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  هچكيد
فقر و نابرابري درآمد تا كنون مشكالت و چالش هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بسيار جدي را براي      

ماهيت واقعي تحوالت ناشي از  كننده ي ت نابرابري بيانشد ي مقايسه. ده استكرجوامع مختلف ايجاد 
بر رفاه اقتصادي  را اقتصادير هاي كالن و چگونگي تأثير گذاري تغييرات متغي است پيشرفت هاي اقتصادي

ري توزيع بنابرا و ماليه ي توسع بين هرابط بررسي به مطالعه، اين در. دكنجوامع مختلف خاطر نشان مي 
درآمد  انساني متوسط و ي طح توسعهسكشور با  11منتخبي از كشور هاي در حال توسعه كه شامل در درآمد

تشخيص  برايدر اين تحقيق  .شود يم پرداخته هستند انيجه ي سرانه اي باالتر از ميانگين درآمد سرانه
مالي بر نابرابري توزيع درآمد با استفاده از مدل هاي رگرسيوني و تكنيك  ي چگونگي اثرگذاري توسعه

Panel جينتا .پرداخته مي شود 2005 – 1984زماني  ي طي دوره، به آزمون دو فرضيه در اين رابطه 
مالي را  ي نابرابري توزيع درآمد و شاخص هاي توسعهوارونه بين  U ي بطهفرضيه را تخمين اين از حاصل

  .ييد مي كندأود رابطه خطي و منفي بين اين دو را تجو در عين حال و، رد
  

  مالي، نابرابري توزيع درآمد، ضريب جيني ي توسعه :كليدي ه هايواژ
  JEL  :Goo, G2, D30طبقه بندي 
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  مقدمه -1
توزيع درآمد و رفع  ي لهأتصاددانان توسعه به جاي توجه به مستا چندي قبل اق      

نابرابري هاي ناهنجار درآمدي ميان آحاد جامعه بر ايجاد رشد اقتصادي و تسريع آن به 
رشد و  ي حتي نابرابري شديد درآمد ها، الزمه. ويژه، در كشورهاي فقير تأكيد داشتند

كه ثروتمندان نسبت به  شدالل مي ي اقتصادي شمرده مي شد؛ زيرا چنين استديكارا
ند و انباشت پس انداز ها كنشان را پس انداز مي  فقرا درصد قابل توجهي از درآمد هاي

اين . دكنخود سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را امكان پذير  ي است كه مي تواند به نوبه
طوري كه  به ؛توزيع درآمد توجه كافي نشود ي لهأت ها به مسد مدشطرز تفكر موجب 

ي اقتصادي و تراز پرداخت يدر گذشته بررسي مسائلي نظير رشد اقتصادي، اشتغال، كارا
  .ها محور اصلي غالب تحقيقات به شمار مي رفتند

 ي در دهه هاي اخير، كشورهاي ثروتمند با تغيير قوانين كار به نفع كارگران، ارائه    
قشرهاي ات از صاحبان سرمايه و افزايش مالي خدمات رفاهي قابل توجه به كارگران،

مين اجتماعي براي افراد كم درآمد، توزيع درآمد را أانواع بيمه هاي ت ي ثروتمند و ارائه
  . به عنوان يكي از اهداف مهم اجتماعي خود مورد توجه قرار داده اند

مالي بر توزيع درآمد يك كشور را نمي توان ناديده  ي در اين ميان تأثير توسعه     
بخش مالي به . هر نظام اقتصادي از دو بخش حقيقي و مالي تشكيل شده است. گاشتان

پول و ساير اوراق  بافعاليت هايي است كه  ي ل بخش واقعي در بر گيرندهعنوان مكم
 است كه وظيفه) بازار پول و غير پول(ل از بازار هاي مالي بهادار انجام مي شود و متشكّ

واحدهاي داراي مازاد پس انداز (وام دادن از وام دهندگان  اصلي آن انتقال وجوه قابل ي
واحدهاي داراي كسري پس انداز كه (به قرض گيرندگان ) تر، خانوارها هستند كه بيش

  . مي باشد) تر، شركت هاي تجاري هستند بيش
واسطه هاي مالي به سبب نقش اساسي در گردآوري منابع پس انداز كوچك و بزرگ     

صاد ملي، بهينه سازي گردش منابع مالي و هدايت آن ها به سوي مصارف موجود در اقت
د اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرند، به و نياز هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مولّ

، با استفاده از فروض )1990(چون گرينوود و جوانويك  نحوي كه اقتصادداناني هم
و نابرابري درآمد را پيش بيني مالي  ي غير خطي بين توسعه ي كوزنتس يك رابطه

كرده اند كه درآن فرض شده است كه نابرابري درآمد در ابتدا با درجه اي از بهبود 
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در . سيستم مالي افزايش مي يابد، سپس تثبيت مي شود و سرانجام كاهش مي يابد
 بازارهاي سهام مي تواند اثر ي ، بر اين باور است كه توسعه)2005(حالي كه بنفيگليولي 

 1اقتصادداناني چون اقيون و بالتون ،از طرف ديگر. تصاعدي بر نابرابري داشته باشد
 بر اين باورند كه دسترسي بيش... و  )1981(3، لري)1993( 2، بانرجي و نيومن)1997(

د از اين رو بر توزيع مجد ،تر به اعتبارات، شرط كافي براي كاهش نابرابري نمي باشد
 .كيد دارندأت درآمد ها

بك، كانت و ، )2006(، ليانگ)2008(در حالي كه سيلويان جيني و كانگني پودار      
 با مطالعاتي نشان داده اند كه... و ) 2003(، كالرك، كولين و زو )2007و2004(لوين 
آن ها به عبارت ديگر  ؛درآمد كمك مي كندمالي به كاهش نابرابري توزيع  ي توسعه

ي، به طور مستقيم از طريق  افزايش درآمد فقرا و به طور مال ي توسعه بيان كرده اند كه
رشد اقتصادي، درآمد فقرا را به طور ( غير مستقيم از طريق اثر مثبت بر رشد اقتصادي

مالي  ي در واقع ضريب شاخص توسعه ؛تر از ثروتمندان افزايش مي دهد نامتناسب بيش
ضريب براي فقرا بزرگ تر از  ولي اين ،هم براي فقرا و هم براي ثروتمندان مثبت است

نابرابري درآمد كه از   معتقدند آنان . ، نابرابري را كاهش مي دهد)ثروتمندان مي باشد
اندازه گيري است در كشورهايي با سطوح  طريق ضريب جيني يا انحراف معيار قابل

  ).2007بك و همكاران،(تري كاهش مي يابد  مالي با سرعت بيش ي بااليي از توسعه
همان طور كه مطرح شد با وجود مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته است،    

وجود ندارد و مطالعات نشان  زمينه اجماع كلي در ميان انديشمندان اقتصادي در اين
مالي بر نابرابري  ي نتايج مختلفي در خصوص چگونگي اثر گذاري توسعه ي دهنده

مالي بر  ي شود به تبيين نقش توسعه سعي مي مقالهلذا در اين . استتوزيع درآمد 
نابرابري توزيع درآمد با در نظر گرفتن منتخبي از كشور هاي در حال توسعه كه داراي 

  .پرداخته شود هستند 4درآمد سرانه اي باالتر از متوسط درآمد سرانه جهاني
خطي پيشنهاد شده از  ي فرضيه يكي فرضيه، دو شد، بيان باال در كه مطالبي براساس

خطي  ي مبني بر وجود رابطه)  1993( 5و زيرا الورگو ) 1993(سوي بانرجي و نيومن
                                                 
1-Aghion & Bolton 
2-Banerjee & New ,man 
3-Loury 

upper middle income - 4  
5-Galor and Zeira 
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مبني بر ) 1990(گرينوود و جوانويك ي فرضيه ديگري مالي و نابرابري ي بين توسعه
 به .آزمون گذاشته مي شود ي به بوته مالي و نابرابري ي وارونه بين توسعه U ي رابطه

 ه يتوسع به مربوط نظري مباني و شده انجام اتمطالع بررسي از پس ،رمنظو همين
 تجزيه به نهايت در و ،برآورد و ارائه تحقيق مدل بعدي، قسمت در اقتصادي، رشد و مالي

  .تحليل نتايج حاصل از تخمين پرداخته مي شود و
  تحقيق ي پيشينه -2

آيا ( رمالي و كاهش فق ي در مطالعه اي تحت عنوان توسعه) 2008( 1جيني و پودار     
مالي بر فقر  ي چگونگي اثر گذاري توسعه) منفعتي مي تواند بدون هزينه اتفاق بيفتد؟

به طور مستقيم و بر رشد اقتصادي و درنتيجه اثر آن بر فقر به طور غير مستقيم را مورد 
در اين مطالعه نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصي از . مطالعه قرار داده اند
مالي و  ي به عنوان شاخص هاي توسعه M3/GDPو  GDPبه  سوي سيستم بانكي

ر وابسته مورد متوسط درآمد دو دهك پايين درآمدي و ضريب جيني به عنوان متغي
ر هاي مورد استفاده در اين مطالعه مي توان به از ديگر متغي. استفاده قرار گرفته است

  . اشاره كرد GDPسرانه و نسبت مجموع صادرات و واردات به  GDPنرخ تورم، 
نتايج به دست آمده با استفاده از داده هاي نمونه اي از كشور هاي در حال توسعه در     
حاكي از اين است كه، دهك هاي پايين درآمدي از توانايي  2000 -1966زماني  ي دوره

. سيستم بانكي در تسهيل معامالت و فراهم كردن فرصت هاي پس انداز نفع مي برند
مالي همراه بي ثباتي مالي مي باشد كه براي فقرا زيان بخش  ي ين توسعهعالوه بر ا

تر و مهم تر  مالي براي فقرا بيش ي اما قابل ذكر است كه منافع حاصل از توسعه ؛است
  .استاز زيان هاي آن 

مالي و توزيع درآمد به منظور  ي در مطالعه اي تحت عنوان توسعه) 2006( 2ليانگ    
استان در چين طي  29مالي و نابرابري توزيع درآمد در  ي توسعه بررسي رابطه بين

به آزمون دو فرضيه در  GMMستفاده از متدولوژي ابا  2000-1986زماني  ي دوره
 3خطي ارائه شده توسط بانرجي ونيومن ي يكي وجود رابطه: اين رابطه مي پردازد

وارونه بين اين دو  U ي مالي و نابرابري و ديگري وجود رابطه ي بين توسعه)  1993(
                                                 
1-Jeanneney and Kpodar 
2-Liang 
3-Banerjee and Newman 
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او براي اين منظور از ضريب . ارائه شده است) 1990( 1كه توسط گرينوود و جوانويك
، نسبت GDPجيني به عنوان شاخص نابرابري توزيع درآمد و از سهم بخش مالي از 

ثابت ناخالص و سهم اعتبارات تخصيص داده شده به  ي اعتبارات كل به تشكيل سرمايه
نتايج وي . مالي استفاده كرده است ي عنوان شاخص هاي توسعه بخش خصوصي به

مالي به طور معناداري به كاهش نابرابري درآمد شهري  ي نشان مي دهد كه توسعه
وارونه را رد مي كند و تأييدي بر وجود  U ي نتايج وي وجود رابطه. چين كمك مي كند

  .است مالي و نابرابري توزيع درآمد ي خطي بين توسعه ي رابطه
 قبل دهه ي چندين مالي از ي توسعه و درآمد توزيع بين رابطه بررسي گرچه    

 زمينه ارائه اين در مختلفي مقاالت و گرفته قرار توجه مورد جهان مختلف دركشورهاي

در ايران مطالعات بسيار محدودي در اين زمينه وجود دارد، از اين رو به بيان  ؛شده
                  مالي صورت گرفته است،  ي زيع درآمد  يا توسعهتو ي مطالعاتي كه در زمينه

  :مي پردازيم
مالي و رشد اقتصادي در  ي در مطالعه اي تحت عنوان توسعه) 1385( نظيفي      

پرداخته  1381-1338زماني  ي ايران، به بررسي رابطه بين اين دو در ايران طي دوره
ي، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش مال ي او از بين شاخص هاي توسعه. است

خصوصي از سوي بانك هاي تجاري و تخصصي به توليد ناخالص داخلي را مورد توجه 
. استمالي بر رشد اقتصادي  ي تأثير منفي توسعه كننده ي قرار داده است و نتايج بيان

نظام مالي و آزاد سازي بازار هاي مالي، ضعف مديريت  ي اين اثر منفي را به دليل نحوه
عدم شكل گيري بازار هاي مالي منسجم و بهره مند از مقررات مي داند كه به كاهش 

و از اين طريق   انجامد منابع مي ي كارايي سرمايه گذاري از طريق تخصيص غير بهينه
  .كاهش رشد اقتصادي فراهم مي شود ي زمينه

بازار هاي مالي و اثر  ي در مطالعه اي تحت عنوان توسعه )1382( هاديان و تركي     
اول تحت عنوان رهبري  ي فرضيه ؛آن بر رشد  اقتصادي به آزمون دو فرضيه پرداخته اند

بخش  ي بخش مالي مقدم و زمينه ساز توسعه ي عرضه مي باشد كه در آن توسعه
ت عنوان تبعيت از تقاضا است كه بر اساس آن حدوم ت ي فرضيه. استواقعي اقتصاد 

به اين منظور يك سيستم . استبخش مالي اقتصاد  ي موجب توسعه رشد بخش واقعي

                                                 
Greenwood & Jovanovic 1-  
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. زمان تدوين و با استفاده از روش رگرسيون هاي نامرتبط برآورد كرده اند معادالت هم
نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ( DEPTHآن ها در اين مطالعه از شاخص هاي 

، )ري به كل اعتباراتنسبت اعتبارات اعطايي توسط بانك هاي تجا( BANK، )داخلي
PRIVATE )و ) نسبت مطالبات سيستم بانكي از بخش خصوصي به كل اعتبارات

PRIVY )به ) نسبت مطالبات سيستم بانكي از بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي
 ي اصل از برآورد الگو، فرضيهحنتايج . مالي بهره برده اند ي عنوان شاخص هاي توسعه
 هم ؛دكنتبعيت از تقاضا را تأييد مي  ي يران را رد و فرضيهرهبري عرضه در اقتصاد ا

بي ثباتي ساختار مالي در اقتصاد  ه يچنين روند شاخص هاي مالي محاسبه شده، نشان
  .ايران است

  معرفي الگو -2
  مالي و نابرابري توزيع درآمد ي مباني نظري توسعه -2-1

ر الگوي توزيع درآمد اثر گذار مالي مي تواند از كانال هاي مختلفي ب ي توسعه     
بر اساس فروض متفاوت تئوري هاي مختلفي در اين رابطه وجود دارد كه مي توان .باشد

: كلي تقسيم كرد ي اين تئوري ها را به دو دسته ،در نظر گرفته شده از سوي آن ها
بانرجي و (خطي  ي و فرضيه) 1990گرينوود وجوانويك، ( وارونه U ي فرضيه
  .)1993و زيرا،  كالورو  1993،نيومن
  جوانويك –وارونه گرينوود  U ي فرضيه -الف
در مالي و توزيع درآمد  ي وارونه بين توسعه Uجوانويك يك رابطه به شكل  و نووديگر

بنگاه ها را در آن ها يك اقتصاد با زنجيره اي از  .كرده اندقالب مدل رشد درون زا مطرح 
، تصميم مي گيرد كه ktمالك ثروت  t ي در دوره .در نظر مي گيرند ] 0و1[ ي فاصله

 .تخصيص دهد kt = Ct + itت به صور  itو سرمايه گذاري  Ctثروت خود را بين مصرف 
  :شرايط حداكثر كردن مطلوبيت انتظاري او مي تواند به صورت زير نوشته شود

Max{ E[ tu ( c)]} با نرخ تنزيل       β ∈ (0,1). 

با نرخ بازده  بدون ريسكتكنولوژي  )1: نولوژي توليد در اقتصاد وجود داردتك نوعدو 
)δ( كه مي  تكنولوژي با ريسك باال و نرخ بازده باال) 2. پايين براي هر واحد سرمايه

 θt در نظر گرفته شود كه )  t , εtθ ( مركبتواند به صورت يك شوك تكنولوژيكي 

∈ (θ- ,θ- ) به معني شوك كل است و ε ∈ (−ε- ,ε- ) به معني
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كران پايين شوك مركب  .مي باشد E (εt) = 0با فرض شوك مخصوص هر تكنولوژي 
  .مثبت فرض مي شود

از طريق جمع آوري و تحليل اطالعات تعداد واسطه هاي مالي مي تواند  ي توسعه     
در بر اطالعات نامتقارن   tθ كل واقعي پيدا كردن شوكزيادي از پروژه ها به منظور 

واسطه هاي مالي به  ي عالوه بر اين توسعه .مورد سرمايه گذاري پر خطر چيره شود
ع ريسك، تجارت و ادغام از طريق تنوtε ،شوك مخصوص هر تكنولوژي هموار سازي 

عالوه بر اين شرايط ورود به بازار مالي پر هزينه هم در مدل وارد مي  .كندمي كمك 
براي شركت كنندگان در بازار ) q(ثابت ورود  ي ه، در واقع فرض مي شود كه هزينشود

 يوارد بازار هاي مالي نمهر كسي فوراً  ،ورود ي با وجود اين هزينه .هاي مالي وجود دارد
محدود شود كه داراي ثروت بيش از در بازار مالي ممكن است به افرادي  حضورو  شود
افراد را به دو  ي معين همه ي توان در يك دوره بنابراين مي .آستانه خاصي هستند حد

و ) سهيم(بازار هاي مالي بوده اند       افرادي كه از قبل در  :گروه دسته بندي كرد
  .)سهيمغير (افرادي كه در بازار مالي حضور نداشته اند 

بگيرند كه بخشي از دارايي افرادي كه در بازار مالي حضور نداشته اند اگر تصميم     
سرمايه گذاري كند در ابتداي  t ي ولوژي با ريسك باال در دورهدر تكن در ،tØ خود را
  :به صورت زير خواهد بودبازده سرمايه گذاري  t +1 دوره

             Kt+1 = it [Øt ( θt + εt ) + (1 - Øt )δ ]                                                        
)1(  

يم در بازار مالي تا حدود زيادي تحت تأثير نااطميناني شوك ثروت افراد غير سه     
افرادي كه از قبل در بازار مالي سهيم بوده اند مي  .مخصوص هر تكنولوژي مي باشد

خود در سيستم مالي  براي هر واحد سرمايه گذاريرا   )θt r ( توانند نرخ بازگشت
پروژه اي سرمايه گذاري  درمالي است كه تصميم مي گيرد  ي و آن واسطهدريافت كنند 
خود را بر اساس اطالعات پيشرفته اي كه در اختيار دارد تخصيص  ي كند و سرمايه

 را در بازار مالي در دوره itخود  ي بنابراين ثروت فردي كه مقدار زيادي از سرمايه .دهد
  :به صورت زير خواهد بود t+1در ابتداي دوره  ،سرمايه گذاري مي كند t ي

             Kt+1=itr(θt)                                                                    )2(  
زيرا شوك  است، (θt)شوك كل  نرخ بازگشت تابعي ازر كه مشخص است وهمان ط

  .توسط واسطه هاي مالي هموار شده است) εt( مخصوص هر تكنولوژي
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W(k)  مالي مي باشد و  مت بنگاهي است كه خارج از بازاريقتابعv(k)  تابع قيمت
و  ε تابع توزيع تجمعي G(ε)عالوه بر اين . در بازار مالي حضور داردبنگاهي است كه 

F(θ) تابع توزيع تجمعي θ مي باشد.  
تصميم به سرمايه گذاري براي بنگاهي كه خارج از بازار مالي است به  t ي در دوره     

 :داردي حداكثر سازي تابع زير بستگ
 
  

           v (kt+1 - q)] 
dF(θt+1) dG (εt+1)} 

=kt+1 :     مشروط به [ Øt (θt + εt) + (1 - Øt ) δ]                        )3(  
  :است قيمت بنگاهي كه در بازار مالي حضور دارد به صورت زير تابع

        V( = u (kt – it) + β∫ max[ v(kt+1)] dF(θt+1)} 
)kt+1 = it r(θt)                                                 )4 :     مشروط به  

 V  به بدون توجهw  معين  ي براي هر مقدار سرمايهتعريف مي شود و)k( ،
v(k)>w(k) بنگاهي كه در بازار مالي است  ي سرمايهاين نشان مي دهد كه  .مي باشد

بنابراين بنگاه هرگز بعد از . بنگاهي است كه خارج از بازار است ي با ارزش تر از سرمايه
  .ورود به بازار مالي از آن خارج نمي شود

     
  فرضيه خطي رابطه توسعه مالي و نابرابري -ب

الگوي ديناميك توزيع درآمد را در يك اقتصاد بيان مي كنند ) 1993(و زيرا  الورگ     
پيوند افراد براي دو دوره زندگي مي كنند و نسل از طريق ارث و ميراث به هم كه در آن 
به عنوان نيروي كار غير ماهر در دو دوره كار كنند يا ) 1(افراد مي توانند . مي خورند

يعني آموزش ببينند و در  ؛انساني سرمايه گذاري كنند ي يهاول در سرما ي در دوره) 2(
به علت بازار مالي ناقص، فرصت سرمايه . كار كنندكار ماهر  دوم به عنوان نيروي ي دوره

ممكن است به افرادي محدود شود كه يا ارث بزرگ و كافي انساني  ي گذاري در سرمايه
 ي در سرمايهكافي به منظور سرمايه گذاري  ي ده باشد يا بتوانند به اندازهسيبه آن ها ر

  .دست آورنده انساني  اعتبارات ب
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ماهر و هم با صاد با يك كاالي مصرفي كه مي تواند هم با تكنولوژي كامالً يك اقت     
و  wsتمزد كارگر ماهر سد .در نظر بگيريد كامالً غير ماهر توليد شود راتكنولوژي 

 yثروت  فردي كه داري .مي باشد ws  wu » كه  است  wu دستمزد كارگر غير ماهر
و مابقي  ندمصرف مي ك را  c دوم فقط ي در دورهكند  است و در دو دوره زندگي مي

سرمايه اي كه فرد براي . براي فرزندانش به ارث مي گذارد را y – c   =b يعنيآن را 
  .است hانساني احتياج دارد  ي در سرمايهسرمايه گذاري 

را مي پردازند كه از نرخ بهره اي كه از قرض  iافرادي كه قرض مي گيرند نرخ بهره      
فرض كنيد كه تابع مطلوبيت فرد به صورت  .بيشتر است rيعني مي آورند  دسته دادن ب

U= cα b1-α است:  
            Max:  U= cα b1-α 
              s.t: y = c + b, b*= (1 - α)y, U*= θy, θ = αα (1 - α)1-α                                

)1(  
 انساني سرمايه گذاري نمي كند ي را به ارث مي برد ولي در سرمايه xفردي كه 

  :مطلوبيتش به صورت زير خواهد بود
     Uu

*(x) = θ[(x + wu)(1 + r) + wu]                                                     
)2(  

يعني مقداري كه به ارث مي برد از مقداري كه براي سرمايه گذاري در  باشد  x≥hاگر 
ر آموزش نياز دارد بيشتر باشد و فرد تصميم به سرمايه گذاري به منظوانساني  ي سرمايه

Usl)آموزشي بگيرد مطلوبيت وي  
  :به صورت زير خواهد بود (*

     Usl
*(x) = θ[(x – h)(1 + r) + ws]                                             

)3(   
ه براي سرمايه گذاري باشد يعني مقداري كه فرد به ارث مي برد از مقداري ك x<h اگر

بگيرد مجبور است آموزشي نياز دارد كمتر باشد و فرد تصميم به سرمايه گذاري آموزشي 
Usb)مقداري قرض كند كه در اين صورت مطلوبيت وي 

  :به صورت زير خواهد بود (*
  Usb

*(x) = θ[(x – h)(1 + i) + ws] )4  (                                                  
Uu صورتي فرد حاضر است قرض بگيرد كهدر  

*   ≥  Usb
بر اساس معادالت  .باشد *

  :مي توان شرط بحراني زير را نوشت )4(و ) 2(
      x ≥ f Ξ [wu(2 + r) – ws + h(1+i)]/(i – r)                           )5 (                                                     
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افرادي كه داراي ارث زياد و كافي به منظور سرمايه گذاري آموزشي اين كه نتيجه    

در حالي كه افراد  ؛هستند، سرمايه گذاري مي كنند و تبديل به كارگر ماهر مي شوند
مي  tفرد متولد شده در زمان  به مقدار ارثيه اي كه  xt.ديگر غير ماهر باقي مي مانند

  :ي است كه فرد براي فرزندانش باقي مي گذاردميراث b(xt)رسد را نشان مي دهد و 
)6(  

  
   (1 – α)[(xt + wu)(1 + r)+wu]             اگر  xt< f 

 
 b(xt) =        (1 – α)[(xt – h)(1 + i)+ws]                اگر f ≤ xt < h            

                    (1 – α)[(xt – h)(1 + r) +ws]               راگ   xt ≥ h   

 
  
  
  

اين مسائل نشان مي دهد كه توزيع ثروت اوليه در بلندمدت براي سطح درآمد داراي 
در . است و نابرابري درآمد به يك جريان دائمي بين نسل ها تبديل مي شوداهميت 

ه ماهر با درآمد پايين ببلندمدت تضاد ثروت بين كارگر ماهر داراي درآمد باال و كارگر 
با به طوري كه خانوارهاي ثروتمند و بهتر آموزش ديده به يك موقعيت وجود مي آيد 
باال مي رسند و خانوار هاي فقير كمتر آموزش ديده به يك موقعيت با  درآمد مداوم

  .درآمد مداوم پايين مي رسند
فقير به اعتبارات گسترده تر  بازار هاي مالي سبب مي شود كه خانوار هاي  ي توسعه     

بازار هاي مالي، محدوديت هاي اعتبار  ي چون توسعه ،دسترسي پيدا كنند و راحت تري
با درآمد پايين را كاهش مي دهد و در نتيجه به كاهش نابرابري درآمد كمك براي افراد 

از طريق رفع نواقص بازار بازار هاي مالي و واسطه هاي مالي  ي در واقع توسعه. مي كند
 ه منظور دادن وام و اعتبار به فقرا و سرمايه گذاريتر فرصت ها ب سرمايه و بهبود بيش

در پروژه هاي با نرخ بازگشت باال به بهبود به منظور آموزش يا سرمايه گذاري  آن ها
 .ي شودممنجر توزيع درآمد 



 
 139.................... مطالعه  ي موردي : تأثير توسعه ي مالي بر نابرابري توزيع درآمد 

 

  ر هامدل و توضيح متغي ي هئارا -3-2
 براي، در اين تحقيق پژوهش هاي انجام گرفته مربوط به موضوعبا توجه به        

مالي بر نابرابري توزيع درآمد با استفاده از مدل  ي تشخيص چگونگي اثرگذاري توسعه
  .، به آزمون دو فرضيه در اين رابطه مي پردازيمPanelهاي رگرسيوني و تكنيك 

و ) 1993(خطي پيشنهاد شده از سوي بانرجي و نيومن ي به منظور آزمون فرضيه      
مالي و نابرابري، از  ي خطي بين توسعه ي وجود رابطهمبني بر ) 1993( و زيراكالور 

استفاده ) 2006(و ليانگ ) 2007(مدل اقتصادسنجي ارائه شده توسط بك و همكاران
  : مي شود

            Ginii,t = a0 + a1 Ginii,t-1 +a3 Zi,t + a4 yi,t +a5 Yi,t
2 +a6 Xi,t + 

µi,t                        (1) 
وارونه  U ي مبني بر رابطه) 1990(گرينوود و جوانويك ي زمون فرضيهبه منظور آ    

 ي مالي را هم به معادله ي مالي و نابرابري، مجذور شاخص هاي توسعه ي بين توسعه
  :مورد استفاده قرار مي گيرد) 2006(اضافه كرده و  مدل ارائه شده توسط ليانگ) 1(

             Ginii,t = a0 + a1 Ginii,t-1 +a3 Zi,t + a4 Zi,t
2 + a5 Yi,t +a6 Yi,t

2 
+a7 Xi,t + µi,t        (2) 

 ي مي تواند نشان دهنده Y2و  Yدست آمده براي ه در معادالت باال عالمت هاي ب   
  .چگونگي رابطه بين رشد اقتصادي و نابرابري باشد 

i  به معناي كشور مورد بررسي  مي باشد وt زماني محسوب مي شود ي دوره.  

 Ginii,t   :كه به عنوان  استزماني  ي نرخ رشد ضريب جيني هر كشور در طول دوره
  .   شاخص نابرابري توزيع درآمد مورد استفاده قرار مي گيرد

Ginii,t-1   :مي باشد، علت وارد كردن آن را مي توان به   ضريب جيني با يك دوره وقفه
تغيير نابرابري در توزيع درآمد در طول زمان و به طور تدريجي  اين شكل بيان كرد كه

به همين  .صورت مي گيرد و متأثر از چگونگي توزيع درآمد در دوره هاي قبل مي باشد
دليل شاخص نابرابري توزيع درآمد كه در  واقع ضريب جيني مي باشد؛ در اين مدل با 

   .يك دوره وقفه به كار برده شده است

Yi,t: سرانه كشور  درآمدi  در زمانt است.  
Yi,t

  . است tدر زمان  iمجذور  درآمد سرانه كشور : 2
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Xi,t  :ر هاي توضيحي تأثير گذار بر شاخص هاي نابرابري است كه مجموعه اي از متغي
... واقعي و  ي سرانه GDP، رشد  GDPمي توان به نرخ تورم، نسبت مخارج دولت به 

  .اشاره كرد

Zi,t  :1مالي است كه در اين تحقيق از  ي توسعه كننده ي ر هاي بيانشامل متغي- 
 - 4 مالي ي توسعه شاخص كارايي  - 3 شاخص ساختاري مالي - 2شاخص ژرفاي مالي 

در ادامه به معرفي هر يك از اين . مالي استفاده مي شود ي شاخص ابزاري توسعه
  :شاخص ها مي پردازيم

هاي مالي رسمي به  واسطه ي اندازه مبين اولين شاخص، شاخص ژرفاي مالي است كه  
 ي شود اندازه فرض مي معموالً. داري است فعاليت هاي اقتصادي در يك سيستم بانك

يعني  ؛بسته است هاي مالي به طور مثبت با خدمات مالي ارائه شده مرتبط و هم واسطه
تر  ستردهخدمات مالي نيز گ ي تر باشد، عرضه هاي مالي بزرگ واسطه ي هرچه اندازه
گيري ژرفاي مالي، نسبت بدهي هاي  يكي از روش هاي رايج براي اندازه. خواهد بود

بدهي هاي . ناميده مي شود DEPTDاين نسبت  ؛خالص داخلي است نقدي به توليد نا
هاي جاري و  عالوه حسابه نقدي شامل اسكناس و مسكوك خارج از سيستم بانكي ب

بر . هاي مالي غير بانكي در هر كشور است ها و واسطه دار بانك بهرهساير بدهي هاي 
 در تعدادي از كشور هاكه  با توجه به اين. دانست 3Mتوان آن را معادل  اين اساس مي

3M 2توان از  شود، مي محاسبه نميM )به عنوان ) پول+ شبه پول= نقدينگي
مي تواند به عنوان يك    شاخص ژرفاي مالي كه ،بنابراين. دكرجانشين آن استفاده 

  :زير محاسبه شده است ي داري مطرح شود، از رابطه شاخص مالي در سيستم بانك
DEPFD= 2M /GDP                      

 مالي ي توسعه  شاخص ساختاري ،مورد استفاده در اين تحقيقشاخص مالي  دومين   
ها  هاي داخلي بانك توزيع دارايي ي چگونگي و نحوه كننده ي اين شاخص بيان. است
نظام بانكي كه اعتبارات را به طرف بخش دولتي، اعم از دولت ). 1378 ،ييختا( است

د آن نظام بانكي كه مركزي و يا شركت هاي دولتي سوق مي دهد، نمي تواند همانن
هاي  طرح واعتبارات را به سمت بخش خصوصي سوق مي دهد مديران را ارزيابي 

 ؛دو خدمات مالي ارائه كن بپردازدبه مديريت ريسك  كرد و سرمايه گذاري را انتخاب 
تر در جهت توزيع اعتبارات به بخش  ها بيش هر چه ساختار مديريت مالي بانكبنابراين 
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ها در ارزيابي مخاطره ريسك و  قدرت ارزيابي بانك بر ن امر داللتخصوصي باشد، اي
از ) PRIVATE(مالي  ِ شاخص ساختاري توسعه. ها خواهد داشت مديريت مالي آن

) TC(به كل اعتبارات سيستم بانكي ) CTP(نسبت تسهيالت بانكي به بخش خصوصي 
  :حاصل مي شود

    
مالي  ي شاخص كارايي توسعه ،اين تحقيق شاخص مالي مورد استفاده در سومين      
 توزيع دارايي ي چگونگي و نحوه كننده ي اين شاخص مانند شاخص سوم بيان. است

خش خصوصي را نسبت به مقياس كل ب ها است و روند اعتبارات به هاي داخلي بانك
بخش  اعتبارات پرداختياز نسبت  ،)EFFD( اين شاخص ،بنابراين. اقتصاد مي سنجد

  .داخلي حاصل مي شود بخش خصوصي، به توليد ناخالص به بانكي
   

     
 .دارد ها ميزان سپرده هاي ديداري و غير ديداري بانك، اختصاص به شاخص چهارمين

هر چه سهم ، استها  ها بسته به ميزان منابع آن جايي كه قدرت وام دهي بانك از آن
ها ابزار  تر باشد، بانك انكي بيشصورت سپرده هاي به ها از ميزان حجم نقدينگي ب بانك

منابع و  ي پرداخت تسهيالت به بخش هاي واقعي اقتصاد و هدايت بهينه برايكافي 
اين شاخص از نسبت  ،بنابراين. نقدينگي به سوي توليد را در اختيار خواهند داشت

  :دست مي آيده سپرده هاي بانكي به حجم نقدينگي ب
  
  نتايج آزمون-4

، ابتدا برآورد هاي هر Stataبا استفاده از نرم افزار  )2(و ) 1(عادله هايتخمين م براي    
 وجود فرضيه) 2(كه نتايج تخمين معادله  دو روش اثرات ثابت و تصادفي صورت گرفت

از اين رو به . مالي را رد مي كند ي وارونه بين نابرابري توزيع درآمد و توسعه U ي
پس از انجام آزمون  كه پرداخته مي شود) 1( ي تفسير نتايج حاصل از تخمين معادله

ليمر و با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون هاسمن مدل مناسب،  Fهاي هاسمن و 
  .مدل مبتني بر الگوي اثرات ثابت شناخته شد

  ليمر  Fآزمون   -4-1

TCCTPPRIVATE /

GDPCTPEFFD /

2/ MSOUBIMPFD 
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) داده هاي تلفيقي(يكسان بودن عرض از مبدأ ها  H0 ي ليمر، فرضيه Fدر آزمون      
قرار ) روش داده هاي تابلويي(ناهمساني عرض از مبدأ ها  H1مخالف  ي ر مقابل فرضيهد

  :لذا مي توان نوشت. مي گيرد
H0 : α1 = α2 = …= αN 
H1  : يكي از عرض از مبدأ ها با بقيه متفاوت است حداقل  

 N – 1(جدول با درجه هاي آزادي  Fاز  ليمر F ي مربوط به آماره محاسبه شده Fاگر 
د و استفاده از داده رد مي شو H0 ي تر باشد، فرضيه بزرگ NT - N – K (α(و ) 

) Pooling(در غير اين صورت از روش داده هاي تلفيقي . هاي تابلويي بهتر است
 دست آمده كهه ب 0/0011ليمر در اين تحقيق  F ي مقدار آماره. استفاده مي شود

         روش داده هاي تابلويي انتخاب صفر رد و  ي ، پس فرضيهاست جدول Fبزرگ تر از 
  .مي شود

  آزمون هاسمن -4-2
بعد به بررسي اين موضوع پرداخته مي شود كه آيا عرض از مبدأ به  ي در مرحله     

به صورت ) كشور ها(صورت اثرات ثابت است يا اين كه در ساختار واحد هاي مقطعي 
  :ي گيردفروض ذيل مورد آزمون قرار م. تصادفي عمل مي كند

H0 :  
H1 :  

اين آزمون كه براي براي تشخيص ثابت با تصادفي بودن تفاوت هاي واحد  ي آماره     
ر هاي آزادي برابر با تعداد متغي ي دو با درجه هاي مقطعي است داراي توزيع خي

  :بوده و به صورت زير محاسبه مي شود) K(مستقل 

 
 

  :كه در آن
  

) ر هاي مستقلبرابر با تعداد متغي( 10آزادي برابر   ي آزمون هاسمن با درجه ي آماره
رصد د 95به دست مي آيد كه در مقايسه با مقدار جدول در سطح   0/0000برابر  
مي شود كه مدل مناسب، مدل  و توجيه صفر آزمون هاسمن رد نمي شود  ي فرضيه

  .مي باشد ابتثمبتني بر الگوي اثرات  
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  يافته هاي تحقيق-4-3
  

  به روش اثر ثابت )1(نتايج تخمين معادله   -شماره ي يك جدول 
 t ي آماره  انحراف معيار ضريب متغير

Logintigini -.003292 .1230181  -0.03  
Logpd -.0806299 .0316076  -2.55  
Logpg .0441721 .0194349  2.27  
Logmg -.0427798 .0193175  -2.21  
Logdm -.0067614 .0016132  -4.19  
Logy .7479367 .3413889  2.19  
Logy -.080941 .0436924  -1.85  

Loginf .0163926 .0065986  2.48  
logexp .0574875 .0210647  2.73  

Logtrade .0363081 .0622697     0.58  0.58  
  R2 ليمرF آماره ها

0.0000 0.4963 

  
به روش اثر ثابت و با در نظر گرفتن ) 1( ي ايج تخمين معادلهنت  - شماره ي دو جدول 

  مخارج دولت با يك وقفه
ي آماره  انحراف معيار ضريب رمتغي t 

Logintigini .1052148 .0888129  1.18  
Logpd -.0962948 .0316564  -3.04  
Logpg .0302563 .0137684  2.20  
Logmg -.0281553 .012491  -2.25  
Logdm -.0038472 .0014091  -2.73  
Logy .3480577 .3378457  1.03 
Logy -.0344366 .0451928  -0.76  

Loginf .0177307 .0053898  3.29  
logintiexp -.2051412 .1017336  -2.02  
Logtrade -.0010768 .0004692  -2.30  
  R2 ليمرF آماره ها

0.0000 0.5484  
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  تحليل نتايج -4-4
مدل  در بخش هاي قبل به آن اشاره شد براي تعيين حاالت مختلفهمان طور كه      

بنابراين با انجام آزمون . آزمون هاي متفاوتي انجام گيردهاي داده هاي تركيبي بايد 
و  ولاجد قسمت ول واقع شد كه نتايج آن درمربوطه در نهايت مدل اثرات ثابت مورد قب

وارونه  U ي رابطه ي مي دهد فرضيههمان طور كه نتايج نشان  .وجود دارد پيوست ها
مورد خطي  ي رابطه ي مالي و نابرابري رد مي شود و در عين حال فرضيه ي بين توسعه

  .تاييد قرار مي گيرد
شود كه منجر مالي در صورتي مي تواند به كاهش نابرابري توزيع درآمد  ي توسعه       

سبب افزايش  و آوردفراهم منابع  ي تخصيص بهينه را برايمناسب  ي بتواند زمينه
          و انتقال اثرات مثبتثيرگذاري أبه عبارت ديگر كانال اصلي ت. دشوكارايي سرمايه 

تر از طريق افزايش كارايي  بيش ي مالي به برابري توزيع درآمد، در مقايسه ي توسعه
كه مي توان انتظار داشت  به اين صورت. تا افزايش حجم سرمايه گذاريسرمايه است 

اما به افزايش مالي حجم پس انداز را كاهش دهد  ي حتي اگر در جامعه اي توسعه
اگر در . مي تواند رشد اقتصادي را افزايش دهد و بالعكس ،شودمنجر كارايي سرمايه 
اما نتواند  ،دانجامي رسرمايه گذا حجم پس انداز ومالي به افزايش  ي كشوري توسعه

  .د نمي تواند نابرابري را تحت تأثير قرار دهدكن افزايش كارايي سرمايه را فراهم
اعتبارات تخصيص يافته به بخش نسبت شاخص با توجه به جدول شماره ي يك     

و شاخص نسبت اعتبارات تخصيص يافته به ) pg(خصوصي به توليد ناخالص داخلي 
و و به ترتيب داراي عالمت مثبت  استمعني دار ) pd(بخش خصوصي به كل اعتبارات 

مي توان راگراف قبل ابيان شده در پ ي با توجه به نكتهعلت اين امر را . منفي مي باشد
اعتبار بخش خصوصي بر اساس  ،در كشورهاي در حال توسعهبه اين صورت بيان كرد كه 

د ايجاد كند و از آن طريق اشتغال شرايط كارآمد اقتصادي كه بتواند سرمايه گذاري مولّ
كشورهاي بلوك شرق  ي براي مثال، تجربه. نيستاه داشته باشد زايي و رشد را به همر

واردات تر در بخش هاي واسطه گري و  نشان مي دهد كه اعتبارات تخصيص يافته بيش
لذا طبيعي است كه هرچه . و صادرات كاال متمركز مي شود نه در توليد و اشتغال

ابري توزيع درآمد تر شود ضريب جيني و در نتيجه نابر اعتبارات بخش خصوصي بيش
،كل اعتبارات شامل  با اين وجود اگر قرار است كل اعتبارات زياد شود ،تر شود هم بيش
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بهتر است در بخش خصوصي توزيع  اعتبارات بخش خصوصي و بخش عمومي است،
تر از بخش دولتي  چون به طور نسبي، كارايي محصوالت بخش خصوصي بيش ؛شود

اثر كاهنده لذا مي توان گفت  ،ه و رانت كاهش مي يابداست و از طرفي هزينه هاي مبادل
مالي بدين  ي بودن شاخص ساختاري توسعه تر به عبارت ديگر بزرگ .دارد نابرابري بر

معني است كه نسبت مطالبات مستقيم بخش بانكي از بخش خصوصي به كل اعتبارات 
بانكي به بخش تري از اعتبارات  تر است و اين يعني مقدار بيش سيستم بانكي بيش

كه معموالً  حال با توجه به اين. خصوصي نسبت به بخش دولتي اختصاص يافته است
تر از بخش دولتي است از اين رو هر چه اعتبار  كارايي در بخش خصوصي بيش

تر خواهد  در نتيجه رشد اقتصادي بيش ،تر باشد اختصاص يافته به بخش خصوصي بيش
مالي بر فقر از لحاظ تئوريك مورد  ي ساختاري توسعهثير مثبت شاخص أبنابراين، ت. بود

 . انتظار است

كارايي سيستم مالي كننده ي  بيان )m2g( به توليد ناخالص داخلي M2نسبت      
كه اندازه سيستم واسطه مالي به طور مثبتي با فعاليت هاي  اما با فرض اين ؛نيست

مالي در  ي شاخص هاي توسعه يكي ازر به عنوان سيستم مالي همبسته است اين متغي
معني دار  نتايج حاصل از تخمين نشان مي دهدكه اين شاخص. نظر گرفته شده است

گستردگي و ژرفاي مالي  ي نشان دهنده اين شاخص .ي عالمت منفي استابوده و دار
 تر رشد اقتصادي بيش ي باشد نشان دهنده تر لذا هر چه مقدار اين شاخص بيش. است
  . اين شاخص اثري منطبق با انتظارات تئوريك مي باشد منفيلذا اثر  است،
نيز معني دار و داراي عالمت منفي مي  )M2 )dm2به  سپرده هاي بانكينسبت      

ها  قدرت وام دهي بانك باشد كه علت اين امر را هم مي توان اين طور بيان كرد كه
ه ز ميزان حجم نقدينگي بها ا لذا هر چه سهم بانك ؛استها  بسته به ميزان منابع آن

پرداخت تسهيالت به  برايها ابزار كافي  تر باشد، بانك صورت سپرده هاي بانكي بيش
منابع و نقدينگي به سوي توليد را در اختيار  ي بخش هاي واقعي اقتصاد و هدايت بهينه

  .لذا اثر منفي اين شاخص اثري منطبق با انتظارات تئوريك مي باشد .خواهند داشت
     نرخ رشد ر در اين مقاله از متغيGDP سرانه )y(  به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر

كوزنتس استفاده  ي براي آزمون فرضيه )y2( چنين از مجذور آن توزيع درآمد و هم
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رشد «در مقاله اي تحت عنوان  1955در سال  )1955(1سزنتسيمون كو. شده است
اقتصادي هر  ي د كه در مسير توسعهكرئه اار اين فرضيه را »اقتصادي و نابرابري درآمدي

و پس از ثابت ماندن در سطح معيني به  مي يابدكشوري نابرابري درآمدي ابتدا افزايش 
. دشوارونه كوزنتس معروف  Uاين روند بعداً به نام منحني . تدريج كاهش مي يابد

به ) روستايي( اقتصادي را به عنوان فرايند گذار از اقتصاد سنتي  ي كوزنتس، توسعه
نگاه مي كند و اين الگو را اين گونه توضيح مي دهد كه در مراحل ) شهري(اقتصاد نوين 

به  ،توسعه، تعداد كمي از مردم توانايي انتقال از بخش سنتي به بخش نوين را دارند
اما در مراحل . ن علت بين دستمزد بخش سنتي و مدرن اختالف به وجود مي آيديهم

و در بخش سنتي به  تري از مردم به بخش نوين منتقل مي شوند بعدي تعداد بيش
. تر مي شود و نابرابري كممي يابد   نيروي كار سطح دستمزد ها افزايش دليل كمبود

بحث نتيجه مي گيرد كه توزيع درآمد در كشور هاي در حال  ي كوزنتس در ادامه
فرضيه زماني صادق است اين . توسعه نسبت به كشور هاي توسعه يافته نابرابرتر است

و ثانياً به ترتيب  است دار معني) GDP( سرانه و GDP نرخ رشد است كه اوالً ضرايب
كه نتايج حاصل از تخمين نشان مي دهد كه اين فرضيه در  مثبت و منفي باشند

  .است ييدأمورد تكشورهاي مورد مطالعه 
     تورم نرخرهاي مؤثر بر نابرابري توزيع درآمد يكي از متغي )infl(  است كه نتايج

اين مي توان علت اين امر را  .حاصل معني داري و عالمت مثبت آن را نشان مي دهند
كه تورم ناشي از افزايش قيمت كاال و خدمات مصرفي محاسبه شده از  چنين بيان كرد

باعث بدتر شدن وضعيت گروه هاي پايين ) CPI(طريق شاخص قيمت مصرف كننده 
چون در زمان رشد  ؛عه و در نهايت بدتر شدن توزيع درآمد خواهد شددرآمدي در جام

كه قدرت مالي و اقتصادي كمتري دارند براي گرفتن دستمزد  قشرهايتورم، دهك ها و 
 ،تر قدرت چانه زني كمتري دارند و قادر به تغيير درآمد هاي خود نيستند يا پول بيش

بين تورم و نا برابري درآمد وجود داشته مثبت  ي بنابراين انتظار مي رود كه يك رابطه
  . از لحاظ تئوريك مورد انتظار است نابرابريبر  نرخ تورمثير مثبت أبنابراين، ت. باشد
 نسبت آزادياين مطلب است كه  ي ز تخمين نشان دهندهچنين نتايج حاصل ا هم    

)trade=(Ex+Im)/GDP( شور هاي مورد مطالعه معني داراز لحاظ آماري درك 

                                                 
1-Kuznets 
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اين در حالي است  ؛و از طرف ديگر مخارج دولت داراي اثر مثبت بر نابرابري است .نيست
منفي بين نسبت مخارج مصرفي دولت به توليد  ي كه انتظار مي رود كه يك رابطه

با در نظر گرفتن از اين رو . ناخالص داخلي و نابرابري توزيع درآمد وجود داشته باشد
لت با وقفه بر نابرابري اثر مطلوب مي گذارد، به تخمين احتمال اين امر كه مخارج دو

رداخته شد كه پبا در نظر گرفتن مخارج دولت با يك وقفه نظر البته اين بار  مدل مورد
كه مخارج اين مطلب است  كننده ي بيانشماره ي دو  داده شده در جدول نتايج نشان 

است و اثري منطبق با انتظارات ري داراي اثر منفي بر نابراب )intiexp( دولت با يك وقفه
  .تئوريك دارد

منجر ر به معني دار شدن شاخص نسبت آزادي چنين به كار بردن اين متغي هم      
 –استالپر  ي انتظار بر اين است كه اين شاخص بر اساس نظريه كه شده است

بر مفاد اين بنا. و نابرابري را كاهش دهدرد مثبت دا ي ساموئلسون با توزيع درآمد رابطه
توليدي، كه نسبتاً در آن  ي قضيه، آزاد سازي تجارت در هر كشور تقاضا را براي نهاده

كشور فراوان تر است، افزايش خواهد داد و به تبع آن قيمت آن نهاده نيز باال تر خواهد 
از آن جا كه در كشور هاي توسعه يافته نيروي كار ماهر و در كشور هاي در حال . رفت

يروي كار غير ماهر فراوان است، آزادي تجارت بين اين دو گروه از كشور ها توسعه ن
اما در  ؛باعث افزايش تقاضا و دستمزد كارگران ماهر در كشور هاي ثروتمند خواهد شد
در . دشكشور هاي در حال توسعه بر تقاضا و دستمزد كارگران غير ماهر افزوده خواهد 

در حال توسعه، بر خالف كشور هاي توسعه  نتيجه آزاد سازي تجارت در كشور هاي
اثري اين شاخص به دست آمده  منفي عالمتلذا . نيافته نابرابري را كاهش مي دهد

  .داردمنطبق با انتظارات تئوريك 
 خالصه و نتيجه گيري -5 

هاي در حال توسعه، فقر گسترده و پايين بودن سهم درآمد  براي بسياري از كشور     
بين المللي مناسبات اقتصادي،  با افزايش. خاصي قرار گرفته است فقرا مورد توجه

 هبرخي شواهد نشان دهند .هاي ناشي از اين مناسبات نيز افزايش يافته است اطمينانينا
توزيع اقتصاد دانان را به موضوع  ه يهاي اخير، عالق  اختالفات درآمدي در دهه ي

از اين رو در اين مقاله به  .كرده است درآمد، تغييرات آن و عوامل مؤثر بر آن تشديد
           ر ها از جمله شاخص هايچندي از متغيچگونگي اثرگذاري  ي بررسي و مطالعه
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يكي  ؛مالي بر نابرابري توزيع درآمد با در نظر گرفتن دو فرضيه در اين رابطه ي توسعه
زماني  ِ رهدر طي دوخطي  ي رابطه ي و ديگري فرضيه وارونه U ي رابطه ي فرضيه
خطي بين شاخص  ي نتايج حاكي از وجود رابطه .پرداخته شده است  2005 – 1984

كشور در حال توسعه با درآمد سرانه  11مالي و نابرابري توزيع درآمد در  ي هاي توسعه
 ي ايج نشان دهندهتچنين ن هم .جهان مي باشد ي متوسط درآمد سرانهاي باالتر از 

منفي نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي با يك  ي بطهو رامثبت تورم  ي رابطه
در خصوص رابطه  كوزنتس ي در عين حال فرضيه. استبا نابرابري   وقفه و نسبت آزادي

  .گرفته استييد قرار أتوليد سرانه و نابرابري هم مورد تنرخ رشد بين 
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