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 چكیده 

این مطالعه سعی دارد تا ارتباط و توسعه بازار مالی بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای در حال توسعه  برای 

سپس با . باشد الگوی مورد نظر در این مقاله پانل دیتا می. دهد را مورد بررسی قرار می 2111-2112دوره زمانی 

. به بررسی مانایی متغیرهای پرداخته شده است (PP)پرون  -و فیلیپس (LLC) استفاده از آزمون لین، لوین و چو

نتایج تجربی حاصل از این تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی دار متغیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای 

 کند و همین طور مجذور توسعه مالی نیز منفی بوده است شواهد کافی جهت تایید وجود در حال توسعه را تایید می

بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در این کشورها وجود  (1991)جوانوایس  و معکوس گرینوود Uرابطه غیر خطی 

 .همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم اثر مثبت بر توزیع درآمد در کشورهای مورد بررسی داشته است. دارد

 ضریب جینییه انسانی، پانل دیتا، توسعه مالی، سرما :واژگان کلیدی
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  مقدمه
در . ترین موضوعات اقتصادی مورد توجه در کشورهای مختلف جهان بوده است  توزیع عادالنه درآمد همواره یکی از مهم

ها و تصمیمات کالن  سالهای اخیر به ویژه پس از طرح مسأله کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درآمد و تأثیر سیاست

ترین عامل ایجادکننده فقر نه  چرا که در دنیای امروز بزرگ. ش از پیش مورد توجه قرار گرفته استاقتصادی بر این مسأله بی

در حال حاضر، تقریباً عموم اقتصاددانان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی . کمبود درآمد که توزیع ناعادالنه آن است

کننده قلمداد  های مالی دولت به آن را بسیار مهم و تعیین سیاستاز اهداف کالن اقتصادی را توزیع درآمد دانسته و تأثیر 

  .کنند می

توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که افزون بر توسعه ی بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه ی بخش مالی غیر 

حیط نهادی را نیز در بر می بانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و م

قنبری و همکاران، . )به مفهوم توسعه ی مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی، در دهه ی هفتاد بیشتر توجه شد. گیرد

1811.)  

ی فرصت های سرمایه گذاری تجمیع و تجهیز پس اندازها، سیستم های مالی کارآمد می تواند با کسب اطالعات درباره

گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله ی کاالها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش  نظارت بر سرمایه

 (.1811قنبری و همکاران، .)هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطالعات تخصیص بهتر منابع را موجب شود

  
 پیشینه تحقیق

ی مالی و  ی بین توسعه رابطه "مالی و توزیع درآمد در پاکستانی  توسعه"ای تحت عنوان  مقالهدر  (2111)شهباز و اسالم 

در کشور پاکستان ( ARDL)های گسترده  با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه 1991-2112های توزیع درآمد را طی سال

ی مالی  کند، توسعه می ی مالی را تشدید ثباتی مالی توسعه دهد زمانی که بی مینتایج تحقیقات ایشان نشان . اند کردهبررسی 

همچنین . کند دهند که رشد اقتصادی توزیع درآمد را بدتر می میبرخالف انتظار، نتایج نشان . دهد توزیع درآمد را کاهش می

  .ی مالی و نابرابری به اثبات نرسید شکل معکوس بین توسعه Uرابطه 

ی مالی را روی نابرابری  اثر توسعه "ری درآمدی و فقری مالی روی نابراب توسعهاثر "در تحقیقی تحت عنوان ( 2111)کاپل

 1921-2112در دوره زمانی زمانی ( OLS)های پانل و روش تخمین حداقل مربعات معمولی  درآمدی و فقر با استفاده از داده

ومی و نژادی وی در تحقیق خود بدین نتیجه رسید که تنوع ق. کشور توسعه یافته و در حال توسعه بررسی کرده است 91برای 

 . دار اثرگذار روی توزیع درآمد و فقر هستند و توزیع زمین دو عامل معنی

با استفاده  "مدارکی از کشورهای آفریقایی: ی مالی و توزیع درآمد توسعه"ای تحت عنوان  مطالعهدر ( 2111)باتو و همکاران 

یافته  های گشتاورهای تعمیم تخمین زناده از روش با استف 1991-2112های  کشور آفریقایی طی سال 22های مقطعی  از داده

(GMM) دهد  های آنها نشان می نتایج تخمین. ی مالی از چه طریقی با توزیع درآمد رابطه دارد کنند که توسعه می، بررسی

یابد که نتیجه حاصله مطابق مبانی نظری و  دهند نابرابری درآمد کاهش می زمانی که کشورها بخش مالیشان را توسعه می

نتایج تحقیقات آنها همچنین هیچگونه . ع عادالنه درآمد داردهمچنین تحصیالت نقش معناداری در توزی. مطالعات قبلی است

  .دهد ی مالی و نابرابری را نشان نمی شکل معکوس بین توسعه Uمدرکی در مورد رابطه 

ای تحت عنوان اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از ضریب جینی  در مطالعه( 1812)جرجرزاده و اقبالی 

دهد که  نتایج نشان می. اند بررسی کرده 1811ـ  1829های  وی اقتصاد سنجی وضعیت توزیع درآمد را طی سالو یک الگ

ای اثر مثبت بر توزیع درآمد  گذاری بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی و مخارج سرمایه سرانه تولید ناخالص داخلی، سرمایه

مخارج جاری دولت اثر منفی بر توزیع درآمد داشته و وضعیت را بدتر اند در حالی که تورم، بیکاری، درآمدهای نفتی و  داشته
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 . اند کرده

فرآیند  "ی مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپکتأثیر توسعه"ای تحت عنوان  در مقاله( 1811)عصاری و همکاران 

در کشورهای عضو اوپک است را طی دوره زمانی ی مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری دهنده توسعهعلت و معلولی که ارتباط

های پانل پویا و پانل ایستا قرار گرفته و ها و اطالعات آماری این تحقیق بر پایه مدلسازی دادهمدل. اندسنجیده 2112-1991

ی برآورد شده ، اثرات ثابت و تصادف(GMM)یافته های گشتاورهای تعمیمزن روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین

تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و  ی مالی از طریق تأثیر بر رشد اقتصادی می نتایج تحقیق حاکی از این است که توسعه. است

  .نابرابری در این کشورها داشته باشد

 مبانی نظری

البتـه بـا   . دامنه آن منجر می شـود براساس اصول علم اقتصاد، وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد، به بروز فقر و افزایش 

امـا زیـاد بـودن    . توجه به عدم یکسان بودن فرصت ها و استعدادها ، صحبت از توزیع درآمد کامالً یکسـان ، موضـوعیت نـدارد   

فاصله طبقاتی نیز ویژگی یک اقتصاد ناسالم است ، اقتصادی که فقط عده خاصی قادر هستند در آن درآمد کسب کنند و عـده  

کم بودن فاصله طبقاتی و توزیـع درآمـد مناسـب از لحـات اجتمـاعی نیـز        .هی هم در شرایط نامساعد به سر می برندقابل توج

باال بودن رفاه بخشی از جامعه باعث می شود که دیگر اقشار نیز رسیدن به درآمد باال را هدف خـود  . دارای اهمیت خاص است

 .قرار دهند

درآمد یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت می باشد و چون غالباً توزیع درآمـد از   در ایران همچون تمامی کشورها ، توزیع

دید مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد ، همین امر موجب شده است تا راه حل هـای کوتـاه مـدت بـرای     

ومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان رفع این مشکل توصیه شود؛ در حالی که پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقا

دهد و اجرای سیاست های کوتاه مدت و بدون شناخت عوامل تأثیرگـذار، پیامـدهای نـامطلوبی بـر توزیـع درآمـد و رشـد        می

عوامـل  بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادالنه درآمـد بایـد   (.  29،  1819دهمرده و همکاران، ) اقتصادی به دنبال دارد 

 .موثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاست های مناسب، در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود

از دیدگاه برابری فرصت ها، هیچ مـانع خـود   . برابری عمدتاً در دو دیدگاه برابری فرصت ها و برابری دستیابی مطرح می شود

ایی باز دارد که لیاقت آن را دارنـد و انسـان هـا بایـد از فرصـت هـا و       ساخته ای نباید انسان ها را از دست یافتن به موقعیت ه

برابری دستیابی نیز به رعایت انصاف تکیه دارد و از سهم منصفانه بـرای همـه   . موقعیت های یکسان در زندگی بهره مند باشند

البتـه تـا یـک سـطحی از     )ش آن چه در برابری دستیابی مورد نظر است این است که هر کـس بـه انـدازه نیـاز    . راندسخن می

 .بهره مندی داشته باشد( ویزهای نیا

برابری به هر شکل که مطرح باشد، امروزه توجهات فراوانی را به خود جلب کرده و اقدامات فراوانی در جهت دستیابی بـه آن  

هـا،  یم کـه ثـروت  صـورت مناسـب در مـی یـاب     با وجود این هنگامی که به بررسی شواهد می پردازیم، بـه . صورت گرفته است

های دور هم به نوعی وجـود داشـته   ها در گذشتهالبته این تفاوت. درآمدها و امکانات به درستی میان جوامع توزیع نشده است

هـا، تغییـرات   اما با بروز پدیده هایی در دهه های اخیر هم چون رشد جمعیت، افـت قیمـت کاالهـای اساسـی، بحـران بـدهی      

 .ترده از روستا به شهر و موارد دیگر، این تفاوت ها و نابرابری ها به شدت افزایش یافته اندتکنولوژیکی، مهاجرت های گس

 یافته ها
 8و مرکـز آمـار سـازمان ملـل متحـد      2المللـی پـول   ، صندوق بـین 1آمار و اطالعات استفاده شده دراین پژوهش از بانک جهانی

در ایـن  . های سری زمـانی و مقطعـی بررسـی مـی شـوند     داده این داده ها به صورت ترکیبی یعنی ترکیب. استخراج شده است

                                                           
1.World Bank 

2.International Monetary Fund 

3. United Nations Statistics Division)undeta) 
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گیـرد؛   کشور در حال توسعه دربر می 21را برای  2111-2112ها به صورت ساالنه هستند و اطالعات موجود دورۀ  مطالعه داده

مقدونیـه، مکزیـک، پـرو،     که شامل آلبانی، ارمنستان، برزیل، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، گرجستان، ایران، جامایئکا، قزاقستان،

قبل از برآورد مدل، الزم است به متغیرهای مـورد نظـر در    .ی باشدونزوئال ملهستان، روسیه، صربستان، تونس، ترکیه، اوکراین، 

عالوه بر توسعه مالی، برداری از متغیرهای کنترل نیز به عنوان متغیرهای توضیحی می توانند بـه مـدل    .مدل، اشاره ای نمائیم

 خواهد بود 1صورت فرمول بنابراین، شکل کلی تابع مورد نظر به . افزوده شوند

 GINIT=F(FDT,CONTROLT)                                                                              (1)                                                                         

همچنین ، شاخص توسعه انسانی و تورم نیز از دیگر متغیرهایی هستند که به عنوان متغیر کنترل در مدل های مختلف به 

تورم به شکل قابل توجهی توسعه مالی را متأثر کار می روند؛ چرا که بر اساس مبانی نظری موجود، شاخص توسعه انسانی و 

 :خواهد بود 2مدل کلی مورد برآورد به صورت فرمول  بنابراین، .می سازند

LGINI = F (LGF , LFD2, LGDPPOP, LHDI, LINF)                                             (2)                                                                            

LGINI :لگاریتم ضریب جینی است که به عنوان معیاری برای نابرابری درآمد استفاده میشود. 

 FD : شاخص توسعه مالی مرکب می باشد که شاملM2/GDP  وCre/GDP ( اسکناس و مسکوک خارج از نظام بانکی به

 (.GDPخصوصی و بخش بانکی به  بخش به اعطایی های جاری و اعتبارات اضافه حساب

FD2  :مجذور توسعه مالی 

GDPOP   :های ثابت  به عنوان شاخص توسعه اقتصادی تولید ناخالص سرانه به قیمت 

HDI :شاخص توسعه انسانی 

INF  :نرخ تورم 

معکوس  Uزیرا بر اساس نظریه . فرضیه کوزنتس مجذور متغیر توسعه مالی با خود متغیرها مورد آزمون قرار داده است

بنابراین با تکیه بر توجیه نظری این امر، در این . کوزنتس، ضریب جینی رابطه تنگاتنگی با سطح و مجذور توسعه مالی دارد

در گام نخست، آزمون های ریشه ی واحد پانلی به منظور یافتن . وارد می کنیم مطالعه نیز مجذور متغیر توسعه مالی در مدل

در دومین مرحله، برای تعیین نوع مدل آزمون چاو و هاسمن . استفاده قرار می گیرند درجه ی هم انباشتگی بین متغیرها مورد

رابطه و تأثیر متغیرها بر یکدیگر در  در نهایت، از یک مدل اثرات ثابت به منظور بررسی. را مورد بررسی قرار می دهیم

 .بلندمدت بهره گرفته می شود

 

 آزمون مانایی متغیرها

 جمعی درجه و مدل متغیرهای پایایی برآورد، از پیش است الزم مدل، برآورد در زمانی سری اطالعات از استفاده به توجه با

 چنین حضور که هستند( واحد ریشه)تصادفی  روند یک حاوی بیشتر کالن اقتصاد متغیرهای . گیرد قرار بررسی مورد آنها

 تحلیل برای گام نخستین لذا .سازد می معتبر غیر را سنجی اقتصاد سنتی های ش رو به آماری های ط استنبا و برآورد روندی،

بصورت در این بخش برای تحلیل مانایی متغیرها در ابتدا همه متغیرها را . است جمعی درجه تعیین اقتصادسنجی های

آورده  1درجدول  (PP)پرون  -و فیلیپس (LLC) لگاریتمی وارد کرده و نتایج ریشه واحد با استفاده از آزمون لین، لوین و چو

 .شده است
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 آزمون جمعی بودن و بررسی مانایی متغیرها-1دولج

 آزمون

 متغیر

L,L&C PP-Fisher  

 نتیجه
Statistic Prob Statistic Prob 

LOGGINI 21/2-  111/1  111/21  118/1  ایستا 

LOGFD 12/11-  111/1  19/189  11/1  ایستا 

LOGFD2 81/11-  111/1  12/189  11/1  ایستا 

LOGGDPO

P 
21/2-  11/1  21/22  182/1  ایستا 

LOGINF 92/8-  111/1  21/91  11/1  ایستا 

LOGHDI 11/9-  111/1  92/91  111/1  ایستا 

شود که فرض صفر پرون مالحظه می –با توجه به نتایج جدول و شواهد ناشی از انجام آزمون های لین، لوین و چو و فیلیپس 

دیگر به عبارتی همه متغیرها جمعی از درجه صفر بوده و یا به بیان . شود می وجود ریشه واحد، برای همه  متغیرها در سطح رد

برای برآورد رابطه مناسب  OLSدر این شرایط با توجه به درجه جمعی متغیرها استفاده از مدل . همگی در سطح مانا هستند

 .خواهد بود

 آزمون تعیین نوع مدل در داده های ترکیبی   

استفاده نمود، یا  توان از روش پانل قبل از ورود به بحث تخمین مدل، الزم است مشخص شود که آیا برای تخمین مدل می

کارگیری مدل اثرات ثابت در مقابل تلفیق کل برای تعیین به 2آزمون چاو.استفاده کرد 1باید از روش حداقل مربعات معمولی

 :فرضیات این آزمون به صورت زیر است. شودانجام می( یکپارچه شده)ها داده
H0: Pooled Model 

H1: Fixed Effect Model 

 :زمون فرضیه به صورت زیر است آماره آزمون جهت آ

F = 

            
      

     
         

 

تعداد پارامتر های مدل k طول دوره مورد بررسی و t، (در اینجا بیانگر تعداد کشورها )  ها مقطعبیانگر تعداد  nدر معادلۀ فوق 

بیانگر مجموع مربعات باقیمانده ناشی از مدل  Rssrبیانگر مجموع مربعات باقیمانده ناشی از مدل محدود نشده و  Rssur. است

 .باشد یممحدود شده 
 نتایج حاصل از آزمون چاو  -2جدول 

P-value نتیجه آزمون آزمون اثرات آماره درجه آزادی 

(111/1) (9و212)   119/189  Fمدل داده های  دوره

(111/1) ترکیبی  19 119/92 اسکوئر دورهکای   

-شود، بنابراین میرد می H0است در نتیجه فرض  12/1کمتر از  p-valueدهد، مقدار نشان می( 2جدول )نتایج آزمون چاو 

برای برآورد  8های ترکیبیو باید از روش داده وجود دارد( اثرات فردی غیر قابل مشاهده)توان نتیجه گرفت که ناهمگنی فردی 

                                                           
1. Ordinary Least Square 

2. Chaw test 

1. Panel data 
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 1در نتیجه برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی در مرحله بعد آزمون هاسمن. کردمدل استفاده 

 .شودانجام می

 آزمون انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی

باشد، از آزمون  یممناسب ( اثرات ثابت و اثرات تصادفی ) ی پانل دیتا کدام روش ها مدلبرای تشخیص اینکه در برآورد 

 :گردد  یمفرضیه مقابل آن به صورت زیر بیان  صفر ودر آزمون هاسمن، فرضیه . شود یماستفاده ( 1911)هاسمن 
H0: Random Effect 

H1: Fixed Effect 

، و متغیر های توضیحی، هیچ (ه در بر گیرنده اثرات فردی است ک) فرضیه صفر به معنای این است که بین جمالت خطا 

این در حالی است که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء . باشند ارتباطی وجود ندارد و در واقع، مستقل از یکدیگر می

فرضیه صفر، بهتر است که در صورت رد (.  1819اشرف زاده و مهرگان، ) اخالل و متغیر های توضیحی، همبستگی وجود دارد 

 .از روش اثرات ثابت استفاده شود

کند؛ زیرا مقدار  دیتای برآورد شده، آزمون هاسمن وجود مدل اثرات ثابت را تأییدمی –مطابق یافته های حاصل از مدل پانل 

 .کوچکتر می باشد در نتیجه مدل اثرات ثابت تایید شده است 12/1آماره این آزمون از 
 یج حاصل از آزمون هاسمننتا -8جدول

 آزمون هاسمن

P-value آماره درجه آزادی Test summary 

(11/1)  2 122/11  Cross-section random 

 

 تخمین و تحلیل نتایج
 مدل اثرات ثابت -( 2)جدول 

 T P-Value آماره  ضریب متغیر

C 22/1-  22/2-  11/1  

LOGFD 129/1  129/1  11/1  

LOGFD2 121/1-  21/2-  11/1  

LOGGDPOP 111/1-  99/1-  12/1  

LOGHDI 82/1-  21/2-  11/1  

LOGINF 1121/1  21/2  11/1  

LOGGINI(-1) 92/1  89/22  11/1  

R2  bar=0/899      D-W=2/033         Prob(F- statistic)=101/90 (0/00) 
 

است، بنابراین با ضریب  111.91برابر  Fدهد که مقدار آماره نشان می( 2جدول )بدست آمده از مدل اثرات ثابت  نتایج

دار شود و در نتیجه مدل معنیها رد میتوان گفت که فرض صفر بودن همزمان ضریب تمامی متغیر درصد می 92اطمینان 

مدل از )دهنددرصد متغیر وابسته را متغیرهای مستقل توضیح می 19است یعنی  1. 19ضریب تعیین تصحیح شده مدل . است

                                                           
2. Hausman test  
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با توجه به نتایج بدست آمده از برآورد مدل، مقادیر ضرایب متغیرهای (. باشد قدرت توضیح دهندگی باالیی برخوردار می

 .توضیحی به صورت زیر می باشند

مجذور آن نتیجه می شود در محدوده ی مثبت متغیر وابسته به با توجه به مثبت بودن ضریب توسعه مالی و منفی بودن 

 . ازای تغییر در این متغیرها ابتدا روند افزایشی سپس حالت کاهشی یا پیوسته خواهد داشت

بنابراین فرضیه دوم در سطح . دار هستمعنی% 2است و در سطح خطای  -111/1 برابر با (LOGGDP) تولید خالص سرانه

 .درصد ضریب جینی را کاهش می دهد -111/1و به ازاء یک درصد تغییر در متغیر توضیحی . شودپذیرفته می% 92اطمینان 

و به ازاء یک واحد تغییر در متغیر نرخ . دار هستمعنی% 11است و در سطح خطای  161121برابر با ( LOGINF) نرخ تورم

 .ذا فرضیه سوم نیز تایید می گرددل. درصد ضریب جینی را افزایش می دهد 1.1121به میزان  تورم

بنابراین فرضیه چهارم در . دار هستمعنی% 2است و در سطح خطای  0/35-برابر با ( LOGHDI)شاخص توسعه انسانی 

درصد ضریب جینی را  0/35به میزان  و به ازاء یک واحد تغییر در متغیر نرخ این متغیر. شودپذیرفته می% 92سطح اطمینان 

 .کاهش می دهد

 () (GLS مدل برآوردی روش) – آزمون علیت گرنجری پانلی

است بنابراین به ( در صورت وجود)ی ، بررسی علیت گرنجری میان متغیرهای الگو اقتصادسنجمرحله نهایی روش شناسی 

علیت گرنجر به کار گرفته می شود مدل به صورت رگرسیون های زیر تصریح می  ،برای انجام آزمون (1911)پیروی از گرنجر 

 :شود

(1)           
 
              

 
                    

              
 
        

(2)     

             
 
                

 
                      

 
               

 
           

(3)          
 
                       

 
            

 
       

 
             

    

(4)         
 
              

 
                       

 
            

 
        

ی باشد علیت یک طرفه از معن یب δiمعنادار باشد و  γiو  βjو αiبر اساس مدل های تصریح شده در فوق اگر مجموع ضرایب 

ی باشد علیت یک معن یب γiو  βjو  αiاست همچنین اگر  dLGINIبه سمت  dLINFو  dLGDPو  dFDسمت متغیرهای 

 دار یمعنبه سمت سایر متغیر است و اگر مجموع ضرایب متغیرها در رگرسیون ها به طور آماری  dLGINIطرفه از سمت 

 .نباشد متغیرها مستقل از هم هستند و در حالتی که تمامی مجموع ضرایب متغیرها معنادار باشند علیت دو طرفه است
 نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر -2 جدول

 نام متغیرها اثرگذاری ناشی از رشد آماره آزمون

 dLHDI→dLGINI مؤثر [0.0168] 2.58783

 dLGINI→dLHDI مؤثر [0.0003] 4.31714

 dLGDP→dLGINI مؤثر [0.0004] 5.46109

 dLGINI→dLGDP مؤثر [0.0534] 2.38268 

 dLFD→dLGINI مؤثر [0.0170] 3.47764

 dLGINI→dLFD مؤثر [0.0993] 2.11795 

 dLINF→dLGINI مؤثر [0.0233] 3.82493

 dLGINI→dLINF مؤثر [0.0103] 4.67127 

پذیرش فرضیه صفر است* اعداد داخل براکت سطح معناداری را گزارش می دهند و عالئم  :محاسبات تحقیق  
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 نتیجه گیری 

 باشـد  یمـ  یگـر ید ریـ متغ بر ریمتغ کی رشد یاثرگذار عدم بر یمبن که صفر هیفرض نیهمچن و 2جدول یها داده اساس بر 

 .است طرفه دو تیعل بیضرا مجموع و یمعنادار سطح به توجه با یرهایمتغتمامی   نیب که میریگ یم جهینت

تئوری برخوردار و از لحات آماری های سازگار با دهند که، تمام ضرایب از عالمتنتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان می

در قالب فرضیه های مطرح نتایج تحقیق حاضر  توان یبه طور کلی در یک جمع بندی م. دار هستندنیز در سطح باالیی معنی

 :را به صورت زیر ارائه نمودشده 

 .توسعه مالی اثر معناداری منفی بر ضریب جینی کشورهای در حال توسعه دارد (: 1)فرضیه 

دار و جه به ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی، توسعه مالی مرکب در طی دوره مورد بررسی تأثیر مثبت، معنیبا تو

معکوس  Uی  نظریه کننده باشد که تصدیقمعکوس می Uای بر روی ضریب جینی دارد یعنی این ارتباط به شکل کاهنده

 جینی ضریب با مالی توسعه شاخص. باشدمورد مطالعه میبرای کشورهای  طی دوره مورد بررسی  جوانوایس در و گرینوود

 به درکشورهای در حال توسعه زیرا یابد می کاهش درآمد خصوصی نابرابری بخش به اعتبارات افزایش با . دارد منفی رابطه

 و خصوصی بخش به اعتبارات افزایش و مالی توسعه با اما ندارند، اعتبارات دسترسی به فقرا اعتباری هایمحدودیت وجود دلیل

 بنا براین و کنند گذاری سرمایه فیزیکی و انسانی سرمایه در و باشند داشته دسترسی اعتبارات توانند بهمی  فقرا موانع برداشتن

درطی  مرکب مالی توسعه ی شاخص در افزایش درصد یک به این ترتیب .یابد می کاهش درآمد نابرابری مالی با توسعه نظریه

دردوره  مرکب مالی ی توسعه شاخص لذا گردد؛ می دوره همان در جینی ضریب درصدی 12/1 افزایش باعث دوره مورد بررسی

 نابرابری شودمی باعث مالی یافزایش توسعه دیگر عبارت به .دارد درآمدی نابرابری روی داریمعنی و مثبت تأثیر مورد نظر

 ( توزیع درآمد)جینی ضریب درصدی12/1کاهش  باعث نیز مالی یتوسعه مجذور در افزایشیک درصد  . یابد افزایش درآمدی

مجذور این و با افزایش   .دارد درآمدی نابرابری روی داری معنی و منفی تأثیر مالی یتوسعه مجذور لذا میگردد؛ دوره در همان

نتیجه این فرضیه با نتایج مطالعه قنبری . تایید می گرددمتغیر شکاف درآمدی نیز کاهش می یابد، لذا فرضیه اول تحقیق نیز 

 .سازگاری دارد( 2112)، باتو و همکاران (2111)و کاپل ( 1891)و عصاری ( 1811)و همکاران 

 

 .اردگذ تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه اثر منفی بر ضریب جینی می(: 2)فرضیه 

های ابونوری این نتیجه با یافته. ای بر روی نابرابری درآمدی دارددار و کاهندهمعنی تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت،

به این معنا که با یک درصد افزایش در درآمد . است11/1کشش درآمد سرانه . سازگار است( 1891)و علمی و آریانی ( 1812)

 .نیز تایید میشوددر نتیجه فرضیه دوم تحقیق . یابددرصد کاهش می11/1سرانه، ضریب جینی 

 

 .تورم کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار مثبتی بر ضریب جینی می گذارد(: 8)فرضیه 

بسیار  نسبی طور به شده محاسبه ضریب اندازه ولی بوده مثبت موجود نظری مبانی با مطابق نیز نرخ تورم ضریب عالمت 

 دیگر برای برخی و مالیات منزله به مردم از برخی برای تورم زیرا دهد می افزایش را درآمد نابرابری تورم. است بوده کوچک

 به و کاهد می آنها واقعی خرید از قدرت و میزند صدمه شدت به دارند ثابت اسمی درآمد که افرادی به تورم . است سودمند

 به و پیوسته تورم نتیجه در هادارایی نوع این قیمت رساند زیرامی هستند سود غیرنقدی هاییی دارا ذخایر دارای که افرادی

خواهند  تر مشکل همواره را آنها آوردن دست به ندارند را ها دارایی نوع که این مقابل، افرادی در و یابدمی  افزایش سرعت

های یافته با نتیجه این می شودکه بگیران حقوق یا ثابت درآمدی گروههای ضرر به درآمد توزیع باعث تغییر بنابراین تورم .یافت

درآمدی به میزان یش در تورم باعث افزایش نابرابری یک درصد افزا. است 112/1کشش آن برابر . سازگار است (1812)ابونوری

 .    شودمی 112/1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 

 

 .سرمایه انسانی کشورهای در حال توسعه تاثیر معناداری مثبتی بر ضریب جینی می گذارد (:2)فرضیه 

یک درصد . مورد مطالعه تأثیر منفی و معناداری بر روی نابرابری درآمدی داردشاخص توسعه انسانی در طول دوره  -

به این معنا که افزایش سواد و مهارت که . گردددرصدی ضریب جینی می 8/1افزایش در شاخص توسعه انسانی باعث کاهش 

 . شودتر میتا توزیع درآمد عادالنهگردد، و نهاییکی از معیارهای شاخص توسعه انسانی است باعث افزایش آگاهی و دستمزد می

در مطالعه عصاری  .وابسته است داری معنا شکل به خود گذشته دوره مقادیر به جینی ضریب نظری، مبانی با موافق -

 .نیز صحت این ادعا تأیید شده است( 1811)و همکاران 

 پیشنهادات

با توجه به نقش و اهمیت نهادها و مؤسسات مالی و ارتباط آن با فقر و نابرابری در جوامع مطالعات فراوانی انجام شده و 

گرینوود و جوانویچ بر وجود . معکوس میان توسعه مالی و ضریب چینی ارائه شده است  Uنظریات متفاوتی نیز در این زمینه 

نیومن وجود ارتباط خطی منفی میان این دو . حالی که محققانی نظیر گالور و زیرا و بنرجی ارتباط نابرابری تأکید دارند، در 

 .متغیر را تأیید می کنند

بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مؤسسات و نهاد های مالی نقش بسزایی در کاهش نابرابری درآمدی در کشور های در 

 .و اثر منفی توسعه مالی می باشد Uی غیر خطی  العه بیانگر پذیرش رابطهحالب توسعه دارد نتایج به دست آمده از این مط

با توجه به تأثیر مثبت توسعه مالی بر کاهش نابرابری در کشورهای در حال توسعه نیاز واحد های کوچک تولیدی به 

الی و افزایش توجه و ؤسسات و نهاد های متسهیالت مالی و نقش مثبت آنها در افزایش عرضه کل و کنترل تورم، توسعه م

  برنامه ریزی جهت نیل به سیاست های فقر زدایی و توزیع مناسب درآمد در کشور های در حال توسعه که یکی از اهداف اولیه

  .هر جامعه ای می باشد پیشنهاد می گردد

افزایش عدالت و کارآیی های مالی باید به گونه ای تنظیم شود که اعتبارت تخصیص یافته به بخش خصوصی عالوه بر  سیاست

بیشتری بین اقشار مختلف این جوامع تقسیم شود تا به این صورت با سرمایه گذاریهای زود بازده، نابرابری بین گروهها 

 .درآمدی مختلف کاهش یابد

ولت باید برای لذا د. افزایش سواد و مهارت باعث افزایش آگاهی  دستمزد می گردد، و نهایتاً توزیع درامد عادالنه تر می گردد

 .افزایش سطح سواد و مهارت نیروی کار زمینه الزم  را فراهم آورد

دولت باید تمام سیاستهای پولی خود را در جهت کاهش تورم به اجرا در آورد، مثالً با کنترل در قیمت کاالهای وارداتی، 

رمایه گذاری در بخش خصوصی و  عمومی کنترل در فشار تقاضا که ناشی از افزایش سریع در هزینه های مصرفی و مخارج س

است، جلوی رشد نامتناسب نقدینگی بخش خصوصی را که عامل افزایش تقاضای کل و گسترش و تعمیق فشارهای تورمی 

 .است را بگیرد

 مراجع
 .81-1،ص 21 شماره اقتصادی، تحقیقات مجله ".ایران در درآمد توزیع بر کالن اقتصاد های شاخص اثر (.1892)اسمعیل ابونوری،

مجله تحقیقات . مطالعه بین استانی: های اقتصاد کالن بر توزیع درآمد در ایراناثر شاخص(. 1812)ابونوری، اسمعیل و خوشکار، آرش 

 .22-92، ص 99اقتصادی، شماره 

 .تهران دانشگاه تعاون و تحقیقات مؤسسه ،انتشارات دیتا پانل سنجی اقتصاد(.1819)  مهرگان نادر و حمیدرضا زاده، اشرف

 .رساله کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان. اثر آموزش بر توزیع درآمد(. 1891)بهادر، نگار 

دانشگاه علوم و بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد (. 1819. )بشیری، فاطمه

 .تحقیقات خوزستان

 .2توزیع درآمد و تداوم رشد، برنامه و بودجه (. 1892)پروین، سهیال 

 .پذیر، وزارت امور اقتصادی و دارائی، انتشارات معاونت امور اقتصادی های حمایتی از قشرهای آسیب سیاست(. 1892. )ژویان، ج
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، 22شماره . های اقتصادیفصلنامه پژوهشها و سیاست. مالی بر توزیع درآمد در ایراناثرات توسعه (. 1819)دهمرده، نظر و شکری، زینب 

 .129-122ص 

مرکز مطالعات برنامه ریزی و 6 تهران6 ترجمه سیاوش مریدی6 تحول بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی6 نیکسون. کلمن و ف6 دیوید

 .اقتصاد

 .21-22( : 2)2فصلنامه بررسیهای اقتصادی، . کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی(. 1812. )زراء نژاد، منصور و انواری، ابراهیم

دانش و توسعه، سال . اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی(. 1811)راسخی، سعید و رنجبر، امید 

 .1-22، ص 29، شماره 12

 .انمه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی تبریزپایان. لی بر نابرابری درآمد در ایرانبررسی اثر توسعه ما(. 1819)رنجبر، جاهد 

 .22-28، ص 89نشریه بررسیهای بازرگانی، شماره . آثار توسعه تجارت بر توسعه مالی در اقتصاد ایران(. 1811)راستی، محمد 

حال  بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در (. 1891)جهانگرد، اسفندیار و علی عسگری، سارا 

 .129-129، ص 2فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره . توسعه

 های رشدپژوهش. تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران(. 1891)ناهیدی، محمدرضا و نوروزی، داود . جابری خسرو شاهی، نسیم

 .و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره ششم

 ،19شماره  اجتماعی، رفاه فصلنامه .درایران درآمد توزیع بر نفتی ی درآمدها اثر بررسی(. 1812)علی رضا  اقبالی، و رضا علی جرجرزاده،

 .1-19ص 

نامه کارشناسی پایان. عضو اوپک گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در منتخبی از کشورهایتأثیر سرمایه(. 1891)جمشیدی، معصومه 

 .ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات اهواز، خوزستان

نامه پایان. 1829-1829های اقتصاد کالن بر توزیع درآمد، مطالعه موردی ایران طی دوره تأثیر سیاست(. 1891)سپهری، عباس 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران

 .81ص6 ترجمه قدرت اهلل معمارزاده6 1992توسعه انسانی گزارش 6 سازمان ملل متحد

پایان نامه . مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه: بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد(. 1819)سجادی، زهرا 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان

های فصلنامه روند پژوهش. بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران(. 1891)سالم، علی اصغر و عرب یار محمدی، جواد 

 .129-121، ص 21اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 

 .بررسی تأثیر تقدم بر توزیع درآمد در ایران، رساله کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان(. 1891)صمدی، سلیمه 

 .18ص6 61821 انتشارات مولوی6 تهران6 چاپ سوم6 وسعه اقتصادیت6 جیروند6 عبداهلل

. های مالی بر توزیع درآمد در ایرانبررسی تأثیر سیاست(. 1811)شفیعی، سعید و رسولی، میثم . عاقلی، لطفعلی. عصاری، عباس

 .81-21پژوهشنامه اقتصادی، ص 

 اپک عضو در کشورهای و نابرابری فقر بر مالی توسعه تأثیر .( 1388) .مجید ، خوندایی آقایی و علیرضا ناصری، ؛ عباس عصاری،

.(OPEC) 29-21ص   سوم، شماره های اقتصادی، سال نهم،پژوهش. 

فصلنامه تحقیقات توسعه . اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(. 1891)علمی، زهرا و آریانی، فائزه 

 .29-21اقتصادی، شماره هفتم، ص 

پژوهشنامه اقتصادی، ص . بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران(. 1891. )زاده، مهدیهآقایی، مجید و رضا قلی. قنبری، علی

29-1. 

 .111-192، ص122-121اقتصادی، شماره  -اطالعات سیاسی . تولید عوامل درآمد بین توزیع. (1899)رضائی لشکری، محمد و مهین

مؤسسه مطالعات و پژوهش های : تهران احمد اخوی،ترجمه . بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی . لوکایون، ژاک و دیگران

 .1898بازرگانی، 

 .1819نشگاه تهران، ترجمه حمید ابریشمی، تهران، انتشارات دا. مبانی اقتصاد سنجی. گجراتی، دامودار
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، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و رسی عوامل کالن موثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایرانبر( . 1811. )ماندگانی، سجاد

 .تحقیقات خوزستان

نامه پایان. بررسی تأثیر شاخص قیمت سهام بر تایع تقاضای پول در منتخبی از کشورهای عضو اوپک(. 1891)مجدمی، سهیال 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات اهواز، خوزستان

 182ص6 61891 سازمان برنامه و بودجه6 جاپ پنجم6 1ج 6 ترجمه غالمعلی فرجادی6 توسعه اقتصادی در جهان سوم6 نودارو6 مایکل
 .انتشارات رسا: تهران. ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی(. 1891)نوفرستی، محمد 
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