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Abstract:
This paper examines the relations and financial market
development on income distribution in Islamic countries
at period of 2000-2012. The intended type in this article
is Data Panel. The experimental results of this study is
confirmed the significant and positive relationship the
variable of income inequality financial development in
Islamic countries and also, square of financial
development is negative. The adequate evidence is being
to confirm the existence of Greenwood and Jovanovich
(1990) inverted-U-shaped non-linear relationship
between financial development and income inequality in
these countries. Proportion of loans in base of Islamic
contracts are positive effect on income distribution. Also,
human capital development and per capita GDP has
negative effect and inflation has positive effect on income
distribution inequality in the studied countries.
Keywords: Financial Development, Inequality, Human
Development, Inflation, Income Distribution. Islamic
Countries.
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:چکیده
هدف تحقیق حاضمر بررسمی ارتباط توسمعه بازارهای مالی و توزیع درآمد در
۲۲  برای این منظور دادههای ترکیبی در سممطح.کشممورهای اسممیمی اسممت
 جمعآوری و اثراپ توسممعه،۲000-۲01۲  طی دوره زمانی،کشممور اسممیمی
 با ا ستفاده از،بازارهای مالی بر توزیع درآمد در این ک شورها به صورپ علی
 نتایج تحقیق. مورد برر سی قرار گرفته ا ست،روش اقت صاد سن ی پنل دیتا
حاکی از آن است که توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای اسیمی
 این نتایج نشمممان میدهد رابطه غیر خطی و، همچنین.اثراپ معناداری دارد
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عقود اسممیمی به کل وامهای سممیسممتم بانزداری باعث بهبود فرایند توزیع
 توسعه سرمایه انسانی و تولید سرانه.درآمد در سیستمهای اقتصادی میشود
اثر منفی و تورم اثر مثبت بر توزیع نابرابر درآمد در کشممورهای مورد بررس می
.داشته است
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 .1مقدمه
توزیع عادالنه درآمد همواره یزی از مهمترین موضوعاپ
اقتصادی مورد توجه در کشورهای مختلف جهان بوده است .در
سالهای اخیر به ویژه پس از طرح مسأله کاهش فقر در جهان،
چگونگی توزیع درآمد و تأثیر سیاستها و تصمیماپ کین
اقتصادی بر این مسأله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
چرا که در دنیای امروز بزرگترین عامل ای ادکننده فقر نه کمبود
درآمد که توزیع ناعادالنه آن است .در حال حاضر ،تقریباً عموم
اقتصاددانان ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه یزی از اهداف
سیاستهای کین اقتصادی را توزیع درآمد دانسته و در این تأثیر
سیاستهای مالی دولت به آن را بسیار مهم و تعیینکننده قلمداد
میکنند .براساس اصول علم اقتصاد ،وجود نابرابری گسترده در
توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش دامنه آن من ر میشود .البته
با توجه به عدم یزسانبودن فرصتها و استعدادها ،صحبت از
توزیع درآمد کامیً یزسان ،موضوعیت ندارد .اما زیاد بودن فاصله
طبقاتی نیز ویژگی ی اقتصاد ناسالم است ،اقتصادی که فقط
عده خاصی قادر هستند در آن درآمد کس کنند و عده
قابلتوجهی هم در شرایط نامساعد به سر میبرند .کمبودن
فاصله طبقاتی و توزیع درآمد مناس از لحاظ اجتماعی نیز دارای
اهمیت خاص است .باالبودن رفاه بخشی از جامعه باعث میشود
که دیگر اقشار نیز رسیدن به درآمد باال را هدف خود قرار دهند.
توسمممعه مالی به عنوان یزی از عوامل مؤثر بر توزیع درآ مد،
ی مفهوم چند وجهی است که افزون بر توسعهی بخش بانزی،
ابعاد دیگری چون تو سعهی بخش مالی غیر بانزی ،تو سعه بخش
پولی و سممیاسممتگذاری پولی ،مقرراپ و نظارپ بانزی ،باز بودن
بخش مالی و محیط نهادی را نیز در بر میگیرد.
در کشورهای اسیمی همانند بسیاری از دیگر کشورهای
جهان ،توزیع درآمد یزی از دغدغههای اصلی و مهم دولت میباشد
و چون غالباً توزیع درآمد از دید مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد
توجه قرار میگیرد ،همین امر موج شده است تا راهحلهای کوتاه
مدپ برای رفع این مشزل توصیه شود؛ در حالی که پدیده نابرابری
توزیع درآمد ،به خاطر مقاومت نیروهای درونی ،پایداری از خود نشان
میدهد و اجرای سیاستهای کوتاهمدپ و بدون شناخت عوامل
تأثیرگذار ،پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی به
دنبال دارد (دهمرده و همزاران .)1۵ :13۸9 ،بنابراین برای مقابله با
مشزل توزیع ناعادالنه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت و با
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اتخاذ سیاستهای مناس  ،در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود.
در این راستا بررسی وضعیت توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن از
اهمیت برخوردار است .برایناساس ،هدف تحقیق حاضر بررسی
اثراپ توسعه بازار مالی بر توزیع درآمد در کشورهای اسیمی است.
با توجه به هدف تحقیق ،مقاله حاضممر در پنج بخش تنظیم
شممده اسممت .بخش دوم به ادبیاپ تحقیق اختصمماص دارد که
شممامل؛ مبانی نظری و سمموابق تحقیق اسممت .در بخش سمموم،
روش شنا سی و مدل مورد ا ستفاده در این تحقیق شده ا ست.
بخش چهارم ،به نتایج ت ربی این پژوهش پرداخته و قسممممت
پایانی نیز به نتی هگیری تحقیق اختصاص دارد.
 .2ادبیات تحقیق
 .1-2مبانی نظری تحقیق
سیستمهای مالی کارآمد میتوانند با کس اطیعاپ دربارهی
فر صتهای سرمایهگذاری ت میع و ت هیز پساندازها ،نظارپ بر
سممرمایهگذاریها و اعمال حاکمیت شممرکتی ،تسممهیل مبادلهی
کاالها و خدماپ و توزیع و مدیریت ری س  ،با کاهش هزینههای
مبادله و ک س و تحلیل اطیعاپ تخ صیص بهتر منابع را موج
شود (قنبری و همزاران.)۲3 :13۸۸ ،
توزیع درآمد یزی از پر سابقهترین موضوعاپ علم اقتصاد
میباشد .کمتر مقولههایی در اقتصاد وجود دارد که مانند توزیع درآمد
از اکثر سیاستهای اقتصادی تأثیر پذیرفته و بر بیشتر متغیرهای
اقتصادی تأثیر گذار باشد .همچنین ،یزی از بهترین شاخصهای
ارزیابی هر سیاست اقتصادی در نظر عامه بررسی آثار توزیعی آن
میباشد .در دهه  ،19۵0هدف اصلی برنامهریزیهای اقتصادی،
متوجه رشد اقتصادی به مفهوم افزایش درآمد و تولید ملی بوده و
چنین توجیه میشد که هر چه درآمد و تولید کل افزایش یابد ،سهم
بیشتری نصی افرد جامعه خواهد شد.
اما قبل از آنزه فواید حاصل از افزایش تولید به افراد کم درآمد
نیز برسد ،ابتدا میبایست توزیع ناعادالنه درآمد که به انباشت درآمد
در دست گروه خاصی من ر میشود ،تحقق یابد ،تا به سرمایهگذاری
و سپس به تولید اختصاص یابد ،چراکه چنین استدالل می شود که
ثروتمندان نسممبت به فقرا درصممد بیشممتری از درآمدهایشممان را
پسانداز مینمایند و انباشمممت پساندازها میتواند به نوبه خود
سممرمایهگذاری و رشممد اقتصممادی را امزانپذیر سممازد .همچنین
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کوزنتس1،اظهار دا شته ا ست که اگر چه در جریان ر شد اقت صادی
در ابتدا نابرابری درآمدها میان گروههای درآمدی جامعه افزایش پیدا
میکند ،اما پس از مدتی ثمراپ ناشممی از رشممد اقتصممادی نصممی
گروههای فقیر و کم درآمد شده و در نتی ه درآمدها در جامعه بهبود
مییابد .این طرز تفزر موج گردید که به مسئله توزیع درآمد توجه
کافی نشود و بررسی مسائلی نظیر؛ رشد اقتصادی ،اشتغال ،کارایی
اقت صادی و تراز پرداختها ،محور ا صلی غال تحقیقاپ اقت صادی
به شمممار آید .در نتی ه ،بسممط نظریههای مربوط به توزیع درآمد و
ت زیه و تحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابلتوجهی ضعیفتر
از توسممعه نظریاپ در سممایر مقولههای اقتصممادی بوده اسممت .اما با
بیش از ی دهه رشد نسبت ًا سریع اقتصادی در اکثر کشورهای در
حال توسعه در دهه  19۶0مشاهده گردید که منابع رشد اقتصادی،
به دلیل نهادهها و ساختارهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خاص
حاکم بر آن کشورها ،نصی گروههای خاصی از افراد جامعه شد و
شزاف درآمدی بین فقرا و ثروتمندان افزایش یافت .بنابراین انتظار
بهبود و شرایط زندگی همه ق شرهای جامعه و کاهش فا صله بین
طب قاپ درآ مدی محقق نشمممده و این سمممرآ غازی برای تو جه
اقتصاددانان به این قبیل مسائل شد .امروزه نیز مسئله توزیع درآمد
و عدالت اجتماعی در مباحث توسممعه اقتصممادی و اجتماعی دارای
ارزش و جایگاه ویژهای میباشد .بر اساس نگرش جدید و بر خیف
گذشممته ،در کشممورهای جهان سمموم بین رشممد اقتصممادی وتوزیع
عادالنه درآمدها در جامعه هیچگونه تناقضمممی وجود ندارد و زمانی
سیا ستهای اقت صادی ،اجتماعی به عنوان سیا ستهای منا س
ارز یابی میگرد ند ،که بتوا ند در طی ی ز مان معقول موج باپ
کاهش فقر و افزایش سمممطح رفاه اقتصمممادی افراد جامعه را فراهم
سازد.
عوامل متعددی بر نابرابری توزیع درآمد مؤثرند برخی از این
عوامل نتی ه شمممرایط توارثی ،ژنتیزی و تفاوپهای فردی بین
افراد مختلف جام عه اسممممت و برخی از این عوا مل نتی ه
سممیاسممتهای دولت و شممرایط اجتماعی اسممت .عوامل مؤثر بر
توزیع درآمد در دو بخش عوامل طبیعی؛ همانند سن ،جنسیت و
آموزش و تحصییپ و عوامل سیاسی همانند؛ دولتها ،اشتغال،
تورم و رانت خواری طبقهبندی میشود.
تئوریهای اقتصادی نشان میدهند که توسعه مالی از
کانالهای مختلف توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار میدهد .در مورد
رابطه توسعه مالی و نابرابری دو دیدگاه وجود دارد که در دو مزت
1. Kuznets
1. Greenwood and Jovanovic

مختلف ارائه شدهاند .براساس دیدگاه ی مزت که توسط گرین
وود و جوانوایس ( ۲،)1990ارائه شده ،ارتباط بین توسعه مالی و
نابرابری به شزل  Uمعزوس است و در نظریاپ مزت دوم ,که
توسط بنرجی و نیومن (3)1993و گالر و زیرا (۴)1993مطرح شده
است ،ارتباط خطی بین توسعه مالی و نابرابری برقرار است .توسعه
ابزارها و واسطهگران مالی میتواند بر مشزل ضعف اطیعاپ در
سرمایهگذاریهای نابرابری توزیع درآمد تفسیر شود .در سطوح
ابتدایی توسعه ،زمانی که واسطههای مالی کمتر توسعه یافتهاند ،رشد
اقتصادی به آرامی صورپ میپذیرد ،در سطوح میانی توسعه ،نابرابری
توزیع درآمد همراه با رشد اقتصادی سریعتر و تعمیق و توسعه بخش
مالی افزایش مییابد و هنگامی که ساختار مالی گسترده و کامیً
توسعه یافتهای حاکم است ،میزان نابرابری درامد کاهش خواهد یافت
و احتماالً با ثباپ میشود.
گزین وود و جوانویچ ( ،)1990رابطه تأمین مالی -نابرابری
را در قال ی مدل رشد در ونزا بررسی نمودهاند .اقتصادی را
در نظر بگیرید که زن یرهای از افراد را در فاصله ( 1و  )0در بر
گرفته است .در دوره  tفردی که دارای ثروپ  ktاست ،در مورد
تخصیص ثروپ بین مصرف  CTو سرمایهگذاری  itتصمیمگیری
میکند ،شرط حداکثرسازی مطلوبیت دوران زندگی مورد انتظار
برای وی بدین صورپ است:


} M A X {E  B ' u (Ct )
)(1
t  0

با نرخ تنزیل )B  (0 ,1
دو نوع فنآوری تولید در این اقتصاد وجود دارد .اولین نوع،
ارائهگر ی بازدهی نسبتاً پایین اما مطمئن  γبرای هر واحد
سرمایه میباشد ،در حالی که دیگری نرخ بازدهی بسیار
ریسزیتر ،اما با ارزش انتظاری باالتر را فراهم میآورد ،که

میتواند به وسیله ی

شوک فن آوری ترکیبی از

) (t   t

بیان شود که در آن )  t ( , بیانگر شوکهای کلی و
)   t (  , شوکهای غیر متعادرف یا E ( t )  0

است و حد پایین شوکهای ترکیبی مثبت فرض میشود.
توسمممعه واسمممطه های مالی از طریق جمع آوری و تحلیل
اطیعاپ تعداد زیادی از پروژه ها به نحوی که من ر به کشمممف
شوکهای کلی   tشود ،میتوانند اصطزاک اطیعاتی مربوط
به سرمایهگذاری ریسزی را همپو شانی کنند .عیوهبراین ،تو سعه
2. Banerjee and Newman
3. Galor and Zeira
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واسممطههای مالی از طریق ت میع و مبادله و تقسممیم ریس م
روند آرام و یزنواخت شوکهای غیر متعادرف کم میکنند.
در مطالعاپ دیگر ،همانند تاونسند (1،)19۷۸با فرض این که
برای مشارکت در بازار مالی هزینه ثابت ورود به بازار ( )γوجود دارد
شرط ورود پرهزینه به بازار مالی نیز در مدل به کار گرفته شده است.
با توجه به این هزینه ورود ،هر عاملی نخواهد توانست فوراً به بازار
مالی بپوندد و مشارکت در بازار مالی تنها به آن عواملی محدود
میشود که میزان ثروپ آنها به ی حد آستانه مشخص برسد.
بنابراین ،در ی دوره زمانی مشخص همه عاملها میتوانند به دو
گروه عاملهایی که در حال حاضر در بازارهای مالی هستند ،یعنی
مشارکتکنندگان و عاملهایی که فعیً در بازار مالی قرار ندارند،
یعنی غیر مشارکت کنندگان ،طبقهبندی شوند.
عاملهایی که در بازار مالی مشممارکت ندارند ،اگر تصمممیم
بگیرند که بخش  از سمممبد دارایی های خود را در فن آوری
های پر ریسمم در دوره  tسممرمایهگذاری کنند ،آنگاه سممتاده
سرمایهگذاری در شروع دوره  t + 1بدین صورپ خواهد بود:
Kt 1  it t (t   t )  (1t )  
)(2

ارائه نموده است؛ به این ترتی که در مراحل اولیه توسعه ،زمانی
که واسطههای مالی کمتر توسعه یافته هستند ،اقتصاد به آرامی
رشد میکند .در مرحله میانی توسعه ،همراه با رشد اقتصادی
سریعتر و توسعه مالی عمیقتر ،نابرابری درآمدی بیشتر میشود
و در مرحله بلوغ هنگامی که ی ساختار مالی بسیار توسعه یافت
و عوامل بیشتری به بخش واسطه مالی دسترسی پیدا کردند،
درجه نابرابری درآمدی کاهش خواهد یافت و در نهایت ثابت و
پایدار میشود .بنابراین ،گرین وود و جوانوایس ( )1990پیشبینی
کردند که رابطهای به شزل  Uمعزوس بین توسعهی مالی و
توزیع درآمد وجود دارد؛ به طوری که ممزن است توسعهی مالی
در ابتدای دوره نابرابری را افزایش دهد .این امر تا زمانی که
توسعهی اقتصادی به مرحله میانی برسد ،تمایل به کاهش خواهد
داشت و بعد از آن تا مرحله تزمیل توسعه ،نابرابری درآمدی
کاهش خوهد یافت؛ زیرا بیشتر کارگزاران خواهند دید که با
افزایش دسترسی آنان به بخش بازارهای مالی ،درآمدشان
افزایش مییابد (خسروشاهی و همزاران .)1۸3-1۸۵ :1391 ،در
واقع ،توسعهی مالی و م ذور آن رابطه بین توسعهی مالی و
ضری جینی۲میتواند مثبت یا منفی باشد .برخی اقتصاددانان
معتقدند که توسعه بازارهای مالی اثر مثبت روی توزیع درآمد
دارد ،زیرا بازارهای توسعه یافته و آزاد دسترسی به اعتبار را
گسترش میدهند و فقرا فرصت پیدا میکنند که در سرمایه
فیزیزی و انسانیشان سرمایهگذاری کنند .براین اساس ،آنها
فرصتی مییابند تا مهارپهای خویش و فرزندانشان را افزایش
دهند و همچنین کس و کار کوچزی برای خود برپا کنند.
بنابراین ،با گسترش فرصتهای مالی که برای فقرا فراهم
میشود ،بازارهای مالی اثر مثبت روی توزیع برابر درآمد دارد
(جاچ و اتزا .)۲011،از طرف دیگر ،اگر فقرا میزان دسترسی
برابری به اعتبار ،به دلیل کمبود وثیقه و ارتباطاپ ،نداشته باشند،
توسعه بازارهای مالی ممزن است توزیع درآمد را بدتر کند ،زیرا
افراد نسبتاً مرفه برای بدستآوردن فرصتهای مالی جدید که
آزادسازی بازارهای مالی مستلزم آنهاست Tآماده هستند (باتو و
همزاران .)۲011،همچنین هدف از استفاده م ذور توسعهی
مالی در مدل ،آزمودن رابطه خطی یا غیرخطی بین توسعهی
مالی و ضری جینی است .برخیف فرضیه  Uمعزوس گرین
وود و جوانوایس ،برخی دیگر از صاح نظران نظیر بنرجی و

1. Townsend

2. Gini

این معادله نشان میدهد که ثروپ غیر مشارکتکنندگان تا
اندازه زیادی تحتتأثیر نااطمینان شممموک غیرمتعارف قرار دارد.
همچنین برای عواملی که هماکنون در بازار مالی مشمممارکت
دارند ،بازدهی )   (tهر واحد از سرمایه که در سی ستم مالی
سرمایهگذاری شود ،میتواند به دست آید .این واسطههای مالی
ه ستند که ت صمیم میگیرند در کدام پروژه سرمایهگذاری کنند
و وجوه خود را چگو نه تخصمممیص ده ند .این کار براسممماس
جمعآوری اطی عاپ و تحل یل های پیشمممرف ته آن ها صمممورپ
میگیرد .بنابراین ثروپ عاملی که مقداری از سممرمایه  itخود را
در بازار مالی در دوره  tسرمایهگذاری میکند ،در شروع دوره t
 + 1میتواند به صورپ زیر نوشته شود:
) Kt 1  it  (t
)(3
باید توجه داشت که در معادله ( ،)۲-1تابع بازدهی تنها با
ارجاع به شوک کلی   tتوضیح داده شده است ،زیرا شوک
غیرمتعارف   tبه وسیله واسطههای مالی تعدیل وآرام شده است.
این مدل ،راه حل پویایی برای رابطه بین تأمین مالی و نابرابری

۸۲

یوسفی :بررسی اثراپ توسعه بازارهای مالی بر توزیع درآمد در کشورهای اسیمی

نیومن ( )1993و گالر و زیرا ( ،)1993رابطهای منفی و خطی بین
توسعهی مالی و نابرابری توزیع درآمد تصویر میکنند.
گالر و زیرا ( ،)1993الگوی پویای توزیع درآمد را در اقتصادی
که سرمایهگذاران در آن غیر قابل تقسیم و تمایز است ،مدلسازی
مینمایند .اقتصادی که در آن عوامل اقتصادی در دو دوره زندگی
میکنند و ثروپ نسمملها از طریق ارث با یزدیگر مرتبط اسممت.
افراد میتوانند در هر دو دوره به صورپ کارگران ساده کار کنند یا
اینزه ،در دوره نخسمممت زندگی در سمممرمایه انسمممانی خویش
سممرمایهگذاری نماید و سممپس در دوره دوم به عنوان ی کارگر
ماهر به کار مشغول شوند .هرچند ممزن است به دلیل اشزاالپ
موجود در بازارهای مالی ،فرصت سرمایهگذاری در سرمایه انسانی
برای افرادی که از ارث یه قا بلتوجهی برخوردار بوده و یا به هر
شزل توانایی بهد ستآوردن اعتبار الزم برای پو ششدادن وجود
سرمایهگذاری در سرمایه ان سانی را دارند نیز فراهم نبا شد ،ولی
فرض میشمممود آن ها که از ارث یه کافی برخوردار ند قادر به
سرمایهگذاری در سرمایه ان سانی ،در دوره نخ ست ه ستند .این
مدل نشممان میدهد که توزیع اولیه ثروپ در بلندمدپ بر سممطوح
درآمد مؤثر است و نابرابری توزیع درآمد از طریق ارث و رد و بدل
شده در میان ن سلها ادامه دار و دایمی خواهد شد .در بلندمدپ
ثروپ بین دو گروه از افراد ،افراد پردرآ مد که کارک نان ماهری
هستند و افراد کم درآمد که کارگران ساده هستند ،تقسیم میشود.
گروهی ثروتمند که خانوادههایی با سطوح آموزش باالتر هستند و
گروهی فقیر با سطوح آموزش پایینتر.
توسعه بازارهای مالی سطوح وسیعتر و دسترسی آسانتری
به م نابع مالی را برای خانواده های فقیر فراهم خوا هد کرد.
همگام با توسعه مالی محدودیتهای اعتباری که خانوارهای کم
درآمد با آن مواجه هسممتند ،برداشممته خواهد شممد و این امر به
کاهش نابرابری توزیع درآمد کم خواهد نمود.
بنرجی و نیومن ( ،)1993نیز نظر مشابهی را در مدل خود
ارائه کردهاند .در م موع ،هر دوی این مدلهای تئوریزی ی
رابطه منفی و خطی را بین توسعه مالی و نابرابری پیش بینی
میکنند ،که در آن توسعهی بازار مالی و مداخله مالی ،با رفع
نواقص بازار سرمایه و فراهم نمودن فرصتهای بیشتر برای فقرا،
به آنان در قرض کردن و سرمایهگذاری برای سرمایه انسانی یا
پروژههایی با بازدهی باال ،به بهبود و پیشرفت توزیع درآمد کم
میکنند (لیانو.)۶-3 :۲00۶1،
اما نظام مالی اسیمی سابقة طوالنی دارد .در واقع ،سابقة
1. Liang

استفادة از برخی مفاهیم و ابزارها از قبیل مضاربه و مشارکت که
امروزه بسیار معمول هستند ،به دوران قبل از اسیم برمیگردد.
بعد از ظهور اسیم در خاورمیانه اصول مالی اسیمی در
فعالیتهای تأمین مالی ت ارپ استفاده و رفتهرفته نهادینه شد و
رسمیت بیشتری یافت .نظام مالی اسیمی ی نظام عادالنه
است و روابط میان نهادهای اقتصادی را منصفانه تعریف میکند.
امروزه نظام مالی اسیمی که متشزل از بان داری اسیمی ،بیمة
اسیمی و بازار سرمایة اسیمی است ،به ی بخش مهم و
اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شده است .کارکرد بازارهای
مالی اسیمی نسبت به بازارهای مالی غیر اسیمی نشان میدهد
که در بازارهای مالی اسیمی شفافیت بازاری و نظارپ بیشتر
دولت بر روابط بازاری من ر به کارایی بیشتر بازارها شده و براین
اساس بازارهای کالی کارکرد بهرتی خواهد داشت (رجایی،
.)10۵ :13۸9
اسیم توجه ویژهای به عدالت اقتصادی دارد و ریشه اصلی
بسیاری از مشزیپ را توزیع ناعادالنه درآمدها میداند و اساس
فرهنو اسیمی به گونهای است که در آن به حل مشزیپ
مربوط به فقر و عدالت اجتماعی توجه ویژهای شده است .در واقع
کاهش نابرابریهای مادی و رفع فقر در هر نظام اقتصادی سهم
بسیاری در برقراری عدالت اجتماعی ایفا میکند .سیاستهای
مناس در دستیابی به عدالت اجتماعی براساس جریان وابستهای
که کلیه محورها و موضوعاتی که با هم ارتباط نزدی و تنگاتنو
دارند ،تحقق اهداف را نزدی تر خواهد ساخت .در جهت توزیع
متعادلتر درآمد ،همواره مناطق و نواحی گوناگون یا افراد جامعه
یزسان بهرهمند نمیشوند و این باعث خواهد شد که دستیابی به
عدالت اجتماعی با وقفه طوالنیتر امزانپذیر شود .چنانچه افراد
کم درآمد و فقیر در این فرایند از بهرهمندی کافی برخوردار باشند
میتوان ادعا کرد که تحقق عدالت اجتماعی هموارتر شده است.
در ادبیاپ عدالت اجتماعی برابری فرصتها نقش مهمی در
کاهش ناعدالتی در توزیع امزاناپ خواهد داشت .از سوی دیگر،
گروههای کم درآمد جامعه در وضعیتی قرار دارند که توانایی
کمتری در استفاده از فرصتهای مالی را در اختیار دارند؛ از این
رو ،هر چه فرصت استفاده از امزاناپ مالی برای گروههای فقیر
و کم درآمد محقق باشد ،تحقق عدالت اجتماعی عملیتر خواهد
شد .مزت اقتصادی اسیم با تحریم ربا ،ابزارهای مالی متنوعی
را به عنوان بهترین شیوه جایگزین برای ربا جهت استفاده از
متقاضیانی که توانایی بازپرداخت سود را ندارند ،درنظرگرفته
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است .در این شیوه امزان در اختیار قرار گرفتن امزاناپ مالی
برای استفادهکنندگان از منابع مالی همچون قرضالحسنه ،که
عمدتاً گروههای کم درآمد جامعه را تشزیل میدهند ،فراهم
میگردد .بنابراین با روار این ابزارها و گسترش اجزاء آن عمیً
نابرابریهای زیاد درآمدی از بین میرود .از این رو میتوان گفت
نظام اقتصادی اسیم توسعه بخش مالی را به عنوان یزی از
شیوهها و ابزارهای مؤثر برای کاهش نابرابری توزیع درآمد در
نظر گرفته است که با برقراری جریان پول از طبقاپ ثروتمند به
سمت طبقاپ کم درآمد و ای اد زمینه تغییر الگوی تولید ،افزایش
اشتغال و تأمین نیازهای ضروری ،این طبقاپ میتواند در جهت
تثبیت درآمدها بین نیازمندان و عدم تمرکز ثروپ نقش فعالیت
داشته باشد (احمدی و دیگران.)3 :139۲ ،
یزی از مفا سد مهم ابزارهای مالی غیرا سیمی این ا ست که
در تأمین سرمایه براساس آن ،صاح کار اقتصادی با قطع نظر از
عملزرد فعالیت اقتصممادی متعهد به بازپرداخت اصممل و فرع وام
بانزی اسممت که باعث به وجود آمدن متغیری برونزا در اقتصمماد
شممده و درآمدی خارر از عملزرد بخش حقیقی اقتصمماد شممزل
میگیرد ،که خود آثار سویی چون ناعادالنه شدن توزیع درآمدها و
تورم را به دنبال دارد و توازن اقتصادی کشور را بر هم میریزد.
در این مورد ،استفاده از ابزارهای مالی اسیمی برای تأمین
مالی در سیستم بازار اسیمی عوایدی را برای شخص وام گیرنده
در بر دارد ،چراکه دریافت کنندگان تسهییپ مالی ملزم به
پرداخت نرخ سود نمیباشد و بر این اساس منافع و عوایدی برای
آنها باقی مانده و در کل وضعیت درآمدی این گروه از جامعه
بهبود مییابد .بنابراین ابزارهای مالی اسیمی به عنوان ابزارهای
مناسبی که جهت تحقق روش کلی «حرمت ربا» مطرح شده
است میتواند نقش مؤثری در کاهش نابرابریهای در توزیع
درآمد در نظام اقتصادی غیر ربوی داشته باشد.
استفاده از ابزارهای مالی اسیمی برای تولیدکنندگان یا
مصرفکنندگان جامعه به دو صورپ بر توزیع درآمد مؤثر است:
اوالً :با توجه به افزایش قدرپ رقابت از جهت مقدار تولید و قیمت
فروش و افزایش انعطاف پذیری واحدهای تولیدی ،امزان حضور،
بقا و تداوم تولیدکنندگان در عرصه اقتصاد واقعی افزایش مییابد.
بنابراین با تداوم جریان درآمدی این بنگاهها و کس سود توسط
آنها با توجه به این که تولیدکنندگان مذکور را عموماً گروههای
پایین درآمدی تشزیل میدهند ،توزیع درآمد تدری اً بهبود مییابد.
ثانیاً ،با تثبیت سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در بین گروههای
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پایین درآمدی که قبیً به صورپ نرخ بهره به صاحبان سرمایهها
و پس اندازها تعلق میگرفت ،توزیع درآمد در میان این افراد بهبود
مییابد .کاهش هزینه تولید طبق آنچه که توضیح داده شد ،افزایش
سرمایهگذاری و افزایش تولید را در بر دارد.
در واقع ،آن دسمممته از گروه هایی که قبیً به دلیل باالبردن
هزینههای تولید و عدم د ستر سی به منابع تأمین مالی ارزان امزان
تولید و سرمایهگذاری را نداشتند ،حال با استفاده از منابع تأمین مالی
ا سیمی به تولید روی میآورند ،در نتی ه ا ستفاده از این ابزارها در
تأمین مالی این بنگاهها ،به افزایش تولید میان امد .اثر اقتصمممادی
دیگر ،افزایش سرمایهگذاری که در حقیقت بر افزایش تولید پی شی
دارد ،افزایش اشم متغال نهاده های تولیدی اسمممت .در پی افزایش
تقاضممای سممرمایهگذاری ،زمینه برای فعال شممدن دیگر منابع تولید
مثل زمین ،مواد اولیه ،نیروی انسانی و غیره ،که بدون استفاده باقی
مانده بودند ،فراهم میآید (هادوی نیا.)1۷۵ :13۸۲ ،
از طرف دیگر ،چنین ابزارهای مالی میتواند سب استفاده از
انگیزههای معنوی و اخروی در کاهش بیزاری و نیز افزایش
تولید شود .ابزارهای مالی اسیمی با توسعه بازارهای مالی
اسیمی میتوانند در جهت تأمین سرمایههای اولیه تولید و
ت ارپ ،به خصوص در امور تولیمدی کوچ و تأمین سرمایه در
گردش و همچنین قرض دادن ابزار تولید به تولیدکنندگان
کوچ  ،فعالیت داشته باشند و در ای اد و تداوم اشتغال مؤثر
باشد .ضمناً ،این قبیل ابزارها عمدتاً با افزایش نسبت افراد فعال
به غیر فعال ،به تعداد دریافتکنندگان درآمد میافزاید .به همین
جهت میتواند در توزیع درآمدها مؤثر باشد (راه .)13۷۷ ،
مروری اجمالی بر آیاپ و روایاپ اقتصادی بهوضوح نشان
میدهد که برقراری عدالت ،رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع
از اهداف اصلی اسیم در حوزه مسائل اقتصادی میباشد .اسیم
معتقد است ،آنچه دوام و بقای هر حزومتی به آن وابسته است
ای اد زمینههای بسط عدالت در جامعه است واز لوازم اصلی حرکت
بهسوی رشد و کمال از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ای اد
وسعت در معیشت برای زندگی مردم است؛ و برای برقراری عدالت
در جامعه ،رشد و توزیع عادالنه باید در کنار هم حرکت کنند (تابلی
و کوچ زاده .)9۵ :139۲ ،با ترکی سه عنصر علم اقتصاد،
مزت اقتصادی و نهادهای اقتصادی-اجتماعی ،اقتصاد ملی که
بهنوعی در ی نظام اسیمی همان نظام اقتصاد اسیمی است،
شزل میگیرد .اقتصاد اسیمی در قال ی حزومت اسیمی
تحقق مییابد .در واقع اقتصاد اسیمی با استفاده از ابزارهای علم
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اقتصاد و نهادها ،در خدمت مزت یا همان اهداف نظام اسیمی
است (اسدی .)9 :1393 ،همچنان که موضوع علم اقتصاد بررسی
و مطالعه ثروپ از جنبه تولید ،توزیع و مصرف آن است ،در اقتصاد
اسیمی نیز تمرکز اصلی مباحث اقتصادی بر روی نحوه تمل و
توزیع اموال و ثروپهای طبیعی ،تولید محصول و توزیع درآمد
حاصله بر اساس محوریت حق وعدل است (توتونچیان و عیوضلو،
 .)10۲ :13۷9اسیم با توجه به جهانبینی خاص خود ،رشد و
توسعه و بهرهبرداری هر چه بیشتر از نیروهای تولیدی و انسانی را
در نظام اقتصادیاش مورد تشویق و ترغی قرار میدهد .افزایش
تولید ناخالص ملی نمیتواند تنها عامل رشد اقتصادی باشد ،بلزه
یزی از عوامل آن به شمار میآید .افزایش تولید ناخالص ملی باید
با نظام توزیع عادالنه درآمد و ثروپ متناس باشد و خطمشی
تولید نیز بر اساس توزیع عادالنهای که مورد نظر اسیم است
تعیین شود .بدین معنا که طبق قانون تصاح محصول در اسیم
هر شخص میتواند محصولی را که تولید میکند تصاح کند.
رشد و توسعه اقتصادی افزایش تولید میبایست بهگونهای توزیع
گردد که عدالت اقتصادی اجتماعی و عنوان جانشینی جامعه حفظ
شود ،خطمشی تولید عمومی مشخص گردد و مالزیتی که در اثر
تولید به وجود میآید میبایست برابر ضوابط توزیعی اسیم باشد
و نتایج حاصل از رشد و توسعه بهگونهای در جامعه مشاهده شود
و موج رشد و توسعه نیروی انسانی نیز گردد (لشزری و
ایماندوست .)130 :1390 ،اسپیلیمبرگو و دیگران ،بادرنظرگرفتن
ارتباط ت ربی بین میزان نهادهای تولید در تولید در هر اقتصاد،
ت ارپ و توزیع درآمد شخصی نتی ه میگیرند که مناطق دارای
زمین و سرمایه توزیع درآمد نابرابرتری نسبت به مناطق دارای
نیروی کار فراوان دارند و بر این اساس اثراپ باز بودن درهای
اقتصاد و ت ارپ آزاد بر توزیع درآمد تابعی است از میزان موجودی
عوامل مختلفی که در آن ساختار اقتصادی در دسترس است
(جییی و ستاری.)1390،
در بسیاری از مزت های اقتصادی اگر دولت در توزیع درآمد
نقش نخ ست را ندا شته با شد ،بی ش نقش ب سیار مهمی را ایفا
میکند .در این میان دولت ا سیمی نیز با توجه به ح سا سیتی که
درباره عدالت توزیعی دارد ،میکوشممد با رفتاری حقمدارانه بهطور
م ستقیم یا غیرم ستقیم به تأمین رفاه مادی و معنوی مردم جامعه
بپردازد .اگر درزمان غیبت ،دولت اسممیمی را مسممئول اجرای این
دسممته از کارها در جامعه بدانیم ،مسممئولیت دولت در توزیع قبل از
تولید ،اصممل بر همگانی بودن و عمومیبودن ثروپها اسممت .اما
1. Liquidity liability

برای حفظ توازن سمممطح زندگی و ممانعت از پیدایش فاصمممله
طبقاتی ،اعتبار اصلی به مالزیت تحت والیت امر انفال یا مدیریت
در تمل مشترکاپ ،از اصل همگانیبودن ثروپ پا سداری کند و
با نظارپ بر کوشممش افراد از ذیحقی در پدید سمماختن تملیزاپ
خصوصی دفاع کند (ندری و قلیچ.)9 :13۸۸ ،
دخالت دولت در اقتصاد به دو صورپ امزانپذیر است .حالت
اول ،نقش تصدیگری دولت به معنای در دست داشتن مالزیت و
مدیریتِ بنگاههای اقتصادی است ،بهنحویکه سیطرهی دولت حتی
در توزیع کارکردی نیز بهشدپ گسترده بوده است .بهعبارتیدیگر،
دولت ازلحاظ عملیاتی همهکارهی فعالیتهای اقتصادی است .حالت
دوم ،نقش حاکمیتی و سیاستگذاری کین است که این نقش
بیشتر به وظیفهی نظارپ ،برنامهریزی کین ،سیاستگذاری
راهبردی ،کنترل و تنظیم بازارها و توازن اجتماعی تأکید دارد
(شاهدانی و همزاران.)۷۴ :13۸۸،
در مطالعاپ ت ربی جهت برر سی کانالهای مختلف اثرگذاری
توسعهی مالی بر توزیع درآمد از چهار شاخص استفاده میشود:
𝑀3

𝑀3

الف) شاخصهای بدهیهای نقدشدنی)𝐺𝐷𝑃( 1و

𝑀1
𝑃𝐷𝐺

-

𝑃𝐷𝐺  :پولیشدن اقتصاد ،در صورتی که نشانگر توسعه بازار
سرمایه باشد ،بر رشد اقتصادی مؤثر است .ولی آنچه در نظام
مالی اهمیت بیشتری دارد ،تخصیص کارای اعتباراپ و مدیریت
سبد دارایی میباشد .در این چارچوب  ،شاخص مناس برای
اندازهگیری میزان توسعه یافتگی بازار مالی ،استفاده از تعریف
𝑀3
𝑃𝐷𝐺

پول با درجه کمتر نقدینگی است .به عنوان نمونه ،شاخص
میتواند معیار مناسبی برای اندازه گیری درجه مالی شدن اقتصاد
باشد .همچنین  ،کینو و لوین )1993( ۲برای شاخص واسطه
مالی از  M2و  M3استفاده کردهاند .البته در اینگونه مطالعاپ،
اولویت با  M3است ولی چون  M3شامل داراییهای نقدی نیز
است ،با کسرکردن  M1از آن میتوان به شاخص مناس
توسعهی مالی دست یافت.
ب) اعتباراپ مالی مهیا شممده برای بخش خصمموصممی به
صممورپ درصممدی از :)Cre / GDP( :GDPمهمترین مزیت
این شاخص آن ا ست که اعتباراپ بخش دولتی در محا سبه آن
منظور نمی شود .بنابراین ،نقش وا سطههای مالی در جهت دهی
وجوه مالی به سمممرمایهگذاران بخش خصممموصمممی و همچنین
مشارکت بخش خصوصی را بهتر نشان میدهد.
ر) اعتباراپ مالی مهیا شده تو سط بخش بانزی به صورپ
درصمممدی از  :GDPبا تو جه به این زه در بخش غیر بانزی
2. King and Levine
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کشورهای در حال توسعه ،اطیعاپ و نوآوری در توسعهی مالی
چشممممگیر و قابل میحظه نیسمممت ،چگونگی اعطای اعتباراپ
سی ستم بانزی به بخش خ صو صی میتواند معیار منا سبی برای
توسعهی مالی این کشورها باشد.
د) شاخص توسعهی مالی مرک  :توسعهی مالی مرک از
جمع سه شاخص اعتباراپ مالی مهیا شده برای بخش خصوصی
به صورپ درصدی از  ،GDPاعتباراپ مالی مهیا شده توسط
بخش بانزی به صورپ درصدی از  GDPو شاخصهای بدهی
نقدشدنی به صورپ درصدی از  GDPبدست میآید .این
شاخص برخیف دیگر شاخصها که تنها ی وجه از توسعه مالی
را در نظر میگیرند ،همه وجوه توسعهی مالی را در نظر میگیرد
(راسخی و رن بر.)13۸۸ ،
 2-2سوابق و پیشینه تحقیق
آنو ( 1،)۲009در تحقیقی به بررسی رابطه توسعه مالی و
نابرابری توزیع درآمد در کشور هند با استفاده از روش
خودرگرسیونبرداری ( ۲،)VARطی دوره 19۵1-۲003
پرداختهاست .در م موع نتایج این تحقیق نشان میدهد که
توسعهی مالی نقش قابل توجهی در کاهش نابرابری توزیع درآمد
در این کشور داشته است.
کاپل ( 3،)۲010در تحقیقی دیگر رابطه توسعه مالی بر
نابرابری درآمدی و فقر را با استفاده از دادههای ترکیبی ،طی
دوره زمانی  19۶0-۲00۶در سطح  ۷۸کشور توسعه یافته و در
حال توسعه مورد بررسی قرار دادهاست .نتایج این تحقیق نیز
نشان میدهد که تنوع قومی و نژادی و توزیع زمین دو عامل
معنیدار اثرگذار روی توزیع درآمد و فقر هستند .همچنین در
کشورهای با درآمد باال ،مخارر دولت من ر به کاهش نابرابری
درآمدی میشود .این نتایج نشان میدهد که توسعه مالی و
نابرابری توزیع درآمد دارای رابطه  Uشزل معزوس هستند.
شهباز و ا سیم (۴،)۲011در تحقیقی دیگر به برر سی اثراپ
توسممعهی مالی بر توزیع درآمد ,طی سممالهای  19۷1-۲00۵با
ا ستفاده از الگوی خودتو ضیح با وقفههای گ سترده (۵،)ARDL
در پاکسممتان پرداختهاند .نتایج این نشممان میدهد که با تعمیق
توسممعهی مالی ،توزیع درآمد در این کشممور بهبود یافته اسممت،
اگرچه ،برخیف انتظار ،این نتایج نشمممان میدهند که رشمممد
1. Ang
2. Vector Autoregressive Regression
3. Cappel
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اقتصممادی توزیع درآمد را بدتر میکند .همچنین وجود رابطه U

شمممزل معزوس بین توسمممعهی مالی و نابرابری درآمد در این
تحقیق به اثباپ نرسیده است.
در زمینه مطالعاپ صورپ پذیرفته در داخل کشور ،دهمره و
شزری ( ،)13۸9در پژوهشی به بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع
درآمد در ایران با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفههای
توزیعی ( ،)ARDLطی دوره  13۵0-13۸۸پرداختهاند .ضری
جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و نسبت اعتباراپ اعطایی
به بخش خصوصی به  GDPبه عنوان شاخص توسعه مالی
استفاده شده است .براساس نتایج بهدست آمده از این تحقیق،
توسعه مالی نابرابری درآمد را در ایران کاهش میدهد.
سمممالم و یارمح مدی ( ،)1390در تحقیق خود راب طه بین
توسمممعه مالی و نابرابری توزیع درآمد در ایران را با اسمممتفاده از
اطیعاپ سری زمانی سالهای  13۸۶-13۵۲مورد بررسی قرار
دادهاند .بر ا ساس نتایج به د ست آمده ،تو سعه مالی رابطه منفی
و معناداری با توزیع درآمد داشممته و این رابطه موافق با فرضممیه
گرین وود و جیوانویچ غیرخطی اسمممت .همچنین ،نتایج نشمممان
میدهد که همگام با افزایش درآمد سرانه ،نابرابری توزیع درآمد
در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.
خسممروشمماهی و همزاران ( ،)1391اثر توسممعهی مالی را بر
ضری جینی به عنوان شاخص توزیع نابرابری درآمد طی سالهای
 13۵۲تا  ،13۸۷با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفههای
گ سترده شاخص نابرابری درآمد ،مورد برر سی قرار دادهاند .نتایج
برآورد حاکی از این ا ست که ارتباط تو سعه مالی و ضری جینی
مثبت و کاهنده اسممت که مطابق با فرضممیه گرینوود و جوانوایس
( )1999میبا شد .ارتباط تولیدناخالصداخلی سرانه و ضری جینی
نیز مثبت و کاهنده است .همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم
اثر مثبت روی ضری جینی دارد .آزمونهای ثباپ ساختاری نیز
نشمممان میدهند که ضمممرای  CUSUMSQو CUSUM
تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثباپ هستند.
صمامتی و سم ادی ( ،)1391در تحقیق دیگری به برر سی
تأثیر توسم م عه مالی بر نابرابری توزیع درآ مد در منتخبی از
ک شورهای در حال تو سعه با سطح تو سعه ان سانی متو سط و
درآمد سرانهای باالتر از میانگین درآمد سرانه جهانی ،پرداختهاند.
4. Shahbaz & Islam
5. Auto Regressive Distributed Lag
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در این تحقیق جهت ت شخیص چگونگی اثرگذاری تو سعه مالی
بر نابرابری توزیع درآمد با اسمممتفاده از مدلهای رگرسمممیونی و
تزنی پنل دیتا ،به آزمون دو فرضمممیه در این رابطه طی دوره
زمانی  19۸۴ – ۲00۵پرداخته شده ا ست .نتایج حا صل از این
تحقیق ،فرضمممیه رابطه  Uوارونه بین نابرابری توزیع درآمد و
شممماخصهای توسمممعه مالی را رد میکند و در عین حال وجود
رابطه خطی و منفی بین این دو را تأیید میکند.
احمدی و همزاران ( ،)139۲در تحقیقی دیگر به بررسی تأثیر
قرضالحسمممنه بر توزیع درآمد در اسمممتان های مختلف کشمممور
پرداختهاند .بررسی عملزرد نهاد قرضالحسنه در سطح تسهییپ
بان ها نشان میدهد که اگرچه سهم تسهییپ قرضالحسنه از
کل ت سهییپ اعطایی بان ها در سالهای پس از اجرای قانون
عملیاپ بانزی بدون ربا روندی کاهشممی داشممته اسممت و توجه
کمتری به گسترش این نهاد در دسترسی به اهداف قانون عملیاپ
بانزی بدون ربا شده است ،تسهییپ مذکور در دستیابی به رشد
درآمد سممرانه در مناطق گوناگون کشممور و کاهش فقر خانوارهای
کم درآمد و محروم نقش به سزایی داشته است.
ابونوری و همزاران ( .)139۲شاخصهای اقتصادی و توزیع
درآمد در میان ک شورهای ا سیمی را با ا ستفاده از روش حداقل
مربعاپ تعمیم یافته ( )GLSمورد برر سی قرار دادهاند .برا ساس
نتایج حاصممل ،فرضممیه کوزنتس در میان اقتصمماد کشممورهای
اسمممیمی را نمیتوان رد نمود .سمممهم م خارر دو لت از تول ید
ناخالص داخلی اثر برابرگر و رشد ساالنه جمعیت اثر نابرابرگر در
توزیع درآمد کشورهای اسیمی داشته است .سطح معنای سهم
درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و تورم به ترتی با  %۲۶و
 3۸%اثر افزایشی بر توزیع درآمد داشتهاند.
 .3روش شناسی تحقیق
در این مطالعه برای ارتباط بین متغیرهای توسمممعه مالی بر
توزیع درآمد در کشمورهای اسمیمی ،براسماس مطالعاپ ت ربی
باتو و همزاران (1 ،)۲011مدل اسممتفاده شممده در این تحقیق به
صورپ زیر میباشد۲:

1. Batuo et al
 .۲با عنایت به اینزه در این مطالعه بازه زمانی و تعداد مقاطع باهم برابر است،
دادههای مورد بررسی مانا هستند و نیازی به آزمون ریشه واحد نیست.
 .3در این تحقیق باتوجه به در دسترس نبودن اطیعاپ آماری برخی از
کشورها ،در نهایت یازده کشور اسیمی شامل؛ ایران ،کویت ،عربستان،
مالزی ،ترکیه ،مصر ،عمان ،قطر ،اماراپ ،بحرین و اندونزی در تحلیل وارد

)(3

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡−1 + 𝛽2 𝐹𝐷𝑖𝑡 +
𝛽3 𝐹𝐷𝑖𝑡2 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑈 𝛽6 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐷𝑖𝑡 +

که در آن 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 ،مقدار ضری جینی در کشور  iام در سال
 tام است ،که به عنوان معیاری برای نابرابری درآمد استفاده
میشود3.متغیر  𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡−1جهت ارزیابی اثراپ تأخیری نابرابری
درآمد در دوره قبل بر سطح آن دوره جاری و  𝐹𝐷itشاخص
توسعه مالی مرک میباشد که به پیروی از باتو و دیگران(،)۲011
شامل  M2/GDPو  M3/GDPاست یعنی؛ اسزناس و
مسزوک خارر از نظام بانزی به اضافه حسابهای جاری و سایر
بدهیهای بهرهدار بان  𝐹𝐷it2 ،م ذور توسعه مالی،
𝑡𝑖𝑃𝑂𝑃𝐷𝐺 تولید ناخالص سرانه به قیمتهای ثابت کشورiام
در سال tام به عنوان شاخص توسعه اقتصادی 𝐻𝐷𝑖𝑡 ،شاخص
توسعه انسانی و 𝑡𝑖𝐹𝑁𝐼 نرخ تورم کشورiام در سال tام است.
متغیر𝑡𝑖𝐷 درصد وامهای اعطایی در قال عقود اسیمی برای
کشورiام در سال tام را نشان میدهد که برای کشورهای اسیمی
عددی مثبت و برای کشورهای غیراسیمی عدد صفر را اختیار
میکند .در صورپ معناداری و منفیبودن این متغیر ،در
کشورهای اسیمی مورد بررسی نسبت به کشورهای غیراسیمی
که در چهارچوب عقود اسیمی فعالیت نمیکنند ،شاخص توزیع
درآمد از وضعیت مناسبتری برخوردار بوده است و اصیحاً استفاده
از ابزارهای مالی اسیمی موج کاهش ضری جینی و بهبود
توزیع درآمد نسبت به کشورهای غیراسیمی مورد مطالعه در این
تحقیق می باشد.
فرضیه کوزنتس م ذور دو متغیر توسعه مالی و
تولیدناخالصداخلی را همزمان با خود متغیرها مورد آزمون قرار
داده است .زیرا بر اساس نظریه  Uمعزوس کوزنتس ،ضری
جینی رابطه تنگاتنگی با سطح و م ذور درآمد دارد .بنابراین با
تزیه بر توجیه نظری ،در این مطالعه نیز متغیرهای توسعه مالی
و تولیدناخالصداخلی را تواماً با م ذور آن در مدل وارد میشود۴.
مقدار ضری جینی بین صفر و ی قرار دارد و هرچه به ی
نزدیزتر باشد توزع درآمد نابرابرتر خواهد بود .برای برآورد الگو
ابتدا مدل مورد نظر با فرض اثراپ ثابت۵با روش حداقل مربعاپ

شده است .همچنین یازده کشور آسیایی غیر اسیمی و در حال توسعه
شامل ،هند ،سنگاپور ،ویتنام ،نپال ،سریینزا ،مالدیو ،برمه ،فلیپین ،کره
شمالی ،تایلند و مغولستان در تحلیل در نظر گرفته شده است.
 . ۴آمار و اطیعاپ مورد استفاده در این تحقیق ،با استفاده سایت آمار و
اطیعاپ بان جهانی ( )WDIجمع آوری شده است.
2. Fixed Effects
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ت میع یافته 1برآورد و سپس آزمون  Fلیمر ۲مورد استفاده قرار
میگیرد .اگر فرض  H0رد شود ،مدل برآورد شده به صورپ پانل
دیتا 3است و در غیر این صورپ مدل به صورپ تلفیقی ۴برآورد
خواهد گردید .در این مرحله نیز پس از آن بار دیگر مدل را با
اثراپ تصادفی ۵برآورد گردیده و با استفاده از آماره آزمون
هاسمن۶تعیین میشود که مدل با اثراپ ثابت یا با اثراپ تصادفی
برآورد خواهد شود.
 .۴تجزیه و تحلیل نتایج تجربی تحقیق
در الگوهای پنل دیتا ،ابتدا باید مشخص شود که اصوالً
نیازی به در نظر گرفتن ساختار پانل داده ها یا به عبارتی
تفاوپ ها و یا اثراپ خاص کشورها وجود دارد یا این که
داده های مربوط به کشورهای مختلف را ادغام کرد و از آن در
تخمین مدل استفاده نمود .براساس آزمون لیمر ،اگر فرض H0
رد گردد عر ض از مبداءها برای مقاطع یا کشورها متفاوپ
می باشد و استفاده از روش  poolingدر اینصورپ ناسازگار
بوده و کارایی الزم را نخواهد داشت و لذا بایستی به نتایج مدل
 panelدقت نمود .چنانچه مدل پنل یا دادههای ترکیبی
انتخاب شود برای برای تشخیص تخمین مدل از روش اثراپ
ث ابت یا اثراپ تصادفی ،از آزمون هاسمن استفاده میشود .در
آزمون لیمر فرضیه صفر تلفیقی بودن ضرای است.
نتایج آزمون لیمر در جدول شماره  1ن شان میدهد که در
سممطح اطمینان  9۵درصممد فرض  H0مبنی بر یزسممان بودن
مقاطع عرض از مبدأ را نمی توان رد کرد ،پس استفاده از روش
 poolingسازگارتر بوده و کارایی خواهد داشت و لذا بای ستی
به ن تایج مدل  poolingد قت کرد .ب نابراین در این حا لت
نیازی به آزمون هاسمممن نیسممت .پس اسمماس تخمین نهایی
الگوی رگرسیون داده های تلفیقی در جدول شماره  ۲ارائه شده
است.
نوع

آماره

آزمون

آزمون
۸/۲۶

معناداری
0/۲۵3۶

مالی  FD2نیز برابر با  -0/0۷اسممت و معنیدار میباشممد .این
نتایج فرضیه وجود رابطه  Uمعزوس میان سطح توسعه مالی و
نابرابری درآمد را تأیید میکند.
ضری تولید خالص سرانه  GDPبرابر با  -0/0۶۴۴و معنی
دار بوده و ضممری نرخ تورم برابر با  0/011۴میباشممد .شمماخص
توسعه انسانی  HDIبرابر با  -0/۲۵13است که در سطح خطای
 ۵%معنیدار بوده و بنابراین فرضیه اثرگذاری منفی آن بر نابرابری
توزیع درآمد در سطح اطمینان  %9۵پذیرفته میشود.
ضمممری منفی و معنادار متغیر  Ditنشمممان میدهد که در
کشورهای اسیمی مورد بررسی نسبت به کشورهای غیر اسیمی
به علت اسممتفاده از ابزارهای مالی در چهارچوب عقود اسممیمی،
شاخص توزیع درآمد از وضعیت مناس تری برخوردار بوده است و
ا ستفاده از ابزارهای مالی ا سیمی موج کاهش ضری جینی و
بهبود توزیع درآمد نسبت به کشورهای غیراسیمی شده است.
جدول  .2تخمین نهایی الگوی رگرسیون دادههای ادغام
شده یا روش حداقل مربعاپ تلفیقی
متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

C

-۲/10۴

-۲/3۴

0/01

)GINI(-1

0/۴۶39

3/۵1

0/00

FD

0/01۶۲

۴/1۶

0/00

FD2

-0/0۶۴۴

-۲/99

0/01

GDP

-0/۵۷۴۶

-۲/۲۸

0/0۲

HDI

-0/۲۵13

-۴/۶۶

0/00

INF

0/011۴

۲/۵9

0/01

D

0/01۵9

1/9۸

0/03

)R2 bar=0/۸۴ D-W=1/۸9 Prob(F- statistic)=3۸/۷۶ (0/00

جدول  .1نتایج آزمون لیمر
سطح

۸۷

نتیجه آزمون

مأخذ :محاسباپ تحقیق

براسمماس این نتایج مقدار ضممری متغیر توضممیحی  FDیا
شاخص تو سعه مالی مرک برابر با  0/01۶۲ا ست که در سطح
خطای  %0۵معنیدار میبا شد .ضری م ذور شاخص تو سعه

نتایج به دسمممت آمده از مدل اثراپ تلفیقی نشمممان میدهد که
مقدار آماره  Fبرابر  3۸/۷۶اسمممت ،بنابراین فرض صمممفر بودن
همزمان ضمممری تمامی متغیرها رد میشمممود و در نتی ه مدل
معنیدار ا ست .ضری تعیین ت صحیح شده مدل  0/۸۴ا ست.
یعنی ۸۴ ،درصد از تغییراپ توزیع درآمد را متغیرهای م ستقل در
مدل توضممیح میدهند و مدل از قدرپ توضممیح دهندگی باالیی
برخوردار میباشد.

3. GLS
4. lymer
5. Panel data

6. Pooled Data
7. Random Effect
8. Hussman Test

آزمون F
لیمر

تأیید مدل ضرای تلفیقی در
برابر مدل دادههای ترکیبی

مأخذ :یافتههای تحقیق

۸۸

یوسفی :بررسی اثراپ توسعه بازارهای مالی بر توزیع درآمد در کشورهای اسیمی

 .5بحث و نتیجهگیری
در م موع نتایج بررسممی اثراپ توسممعه مالی بر توزیع درآمد در
گروهی از ک شورهای ا سیمی و غیرا سیمی ن شان میدهد که
برای کشمممورهای مورد مطالعه ،نظریه  Uمعزوس گرینوود و
جوانوایس در مورد ارتباط این متغیرها در طی دوره مورد بررسی
برقرار میباشمممد .به عبارپ دیگر ،در ابتدا توسمممعه مالی اگر چه
من ر به رشد ضری جینی یا نابرابری بیشتر در توزیع درآمد در
بین ک شورهای مورد برر سی شده ا ست ،اما طی زمان از سطح
این نابرابری کا سته شده ا ست .دیگر یافتههای تحقیق ن شان
میدهد که ر شد ن سبت وامهای اعطایی در قال عقود ا سیمی
به کل وامهای سیستم بانزداری باعث بهبود فرایند توزیع درآمد
در سی ستمهای اقت صادی می شود و ا صطیحاً در ک شورهای
ا سیمی مورد برر سی ن سبت به ک شورهای غیر ا سیمی مورد
مطالعه ،به علت ا ستفاده از عقود ا سیمی ،و ضعیت توزیع درآمد
عادال نهتر میتوا ند باشمممد ،چرا که در عقوداسمممیمی میزان
بهرهمندی از منافع توسممعه مالی بر اسمماس میزان مشممارکت در
سود و زیان فعالیتهای اقتصادی تعیین می شود و عوید حاصل
از امور اقتصادی به صورپ ثابت و از پیش تعیین شده نمیباشد.
رشممد درامد سممرانه و بهبود در شمماخصهای توسممعه انسممانی در
سطح کشورهای مورد بررسی ،من ر به کاهش ضری جینی یا
به عبارپ دیگر بهبود توزیع درآمد در این ک شورها شده ا ست،
اگرچه رشممد نرخ تورم توزیع درآمد در این کشممورها را نابرابرتر
نموده است.
در پایان با توجه به اثراپ توسعه مالی بر نابرابری درآمد در

ک شورهای ا سیمی مورد برر سی ،پی شنهاداپ سیا ستی زیر را
میتوان مطرح کرد:
 .1سممیاسممتهای مالی در کشممورهای اسممیمی باید به گونهای
تنظیم شود که اعتبارپ تخ صیص یافته به بخش خ صو صی
عیوه بر افزایش عدالت و کارآیی بی شتری بین اق شار مختلف
این جوامع تقسیم شود تا به این صورپ با سرمایهگذاریهای
زود بازده ،نابرابری بین گروهها درآمدی مختلف کاهش یابد.
 .۲از آن ا که رشد نسبت وامهای اعطایی در قال عقود اسیمی
به کل وامهای سی ستم بانزداری باعث کاهش ضزی جینی
در سی ستمهای اقت صادی می شود ،ا ستفاده از ابزارهای مالی
اسیمی میتواند به توزیع عادالنه درآمد کم نماید.
 .3از آن ا که نتایج نشممان میدهد که افزایش سممواد و مهارپ
باعث افزایش آگاهی دسممتمزد میگردد ،و نهایتاً توزیع درامد
عادالنهتر میگردد .لذا کشورهای اسیمی باید برای افزایش
سطح سواد و مهارپ نیروی کار زمینه الزم را فراهم آورد.
 .۴باتوجه به اثراپ منفی تورم بر توزیع درآمد در کشمممورهای
مورد بررسی ،این کشورها باید تمام سیاستهای پولی خود را
در ج هت کاهش تورم به اجرا در آورد ،مثیً با کنترل در
قیمت کاالهای وارداتی ،کنترل در فشممار تقاضمما که ناشممی از
افزایش سریع در هزینههای م صرفی و مخارر سرمایهگذاری
در بخش خصوصی و عمومی است ،از رشد نامتناس نقدینگی
بخش خصوصی ،که عامل افزایش تقاضای کل و گسترش و
تعمیق فشارهای تورمی است ،جلوگیری نماید.
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صممامتی ,م ید و سمم ادی ،زهرا ( .)1391تأثیر توسممعه مالی بر
نابرابری توزیع درآمد :مطالعه موردی منتخبی از کشمممورهای
در حال توسعه .فصلنامه اقتصاد کین .دوره  ،۷شماره .1۴

وزارپ امور اقتصادی و دارائی ،انتشاراپ معاونت امور اقتصادی.

عصاری ،عباس؛ عاقلی ،لطفعلی؛ شفیعی ،سعید و رسولی ،میثم

جهانگرد ،اسفندیار و علی عسگری ،سارا ( .)1390بررسی اثر توسعه

( .)13۸۸بررسی تأثیر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد در

مالی بر کارایی س میاسممت پولی در کشممورهای توسممعه یافته و
درحالتوسعه .فصلنامه تحقیقاپ مدل سازی اقتصادی ،شماره
.۴

ایران .پژوهشنامه اقتصادی.
راه  ،مهدی ( .)13۷۷تأمین اجتماعی ،چاپ پن م :دانشمممگاه
امام رضا (ع) .1۸۶-1۸۵ ،

خسروشاهی ،نسیم؛ ناهیدی ،محمدرضا و نوروزی ،داود

هادوینیا ،علیاصممغر ( .)13۸۲ارزیابی عملزرد صممندوقهای

( .)1390تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران.

قرض الح سنه در ایران .م موعه مقاالپ سومین همایش

فصلنامهپژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ،سال دوم،

دو ساالنه اقتصاد اسیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
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