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چکیده
پژوهش پیش رو به بررسی تاثیر نقدشوندگی بازار سهام بر میزان نابرابری درآمد طی دوره
 1176-1196پرداخت .نتایج به دست آمده با ثابت نگه داشتن برخی عوامل ،از جمله معیارهای سنتی
توسعهی مالی ،نشان میدهن د که ارتباطی منفی بین نقدشوندگی بازار سهام و ضریب جینی به عنوان
معیار نابرابری درآمد وجود دارد .افزون بر این ،یافتهها حاکی از آن هستند که نوعی همبستگی منفی
بین نقدشوندگی سهام و نرخ فقر وجود دارد .در مجموعهی پایانی آزمونها با تقسیم افزایش دستمزد به
دو قس مت (افزایش ناشی از نقدشوندگی سهام و افزایش قائم بر نقدشوندگی) شواهد مستدلتری مبنی
بر کاهش نابرابری و فقر به واسطهی افزایش دستمزد ناشی از نقدشوندگی به دست آمد.
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مقدمه
در نظر عموم مردم ،بازارهای مالی علت اصلی برخی آشوبهای اقتصادی بودهاند که به تمامی
بخشهای جامعه نفوذ کرده اند .اما نظریات موجود به شکلی متفقالقول به پیچیدگیهای تاثیر توسعه و
پیشرفت مالی بر رشد اقتصادی اشاره دارند .از زمان شومپتر ( ،)3001اقتصاددانان به مطالعه و بررسی
چگونگی اثرگذاری توسعه ی بازارهای مالی بر نرخ رشد اقتصادی پرداختند .به تازگی هم چندین
پژوهش نظری و عملی تا حدودی این ایده را تاییده کردهاند که در تالش برای توضیح بازدهی
اقتصادی ،علیرغم دشوار بودن مسیر و رابطه ی علت و معلول بین این متغیرها ،فاینانس یا تامین مالی
از اهمیت بهسزایی برخوردار است (گلداسمیت1969 ،؛ مک کینون1971 ،؛ گالور1991 ،؛ گینک و
لوین1991 ،؛ نوسر و کوگلر1991 ،؛ راجان و زینگالس1991 ،؛ لوین ،لوایازا و بک3000 ،؛ خان3001 ،؛
و کالدرون و لیو.)3001 ،
بر اساس نظریههای توسعه ،دستیابی به رشد اقتصادی باالتر و ایجاد فرصتهای مناسب اقتصادی
برای گروههای کم درآمد ،محور استراتژیهای توسعه است؛ اما با گذشت زمان مشخص شد که هر چند
با وجود رشد اقتصادی باال در برخی از کشورها گروههای کم درآمد و فقیر از منافع آن بهره چندانی
نبردهاند؛ بعبارت دیگر ،برای توزیع مناسب درآمد عالوه بر رشد اقتصادی مستمر ،ابزارها و سیاستهای
دیگری نیز الزم است .از بین روشها و ابزارهای مختلف میتوان به خدمات مالی و اعتباری اشاره کرد
که امکان مشارکت گسترده افراد کم درآمد در فعالیتهای اقتصادی را فراهم میآورد .تاثیر توسعه مالی
بر متغیرهای واقعی امری پذیرفته شده است و بدلیل اینکه توسعه مالی از مسیرهای دیگری همچون
مصرف و توزیع درآمد ،بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد(افشاری.)1191،
لوین و زرووس ( )1991نگاهی به ورای توسعهی مالی عمومی داشتند و به بررسی این موضوع
پرداختند که آیا بازارهای سهام در درازمدت سبب ترویج و ارتقاء رشد اقتصادی میشوند یا خیر .آنها با
مطالعهی دادههای به دست آمده از  77کشور دریافتند که نقدشوندگی سهام یک کشور ارتباط مثبتی
با نرخ رشد اقتصادی آن دارد .این یافتهها نشان می دهند که بازارهای سهام با عملکرد مناسب حداقل
ارتباط بسیار مهمی با بازدهی اقتصادی دارند .این نتایج تئوری رشد درونزا را تایید میکنند .بر اساس
این نظریه ،بازارهای دارای عملکرد مناسب باعث میشوند تا بخش بیشتری از پساندازهای ناخالص
وارد بخشهای سرمایه ای شود و این موضوع به رشد اقتصادی منتهی خواهد شد (پاگانو .)1991 ،البته
تعیین تاثیر نامتناسب نقدشوندگی بر زندگی ثروتمندان در برابر زندگی فقرا به مراتب از شناسایی
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ارتباط بین نقدشوندگی سهام و رشد اقتصادی جالبتر است .هدف اصلی این پژوهش ،پاسخ به این
سؤال ویژه است .که آیا نقدشوندگی سهام بر میزان نابرابری درآمدی تاثیر دارد یا خیر.
مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
انگیزهی اصلی انجام این پژوهش جریان وسیعی از تحقیقات مختلف بوده که به بررسی تعامل بین
فاینانس ،توسعهی اقتصادی ،و توزیع درآمد پرداختهاند .کوزنتس ( )1911معتقد است رشد اقتصادی
میتواند در مراحل اولیه ی توسعه بر میزان نابرابری درآمدها تاثیر داشته باشد .اما در کشورهای بهتر
توسعه یافته ،هرچه رشد اقتصادی بیشتر شود از میزان نابرابری کاسته خواهد شد .پاگانو ( )1991با
پیروی از کوزنتس ( )1911و با در نظر گرفتن ساختارهای مالی ،به مدلسازی چهارچوب
رشد – نابرابری پرداختند .تئوری آنها نشان میدهد که توسعهی مالی و اقتصادی در مراحل اولیه بر
بیشتر شدن نابرابری درآمدها تاثیرگذار هستند در حالیکه کشورهای بیشتر توسعهیافته با ساختارهای
مالی کاملتر ،در رابطه با مقوله ی نابرابری عموماً از ثبات بیشتری برخوردار هستند .اما برعکس این
پژوهشگران ،بکر و تومز ( 1979و  )1916نشان دادهاند که توسعهی نظام مالی بر فرصتهای اقتصادی
فقرا تاثیرگذار است و در نتیجه سبب کاهش نابرابری بین نسلها میشود.
دمیرگوک کانت و لوین ( )3009مروری کامل و انتقادی بر نظریات مرتبط با این مقوله داشتهاند.
آنها در این بازبینی دریافتند که آندسته از نظریات موجود دربارهی ارتباط بین فاینانس و نابرابری
عموماً پیشبینی های متناقض و متضادی دارند .اما ادبیات تجربی در زمینهی ارتباط بین توسعهی
مالی و کاهش نابرابری عملکرد ضعیفی داشته است .به عنوان مثال ،بورگس و پانده ( )3001نشان
دادند که تصمیم بانک ذخایر هند در مورد افتتاح شعب بانکی در مناطق روستایی سبب افزایش
دستمزد کارگران محروم شده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش داده است .بسیاری از پژوهشهای
دیگر از این دست نیز نشان دادهاند که هرگونه تالش در راستای تخفیف محدودیت های اعتباری به
شکلی نامتناسب به نفع آندسته از افراد فقیری است که با مشکل نداشتن وثیقه و سابقهی اعتباری
مواجه هستند (گالور و زریا1991 ،؛ آگیون و بولتون1997 ،؛ گالور و مواف .)3007 ،در قالبی عمومی و
کلیتر ،دمیرگوک کانت و لوین ( )3009به این نتیجه رسیدند که توسعهی مالی به توضیح نقش قابل
توجه رشد درآمدی دو درصد پایین فقرا در جدول توزیع درآمدها کمک میکند.
بر اساس درک و شهود میتوان پیشبینی کرد که کمکردن محدودیتهای اعتباری (یعنی توسعهی
مالی) منجر به منافع و مزایای بیشتری برای فقرا خواهد شد ،البته با توجه به این موضوع که احتمال
استفاده ی فقرا از اعتبارات به مراتب بیشتر از ثروتمندان است .همچنین میتوان پیشبینی نمود که
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هزینهی کمتر تراکنشها در بازارهای نقدشوندهتر سهام به شکل نامتناسبی به نفع ثروتمندان است چرا
که آنها بیشتر از فقرا در این بازارها مشارکت دارند .اما یک فرضیهی باریکبینانهتر هم وجود دارد.
تئوری مطرح شده در تحقیقات لوین ( )1991و بنچی ونگا ،اسمیت و استار ( )1991به این موضوع
اشاره دارد که نقدشوندگی هرچه بیشتر در بازارهای سهام دارای هزینهی پایینتر تراکنش و معامله،
سبب کاهش میزان عوامل بازدارنده در زمینهی سرمایهگذاری روی پروژههای بلندمدت خواهد شد.
بنابراین شرکتها بیشتر به این قبیل پروژهها روی میآورند و همین امر منجر به افزایش تقاضا برای
نیروی کار خواهد شد .بیشتر بودن یا نبودن منافع نقدشوندگی برای یک طبقهی اجتماع نسبت به سایر
طبقات به این موضوع بستگی دارد که آیا درآمد حاصل از سرمایهگذاری برای ثروتمندان (به سبب
کاهش هزینههای معامالتی) بیشتر از رشد درآمد فقرا (به سبب بییشتر شدن تقاضا برای نیروی کار)
است یا خیر.
برای مشخص کردن تاثیر یا عدم تاثیر نقدشوندگی بازار سهام بر نابرابری در کشورهای کمتر
توسعهیافته از جمله ایران  ،باید این موضوع را بررسی کرد که آیا نقدشوندگی سبب کمتر شدن فقر
میشود یا خیر .در این راستا ،بر اساس پژوهش خان 3001شواهد نشان میدهند نقدشوندگی بازار
سهام سبب کمتر شدن کسری از جمعیت میشود که با درآمدی کمتر از  1231دالر در روز زندگی
می کنند (معیاری برای سنجش فقر که معموالً در کشورهای کمتر توسعهیافته دیده میشود) .همچنین
به هنگام مطالعهی بخشی از جمعیت که در سطحی پایین تر از «خط فقر» تعیین شده در آن کشور
زندگی می کند ،شواهدی هم دال بر وجود ارتباط منفی بین نقدشوندگی و نرخ فقر وجود دارد .این
یافته ها ،بر این مفهوم تاکید دارند که نقدشوندگی بازار سهام ،بیشتر از آنکه برای ثروتمندان منافعی
به همراه داشته باشد ،به نفع فقرا است.
در بیشتر پژوهشهای تجربی در این عرصه ،تعیین مسیر رابطهی علیت در ارتباط بین نقدشوندگی
و نابرابری کار بسیار دشواری است .کالسنز و پروتی ( )3007در مرور ادبیات پژوهشی مرتبط ،بحث
اهمیت تشخیص احتمال علیت معکوس – یا نحوهی اثرگذاری نابرابری بر توسعهی مالی – را مطرح
کردند .بخش عمدهی این تحقیق حول این ایده پیش میرود که نابرابری درآمدها سبب ایجاد تاثیرات
سیاسی نابرابر میشود و میتواند به شکل گیری نوعی کنترل بر (یا حتی در اختیار گرفتن قانونی) نظام
مالی بیانجامد (راجان و زینگالس3001 ،؛ پروتی و وولپین.)3007 ،
با توجه به نظریات موجود در مورد منجر شدن نقدشوندگی بازار به تقاضای بیشتر برای نیروی کار
(لوین )1991 ،به بررسی این موضوع میپردازد که آیا افزایش دستمزد در واقع همان نقطهی عطفی
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است که ارتباط بین نقدشوندگی و نابرابری را توضیج میدهد؟او در ابتدا ارتباط مثبت قوی و قابل
توجهی بین نقدشوندگی بازار سهام و افزایش دستمزد مشاهده کرد .پس از آن افزایش دستمزد را به دو
قسمت تقسیم نمود :بخشی که ناشی از نقدشوندگی بازار سهام است و بخشی که قائم بر نقدشوندگی
است .بعد از رسیدن به ارتباطی منفی و بسیار ضعیف بیین افزایش دستمزد (تجزیه نشده) و نابرابری،
به شواهد مستدل و مخکمی دست یافت که نشان می دهند افزایش دستمزد ناشی از نقدشوندگی به
شکل منفی با نابرابری همبستگی دارد .این نتایج هم به لحاظ آماری و هم به لحاظ اقتصادی معنادار
هستند .البته در این بین هیچ ارتباطی بین افزایش دستمزد قائم به نقدشوندگی و نابرابری یافت نشد.
در مجموع ،نتایج به دست آمده حاکی از آن هستند که نقدشوندگی بازار سهام با کاهش نابرابری درآمد
همراه است و افزایش دستمزد نقطه ی ارتباطی مهمی است که این همراهی و همبستگی را توضیح
میدهد.
آزمونهای انجام شده در مورد ارتباط بی ن نقدشوندگی بازار سهام و نابرابری درآمدها همبستگی
بسیار نزدیکی با ادبیات پژوهشی مفصلی دارند که به بررسی نقش توسعهی مالی در توزیع درآمد ایفا
میکند .پژوهشهای نظری و عملی اخیر به مطالعهی تاثیر آزادیهای مالی بر نابرابری اقتصادی
پرداختهاند (آنجلو ،مالیک و سوسا3013 ،؛ دلیس ،حسن و کازاکیس3011 ،؛ لی و یو3017 ،؛ جاموت و
اوسوریو بوترون3011 ،؛ ناسور و ژانگ3016 ،؛ بومان و لنسیک.)3016 ،
نظریهی مطرح شده در پژوهش دمیرگوک کانت و لوین ( )3009حاکی از ابهام چگونگی اثرگذاری
توسعهی مالی بر نابرابری اقتصادی است .از یک سو ،رفع یا کاهش محدودیتهای اعتباری باید به نفع
فقرا باشد و در نتیجه نابرابری کمتر شود .گالور و مواف ( )3007و بک ،دمیرگوک کانت و لوین ()3007
نیز مباحثی مشابه این را مطرح کردهاند .از سوی دیگر ،اگر توسعهی مالی به سادگی سبب بهبود و
ارتقاء کیفیت خدمات مالی مو جود شود اما دسترسی به بازارهای اعتباری را بهتر نکند ،آنگاه
ثروتمندانی که احتماالً از این خدمات مالی بهره میگیرند از اوضاع سود خواهند برد و در نتیجه توزیع
درآمد گستردهتر خواهد شد .مباحثی از این دست در پژوهش گرین وود و جووانویچ ( )1990نیز مطرح
شدهاند.
به لحاظ تجربی ،یافتههای ادبیات پژوهش تا حدودی مرکب و درهمآمیخته هستند .لی ،اسکوئیر و
زو ( )1991اثبات کردهاند که پیشرفت و توسعهی مالی (اندازهگیری شده بر حسب نسبت تامین پول
 M2به تولید ناخالص داخلی) ارتباطی منفی با نابرابری درآمدها دارد .بک ،دمیرگوک کانت و لوین
( ،)3007کالرک ،ژو و لو ( )3006و هاموری و هاشیگوچی ( )3013نیز نتایجی مشابه این به دست
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آوردهاند .ناسور و ژانگ ( )3016دریافتند که مؤلفههای توسعهی مالی (از قبیل دسترسی ،کارایی و
ثبات) دقیقتر و نه چندان گستردهی درآمد همراه است .اما این قبیل نتایج درهمآمیخته در
پژوهشهای کاپل ( )3010و کیم و لین ( )3011نیز دیده شدهاند .کاپل ( )3010در تحقیقات خود به
این نتیجه رسید که توسعهی مالی در کشورهای بیشتر توسعهیافته سبب کاهش نابرابری میشود اما
این موضوع در کشورهای کمتر توسعهیافته چندان صادق نیست .کیم و لین ( )3011نیز دریافتند که
کاهش میزان نابرابری تنها در سطح آستانهی توسعهی مالی رخ میدهد .در سطح پایینتر از این
آستانه ،توسعهی مالی سبب بیشترشدن نابرابری خواهد شد.
در سایر مطالعات انجام شده ،بهمنی اسکویی و ژانگ ( )3011از آزمونهای سری زمانی کمک
گرفتند تا نشان دهند که تاثیر توسعهی مالی بر توزیع درآمد پدیدهای کوتاهمدت است و دردورههای
زمانی طوالنی تر دوام نخواهد داشت .افزون بر این ،دیگر پژوهشگران دریافتند که ارتباط بین توسعهی
مالی و نابرابری به زیرنمونههای کشورهای مختلف ،شمول کنترلهای گوناگون و نحوه ی سنجش و
ارزیابی توسعهی مالی حساس است .به عنوان مثال ،جاموت ( )3011نشان داد که در  11کشور
آسیایی ،رابطهی بین توسعهی مالی و نابرابری کامالً مثبت است .دنک و کورنید ( )3011نیز همین
نتایج را در مورد کشورهای ( OECDسازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی) به دست آوردند .جاش و
واتزکا ( )3013در برخی آزمونهای خود به این نتیجه رسیدند که توسعهی مالی به لحاظ برخی
معیارها و خصوصیات اقتصادسنجی سبب افزایش نابرابری میشود .جاموت ،الل و پاپاجورجیو ()3011
دریافتند که آن بخشهایی از توسعهی مالی که با تجارت و جهانیشدن همراه و همگام هستند به
افزایش نابرابری منجر میشوند .عالوه بر اینها ،گیمت و الگوراد سگوت ( )3011با استفاده از روشهای
سری زمانی نشان دادند که توسعهی بخش بانکداری به گستردهتر شدن توزیع درآمدها میانجامد.
بر این اساس ،ادبیات پژوهشی موجود به شکلی گسترده به بررسی تاثیر توسعهی مالی بر نابرابری
درآمدها پرداخته است .پژوهش های دیگری این موضوع را بررسی نقش بازارهای سهام در رشد
اقتصادی اقدام کرده اند .هدف پژوهش پیش رو مرتبط ساختن این مسیر تحقیقاتی از طریق تمرکز بر
آزمونهای تعیین کنندهی امکان توضیح توزیع درآمد از طریق بازار سهام است.
احسانی( )1191به بررسی اثر ریسک درآمد بر نرخ پسانداز ناخالص داخلی پرداخته است .در این
مقاله چگونگی اثرات عوامل تعیینکننده پسانداز ،به ویژه اثر ریسک درآمد بعنوان یکی از متغیرهای
مهم و موثر بر پسانداز در ایران طی دورهی زمانی  1119تا  1119با بکارگیری روش حداقل مربعات
معمولی ) (OLSمورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق ،به منظور بررسی تاثیر ریسک درآمد بر
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نرخ پسانداز ،انحراف معیار تولید ناخالص داخلی بعنوان نمایندهای برای ریسک درآمد در نظر گرفته
شده است .نتایج تجربی تحقیق ،داللت بر تاثیر مثبت و معنیدار ریسک درآمد بر نرخ پسانداز داشته
است .بعبارت دیگر ،با افزایش نااطمینانی ،عدم مطلوبیت برای مصرفکنندگان ریسکگریز بوجود
میآید .مصرفکنندگان به تخصیص مصرف از زمان حال به آینده میپردازند تا عدم مطلوبیت را کاهش
دهند .در نتیجه پس انداز افزایش مییابد که اثر انگیزههای احتیاطی بر پسانداز را تایید شده است.
همچنین وجود آثار مثبت نرخ رشد اقتصادی ،نرخ بهره اسمی روی سپردههای بانکی ،نرخ تورم ،و
نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص داخلی بر نرخ پسانداز تایید شده است.
افشاری ( )1191به بررسی اثر فقر ،نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در
کشورهای منتخب پرداخته است.در این مقاله ،به بررسی اثر سه متغیر فقر ،نابرابری درآمد و شاخص
توسعه انسانی بر شادکامی در دوره  3001-3013پرداخته شده است .بدین منظور از دادههای پانل یک
نمونه  100کشوری استفاده شده است .برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای
توسعهیافته ،کشورهای در حال توسعه انجام دادهایم.یافتههای این پژوهش نشان داده است که در دو
گروه کشورهای مورد مطالعه ،فقر اثر منفی بر شادکامی دارد ،ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را
افزایش داده است .همچنین ،نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک
کشورها نشان داده است .نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر
شادکامی جوامع بهویژه در کشورهای در حال توسعه داللت دارد.
هوشمندی( )1119به بررسی عوامل موثر بر پس انداز ملی در ایران پرداخته است .هدف اصلی این
مقاله بررسی عوامل موثر بر نرخ پس انداز ملی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ،الگوی خود
توضیح با وقفههای گسترده و الگوی تصحیح خطا طی دوره زمانی ( )1111 -1111میباشد .نتایج
نشان میدهد که رشد و اقتصادی در کوتاه مدت و نوسانات درآمدهای نفتی به ترتیب تاثیر مثبت و
منفی بر نرخ پس انداز ملی در کوتاه مدت و بلند مدت دارند .تاثیر مثبت بر نرخ پس انداز ملی داشته
است و شدت تاثیر آن در کوتاه مدت بیش از بلند مدت است؛ این امر در واقع تایید فرضیه
مایزلس – لی در اقتصاد ایران است .ضریب نرخ تورم مثبت ولی معنادار نیست.
بالو( )3011در پژوهشی به بررسی تاثیر نقدشوندگی بازارهای سهام بر میزان نابرابری درآمدها
میپردازد .نتایج به دست آمده با ثابت نگه داشتن برخی عوامل ،از جمله معیارهای سنتی توسعهی
مالی ،نشان میدهند که ارتباطی منفی بین نقدشوندگی بازار سهام یک کشور و معیارهای مختلف
نابرابری وجود دارد .آنها دریافتند که این ارتباط در بیشتر کشورهای توسعهیافته وجود ندارد .در
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مقابل ،نتایج به دست آمده در کشورهای توسعه نیافته و کشورهای نسبتاً توسعهیافته به مراتب قویتر
هستند .افزون بر این ،یافتهها حاکی از آن هستند که نوعی همبتسگی منفی بین نقدشوندگی سهام و
نرخ فقر وجود دارد.
چیارمونت ( )3016به بررسی سرمایه و نسبتهای نقدینگی و بحران مالی پرداختهاست .با استفاده
از دادههای بدست آمده به بررسی ارتباط بین نسبت نقدینگی و سرمایه ساختاری و احتمال
ورشکستگی بانکها پرداخته شدهاست .داده ها شامل تمام قسمتهای مربوط به ورشکستگی بانکها
در اتحادیه اروپا (کشورهای عضو) در طول دهه گذشته است .نتایج نشان داده است که افزایش منابع
نقدینگی موجب کاهش خطر بحران مالی در بانکها شده است.
نصار و ژانگ( )3016به بررسی توسعه مالی ،نابرابری و فقر پرداختهاند .این پژوهش شواهدی را
درباره ارتباط بین توسعه مالی و توزیع درآمد ارائه داده است .ابعاد توسعه مالی در نظر گرفته شده
عبارتند از  :دسترسی به مالی ،بهرهوری ،ثبات و آزادسازی .هر جنبه با دو شاخص موسسات مالی و
بازارهای مالی نشان دادهشده است .نتایج نشان داده است که چهار نوع از پنج بعد توسعه مالی میتواند
به طور قابل توجهی نابرابری درآمد و فقر را به جز آزادسازی مالی ،که تمایل به آنها را تشدید میکند،
کاهش دهد .همچنین ،توسعه بخش بانکی تمایل به تاثیر قابل توجهی در تغییر توزیع درآمد نسبت به
توسعه بازار بورس دارد .
دریفی( )3011به بررسی توسعه مالی و مثلث (فقر ،نابرابری و رشد) پرداخته است .تحقیق فوق یک
مطالعه مقایسهای بین سه گروه از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه با توجه به معیار درآمد در
طی دوره زمانی  3011-1990انجام داده شده است .نتایج نشان داده است که توسعه مالی ،رشد
اقتصادی و کاهش فقر در کشورهای با درآمد متوسط و باال بهبود یافته است و درحالیکه در کشورهای
کم درآمد سیستم مالی اثر مثبت بر اقتصاد نداشته است .این مطالعه همچنین نشان داده است که
توسعه مالی ،نابرابری توزیع درآمد را در کشورهای با درآمد متوسط تشدید نموده درحالیکه برای
کشورهای با درآمد باال هرگونه بهبود در سیستم مالی منجر به کاهش در نابرابری شده است.

آنگ( )3010به بررسی رابطه بخش مالی ونابرابری را در کشورهند و باتوجه به دادههای سری
زمانی این کشور با استفاده از روش خودرگرسیون برداری دردوره  3001-1911بررسی شده است.
نتایج نشان داده است که حتی با درنظرگرفتن شاخصهای متفاوت توسعه مالی نقش قابل توجهی
درکاهش نابرابری توزیع درآمد داشته است.
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فرضیه های پژوهش
)1

بین نقدشوندگی سهام و نابرابری درآمد رابطه معناداری وجود دارد.

)3

بین نقدشوندگی سهام و فقر رابطه معناداری وجود دارد.

)1

بین افزایش دستمزد و نابرابری درآمد رابطه معناداری وجود دارد.

)7

بین افزایش دستمزد و فقر رابطه معناداری وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
گرد آوری اطالعات این پژوهش برای دوره زمانی  1196-1176می باشد .داده ها ،اطالعات ارائه
شده در بانک مرکزی به صورت سری زمانی می باشد.
مدل های تجربی پژوهش
جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل پژوهش (بلو)13017،به شرح زیر استفاده گردید.
مدل فرضیه اول:
Ln(Inequality) = β1Ln(Liquidity) + β2Ln(BankCredit) + β3 Ln ( Output Growth) +
β4Ln(Saving)+ β5Net Exports+ α + εi
()1

مدل فرضیه دوم :
Ln(Poverty)= β1Ln(Liquidity) + β2Ln(BankCredit) + β3 Ln( Output Growth) +
β4Ln(Saving)+ β5Net Exports+ α + εi
)(3

مدل فرضیه سوم و چهارم:
+

)Ln(Inequality/Poverty)= β1Ln(Wage Growth) + β2Ln(BankCredit
β3 Ln ( Output Growth) + β4Ln(Saving)+ β5Net Exports+ α + εi
()1

متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها
الف)متغیر های وابسته :
نابرابری درآمد :براساس ضریب جینی بر اساس برآورد بانک مرکزی برای ضریب جینی در هر سال
ارایه می شود.
فقر :خط فقر یا آستانه فقر کمترین درآمدی است که برای زندگی در کشور در نظر گرفته میشود.
ب) متغیر های مستقل:
معیار نقدشوندگی:3حجم /تولید ناخالصِ داخلی ( ،1)GDPنسبتِ حجم معامالتِ کل در بازارِ سهامِ
333

فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار /شماره چهلم  /پائیز 8931

کشور ،نسبت به  GDPکل میباشد .همچنین معیار رشد دستمزد ،لگاریتم رشد دستمزد مصوب
توسط کشور( حداقل دستمزد امسال منهای حداقل دستمزد پارسال) میباشد.
مشخصهی دیگرِ توسعهی مالی به مشخصههایی شبیه است که در تحقیقات قبلی استفاده شدند
(لِوین ( ،)1997لِوین و زِروُس ( )1991و دِمیرگوس – کانت و لِوین ( .))3009برای مثال ،اعتبارِ
بانکی ،7مجموع اعتبار ارائه شده توسط بانک ها (نسبت به  )GDPمیباشد .هم چنین دادههای مربوط
به چندین مشخصهی دیگرِ اقتصادِ کالن 1در این پژوهش جمع آوری گردید که احتماالً این مشخصهها
برای کنترل و نظارت هنگامِ تعیینِ ارتباطِ بین نقدشوندگی و نابرابریِ درآمد ،6مهم و حیاتی میباشند.
 ،GDPسطحِ  GDPکشور میباشد در حالی که رشد خروجی ،7نرخِ رشدِ GDP 1میباشد(لگاریتم نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی(تولید ناخالص داخلی امسال منهای پارسال)) .پسانداز ،9مقدارِ پساندازِ
ناخالص10

نسبت به  GDPمیباشد و خالصِ صادرات ،11اختالفِ بین صادرات و وارداتِ (نسبت به

 )GDPکشور میباشد.
یافته های پژوهش
آمار توصیفی متغیر های پژوهش
مدل آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی و توزیع هستند
.در این پژوهش اطالعات مربوط به میانگین از گروه شاخص های مرکزی ،انحراف معیار از گروه شاخص
های پراکندگی و و چولگی و کشیدگی از گروه شاخص های توزیع ارائه شده اند.آماره های توصیفی
متغیرهای مدل اصلی پژوهش در جدول شماره()1ارائه شده است .
جدول -8آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

معیارها

میانگین

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

نابرابری درآمد

-1213

-0271

-3211

0219

-0231

3271

نقدینگی

13211

11217

1297

1210

0209

3293

فقر

13216

17267

11201

1210

-0209

1217

رشد دستمزد

11276

11277

9291

1209

-0211

1213

اعتبار بانکی

11207

11271

1271

1210

-0219

3266

رشد تولیدناخالص

-1236

1296

-1271

3211

0216

1276

پس انداز ناخالص

11263

11270

11271

1270

0236

3231

صادرات خالص

10271

11203

7277

3213

-021171

1216

متغیر ها
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اصلی ترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و
شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده است .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر نابرابری
درآمد برابر  -1213می باشد که نشان می دهد بیشتر داده ها حول این نقطه تمرکز یافته اند .بطور
کلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها
نسبت به میانگین است.

مانایی متغیرهای تحقیق
نتایج آزمون مانایی در جدول ( )2درج گردیده است .بر اساس آزمون " دیکی فولر " چون مقدار
 P-VALUEهمه متغیر ها کمتر از  0201است همه متغیر های مستقل ،وابسته و کنترلی در دوره
پژوهش پایا بوده اند .پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش در طول زمان و
کواریانس متغیرها بین سال های مختلف ثابت بوده است.
جدول -2مانایی متغیر های پژوهش

متغیر

ضریب

احتمال

سطح پذیرش

نابرابری درآمد

-72101319

020177

)I(2

نقدینگی

-72061176

020331

)I(2

فقر

-12797171

020369

)I(1

رشد دستمزد

-12109110

020190

)I(1

اعتبار بانکی

-12011777

020013

)I(0

رشد تولیدناخالص

-32911707

020091

)I(1

پس انداز ناخالص

-12306111

020071

)I(0

صادرات خالص

-72037160

020319

)I(2

آزمون ضریب همبستگی متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش
نتایج بررسی همبستگی میان متغیر ها در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول  -9آزمون ضریب همبستگی

رشد دستمزد

1

فقر

نقدشوندگی نابرابری درآمد
1

نابرابری درآمد

1

-02911

نقدشوندگی

1

-0261

02119

فقر

-02031

0279

-0219

رشد دستمزد

آزمون فرضیه اول پژوهش
همانطورکه در جدول شماره ی ( )7مشاهده می شود 2برای بررسی درستی مدل ،از معیارهای
ضریب تعیین )(R2و ضریب تعیین تعدیل شده()Adj. R2و دوربین واتسون ( )D-Wوبرای بررسی
معنی داری مدل نیز از آماره  Fاستفاده می شود.همان طور که در جدول ( )3مشاهده می شود ،مقدار
ضریب تعیین 0/77و ضریب تعیین تعدیل شده برابر 0/76می باشد و بدین معنی است که قدرت
توضیح دهندگی وبرازش مدل در سطح خوبی قرار دارد .آماره دوربین -واتسون برابر با 1/58می باشد و
از آن جا که بازه 1/5تا2/5نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی از مرتبه اول می باشد ،درنتیجه
خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء خطای مدل وجودندارد .در نهایت مقدار آماره Fبرابر با
29/02797و مقدار احتمال آن برابر با 0/00003می باشد و از آنجایی که مقدار احتمال آن کمتر از
0/05است لذا معنی داری مدل تایید می شود .
در جدولِ  ،7متغیرِ وابسته Ln(Inequality) ،میباشد.نتایج نشان می دهد که نقدینگی تخمینی
منفی ایجاد می کند که هم از لحاظ آماری و هم از لحاظ اقتصادی قابل توجه میباشد  .در شرایطِ
اقتصادی ،افزایشِ یک درصد در نقدینگی با کاهشِ 02071درصدیِ ضریب جینی همراه است.
در واقع با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای تعیین معناداری اثر متغیر نقدینگی
که کوچک تر از خطای نوع اول 0/05درصد برآورد شده است ) ،( P-Valu = 0.0126میتوان پذیرفت
که این متغیر دارای رابطه معناداری با نابرابری درآمد می باشد .هم چنین با توجه به ضریب رگرسیونی
مدل ( )Beta = -0.0416اثرگذاری این متغیربر روی متغیر وابسته در جهت منفی می باشد .طبق این
ایده که نتایجِ حاصل از توسعهی مالی منجر به سطوحِ کمتری از نابرابری میشود ،مشخص گردید که
ضریب تخمینِ (اعتبارِ بانکی –  Ln)BankCreditبرابر با -0.224میباشد (آمارِ  .)-4.77 = tدر شرایطِ
اقتصادی ،افزایشِ یک درصد در اعتبارِ بانکی با کاهشِ حدودِ  02337درصدی ضریبِ جینی ارتباط دارد
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که این نشان می دهد نتایج نه تنها از لحاظ آماری بلکه از لحاظ اقتصادی نیز معنادار میباشند .عالوه بر
آن ،این نتایج از یافتههای تحقیقِ دمیرگوک-کانت و لِوین ( )3009نیز حمایت میکند .همچنین
خالصِ صادرات با ضریب جینی ارتباط مثبت دارد در حالی که سطحِ پسانداز معموالً با ضریب جینی
ارتباط منفی دارد.
بنابراین ،میتوان گفت ،بین نقدینگی و نابرابری درآمد رابطه منفی و معناداری وجود دارد
جدول  -4خالصه نتایج و یافته های فرضیه اول پژوهش

متغیر

نماد

ضریب

آماره تی سطح معناداری

c

عرض از مبدا

02717

71219

020000

Liquidity

نقدشوندگی

-020716

-1211

020136

پس انداز ناخالص -02610 -020111

026017

Output Growth

رشد تولید

1211

13210

020060

Net Exports

صادرات خالص

02130

7299

020179

)Ln(BankCredit

اعتبار بانکی

-02337

-7277

020713

)Ln(Savings

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین واتسون
آماره F
احتمال آماره F

0/77
0/76
1/11
39.03797
0/0001

آزمون فرضیه دوم پژوهش
همانطورکه در جدول شماره ی ( )1مشاهده می شود 2برای بررسی درستی مدل ،از معیارهای
ضریب تعیین )(R2و ضریب تعیین تعدیل شده()Adj. R2و دوربین واتسون ( )D-Wوبرای بررسی
معنی داری مدل نیز از آماره  Fاستفاده می شود.همان طور که در جدول ( )1مشاهده می شود ،مقدار
ضریب تعیین 0/80و ضریب تعیین تعدیل شده برابر 0/78می باشد و بدین معنی است که قدرت
توضیح دهندگی وبرازش مدل در سطح خوبی قرار دارد .آماره دوربین -واتسون برابر با 2/39می باشد و
از آن جا که بازه 1/5تا2/5نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی از مرتبه اول می باشد ،درنتیجه
خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء خطای مدل وجودندارد .در نهایت مقدار آماره Fبرابر با
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9.711304و مقدار احتمال آن برابر با 0/007می باشد و از آنجایی که مقدار احتمال آن کمتر از
0/05است لذا معنی داری مدل تایید می شود .
با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای تعیین معناداری اثر متغیر نقدینگی که کوچک
تر از خطای نوع اول 0/05درصد برآورد شده است ) ،( P-Valu = 0/0301می توان پذیرفت که این
متغیر دارای رابطه معناداری با فقر می باشد .هم چنین با توجه به ضریب رگرسیونی مدل
( )Beta = -6.59اثرگذاری این متغیربر روی متغیر وابسته در جهت منفی می باشد .با توجه به
ضریب های متغیرهای کنترلی ،تعداد معدودی از این نتایج ،قابل توجه و ارزشمند هستند .اول اینکه،
ضریب تخمینِ ) Ln(BankCreditمنفی و قابل توجه میباشد و این امر نشان میدهد که میزانِ اعتبارِ
تأمین شده توسط بانکها ،ارتباطی منفی با نرخ فقر دارد.
این نتیجه ،از میان تحقیقهای دیگر (گالُر و زِریا ( ،)1991آگیون و بولتون ( ،)1997گالر و موآو
( ،)3007هانوهان ( ،)3007کِالرکه ،ژو و ژئو ( ،)3006بِرگِس و پاندِ ( )3001و دمیرگوک-کانت و لِوین
( ،))3009یافتههای تحقیقِ لِوین و زرووس ( )1991را دنبال میکند .دوم این که رشدِ تولید ناخالص و
پسانداز ،رابطهی مثبتی با نرخ فقر دارد.
بنابراین ،میتوان گفت ،بین نقدینگی و فقر رابطه معناداری وجود دارد.
جدول -5خالصه نتایج و یافته های فرضیه دوم پژوهش

متغیر

نماد

c

عرض از مبدا

Liquidity

نقدشوندگی

ضریب

آماره تی

13216170 11261110
-6219

-3231

سطح معناداری
020000
020101

)Ln(Savings

پس انداز خالص

02111167 02011337

027101

Output Growth

رشد تولید

12161711 02000131

020001

Net Exports

صادرات خالص

72610100 02011106

020016

)Ln(BankCredit

اعتبار بانکی

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین واتسون
آماره F
احتمال آماره F

-1201

-12161

020119

0/10
0/71
3/19
9.711107
0/007
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آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش
جهت آزمون فرضیه سوم وچهارم ،چارچوب پژوهش اینگونه بررسی می شود که آیا ()1
نقدشوندگی بازار سهام ،با افزایشِ بیشترِ دستمزد در کشور همبستگیِ مثبتی دارد یا خیر و ( )3آیا
افزایشِ دستمزدِ ناشی از نقدشوندگی ،به شرح و توجیهِ کاهشهای نابرابری و فقر کمک میکند یا
خیر؟
ابتدا ،همبستگیِ تک متغیرهی بین نقدشوندگی و رشدِ دستمزد در جدول شماره  1تخمین زده
شدو ضریبِ همبستگیِ مثبت بین این دو متغیر مشخص گردید.
این نتایج نشان میدهند که افزایشِ دستمزدها با نقدشوندگی بازار سهام ،ارتباط مثبتی دارد .سپس
سعی گردید به طور هوشمندانهای ثابت شود که چگونهِ افزایشِ دستمزد ناشی از نقدشوندگی ،نابرابری
و فقر را از طریقِ تخمینِ رگرسیونِ سادهی زیر تحت تأثیر قرار میدهد.
) Wage Growth = βLn(Liquidity) + α + ε (4افزایشِ دستمزد
متغیرِ وابسته شاملِ افزایشِ دستمزدِ کشور در سالهایی است که دادهها در دسترس میباشند .متغیر
مستقل قبالً مشخص شده است .ضریبهای این رگرسیون در معادلهی ( )1با آمارِ  tمشابه (متناظر) در
قسمتِ زیر هر تخمین گزارش میشود:
)(-0.05

)Wage Growth = 0.481Ln(Liquidity) + -0.058 (5
)(1.70

مجدداً نتایج حاصل از تخمینِ معادلهی ( )4نشان میدهد که درصدِ افزایشِ دستمزدها با
نقدشوندگی بازار سهام ،ارتباط مثبتی دارد .با استفاده از نتایج حاصل از تخمین معادلهی ( ،)4افزایشِ
دستمزد را به دو قسمت تجزیه (تقسیم) میکنیم .اولین قسمت ،قسمتِ افزایشِ دستمزد است که با
نقدشوندگی بازار سهام در ارتباط میباشد .ارقام پیش بینی شده را که با ( Pافزایشِ دستمزد)
عالمتگذاری گردید از نتایج حاصل از رگرسیونِ باال محاسبه می شود .دومین قسمت ،قسمتِ افزایشِ
دستمزدی است که قائم بر نقدشوندگی بازار سهام میباشد .از تخمینِ معادلهی ( ،)7به باقیمانده
خواهیم رسید که با عالمتِ ( Rافزایشِ دستمزد) مشخص میگردد .اگر افزایشِ دستمزدها واقعاً حلقهی
ارتباطی (لینکی) باشد که رابطه ی بین نقدشوندگی و نابرابری /فقر را توضیح دهد ،پس انتظار می
رودکه قسمتِ افزایشِ دستمزدی که با نقدشوندگی ارتباط دارد به کاهشِ نابرابری و فقر کمک کند.
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افزایشِ دستمزد ،افزایشِ دستمزدِکشور در طولِ یک سال میباشد( P .افزایشِ دستمزد) ،مقدارِ
پیش بینی شده از رگرسیونِ افزایشِ دستمزد در (نقدشوندگی Ln(Liquidity -میباشد( R .افزایش
دستمزد) ،باقی ماندههای رگرسیون ساده میباشند .بنابراین( P ،افزایشِ دستمزد) ،قسمتی از افزایشِ
دستمزد است که ناشی از نقدشوندگی بازار سهام است در حالی که ( Rافزایش دستمزد) ،قسمتی از
افزایش دستمزد است که قائم بر نقدشوندگی بازار سهام میباشد .در مورد متغیرهای کنترلی دیگر،
پیشتر توضیح داده شده است.
جدول  ،6نتایج حاصل از تخمین مدل ( )1را گزارش میدهد .زمانی که متغیر مستقل  ،افزایش
دستمزد خام (تجزیه نشده) است متوجهی این موضوع میشویم که در حالی که ضریب افزایش
دستمزد منفی بوده تخمین از لحاظ آماری بی معنی میباشد .بنابراین ،نتایج در اولین مجموعه از
آزمونها اجازه نمی دهند در مورد اینکه چگونه افزایش دستمزد بر نابرابری و فقر تأثیر میگذارد،
صحبت شود.
ضریب ( Pافزایش دستمزد) ،منفی بوده و از لحاظ آماری قابل توجه میباشد.
این نتایج نشان می دهند که قسمت افزایشِ دستمزدی که از طریق نقدشوندگی بازار سهام توضیح
داده می شود ،با ضریب جینی ،ارتباطی منفی دارد .این نتایج نه تنها از لحاظ آماری قابل توجه و با
ارزش میباشند بلکه از لحاظ اقتصادی ،معنادار می باشند .برای مثال ،افزایشِ یک درصدی در P

(افزایش دستمزد) با کاهشِ  11/19درصدیِ ضریب جینی همراه است.
احتماالً موضوع جالب توجه این است که ضریب ( Rافزایش دستمزد) مطمئناً صفر نیست .ظاهراً
ترکیبی از نتایجِ حاصل از ( Pافزایش دستمزد) و این یافتهها نشان میدهند در حالی که قسمت تجزیه
شده ی افزایش دستمزد که از طریق نقدشوندگی بازار سهام توضیح داده میشود با کاهش نابرابری و
فقر همراه است ،قسمتِ افزایش دستمزدی که قائم به نقدشوندگی است ،هیچ ارتباطی با نابرابری و فقر
ندارد .اگر این دو موضوع را با هم در نظر بگیریم ،ظاهراً آخرین مجموعهی این آزمونها نشان میدهد
که یافتههای قبلی ما که نشان میدادند بازارهای سهام نقدشونده با سطوح پایینتری از نابرابری و فقر
ارتباط دارند میتوانند به افزایش دستمزدهایی که توسط نقدشوندگی توضیح داده میشوند ،کمک
کنند.
با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول 6و با توجه به آماره  Fبدست آمده ( )110231و
( )171273که سطح خطای آنها ()0/000می باشد  ،میتوان ادعا کرد که در سطح اطمینان 91درصد،
در مجموع الگوی پژوهش از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل
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شده بدست آمده برای الگو که به ترتیب برابر 02617و 02716است ،میتوان ادعا کرد که مجموع
متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش حدود 61و  71درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند.
همچنین با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول 7و با توجه به آماره  Fبدست آمده ( )179231و
( )161271که سطح خطای آنها ()0/000می باشد  ،میتوان ادعا کرد که در سطح اطمینان 91درصد،
در مجموع الگوی پژوهش از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل
شده بدست آمده برای الگو که به ترتیب برابر02617و02706است ،میتوان ادعا کرد که مجموع
متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش حدود 61و  70درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند.
جدول  -6خالصه نتایج و یافته های فرضیه سوم و چهارم پژوهش

ضریب جینی
متغیرها

فقر

عالمت اختصاری
سطح
ضریب آماره t
معناداری

ضریب

02711 020077 17216 13267

مقدار ثابت
افزایش دستمزد تجزیه
نشده

-02191 -0201 WageGrowth

پس انداز ناخالص
رشد تولید ناخالص
صادرات خالص

سطح
آماره t
معناداری
1273

-12176 -02079 02176

02179

0231

12110

02071

020003 112001 02797

1211 Output Growth
0239 Net Exports

1321

02000

02331

11201

02001
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نتیجهگیری
پژوهش پیش رو تاثیر نقدشوندگی بازار سهام بر میزان نابرابری درآمد را مورد مطالعه و بررسی قرار
داد .در حالیکه لوین و زرووس ( )1991نشان دادند که بین نقدشوندگی بازار سهام و رشد اقتصادی
ارتباط مستقیمی وجود دارد ،به دنبال تعیین این موضوع بودهایم که آیا رشد ناشی از نقدشوندگی تاثیر
نامتناسبی بر زندگی و شرایط فقرا (در مقایسه با ثروتمندان) دارد یا خیر .آزمونهای تکمتغیره و
چ ندمتغیره نشان دادند که نقدشوندگی سهام کشورارتباطی منفی با ضریب جینی (شاخص نابرابری
درآمد) آن دارد .به عبارت دیگر ،بین نقدشوندگی و نابرابری یک همبستگی منفی وجود دارد .سایر
آزمون ها حاکی از وجود ارتباط منفی بین نقدشوندگی و نرخ فقر بودند .بازهم الزم به ذکر است که
یافتهها و نتایج به دستآمده نشان میدهند که نقدشوندگی تاثیر بهسزایی بر سطح درآمد فقرا
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دارد .یافتن ارتباط منفی بین نقدشوندگی و نابرابری  /فقر بدان معنا نیست که نقدشوندگی «سبب»
کاهش نابرابری  /فقر میشود .تحقیقات انجام گرفته در این عرصه (لوین و زروس1991 ،؛ و دمیرگوک
کانت و لوین ) 3009 ،به سختی به تاثیر فاینانس بر رشد اقتصادی و /یا نابرابری رسیدند .در این
پژوهش نیز با همین سختی مواجه بوده ایم زیرا نتیجه گرفتن از ابزارهایبرونزا کار دشواری است .در
مجموعهی پایانی آزمونها به بررسی سازوکار احتمالی مبین (توضیح دهندهی) یافتههای پژوهش
پرداخته شد .سپس با تکیه بر بخشی از ادبیات پژوهشی که نشان میدهد نقدشوندگی بازار سهام
انگیزههای الزم برای سرمایهگذاری روی پروژههای بلندمدت را فراهم کرده و در نهایت سبب افزایش
تقاضا برای جذب نیروی کار می شود ،توانستیم افزایش دستمزد را به دو بخش تقسیم نماییم :بخش
اول ناشی از نقدشوندگی بازار سهام است و بخش دوم به صوت قائم بر نقدشوندگی توصیف میگردد .بر
اساس این ایده که افزایش دستمزد ،سازوکار اصلی توضیحدهندهی ارتباط بین نقدشونگی و نابرابری
است ،شواهد محکمی دال بر این موضوع به دست آمد که افزایش دستمزد ناشی از نقدشوندگی تا حد
قابل توجهی نابرابری و فقر را کاهش میدهد در حالیکه افزایش دستمزدی قائم به نقدشوندگی هیچ
ارتباطی با نابرابری و فقر ندارد .این نتایج با نتایج پژوهش های (لِوین ( )1991و بِنسیوِنگا ،اِسمیت و
اِستار ( ))1991همسو می باشد.
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: یادداشت ها
1 Blau
2 Liquidity
3 GDP (Gross Domestic Production)
4 Bank Credit
5 Macroeconomic
6 Income Inequity
7 Output Growth
8 Growth rate
9 Savings
10 Gross savings
11 Net Exports
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