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لزوم حمایت از توسعه بازار پول به عنوان یک ابزار سیاستی مهـم در جهـت کـاهش    
مد تأکید دارد.نابرابري درآ

ARDLبازارهاي پول، فقر، نابرابري درآمد، مدل هاي کلیدي: واژه

JEL:I03, P46, P45, P34بنديطبقه
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مقدمه. 1

ي پیش روي بشر بـوده و بـه دلیـل آثـار و عواقـب      هاچالشین ترمهمفقر همواره از 
هـداف اصـلی   هـاي اخیـر جـزء ا   اجتماعی و اقتصادي کـه دارد، کـاهش آن در دهـه   

پیامـدهاي منفـی فقـر بـراي     . ریزان و سیاستگذاران اقتصادي قرار گرفته استبرنامه
ــاهش     ــت، ک ــرایط محرومی ــاعی در ش ــاآرامی اجتم ــادي، ن ــانی و اقتص ــعه انس توس

هـاي ملـی و   بودن رشـد، بـه طـور جـدي سیاسـت     ي و در نهایت پایینگذارسرمایه
1).2010کاپل(دطلبالمللی را براي کاهش فقر در جهان میبین

هاي مهم توسعه اقتصـادي کشـورها و   لفهؤبه عنوان یکی از ممسأله توزیع درآمد
از عوامل اصـلی ایجادکننـده فقـر، هـم از بعـد عـدالت و هـم از بعـد اثرگـذاري بـر           

زیـادي توجـه اقتصـاددانان را بـه خـود      مدتمتغیرهاي اقتصادي و اجتماعی، براي 
شـکل وارونـه   Uبـه رابطـه   توانمیتحقیق،تین نخسبه عنوان .معطوف کرده است

افـزایش و سـپس در   ،ر آن نابرابري در مراحل اولیه رشـد داشاره کرد که 2کوزنتس
.یابدمراحل بعدي رشد کاهش می

اي توسط نویسندگان داخلی و خـارجی در  هاي اخیر تحقیقات گستردهطی سال
در اکثـر  . انجـام شـده اسـت   جهت بررسی عوامل مؤثر بر نابرابري در توزیـع درآمـد   

، دادگـر  1387، نوفرستی 1386توسط نویسندگانی نظیر داوودي شدهتحقیقات انجام
هاي پـولی بیکاري، سیاست، و غیره تأثیرگذاري عواملی نظیر تورم3، بیتنکورت1387

هاي اجتماعی و غیره بر توزیع درآمد و فقـر مـورد بررسـی قـرار     و مالی دولت، بیمه
اي از نظـام  اما نقـش توسـعه بازارهـاي مـالی بـه عنـوان زیرمجموعـه       .گرفته  است

اندازکننـدگان گـردآوري و بـه سـوي مصـارف      اقتصادي که در آن منابع مالی از پس
شـود، بـر توزیـع درآمـد بـه طـور       گذاري در بخش مولد اقتصادي هدایت میسرمایه

. جدي مورد غفلت واقع شده است

1- Kappel (2010)
2- Kuzents’ inverted “U” hypothesis
3- Bittencourt
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لی و نـابرابري درآمـد پیچیـده و داراي ابعـاد     هـاي مـا  ارتباط بـین توسـعه بـازار   
توسعه بازارهاي مالی به دلیل مهیاسازي گسـترده  .)2002، جلیلیان(متعددي است

کردن عیـوب بـازار سـرمایه همچنـین     و آسانتر منابع براي خانوارهاي فقیر و برطرف
یـز  ي در نیروي انسـانی و ن گذارسرمایههاي بیشتر براي فقرا جهت مهیاسازي فرصت

کننـد مـی ایفاي نقـش  درآمددر بهبود توزیع مدتهاي بلندي در پروژهگذارسرمایه
گرفتـه در زمینـه   بر همین اساس، مبـانی نظـري شـکل   1).2006،زي چنگ لیانگ(

توسعه بازار مالی و نابرابري درآمد به این اشاره دارند که در صـورت توسـعه بهتـر و    
،(بنرجـی و نیـومن  یافـت  مـد کـاهش خواهـد    نابرابري درآ،تر بازارهاي مالیمناسب
1993.(2

مـالی نیازمنـد وثیقـه بــراي    مؤسسـات هـا و  ي اعطـایی بانـک  هـا واماسـتفاده از  
هـاي  و ممکن است ثروتمندان به علت در اختیـار داشـتن دارایـی   گیرندگان بوده وام

مشـکل در  ها به عنوان وثیقه بانکی، نسبت به فقرا که با مالی و استفاده از آن دارایی
تـر دسترسـی پیـدا    تر و راحـت رو هستند، به منابع مالی ارزانپیدا کردن وثیقه روبه

کنند، لذا با توسعه بازار مالی به علت دسترسی بیشتر ثروتمندان نسبت به فقـرا بـه   
در این صـورت توسـعه بـازار مـالی     ،کندمنابع مالی، نابرابري درآمد افزایش پیدا می

در نابرابري درآمد شود. به دلیل نقش مؤثر بازارهاي مالی ممکن است سبب افزایش 
آمـد از اهمیـت   در، بررسی ارتباط بین توسعه بازار مـالی و نـابرابري   درآمددر توزیع 

ي توسـعه  هاسیاستشدن تواند به روشنزیادي برخوردار بوده و تبیین این رابطه می
م عادالنـه درآمـد و منـابع    بازارهاي مالی به عنوان یک ابزار اقتصادي در جهت تقسی

لـذا جهـت بررسـی ارتبـاط توسـعه بازارهـاي مـالی و        .ملی کمک قابل توجهی کند
شده در ایـن زمینـه اشـاره    انجامحقیقاتدر ایران، در بخش دوم به تدرآمدنابرابري 

در قسـمت  درآمـد مبانی نظري اثرگذاري توسعه بازارهاي مالی بر توزیع . خواهد شد
سپس به ارائـه مـدل اقتصادسـنجی و تخمـین     شود،میضیح داده سوم این مقاله تو

گیـري و پیشـنهاد سیاسـتگذاري در    و در بخش پایانی نتیجـه شودمیمدل پرداخته 
.این زمینه ارائه خواهد شد

1- Zhicheng Liang
2- Banerjee and Newman (1993)



113توسعه بازارهاي مالی و نابرابري درآمد در ایران                                                                     

مطالعات تجربی.2

مطالعات داخلی.1ـ2

ـ  تـأثیر اي در زمینه بررسی عوامل گستردهتحقیقاتدر طی چند سال اخیر  ر گـذار ب
هـاي مـالی در نـابرابري    رازنابرابري درآمد در ایران صورت گرفته است. امـا نقـش با  

تحقیقـات درآمد به صورت جدي مورد غفلت قرار گرفته است. در زیـر بـه تعـدادي    
داخلی که در زمینه بازارهاي مالی و نـابرابري درآمـد صـورت گرفتـه اسـت، اشـاره       

:شودمی
معلـولی  ت ولعفرایندتحقیقیدر 1388سالعباس عصاري و همکاران در

دهنده توسعه مالی، رشد اقتصـادي، فقـر و نـابرابري را در کشـورهاي     ارتباط
در ایـن  .انـد مورد آزمون قـرار داده 4200تا 1990پک طی دوره زمانی عضو اُ

از شـاخص  و ها به عنوان نماینده بـازار پـول در مـدل    تحقیق از توسعه بانک
مـالی بـه بخـش خصوصـی بـه      مؤسسـات هـا و  نکحجم اعتبارات اعطایی با

دادن آن بــراي  نشــان)(GDPصــورت درصــدي از تولیــد ناخــالص داخلــی
توسـعه بـازار مـالی بـر رشـد      تـأثیر در این مقالـه ابتـدا   . استفاده شده است

بررسی و (GMM)یافته زن گشتاورهاي تعمیماقتصادي با استفاده از تخمین
ات مسـتقیم و غیرمسـتقیم توسـعه    ثیرتأمعکوس کوزنتس و Uسپس رابطه

دهنده این بود کـه  نتایج نشان. استشدهبازار مالی بر نابرابري درآمد آزمون 
معکوس کـوزنتس  Uبخشد و همچنین رابطهرشد را بهبود می،توسعه مالی

بر رشـد  تأثیرتوسعه مالی از طریق . کندمیتأیید راپکدر کشورهاي عضو اُ
بسزایی در کاهش فقـر و نـابرابري در ایـن کشـورها     د سهم توانمیاقتصادي 

.داشته باشد
 هـاي  بیمـه تـأثیر تحقیقیدر 1387ساالریان در سال محمد ومهرگان نادر

مـورد  1384ــ 1344ایران را طی بازه زمانیدر اجتماعی بر نابرابري درآمد 
هـاي  کوزنتس در مورد اثـر بیمـه  فرضیه تحقیقاند. در این بررسی قرار داده

داد فرضـیه  اجتماعی و توزیع درآمد در ایران آزمون شد و نتیجـه آن نشـان  
آمـد در ایـران صـادق    درهاي اجتمـاعی و توزیـع   کوزنتس در مورد اثر بیمه
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هاي اجتماعی، اعم دهد که توسعه بیمهنشان میتحقیقنتایج این .باشدنمی
.شـود مـی هاي غیرزندگی و زندگی، باعث کاهش نـابرابري درآمـدها   از بیمه

آن چندان تأثیرهاي اجتماعی بر نابرابري درآمد معنادار بوده ولی بیمهتأثیر
هـاي زنـدگی بـیش از    هـاي اجتمـاعی، بیمـه   در بین انواع بیمه. زیاد نیست

. بوده استمؤثرهاي غیرزندگی در کاهش نابرابري درآمدي جامعه بیمه

. مطالعات خارجی2ـ2

 بـا اسـتفاده از روش تخمـین    تحقیقـی در 2006زي چنگ لیانگ در سال
هاي استانی چین اثر توسـعه بـازار مـالی بـر     یافته و دادهگشتاورهاي تعمیم

مورد بررسی قـرار داده  2000تا 1986را در طی دوره زمانی درآمدتوزیع 
این بـود کـه توسـعه مـالی بـر توزیـع       دهندهنشانوي تحقیقاست. نتایج 

ذار بوده و باعث کاهش نابرابري درآمد در گتأثیربه صورت معناداري درآمد
.مناطق شهري شده است

به بررسی ارتباط بین توسعه بازار تحقیقیدر 2008در سال 1بکرزا و رایجا
یب با اسـتفاده از روش  ائمالی و توزیع درآمد در آمریکاي التین و جزایر کار

کـه ن بـود ایـ دهنـده نشانآنها تحقیقاند. نتایج هاي ترکیبی پرداختهداده
تـأثیر فقیرتـرین گـروه درآمـدي    ازدرصـد  10درآمـد  توسعه بازار مالی بر 

.گروه دوم و سوم و چهارم اثر مثبت دارددرصد 10بر درآمد، اماندارد
اي رابطـه بـین توزیـع    در مقالـه 2008در سال 2ظ رحمان و همکارانیحف

ي ترکیبی هاادهددرآمد، رشد اقتصادي و توسعه مالی را با استفاده از روش 
براي کشورهایی با چهـار گـروه درآمـدي   2002تا 1975براي دوره زمانی 

مـورد  6و خیلـی زیـاد  5بـاال 4،کمتر از متوسط3،پایینيدرآمدشامل گروه
شکل معکـوس کـوزنتس را   Uنتایج تحقیق آنها رابطه . اندآزمون قرار داده

ی، نابرابري درآمـدي را  در این کشورها تأیید کرد و نشان داد که توسعه مال

1- Bacarreza and Rioja
2- Hafeez Ur Rehman
3- Low Income
4- Lower Middle Income
5- Upper Income
6- Higher Income
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رو یک رابطه منفـی  از این،دهددر هر چهار گروه از این کشورها کاهش می
.توسعه مالی و نابرابري درآمدي به دست آمدبین
هـاي ترکیبـی بـراي هـر دو     روش دادهبا اسـتفاده از 1کالرك و همکارانش

بازار مالی یافته، به بررسی رابطه توسعه گروه کشور در حال توسعه و توسعه
. پرداختنـد 1995تا 1960ي هاسالي هادادهبا استفاده از درآمدو نابرابري 

ایـن بـود کـه در کشـورهاي بـا بـازار مـالی        دهندهنشاننتایج تحقیق آنها 
نـابرابري کـاهش   ،تر نابرابري کمتر است و با توسعه بازار مـالی یافتهتوسعه

ی بـین توسـعه بـازار مـالی و     نتایج تحقیق آنها، وجود رابطـه خطـ  .یابدمی
.نابرابري را تأیید کرد

کشـورهاي در حـال   شـامل کشـوري  51از یک نمونه 2بک، کونت و لوین
استفاده کرده و رابطه بین توسعه بازار مالی و نابرابري یافتهتوسعهتوسعه و 

هاي ترکیبی با استفاده از روش داده1999تا 1960درآمد را طی بازه زمانی 
در کشـورهایی بـا   کهاند. نتایج تحقیق آنها نشان دادمون قرار دادهمورد آز

یابد.سطح توسعه مالی باالتر نابرابري درآمد به شدت کاهش می

مبانی نظري. 3
تجربی بر تأثیر مثبت بازارهاي مالی در رشد اقتصادي از تحقیقاتهاي نظري و مدل

امـا کیـد دارنـد.   أي تگـذار ایهسرمبخشیدن به ریسک اندازها و تنوعطریق بسیج پس
همه افراد از منـافع حاصـل از ایـن    این است که آیاشودمیاساسی که مطرح سؤال

هاي مختلفی در پاسخگویی بـه  تئوريبرند.میرشد به صورت یکسان و مساوي بهره 
اند. ادبیات موجـود در زمینـه ارتبـاط بـین بازارهـاي مـالی و       شکل گرفتهسؤالاین 

هاي متعـدد و چنـدوجهی   اثرگذاري بازار مالی بر نابرابري از طریق کانالنابرابري به 
اشاره دارد.

دو ادبیات متمایز در زمینه اثرگذاري بـازار مـالی بـر توزیـع درآمـد وجـود دارد:       
، رجــی و نیــومنن(بو نظریــه خطــی3و جوانــویچگرینــوودشــکل وارونUنظریــه 
1993(4.

1- Clark .et al (2003)
2- Beck, Kunte & Levine (2004)
3- Greenwood & Jovanovic (1990)
4- Banerjee & Newman (1993)
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ویچو جوانگرینوودمعکوس Uنظریه .1ـ3
کند بیان میدرآمدنخستین نظریه در زمینه ارتباط بین توسعه بازار مالی و نابرابري 

که یـک ارتبـاط معکـوس بـین توسـعه بـازار مـالی و نـابرابري درآمـد وجـود دارد.           
و جوانویچ، رابطه بین نابرابري درآمد و بـازار مـالی را   گرینوودپیشگامان این نظریه، 

انـد. مـدل نظـري گرینـوود و     مورد بررسـی قـرار داده  در قالب یک مدل رشد درونزا
جوانویچ به یک رابطه پویا بین بازار مالی و نابرابري درآمد اشاره دارد. بر اساس ایـن  

انـد و  یافتـه توسـعه نظریه، در مراحل ابتدایی توسعه اقتصادي، بازارهاي مـالی کمتـر   
یابـد. در  بري افزایش میدر این مرحله نابرا،گیردرشد اقتصادي به آرامی صورت می

تـر اقتصـادي و   مراحل میانی توسعه اقتصادي، گسترش نابرابري درآمد با رشد سریع
تر شدن بازار مالی همراه است. با بلوغ گسترده بازار مـالی نـابرابري کـاهش    گسترده

رسد.  به ثبات میمدتیافته و در دراز
اشخاص امـوال و دارایـی   هبر این فرض استوار است کو جوانویچ،گرینوودنظریه

ي گـذار سـرمایه کنند و یا اینکـه  خود را جهت حداکثرسازي مطلوبیت یا مصرف می
گذاري با ریسک رو هستند: یکی سرمایههي روبگذارسرمایهد. افراد با دو نوع نماینمی
و بازدهی زیـاد. در ایـن بـین، بازارهـاي     بازدهی پایین و دیگري با ریسک باالاماکم 

هاي بـا ریسـک بـاال    يگذارسرمایههاي باال را در ا هموارسازي ریسک، بازدهیمالی ب
آورد.میفراهم 

باشد و افراد با درآمد پایین به دلیل اینکه ورود به بازارهاي مالی داراي هزینه می
ي با گذارسرمایهند وارد بازار مالی شده و از منافع آن استفاده کنند، بنابراین توانمین

هزینه ندبه دلیل اینکه ثروتمندان قادراماکنند. پایین را انتخاب میرآمددریسک و 
ي بـا بـازدهی بـاال را انتخـاب     گـذار سـرمایه را پرداخت کنند،ورود به بازارهاي مالی 

هـاي فقـرا و   گـذاري سـرمایه اخـتالف در بـازدهی  علـت کنند. به این ترتیب بـه  می
شـکل  Uبر اساس مدل آنها، یک رابطـه  . شودمیثروتمندان اختالف درآمدي ایجاد 

معکوس بین توسعه بـازار مـالی و نـابرابري درآمـد وجـود دارد. در مراحـل ابتـدایی        
اینکه فقط ثروتمندان توان ورود بـه بـازار مـالی را دارنـد،     علتتوسعه بازار مالی، به 

،همراه با توسعه بازار مالی و مشارکت بیشـتر گـروه ثروتمنـدان در رشـد اقتصـادي     
یـافتگی کامـل   وقتـی بازارهـاي مـالی از توسـعه    امـا یابد، نابرابري درآمد افزایش می

تا از منـافع توسـعه بـازار   شودمیفقرا نیز این امکان فراهم براي،شوندبرخوردار می
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هد یافت.ابه تدریج کاهش خودرآمدمند شوند. بدین ترتیب نابرابري مالی بهره

الی و نابرابريفرضیه ارتباط خطی بازار م. 2ـ3
و جوانویچ، نظریه ارتباط خطی بین نـابرابري و  گرینوودمعکوس Uدر مقابل نظریه 

دهنـده نشـان توسعه بازار مالی توسط بنرجی و نیومن مطرح شد. نتایج ایـن نظریـه   
در میـزان و نـابرابري درآمـد در بـین     مـدت این بود که توزیع اولیـه ثـروت در دراز  

بـین کـارگران مـاهر و غیرمـاهر     مـدت خواهد بود. در درازگذارتأثیرهاي آینده نسل
کـرده بـه سـمت    هاي ثروتمنـد و تحصـیل  تفاوت ثروت وجود خواهد داشت. خانواده

کرده به سـمت درآمـد پـایین سـوق     هاي کمتر تحصیلثروت و درآمد باال و خانواده
داده خواهند شد.

تـر و  آوردن آسـان اهمهـاي مـالی بـا فـر    کنند که بـازار اشاره میبنرجی و نیومن 
ي آنهـا  گـذار سـرمایه هاي بهتر براي با ارائه فرصتوتر منابع مالی براي فقراگسترده

هایی با بـازدهی بـاالتر، شـکاف درآمـدي     ي در پروژهگذارسرمایهدر نیروي انسانی و 
د و با توسـعه بازارهـاي مـالی و    ندهکاهش میمدتبین فقرا و ثروتمندان را در بلند

ـ اي مالی به صورت خطی سبب کاهش نابرابري خواهد شد. همچنین هواسطه اقص ن
کـردن کـافی و   هـاي مـالی، فقـرا را از قـرض    کردن بازارها و واسـطه و ناکارآمد عمل

دارد و نـابرابري  هاي با بازدهی بیشتر باز مـی ي در نیروي انسانی و پروژهگذارسرمایه
ي مالی به دلیل مهیاسازي منـابع بـراي   بازارهابه عالوهرا افزایش خواهد داد. درآمد

گــذار باشــد. بــه عقیــده کاپــل تأثیرد بــر نــابرابري درآمــد توانــمــیي گــذارســرمایه
د بر نابرابري و فقر اثرگذار باشد.توانمیي اساساً از دو طریق گذارسرمایه

از طریق دسترسی به خدمات مالی بـه صـورت   )به ویژه فقرا(بیشتر عواملالف)
شوند و ایـن امـر بـه دلیـل افـزایش فعالیـت       هاي اقتصادي مید فعالیتمستقیم وار

پـذیر امکـان ها به دلیل محدودیت مالیانجام این فعالیت(که قبالًاقتصادي خانوارها
را بـا ثروتمنـدان   آنهـا ایش داده و شکاف درآمـدي زدرآمد قابل تصرفشان را افنبود)

.دهدمیکاهش 
هــا و کارآفرینــان ي بیشــتر بــراي بنگــاهذارگــســرمایهکــردن منــابع فــراهمب)
دهـد. از آنجـا کـه افـزایش نـرخ      به فقـرا مـی  هاي بهتري را از طریق اشتغالفرصت

)، تـأمین  2006، زي چنگ لیانـگ (شود میبیکاري سبب افزایش در نابرابري درآمد 
ها ي و تولید بنگاهگذارسرمایهایش در زها و کارآفرینان سبب افع الزم براي بنگاهبمنا
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نـابرابري  ،هاي شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاريبه این ترتیب با ایجاد فرصت،شده
.یابدکاهش میدرآمد

بررسی روند  نابرابري درآمد و توسعه بازار پول در ایران.4
به دلیل اینکه شاخص ضریب جینی نسـبت بـه شـاخص توسـعه بـازار پـول، داراي       

دادن روند هر دو متغیر در یک نمودار، تغییـرات هـر دو   نشانتغییرات اندکی بوده و 
، بنابراین براي بررسی روند نابرابري درآمد و توسعه دهدمیمتغیر را به خوبی نشان ن

مقایسه دو نمودار نشـان  .اندهر دو متغیر در دو نمودار جداگانه آورده شده،بازار پول
و نـابرابري درآمـد وجـود دارد. طـی     ارتباط منفی بین توسعه بازار پـول کهدهدمی

ري بهـا کـاهش یافتـه، نـابرا    که حجم اعتبارات اعطایی بانک1354ـ1348ي هاسال
حجـم اعتبـارات بـه    1360ــ 1354هـاي طی سالامادرآمد نیز افزایش یافته است. 

افـزایش در ایـن شـاخص، نـابرابري     و به طبـع بـا  صورت قابل توجهی افزایش یافته
کـه حجـم اعتبـارات اعطـایی     1368تا 1360یافته است. از سال کاهش نیزدرآمد
هاي بعدي نیز در دورهو بیشترین مقدار را داشته، نابرابري درآمد روند نزولی هابانک

نـابرابري  2و 1به همراه شاخص توسعه بازار پول نوسان اندکی داشته است. نمودار 
.دهدمینشان را1385تا 1346درآمد و توسعه بازار پول در ایران طی دوره زمانی

ـ روند نابرابري درآمد در ایران1نمودار 
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ـ روند توسعه بازار پول در ایران2نمودار 

شناسی مطالعهروش.5
تحقیـق شده و بـر اسـاس مـدل اتخاذشـده از    این مقاله بر مبناي مبانی نظري ارائه

ول بـر نـابرابري درآمـد ارائـه     مدل زیر براي تعیین اثر توسعه بازار پ)2006(، لیانگ
.شودمی

)1               (),,,( gdpreduopenfinafGini 

و از شـاخص ضـریب جینـی بـراي     باشـد مـی نـابرابري درآمـد   ، Giniکه در آن
گیري آن استفاده شده است.هزاندا

fina،بر هابانکطایی توسعه بازار پول است و از شاخص نسبت حجم اعتبارات اع
گیري آن استفاده شده است.هزتولید ناخالص داخلی براي اندا

open،  یـر از شـاخص   غگیـري ایـن مت  درجه بازبودن اقتصاد است. بـراي انـدازه
نسبت مجموع واردات و صادرات بر تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.

Edu،عیت حاصل شـده  نرخ باسوادي است و از نسبت جمعیت باسواد بر کل جم
است.
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gdpr،  ــراي معــرف رشــد اقتصــادي اســت و از رشــد تولیــد ناخــالص داخلــی ب
گیري آن استفاده شده است.اندازه

تمام این متغیرها به جز متغیر رشد اقتصادي، به صورت نسبت بوده و به همـین  
هـا کـه   تر، این نسـبت اند. به منظور تفسیر راحتشکل در معادله تخمینی وارد شده

اند تا در تفسیر، تغییرات به درصد بیـان  ضرب شده100در ،اندن صفر و یک بودهبی
د.نشو

آمارهاي مربوط به ضریب جینی و نرخ باسـوادي از سـایت بانـک    تحقیقدر این 
و درجـه  )fina()، شاخص توسعه بازار پـول gdpr(مرکزي و آمارهاي رشد اقتصادي

) تهیه WDI(هاي بانک جهانیاخصش2008سال CD) از open(بازبودن اقتصاد
شده است.

بـین  مـدت و کوتـاه مـدت ي سري زمانی به منظور بررسی روابـط بلند هامدلدر 
هاي همجمعـی ماننـد   توان از روشمتغیرهاي وابسته و متغیرهاي توضیحی الگو می

، 1384،(ترکمـانی ) اسـتفاده کـرد  ECM(گرنجر و مدل تصحیح خطا ـ روش انگل
ت بین متغیرهاي مستقل و وابسته بـه  جهت بررسی رابطه علیمدل). در این86ص 

از روش گرنجرـ ت انگلجاي روش علیARDL  استفاده خواهیم کرد. مزیـت روش
ARDLگرنجر به شرح زیر استـها مانند یوهانسن و  انگلنسبت به سایر روش:

درجـه ازرهـا متغیکلیـه نیستالزمکهاستبرخوردارمزیتاینازالگواین)1
مربـوط ضـرایب برآوردبرعالوهاین الگوهمچنین،باشندبرخوردارییکسانتجمعی

عـدم تعـدیل چگـونگی بررسیمنظوربهراخطاتصحیحالگوي،بلندمدتالگويبه
.)1386،فر(سلیمیدهدمیارائهبلندمدتتعادلبهمدتکوتاهتعادل
ـ    درکنند که ) ثابت می1997پسران و شین () 2 ه بـردار همجمعـی حاصـل از ب

که در (هاي توزیعی کارگیري روش حداقل مربعات بر یک الگوي خودتوضیح با وقفه
در عالوه بر اینکه برآوردگر حداقل مربعـات )، دنها به خوبی تصریح شده باشآن وقفه
هاي کوچک از اریـب کمتـر و   از توزیع نرمال برخوردار خواهد بود، در نمونهاین الگو

.ایی بیشتر برخوردار خواهد شدکار
موجود در مدل را بـه طـور همزمـان    مدتو کوتاهبلندمدتي این روش الگو)3

کند. زند و مشکالت مربوط به حذف متغیرها و خودهمبستگی را رفع میتخمین می
به دلیل اجتناب از مشکالتی ماننـد خودهمبسـتگی و   ARDLهاي روش لذا تخمین
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1.ارا هستنددرونزایی، نااریب و ک

علـت شوند، به ي تخمینی وارد میهامدلاغلب متغیرهاي کالن اقتصادي که در 
شـود مـی وجود روند مشترك در آنها، تمایل به حرکت همزمان دارند. این امر سبب 

حتی بین متغیرهایی که رابطه اقتصادي بین آنهـا وجـود نـدارد، همبسـتگی شـدید      
تحلیـل  ـز هـر گونـه تخمـین و تجزیـه    بایـد قبـل ا  علـت به همـین  مشاهده شود. 

کـا بـه نتـایج    تناپایابودن متغیرها مورد آزمون قرار گیرد تا از او یااقتصادسنجی، پایا 
رگرسیون کاذب جلوگیري شود.

تخمین معادله و تفسیر نتایج. 6
توسعه بازار پول بـر نـابرابري درآمـد از مـدل     تأثیربه منظور بررسی تحقیقدر این 
ARDLیی متغیرهـا مـورد آزمـون قـرار     پایـا . در ابتـدا پایـایی یـا نا   شودمیه استفاد

جهت انجام آزمون ریشه .گیرد تا از اتکا به نتایج رگرسیون کاذب جلوگیري شودمی
ــد ــی  2واحـ ــراي بررسـ ــاییبـ ــون   ناپایـ ــدل، از آزمـ ــود در مـ ــاي موجـ متغیرهـ

متغیرها ناپایایییا نتایج بررسی پایایییافته استفاده خواهد شد. فولر تعمیمـدیکی
آمـده  1جـدول  در یافته فولر تعمیمـدرصد با استفاده از آزمون دیکی95در سطح 

است.
ـ نتایج آزمون پایایی متغیرها1جدول 

شرحمقدار بحرانی

ADFآماره درصد5

شدهمحاسبه
تعداد 

هاوقفه
عرض از 

نام متغیرروندمبدأ

93/2-81/1-0C......Gini

)0(I
سطح

99/2-88/1-1C......Credit

94/2-29/2-1CtEdu

94/2-73/1-1C----Open

94/2-38/3-1CGdpr

94/2-78/7-0C.........Gini
)1(I

تفاضل 
مرتبه اول

94/2-63/4-0CCredit
*53/3 -38/3-0CtEdu

**61/2-88/2-1C.......Open

مأخذ: محاسبات تحقیق

1- Siddiki, (2000)
2- Unit Root
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متغیـر رشـد تولیـد    کـه دهنده ایـن اسـت  نتایج بررسی آزمون ریشه واحد نشان
گیـري پایـا   بـار تفاضـل  و بـا یـک  هسـتند ناخالص داخلی پایا اما بقیه متغیرها ناپایا 

شـده  محاسبهیافتهدیکی ـ فولر تعمیم به عنوان نمونه مقدار قدرمطلق آماره.اندشده
تولیـد  ها بـه صـورت درصـدي از    ح براي متغیر نسبت اعتبارات اعطایی بانکدر سط

ــی ــی )-credit،()88/1(ناخــالص داخل ــدار بحران ــی (از مق در ســطح )-99/2یعن
،باشد. لذا فرضیه صفر یعنی ناپایـایی متغیـر رد نشـده   درصد کمتر می5داري معنی

بـار  ی از ایـن متغیـر یـک   درصد ناپایاسـت. وقتـ  5بنابراین متغیر در سطح اطمینان 
بـار  ایـن متغیـر چـون بـا یـک     در نتیجه،فرضیه صفر رد شده،شودگیري میتفاضل
باشـد. پایـایی متغیـر درجـه بـازبودن      داراي ریشه واحـد مـی  ،گیري پایا شدهتفاضل

شـود.  درصـد تأییـد مـی   10داري گیري، در سطح معنیبار تفاضلاقتصاد بعد از یک
است.2ز پایا از درجه متغیر نرخ باسوادي نی

و جوانـویچ در  گرینوودمعکوس Uبعد از بررسی پایایی مدل و نیز آزمون نظریه 
ــط   ــه بررســی رواب ــران، ب ــا اســتفاده از روش  بلندمــدتای ــین متغیرهــا ب ARDLب

گذار بر ضـریب جینـی   تأثیرشده براي عوامل معرفیARDLپردازیم. مدل پویاي می
صورت زیر است.ه ب

)2(
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بین متغیرها مورد آزمون قرار بلندمدتدر این روش ابتدا الزم است وجود روابط 
گیرد. به عبارت دیگر الزم است بررسی شود کـه آیـا الگـوي پویـاي برآوردشـده بـه       

حاصـل از  بلندمـدت گرایش دارد یـا رابطـه   بلندمدتبه سمت تعادل ARDLروش 
بـه سـمت   مـدت هست. در این آزمون شرط آنکه رابطه پویاي کوتـا این روش کاذب ا

گرایش یابد آن است که مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کمتر از یک بلندمدت
براي انجام این آزمون باید عدد یک را از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسـته  .باشد

، 1384(تشـکینی،  دکـر م یمعیـار ضـرایب مـذکور تقسـ    کسر و بر مجمـوع انحـراف  
.)147ص 
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ـ به دست آمـده از قـدرمطلق مقـادیر بحرانـی ارا    tاگر قدرمطلق  شـده توسـط   هئ
بلندمـدت دوالدو و مستر بزرگتر باشد، فرضیه صفر رد شده و وجـود رابطـه   ،بنرجی

.شودمیپذیرفته 
توسعه بازار پول بـر نـابرابري درآمـد بـا اسـتفاده از روش      تأثیربه منظور بررسی 

ARDL ابتدا نظریه ،U و جوانـویچ در ایـران مـورد آزمـون قـرار      گرینـوود معکوس
شود:  گیرد. براي بررسی این نظریه ابتدا معادله زیر برآورد میمی

)4(  2
21 )(FinFinGini

بـه ترتیـب عالمـت منفـی و مثبـت داشـته       α2و α1به لحاظ نظري باید ضرایب 
بـه  ،بـرآورد شـده  ARDLد. نتیجه تخمین معادله باال که با اسـتفاده از الگـوي   نباش

:صورت زیر است




1222.44(11.08

)(007.12.14.77 2FinFinGini

Uبنـابراین نظریـه   .یستنددر تخمین معادله باال به لحاظ نظري ضرایب درست ن

Uنظریـه  بعـد از آزمـون   .باشـد و جوانویچ در ایـران صـادق نمـی   گرینوودمعکوس

بـین متغیرهـا بـا    بلندمـدت ، به بررسی روابـط  و جوانویچ در ایرانگرینوودمعکوس 
پردازیم.میARDLاستفاده از روش 

ر نظـر گـرفتن   بیزین و بـا د ـنتایج حاصل از برآورد مدل از طریق ضابطه شوارتز
شده براي بررسی وجود رابطـه بـین   دهد که آماره محاسبهوقفه نشان می3کثر احد

دوالدو و ،شده توسط بنرجـی ت بحرانی ارائهباشد. از آنجا که کمیمی-66/5متغیرها 
شـده از  بوده و قدرمطلق آمـاره محاسـبه  -05/4درصد 95مستر در سطح اطمینان 

این فرضـیه صـفر مبنـی بـر عـدم وجـود       رگتر است، بنابرشده بزت بحرانی ارائهکمی
هاي مستقل الگو و متغیر وابسـته رد شـده و در نتیجـه الگـوي     همجمعی بین متغیر
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باشد.  مورد نظر همجمع می
کـه بـا اسـتفاده از    بلندمـدت در الگوي بلندمدتنتایج حاصل از تخمین ضرایب 

باشد.می2جدول به صورت ،شدهانجام microfit4افزارنرم
ARDL)1,1,0,0,2(مدل ـ نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت 2جدول 

tمقدار آماره ضریبنام متغیر

)Cعرض از مبدأ (
Finaها به صورت درصدي از (اعتبارات اعطایی بانک
GDP(
Edu(نرخ باسوادي)

open(درجه بازبودن اقتصاد)
gdpr(رشد اقتصادي)

44/56

086/0-
17/0-

059/0
17/0-

9/18

14/3-
9/9-

51/2
31/2-

مأخذ: محاسبات تحقیق

توسـعه  بلندمدتحاکی از آن است که در بلندمدتنتایج حاصل از برآورد رابطه 
دهـد بـه   نشـان مـی  -086/0. ضریبشودمیبازار پول سبب کاهش نابرابري درآمد 

086/0، نابرابري درآمد به میزان هابانکازاي افزایش یک واحد در اعتبارات اعطایی
چون این واحـدها بـه صـورت درصـد در مـدل تخمینـی       ،واحد کاهش خواهد یافت

گفت به ازاي یک واحد یا همان یک درصد افزایش در اعتبـارات  توانمی،شدهآورده
کـاهش خواهـد یافـت. در    درصـد 086/0، نابرابري درآمد به میـزان  هابانکاعطایی 
ارتباط بین توسـعه بیمـه و نـابرابري    ،) انجام شد1387که توسط مهرگان (تحقیقی

) نیـز کـه بـراي    1387(عصـاري تحقیـق دست آمـده اسـت. در   ه منفی بدرآمد نیز
توسعه بـازار پـول بـر نـابرابري درآمـد      ، تأثیرپک انجام گرفتکشورهاي عضو گروه اُ

ر گرفتن اخـتالف در روش  این ضریب با در نظ،دست آمده درصد ب11منفی و برابر 
باشد.ما مشابه میتحقیقکار با ضریب به دست آمده در 

نرخ باسوادي نیز اثر منفی بر توزیع درآمد دارد. این نتیجـه بـه دسـت آمـده بـا      
گـذاري در سـرمایه انسـانی توسـط     زیرا سـرمایه ،هاي اقتصادي منطبق استتئوري

سـواد یـا   اینکه اغلب افراد قشر بیلتعبازدهی مثبت دارد. به مدتبلندخانوارها، در
ایش سـهم  زسواد جامعه اقشار فقیر هستند. افزایش در نـرخ باسـوادي سـبب افـ    کم

.دهدمیاشتغال این قشر شده و سهم درآمدي آنها را از کل درآمد جامعه افزایش 
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افـزایش در سـهم صـادرات و    کـه دهـد ضریب درجه بازبودن اقتصاد نشـان مـی  
ناخالص داخلی سـبب افـزایش در نـابرابري درآمـد شـده و شـکاف       واردات از تولید 

نجـاتی  تحقیـق کند. این نتیجـه بـا نتـایج    درآمدي بین فقرا و ثروتمندان را زیاد می
بودن ارتبـاط  کند. دلیل مثبت) مطابقت می1382) و ناجی میدانی (1385(محرمی

هش دستمزد افراد ین است که افزایش درجه بازبودن اقتصاد سبب کاااین دو متغیر 
شود. به عبارت دیگـر آزادسـازي   ماهر و ماهر میغیرماهر و افزایش درآمد افراد نیمه
ن افراد با سطوح مختلف مهـارت شـده و از   بید زتجاري، سبب افزایش شکاف دستم

این ازلذا،دهنددرصد از شاغلین کل کشور را تشکیل می70آنجا شاغلین غیرماهر 
.)95، ص 1389شد (نجارزاده و راسخ، مسأله متضرر خواهند 

از منـافع ناشـی از رشـد    که فقرا نیزاین استدهندهنشانضریب رشد اقتصادي 
رانـابرابري درآمـد  افزایش در رشد اقتصـادي مند شده وبهرهبلندمدتاقتصادي در 

توان وجود رابطـه  شده میارائهARDL. همچنین با استفاده از الگوي دهدمیکاهش 
بین متغیرهاي مستقل و وابسته را با استفاده از الگـوي تصـحیح خطـاي    مدتکوتاه
را بـه مقـادیر   مـدت کوتـاه بررسی کرد. الگـوي تصـحیح خطـا نوسـانات     مدتکوتاه

اي از متغیرهـاي  دهـد. وجـود همجمعـی بـین مجموعـه     آنها ارتبـاط مـی  بلندمدت
.)1387،(نوفرسـتی کنداقتصادي، مبناي استفاده از مدل تصحیح خطا را فراهم می

در برآورد الگوي تصحیح خطا مقادیر تفاضلی متغیرها به همراه مقدار با وقفه اجزاي 
مقدار تفاضلی متغیر وابسـته  با،خطا نام داردءکه جزبلندمدتاخالل رابطه تعادلی 

بـا اسـتفاده از روش تصـحیح    مـدت کوتاه. در مدل ما ضرایب شودمیدر نظر گرفته 
یر است:خطا به صورت ز
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ARDL)1,1,0,0,2(مدت مدل ـ نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه3جدول 

tمقدار آماره ضریبنام متغیر

)dC(أتفاضل مرتبه اول عرض از مبد
dfina) ها به اعتبارات اعطایی بانکتفاضل مرتبه اول

)GDPصورت درصدي از 
edue)تفاضل مرتبه اول نرخ باسوادي(

dopen)تفاضل مرتبه اول درجه بازبودن اقتصاد(
gdprd)تفاضل مرتبه اول رشد اقتصادي(

1gdprd)تفاضل مرتبه دوم رشد اقتصادي(
dECMt-1)جزء تصحیح خطا(

9/42
14/0-

12/0-
045/0
015/0
08/0
76/0

21/6
97/3-

9/5-
20/2
44/0
034/0
66/5 -

DW= 15/2 F(6,30)= 16/13 R2= 73/0
مأخذ: محاسبات تحقیق

76/0مدت ضریب جزء تصحیح خطا اساس نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاهبر
درصـد از  76که در هـر دوره  دهد نشان میاین ضریب است.و منفی به دست آمده

شـود.  عادل از نابرابري تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک مـی عدم ت
باشد.دهنده همجمعی الگو میعالمت منفی ضریب تصحیح خطا نشان

آن داراي عالمت متفاوت مدتکوتاهبا ضریب بلندمدتضریب رشد اقتصادي در 
انجـام  براي کشـور مکزیـک   1که توسط گوتیرزتحقیقیدر 2001باشد. در سال می
هـاي  داراي عالمـت مـدت کوتاهو بلندمدتضرایب بین فقر و رشد اقتصادي در ،شد

مـدت کوتاهکه در متفاوت بودن نتایج بدین صورت قابل شرح استاند.متفاوتی بوده
رشد اقتصادي که با افزایش سود عوامل تولید بـه خصـوص سـود صـاحبان سـرمایه      

مـاهر را افـزایش داده و   و کارگران نیمههمراه است، اختالف درآمد صاحبان سرمایه
منافع و سودهاي حاصل از رشـد  مدتدر بلنداما،دهدشکاف درآمدي را افزایش می

. بـه  دهدمیشود که این خود اشتغال را افزایش ها میيگذارسرمایهاقتصادي صرف 
ــابرابري درآمــد کــاهش خواهــد یافــت.  ــا افــزایش اشــتغال، ن آمــاره ایــن ترتیــب ب

شده داراي مشکل خودهمبستگی نیست. دهد مدل برازشواتسن نشان میـندوربی
کهدهداین ضریب نشان می،به دست آمده است73/0براي مدل تخمینR2مقدار

1- Gutierrez, (2001)
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موجـود در مـدل   توضیحیدرصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهاي73
.شودمیتوضیح داده 

آزمون ثبات و تشخیص. 7
براي بررسی پایداري ضـرایب  مدتکوتاهاز پویایی الگوي توانمیARDLدر الگوي

کردن ثبـات مـدل و   زده شده استفاده کرد. در این تحقیق به منظور مشخصتخمین
ــاي  ــاختاري  از نموداره ــات س ــین ثب ــالت QCUSUMو CUSUMتعی ــراي جم ب

هـاي  از خـط . اگر نمودارهاي آماري یکی شودمیاستفاده مدتکوتاهباقیمانده الگوي 
درصد قطع کند، مدل باثبات نخواهد بود.5طرفین را در سطح 

هاي تکراري براي مدلـ مجموع تجمعی باقیمانده1نمودار 
)CUSUM(یک

سال

هاي تکراري براي مدل ـ مجموع تجمعی مربعات باقیمانده2نمودار 
)CUSUM(یک 

سال
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ه بین خطوط بحرانـی  در ناحیQCUSUMو CUSUM، 2و1مطابق نمودارهاي
بلندمـدت درصد قرار گرفته است. این امر بیانگر تأییـد پایـداري الگـوي    5در سطح 

باشد.می

گیريخالصه و نتیجه.8
هاي اصلی و مهم در توسـعه اقتصـادي   توزیع عادالنه درآمد به عنوان یکی از شاخص

اري عدالت و هـم  باشد. دستیابی به توزیع عادالنه درآمد، هم به دلیل برقرمطرح می
هاي اخیر جزء اهـداف  به دلیل اثرگذاري بر متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی، در دهه

در رشـد  از عوامل اصلی تأثیرگذار ریزان قرار گرفته است. بازارهاي مالیاصلی برنامه
و توسعه اقتصادي کشورها بوده و به دلیل مهیاسازي منـابع و اعتبـارات، بـه عنـوان     

باشد.گذار بر نابرابري درآمد مطرح میتأثیري مهم و یکی از ابزارها
اثر توسعه بازار پول بر نابرابري درآمد در ایران را براي دوره زمانی تحقیقدر این 

به همراه متغیرهاي نرخ باسـوادي، رشـد اقتصـادي و درجـه بـازبودن      1385ـ1346
مـورد آزمـون   )ARDL(اقتصاد با استفاده از الگوي خودرگرسیونی با وقفه گسـترده  

قرار دادیم. نتایج نشان داد توسـعه بـازار پـول، نـرخ باسـوادي و رشـد اقتصـادي در        
نیز توسعه بـازار پـول  مدتکوتاهدر شود ومیسبب کاهش نابرابري درآمد بلندمدت

ارتبـاط بـین درجـه بـازبودن     امـا ،نرخ باسوادي اثر منفی بر نـابرابري درآمـد دارد  و
مثبت به دست آمـد. بـراي ضـریب    بلندمدتو مدتکوتاهاقتصاد و ضریب جینی در

اسـاس  عالمت متفاوت بـه دسـت آمـد. بـر    مدتکوتاهو بلندمدترشد اقتصادي در 
بـه دسـت   76/0ضریب جزء تصـحیح خطـا   مدتکوتاهنتایج حاصل از برآورد رابطه 

درصـد از عـدم تعـادل در    76این است که در هر دوره دهندهنشانآمده این ضریب 
.  شودمیخود نزدیک مدتشده و به سمت روند بلندابرابري تعدیلن

بـه  نتایج به دست آمده از این مقاله بر این امر تأکید دارد که توسعه بـازار پـول  
تواند در کاهش نابرابري درآمد به کار گرفته شـود. یک ابزار سیاستی مهم میعنوان

شنهاد سیاستگذاري ما این اسـت  ، پیتحقیقلذا بر اساس نتایج به دست آمده از این 
هاي نامههاي الزم جهت گسترش بازارهاي مالی و نیز با ابالغ آیینکه با ایجاد زمینه

مناسب به نهادهاي مالی، زمینه تأمین آسانتر منابع مالی براي فقرا نیز فـراهم شـود   
تا شکاف درآمدي در جامعه کاهش یابد.
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