
 

 

 

 

 
                     

 

  

 

 

 

درآمدی  نابرابری وساختار اجتماعی، اقتصادی  ،بانکی توسعه
 ( 1های ایران )مطالعه موردی استان

 
 محمدحسن وکیلی زارچ

 Vakili2009@gmail.comآزاد اسالمی یزد،   دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه
 *رادعباس علوی

  alavi_rad@yahoo.com  آزاد اسالمی یزد، اقتصاد دانشگاه دانشیار 

 وتونچیل تجلی
  ja.totonchi@yahoo.com آزاد اسالمی یزد،  اقتصاد دانشگاهاستادیار 

 تفتی  محمدعلی دهقان
   pejohesh.dehghan@yahoo.com آزاد اسالمی یزد، اقتصاد دانشگاهاستادیار 

 
 چکیده 

اثرات در   بررسی  به  حاضر    نابرابری   و  اقتصادی   اجتماعی،  ساختار   بانکی،   توسعه   مطالعه 
در  درآمد زمانی  استانی  دوره  کشور طی  گشتاور    1385-1395های  مدل  بکارگیری  با  و 

آرالنو یافته  )  و  تعمیم  )GMMباند  و   )2SLS  تخمین نتایج  مطابق  است.  شده  پرداخته   )
نابرابریمدل؛   با    افزایش تولید   توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین   بیکاری و تجارت 

ساز،   و ساخت و   تولید  کشاورزی، بخش در شاغل  کار  ی رو نی کل سهم سرانه،  داخلی ناخالص
کند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر  توزیع درآمد در استان های کشور را بهتر می

استانی    درآمد  توزیع  نابرابری   وقفه   منفی  عالمت   تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است.
های شمالی  ش واگرایی درآمدی بین استانو عالمت مثبت شاخص تجارت نیز نشان از افزای

گذاری، رشد و تکنولوژی مدرن در معدودی  در این شرایط منابع سرمایهباشد.  و جنوبی می
استان استاناز  از  بسیاری  و  متمرکز شده  با  های صنعتی  مرز مشترک  فاقد  و  های مرکزی 

صورت   به  یا  و  مانده  محروم  تجارت  و  رشد  فرایند  از  دیگر،  آن  کشورهای  در  ای  حاشیه 
منافع آشرکت می با  در تضاد  اغلب  افزایش  نها میکنند که  تعداد   رقابتباشد. همچنین    و 

بیانگر اهمیت   این دو متغیر، کند، البته تأثیر افزایش نیز توزیع درآمد را بهتر می بانکی شعب
بانکی   های کارآمد و افزایش تعداد شعببیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی

 ترعادالنه توزیع و  رشد  اشد. بنابرینبهای کشور میبرای بهبود عدالت اقتصادی در استان
باز توزیع(( و   با رو ))رشد تواًماین از و باشد یکدیگر با نزدیک ارتباط  و  تعامل در باید درآمد
 .ردیگ قرار کشور ریزانبرنامه کار دستور در بایدبرابری بیشتر(( می با همراه ))رشد

  و   درآمدی، مدل آرالنو  نابرابری  و  اقتصادی  اجتماعی،  ساختار  بانکی،   توسعه  های کلیدی:واژه
 . 2SLSباند و 
 .JEL :F43  ،D31  ،C36  ،C33ی  بندطبقه
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 مقدمه-1
  طور  به  آن  علل  و  است  حال  زمان  اقتصادی  هایچالش  بزرگترین  از  یکی  افزایش نابرابری

به  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  دمور  گذارانای توسط سیاستفزاینده   رسد می  نظر  است. 

  (. توزیع 2005  ،1)لوین است  مؤثر  بسیار   اقتصادی  رشد   پیشبرد  در  مالی  بخش  توسعه  که

  های مشوق  منابع،  تخصیص  گیری، تأثیرگذاری،تصمیم  در فرآیند  تواندمی  مناسب درآمد

  تواند می  مالی  توسعه  که  سازوکارهایی.  ها موثر باشداستان  عمومی   های سیاست  و  نوآوری

و    گفتگو  و  بحث  اصلی   موضوع  همچنان   بگذارد،   تأثیر  درآمد  نابرابری  بر )باغچی  است 

دهه  . (2015  ،2سونار نفع  در  به  کار  قوانین  تغییر  با  ثروتمند  کشورهای  اخیر،  های 

ان، افزایش مالیات از صاحبان سرمایه و  گرتوجه به کار ان، ارائه خدمات رفاهی قابلگرکار 

و  قشر ثروتمند  بیمههای  انواع  توزیع  ارائه  درآمد،  کم  افراد  برای  اجتماعی  تأمین  های 

داده قرار  توجه  مورد  خود  اجتماعی  مهم  اهداف  از  یکی  عنوان  به  را  این  درآمد  در  اند. 

مالی  توسعه  تأثیر  سیاست  میان  اجرای  بانکی،  بخش  کم  و  قشرهای  نفع  به  پولی  های 

ساختار نظام    کشورهای  استانادی  اقتص  و  اجتماعی  درآمد،  در  که  درآمد  توزیع  بر 

بخش عنوان  به  کشور  تشکیلاقتصادی  را  های  است  اقتصاد  مالی  و  حقیقی  دهنده 

انگاشت.نمی نادیده  مطالعه  توان  همکاران در  و  دنافریو  توسط  که  برای  2019)  3ای   )

توسعه استان که  گرفتند  نتیجه  پذیرفت،  انجام  ایتالیا  ناب  های  بر  درآمد    رابریبانکی 

رابطهستانا و  دارد  منفی  تاثیر  ایتالیا  جنوبی  درآمد    و  بانکی   توسعه   بین  های  نابرابری 

افزایش در توسعه  استان  برای قبول است و  قابل  ایتالیا  های صنعتی، ثروتمند و شمالی 

  فقط   مالی،   توسعه  افزایش   که،   معنا  این   بانکی، نابرابری درآمدی را کاهش داده است. به

 دهد.  تواند نابرابری درآمدی را کاهش  می  خاص  آستانه یک از درآمد  عبور  از  پس

شهری   هایسیاست در بزرگ و کوچک  شهرهای توسعه شتابان و گیریاز طرفی شکل

 را بسیاری مشکالت کشور، صنعتی توسعه مراحل با آن انطباق  عدم و کشور هایاستان

 توسعه از   غفلت میان  این در(.  8713 ،4فر  سلیمی ) است آورده به وجود شهری نظام در

 تک  اقتصاد  یک  بطن در داری سرمایه روابط توسعة همچنین و مالی و کشاورزی بخش

 سریع  رشد ویک سو  از   مالی و کشاورزی  بخش  گرفتن قرار  حاشیه در سبب محصولی،

 
1 Levine 
2 Bagchi & Svejnar 
3 D’Onofrioa et al.  
4 Salimifar (2009) 
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 شهرها به روستاها  از مهاجرتی روندهای  دو،  این حاصل  .  شده است دیگر سوی از شهرها

 سوی  از(.  1391،  1)حسامیان  شده است منجر شهری تمرکزگرایی به نهایت در هک  بود

 شهرها اندازه و تعداد تعیین در زیادی اهمیت کشور  اقتصادی  و اجتماعی مسایل دیگر

 عامل سه محصول یافته،  توسعه کمتر کشورهای در   شهرها رویه بی  رشد.  است داشته

 شهر به روستایی مناطق تبدیل  و شتابان  مهاجرت شهری، ولد و زاد باالی نرخ اساسی،

 پنهان،  بیکاری  متورم، خدمات بخش  پیدایش باعث شهرها، به گسترده  هجوم این .است

 و غیررسمی  هایگاه سکونت بادکنکی گسترش محیطی، زیست مسایل مسکن، معضل

 در  مهاجرین اجتماعی هایشبکه دوگانگی و  سازگاری مسئله نشین، حاشیه مناطق

  ساختاری   عوامل  این  اگرچه  (.1388 ،2)صادقی  است شده  ری درآمدشد نابرابشهرها و ر

ولیمی  تلقی  درآمد  نابرابری  اساسی  هایمحرک  عنوانبه   نقش   مورد  در  شواهد  شوند، 

  بر   مبتنی  کامالً  های کشور استان  مالی  است. سیستم  کم   نابرابری  -  مالی   پیوند  در   هاآن

کنند )فارینا و    ایفا   کلیدی   نقش  درآمد   توزیع   در   نندتوامی  ها بانک   رو   این   از   است،   بانک 

 . (2015 ،3فرانزینی 

مطالعه دادهتاکنون  شکل  به  کشور  داخل  در  توسعهای  بررسی  به  استانی    بانکی،  های 

باتوجه به  درآمدی نپرداخته است،  نابرابری و اثرگذاری آن بر اقتصادی  اجتماعی،  ساختار 

در  مباحث  در    درآمد  نابرابری  در  محلی  بانکداری  توسعه  تأثیر  مطالعه حاضر،  همین  با 

گرفتن ساختار  نامهآیین  نظر  ساختار   و  اجتماعی  بانکی،  جمله؛  از  استان  هر    اقتصادی 

رشد    و   مادی  های زیرساخت  توسعه  جغرافیایی،  تحرک  شهری، بانکی،  بخش  غیرمادی 

  تن ر گرف در نظ  انسانی در بخش کشاورزی و صنعت و با   سرمایه   تشکیل   تجارت خارجی، 

  آیا   این موضوع که   درک   جهت   در   گیرد تا گامی استانی، مورد بررسی قرار می  های داده

در    برداشته شود.  تأثیرگذار باشد،   تواند مجدد درآمد می  توزیع  بر  استانی   بانکداری   توسعه

مبانی نظری شامل   دوم  بخش شده است که در  ادامه ساختار مقاله به این صورت تنظیم

نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوع ارائه شده  ح و  های مطرتئوری

در آزمون سوم بخش است.  و  تحقیق  روش  است.  مدل،  شده  بیان  استفاده  مورد  های 

 
1 Hesamian (2013) 
2 Sadeghi (2010) 
3 Farina & Franzini 
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بخش پنجم  ها و تخمین مدل اختصاص یافته است. در  بخش چهارم نیز به نتایج آزمون

 گردد. خالصه و نتیجه گیری ارائه می

 ع ادبیات موضو  -2

اقتصادی  بانکی،  عوامل -1-1-2 و  بر    اجتماعی  در    درآمدی  نابرابریموثر 

 کشور هایاستان 

  به  نرخ  رشد سرمایه بستگی دارد. در   فقطدومار   و نرخ رشد اقتصادی در مدل  هارود

سرمایه و نیروی کار بستگی   هر دو عاملدر مدل سولو به  نرخ رشد اقتصادی  حالی که  

سولو  در(.  1993،  1)رومر   دارد یافته  تعمیم  میتفاوتسوان  -مدل  دیگر  تواند  ها  در 

نظام سیاسی و حقوقی، آزاد بودن در تجارت    اجتماعی،   بانکی،   ؛ عواملاز جملهمتغیرها  

برنامهبین کارایی  و  منعکس  الملل  بهداشت  و  آموزش  )رحمانی های   (. 1390  ،2شود 

  هش نیافته است. ر ایران کانه تنها د  ایهای منطقهتفاوت  گزارش توسعه انسانیبراساس  

است داشته  بیان  همگرایی  نظریه  که  طور  آن  تنها  نه  گزارش،  تعادل    ،بنابراین  عدم 

نیا منطقه کاهش  استف ای  گزارش،  . ته  این  نتایج  از    طبق  بسیاری  شرطی  همگرایی 

می توضیح  را  اقتصادی  رشد  استان  ،دهدالگوهای  از  بعضی  که  تناسب چرا  به    رشد   ،ها 

برخی  داشته  بهتری و  بااند  مقایسه  داشتهاستان  در  کندی  رشد  دیگر    رشد   اند.های 

زا  فناوری   به   سوبسید   اعطای   معنوی،  مالکیت  حق  فناوری،   انتقال  زا،   برون  و   درون 

  داخلی   ناخالص   تولید   بلندمدت  رشد   فناوری و  پیشرفت   نرخ  متغیرها،   دیگر  و   تحقیقات 

کشور    های استان  در  درآمدی  رینابراب  بسیاری،  عوامل.  کندمتاثر می  را  حقیقی  یسرانه 

 شود: می اشاره آنها  مهمترین به اختصار صورت  به ادامه در  که  کند را متاثر می

 کشور  هایاستان در درآمدی نابرابریتولید ناخالص داخلی و  -2-1-2

در    سوالی توجهتجربی    مطالعاتکه  مورد  این    بیشتر  آیا    باشدمیاست    های استانکه 

نشان  الگوی سولو  .  ثروتمند دارند یا خیر  های استانسریع تر از    پیشرفت به  فقیر تمایل  

متعادل خود   دهد می رشد  به سمت  بلند  که کشورها  دارند  مدت در  بنابراین    ،همگرایی 

سرانه،    اختالف تولید  مسیر    بخاطردر  بودن  می  های استان  توسعه نامتعادل  باشد.  فقیر 

مسیر روی  قرارگرفتن  با  سمت    هایاستان  ، رشد  بنابراین  به  ثروتمند    های استانفقیر 

به دو  در فقر زندگی می  استانافرادی که در یک    کنند.حرکت می بستگی    عامل کنند 

 
1 Romer 
2 Rahmani (2012) 
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توزیع    ؛اول  عامل  دارد: می  استانیدرآمد  نحوه  افراد  مثال.  باشدبین  فرض  بخش  بر   ،

  عامل شد.  درآمد را در اختیار داشته با  ینممکن است بیشتراستان  جمعیت    کوچکی از

متوسط    دوم؛  حقیقی  که    استان درآمد  سرانه    با است  حقیقی  داخلی  ناخالص  تولید 

میزد  تخمین  اگر شوده  سرانه،د  متوسط  .  باشد   رآمد  در   ،پایین  زندگی    شهروند  فقر 

کرد.  نحو  خواهد  به  درآمد  اگر  باشد  حتی  شده  توزیع  آپوستولوس  عادالنه  و  ،  1)برو 

تولید ناخالص داخلی  در استان،    ریداد افرادی فق ه تعکنندمهمترین عامل تعیین.  (1392

رشد اقتصادی    ، باشد  باال. هراندازه تولید ناخالص حقیقی استانی  باشدمیحقیقی سرانه  

داشت نخواه  نیز   بیشتری رشد   د  نرخ  چنانچه  از    های استاناقتصادی    و  بیشتر  فقیر 

باشد   هایاستان درآمدی  ،ثروتمند  استان  نابرابری  بیمیان  خها  بود  شتر  عدم    وواهد 

 همگرایی اقتصادی وجود خواهد داشت.

 کشور هایاستان در  درآمدی و نابرابری  ندازانرخ پس -2-1-3

.  باشدمیانداز و میزان آن  پسدر کشورها،    ی توسعه یافتگی یکی از عوامل نشان دهنده

  ( S) انداز پس تفاوت در نرخ باشند، میانداز کمتری برخوردار پس توسعه از  کم های استان

به    نیزاست و برخی    و تخصیص بودجه  های دولت ناشی از سیاستکشور،  های  استاندر  

فرهنگی  تفاوتخاطر   اقتصاددانان؛از    .باشدمیهای  مالتوس،    دیدگاه  ریکاردو،  اسمیت، 

  انداز از پس  گذاری و سرمایه  2مید  و  میل، روستو، هارود، دومار، رابینسون، کالدور، سولو

ها و  بخشانداز بین  نرخ پس  .باشدمی  درآمدی  نابرابری  و  رشد اقتصادیوثر در  عوامل م

انداز یک کشور یا یک منطقه  پس  چقدرطول زمان متغیر است. هر  در  های کشوراستان

باشد نسبت    ، (Δk/k)  بیشتر  از  سطحی  هر  در  کار  نیروی  به  سرمایه  نسبت  رشد  نرخ 

به   بزرگترچه نسب. چنانشودمیباالتر  نیروی کار  سرمایه  به نیروی کار    ، باشد  ت سرمایه 

 وΔk/k   هراندازه؛  نتیجهدر  .  شودمیحقیقی به نیروی کار نیز باالتر   داخلی  ناخالص  تولید

)نسبت سرمایه به    *kباشد به  حقیقی یک منطقه یا استان بیشتر  داخلی  ناخالص  تولید

پایدار(    درنیروی کار   درکوتاه    .یابدزایش میف انرخ رشد    شود ومی  منتج  باالتروضعیت 

( را  Δk/k)  انداز هراستان، نرخ رشد نسبت سرمایه به نیروی کار مدت افزایش در نرخ پس

باقی می  .بردباال می باال  پایدار،  به وضعیت  انتقال  نرخ رشد در طول دوره    در   .مانداین 

 
1 Bero & Apostolos 
2 Smith, Ricardo, Malthus, Mill, Rosto, Haroud, Domar, Robinson, Caldor, Solo & 

Mead 
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نند  ز مااندا( به ازای هر نرخ پسΔk/k)نیروی کار  نسبت سرمایه به    مدت نرخ رشد  بلند

قبل نرخ    در  است.  )صفر(  حالت  مدت  به  بلند  سرمایه  نسبت  بهرشد  کار  ، *k  ،نیروی 

 .(48)همان، ص.   شودمی باالتر منتج

 کشور هایاستان در درآمدی نابرابری و  ی جمعیت ات  تغییر -2-1-4

  ، پایین (kنیروی کار )سطح از نسبت سرمایه به    در هر ،(P)  نرخ رشد جمعیتبا افزایش  

بوخواه افزایش  د  به  (P)د.  سرمایه  رشد  نرخ  کار  ،  میرا  نیروی  رشد    آورد پایین  نرخ  و 

به   داخلی  ناخالص  تولید نسبت   کار  حقیقی  ادامه  (  Δy/y)نیروی  میدر  .  یابدکاهش 

دهد.  را کاهش می   Δy/yو Δk/k   ،باالتر  نرخ رشد جمعیت بنابراین در کوتاه مدت یک 

مانند. اما در  تر باقی میپایدار، پایینبه وضعیت    های رشد در طول دوره انتقالاین نرخ

نرخ   باشد. یعنی یکصفر می  نرخ رشد جمعیت   برای هر Δy/y و  Δk/k   وضعیت پایدار 

به نسبت سرمایه و  رشد جمعیت  به   داخلی   ناخالص   تولید   باالتر  در  نیروی کار  حقیقی 

پایدار، مهمنتهی می  *yو*k وضعیت  اثرات  بر  میی  م شود. ساختار سنی جمعیت  تواند 

فاصله  درآمدی  نابرابری در  باشد.  سالداشته  رشد در    1355-1365های  ی  نرخ    ایران 

دهد یک  ایران نشان می  تجربی برای. مطالعات  را تجربه کرددرصدی    9/3جمعیت، رشد  

  ی درصد  89/1  رشد  سال باعث  15-64درصد رشد نسبت نیروی کار شاغل به جمعیت  

ساله    15-64هم چنین یک درصد رشد جمعیت    د.اهد شوخ داخلی  ناخالص  تولیدرشد  

رشد سرانه داخلی  ناخالص   تولید باعث  در درصد  72/1  بالقوه  خو  ی  شد ابلندمدت    هد 

  .(1384، 1عرب مازار و کشوری شاد )

 کشور هایاستان در  درآمدی نابرابری و کار  نیروی اتتغییر -2-1-5

به   کار  نیروی  نهاده  رد بررسی قرار داد:ومتوان از دو جهت  ( را میL)  کار  نیروی  تغییرات

از هرلحظه  در  کار  نیروی  تعداد  در  ناگهانی  تغییر  کند.    دلیل  تغییر  است  ممکن  زمان 

تغییرات رامی  یجمعیت   همچنین  کار  نیروی  نهاده  قرار   تواند  تاثیر  تحت  بلندمدت    در 

در   افزایش  کار،   مقدار دهد.  نیروی  به    اولیه  سرمایه  کار  نسبت  کاهش  وانیروی  را  لیه 

اولیه سرمایهمی تولید متوسط  و  افزایش میy/k)  دهد  نرخ رشد نسبت  یابد(  درنتیجه   .

بلندمدت یک اقتصاد با نهاده    در  در نتیجهیابد.  ( افزایش میΔk/k)نیروی کار  سرمایه به  

تغییر در    .دادخواهد    را افزایش  حقیقی   داخلی  ناخالص  تولید ،نیروی کار دو برابر سرمایه

از تغییر در نیروی کار    ، (L)ار  اده نیروی ک نه ،  گیرشود. بیماری همه  منتجممکن است 

 
1 Arabmazar & Keshvarishad (2006) 
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کاهش نیروی  و    سرمایه فیزیکیمنجر به کاهش    همچنین مهاجرتو    تلفات زمان جنگ 

، نرخ رشد نسبت سرمایه به  (0L)  درکوتاه مدت افزایش در نهاده نیروی کار   . شودمی  کار 

های  دهد. این نرخرا افزایش مینیروی کار  حقیقی به    داخلی  ناخالص  تولیدو  نیروی کار  

بلند مدت نرخ رشد    ماند. دررشد در طول دوره انتقال به وضعیت پایدار باالتر باقی می

و   به    داخلی  ناخالص   تولید نسبت سرمایه  نهاده    برای هرنیروی کار  حقیقی  از  سطحی 

ی کار  یک اقتصاد یا نهاده نیرو  است. بنابراین در بلندمدت  )صفر(  یکسان   (0L)  رکانیروی

سرمایه برابر  افزایش   حقیقی  داخلی   ناخالص  تولید  ،دو  کاهش  می  را  به  منجر  که  دهد 

 شود. کشور می  هایاستان در  درآمدی نابرابری

 هایاستان  در  درآمدی  بر نابرابری  های مطالعهشاخص  چگونگی اثرگذاری  -2-2

 کشور

  است و همواره در حال افزایش   نبوده  ثابت   ان جه  در   رشد اقتصادی  گذشته،  های سال  در

و کشورها   بنابراین  .است اقشار  میان  در  است.  سطوح رشد  در    وجود  با  متفاوت  تفاوت 

  آمده  وجود  کشور به  هایاستان  نسبی   درآمد  در  ایمالحظه  قابل  تغییرات  جهانی،  رشد

  های استان  رد   مردم  زندگی  استاندارد  شدن  باعث نزدیک  اقتصادی رشد    افزایش در.  است

  اهمیت   از   رشد  نرخ  جایگاه  توسعه  و  رشد   مبحث  شود. درمی  ثروتمند   های و استان  فقیر 

  این   است،  مهم  سرانه  تولید  رشد  نرخ  رشد،  هایشاخص  میان   در.  است  برخوردار  خاصی

  برای   باال   رشد  نرخ  امکان .  است  و کشور  استان  یک   سرانه  درآمد  میزان  کنندهتعیین  نرخ

  در   اصل  این.  است  بعدی  مراحل  از  بیشتر  است،  توسعه  اولیه   مراحل  در  که  استانی

ثروتمند  های استان  بین  مقایسه و    مهم   خصوصیت   شش  از   یکی.  است  صادق  نیز   فقیر 

شکل    یافته توسعه  هایاستان  رشد  جریان مطابق  یکی  1امروزی    کلی   متغیر   دو  از  و 

 است.  بوده  هاآن  سرانه  لیدوت  رشد  باالی  نرخ  اخیر،  دو قرن  طول  در  جوامع  این  اقتصادی

و    رفاه   باثبات   رشد   از   مطلوبی  سطح   ایجاد   در   سرانه   درآمد  همگرایی   که   است  بدیهی 

است  اقتصادی  همگرایی  و  امنیت افزایش  مهم  موجب    کسب   و  سرانه  درآمد   ثروت،  و 

  1در شکل    .گرددمی  محسوب  همگرایی  و  شدن   جهانی  سوی   به  گامی  و  شودمی  قدرت

می روی  ه  ک  شودمشاهده  بر  واسطه  با  یا  مستقیم  صورت  به  متغیرها   نابرابریچگونه 

می  درآمدی چنانچه اثر  تجارت،  گذارند.  انسانی،  فیزیکی،  سرانه  سرمایه    (، GDP)  تولید 

. به  کندقتصادی افزایش پیدا میتولید ناخالص داخلی و رشد ا  یابد، افزایش  تکنولوژی و...
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استان اقتصادی  رشد  نرخ  که  اندازه  نزدیک ههر  یکدیگر  به  کشور  باشدای   نابرابری  ، تر 

 خواهیم داشت. کمتری  درآمدی

 
 یدرآمد  یمطالعه بر نابرابر  یهاشاخص  ینقشه اثرگذار  (:1)شکل  

 های تحقیق منبع: یافته

 تحقیق  پیشینه  -2-3

و   دستک  مطالعه2020)  1همکاران آکیف  در  بررسی (  به    و   اقتصادی   توسعه  رابطه ای 

  ( پرداختند. عالوه PCAو مدل )  1950-2015ترکیه طی بازه زمانی    رد  درآمد  نابرابری

 نابرابری  بر  تورم   و  دولت  هایهزینه  واقعی،   درآمد  تأثیر  مالی،   توسعه  هایشاخص  بر

  که   داد   نشان   نتایج .  شد  بررسی   ARDL  محدود  آزمایش  روش  از  استفاده  با  درآمد

  در   همچنین .  دهدمی  کاهش  را   د درآم  نابرابری  دولت   هایهزینه  و   واقعی   درآمد   افزایش

  در   برعکس   که   حالی  در  اثبات شد،   درآمد  نابرابری  بر  تورم  از  مثبتی   تأثیر  مدت   کوتاه

  توسعه   برای  درآمد  نابرابری  با   معکوس  شکل  U  رابطه  مالی،  توسعه   مورد  در .  بلندمدت

  یکنواخت   کاهش  رابطه  یک   نتایج همچنین  .شد  تأیید  بانکی  بخش  توسعه  و  کلی  مالی 

نشان    ترکیه  در   درآمد  نابرابری  و  سهام   بازار  توسعه  نبی   اجرای   بنابرین.  دهدمیرا 

  امتیازات   به  برابر  دسترسی  و  کندمی  کنریشه  را  آمیزتبعیض  قوانین  که  هاییسیاست

 .شد خواهد درآمد نابرابری نتایج کاهش و برابری  موجب کند، می  تسهیل را مالی 

 
1 Akif Destek et al. 
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( همکاران  و  مطال2019دنافریو  در  توسعه عه(  بررسی  به    اجتماعی،   ساختار   بانکی،   ای 

استان  نابرابری  و   اقتصادی  در  گشتاور  درآمدی  مدل  از  استفاده  با  ایتالیا  کشور  های 

  که   دهد می  نشان  ( پرداختند. نتایج پژوهش2SLS( و )GMMباند )  و   یافته آرالنوتعمیم

  و   مالی   نابرابری  حال،   این   با .  دهدمی  کاهش  را   درآمد   نابرابری  محلی   بانکداری   توسعه

  مورد  را  ساختاری  هایکانال  وقتی تأثیر.  شودمی  ظاهر  پیشرفته  نسبتاً  مناطق  در  نابرابری

  با   را  نابرابری  تواندمی  بانکی   توسعه  که  دهدمی  نشان   شواهدی  دهیم، می  قرار   بررسی

  ه توسع  طریق  از  که   حالی   در  دهد،   کاهش   شهرنشینی  و   جغرافیایی  تحرک  از  تأثیرپذیری

 .است اندکی  تأثیرات دارای انسانی  سرمایه و مادی  های زیر ساخت

مقاله2018)  1ریچرت   و  هلد  وین عنوان  ای (  مالکیت    حقوق  و  نابرابری  نوآوری،"  تحت 

  درآمد و  نابرابری  آیا  که  موضوع  این   بررسی  مقاله به  این  در  محققان.  اندداده  ارائه  "فکری 

  1990  دهه  اواخر  در  را  کشورها  نوآوری  متفاوتهای  نرخ   توانندمی  فکری  مالکیت   حقوق

طبقه  آنها  منظور   بدین   خیر؟   یا  دهند   توضیح    میزان   جامعه،   متوسط   اقشار  سهم 

  به   را   پارک   گینارت   شاخص  و   غیرمقیم کشورها   و  مقیم   افراد  توسط   شده   اختراعات ثبت 

معیارهای  حقوق   نوآوری  درآمد،  توزیع  گیریاندازه  عنوان    53  برای  فکری   مالکیت   و 

  است   آن  بیانگر  نتایج مطالعه.  گیرندمی  نظر  در   1994  -  2015  دوره زمانی   طی   کشور 

  داخلی   هاینوآوریترغیب    در   را   مستقیمی  و  کننده تعیین  جامعه نقش  متوسط   طبقه  که

  حمایت  و  جامعه طبقه متوسط  اندازه  آمده، دست  به نتایج  همچنین براساس. کندمی ایفا

  مقیم   افراد  توسط  ثبت شده  اختراعات  به  مربوط  الگوهای  اتنه  مالکیت فکری،  حقوق  از

را   مورد   کشورهای  حقوق   حمایت  دیگر  عبارت به.  دهندمی  توضیح   مطالعه    مالکیت   از 

  بر   و معناداری  مثبت   اثر  فکری   مالکیت  حقوق   از   و حمایت  متوسط   طبقه   اندازه  و  فکری 

 دارند.  کشورها مقیم  توسط افراد  شده ثبت  اختراعات میزان

همکاران   شخوسر و  مطالعه1399)  2سرا  در  تحلیل (  به   نابرابری   بر  مؤثر  عوامل  ای 

  برداری   خود توضیح   رویکرد:  پیکتی  توماس   هایدیدگاه  چارچوب   در   ایران   در  درآمدی

نتایج   1352-1394  دوره  طی   ساختاری    افزایش   که  داد   نشان   مطالعه  این   پرداختند. 

  ملی   درآمد   از  سرمایه   سهم  و  نابرابری  زایشف ا  با   داریمعنی  و  مثبت  ارتباط(  r-g)  شکاف

 
1 Weinhold & Nair-Reichert 
2 Sarkhoshsara et al. 
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.  ندارد  وجود  ایران  در  پیکتی  فرضیه  تأیید   برای  محکمی  شواهد  و  نداشته  ایران  در

  تواند ناشی از کنند، این نتیجه میمطرح می  (2015)  اغلو و رابینستون  همانطورکه عجم

شکل  نظر   در در  سیاسی  عوامل  و  نهادها  سیستماتیک  نقش  ننگرفتن  ابرابری،  گیری 

 .پیکتی باشد توسط

همکاران نظم و  مطالعه1398)  1فر  در  پایش (  بررسی  به    در   فقر   فضایی  توزیع  ای 

  فرهنگی   اجتماعی،  اقتصادی،  شاخص  18  از  پژوهش  این  داختند. درکشور پر  هایاستان

  از   هریک  نسبی  اهمیت   بیان   برای.  است  شده  استفاده  فقر   تحلیل   جهت   کالبدی  و

  گایا   تحلیل   و  پرومته   مدل   از   اطالعات   وتحلیل تجزیه  جهت  و   ANP  مدل   از   هاشاخص

  یزد،   زنجان،  هایاستان  که  دهدمی  نشان  پژوهش  نتایج.  است  شده  استفاده

  های استان  و  مرفه  خیلی  هایاستان  جزء  جنوبیخراسان  مازندران،  شرقی،آذربایجان

  های استان  جزء  حمدبویرا  و  کهکیلویه  سیستان،  لرستان،  کرمانشاه،  خوزستان،  کرمان،

  آن   از   حاکی   ایران   سرزمینی   پهنه  در   فقر   فضایی   پراکنش .  باشندمی  کشور   فقیر   خیلی 

 . شدند واقع  کشور  غرب   و شرقی  جنوب  قسمت   در  فقیر های استان بیشتر که  دارد

همکاران  و  مطالعه1397)  2بهشتی  در  نابرابری(  بررسی  به    میان   درآمد  توزیع  ای 

  زمانی   فضایی طی دوره   هایداده  اکتشافی  تحلیل  رویکرد  از   ه فاداست   با   ایران  های استان

نتایج   1393-1376   درآمد   فضایی  الگوی  در  باالیی   ثباتی  بی   که  داد  نشان  پرداختند. 

  سرانه   درآمد   محاسبه   در  نفت  احتساب عدم  یا   احتساب   و  دارد   وجود  ایران  در  سرانه

  تحت   را  نابرابری  فضایی   الگوی  زنی  و  نابرابری  تحوالت   مورد   در   گیری نتیجه  ها، استان

  درآمد   در   فضایی   بندیخوشه  پدیده   که   داد   نشان   نتایج   همچنین .  دهدمی  قرار   تأثیر

-مرکز   الگوهای  وجود   از  شواهدی   آن،   برعالوه.  دارد  وجود  ایران   در   ها استان  سرانه

 آمد.  دست به ایران در سرانه  درآمد توزیع براساس پیرامون

بدر  بهعهمطالدر    ( 1395) 3رحیمی  شهری درآمد توزیع الگوی برآورد ای   و  مناطق 

 وضعیت از روستایی جامعه دوره، ابتدای در که داد نشان نتایج پرداخت. ایران روستایی

 جامعه درآمد،  توزیع وضعیت بهبود با تدریج  به ولی  بوده، برخوردار نابرابرتری  درآمدی

 تجربه کرده است.  دوره یانتها در شهر به نسبت را برابرتری روستایی توزیع

 
1 Nazmfar et al. (2020) 
2 Beheshti et al. (2019) 
3 Rahimibadr (2017) 
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ئله تحقیق  دهد که به صورت مستقیم به مسدقت در مطالعات صورت گرفته نشان می

این از  است.  نشده  پرداخته  میحاضر  نوآوریرو،  زیر  توان  بصورت  را  مطالعه  این  های 

استان و  مطالعه  دوره  اوالً  جامعبرشمرد:  کشور  میهای  که  تر  متغیرهایی  ثانیاً،  باشد؛ 

  باشد، شامل متغیرهای توسعه دهنده بیشترین تأثیرگذاری بر نابرابری درآمدی می نشان

گیرند. ثالثاً، در مقاله حاضر با  مورد استفاده قرار می  اقتصادی  اجتماعی،  ساختار   بانکی، 

از  های دادهبررسی ویژگی آنها و همچنین استفاده  اثرگذاری  های مورد مطالعه و نحوه 

  آرالنو ها شامل؛ مدل گشتاور تعمیم یافته تناسب با این ویژگیهای اقتصادسنجی م روش

تر به واقع را ارائه دهد،  توان نتایجی معتبرتر و نزیک ( که می2SLS( و )GMMباند )  و

 شود.استفاده می

 متغیرها  معرفی و  الگو تصریح -3

  توسعه  ( به بررسی اثرات2019در مطالعه حاضر با پیروی از مطالعه دنافریو و همکاران )

در    نابرابری  و   اقتصادی  اجتماعی،   ساختار   بانکی،  دوره  استاندرآمدی  برای  های کشور 

یافته آرالنو  1385-1395زمانی   بکارگیری مدل گشتاور تعمیم  با  ( و  GMMباند )   و  و 

(2SLSدر مازندران،  استان  از   منتخبی  (  گیالن،  مرکزی،  شامل؛  کشور  های 

آذربایجانآذربایجان خراسانغربی،  شرقی،  کرمان،  فارس،  خوزستان،  رضوی،  کرمانشاه، 

سیستان کهگیلویهاصفهان،  ایالم،  لرستان،  همدان،  کردستان،  وبویراحمد،  وبلوچستان، 

و   گلستان  قزوین،  قم،  اردبیل،  تهران،  هرمزگان،  یزد،  سمنان،  زنجان،  بوشهر، 

میخراسان پرداخته  همچنینجنوبی  باداده  شود.  پایگاه  از  مطالعه  و  های  مرکزی  نک 

 ان استخراج و گردآوری شده است. مرکز آمار ایر

   باشد:این، مدل تحقیق به شرح زیر میبنابر

 (: 2SLS( و )GMMباند )  و یافته آرالنوبا بکارگیری روش گشتاور تعمیم (1مدل )
𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝐵𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐺𝐷𝑃𝑃𝐸𝑅it + 𝛽4𝑈𝑁𝐸𝑖𝑡 +
𝛽5AGR𝑖𝑡 + 𝛽6𝑀𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽7𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖𝑡 + 𝛽8TRADE𝑖𝑡 + 𝛽9ISB𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 =

𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡−1       (1  )                                                                                               

 (: 2SLS( و )GMMباند )  و یافته آرالنوبا بکارگیری روش گشتاور تعمیم (2مدل )
𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑇𝑀it + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛽5UNE𝑖𝑡 +

𝛽6𝐴𝐺𝑅𝑖𝑡 + 𝛽7𝑀𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽8CONS𝑖𝑡 + 𝛽9TRADE𝑖𝑡 + 𝛽10𝐼𝑆𝐵𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (2 )   
 که در آن: 
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Gini index: جینی  ضریب شاخص 

Banking development Branch density( :BD:) شهر  سطح   در شعب  تعداد 

HHI of branches: هیرشمن -هرفیندال شاخص 

ATM density: داز خودپر هایدستگاه تعداد 

Per capita GDP: سرانه داخلی  ناخالص تولید 

Unemployment:  بیکاری 

Agriculture: کشاورزی   بخش در  نیروی کار شاغل  کل سهم 

Manufacturing:  .سهم کل نیروی کار شاغل در بخش تولید 

Trade Openness: داخلی  ناخالص تولید  به تجارت نسبت 

Construction: ساخت و ساز  ش خب در  نیروی کار شاغل کل سهم 

Instruments Saving banks ( :ISB:)  بانکی. سپرده  حجم 

  2SLSو  GMM1رویکرد  -1-3

ا نرم  2SLSو    باند   و  آرالنو  افته ی میتعم   یاز مدل گشتاورها  مطالعه،  ن یدر  افزار  با کمک 

Eviews ،درآمدی   نابرابری و  اقتصادی اجتماعی،  ساختار بانکی،اثرات توسعه یبررس یبرا

  غیرقابل   اثرات   ها آن  تخمین   در   که   معادالتی   در شد.    خواهداستفاده    های کشورتاندر اس

  مشکل   توضیحی  متغیرهای  در  وابسته   متغیر  ی وقفه  وجود  و  کشور  هر  خاص  یمشاهده

  پویای   های مدل  بر  مبتنی  که (  GMM)  یافته تعمیم  گشتاور  زن تخمین  از   است  اساسی 

در   2فته برای اولین بار توسط هانسن یا ی تعمیممدل گشتاور .شودمی استفاده است پانلی 

( بسط داده  1988)  4و نوی    (1987)  3ارائه شد و پس از آن توسط چمبرلین   1982سال  

ای  را پیشنهاد کردند. ولی در مطالعه  2SLSمدل    1981ل  شد. آندرسون ـ هشیائو در سا 

توسط سوستر   ماتیاس   که  با 1991)   5و  رابطه  در  این  گرفت،  انجام    2SLS  برآورد  (  به 

این مدل که  دارد،   انتخاب  در  مشکلی که  دلیل  به  است  ممکن نتیجه رسیدند،    ابزارها 

  دار معنی  آماری   لحاظ   از  برآوردها  و   دهد  دستبه  ضرایب  برای  بزرگ  هایواریانس

کردند   پیشنهاد  خودهمبستگی  مشکل  رفع  برای  هشیائو  ـ  آندرسون  همچنین  نباشند، 

سته در سطح و یا از اولین و دومین وقفه این متغیر به عنوان  توان از متغیر وابکه؛ می

 
1 Generalized Method of Moments 
2 Hansen 
3 Chamberlain 
4 Newey 
5 Matyas & Sevestre 
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ن خصوص،  ی انجام گرفته توسط آرالنو در ایعهمتغیر ابزاری استفاده نمود، ولی در مطال

ممتاز  ها ی آناین نتیجه حاصل شد که؛ استفاده از متغیر ابزاری در سطح نسبت به وقفه

واریانس کمتری می دارای  و  ابزاری در سطح،  باشد. همچبوده  از متغیر  استفاده  با  نین 

دهیم، مخصوصاً اگر تعداد مقاطع زیاد و بعد زمان کم باشد.  ای را از دست نمیمشاهده

داده  GMMش  رو  بنابراین توسط در  پانل  )  و   آرالنو  های  باور  1991باند  و  آرالنو   ،)

بلندل1995) و  )  و  (  برای1998باند  ، 1گرین )  است  شده  پیشنهاد  مشکل  این  حل  ( 

2003) . 

 نتایج تجربی تحقیق -4

 ( 2های پایایی )ریشه واحد آزمون-1-4

داده اقتصادسنجی  که  در  آنست  بر  فرض  کلی  حالت  در  پانل،  مورد  دادههای  های 

تواند در اثر عواملی  که وابستگی بین مقاطع میاستفاده، استقالل مقطعی دارند. در حالی

ارتباط خارجی،  پیامدهای  منط همچون  اجزای  قههای  متقابل  وابستگی  اقتصادی،  و  ای 

باقیمانده محاسبه نشده و عوامل غیرمعمول مشاهده نشده، در بین مقاطع مختلف وجود  

(. بنابراین نخستین مرحله در اقتصادسنجی  159: 1392،  3)آقایی و همکاران  داشته باشد 

های متعددی  نهاست. به این منظور، آزموهای پانلی تشخیص استقالل مقطعی دادهداده

آزمون پاگاننظیر:  و  بروش  و  1980)  4های   )CD   ارائه شده2004)  5پسران در  (  اند که 

های پانل متوازن  اده شده است. این آزمون برای دادهپسران استف  CDاین مقاله از آزمون 

نمونه در  و  بوده  اجرا  قابل  نامتوازن  است.  و  مطلوبی  خصوصیات  دارای  کوچک  های 

ف روش بروش و پاگان، برای ابعاد مقطعی بزرگ و ابعاد زمانی کوچک  چنین، بر خالهم

قابل اعتمادی ارائه نموده و نسبت به وقوع یک یا چند شکست ساختاری در    نیز نتایج 

های صفر و رقیب این  (. فرضیه2004ضرایب شیب رگرسیون فردی مقاوم است )پسران،  

 شوند: صورت زیر تعریف میآزمون به

 𝐻0: 𝑝𝑖𝑗 = 𝐸(𝑈𝑖𝑡𝑉𝑖𝑡) = 0𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖 ≠ 𝑗                                                (3 )  

 
1 Greene 
2 Unit root Test 
3 Aghaee et al. 
4 Breusch–Pagan test 
5 Pesaran 
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𝐻0: 𝑝𝑖𝑗 = 𝐸(𝑈𝑖𝑡𝑉𝑖𝑡) ≠ 0𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖 ≠ 𝑗                                                 (4 )  

 : است محاسبه قابل زیر  رتوص  به CD آزمون ی آماره متوازن  هایپانل برای

𝐶𝐷 = √
2𝑇

𝑁(𝑁−1)
(∑ ∑ 𝑝𝑖�̂�

𝑁
𝑗=𝑖+1

𝑁−1
𝑖=1 ) → 𝑁(0,1)                                           (5 )  

آن،   در  معادله    𝑝𝑖�̂�که  پسماندهای  از جمالت  پیرسون  همبستگی جفت جفت  ضرایب 

𝑦𝑖𝑡  رگرسیونی =∝𝑖+ 𝛽𝑖𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡    آماره هرگاه  سطح    CDاست.  یک  در  محاسباتی 

صورت فرضیه  بیشتر باشد، در آنمعناداری معین از مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد  

های  گیری خواهد شد. هرگاه وابستگی مقطعی در دادهصفر رد و وابستگی مقطعی نتیجه

از روش تأیید شد، استفاده  لوین و  احد پانلی مانند آزمونهای مرسوم ریشه وپانل  های 

همکاران   LLC  (2002)  1همکاران  و  ایم  ریش IPS  (2003)  2و  نتایج  وقوع  احتمال  ه  ، 

آزمون مشکل  این  رفع  برای  داد.  خواهد  افزایش  را  کاذب  پانلی  واحد  واحد  ریشه  های 

ها،  متعددی با وجود وابستگی مقطعی پیشنهاد شده که یکی از مشهورترین این آزمون

تعمیمآ واحد  ریشه  )زمون  و همکاران  ایم  مقطعی  پسران  CIPSیافته  توسط  است که   )

جهت2007) پسران  است.  شده  ارائه  گرفتن    (  نظر  در  با  آزمون  این  کردن  فرموله 

( مقطعی که با استفاده  ADFیافته ) وابستگی بین مقاطع، از رگرسیون دیکی فولر تعمیم

  شود، استفاده کرده است. مقطع برآورد می  ین ام  iاز روش حداقل مربعات معمولی برای  

  اثبات   به  است،  برخوردار  نرمال   توزیع   از  که   آزمون  این  بحرانی  مقادیر  به  توجه  با

  فقدان   یا   وجود  بررسی  برای(  2007)  پسران  CIPS  آماره  از  ،مدل  در  مقطعی   وابستگی

 .است شده  استفاده  واحد  ریشه

 ا متغیره  برای   واحد  ریشه  آزمون: (1جدول )

 
1 Levin et al. 
2 Im et al. 

 متغیر
عالمت  

 اختصاری 

  های کشور استان 

 

سطح  

 پایایی 

 CIPS آماره

 تفاضل  یک  با سطح  در

C C+T C C+T 
 Gini 118/1- 156/2- 796/2- 325/3- I(1) درآمدی   نابرابری

 BD 452/1- 492/2- 841/2- 452/3- I(1) شعب بانکی  تعداد

 HHI 758/1- 798/2- 312/3- 856/3- I(1) شاخص رقابت بانکی 

 ATM 652/1- 692/2- 114/3- 652/3- I(1) خودپرداز   هایدستگاه   تعداد
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 های تحقیق منبع: یافته
  ریشه   آزمون  نتایج   چنین هم  و   بررسی   مورد   مدل  در   مقطعی  وابستگی  وجودبه  توجه  با

  اول   مرتبه   از  انباشته هم  مطالعه   این   در  استفاده  ردمو  متغیرهای   تمام  که این  و  واحد

  آزمون   از  استفاده   با  یادشده،  های مدل  بین   بلندمدت  رابطه  وجود  بررسی   به  هستند، 

  ( 1)  جدول  در  آزمون  این  نتایج.  است  شده  پرداخته(  2007)  1وسترلوند  انباشتگیهم

 . است شده ارائه

 2انباشتگی پانل های همآزمون-2-4

  عدم   یا  وجود  بررسی  برای  (2007)  وسترلوند  پانلی  انباشتگیاز آزمون هم عهمطال این در

  گردیده   ارائه  ( 2جدول )  در  . نتایجکنیممتغیرها استفاده می   میان  بلندمدت  رابطه  وجود

 .است

 (2007)  وسترلوند  پانلی  انباشتگیهم  آزمون نتایج  (:2)  جدول
  استان های کشور 

 ( 2007)  آزمون وسترلوند آزمون  آماره

 
1 Westerlund Test 
2 Cointegration Test 

 GDPper 698/1- 738/2- 210/3- 714/3- I(1) سرانه   داخلی  ناخالص  تولید

 Une 712/1- 752/2- 225/3- 719/3- I(1) بیکاری 

  در  نیروی کار شاغل  کل  سهم

 کشاورزی   بخش
Agri 986/1- 026/3- 334/3- 962/3- I(1) 

سهم کل نیروی کار شاغل در  

 بخش تولید 
Man 563/1- 603/2- 021/3- 110/3- I(1) 

  در  نیروی کار شاغل  کل  سهم

 ساخت و ساز   بخش
Cons 486/1- 526/2- 987/2- 512/3- I(1) 

 Trade 269/1- 309/2- 815/2- 410/3- I(1) تجارت

 ISB 736/1- 632/2- 229/3- 618/3- I(1) بانکی   سپرده  حجم

 مختلف   اطمینان  درسطوح(2007)  پسران  واحد  ریشه  آزمون  بحرانی  مقادیر

 %10 %5 %1 حالت 

C 60/2- 34/2- 21/2- 

C+T 15/3- 88/2- 74/2- 
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 آماره محاسبه شده  سطح احتمال  سطح احتمال قوی 

000/0 000/0 361/3- tG 

000/0 031/0 158/15- αG 

000/0 000/0 264/28- tP 
000/0 000/0 369/12- αP 

 های تحقیق منبع: یافته
با توجه به نتایج این جدول )مقدار آماره    .ارائه شده است  (2)  نتایج این آزمون در جدول 

انباشتگی  بر عدم هم مبنی توان گفت که فرضیه صفر  احتمال محاسبه شده( می  و سطح

  αPو    tPو دو آماره پانل    αGو    tGآماره میانگین گروه    دو  بین متغیرهای مدل، بر اساس 

سطح   می  1در  رد  جدول درصد  چهارم  ستون  قو  (2)  شود.  احتمال  آزمون  مقادیر  ی 

استرپ برای حذف اثر وابستگی مقطعی بین  توسیله روش بو( را که به2007وسترالند )

بهمتغیره استا  آمده  می  ،دست  نشان  صفر  را  فرضیه  نیز  مقادیر  این  اساس  بر  دهد. 

  αGو   tG  انباشتگی بین متغیرهای مدل، بر اساس دو آماره میانگین گروهبر عدم هممبنی

پانل    آماره  دو  مدل  αPو    tPو  می  در  آزرد  اساس  بر  بنابراین  همشود.  انباشتگی  مون 

 توان پذیرفت.بطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل را می( وجود را2007وسترلوند )

 های پانلدر داده 1VIFخطی  نتایج آزمون هم -3-4

نتایج حاصل از  خطی انجام پذیرفته است.  بعد از برآورد مدل، آزمون هم  Vifدر آزمون  

 ت: این آزمون در جدول زیر نمایش داده شده اس

 مستقل مدل  برای متغیرهای   Vif(: نتایج آزمون3جدول )

1/VIF VIF  متغیرها 

67/0 49/1 BD شعب بانکی  تعداد 

65/0 53/1 HHI  شاخص رقابت بانکی 

57/0 74/1 ATM خودپرداز   های  دستگاه  تعداد 

79/0 26/1 GDPper سرانه   داخلی  ناخالص  تولید 

72/0 38/1 Une  بیکاری 

68/0 46/1 Agri بخش  در  نیروی کار شاغل  کل  سهم  

 کشاورزی 

67/0 49/1 Man  سهم کل نیروی کار شاغل در بخش تولید 

72/0 37/1 Cons ساخت    بخش  در  نیروی کار شاغل  کل  سهم

 
1 variance inflation factors 
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 و ساز 

69/0 43/1 Trade تجارت 

59/0 68/1 ISB بانکی   سپرده  حجم 

48/1 Mean VIF 

 های تحقیق منبع: یافته

از رگرسورها کمتر از    یککرد که مقدار هر    یان ب  توانیفوق، م   مونآز  یج با توجه به نتا

   باشد.یبرقرار نم  یحیتوض یرهای متغ ینب ی خطهم ینبوده و بنابرا 10

 نتایج برآورد مدل  -4-4

 برای مدل )نابرابری  GMM  روش  به  الگو  تخمین  از حاصل  نتایج  (:4)  جدول

 درآمدی بعنوان متغیر وابسته( 

 متغیرها 
 3ل  د م 1مدل  

2SLS Arellano-
Bond 2SLS Arellano-

Bond 
وقفه  
  نابرابری
 درآمدی 

Gini (-1) 
436149/0- 

(0000/0 ) 

155745/0- 
(0409/0 ) 

486460/0- 
(0000/0 ) 

223934/0- 
(0050/0 ) 

شاخص  
رقابت  
 بانکی 

HHI - - 
413355/0- 

(0000/0 ) 

049226/0- 
(0225/0 ) 

  تعداد
  هایدستگاه 

 خودپرداز 
ATM - - 

011570/0- 
(8920/0 ) 

002871/0- 
(8011/0 ) 

شعب    تعداد
 BD بانکی 

144602/0- 
(0001/0 ) 

039479/0- 
(3376/0 ) 

- - 

  تولید
  ناخالص
  داخلی
 سرانه 

GDPPER 
077839/0- 

(0020/0 ) 

072269/0- 
(0053/0 ) 

325380/0- 
(0370/0 ) 

108037/0- 
(0002/0 ) 

 UNE بیکاری 
069771/0 

(0000/0 ) 

119064/0 
(0000/0 ) 

016501/0 
(0076/0 ) 

273164/0 
(0000/0 ) 

  کل  سهم
نیروی کار  

  در  شاغل
  بخش

 کشاورزی 

AGR 
237455/0- 

(0000/0 ) 

006095/0- 
(0470/0 ) 

052816/0- 
(2315/0 ) 

039326/0- 
(1771/0 ) 
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سهم کل  
نیروی کار  
شاغل در  
 بخش تولید 

MAN 
197895/0- 

(0092/0 ) 

107219/0- 
(0000/0 ) 

096899/0- 
(0404/0 ) 

106897/0- 
(0000/0 ) 

  کل  سهم
نیروی کار  

  در  شاغل
  بخش

ساخت و  
 ساز 

Cons 
075534/0- 

(1190/0 ) 

085683/0- 
(1153/0 ) 

261343/0- 
(0000/0 ) 

099378/0- 
(0000/0 ) 

 TRADE تجارت
020468/0 

(0881/0 ) 

279373/0 
(0145/0 ) 

002541/0 
(0000/0 ) 

317419/0 
(0523/0 ) 

  حجم
  سپرده
 بانکی 

ISB 
300422/0- 

(0881/0 ) 
- 

083086/0- 
(3772/0 ) 

- 

 

J-statistic: 
63767/20 

Prob(J-
statistic): 

298085/0 

Instrument 
rank:28 

J-statistic: 
22223/23 

Prob(J-
statistic): 

278015/0 

Instrument 
rank:28 

J-statistic: 
63020/35 

Prob(J-
statistic): 

391559/0 

Instrument 
rank:28 

J-statistic: 
34065/21 

Prob(J-
statistic): 

318287/0 

Instrument 
rank:28 

 های تحقیقمنبع: یافته

استان برای  مدل  تخمین  از  حاصل  تعمیم    کشور  های نتایج  گشتاور  مدل  از  استفاده  با 

مدل  یافته   می 2SLSو  نشان  آنها،  ،  عالئم  بوده،  معنادار  متغیرها  اکثر  ضرایب  که  دهد 

می موضوع  تئوریک  مبانی  با  مطابق  و  انتظار  بیانگر مورد  برآوردی،  روابط  باشد. 

ناتأثیرگذ با  تجارت  و  بیکاری  متغیر  مثبت  میاری  درآمد  توزیع  همچنبرابری  ین  باشد. 

رقابت مابین  منفی  رابطه  وجود  تعداد   نتایج  تولید  شعب  بانکی،    داخلی   ناخالص  بانکی، 

و ساخت  بخش  در  شاغل  کار  نیروی  کل  سرانه، سهم تولید  نابرابری   و  کشاورزی،  ساز؛ 

استان در  را  درآمد  کاتوزیع  کشور  میهای  متغیر  دهد.  هش  وقفه  توزیع مقدار  نابرابری 

دارای عالمت منفی است. تفسیر این عالمت، بایستی با توجه    های کشوراستاندرآمد در  

  در   درآمد  یافتگی آنها انجام شود. توزیع ها مورد بررسی و درجه توسعهبه ترکیب استان

زیر ساخت  های استان استحکام  دلیل  به  اقتصادی میکشور،  نرخ رشد  های  تواند دارای 

ها و همچنین  ها، بدلیل ضعف زیر ساختو اکثر استانایران    پایدار باشد. ولی در کشور

های توسعه و بدلیل ضعف مدیریت توسعه اقتصادی، دارای روند با  عدم ثبات استراتژی

باشد. همین عامل منجر به نوسان در نابرابری توزیع درآمد در  ثبات در طول زمان نمی

 شود.  های کشور میتاناس
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های فرهنگی، اجتماعی، بانکی و  حت تأثیر زیر ساختچگونگی توزیع درآمد در جامعه، ت

می قرار  اقتصادی  و  سیاسی  بنیادی  زمان  متغیرهای  به  نیاز  تغییر،  برای  خود  که  گیرد 

ند  تواندارند و در بیشتر موارد دارای آثار بلند مدت بوده و در نتیجه در کوتاه مدت نمی

، تمام عوامل تأثیرگذار بر روی این وزیع درآمد در جامعه را تغییر دهند. به عبارت دیگرت

متغیر لزوماً اقتصادی نیستند. لیکن عوامل اقتصادی که در این مطالعه مورد بررسی قرار  

شامل  گرفته   بخش   در  شاغل  کار  نیروی  کل   سهم   سرانه،  داخلی   ناخالص  تولید اند؛ 

قابل  ساز  و   ختاس   و   تولید   کشاورزی،  و  نظری  انتظار  مورد  عالمت  دارای  همگی   ،

 باشند.بینی بر روی ضریب جینی میپیش

تولید   کشاورزی،   بخش  در   شاغل  کار  نیروی  کل  سهم  سرانه،  داخلی  ناخالص  افزایش 

کنند. لیکن، ضریب  های کشور را بهتر میساز، توزیع درآمد در استان  و   ساخت  و   تولید

باید توجه داشت  یانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است.  کوچک این متغیرها، ب

ای که توسط میالنویچ،  های کشور در این زمینه مانند مطالعهکه مطالعه موردی استان

و   بشیر  و  )،  1وود خان  همکاران  و  گرفته،(  2019دنافریو  فرضیه    انجام  مؤید  بیشتر 

تولید کوزنتس می افزایش    کار   نیروی   کل   سهم   سرانه،  داخلی   ص ناخال  باشد که در آن، 

تجارت در مراحل اولیه توزیع درآمد    و  ساز   و   ساخت  و  تولید  کشاورزی،  بخش   در  شاغل

ها، توزیع درآمد  های مکمل دولتکنند، سپس به مرور زمان همراه با سیاسترا بدتر می

کند،  هتر مینیز توزیع درآمد را ب  بانکی  شعب   بانکی و تعداد  رقابتشود. افزایش  بهتر می

تأث افزایش  البته  تعدادبان  رقابتیر  و  بیانگر    بانکی  شعب  کی  موضوع  این  است.  بیشتر 

های کارآمد و افزایش تعداد  اهمیت بیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی

استان در  اقتصادی  عدالت  بهبود  برای  بانکی  میشعب  کشور  نرخ  های  افزایش  باشد. 

 لت اقتصادی است. کند و مخدوش کننده عدابرابری را بیشتر میبیکاری و تجارت، نا

ها ارزش  بین هستند، زیرا آنبرخی از اقتصاددانان نسبت به جهانی شدن اقتصاد خوش
قائل هستند. به تر  نظر آنها، هرچه مقیاس بازار جهانیزیادی برای کارایی مثبت اقتصاد 

منا بود.  خواهد  موثرتر  نیز  منابع  تخصیص  میباشد،  را  جهتبع  از  های  گیریتوان 
تر به کنترل و پایین نگه داشتن  های پایینتر سوق داد، تعرفهمصارف سازنده  ارزش بهکم

می کمک  رقابت  افزایش  و  سرمایهتورم  خارجیکنند.  تکنولوژگذاری  و  ؛  نوآوری  ی، 

 
1 Wood 



 

 

 

 
  

 

 

 .. .درآمدی نابرابری  وساختار اجتماعی، اقتصادی  ،بانکی  توسعه                   158  

میمهارت ارمغان  به  خود  با  را  مدیریتی  پاسخهای  برای  جدید  مشاغل  به    گوییآورد. 
افتد، مطابق های ناکارآمد اتفاق میبیکاری صرفاً در بخشآیند.  بازارهای جهانی پدید می

دهد که اقتصادهای بازار آزاد دو برابر بیشتر از  ها نشان میاین دیدگاه، شواهد و بررسی
نظر منتقدین، جهانی  اقتصاد بسته رشد کرده از  و  بدبینانه  از طرفی مطابق دیدگاه  اند. 

هاست. این نابرابری و عدم  ابرابر سودها و زیانارت از فرآیندی نابرابر با توزیع نشدن عب
قطب به  استانتوازن  استانبندی  و  ثروتمند  گروههای  و  طرف  یک  از  فقیر  های  های 

می رانده  حاشیه  به  بیشتر  هرچه  که  جوامع  داخل  در  فقیر  و  طرف  ثروتمند  از  شوند، 

  ادعاجمله شولت  از    ایعده  اجتماعی،  طبقه  مورد  در  مثال،  برای  گردد.دیگر، منجر می
  درآمدها   فاصله.  است  شده  ممتاز  طبقه  امتیازات  افزایش  موجب  شدن   جهانی  که  اندکرده
  ناشی   منافع   عمده  بخش  ثروتمند   محافل  زیرا  شده است،  ها بیشتراستان  همه  در  تقریباً

  روی   هم  های شمالتانسا   در  اتفاق   این.  دهندمی  اختصاص  خود  به  را   شدن   جهانی   از
جنوباستان  ولی  است،  داده   بیشترین   شاهد  شدن  جهانی  تسریع  دوره  طی  های 

قشر استان  این   در .  اندبوده  درآمد   هاینابرابری    با   جدید   پیوندهای  اثر   در  محدودی   ها 
  استاندارد   که   حالی   در   اند،یافته  دست   چشمگیری   مادی   منافع   به   جهانی   داری سرمایه
این    کرده   افت   دم مر  اکثر  زندگی  به  بندی  است  قطب  شدن،  جهانی  روندهای  ترتیب، 

ثروت و حاشیه تمرکز  به یکدیگر مرتبط  شدن،  مشابهی  فرایندهای  واسطه  به  ای شدن 
سرمایهمی منابع  فرایند،  این  در  از  گردند  معدودی  در  مدرن  تکنولوژی  و  رشد  گذاری، 

ک از  مرکزی و فاقد مرز مشتری  هاهای صنعتی متمرکز هستند. بسیاری از استاناستان
حاشیه و  فرعی  صورت  به  یا  و  مانده  محروم  فرایند  میاین  شرکت  آن  در  که  ای  کنند 

نابرابری توزیع درآمد  باشد. همین عامل منجر به افزایش  ها میاغلب در تضاد با منافع آن
می این  استانی  استانی گویای  درآمد  توزیع  نابرابری  وقفه  منفی  مطلب  شود که عالمت 

 باشد. می

 های پانلدر داده 1باند -آرالنو نتایج آزمون خود همبستگی  -6-4
برآورد  اعتبار این، بر  عالوهبرای تشخیص همبستگی سریالی بین متغیرهای مستقل و  

GMM    2و مدلSLS  مبنی آن صفر یو فرضیه شوداستفاده می باند   -آرالنو آزمون  از 

برایباشد می خودهمبستگی عدم بر ابتدا مدل   آزموناین    انجام   .  و    GMMالزم است، 
را برآورد کنیم و سپس آزمون مورد نظر را انجام دهیم. نتایج حاصل از این    2SLSمدل  

 آزمون در جدول زیر نمایش داده شده است: 

 
1 Arellano-Bond Serial Correlation Test 
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 GMMبرای مدل    باند  –آرالنو  (: نتایج آزمون خود همبستگی  6جدول )
 احتمال   سطح مقدار آماره  آماره  کشور   هایاستان 

 1مدل  
 

M-statistic 158437/0- 8741/0 

M-statistic 454227/0- 6497/0 

 2مدل  

 

M-statistic 998270/0- 3181/0 

M-statistic 827544/0- 4079/0 

 های تحقیق منبع: یافته
و با توجه به سطح معنی  کشور    های استاننتایج جدول برای   طبق که شودمی مالحظه

 گیرد. قرار می مورد پذیرش  متغیرها  میان عدم وجود خودهمبستگی بر مبنی صفر فرض

 گیرینتیجه -5
 نابرابری  و اقتصادی  اجتماعی،  ساختار  بانکی،  توسعه هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات

استان در  زمانی  درآمدی  دوره  برای  کشور،  مدل    1385-1395های  بکارگیری  با  و 

تعمیم آرالنوگشتاور  )   و  یافته  )GMMباند  و   )2SLSاثرات شاخص ( می و    رقابت  باشد 

تعداد  تعداد   های دستگاه  بانکی،  حجم   شعب   خودپرداز،  و  بعنوان    سپرده   بانکی  بانکی 

  در   شاغل  کار   نیروی  کل  سرانه، سهم   داخلی   ناخالص  بانکی و تولید  توسعه  هایزیربخش

  شاغل   کار  نیروی  کل  تولید، سهم  بخش  در  شاغل  کار  نیروی  کل  کشاورزی، سهم  بخش

زیربخشوساخت  بخش   در بعنوان  بیکاری  و  تجارت  و ساز،  اجتماعی  بر    های  اقتصادی 

استان  نابرابری در  تخمین  درآمدی  نتایج  بر طبق  گرفت.  قرار  آزمون  مورد  های کشور 

های ایران، باعث ایجاد نابرابری در مناطق  نبودن توزیع امکانات و ثروت در استانمدل؛  

است منظرکشور شده  از  پژوه  .  باز این  اقتصاد  عملکرد  شرایط  این  در  باز    ش  )ارتباط 

بلکه آن را    ، شودای نمیهای منطقهها( نه تنها باعث کاهش نابرابریاقتصادی بین استان

عنوان مثال، ایجاد شرایط  رو عملکرد اقتصاد باز، بازدارنده است. بهکند. از اینتشدید می

بانکی،   مناسب باالنرخ    )سیستم  جذ بازدهی  برای  پستر(  انجام  ب  و  مردم  اندازهای 

استانگذاریسرمایه از  ثروت  انتقال  به  منجر  آنان  توسط  مختلف  کمتر  های  های 

استانتوسعه به  توسعهیافته  توسعهیافته میهای  به  امر  این  و  استانگردد  های  نیافتگی 

می دامن  یافته  توسعه  همکمتر  کار زند.  نیروی  مهاجرت  دیگر  چنین  عامل    مثالی  از 

رونقبا است.  باز  اقتصاد  در  اقتصادزدارنده  از  برخی  اقتصادی  یافتههای  توسعه  تر  های 
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آورد. مهاجرت نیروی کار، رکود  را فراهم می  هازمینه مهاجرت نیروی کار به این استان

منجر    دهد و احتماالً یافته را افزایش میهای کمتر توسعههای اقتصادی در استانفعالیت

رو دربه  بیشتر  می  نق  مهاجرپذیر  شکافمناطق  افزایش  بر  عالوه  امر  این  های  گردد. 

  نتایج   . در نهایت؛ اقتصادی بین مناطق، مشکالت عدیده اجتماعی را نیز به دنبال دارد

  همکاران   و  دنافریو  ،(2020)همکاران    و  دستک  آکیف   مطالعات   نتایج   با  حاضر   مطالعه 

  همکاران   و   بهشتی  ،(1398)  همکاران   و  فر مظن  ،(2018)   ریچرت   و   هلد  وین   ،(2019)

  بدر   رحیمی  و(  1399)  همکاران   و  سرا  سرخوش  مطالعات  نتایج  با  و  همسو(  1397)

باشد. باتوجه به همین مباحث پیشنهاداتی مطابق با نتایج تخمین  می  مخالف(  1395)

 گردد: مدل در ادامه ارائه می

 هم عملی نظر از بلکه باشند،می گارساز  هم با تنها نه درآمد رشد و نابرابری کاهش -

زمان  هم که شود انتخاب رشد برای مسیری که است آن مهم  .هستند  مرتبط

 هایبرنامه در اساسی مشکالت از یکی. آورد ارمغان به نیز را درآمد توزیع بهبود

 جامعه منابع بتواند آن کمک  به دولت که است هاییروش تعیین اقتصادی، توسعة

 در درآمدها نابرابری افزایش سبب اقتصادی، رشد که  دهد اختصاص یاگونه  به را

 رشد انجامد.نمی فقر کاهش به لزوماً ملی  درآمد  باالی رشد نرخ زیرا نشود، جامعه

رو  این از  و باشد یکدیگر با  نزدیک  ارتباط و  تعامل در باید  درآمد  ترعادالنه توزیع و

 کار دستور در بایدبرابری بیشتر(( می با ههمرا باز توزیع(( و ))رشد با تواًم))رشد  

 .گیرد قرار کشور ریزانبرنامه 

اقتصادی را کاهش   رشد  نرخ درآمد نابرابری برآورد، از آمده  دستبه نتایج طبق بر -

 در  را بیشتری برابری درآمد توزیع بهبود با دولت که  صورتی در بنابراین  .دهدمی

 سیاستی توصیه البته یابد. بهبود ادیتصاق رشد نرخ است ممکن ایجاد کند، جامعه

 صورت عوامل از برخی دادن قرار نظر مد با باید دولت از جانب بیشتر برابری ایجاد

 گیرد،می صورت درآمد بر مالیات طریق از  غالباً که توزیع درآمد  بهبود  چون گیرد.

 اثر و کند عمل جامعه در موجود کار نیروی برای انگیزهضد   عنوان به است ممکن

گذارد. بر منفی استان کشور مورد در آنچه بنابراین نابرابری  و   های کشورایران 

ایجادمی توصیه  درآمد توزیع بهبود این اما جامعه است، در  بیشتر برابری شود، 

 دنبال به را اقتصادیرشد   بهبود تا گیرد صورت دولت  جانب از احتیاط با باید

 .باشد داشته
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اصالح  دهد، برای همین دولت باید با  ی درآمد را افزایش میافزایش بیکاری نابرابر -

سیاستروش و  مدیریتی  کاهش  های  جهت  در  اقتصادی  صحیح  در  های  بیکاری 

های کشور با  جامعه عمل کند. همچنین در صورت بروز بیکاری فزاینده در استان

توسعهاتخاذ   مثل؛  د،  آمدر کم اقشار و فقرا توانمندسازی و کارآفرینی تدابیری 

سازی ایجاد جویای افراد سایر و التحصیالنفارغ زنان، جوانان، توانمند   کار، 

های  سرمایه به دسترسی و مهارت و آموزش کسب برای  اجتماعی برابر هایفرصت

 رفع  و درآمد  کم اقشار در  انسانی  سرمایة  مناسب، افزایش  بازارهای  طریق از  مالی 

متعاد  از  ایمنطقه های تعادل عدم  عمومی امکانات توزیع نمودن لطریق 

 اقشار و درآمد کم هایگروه معیشت حداقل آموزشی( و تأمین فرهنگی، )اجتماعی،

 و آموزش از برخورداری عمومی، از بهداشت مندیبهره شامل، پذیرجامعه،آسیب

و قابل پناه سر حداقل داشتن عمومی، پرورش نابرابری  امنیت قبول  غذایی 

 .ث بهبود درآمدی میان اقشار جامعه شوددرآمدی را کاهش و باع

 تقدیر و تشکر  -
نویسند - پایان  ال  گاندر  میبرخود  از  ن دانزم  که  و   .............و    ..............د  بهبود  برای 

 . دنرونق بخشیدن به متن مقاله قدردانی نمای

 تضاد منافع   -

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان   -
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