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  مقدمه-1
رسـیدن بـه    هاي توسعه در ابتدا بر رشد اقتصادي تأکید داشـته و حتـی رشـد را بـراي    تئوري

امـا نتـایج بـه دسـت آمـده از مطالعـات نظـري و        . دانسـتند برابري بیشتر درآمد ضروري مـی 
تجربی انجام شـده در کشـورهاي در حـال توسـعه از جملـه کشـورهاي آمریکـاي التـین و         

دهـد کـه رشـد    هاي اخیر که هدف خود را رشد قرار داده بودنـد، نشـان مـی   آفریقا در سال
رغم موفقیت نسبی آنهـا در رشـد   با کاهش نابرابري نبوده است و علی اقتصادي لزوماً همراه

اقتصادي، وضعیت آنها چندان بهبود نیافته اسـت، زیـرا فوایـد رشـد اقتصـادي عمـدتاً عایـد        
  ).284، 1386داوودي و براتی، (ثروتمندان شده است 

مهـم   هـاي اصـلی و  ، توزیع درآمد یکـی از دغدغـه  کشورهادر ایران نیز همچون تمامی 
 توجه مورد فقر و اجتماعی عدالت مسایل دید از باشد و چون غالباً توزیع درآمددولت می

مشکل  این رفع براي مدتکوتاه هايحل راه تا است شده موجب امر همین گیرد،قرار می
درونـی   نیروهاي مقاومت خاطر به درآمد، توزیع نابرابري پدیده که حالی شود؛ در توصیه

عوامـل   شـناخت  بـدون  و مـدت کوتاه هايسیاست اجراي و دهدمی نشان خود از پایداري
دهمـرده و  (دارد  دنبـال بـه  اقتصادي رشد و درآمد توزیع بر نامطلوبی پیامدهاي تأثیرگذار،
 عوامـل  بایـد  درآمـد  ناعادالنـه  توزیـع  مشکل با براي مقابله بنابراین). 27، 1389همکاران، 

 اقدام درآمد توزیع بهبود راستاي در مناسب، هاياتخاذ سیاست با و شناخت را آن بر مؤثر

  . نمود
ي مـالی اسـت زیـرا مطالعـات     یکی از عوامـل مـؤثر بـر توزیـع درآمـد شـاخص توسـعه       

اي تواند عامل بـالقوه هاي مالی میدهند که عملکرد مناسب سیستماقتصادي و مالی نشان می
کارآیی اقتصادي و در نتیجـه رشـد اقتصـادي    براي افزایش انباشت سرمایه فیزیکی، افزایش 

ش شود سرمایه اضافی بـه بهتـرین مسـیر اسـتفاده ا    زیرا سیستم مالی کارا باعث می. بلندمدت باشد
   ).3، 2010باتو و همکاران، (هدایت شود 

ي در این مطالعه سعی شده است تا با توجه به مبانی نظري موجـود اثـر شـاخص توسـعه    
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مـورد بررسـی و تجزیـه و تحلیـل      1352-87هـاي  د در ایران بین سالمالی روي توزیع درآم
از الگـوي خـود    اثـر مـدت و بلندمـدت ایـن    همچنین براي بررسـی رابطـه کوتـاه   . قرار گیرد

  . استفاده شده است  1هاي گستردهتوضیح با وقفه
دوم، ادبیـات   بخـش  در مقدمـه  از ایـن شـرح اسـت کـه پـس      بـه  مقاله این سازماندهی

شـود؛  ي مالی و توزیع درآمد و ارتباط بین آنهـا بیـان مـی   شاخص توسعه به مربوطموضوع 
       سـپس مطالعــات تجربــی صــورت گرفتــه در دو حــوزه مطالعــات خــارجی و داخلــی مــرور 

دارد کـه در دو بخـش تنظـیم شـده      اختصـاص  نظـر  مـورد  الگوي چهارم به بخش. شودمی
شـوند سـپس روش بـرآورد مـدل توضـیح داده      ابتدا مدل تحقیق و متغیرها معرفی می. است

هاي تحقیق و همچنین آزمون هاي یافته پنجم به تخمین مدل و تجزیه و تحلیل بخش. شودمی
 گیري و پیشنهادهاي سیاستینیز نتیجه پایانی دارد و در بخش ثبات ساختاري مدل اختصاص

  .شودارائه می

  مبانی نظري -2

  ي مالیمفهوم شاخص توسعه) 2-1
شود که در آن ارائه خـدمات مـالی توسـط مؤسسـات مـالی      ي مالی به وضعیتی اطالق میتوسعه

  . مند می شوندیابد و همه افراد جامعه از یک انتخاب وسیعی از خدمات بهرهافزایش می
. باشددر حقیقت توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهاي مالی می

 بازار چهار از )سرمایه پول و( بازار دو و مدرن اقتصادهاي سکهدوم  روي مالی بخش

 این .گیردمی بر در را )سرمایه و پول کار، بازارهاي کاال، شامل( اقتصاد در موجود اصلی

 هايبخش همه به منابع بهینه در تخصیص ايواسطه مفید نقش کردن ایفاصورت  در بخش

 بلندمدت رشد در ايعمده سهم ،)و کار کاال بازارهاي شامل( واقعی بخش جمله از اقتصاد

  .)56، 1388راستی، (دارد  اقتصادي

                                                
1. Autoregressive Distributed Lags (ARDL) 
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 چهـار  از توزیـع  درآمـد   بـر  ي مـالی توسـعه  اثرگـذاري  مختلـف  هايکانال بررسی جهت

  :شودمی استفاده شاخص
1هـاي نقدشـدنی  بـدهی  هايشاخص) الف

)( 313

GDP
Mو

GDP
M

GDP
M

:  شـدن  پـولی 

 ولی. است موثر اقتصادي رشد بر باشد، سرمایه بازار توسعه نشانگر کهصورتی  در اقتصاد،

 دارایی سبد مدیریت و اعتبارات کاراي تخصیص دارد، اهمیت بیشتري مالی نظام در آنچه

 بـازار  یـافتگی  توسعه میزان گیرياندازه براي مناسب چارچوب، شاخص این در .باشدمی

شـاخص  نمونـه،  عنـوان  بـه  .اسـت  نقـدینگی  کمتـر درجـه   بـا  پول تعریف از استفاده مالی،

GDP
M  همچنـین، . باشد شدن اقتصاد درجه مالی گیرياندازه براي مناسبی معیار تواندمی  3

 در البته .اندکرده استفاده  M3و   M2شاخص واسطه مالی از  براي )1993( 2لوین و کینگ

 است، با نیز نقدي هايدارایی شامل  M3است ولی چون  M3 با  اولویت مطالعات، اینگونه

  .یافت دست ي مالیمناسب توسعه شاخص به توانمی آن از M1 کردن  کسر
 GDPاز  درصـدي  صـورت  بـه  خصوصـی  بخـش  بـراي  شـده  مهیـا  مـالی  اعتبـارات ) ب

:(Cre/GDP) آن محاسبه در دولتی بخش اعتبارات که است آن شاخص این مهمترین مزیت 

 سـرمایه گـذاران   به مالی وجوه دهیجهت در مالی هايواسطه بنابراین، نقش .شود نمی منظور

  .می دهد نشان بهتر را خصوصی بخش همچنین مشارکت و خصوصی بخش
 (M2/GDP):از  درصدي صورت به بانکی بخش توسط شده مهیا مالی اعتبارات )ج

GDP و اتاطالعـ  توسـعه،  حـال  در کشـورهاي  بـانکی  غیـر  بخـش  اینکـه در  به توجه با 
 اعتبـارات  اعطـاي  چگـونگی  نیسـت،  مالحظـه  و قابل چشمگیر ي مالیتوسعه در نوآوري

 کشـورها  ایـن  مالی يتوسعه براي معیار مناسبی تواندمی خصوصی بخش به بانکی سیستم

  .باشد
  شاخص ي مالی مرکب از جمع سهتوسعه: مرکب مالی يتوسعه شاخص) د

                                                
1. Liquidity liability 
2. King and Levine (1993) 
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) GDP 2از  درصـدي  صـورت  بـه  خصوصـی  بخـش  بـراي  شـده  مهیـا  مـالی  اعتبارات )1 
 هايشاخص) GDP ،3از  درصدي صورت به بانکی بخش توسط شده مهیا مالی اعتبارات

این شاخص بر خالف دیگـر  . آیدبدست میGDP از  درصدي صورت نقدشدنی به بدهی
مالی  يتوسعهگیرند، همه وجوه مالی را در نظر می يها که تنها یک وجه از توسعهشاخص

  ).13 ،1388راسخی و رنجبر، (گیرد را در نظر می

  درآمد توزیع) 2-2
 درآمـد وي  حسب بر توانمی را )گروه(فرد هر اقتصادي شرایط محققان از ايعده نظر به

ایـن   بر .نمود درك را تفاوتها توانمی درآمد توزیع نحوه مقایسۀ با بنابراین کرد؛ مشخص
اسـت   مختلف هايگروه و اشخاص اقتصادي شرایط در تفاوت از عبارت نابرابري، اساس

   ).154 ،1388خداداد کاشی و حیدري، (
ضریب جینـی   آماري، نظر از. است جینی درآمد ضریب نابرابري شاخص ترینمتداول

 نـابرابري  انـدازه  حـداکثر  به جامعه در درآمد توزیع نابرابري اندازه نسبت عبارت است از

این ضریب بـین صـفر و یـک متغیـر     . ناعادالنه کامالً درآمد توزیع کی ممکن در درآمدي
تر و تر باشند، یعنی توزیع ثروت عادالنهاست و هر چه اعداد به دست آمده به صفر نزدیک

نی ثروت در دست اقشار ثروتمند محـدود شـده اسـت و    عتر باشند، یهر چه به یک نزدیک
بـه عبـارت دیگـر، ضـریب جینـی      . کنـد یدا مـی توزیع درآمد به سمت نابرابري بیشتر سوق پ

دهـد کـه تمـام افـراد جامعـه تقریبـاً از سـطح درآمـد یـا ثـروت یکسـانی            کوچک نشان می
دهد یک نفر تمام ثـروت را در اختیـار   برخوردار هستند، در حالی که ضریب یک نشان می

  ). 5، 1390قنبري و همکاران، (دارد و سهم مابقی از ثروت تقریباً صفر است 

  ي مالی و توزیع درآمدرابطه بین توسعه) 2-3
هاي مختلف توزیع درآمـد را  ي مالی از کانالدهند که توسعههاي اقتصادي نشان میتئوري

و نابرابري دو دیـدگاه وجـود دارد    مالی يي توسعهدر مورد رابطه. دهدتحت تأثیر قرار می
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 1وود و جوانـوایس توسـط گـرین  یـک مکتـب کـه    . انـد که در دو مکتب مختلف ارائه شده
معکـوس   Uي مالی و نـابرابري بـه شـکل   کند ارتباط بین توسعهارائه شده، ثابت می) 1990(

مطـرح شـد   ) 1993( 3و گـالر و زیـرا  ) 1993( 2است و مکتب دوم که توسط بنرجی و نیومن
  .ي مالی و نابرابري استبیانگر ارتباط خطی بین توسعه

  وود و جوانوایسگرینمعکوس  Uفرضیه منحنی ) الف
ي مالی و توزیع درآمد را ارائه معکوس بین توسعه U اي به شکلنخستین مکتب، رابطه

و نـابرابري   مـالی  يوود و جوانوایس، رابطه بین توسعهپیشگامان این مکتب، گرین. دهدمی
اي از عوامـل  اقتصـادي را بـا زنجیـره   . را در چارچوب یک مدل رشد درونزا مطرح کردنـد 

عامـل اقتصـادي    tدر دوره . در نظر بگیرید) 1و  0(قتصادي قابل تمایز در دو دسته متفاوت ا
 it گـذاري و سـرمایه  ctمصـرف   است، براي تخصیص ثروت خود بین ktکه صاحب ثروت 

شرایط حداکثر مطلوبیت انتظاري در طـول  . kt = ct+ itکه طوريبه. نمایدگیري میتصمیم
  :اقتصادي به صورت زیر خواهد بودزندگی براي یک عامل 

  )]}([{
0

t
t

t cuEMax 




   ∈  (0, 1)                                          )1 (  
: دو نوع تکنولوژي تولید در ایـن اقتصـاد در دسـترس هسـتند    . در آن نرخ تنزیل است که 

 تولیدي دیگري و سرمایه واحد هر براي δاندك  نسبتاً بازگشت با مطمئن نخست تولیدي

 تکنولـوژیکی  شـوك  صـورت  بـه  توانـد می که باالتر انتظاري با ارزش و باالتر ریسک با

 نشـان  را کلی شوك ,θ( ∈ tθ(که  جایی. شود داده نشان θ)t+ ε t (شکل  به مرکب

),(دهد ومی  εt ∈  آن  در که است خاص شوكE(εt ) = 0 .ایـن،  بـر  افزون 

  . است مثبت مرکب شوك پایین حد که شودمی فرض

گـذاریهاي  سرمایه در اطالعات ضعف مشکل بر تواندمی مالی گرانواسطه و ابزارها توسعه

                                                
1. Greenwood & Jovanovic  (1990) 
2. Banerjee & Newman (1993) 
3. Galor & Zeira (1993) 
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 در و هـا پـروژه  از زیـادي  تعـداد  بـه  مربـوط  اطالعات تحلیل و آوريجمع طریق از پرریسک،

 مـالی،  گـري واسـطه  توسـعه  عـالوه  بـه . نماید غلبه کلی، شوك صحیح میزان بردن بهپی نتیجه

  . نمود خواهد هموار ریسک توزیع طریق از نیز را εtخاص  شوك
 ایـن  طریـق  از مـالی  بـازار  ايهزینه وضعیت) 1978( 1سندتاون نظر با همسو عالوه، به

 .شد خواهد وارد مدل به دارد، وجود مالی بازارهاي به ورود براي qثابت  هزینه که فرض
 بـازار  در فـوري  و واسـطه  بدون اقتصادي عوامل تمامی ورود، این هزینه داشتن نظر در با

 خواهد اقتصادي عوامل به محدود مالی بازارهاي مشارکت در و کنندنمی مشارکت مالی

 یک براي بنابراین، .نماید کفایت اولیه ورود سطح پوشش براي آنها ثروت حجم که شد

 نمـود؛  بنـدي گـروه دسـته   دو در تـوان مـی  را اقتصـادي  عوامل تمام مشخص، زمانی دوره

در  حاضـر  حال در که عواملی و دارند مشارکت مالی بازار در حاضر حال در که عواملی
  . ندارند مشارکت مالی سیستم

 گـذاري سـرمایه  بـه  تصـمیم  اگـر  ندارند، مشارکت مالی بازارهاي در که عواملی براي

 حاصـل  آنگـاه  نماینـد، t دوره  در ریسک پر تکنولوژي در tخود  از پورتفولیوي بخشی

 :بود خواهد )2( رابطه صورت بهt + 1 دوره  ابتداي در گذاريسرمایه

 )2   (        
 مشـارکت  مـالی  بازارهاي در که افرادي ثروت که دهدمی نشان ضمنی طور به رابطهاین 

 .پذیردمی تأثیر خاص شوك به مربوط نااطمینانی از توجهی قابل طور کنند، بهنمی

 اقتصـادي  عامل یک نمایند،می مشارکت مالی بازارهاي در که اقتصادي عامالن براي

 مـالی  سیستم در گذاريسرمایه واحد هر ازاي بهr(θt ) موعود  سرمایه تواند، بازگشتمی

 تصـمیم  گذاريسرمایه هايپروژه بین که هستند مالی گرانواسطه این و آورد دست به را

 مجموعـه  از آنهـا  پیشـرفته  تحلیـل  و تجزیـه  بـر اسـاس   مـالی  منـابع  تخصـیص  و گیرندمی

 سرمایه  حجم که اقتصادي یک عامل ثروت بنابراین،. گیردمی صورت موجود اطالعاتی

                                                
1. Townsend (1978) 

])1()([1  tttttt ik 
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it دوره  در راt دوره در نماید،می گذاريسرمایه مالی بازارهاي در t + 1 خواهـد  عبارت 

  :از بود
)3    (                                                                 

 θt کلـی   شـوك  بـه  توجه با تنها سرمایه بازگشت تابع ،)3( رابطه در که داشت توجه باید
   .است شده هموار مالی هايواسطه وسیله به εt خاص  شوك که نوشته شده است، چرا

 به v(k)عبارت  مالی و بازار از خارج اقتصادي عامل ارزش تابع عنوان به w(k)عبارت  

 و شودمی گرفته نظر در نمایدمی شرکت مالی بازار در که اقتصادي عامل ارزش تابع عنوان
 .است εو  θتجمعی  توزیع تابع دهندهنشان ترتیب به G(θ)و  F(θ)عالوه  به

 مـالی  بـازار  از خـارج  اقتصـادي  عامـل  براي گذاريسرمایه سر بر گیريتصمیمt دوره  در

 : است زیر تابع کردن بیشینه تأثیر تحت

)4     (  

 صورتبه توانمی را باال رابطه نمایندمی مشارکت مالی بازار در که اقتصادي عوامل براي

 :نوشت )5( رابطه

)5                       (  
  
 

تعریف شده و در آن براي هـر حجمـی از    Wبدون وابستگی و مراجعه به  V، )4( رابطه در
 عوامـل  بـراي  Kکـه   دهـد می نشان امر این. بود خواهد K ،v(k) > w(k)گذاري سرمایه

 و هسـتند  آن از خـارج  که است افرادي از بهاترگران دارند حضور بازار که در اقتصادي
  . شد نخواهد خارج آن از هرگز مالی بازار یک ورود به از پس فرد یک بنابراین،

 و مـالی  بخـش  بـین  پویـایی  رابطـه  )1990( جوانـوایس  و وودگـرین  نظري الگوي در

)(1 ttt rik 

])1()([:  
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 هـاي واسـطه  کـه  زمانی توسعه، ابتدایی سطوح در .شودمی تصویر  توزیع درآمد نابرابري

 میـانی  سـطوح  در پـذیرد، مـی  صورت آرامی به رشد اقتصادي اند،یافته توسعه کمتر مالی

 بخـش  توسـعه  و تعمیـق  و تـر سـریع  رشد اقتصادي با همراه درآمد توزیع نابرابري توسعه،

 حـاکم  ايیافتـه  توسـعه  و کـامالً  گسترده مالی ساختار که هنگامی و یابدمی افزایش مالی

  .شودمی ثبات با احتماالً و یافت خواهد کاهش درآمد نابرابري میزان است،
 Uشـکل   بـه  ايرابطـه  کـه  بینـی کردنـد  پـیش ) 1990( جوانـوایس  و وودبنابراین گرین

  اسـت  ممکـن  کـه  طـوري  بـه  دارد؛ وجـود  درآمـد  توزیـع  و مـالی  يتوسعه بین معکوس
ي ایـن امـر تـا زمـانی کـه توسـعه      . دهـد  را افـزایش  نـابرابري  دوره ابتداي مالی در يتوسعه

اقتصادي به مرحله میانی برسد، تمایل به کاهش خواهد داشت و بعد از آن تا مرحله تکمیل 
توسعه، نابرابري درآمدي کاهش خواهد یافت؛ زیرا بیشتر کـارگزاران خواهنـد دیـد کـه بـا      

  .یابددرآمدشان افزایش می افزایش دسترسی آنان به بخش بازارهاي مالی،
  

  
  
  
  
  

  

  ي درآمديرو نابراب اقتصاديي توسعه): 1(شکل 
 

  ي خطی بین بخش مالی و نابرابري توزیع درآمدرابطهفرضیه ) ب
جوانوایس، برخی دیگر از صـاحب نظـران نظیـر     و وودمعکوس گرین Uفرضیه  خالف بر

 و مالی يتوسعه بین خطی و منفی ايرابطه) 1993(زِیرا  و گالر و )1993(بنرجی و نیومن 
 .کنندمی تصویر درآمد توزیع نابرابري

منحنی 
اصلی 

 کوزنتس
 بی معنی

 بی معنی

درآمد 
متوسط 
 به پایین

درآمد 
متوسط 

 به باال

درآمد 
ــد  پایین درآمـــ

 سرانه     

 درآمد باال     

 ضریب جینی
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 در گـذاري سرمایه که اقتصادي در را درآمد توزیع پویاي الگوي )1993(زِیرا  و گالر

 عوامـل  آن در کـه  اقتصـادي  .نماینـد مـی  سـازي اسـت، مـدل   تمیـز  و غیر قابـل تقسـیم   آن

 مـرتبط  یکـدیگر  بـا  ارث طریـق  از هانسل ثروت و کنندزندگی می دوره دو در اقتصادي

 در ینکـه ا یـا  کننـد،  کـار  ساده کارگرانصورت  به دوره دو هر در توانندمی  افراد .است

 دوم دوره در سپس نماید و گذاريسرمایه خویش انسانی سرمایه در زندگی نخست دوره

 دلیـل اشـکاالت   بـه  اسـت  ممکن هرچند .شوند مشغول کار به ماهر کارگر یک عنوان به

 از کـه  افـرادي  بـراي  انسـانی  سرمایه در گذاريسرمایه فرصت مالی، بازارهاي در موجود

 الزم اعتبـار  آوردن دسـت  بـه  توانـایی  شکل هر به یا و بوده برخوردار توجهی ارثیه  قابل

 ولـی  نباشـد،  فراهم نیز دارند را انسانی سرمایه در گذاريوجوه سرمایه دادن پوشش براي

 انسانی، سرمایه در گذاريسرمایه به قادر کافی برخوردارند ارثیه از که آنها شودمی فرض

 .هستند نخست دوره در

 تکنولـوژي  بـا دو  را مصـرفی  کـاالي  یـک  تنهـا  کـه  بگیریـد  نظر در را اقتصادي حاال

مهـارت   به که تولیدي تکنولوژي دیگري و افراد مهارت از استفاده مبناي بر یکی متفاوت
و   wsترتیـب   به و بوده ساده متفاوت و ماهر کارگران دستمزد .نمایدمی تولید ندارد، نیاز
wu بیش توجهی قابل شکل به ماهر کارنیروي دستمزد که طوري به شوند؛می گذارينام 

 دو در که yثروت  با اقتصادي عامل یک (ws >> wu).است ساده کارنیروي دستمزد از

 را bمیـزان   بـه  ارثی و کرده مصرف دوم دوره در تنها را cنماید، مقدار می زندگی دوره

  . b = y – c : که طوري بهگذارد، می جاي به فرزندانش براي
 شـود و فـرض  گـذاري مـی  نـام  hنیز  انسانی سرمایه در گذاريسرمایه براي الزم وجوه

 از بزرگتـر  کـه  پردازنـد مـی  را iبهـره   نرخ نمایند،می استقراض که وقتی افراد که شودمی

  . کننددریافت می دادن قرض هنگام در که است rبهره  نرخ
 حـل  بنـابراین  باشد،  U = cαb1_αصورت  به فرد هر مطلوبیت تابع که شود می فرض

 = *Uو  b* = (1− α)yصـورت   بـه  y = c + b قید  با فرد مطلوبیت مسأله حداکثرسازي
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θy بود که  خواهدθ = αα (1− α)1−α. ،مقـدار  کـه  اقتصادي عامل یک مطلوبیت بنابراین 
x نماید نمی انتخاب را انسانی سرمایه در گذاريو سرمایه گذاردمی ارث به را(U*

u (x))  
   : شود نوشته زیر صورت به تواندمی

)6        (  
  

در  گـذاري سـرمایه  براي نیاز مورد سرمایه میزان از بیش میراثی با اقتصادي عامل یک اگر
وي  مطلوبیـت  نمایـد،  انتخـاب  را انسـانی  سـرمایه  در گـذري سـرمایه   ( x ≥ h )آمـوزش  

(U*
sl) بود خواهد صورت زیر به:  

 )7     (    
  

 انسانی سرمایه در گذاريسرمایه افراد، که دریافت توانمی )7( و )6( هايرابطه اساس بر

*U اگـر    تنها و اگر نمایند،انتخاب می را
sl ≤ U*

u . ،بـه  تـوان مـی  را شـرط  ایـن  همچنـین 

  .نوشت نیز  ws – h(1+r) ≥ wu (2+r) صورت
 از نـاگزیر  انسـانی  سـرمایه  در گـذاري سـرمایه  انتخاب براي که x ≤ hارثیه  با فردي براي

  :بود خواهد زیر صورت به ( x ≤ h )وي  مطلوبیت تابع است، گرفتن قرض
)8(    
  

 انسـانی  سرمایه در گذاريسرمایه هستند، گرفتن رضق به مجبور تحصیل براي که کسانی

*U اگر  تنها و اگر د،ننمایانتخاب می را
sb ≤ U*

u .ایـن  )8( و )6( هـاي رابطـه  بـه  توجه با 

  :شود نوشته) 9(رابطه  صورت به تواندمی شرط
)9(  

 تنهـا  کـه  دهـد مـی  نشـان  رابطه این

 بـه  و گـذاري نمـوده  سـرمایه  انسـانی  سـرمایه  در کـافی،  ارثیـه  مقـادیر  بـا  اقتصادي عوامل

 Xt اگـر   .مانـد  خواهنـد  باقی مهارت بدون افراد سایر و شد خواهند تبدیل ماهر کارگران
 بـراي  مانـده بـاقی  ارثیـه  باشـد، t زمـان   در شده متولد فرد به رسیده ارثیه میزان دهندهنشان

])1)([()(*
uuu wrwxxU 

])1)([(*
ssl wrhxU  

])1)([()(*
ssb wihxxU  

ri
thwrwfx
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  :شود نوشته زیر صورت به تواندمی (b(x))وي  فرزندان
)10(  

                  (1-α) [xt + wt )(1+r) + wu]  if: xt < f  
b (xt) =    (1-α) [(xt + h )(1+r) + ws]  if: f<xt < h .  
                  (1-α) [(xt - h )(1+r) + ws]  if: xt  ≥ h 

  

 بلندمـدت  در ثـروت  اولیه توزیع که دهدمی نشان دارد و مهمی کاربردهاي نتیجه این

 میان در شده بدل و رد ارث طریق از درآمد توزیع نابرابري و است مؤثر درآمد بر سطوح

 پـر  افـراد  افـراد،  از گروه دو بین ثروت بلندمدت در .شد خواهد دایمی و دارادامه هانسل

 تقسـیم  هسـتند،  سـاده  کـارگران  که درآمد کم افراد هستند و ماهري کارکنان که درآمد

 فقیـر  گروهی و هستند باالتر سطوح آموزش با هاییخانواده که ثروتمند گروهی. شودمی

 .ترپایین آموزش سطوح با

 بـراي  را مـالی  منـابع  بـه  آسـانتري  دسترسـی  و تـر وسـیع  سـطوح  مالی بازارهاي توسعه

 کـه  اعتباري هايمحدودیت مالی يتوسعه با همگام .کرد خواهد فراهم هاي فقیرخانواده

 کـاهش  بـه  امـر  ایـن  و شـد  خواهـد  برداشـته  هسـتند،  آن مواجه با درآمد کم خانوارهاي

  .نمود خواهد کمک درآمد توزیع نابرابري
در مجمـوع، هـر   .انـد مشابهی را در مدل خود ارائه کردهنیز نظر ) 1993(بنرجی و نیومن 

ي مـالی و نـابرابري   ي منفـی و خطـی را بـین توسـعه    هاي تئوریکی یک رابطهدوي این مدل
ي مـالی، بـا رفـع نـواقص بـازار      ي بازار مـالی و مداخلـه  کنند، که در آن توسعهبینی میپیش

گذاري کردن و سرمایه ه آنان در قرضهاي بیشتر براي فقرا، بسرمایه و فراهم نمودن فرصت
هایی با بازدهی باال، به بهبود و پیشـرفت توزیـع درآمـد کمـک     براي سرمایه انسانی یا پروژه

  ).3-6، 2006، 1لیانگ(کنند می

                                                
1. Liang (2006) 
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  پیشینه تحقیق -3
ي مالی و توزیع درآمد انجام گرفته است که در مطالعات زیادي در زمینه ارتباط بین توسعه

  :  شوداز آنها اشاره می زیر به برخی
بررسـی تغییـرات دائمـی و مـوقتی      "اي تحـت عنـوان   مطالعـه  در) 1998( 1همکـاران  و لـی 

 اسـتفاده  درآمد با توزیع نابرابري کاهش در مالی بخش توسعه اهمیت "نابرابري درآمدي

-1994 دوره در توسـعه  حـال  در و یافتـه توسـعه  کشـور  40 بـه  مربـوط  تابلویی هايداده از
 نتایج .داده اند قرار تأیید موردرا  (OLS)با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی  1947

  .است ارتباط در ترنابرابري پایین با قویاً یافته توسعه مالی بازارهاي که است آن از حاکی
ــارانش  ــالرك و همک ــه) 2003( 2ک ــوان در مطالع ــت عن ــابرابري    "اي تح ــالی و ن ــش م بخ

هاي پانل که هم مربـوط بـه کشـورهاي در حـال توسـعه و هـم       بکارگیري دادهبا  "درآمدي
ي مـالی بـر   شد، تأثیر توسـعه می1960-1995مربوط به کشورهاي توسعه یافته براي سالهاي 

آنهـا  . بررسـی کردنـد    (OLS)توزیع درآمد را با استفاده از روش حداقل مربعـات معمـولی  
تـري برخـوردار هسـتند،    یافتهاز بخش مالی توسعهبدین نتیجه رسیدند که در کشورهایی که 

هـاي مـالی   نابرابري کمتر است و نیز نابرابري درآمدي همزمان بـا توسـعه بازارهـا و واسـطه    
هـاي خطـی مطـرح شـده بـه وسـیله       بدین ترتیب، نتایج تجربی آنهـا فرضـیه  . یابدکاهش می

دند، با این وجود، آنها هیچگونه بنرجی و نیومن، و گالر و زیرا را قویاً مورد حمایت قرار دا
  .ي مالی و نابرابري پیدا نکردندشکل معکوس بین توسعه Uشاهد و مدرکی در مورد رابطه 

بـا   "ي مالی، نابرابري و فقـر توسعه"اي تحت عنوان در مطالعه) 2004( 3بک، کونت و لوین
مـالی بـر فقـر و    ي به بررسی تـأثیر توسـعه    (OLS)استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
 52آنها با اسـتفاده از یـک نمونـه گسـترده شـامل      . نابرابري در کشورهاي مختلف پرداختند

ي مالی به نفـع  که آیا توسعه به دنبال این بودند 1960-1999کشور مختلف، در دوره زمانی 
                                                
1. Li, et al. (1998) 
2. Clarke, et al. (2003) 
3. Beck, Kunt & Levin (2004) 
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رگـرا  ي مـالی حقیقتـاً فق  از مطالعه آنها نشان داد کـه توسـعه  باشد یا نه؟ نتایج حاصل فقرا می
به عنوان  GDPهاي مالی به بخش خصوصی به اعتبارات داده شده به وسیله واسطه. باشدمی

آنها همچنین در این مطالعه . ي مالی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتشاخص توسعه
تري برخوردارنـد، درآمـد   هاي مالی توسعه یافتهنشان دادند که در کشورهایی که از واسطه

متوسـط رشـد کـرده اسـت و نـابرابري درآمـدي        GDPن دهـک سـریعتر از سـرانه    تریپائین
  .یابدسریعتر کاهش می

بـا اسـتفاده از    "ي مـالی و توزیـع درآمـد   توسـعه "اي با عنـوان  در مطالعه) 2006(لیانگ 
هـاي اسـتانی چـین را طـی     ، دادهGMMو تکنیـک    (OLS)روش حداقل مربعـات معمـولی  

نتیجه تحقیق وي حـاکی از آن اسـت کـه یـک ارتبـاط      . داد مورد بررسی قرار 2000-1986
ي مالی و نـابرابري درآمـدي در هـر دو منطقـه شـهري و روسـتایی       منفی و خطی بین توسعه

  .ي مالی و نابرابري ضعیف استشکل معکوس بین توسعه Uوجود دارد و اینکه ارتباط 
با اسـتفاده از   "مالی و نابرابري يتوسعه"اي با عنوان در مطالعه) 2006( 1مانوئل و بیتنکورت

  (POLS) 2زن حداقل مربعـات مخلـوط  ساله و با استفاده از تخمین 20هاي سري زمانی داده
ي مالی بر نابرابري و استفاده از تفاضالت مرتبه اول متغیرهاي ابزاري، به بررسی تأثیر توسعه

ه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     آنهـا بـ  . پرداختند 1985-1994درآمدي در برزیل در دوره زمانی 
دار در دوره مـورد  ي مالی و گسترش نهادهاي مالی در برزیل، تـأثیري قـوي و معنـی   توسعه

اند از این بررسی بر نابرابري درآمدي داشته، اما این به این معنی نیست که افراد فقیر توانسته
ع ورود افـراد فقیـر بـه    مند شوند؛ زیرا عواملی مانند افزایش نرخ تورم مـان ي مالی بهرهتوسعه

  .این بازارها شده است
ي مالی و توزیـع درآمـد در   توسعه"اي تحت عنوان در مطالعه) 2008( 3کاناوایر و روجا

و تکنیـک    (OLS)با استفاده از روش حداقل مربعات معمـولی  "آمریکاي التین و کارائیب

                                                
1. Manoel & Bittencourt (2006) 
2. Pooled Ordinary Least Squares estimator 
3. Canavire  & Rioja (2008) 
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GMM   ایـن مطالعـه تمـام           ي مـالی و توزیـع درآمـد پرداختـه انـد کـه در       به بررسـی توسـعه
در نظــر گرفتــه شــده اســت و فقــط اعتبــارات ) بیســتکهاي درآمــدي(قســم هــاي درآمــدي 

. انـد  ي مـالی در نظـر گرفتـه   تخصیص یافته به بخش خصوصی را به عنوان شـاخص توسـعه  
شود، بلکه سبب ي مالی سبب رشد اقتصادي میدهد که نه تنها توسعهنتایج تحقیق نشان می

 Qtهـاي درآمـدي بخصـوص قسـم     شود و درآمد تمـام قسـم  زیع درآمدي نیز میافزایش تو
کند؛ یعنی ایـن  را نیز تأیید می 1وودهمچنین این مطالعه نظر گرین. دهدرا افزایش می) فقیر(

ي اقتصـادي معینـی قـرار    افتد که کشور در یک آستانه توسعهاثر مثبت فقط زمانی اتفاق می
  .گرفته باشد

آیـا بـدون هزینـه    : ي مالی و کاهش فقرتوسعه"در تحقیقی با عنوان) 2008( 2گوالمونت
بـا اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات      1966-2000هـاي  طـی سـال   "تواند باشد؟منفعتی می

طور مسـتقیم  ي مالی بهکند که چگونه توسعهبررسی می GMMو تکنیک   (OLS)معمولی
ق رشـد اقتصـادي بـه کـاهش فقـر در      از طریـ  کینن و به طور معکـوس از طریق شرایط مک

نتایج حاکی از آن است که فقرا از توانایی سیستم . کندکشورهاي درحال توسعه کمک می
    گـذاري کسـب  هـاي سـرمایه  و فرصـت  شـوند بانکی براي تسهیل دادوستدهایشان منتفع مـی 

ت مـالی اسـت   ي مالی همراه بـا ثبـا  همچنین توسعه. افتندکنند اما تا حدودي از اعتبار میمی
ي ي مالی براي فقرا مهمتر و بیشتر از هزینـه به هر حال منافع توسعه. که براي فقرا مضر است

  .آن است
مـدارك  : ي مالی، رشد اقتصادي و نـابرابري توسعه"اي با عنوان در مقاله) 2008( 3سکر

مروري بر مطالعات تجربی اخیر مبنی بر ارتباط  "رائیبابدست آمده از آمریکاي التین و ک
هاي پویا و روش نتایج تحقیق وي با استفاده از داده. ي مالی و نابرابري درآمدي داردتوسعه

ي مالی براي رشد اقتصادي مهـم و ضـروري   توسعه مقطعی بین کشوري، حاکی از آنند که

                                                
1  . Greenwood 
2. Guillaumont (2008) 
3. Sucre (2008) 
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. ي مالی عامل کاهش نابرابري استعهدهند که توساکثر مدارك و مطالعات نشان می. است
  .کندي مالی با رشد سریع و کاهش نابرابري درآمدي به کاهش فقر کمک میزیرا توسعه

 و مـالی  بخـش  رابطـه  "ي مـالی و نـابرابري   توسـعه "در تحقیقـی بـا عنـوان   ) 2009( 1آنـگ 
فاده از روش بـا اسـت   کشور این زمانی سري هايداده به توجه با و هند کشور در را نابرابري

      نشـان  نتـایج . انـد نمـوده  بررسـی  1951-2003دوره  در (VAR)خـود رگرسـیون بـرداري    
 قابل نقش این عامل مالی، يتوسعه متفاوت هايگرفتن شاخص نظر در با حتی که دهدمی

  .است درآمد داشته توزیع نابرابري کاهش در توجهی
: ي مـالی و توزیـع درآمـد   توسـعه "عنـوان اي تحـت  در مطالعـه ) 2010( 2باتو و همکاران

کشـور آفریقـایی طـی     22هـاي مقطعـی   با اسـتفاده از داده  "مدارکی از کشورهاي آفریقایی
، (GMM)یافته هاي گشتاورهاي تعمیمبا استفاده از روش تخمین زن 1990-2004هاي سال

     نتــایج . ي مــالی از چــه طریقــی بــا توزیــع درآمــد رابطــه داردکننــد کــه توســعهبررســی مــی
دهنـد نـابرابري   دهد زمانی که کشورها بخش مالیشان را توسعه میهاي آنها نشان میتخمین

همچنـین  . یابد که نتیجه حاصله مطابق مبانی نظري و مطالعات قبلی اسـت درآمد کاهش می
نتـایج تحقیقـات آنهـا همچنـین     . تحصیالت نقش معناداري در توزیـع عادالنـه درآمـد دارد   

ي مـالی و نـابرابري را نشـان    شکل معکوس بین توسـعه  Uمدرکی در مورد رابطه هیچگونه 
  .دهدنمی

ي مـالی روي نـابرابري درآمـدي و    اثـر توسـعه  "در تحقیقی تحت عنوان ) 2010( 3کاپل
هـاي پانـل و روش   ي مالی را روي نابرابري درآمدي و فقر با استفاده از دادهاثر توسعه "فقر

کشــور  78بــراي  1960-2006در دوره زمــانی   (OLS)معمــولیتخمـین حــداقل مربعــات  
وي در تحقیق خود بـدین نتیجـه رسـید کـه     . استیافته و در حال توسعه بررسی کردهتوسعه

و اثرگـذار روي توزیـع درآمـد و فقـر      دارتنوع قومی و نژادي و توزیع زمین دو عامل معنی

                                                
1. Ang (2009) 
2. Batuo et al. (2010) 
3. Kappel (2010) 
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لـت منجـر بـه کـاهش نـابرابري      همچنین در کشـورهاي بـا درآمـد بـاال، مخـارج دو     . هستند
  .داري پیدا نشدشود و در کشورهاي کم درآمد هیچ عامل معنیدرآمدي می

توزیـع درآمـد در   و ي مـالی  توسـعه "اي تحـت عنـوان   در مقالـه ) 2011(شهباز و اسالم 
بـا اسـتفاده    1971-2005هاي مالی و توزیع درآمد را طی سالي رابطه بین توسعه "پاکستان

. انـد بررسـی کـرده   در کشور پاکستان (ARDL)هاي گستردهدتوضیح با وقفهاز الگوي خو
کند، ي مالی را تشدید میثباتی مالی توسعهدهد زمانی که بینشان می ایشاننتایج تحقیقات 

دهنـد کـه   برخالف انتظـار، نتـایج نشـان مـی    . دهدي مالی توزیع درآمد را کاهش میتوسعه
ي شکل معکوس بین توسـعه  Uهمچنین رابطه . کندتر میرشد اقتصادي توزیع درآمد را بد

 .مالی و نابرابري به اثبات نرسید

 "ي مـالی و نـابرابري درآمـدي   توسـعه "در تحقیقی تحت عنـوان  ) 2011( 1جاچ و واتکا
یافتـه و در حـال   کشـور توسـعه   138ي مالی و نابرابري درآمـدي را بـراي   ارتباط بین توسعه

بررسـی    (OLS)با استفاده از روش حداقل مربعـات معمـولی   1960-2008توسعه در دوره 
ي مالی منجر بـه  هاي موجود توسعهدهد که بر خالف تئورينتایج تحقیق نشان می. اندکرده

  .گرددبدتر شدن نابرابري درآمدي می
  :توان به موارد زیر اشاره کرداز مطالعات انجام گرفته داخلی در این زمینه نیز می

ي مالی بر فقر و نـابرابري  تأثیر توسعه"اي تحت عنوان در مقاله) 1388(کاران عصاري و هم
ي مـالی، رشـد   دهنـده توسـعه  فرآیند علت و معلولی که ارتباط "در کشورهاي عضو اوپک

 1990-2004اقتصادي و فقر و نابرابري در کشورهاي عضو اوپک است را طی دوره زمانی 
هاي پانل پویا و پانل طالعات آماري این تحقیق برپایه مدلها و اسازي دادهمدل. اندسنجیده

هـاي گشـتاورهاي   زنایستا قرار گرفته و روابـط موجـود بـین متغیرهـا بـا اسـتفاده از تخمـین       
نتایج تحقیق حـاکی از ایـن   . برآورد شده است ، اثرات ثابت و تصادفی(GMM)یافته تعمیم

تواند سهم بسزایی در کاهش فقر اقتصادي میي مالی از طریق تأثیر بر رشد است که توسعه

                                                
1. Jauch & Watzka (2011) 
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  .و نابرابري در این کشورها داشته باشد
ي مـالی بـر   مطالعـه تـأثیر توسـعه   "نامه خود تحـت عنـوان   در پایان) 1389( رنجبر جاهد

ي مالی بر نـابرابري درآمـد در   تأثیر توسعه ")1352-85(نابرابري درآمد در ایران طی دوره 
بــا اســتفاده از الگــوي حــداقل مربعــات       1352-85وره زمــانی  اقتصــاد ایــران را طــی د  

ي مـالی،  دهنـده اثـر مثبـت توسـعه    نتـایج تحقیـق وي نشـان   . اسـت  سنجیده  (OLS)معمولی
کننده، رشد اقتصادي و مجذور درآمد سرانه بر توزیع درآمد در این شاخص قیمت مصرف

  . باشدسه دهه می
مالی بـر نـابرابري توزیـع     يتأثیر توسعه"وان نامه خود تحت عندر پایان) 1389(سجادي 

بررسـی  بـه   " )1984-2005( درآمد مطالعه موردي منتخبـی از کشـورهاي در حـال توسـعه    
 منتخبـی از کشـورهاي در حـال توسـعه     مالی و نابرابري توزیع درآمد در يهرابطه بین توسع

 ده در پژوهش، دو مدلدر این راستا به منظور آزمون فرضیه در نظر گرفته ش. پرداخته است
و عالوه بر آن بـا اسـتفاده از    1984 -2005هاي تابلویی طی دوره زمانی با استفاده از دادهرا 

 ،نتایج حاصل از تخمـین . مدل ضرایب تصادفی براي بررسی مدل خطی در نظر گرفته است
   مـالی را رد   يهـاي توسـعه  بین نـابرابري توزیـع درآمـد و شـاخص     معکوس Uوجود رابطه 

  .کندکند و در عین حال وجود رابطه خطی و منفی بین این دو را تایید میمی
 بـر  مـالی  يتوسـعه  تـأثیر  بررسـی  "اي تحت عنوان در مقاله) 1390(قنبري و همکاران 

 کـارگیري  بـه  را بـا  ایران در نابرابري و  مالی يتوسعه میان رابطه "ایران در درآمد توزیع

 نتـایج  .انـد بررسـی نمـوده   1350-85و طـی دوره    (GMM)یافته تعمیم گشتاورهاي روش

 در درآمـدي  نـابرابري  و مالی يتوسعه مستقیم و منفی رابطه تحقیق این از تجربی حاصل

 نـابرابري  و مـالی  يتوسـعه  بـین  جهـت معکـوس   کـافی  شـواهد  و کنـد  می تأیید را ایران

 .ندارد وجود ایران در درآمدي

ي مـالی و  ي توسـعه بررسی رابطـه "اي تحت عنوان در مقاله) 1390(سالم و یارمحمدي 
ایـران   اقتصاد در درآمد توزیع نابرابري بر مالی يتوسعه اثر "توزیع درآمد در اقتصاد ایران



 191 / ي مالی بر نابرابري درآمد در ایرانتأثیر توسعه

  

  

 تولیـد  بـه  نقدینگی نسبت نخست مالی، يتوسعه براي متفاوت متغیر دو کارگیري به ا بار

 ناخـالص  بـه تولیـد   نقـدینگی  نسـبت " متغیرِ هس اولِ اصلیِ مؤلفه دیگر، و داخلی ناخالص

 اعطایی اعتبارات مانده کل از خصوصی بخش به اعطایی اعتبارات مانده نسبت" ،"داخلی

 1352-1386هاي بین سال "داخلی ناخالص تولید از سهام بازار ارزش معامالت نسبت"  و

 بـا  و معنـاداري  منفـی  رابطه ي مالیتوسعه آمده، دست به نتایج اساس بر. اندبررسی کرده

 .اسـت  غیرخطـی  ایسجوانـو  و وودگرین فرضیه با موافق رابطه این و داشته درآمد توزیع
 در درآمد توزیع نابرابري سرانه، درآمد افزایش با همگام دهد کهمی نشان نتایج همچنین،

  . است منفی افزایش این نرخ ولی بوده افزایش حال
گرفته، اثـر مثبـت   گفت که برخی مطالعات انجامتوان چنین بندي کلی میدر یک جمع

ي منفـی  دهند ولی اکثر مطالعـات یـک رابطـه   ي مالی روي توزیع درآمد را نشان میتوسعه
مـالی و توزیـع    يارتبـاط توسـعه  . انـد مالی و نـابرابري درآمـد را نتیجـه گرفتـه     يبین توسعه

ظریـه بنرجـی و نیـومن    درآمد در برخی مطالعات به صـورت خطـی بـوده کـه تأییدکننـده ن     
را  )1990( جوانـوایس  و وودمعکوس گـرین  Uي باشد و برخی دیگر نیز نظریهمی) 1993(

  .اندتأیید کرده

  تصریح مدل -4
    معرفی مدل و متغیرها) 4-1

ي مـالی بـر توزیـع درآمـد در ایـران بـا       در این بخش از مطالعه، به بررسی تجربی اثر توسعه
از آنجـایی کـه برخـی از    . پرداختـه شـده اسـت    1387تـا   1352استفاده از اطالعات سـالیانه  

باشند، لذا تجزیه و متغیرهاي مدل ایستا از مرتبه صفر و برخی دیگر نیز ایستا از مرتبه اول می
و روش اقتصادسـنجی خـود    Microfit4.0افـزار  هاي اقتصادسنجی با استفاده از نـرم تحلیل

  .انجام شده است (ARDL)هاي گسترده رگرسیونی با وقفه
اسـت کـه بـه    ) 2010(فرم عمومی مـدل مـورد اسـتفاده، برگرفتـه از مـدل بـاتو و همکـاران        

  : باشدصورت زیر می
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GINI= f (FD, FD2, GDPOP, GDPOP2, HC, INF)  )11(                          

   ضریب جینی است که به عنـوان معیـاري بـراي نـابرابري درآمـد اسـتفاده       GINIکه در آن 
 باتو و همکـاران، از جمـع سـه    از پیروي باشد که بهي مالی مرکب میتوسعه FDشود، می

که شامل اسکناس و مسـکوك خـارج از   ( M3/GDPو   Cre/GDP،M2/GDPشاخص 
هاي مالی ها و واسطهدار بانکرههاي بههاي جاري و سایر بدهینظام بانکی به اضافه حساب

تولیـد ناخـالص    GDPOPي مـالی،  مجذور توسـعه FD2 آید، بدست می) غیر بانکی است
ي اقتصــادي، بــه عنــوان شــاخص توســعه  1376هــاي ثابــت ســال داخلــی ســرانه بــه قیمــت

GDPOP2  ،مجــذور تولیــد ناخــالص ســرانهHC  کــه از نســبت شــاغالن (ســرمایه انســانی
نـرخ تـورم    INFو )کل شاغلین به عنوان پروکسی آن اسـتفاده شـده اسـت   کرده به تحصیل

آمار این متغیرها از آمار و اطالعات بانک مرکزي و  دفتـر اقتصـاد کـالن سـازمان     . باشدمی
  .آوري شده استریزي سابق جمعمدیریت و برنامه

ن بـا  را همزمـا  داخلـی  ناخالص تولید ي مالی ومجذور دو متغیر توسعه فرضیه کوزنتس
معکـوس کـوزنتس،    Uزیـرا بـر اسـاس نظریـه     اسـت؛   قـرار داده  آزمون مورد خود متغیرها

 توجیه بر تکیه با بنابراین .ضریب جینی رابطه تنگاتنگی با سطح و مجذور درآمد افراد دارد

 ناخالص تولید ي مالی ونیز متغیرهاي توسعه مطالعه این در امر، این تجربی توجیه و نظري

  . کنیممی وارد بررسی مورد مدل در مجذوراتشان توأماً باداخلی را 
ضـریب   و توضـیحی  متغیرهـاي  بـین  زیـر  روابـط  که ستا برآن انتظار تئوریکی نظر از
   :باشد داشته وجود جینی

توانـد مثبـت یـا    ي مالی و ضریب جینی میرابطه بین توسعه: ي مالی و مجذور آنتوسعه
ه بازارهاي مالی اثر مثبت روي توزیع درآمـد دارد زیـرا   برخی معتقدند که توسع. منفی باشد

دهند، پـس فقـرا فرصـت پیـدا     یافته و آزاد دسترسی به اعتبار را گسترش میبازارهاي توسعه
یابنـد تـا   آنهـا فرصـتی مـی   . گذاري کننـد کنند که در سرمایه فیزیکی و انسانیشان سرمایهمی

و همچنین کسب و کـار کـوچکی بـراي     هاي خویش و فرزندانشان را افزایش دهندمهارت
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شود، بازارهاي هاي مالی که براي فقرا فراهم میبنابراین، با گسترش فرصت. خود برپا کنند
از طرف دیگـر، اگـر   ). 2011،5جاچ و واتکا، (مالی اثر مثبت روي توزیع برابر درآمد دارد 

نداشته باشند، توسـعه  ) باطاتبه دلیل کمبود وثیقه و ارت(فقرا میزان دسترسی برابري به اعتبار
زیـرا افـراد نسـبتاً مرفـه بـراي بدسـت       . بازارهاي مالی ممکن است توزیع درآمد را بدتر کند

تـر  هاي مالی جدید کـه آزادسـازي بازارهـاي مـالی مسـتلزم آنهاسـت آمـاده       آوردن فرصت
در ي مـالی  همچنـین هـدف از اسـتفاده مجـذور توسـعه      ).3، 2010باتو و همکاران، (هستند 

اگـر  . ي مـالی و ضـریب جینـی اسـت    یـر خطـی بـین توسـعه    غمدل، آزمودن رابطه خطی یا 
 ي مـالی برقـرار باشـد، انتظـار     در مـورد توسـعه   جوانوایس و وودمعکوس گرین Uيفرضیه

   .ي مالی بر ضریب جینی منفی باشدرود اثر مجذور توسعهمی
 مراحـل  در دهـد نشان می کوزنتس يفرضیه :تولید ناخالص داخلی سرانه و مجذور آن

 درآمد، از سطحی از پس و افزایش نابرابري) سرانه درآمد افزایش(رشد اقتصادي  ابتدایی

معکـوس   Uشـکل  بـه  ايرابطـه  نـابرابري  و درآمـد  میـان  دیگـر،  عبارت به. یابدکاهش می
 معکـوس  Uانحنـاي  ينقطه همان عطف ينقطه یا برگشت ينقطه منظور از و دارد وجود

). 21، 1388موسوي و همکـاران، (دهد می نشان را درآمد نابرابري سطح که باالترین است
درآمـد سـرانه و ضـریب     رابطه بین رودمعکوس کوزنتس انتظار می Uيبنابراین طبق نظریه

  .باشد منفی مجذور درآمد سرانه و ضریب جینی مثبت و رابطه بین جینی
ت موجـب افـزایش عرضـه نیـروي کـار مـاهر،       افزایش در میزان تحصیال: سرمایه انسانی

شـود، در نتیجـه   کـار غیرمـاهر مـی   کـار مـاهر نسـبت بـه نیـروي     کاهش دستمزد نسبی نیروي
رود رابطه بـین سـرمایه انسـانی و ضـریب     لذا انتظار می. دهدنابرابري درآمدي را کاهش می

  ).4، 2011جاچ و واتکا، (جینی منفی باشد 
 مختلف جوامع در پائین درآمد با افراد که کنندمی بیان تورم به مربوط فروض  :تورم

 ثـابتی  درآمـد  داراي افـراد  ایـن  که چرا بینند؛می آسیب تورم از افراد سایر از اغلب بیش

 درآمـد  نتیجه در دهند، نشان واکنش تورمی شرایط برابر در نتوانند است و ممکن هستند
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 صـاحبان  واقعـی  دارایی زمان همین در که است حالی در این .یابدمی آنها کاهش واقعی

یابـد، زیـرا   مـی  افـزایش  تـورمی  شـرایط  دلیـل  بـه  )مسـکن  و زمین مانند(هاي بادوام دارائی
دهد تـا از تـورم در   ثروتمندان دسترسی بیشتري به ابزارهاي مالی دارند که به آنان اجازه می

رود رابطه بین پس انتظار می. شودلذا با افزایش تورم نابرابري درآمدي بیشتر می. امان باشند
  ).100، 1389نجارزاده و راسخ، و  9، 2003کالرك، (تورم و ضریب جینی مثبت باشد 

  روش برآورد) 4-2
هاي سـنتی و معمـول، مبتنـی    هاي زمانی به روشسازي اقتصادسنجی با استفاده از سريمدل

تغیرهاي کالن اقتصـادي  درحالی که بسیاري از م. زمانی استبرفرض پایایی متغیرهاي سري
گیـري  باشـند کـه بـا تفاضـل    مـی ) ریشه واحد(پایا نیستند و اغلب حاوي یک روند تصادفی 

هـاي  از آنجـا کـه حضـور چنـین رونـدي تخمـین و اسـتنباط       . شـوند روند مذکور حذف می
هـایی در بـرآورد توابـع هنگـام     سـازد، لـذا ضـروري اسـت از روش    آماري را غیر معتبر مـی 

. زمانی استفاده شود که به مسأله پایایی و همجمعی توجـه داشـته باشـد   هاي سرياستفاده از 
هایی اسـت کـه در آن الزم   از جمله روش (ARDL)هاي گسترده الگو خود توضیح با وقفه

   هـاي مناسـب بـراي متغیرهـا     نیست درجه پایایی متغیرها یکسان باشد و صرفاً بـا تعیـین وقفـه   
مـدت  الگوهـاي بلندمـدت و کوتـاه    ARDLروش . اب کـرد توان مـدل مناسـب را انتخـ   می

زند و مشـکالت مربـوط بـه حـذف متغیرهـا و      موجود در مدل را به طور همزمان تخمین می
نبـود مشـکالتی ماننـد     بـه دلیـل   ARDLهاي بنابراین، تخمین. کندخودهمبستگی را رفع می

هاي گسـترده را  با وقفهمدل خود توضیح . خودهمبستگی و درونزایی، نااریب و کارا هستند
  :توان به صورت زیر نشان دادمی

  ttiti
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0  )12(        
ــه  Lمتغیــر وابســته و  Yt، مقــدار ثابــت، 	αکــه در آن طــوري کــه عملگــر وقفــه اســت، ب
LjYt=Yt-j اســت.Wt  ــرداري از متغیرهــاي قطعــی ــر عــرض)غیرتصــادفی(، ب ــدأ، ، نظی ازمب
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هـاي بکـار رفتـه بـراي متغیـر      ، تعداد وقفهP.برونزا با وقفه ثابت  استمتغیرهاي مجازي و یا 
همچنـین در  .اسـت   (Xit)هاي مورد استفاده بـراي متغیرهـاي مسـتقل   تعداد وقفه qiوابسته و 

  :الگوي باال
 (α L,P)=1-α1L-α2L2-….-αpLp                                                                        )13(  

β(L,qi)=1-βi1-βi2L2-…-βiqLq                                                                         )14 (  
i =1,2,…..,k 
ــامی     ــتفاده از روش حـــداقل مربعـــات معمـــولی بـــراي تمـ ــا اسـ ــه فـــوق بـ ســـه معادلـ

 ARDLمـدل مختلـف     k+1(d+1)یعنـی بـه تعـداد    q=0,1,2,..,kو  P=0,1,2,..,dمقـادیر 
       در ابتـدا از سـوي پژوهشـگر تعیـین     dهـا یعنـی  تعـداد حـداکثر وقفـه   . شـوند تخمین زده مـی 

هـاي  تـوان وقفـه  زمـانی بزرگتـر باشـد، مـی    هـاي طوري که هر چـه دامنـه سـري   گردد، بهمی
در . شـوند تخمین زده مـی  (t=d+1,…,n)ها در دوره بزرگتري را آزمون کرد و تمام مدل

هاي بهینه براي هـر یـک از متغیرهـاي توضـیحی بـا کمـک یکـی از        وقفهمرحله دوم تعداد 
هـاي  گردد، که معمـوالً در نمونـه  کوئین،تعیین می-بیزین و حنان-ضوابط آکائیک، شوارتز

  .شود، تا درجه آزادي زیادي از دست نرودبیزین استفاده می-، از معیار شوارتز100کمتر از
هـاي  اسـاس روش خودبازگشـتی بـا وقفـه    در مرحله سـوم ضـرایب الگـوي بلندمـدت بر    

توزیعی ارائه می شود که براي آزمون همگرایی و بررسی این که رابطه بلندمدت حاصل از 
 1)1992(این روش کاذب نیست آزمون همگرایی ارائه شده توسط بنرجـی،دوالدو و مسـتر   

  .شودبنا نهاده شده است، پیشنهاد می tکه بر مبناي آماره
هـاي متغیـر وابسـته    مجمـوع ضـرایب بـرآورد شـده مربـوط بـه وقفـه        در این آزمون اگر

بنابراین، بـراي  . یابدکوچکتر از یک باشد، الگوي پویا به سمت تعادل بلندمدت گرایش می
  .آزمون همجمعی الزم است که آزمون فرضیه زیر انجام گیرد

H0: ∑ β − 1 ≥ 0                       )   عدم وجود رابطه بلندمدت(عدم وجود همجمعی   

                                                
1. Banerjee, Dolado & Master (1992) 
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H1: ∑ β − 1 <                   ) وجود رابطه بلندمدت(وجود همجمعی                0
î هاي متغیر وابسته استدهنده ضرایب وقفهنشان.  

  :شودمحاسبه میزیر مورد نیاز براي انجام آزمون فوق به صورت  tکمیت آماره 
  
  )15  (  

iSکه در آن  ̂ هاي متغیر وابسته استنشانگر انحراف معیار ضرایب وقفه. 

محاسبه شده و کمیت بحرانـی ارائـه شـده از سـوي بنرجـی، دوالدو و       tبا مقایسه آماره 
. بـرد توان به وجود یا عدم وجود رابطـه بلندمـدت پـی   می در سطح اطمینان مورد نظر، مستر

اگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل اثبات شود، در مرحله دوم، تخمـین و تحلیـل   
وجـود همجمعـی بـین    . گیـرد ضرایب بلندمدت و استنتاج در مورد ارزش آنها صـورت مـی  

. کندي تصحیح خطا را فراهم میهااي از متغیرهاي اقتصادي، مبناي استفاده از مدلمجموعه
در . دهـد مدت را به مقادیر بلندمدت آنها ارتباط مـی هاي کوتاهالگوي تصحیح خطا، نوسان

این امکـان وجـود دارد کـه وقتـی الگـوي تعـادلی بلندمـدت مـرتبط بـا           Microfitافزار نرم 
نوفرسـتی،  (استخراج شد، الگوي تصحیح خطاي مرتبط با آن نیز ارائه شود  ARDLالگوي 

1387 ،96-93.(  
  هاي تحقیقیافته -5
  آزمون پایایی متغیرها) 5-1

- بــراي بررســی پایــایی متغیرهــا در مطالعــه حاضــر از آزمــون ریشــه واحــد تعمــیم یافتــه دیکــی  
  .ده استآم) 1(شده است که نتایج آن در جدول  استفاده  (ADF)1فولر

فـولر تعمـیم یافتـه    -شود، قدر مطلق آماره دیکـی مشاهده می) 1(جدول همانطور که در 

                                                
1. Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test 
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در سطح، از قدر مطلـق مقـادیر بحرانـی مکینـون      INFو  GINIمحاسبه شده براي متغیرهاي 
ایـن  HC و  FD, FD2, GDPOP, GDPOP2 بزرگتر اسـت و بـراي متغیرهـاي   % 5در سطح 

بـا توجـه بـه اینکـه همـه      . شودري بزرگتر از مقادیر بحرانی میآماره بعد از یکبار تفاضل گی
امکان رگرسیون کـاذب   OLSمتغیرهاي مدل در سطح پایا نیستند، در تخمین مدل از روش 

توان بدون هراس اما اگر بین این متغیرها رابطه همجمعی وجود داشته باشد، می. دارد وجود
متغیرهـاي سـري زمـانی بـرآورد کـرد کـه       از کاذب بودن تخمین، رگرسیونی بر پایه سطح 

تخمین مدل را بـا لحـاظ    که ARDLبنابراین روش . اطالعات بلندمدت را در بر داشته باشد
  .شوددهد، استفاده میپایایی و ناپایایی انجام می

  
  فولر تعمیم یافته- خالصه نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد دیکی) 1(جدول

  نتیجه  %5مقدار بحرانی مکینون  محاسبه شده ADF  وقفه  روند  عرض ازمبدأ  متغیر  

LEV
EL

 

GINI  C    3  3.96063-  2.960411-  پایا  
FD  C  T  1  1.148424-  3.557759-  ناپایا  

FD2  C  T  1  1.82495-  3.557759-  ناپایا  
GDPOP      1  0.17688-  1.951332-  ناپایا  

GDPOP2      1  0.397469-  1.951332-  ناپایا  
HC  C    0  1.267999  2.951125-  ناپایا  
INF  C  T  1  3.577983-  3.552973-  پایا  

  1st
  

difference
 

 

DFD  C  T  1  3.250803-  2.960411-  پایا  
DFD2  C  T  1  4.276417-  2.960411-  پایا  

DGDPOP      0  3.551936-  1.951332-  پایا  
DGDPOP2      0  3.745921-  1.951332-  پایا  

DHC  C    0  4.947407-  2.954021-  پایا  
  ADFنتایج آزمون : منبع

  ARDL نتایج تخمین مدل براساس الگوي  )5-2
) 2(مـدت آن بـه صـورت جـدول     ابتدا مدل پویاي کوتـاه  ARDLتخمین مدل با الگوي در 

ــی  ــه م ــوارتز     ارائ ــار ش ــاس معی ــر اس ــا ب ــه متغیره ــه بهین ــه وقف ــود ک ــورت  -ش ــه ص ــزین ب بی
ARDL(1,0,0,2,0,0,2) باشدمی.  
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 نتایج حاصل از آزمون همگرایی الگوي پویاي تابع بهره وري نیروي کار) 2(جدول
ARDL(1,0,0,1,0,0)  

  متغیر  ضرایب برآوردشده  انحراف معیار  tآماره) احتمال(
)005/0(3.13473    0.12603  0.39505  GINI(-1)  
)012/0(2.7135  0.010199  0.027675  FD  
)028/0(2.3469-  E-30.8223  0.0019298-  FD2 
)000/0(5.5677  0.023778  0.13239  GDPOP  
)000/0(5.4377-  0.010519  0.057198-  GDPOP(-1) 
)008/0(2.9011  0.0071053  0.020614  GDPOP(-2) 
)000/0(4.2281-    0.0019127  0.0080873-  GDPOP2  
)001/0(3.6715-  0.28238  1.0368-  HC  
)000/0(4.9513  E-30.3206  0.0015874  INF 
)068/0(1.9156-  E-30.2916 E-30.5586-    INF(-1)  
)002/0(3.5704  E-30.2662    E-30.9505   INF(-2) 
)000/0(3498/19F=  7197/1D.W=       85/0R2=  89/0 =R2 

Diagnostic Tests 
F Version LM Version Test Statistics 

)442/0(61277/0 )337/0(92135/0 A:Serial Correlation 
)219/0(5894/1 )162/0(9588/1 B:Functional Form 

              C:Normality 10215/0)95/0(  ــــــــــــ
)214/0(6052/1  )203/0(6241/1  D:Heteroscedasticity 

  محاسبات تحقیق: منبع
دار هسـتند و یـک   معنـی % 95دهد که همه متغیرهـا در سـطح   نتایج الگوي پویا نشان می

واحـدي ضـریب جینـی     4/0واحد افزایش در ضریب جینی در دوره گذشته،باعث افـزایش  
  . در دوره جاري می شود

 03/0مدت باعث افزایش ي مالی مرکب در کوتاهیک واحد افزایش در شاخص توسعه
  ي مـالی مرکـب در   گـردد؛ لـذا شـاخص توسـعه    واحدي ضریب جینـی در همـان دوره مـی   

به عبـارت دیگـر افـزایش    . داري روي نابرابري درآمدي دارددت تأثیر مثبت و معنیمکوتاه
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یـک واحـد   . مـدت نـابرابري درآمـدي افـزایش یابـد     شود در کوتاهي مالی باعث میتوسعه
واحدي ضریب جینی  002/0مدت باعث کاهش ي مالی در کوتاهافزایش در مجذور توسعه

داري مدت تأثیر منفـی و معنـی  ي مالی در کوتاهسعهگردد؛ لذا مجذور تودر همان دوره می
   معکـوس  Uينظریـه مـدت  دهد که در کوتـاه این امر نشان می. روي نابرابري درآمدي دارد

  .کندصدق می 1352-87در ایران براي دوره  جوانوایس و وودگرین
 13/0مـدت باعـث افـزایش    یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه در کوتاه

واحدي ضریب جینی در همان دوره و با یک دوره وقفـه باعـث کـاهش ضـریب جینـی بـه       
واحد  02/0واحد و با دو دوره وقفه دوباره باعث افزایش ضریب جینی به میزان  06/0میزان 

ــد ناخــالص داخلــی ســرانه در    . گــرددمــی ــزایش در مجــذور تولی ــین یــک واحــد اف         همچن
لـذا  . گـردد واحـدي ضـریب جینـی در همـان دوره مـی      008/0مـدت باعـث کـاهش     کوتاه

داري روي نـابرابري  مدت تـأثیر منفـی و معنـی   مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه در کوتاه
معکـوس   Uينظریـه شود که این امر نیز بـا   درآمدي دارد و باعث توزیع عادالنه درآمد می

  . موافق است کوزنتس
واحدي ضریب جینی در همـان   04/1کاهش افزایش یک واحدي سرمایه انسانی باعث 

داري روي نـابرابري  مـدت تـأثیر منفـی و معنـی    لذا سرمایه انسانی در کوتـاه . گردددوره می
  .درآمدي دارد

واحـدي ضـریب جینـی    002/0مدت باعث افزایش یک واحد افزایش در تورم در کوتاه
واحد و بـا  E-30.56 در همان دوره و با یک دوره وقفه باعث کاهش ضریب جینی به میزان

  . گرددواحد میE-30.95دو دوره وقفه دوباره باعث افزایش ضریب جینی به میزان 
باشـد و بـا   داري کـل رگرسـیون مـی   دلیلـی بـراي معنـی    F(6,27)=19.3498[000]آماره 

  .کندفرضیه صفر مبنی بر صفر بودن همه ضرایب الگو را رد می% 100اطمینان
باشند و بیانگر همگی از لحاظ اقتصادسنجی قابل قبول میهاي تشخیصی مدل نیز آزمون

این نکته هستند که مدل مشکل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس ندارد، توزیـع جمـالت   
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  .اخالل نرمال است و مدل صحیح تصریح شده است
حال براي اطمینان از اینکه رابطه بلندمدت حاصل از این روش کاذب نباشـد، از روش ارائـه   

اگـر  . کنـیم بنا نهاده شده است استفاده می tوسط بنرجی، دوالدو و مستر که بر پایه آزمون شده ت
بیشتر باشد، وجود رابطـه  ) 1992(از مقدار بحرانی جدول بنرجی و همکاران  tکمیت آماره 

  :خواهیم داشت) 5(با توجه به رابطه . شودبلندمدت تأیید می
  
  
  

درصـد  % 95بـا کمیـت بحرانـی ایـن آزمـون در سـطح       ) -4.8(مقایسه آماره محاسـباتی  
) وجود همجمعـی (، فرضیه وجود رابطه بلندمدت )1992(جدول بنرجی و همکاران ) -4.3(

بـدین  ) 3(ل لذا تخمین ضرایب بلندمدت مـدل در جـدو  . کندید مییبین متغیرهاي مدل را تأ
  :شودصورت ارائه می

  نتایج بدست آمده از برآورد الگوي بلندمدت مدل) 3(جدول
  متغیر  ضرایب  انحراف معیار  tآماره)احتمال(
)0.017(2.5834  0.017708  0.045748  FD 
)0.038(2.1962-  0.0014526  0.0031901-  FD2 
)0.000(16.1313  0.0098174  0.15837  GDPOP 
)0.000(9.7479-  0.0013714  0.013369-  GDPOP2 
)0.000(4.1376-  0.4142  1.7138-  HC  
)0.001(3.6698  E-30.8915  0.0032718  INF 

  محاسبات تحقیق: منبع
دار بوده و از عالئم مورد انتظار برخـوردار  معنی% 95در بلندمدت همه متغیرها در سطح 

اي منجـر بـه افـزایش    کاهنـده ي مـالی بـا نـرخ    بر اساس نتایج بدست آمده، توسعه. باشندمی
دهد کـه  می ي مالی نشانداري ضریب مجذور توسعههمچنین معنی. گرددضریب جینی می

 جوانـوایس  و وودمعکوس کوزنتس در این دوره براي کشور مطابق نظر گـرین  Uينظریه

8002.4
12603.0

139505.0
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ي مالی و ضـریب جینـی مخـالف    با این حال مثبت بودن رابطه توسعه. شودتأیید می) 1990(
افزایش تولید ناخالص داخلـی سـرانه    .ین زمینه استانتایج اکثر مطالعات صورت گرفته در 

توان نتیجـه گرفـت کـه    گردد، لذا میاي منجر به افزایش ضریب جینی میطور کاهندهنیز به
  .معکوس کوزنتس قرار دارد Uایران در بخش صعودي منحنی

ین مجموعه متغیرها، مبنایی براي استفاده از الگوي تصحیح خطا وجود رابطه بلندمدت ب
شـوند،فراهم  مدت به مقادیر تعادلی و بلندمدت ارتباط داده مـی آن نوسانات کوتاه را که در

  .آورده شده است 4بنابراین الگوي تصحیح خطاي مدل بلندمدت الگو در جدول .آوردمی
  ح خطاي مدلنتایج حاصل از برآورد الگوي تصحی) 4(جدول

  متغیر  ضرایب برآوردشده  انحراف معیار  tآماره)احتمال(
)012/0(2.7135  0.010199  0.027675  DFD 
)027/0(2.3469-    E-30.8223 0.0019298-  FD2 
)000/0(5.5677  0.023778  0.13239  DGDPOP 
)008/0(2.9011-    0.0071053  0.020614-  DGDPOP1 
)000/0(4.2281-    0.0019127  0.0080873-  DGDPOP2 
)001/0(3.6715-  0.28238  1.0368-  DHC  
)000/0(4.9513  E-30.3206 0015874 .0   DINF 
)001/0(3.5704-    E-30.2662 E-30.9505- DINF1 
)000/0(4.8002-  0.12603  0.60495-  ecm(-1)  
)000/0(9.4827 F=  7197/1D.W=  67/0R2=  77/0R2=  

ecm= GINI -.0045748*FD + .0031901*FD2 -.15837*GDPOP + .013369*GDPOP2 + 
1.7138*HC - .0032718*INF 

  محاسبات تحقیق: منبع
دهـد، هماننـد ضـرایب الگـوي بلندمـدت، ضـرایب       همانگونه که نتایج جدول نشان مـی 

  .دار هستندمعنی% 95باشند و در سطح مدت نیز از عالئم مورد انتظار برخوردار میکوتاه
کـوچکتر از یـک و از نظـر آمـاري      1گردد که ضریب تصحیح خطاي مـدل مالحظه می

                                                
1. Error Correction Term (ECT) 
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منفـی بـودن آن حـاکی از ایـن اسـت کـه هـر عـدم تعـادلی در الگـو در           . باشـد دار میمعنی
 -60495/0ضریب تصحیح خطاي مدل که برابـر  . کندبلندمدت به سمت تعادل حرکت می

      ل ضـریب جینـی برطـرف    از عـدم تعـاد  % 61دهـد در هـر دوره حـدود    باشـد، نشـان مـی   می
مـدت  الزم اسـت تـا خطـاي تعـادل کوتـاه     ) یـک و نـیم سـال   (شود؛ و کمتر از دو دوره می

  .تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت بازگردد

  آزمون ثبات ساختاري) 5-3
کـه مـنعکس    2و مجذور پسـماند تجمعـی   1هاي ثبات ساختاري پسماند تجمعینهایتاً آزمون

  .دهیمکننده ثبات در ضرایب تخمینی در طول دوره مورد بررسی هستند را انجام می
آزمون پسماند تجمعی براي یافتن تغییرات سیستماتیک در ضرایب رگرسیون و آزمـون  
مجذور پسماند تجمعی زمانی که انحراف از پایداري ضرایب رگرسـیون اتفـاقی و ناگهـانی    

  .باشنداست مفید می
کـه برابـري آنهـا    %) [95فاصـله اطمینـان  (نمودار پسماند تجمعی، بین دو خط صاف  اگر

قرار گرفت، فرضیه صفر مبنی بـر عـدم وجـود شکسـت     ] ارائه شده 3توسط براون و دیگران
 در غیر این صـورت فرضـیه وجـود شکسـت سـاختاري پذیرفتـه       . شودساختاري پذیرفته می

کنــد نیــز صــدق مــی ر پســماند تجمعــیمطالــب فــوق در مــورد نمــودار مجــذو  .شــودمــی
هـاي پسـماند تجمعـی و مجـذور پسـماند تجمعـی در       هاي آزمـون نمودار  ).1384تشکینی،(

 .اندنشان داده شده) 2(شکل 

                                                
1. Cumulative Sum of Residuals (CUSUM) 
2. Cumulative Sum of Squared Residuals (CUSUMSQ) 
3. Brown, Durbin & Evans 
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  CUSUMSQو   CUSUMآزمون): 2(شکل 

 
دهد که نمودار پسـماند تجمعـی و مجـذور پسـماند تجمعـی در بـین       نشان می) 2(شکل 

اند، لذا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست سـاختاري  ائین قرار گرفتههاي باال و پکرانه
 .شودشود و وجود ثبات ساختاري تأیید میپذیرفته می

  گیرينتیجه -6
-87ي مالی بر نابرابري درآمدي در ایران طـی سـالهاي  هدف این مقاله، بررسی تأثیر توسعه

روي نابرابري درآمد از الگوي خـود   براي تخمین مدل و بررسی اثر متغیرها. باشدمی 1352
  :اندهاي گسترده استفاده شده است و نتایج زیر حاصل شدهتوضیح با وقفه

اي بـر  دار و کاهنـده مدت و بلندمدت تأثیر مثبـت، معنـی  ي مالی مرکب در کوتاهتوسعه )1
ي کننـده باشد که تصـدیق معکوس می Uروي ضریب جینی دارد یعنی این ارتباط به شکل 

 .باشددر ایران می جوانوایس و وودمعکوس گرین Uيهنظری
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اي بـر  دار و کاهنـده مدت و بلندمدت تأثیر مثبت، معنـی تولید ناخالص داخلی سرانه در کوتاه )2
 .جینی دارد روي ضریب

داري بـر روي نـابرابري   مـدت و بلندمـدت تـأثیر منفـی و معنـی     سرمایه انسانی در کوتـاه  )3
 .درآمدي دارد

داري بـر روي نـابرابري درآمـدي    مدت و بلندمـدت تـأثیر مثبـت و معنـی    تورم در کوتاه )4
 . دارد

دهنـده ثبـات مـدل طـی دوره     نیز نشـان CUSUMSQ و   CUSUMهاي ثبات آزمون )5
 .باشندمورد مطالعه می

  :شوندبا توجه به نتایج بدست آمده موارد زیر پیشنهاد می
 بـه بخـش   یافتـه  تخصـیص  اعتبـارات اي تنظیم شـود کـه   هاي مالی باید به گونهسیاست -

خصوصی عالوه بر افزایش با عدالت و کارآیی بیشتري بـین اقشـار مختلـف جامعـه تقسـیم      
هـاي درآمـدي   هـاي زودبـازده، نـابرابري بـین گـروه     گذاريشود تا به این صورت با سرمایه

 . مختلف کاهش یابد

توزیع درآمد  نهایتا وگردد، افزایش سواد و مهارت باعث افزایش آگاهی و دستمزد می -
کار زمینـه الزم  لذا دولت باید براي افزایش سطح سواد و مهارت نیروي. گرددتر میعادالنه

 . را فراهم آورد

هاي پولی خود را در جهت کاهش تورم به اجرا درآورد، مـثالً  دولت باید تمام سیاست -
ی از افـزایش سـریع در   با کنترل در قیمت کاالهاي وارداتی، کنترل در فشار تقاضا کـه ناشـ  

گذاري در بخـش خصوصـی و عمـومی اسـت، جلـوي      هاي مصرفی و مخارج سرمایههزینه
رشد نامتناسب نقدینگی بخش خصوصی را که عامل اصلی افزایش تقاضاي کل و گسترش 

 .و تعمیق فشارهاي تورمی است را بگیرد

ایجـاد امکانـات   در کاهش نابرابري درآمدي باید عـواملی چـون بهبـود سـاختار بـازار،       -
مساوي و عادالنه و برابر براي تمام فقرا در برابر ثروتمندان و روستاییان در برابر شهرنشینان، 
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در دسترسـی بـه منـابع و امکانـات، برقـراري و اختصـاص       .... رفع تبعیض جنسی و نژادي و 
وامـل  دار، جلوگیري از انتقال عوامل تولید، جلوگیري از مهـاجرت ع یارانه هدفمند و جهت

تولید هم از روستاها به شهرها و هم از داخل به خارج کشـور، مـورد توجـه و اهمیـت قـرار      
  .گیرد
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