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ران؛یا یجنوب یهادر استان یدرآمد یبر نابرابر یتوسعه مال ریتاث یبررس  

 و بلوچستان ستانیبوشهر، هرمزگان و س خوزستان،

 aشاهین بهداروند
a ره(، تهراناقتصاد، دانشگاه عالمه طباطباییریزی، دانشکده اسی ارشد، اقتصاد توسعه و برنامهکارشن( 

 

 (Shahin_behdarvand@atu.ac.ir) شاهین بهداروندنویسنده مسئول: 

 : چکیده

 و ستانیخوزستان، بوشهر، هرمزگان و س یعنی رانیا یجنوب یهااستان یدر مناطق شهر یدرآمد یبر نابرابر یاثر توسعه مال یپژوهش با هدف بررس نیا

 یزمان ۀباز یط یناخالص داخل دیها به تولاستان نیا ییاعطا یبانک التیمذکور و نسبت تسه یهااستان یدر مناطق شهر ینیج بیضر یبلوچستان، از داده ها

 ییاعطا التیکه تسه دهدیآن نشان م یینها نیتخم جیو نتاشده است استفاده  ییتابلو یداده ها افتیپژوهش از ره نی. در اکندیاستفاده م 1384-1398

ها شود. استان نیدر ا یدرآمد ینابرابر اهشباعث ک تواندینم یتوسعه مال رسدیبه نظر م نیدارد. بنابرا میرابطه مستق ینیج بیها با ضراستان نیها در ابانک

 نیمعکوس حجم تجارت ا ۀاز رابط یحاک جینتا نید. همچنکن دیرا تائ یدرآمد یبا نابرابر یبودن رابطه توسعه مال یمنف هیتواند فرض یپژوهش نم نیلذا ا

 .باشدیم در دوره مورد بررسی ینیج بیمناطق با ضر

 .یمناطق شهر ؛رانیجنوب ا ؛یدرآمد ینابرابر ؛یبانک التیتسه ؛یتوسعه مال کلمات کلیدی:
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 مقدمه. 1

موضوعات پر چالش  یدارد همواره در زمره یمهم با رشد و توسعه اقتصاد ریمتغ نیکه ا یو ارتباط یاز عدالت اجتماع یدرآمد، به عنوان نماد عیبحث در مورد توز

 .[4]اقتصاددانان بوده است نیدر ب

از مشکالت  یکیو  [8]رودیدر سطح مناطق به شمار م داریتوسعه پا یهامالک نیاز مهمتر یکی التیدر استفاده از منابع، امکانات و تسه یکاهش نابرابر امروزه

تا  دهد صیتخص یابتواند منابع منطقه را به گونه هاناست که دولت به کمک آ ییهاروش نییتع ،یبا هدف توسعه اقتصاد یامنطقه یهایزیردر برنامه یاساس

 .[2]ابدیمنطقه موردنظر به صورت همزمان تحقق  ایمناطق  یدرآمد یو کاهش نابرابر یرشد اقتصاد

 یارتباط نابرابر رامونیکه پ یاریرغم مطالعات بس یحال عل نیا با. [9]شودیم یمعرف یتوسعه بخش مال ،یاز عوامل تحقق رشد اقتصاد یکی زیمطالعات ن یبرخ در

 یدرآمد و تالش برا عیتوز تیاهم زیدر کشور ما ن[5]. انجام نشده است یو نابرابر یتوسعه مال ینهیدر زم یادیصورت گرفته اما مطالعات ز یو توسعه مال یدرآمد

 یاسالم یجمهور یاست که در قانون اساس یمختلف کشور، از جمله موارد یهااستان نیدر ب یاقشار مختلف جامعه و رفع نابرابر نیعادالنه امکانات ب میتقس

 .[4]واقع شده است دیمورد تاک اریبس رانیا

در بخش و  . در ادامهردیگیقرار م یمورد بررس 1398-1384 یها سال یط یبر مناطق شهر دیکشور و با تاک یجنوب یهابر استان یپژوهش اثر توسعه مال نیا در

و در  خواهد شد حیتشر ونیج رگرسیدر بخش چهارم نتا ،ها. سپس در بخش سوم مدل و دادهدهدیپژوهش را مورد بحث قرار م ینهیشیو پ ینظر یدوم مبان

 گردد.یو منابع پژوهش ارائه م یدر بخش پنجم و ششم جمع بند تینها

 

 روش تحقیق و پیشینه .2

مند معه، از طیف وسیعی از خدمات بهرهشود که در آن ارائه خدمات مالی توسط مؤسسات مالی افزایش می یابد و همه آحاد جاتوسعه مالی به وضعیتی اطالق می

ها، اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت نسبت یا درصدی از شود که یکی از این شاخصاستفاده میهای مختلفی برای آن د و از شاخصنشو

گذاران بخش خصوصی و همچنین مشارکت بخش خصوصی را بهتر نشان دهی وجوه مالی به سرمایههای مالی در جهتتولید ناخالص داخلی است که نقش واسطه

 .[1]می دهد

شاخص ضریب جینی به شمار می رود که از نظر آماری عبارت است از نسبت  نیز مهمترین مالک های نمایش وضعیت توزیع درآمد و نابرابری درآمدییکی از 

صفر تا یک را شامل می از اندازه نابرابری توزیع درآمد در جامعه به حداکثر اندازه نابرابری درآمدی ممکن در یک توزیع درآمد کامال ناعادالنه. این ضریب اعدادی

دهد. در واقع ضریب جینی کوچکتر نشان می دهد که تمام افراد جامعه از سطح شود که به ترتیب کمترین و بیشترین میزان نابرابری در توزیع درآمد را نشان می

 .[6]رآمد یا ثروت را در اختیار دارددهد که یک نفر تمام ددرآمد یا ثروت یکسان تری برخودار است در حالی که ضریب جینی بزرگتر نشان می

(، 1990)3و جووانویچ 2مطرح است؛ مدل نظری گرین وودبیشتر خطی بودن رابطۀ و  1شکل معکوس Uرابطۀ  دیدگاهبرای ارتباط نابرابری درآمدی و توسعه مالی دو 

اند اقتصاد به آرامی های مالی کمتر توسعه یافتهاولیه توسعه هنگامی که واسطهکنند. به این صورت که در مرحله راه حل پویایی بین تامین مالی و نابرابری ارائه می

یابد و در مرحله بلوغ هنگامی که یک افزایش می وسعه مالی عمیق، نابرابری درآمدیکند و در مرحله میانی توسعه همراه با رشد اقتصادی سریع و ترشد می

پایدار می نهایت ثابت و یابد و دربه بخش واسطه مالی دسترسی پیدا کردند درجه تابرابری درآمدی کاهش می  ساختار مالی بسیار توسعه یافت و عوامل بیشتری

یعنی توسعه مالی ممکن است در مراحل اولیه  شکل معکوس بین توسعه مالی و توزیع درآمد پیش بینی کردند. Uشود. بنابراین گرین وود و جووانویچ، یک رابطه 

ابرابری ی پیدا کردند نرا بیشتر کرده، امّا سپس هنگامی که درآمد به سطح متوسط افزایش یافت و خانوارهای بیشتری به بازارهای مالی دسترسنابرابری درآمد 

 ابرابریخطی و منفی بین توسعه مالی و ن ی دیگر از مطالعات نظری، یک رابطۀشکل معکوس گرین وود و جووانویچ، در برخ Uبرخالف فرضیه  .[5]کاهش یافت

های بیشتر برای افراد های بازار سرمایه و فراهم آوردن فرصتهای مالی، از طریق حذف نقصانشود. که در آن توسعه بازارهای مالی و واسطهدرآمدی پیشنهاد می

 .[6]کندهای پربازده به بهبود توزیع درآمد کمک میگذاری در سرمایه انسانی و پروژهفقیر جهت گرفتن وام و سرمایه

 در همین راستا، برخی مطالعات انجام شده در رابطه با توسعه مالی و نابرابری درآمدی در داخل و خارج در ذیل به اختصار ذکر شده است؛

                                                           
1 Inverted U-shaped relationship 
2 Jovanovich 
3 Greenwood 
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تفاده با اس« یقابررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفر»( در تحقیق تحت عنوان 1389طیب نیا و همکاران)

ای بوده است که کنند که توسعه مالی باعث کاهش نابرابری درآمدی در این کشورها گردیده و میزان این تاثیر نیز به اندازهبیان می 2005تا  1990های از داده

 .[5]تواند به نحوی معنادار، الگوی توزیع درآمد موجود را تغییر دهدمی

 ۀا برای دورتوسعه مالی و نابرابری در ایران ر رابطه میان« بررسی تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران»پژوهشی با عنوان ( طی 1390قنبری و همکاران)

ه ( مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که شواهد کافی برای تایید وجود رابطGMMو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته) 1385الی  1350زمانی 

 .[6]معکوس بین توسعه مالی و نابرابری در ایران وجود ندارد Uغیرخطی

اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان شاخص « ثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایرانتأ»ای با عنوان ( طی مقاله1391جابری خسروشاهی و همکاران)

 و به این نتیجه رسیدند که ارتباط ( بررسی کردندARDLهای گسترده) با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفه و 1387-1352نابرابری درآمد، طی دوره 

 .[1]( بود1990گرین وود و جواوایس)ت که مطابق با با فرضیه توسعه مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده اس

های استانی با استفاده از داده« با کاربرد در چینِ شهری GMMتوسعه مالی و توزیع درآمد: تجزیه و تحلیل پانل سیستمی »( با مقاله تحت عنوان 2006) 4لیانگ

 .[13]کندکنند که توسعه مالی به کاهش نابرابری درآمدی شهری کمک میبیان می GMMو روش  2000-1986چین در بازه زمانی 

گیری از سری زمانی و توسعه مالی و نابرابری درآمدی در بزریل را با بهره« 1994-1985توسعه مالی و نابرابری: برزیل »( در پژوهشی با نام 2009) 5بیتنکورت

 .[10]قابل توجه داردکنند که توسعه مالی با کاهش نابرابری در دوره مورد بررسی رابطه قوی و های تابلویی سری زمانی آزمون کرده و بیان مینیز داده

به بررسی رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی پرداخته « وام بانکی و نابرابری درآمدی: شواهدی از اندونزی»( طی پژوهشی با عنوان 2015و همکاران) 6پاموکانس

به این نتیجه رسیدند که وام 2013الی  2007در دورۀ زمانی  استان 33های تابلویی های بانکی به عنوان یک سنجه از توسعه مالی و دادهگیری از وامو با بهره

 .[14]دهندهای مصرفی نابرابری را افزایش و وام به بنگاه های اقتصادی نابرابری را کاهش می

توسعه یافته و درحال توسعه طی دورۀ کشور  138به بررسی « های تابلوییتوسعه مالی و نابرابری: رهیافت داده»ای با عنوان ( در مقاله2016) 8و واتزکا 7جاش

های نظری مبنی بر رابطه منفی توسعه مالی با نابرابری درآمدی را رد های مدلمی پردازند و بیان می کنند که نتایج بدست آمده پیش بینی 2008-1960زمانی 

 .[11]دهدکند و توسعه مالی نابرابری را افزایش میمی

 1998های کشور چین در دورۀ زمانی ی تابلویی استانهادادهبا استفاده از « توسعه مالی و نابرابری؛ شواهدی از چین»( در پژوهشِ 2021)10و ادموند چا 9جانگ

توسعه مالی و نابرابری درآمدی را در این کشور بررسی کردند که در نتیجۀ آن دریافتند تعمیق  بلندمدترابطه  GMMو به کارگیری روش سیستمی  2014الی 

 .[12]دهدیمتواند نابرابری درآمدی را کاهش دهد بلکه آن را افزایش مالی نمی

و با تاکید بر مناطق شهری صورت می  1398ی ال 1385های  در پژوهش پیش رو ارتباط توسعه مالی با نابرابری درآمدی در استان های جنوبی ایران طی سال

 گیرد و همچنین دو رابطۀ نظری پیش گفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  مدل و داده .2

 [5]باشدمی (1389نیا و همکاران)های جنوبی کشور، از مدل زیر که برگرفته از طیب در پژوهش پیش رو به منظور بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری در استان

 استفاده شده است.

(1) 𝐋𝐆𝐈𝐍𝐈𝐢𝐭 = 𝛃𝟏𝐋𝐅𝐋𝐢𝐭 + 𝛃𝟏𝐋𝐏𝐂𝐢𝐭 + 𝛃𝟐𝐋𝐆𝐃𝐏𝐏𝐂𝐢𝐭 + 𝛃𝟑𝐋𝐆𝐃𝐏𝐏𝐂𝐢𝐭
𝟐 + 𝛃𝟒𝐋𝐎𝐏𝐄𝐍𝐢𝐭 + 𝛃𝟓𝐔𝐍𝐄𝐢𝐭 + 𝛆𝐢𝐭 

 

نماد متغیر نسبت اعتبارات بانکی  LFL، دهدنماد ضریب جینی مناطق شهری بوده از مرکز آمار ایران بوده و نابرابری درآمدی را نشان می LGINIدر مدل باال، 

و توسعه مالی را نشان  استخراج شده است [16]اراییو امور دو وزارت اقتصاد  [15]ای بانک مرکزیداده( بوده که از بانک GDPداخلی)اعطایی به تولید ناخالص 

                                                           
4 Liang 
5 Bittencourt 
6 Pamungkas 
7 Jauch 
8 Watzka 
9 Jung 
10 Edmond Cha 
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ی به استان ها برای تهران ثبت میالزم به ذکر است که به حسب قرارگیری دفاتر برخی شرکت های استان ها در تهران بخشی از تسهیالت بانکی اعطای) دهدمی

شامل پرداخت اعتبارات هزینه ای و پرداخت بابت تملک ) دولت پرداخت هزینه های 𝐋𝐏𝐂 همچنین .(آیدو لذا در آمار تسهیالت اعطایی این استان ها نمی شود

به ترتیب درآمد  LGDPPC2و  LGDPPC  نیز دهد.از وزارت اقتصاد و امور دارایی را نشان می استان (GDPبه تولید ناخالص داخلی) دارایی های سرمایه ای(

به تولید نماد نسبت حجم تجارت )صادرات و واردات(  LOPEN، دنباشمی سرانه داخلی و مجذور آن مستخرج از وزارت اقتصاد و امور دارایی و مرکز آمار ایران

نرخ بیکاری  UNE، دهدبودن اقتصاد را نشان می است و افزون بر نشان دادن تجارت باز ( مستخرج از بانک داده وزارت اقتصاد و امور داراییGDPناخالص داخلی)

به ترتیب  tو  i در ابتدای نام متغیرهای مدل و زیرنویس های L دهد. نیز حرفنیز جزء اخالل رگرسیون را نشان می εوزارت اقتصاد و دارایی و از  ایاز بانک داده

جامعه آماری این پژوهش شامل چهار استان جنوبی ایران یعنی خوزستان، بوشهر، هرمزگان دهد. لگاریتمی بودن متغیر، مقطع)استان( و زمان)سال( را نشان می

  باشد.و سیستان و بلوچستان می

یخام پژوهش را م یهاداده فیکه توص کندیفراهم م 1398 یال 1384 یدوره زمان یمذکور و ط یجامعه آمار یپانل نامتوازن را برا کی قیتحق نیا یهاداده

 مشاهده کرد؛« 1»در جدول توان

 

استان  بررسی، ی موردزمان ۀمشاهده کرد. در دور چپبه  راستاز  توانیرا م نهیو کم نهیشیب ریاستاندارد و مقاد یخطا ن،یانگیتعداد مشاهدات، م ،«1» در جدول

 هربوش یهااستان گرید یاند و از سوداشته را ینیج بیضر ریمقاد نیشتریو ب نیکمتر بیبه ترت 1397و بلوچستان در سال  ستانیو س 1391بوشهر در سال  یها

( را به خود اختصاص GDP)یناخالص داخل دیتولبه  یبانک التیتسهنسبت  افتیدر نیشتریو ب نیکمتر بیبه ترت 1389 در سال و هرمزگان 1393در سال 

)روی محور افقی( مدل را با متغیر وابسته )روی محور عمودی( توان همبستگی هر یک از متغیرهای مستقل می« 6» الی« 1»های شکل همچنین در  اند.داده

 .مشاهده کرد

 

 و ضریب جینی GDPای دولت به نسبت پرداخت هزینه .2شکل و ضریب جینی GDPنسبت اعتبارات اعطایی به  .1شکل

 توصیف متغیرها .1جدول

 متغیر مقدار بیشینه مقدار کمینه خطای استاندارد میانگین تعداد مشاهده

60 359135/0  0435653/0  2846/0  465/0  GINI 

56 0002022/0  0001052/0  000056/0  000436/0  FL 

40 0268531/0  0311548/0  0028254/0  1615618/0  PC 

56 0081215/0  0104698/0  0004439/0  0527964/0  GDPPC 

56 51345/30  04685/12  651317/8  59571/59  GDPPC2  

36 0461576/0  0724141/0  0029331/0  3476319/0  OPEN 

56 1124464/0  018664/0  06925/0  16/0  UNE 
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  لگاریتم درآمد سرانه و لگاریتم ضریب جینی .4شکل مجذور لگاریتم درآمد سرانه و لگاریتم ضریب جینی .3شکل

  نرخ بیکاری و ضریب جینی .6شکل حجم تجارت و ضریب جینی .5شکل

 
ای دولت به تولید ناخالص های هزینه( و نسبت پرداختGDPهمبستگی مثبت بین نسبت اعتبارات اعطایی به تولید ناخالص داخلی)« 2»و « 1» شکل

« 3» شکلقابل مشاهده است اما در « 4» شکلدهد. این همبستگی مثبت با ضریب جینی برای درآمد سرانه نیز در می( با ضریب جینی را نشان GDPداخلی)

معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در مدل نظری  Uیی دیدگاه رابطهتواند تاییدکنندهمجذور درآمد سرانه با ضریب جینی همبستگی منفی دارد که می

به ترتیب حاکی از همبستگی منفی و مثبت ضریب جینی با حجم تجارت و « 6»و « 5» شکل های مورد بررسی باشد. همچنیندر استان گرین وود و جووانویچ

تر باید در حضور سایر متغیرهای اثرگذار و در قالب مدل رگرسیونی به تجزیه و تحلیل  نرخ بیکاری در جامعه مورد بررسی می باشد. با این حال جهت بررسی دقیق

 ها پرداخت.روابط و استنباط از آن

 

 يافته ها.3

به بررسی این مهم  شودمحسوب می های ریشه واحدبا توجه به اهمیت برسی ایستایی متغیرها، ابتدا با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته که یکی از آزمون

)منجذب و نصرتی، باشد قطع مانا میوجود حداقل یک مشود. در این آزمون فرض صفر وجود ریشه واحد در همه مقاطع و فرض یک نشان دهندۀ پرداخته می

 05/0گزارش شده است که در سطح احتمال خطای  «2»در جدول بر اساس چهار آماره آزمون مذکور  دیکی فولر تعمیم یافته (. نتایج آزمون203، ص 1397

 گیرند.متغیرها مورد بررسی قرار می
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را  05/0 کمتر از های آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای همه متغیرهای به کار رفته در پژوهش، مانایی در سطح خطایشود احتمال آمارهچنانچه مشاهده می

شود که با توجه به نتایج این آزمون لیمر، بروش پاگان و هاسمن استفاده می-هایی نظیر افدهد. در ادامه برای تعیین الگوی برآوردی مناسب از آزموننشان می

 مشاهده کرد؛« 3»توان نتایج برآورد نهایی مدل رگرسیونی را در جدول ها می

 

داری  ( با ضریب جینی مثبت و البته با معنیGDPهای دولت به تولید ناخالص داخلی)نسبت پرداختیشود رابطه نسبت اعتبارات تخصیصی و چنانچه مشاهده می

باشد. همچنین مثبت شدن ضرایب تولید ناخالص داخلی و مجذور آن در ارتباط می« 2»و « 1»های همبستگی شکل باشد که مؤید به ترتیب ضعیف و قوی می

ها باشد. بنابراین بر اساس نتایج برآوردی توسعه معکوس بین توسعه مالی و نابرابری در این استان U ۀشان از عدم تایید رابطتواند نبا شاخص نابرابری درآمدی می

توان پیشبینی های دو مدل نظری مطرح در ادبیات مالی در این مناطق و در بازۀ زمانی مورد بررسی نمی تواند عامل کاهش نابرابری درآمدی باشد و لذا نمی

. [3]انکی باشدبنظری پژوهش مبنی بر منفی بودن رابطه را تائید کرد. که ممکن است ناشی از کیفیت و کارایی نامناسب نظام پولی کشور در تخصیص اعتبارات 

ای مطابق با انتظار رابطه( با نابرابری رابطه عکس و معنی دار را نشان می دهد و نرخ بیکاری نیز GDPهمچنین نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی)

 مستقیم و معنی دار با ضریب جینی برقرار کرده است.

 

 گیری.بحث و نتیجه4

از داده های ضریب جینی  1398الی  1384 یها سال یط یبر مناطق شهر دیکشور و با تاک یجنوب یهابر استان یتوسعه مال با هدف بررسی اثرپژوهش  نیدر ا

های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان استفاده شده است. نتایج برآوردی مدل رگرسیونی حاکی از اثر مثبت توسعه و تسهیالت اعطایی به استان 

 (1390) ایهوشمند و دانش نتواند پژوهش های نظری مبنی بر رابطه منفی بین دو متغیر مذکور است. این نتایج نمیمالی بر نابرابری درآمدی و نیز عدم تائید مدل

 باشد.می [11] (2016ق جاش و واتزکا )تحقیرا تائید و در مقابل مشابه  [9]

 (2006)همچون لیانگ دهد و از طرف دیگرهای مورد بررسی منفی و معنادار نشان میصادرات و نابرابری درآمدی را برای استانهمچنین نتایج پژوهش رابطه حجم 

تواند به عنوان یک عامل کاهش ها میتجارت)صادرات و واردات( در این استان کند. لذا تقویتارتباط نرخ بیکار را با ضریب جینی مثبت و معنادار برآورد می [13]

 متغیرها دیکی فولر جهت بررسی مانایی -نتایج آزمون فیشر .2جدول

Pm L* Z P 
 احتمال آماره 

 متغیر

0000/0  0010/0  0004/0  0015/0  LGINI 

0000/0  0003/0  0001/0  0004/0  LFL 

0000/0  0003/0  0001/0  0005/0  LPC 

0000/0  0016/0  0006/0  0025/0  LGDPPC 

0036/0  0096/0  0052/0  0162/0  LGDPPC2  

0000/0  0010/0  0003/0  0016/0  LOPEN 

0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  UNE 

 منبع: یافته های پژوهش

نتایج برآورد رگرسیون .3جدول  

 متغیر ضرایب خطای استاندارد احتمال

133/0  0619/0  0974/0  LFL 

018/0  0804/0  2094/0  LPC 

103/0  3249/0  5572/0  LGDPPC 

089/0  0257/0  0462/0  LGDPPC2  

022/0  1238/0  3094/0- LOPEN 

036/0  2162/1  7549/2  UNE 

 عرض از مبداء  8892/0  9948/0  383/0

 منبع: یافته های پژوهش
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تاناس سایر های مختلف از جملهتواند در استانرو می در پایان به نظر می رسد که موضوع پژوهش پیشمورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. نابرابری درآمدی 

 های مرزی ارزیابی قرار گیرد.
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