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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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مقاله پژوهشی

 --پژوهشنامه اقتصادي ---------

اثر آستانهای توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ايران؛ مقايسه بخش
بانکی و بازار سهام
اس تاد ،گروه اقتص اد ،دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی،

پرویز داودی
3

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

چکیده
نابرابری درآمد به عنوان يكي از مولفههای توسعه اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياستگذاران
بوده است .همچنين تفاوع اقتصادهای توسعهيافته و در حال توسعه را ميتوان در ميزان کارآمدی و کارايي
طي سالهای  0805-11با استفاده از روش رگرسيون آستانهای ميپردازد .نتايج مطالعه نشان ميدهد که
بررسي اثر توسعه مالي بخش بانكي و بازار سهام بر نابرابری درآمد دارای حد آستانهای است .با اين توضيح
که در مدل يک ،توسعه مالي بخش بانكي قبل و بعد از حد آستانهای اثر معنادار و منفي بر نابرابری دارد .در
مدل دو ،توسعه مالي بازار سهام تا قبل از رسيدن به حد آستانهای اثر معنادار و منفي بر نابرابری درآمد و بعد
از حد آستانهای اثر معنيداری وجود ندارد .با اين حال ،شواهد کافي جهت تاييد اثر توسعه مالي بر نابرابری
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 .2مقدمه
بحث نابرابری درآمد يكي از مشكالتي است که اکثر کشورهای جهان در دهههای اخير با
آن مواجه بودهاند .نابرابری درآمد بيشتر منجر به بحران مالي ،ناعدالتي اقتصادی ،بيثباتي
اجتماعي ،ناامني سياسي ميشود .اين امر به تحوالع اقتصادی ،اجتماعي و سياسي کشورها
آسيب ميزند ( .)Chiu and Lee, 2019از اينرو ،شناخت و بررسي نابرابری درآمد به
دليل رابطه دوسويهای که با اين تحوالع دارد ،حائز اهميت است.
براساس گزارش سازمان همكاری و توسعه اقتصادی 0درسال  2106نابرابریهای
اجتماعي و اقتصادی در بيشتر کشورها افزايش يافته و شكاف بين فقيرها و ثروتمندان به
باالترين سطح خود در  81سال گذشته رسيده است ( .)Bolarinwa et al., 2020به تازگي
اهميت توسعه مالي به عنوان ميزان کارآمدی و کارايي نظام مالي در پرداختن به مسائل فقر
و نابرابری درآمد ،توجه محققان ،دولتها ،سازمانهای بينالمللي در کشورهای در حال
توسعه را به خود جلب کرده است .بنابراين ،با توجه به تحوالتي که گفته شد رابطه تنگاتنگي
بين نابرابری درآمد و توسعه مالي حاکم است .به اين صورع که اثر توسعه مالي بر نابرابری
درآمد در ادبياع نظری در قالب دو فرضيه غيرخطي و خطي به صورع منفي مطرح است.
2
با مرور ادبياع تجربي نتايج متفاوتي مشاهده ميشود .با اين حال طبق نظر گالور و زيرا
( ،)0118آغيون و بولتون )0117( 8و گالور و مواو )2110( 0اين ايده گسترده وجود دارد که
توسعه مالي نابرابری را کاهش ميدهد.
تحوالع اخير نشان ميدهد که در حضور تقسيمناپذيری سرمايهگذاری و افزايش بازده
به مقياس ،نقص مالي ناشي از عدم تقارن اطالعاع و هزينههای مبادله محدوديتهای اعتباری
ايجاد ميکند که به ويژه برای مشاغل کوچک و افراد فقير فاقد وثيقه و ارتباطاع مضر است.
با کاهش اصطكاکهای مالي و با اجازه دادن به فقيرترين افراد و کسبوکارها برای دسترسي
به اعتباراع و به دست آوردن منابع مالي خارجي ،توسعه مالي ميتواند تخصيص سرمايه را
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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کيم و لين )2100( 0مطرح ميکنند که برخي اقتصاددانان معتقدند که اثر توسعه مالي بر
نابرابری درآمد بستگي به درجه توسعه مالي کشورها دارد .آنها معتقدند که يک
حدآستانهای بهينه از شاخصهای توسعه مالي برای کاهش نابرابری درآمد ضروری است.
توسعه مالي ميتواند تاثيراع عميقي بر دسترسي به اعتباراع و خدماع مالي برای فقرا داشته
باشد و دسترسي بهتر به اعتباراع برای وام گيرندهها را افزايش ميدهد .از اين رو ،مطالعه
حاضر به بررسي اثر آستانهای توسعه مالي بر نابرابری درآمد در ايران؛ مقايسه بخش بانكي و
بازار سهام در قالب فرضيه زير ميپردازد:
 اثر توسعه مالي بر نابرابری درآمد به شكل  Uمعكوس است.
سازماندهي مطالعه بدين شرح است که پس از مقدمه ،بخش دوم و سوم به ادبياع نظری
و پيشينه پژوهش اشاره دارد .بخش چهارم به روششناسي تحقيق اختصاص دارد .بخش پنجم
دادهها و تصريح مدلها را شامل ميشود .موضوع بخش ششم نتايج پژوهش است .در بخش
هفتم جمعبندی و نتيجهگيری بيان شده است.

 .1ادبیات نظري
در ادبياع نظری دو فرضيه غيرخطي و خطي به صورع منفي مطرح شده است .فرضيه
غيرخطي توسط گرينوود و جووانويچ ،)0111( 2جهت بررسي رابطه  Uمعكوس بين توسعه
مالي و نابرابری درآمد در قالب يک مدل رشد برونزا ارائه شد .اين مدل راهحل پويايي برای
رابطه تامين مالي و نابرابری ارائه کرده است؛ به اين ترتيب که در مراحل اوليه توسعه ،زماني
که واسطههای مالي کمتر توسعه يافته هستند ،اقتصاد به آرامي رشد ميکند .در مرحله مياني
توسعه ،همراه با رشد اقتصادی سريعتر و توسعه مالي عميقتر ،نابرابری درآمد بيشتر ميشود
و در مرحله بلوا هنگامي که يک ساختار مالي بسيار توسعه يافت و عوامل بيشتری به بخش
واسطه مالي دسترسي پيدا کردند ،نابرابری درآمد کاهش مييابد.
فرضيه خطي توسط بنرجي و نيومن )0118( 8مطرح شد .نتايج اين نظريه بيانگر اين بود
که توزيع اوليه ثروع در بلندمدع در ميزان و نابرابری درآمد در بين نسلهای آينده
تاثيرگذار خواهد بود .در بلندمدع بين کارگران ماهر و غيرماهر تفاوع ثروع وجود خواهد
1. Kim, D . H. & Lin, S. C.
2. Greenwood, J. & Jovanovic, B.
3. Banerjee, V. & Newman, P.
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داشت .خانوادههای ثروتمند و تحصيلكرده به سمت ثروع و درآمد باال و خانوادههای کمتر
تحصيلكرده به سمت درآمد پايين سوق داده خواهند شد .آنها اشاره ميکنندکه بازارهای
مالي با فراهم آوردن آسانتر و گستردهتر منابع مالي برای فقرا و با ارائه فرصتهای بهتر برای
سرمايهگذاری آنها در نيروی انساني و سرمايهگذاری در پروژههايي با بازدهي باالتر،
شكاف درآمدی بين فقرا و ثروتمندان را در بلندمدع کاهش ميدهند و با توسعه بازارهای
.
مالي و واسطههای مالي به صورع خطي سبب کاهش نابرابری خواهد شد.
در نهايت اينكه فرضيه سومي به صورع محدود در قالب گسترش نابرابری براساس
نظريه توسعهيافته دیگرگوريو )0115( 0مطرح شده است .به اين صورع که افزايش نابرابری
اين ديدگاه را به وجود ميآورد که تنها افراد دارای ارتباط خوب و ثروتمند از توسعه بخش
مالي سود ميبرند؛ به اين دليل آنها ارتباطاع و وثيقههايي دارند؛ به ويژه زماني که بخش
توسعه ضعيفتر است .طبق گفته کالرک )2115( 2اين مورد بيشتر در شرايط کيفيت نهادی
ضعيف حاکم است .بنابراين ،توسعه مالي سطح نابرابری درآمدی را افزايش ميدهد.

 .8پیشینه پژوهش
از نظر تجربي اثر توسعه مالي بر نابرابری درآمد به دليل تفاوع در مشخصاع مدل ،مجموعه
دادهها ،روشهای برآورد و قلمرو مكاني و زماني با نتايج مختلفي روبهرو بوده است .در
عموم مطالعاع انجام شده جهت بررسي اثر توسعه مالي بر نابرابری درآمد ،رويكرد خطي را
در نظر گرفتهاند و در مطالعاع خارجي تعداد محدودی و در مطالعاع داخلي تنها مطالعه
زراءنژاد و همكاران ( )0818با استفاده از رويكرد غيرخطي انجام شده است (جدول (.))0
اين مطالعه قصد دارد از رويكرد غيرخطي رگرسيون آستانهای 8بهره ببرد که از نظر نوع روش
تخمين با مطالعاع ديگر تفاوع دارد .همچنين مقايسهای هم بين توسعه مالي بخش بانكي و
بازار سهام برای اثر گفته شده صورع گرفته است.

1. De-Gregorio, J.
2. Clarke, J.
3. Threshold Regresion
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جدول  .2مروري بر مطالعات انجام شده
نویسنده

قلمرو مکانی ،زمانی،
رویکرد و روش

زانگو و گریلینگز
()2021

کشورهای آفریقا-1994 ،
 ،2010غیرخطیPSTR ،

چاکران ()2020

 60کشور توسعهیافته-1940 ،
 ،2009غیرخطی و PSTR

جانگ و ویوربرگ
()2019
حافجی و مسیح
()2014
احمد و مسیح
()2011
ژانگ و چن ()2010
شهباز و اسالم
()2011

استانهای چین 1994 ،تا
 ،2014خطی و فضایی
آفریقای جنوبی،2010-1910 ،
غیرخطی و NARDL
مالزی،1910 -2001 ،
خطی وARDL
چین،1914-2013 ،
خطی و SVAR
پاکستان،1911-2000 ،
خطی و ARDL

کیم و لین ()2011

 60کشور،1960-2000 ،
غیرخطی و متغیرهای ابزاری

لیانگ ()2006

استانهای چین،1946-2000 ،
خطی و GMM

اسعدی و همکاران
()1394
متفکرآزاد و همکاران
()1394
افشاری و بیکزاده
()1396
رفعت و جزیزاده
()1390
پیرائی و بلیغ ()1394

استانهای ایران،1340-94 ،
خطی و GMM
ایران،1303-91 ،
خطی و SVAR
ایران،1394-01 ،
خطی و ARDL
استانهای ایران،1319-90 ،
خطی و PANEL
ایران،1302-49 ،
خطی و آزمون کرانهها

زراءنژاد و همکاران
()1393

ایران،1300 -90 ،
غیرخطی و TVAR-LR

ابراهیمی و آلمراد
()1390

ایران،1340-40 ،
خطی و ARDL

نتیجه
اثر غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد یافت
میشود .باالتر از سطح بهینه ،توسعه مالی نابرابری را
افزایش میدهد.
رابطه  Uمعکوس بین توسعه بخش بانکداری و نابرابری
تایید ،اما بین توسعه مالی بازار سهام و نابرابری پذیرفته
نمیشود.
توسعه مالی نابرابری درآمد را کاهش میدهد.
هیچ تدم تقارن بلندمدتی بین توسعه مالی و نابرابری
درآمد وجود ندارد.
معناداری آماری در طول دوره نمونه آماری این مطالعه،
تایید نمیگردد.
فرضیه گرینوود و جوانویچ را تایید میکند.
از فرضیه گرینوود و جوانویچ پشتیبانی میکند.
توسعه مالی در یک کشور زمانی اتفاق میافتد که به یک
سطح آستانهای رسیده و بعد از این سطح نابرابری را
کاهش میدهد.
توسعه مالی بر توزیع درآمد به صور معناداری تاثیرگذار
بوده و باتث کاهش نابرابری درآمد در مناطق شهری
میشود.
رابطه  Uمعکوس کوزنتس در استانهای تایید نشد.
اثر مستقیم رابطه خطی و منفی تایید میشود .درباره اثر
غیرمستقیم رابطه خطی و منفی نتیجهای یافت نمیشود.
توسعه مالی نابرابری درآمدی درآمد را کاهش داده است.
گسترش هر چه بیشتر توسعه مالی تاثیر منفی و معناداری
بر ضریب جینی استان های کشور داشته است.
رابطه خطی و منفی تایید میشود .اما شواهدی مبنی بر
وجود رابطه  Uیافت نشد.
توسعه مالی تا یک حد آستانهای ،نابرابری درآمد را
افزایش و بعد از این حد آستانهای ،نابرابری درآمد کاهش
مییابد.
توسعه بازار پول در بلندمد و کوتاهمد سبب کاهش
نابرابری درآمد میشود.
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 .0روششناسي پژوهش
روش رگرسيون آستانهای ) (TRبا دو رژيم به شكل رابطههای ( )0ارائه ميشود .در اين
روش پارامترهای رگرسيون برآوردی بسته به مقدار  qمتفاوع هستند ،qt.متيير آستانهای که
در تقسيم کل مشاهدهها در دو گروه استفاده ميشود .هر گروه يک رژيم ناميده شده و
ميتواند يكي از عناصر متييرهای مستقل و يا عنصری خارج از مدل نظری باشد yt.متيير
وابستهxt ،متييرهای مستقل 𝑒i𝑡 ،جزء اخالل و 𝛾 ارزش آستانهای برآورد شده است
(.)Hansen, 2000
()0

)الف( 𝛾 ≤ 𝑡𝑞 𝑓𝑖

𝑡𝑦𝑡 = 𝛽1′ . 𝑥𝑡 + 𝑒1

)ب( 𝛾 > 𝑡𝑞 𝑓𝑖

𝑡𝑦𝑡 = 𝛽2′ . 𝑥𝑡 + 𝑒2

{

رابطه ( )0نشان ميدهد که در صورتي که متيير آستانهای کوچکتر از ارزش آستانهای
باشد از رگرسيون (الف) و زماني که متيير آستانهای از ارزش آستانهای به دست آمده بيشتر
باشد ،از معادله رگرسيوني (ب) استفاده ميشود.

 .0دادهها و تصریح مدلها
اطالعاع مربوط به دادهها در جدول ( ،)2آمارهای توصيفي در جدول ( )8و ماتريس
همبستگي در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول  .1متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق
نماد

نام متغیر

مالحظات

GINI

ضریب جینی

به تنوان شاخص نابرابری درآمد

FDB

توسعه مالی بخش بانکی

نسبت بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی به GDP

FDS

توسعه مالی بخش بازار سهام

GDPN

تولید ناخالص داخلی سرانه

به تنوان جانشینی برای توسعه اقتصادی

GS

اندازه دولت

نسبت هزینههای دولت به GDP

نسبت ارزش معامال

و واردا

به GDP

OPENE

باز بودن اقتصاد

EF

نرخ ارز بازار آزاد

به تنوان شاخصی از نرخ ارز

نرخ سود تسهیال

به تنوان شاخصی از نرخ بهره

RZ
منبع :یافتههای پژوهش

نسبت مجموع صادرا

بازار سهام به GDP
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جدول  .8آمارهاي توصیفي متغیرهاي تحقیق
متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

GINI

0/42

0/40

0/00

0/34

0/03

FDB

0/32

0/23

0/69

/10

0/16

FDS

0/03

0/01

0/14

0/00

0/10

GDPN

0/02

0/02

0/04

0/01

0/01

GS

0/13

0/12

0/20

0/01

0/04

OPENE

0/04

0/03

1/01

0/22

0/19

EF

10219/3

2220/0

224412/0

64/0

31941/0

13/31

12/63

22/00

1/31

3/40

RZ
مآخذ :یافتههای پژوهش

جدول  .0ماتریس همبستگي متغیرهاي تحقیق
GINI

GINI
1

FDB

FDB
-0/42

FDS
-0/11

GDPN
0/01

GS
0/23

OPENE
0/14

EF
-0/20

RZ
-0/40

1

0/49

0/39

-0/00

-0/61

0/60

0/44

1

0/14

-0/24

-0/43

0/91

0/32

1

-0/21

0/24

0/14

0/10

1

0/31

-0/36

-0/01

1

-0/04

-0/04

1

0/44

FDS
GDPN
GS
OPENE
EF

1

RZ
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در مطالعه حاضر از دادههای سری زماني اقتصاد ايران در بازهی زماني  0805-11استفاده
شده است .واحد شمارش متييرهای ريالي بر حسب ميليارد ريال و متييرهای واقعي الگو
براساس قيمتهای ثابت سال  0838است .آمار مربوطه از اطالعاع سری زماني بانک
مرکزی استخراج شده است .نتايج مربوط به مدلهای پژوهش با استفاده از نرمافزار ايويوز
 02برآورد شده است .بر اساس مباني نظری ،ادبياع تجربي و ويژگيهای خاص اقتصاد ايران
تصريح مدلهای مطالعه به صورع رابطه ( )2و ( )8است.0

 .0از مدلهای کيم ولين ( ،)2100ليان

( ،)2115چيو و لي ( )2101استفاده شده است.

پرویزی و سبزی خوشنامی | 311

()2

)GINI = f(FDB, GDPN, GS, OPENE, EF, RZ

()8

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

 FDBبه عنوان کارايي بخش بانكي نحوه توزيع داراييهای داخلي بانکها را نشان
ميدهد ،FDS .0نشاندهنده عمق مالي بازار سهام است.

 .3یافتههاي پژوهش
از آنجايي که ضريبهايي که در مدلهای مطالعه برآورد شده دارای واحدهای سنجش
متفاوع هستند ،جهت مقايسه اندازه تاثير ضرايب توسعه مالي بخش بانكي و بازار سهام و
ساير متييرهای ديگر بر نابرابری درآمد و برعكس ،نياز به محاسبه کشش است .روش محاسبه
کشش به صورع رابطه ( )0است.
()0

)

) 𝑡𝑌( 𝑑

) 𝑡𝑋( 𝑑

( = 𝑡𝛽

̅𝑋

)𝑡̅ ( )
𝑡𝑌

) 𝑡𝑌( 𝑑

( =𝜀

) 𝑡𝑋( 𝑑

در رابطه ( Yt ،)0متيير وابسته Xt ،متيير مستقل 𝛽𝑡 ،ضريب تخمين زده شده مدل است.
قسمت اول ،ضريب تخمين زده شده در مدل است .قسمت دوم ،ميانگين متييرها در طول
زمان است که محاسبه شده است.
اولين گام در برآورد مدل بررسي پايايي متييرها است .از آنجايي که متييرهای اقتصادی
در ايران در طول زمان به دليل وقوع اتفاقاتي مانند انقالب ،جن و تيييراع ساختاری امكان
بروز شكست در آنها وجود دارد از آزمون زيوع-اندريوز 2با لحاظ يک شكست درونزا
استفاده شده و نتايج متفاوتي برای حالتهای مختلف به دست آمد .فرضيه صفر اين آزمون
مبني بر وجود ريشه واحد است به طوری که هيچ شكست ساختاری وارد الگو نشود .در
 .0از شـاخصهای مربوط به حجم پول صـرف نظر شده است .به طوری که طبق بررسيهای حشمتي مواليي ()0838
ارقام مربوط شــاخص توســعه عمق مالي در ايران اغراقآميز اســت .يكي از داليل آن ،نقش تامين مالي کســری بودجه
دولت از طريق سيستم بانكي است؛ به خصوص اينكه اين شاخصها در سال های اخير(دههی  )11نسبت آن نزديک به
يک و چه بسـا در بعضـي سـالها بيشتر از يک شده که بخش عمده آن مربوط به داراييهای منجمد بوده که از چرخه
مالي خارج شده است.
2. Zivot-Andrews
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حالي که فرض مقابل سری زماني دارای روندی با يک شكست ساختاری است .برای
متييرهايي که (دو مورد) مبني بر ناپايايي است ،تفاضل مرتبه اول بررسي شده است .نتايج
مربوط به اين آزمون در جدول ( )6ارائه شده است .همانطور که مالحظه ميشود متييرهای
تحقيق ترکيبي از ) I(0و ) I(1هستند :C( .عرض از مبدا :T ،روند :D ،تفاضل مرتبه اول).
جدول  .0تعیین مرتبه جمعي متغیرها براساس آزمون ریشه واحد زیوت-اندریوز
شکست در C

شکست در T

سال

سال

متغیر

Prob

شکست

Prob

شکست

شکست در T & C
Prob

سال
شکست

درجه
همجمعی

GINI

1/112

2800

1/122

2831

1/203

2803

)I(0

FDB

1/112

2830

1/111

2830

1/113

2831

)I(0

FDS
)D(FDS

1/300

2802

1/111

2802

1/208

2833

1/031

2830

1/118

2801

1/108

GDPN

1/111

2803

1/111

2833

-

2801

)I(1

-

)I(0

GS
)D(GS

1/118

2833

-

-

-

-

1/111

2832

1/118

2833

1/111

2832

)I(1

1/110

2803

1/113

2830

-

-

1/113

2803

1/118

2803

1/100

2830

1/018

2802

1/230

2802

1/002

2802

1/231

2802

1/111

2802

1/111

2802

)I(1

1/110

2830

1/313

2800

1/103

2830

)I(0

OPENE
)D(OPENE
EF
)D(EF

RZ
تدم امکان برآورد معادله به دلیل هم خطی کامل.

)I(1
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همچنين تمام آزمونها در سطح خطای  6درصد انجام شده است .آزمونهای تشخيص
فروض کالسيک معادالع برآورد شده ،نشان ميدهد که جمله اختالل به لحاظ نرمال بودن،
عدم خود همبستگي ،واريانس همساني و فرم تبعي مدل ،همه شرايط کالسيک را دارد.
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 .2-3نتایج برآورد اثر توسعه مالي بر نابرابري درآمد
در ابتدا عدم وجود ارتباط کاذب بين متييرها و بررسي وجود بردار همجمعي ،پايايي جمالع
خطا با استفاده از آزمون زيوع -اندريوز بررسي ميشود .نتايج حاکي از آن است جمله
خطای رابطه تعادلي بلندمدع در هر دو مدل ،پايا است.
اولين گام در تحليل مدلهای آستانهای تعيين متيير آستانهای ،تعداد رژيمها و حد
آستانهای است .متييرهای آستانهای بنا به مباني نظری مطالعه شاخصهای توسعه مالي بخش
بانكي و بخش بازار سهام است .در جدول ( )5اطالعاع مربوط تعداد رژيمها با استفاده از
روشهای جستوجو و معيار اطالعاع تعيين شده است؛ يعني ابتدا فرضيه صفر مبني بر عدم
وجود شكست ساختاری با توجه آماره  Fو مقدار مقياس آن رد ميشود و در ادامه برای
تعيين تعداد رژيمهای بهينه ،آزمون دوم مبني بر وجود دو شكست ساختاری در مقابل يک
شكست ساختاری بررسي ميشود که آماره مربوطه فرضيه صفر را رد نميکند و برای هر
کدام از متييرهای آستانهای يک شكست ساختاری با دو رژيم به دست ميآيد.
جدول  .3متغیر ،مقدار و حد آستانهاي و آزمون تعداد رژیم
متغیر آستانهای

مقدار و حد آستانهای

آزمون فرضیه

آماره F

مقدار بحرانی

(FDBمدل یک)

 10مشاهده ≥ 44>γ = 0/023مشاهده

 0در مقابل 1

11/66

4/04

 1درمقابل 2

2/49

10/13

 24مشاهده ≥ 26>γ = 0/000

 0در مقابل 1

14/91

4/04

مشاهده

 1درمقابل 2

6/40

10/13

( FDSمدل دو)
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در ادامه در جدول ( )7نتايج برآورد مدلهای آستانهای ارائه شده است .در جدول ()7
نتايج نشان ميدهد که در هر دو مدل شاخص توسعه مالي قبل از حد آستانهای معنيدار و
منفي است؛ يعني تا قبل از رسيدن به حد آستانهای ،گسترش توسعه مالي منجر به کاهش
نابرابری درآمد در جامعه ميشود؛ به نحوی که در مدل يک تا قبل از رسيدن به حد آستانهای
(تعداد  00مشاهده) افزايش يک درصدی توسعه مالي بخش بانكي منجر به کاهش 1/08
درصدی ضريب جيني ميشود و در مدل دو تا قبل از رسيدن به حد آستانهای (تعداد 25
مشاهده) افزايش يک درصدی توسعه مالي بازار سهام کاهش  1/67درصدی ضريب جيني
را در پي دارد .بعد از حد آستانهای در مدل يک ،توسعه مالي بخش بانكي باعث کاهش
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نابرابری درآمد و همچنين در مدل دو ،توسعه مالي بازار سهام اثر معنيداری بر نابرابری
درآمد ندارد .بنابراين ،شواهدی کافي جهت تاييد اثر توسعه مالي بر نابرابری درآمد در قالب
فرضيه  Uمعكوس يافت نميشود.
جدول  .3نتایج برآورد مدلهاي آستانهاي ضریب جیني
مدل یک :متغیر آستانهای FDB
متغیرها

آماره آزمون

مدل دو :متغیر آستانهای FDS
آماره آزمون

ضریب

کشش

-0/103

-0/130

[-0/419 ]0/000

-0/091

-0/046

[-4/432 ]0/000

-

-

-

-1/000

3/002

0/169

[6/446 ]0/000

-0/004

-0/004

2/130

0/114

[4/991 ]0/000

GS

0/211

0/060

[3/401 ]0/000

0/164

0/001

[3/141 ]0/002

OPENE

0/009

0/042

[3/234 ]0/002

0/100

0/210

[9/114 ]0/000

0/006

[2/614 ]0/012

e3/03

0/012

[2/466 ]0/011

[-2/210 ]0/031

-

-

-

[11/144 ]0/000

0/201

-

[14/390 ]0/000

FDB<γ =0/023

FDB≥ γ =0/023
FDS<γ =0/000

FDS ≥ γ =0/000
GDPN

EF

-1

e1/11

RZ

-0/001

-0/032

C

0/300

-

𝟐𝑹
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0/449

[احتمال]

ضریب

کشش

-

-

-

-0/011

[-3/494 ]0/003
[-1/110 ]0/240

-1

[احتمال]

0/410

براساس جدول ( ،)7ضريب توليد ناخالص داخلي سرانه نشان از رابطه مثبت آن با ضريب
جيني را دارد .با توجه به قرار گرفتن ايران به عنوان اقتصاد در حال توسعه و فاصله داشتن آن
با کشورهای توسعه يافته ،شاهد اين رابطه مثبت هستيم که با يافتههای کوزنتس)0166( 0
منطبق است.
بين اندازه دولت و ضريب جيني رابطهی مثبت وجود دارد .از اين رو ،بزرگ شدن
بيش از حد دولت در ايران را به دليل آثار منفي که بر رشد اقتصادی دارد و رشد درآمد ملي
را کاهش ميدهد ميتوان يكي از عوامل موثر بر افزايش نابرابری درآمد دانست .حضور

1. Kuznets

پرویزی و سبزی خوشنامی | 311

دولت بزرگتر عالوه بر افزايش ناکارايي در اقتصاد و انحصاری شدن بيشتر بازارها به معنای
تن تر شدن فضا برای فعاليت بخش خصوصي نيز است (نادمي و حسنوند.)0810 ،
ضريب باز بودن اقتصاد نشان از رابطه مثبت بين باز بودن اقتصاد و ضريب جيني دارد.
که با نتايج مطالعه ابراهيمي و آلمراد ( )0811و ساير مطالعاع مرتبط مطابقت ميکند؛ به
نحوی که افزايش باز بودن اقتصاد منجر به کاهش دستمزد افراد غيرماهر و افزايش درآمد
افراد نيمه ماهر و ماهر و در نتيجه منجر به افزايش شكاف درآمد ميشود .ضريب نرخ ارز
نشان از رابطه مثبت بين نرخ ارز ضريب جيني دارد .افزايش نرخ ارز با کاهش ارزش پول
ملي همراه است که کاهش صادراع و افزايش وارداع را به دنبال دارد و به تبع آن توليد و
ارزش افزوده کشور کاهش مييابد و در نهايت با کاهش توليد تاثيراع نامطلوب و منفي را
در توزيع درآمد شاهد هستيم .در نهايت اينكه ضريب نرخ سود تسهيالع حاکي از رابطه
منفي آن با نابرابری درآمدی دارد.

 .3جمعبندي و نتیجهگیري
در اين مطالعه اثر آستانهای توسعه مالي بر نابرابری درآمد در ايران؛ مقايسه بخش بانكي و
بازار سهام طي دوره زماني  0805تا  0811بررسي شد .عموم مطالعاع در زمينه اثر توسعه
مالي بر نابرابری از روشهای خطي استفاده شده است ،اما در اين مطالعه از روش غيرخطي
رگرسيون آستانهای ) (TRبهره برده شد .نتايج مطالعه نشان از رد فرضيه  Uمعكوس
گرينوود و جوانويچ دارد .با اين توضيح که دو مدل ضريب جيني دارای حد آستانهای
هستند .در مدل يک ،توسعه مالي بخش بانكي قبل و بعد از حد آستانهای اثر معنادار و منفي
بر نابرابری دارد .در مدل دو ،توسعه مالي بازار سهام تا قبل از رسيدن به حد آستانهای اثر
معنادار و منفي بر نابرابری درآمد و بعد از حد آستانهای اثر معنيداری وجود ندارد.
با توجه به تاثير مثبت توسعه مالي بر کاهش نابرابری درآمد تا قبل از حد آستانهای (مدل
 0و ،)2توسعه موسساع و نهادهای مالي (بانكي و بازار سهام) جهت دسترسي به خدماع
مالي برای رسيدن به توزيع مناسب درآمد در ايران پيشنهاد ميشود .همچنين براساس
يافتههای تحقيق تاثير توسعه مالي بخش بانكي بر نابرابری درآمد بيشتر از توسعه مالي بازار
سهام است ،که نشاندهنده اهميت بيشتر نقش بانکها به دليل بهرهمندی عموم مردم از
خدماع مالي آن جهت کاهش نابرابری درآمد است .اين در صورتي است که بازار سهام به
دليل تخصصي بودن برای ورود به آن نيازمند کسب دانش و گذراندن دورههای آموزشي
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مربوطه است .بنابراين ،افزايش دسترسي به منابع مالي به عنوان اولويت در نظر گرفته شود تا
نابرابریهای درآمدی کاهش يابد .در اين بين موسساع مالي خرد ،تعاونيها ،تعاونيهای
اعتباری و بانکها ميتوانند نقش کليدی در تحقق اين هدف داشته باشند .اما از آنجايي که
هزينه تامين مالي خرد به نسبت زياد است ،انتظار ميرود دولت با کاهش هزينه دسترسي به
تامين مالي خرد از طريق يارانهها و تشويق نوآوری و ابداع فناوریهای جديد در سيستم
مالي ،نقش تعيين کنندهای ايفا کند .دولت همچنين ميتوانند با تقويت رقابت بين واسطههای
مالي ،دسترسي مالي را بهبود بخشد ،که منجر به کارايي تخصيص بهتر ميشود.
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