته در این مطالعه

شامل ضریب جینی ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ( )GDPسرانه ،هزینه دولتی ،تورم و
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متغیر جانشین توسعه و عمق مالی یعنی شاخص کارایی مالی بودهاست.

به دلیل آنکه معیار مستقیمی برای اندازهگیری درجه توسعه نظام بانکی یا بازار اوراق

بهادار وجود ندارد ،برای اندازه گیری حجم نظام بانکی از معیارهای جانشین و برای

اندازهگیری درجه توسعهیافتگی م الی از فعالیت بازار اوراق بهادار استفاده میشود .در

مطالعه كميجاني و نادعلي ( )1386به هفت شاخص بانكي معرف توسعه مالی و تعميقمالي
اشاره شدهاست .اين شاخصها عبارتاند از:

نرخ سود واقعي بانكي ،شاخص ابزاري توسعه مالی ،شاخص ژرفاي مالي ،شاخص بنياني

مالي ،شاخص ساختاري مالي ،شاخص اندازه واسطهگرهاي مالي و شاخص كارايي مالي که

در این مطالعه از آن استفاده شده است (برابر با نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی
به تولید ناخالص داخلی( )GDPاست).

در این پژوهش برای سنجش نابرابری از ضریب جینی استفاده شدهاست .ضریب جینی

معیاری است که بهطور وسیع برای نشان دادن شدت نابرابری استفاده میشود و به جینی

1

( )1912منتسب شده است و بعدها توسط ریسی ،2دالتون ،3اتکینسون ،4نیوبری 5و دیگران
مورد بررسی و تحلیل بیشتری قرار گرفت.

همچنین ،برای بررسی دقیقتر تأثیر توسعهمالی بر توزیع درآمد ،اثر سایر عوامل مؤثر بر

توزیع درآمد در معادله رگرسیون با لحاظ کردن متغیرهای الزم کنترل میشود .متغیرهای

کنترل ،وقفه متغیر وابسته ،نرخ تورم (رشد شاخص قیمتهای شهری) ،نرخ رشد  GDPو

هزینه دولتی (مجموع عملکرد اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی از محل درآمد عمومی
و عملکرد تملک داراییهای سرمایهای استانها از محل درآمد عمومی) را شامل میشود.

دادهها از مرکز آمار ایران در سالهای مختلف جمعآوری شدهاند و متوسط متغیرهای

تحقیق در دوره هفت ساله (سالهای  1379تا  )1385برای استانهای کشور در جدول ()1
ارائه شدهاست.

1. Gini (1912).
2. Ricci (1916).
3. Dalton (1920).
4. Atkinson (1970).
5. Newbery (1970).
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جدول 1ـ میانگین هفت ساله ( )1385-1379متغیر وابسته و
متغيرهاي کنترل بهکاررفته در مطالعه
میانگین
میانگین
تولید ناخالص
ضریب جینی
داخلی

استان

میانگین
شاخص
توسعهمالی

آذربایجان شرقی

17/25

0/43

آذربایجان غربی

27/29

0/40

27187/47

اردبیل

39/76

0/39

13225/53

11/99

اصفهان

10/26

0/40

83087/43

13/39

4440/71

ایالم

50/47

0/44

11588/79

13/07

1284/57

بوشهر

30/30

0/38

29611/06

11/61

1880/43

تهران

12/91

0/40

337086/49

13/96

8226/71

چهارمحال
بختیاری

52,84

0/34

8335/93

13/31

1382/14

خراسان

20,29

0/41

81526/93

11/61

7763/57

خوزستان

11/52

0/34

321968/20

13/38

5656/29

زنجان

31/46

0/44

20063/30

13/30

1293/29

سمنان

28/34

0/32

10494/09

12/12

949/86

سیستان و
بلوچستان

74/82

0/44

15345/98

12/69

2543/86

قزوین

21/03

0/38

57404/90

13/96

4975/00

قم

17/37

0/35

19559/47

12/47

1196/00

کردستان

20,27

0/35

13131/07

11/93

1030/57

کرمان

49/48

0/38

12972/27

12/43

1918/43

کرمانشاه

32/45

0/45

36048/29

13/02

3404/57

کهگیلویه و
بویراحمد

46,96

0/41

19569/26

14/47

2679/43

گلستان

9/75

0/40

56764/87

12/60

1266/14

گیالن

34/53

0/47

18103/13

12/45

1962/57

میانگین
نرخ تورم

میانگین
هزینه دولتی

50320/89

12/40

3465/71

12/77

2850/57
1627/86
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میانگین
میانگین
تولید ناخالص
ضریب جینی
داخلی

استان

میانگین
شاخص
توسعهمالی

لرستان

24/25

0/41

مازندران

42/20

0/41

16666/66

مرکزی

15/42

0/39

45876/67

12/67

هرمزگان

17/12

0/44

29505/59

12/85

1647/00

همدان

35/81

0/35

24943/59

13/24

2021/71

یزد

24/85

0/44

19494/14

12/80

2000/86

تعداد مشاهدات

168

196

168

196

196

میانگین
نرخ تورم

میانگین
هزینه دولتی

30265/57

12/71

2970/86

13/97

2290/14
3443/00

منبع :محاسبات تحقیق.

در سالهای اخیر وضعیت مالی در ایران بهبود نسبی یافته است .افزايش سهم بانكهاي

غيردولتي در صنعت بانکداري ،افزايش سهم بخش خصوصي از اعتبارات بانکها ،کاهش
تمرکز در بخش بانکي و افزايش نسبت تسيهالت اعطايي به سپردههاي بخش غيردولتي را

میتوان از جمله عوامل بهبود نسبي توسعه مالی کشور ذکر کرد.

اما میتوان چنین گفت که کاهش دستوري نرخ سود بانکي در شرايط تورمي ،افزايش

نقش دولت در تنظيم و تخصيص اعتبارات بانکي و همچنين محدودیت استفاده از اوراق
مشارکت دولت در تأمين مالي هزينههاي اجرايي طرحهای اقتصادي از عوامل محدودکننده

توسعه مالی کشور بودهاست.

اطالعات مربوط به سه دهه منتهی به سال  ،1385توزیع درآمد در ایران را بهاین شکل

نشان میدهد که تمرکز درآمد کشور نسبت به بسیاری از کشورهای جهان شدت بیشتری

داشته است .براي ارائه تصويري از توزيع درآمد در ايران ،بهسختي ميتوان از دهه 40

عقبتر رفت؛ زیرا آمارهاي منسجم و قابلاتكايي براي دهههاي پيش از آن در دست
نيست و تنها ميتوان به برخي برآوردهاي غيردقيق بسنده کرد .روند توزیع درآمد از سال

 1379تا سال  ،1381نیز حدودا ً  0/42بوده است .ضریب جینی از سال  1383به بعد ،روند
افزایشی داشته است .این ضریب در جامعه شهری و روستایی رو به افزایش گذاشته و این

امر نشاندهنده شکاف درآمدی میان دهکهای مختلف است .در فاصله سالهای 1383
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تا  ،1385توزیع درآمد در مناطق شهری از مناطق روستایی مناسبتر است .درواقع ،توزیع

درآمد در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری پرنوسانتر و نامتعادلتر بوده است.

2ـ .2الگوی تحقیق
روش دادههاي تابلویی در تشخيص و اندازهگيري اثراتي كه در مطالعات مقطعي و سري

زماني خاص بهراحتي قابلپیشبینی نيستند ،توانايي بهتري دارد و اجازه ميدهد مدلهاي در

مقايسه با دادههاي مقطعي يا سري زماني خاص ،رفتار پيچيدهتري ساخته و مورد آزمايش
قرار دهند .1بنابراین در این تحقیق از روش دادههای تابلویی استفاده شده و برای برآورد
الگو از نرمافزار ایویوز  2 6استفاده شدهاست.

اما مسأله اساسي در استفاده از روشهاي برآورد معمول مانند روش حداقل مربعات خطا

و ماكزيمم درستنمايي ،آن است كه اين برآوردگرها در حالت تعداد مشاهدات زياد و

دوره زماني كم براي پارامترهاي دادههای تابلویی پویا ناسازگارند .از آنجا که ممكن است
برخی از فرضهاي معمو ِل مدل رگرسيون مانند ناهمبستگي متغير توضيحي و مؤلفههاي

خطا ،برقرار نباشد ،روشهاي ديگري مانند متغيرهاي ابزاري پیشنهاد شده است كه عموماً
بر اساس تفاضلها عمل میکنند؛ زیرا ،بهطوركلي در يك مدل تعداد برآوردگرهاي
بهدستآمده براساس اين متغيرها براي يك پارامتر بهعنوان يك روش ( )GMMزياد بوده
است ،لذا روش گشتاوري تعميميافته جايگزين براي برآورديابي مدلهای رگرسيون خطي

پوياي پانلي ارائه شدهاست.

بنابراین برای برآورد الگوی دادههای تابلویی پویا از روش گشتاورهای تعمیمیافته

( )GMMاستفاده شده که توسط آرالنو و باند 3گسترش یافتهاست .در الگوی پانل پویا ،وقفه
متغیر وابسته با جمله اخالل همبستگی داشته و به این جهت از وقفه متغیر وابسته و وقفه سایر
متغیرها بهعنوان ابزاری برای وقفه متغیر وابسته مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیمیافته GMM

استفاده میشود .در این بخش از پژوهش ،دو الگوی ( )7و ( )8برای بررسی تأثیر توسعهمالی
بر توزیع درآمد ارائه میشود.

1. Baltagi (2005).
2. Eviews 6.
3. Arellano and Bond (1991).
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1ـ2ـ .2الگوی اول
بهمنظور ارزیابی اثر توسع ه مالی بر نابرابری درآمد براساس پیشنهاد باکارزا و ریوجا 1از

الگوی ( )7استفاده میشود:
)7

Yi, t-Yi, t-1=(α-1)Yi, t-1+βFDi, t+γXi, t+ηi+εi, t

که در آن  Yلگاريتم ضريب جيني FD ،متغیر کلیدی مورد مطالعه یعنی لگاریتم

شاخص توسعه مالی و  Xبردار متغیرهای توضیحی شامل لگاریتم متغیرهای کنترل است.
این فرضیه باید آزمون شود که آیا ضریب  βمثبت و معنیدار است یا خیر؟ وجود وقفه
متغیر وابسته در سمت راست معادله ( )6بیانگر تصریح پویای مدل است η .تأثیرات

مشاهدهنشده هر کشور و  εجزء خطا است .اندیس  iنشاندهنده استان و اندیس t

نشاندهنده زمان است.

متغیرهای کنترل عبارتاند از :2نرخ تورم (شاخصی از وضعیت اقتصاد کالن) ،هزینه

دولتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (همانند مطالعه دالر و کری )3است.
2ـ2ـ .2الگوی دوم

براساس مبانی نظری ارائهشده ،گرینوود و جوانوویج 4فرضیه غیرخطی اثر توسعه مالی

بر نابرابری ( Uمعکوس کوزنتس) را پیشنهاد کردهاند .برای بررسی آزمون  Uمعکوس
کوزنتس از الگوی ( )8استفاده شده است:5

)8

Yi, t-Yi, t-1=(α-1)Yi, t-1+βFDi, t+γXi, t+GDP2i, t+ηi+εi, t

که در آن  GDP2توان دوم  GDPسرانه است .بقیه متغیرهای استفادهشده در مدل،

همانند الگوی اول هستند.

1. Bacarreza and Rioja.

 .2این متغیرها در مطالعه بک و همکاران ( )2007استفاده شده است.

3. Dollar and Kraay (2002).
4. Greenwood and Jovanovic (1990).
5. Liang (2006).
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 .3برآورد الگو
این قسمت به برآورد دو الگوی ( )7و ( )8اختصاص یافته است .به این منظور ،ابتدا

مانایی لگاریتم تمام متغیرهای بهکاررفته در مدل آزمون میشود .برای این منظور از سه

ِ
روش مهم آزمونهای ریشه واحد با دادههای تابلویی استفاده شدهاست.

برای تشریح این آزمونها ،الگوی ( AR)1بین بخشی ( )9در نظر گرفته میشود:

)9

Yit=ρiYit-1+Xitδi+εit

که در آن  Yitمتغیر مورد بررسی (متغیرهای کنترل و وابسته) i=1, 2, ..., N ،معرف

استانها t=1, 2, ..., Ti ،تعداد مشاهدات سری زمانی در هر استان Xit ،عرض از مبدأ و

روند δi ،ضریب خودهمبستگی و  εiجمله اخالل بوده که فرض میشود در بین استانهای

مختلف مستقل از یکدیگرند .اگر  │ρi│<1باشد ،در اینصورت متغیر مورد نظر مانا و
چنانچه  │ρi│=1باشد Yi ،دارای ریشه واحد و نامانا تلقی میشود.

در این آزمون ،دو پیشفرض برای  ρiوجود دارد ،اول اینکه فرض میشود عوامل

مشترکی میان استانهای مختلف وجود دارد بهطوریکه  ρiهمه استانها یکسان است (ρi=ρ

به ازای هر  iیا برای تمام استانها) .آزمون  ،1LLCبرتونگ 2و هدری 3براساس این فرض

پایهگذاری شدهاند.

فرض دوم این است که  ρiاستانها یکسان در نظر گرفته نشود .آزمون  4 IPSو آزمون

فیشر 5نیز بر این فرض استوارند .همچنین فرضیه صفر در آزمون هدری ،عدم وجود ریشه
واحد است؛ درحالیکه در سایر آزمونها فرضیه صفر عبارت است از وجود یک ریشه

واحد .خالصه نتایج آزمون ِ مانایی متغیرها در جدول ( )2ارائه شدهاست .براساس نتایج این

جدول ،متغیرهای مذکور پس از یکبار تفاضلگیری براساس کلیه آمارههای عنوانشده
مانا شدهاند.

1. Levin, Lin and Chu (2002).
2. Breitung (2002).
3. Hadri (2003).
4. Im, Pesaran and Shin (2003).
5. Fisher (1999).
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جدول 2ـ نتایج آزمونهای ریشه واحد متغیر وابسته و
متغيرهاي کنترل بهکار رفته در مطالعه
متغیر

ضریب جینی

روش آزمون
Hadri Z-stat

7/50

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

Im, pesaran and Shin W-stat

-4/66

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

)0/000( -12/46

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

Hadri Z-stat

5/50

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

Im, pesaran and Shin W-stat

-2/74

()0/003

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

)0/000( -28/1

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

Hadri Z-stat

6/62

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

Im, pesaran and Shin W-stat

-4/38

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

Levin, Lin and Chu t

-8/05

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

Hadri Z-stat

6/62

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

Im, pesaran and Shin W-stat

-6/5

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

Levin, Lin and Chu t

-54/85

Levin, Lin and Chu t

تفاضل مرتبه اول
ضریب جینی

Levin, Lin and Chu t

کارایی مالی

تفاضل مرتبه اول
کارایی مالی

تولیدناخالص
داخلی

آماره آزمون
()P-value

نتیجه آزمون

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود.

Hadri Z-stat

10/36

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
پذیرفته میشود.

Im, pesaran and Shin W-stat

16/08

()1/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
پذیرفته میشود.
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متغیر

روش آزمون

تولیدناخالص
داخلی

تفاضل مرتبه اول
تولیدناخالص
داخلی

تورم

تفاضل مرتبه اول
تورم

هزینه دولتی

تفاضل مرتبه اول
هزینه دولتی

آماره آزمون
()P-value

نتیجه آزمون

Levin, Lin and Chu t

21/71

()1/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
پذیرفته میشود.

Hadri Z-stat

54/86

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

Im, pesaran and Shin W-stat

-2/49

()0/006

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

Levin, Lin and Chu t

-26/06

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

Hadri Z-stat

6/49

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

Im, pesaran and Shin W-stat

-1/89

()0/029

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

Levin, Lin and Chu t

-8/69

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

Hadri Z-stat

54/86

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

Im, pesaran and Shin W-stat

-2/49

()0/006

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

Levin, Lin and Chu t

-26/06

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

Hadri Z-stat

9/66

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
پذیرفته میشود

Im, pesaran and Shin W-stat

17/35

()1/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
پذیرفته میشود

Levin, Lin and Chu t

27/22

()1/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
پذیرفته میشود

Hadri Z-stat

22/42

()0/000

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

()0/04

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

Im, pesaran and Shin W-stat

-1/71
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متغیر

روش آزمون

تفاضل مرتبه اول
هزینه دولتی

Levin, Lin and Chu t

آماره آزمون
()P-value

-20/4

()0/000

نتیجه آزمون

فرض صفر مبنی بر نامانایی
رد میشود

منبع :محاسبات تحقیق.

از آنجاکه ممکن است در بلندمدت ترکیب خطی متغیرها ،مانا (و بدون روند تصادفی)

باشد ،به کمک تجزیه و تحلیلهای هم انباشتگی میتوان رابطه بلندمدت را آزموده و

برآورد کرد .آزمون همانباشتگی بههنگام استفاده از دادههای تابلویی به روش پیشنهادی
پدرونی 1انجام میشود .نتایج این آزمون (با فرضیه صفر مبنی بر عدم همانباشتگی برای این
آزمون) در جدول ( )3آمدهاست.

براساس نتايج ارائهشده در جدول ( )3همانباشتگي يا وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين

ضریب جینی و توليد ناخالص داخلي در دو آماره گروه در سطح  1درصد پذيرفته میشود.
اين نتايج نشانگر وجود يك ارتباط قوي بلندمدت ميان ضریب جینی ،شاخص توسعه

مالی ،نرخ تورم ،تولید ناخالص داخلی و هزینههای دولتی در استانهای ایران است.
ن همانباشتگی پدرونی
جدول 3ـ نتایج آزمو 
روش آزمون

بدون عرض از مبدأ
()P-value

آماره آزمون

Panel v-Statistic

1/000

-4/123

Panel rho-Statistic

0/998

3/045

Panel PP-Statistic

0/000

-5/080

Panel ADF-Statistic

0/000

-7/123

Group rho-Statistic

1/000

5/667

Group PP-Statistic

0/000

-7/280

Group ADF-Statistic

0/000

-12/445

منبع :محاسبات تحقیق.

1. Pedroni (1995).
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با اطمینان از مانایی متغیرهای بهکاررفته در مد ِل برآورد هر دو الگو ،ابتدا برای تعیین

وجود (یا عدم وجود) عرض از مبدأ جداگانه برای هریک از استانها ،از آماره  Fاستفاده
میشود .با توجه به اینکه میزان آماره محاسبهشده برای دو الگو بهترتیب  26/99و  27/98از

آماره جدول بزرگتر است ،بنابراین ،فرضیه صفر مبنی بر استفاده از روش حداقل مربعات
معمولی با سطح اطمینان باالی  99درصد رد میشود .درنتیجه ،روش حداقل مربعات
(رگرسیون مقید) اعتبار نداشته و باید عرض از مبدأهای متفاوتی (روش اثرات ثابت یا

اثرات تصادفی) را در مدل لحاظ کرد.

از آزمون هاسمن 1برای انتخاب یکی از دو روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده

شده است .آماره  X2بهدستآمده از محاسبات برای هر دو الگو بهترتیب برابر است با

 87/02و  69/02که بزرگتر از مقدار آماره  X2جدول است .بنابراین ،روش اثرات ثابت
برای برآورد هردو الگو تأیید میشود.

همچنین ،از آنجاکه وقفه متغیر وابسته در سمت راست با تأثیرات مقطعی ویژه هر استان

( )ηiارتباط دارد .در تصریح الگو با استفاده از روش اثرات ثابت یا تصادفی ،برآورد الگو
تورشدار و ناسازگار میشود .لذا ،از روش گشتاورهای تعمیمیافتهای ( )GMMاستفاده

میشود که توسط آرالنو و باند توسعه یافته است.

در این روش ،برای رفع خودهمبستگی متغیر وابسته با وقفه و جزء اخالل ،از وقفه

سایر متغیرها بهعنوان ابزار در برآورد دومرحلهای  GMMاستفاده شده و برای آزمون
سازگاری برآوردگر  GMMنیز از آماره سارگا ِن 2بلندل و باند 3استفاده میشود .براساس
نتایج بهدستآمده ،هیچگونه ارتباطی میان اجزای خطا و ابزارهای بهکاررفته وجود ندارد و
ابزارهای مورد استفاده از اعتبار الزم برخوردارند.

1ـ .3نتایج برآورد الگوی اول
نتایج حاصل از برآورد اثر توسعه مالی (متغیرهای جانشین توسعه و عمق مالی شامل

شاخص کارایی مالی) بهعنوان متغیر توضیحی اصلی و دیگر متغیرهای کنترل (همانطور که
1. Hausman test (1980).
2. Sargan.
3. Blundell & Bond (1998).
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در الگوی ( )1مشخص شدهاند) در جدول ( )4نشان داده شده است.

براساس نتایج بهدستآمده ،عالمت تمام ضرایب با تئوری سازگار بوده و از لحاظ

آماری در سطح باالیی معنادار است .ضریب شاخص کارایی مالی حاکی از آن است که
درصورت گسترش یک درصدی بازارها و نهادهای مالی در استانهای ایران ،نابرابری

درآمدی به میزان  0/16درصد کاهش مییابد .همچنین ،تورم از عواملی است که به افزایش
نابرابری دامنزدهاست.

جدول 4ـ نتایج برآورد اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد با تصریح لگاریتمی
(الگوی اول)
متغیر وابسته لگاریتم ضریب جینی
متغیرهای توضیحی

ضرایب

آماره

t

احتمال

شاخص کارایی مالی

-0/16

-4/14

0/0001

نرخ تورم

0/09

2/05

0/040

هزینه دولتی

-0/01

-3/39

0/0009

نرخ رشد GDP

0/01

5/94

0/0000

وقفه متغیر وابسته

-0/25

-3/94

0/0001

آزمون سارگان

*

0/509

* براساس فرضیه صفر ،ابزارهای مورد استفاده با باقیماندهها ارتباطی ندارند.

** کلیه متغیرها بهصورت لگاریتم هستند.
منبع :محاسبات تحقیق.

2ـ .3نتایج برآورد الگوی دوم
در برآورد الگوی دوم از مدل دادههای تابلویی پویا استفاده شدهاست؛ زیرا ،در مدلهای

پویای پانل تعداد مشاهدات باید به اندازه کافی بزرگ بوده و برای تمام سالهای مشاهده

وجود داشته باشد تا تفسیر نتایج بهدلیل تورش زیاد با مشکل مواجه نشود .نتایج برآورد
الگوی دوم در جدول ( )5آمدهاست.
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جدول 5ـ آزمون نظریه  Uمعکوس کوزنتس
متغیر وابسته لگاریتم ضریب جینی
متغیرهای توضیحی

ضرایب

آماره

t

احتمال

شاخص کارایی مالی

-0/18

-3/42

0/0008

نرخ تورم

0/16

4/53

0/0045

هزینه دولتی

-0/28

-2/83

0/0053

نرخ رشد GDP

0/05

4/45

0/0000

توان دوم نرخ رشد GDP

-0/07

-2/13

0/03

وقفه متغیر وابسته

-0/25

-4/72

0/0000

آزمون سارگان

*

0/88

* براساس فرضیه صفر ،ابزارهای مورد استفاده با باقیماندهها ارتباطی ندارند.
** کلیه متغیرها بهصورت لگاریتمی هستند.
منبع :محاسبات تحقیق.

براساس نتایج جدول ( ،)5رابطه نابرابری درآمد و سطح رشد اقتصادی در استانهای

ایران در دوره مورد بررسی ،تأیید میشود .ضرایب حاصل از برآورد مدل نیز در سطح

باالی معناداری هستند .همچنین ،ضریب شاخص توسعه مالی حاکی از آن است که اگر
بازارها و نهادهای مالی در استانهای ایران به میزان یک درصد گسترش یابند ،نابرابری

درآمدی به اندازه  0/18درصد کاهش پیدا میکند .همچنین ،رابطه  Uمعکوس کوزنتس
به لحاظ آماری در مدل معنیدار است که این یافته در مطالعات گویدی و دیگران ()2010

نیز تأیید شدهاست.

جمعبندی و مالحظات
در اين مقاله با استفاده از الگوهای پانل پویا و ایستا ،اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد

استانهای ایران در دوره  1379تا  1385بررسی شده است .براساس نتایج بهدستآمده متغیر
جانشین توسعه و عمق مالی ،شاخص کارایی اثر معناداری بر کاهش نابرابری استانهای

ایران دارد .هزینه دولتی نیز برخالف نرخ تورم ،از عوامل محرک کاهش نابرابری محسوب
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میشود .همچنین ،در این مطالعه رابطه  Uمعکوس کوزنتس در استانهای ایران تأیید شده
و براساس نتایج بهدستآمده میتوان گفت توسعه مالی در ایران باعث کاهش نابرابری
خواهد شد.

علیرغم آنکه رشد و گستردگی بخش مالی در دهههای اخیر از نظر اندازه و فعالیت

محدود شده ،اما در اقتصاد اهمیت بیشتر یافته است .اگرچه سیستم مالی ایران روند مثبتی
را آغاز کرده است ،اما کماکان کمعمقی و عدمپیچیدگی این بازارها محسوس است.

بنابراین ،با توجه به نتایج بهدستآمده ،برای توسعه و پیشرفت سیستم مالی که به کاهش

نابرابری درآمدی در استانهای ایران میانجامد ،استفاده از ظرفیت بازار اوراق بهادار برای
تجهیز منابع ،تنوع ابزارهای مالی و گسترش خصوصیسازی در عرصه مالی همگام با رشد

اقتصادی در استانهای کشور توصیه میشود.
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