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  چکیده
 یمطالعه به منظور بررس ین. در اباشد	یم یرانا يبر فقر در مناطق شهر یاثرات توسعه مال یهدف مقاله حاضر بررس  

بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است.  یمبتن یاز توسعه مال هایی	بر فقر از شاخص یتوسعه مال یقترهرچه دق
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  بر کاهش فقر داشته است.  ياثرات کمتر
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 مقدمه -1

یشان نهفته است. مفهوم فقر در میزان دسترسی افراد به منابع مورد نیاز جهت برآوردن نیازها

تواند حیات اقتصادي، سیاسـی   هاي اجتماعی است که می ترین پدیده فقر یکی از خطرناك

کشورهاي در حال توسعه اکثر ملت را تهدید کند. با توجه به اینکه فقر در  و فرهنگی یک

فقـر بـه   اسـت.  است، توجه به ایـن پدیـده واجـب و الزم     بسیار گسترده و شدید بروز یافته

 نظـر  ها است و معموالً زمانى به عنوان مشکل و معضل جلب نیازمندى و احتیاج انسان معناى

هـا، انسـانِ داراى نیـاز، مشـکالت      کند که با عدم ارضاى این نیازها و پاسخ ندادن به آن مى

  . و روند زندگى معمول او دچار اختالل شودکند جسمى پیدا  روحى و

نیـافتگی اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی      توسـعه  نشانه بـارز  ،توان گفت فقر در واقع می

 سیاسی و همبستگی اجتماعی و سـالمت روانـی را در اقشـار مبـتال بـه خطـر       است که ثبات

کودکـان و مـادران و    ،ومیـر بـاالخص در نـوزادان    میـزان مـرگ   اندازد، موجب افزایش می

فقـر  . ودشـ  وري مـی  نیروي انسانی و کاهش بهـره  ییاکاهش متوسط طول عمر، کاهش کار

ثر و سازنده در وتواند افق دید فرد را کوتاه کند و در نتیجه، او را از هرگونه مشارکت م مى

سرنوشت اقتصادى اجتماعى جامعه محروم سازد. پس سطح فقر در جامعه در حقیقت  تعیین

شدن اولیـه اقشـار وسـیع مـردم از مشـارکت در تعیـین سرنوشـت اقتصـادى          کننده دور بیان

یابد و اگر در جامعه  فقر از نسلی به نسل دیگر تداوم می. عالوه بر این، ده استاجتماعى آین

ها بـه حیـات خـود ادامـه      مدت ،ها در جهت رفع فقر توفیق برنامه ریشه بدواند، حتی پس از

مراحـل بـاالتر توسـعه اجتمـاعی اقتصـادي بـدل        داده و مانعی پایدار در جهت دسـتیابی بـه  

  ). 1392ي، آبادي و امیر (شاهشود  می

به کاهش سطح فقر  تواندیم و شودیم يکه منجر به بهبود رشد اقتصاد یاز عوامل یکی

 کـه ي نـد یبه عنوان فرآ توانیرا م یاست. توسعه مال یمال توسعه کمک کند، زیدر جامعه ن

 دایـ پ یمـال  يخدمات و نهادهـا  بازارها، به متیارزان ق یدسترس تیآن افراد جامعه قابل یط

 نیـ ا داده و از شیرا افـزا  يرشـد اقتصـاد   ی،مـال  يهامیزمکان بهبوددر نظر گرفت.  کنندیم

  ). 1395کیان و دیزجی،  (آذري شودیموجب کاهش فقر م ،قیطر

و  گیـرد  مـی  شکل گذاري سرمایه مختلفهاي  زمینه و امکان مالی، بازارهاي گسترش با

 در انـداز  پـس  بـراي  خـود  نیازهـاي  با متناسب راهکارهاي انواع است قادر خصوصی بخش

 وجـوه  از حاصـل  منـابع  تجهیـز  طریـق  از همچنـین . کنـد  انتخاب را کمتر با ریسک شرایط
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 افـزوده  ارزش داراي و سـودآور  اقتصادي هاي فعالیت به ها آن هدایت اندازکنندگان و پس

  ). 1388پور،  شود (اکبریان و حیدري رشد اقتصادي افزایش تواند باعث می باال،

و همکـاران   1بـک  دارد؛ وجـود  مـالی  توسـعه  و فقـر  رابطه درخصوص ختلفیم نظریات

 (افـزایش  اقتصـادي  رشـد  کانـال  دو از توسعه مـالی  دادند نشان )2001(2راوالیون و )2007(

  . است تاثیرگذار فقر بر اعتبارات) اعطاي طریق توزیع درآمد (از و درآمد)

 انباشـت  طریـق  دو از خـود  ظـایف انجـام و  با مالی بخش که کند می ) بیان1997( 3لوین

 اتفـاق نظـر   مورد این در البته. دهد می افزایش را اقتصادي فناوري ، رشد تغییرات و سرمایه

هـاي   محـدودیت  کـاهش  بـا  توانـد  مالی مـی  توسعه داشت اذعان توان می ندارد. پس وجود

یـران شـود.   فق آن تبع به و بیشتر افراد به اعتبارات تخصیص موجب افزایش اعتبارات اعطاي

بـود   خواهـد  بیشـتر  و تـر  آسـان  بـه اعتبـارات   دسترسی باشند، تر رقابتی مالی بازارهاي هرچه

  ). 2003زینگاالس،  و 4(راجان

 ضـروري  و مهـم  بسیار فقر و مالی بین توسعه رابطه بررسی شده، ذکر مطالب به توجه با

پـردازد و در پـی پاسـخ     یاست. این مقاله به بررسی اجمالی مبانی نظري توسعه مالی و فقر م

  دادن به ارتباط بین توسعه مالی و فقر در ایران است. 

در عمده مطالعات تجربی به طور ضمنی فرض خطی بودن در بررسی رابطه میان توسـعه  

هاي تئـوریکی امکـان وجـود رابطـه      مالی و فقر لحاظ شده است. ضمن اینکه بر پایه تحلیل

هـاي چندگانـه محتمـل اسـت.      الیلـی همچـون تعـادل   غیرخطی در زمینه مورد مطالعـه بـه د  

هـاي اقتصـادي    هاي اقتصادي کشورها و یا بروز بحران ها و شـوك  همچنین با تغییر سیاست

رسـد   نیز امکان تغییر رفتار متغیرهاي کالن اقتصادي بسیار زیاد است. بنـابراین، بـه نظـر مـی    

در بیشـتر    کنـد. همچنـین  رابطه میان توسعه مالی و فقـر از یـک الگـوي غیرخطـی تبعیـت      

مطالعات تجربی از یک ضریب ثابت براي توضیح نحوه تاثیرگذاري توسعه مالی بر فقـر در  

طول زمان استفاده شده است. در طول زمان و در سطوح مختلف رشد اقتصادي، انتظـار بـر   

ها دستخوش تغییراتـی شـوند. بنـابراین،     این است که مقدار ضرایب و نحوه تاثیرگذاري آن
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رسد که میزان تاثیرگذاري توسعه مالی بر فقر در طول یـک دوره زمـانی    معقول به نظر نمی

  طوالنی یکسان و مشابه باشد. 

حل جهت مرتفع کردن مشکالت فوق، استفاده از مدل رگرسیون انتقال مالیـم   یک راه

)STR است. در حقیقت، مدل (STR را  اي میان متغیرهـا  تواند رابطه غیرخطی و آستانه می

سـازي کنـد.    اي پیوسـته مـدل   اي بـه شـیوه   با استفاده از تابع انتقال و مشاهدات متغیر آستانه

اي و پـارامتر تعـدیل، ضـرایب     با توجه به مشـاهدات متغییـر آسـتانه    STRهمچنین در مدل 

 یابند.  تخمینی در طول زمان تغییر می

  شود: یر خالصه مینوآوري مقاله حاضر نسبت به مطالعات محدود قبلی در موارد ز

براي اولین بار در ایران به منظور بررسی رابطه بین توسعه مالی و فقر از روش رگرسـیون   -1

  ) استفاده شده است. STRانتقال مالیم (

مطالعات قبلی انجام شده جهت تبیین متغیر وابسته که همان فقر است از ضریب اکثر در  -2

)، درآمـد سـرانه (ماننـد مطالعـه حسـینی و      1388جینی (مانند مطالعه عصـاري و همکـاران،   

ــا هزینــه1393خزاعــی،  و  1392انگیــز و ســنجري،  ســرانه (ماننــد مطالعــه دل مصــرفی ) و ی

خـط فقـر    شـاخص  ) استفاده شـده اسـت. در ایـن تحقیـق از    1395فرد،  میرباقري و شکوهی

بـه   شاخص خط فقر شهري براساس برآورد ضـرایب میـل نهـایی   شده است.  شهري استفاده

گانه سـبد کـاالیی خـانوار بـا اسـتفاده از سیسـتم معـادالت همزمـان          12خرج کردن اجزاي 

هاي هر یک از سـبدهاي کـاالیی براسـاس بـرآورد صـورت       برآورد شده و حداقل مصرف

گرفته، محاسبه شده و از طریق جمع کردن این مقادیر، حداقل مصـرف خـط فقـر محاسـبه     

ل ضـروري، لـوکس و پسـت بـودن سـبدهاي کـاالیی       شده است. در واقع با توجه بـه نرمـا  

مصرفی و درجه اهمیت هر یک از این کاالها در سبدهاي کاالیی و برآورد صورت گرفته 

  شود. هاي قیمتی خط فقر محاسبه می براي کشش

هـاي توسـعه مـالی     تر توسعه مالی از شـاخص  در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیق -3

  بازار پول توامان استفاده شده است. مبتنی بر بازار سهام و

هاي سـالیانه سـري    هاي فصلی به جاي داده به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه از داده -4

صورت سالیانه موجود اسـت   هاي مربوط به متغیرهایی که به زمانی استفاده شده است و داده

هـاي فصـلی نسـبت بـه      ههاي فصلی تبدیل شده است. استفاده از داد در این پژوهش به داده

هاي مورد استفاده  منجر به برآوردهاي کاراتر خواهد شد.  داده ممکن است هاي سالیانه داده
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زدایی کـردن ایـن    اند. دلیل فصلی زدایی شده فصلی X_12در این مطالعه با استفده از فیلتر 

  . شود، برطرف خواهد شد دار شدن نتایج می است که اثرات فصلی که منجر به تورش

ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است. در ادامه (بخش دوم) به بررسـی مبـانی   

نظري تحقیق و در بخش سوم به مطالعات پیشین انجام شده درمورد موضوع تحقیق پرداخته 

شده است. در بخش چهارم مـدل تجربـی تحقیـق بـرآورد شـده اسـت و در بخـش پـنجم،         

  شود.  میگیري و پیشنهادات ارائه  نتیجه

  

  مبانی و چارچوب نظري   -2

روي بشـر   ترین مسائلی است کـه همـواره پـیش    فقر و مشکالت ناشی از آن یکی از پیچیده

گیري این پدیـده ناشـی از عملکـرد     مانعی براي توسعه پایدار بوده است. شکل قرار داشته و

ختلفـی بـر آن   عوامـل م  ،بوده و در شرایط زمـانی و مکـانی متفـاوت    هاي جامعه بشرينظام

علـت اصـلی فقـر را درآمـدهاي پـایین و عـدم        ،اقتصـادي  هـاي اثرگذار بوده است. نظریـه 

هـاي مولـد   بـراي کسـب درآمـد و فعالیـت     هـاي الزم هاي فقیـر از فرصـت  مندي گروه بهره

ــه  مــی ــر آن از جنب ــت دارد.  هــايداننــد. بررســی فقــر و عوامــل تاثیرگــذار ب مختلــف اهمی

کـه  انـد   کـرده هاي مختلف بررسی و بـه ایـن نکتـه اشـاره      جنبه ا ازاقتصاددانان معضل فقر ر

هرگونه ابزار یـا روشـی    ،کننده براي فقر است. بنابراین تعیین اي مهم ورشد اقتصادي مولفه

 در نتیجـه  ؛بـر فقـر نیـز تـاثیر دارد     اثرگذار باشـد بـه طـور غیرمسـتقیم     رشد اقتصاديکه بر 

هـاي الزم بـراي کسـب    توانـد بـا ایجـاد فرصـت    راهبردي است که مـی  ،توسعه بخش مالی

هاي فقر تاثیرگذار باشـد. همچنـین در سـطوح کـالن     هاي مولد بر شاخص فعالیت درآمد و

اقتصادي به طور غیرمسـتقیم نیـز زمینـه کـاهش فقـر را فـراهم        با اثرگذاري بر رشدتوان  می

  ).  1997، 1(لوین آورد

یکـی بـه طـور     ؛شـود باعث کاهش فقر مـی توسعه مالی از طریق دو کانال به طور کلی،   

و دیگـري بـه صـورت مسـتقیم و بـا       (افزایش درآمد) مستقیم و از طریق رشد اقتصاديغیر

  ).   2007، 3و بک 2001، 2(راوالیونایجاد دسترسی به خدمات مالی براي افراد فقیر 

                                                                                                              
1- Levin 
2- Ravallion 
3- Beck 



  1399، تابستان 77شماره ، سال بیستم، پژوهشنامه اقتصادي علمی فصلنامه 134

 

 

 

 

ر را بـه  ) چگونگی تاثیر توسعه مالی بـر فقـ  2014( 2الدین و همکاران ) و صالح2017( 1کهو

  دهند: هاي مختلفی توضیح می روش

هـایی را   هـاي بـازار مـالی، فرصـت     تواند با معکوس کردن علل شکسـت  توسعه مالی می -1

ایجاد کنـد؛ یعنـی شـرایطی کـه در آن عـدم       3براي فقرا جهت دستیابی به منابع مالی رسمی

ارد، معکـوس  گیـران کوچـک وجـود د    دهی به وام تقارن اطالعات و هزینه ثابت باالي وام

گیرنــدگان کوچــک، کــم  دهــی بــه وام هــاي ثابــت وام شــده و اطالعــات متقــارن و هزینــه

)؛ هـر  2009، 6، و اودهیـامبو 2002، 5، جلیلیـان و پاتریـک  2001، 4شود(راجان و زیتگـالس  

 -2عـدم توانــایی فقــرا در تهیــه ضــمانت و وثیقــه،   -1چنـد کــه برخــی از عوامــل از قبیــل  

فقدان یـک موسسـه رسـمی مـالی در زمینـه ارائـه خـدمات         -3م ها و بهره وا هاي باالي نرخ

) نشـان  1973، 7کینـون  مالی در کشورهاي کمتر توسعهافته به فقـرا وجـود دارد، امـا (مـک    

توانـد درآمـد فقـرا     کند که مـی  هایی را ایجاد می دهد که توسعه مالی در نهایت فرصت می

  را بهبود بخشد؛ (اثر مستقیم).  

دهـد و   هـاي فقیـر کـاهش مـی     هـاي اعتبـاري را بـراي خـانواده     محـدودیت  توسعه مالی، -2

بخشد. در نتیجه دسترسـی بهتـر فقـرا بـه      ها را به امکانات و منابع مالی بهبود می دسترسی آن

هایی که منجـر بـه بهبـود بهـره وري      اعتبارات و منابع مالی این افراد با استفاده از تکنولوژي

نوبـه خـود     در آموزش، بهداشـت و سـالمت کـه هرکـدام بـه     شوند و یا سرمایه گذاري  می

شـود در نتیجـه باعـث کـاهش در فقـر خواهنـد شـد         منجر به افزایش درآمد افراد فقیـر مـی  

  )؛ (اثر مستقیم).  2012، 8و هاموري 2009(شهباز، 

بازارهاي مالی توسعه نیافتـه موجـود در کشـورهاي در حـال توسـعه معمـوال بـه شـکلی          -3

شـود. وجـود    نه به نفع افـراد ثروتمنـد توزیـع مـی    اعتبارات به شکلی ناعادال است که در آن

هـاي صـاحب قـدرت از بـین      اطالعات متقارن سـودهاي غیراقتصـادي بـراي افـراد و بنگـاه     

برد و فرصت کسب درآمد (از طریق کسب اعتبارات و کاهش فقر را بـراي اقشـار کـم     می

                                                                                                              
1- Keho 
2- Salah Uddin et al. 
3- Formal Finance 
4- Rajan and Zingales 
5- Jalilian and Kirkpatrick 
6- Odhiambo 
7- Mckinnon 
8- Hamouri 
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وسـعه مـالی هـدف کـاهش فقـر را نداشـته       کند، از این رو، ممکن اسـت ت  درآمد ایجاد می

باشد، اما به تدریج سبب دسترسـی افـراد فقیرتـر بـه اعتبـارات و در نتیجـه افـزایش قـدرت         

  )؛ (اثر غیر مستقیم).2005شود (جلیلیان و پاتریک،  خرید و کاهش فقر می

شـود   گذاري و تشکیل سرمایه می تخصیص کاراي منابع مالی سبب تشویق بیشتر سرمایه -4

تواند بین  و رشد اقتصادي، ارتباط مثبتی را می» 1تزریق به پایین«ه این کار از طریق فرآیند ک

مالی ممکن است موجب کاهش   مالی و رشد اقتصادي ایجاد کند، از این رو، توسعه توسعه 

تر به  وکارهاي بزرگ فقرا شود که براساس این فرآیند، منافع مالی کسب شده توسط کسب

تـوان   یابـد. ایـن فرآینـد را مـی     کننـدگان انتقـال مـی    تر و مصـرف  کوچکوکارهاي  کسب

سیستمی توصیف کرد که در آن فقیـران جامعـه بـه تـدریج از افـزایش ثـروت ثروتمنـدان        

مالی، اثرات غیرمستقیمی نیز بـر اسـتانداردهاي     برند. همچنین ممکن است توسعه منفعت می

). افـزایش  2001شته باشد (بانک جهـانی،  صادرات دا  زندگی فقرا از طریق گسترش توسعه

صادرات منجر به افزایش تولیدات داخلی و اشتغال بیشـتر و کمیـابی نیـروي کـار و سـپس      

  شود؛ (اثر غیر مستقیم) درآمد می اقشار کم افزایش دستمزدها و قدرت خرید

اره توان به دو موردي اش مالی بر کاهش فقر می  از دیگر اشکال اثرات غیرمستقیم توسعه

مالی تقاضاي   گذارند: نخست، انگیزه داشت که در جهت عکس هم بر کاهش فقر تاثیر می

اثـر  «) آن را بسـط داد و  بـه عنـوان    1973کینـون (  پول که توسط کینز مطرح شـده و مـک  

مک کینون مشهور اسـت؛ بنـابراین، فـرض، حتـی اگـر نهادهـاي مـالی بـراي فقـرا          » 2کانال

هـا مفیـد خواهـد بـود، زیـرا       هیـا نسـازند، بـاز هـم بـراي آن     گذاري م اعتباري جهت سرمایه

انـداز مولـد سـبب     کننـد. پـس   انداز کردن ارائـه مـی   هاي مالی سودآور را براي پس فرصت

شود. در  هاي بعد می افزایش درآمد و قدرت خرید این دسته از افراد و کاهش فقر طی سال

، موجب از بین رفتن فواید بـالقوه رشـد   مالی با بحران همراه باشد  مقابل این نظر،اگر توسعه

به خصوص براي فقیرترین افراد جامعه خواهد شد، زیرا در شـرایط تـورمی شـدید، انتقـال     

  ). 2002،  3پذیرد (لویزا و رانسیره قدرت خرید از فقرا به اغنیا صورت می

                                                                                                              
1- Trickle-down 
2- Conduit Effect 
3- Loayza and Ranciere 



  1399، تابستان 77شماره ، سال بیستم، پژوهشنامه اقتصادي علمی فصلنامه 136

 

 

 

 

انـداز   کنند که تعمیـق مـالی، نـرخ پـس     ) استدالل می1973( 1) و شاو1973کینون ( مک

آورد. تمرکـز   گـذاري را پـایین مـی    دهد و هزینه اسـتقراض و سـرمایه   داخلی را افزایش می

این دید بر سرکوب مـالی در کشـورهاي در حـال توسـعه اسـت کـه سـبب کـاهش رشـد          

گـذاري و رشـد تـاثیر مثبـت      انـداز، سـرمایه   شود و برخالف آن آزادسازي مالی بر پـس  می

اي با نرخ بهره واقعـی دارد. بـه ایـن     بطه مثبت و قويانداز را گذارد. در این دیدگاه، پس می

انـداز مـالی از طریـق     دلیل آزادسازي و افزایش در نرخ بهره سـبب افـزایش در حجـم پـس    

» اثـر کانـال  «کینون آن را  شود که مک هاي مالی و همچنین سرمایه (وجوه) مالی می واسطه

الی در کشـورهاي در حـال   کینون براي آزادسازي سیسـتم مـ   نامیده است. دلیل اصلی مک

شـود بـر قیـود اقتصـادي نظیـر سـقف        تراز واقعی پول است که سبب مـی » اثر کانال«توسعه 

نرخ بهره، نرخ ذخایر قانونی باال، تخصـیص اعتبـارات بـه شـکل نهـادي و دیگـر انحرافـات        

  .  ناشی از دخالت دولت، غلبه شود

شود چگونـه تـامین    شان داده میدارد که در آن ن ) فرضیه نظري را بیان می2008( 2لوین

شود. اگر فقرا به منابع مالی  می3نسلی  مالی سبب کاهش فقر و نابرابري از طریق تحریک بین

توانـد   شود که مـی  ها ایجاد می هاي آموزشی و تجاري براي آن دسترسی پیدا کنند، فرصت

وار را در ها را طی یک نسل از فقر نجات دهد. همچنین توسعه مالی فرصت مصرف همـ  آن

ها در زمان بحران به طور موقت در فقر  کند و از اینکه آن ها براي فقرا ایجاد می زمان بحران

انداز از نهادهاي مـالی از   کند؛ یعنی با وجود قابلیت برداشت پس قرار گیرند، جلوگیري می

بـار  شـود. عـالوه بـر آن، اگـر خانوارهـا اعت      قرار گرفتن افراد در زیر خط فقر جلوگیري می

شوند قرض بگیرند و از مشکالت اقتصادي خـانوار جلـوگیري کننـد.     داشته باشند، قادر می

آورنـد کـه از سـرقت     دارایـی بـه وجـود مـی    -انـداز  هاي مالی، انبار مطمئنـی از پـس   واسطه

هـاي مـالی، فقـرا بـه      شوند و قدرت نقدشوندگی باالیی دارند. در غیاب واسطه محافظت می

کننـد. ایـن    انداز می هاي فیزیکی دیگر پس ن، جواهرات یا داراییصورت حبوبات، چارپایا

هایی ممکن  شوند و در حالت دهند و به سختی ذخیره می وري را افزایش نمی ها بهره دارایی

ها را نقـد کـرد    توان این دارایی انداز از بین برود (یا بمیرد). در شرایط بحرانی نمی است پس

                                                                                                              
1- Show 
2- Levine 
3- Intergenerational 
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انداز مطلوب را  وسعه مالی عالوه بر فواید قبلی، شرایط پسها را فروخت. پس وجود ت یا آن

  ).2008کند که به نفع فقرا و در جهت کاهش فقر است (لوین،  ایجاد می

  

 سابقه انجام پژوهش -3

 مطالعات خارجی -3-1

هـاي   مـالی و فقــر مطلــق را بــا اســتفاده از داده      رابطه علی بـین توسـعه  ) 2004( 1هونوهان

کشـور در حـال توســعه مــورد بررسـی قـرار      70بـراي  1960-2000هاي  مقطعی بین سـال

مالی، فقر (سهم افراد با درآمد کـمتـر از یک دالر در روز)  دهد توسعه او نشان می .دهد می

 دهد.  را افزایش می

ارتباط بین توسـعه بخـش مـالی و کـاهش فقـر را در غنـا بـا اسـتفاده   )2005( 2کوارتی

هـاي ایـن تحقیـق     کند. یافتــه  بررسی می 1970-2001هاي  ي سري زمانی بین سالها از داده

انــداز در غنـا نیسـت. ایـن      که توسعه بخش مالی علیت گرنجري تحرك پس کنند میبیان 

انـداز به اندازه کـافی و مناسـب    هاي پـس هاي مالی در غنا، کانال دهد واسطه له نشان میامس

مین مـالی کسـري بودجـه دولتـی و     انیستند. علـت ایـن امـر تبراي حمایت از فقراي اقتصاد 

. دیگـر یافتـه جالـب ایـن تحقیـق، وجـود رابطـه        اسـت فقدان پیشنهادهاي تجـاري مناسـب   

 همگرایی بلندمدت بین توسعه بخش مالی و کـاهش فقر است. 

 را بـراي رشـد اقتصـادي    قیبر کاهش فقر از طر یتوسعه مال ) تاثیر2009( 3آختر و دالی

مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه  1993 -2004 دوره یکشور در حال توسعه ط 54

همراه  داريیاما ناپا ،است شدهمنجر به کاهش فقر  یکه به طور متوسط توسعه مال دادنشان 

  آور بوده است.  انیبراي فقر ز یبا توسعه مال

وزیـع درآمـد بــا اســتفاده از     اثرات توسعه مالی را هم بر فقر و هـم بـر ت  ) 2010( 4کاپل

دهد.  وتحلیل قرار می مورد تجزیه 1960-2006کشور و در دوره زمانی  78روش پانل براي 

یافته بـه شـکل    دهند بازارهاي اعتباري و بازارهاي سهام توسـعه نتایج گزارش شده نشان می

 شوند.  اي سبب کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد می قابل مالحظه

                                                                                                              
1- Honohan 
2- Quarty 
3- Akhter and Daly 
4- Kappel 
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و کاهش فقر در بنگالدش  یتوسعه مال به بررسی رابطه )2014و همکاران ( نیالد صالح

 کـه  دادها نشـان  آن جینتا. پرداختندهمراه با شکست ساختاري  ARDLروش با استفاده از 

رشد اقتصادي و کاهش فقر در بنگالدش وجود دارد  ،یتوسعه مال نیرابطه بلندمدت ب کی

  . ستین یاما اثر آن خط است،کرده فقر کمک  کاهش به یو توسعه مال

) نقش توسعه مالی در کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است. این 2017( 1رویالك

و روش حداقل مربعـات معمـولی و    2004 -2015مطالعه با استفاده از اطالعات دوره زمانی 

چهـار   متغیرهاي ابزاري به برآورد مدل تجربی پرداخته شد. در این مطالعه توسـعه مـالی در  

سازي شد. نتایج بیانگر این است کـه   بخش براساس عمق مالی و دسترسی به منابع مالی مدل

  شود.  توسعه مالی منجر به کاهش در فقر می

) به مطالعـه نقـش توسـعه مـالی بـر کـاهش فقـر در منتخبـی از کشـورهاي          2017کهو (

هـاي تـوزیعی    بـا وقفـه  آفریقایی پرداخت. در این مطالعه با استفاده از روش خود رگرسیون 

)ARDL رابطه بین توسـعه مـالی، رشـد اقتصـادي و      1970-2013) و اطالعات دوره زمانی

فقر براي منتخبی از کشورهاي آفریقایی بررسی شده است. نتایج بیـانگر ایـن اسـت کـه در     

هـاي توسـعه مـالی     باال و عمق مالی هستند، بهبود در شـاخص  GDPکشورهایی که داراي 

ش فقر در بلندمدت شده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد رابطـه علـی   منجر به کاه

 اي بین توسعه مالی، رشد اقتصادي و فقر وجود دارد.  دوطرفه

کشـورهاي عضـو   در  تـاثیر توسـعه مـالی بـر فقـر     به بررسی  )2018و همکاران ( 2یانسی

ایـن رابطـه از   ور بررسـی  . در این مطالعه به منظاند پرداخته 1995- 2015طی دوره  3بریکس

دهنده این اسـت کـه بهبـود توسـعه      نتایج نشان ه واستفاده شد روش آزمون علیت گرنجري

 شود.  مالی منجر به کاهش فقر در کشورهاي مورد بررسی می

) در کشور غنـا بـه بررسـی رابطـه بـین توسـعه مـالی، رشـد         2018( 4هو و انجیندان لیکه

در این مطالعه با اسـتفاده از روش خـود رگرسـیون بـا      اقتصادي و کاهش در فقر پرداختند.

رابطه بین متغیرها آزمـون شـد.    1960-2015) و اطالعات دوره ARDLهاي توزیعی ( وقفه

                                                                                                              
1- Rewilak 
2-Younsi 

2- BRICS هاي اقتصادي نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی  نام گروهی به رهبري قدرت

  است.  تشکیل شده آفریقاي جنوبی و چین ،هند ،روسیه ،برزیل کشورهاي عضو

4- Ho and Njindan Iyke 
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نتایج بیانگر این بود که توسعه مالی منجر به رشد اقتصادي و کاهش در فقر در کشـور غنـا   

  شده است. 

  

  مطالعات داخلی -3-2

انجام شده در زمینه تاثیر توسعه مالی بر نابرابري درآمـد (و نـه فقـر)     در ایران اکثر مطالعات

مورد مطالعـه    7انجام شده است و در ارتباط با موضوع ارتباط تاثیر توسعه مالی بر فقر کال 

مـورد بـه بررسـی تـاثیر توسـعه مـالی بـر فقـر بـین           5صورت پذیرفته است که از این تعداد 

یر توسعه مالی بر فقر ایران پرداختـه اسـت کـه در ادامـه بـه      مورد به بررسی تاث 2کشورها و 

  پردازیم.  ها می تشریح آن

ـــدابی (  ـــایی خون ـــین توســـع  )،1388عصــاري، ناصــري و آق ـــه ب ـــد ه رابط ـــالی، رش م

تــا   1990اقتصادي، کاهش فقر و نابرابري را در کشورهاي عضو اوپـک طـی دوره زمـانی    

یـن تحقیــق از داده و روش پانــل پویــا، پانــل ایســتا و       اند. ا مورد بررسی قرار داده 2004

ز آن اسـت کـه توسعه اکنـد. نتـایج ایـن تحقیـق حـاکی  یافته استفاده می گشتاورهاي تعمیم

 مالی از طریق رشد اقتصادي سهم بسزایی در کاهش فقـر و نـابرابري در ایـن کشورها دارد. 

ایـران را بـین    فقـر  کاهش و مالی توسعه بخش رابطه بین )،1392( سنجري و انگیزان دل

 از و رابطـه بلندمـدت   تحلیـل  براي پسران مرزي باندهاي روش از و تحلیل 1352-86دوره 

 کـاهش  و مـالی  بخـش  توسـعه  بین رابطه علی کشف براي 1لوتکپول و دوالدو علیت روش

 رینـه مصـرفی  ه از فقـر  کاهش دادن شاخص نشان يبرا تحلیل این در. کنند می استفاده فقر

 تاییـد  را مـدل  متغیرهـاي  بین وجود رابطه بلندمدت نتایج،. شود می استفاده سرانه خصوصی

 اسـت بـر   نتوانسـته  توسـعه مـالی   دهد می نشان و لوتکپول دوالدو علیت آزمون اما کند، می

  باشد.  موثر فقر کاهش

می گـروه دي  )، تاثیر توسعه مالی بر فقـر در کشـورهاي اسـال   1392آبادي و امیري ( شاه

مـورد بررسـی    1990-2010هاي تابلویی نامتوازن در بـازه زمـانی    هشت را با استفاده از داده

 کمتر که افرادي درصد قرار دادند. در این پژوهش براي نشان دادن شاخص فقر از لگاریتم

                                                                                                              
1- Dolado and Lutkepohl 
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دارند، استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ایـن   درآمد روز در دالر 2 از

 داري بر فقر ندارد.  که به دلیل ساختار کشورهاي مورد بررسی، توسعه مالی تاثیر معنی است

 هیـ بـر پا را  عضـو اکـو   يهـا  بر فقر در کشور یتوسعه مال ریثات) 1393حسینی و خزائی (

 جی. نتـا مـورد بررسـی قـرار دادنـد     2011تـا   2002 یدوره زمـان  یپانل طـ  يها داده يها مدل

 يگـذار  هیبر سرما یدر مدل اول توسعه مال دهد یده شده، نشان مز نیمختلف تخم يها مدل

، اعتبـارات  دادمـدل دوم نشـان    جیدارد. نتـا  یمنفـ  ریمورد مطالعه تاث يها کشور يها خانوار

در نظر گرفته شده است بر  یاز توسعه مال يبه عنوان نمادکه  یبه بخش خصوص یصیتخص

 يگـذار  هیسـرما  زانیـ م، در مـدل سـوم  اثـر معکـوس دارد.    یشاخص توسعه انسـان  تیوضع

دارد.  میها اثر مسـتق  شاخص فقر در کشور ابها  در خانوار يسواد با زانیم شیها و افزا خانوار

سـرانه   دیـ بـه تول  عیاز آن است که شاخص ارزش افـزوده صـنا   یحاک جینتا مدر مدل چهار

اردات) (مجموع صادرات و و یفوق مثبت و شاخص بخش تجارت خارج يها کشور يبرا

  است.  یسرانه منف دیبر تول

 فقـر  و درآمد توزیع بر مالی توسعه اثرات ) به بررسی1395فرد ( و شکوهیهیر  میرباقري

هــاي تـابلویی بــراي   اســالمی و بـا اســتفاده از روش اسـتفاده از داده   منتخـب  کشـورهاي  در

 از قـر ف کـاهش  دادن شـاخص  نشـان  برايپرداختند. در این پژوهش  2000-2014هاي  سال

 بـه  نقـدي هـاي   سرانه و براي نشان دادن شاخص توسعه مالی از نسـبت بـدهی   هزینه مصرفی

استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش گویاي وجود ارتباط  داخلی ناخالص تولید

  دار و منفی بین توسعه مالی و فقر در کشورهاي مورد تحقیق است.  معنی

در حـال   يبر فقر در کشورها یتوسعه مال ریتاث یسبرر) به 1395کیان و دیزجی ( آذري

کشور منتخـب در   26 پرداختند. در این مطالعه با استفاده از اطالعات آماري توسعه منتخب

یی به آزمـون ایـن   تابلوهاي  با استفاده از مدل داده 2012تا  2003 یحال توسعه در بازه زمان

و فقـر وجـود    یتوسـعه مـال   نیب یمنف ايکه رابطه دادنشان  جی. نتارابطه پرداخت شده است

 . ابدی یفقر در سطح جامعه کاهش م ،یتوسعه مال شیکه با افزا يدارد به طور

) به بررسی اثرات توسعه مالی بـر کـاهش فقـر مطلـق در ایـران      1396حسنوند و نادمی (

و بــا اســتفاده از روش ســري زمــانی بــا رویکــرد معــادالت   1392-1364بــراي بــازه زمــانی 

دهـد براسـاس هـر دو     هـا نشـان مـی    هاي تحقیق آن اند. نتایج برآورد مدل تاري پرداختهساخ

شاخص توسعه مالی (عمق مالی و نسبت تسهیالت اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی 
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اي بـر فقـر مطلـق     تقسیم بر تولید ناخالص داخلی)، توسعه مالی تـاثیري غیرخطـی و آسـتانه   

بل از حد آستانه مشخصی، توسعه مالی موجب بدتر شدن وضـعیت  تا قدارد. به این معنا که 

اما پس از عبور از این حـد آسـتانه و گسـترش توسعه مالی در  ،شود فقر مطلق در جامعه می

  دار بر کاهش فقر مطلـق دارد.  ثیري مثبت و معنیاکشور، گسترش توسعه مالی ت

) 2005( 1کـوارتی  لعـات هماننـد:   دهد بیشتر مطا بندي مطالعات انجام شده نشان می جمع

ــل ) ،2009، آختــر (   ) ،2017رویــالك (  ) ،2014الــدین و دیگــران ( صــالح  ) ،2010( 2کاپ

) ، 1388) و در ایـران عصـاري و دیگـران (   2018) و هو و دیگران (2018یانسی و دیگران (

کـار   بـه  ) بـا 1395کیـان و دیگـران (   ) و آذري1395) ، میربـاقري ( 1393حسینی و دیگران (

هـاي زمـانی متفـاوت اعتقـاد دارنـد کـه توسـعه مـالی سـبب           ها و دوره ها و مدل بردن روش

انگیـزان و   دل )، 2004شود. در مقابل برخی از تحقیقـات هماننـد: هونوهـان (    کاهش فقر می

اي اعتقـاد ندارنـد. همچنـین     )بـه چنـین رابطـه   1392آبادي و امیـري (  ) و شاه1392سنجري (

اي موجـب   ) در مورد ایران، توسـعه مـالی را تـا حـد آسـتانه     1396و نادمی (مطالعه حسنوند 

داند و پس از عبور از آن حد آسـتانه، بهبـود توسـعه مـالی      بدتر شدن وضعیت فقر مطلق می

  تاثیري مثبت بر کاهش فقر مطلق دارد.  

  

   برآورد مدل تجربی تحقیق -4

  معرفی متغیرهاي تحقیق -4-1

اودهیـامبو و   مطالعاتبه مبانی نظري موضوع تحقیق و با الهام از پژوهش با توجه  کلی مدل

ــاران ــاتو2011( 3همک ــت2017) و کهــو (2012( همکــاران و 4) ب  صــورت بــه کــه ) اس

POV=f(FD, GDPOP, W,H,INF) شـود کـه در آن    معرفی میPOV    خـط فقـر

 FD شده)، شهري (که براي این متغیر از درصد افراد زیر خط فقر در مناطق شهري استفاده

رشـد   شـاخص  عنـوان  سـرانه بـه   ناخـالص داخلـی   تولیـد  GDPOPشاخص توسعه مالی، 

جمعیـت بـه تعـداد    از تقسـیم تعـداد    (که بعد خانوار Hنرخ دستمزد حقیقی،  Wاقتصادي، 

  نرخ تورم است.  INFآید) و  دست میخانوار به 

                                                                                                              
1- Quarty 
2- Kappel 
3- Odhiambo et al. 
4- Batuo 
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اي محاسـبه  ارقام شاخص فقر نتیجه محاسبه این مطالعـه اسـت؛ بـه ایـن صـورت کـه بـر       

گانه سبد کاالیی خانوار با اسـتفاده  12شاخص فقر ضرایب میل نهایی به خرج کردن اجزاء 

هاي هر یک از سبدهاي کـاالیی   از سیستم معادالت همزمان برآورد شده و حداقل مصرف

براساس برآورد صورت گرفته محاسبه شده و از طریـق جمـع کـردن ایـن مقـادیر، حـداقل       

شده است. در واقع با توجه بـه نرمـال ضـروري، لـوکس و پسـت      مصرف خط فقر محاسبه 

بودن سبدهاي کاالیی مصرفی، براساس درجه اهمیت هر یک از ایـن کاالهـا در سـبدهاي    

شود. یکـی از   هاي قیمتی، خط فقر محاسبه می کاالیی و برآورد صورت گرفته براي کشش

سـتگاه ترجیحـاتی،   هاي خاص دستگاه معادالت مخارج خطی آن است که چـون د  ویژگی

مبناي این سیستم است به صورت هموتتیک است؛ از این رو، توابع مخارج به دسـت آمـده   

هاي انگل مربوطه به صـورت خطـی هسـتند.     نیز شبه هموتتیک خواهد بود. در نتیجه منحنی

ام مخـارج انجـ   �P�Xشـود کـه در آن    ) استفاده مـی 1ها از تابع انگل رابطه (�βبراي برآورد 

سـبد کـاالیی    8ام است که مجموع همه مخـارج انجـام شـده روي    iشده روي سبد کاالي 

  دهد.  مخارج کل یا درآمد را نشان می

  

)1(                    P�X� = p�	�� + ��	(� − ∑ ����
�
��� )  

  

معادالت همزمان  بعد از برآود ضرایب میل نهایی به خرج کردن کاالها از طریق سیستم

بـه دسـت آورد. بـراي ایـن      βتوان حداقل مصرف ها را به ازاي مقـادیر   می SURو روش 

اسـتخراج   1گـري -ابع اسـتون منظور از طریق ضرب معادله تقاضا براي هر سبد کاالیی و از ت

) تـا  2هـاي (  رابطه شده در بردار قیمتی آن، سبد کاالیی مخارج مصرفی آن سبد به صورت

  آید. ی) دست م9(

  

 )2 (                                     p1x1=�1-β1�p���+β1M-β1 ∑ ����
�
��� 	  

  

)3(                                              p�x2=�1-β2�p���+β2M-β2 ∑ ����
�
���  

  

                                                                                                              
1- Stone - Geary 
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)4(                                             p�x3=�1-β3�p���+β3M-β3 ∑ ����
�
���  

  

)5(                                              p4x4=�1-β4�p4γ4+β4M-β4 ∑ Pjγj
8
j≠4  

  

)6(                                              	p5x5=�1-β5�p5γ5+β5M-β5 ∑ Pjγj
8
j≠5  

  

)7(                                               p6x6=�1-β6�p6γ6+β6M-β6 ∑ Pjγj
8
j≠6  

  

)8(                                              p7x7=�1-β7�p7γ7+β7M-β7 ∑ Pjγj
8
j≠7  

  

)9(                                              p8x8=�1-β8�p8γ8+β8M-β8 ∑ Pjγj
8
j≠8  

  

γi β( )،  مقادیر9) تا (2( روابطاز طریق 
i

هـا بـراي هـر     که همـان حـداقل معیشـت    -1) 

ضرب مقادیر برآورد شده از طریق معـادالت  آید و از  گروه سبد کاالیی است به دست می

  شود.  ) در شاخص قیمت هر سبد مصرفی، خط فقر محاسبه می9) تا (2(

مالی استفاده شده در این تحقیق با استفاده از متغیرهاي تعریف شده توسعه هاي  شاخص

  ) عبارتند از:1997توسط لوین (

ـ   دیـ ولبـه ت  یشده توسط بخش بـانک  ایمه ینسبت اعتبارات داخل - از ایـن   :یناخـالص داخل

تـرین مزیـت ایـن     شـود. مهـم   نسبت به عنوان شاخص کارایی سیستم مالی نیز نـام بـرده مـی   

، نقـش   منظـور نشـده اسـت. بنـابراین    شاخص آن است که اعتبارات به بخش دولتـی در آن  

گـذاران بخـش    گـذاري بـه سـرمایه    دهـی وجـوه قابـل سـرمایه     هاي مالی را در جهت واسطه

دهـد. هـر انـدازه مقـدار ایـن       مشارکت بیشتر بخش خصوصـی بهتـر نشـان مـی     خصوصی و

تر بخـش خصوصـی و بـه تبـع آن کـاراتر بـودن        دهنده نقش فعال شاخص باالتر باشد، نشان

  سیستم بانکی در تجهیز و تقویت این بخش است. 

از ی به کل اعتبارات: مبناي اسـتفاده  بخش خصوص يشده برا ایمه ینسبت اعتبارات داخل -

این شاخص آن است که هر چه نظام مـالی سـهم بیشـتري از اعتبـارات را بـه سـمت بخـش        
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هـاي   اب طـرح انتخـ  خصوصی هدایت کند در کارکردهاي خود از قبیل ارزیـابی مـدیران،   

  کند.  تر عمل می پرداختن به مدیریت ریسک و ارائه خدمات مالی موفق گذاري،  سرمایه

بـه   یشده توسط بخـش بـانک   ایمه ینسبت اعتبارات داخلدر این پژوهش از دو شاخص 

ی بـه کـل   بخـش خصوصـ   يشـده بـرا   ایمه ینسبت اعتبارات داخلی و ناخالص داخل دیتول

  شود.  ی استفاده میاخص توسعه بازار پول و بخش بانکنشان دادن ش يبرااعتبارات 

ـ  دیبازار سهام به تول جاري نسبت ارزش - ): GDP(براسـاس درصـدي از    1یناخالص داخل

رود و هر اندازه میزان این شاخص  کار می این شاخص به عنوان شاخص اندازه بازار سهام به

  ام و به تبع آن توسعه مالی دارد. بیشتر باشد، نشان از کارایی و توانایی بیشتر بازار سه

ـ   دیـ به تول 2بازار سهام معامالتنسبت ارزش کل  - ی (براسـاس درصـدي از   ناخـالص داخل

GDP:( دهنده توانـایی خریـد و فـروش آسـان اوراق بهـادار اسـت. بـه         این نسبت نیز نشان

دار تـر باشـد بـه همـان نسـبت مبادلـه اوراق بهـا        عبارت دیگر، هر اندازه این نسـبت بـزرگ  

  شود.   تر انجام می آسان

ــ  دیــبــازار ســهام بـه تول  جـاري  نســبت ارزشاز دو شـاخص   ی (براســاس ناخـالص داخل

ی ناخـالص داخلـ   دیـ بـازار سـهام بـه تول    معـامالت نسبت ارزش کـل  ) و GDPدرصدي از 

بـر بـازار    یمبتنـ  یاز توسـعه مـال   ییها نشان دادن شاخص يبرا) GDP(براساس درصدي از 

  شود.  استفاده می سهام

هـاي فصـلی    براسـاس فراوانـی داده   1368-1396در این مطالعه از اطالعات دوره زمانی 

هـاي فصـلی اسـت و فقـط      تمامی متغیرهاي این تحقیق بـه صـورت داده  استفاده شده است. 

صورت ساالنه است کـه در   متغیرهاي مربوط به شاخص خط فقر، نرخ دستمزد و جمعیت به

زدایـی   اي فصلی تبدیل شده و بعد از فصلی شدن، رونـد فصـلی  ه به داده Eviewsافزار  نرم

  انجام شده است.  X-12با فیلتر 

استفاده شـده   Jmultiو  Eviewsافزارهاي  وتحلیل مدل از نرم در ادامه به منظور تجزیه

بانک جهانی و  است. اطالعات آماري متغیرهاي تحقیق از بانک مرکزي، مرکز آمار ایران، 

  مجلس استخراج شده است.  هاي مرکز پژوهش

  

                                                                                                              
1- Market Capitalization to GDP Ratio 
2- Value – trade  
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  آزمون ریشه واحد متغیرهاي تحقیق -4-2

 1از آزمـون  اسـت ی فصـلی  هاي مورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه بـا فراوانـ      از آنجایی که داده

HEGY  و 1993( 2براي بررسی ریشه واحد بین متغیرها استفاده شده است. قیسلز و پـرون (

 یرهايبر متغ یمبتن یونرگرس) نشان دادند که این آزمون در تعیین 1994( 3قیسلز و همکاران

ون . آزمـ اسـت بسیار مفید و کارا  ،شود یکاذب م یونکه منجر به رگرس واحد یشهر يدارا

HEGY اسـت  10رابطـه ( اي بـه صـورت    گیري فصـلی چندجملـه   به صورت یک تفاضل (

  ).  1390زاده،  (قهرمان

  

)10  (              ∆�x� = (1 − L�)x� = (1 − L)(1 + L)(1 + L�)x�  

  

) 11بـه صـورت رابطـه (   . آمـاره آزمـون از طریـق رگرسـیون     استعملگر وقفه  Lو در آن 

  آید: دست می هب

  

)11(  

∆�x� = μ� + π�Z�(x���) + π�Z�(x���) + π�Z�(x���) + π�Z�(x���)

+�φ�∆�x���

�

���

+ ε� 

  

  وجود آمده است. هب �xاز سري اصلی ) 12رابطه ( به طوري که

  

)12(  

Z1(xt)=(1+L+L
2+L3)xt	,	Z2(xt)=-(1-L+L

2-L3)xt,	Z3(xt)=-(1-L
2)xt 

  

                                                                                                              
1- Hylleberg, Engle, Granger and Yoo [HEGY] (1990) 
2- Ghysels and Perron (1993) 
3- Ghysels et al. (1994) 
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در برابـر   π1∩π2=0هـاي عـدم    هـاي واحـد فصـلی، فرضـیه     وجود ریشه براي آزمون

ود دست کم یک ریشه واحد فصلی مخـالف صـفر بـا اسـتفاده از     نه مبنی بر وجفرضیه گزی

 .شود آزموده می Fآماره 

 ،(چهارماهـه)  π/2هـاي   واحـد در فراوانـی   هاي عدم صفر داللت بر وجود ریشـه  فرضیه

3/π2(سه ماهه)، 3/π (شش ماهه)، 6/π5 (دو و نیم ماهه) 6 و/π )12   .ماهه یـا سـالیانه) دارد 

گر وجود ریشه واحد بیان Pهاي زمانی متغیر  در سري Fو  tهاي  داري هر یک از آماره معنی

  در فراوانی مربوط است.

 امانـا هاي شناسایی وجود فرآیند فصلی تصـادفی ن  یکی از راه ،شده بیانعالوه بر روش  

ابتـدا   ،هنگام اسـتفاده از ایـن آزمـون   در سري زمانی انجام آزمون ریشه واحد فصلی است. 

ــوارتز  ــاره ش ــاس آم ــه  براس ــه بهین ــین ، pوقف ــیتعی ــود م ــون  ش ــتفاده از آزم ــا اس ــپس ب . س

وجود خودهمبستگی سریالی فصلی در اجزاي اخـالل معادلـه بـرآورد     LMخودهمبستگی 

دار نباشـد، یـک    گیرد و اگر آماره آزمون از لحاظ آماري معنی شده مورد سنجش قرار می

. ایـن عمـل تـا جـایی تکـرار      ودشـ  مـی ها کاسته و دوباره معادله بـرآورد   عدد از تعداد وقفه

پـس از تعیـین تعـداد وقفـه بهینـه بایـد آزمـون        . شـود دار  شود کـه آمـاره آزمـون معنـی     می

 ،شـود. فرضـیه عـدم    سـنجیده مـی   Fو  tهاي آزمون  توسط آماره �πداري پارامترهاي  معنی

انـی مـورد   مبنی بر وجود ریشه واحد در فراوانی خاص در برابر فرضیه مانا بودن در این فراو

  گیرد.  آزمون قرار می

بیانگر آزمون ریشه واحد فصلی صورت گرفتـه در مـورد متغیرهـاي نسـبت      )1(جدول 

اعتبـارات   نسـبت ی، ناخـالص داخلـ   دیـ به تول یشده توسط بخش بانک ایمه یاعتبارات داخل

ـ ارزش بازار سهام بـه تول  نسبت، التیبه کل تسه یبخش خصوص يشده برا ایمه یداخل  دی

 رشـد ی، نرخ ناخالص داخل دیارزش کل معامالت بازار سهام به تول نسبتی، ص داخلناخال

هـاي  کـه متغیر  اسـت  فقـر  شـاخص و  خانوار بعد، تورم نرخحقیقی،  دستمزد نرخي، اقتصاد

افـزار   زدایی شده است. به منظور انجام آزمون ریشه واحد فصلی از نـرم  فصلیمورد استفاده 

Eviews  وJmulti  شداستفاده.   

هـاي محاسـبه شـده آزمـون      ، مقایسـه آمـاره  )1(هاي زمانی متغیرهاي جدول  براي سري

محاسـبه   Fو  tهـاي آزمـون    دار بودن آمـاره  ریشه واحد فصلی با مقادیر بحرانی بیانگر معنی

تـوان بیـان کـرد کـه     دست آمده مـی  هاست. براساس نتایج ب درصد 5شده در سطح احتمال 
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 و مقـدار بحرانـی داراي ریشـه واحـد     P11آمـاره  اس مقایسـه  براس تمامی متغیرهاي تحقیق

  . نبوده و مانا هستند

  

  نتایج آزمون ریشه واحد فصلی متغیرهاي تحقیق ):1جدول (

6/π  6/π5  3/π  3/π2  2/π  π  O  فراوانی آزمون  

  F1234  F234  F34  P14  P13  P12  P11  متغیرها

20/4  98/4  18/4  63/3-  75/2-  88/2-  98/2-  

 ایمه ینسبت اعتبارات داخل

به  یشده توسط بخش بانک

  یناخالص داخل دیتول

01/5  14/6  54/4  59/3-  11/4-  56/3-  15/3-  

 ایمه ینسبت اعتبارات داخل

به  یبخش خصوص يشده برا

  التیکل تسه

16/5  24/4  97/3  84/3-  38/3-  83/3-  42/3-  
نسبت ارزش بازار سهام به 

  یلناخالص داخ دیتول

65/4  76/4  88/3  68/3-  14/3-  57/3-  14/3-  

نسبت ارزش کل معامالت 

ناخالص  دیبازار سهام به تول

  یداخل

  يرشد اقتصاد  -10/3  -90/2  -99/2  -15/3  13/3  45/3  88/3

  نرخ دستمزد  -99/2  -74/2  -94/2  -27/3  11/4  17/4  17/4

  رمنرخ تو  -17/3  -87/2  -14/3  -07/3  01/4  18/4  45/4

  بعد خانوار  -85/2  -95/2  -02/3  -97/3  74/3  78/3  67/3

  شاخص فقر  -76/2  -04/3  -55/3  -57/3  66/3  22/4  66/3

43/3 Fk,k+1 =  52/2-   درصد 5مقادیر بحرانی سطح  

  هاي پژوهش یافتهمنبع:  

  

  برآورد مدل تجربی پژوهش -4-3

در این شود.  ترین حالت در نظر گرفته می ساده ابتداتوسعه مالی بر فقر، اثر به منظور بررسی 

انتخـاب   ،هاي غیرخطی است) که نوعی از مدلSTRمدل رگرسیون انتقال مالیم ( تحقیق،
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پذیر هستند و قادرند اشکال متفاوتی از رفتار غیرخطی کامال انعطافها شده است. این مدل

  دو مرحله زیر را انجام داد:باید را نشان دهند. براي تصریح مدل غیرخطی 

تصریح یک مدل خطی و آزمون فرضیه صفر خطی بودن در مقابـل غیرخطـی بـودن بـا      - 1

  استفاده از متغیرهاي گذار مختلف

غیرخطی بودن مدل و تعیین بهترین متغیر گذار، تعیین نوع مدل پس از اطمینان در مورد  - 2

  .غیرخطی براي تخمین الگو

(بـا توجـه بـه     متغیرهاي تحقیـق سازي رفتار غیرخطی عنوان نقطه شروع به منظور مدل هب

. شـود  برآورد می)، مدل خطی ...کوچک بودن حجم نمونه و معیارهاي آکایک، شوارتز و

سازي به آزمون فرض صفر خطی بودن در مقابل غیرخطـی  ند مدلیآدر مرحله بعد، طبق فر

 1به پیروي از کار صـورت گرفتـه شـده توسـط گرنجـر و تراسـورتا      شود.  بودن پرداخته می

)، فرضیه خطی بودن رابطه بین متغیرها در مقابل دو مدل پـارامتري غیرخطـی (مـدل    1993(

) (ESTR) خطـی نمـایی  و مدل رگرسـیونی غیر  (LSRE) رگرسیونی غیرخطی الجستیک

    .))13(رابطه ( شودآزمون می

  

)13(                    Y� = β�
� Z� + ∑ β�

�Z��S�
�
+ u�

�
��� , t = 1,2,3, … , T  

  

ــه ( (0,σ	ut~iid)،13در رابطــ
ــیحی، �z	و   	(2 ــاي توضــ ــردار از متغیرهــ ــک بــ   یــ

 z� = (1, z��
�)یک بردار  ��zکه  ′(� × کـه  اسـت   انتقـال تـابع   Fمتغیـر و   �sاسـت؛   (1

تواند به یکـی از دو صـورت الجسـتیک و یـا     می ومقدار آن بین صفر و یک محدود است 

  شود:صورت زیر انجام می ه، آزمون بSTR هاينمایی باشد. در ساختن مدل

 تواند عناصري مشـابه بـا  که میاست بالقوه  انتقالانتخاب یک مجموعه از متغیرهاي  -1

z� هـا بـه محـدود کـردن برخـی متغیرهـا        ود دارد که تئـوري داشته باشد. این امکان نیز وج

پـس از تعریـف    -2(حذف برخی از متغیرها) و یا به معرفی برخی متغیرهاي جدید بپردازد. 

sشود که هر بار یکی از متغیرهـاي موجـود در   صورت انجام می ، آزمون به اینs  عنـوان   هبـ

اي را  تـوان هـر متغیـر بـالقوه     انتقـال مـی  براي انتخاب متغیـر   -3شود.  استفاده می متغیر انتقال

تـري   طور قـوي  هبآن  Fاما اولویت با متغیر انتقالی است که فرضیه صفر آزمون کرد، لحاظ 

                                                                                                              
1- Granger and Terasvirta 
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ر مقابل رد فرض صـفر  در ادامه به بررسی فرض صفر مبنی بر خطی بودن متغیرها د شود. رد

خطی بودن رابطه بـین متغیرهـا بـه     ،فرضیه صفر پردازیم. خطی بودن متغیرها میبه معناي غیر

�Hصورت:  = β� = β� = β� = است و آماره آزمون مورد اسـتفاده بـراي آزمـون     0

پس از تخمین مدل با متغیرهـاي انتقـال مختلـف (نـرخ      -4.است  Fفرضیه نیز آماره آزمون 

 رشد اقتصادي، نرخ تورم و...)، متغیر نرخ رشد اقتصادي به عنوان متغیرانتقال انتخـاب شـد؛  

فرضـیه  اسـت و  نسبت به سـایر متغیرهـا کمتـر     �Hآن در فرضیه Fرا میزان آماره آزمون زی

انتقال، گـام بعـدي    پس از انتخاب متغیر -5 شود. تري رد می آن به طور قوي Fصفر آزمون 

مختلف  STR هايبراي تخمین مدل غیرخطی، انتخاب نوع مدل است که باید در بین مدل

مختلـف؛   STR هـاي براي تصریح مدل یکی را انتخاب و استفاده کرد. انتخـاب بـین مـدل   

هـاي غیرخطـی   با توجه به آنچه در ادبیات رگرسـیون  LSTR2(ESTR)و  LSRT1 یعنی

 گیرد: به شرح زیر صورت می �Fو  �F�،  Fهاي  اساس آماره آزمونبرآمده است 

  

H��: β� = 0  
H��:β� = 0	|	β � = 0  

H��: β� = 0	|	β � = β � = 0  
 

و  LSTR مـدل  ،رد شود ��H یا  ��H انتخاب شده، اگر فرض (�s) انتقالبراي متغیر 

 شود. اگر هر سه فرض رد شوند، مـدل انتخاب می	 ESTR مدل  ،رد شود  ��H اگر فرض

(ESTR) LSTR فرض شود کهزمانی انتخاب می H��  یا H��   نسبت بـه فـرض H��   بـا

حاصـل از   P-Value البته این امکان نیز وجود دارد که اگـر قدرت بیشتر (کمتر) رد شود. 

تخمـین زده   ESTR و LSTRمدل با هر دو الگـوي   ،هاي صفر به هم نزدیک باشندفرض

شـود. مـدل در    شده و سپس در مرحله ارزیابی مدل به انتخـاب الگـوي بهینـه پرداختـه مـی     

j	خواهد بود که LSTR2صورتی  = 1, … , p	 ��β	که = ��β و  	0 ≠ قل بـراي  حدا 0

��βباشد،  LSTR1 باشد. اگر مدل  jیک  = . بـراي مثـال، اگـر    j، حداقل بـراي یـک    0

H�� ــود ــدل  ،رد ش ــت LSTR1م ــراس ــود و ��H . اگ ــه ش ــدل  ��H پذیرفت ــود، م  رد ش

LSTR2  یاESTR شود. انتخاب می  
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 خطـی بـودن ارتبـاط   هـاي ممکـن، غیر   شد، یکی از پاسـخ  بیانهمانطور که پیش از این 

بـاط  وجـود ارت  ،در راستاي نیل به هدف اصلی این تحقیق ،. بنابرایناست توسعه مالی و فقر

  از طریق آزمون مورد تایید یا رد قرار گیرد. باید خطی غیر

از رگرسیون کمکی از بسط درجه سوم تیلور تـابع   جهت انجام آزمون خطی بودن مدل

عیین شود. متغیر انتقـال  شود. در تخمین معادله نیاز است ابتدا متغیر انتقال ت انتقال استفاده می

بخشـی متغیـر یـا    توانـد بـر اثر   آن از حـد آسـتانه مـی   متغیري است که تغییرات آن و فاصله 

زا،  توانـد وقفـه متغیـر درون    گذار باشد. این متغیر مـی رهاي توضیحی بر متغیر وابسته اثرمتغی

انی باشـد.  زا و یا متغیر سومی خارج از این چـارچوب مثـل متغیـر رونـد زمـ      هاي برون متغیر

توانند به عنوان متغیـر انتقـال مطـرح     در این تحقیق از بین متغیرهاي مختلفی که می ،بنابراین

شود. متغیر انتقال مناسب متغیري است که آمـاره   ترین متغیر انتقال انتخاب می باشند، مناسب

ار مقـد  ،آزمون مربوط به آزمون خطی بودن براي این متغیر حداقل باشد. بـه عبـارت دیگـر   

  آماره آزمون براي آن در بین سایر متغیرها کمترین باشد. 

بایـد فـرم    بـر دارد خطی بودن مدلی که متغییر انتقـال مناسـب را در  در صورت تایید غیر

تابعی مناسب براي تابع انتقال مورد بررسی قرار گیرد. همان طور که گفته شد تابع انتقال بـه  

فـرم   ،هایی که قبال اشاره شد براساس آزمون ،. بنابرایناست  LSTR2 و  LSTR1دو فرم 

هـاي فـوق در    . نتـایج حاصـل از انجـام آزمـون    شـود  میتابعی مناسب براي تابع انتقال تعیین 

را  Fجدول سطح عدم اطمینان آمارهاین ) خالصه شده است. مقادیر ارائه شده در 2جدول (

مینـان در رد فرضـیه خطـی    دهنده سطح عدم اط ستون اول نشان ،دهد. بر این اساس نشان می

 ��Hو  ��H�� ،Hبودن و ستون بعدي بـه ترتیـب مربـوط بـه سـطح اطمینـان رد فرضـیات        

  . هستند
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  متغیر انتقال و فرم تابعی مناسبهاي خطی بودن، تعیین  نتایج آزمون: )2جدول (

مدل 

 پیشنهادي

ارزش احتمال 

  F2آماره

ارزش احتمال 

  F3آماره

ارزش احتمال 

  F4هآمار

ارزش احتمال 

  Fآماره
  متغیر انتقال

Linear  /0  /0  /0  /0  شاخص فقر  

LSTR2 /0  /0  /0  /0  نرخ دستمزد  

LSTR1 /0  /0  /0  /0  نرخ رشد اقتصادي  

LSTR2 /0  /0  /0  /0  نرخ تورم  

LSTR2 /0  /0  /0  /0  
اعتبارات داخلی مهیا شده 

  بخش خصوصی

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

مبنی بر خطی بـودن مـدل بـا در نظـر گـرفتن متغیـر رشـد         )، فرضیه 2( راساس نتایج جدولب

 P-Valueشود. همچنین مقدار  درصد، رد می 99اقتصادي به عنوان متغیر انتقال در سطح اطمینان 

در این آزمون براي متغیر رشد اقتصادي کمتر از دیگر متغیرها است. بنـابراین، متغیـر نـرخ رشـد     

مقـادیر بیـان شـده در     توجه داشـته باشـید   شود. انتخاب میاقتصادي به عنوان متغیر انتقال مناسب 

بر این اساس،  دهد. را نشان می F بلکه مقدار سطح عدم اطمینان آماره  ، نیست Fآماره  )2(جدول 

است. تایید این فرم تابعی براي  LSTR1فرم تابعی مناسب پیشنهاد شده براي تابع انتقال به صورت 

یک حد آستانه است. بنابراین، رابطه بین توسعه مالی و فقر حول یک  دهنده وجود تابع انتقال نشان

سطح از رشد اقتصادیب که همان نقطه حد آستانه است، دچار تغییر رژیم شده و این تغییر رژیم به 

شاخص «با توجه به اینکه متغیر وابسته  LSTR1شکل عمومی مدل افتد.  صورت مالیم اتفاق می

  .) خواهد شد14به صورت رابطه (نرخ رشد اقتصادیاستنیز بوده و متغیر گذار » فقر

  

)14(                         	P� = φ�X� + θ�X�	F(γ, g�, c) + u�  

								= {φ + θF(γ, g�, c)}
�X� + u�								t = 1,… , T  

 

 
  : )15رابطه ( برابر است با F انتقالکه در آن تابع 

  

)15(                F(γ, s�, c) = 	1 + exp{−γ(�� − c})��	, γ > 0 
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و ) نمایش داده شده 3در جدول (LSTR1  تخمین مدل غیرخطی با استفاده از الگوينتایج 

  . بهینه تعیین شده است انتقالبه عنوان متغیر   LSTR1در مدل  نرخ رشد اقتصاديمتغیر 

  

  مدلبرآورد الگوهاي غیرخطی  :)3جدول (

  داري سطح معنی  ضریب  متغیر

  بخش خطی مدل

  008/0*  - 241/0  عرض از مبداء

  009/0*  - 117/0  یناخالص داخل دیبه تول یشده بخش بانک ایمه ینسبت اعتبارات داخل

  024/0*  - 129/0  کل تسهیالتبه  یشده بخش خصوص ایمه ینسبت اعتبارات داخل

  014/0*  - 069/0  یناخالص داخل دیبازار سهام به تول جاري نسبت ارزش

  001/0*  - 042/0  یناخالص داخل دیبازار سهام به تول معامالتنسبت ارزش کل 

  009/0*  - 145/0  رشد اقتصادي

  004/0*  - 016/0  نرخ دستمزد

  008/0*  114/0  نرخ تورم

  031/0*  105/0  بعد خانوار

  بخش غیر خطی مدل

  088/0** - 119/0  عرض از مبداء

  002/0*  - 175/0  یناخالص داخل دیبه تول یشده بخش بانک ایمه ینسبت اعتبارات داخل

  000/0*  - 091/0  کل تسهیالتبه  یشده بخش خصوص ایمه یاعتبارات داخل نسبت

  008/0*  - 125/0  یناخالص داخل دیبازار سهام به تول جاري نسبت ارزش

  023/0*  054/0  یناخالص داخل دیبازار سهام به تول معامالتنسبت ارزش کل 

  017/0*  - 101/0  رشد اقتصادي

  077/0**  - 118/0  نرخ دستمزد

  064/0**  166/0  تورمنرخ 

  008/0*  124/0  بعد خانوار

  89/2  ضریب گاما

  C 612/0ضریب 

  هاي خوبی برازش مدل آماره

  97/1آماره دوربین واتسون: ، F :88/28آماره ، 87/0ضریب تعیین: 

  درصد است. 10و  5داري در سطح خطاي  * و ** به ترتیب معنی

  هاي پژوهش  منبع: یافته
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ي دار معنـی درصد، اختالف  5با توجه به اینکه تمامی متغیرهاي تحقیق در سطح خطاي 

هـاي   اخصکـالن اقتصـادي همـراه بـا شـ     گذاري متغیرهاي ز صفر دارند، نتیجه بیانگر تاثیرا

هاي تشخیصی مدل بیـانگر  دست آمده از آزمونه . نتایج باست توسعه مالی بر فقر در ایران

. اسـت عدم وجود خودهمبستگی و مشـکل واریـانس ناهمسـانی در جمـالت اخـالل مـدل       

 LGخطـی داراي دو رژیـم حـدي    هاي قبلـی اشـاره شـد، مـدل غیر     قسمتطور که در همان

) مقادیر بـاالي رشـد اقتصـادي   (متناظر با  HG) و شد اقتصاديمقادیر پایین نرخ ر(متناظر با 

  . خواهد بود

ي ضرایب در دو بخش خطی و غیرخطی از آزمون دار معنیبه منظور آزمون تفاوت در 

  نمایش داده شده است.  )4(والد استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

  

  آزمون برابري ضرایب مدل :)4جدول (

  داري سطح معنی  آماره آزمون  آزمون

  002/0  23/8  قید برابري ضرایب در بخش مدل خطی و غیرخطی

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

ي آماره آزمون والد مبنی بر برابري ضـرایب  دار معنیسطح )، 4(با توجه به نتایج جدول 

رایب یکسان نیستند. در ادامـه بـه آزمـون    ضدر بخش مدل خطی و غیرخطی رد شده و این 

ک ضرایب بخش مدل خطی و غیرخطی با اسـتفاده از آزمـون والـد پرداختـه     برابري تک ت

) نمایش 5و در جدول ( مورد ارزیابی قرار گرفته Fه شده که نتایج این آزمون براساس آمار

  است.  داده شده

دست آمده بیانگر این است که فرضیه صفر مبنی بر برابـري ضـرایب در بخـش    ه نتایج ب

) و رژیم حدي باال (مدل غیرخطی) رد شده است. با توجه به رژیم حدي پایین (مدل خطی

درصدي فرضیه  5است در سطح خطاي  05/0ي گزارش شده کمتر از دار معنیاینکه سطح 

فر مبنی بر برابري ضرایب رد شده و با استناد بـه نتـایج آزمـون والـد برابـري ضـرایب در       ص

  بخش خطی و غیرخطی رد شده است. 

ضریب توسعه مالی در بخش بانکی نسبت به بازار سرمایه بزرگ تر  با توجه به اینکه هم

مبنی بـر  ي ضرایب فرضیه صفر دار معنیو هم اینکه آزمون والد انجام شده در مورد مقایسه 
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شود که اثرگذاري بـازار پـولی نسـبت بـه بـازار       گیري می نتیجهبرابري ضرایب را رد کرده، 

محـور   وجه به اینکه اقتصاد ایران یـک اقتصـاد بانـک   سرمایه بر فقر بیشتر است. همچنین با ت

گذاري بیشتر بازار پولی نسبت ، از این رو، اثرو عمق بازار مالی در آن بسیار کم استاست 

تر بودن ضرایب شاخص توسعه  آزمون بزرگ ،به بازار سرمایه دور از انتظار نیست. در ادامه

  مالی نسبت به بازار سرمایه انجام شده است. 
  

  آزمون برابري تک تک ضرایب مدل رگرسیون :)5ول (جد

  متغیرها
آماره 

 آزمون

سطح 

  داري معنی

  004/0  24/6  یناخالص داخل دیبه تول یشده بخش بانک ایمه ینسبت اعتبارات داخل

  000/0  14/10  کل تسهیالتبه  یشده بخش خصوص ایمه ینسبت اعتبارات داخل

  011/0  56/5  یخالص داخلنا دیبازار سهام به تول جاري نسبت ارزش

  006/0  90/5  یناخالص داخل دیبازار سهام به تول معامالتنسبت ارزش کل 

  009/0  18/6  رشد اقتصادي

  019/0  28/4  نرخ دستمزد

  000/0  16/12  نرخ تورم

  004/0  45/6  بعد خانوار

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

  ): آزمون برابري تک تک ضرایب مدل رگرسیون6جدول (

  هامتغیر
آماره 

 آزمون

سطح 

  داري معنی

ی ناخالص داخل دیبه تول یشده بخش بانک ایمه ینسبت اعتبارات داخلبرابري 

  یناخالص داخل دیبازار سهام به تول جاري نسبت ارزشبا 
52/14  000/0  

کل تسهیالت با به  یشده بخش خصوص ایمه ینسبت اعتبارات داخلبرابري 

  یناخالص داخل دیلبازار سهام به تو جاري نسبت ارزش
85/8  009/0  

ی ناخالص داخل دیبه تول یشده بخش بانک ایمه ینسبت اعتبارات داخلبرابري 

  یناخالص داخل دیبازار سهام به تول معامالتنسبت ارزش کل با 
65/9  005/0  

کل تسهیالت با به  یشده بخش خصوص ایمه ینسبت اعتبارات داخلبرابري 

  یناخالص داخل دیسهام به تولبازار  معامالتنسبت ارزش کل 
14/17  000/0  

  هاي پژوهش منبع: یافته
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 یبتـر بـودن ضـرا    با استفاده از آزمون بزرگاست ) مشخص 6همانگونه که از جدول (

 یشـتر ب یبازار پـول  يآن است که اثرگذار یايگو یهنسبت به بازار سرما یشاخص توسعه مال

  .است یهاز بازار سرما

آنچـه بیشـتر در    ،پـایین اسـت   اقتصـادي هنگامی که نرخ رشـد   دهند، ها نشان می تحلیل

توسعه مالی در بازار پول، رشد اقتصادي، نـرخ تـورم،   متغیرهاي  ،شود لحاظ می فقرارزیابی 

با توجه بـه انتخـاب مـدل    است. هاي توسعه بازار سرمایه و نرخ دستمزد  بعد خانوار، شاخص

LSTR  نسـبت بـه    هـاي توسـعه مـالی    شـاخص  توان نتیجه گرفت کـه  ، میفقربراي تخمین

دهد. سرعت گذار بـین   از خود نشان می متفاوترفتاري  اقتصاديسطوح متفاوت نرخ رشد 

 89/2معـادل   (��g) زده شـده   با توجه به پارامتر گـذار تخمـین   اقتصاديرشد نرخ دو رژیم 

 ،پـایین باشـد   بـاال و  اقتصـادي نـرخ رشـد   دهد زمانی که  نشان می هاي این مقاله رابطه. است

رشـد  زمانی کـه نـرخ    ،متفاوت خواهد شد. به عبارت دیگر فقرگذاري متغیرها بر شدت اثر

  رفتار این تابع تغییر خواهد کرد.  ،درصد برسد 9/2 به حدود اقتصادي

 )LSTR1(مـدل   بـرآورد شـده،   K=1 همراه بـا  LSTR مدل براساسبا توجه به اینکه 

گیـري فـاز یـا دوره    بـه انـدازه  متغیـر گـذار   یرها را دارد. سازي رفتار متقارن متغقابلیت مدل

هـاي  تواند بـراي توصـیف فرآینـدهایی کـه ویژگـی     می LSTR1پردازد. مدل تغییرات می

ها از یک رژیم به رژیـم دیگـر متفـاوت بـوده (فرآینـدهایی کـه در        (دینامیک) آن پویایی

انتقال از یک رژیم بـه رژیـم    هاي رکودي دارند) وهاي رونق رفتاري متفاوت از دورهدوره

 ، مـدل همچنـین پذیرد، مدلی قابل اتکاء و مناسب باشـد.  صورت مالیم صورت می هدیگر ب

(K=2) LSTR2       براي شرایطی مناسب است که فرآینـد تعـدیل پویـا و در مقـادیر بـاال و

نشـان  رفتاري مشابه داشته و فقط در مقادیر میانی رفتاري متفاوت از خـود   متغیر گذار پایین

دسـت آمـده در سـطح    ه بـ  بیضـرا  یشود که تمـام  در مدل برآورد شده مشاهده میدهند. 

  از صفر دارند.  يدار یدرصد اختالف معن 10و  5 يخطا

فقـر داشـته   بـر   يدار معنیو  منفی ریتاثو بازار سرمایه  یهاي توسعه بانک شاخص بیضر

ورد آتوان زمینه بـر  ها می کارایی آنهاي مالی و  در ایران با افزایش ابزاربر این اساس است. 

ورد و از این طریق به کاهش فقر کمک آبسیاري از افراد را فراهم  احتیاجات اولیه و رفاهی

توان بیـان کـرد کـه     با توجه به منفی بودن تاثیر توسعه مالی و رشد اقتصادي بر فقر می. کرد

در وضعیت رفـاهی و کـاهش    افزایش توسعه مالی منجر به رشد اقتصادي و به تبع آن بهبود
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 یابد که این یعنی با افزایش توسعه مالی، رشد اقتصادي در ایران افزایش می ؛شود در فقر می

هاي اقتصادي و تولید با افزایش کارایی توسعه مالی نیز دور از  نتیجه با توجه به رونق فعالیت

  نیست.  ارظانت

ي دار معنـی تصاي نیز تاثیر منفی و در مدل برآورد شده متغیرهاي نرخ دستمزد و رشد اق

اند این در حالی است کـه متغیرهـاي نـرخ تـورم و بعـد خـانوار تـاثیر مثبـت و          بر فقر داشته

ي بر فقر دارند و مقادیر باالي نرخ تورم و افزایش در بعد خانوار منجر بـه افـزایش   دار معنی

  شود.  در فقر می

 یمـال  يهـا  سـتم یستـوان بیـان کـرد کـه      یدرمورد تاثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابري مـ 

در بهبود  یاساس ینظارت، معامالت و اطالعات، نقش يهانهیهز کاهش قیاز طر افتهی توسعه

 یمین مـال او تـ  ییکارآمـد بـا شناسـا    یمـال ي هـا  کنند. نظـام  می فایا یمال يگر واسطه فهیوظ

ـ مناسب کسب و کار، تجه يهافرصت و  سـک یر يسـاز  انـدازها، پوشـش و متنـوع   پـس  زی

گـذاري   هـاي سـرمایه   تسهیل مبادالت کـاال و خـدمات موجـب گسـترش فرصـت      نیهمچن

 يارتقامنابع،  صیبا بهبود تخص تیدر نها یمال ستمیدر س ییکارا شیافزا همچنین. شوند می

آورد.  یرا فراهم م يموجبات رشد باالتر اقتصاد ه،یدر انباشت سرما عیگذاري و تسر سرمایه

 لیرا کاهش داده و با تسه یخارج یمین مالاکارآمد موانع ت یمال يها ستمیس عالوه بر این،

ـ تول يواحـدها  یدسترس طیشرا گسـترش   نـه یزم ،یخـارج  يهـا  هیبـه سـرما   یو صـنعت  يدی

  . سازند یرا فراهم م شتریب ياقتصادگذاري و رشد  سرمایه

از هـایی   شـود کـه بخـش    ی منجر به این مـی مال ستمیتوسط س گرفته صورت يهاتالش

انـد،   مالی محروم مانـده  خدمات ریسا ومقرون به صرفه  يهابه اعتبار یدسترس اقتصاد که از

در جهان  ریاست که اکثر مردم فق نیا تیواقعتوانایی دستیابی به منابع مالی را داشته باشند. 

 يهاتیاست که محدود نیا تر ندارند. چالش بزرگ داریپا یبه خدمات مال یهنوز دسترس

  . کندیم محروم یمال منابع به کامل یدسترس از را مردم از یبزرگ بخش یمال

 
  گیري یجهتن بندي و جمع -5

گسترش فقر و نابرابري درآمدي به دلیل ناتوانی بازار مالی در تخصیص منابع مـالی در بـین   

م افتد. ناتوانی بازار اعتبار به این معنی است که مـرد  هاي مختلف و خانوارها اتفاق می بخش

دهنـده   هاي ارتقا هاي انسانی و فیزیکی از فرصت گذاري در سرمایه قادر نیستند براي سرمایه
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برداري کنند. با کاهش تولید نهایی سـرمایه، کـاهش محصـول ناشـی از نـاتوانی       رشد، بهره

اي که هر چه نسبت افراد فقیر در اقتصاد بیشتر  بازار براي افراد فقیر بیشتر خواهد بود به گونه

تـر   نابرابري درآمد بیشتر شده و رشد اقتصادي کمتـر و عملکـرد نظـام مـالی ضـعیف      ،شدبا

(پارك  شود. بر این اساس، توزیع ثروت بخش مکمل رشد اقتصادي و کاهش فقر است می

  . )2015، 1و مرکادو

کنند که ارتباط بین شمول مالی، فقـر، نـابرابري و رشـد     تئوري و شواهد تجربی بیان می

رشد شاخص شمول مالی منجر به کـاهش فقـر و    ،طرفه است. به عبارت دیگر اقتصادي دو

بـا کـاهش فقـر و نـابرابري      شـود. همچنـین   مـی نابرابري و افزایش رشد اقتصـادي کشـورها   

یابد کـه   درآمدي، دسترسی افراد به منابع مالی و امکان استفاده از خدمات مالی افزایش می

  شود.  منجر به افزایش شمول مالی می

هاي توسعه مالی بر فقر نسبی منـاطق شـهري در   هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر شاخص

فقـر و  . بـود ) STRبـه روش رگرسـیون انتقـال مالیـم (     1368-1396ایران در دوره زمـانی  

روي بشـر قـرار    ترین مسائلی اسـت کـه همـواره پـیش     همشکالت ناشی از آن یکی از پیچید

-گیري این پدیده ناشی از عملکرد نظـام  وده است. شکلمانعی براي توسعه پایدار ب داشته و

عوامل مختلفی بر آن اثر گذار  ،بوده و در شرایط زمانی و مکانی متفاوت هاي جامعه بشري

  بوده است. 

هـاي  منـدي گـروه  اقتصادي علت اصلی فقر را درآمدهاي پایین و عـدم بهـره   هاينظریه

داننـد. بررسـی فقـر و     هـاي مولـد مـی   لیتبراي کسب درآمد و فعا هاي الزمفقیر از فرصت

 ،اقتصاديهاي  بخشهاي  ییمختلف اهمیت دارد. نارسا هايعوامل تاثیرگذار بر آن از جنبه

عوامل اجتماعی و اقتصادي موجب شده تـا   تغییرات جمعیتی و سایر ،بیکاري شدید ،رکود

هـاي موجـود در   تمحـروم از پیشـرف   خانوارهاي فقیر در اکثر کشورها فقیرتر شده و اقشار

آن و همچنـین ارائـه    توجه به موضوع فقر و عوامل موثر بـر  بنابراین،جامعه بهره مند نشوند. 

  کند.  راهکارهایی براي کاهش آن ضرورت پیدا می

انـد کـه    هاي مختلف بررسی و به این نکته اشاره کرده جنبه اقتصاددانان معضل فقر را از

هرگونه ابزار یـا روشـی    ،کننده براي فقر است. بنابراین تعیین اي مهم و رشد اقتصادي مولفه

پـس توسـعه بخـش مـالی     . بر فقر نیـز تـاثیر دارد   که بر آن اثرگذار باشد به طور غیرمستقیم

                                                                                                              
1- Park and Mercado 
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مولد هاي  فعالیت الزم براي کسب درآمد وهاي  تواند با ایجاد فرصت راهبردي است که می

اقتصادي  ح کالن با اثرگذاري بر رشدفقر تاثیرگذار باشد. همچنین در سطوهاي  بر شاخص

  به طور غیرمستقیم نیز زمینه کاهش فقر را فراهم آورد. 

هاي باال و پـایین رشـد اقتصـادي     یانگر این بود که در نرخب از این پژوهش نتایج حاصل

نسـبت بـه    هـاي توسـعه مـالی    شـاخص اثرگذاري بهبود توسعه مالی بر فقر متفاوت اسـت و  

دهد. سرعت گذار بـین   از خود نشان می متفاوترفتاري  اقتصاديد سطوح متفاوت نرخ رش

درصـد   55/2با توجه به پارامتر گذار تخمین زده شـده معـادل   اقتصادي رشد نرخ دو رژیم 

شـدت اثرگـذاري    ،باشـد حد تعیـین شـده   باال و پایین  اقتصادينرخ رشد زمانی که و  است

رشـد  زمـانی کـه نـرخ     ،بـه عبـارت دیگـر   متفاوت خواهد شد.  فقربر  ي توسعه مالیمتغیرها

  . رفتار این تابع تغییر خواهد کرد ،درصد برسد 9/2به حدود  اقتصادي

تـاثیر   ،درصـد  9/2 هاي رشد کمتر از بیانگر این موضوع است که در نرخهمچنین نتایج 

 هاي رشـد بـاالي   بهبود توسعه مالی بر کاهش فقر کمتر از زمانی خواهد بود که اقتصاد نرخ

ي دار معنـی دسـت آمـده و سـطح    ه ضـرایب بـ   عالوه بر ایـن، کند.  را تجربه میدرصد  9/2

گویاي این است که شدت اثر گذاري توسعه مالی در بخش بـانکی  ، متغیرهاي توسعه مالی

دست آمـده از ایـن مطالعـه    ه تایج ب. ناستنسبت به بخش بازار سرمایه بر فقر در ایران بیشتر 

الـدین   )، صـالح 1993( 2) و گـالور و زیـرا  1990( 1انویـک جوگویاي ادعاي گـرین وود و  

) و حسـنوند و نـادمی   1395)، آذري کیان و دیزجی (2018)، یانسی (2017)، کهو (2014(

  ) در مورد ارتباط غیر خطی بین توسعه مالی و فقر است. 1396(

نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که رشد اقتصادي و نرخ دستمزد حقیقی تاثیر 

منفی بر فقر داشته و نرخ تورم و بعد خانوار تاثیر مثبت بر فقر دارند. بر این اساس و بـا  

توجه به اینکه بخش بانکی تاثیر بیشتري نسبت به بخش سرمایه بر کـاهش فقـر دارنـد،    

هـاي   تنظیم سیاسـت ش فقر، به منظور کاهگذاران  سیاستشود اولویت اول  پیشنهاد می

و با نرخ بهره بسیار پایین در اختیار فقرا قرار  الت هدفمندبانکی در جهت اعطاي تسهی

خواهی و اخذ وثیقه براي افراد کم درآمد تسهیل  هاي تضمینگیرد. عالوه بر این، روش

هاي اعتبـارات خـرد    گذاري و صندوق هاي سرمایه کننده، بیمه شود و نهادهاي ضمانت

                                                                                                              
1- Greenwood and Jovanovich 
2- Galor and Zeira 
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قیر توسط دولـت بیمـه شـوند و در    هاي اخذ شده توسط افراد ف توسعه یابند و تمام وام

نهایت گسترش تعداد شعب بانکی در مناطق فقیرنشین و حاشیه شهرها توسـعه یابنـد و   

سـرمایه   بـازار  به افراد تمامی دسترسی امکان ایجاد ویژه به سرمایه بازار گسترش سپس

 بـه  و مـالی  بخش وضعیت بهبود منظور به که دیگري باشدهاي  اقدام جمله از تواند می

  فقر در ایران منجر خواهد شد.  کاهش میزان آن دنبال

  

  

 
  

   



  1399، تابستان 77شماره ، سال بیستم، پژوهشنامه اقتصادي علمی فصلنامه 160

 

 

 

 

  منابع

  فارسی -الف

ــان، حســین ــر در  « ،)1395دیزجــی، منیــره ( و آذري کی ــر فق بررســی تــاثیر توســعه مــالی ب

 . 66-55 صفحات ،6 شماره ،اقتصاد کاربردي ،»کشورهاي در حال توسعه منتخب

بررسی تاثیر توسعه بازار مـالی بـر رشـد    « )،1388( سید محسن، پور اکبریان، رضا و حیدري

، سال نهـم،  فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي ،»1386-1345هاي  اقتصادي در ایران طی سال

 .  63-43شماره سوم، صفحات 

 ،»اثرات توسعه ي مالی بر کاهش فقـر در ایـران  « ،)1396( یونس، نادمی، داریوش، حسنوند

 . 60-35، 52دوره ، تحقیقات اقتصادي

برابــري در  ثیر توســعه مـالی بــر فقـر و نــا  اتــ«، )1393ی ســید مهـدي، خزائــی صـادق(  حسـین 

-1، 16سـال چهـار، شـماره     فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادي. ،»هاي عضو اکو کشور

22. 

بررسـی رابطـه بـین فقـر و توسـعه مـالی در       «)، 1392دل انگیزان، سهراب، سنجري، فرهـاد ( 

، سـال سـیزدهم،   قتصـادي (رشـد و توسـعه پایـدار)    فصلنامه پژوهشـهاي ا ، »اقتصاد ایران

 . 89-65شماره اول، 

تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشـورهاي گـروه   «)، 1392شاه آبادي، ابوالفضل، امیري، بهزاد (

 . 42-27، 4، سال هجدهم، ریزي و بودجه برنامه، »دي هشت

ثیر توسـعه  اتـ«، )1388، مجیـد (آقـایی خونـدابی عصاري آرانی، عباس، ناصري، علیرضـا و

هـاي اقتصـادي    فصـلنامه پـژوهش   ،»عضـو اوپـک   يمالی بر فقر و نابرابري در کشـورها 

  .51-29،  3سال نهم، شـماره  ،هاي رشد و توسعه پایدار) (پژوهش

در اسـتان   یروزه گوشـت  یـک ماهانه جوجـه   یمتق ینیب پیش«) ، 1390( ، محمدزاده قهرمان

   .210-183، 4سال پنجم، شماره ، ياد کشاورزفصلنامه اقتص، »یشرق یجانآذربا

 یاثرات توسـعه مـال   یقیتطب یبررس « ،)1395( یامک، سفرد یشکوه و یرناصرم ،یره میرباقري

رشـد و   يهـا  فصـلنامه پـژوهش    ،»یمنتخب اسـالم  يدرآمد و فقر در کشورها یعبر توز

  .97-112، 25شماره   ،، سال هفتميتوسعه اقتصاد

  

 



 161... یرانا يدرمناطق شهر یبر فقر نسب یاثرات توسعه مال یبررس

 
 

 

 

 

 

 

 

  انگلیسی -ب

Akhter, S. & Daly, K (2009). “Finance and Poverty: Evidence from 
fixed effect vector decomposition”.  Emerging Markets Reviwe 
10(3):191-206. 

Batuo, M. E., Guidi, F. & Mlambo, K (2010). “Financial Development 
and Income Inequality: Evidence from African Countries”. African 
Development Bank 2010(44):1-27. 

Beck, T., Levin, R. & Loayza, N (2007). “Finance and the source of 
Growth”. Journal of Financial Economics, 12(1): 26-49. 

Ho, S.Y., Odhiambo, N.M (2011). “Finance and Poverty Reduction in 
China: An Empirical Investigation”. International Business & 
Economics Research Journal – August 2011.10(8): 103-114. 

Ho, Sin-Yu. & Njindan Iyke, Bernard (2018).Financial Development, 
Growth and Poverty Reduction: Evidence from Ghana MPRA 
Paper 87121, Germany, University Library of Munich (87) :2-6. 

Honohan, P (2004). Financial development, growth and poverty: how 
close are the links? World Bank Policy Research Working Paper 
(3203) , 5-18. 

Jalilian, H., & Kirkpatrick, C. (2002). Financial development and  
poverty reduction in developing countries. International Journal of 
Finance & Economics,7(2), 97-108. 

Kappel, V. (2010). The effects of financial development on income 
inequality and poverty . CER-ETH -Center of Economic Research 
at ETH Zurich, Working Paper, (10/127). 

Keho, Y. (2017), Financial Development and Poverty Reduction: 
Evidence from Selected African Countries, International Journal of 
Financial Research, Vol 4, PP 12-28. 

Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views 
and agenda. Journal of Economic Literature,35 (2), 672 -688. 

Levine, R. (2003), Financ and Growth: Theory, Evidence and 
Mechanisms, Journal of Economic Growth, 12(1),1-107. 

Levine, R. (2008). Finance and the poor. The Manchester School 76, 
 1- 13. 

Quartey, P. (2005). Financial sector development  , savings 
mobilization and poverty reduction in Ghana (No. 2005/71). 
Research Paper, UNUWIDER, United Nations University (UNU). 

Rajan, R., Zingales, L. (2003), Saving capitalism from the capitalists: 
Unleashing the power of financial markets to create wealth and 



  1399، تابستان 77شماره ، سال بیستم، پژوهشنامه اقتصادي علمی فصلنامه 162

 

 

 

 

spread opportunity. Random House Business Books. New York, 
8.6. 

Ravallion, M. (2001), Growth, inequality and poverty: Looking 
beyond average. World Development, 29 (11), 1803 -1815. 

Salah Uddin, G., M. Shahbazi, M.  Arouri & F. Teulon (2014), 
Financial Development and Poverty reduction nexus: A 
conintegration and causality analysis in Bangladesh, Economic 
Modeling. No. 36, PP. 405-412. 

Shaw, E. (1973). Financial Deepening in Economic Development. 
New York: Oxford. 

YOUNSI, Moheddine & BECHTINI, Marwa, (2018). “Economic 
Growth, Financial Development and Income Inequality in BRICS 
Countries: Evidence from Panel Granger Causality Tests”, MPRA 
Paper 85182, University Library of Munich, Germany. 


