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و نابرابري؛توسعۀ مالی
در ایرانمنتشرشدهمتون مبانی نظري نقدي بر 

*ابوالفضل نوفرستی

چکیده
مالی و نابرابري یکی از موضـوعاتی اسـت کـه مطالعـات نظـري و تجربـی       ۀ ارتباط توسع

ان اقتصـادي  پـرداز اما هنوز در این خصوص بـین نظریـه  ،آن انجام شده استدربارة ي دزیا
مـالی و  ۀارتبـاط توسـع  مطالعـات زیـادي درخصـوص   ،نظر وجود ندارد. در ایـران اجماع

وود و ارتبـاط غیرخطـی گـرین   ۀارچوب فرضـی هدر چاست که عمدتاًشدهنابرابري انجام
و محققـان بسـته بـه تعـداد     اسـت ارتبـاط خطـی منفـی بـوده    ۀ) یا فرضی1991(جوانویچ

یید یکـی از ایـن   أاستفاده نتایج متفاوتی در تمشاهدات، نوع مشاهدات، و شکل تابعی مورد
مالی و نابرابري دچار ۀ ادبیات نظري توسع،1990ۀاند. از اواخر دهدست آوردهها بهفرضیه

ي اثرگـذار هاي جدیدي را بـراي  پردازان اقتصادي کانالو نظریهاستتحوالت جدي شده
شـده در ایـران   در مطالعـات انجـام  انـد کـه عمـدتاً   بر نـابرابري معرفـی کـرده   توسعۀ مالی

ـ  ،شـود است. در این مقاله تالش مـی نشدهوردتوجه واقعم نقـدهاي وارده بـر   ۀضـمن ارائ
شـده  ین رویکردهاي جدیـد ارائـه  ترمهمشده در ایران، برخی از مبانی نظري مطالعات انجام

صورت اجمالی ارائه شود.و نابرابري بهتوسعۀ مالیدرخصوص ارتباط 
انسانی، نابرابري، توزیع درآمد.  ۀ سرمایبانکی،، سیستمتوسعۀ مالیها:کلیدواژه

-JEL:I25بندي طبقه I24 - I22 – J24.

مقدمه.1
کـه  شـود درآمد اطالق مـی نابرابريبه توزیع نابرابر درآمد یا مصرف دربین مردم یک کشور

امروزه به گفتمان مشترك تمامی جوامع تبدیل شده و مطالعات زیـادي ازسـوي اندیشـمندان    

abolfazl.noferesti@gmail.com، صادرات ایرانۀگر امور بانکی در بانک توسعدکتراي اقتصاد و پژوهش*
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ر نـابرابري  داثرگـذار شده است. یکی از عوامـل  کشورها درخصوص ابعاد مختلف آن انجام
شـود مـی لی اطالق و بازارهاي ما،هاابزارها، واسطهۀبه توسعتوسعۀ مالیاست؛ توسعۀ مالی

،هـا ابزارها، واسـطه ۀها، و نهادهایی که به توسعدر مباحث مرتبط با آن، بر عوامل، سیاستو
بـه خـدمات مـالی را    رسـی دسـت شـوند و عمـق و گسـتردگی    مـی منجر و بازارهاي مالی 

The World Economic(د شومیدهند تمرکز قرار میتأثیرتحت Forum 2009: 3.(
ي بـر متغیرهـاي کلیـدي    اثرگـذار در بخـش مـالی  م، اهمیت 1960و 1950هاي در دهه

ازاما پـس ،شدت کاهش یافتها بهنظریات کینزینتأثیرتحت،رشد اقتصاديهازجمل،اقتصاد
Mackinon(کینونکه مکآن Shav() و شاو1973 هـا  ) بیان کردند که تحمیل محدودیت1973

از نقـل بـه 2015KosimbeiandGitau(اقتصـادي دارد  رشـد ر دبر بازارهاي مـالی اثـر منفـی    
Mackinon and Shav 1973ًموردتوجه قـرار گرفـت. از آن زمـان    بخش مالیاهمیت )، مجددا

ــاکنون ــی گســترده ،ت ــات نظــري و تجرب ــف انجــام مطالع ــده و اي در کشــورهاي مختل ش
ارچوب نظـري  هـ هنـوز چ اما،آمده استعملخصوص بهتوجهی در ایناي قابلهپیشرفت

ان پـرداز نظریـه ۀهمتأییدکه موردايو نابرابريتوسعۀ مالیۀواحدي درخصوص تبیین رابط
رویکـرد کالسـیکی قـرار دارنـد کـه      اندارطرفباشد طرح نشده است. در یک سوي میدان 

توانـد بـا هـدایت    مـی نیـز سیستم مالیو دهدافزایش میرا رشد اقتصاديمعتقدند نابرابري
شـرایط الزم را جهـت   ،جامعه، ضـمن افـزایش نـابرابري   مندثروتسوي اقشار بهمنابع مالی

ان دارطـرف ند. در سوي دیگر میـدان  کهم افررشد اقتصاديتر سرمایه و بهبود انباشت سریع
یـان  رویکرد مدرن قرار دارند که نظریات خود را بر بستر وجود بازار اعتبار نـاقص طـرح و ب  

ضعیف تنها گروه اندکی از افراد جامعـه از منـافع حاصـل    سیستم مالیکه تحت یک کنندمی
درآمـد  اقشار کـم رسیدستبا افزایش توسعۀ مالی،بنابراین.شوندمند میبهرهسیستم مالیاز 

وکارهـاي  گذاري در آموزش و ایجـاد کسـب  جامعه به اعتبارات و تسهیالت درجهت سرمایه
ین مطالعـات  تـر مهـم بـه بررسـی برخـی از    ،رابري را کاهش خواهد داد. درادامهشخصی ناب

شود.میو نابرابري پرداختهتوسعۀ مالیط ارتباةشده در ایران دربارانجام

مروري بر آثار منتشرشده در ایران.2
،درآمـد ازجملـه نـابرابري  ،ر متغیرهـاي کلیـدي اقتصـاد   دتوسـعۀ مـالی  ي اثرگـذار اهمیت 

است که در ایران طی سنوات گذشته مطالعاتی درخصوص چگونگی ارتباط بـین  شدهباعث
شـده ازسـوي   ین مطالعـات انجـام  تـر مهمدرآمد انجام شود. برخی از و نابرابريتوسعۀ مالی

:شرح زیر استن در ایران بهامحقق
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رآمدمالی و نابرابري دۀارتباط توسعةشده در ایران دربار. مطالعات انجام1جدول

موردآزمون و نتایجۀنوع فرضیآماريۀجامعنام محققان

دیگرانعصاري و 
وود و جوانویچ؛معکوس گرینUۀفرضیتأییدکشورهاي عضو اپک)1388(

دهد.نابرابري را کاهش میتوسعۀ مالی

وود و جوانویچ؛معکوس گرینUۀفرضیتأییدایران)1389(دهمرده و شکري
دهد.نابرابري را کاهش میتوسعۀ مالی

سالم و عرب یارمحمدي
ایران)1390(

ۀخطی بنرجی و نیومن درمقابل فرضیۀآزمون فرضی
وود و جوانویچ؛معکوس گرینUغیرخطی 

وود و جوانویچ.معکوس گرینUۀفرضیتأیید

وود و جوانویچ؛معکوس گرینUۀفرضیتأییدعدم ایران)1390(دیگرانقنبري و 
دهد.نابرابري را کاهش میتوسعۀ مالی

مرادابراهیمی و آل
ایران)1390(

ۀخطی بنرجی و نیومن درمقابل فرضیۀآزمون فرضی
و جوانویچ؛وود گرینمعکوس Uغیرخطی 

ارتباط خطی منفی بنرجی و نیومن.ۀفرضیتأیید
صامتی و ساجدي

)1391(
سرمایۀ کشور با یازده

متوسطانسانی
معکوس کوزنتس برقرار نیست؛Uفرضیه 

دهد.نابرابري را کاهش میتوسعۀ مالی

معکوس کوزنتس برقرار است؛Uۀفرضیمناکشور)1391(یآریانو علمی
دهد.نابرابري را کاهش میتوسعۀ مالی

محمدوند ناهیدي و 
وود و جوانویچ؛معکوس گرینUفرضیۀ تأییدایران)1391(دیگران

دهد.نابرابري را کاهش میتوسعۀ مالی

زادهرفعت و جزي
هاي ایراناستان)1391(

ۀخطی بنرجی و نیومن درمقابل فرضیۀآزمون فرضی
وود و جوانویچ؛معکوس گرینUغیرخطی 

ارتباط خطی منفی بنرجی و نیومن.ۀفرضیتأیید

وود و جوانویچ؛معکوس گرینUۀفرضیتأییدایران)1394پیرائی و بلیغ (
دهد.نابرابري را کاهش میتوسعۀ مالی

دنیرجی و آهنگري 
)1394(گرگري

توسعه و درحالکشورهاي 
یافتهکشورهاي توسعه

ۀخطی بنرجی و نیومن درمقابل فرضیۀآزمون فرضی
جوانویچ؛ووودگرینمعکوسUغیرخطی

توسعه ي درحالکشورهايبراGJمعکوس Uۀفرضی
صورت یافته بهتوسعهطور کامل و براي کشورهايبه

محدود برقرار است.
پورزراءنژاد و حسین

وود و جوانویچ؛معکوس گرینUۀفرضیتأییدایران)1393(
دهد.نابرابري را کاهش میتوسعۀ مالی

شده در ایران طـی سـنوات   مطالعات انجامةعمد،دهدنشان می1گونه که جدولهمان
ۀو جوانویچ در مقایسـه بـا فرضـی   وودگرینهاي کوزنتس و ارچوب فرضیههگذشته در چ

ةآمـاري، محـدود  ۀمحققان مختلف بـا تغییـر جامعـ   اما،خطی بنرجی و نیومن بوده است
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نتـایج متفـاوتی   هـاي تـابعی مختلـف   استفاده از فـرم هاي سري زمانی مورداستفاده، و داده
ادبیـات نظـري و تجربـی    ةگر وجود برخـی از نقـایص در حـوز   آورند که نمایاندستبه

و نابرابري است.  توسعۀ مالی

در ایرانمنتشرشدهنظري مطالعات چهارچوب.3
درآمـد در ایـران   و نـابرابري  توسـعۀ مـالی  تمامی مطالعاتی که درخصوص ارتباط بین تقریباً

) و 1956(معکـوس کـوزنتس  Uهـاي ارتبـاط غیرخطـی   فرضـیه چهـارچوب مرور شد در 
) و گـالور  1993(ارتباط خطی منفی بنرجی و نیومنۀ) یا فرضی1991(جوانویچو وود گرین
انجام شده است.ها آنایی یکی ازروۀ) و مقایس1993(و زیرا

چهـارچوب درآمـد در  توزیـع نظري درخصـوص ۀ) یک مطالع1956(سیمون کوزنتس
ـ    ارتباط غیرخطی انجام داد. او بیـان مـی  ۀفرضی اقتصـادي  ۀ توسـع ۀکنـد کـه در مراحـل اولی

طـور  بـه کننـده ولی پس از این مرحله، عامل تعـدیل ،یابدافزایش مینابرابري درآمدکشورها 
، کـه  دهدتدریج کاهش میرا بهنابرابري درآمدو کند میخودکار در اقتصاد شروع به فعالیت 

کـه  ایـن ) معروف شد. او با اشاره بـه 1956(معکوس کوزنتسUۀ به فرضیاین موضوع بعداً
و یـک بخـش سـنتی گسـترده     استاقتصادي اقتصاد دچار دوگانگی ۀدر مراحل اولیه توسع

گـذار از  فراینـد عنوان را بهتوسعۀ اقتصادي، ندکدرکنار یک بخش مدرن کوچک فعالیت می
کنـد. در منـاطق روسـتایی کـه داراي     ی روستایی به اقتصاد نوین شهري تعبیر مـی سنتاقتصاد 

بـه ،بنـابراین .تر استمتعادلدرآمدتوزیعاندي نسبت به مناطق شهريترپاییندرآمد متوسط 
امـا  ، شـود تر مـی درآمد نامتعادلشهرنشینی توزیعۀو متعاقب آن توسعصنعتیۀتوسعهنگامِ

ي صـنعتی فعـال   هاي جدید آنان جذب بنگاههابه شهرها، نسلروستاییان با مهاجرت گامهم
یابـد.  نـد و نـابرابري کـاهش مـی    شـو میمند بهرهشدن و از منافع صنعتیشوندمیدر شهرها

، ترشـدن ورود بـه بخـش مـدرن اقتصـاد بـراي افـراد       بـا آسـان  ،)1956(اعتقاد کـوزنتس به
وکـار  و امکـان آمـوزش و ایجـاد کسـب    شـود  میتر نیز آسانمالیتأمینبه ها آنرسیدست

توسعۀ مـالی ،اوۀیابد. در نظریکاهش میافزایش و نابرابريها آنجدید فارغ از مقدار ثروت
وکارهـاي جدیـد  آمـوزش و ایجـاد کسـب   ۀدرآمد را ازطریق توسعطور غیرمستقیم توزیع به

نقش محوري ندارد.ولی،دهدقرار میتأثیرتحت
اتکـا بـراي یـک    بـل توسعه فاقد اطالعات آماري قادر آن مقطع زمانی، کشورهاي درحال

این فرضـیه بـراي   ة) خواستار احتیاط در استفاد1956(کوزنتس،بنابراین.معقول بودندةدور
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این موضـوع چنـدان موردتوجـه قـرار نگرفـت و محققـان       اما،توسعه شدکشورهاي درحال
ي آمـاري موجـود آن کشـورها،    هابه محدودیتباتوجه،توسعهبسیاري در کشورهاي درحال

دنـد و عمـدتاً  کرکشـوري  بینهاي داده) با استفاده از1956(کوزنتسۀاقدام به بررسی فرضی
شـده  ین مطالعات تجربی انجامترمهمیکی از دست آوردند.این فرضیه بهتأییدنیز نتایجی در 

Ahluwalia(آهلووالیاۀمطالع ـ  1956(کـوزنتس ۀاسـت کـه فرضـی   )1976 ۀ) را هـم در نمون
قـرار داد. ایـن   تأییـد توسعه و هم تمامی کشورها با قدرت موردشورهاي درحالمحدود به ک

نابرابري درآمـد و توسعۀ اقتصاديعنوان مرکز ثقلی براي مطالعات مربوط به ارتباط مطالعه به
هـاي  بینـی موردتوجه محققان قرار گرفت و بعدها بانک جهانی نیز آن را در مطالعات و پیش

ده قرار داد.خود بارها مورداستفا
کـه بـین   کننـد ) بیان مـی 1956(کوزنتسۀفرضیۀ) با توسع1991(وود و جوانویچگرین

،غیرخطـی وجـود دارد کـه شـکل نمـوداري آن     ۀرابطـ درآمـد یـک   و نابرابري توسعۀ مالی
،در شـرایط عـادي  معکـوس اسـت.  Uیـک منحنـی  ،توسعۀ مالیبه مراحل مختلف باتوجه

ـ  دلیل نامتقارنبسیاري از خانوارها به بـه آن، بـه   رسـی دسـت بـاالي  ۀبودن اطالعـات و هزین
بـا تجمیـع و تحلیـل    توسعۀ مـالی ندارند؛ رسیدستگذاري هاي سرمایهخصوصیات پروژه

گـذاري مشـکالت اطالعـاتی خانوارهـا     هـاي سـرمایه  اطالعات بخش وسـیعی از موقعیـت  
و نقـش مهمـی در   ددهـ مـی هاي ریسکی را کـاهش  موقعیتگذاري در درخصوص سرمایه

تـأثیر تحـت درآمـد را  کنـد و توزیـع  هاي با بازدهی باال ایفا میخانوارها به پروژهرسیدست
مسـتلزم هزینـه اسـت در    سیسـتم مـالی  که اسـتفاده از خـدمات   اینبهدهد. باعنایتقرار می
اسـتفاده از  ۀانی برخوردار نیسـت و هزینـ  چندۀمالی از توسعتوسعه که سیستم ۀاولیمراحل 

نـابرابري  وشـوند مـی مند ان از ثمرات آن بهرهمندثروتباال است، تنها سیستم مالیخدمات 
و اسـت مناسـبی برخـوردار   ۀاز توسـع سیستم مالییابد. در مراحل بلوغ توسعه،افزایش می

بسیاري از افراد جامعه تحـت شـمول   ،بنابراین.یابدمیاستفاده از خدمات مالی کاهشۀزینه
یابد.کاهش میو نابرابريندریگمیقرار سیستم مالیخدمات 

و نـابرابري  توسـعۀ مـالی  اقتصادي در تبیین ارتباط بین ان زپردانظریه،1990ۀاز اوایل ده
انـد همالی را موردتوجه قرار دادهاي بازارنظریات رشد، نواقص و محدودیتچهارچوبدر 

گـالور و زیـرا  ننـد. کهاي جدیدي درخصـوص ایـن ارتبـاط معرفـی     اند کانالش کردهو تال
)Galor and Zeira Banerjee() و بنرجـی و نیـومن  1993 and Newman ي اثرگـذار )1993

انـد، کـه   موردتوجـه قـرار داده  سرمایۀ انسـانی گیري بر نابرابري را از کانال شکلتوسعۀ مالی
ارتباط خطی منفی شهرت یافت.ۀعنوان فرضیباها آننظریات
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ر نابرابري با تمرکـز بـر   دتوسعۀ مالیي اثرگذار) یک الگوي پویا از 1993نیومن (بنرجی و
تغییـرات  فراینـد عنـوان یـک   بهتوسعۀ اقتصاديکه در آن کردند طراحی مالینهادهايتغییرات

عوامـل و توزیـع ثـروت و در    وکـار  کسبهاي هاي متقابل بین تصمیمنهادي با تمرکز بر کنش
لحاظ اقتصادي فعـال  بهکه زمانی. تمامی عوامل، شودبندي میناقص مدلبازار مالیبستر یک 

بـودن قراردادهـاي وام و  دلیـل نـاقص  ولی بـه ،درخواست وام دارندسیستم مالیاز شوندمی
.ننـد کاز بازپرداخت وام دریـافتی امتنـاع   توانندآسانی میبهها آنبودن نهادهاي مرتبطضعیف
ارائـۀ  در این کشورها پرداخت وام و اعتبار به متقاضیان را منـوط بـه   مؤسسات مالی،بنابراین

رااقشـار فقیـر  رسـی دستبازار مالیبودن ناقص،رو. ازاینکنندمیالبیع وثایق ارزنده و سهل
وکارهایی محدود و کسببازار مالیرا ندارند) به سیستم مالیوثایق موردنظر ۀ(که امکان ارائ

،درعوض.ندکخارج میها آنرساز دستدي دارنگذاررا که نیاز به مقادیر باالیی از سرمایه
،رونند. ازایـن کنتخاب وکارها را ااین کسبتوانندثروت خود میۀپشتوانبهمندثروتعوامل 

ازآن، پـس گیرد و قرار میسیستم مالیجدي عملکرد تأثیرتحتدرابتدا مزددستقراردادهاي 
انتخابی هریک از عوامل تابع شرایطی است کـه در آن بـازار   وکار کسبو مزددستي هانرخ

هـاي  الیـت فعجـذب هـا  آن. بسته به شرایط بازار کـار و ثـروت عوامـل،   شودکار تسویه می
کـار بـی یا شوندمیهاي خوداشتغالی با تولید در مقیاس پایینفعالیتو صنعتی با بازدهی باال

ثـروت و مقـدار   ۀتوزیـع اولیـ  واسـطۀ بـه درابتدا شـغل هریـک از عوامـل    ،. بنابراینمانندمی
ادشـده  ازآن، سـاختار اشـتغال ایج  و پـس شودهر جامعه تعیین میسیستم مالییافتگی توسعه

توزیـع  که خـود مجـدداً  ندکمیتعیینشودهر فرد متقبل میانداز و ریسکی را کهمقدار پس
فرصـت کـارآفرینی   بازار مالیبودن ناقص،. درواقعدهدقرار میتأثیرتحتثروت و درآمد را 

و افـراد فقیـر نیـز مجبـور بـه اشـتغال در       ددهـ میقرار مندثروترا تنها در اختیار اشخاص 
آن افـزایش  ۀنـد کـه نتیجـ   شـو میهاي خوداشتغالی با بازدهی پایینیا فعالیتها آنهاينگاهب

منـابع  ۀبودن بازار اعتبار باعث عدم تخصیص بهینناقص،دیگرمستقیم نابرابري است. ازسوي
را نسبت بـه حالـت   رشد اقتصاديد و سطح تولید و شومیهاي ممکن در بهترین گزینهمالی
دهد.  غیرمستقیم نابرابري را افزایش میطوربهدهد که اهش میآن کۀبهین

در یــک اقتصــاد بــا توزیــع درآمــداز رانیــز الگــوي پویــایی)1993(گــالور و زیــرا
در شـرایط وجـود بـازار    سرمایۀ انسانیي در گذارتقسیم در سرمایهي غیرقابلگذارسرمایه

ةدر دور:کننـد افراد در دو دوره زنـدگی مـی  ها، آناعتبار ناقص طراحی کردند. در الگوي
ـ   کمـی سرمایۀ انسـانی ي در گذاراقدام به کسب آموزش و سرمایه،اول صـورت  هننـد یـا ب

مـاهر یـا   نیـروي کـار  صـورت  بـه ها ، آندومةدر دور؛کنندمیغیرماهر فعالیتنیروي کار
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طی دوره یـا انتقـال بـه    خود را به مصرف مزددستو کنند میغیرماهر فعالیت نیروي کار
نیـز بـه مقـدار انتقـاالت     سـرمایۀ انسـانی  ي در گـذار دهند. سـرمایه فرزندان تخصیص می

وابسـته اسـت.   سیستم مالیامکان استقراض از چنینهمشده از والدین به فرزندان و انجام
اهر کـه از کـارگران مـ   پیشـرفته تواند با اسـتفاده از تکنولـوژي   در یک اقتصاد، هر کاال می

تولیـد شـود.   کنـد هاي سنتی که از کارگران غیرمـاهر اسـتفاده مـی   کند یا روشاستفاده می
مـزد دستپرداختی به کارگران ماهر از مزددستباالتر کارگران ماهر، وريبه بهرهباعنایت

ـ  ،بنـابراین .پرداختی بـه کـارگران غیرمـاهر بـاالتر اسـت      ثـروت از کانـال   ۀنـابرابري اولی
بـه  سـرمایۀ انسـانی  گـذاري خانوارهـا در   تبع آن مقدار سرمایهنسلی و بهگذاري بینمیراث

شود.  نابرابري همیشگی درآمد منجر می
هـا و ابزارهـاي مـالی نـواقص و     واسـطه ۀبا توسـع بازار مالیۀتوسع،هاآنمطابق الگوي

تـر  سـان آرسـی دسـت و شرایط را بـراي  دهدمیهاي مالی را کاهش هاي سیستممحدودیت
سـرمایۀ انسـانی  در گـذاري هموردنیـاز جهـت سـرمای   منـابع مـالی  اقشار ضعیف درآمدي به 

هـاي  مزددسـت هـاي شـغلی بهتـر و    کند تا به فرصترا قادر میها آنند. این امرکمیهمافر
د.شوتر در سطح جامعه متعادلتوزیع درآمدو باشندداشتهرسیدستباالتري 

نـابرابري  تـا مکـانیزم تغییـرات    کننـد ان اقتصادي تالش میپردازدر رویکرد مدرن، نظریه
تغییـر  تـأثیرات درابتدا دو کانال مجزا براي انتقـال  ها آن،اساساینبر.را توضیح دهنددرآمد
هنگـامِ کانال اول همان اقتصاد سیاسی اسـت؛ بـه  .نندکو رشد معرفی مینابرابري درآمدبین 

توزیـع مجـدد درآمـد سـعی در     هايازطریق سیاستهاوجود سطوح باالي نابرابري، دولت
ۀپایین درآمـدي جهـت عرضـ   هاي ردهبا کاهش تالش هاکاهش نابرابري دارند. این سیاست

درنتیجـه  ،يگـذار ان بـه سـرمایه  گـذار و مشارکت در تولید، کاهش تمایل سرمایهنیروي کار
،متوسـط جامعـه  ۀو سطح فعالیت طبقنیروي کارعرضۀ و کاهش احتمالی هاافزایش مالیات

را رشـد اقتصـادي  ،فیزیکـی برخـوردار اسـت   ۀباالتري نسبت به سرمایسرمایۀ انسانیکه از 
نابرابري را افزایش خواهد داد.مزددستر اشتغال و دمنفی تأثیرو با دهد میکاهش 

اشـاره دارد؛ در سـطوح بـاالي نـابرابري کـه مالکیـت       سیستم مالیکانال دوم به کیفیت 
جامعـه اسـت، اکثریـت    مندثروتاي از منابع تولید اقتصاد در اختیار گروه اندك بخش عمده

فیزیکـی و  هـاي  گـذاري در سـرمایه  گونـه سـرمایه  و هـیچ رندنداانداز فقیر جامعه امکان پس
ۀتوانـد نقیصـ  یافتـه در کشـور مـی   توسـعه سیستم مـالی دهند. حضور یک انسانی انجام نمی

وري نیـروي هـاي پـایین درآمـدي بهـره    آموزش الیـه مالیتأمینو با کندیادشده را برطرف 
هـاي شـغلی بهتـر بـراي    موقعیترا افزایش و ضمن ایجاد ها آندستبهشده انسانی عرضه
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گذاري به محدودشدن سرمایه، دیگرسويطور مستقیم کاهش دهد. ازنابرابري را بههاآن
کاهش تعـداد کارآفرینـان و کـاهش    ،اولآمدپی:داردآمدپیجامعه دو مندثروتاقلیت 
یی تخصیصـی  کـارآ کـاهش  هنتیجدرو سیستم مالیروي ي پیشگذارهاي سرمایهگزینه

دوم آن، آمدپیهاي با بازدهی باالست.گذاريدر تخصیص منابع به سرمایهسیستم مالی
درآمـد جامعـه بـه آمـوزش، کـاهش تعـداد       طیف وسیعی از افـراد کـم  رسیدستدم ع

اسـت کـه   رشد اقتصاديکاهش نرخ هنتیجدرو ،کارآفرینان، کاهش خالقیت و نوآوري
. چگـونگی ارتبـاط بـین    دهـد قـرار مـی  تـأثیر تحتدرآمد را غیرمستقیم نابرابري طوربه

نشان داده شده است.1فی شده در نموداراز دو کانال معررشد اقتصادينابرابري و 
هـاي  ین کانـال ترمهمیکی از توسعۀ مالینشان داده شده است، 1چه در نمودارمطابق آن

هـاي  کانـال ان رویکـرد مـدرن  دارطـرف ارتباط نابرابري و رشد است. از همین مجراست که 
ایـن  .انـد نظریات رشد ارائه کـرده چهارچوبدرآمد را در ر نابرابري دتوسعۀ مالیي اثرگذار

ها شامل دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم است:  کانال

ر رشددمکانیزم اثرگذاري نابرابري اولیه .1نمودار
هاي تحقیقیافتهمنبع: 

آمـوزش  مـالی تأمیندرآمد به اقشار کمرسیدستبا بهبود توسعۀ مالیدر مسیر مستقیم، 
هاي منفی درآمـدي بـه   کسري نقدینگی خانوارهایی که در مواجهه با شوكتأمینچنینهمو 

و وري بهـره ، کننـد اي توجـه مـی  عنوان یک مکانیزم خودبیمـه ترك تحصیل فرزندان خود به
بـا  توسـعۀ مـالی  بـرآن، افـزون دهد.را افزایش و نابرابري را کاهش میها مزد آندستسطح 

نابرابري

بودن بازار مالی ناقص
اعتبار

اقتصاد سیاسی

درآمدکمانسانی طبقاتۀ گذاري در سرمایعدم سرمایه-
ــ- ــدم ت ــدن  أع ــر و محدودش ــان فقی ــالی کارآفرین مین م

مندانثروتبه گذاريهاي سرمایهگزینه
ها و سرعت رشد تکنولوژيکاهش تعداد نوآوري-
وري تکنولـوژي و کـاهش بهـره   ۀکاهش سرعت اشـاع -

عوامل تولید

رشد اقتصادي

هاافزایش در مالیات-1
هاي انتقالی مستقیمپرداخت-2
هاي تنظیمیسیاست-3
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محـوري،  و وثیقهسرمایۀ فیزیکیبر مبتنیمالیتأمینجاي بر مهارت بهمبتنیمالیتأمینایجاد 
جهـت ایجـاد   منـابع مـالی  کارآفرینان فقیر برخوردار از دانش و مهارت کافی بـه  رسیدست
دهد.  را کاهش میوکارهاي شخصی را افزایش و نابرابريکسب

سیسـتم  هاي موجود، دلیل ضعفبهمانده عقببازار مالیبامسیر غیرمستقیم؛ در جوامعی 
، سـرمایۀ فیزیکـی  بـر  مبتنـی مـالی تـأمین بر مهارت و دانش بر مبتنیمالیتأمینجاي بهمالی

آن تمرکـز بـر تعمیـق روابـط مـالی بـا       آمدپیکه دشومتمرکز میمحوري وثیقهو ،ارتباطات
گیري خدمات مـالی بـه تمـامی افـراد جامعـه      اجاي تمرکز بر گسترش فرمشتریان موجود به

حـال از نهادهـاي   و درعیناستزیاد سیستم مالیدولت در ۀاست. در کشورهایی که مداخل
هـاي مـرتبط   کردن هزینهحداقلمنظور بهسیستم مالیمند نیستند، ي نیز بهرهمندقدرتنظارتی 

ـ و ودشـ مـی داري هـاي بنگـاه  وارد فعالیـت رأسـاً ،دهـی، خـود  وامفرایندبا  تمـامی  اوجودب
ها منابع مازاد بر نیاز مشتریان خود (که با اتکا بر شـهرت،  هاي موجود در این بنگاهمديآناکار

هـاي زیرمجموعـه تزریـق    شـرکت اند) را بـه  ارائه انتخاب شدهو وثایق قابلسرمایۀ فیزیکی،
راههـم تولیـد در کشـور را بـه   وري عوامـل منابع و کاهش بهرهۀکند که تخصیص غیربهینمی

بـر  مبتنـی مالیتأمینسوي یزیکی بهۀ فبر سرمایمبتنیمالیتأمینبا انتقال از توسعۀ مالیدارد. 
رشـد  نهایت درو ،تولیدعوامليوردانش و مهارت، ضمن افزایش خالقیت و نوآوري، بهره

دهـد.  مـی افـزایش و نـابرابري را کـاهش   هاي شغلی را براي آحاد جامعـه فرصتاقتصادي
د:هدرا نشان میر نابرابريدتوسعۀ مالیي اثرگذارفرایند2نمودار

هاي تحقیقمنبع: یافته؛ ر نابرابريدمالی ۀ مکانیزم اثرگذاري توسع.2نمودار

مالیۀ توسع

اثر غیرمستقیم

مستقیماثر

.مهارتبر مین مالی مبتنیأگسترش ت-1
گـذاري و  هاي سرمایهافزایش تعداد گزینه-2

.یی تخصیصیکارآ افزایش رشد

کاهش نابرابري

خانوارهاي فقیر به منـابع مـالی   رسیدست-1
انسانی، افزایش ۀ گذاري در سرمایجهت سرمایه

.هانمزد آو دست،وريبهره
وکار شخصی توسط کارآفرینـان  ایجاد کسب-2

.با اتکا بر دانش و مهارتدرآمد کم
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در ایرانمنتشرشدهنظري مطالعات چهارچوبنقد .4
معکـوس  U) و 1956(معکـوس کـوزنتس  Uۀ نقدهاي وارده بـه فرضـی  1.4

وود و جوانویچگرین
توسـعۀ مـالی  ارتباط ةدربار)1991(وود و جوانویچمعکوس گرینUۀکه فرضیآنبهباتوجه

د، ایـرادات  شـ آن ارائـه ۀ) و توسـع 1956(س کـوزنتس معکوUۀو نابرابري با اتکا بر فرضی
وود و جوانـویچ گـرین ۀفرضـی توان تا حد باالیی بـه  ) را می1956(کوزنتسۀیوارد به فرض

کـوزنتس ۀدرادامـه برخـی از انتقـادات واردشـده بـه فرضـی      ،بنابراین.نیز تعمیم داد)1991(
د.شوروي آن طرح میپیشهاي) و چالش1956(

رویکـرد  : ينـابرابر یدشدیشافزابا راههمیینپاۀسراندرآمدپارادوکسایجاد) الف
قائـل  توسـعۀ مـالی  نابرابري و رشد و نقش محدودي که او بـراي  ۀ) به رابط1956(کوزنتس

،المللی پـول و حتی صندوق بینهارویکرد غالب بود و تمامی دولت1990ۀبود تا اوایل ده
رشـد  ۀنظریخود را برمبناي ۀتوسعهاي ریزيعنوان ارگان جهانی حمایت از توسعه، برنامهبه

توسـعه  درحـال ي کشـورهاي  هـا دولـت ،. طـی ایـن دوره  ندکرد) تنظیم می1956(کوزنتس
توسعه دارد مجبور بودنـد  ۀر رشد در مراحل اولیدمثبتی تأثیرکه افزایش نابرابري ور آنتصبه

ننـد کـه   کعنوان هـدف خـود انتخـاب    و توزیع نابرابر درآمد یکی را بهرشد اقتصادياز بین 
ۀ. این موضوع باعث ایجاد پارادوکس درآمد سـران دندکررا انتخاب میرشد اقتصاديمعموالً
از اواخـر  ،بنابراین.توسعه شدافزایش شدید نابرابري در سطح کشورهاي درحالراههمپایین 

؛چالش کشیده شدازسوي برخی از اقتصاددانان به،)1956(کوزنتسۀفرضی،1980ۀده
Ram(رامسويازواردنقدهاي) ب و توسعۀ اقتصـادي ) ارتباط بین 1988(رام: )1988

یافتـه  توسـعه و هشـت کشـور توسـعه    کشور درحال24هایی از دادهرا روي نابرابري درآمد
کشـور  32جاي اطالعـات تمـامی  یکةموردبررسی قرار داد و دریافت که درصورت استفاد

جداگانــه اطالعــات ةاســتفادامــا،گیــردمــی) موردحمایــت قــرار1956(کــوزنتسۀیفرضــ
. نـد ک) ارائـه مـی  1956(کـوزنتس ۀفرضـی توسعه حمایت بسیار ضعیفی از کشورهاي درحال

کند که حمایـت ایـن   ) تردید و بیان می1956(کوزنتسۀاو نسبت به برقراري فرضی،بنابراین
هـاي سـاختاري   تفـاوت ازناشـی منتخب ممکن اسـت  ۀفرضیه در سطح کل کشورهاي نمون

صـورت دالري  بـه متغیرهاي درآمدةاستفادازناشیتوسعه یا یافته و درحالکشورهاي توسعه
اسـتفاده  ،چنـین همدر الگو باشد. ها آنکشورها و عدم استفاده از واحد پول محلیۀبراي هم
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دهـد  قـرار مـی  تـأثیر ها نتایج مطالعـه را تحـت  دادههاي تابعی مختلف و افزایش تعداد از فرم
)Ram 1988: 1374(؛

Anand(اند و کانبورآناننقدهاي)ج and Kanbur وتـابعی شکلدرخصوص) 1993
آهلووالیـا ۀ) نتـایج مطالعـ  1993(و کانبوراند)، آنان1988(پس از رام: مورداستفادههايداده

و دریافتنـد کـه   ندهاي موجود موردبررسی دقیق قرار دادداده) را درقالب فرم تابعی و 1976(
و توسـعۀ اقتصـادي  بـین  ها) شکل ارتبـاط  دادهبا تغییر شکل تابعی مورداستفاده (بدون تغییر 

ۀ ) یـک رابطـ  1956(کوزنتسۀد و برخالف فرضیکراي تغییر خواهد طور گستردهنابرابري به
Uآهلووالیـا  دستبهشده هاي توزیع درآمد استفادهدادهها آن،چنینهمدست آوردند. شکل به
و نـابرابري درآمـد  هـاي  دادهو دریافتنـد کـه بـین    نـد ) را موردبررسی دقیق قـرار داد 1976(

خـوانی وجـود نـدارد    مبانی نظري موجود همچنینهمشده براي کشورها و جمعیت محاسبه
)Anand and Kanbur 1993: 19, 41, 42(؛

روشازاسـتفاده بـا ) 1996Benabo(بنـابو ازسوي) 1956(کوزنتسۀفرضینقد)د
تـا  1960هـاي  سـال جنوبی و فیلیپین طـی ةتطبیقی کرۀ) با مطالع1996(بنابو: خلفبرهان
ایـن  ،1960ۀهـاي اول دهـ  ) را موردتردید قرار داد. طی سـال 1956(کوزنتسۀ، فرضی1990

تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه،     چـون هـم هاي اصلی اقتصـاد کـالن   دو کشور در شاخص
توزیـع ثـروت   اام،انداز، و ... وضعیت مشابهی داشتندي سرانه، نرخ متوسط پسگذارسرمایه

سـهم دهـک اول درآمـدي بـه چهـار      کـه طوريبه،متفاوت بوددر سطح این کشورها کامالً
سـی یطـ جنوبی بود. ةدهک آخر درآمدي در کشور فیلیپین معادل دو برابر این سهم در کر

آن GDPکـه طـوري بـه ،جنوبی از نرخ رشد اقتصادي سریعی برخوردار بـود ةسال بعدي کر
ي برخـوردار بـود و   تـر ها فیلیپین از نرخ رشـد پـایین  طی این سالکهدرحالی،شدپنج برابر

GDPطیف اقتصـاددانان  هايبینیبرعکس پیشزحمت دو برابر شد. این موضوع کامالًآن به
؛)Benabo 1996: 59-64(بودرشد اقتصاديحامی ایجاد نابرابري درجهت بهبود 

هـا بانـک انـدك نقشوتوسعهدرحاليکشورهادر مالیتوسعۀمحوربودن بانک)و
بـا اتکـا   )1991(وود و جوانـویچ معکوس گرینUۀفرضی: خانوارهاپرتفويدهیشکلدر

بـراي  مؤسسـات مـالی  خانوارها براي اخذ مشـاوره از  ۀبر تحلیل پرتفوي خانوارها و مراجع
دلیـل  بـه مؤسسـات مـالی  ،هاي سودآورتر اسـتوار اسـت. درواقـع   گذاري در موقعیتسرمایه
گـذاري اطالعـات زیـادي    هـاي سـرمایه  به اطالعات گسترده درخصوص پـروژه رسیدست

نـد و درازاي دریافـت   کنمـی آوري گـذاري سـودآور جمـع   هاي سرمایهدرخصوص موقعیت
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هـاي  گـذاري در موقعیـت  هاي الزم را به خانوارهـا درجهـت انجـام سـرمایه    کارمزد مشاوره
اي مانـده عقببازار مالیاز توسعه که عمدتاًند. اقتصاد کشورهاي درحالدهسودآور انجام می
نیازهاي مالی خود را ازطریـق  ةو مردم این کشورها بخش عمداستمحور برخوردارند بانک

هـا توانـایی   ایـن کشـورها، بانـک   سیستم مالیماندگی دلیل عقباما به،کنندمیتأمینها بانک
ۀو فرضـی رنـد خـدمات مربـوط بـه تحلیـل پورتفولیـو بـه خانوارهـا را ندا       ۀالزم جهت ارائ

اما این احتمال وجـود دارد  ،در این کشورها فاقد کارکرد است)1991(وود و جوانویچگرین
و ارتباطـات بـین   ،هـاي مورداسـتفاده  به شکل تابعی و نوع، مقـدار و کیفیـت داده  که باتوجه

؛دشوتأییدیادشدهۀو فرضیایجادکاذبی بین متغیرهاۀمتغیرها رابط
، دیگـران آقیـون و  ۀمطابق مطالعـ : معکوسUۀفرضیرويراندیگوآقیوننقدـ)ه

ها آنبر مفروضاتمبتنی)1991(وود و جوانویچ) و گرین1956(هاي کوزنتسفرضیه
و افزایش سرمایۀ انسانیۀتواند از کانال توسعمیتوسعۀ مالیاما ،موردپذیرش نیست

از کانـال  چنینهمآن و ازناشیهاي تکنولوژیکی و نوآورينیروي انسانیهاي مهارت
تولید و افزایش نرخ بهره شـکل  وري عواملاقتصادي و افزایش بهرهتناکاهش نوسا

ر دتوســعۀ مــالیي اثرگــذاررا در )1991(وود و جوانــویچگــرینۀنمــوداري فرضــی
Aghion(معکوس تحقق بخشدUنحنیدرآمد مطابق منابرابري  et al. 1999: 61-62.(

)1991(وود و جوانـویچ معکـوس گـرین  Uۀاین انتقـادات کـه بـه فرضـی    ۀباوجود هم
اي ازسوي محققان بـراي تبیـین ارتبـاط بـین     نحو گستردهبهیادشدهۀفرضی،تعمیم استقابل

آن نتــایج بســیار آمــدپــیگیــرد. مورداســتفاده قــرار مــینــابرابري درآمــدو توســعۀ مــالی
و نـابرابري در  توسـعۀ مـالی  ارتبـاط بـین   دربـارة شده است که در مطالعات انجامايپراکنده

ایران حاصل شده است.  چنینهمسطح کشورها و 

بر وجود ارتباط خطی منفینقدهاي وارد بر رویکرد مدرن مبنی2.4
درآمـد  و نـابرابري  توسـعۀ مـالی  تـوجهی بـه ارتبـاط خطـی مثبـت بـین       یادشدهۀدر فرضی

شرح ذیل است:از این منظر و بهنقدهاي وارد به این فرضیه عمدتاً،بنابراین.استنشده
انـداز  بـه پـس  میل نهـایی ،مطابق این نظریه: ینزمصرف کۀنظریمنظرازواردنقد)الف

بـا افـزایش   ،افـزایش نـابرابري  ،بنـابراین .فقیر اسـت از اقشارتربیشجامعه مندثروتاقشار 
را رشــد اقتصــاديو نــرخ ســرمایۀ فیزیکــیي، انباشــت گــذارانــداز و ســرمایهحجــم پــس

؛)1378دهد (تفضلی میافزایش



305توسعۀ مالی و نابرابري؛ نقدي بر مبانی نظري متون منتشرشده در ایران

انـداز مخـتص   ها، پـس مطابق نظریات کالسیک: کالسیکیدیدگاهمنظرازواردنقد)ب
گونـه  هـیچ ،حـداقل معـاش  مـزد دسـت دلیل دریافت به،نیروي کارسرمایه است و صاحبان

تمرکـز  سـرمایه،  صـاحبان مـالی تـأمین با ،توسعۀ مالی. )1381باغیان قره(اندازي نداردپس
بـه توزیـع   و ضمن افـزایش نـرخ رشـد، باتوجـه    ددهمیرا افزایش ها آننزدسرمایۀ فیزیکی

؛دهدعواید تولید بین کار و سرمایه، نابرابري را افزایش میۀناعادالن
وکارهـاي  براي ایجاد کسب: گذاريبودن سرمایهتقسیمنقد وارد ازمنظر غیرقابل) ج

و در مقایسـه بـا   سـت هاآننمـودن و عملیـاتی ،بـر خالقیـت، نـوآوري   مدرن که مبتنـی 
بـاالیی الزم  ۀگـذاري اولیـ  سـرمایه اسـت سنتی از بازدهی باالیی برخوروکارهايکسب

نـزد فـرد   منـابع مـالی  یافته نیاز به تمرکز باالي توسعهبازار مالیاست که در غیاب یک 
Banerjeeدارد ( and Newman سیسـتم  نیافتهکه در بازارهاي مالی توسعهاینبه). باتوجه1993

انـدازهاي افـراد انجـام    از پـس عنـوان ضـریبی  ها را بهگذاريسرمایهمالیتأمینمعموالًمالی
ند امکان اخـذ تسـهیالت   انداز باالیی برخوردارکه از مقدار پسمندثروتدهد، تنها اقشار می

درآمد جامعـه  اقشار کمها آنربازده را دارند. برعکسوکارهاي پاندازي کسبمکفی جهت راه
وکارهاي سنتی با بازدهی پایین را ایجـاد  توانند کسبند تنها میااندازهاي اندکیکه داراي پس

اقشـار  ازسـوي شـده  سـیس أهـاي اقتصـادي مـدرن ت   جذب بنگاهنیروي کارعنوان ند یا بهکن
منجر به افزایش تمرکـز سـرمایه نـزد    بازار مالیۀتوسع،اساساینجامعه شوند. برمندثروت
؛دشودر سطح جامعه مینابرابري درآمدان و افزایش مندثروت
کـه  در شـرایطی : نقد وارد ازمنظر مالحظات انگیزشی و مخـاطرات اخالقـی  )د

اسـت، نیـروي کـار  دسـت  بـه شـده  رملمـوس انجـام  ي غیهاتولید تابعی از میزان تالش
ةایـن مخـاطر  هـا آنوريسان به تمامی کارگران مستقل از بهـره یکمزددستپرداخت 

،بنـابراین اي بـراي تـالش نداشـته باشـند.     انگیـزه هـا  آنکهآوردوجود میاخالقی را به
تولیـد و  عوامـل وريتولید شرط الزم براي افزایش بهرهنابرابري در پرداخت به عوامل

Abrahamرشد است ( et al. 2012, 2013(. منـد ثـروت ناقص تنهـا اقشـار   سیستم مالییک
گـذاري در  و اقشار فقیر جامعه را که بـراي سـرمایه  ددهمیجامعه را موردحمایت مالی قرار 
عـدم  آمـد پیدهد. هستند موردحمایت قرار نمیمالیتأمینآموزش و کسب مهارت نیازمند 

تبـعِ ان و بـه مندثروتدر مقایسه با ها آنتر نیروي کاروري پایینآموزش فقرا بهرهمالیتأمین
در شـرایط وجـود بـازار اعتبـار     ،اسـاس ایـن برتر فقرا خواهد بود.پایینمزددستآن سطح 
ــاقص  ــالی ن ــعۀ م ــ  توس ــزایش و پ ــابرابري را اف ــدا ن ــابرابري را  درابت ــدن ن س از فراگیرش

خواهد داد.کاهش
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و نابرابري در سطح کشورهاتوسعۀ مالیرویکردهاي جدید در متون .5
و توسـعۀ مـالی  ارتبـاط  بـر تبیـین   پردازان اقتصادي مجـدداً نظریه،میالديۀ نوداز اواخر ده

هاي متعـددي  و تاکنون نظریهاندهارتباط غیرخطی متمرکز شدۀفرضیچهارچوبدر نابرابري
توسـعۀ  ي اثرگـذار هاي جدیـد  بر معرفی کانالها آناند که تمرکزدهکردر این خصوص ارائه 

)، گـالور  1999(دیگـران توان به آقیون و پردازان میاین نظریهۀبر نابرابري است. ازجملمالی
کـه  د کـر اشاره ) 2009Aghion and Howitt()، آقیون و هویت2008()، کونیدا2004(و موآو

شود.اختصار توضیح داده میبهها آندرادامه نظریات

)  1999(دیگرانرویکرد آقیون و 1.5
و نــابرابري را بــا اتکــا بــه تغییــراتتوســعۀ مــالی) ارتبــاط بــین 1999(دیگــرانآقیــون و 

بـا  هـا آنمستقیم و غیرمستقیم موردبررسی قرار دادند.تأثیراتچهارچوبتکنولوژیکی و در 
توسعه) کارگران ماهر درکنـار  کشورهاي درحالخصوصاًکه در تمامی کشورها (اشاره به این

وري کننـد بهبـود تکنولـوژي بهـره    تولید مشارکت دارند بیان مـی فرایندکارگران غیرماهر در 
طور نسـبی افـزایش   بهها آنوددهمیغیرماهر افزایش نیروي کارماهر را بیش از کارنیروي 
باالتري را تجربه خواهند کرد.مزددست
حال تغییرات تکنولوژي را به تغییرات تکنولـوژي تبلوریافتـه در برخـی    ها درعینآن

نولـوژیکی  ننـد. درحالـت تغییـرات تک   کاي و غیرتبلوریافتـه تقسـیم مـی   کاالهاي سرمایه
و بـد یامـی هـا افـزایش   ، با تحقق یک تکنولوژي جدید تقاضا براي مهارتغیرتبلوریافته

امـا ،دهـد ظهور تکنولوژي افـزایش مـی  اولیۀ ها را در مراحل پرمیوم پرداختی به مهارت
نیـروي کـار  ۀي از افراد عرضتربیشهاي جدید توسط بخش گیري مهارتابا فرگامهم

تغییـرات  ،یابـد. بنـابراین  هـا کـاهش مـی   ماهر افزایش و پرمیـوم پرداختـی بـه مهـارات    
هـا را افـزایش و پـس از    مزددسـت اول نـابرابري  ۀتکنولوژیکی غیرتبلوریافته در مرحلـ 

دهد. در ایـن  را کاهش میمزددستعمومیت آن و افزایش تعداد کارگران ماهر نابرابري 
از شـرایط بهتـري   نیـروي کـار  و تمـامی  بـد یامیافزایش تولید وري عواملبهره،حالت

بـروز تغییـرات تکنولـوژیکی تبلوریافتـه در برخـی از کاالهـاي       هنگـامِ برخوردارند. به
وري بـاالتر و  نـد از بهـره  افعالیتاي، افرادي که در این صنعت خاص مشغول بهسرمایه
موردنیاز تکنولوژي جدید هايباالتري برخوردار خواهند بود. آموزش مهارتمزددست

سـوي صـنایع برخـوردار از    بهها آنها، قابلیت تحركبخشفعال در سایرنیروي کاربه 
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شـود نـابرابري   مـی و باعـث ددهـ مـی وري بـاال را افـزایش  تکنولوژي جدیـد بـا بهـره   
دیگـران سان کـاهش یابـد. آقیـون و    یکۀهاي اولیها دربین کارگران با مهارتمزددست

نیـروي  که انباشـت مناسـبی از   پس از آنهاي جدید معموالًکنند که تکنولوژيکید میأت
سرمایۀ نند و تا زمان ایجاد این انباشت باالي کوجود آمد ظهور میهماهر در جامعه بکار

افتد.  کندي اتفاق میتغییرات تکنولوژیکی بهانسانی
هـاي مـالی  باعث کاهش محدودیتهاي مالی ابزارها و واسطهۀبا توسعبازار مالیۀتوسع

گیـري سـطح   شکلدرجهتآموزش را براي تمامی آحاد جامعه مالیتأمیند و امکان شومی
ایجـاد تحـوالت تکنولـوژیکی    ۀو مهارت در سطح جامعه کـه الزمـ  سرمایۀ انسانیباالیی از 

شـرایط را  توسعۀ مالی، سرمایۀ انسانیارتقاي انباشت ۀآورد. در مراحل اولیوجود میهاست ب
آن افـزایش  آمـد پـی کنـد کـه   هم مـی اهاي جدیـد فـر  براي افزایش سرعت ایجاد تکنولوژي

دن شـرایط  کرهمابا فر،توسعۀ مالیهاي جدید، است. پس از ظهور تکنولوژينابرابري درآمد
تکنولـوژي  ۀو اشـاع نیروي کـار ها به هاي موردنیاز این تکنولوژيالزم براي آموزش مهارت

نـابرابري  را افـزایش و  هـا  مـزد آن دسـت تولیـد و  عوامـل وريها، بهرهمامی بنگاهجدید به ت
) و 1956(کـوزنتس دهد. این دو مکانیزم یک شکل جدید براي منحنـی را کاهش میدرآمد
هـا  تکنولـوژي ۀتوسـع ۀکند که طبق آن در مراحل اولی) ارائه می1991(وود و جوانویچگرین

انتقال کـل جامعـه بـه پـارادایم تکنولـوژي جدیـد       هنگامِو سپس بهبدیامینابرابري افزایش 
یابد.نابرابري کاهش می

ان دارطـرف بـرخالف دیـدگاه   ،نابرابري درآمدکنند که میتأکید) 1999(دیگرانآقیون و 
منفـی تـأثیر اما،داردرشد اقتصادير دمنفی تأثیرر رشد اقتصادي، دي مثبت نابرابري اثرگذار
شده ازسـوي برخـی از اقتصـاددانان    ر رشد اقتصادي متفاوت از کانال سنتی معرفیدنابرابري

1994(و آلســینا و رودریــک)1994Persson and Tabellini(پرســون و تــابلینیچــونهــم

Alesina and Rodrik( تـأثیر درآمـد را دلیـل   سیاسی و توزیع مجـدد است که مباحث اقتصاد
تـأثیر مجـدد  توزیـع هـاي ، سیاسـت هـا آناعتقاددانند. بهمیرشد اقتصادير دمنفی نابرابري 

رشـد  کـاهش  نابرابري به سـه دلیـل منجـر بـه    اما،گذاردبرجاي میرشد اقتصادير دمثبتی 
شرح زیر است:خواهد شد که بهاقتصادي

دهد؛گذاري را کاهش میسرمایههاينابرابري فرصتـ
دهد؛استقراض از سیستم بانکی را کاهش میکارآفرینان برايهاينابرابري انگیزهـ
شود.نابرابري باعث ایجاد نوسانات اقتصاد کالن میـ
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ــر دور ــت    ةدر ه ــه فرص ــردم ب ــی از م ــا بخش ــانی تنه ــايزم ــرمایهه ــذاري در س گ
بسیاري از افـراد بـه ایـن    رسیدستدارند؛ علت عدم رسیدستربازده هاي پگذاريیهاسرم

هـاي مناسـب، ارتباطـات،    هـاي خـاص، ایـده   به مهارتها آننیازگذاريسرمایههايفرصت
نـابرابري در  هـا  آن،هاسـت. درواقـع  گـذاري بودن سرمایهتقسیمو غیرقابل،پذیري باالریسک
داننـد  را دو عامل اصلی مـی 2رو نواقص بازار اعتبا1گذاريسرمایههايبه فرصترسیدست

تواند با اجـراي برخـی از   اقتصادي بینجامد. دولت میشود نابرابري به نوساناتکه باعث می
، اصـالح  سـرمایۀ انسـانی  هـا،  گـذاري در زیرسـاخت  سرمایهچونهمساختاري هايسیاست

صـورت مسـتقیم   توانند بـه اندازکنندگانی که میو کاهش بروکراسی افزایش سهم پس،نهادها
کـاهش  چنـین هـم شـته باشـند و   دارسـی دسـت گذاري با بازدهی بـاال  هاي سرمایهبه پروژه

سـوي  را بـه کـار بـی هاي اعتباري ازطریق بهبـود نهادهـا در سـطح کشـور منـابع      محدودیت
در کـار بـی دلیل نبود منابع سو بهند. در این حالت، ازیککربازده هدایت هاي پگذاريسرمایه

هـا  گـذاري سرمایهدلیل بازدهی باالتردیگر بهیابد و ازسويسطح اقتصاد نرخ بهره افزایش می
،بنـابراین .دکـر باالتري دریافت خواهـد مزددستو بدیامیانسانی افزایش وري نیرويبهره

انـداز، عـدم برخـورداري از    وضعیت افرادي که به دالیل مختلف ازجمله سـطح پـایین پـس   
و عـدم برخـورداري از ارتباطـات بـاال امکـان      ،پـذیري بـاال  هاي بـاال، عـدم ریسـک   مهارت
نـابرابري درآمـد  و بـد یامـی هاي بـا بـازدهی بـاال را ندارنـد بهبـود      گذاري در پروژهسرمایه
خواهد یافت.کاهش

درآمـد تعریـف   بر نابرابري توسعۀ مالیي اثرگذارمسیر جدیدي را براي دیگرانآقیون و 
با کـاهش  بازار مالیۀتوسع،اساسایني است. برنند که عبارت از افزایش ثبات اقتصادکمی

گذاران افـزایش  را براي سپردهمنابع مالیبه رسیدستهاي مالی در اقتصاد مقدار محدودیت
سیسـتم مـالی  دهـد. ایـن کـارکرد    کار را در سطح اقتصاد کاهش میو حجم منابع بیددهمی

ـ    شود سپردهو باعث میددهمینرخ بهره را افزایش  کـارگیري  هگذاران کوچـک کـه امکـان ب
گذاري با ریسک و بازده باالتر را ندارنـد بـازدهی بـاالتري    هاي سرمایهمنابع خود در فرصت

توسـعۀ  ،بنـابراین .ننـد کهاي بـانکی کسـب   اندازهاي خود در سپردهگذاري پسرا از سرمایه
کنـد.  تر مـی و متعادلددهمیقرار تأثیرتحتطور مستقیم از این مجرا توزیع درآمد را بهمالی
یی آکـار هـاي سـودآورتر،   گـذاري در این حالـت بـا تخصـیص منـابع بـه سـرمایه      ،چنینهم

هـا  مزددسـت تولیـد افـزایش و ضـمن افـزایش     وري عوامـل و بهرهسیستم مالیتخصیصی 
دهد.  نابرابري را کاهش می
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وود و گـرین ) و 1956(هـاي کـوزنتس  ، فرضـیه دیگـران آقیـون و  ۀمطابق مطالعـ 
توسـعۀ مـالی  امـا  ،موردپـذیرش نیسـت  هـا  آنبر مفروضـات مبتنی)1991(جوانویچ

و نیـروي انسـانی  هـاي  و افـزایش مهـارت  سـرمایۀ انسـانی  ۀتوسـع تواند از کانال می
اقتصـادي و  تنااز کانال کاهش نوساچنینهمآن و ازناشیهاي تکنولوژیکی نوآوري

وود و گرینۀو افزایش نرخ بهره، شکل نموداري فرضیتولیدوري عواملافزایش بهره
تحقق بخشد. معکوسUرا مطابق منحنی)1991(جوانویچ

Galor and Moav(رویکرد گالور و موآو2.5 2004(
بـر  تأکیـد ضـمن  ،کـه نـد  کردارائـه  نظري واحديچهارچوب2004گالور و موآو در سال 

رویکرد خطی کالسـیکی و مـدرن را جهـت توضـیح     دو، ترکیبی از سرمایۀ انسانیناهمگنی 
، سـرمایۀ انسـانی  دن کـر فـرض ضمن نـاهمگن ،هاآنو نابرابري ارائه کرد.توسعۀ مالیۀرابط

سـرمایۀ  گیـري و انباشـت   ي آن بر شکلاثرگذارر نابرابري را ازمنظر دتوسعۀ مالیي اثرگذار
ازاي ترکیب بـا مقـادیر   بهسرمایۀ فیزیکیکنند که و بیان میدهندمیموردبررسی قرار انسانی

بـودن  بـه نزولـی  اثر توأمان متفاوتی بر نابرابري خواهد داشت. باعنایتسرمایۀ انسانیمختلف 
گـذاري  بازدهی کـل سـرمایه  کنند کهمیتأکیدها آن،سرمایۀ انسانیگذاري در بازدهی سرمایه

گـذاري در  نهـایی سـرمایه  بـازدهی زمانی حداکثر خواهد شـد کـه مقـدار    سرمایۀ انسانیدر 
یافتـه و  توسـعه بـازار مـالی  در تمامی افراد جامعه برابر باشد. در غیاب وجود سرمایۀ انسانی

، برابـري بـا   سرمایۀ انسـانی گذاري در سرمایهدرجهتامکان استقراض براي تمامی خانوارها 
سـرمایۀ انسـانی  گـذاري در سـرمایه درجهـت سان براي تمـامی خانوارهـا   ایجاد شرایط یک

را حداکثر خواهد کرد.سرمایۀ انسانیبازدهی کل 
رسـی دسـت مالی امکان هايابزارها و واسطهۀبا توسعبازار مالیۀتوسع،هاآندر الگوي

آموزش و کسـب مهـارت را   مالیتأمینهاي پایین درآمدي به تر افراد قرارگرفته در الیهآسان
هـاي  بـه فرصـت  ها آنرسیدستوري و ، بهرهسرمایۀ انسانیآورد و ضمن ارتقاي هم میافر

بـازدهی نهـایی  جاکـه  آندهـد. از صـورت مسـتقیم کـاهش مـی    درآمد را بـه نابرابريشغلی
جامعـه اسـت،   منـد ثـروت اقشار فقیر جامعه باالتر از اقشار سرمایۀ انسانیگذاري در سرمایه
ي افـزایش و  تـر بـیش غال را بـا شـدت   و اشـت رشد اقتصاديآموزش اقشار فقیر مالیتأمین

دهد.  صورت غیرمستقیم نیز نابرابري را کاهش میبه
یـک رژیـم در یابـد؛  و ازطریق دو رژیم تکامل میزاصورت دروناقتصاد به،در این الگو

و مالکیت کـل آن در اختیـار اقلیـت    استدر اقتصاد در سطح پایینی سرمایۀ فیزیکیانباشت 
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در مقایسـه بـا   سـرمایۀ فیزیکـی  در ایـن دوره  ،بنـابراین .جامعه قـرار دارد مندثروتمحدود 
ي در گـذار سـرمایه ،رو. ازایـن یاب و از بازدهی بـاالتري برخـوردار اسـت   انسانی کمۀسرمای

سـرمایۀ انسـانی  ي در گـذار گونـه سـرمایه  و هـیچ استفاقد توجیه اقتصادي سرمایۀ انسانی
سرمایۀ فیزیکـی ،. در این مرحلهشودو فقیر انجام نمیمندثروتهايیک از گروهتوسط هیچ

ــ ــور محرک ــتاقتصــاد ۀموت ــر اس ــزایش انباشــت س ــی ۀ مایو اف ــاديفیزیک ــد اقتص را رش
اي اسـت کـه فقـرا (کـه     از مقدار بحرانیترها پایینمزددستسطح ،چنینهم. ندکمیتقویت

انـداز جهـت   و پـس نسلیورود به انتقاالت بیننیستند) را قادر بهسرمایۀ فیزیکیمالک هیچ 
هـا  آنواسـت نیز صـادق  ها آنند. این موضوع براي فرزندانکدهی ثروت فرزندان میشکل

ي در گـذار گونـه سـرمایه  نواخت موقتی قرار دارند که در آن هیچدر یک تعادل وضعیت یک
ان کـه مالکیـت تمـامی    منـد ثروتابل، دهند. درمقانجام نمیسرمایۀ فیزیکیو سرمایۀ انسانی

و ،انـداز ، پسنسلیرا در اختیار دارند از درآمد مکفی براي انجام انتقاالت بینسرمایۀ فیزیکی
نحـو مناسـبی درحـال    که در طول زمان نیز بـه برخوردارندسرمایۀ فیزیکیي در گذارسرمایه

هـا و  مزددسـت فیزیکـی در اقتصـاد سـطح    ۀ. افزایش تدریجی انباشت سـرمای استافزایش 
سـرمایۀ انسـانی  که نـرخ بـازدهی   ، تاجاییدهدتدریج افزایش میرا بهسرمایۀ انسانیبازدهی 

ي گـذار الزم بـراي سـرمایه  ةشود. در این حالت انگیزمیسرمایۀ فیزیکیمعادل نرخ بازدهی 
سـرمایۀ  که در آن شودم دوم میو اقتصاد وارد رژیدخانوارها ایجاازسويسرمایۀ انسانیدر 

.توسعه استفرایندۀموتور محرکسرمایۀ فیزیکیبا گامهمانسانی
د:شومیرژیم دوم خود به سه مرحله تقسیم 

فیزیکی ۀنسبت سرمای،در این مرحله؛ سرمایۀ انسانیگذاري اندك در سرمایهاول:ۀمرحل
سـرمایۀ  هـا و بـازدهی   مزددسـت نـرخ  ،بنابراین.استتربیشاز رژیم اول سرمایۀ انسانیبه 

هنـوز مقـدار   امـا ،پذیر استتوجیهسرمایۀ انسانیي در گذارو سرمایهبدیامیافزایش انسانی
ي از محل آن وجود داشته باشـد.  گذارانداز و سرمایهحدي نیست که امکان پسافزایش آن به
هاي و در شرایط وجود محدودیترندد را ندافقرا امکان انتقال به فرزندان خو،در این مرحله

وجـود نـدارد. بـرعکس،    هـا  آنتوسـط سـرمایۀ انسـانی  ي در گـذار اعتباري امکـان سـرمایه  
سـرمایۀ انسـانی  ي در گـذار ان از محل وجوه انتقالی به فرزنـدان اقـدام بـه سـرمایه    مندثروت

یا زیر حد بهینـه باشـد. در ایـن    تواند در حد بهینهنند که بسته به مقدار وجوه انتقالی میکمی
منـابع  تأمینتواند با میتوسعۀ مالیو استآور شدت الزامهاي اعتباري بهمحدودیت،مرحله

سـرمایۀ  آن موجـودي  ۀگذاري در آموزش در حد بهینـ موردنیاز خانوارها جهت سرمایهمالی
مستقیم کاهش دهد.طوربهرا نابرابري درآمدو سرعت افزایشرا بهانسانی
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انباشـت  امـا ،با نرخ پایینی درحـال افـزایش اسـت   سرمایۀ انسانیانباشت ،در این مرحله
سـرمایۀ  یابـد. افـزایش تـدریجی نسـبت     تري افزایش مـی با نرخ بسیار سریعسرمایۀ فیزیکی

مـزد دسـت خانوارهـا را بـه سـطحی فراتـر از     مـزد دستتدریج بهسرمایۀ انسانیبه فیزیکی
دهد.  حداقل معاش افزایش می

سـطح  ،در این مرحله؛ در کل جامعهسرمایۀ انسانیي فراگیر در گذاردوم: سرمایهۀمرحل
حـداقل معـاش اسـت و افـراد فقیـر نیـز اقـدام بـه         مـزد دستباالتر از نیروي کارمزددست

ي گـذار سـرمایه ییبازدهی نهـا جاکه در این مرحله نند. ازآنکانداز و انتقال به فرزندان میپس
، اسـت سـرمایۀ فیزیکـی  ي در گـذار مراتـب بـاالتر از سـرمایه   براي فقرا بهسرمایۀ انسانیدر 

سـرمایۀ انسـانی  ي در گـذار خانوارهاي فقیر منابع مازاد بر مصـرف خـود را صـرف سـرمایه    
سـرمایۀ  در هاآنيگذارهاي اعتباري مقدار سرمایهدلیل وجود محدودیتهنوز بهاما،نندکمی

در مقایسه بـا افـراد فقیـر    مندثروتکه افراد اینبهآن قرار دارد. باعنایتۀزیر حد بهینانسانی
سـرمایۀ انسـانی  در ها آنيگذاردهند مقدار سرمایهي به فرزندان خود انجام میتربیشانتقال 

از فقراسـت. برابـري   تر کمها آندرسرمایۀ انسانیبازدهی نهاییهنتیجدربیش از فقراست و 
هــاي اعتبــاري بــر نــامطلوب محــدودیتتــأثیراتبــا کــاهش و حــذف ،توانــددرآمــد مــی

،سـرمایۀ انسـانی  ، بازدهی کـل  سرمایۀ انسانی، میزان انباشت سرمایۀ انسانیي در گذارسرمایه
.دهدرا افزایش رشد اقتصاديو 

گـذاري در  موردنیـاز خانوارهـا جهـت سـرمایه    منابع مالیتأمینبا ،تواندمیتوسعۀ مالی
را افـزایش  سـرمایۀ انسـانی  و بازدهی کل سرمایۀ انسانیآن، موجودي ۀآموزش در حد بهین

مستقیم کاهش دهد. در این مرحله بخشی از منـابع موردنیـاز   طوربهرا نابرابري درآمدو دده
بـر مصـرف   مـزد دسـت اد محـل مـاز  ازسـرمایۀ انسـانی  گـذاري در  خانوارها جهت سرمایه

.یابـد آموزش کاهش مـی مالیتأمینجهت سیستم مالیبه ها آننیاز،بنابراین.شودمیتأمین
قبـل  ۀري نسـبت بـه مرحلـ   ر کـاهش نـابراب  دتوسـعۀ مـالی  مقدار اثرگذاري ،در این مرحله

یافت.خواهدکاهش
ر رشـد تنهـا از کانـال    دي منفـی نـابرابري  اثرگـذار )، 2004(گـالور و مـوآو  ۀطبق نظری

مزددستنیروي کار به فراتر از مزددستبه افزایش باعنایت.استسرمایۀ انسانیگیريشکل
در این مرحله برابري از این محلسرمایۀ انسانیگذاري خانوارها در حداقل معاش و سرمایه

در ،دیگـر عبـارت به.و متغیرهاي اقتصاد کالن داردسرمایۀ انسانیگیري تري بر شکلکمتأثیر
تر است.  قبل کمۀنسبت به مرحلرشد اقتصادير داین مرحله اثر کلی نابرابري 
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نسـبت  ،در ایـن مرحلـه  ؛ سرمایۀ انسانیي بدون محدودیت در گذارسوم: سرمایهۀمرحل
حـدي افـزایش یافتـه    نیروي کار بـه مزددستو متعاقب آن سرمایۀ انسانیبه سرمایۀ فیزیکی

حـد  درسرمایۀ انسانیگذاري در توانند از محل آن اقدام به سرمایهامی خانوارها میاست که تم
و رنـد نداسیسـتم مـالی  ازسـوي  آمـوزش  مالیتأمینخانوارها نیازي به ،بنابراین.نندکآن ۀبهین

کـاهش  درمسـتقیمی  تـأثیر توسعۀ مالی،پسازاینشود.آور میهاي اعتباري غیرالزاممحدودیت
نـابرابري را  رشـد اقتصـادي  صورت غیرمستقیم و ازطریق افزایش نـرخ  و تنها بهردندانابرابري

هـاي  گـروه دربـین سـرمایۀ انسـانی  در ایـن مرحلـه نـرخ بـازدهی     ،چنـین همدهد. کاهش می
.نداردرشد اقتصادير دگونه اثري و نابرابري هیچاستسان و فقیر جامعه یکمندثروت

Kunieda(کونیدارویکرد 3.5 2008(
توسـعۀ مـالی  سـازي مـالی و تغییـرات    ) تحلیل نابرابري را با تمرکز بر جهـانی 2008(کونیدا

عوامـل اقتصـادي نـاهمگن    ،کونیـدا ةشدد. در الگوي ارائهکردرقالب یک الگوي نظري ارائه 
در تولیـد کاالهـاي   وريو دلیل ایجاد نـاهمگنی بـین عوامـل اقتصـادي تفـاوت بهـره      است

تولیـد  کـه آندلیلگیرند. بهکه براي تولید کاالهاي نهایی مورداستفاده قرار میاي استواسطه
منـابع مـالی  هـا  آناسـت ترکمبازار ةاي از نرخ بهرنهایی عوامل غیرماهر در کاالهاي واسطه

ةبهـر بـاالتر از نـرخ   هـا  آنبراي عوامل ماهر، تولید نهایی،. برعکسکنندانداز میرا پسخود 
خـود در تولیـد کاالهـا و   منـابع مـالی  گـذاري  اقـدام بـه سـرمایه   هـا  آن،بنابراین.بازار است

یافتگی مالی است؛ با بهبـود  توسعهۀنند. در اقتصاد بسته، نرخ بهره تابعی از درجکمیخدمات
یی کـارآ نـد و ضـمن بهبـود    کنمـی ي را استفاده تربیشمنابع مالی، عوامل ماهرتر وسعۀ مالیت

ر دتوسـعۀ مـالی  ي اثرگـذار ) 2008(یابد. کونیـدا تخصیصی منابع مالی نرخ بهره افزایش می
کند کـه  میر نابرابري معرفی و بیاندتوسعۀ مالیي اثرگذارعنوان کانال جدید هنرخ بهره را ب

:دهـد قرار مـی تأثیرتحترا به دو طریق نابرابري درآمدتوسعۀ مالیازناشیافزایش نرخ بهره 
ان کـه کـاهش   گـذار زمان افزایش منـافع سـپرده  طور همان و بهگذارکاهش منافع سرمایه،اول

عوامـل  کـه تنهـا  طـوري ان بـه گذارکاهش تعداد سرمایه،دوم؛داردراههمرا بهنابرابري درآمد
،بنـابراین .ننـد کي گـذار اقدام به اسـتقراض و سـرمایه  توانندتر و ماهرتر میاقتصادي باهوش

ینـد  ایابـد. بر افزایش مینابرابري درآمدو یردگمیمنابع در اختیار این قشر قرار تربیشبخش 
است و در اقتصـاد بسـته اثـر    نابرابري درآمدر دتوسعۀ مالیي اثرگذارگر این دو نیرو نمایان

یابد.میو نابرابري کاهشاستنابرابري ةاز اثر افزایندتربیشنابرابري ةکاهند
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مشـترك محـدود باشـد    بـازار مـالی  کـه تعـداد کشـورهاي عضـو    در اقتصاد باز، تازمانی
ـ  امـا ،دهـد و نابرابري را کاهش میاستشبیه اقتصاد بسته توسعۀ مالیي اثرگذار زایش بـا اف

ر دي تـأثیر در یک کشور توسعۀ مالیکه ايگونهبه،مشتركبازار مالیتعداد کشورهاي عضو 
یـک کشـور باعـث افـزایش     بخش مـالی ۀتوسع،موصوف نداشته باشدبازار مالیةنرخ بهر

و عوامـل مـاهر در   ودشـ مـی ثابـت  ةبهرجریان سرمایه و منابع تولیدي به آن کشور در نرخ 
ان گـذار عوامـل غیرمـاهر در نقـش سـپرده    امـا ،برندان از منافع آن سود میگذارنقش سرمایه

را افـزایش  نـابرابري درآمـد  توسـعۀ مـالی  ،بنـابراین .ندارندتوسعۀ مالیگونه عایدي از هیچ
بـازار مـالی  بـودن  بـاز ۀر نابرابري، بسته به درجدتوسعۀ مالیي اثرگذار،روخواهد داد. ازاین

.  ندکشکل پیروي میUو از الگوياستمتفاوت ،کشورها

Aghion and Howitt(رویکرد آقیون و هویت4.5 2009(
یـک  چهـارچوب و نـابرابري را در  توسـعۀ مـالی  ارتباط بین )2009(آقیون و هویت

ایـن دهند. برقرار میهاي مالی موردبررسی الگوي رشد براي اقتصاد دچار محدودیت
گـري  بررسی درخواست متقاضیان اعتبـار، اقـدام بـه غربـال    هنگامِها بهبانک،اساس

)screen loan applications(تـا از بازپرداخـت تسـهیالت مطمـئن شـوند. در      کننـد میها آن
کـه ایـن هزینـه    درحـالی ،مشتریان پایین اسـت 3گريغربالۀهزین،یافتهبازارهاي مالی توسعه

براي کشورهاي با بازارهاي مالی نوپا کـه گـروه انـدکی از متقاضـیان اعتبـار تحـت پوشـش        
چراکـه افـراد درجهـت حـداکثرکردن منـافع      ؛سـت بسـیار باال گیرندقرار میمؤسسات مالی

4متعلـق بـه خـود دارنـد    وکـار  کسـب شخصی تمایل به عدم افشاي اطالعات کامل خـود و  

)Aghion and Howitt 2009: 133-134 .(
بررسـی درخواسـت   هنگـامِ بـه سیسـتم مـالی  نـاقص،  بـازار مـالی  در کشورهاي داراي 

و وثـایق  ،سـرمایۀ فیزیکـی  متقاضیان تسهیالت افرادي را کـه از سـوابق اعتبـاري، شـهرت،     
اقشـار  مالیتأمیندهند و از قرار میمالیتأمینتري برخوردارند در اولویت مناسبۀارائقابل

کننــد. هرچــه بازارهــاي مــالی هــا هســتند امتنــاع مــیفقیــر جامعــه کــه فاقــد ایــن ویژگــی
سـرمایۀ انسـانی  بر مبتنیمالیتأمینو استترگري پاییني غربالهاباشد هزینهتریافتهتوسعه
تعـداد  ،بنـابراین .محوري خواهـد شـد  و وثیقهسرمایۀ فیزیکیبر مبتنیمالیتأمینگزین جاي
و ضـمن  یابـد مـی افـزایش مؤسسـات مـالی  ي متقاضی تسهیالت از گذارهاي سرمایهگزینه

رشـد  تکنولـوژي افـزایش و   ۀهـا و سـرعت اشـاع   تخصیصی تعداد نوآوريیی آکارافزایش 
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درآمـد و  مـالی آمـوزش اقشـار کـم    تـأمین بـا  توسـعۀ مـالی  بهبود خواهـد یافـت.   اقتصادي
سـرمایۀ فیزیکـی  بـر  مبتنـی مالیتأمینجاي بهسرمایۀ انسانیبر مبتنیمالیتأمینگزینی جاي

بـه  رسـی دسـت وکارهـاي شخصـی و   مستقیم ازطریق ایجاد کسبطوربهرانابرابري درآمد
طـور غیرمسـتقیم از مجـراي افـزایش رشـد      درآمد و بههاي شغلی بهتر براي افراد کمفرصت

.  دهدکاهش می

کاربردهاي این مقاله.6
ارتبـاط بـین   ةپارادایم آموزشی جدیدي بـراي محققـان کشـور در حـوز    تواندمطالعه میاین 

بیـاموزد.  ها آنرا بهباشد و چگونگی بهبود کارآمدتر رشد و نابرابريو نابرابريتوسعۀ مالی
نبـودن  همگـن ین نکاتی که در مبانی نظري پیشـین موردغفلـت واقـع شـده اسـت     ترمهماز 

ضمن اصالح فرم تابعی الگـو، افـزایش   ،که توجه به آنطح جامعه استدر سسرمایۀ انسانی
دارد. راههـم تخمـین الگـو را بـه   سازگاري برآوردهاي الگو و افزایش قابلیـت اعتبـار نتـایج   

اسـت؛ چراکـه   گذاران کشور بسیار سودمندو سیاستاین مقاله براي مقامات پولی ،چنینهم
بـدون توجـه بـه افـزایش     توسـعۀ مـالی  و نابرابري لیتوسعۀ مابرخالف مبانی نظري پیشین 

متناسـب  ۀنیز بدون توجه به توسـع سرمایۀ انسانیۀو برعکس توسعسرمایۀ انسانیمتناسب 
ایـن  ۀمطالعـ دهـد. ثري بهبـود ؤنحو مـ را بهرشد اقتصادينابرابري و تواندنمیسیستم مالی

بـدون  توسـعۀ مـالی  منـد اسـت؛   بسـیار ارزش سسات اعتبـاري نیـز   ؤها و ممقاله براي بانک
یی و کـارآ بـراي ارتقـاي   ،بنـابراین .کشور تحقق نخواهد یافـت نیروي انسانیسازي مندتوان

و بـد اعتباري الزم است تعداد کارآفرینان افزایش یايهاسسهؤو مهااثرگذاري عملیات بانک
يهـا سسـه ؤو مهـا در اختیـار بانـک  مـالی مینتـأ ي جهت تربیشيگذارهاي سرمایهگزینه

بـه  هـا  آنیی الزم اسـت کـارآ یـابی بـه حـداکثر    بـراي دسـت  ،رواعتباري قرار گیرند. ازایـن 
ـ   مسئولیت ي تـر بـیش توجـه  نیـروي انسـانی  سـازي مندتـوان ۀهاي اجتمـاعی خـود در زمین

باشند.  داشته

گیري  نتیجه.7
ولـی  ،و نابرابري انجام شده اسـت توسعۀ مالیمطالعات زیادي درخصوص ارتباط ،در ایران

ۀو فرضـی )1991(وود و جوانـویچ غیرخطـی گـرین  ۀفرضـی چهـارچوب اکثر مطالعات در 
ارتبـاط  ۀارتباط خطی منفی بنرجی و نیومن انجام شـده اسـت. انتقـادات زیـادي بـه فرضـی      
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این فرضیه در سطح کشـورها  چهارچوبدر شدهانجامغیرخطی وارد شده است و مطالعات
پـردازان  ، نظریـه 1990ۀمتناقضـی را در بـر داشـته اسـت. از اواخـر دهـ      گاهونتایج پراکنده

انـد کـه منجـر    دادهخصوص انجامتري را در اینتر و دقیقاقتصادي مطالعات نظري گسترده
برخـی از  .شـده اسـت  نابرابرير دتوسعۀ مالیي اثرگذارهاي جدیدي براي به معرفی کانال

است:شرح ذیلبهها آنشده ازسويعرفیهاي مین کانالترمهم
؛نابرابري از کانال تغییرات تکنولوژیکیر دتوسعۀ مالیي اثرگذارـ
؛نابرابري از کانال ایجاد ثبات مالی و ثبات اقتصادير دتوسعۀ مالیي اثرگذارـ
؛انسانیۀگیري سرمایل شکلنابرابري از کانار دتوسعۀ مالیي اثرگذارـ
؛نابرابري از کانال تغییرات نرخ بهرهر دتوسعۀ مالیي اثرگذارـ
.یی تخصیص منابعکارآنابرابري از کانال افزایش ر دتوسعۀ مالیي اثرگذارـ

هـاي  مـالی و نـابرابري و کانـال   ۀمحققان به مبانی نظري جدید ارتبـاط توسـع  یتوجهبی
نحـو مناسـبی   شود که روابط بین متغیرهاي الگـو بـه  باعث میهاآنشده دري معرفیاثرگذار
حـذف و اثـر آن   اثرگذارو ضمن ایجاد خطاي تصریح برخی از متغیرهاي اصلی شودنتبیین 

مـالی و نـابرابري در   ۀدیگر، بررسی ارتباط توسـع به سایر متغیرهاي الگو منتقل شود. ازسوي
اسـت  هاي تابعی خاصـی مند استفاده از فرماین نظریات در بسیاري از موارد نیازچهارچوب

انسانی) در الگو، بدون توجه به فـرم تـابعی   ۀسرمای،مثالراي(بو صرف قراردادن یک متغیر
شـود کـه در   بـروز ایـن دو عامـل باعـث مـی     ،بنابراینکند. کفایت نمی،خاص موردنیاز آن

باشد.کنندهراهمو گ،اتکاشده متناقض، غیرقابلبسیاري از مطالعات نتایج حاصل
شـده درخصـوص ارتبـاط    رسد از بین مبـانی نظـري جدیـد معرفـی    نظر میدرنهایت، به

نحـو  تواند بـه ) می2004(ارتباط غیرخطی گالور و موآوۀفرضینابرابري درآمدو توسعۀ مالی
و نابرابري را در ایران توضیح دهد.  توسعۀ مالیمناسبی ارتباط بین 

هانوشتپی
گذاري با تکنولوژي پیشرفته و نـرخ  هاي سرمایهتوانند در پروژهاندازکنندگان میتنها بخشی از پس. 1

هاي با بازدهی پـایین  توانند در تکنولوژيافراد میۀکه همدرحالی،نندکگذاري بازدهی باال سرمایه
نند.کگذاري سرمایه

هـا  آنهـاي آنـان را بـه   ز سـپرده یبی اگـذاران ضـر  مین مـالی سـرمایه  أتـ هنگـامِ . سیستم بانکی به2
انداز کنند کـه مسـتقل   از ثروت خود را پسSکه تمامی افراد جامعه سهم دهد. با فرض آنمیوام
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ربـازده  هاي پگذاري در پروژهکه کل تقاضاي وجوه براي سرمایهاز سایر متغیرهاست و با فرض آن
انداز خـود را از سیسـتم بـانکی    یبی از پسهاست که ضرگذاران این پروژهسهمی از ثروت سرمایه

سازي عرضـه و تقاضـاي وجـوه    اي براي معادلمکانیزم تسویه،صورتایندر.کننداستقراض می
کـار  انـدزها بـی  بخشـی از پـس  ،روازایـن .ربازده وجود نـدارد هاي پگذاري در پروژهبراي سرمایه

نوسـانات اقتصـاد کـالن ناشـی از     ،آورد. درواقـع وجود خواهد هماند و نوسانات اقتصادي را بمی
بـا افـزایش ثـروت    راههـم گذاران است؛ در دوران رونـق  اندازکنندگان و سرمایهبودن پسمتفاوت

هـاي  تري در پـروژه گذاري بیشمقدار سرمایهها آنوبدیامیافزایش ها آنافراد ظرفیت استقراض
با افـزایش اسـتقراض، ظرفیـت و تـوان     یابد.میره افزایشنرخ به،بنابراین.دهندربازده انجام میپ

گـذاري در  جهـت سـرمایه  تـر بیشو امکان استقراض ودشمیمحدود ها آنبازپرداخت تسهیالت
انـدازهاي مـازاد صـرف    پـس ،بنـابراین .داشـت وجـود نخواهنـد  ها آنازسويربازده پهايپروژه

رکـود خواهـد   ۀشود و اقتصاد وارد یک مرحلـ میبازده هاي سنتی کمگذاري در تکنولوژيسرمایه
گـذاران  سـرمایه ،یابـد. در ایـن دوره  شد که در آن تولید نهایی سرمایه کاهش و نرخ بهره تنزل می

یت استقراض خود را افزایش دهند.ند و ظرفکندارند تا تجدید ساختار فرصت
نادرست مشتریان درخصوص سـود  هاي مربوط به کشف اظهارات گري به هزینههاي غربال. هزینه3

حاصل از فعالیت خود اشاره دارد.
هـاي  دلیل وجود بانکاي برخوردارند، بهیافتهیافته که از بازارهاي مالی توسعه. در کشورهاي توسعه4

هـاي پیشـرفته جهـت    سسات اعتباري بـه تکنولـوژي  ؤها و مرسی بانکاطالعاتی گسترده و دست
در سـطح جامعـه ازجملـه نهـاد قـانون، و ...      منـد قـدرت نهادهـاي  اعتبارسنجی مشتریان، وجـود  

هـاي  ها با استفاده از زیرساختدیگر بانکتر است و ازسويهاي سودجویانه پایینسو انگیزهازیک
ایـن  نبـود دلیـل  نـد. بـه  اگـري مشـتریان مواجـه   تري بـراي غربـال  هاي کمموجود جامعه با هزینه

ها نیـاز بـه   بانکازسويگري ، انجام حد پایینی از غربالتوسعهها در کشورهاي درحالزیرساخت
دلیل ضعف نهاد قانون و نبـود ضـمانت اجرایـی    به،هاي باالیی دارد. در این کشورهاصرف هزینه

و بازیـابی تسـهیالت در   سـت هاي سودجویانه دربین متقاضـیان اعتبـار باال  براي قراردادها، انگیزه
هد بود.پذیر نخوامدت امکانکوتاه

نامهکتاب
، »در ایـران نـابرابري درآمـد  بازارهـاي مـالی و   ۀتوسـع «)، 1390(مـراد و محمـود آل ابراهیمی، محسن

.32، ش بانکیوپولیهايپژوهش
ۀنامـ صـل ف، »ي در ایـران نـابرابري درآمـد  و توسعۀ مـالی ۀرابط«)، 1394(بلیغو نفیسهپیرایی، خسرو

.3، ش 15ةدور،ياقتصاديهاپژوهش
.نینشر :تهران، اقتصاديهايو سیاستهااقتصاد کالن: نظریه)، 1378(تفضلی، فریدون
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بـر توزیـع درآمـد در کشـورهاي     توسعۀ مالیتأثیر«)، 1394(يآهنگري گرگرو محدثه جی، منیرهریند
.، زمستان33ش ، يعلوم اقتصادۀمجل،»هتوسعیافته و درحالتوسعه

خاورمیانـه و شـمال   ۀدر منطقـ توزیـع درآمـد  بـر  توسعۀ مالیاثر «)، 1389(شکريو زینبدهمرده، نظر
.، تابستان54، ش 18، س ياقتصاديهااستیها و سپژوهشةنامفصل، »فریقاآ

، »ناستانی بر توزیع درآمد استانی در ایراتوسعۀ مالیبررسی اثر «)، 1393(زادهجزيو بتول الهه،رفعت
.پاییز، 3، ش ياقتصاديهاپژوهشۀنامفصل

نـابرابري  بازارهـاي مـالی بـر    ۀتوسـع تـأثیر بررسی «)، 1393(رپوحسینو عبدالکریم منصور، نژادزراء
.، تابستان1، ش یاقتصادسنجيسازمدلۀنامفصل، »ي در ایراندرآمد
و توزیـع درآمـد در   توسـعۀ مـالی  ۀبررسـی رابطـ  «، )1389(يعرب یارمحمدو جوادراصغسالم، علی

، تابستان.58)، ش هاي اقتصاديپژوهش(روندۀ، مجل»ناقتصاد ایرا
ۀ: مطالعـ توزیـع درآمـد  بر نـابرابري  توسعۀ مالیتأثیر«)، 1391زهرا سادات ساجدي (و صامتی، مجید

.، زمستان14ش ، اقتصاد کالنۀنامپژوهش، »توسعهموردي منتخبی از کشورهاي درحال
بـر فقـر و   توسـعۀ مـالی  ۀتوسـع «)، 1387(آقـایی خونـدایی  و مجیدناصري،، علیرضاعصاري، عباس

.، پاییز3، ش 9، س ياقتصاديهاپژوهشۀنامفصل، »نابرابري در کشورهاي عضو اپک
، »فریقـا آخاورمیانه و شمال ۀدر منطقتوزیع درآمدبر توسعۀ مالیاثر «)، 1391(آریانیو فائزهعلمی، زهرا

.، پاییز7، ش ياقتصادۀتوسعقاتیتحقۀنامفصل
.نینشر : تهران، 1، ج اقتصاد رشد و توسعه)، 1381(باغیان، مرتضیقره

مالی بر توزیع درآمـد در  ۀبررسی تأثیر توسع«)، 1390زاده (و مهدیه رضاقلی،علی، مجید آقایی،قنبري
.، بهار1، ش 11، س اقتصاديۀنامپژوهش،»ایران
بـر  توسعۀ مالیتأثیر «)، 1391(نوروزيو داوودخسروشاهی،جابري، نسیمناهیدي، محمدرضامحمدوند

، 2، س ياقتصـاد ۀتوسـع ورشـد يهـا پـژوهش پژوهشـی علمیۀنام، فصل»ایراندردرآمدنابرابري
.، بهار6ش
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