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است .بدین منظور ابتدا روابط علّی با استفاده از آزمونهای علیت هشیائو و تودا-یاماماتو
بررسی شد؛ سپس آثار عوامل مؤثر با استفاده از الگوهای تصحیح خطا تخمین زده شد .نتایج
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سیاستگذار برای کاهش نابرابری درآمد ،باید بر آموزش در مقطع ابتدایی (در مقایسه با آموزش
عالی) متمرکز شود.
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در همٔه جوامع ،از گذشته تا کنون ،نابرابری و فقر وجود داشته است .محققان زیادی به
بررسی و کشف علل اقتصادی-اجتماعی نابرابری درآمد و ضررهای آن در جامعه پرداختهاند
(بوخاتم۲۰۱۶ ،۱؛ دونو-آدونسو و سیلوستر .)۲۰۱۶ ،۲از منظر بسیاری از محققان ،یکی از
منابع اصلی ایجاد نابرابری دسترسی نابرابر به منابع مالی در بلندمدت بوده است .دسترسی
نداشتن به منابع مالی یکی از عوامل مهمی است که از طریق آن ،نابرابری درآمد ماندگارتر و
رشد اقتصادی کندتر میشود (سون و کاسکن .)۲۰۱۶ ،۳برخی از مطالعات نشان میدهد
محدودیت دسترسی به منابع مالی ،نظیر محدودیتهای اعطای وام ،و نواقص بازار سرمایه
منجر به افزایش نابرابری و فقر در جریان توسعٔه اقتصادی خواهد شد .در این زمینه ،بانرجی
و نیومن )۱۹۹۳( 4نواقص مداوم بازارهای مالی را از عوامل اصلی فقر در بسیاری از مدلهای
فقر و نابرابری تفسیر میکنند؛ زیرا نقص بازارهای مالی در سطوح درآمدهای پایین ،از
سرمایهگذاری در سرمایٔه انسانی ،بهداشت ،و فعالیتهای کارآفرینی جلوگیری میکند .شواهد
موجود بسیاری از کشورها در سه دهٔه گذشته ،حاکی از افزایش نابرابری درآمد و کاهش فقر
است؛ اما تأثیر توسعٔه مالی در نابرابری درآمد و کاهش فقر در مطالعات تجربی و نظری
بهخوبی بررسی و تعریف نشده است.
برخی از محققان بر این باورند که بهطور بالقوه ،نظامهای مالی نقشی مهم در ایجاد
فرصتهای برابر برای افراد و کاهش نابرابری ایفا میکنند .از طرف دیگر ،بررسی شرایط
اقتصادی برخی از جوامع حاکی از آن است که حتی در صورت توسعٔه مالی نیز ممکن است
نابرابری کاهش نیابد و این بهدلیل نبود دسترسی به خدمات و تولیدات مالی برای همگان
است (سون و کاسکن .)۲۰۱۶ ،بهعبارتدیگر ،اگر توزیع خدمات مالی در سطح جامعه
بهگونهای باشد که افراد فقیر در مقایسه با بقیٔه جمعیت ،دسترسی کمتری به این خدمات
داشته باشند ،توسعٔه مالی نهتنها نابرابری و فقر را کاهش نخواهد داد ،بلکه ممکن است در
جهت عکس عمل کند و آن را افزایش دهد .بحرانهای مالی اخیر جهان و بیثباتیهای کالن
برخی از کشورها ،منجر به توجه بیشتر محققان به رابطٔه « تأمین مالی-نابرابری-رشد-
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فقر» ( ۱)FIGPشده است .این بررسیها نشان میدهد عواملی غیر از توسعٔه مالی نیز در
نابرابری درآمد اثرگذارند .بهعنوان مثال ،سون و کاسکن ( )۲۰۱۶عواملی چون رشد اقتصادی،
نقدینگی ،آموزش ،مصرف ،آزادی تجاری ،توسعٔه مالی ،و ...را در نابرابری درآمد مؤثر
میدانند .این عوامل قادرند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نابرابری درآمد اثرگذار باشند.
بر این اساس ،مطالعٔه حاضر سعی دارد رابطه و تأثیرگذاری عواملی مهم نظیر توسعٔه مالی،
اثر عواملی چون حجم پول ،آموزش ،آزادی تجاری ،مصرف ،و تولید سرانه را با نابرابری درآمد
موردبررسی قرار دهد .بررسی مطالعات داخلی بیانگر آن است که مطالعات متعدد رابطه بین
توسعٔه مالی و رشد اقتصادی را بررسی کرده است (سلمانی و امیری۱۳۸۸ ،؛ عصاری آرانی و
همکاران۱۳۸۸ ،؛ شمساالحرار فرد و جهانگرد۱۳۹۰ ،؛ هوشمند و دانشنیا۱۳۹۰ ،؛ مکیان
و ایزدی)۱۳۹۴ ،؛ اما رابطه بین توسعٔه مالی و نابرابری درآمد بهندرت موردبررسی قرار گرفته
است .در این چهارچوب ویژگی بارز این مطالعه با مطالعاتی چون عصاری آرانی و همکاران
()۱۳۸۸؛ جابری خسروشاهی و همکاران ( ،)۱۳۹۱و دلانگیزان و سنجری ( )۱۳۹۲در بررسی
رابطٔه علّی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با استفاده از آزمونهای علیت هشیائو و
تودا-یاماماتو۲ست .بررسی مطالعات داخلی از بررسی نکردن آزمونهای علیت در این موضوع
است.
در این راستا ،ابتدا سعی شده است رابطٔه علّی بین آنها با استفاده از آزمونهای علیت
هشیائو و تودا-یاماماتو بررسی شود و سپس با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری این
پرسش بررسی میشود که آیا شاخص عمق مالی ۳بهعنوان متغیر جانشین توسعٔه مالی و دیگر
عوامل مطرحشده در کاهش نابرابری درآمد و فقر اثرگذارند یا خیر .بدین منظور ،مقاله در
پنج بخش تنظیم شده است .پس از مقدمه ،در بخش دوم مبانی نظری و پیشینٔه تحقیق ارائه
شده است .در بخشهای سوم و چهارم ،بهترتیب روش و یافتههای تحقیق ارائه شده است.
در بخش پنجم نتایج و توصیههای سیاستی در زمینٔه توزیع درآمد ارائه خواهد شد.
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بازپرداخت آن از درآمدهای آتی آنها) برای سرمایهگذاری میشود .بر این اساس ،با رفع دالیل
شکست بازار مالی (بهویژه اطالعات نامتقارن و هزینههای ثابت باال برای حجم اندک وام)
میتوان شانس افراد فقیر را برای دستیابی به بازار مالی افزایش داد (بوخاتم .)۲۰۱۶ ،در این
زمینه ،خدمات توسعٔه جهانی داراییهای مولد فقر را تقویت میکند و با افزایش بهرهوری،
پتانسیل آنها را برای دستیابی به معیشت باثبات افزایش میدهد و نابرابری درآمد کاهش
مییابد (بانک جهانی .)۲۰۰۱ ،۱با توجه به اینکه دستیابی به خدمات مالی مشکالتی عمده
دارد ،مطالعات دو اثر مستقیم توسعٔه مالی در فقر و نابرابری را تبیین کردهاند :اثر فرایندی
سرمایه ۲و اثر آستانهای ۳سرمایه.
اثر فرایندی سرمایه اولین بار توسط مککینون )۱۹۷۳( 4بسط داده شد .ایدٔه وی مبتنی
بر اقتصادی با ویژگی کمبود بازارهای مالی سازمان یافته و همچنین نبود تمایز بین
پساندازکنندگان و سرمایهگذاران است .این ویژگیها اغلب منطبق با اقتصاد کشورهای
درحالتوسعه است؛ زیرا سرمایهگذاران در این کشورها خود همان پساندازکنندگان هستند.
در چنین نظامی ،ضعف یا نبود وجوه خارجی کامالً مشهود است؛ بنابراین ،برای دستیابی به
پوشش هزینههای سرمایهگذاری خصوصی ،نمیتوان عواملی نظیر فقر یا نابرابری درآمد را در
حیطٔه تجمع داراییهای واقعی و یا پول نقد متمرکز کرد .هدف از انجام چنین پوششی ،افزایش
حجم سرمایههای «خود تأمین مالی» به کل سرمایهگذاریهاست .بر اساس این روش،
بهدلیل افزایش موازی عایدی واقعی نگهداری پول از یک طرف و وجود انگیزه برای
سرمایهگذاری از سوی دیگر ،پول و داراییهای واقعی مکمل یکدیگر تلقی میشود.
این وضعیت نشان میدهد که افزایش عایدی پول منجر به تشویق افراد فقیر به نگهداری
پول و درنتیجه تأمین مالی توسط خودشان میشود و منعکسکنندٔه مفهوم اثر «فرایندی
سرمایه» است (کپودار .)۲۰۰۶ ،5از نظر مککینون ( ،)۱۹۷۳نگهدارندگان پول عامل اصلی
تشکیل سرمایه هستند؛ بنابراین ،پسانداز جاری و تجمیع سرمایه در جهت رشد ولی متفاوت
عمل میکند .ازاینرو ،هدف سیستم مالی توسعهیافته فراهم کردن فرصت برای ایجاد سپرده
و خدمات مالی برای همٔه عوامل اقتصادی ،بهویژه فقرا ،در راستای تنوعبخشی به خود تأمین
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مالی است (بوخاتم .)۲۰۱۶ ،اگر فقرا مسیر نگهداری پول را انتخاب کنند ،هزینٔه فرصت
پسانداز کاهش یافته و بنابراین ،مجرای سرمایٔه مککینون تقویت شده است و توسعٔه مالی
توانایی اثرگذاری در کاهش فقر و نابرابری را نخواهد داشت.
بنابراین ،نظامهای مالی نقشی مهم در حوزٔه اقتصاد داخلی و خارجی جهانی ایفا میکنند؛
زیرا روشهایی برای انتقال منابع اقتصادی طی زمان ،بین ملتها ،صنایع و نیز راههایی برای
مدیریت ریسک ارائه میکند (مرتون و بودی)۱۹۹۵ ،۱؛ همچنین ،واسطههای مالی نقشی
مهم در کاهش اصطکاک هزینههای معامله و نبود تقارن اطالعات دارند (آلن و سنتومرو،۲
 .)۱۹۹۷درواقع ،واسطههای مالی راهحلی هستند که برای حل معضل نبود تقارن اطالعات
بهوجودآمده و تسهیل انتقال اطالعات ارائه شدهاند (جانستون و همکاران .)۲۰۰۰ ،۳ازاینرو،
واسطههای مالی برای حذف نبود تقارن اطالعات از راهکارهایی چون پوشش ،ادغام ،تسهیم،
و قیمتگذاری ریسک استفاده میکنند (نیمایر.)۲۰۰۱ ،4
برخی بر این باورند که وجود اطالعات نامتقارن دلیل اصلی فعالیت واسطههای مالی نیست
(شولتونز و ونسوین )۲۰۰۳ ،5و ممکن است خلق ارزش از طریق ریسک و مدیریت ریسک
بهعنوان توضیح فرایند واسطهگری عمل کند .بر این اساس ،نقش اصلی بازارهای مالی در هر
اقتصادی بهبود کارایی تخصیص سرمایه ،و تجهیز پساندازها و متعاقب آن تشکیل سرمایٔه
بیشتر ،مدیریت ریسک ،و تسهیل معامالت است .ازاینرو ،بسیاری از محققان بر این باورند
که واسطههای مالی با عملکرد مناسب میتوانند از طریق انتقال مناسبتر اطالعات و کاهش
هزینههای معامله ،رشد اقتصادی را افزایش و فقر را کاهش دهند (کینگ و لوین۱۹۹۳ ،6؛
بک ۷و لوین .)۲۰۰۴
اثر آستانهای از رابطٔه مستقیم بین توسعٔه مالی و فقر بهدست میآید .برای تأمین شرایط
دستیابی فقرا به خدمات مالی ،الزم است نظام مالی به حد آستانهای از کارایی و رقابت در
راستای خدماترسانی به فقرا برسد .در مورد کشورهای درحالتوسعه ،فقرا با محدودیتهای
زیادی نظیر ضمانت کافی ،محدودیتهای فیزیکی ،و فقدان مؤسسات خدمات مالی فقرا
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مواجهاند که دستیابی آنها به بازارهای اعتباری را متوقف یا محدود میکند .در این حالت،
توسعٔه بخش مالی بهنوعی کاهش محدودیتهای اعتباری پیشِروی فقرا و افزایش توانایی
سرمایهگذاری است .دستیابی بیشتر این قشر از مردم ،منجر به افزایش فرصت مشارکت آنان
در فعالیتهای دارای بهرهوری بیشتر ،افزایش درآمد و مصرف آنان ،و درنتیجه افزایش رفاه
آنان و کاهش نابرابری خواهد شد .از طرف دیگر ،دسترسی نداشتن فقرا به بازارهای مالی
منجر به آثاری جبرانناپذیر چون کاهش ثروت خانوار و درنتیجه درآمد آنان خواهد شد.
مسیر مستقیم دیگری که نشاندهندٔه اثر توسعٔه مالی در فقر است ،توسط راجان و
زینگالس )۲۰۰۳( ۱ارائه شده است .از نظر آنها ،واسطههای مالی بزرگتر و قدرتمندتر
توانایی بیشتری برای تحمل هزینٔه اعتبارهای کوچک دارند .ضمن آنکه چیگومیرا و
ماسیاندیما )۲۰۰۳( ۲استدالل میکنند که هزینٔه نهایی عرضٔه وام به فقرا بیشتر از هزینٔه نهایی
آن برای ثروتمندان و شرکتهای بزرگ است؛ بنابراین ،این پرسش نظری مطرح میشود که
توسعٔه مالی چه رابطهای با میزان دارایی ،عمق مالی ،نقدینگی (در بازار سهام) ،ثبات ،تنوع
ابزارها ،پیشزمینٔه نظارتی ،رقابت ،دستیابی به خدمات مالی ،کیفیت قرارداد ،تعداد
مشارکتکنندگان ،و کارایی واسطههای مالی دارد؟ نظریهها نشان میدهد که توسعٔه مالی از
طریق جابهجایی پسانداز-سرمایهگذاری ،افزایش فرصتها ،و فراهم کردن کانالهای تقسیم
ریسک منجر به رشد اقتصادی میشود .این رابطه از طریق وارد کردن عوامل مختلف چون
کنش متقابل بین متغیرهای کالن مانند پسانداز و سرمایهگذاری ،آثار بلندمدت و
کوتاهمدت ،تکانههای مثبت و منفی ،آزادسازی ،بحران مالی ،مراحل توسعٔه کشورها ،آثار
عوامل غیرمالی مانند سیستم قانونی ،ساختار مؤسسات ،آموزش ،توسعٔه فنّاوری ،و...
موردبررسی قرار میگیرد.
4
۳
مطالعات اولیه در این زمینه توسط گلداسمیت ( ،)۱۹۵۹مککینون ( ،)۱۹۷۳و شاو
( )۱۹۷۳ارائه شده است .بوباکاری و جین )۲۰۱۰( 5شواهدی دال بر رابطٔه بلندمدت بین
رشد بازار سهام و رشد اقتصادی در برخی کشورها یافتند .فالحتی و هووک )۲۰۱۳( 6با بررسی
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 ۹کشور منطقٔه منا ۱در دورٔه  ۱۹۹۱تا  ۲۰۰۹به این نتیجه دست یافتند که توسعٔه مالی از نظر
آماری اثری معنادار د ر رشد اقتصادی دارد؛ اما این اثر بیشتر در بازار سهام مشهود است تا
در بخش بانکی .سون و یتکینر )۲۰۱۶( ۲با استفاده از دادههای پانل از  ۱۹۹۱تا  ۲۰۱۱به این
نتیجه دست یافتند که توسعٔه بازار سهام اثر مثبت در رشد اقتصادی در کشورهای با سطح
درآمد باال و متوسط دارد.
هنگامیکه نهادها و بازارهای مالی عملکرد خوبی داشته باشد ،فرصتها برای همٔه
بازارهای مشارکتکننده بهگونهای فراهم میشود تا با انتقال وجوه به بازارهای کارآمد ،کارایی
سرمایه افزایش و سرمایهگذاران منفعت بیشتری ببرند و رشد اقتصادی افزایش یابد .در این
چهارچوب ،میتوان انتظار کاهش فقر و نابرابری را داشت .اگر بازارهای مالی عملکردی
مناسب نداشته باشند ،فرصتهای رشد از بین میرود و نابرابری تداوم مییابد .البته در حالتی
که بازار مالی ناکامل است ،این احتمال وجود دارد که عواملی چون عدم تقارن اطالعات،
هزینههای اجرای قرارداد ،و هزینههای معامله بیشترین اثرگذاری را در کوچکترین شرکت با
کمترین ثروت داشته باشد (گلور و زِیرا .)۱۹۹۳ ،۳درنتیجه ،کارآفرینانی که از نظر مالی در
مضیقه قرار دارند ،مجبورند برای سرمایهگذاری در پروژههای خود بر ثروت شخصی محدود
خود یا منابع داخلیشان تکیه کنند و بنابراین ،در فقر باقی بمانند و نابرابری در کشور تداوم
یابد.
طی دو دهٔه گذشته از طریق بررسی رابطٔه تامین مالی-نابرابری-رشد -فقر (،)FGIP
این سؤال بررسی شده است که آیا بازارهای مالی عمیقتر عالوه بر افزایش رشد اقتصادی،
موجب کاهش نابرابری درآمد و فقر شده است یا خیر؟ بررسی نتایج مطالعات نشان میدهد
که توسعٔه بخش مالی با رشد اقتصادی رابطه دارد؛ اما تأثیر توسعٔه مالی در نابرابری درآمدی
و کاهش فقر قابل پیشبینی نیست و گاهی نتایجی متضاد ارائه شده است .گرچه مبانی نظری
نشان میدهد توسعٔه سیستم مالی بهدلیل دارا بودن برخی آثار جانبی مثبت میتواند به کاهش
نابرابری درآمد و فقر کمک کند؛ زیرا بهبود بهرهوری تخصیص سرمایه و آسانسازی دسترسی
ملی به وجوه بازارهای مالی و توسعٔه مالی میتواند نابرابری درآمدی را از طریق بهبود استفاده
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از وثیقه و تاریخ اعتبار آن کاهش دهد (گلور و زیرا۱۹۹۳ ،؛ آقیون و بالتون۱۹۹۷ ،۱؛ گلور و
موآو.)۲۰۰۴ ،۲
با توجه به نقش مطرحشده برای مؤسسات مالی در کمک به خانوارهای با درآمد اندک،
مطالعات متعدد بر نقش این مؤسسات متمرکز شده و به بررسی این موضوع پرداختهاند که آیا
قادرند استانداردهای زندگی را بین فقرا بهبود بخشند .مطالعات زیادی برای مؤسسات مالی
نقشی مهم در سطح مصرف و درآمد (خاندکر۲۰۰۵ ،۳؛ کوندو و همکاران۲۰۰۸ ،4؛ ایمای و
اعظم۲۰۱۱ ، 5؛ برهان و گاردبروک ،)۲۰۱۱ ،6شرایط خانوار (برهان و گاردبروک،)۲۰۱۱ ،
دستمزد در سطح روستا و سرمایهگذاری در کشاورزی (کابوسکی و توسند ،)۲۰۱۲ ،۷پسانداز
(کوندو و همکاران۲۰۰۸ ،؛ دوپاس و رابینسون ،)۲۰۱۰ ،۸و سالمت و امنیت غذایی
(استوارت و همکاران )۲۰۱۰ ،۹قائل هستند .البته برخی نیز این اثرگذاری را با دیدٔه تردید
نگریستهاند .بهعنوان مثال ،گوداری )۲۰۰۹( ۱۰با توجه به مبنا قرار دادن طبیعت سودجویانٔه
مؤسسات مالی ،اثرگذاری آنها را در کاهش فقر زیر سؤال برده است .وی بیان میکند که
مؤسسات مالی خرد علیرغم فراهم کردن امنیت و کمک به ایجاد مصرفی مالیم ،بر
قرضگیرندگان این الزام را ایجاد می کنند که مهارت تجاری و اطالعات کافی از بازار داشته
باشند تا بتوانند تجارت خود را گسترش بدهند و شغل ایجاد کنند.
لی و همکاران )۱۹۹۸( ۱۱با استفاده از دادههای  ۴۰کشور توسعهیافته و درحالتوسعه
برای دورٔه  ۱۹۴۷تا  ۱۹۹۴به این نتیجه دست یافتند که توسعٔه مالی منجر به کاهش نابرابری
درآمد میشود .کپودار و سینگ )۲۰۱۱( ۱۲با بررسی اقتصاد  ۴۷کشور درحالتوسعه برای دورٔه
 ۱۹۸۴تا  ۲۰۰۸به این نتیجه رسیدند که وقتی مؤسسات ضعیف عمل میکنند ،نظامهای مالی
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مبتنی بر بانک در کاهش فقر بهتر از سایر مؤسسات عمل میکنند ،اما هرچه مؤسسات توسعٔه
بیشتری پیدا کنند ،نظامهای مالی مبتنی بر بازار کاراتر از باقی خواهند شد .مطالعٔه گرینوود
و جوانوویچ ( ،)۱۹۹۰واسطههای مالی با توجه به مباحث اطالعات ناکامل و کانال انتقال
وجوه ،از پساندازکننده به وامگیرنده را بررسی کرده است .مدل آنها شامل هزینٔه مشارکت
و مبلغ تجمعی است که در آن باید عوامل برای استفاده از خدمات بخش مالی بررسی میشد.
این مبلغ بهطوری مؤثر فقرا را از منفعت بردن و کسب فرصت در بازار مالی بازمیداشت .نتایج
مدل این مطالعه نشان میدهد که نهتنها فقرا منتفع نمیشدند ،بلکه توزیع درآمد نیز بهگونهای
است که فاصله میان طبقٔه باال و پایین بیشتر میشود .مطالعٔه استیگلیتز ( )۱۹۹۳نتایج
مطالعٔه گرینوود و جوانوویچ ( )۱۹۹۰را تأیید میکند .این مطالعه دلیل اصلی فقر در
کشورهای درحالتوسعه را شکست بازار مالی آنها میداند.
یودین و همکاران )۲۰۱۴( ۱رابطٔه کوتاهمدت و بلندمدت بین توسعٔه مالی ،رشد اقتصادی،
و کاهش فقر را در بنگالدش بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین این متغیرها
رابطهای بلندمدت وجود دارد .بهطور مشابه ،ابوسدرا و همکاران )۲۰۱۶( ۲رابطه بین توسعٔه
مالی و کاهش فقر را در مصر بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد وقتی اعتبار داخلی
برای بخش خصوصی بهعنوان شاخصی برای توسعٔه مالی در نظر گرفته شود ،توسعٔه مالی
موجب کاهش فقر خواهد شد .در مقابل ،برخی مطالعات پیشبینی کرده است که توسعٔه
مالی قادر به کاهش نابرابری درآمد و فقر نیست .کالسنز ۳و پروتی )۲۰۰۷( 4بهطور تاریخی
کشورهایی با سطوح باالی نابرابری درآمد را بستری برای ایجاد محیطهای نهادی نابرابر،
برای دستیابی به امور مالی دانستند و این منجر به ایجاد فرصتهای نابرابر و درنتیجه ایجاد
نابرابری درآمد بیشتر شده است .مطالعٔه جاچ 5و واتزکا )۲۰۱۶( 6نیز رابطه بین توسعٔه مالی
و نابرابری درآمد را برای  ۱۳۸کشور توسعهیافته و درحالتوسعه بررسی کردند و دریافتند که
افزایش توسعٔه مالی منجر به ایجاد نابرابری درآمد بیشتر میشود.
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برخی از مطالعات رابطٔه غیرخطی بین توسعٔه مالی و نابرابری درآمد را بررسی کردهاند.
گرینوود و جووانویچ ( )۱۹۹۰با بررسی اثر غیرخطی توسعٔه مالی در نابرابری درآمد ،پیشبینی
کردند که در آن نابرابری درآمد ابتدا افزایش مییابد ،سپس در سطوح باالتر توسعٔه اقتصادی
و دستیابی بیشتر جامعه به بازارهای مالی کاهش مییابد .درنتیجه ،مدل گرینوود و
جوانوویچ ( )۱۹۹۰رابطهای  Uشکل را بین توسعٔه مالی و نابرابری درآمد پیشبینی کرد.
بااینحال ،کالرک و همکاران )۲۰۰۳( ۱شواهدی دال بر  Uشکل بودن این رابطه نیافتند.
اخیراً نیز پارک ۲و شین )۲۰۱۵( ۳رابطه بین توسعٔه مالی و رشد اقتصادی را بررسی کردند و
دریافتند که توسعٔه مالی تا نقطهای مشخص نابرابری را کاهش میدهد و سپس افزایش مییابد
و موجب نابرابری بیشتر در جامعه میشود.
در حوزٔه مطالعات داخلی ،مطالعات متعدد رابطه بین توسعٔه مالی و رشد اقتصادی را
بررسی کرده است؛ اما رابطه بین توسعٔه مالی و نابرابری درآمد بهندرت موردبررسی قرار گرفته
است .سلمانی و امیری ( )۱۳۸۸رابطه بین توسعٔه مالی و رشد اقتصادی را برای برخی از
کشورهای درحالتوسعه بررسی کردهاند .نتایج آنها نشان داد که در کشورهای درحالتوسعه،
توسعٔه مالی اثر مثبت و معنادار در رشد اقتصادی داشته است .عصاری آرانی و همکاران
( )۱۳۸۸به بررسی تأثیر توسعٔه مالی در فقر و نابرابری را در کشورهای عضو اوپک پرداختند.
نتایج نشان میدهد که توسعٔه مالی از طریق تأثیر در رشد اقتصادی میتواند در کاهش فقر و
نابرابری مؤثر باشد .شمساالحرار فرد و جهانگرد ( )۱۳۹۰اثر مستقیم و غیرمستقیم توسعٔه
مالی در رشد در ایران پرداختند .در این مقاله ،امکان وجود آثار مستقیم و غیرمستقیم و
بازخورد آنها نشان داده شده است.
نتایج این مطالعه نشان داد که رابطهای مثبت و معنادار میان توسعٔه مالی و رشد اقتصادی
در ایران وجود ندارد .درحالیکه هوشمند و دانشنیا ( )۱۳۹۰نشان میدهند که تأثیر توسعٔه
مالی در رشد اقتصادی در ایران مثبت و معنادار است .جابری خسروشاهی و همکاران ()۱۳۹۱
تأثیر توسعٔه مالی در نابرابری درآمد در ایران را موردبررسی قرار دادند .نتایج برآورد حاکی از
این است که ارتباط توسعٔه مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده است که با فرضیٔه گرینوود
و جوانوویچ ( )۱۹۹۰مطابقت دارد .صامتی و سجادی ( )۱۳۹۱اثر توسعٔه مالی در نابرابری
درآمد را در کشورهای درحالتوسعه مطالعه کردند .نتایج این مطالعه فرضیٔه  Uوارونه بین
نابرابری توزیع درآمد و شاخص توسعٔه مالی را رد کرد؛ اما رابطٔه خطی و منفی بین آنها را
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رد نکرد .دلانگیزان و سنجری ( )۱۳۹۲رابطه بین فقر و توسعٔه مالی را موردبررسی قرار
دادند .نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطٔه بلندمدت بین این دو است .مکیان و ایزدی
( )۱۳۹۴رابطه بین توسعٔه نظام مالی و رشد اقتصادی را بررسی کردند .نتایج این مطالعه
نشان داد اثر متغیرهای ساختار مالی و توسعٔه مالی ،بهعنوان متغیرهای جانشین توسعٔه نظام
مالی ،در رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.

در این مطالعه اثر متغیرهای عمق مالی ،رشد آموزش ،مصرف ،سرانٔه تولید ناخالص داخلی،
تجارت ،تورم ،و حجم پول بر ضریب جینی در بازٔه زمانی  ۱۳۹۶ -۱۳۵۲بررسی میشود .در
این راستا ،دادههای تولید سرانٔه ناخالص داخلی ( )gو تجارت ( )tاز سایت بانک جهانی،
ضریب جینی ( ،)giniمصرف ( ،)conرشد حجم پول ( ،)mتعداد دانشجویان و مؤسسات
آموزش عالی دولتی آموزشگاهها ( ،)sو تعداد دانشآموزان ابتدایی ( )eleاز بانک مرکزی
بهدست آمده است .شاخص عمق مالی ( )fنیز نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی بدون
نفت تعریف شده است (سون و کاسکن .)۲۰۱۶ ،تعداد دانشجویان آموزشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی دولتی نیز معرف متغیر آموزش است.

 ۱.۳مفهوم علیت

آزمون علیت گرنجر ۱بر این اصل استوار است که «علت از نظر زمانی بر معلولش مقدم است».
در این راستا ،روشهای متعدد ارائه شده است که از این میان ،روشهایی چون علیت هشیائو
و تودا-یاماماتو بهدلیل دقتعمل باال از مقبولیت عامی برخوردار شده است.

m

()۱

x t     i x t i   it
i 1

که در رابطٔه ( i ،)۱از  ۱تا  mبوده و بیانگر طول وقفه است .طول وقفٔه بهینه برای هریک
از رگرسیونهای با توجه به رابطٔه ( )۲محاسبه شود:
Granger Causality

1
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 ۱.۱.۳علیت هشیائو
این روش ،آزمون علیت گرنجری تصحیحشده با دو مرحله است .در ابتدا ،با توجه به رابطٔه
( ،)۱به تخمین مدل خود رگرسیونی متغیر وابسته پرداخته میشود:
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 ۳روش تحقیق

۷۰۶

()۲

سال دوازدهم /شماره  /۴۲زمستان ۱۳۹۸

T  m 1
ESS (m ) / T
T  m 1

FPE  m  

در رابطٔه ( T )۲معرف تعداد نمونه و  FPEو  ESSبهترتیب نشاندهندٔه خطای پیشبینی
نهایی و مجموع مربعات خطاست .در این چهارچوب ،باید مقدار بهینٔه  mتعیین و سپس با
استفاده از * mانتخاب شود و به تخمین رگرسیون متناسب با آن پرداخت .رگرسیونهای
تکراری بهشکل زیر خواهند بود:

j 1

i 1

تکرار تا جایی که  jاز  ۱تا  nتغییر کند انجام میپذیرد و در آن n ،نمایانگر طول وقفه برای
متغیر  ytست؛ بنابراین ،طول وقفٔه بهینه  ،(n*) nجایی است که  FPEزیر حداقل شود:
ESS (m * , n ) / T

()۴

T  m* 1
*

T  m 1





FPE m * , n 

در رابطٔه ( m* ،)۴معرف طول وقفٔه بهینه برای متغیر مستقل  x tو  nطول وقفٔه بهینه
برای متغیر وابسته  y tاست .همچنین تعداد نمونه  Tاست .در این چهارچوب اگر
)* FPE(mرا محاسبه کرده و سپس با  FPEکه متناسب با * nو * mاست و شامل متغیر
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()۳

n

*m

x t     i x t i   i y t  j   2t

 y tنیز است ،مقایسه شود ،نتایج شامل یکی از حاالت زیر میشود:

*

()۶

*

*

معادلٔه ( )۵نشاندهندٔه آن است که  xعلیت  yنبوده و بنابراین ،نمیتواند باعث تغییرات
آن باشد ،درحالیکه در حالت معادلٔه ( x ،)۶علت  yبوده و بنابراین ،میتواند باعث تغییرات
آن باشد.
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()۵

 
 
FPE  m   FPE  m , n   X
FPE m *  FPE m * , n * ¿ X

بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با تأکید بر عمق مالی و آموزش

۷۰۷

 ۲.۱.۳علیت تودا و یاماماتو
در آغاز ،وقفههای بهینٔه مدل خود رگرسیون برداری ( (k) )VARو در مرحلٔه بعد ،درجٔه
همگرایی ماکزیمم ) (dmaxبهینهیابی میشود .در ادامه ،مدل  VARبا تعداد وقفههای
) (k+dmaxتشکیل میشود .اگر فرض شود در مدل دومتغیرٔه زیر تعداد وقفهها معادل
 k  d max  2باشد ،خواهیم داشت:
۱

e 
که در آن؛   1t بردار جمالت اختالل از نوع نوفٔه سفید ۲است .با استفاده از آزمون والد

۳

 e 2t 

است با توزیع  2
متغیرهای  x 1tو  x 2tهمگرا 5از چه درجهای باشند و همجمع یا غیرهمجمع از هر درجهای

مجانبی 4با درجٔه آزادی برابر با تعداد محدودیتهای صفر؛ جدای از اینکه

باشند ،معتبر خواهد بود.

 ۲.۳مدلهای تصحیح خطا

با توجه به آنکه معموالً سریهای زمانی اقتصاد کالن اکثراً ناماناست ،بسیاری از اوقات،
بهکارگیری روشهای متداول اقتصادسنجی همچون روش حداقل مربعات معمولی)OLS( 6
منجر به تفسیر نادرست نتایج و رگرسیون کاذب میشود .از رایجترین آزمونهای ریشٔه واحد،
آزمون دیکی فولر )DF( ۷و دیکی فولر تعمیمیافته )ADF( ۸است .چنانچه آزمونهای مذکور
نشان دهد برخی یا تمام متغیرهای موجود در مدل ناماناست ،استفادٔه مستقیم از روش

White noise
Wald test
4 Asymptotic
5
Integrated
6 Ordinary Least Squares, OLS
7 Dickey-Fuller Test, DF
8 Augment Dickey-Fuller Test, ADF
3
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 ۱مدل خود رگرسیون برداری
2
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()۷

 1
  2
1 
 2 
 x1t   α10   x1,t 1  α11 α12   x1,t 2  α11 α12   e1t 






 
 x 2t  α 20   x 2,t 1  α1 α1   x 2,t 2  α 2  α 2   e2t 
 21
22 
 21
22 

۷۰۸

سال دوازدهم /شماره  /۴۲زمستان ۱۳۹۸

()۸

X t    1 Xt 1   2 Xt 2 ...   k 1 Xt k 1   Xt 1  t

که در آن X t ،معرف بردار متغیرهای تصادفی با درجٔه  ، K  1
 ، K  1و  و   k 1 ،...،  2 ، 1پارامترهای مدل است و روابط کوتاهمدت و بلندمدت
نماد بردار ثابت ضرایب

بین متغیرها با کمک مدلهای تصحیح خطایی منتج از مدل  VARحاصل میشود.

 ۴نتایج و یافتههای تحقیق
 ۱.۴بررسی علیت متغیرها و تخمین مدل

Johansen & Juselius
Engle

1
2
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با استفاده از آزمون علیت هشیائو و آزمون تودا-یاماماتو رابطٔه بین متغیرهای مستقل شامل
عمق مالی ،تعداد دانشجویان آموزشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی ،مصرف ،سرانٔه
تولید ناخالص داخلی ،تجارت ،رشد حجم پول ،و تعداد دانشآموزان ابتدایی با نابرابری درآمد
بررسی میشود .بدین منظور ،ابتدا نتایج آزمون مانایی در جدول ( )۱ارائه شده است .نتایج
نشان میدهد کلیٔه متغیرها بهجز ضریب جینی و رشد حجم پول در سطح خود ناماناست.
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حداقل مربعات معمولی درست نیست؛ در این شرایط ،الزم است ترکیب خطی متغیرهای
نامانا موردبررسی قرار گیرد .اگر ترکیب خطی بین متغیرها مانا باشد ،ترکیب خطی روند
تصادفی را در دو سری نامانا خنثی میکند و درنتیجه رگرسیون معنادار خواهد بود .بدین
منظور ،با استفاده از روش همانباشتگی جوهانسن و جوسلیوس ،)۱۹۹۰( ۱روابط بلندمدت
بین متغیرهای مستقل در بلندمدت بررسی میشود و روابط کوتاهمدت بین متغیرها از طریق
مدل تصحیح خطای انگل ۲و گرنجر ( )۱۹۸۷واکاوی میشود .آزمون جوهانسن بر مبنای
تخمین مدل خود رگرسیون برداری ( )VARاستوار شده است:

۷۰۹

بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با تأکید بر عمق مالی و آموزش

جدول ۱
آزمون ریشٔه واحد دیکی فولر تعمیمیافته ()ADF
متغیر

کمیت بحرانی
- ۱٫۷۲
- ۲٫۶۶
۰٫۶۲
- ۴٫۴۱
۰٫۱۰
- ۰٫۰۵
- ۴٫۱۲
- ۰٫۲۷

احتمال
۰٫۴۰
۰٫۰۹
۰٫۹۸
۰٫۰۰
۰٫۷۰
۰٫۹۴
۰٫۰۰
۰٫۵۸

کمیت بحرانی
- ۳٫۵۴
- ۳٫۰۸
- ۴٫۸۶
- ۲٫۴۲
- ۵٫۲۶
- ۲٫۶۷

احتمال
۰٫۰۰
۰٫۰۳
۰٫۰۰
۰٫۰۱
۰٫۰۰
۰٫۰۰

مأخذ :محاسبات پژوهش
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ازآنجا که در آزمون علیت هشیائو الزم است تمام متغیرها مانا باشند ،از تفاضل مانای
آنها برای بررسی رابطٔه علّی کوتاهمدت بین متغیرها استفاده خواهد شد .تعداد وقفههای
بهینه ،در تخمین الگوها نیز بر اساس معیارهای اکائیک ( )AICو شوارتز ( ۱ ،)SCتشخیص
داده و فرضیٔه صفر علیت نابرابری درآمد بررسی شد .همانطور که از جداول ( )۲و ()۳
مشاهده میشود ،نتایج آزمون علیت هشیائو در برخی موارد همانند آزمون علیت تودا-
یاماماتوست .با توجه به نتایج جدول ( ،)۲فرضیٔه صفر علیت رد میشود؛ بنابراین ،آزمون
علیت هشیائو نشان میدهد متغیرهای عمق مالی ( ،)Fرشد تعداد دانشجویان آموزشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی دولتی ( ،)Sمصرف ( ،)conسرانٔه تولید ناخالص داخلی (،)G
تجارت و رشد حجم پول ( ،)Mو رشد تعداد دانشآموزان ابتدایی ( )Elementaryعلت
نابرابری درآمد است.
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G
T
Con
M
S
F
gini
Elementary

آزمون ریشٔه واحد روی سطح

آزمون ریشٔه واحد روی تفاضل

۷۱۰

سال دوازدهم /شماره  /۴۲زمستان ۱۳۹۸

جدول ۲
نتیجٔه آزمون علیت هشیائو
استنتاج عملیات

FPE

متغیر علّی

gini(i  5)

۰٫۰۰۰۲۰

con  gini
M  gini
G  gini
f  gini
𝒊𝒏𝒊𝒈 → 𝐲𝐫𝐚𝐭𝐧𝐞𝐦𝐞𝐥𝐄

۰٫۰۰۰۱۸

)S (i  1

۰٫۰۰۰۱۶

)T (i  3
)con (i  6
)M (i  1
)G (i  1

۰٫۰۰۰۱۴

)f (i  6

۰٫۰۰۰۱۷

)Elementary (i = 3

۰٫۰۰۰۱۵
۰٫۰۰۰۱۵
۰٫۰۰۰۱۶

)gini(i  5
) 5
) 5
) 5
) 5
) 5
) 5

gini(i
gini(i
gini(i
gini(i
gini(i
gini(i

*اندیس  iمعرف وقفٔه بهینه است.
مأخذ :محاسبات پژوهش

نتایج مزبور نشان میدهد برای کاهش نابرابری عوامل متعدد تأثیرگذار است و در
برنامهریزیهای سیاستی ،کاهش نابرابری درآمد متناسب ضریب تأثیرشان باید موردتوجه
قرار گیرد.
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S  gini
T  gini

متغیرهای
کنترلشده
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۷۱۱

بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با تأکید بر عمق مالی و آموزش

جدول ۳
نتایج آزمون علیت تودا-یاماماتو
نتیجهگیری

۰٫۵۵

۱٫۱۷

S

gini

۰٫۰۰

۲۳٫۵۷

T

gini

con  gini
M  gini
G  gini
F  gini

۰٫۰۰

۱۰٫۵۸

con

gini

۰٫۷۴

۰٫۵۹

۰٫۱۸

۳٫۳۷

M
G

gini

۰٫۹۶

۰٫۰۷

F

gini

Elememntary  gini

۰٫۰۰

۱۰٫۱۷

S

gini

S  gini
T  gini

gini

مأخذ :محاسبات پژوهش

با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای علیت ،تابع نابرابری درآمد بهصورت دو مدل تعریف
میشود؛ در مدل اول ،متغیر با تأکید بر آموزش عالی اثر آن در ضریب جینی سنجیده میشود.
مدل دوم ،بهجای تعداد دانشجویان آموزشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از تعداد
دانشآموزان ابتدایی استفاده میشود .این جایگزینی امکان مقایسٔه آثار آموزش عالی و آموزش
ابتدایی را بر ضریب جینی فراهم میکند؛ نتایج مدل با این مدل مقایسه شود:
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ارزش
احتمال

مقدار آماره

متغیر تأثیرگذار

متغیر وابسته

)gini=F1 (t, s, g, f, m, con

()۹
()۱۰

)gini=F2 (t, Elementary, g, f, m, con

()۱۱

; (F / s )  0;(F / Elementary )  0 ;(F / g )  0 ; (F /  t )  0
(F / m ) 0; (F / con )  0 ; (F / f )  0.

این روابط بر اساس مباحث نظری و مطالعات تجربی (لیانگ۲۰۰۶ ،۱؛ بک و همکاران،
 )۲۰۰۴رابطه بین توسعٔه مالی و نابرابری درآمد (مستقیم و غیرمستقیم) منفی؛ رابطه بین
Liang

1
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انتظار بر آن است که:

۷۱۲

سال دوازدهم /شماره  /۴۲زمستان ۱۳۹۸

تولید ناخالص ملی و نابرابری درآمد منفی (بک و همکاران)۲۰۰۴ ،؛ رابطه بین آموزش (هم
آموزش عالی و هم آموزش ابتدایی) و نابرابری درآمد منفی (سون و کاسکن ())۲۰۱۶؛ رابطه
بین حجم پول و نابرابری درآمد مثبت؛ رابطه بین مصرف و توسعٔه مالی منفی (لیانگ،
 ،)۲۰۰۶و رابطه بین باز بودن تجارت و نابرابری درآمد منفی (رافیندادی و اوزترک)۲۰۱۵ ،۱
فرض شده است.

 ۲.۴تخمین رگرسیون ،تحلیل نتایج ،و ارزیابی مدل

 ۱.۲.۴آزمون همجمعی
برای تعیین وقفٔه بهینه ،معیارهای بیزین-شوارتز ( ،)SCآکائیک )  ( A ICو حنان-کویین
)  (HQبهکار برده میشود .جدول ( )۴نتایج آزمونهای تعیین وقفٔه مدل را نشان میدهد.
جدول ۴
آزمون تعیین وقفٔه بهینه برای مدل F1
وقفه

HQ

SC

AIC

۰
۱
۲

۷۲٫۷۷
۶۰٫۲۸
*۶۰٫۲۳

۷۲٫۹۸
*۶۱٫۹۱
*۶۳٫۲۸

۷۲٫۶۶
۵۹٫۴۲
*۵۸٫۶۲
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همانطور که در جدول ( )۱مالحظه شد ،برخی از متغیرها در سطح نامانا بودند؛ بنابراین،
الزم است از وجود رابطٔه همجمعی بین متغیرها اطمینان حاصل شود .بدین منظور ،از آزمون
جوهانسن خواهد شد.

مأخذ :محاسبات پژوهش * نشاندهنده طول وقفه بهینه است.

وقفه

HQ

SC

AIC

۰
۱
۲

۷۴٫۲۵
۶۱٫۲۴
*۶۱٫۸۳

۷۴٫۴۶
*۶۲٫۸۷
*۶۴٫۸۹

۷۴٫۱۵
۶۰٫۳۸
*۶۰٫۲۲

مأخذ :محاسبات پژوهش * نشاندهنده طول وقفه بهینه است.

& Ozturk

1Rafindadi
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جدول ۵
آزمون تعیین وقفٔه بهینه برای مدل F2

۷۱۳

بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با تأکید بر عمق مالی و آموزش

نتایج جدول  ۵با توجه به معیار  SCنشان میدهد که طول وقفٔه مناسب برابر با  ۱است.
نتایج جداول ( )۶و ( ،)۷با استفاده از آزمون اثر همجمعی را رد نمیکند و رابطهای بلندمدت
پذیرفته میشود.
جدول ۶
آزمون اثر در همجمعی جوهانسن برای مدل F1
فرضیٔه مقابل

فرضیٔه صفر
r=0

0

r

۰٫۸۶

۲۰۸٫۶۸

۰٫۰۰

r 1

1

r

۷٫۶۴۷۲۲

۰٫۳۴۴۰۸

۱۰٫۸۱۲۷۱

مأخذ :محاسبات پژوهش

جدول ۷
آزمون اثر در همجمعی جوهانسن برای مدل F2
فرضیٔه مقابل

فرضیٔه صفر
r=0

0

r

r 1

1

r

مقدار ویژه

آزمون اثر

P-value

۰٫۸۵
۰٫۳۹

۱۲۵٫۰۶
۲۳٫۹۲

۰٫۰۰
۰٫۲۰

مأخذ :محاسبات پژوهش
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مقدار ویژه

آزمون اثر

P-value

نتایج برآورد رابطٔه بلندمدت بین متغیرهای مدلهای  F1و  F2در الگوهای زیر ارائه شده
است .اعداد داخل پرانتز آمار  tرا برای هر ضریب نشان میدهد .همانطور که نتایج نشان
میدهد ،متغیرها معنادار و آثاری متفاوت در نابرابری درآمد در ایران دارد:

)(۴٫۴۸

)(۲٫۸۵

)(−۷٫۶۱

)(−۳٫۵۵

)(۲٫۴۵

)(۶٫۴۵

()۱۲
𝑡GINI2 = ۰٫۸۹ + ۲ × ۱۰−۷ 𝑐𝑜𝑛 + ۰٫۵۲𝑚 − ۰٫۰۰۰۰۲𝑔 − ۰٫۰۴𝑓 + ۳ × ۱۰−۹ 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑦 + ۰٫۰۰۱
)(۳٫۰۶

()۱۳

)(۸٫۶۳

)(−۴٫۸۴

)(−۴٫۳۲

)(۸٫۲

)(۶٫۴۵
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𝑡GINI1 =۰٫۰۵۹+۳×۱۰−۷ 𝑐𝑜𝑛+۰٫۰۸۳𝑚−۰٫۰۰۰۱𝑔−۰٫۰۵۰۲𝑓+ ۱×۱۰−۹ 𝑠+۰٫۰۰۱
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جدول ۸
تصحیح خطای الگوی F1
ECt-1
))d(gini(-1
))d(con(-1
))d(m(-1
))d(g(-1
))d(f(-1
))d(s(-1
))d(t(-1
ضریب تعیین

- ۰٫۵۷
۰٫۲۲
- ۰٫۰۰۰۰۰۰۱
۰٫۰۰۲
- ۰٫۰۰۰۰۰۵
۰٫۰۷
- ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲
- ۰٫۰۰۰۴

- ۲٫۶۳
۰٫۹۲
- ۰٫۸۹
۰٫۰۳
- ۰٫۶۷
۱٫۲۲
- ۰٫۷
۰٫۵۲

مأخذ :محاسبات پژوهش

R2=۰٫۲۴
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نتایج مقاله در هر دو مدل نشاندهندٔه رابطٔه منفی بین توسعٔه مالی و نابرابری است؛
بنابراین ،با افزایش عمق مالی (توسعٔه مالی) انتظار میرود نابرابری درآمد کاهش یابد؛
بنابراین ،توجه به واسطههای مالی در کشور و کمک به رشد و بهبود آنها منجر به توزیع
عادالنهتر درآمد و کاهش نابرابری خواهد شد .درواقع ،توسعٔه دهنده مالی بیشتر باعث
دستیابی بیشتر افراد با سطح درآمدی پایین به منابع مالی (بانک و غیره) و سرمایهگذاری
بیشتر میشود .از این طریق ،قدرت درآمدزایی آنها و درنتیجه درآمدشان افزایش یافته و
نابرابری درآمد در جامعه کاهش مییابد .همچنین ،رابطه بین تحصیالت آموزش عالی و
نابرابری درآمد در رابطٔه ( )۱مثبت است .لذا ،افزایش سطح آموزش در اقتصاد ایران بهدلیل
مشکالت ساختاری و نهادی (شاید کیفیت تحصیالت و بازار کار) ،نابرابری درآمد را افزایش
می دهد؛ اما تحصیالت رابطه بین تحصیالت مقطع ابتدایی و نابرابری درآمد در رابطٔه ()۲
منفی است .این نتیجه با مطالعٔه سون و کاسکن ( )۲۰۱۶سازگار است .نتایج نشان میدهد
رابطه بین حجم پول و نابرابری مثبت است .ازاینرو ،افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران
نابرابری درآمد را افزایش داده است .رابطه بین تولید ناخالص ملی و نابرابری منفی و
موردانتظار است؛ بنابراین ،با افزایش تولید ناخالص ملی نابرابری درآمد در اقتصاد ایران
کاهش مییابد.
برآورد پارامترهای کوتاهمدت روابط بین متغیرها در جدول ( )۸ارائه شده است:
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جدول ۹
تصحیح خطای الگوی F2
ECt-1
))d(gini(-1
))d(con(-1
))d(m(-1
))d(g(-1
))d(f(-1
))d(s(-1
))d(t(-1
ضریب تعیین

- ۰٫۳۷
۰٫۰۶
- ۰٫۰۰۰۰۰۰۱
- ۰٫۰۹
- ۰٫۰۰۰۰۰۲
- ۰٫۰۹
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۳
- ۰٫۰۰۰۹
R2=۰٫۲۶

- ۲٫۵۸
۰٫۳۱
- ۱٫۴۶
- ۱٫۶۹
- ۰٫۴۰
- ۱٫۲۷
۱٫۹۳
- ۱٫۱۲

مأخذ :محاسبات پژوهش

نتایج الگوی تصحیح خطای مدلهای  F1و  F2در جدول ( )۹نشان میدهد که اثر عوامل
مذکور در کوتاهمدت در نابرابری درآمد قابلبررسی و معنادار نیست و عوامل مذکور فقط در
طول زمان و در بلندمدت میتواند آثار خود را در نابرابری درآمد نشان دهد.

 ۵نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.42.4.4

محققان بر این باورند که نظامهای مالی نقشی مهم در ایجاد فرصتهای برابر برای افراد و
کاهش نابرابری ایفا میکند؛ اما بررسی وقایع اقتصادی جوامع حاکی از آن است که حتی
درصورت توسعٔه مالی نیز ممکن است نابرابری کاهش نیابد و این بهدلیل دسترسی نداشتن
به خدمات و تولیدات مالی برای همگان است .بهعبارتدیگر ،اگر توزیع خدمات مالی در سطح
جامعه بهگونه ای باشد که افراد فقیر در مقایسه با باقی جمعیت ،دسترسی کمتری به این
خدمات داشته باشند ،توسعٔه مالی نهتنها نابرابری و فقر را کاهش نخواهد داد ،بلکه ممکن
است در جهت عکس عمل کند و آن را افزایش دهد .از طرفی ،توسعٔه مالی تنها یکی از عوامل
اثرگذار در نابرابری درآمد نیست و عوامل دیگری چون تولید ،آموزش ،حجم پول ،و ...نیز در
آن اثرگذار است که باید میزان تأثیر آنها سنجیده شود .در این راستا ،مطالعٔه حاضر به بررسی
اثر عوامل توسعٔه مالی (مطالعٔه حاضر شاخص عمق مالی را بهعنوان توسعٔه مالی در نظر گرفته
است) ،حجم پول ،آموزش (شامل دو متغیر آموزش عالی و آموزش مقطع ابتدایی) ،تولید،
مصرف ،و آزادی تجاری پرداخت.
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فهرست منابع
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با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،میتوان بر اثرگذاری توسعٔه مالی در
نابرابری درآمد صحه گذاشت و برای کاهش نابرابری درآمد ،آن را در سیاستهای اصلی
سیاستگذاران قرار داد .البته برای ارائٔه چنین سیاستی باید عامل عمق مالی را در
سیاستهای بانکی مدنظر قرار داد و آن را بهگونهای افزایش داد که منجر به دسترسی آسانتر
اقشار ضعیف به منابع مالی و درنتیجه سرمایهگذاری بیشتر شود .پیشنهاد دیگری که در
راستای کاهش نابرابری درآمد میتوان ارائه داد ،توجه بیشتر سیاستگذاران به امر آموزش
است.
نتایج حاکی از تفاوت آثار دو متغیر آموزش عالی و آموزش مقطع ابتدایی در نابرابری درآمد
است .مقایسه آثار این دو متغیر در ضریب جینی ،این پیام سیاستی را برای سیاستگذار فراهم
میکند که برای کاهش نابرابری درآمد ،باید تمرکز عمدٔه خود را بر آموزش در مقطع ابتدایی
(در مقایسه با آموزش عالی) قرار دهد .از دالیل تمایز در آثار آموزش در مقاطع مختلف در
نابرابری درآمد میتوان بیان کرد که در سالهای اخیر شاهد ورود حجمی عظیم از جوانان به
دانشگاهها و گسترده کردن فیلتر ورودی بودهایم؛ که این خود منجر به کمّی شدن آموزش و
توجه نکردن به کیفیت مدرک شده است .ازاینجهت ،افزایش سالهای تحصیل نهتنها به
کاهش نابرابری کمک نکرده است ،بلکه آن را افزایش هم داده است؛ بنابراین ،پیشنهاد
میشود درجهتِ کاهش نابرابری و توزیع عادالنهتر درآمد ،این سیاستها موردبازنگری قرار
گیرد و سعی شود به کیفیت آموزش توجه بیشتر مبذول شود.

جابری خسروشاهی ،نسیم؛ محمدوند ناهیدی ،محمدرضا؛ و نوروزی ،داوود (« .)۱۳۹۱تأثیر توسعٔه
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