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Abstract 

Income inequality has received much attention from economists and policymakers as one 

of the components of economic development. On the other hand, the difference between 

developed and developing economies can be checked in the efficiency of their financial 

systems. This study investigates the effect of financial development on income inequality 

in Iran using the threshold regression method during 2020-1967. The results show that the 

effect of financial development of the banking sector and the stock market on income 

inequality has a threshold limit. in model one, the financial development of the banking 

sector before and after the threshold has a significant and negative effect on inequality. In 

model two, stock market financial development has significant and negative effect on 

income inequality before the threshold but not significant effect after the threshold.  

However, there is insufficient evidence to support the effect of financial development on 

income inequality in the form of Greenwood and Jovanovic's inverse U hypothesis. 
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 بخش همقايس  ايران؛ در درآمد نابرابری بر مالی توسعه اینهتاآس اثر
 سهام بازار و بانکی

   داودی پرویز
 هشتی،ب شهید دانشگاه سیاسی، علوم و اقتصاد دانشکده اقتص اد،  گروه د،تااس  

 ایران تهران،
  

 3 خوشنننامی سننبزی حسننن

 

 بهشتی، دشهی دانشگاه سیاسی، علوم و اقتصاد دانشکده اقتصاد، ارشد کارشناس
 ایران تهران،

  چکیده
 گذارانتسياس و اقتصاددانان توجه مورد همواره اقتصادی توسعه هایلفهوم از يكي عنوان به درآمد نابرابری
 کارايي و کارآمدی ميزان در توانمي را توسعه حال در و يافتهتوسعه اقتصادهای تفاوع همچنين .است بوده
 ايران در ددرآم نابرابری بر مالي توسعه اثر بررسي به مطالعه اين ،بنابراين. کرد جووجست هاآن مالي نظام
 هک دهدمي نشان مطالعه يجتان. پردازدمي اینهتاآس رگرسيون روش از استفاده با 0805-11 هایسال طي
 توضيح اين اب. است اینهتاآس حد دارای درآمد نابرابری بر سهام بازار و بانكي بخش مالي توسعه اثر بررسي
 در. دارد ابرینابر بر منفي و معنادار اثر اینهتاآس حد از بعد و قبل بانكي بخش مالي توسعه يک، مدل در که
 بعد و رآمدد نابرابری بر منفي و معنادار اثر اینهتاآس حد به رسيدن از قبل تا سهام بازار مالي وسعهت دو، مدل
 ابرابرین بر مالي توسعه اثر ييدتا جهت کافي شواهد حال، اين با. ندارد وجود داریمعني اثر اینهتاآس حد از

  .ودشنمي يافت جوانوويچ و وودگرين معكوس U فرضيه قالب در درآمد

  .ایران ای،نهتاآس رگرسیون درآمد، نابرابری مالی، توسعه ها:کلیدواژه

  .JEL: ,O16   C51 ,E25 يبندطبقه

                                                            
ها تا سال و با به روز کردن داده0815در سال  يبهشت ديارشد دانشگاه شه يکارشناس نامهانيمقاله حاضر برگرفته از پا  -

 است. 0811

  :نويسنده مسئولhassansabzi@gmail.com 

http://orcid.org/0000-0002-6163-6614
http://orcid.org/0000-0002-6163-6614
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  مقدمه .2 

ير با های اخبحث نابرابری درآمد يكي از مشكالتي است که اکثر کشورهای جهان در دهه
ثباتي اعدالتي اقتصادی، بياند. نابرابری درآمد بيشتر منجر به بحران مالي، نآن مواجه بوده

شود. اين امر به تحوالع اقتصادی، اجتماعي و سياسي کشورها اجتماعي، ناامني سياسي مي
شناخت و بررسي نابرابری درآمد به  ،رو(. از اينChiu and Lee, 2019زند )آسيب مي

  ای که با اين تحوالع دارد، حائز اهميت است.دليل رابطه دوسويه

های نابرابری 2106درسال  0سازمان همكاری و توسعه اقتصادی براساس گزارش
 روتمندان بهها و ثشكاف بين فقيرته و اجتماعي و اقتصادی در بيشتر کشورها افزايش ياف

 زگي تابه  .(Bolarinwa et al., 2020ت )اس رسيده سال گذشته 81باالترين سطح خود در 
قر در پرداختن به مسائل ف کارايي نظام مالي به عنوان ميزان کارآمدی و اهميت توسعه مالي
المللي در کشورهای در حال های بينها، سازمانتوجه محققان، دولت و نابرابری درآمد،

گاتنگي با توجه به تحوالتي که گفته شد رابطه تن ،. بنابراينتوسعه را به خود جلب کرده است
ابرابری اثر توسعه مالي بر نصورع که بين نابرابری درآمد و توسعه مالي حاکم است. به اين 

درآمد در ادبياع نظری در قالب دو فرضيه غيرخطي و خطي به صورع منفي مطرح است. 
 2شود. با اين حال طبق نظر گالور و زيرايج متفاوتي مشاهده ميتابا مرور ادبياع تجربي ن

سترده وجود دارد که ( اين ايده گ2110) 0( و گالور و مواو0117) 8(، آغيون و بولتون0118)
 دهد. توسعه مالي نابرابری را کاهش مي

ازده گذاری و افزايش بناپذيری سرمايهدهد که در حضور تقسيمتحوالع اخير نشان مي
اری های اعتبهای مبادله محدوديتنقص مالي ناشي از عدم تقارن اطالعاع و هزينهبه مقياس، 
ت. و افراد فقير فاقد وثيقه و ارتباطاع مضر اس کند که به ويژه برای مشاغل کوچکايجاد مي

سترسي کارها برای دوهای مالي و با اجازه دادن به فقيرترين افراد و کسببا کاهش اصطكاک
ه را تواند تخصيص سرمايبه اعتباراع و به دست آوردن منابع مالي خارجي، توسعه مالي مي

  بهبود بخشد و نابرابری را کاهش دهد. 

                                                            
1. Organisation for Economic Co-operation and Development  

2. Galor, O. & Zeira, J. 

3. Aghion, P.& Bolton, P. 

4. Galor, O. & Moav, O. 
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 رکنند که برخي اقتصاددانان معتقدند که اثر توسعه مالي ب( مطرح مي2100) 0کيم و لين
ها معتقدند که يک توسعه مالي کشورها دارد. آن نابرابری درآمد بستگي به درجه

 های توسعه مالي برای کاهش نابرابری درآمد ضروری است.ای بهينه از شاخصنهتاحدآس
ه ي بر دسترسي به اعتباراع و خدماع مالي برای فقرا داشتثيراع عميقتاتواند توسعه مالي مي

مطالعه  ،دهد. از اين روها را افزايش ميباشد و دسترسي بهتر به اعتباراع برای وام گيرنده
 و بانكي خشب مقايسه ايران؛ در درآمد نابرابری بر مالي توسعه اینهتاحاضر به بررسي اثر آس

 پردازد:يسهام در قالب  فرضيه زير م بازار
 شكل به درآمد بر نابرابری مالي توسعه اثر U است معكوس. 

سازماندهي مطالعه بدين شرح است که پس از مقدمه، بخش دوم و سوم به ادبياع نظری 
 شناسي تحقيق اختصاص دارد. بخش پنجمپژوهش اشاره دارد. بخش چهارم به روش و پيشينه
يج پژوهش است. در بخش تاموضوع بخش ششم نشود. ها را شامل ميها و تصريح مدلداده

 گيری بيان شده است.بندی و نتيجههفتم جمع

 ادبیات نظري .1
در ادبياع نظری دو فرضيه غيرخطي و خطي به صورع منفي مطرح شده است. فرضيه 

معكوس بين توسعه  U(، جهت بررسي رابطه 0111) 2وود و جووانويچغيرخطي توسط گرين
ای حل پويايي برزا ارائه شد. اين مدل راهرآمد در قالب يک مدل رشد برونمالي و نابرابری د

ي به اين ترتيب که در مراحل اوليه توسعه، زمان ؛است کردهمين مالي و نابرابری ارائه تارابطه 
حله مياني کند. در مريافته هستند، اقتصاد به آرامي رشد مي های مالي کمتر توسعهکه واسطه

شود ر ميتر، نابرابری درآمد بيشتتر و توسعه مالي عميقبا رشد اقتصادی سريعتوسعه، همراه 
 ر مالي بسيار توسعه يافت و عوامل بيشتری به بخشتاو در مرحله بلوا هنگامي که يک ساخ

 يابد. واسطه مالي دسترسي پيدا کردند، نابرابری درآمد کاهش مي
 ودب بيانگر اين نظريه اين يجتان .دش ( مطرح0118) 8نيومن و فرضيه خطي توسط بنرجي

 هآيند هایبين نسل در درآمد نابرابری و ميزان در بلندمدع در ثروع اوليه توزيع که
 خواهد وجود ثروع غيرماهر تفاوع و ماهر کارگران بين بلندمدع در. بود خواهد ثيرگذارتا

                                                            
1. Kim, D . H. & Lin, S. C. 

2. Greenwood, J. & Jovanovic, B. 

3. Banerjee, V. & Newman, P. 
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 مترک هایخانواده و باال درآمد و سمت ثروع به تحصيلكرده و ثروتمند هایخانواده .داشت
 ارهایباز کنندکهمي اشاره هاآن .شد خواهند سوق داده پايين درآمد سمت به تحصيلكرده

 برای بهتر هایفرصت ارائه با و فقرا برای مالي منابع ترو گسترده ترآسان فراهم آوردن با مالي
 باالتر، بازدهي با هاييپروژه در گذاریسرمايه و انساني نيروی ها درآن گذاریسرمايه
 زارهایبا توسعه با و دهندمي کاهش بلندمدع در را ثروتمندان و فقرا درآمدی بين شكاف
  ..شد خواهد نابرابری کاهش سبب خطي صورع به مالي هایو واسطه مالي
در نهايت اينكه فرضيه سومي به صورع محدود در قالب گسترش نابرابری براساس        
( مطرح شده است. به اين صورع که افزايش نابرابری 0115) 0گرگوريویيافته دتوسعهنظريه 

خش د از توسعه بآورد که تنها افراد دارای ارتباط خوب و ثروتمناين ديدگاه را به وجود مي
ش به ويژه زماني که بخ ؛هايي دارندها ارتباطاع و وثيقهبه اين دليل آن برند؛مالي سود مي
( اين مورد بيشتر در شرايط کيفيت نهادی 2115) 2کالرک گفتهتر است. طبق توسعه ضعيف

 هد.دتوسعه مالي سطح نابرابری درآمدی را افزايش مي ،ضعيف حاکم است. بنابراين

 پژوهش . پیشینه8
از نظر تجربي اثر توسعه مالي بر نابرابری درآمد به دليل تفاوع در مشخصاع مدل، مجموعه 

رو بوده است. در يج مختلفي روبهتامرو مكاني و زماني با نهای برآورد و قلها، روشداده
عموم مطالعاع انجام شده جهت بررسي اثر توسعه مالي بر نابرابری درآمد، رويكرد خطي را 

اند و در مطالعاع خارجي تعداد محدودی و در مطالعاع داخلي تنها مطالعه در نظر گرفته
(. (0)ز رويكرد غيرخطي انجام شده است )جدول ( با استفاده ا0818نژاد و همكاران )زراء

بهره ببرد که از نظر نوع روش  8اینهتااين مطالعه قصد دارد از رويكرد غيرخطي رگرسيون آس
ي و ای هم بين توسعه مالي بخش بانكتخمين با مطالعاع ديگر تفاوع دارد. همچنين مقايسه
 بازار سهام برای اثر گفته شده صورع گرفته است.

  

                                                            
1. De-Gregorio, J.  

2. Clarke, J. 
3. Threshold Regresion 
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 . مروري بر مطالعات انجام شده 2ول جد

 نویسنده
قلمرو مکانی، زمانی،          

 رویکرد و روش
 نتیجه

زانگو و گریلینگز 
(2021) 

-1994کشورهای آفریقا، 
 PSTR، غیرخطی، 2010

ت یاف اثر غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد
توسعه مالی نابرابری را  ،سطح بهینه شود. باالتر ازمی
 .دهدفزایش میا

 (2020چاکران )
-1940یافته، کشور توسعه 60

 PSTR، غیرخطی و 2009

معکوس بین توسعه بخش بانکداری و نابرابری  Uرابطه 
یید، اما بین توسعه مالی بازار سهام و نابرابری پذیرفته تا
 شود.نمی

جانگ و ویوربرگ 
(2019) 

 تا 1994های چین، نتااس
 ، خطی و فضایی2014

 .دهده مالی نابرابری درآمد را  کاهش میتوسع

حافجی و مسیح 
(2014) 

، 2010-1910آفریقای جنوبی، 
 NARDLغیرخطی و 

 یرو نابراب یتوسعه مال نیب یتدم تقارن بلندمدت چیه
 درآمد وجود ندارد.

احمد و مسیح 
(2011) 

،            1910 -2001مالزی، 
 ARDLخطی و

مونه آماری این مطالعه، معناداری آماری در طول دوره ن
 گردد.یید نمیتا

 (2010ژانگ و چن )
،              1914-2013چین، 

 SVARخطی و 
 کند.یید میتاوود و جوانویچ را فرضیه گرین

شهباز و اسالم 
(2011) 

،           1911-2000ن، تاپاکس
 ARDLخطی و 

 کند.وود و جوانویچ پشتیبانی میاز فرضیه گرین

 (2011ن )کیم و لی
،    1960-2000کشور،  60

 غیرخطی و متغیرهای ابزاری

ک افتد که به یتوسعه مالی در یک کشور زمانی اتفاق می
ای رسیده و بعد از این سطح نابرابری را نهتاسطح آس
 دهد.کاهش می

 (2006لیانگ )
،  1946-2000های چین، نتااس

 GMMخطی و 

یرگذار ثتاعناداری توسعه مالی بر توزیع درآمد به صور  م
بوده و باتث کاهش نابرابری درآمد در مناطق شهری 

 شود.می
اسعدی و همکاران 

(1394) 
،     1340-94های ایران، نتااس

 GMMخطی و 
 یید نشد.تاهای نتامعکوس کوزنتس در اس Uرابطه 

متفکرآزاد و همکاران 
(1394) 

،                  1303-91ایران، 
 SVARخطی و 

اثر  هشود. درباریید میتامستقیم رابطه خطی و منفی  اثر
 شود.ای یافت نمیغیرمستقیم رابطه خطی و منفی نتیجه

زاده افشاری و بیک
(1396) 

،                  1394-01ایران، 
 ARDLخطی و  

 توسعه مالی نابرابری درآمدی درآمد را کاهش داده است.

زاده رفعت و جزی
(1390) 

،     1319-90ی ایران، هانتااس
 PANELخطی و  

ناداری ثیر منفی و معتاگسترش هر چه بیشتر توسعه مالی 
 ن های کشور داشته است.تابر ضریب جینی اس

 (1394پیرائی و بلیغ )
،                  1302-49ایران، 

 هاخطی و آزمون کرانه
شود. اما شواهدی مبنی بر یید میتارابطه خطی و منفی 

 یافت نشد.  Uرابطه وجود 

نژاد و همکاران زراء
(1393) 

،             1300 -90ایران، 
 TVAR-LRغیرخطی و 

ای، نابرابری درآمد را نهتایک حد آس تاتوسعه مالی 
ای، نابرابری درآمد کاهش نهتاافزایش و بعد از این حد آس

 یابد.می
مراد ابراهیمی و آل

(1390) 
          ،         1340-40ایران، 
 ARDLخطی و 

مد  سبب کاهش هتاتوسعه بازار پول در بلندمد  و کو
 شود.نابرابری درآمد می
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 پژوهششناسي روش .0
شود. در اين ارائه مي( 0های )با دو رژيم به شكل رابطه (TR)ای نهتاروش رگرسيون آس

ای که نهتامتيير آس ،tqمتفاوع هستند. qروش پارامترهای رگرسيون برآوردی بسته به مقدار 
شود. هر گروه يک رژيم ناميده شده و ها در دو گروه استفاده ميدر تقسيم کل مشاهده

متيير  tyتواند يكي از عناصر متييرهای مستقل و يا عنصری خارج از مدل نظری باشد.مي
ای برآورد شده است نهتاارزش آس 𝛾جزء اخالل و  𝑒i𝑡متييرهای مستقل،tx وابسته،
(Hansen, 2000.) 

(0) 
{

𝑦𝑡 =  𝛽1
′ . 𝑥𝑡 +  𝑒1𝑡                𝑖𝑓   𝑞𝑡 ≤  𝛾   (الف) 

𝑦𝑡 =  𝛽2
′ . 𝑥𝑡 + 𝑒2𝑡                𝑖𝑓   𝑞𝑡 >  𝛾  (ب)  

 

ای نهاتش آستر از ارزای کوچکنهتادهد که در صورتي که متيير آسنشان مي (0رابطه )       
يشتر ای به دست آمده بنهتاای از ارزش آسنهتا( و زماني که متيير آسالفاز رگرسيون ) باشد

 . شودمي( استفاده بباشد، از معادله رگرسيوني )

 هاها و تصریح مدلداده .0

( و ماتريس 8(، آمارهای توصيفي در جدول )2ها در جدول )اطالعاع مربوط به داده
 ( ارائه شده است. 0ول )همبستگي در جد

 . متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق1جدول 
 مالحظات نام متغیر نماد

GINI به تنوان شاخص نابرابری درآمد ضریب جینی 

FDB نسبت بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی به  توسعه مالی بخش بانکیGDP 

FDS سهام به نسبت ارزش معامال  بازار  توسعه مالی بخش بازار سهامGDP 

GDPN به تنوان جانشینی برای توسعه اقتصادی تولید ناخالص داخلی سرانه 

GS های دولت به نسبت هزینه اندازه دولتGDP 

OPENE نسبت مجموع صادرا  و واردا  به  باز بودن اقتصادGDP 

EF به تنوان شاخصی از نرخ ارز نرخ ارز بازار آزاد 

RZ  شاخصی از نرخ بهره به تنوان نرخ سود تسهیال 
 های پژوهش: یافتهمنبع    
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 . آمارهاي توصیفي متغیرهاي تحقیق8جدول 
 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیرها

GINI 42/0 40/0 00/0 34/0 03/0 

FDB 32/0 23/0 69/0 10/ 16/0 

FDS 03/0 01/0 14/0 00/0 10/0 

GDPN 02/0 02/0 04/0 01/0 01/0 

GS 13/0 12/0 20/0 01/0 04/0 

OPENE 04/0 03/0 01/1 22/0 19/0 

EF 3/10219 0/2220 0/224412 0/64 0/31941 

RZ 31/13 63/12 00/22 31/1 40/3 

 های پژوهشمآخذ: یافته        

 . ماتریس همبستگي متغیرهاي تحقیق0جدول 

 GINI FDB FDS GDPN GS OPENE EF RZ 
GINI 1 42/0- 11/0- 01/0 23/0 14/0 20/0- 40/0- 

FDB  1 49/0 39/0 00/0- 61/0- 60/0 44/0 

FDS   1 14/0 24/0- 43/0- 91/0 32/0 

GDPN    1 21/0- 24/0 14/0 10/0 

GS     1 31/0 36/0- 01/0- 

OPENE      1 04/0- 04/0- 

EF       1 44/0 

RZ        1 

 های پژوهش: یافتهمنبع

استفاده  0805-11ی زماني های سری زماني اقتصاد ايران در بازهز دادهمطالعه حاضر ا در 
متييرهای واقعي الگو شده است. واحد شمارش متييرهای ريالي بر حسب ميليارد ريال و 

. آمار مربوطه از اطالعاع سری زماني بانک است 0838های ثابت سال اساس قيمتبر
ويوز افزار ايهای پژوهش با استفاده از نرمليج مربوط به مدتااستخراج شده است. ن مرکزی
اد ايران های خاص اقتصبرآورد شده است. بر اساس مباني نظری، ادبياع تجربي و ويژگي 02

 .0است (8( و )2رابطه )به صورع  های مطالعهتصريح مدل

                                                            
 ( استفاده شده است.2101(، چيو و لي )2115(، ليان  )2100های کيم ولين )مدل .  از0
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(2) GINI = f(FDB, GDPN, GS, OPENE, EF, RZ) 

(8) GINI = f(FDS, GDPN, GS, OPENE, EF) 

FDB ان ها را نشهای داخلي بانکتوزيع دارايي به عنوان کارايي بخش بانكي نحوه
 دهنده عمق مالي بازار سهام است. ، نشانFDS. 0دهدمي

 هاي پژوهشیافته .3
های مطالعه برآورد شده دارای واحدهای سنجش هايي که در مدلاز آنجايي که ضريب

ثير ضرايب توسعه مالي بخش بانكي و بازار سهام و تامتفاوع هستند، جهت مقايسه اندازه 
. روش محاسبه استعكس، نياز به محاسبه کشش های ديگر بر نابرابری درآمد و برساير متيير

 ( است.0رابطه )کشش به صورع 

(0) 𝜀= (
𝑑 (𝑌𝑡)

𝑑 (𝑋𝑡)
) (

�̅�𝑡

�̅�𝑡
)            𝛽𝑡 = (

𝑑 (𝑌𝑡)

𝑑 (𝑋𝑡)
)  

ضريب تخمين زده شده مدل است.  𝛽𝑡متيير مستقل،  tXمتيير وابسته،  tY، (0در رابطه )
ميانگين متييرها در طول  قسمت اول، ضريب تخمين زده شده در مدل است. قسمت دوم،

 است. شدهزمان است که محاسبه 
تصادی که متييرهای اق اولين گام در برآورد مدل بررسي پايايي متييرها است. از آنجايي 

ری امكان اتدر ايران در طول زمان به دليل وقوع اتفاقاتي مانند انقالب، جن  و تيييراع ساخ
زا با لحاظ يک شكست درون 2اندريوز-زيوع ها وجود دارد از آزمونبروز شكست در آن
زمون آ های مختلف به دست آمد. فرضيه صفر اينيج متفاوتي برای حالتتااستفاده شده و ن

ری وارد الگو نشود. در تامبني بر وجود ريشه واحد است به طوری که هيچ شكست ساخ
                                                            

( 0838های حشمتي مواليي )های مربوط به حجم پول صـرف نظر شده است. به طوری که  طبق بررسي از شـاخص . 0

ل آن، نقش تامين مالي کســری بودجه آميز اســت. يكي از داليارقام مربوط شــاخص توســعه عمق مالي در ايران اغراق

( نسبت آن نزديک به 11ی های اخير)دههها در سال؛ به خصوص اينكه اين شاخصدولت از طريق سيستم بانكي است

 های منجمد بوده که از چرخهآن مربوط به دارايي ها بيشتر از يک شده که بخش عمدهسـال  يک و چه بسـا در بعضـي  

 مالي خارج شده است.

2. Zivot-Andrews 
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ری است. برای تاحالي که فرض مقابل سری زماني دارای روندی با يک شكست ساخ
يج اتکه )دو مورد( مبني بر ناپايايي است، تفاضل مرتبه اول بررسي شده است. ن متييرهايي

متييرهای  شود( ارائه شده است. همانطور که مالحظه مي6ول )مربوط به اين آزمون در جد
 (.: تفاضل مرتبه اولD، : روندT، ا: عرض از مبدC) هستند. I(1)و  I(0)تحقيق ترکيبي از 

 اندریوز-. تعیین مرتبه جمعي متغیرها براساس آزمون ریشه واحد زیوت0جدول 

 متغیر

 T & Cشکست در  Tشکست در  Cشکست در 
درجه 
 Prob عیهمجم

سال 
 Prob شکست

سال 
 شکست

Prob 
سال 
 شکست

GINI 112/1 2800 122/1 2831 203/1 2803 I(0) 

FDB 112/1 2830 111/1 2830 113/1 2831 I(0) 

FDS 
D(FDS) 

300/1 

031/1 

2802 

2830 

111/1 

118/1 
2802 

2801 

208/1 

108/1 

2833 

2801 I(1) 

GDPN 111/1 2803 111/1 2833 - - I(0) 

GS 
D(GS) 

118/1 

111/1 

2833 

2832 

- 
118/1 

- 

2833 

- 

111/1 

- 
2832 I(1) 

OPENE 
D(OPENE) 

110/1 
113/1 

2803 
2803 

113/1 
118/1 

2830 
2803 

- 
100/1 

- 
2830 I(1) 

EF 
D(EF) 

018/1 

231/1 
2802 

2802 
230/1 

111/1 
2802 

2802 
002/1 

111/1 
2802 

2802 I(1) 

RZ 110/1 2830 313/1 2800 103/1 2830 I(0) 
  کامل خطی هم دلیل به معادله برآورد امکان تدم. 
 های پژوهش: یافتهمنبع

 تشخيص هایآزمون درصد انجام شده است. 6ها در سطح خطای همچنين تمام آزمون

نرمال بودن،  لحاظ به اختالل جمله که دهدمي نشان، شده برآورد معادالع کالسيک فروض
 .دارد را کالسيک شرايط ههم مدل، تبعي فرم انس همساني وواري همبستگي، خودعدم 
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 یج برآورد اثر توسعه مالي بر نابرابري درآمدتان .3-2

در ابتدا عدم وجود ارتباط کاذب بين متييرها و بررسي وجود بردار همجمعي، پايايي جمالع 
ه است جمل يج حاکي از آنتاشود. ناندريوز بررسي مي -خطا با استفاده از آزمون زيوع

 ، پايا است. بطه تعادلي بلندمدع در هر دو مدلخطای را
حد  ها وای، تعداد رژيمنهتاای تعيين متيير آسنهتاهای آساولين گام در تحليل مدل

ي بخش های توسعه مالای بنا به مباني نظری مطالعه شاخصنهتاای است. متييرهای آسنهتاآس
ها با استفاده از ( اطالعاع مربوط تعداد رژيم5ول )بانكي و بخش بازار سهام است. در جد

دم يعني ابتدا فرضيه صفر مبني بر ع ؛جو و معيار اطالعاع تعيين شده استوهای جستروش
شود و در ادامه برای و مقدار مقياس آن رد مي Fری با توجه آماره تاوجود شكست ساخ
ل يک ری در مقابتادو شكست ساخ های بهينه، آزمون دوم مبني بر وجودتعيين تعداد رژيم
رای هر کند و بشود که آماره مربوطه فرضيه صفر را رد نميری بررسي ميتاشكست ساخ

 آيد.ری با دو رژيم به دست ميتاای يک شكست ساخنهتاکدام از متييرهای آس

 اي و آزمون تعداد رژیمنهتا. متغیر، مقدار و حد آس3 جدول

 مقدار بحرانی Fآماره  آزمون فرضیه اینهتاآسمقدار و حد  اینهتامتغیر آس

FDB )023/0≤مشاهده  10 )مدل یک  =γ>44 مشاهده 
 04/4 66/11 1در مقابل  0
 13/10 49/2 2درمقابل  1

FDS )مدل دو( 
 γ>26=  000/0 ≤مشاهده  24

 مشاهده
 04/4 91/14 1در مقابل  0
 13/10 40/6 2درمقابل  1

 های پژوهش: یافتهمنبع

( 7در جدول ) .ای ارائه شده استنهتاهای آسيج برآورد مدلتا( ن7در ادامه در جدول )
و  دارای معنينهتادهد که در هر دو مدل شاخص توسعه مالي قبل از حد آسيج نشان ميتان

 ای، گسترش توسعه مالي منجر به کاهشنهتاقبل از رسيدن به حد آس تايعني ؛ منفي است
ای نهاتقبل از رسيدن به حد آس تابه نحوی که در مدل يک  شود؛ميجامعه  نابرابری درآمد در

 08/1مشاهده( افزايش يک درصدی توسعه مالي بخش بانكي منجر به کاهش  00)تعداد 
 25ای )تعداد نهتاقبل از رسيدن به حد آس تاشود و در مدل دو درصدی ضريب جيني مي

درصدی ضريب جيني  67/1ار سهام کاهش مشاهده( افزايش يک درصدی توسعه مالي باز
ای در مدل يک، توسعه مالي بخش بانكي باعث کاهش نهتارا در پي دارد. بعد از حد آس



 3111زمستان  | 31شماره  | 13سال  |پژوهشنامه اقتصادی  | 313

 

داری بر نابرابری نابرابری درآمد و همچنين در مدل دو، توسعه مالي بازار سهام اثر معني
در قالب  نابرابری درآمد ييد اثر توسعه مالي برتاشواهدی کافي جهت  ،درآمد ندارد. بنابراين

 شود. معكوس يافت نمي Uفرضيه 

 ينیج بیضر يانهتاآس هايمدل برآورد جیتان. 3جدول 

 متغیرها

 FDSای نهتا: متغیر آسمدل دو FDBای نهتامتغیر آسمدل یک: 

 کشش ضریب
آماره آزمون 
 ]احتمال[

 کشش ضریب
آماره آزمون 
 ]احتمال[

023/0 =FDB<γ 103/0- 130/0- [000/0 ]419/0- - - - 

023/0 =FDB≥ γ 091/0- 046/0- [000/0 ]432/4- - - - 

000/0 =FDS<γ - - - 000/1- 011/0- [003/0 ]494/3- 

000/0 =FDS ≥ γ - - - 004/0- 004/0- [240/0 ]110/1- 

GDPN 002/3 169/0 [000/0 ]446/6 130/2 114/0 [000/0 ]991/4 

GS 211/0 060/0 [000/0 ]401/3 164/0 001/0 [002/0 ]141/3 

OPENE 009/0 042/0 [002/0 ]234/3 100/0 210/0 [000/0 ]114/9 

EF 11/1e1- 006/0 [012/0 ]614/2 03/3e1- 012/0 [011/0 ]466/2 

RZ 001/0- 032/0- [031/0 ]210/2- - - - 

C 300/0 - [000/0 ]144/11 201/0 - [000/0 ]390/14 

𝑹𝟐 449/0 410/0 
 های پژوهش: یافتهمنبع 

ضريب توليد ناخالص داخلي سرانه نشان از رابطه مثبت آن با ضريب (، 7براساس جدول )
با توجه به قرار گرفتن ايران به عنوان اقتصاد در حال توسعه و فاصله داشتن آن  جيني را دارد.

( 0166) 0تسکوزنهای با کشورهای توسعه يافته، شاهد اين رابطه مثبت هستيم که با يافته
 منطبق است. 

بزرگ شدن   ،دارد.  از اين رو ی مثبت وجودرابطه  بين اندازه دولت و ضريب جيني
بيش از حد دولت در ايران را به دليل آثار منفي که بر رشد اقتصادی دارد و رشد درآمد ملي 

 ت. حضوريكي از عوامل موثر بر افزايش نابرابری درآمد دانس توانمي دهدرا کاهش مي

                                                            
1. Kuznets 
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ه معنای ب صاد و انحصاری شدن بيشتر بازارهاتر عالوه بر افزايش ناکارايي در اقتدولت بزرگ
 (. 0810)نادمي و حسنوند،  ستاتر شدن فضا برای فعاليت بخش خصوصي نيز تن 
ضريب باز بودن اقتصاد نشان از رابطه مثبت بين باز بودن اقتصاد و ضريب جيني دارد.    
به  ؛کند( و ساير مطالعاع مرتبط مطابقت مي0811) مرادمطالعه ابراهيمي و آليج تاکه با ن

نحوی که افزايش باز بودن اقتصاد منجر به کاهش دستمزد افراد غيرماهر و افزايش درآمد 
شود. ضريب نرخ ارز افراد نيمه ماهر و ماهر و  در نتيجه منجر به افزايش شكاف درآمد مي

ول با کاهش ارزش پ نرخ ارز ضريب جيني دارد. افزايش نرخ ارز نشان از رابطه مثبت بين
 و به تبع آن توليد وافزايش وارداع را به دنبال دارد  که کاهش صادراع و ملي همراه است

ي را ثيراع نامطلوب و منفتايابد و در نهايت با کاهش توليد ارزش افزوده کشور کاهش مي
اينكه ضريب نرخ سود تسهيالع حاکي از رابطه در نهايت  .در توزيع درآمد شاهد هستيم

 منفي آن با نابرابری درآمدی دارد. 

 گیريبندي و نتیجهجمع .3
ای توسعه مالي بر نابرابری درآمد در ايران؛ مقايسه بخش بانكي و نهتادر اين مطالعه اثر آس 

اثر توسعه  مينهبررسي شد. عموم مطالعاع در ز 0811 تا 0805بازار سهام طي دوره زماني 
های خطي استفاده شده است، اما در اين مطالعه از روش غيرخطي از روش مالي بر نابرابری
معكوس  Uيج مطالعه نشان از رد فرضيه تابهره برده شد. ن (TR)ای نهتارگرسيون آس

ای نهتاوود و جوانويچ دارد. با اين توضيح که دو مدل ضريب جيني دارای حد آسگرين
و منفي  ای اثر معنادارنهتال يک، توسعه مالي بخش بانكي قبل و بعد از حد آسهستند. در مد

ای اثر هنتاقبل از رسيدن به حد آس تابر نابرابری دارد. در مدل دو، توسعه مالي بازار سهام 
 داری وجود ندارد. ای اثر معنينهتامعنادار و منفي بر نابرابری درآمد و بعد از حد آس

ای )مدل نهتاسقبل از حد آ تاثير مثبت توسعه مالي بر کاهش نابرابری درآمد تابا توجه به   
(، توسعه موسساع و نهادهای مالي )بانكي و بازار سهام( جهت دسترسي به خدماع 2و 0

 اساسهمچنين برشود. مالي برای رسيدن به توزيع مناسب درآمد در ايران پيشنهاد مي
لي بازار بخش بانكي بر نابرابری درآمد بيشتر از توسعه ماثير توسعه مالي تاهای تحقيق يافته

مندی عموم مردم از ها به دليل بهرهدهنده اهميت بيشتر نقش بانکسهام است، که نشان
خدماع مالي آن جهت کاهش نابرابری درآمد است. اين در صورتي است که بازار سهام به 

 های آموزشينش و گذراندن دورهدليل تخصصي بودن برای ورود به آن نيازمند کسب دا
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 اتافزايش دسترسي به منابع مالي به عنوان اولويت در نظر گرفته شود  ،مربوطه است. بنابراين
های ها، تعاونيهای درآمدی کاهش يابد. در اين بين موسساع مالي خرد، تعاونينابرابری

ي که باشند. اما از آنجايتوانند نقش کليدی در تحقق اين هدف داشته ها مياعتباری و بانک
ي به با کاهش هزينه دسترس رود دولتزياد است، انتظار مي به نسبتمين مالي خرد تاهزينه 
های جديد در سيستم ها و تشويق نوآوری و ابداع فناوریمين مالي خرد از طريق يارانهتا

های بين واسطه ابتتوانند با تقويت رقای ايفا کند. دولت همچنين ميمالي، نقش تعيين کننده
 د. شوص بهتر ميمالي، دسترسي مالي را بهبود بخشد، که منجر به کارايي تخصي
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