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 چکیده

ادی و اجتماعی ترين عناصر اثرگذار بر سطح زندگی اقتصفقر يکی از مخرب ،در میان اقشار مختلف جوامع

تر درآمدها اهداف توسعه اقتصادی کشورها، توزيع عادالنه ترينمهميکی از  ،از طرفی. شودمیمردم تلقی 

وب و کاهش سطح فقر است. توسعه مالی يکی از مؤثرترين ابزارها در جهت نیل به اين اهداف محس

 گذارانسیاستجا که بر کاهش نابرابری درآمد موثر است. از آنمستقیم  و به طور مستقیم و غیر شودمی

. رسدمیبین توسعه مالی و فقر مهم به نظر بررسی ارتباط  ،ايی برای کاهش فقر هستندههمواره به دنبال راه

 0999-0982توسعه مالی بر سطح فقر در طول دوره زمانی  تأثیرسعی شده است  حاضر در پژوهش ،بنابراين

آمده حاکی از اين است که  برای کشورهای عضو کنفرانس اسالمی مورد بررسی قرار گیرد. نتايج بدست

رهای مورد بررسی در قسمت صعودی اين دارد و بیشتر کشوسطح فقر  معکوس با Uرابطه توسعه مالی 

در  توسعه مالی بر کاهش فقرمؤثرتر گذاری تأثیر نشان دادند کهساير برآوردها  ،از طرفی قرار دارند. منحنی

بیشتر  تردارای حاکمیت قانونی قوی همچنین کشورهای سطح درآمد باال و متوسط و دارایکشورهای  میان

  .است

 . سازمان کنفرانس اسالمی، تابلويی هایداده توسعه مالی، فقر، کلیدی: واژگان

Keywords: Poverty, Financial Development, Panel Data, Islamic 

Conference Organization.  
JEL Classification: I30, G20, C23.  
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 مقدمه -1

ترين عناصر اثرگذار بر سطح زندگی اقتصادی و در میان اقشار مختلف جوامع، فقر يکی از مخرب

اهداف اقتصادی و  ترينمهمو همواره کاهش سطح فقر يکی از  شودمیاجتماعی مردم تلقی 

مطالعات تجربی  ،بوده است. از سوی ديگر گذارانسیاستسیاسی مورد توجه اقتصاددانان و 

درآمد و فقیر اين کشورها از مک هایگروهحال توسعه حاکی از اين است که غالباً  کشورهای در

اند و سطح درآمد افراد فقیر روز به روز کاهش يافته ای نبردهمنافع ناشی از رشد سالیان گذشته بهره

 اند.و فقیرتر شده

نیروی کار به توزيع نابرابر عالوه بر تفاوت در بازدهی  درآمدها نابرابر توزيع اصلی عامل

. تمرکز ثروت در دست گروه محدودی باعث شده اين افراد شودمیتولیدی نیز مربوط  هایثروت

خش مالی و گسترش ابزارها و که با توسعه ب ،سهم بیشتری از تولید ملی را از آن خود سازند

توان اين تمرکز ثروت را کنترل کرده و امکانات بیشتری در اختیار افراد با های مالی، میواسطه

 :8939 محمدی، عربیار و )سالم خود را از تولید ملی افزايش دهند درآمد پايین قرار داد تا سهم

803.)  

)جابری  باشدمی مالی ابزارهای و نهادها بازارها، شامل مالی بخش يا نظام توسعه حقیقت، در

های توسعه مالی شامل آزادسازی مالی، تعمیق مالی، کانال .(892 :8938خسروشاهی و همکاران، 

گذار هستند )ابوترابی و رشوند، که بر کارايی نظام مالی اثهای مالی میمديريت ريسک و نوآوری

 مالی هایسیستم مناسب عملکرد که دهدمی نشان مالی و اقتصادی مطالعات(. 8939همکاران، 

 نتیجه در و اقتصادی کارآيی افزايش فیزيکی، سرمايه انباشت افزايش برای ایبالقوه عامل تواندمی

 مسیر بهترين به اضافی سرمايه شودمی باعث کارا مالی سیستم زيرا باشد. بلندمدت اقتصادی رشد

 عوامل از يکی بنابرايناش هدايت شود و در جهت توزيع عادالنه درآمد حرکت کند، استفاده

  (.9 :0989، 8)باتو و همکاران شودمیمالی محسوب  توسعه درآمد، توزيع بر مؤثر

کمبود دسترسی افراد به اعتبارات مالی منجر به ايجاد يک (، 0999) 0و گاتی دهجیاطبق ديدگاه  بر

 توسط مالی خدمات توان ارائهمالی می که با توسعه ،شودمیفقر همیشگی در سطح جامعه 

شوند.  مندبهره خدمات از وسیعی انتخاب يک از جامعه افراد همه تا ،داد مالی را افزايش مؤسسات

 یبرا یخدمات مال یدسترس شيافزا )از طريق میبه طور مستق تواندمی یتوسعه مال در مجموع،

                                                           
1. Batuo (2010) 
2. Dehejia and Gatti (2003) 
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سطح فقر را تحت  ی(رشد اقتصاد شيافزای و مال یهاسمیبهبود مکان)از طريق  میمستق ریو غ (افراد

 (.8938آبادی، )شاه دهدقرار تأثیر 

های عمومی اگرچه همه کشورها در يک دوره زمانی طوالنی سیاست( معتقدند 0999) 8کز و گون

آورند، اما نابرابری هنوز برای تعدادی از مختلفی را برای کاهش نابرابری به اجرا در می

های انجام شده هنوز در . با وجود کوششه صورت چالش جدی باقی مانده استاقتصاددانان ب

کشورهای جهان، که اغلب کشورهای کم درآمد يا با درآمد متوسط هستند، توزيع درآمد  اکثر

 0کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی. در اين میان باشدمیبین خانوارها به شکل ناعادالنه 

(OICبه عنوان جامعه آماری اين پژوهش، که دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان م ) لل

 . باشدمیاين قاعده مستثنی ن ازاست، متحد 

 29شده و شامل تأسیس  8303در سال  المللیس اسالمی به عنوان يک سازمان بینسازمان کنفران

د و کشور اسالمی است که به دنبال يکپارچگی اقتصادی و اجتماعی و تامین امنیت و رفاه مردم خو

پنجم جمعیت جهان را تشکیل يک  باشند. کشورهای عضو اين سازمان، حدودديگر مسلمانان می

سیاسی نقش بارزی را در عرصه  های اقتصادی وکه قادرند از طريق همکاری به طوری دهند،می

های آسیا، افريقا، اروپا و از لحاظ گستره جغرافیايی در قارهالمللی ايفا نمايند. اين سازمان بین

 .شودمیای محسوب منطقهيک سازمان فراامريکا پراکنده شده است و در واقع 

همواره به  گذارانسیاستها کاهش فقر است و با توجه به اينکه همواره يکی از اهداف دولت

هايی برای کاهش آن هستند، بررسی ارتباط بین توسعه مالی و فقر برای دنبال يافتن راه

مالی و با با هدف بررسی نقش توسعه  حاضر پژوهش ،بنابراين رسد.مهم به نظر می گذارانسیاست

بر سطح فقر مؤثر اين کشورها، سعی در بررسی عوامل  9لحاظ سطوح درآمدی و حاکمیت قانونی

  دارد. 0999-0982در طول دوره زمانی 

، به بیان مبانی نظری ش دومدر بخ شده است کهدر ادامه، ساختار مقاله بدين صورت سازماندهی 

و در بخش سوم چارچوب نظری مدل معرفی  شودمیمرتبط با سطح فقر و توسعه مالی پرداخته 

گیری و شده است. سپس در بخش چهارم نتايج حاصل از برآوردها ارائه گرديده و در پايان نتیجه

  پیشنهادات مطرح شده است.

                                                           
1. Köse and Güven (2007) 
2. Organization-of-Islamic-Conference 
3. Rule of Law  
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  مبانی نظری -2

فقر به معنی محرومیت مادی است، وضعیتی است که رفاه فرد يا خانوار در سطحی کمتر از سطح 

( قرار ه نامناسب و شرايط زندگی نامناسب)زندگی با درآمد پايین و مصرف اندک، تغذياستاندارد 

و توسعه مالی است  ،به کاهش سطح فقر در جامعه کمک کند تواندمیيکی از عواملی که دارد. 

ای الزم برای کسب همد از فرصتدرآکم هایگروهمندی ه عنوان يک ابزار اساسی جهت بهرهب

 های مولد معرفی شده است. درآمد و فعالیت

مستقیم، با  توسعه مالی به طور مستقیم، با افزايش دسترسی خدمات مالی برای افراد و به طور غیر

های مالی و افزايش رشد اقتصادی بر فقر اثرگذار است. در فرآيند توسعه مالی، افراد بهبود مکانیسم

کنند )گولیامونت و با هزينه کم پیدا میجامعه قابلیت دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی را 

سطح فقر و نابرابری درآمدی در زير بیان  کاهش بر مالی بخش توسعه اتاثر(. 1 :0992، 8کپودار

  :شده است

 معکوس طريق از مالی توسعهتوسعه مالی بر سطح فقر بدين صورت است که  مستقیمتاثیر  -8

 مختلف هایگروه بین اطالعات تقارن ايجاد همچون مالی بازارهای شکست داليل کردن

 بیمه، و ضمانت خدمات بهبود کوچک، گیرندگانوام به وام دادن ثابت هزينه کاهش اجتماعی،

انداز بیشتر و پس خدمات به دسترسی افزايش بهره، نرخ کاهش فقرا، کارای هایدارايی تقويت

 تواندمی مالی، خدمات از برخورداری سرعت افزايشو  خانوارها، نقدينگی افزايش ،ترراحت

فقر و کند و موجب کاهش  فراهم رسمی مالیه به دسترسی جهت فقرا برای را مناسب زمینه

  (.90 :8930سنجری،  و انگیزاننابرابری درآمد شود )دل

نهادهای مالی با  توان گفت کهتوسعه مالی بر سطح فقر می مستقیم غیر در بررسی تاثیر -0

 گذاریسرمايهبرای  یو فراهم کردن وجوه گذارانسرمايهکنندگان به اندازپسه از انتقال وجو

دهندگان و کنندگان و واماطالعات برای قرض مولد از يک طرف و با کاهش عدم تقارن

بر  بیشتر تأثیرگذاریموجب  ،اقتصادی از طرف ديگر هایبخشتخصیص وجوه مالی به مولدترين 

ر نتیجه بر شکاف که د ؛شوندافزايش کارايی و رفاه اقتصادی میرشد اقتصادی و تسريع آن و 

 (.899 :0988، 0)هو و اوهیامبو خواهد بودمؤثر درآمدی 

                                                           
1. Guillaumont and Kpodar (2005) 
2. Ho and Odhiambo (2011) 
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که د، دنبینی کرخطی بین توسعه مالی و نابرابری را پیش ( رابطه غیر8339) 8گرينوود و جووانوويچ

اثر توسعه مالی به سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، به دلیل در آن 

توانند به خدمات مالی دسترسی داشته ، تنها افراد غنی می0ثابت پیوستن به ائتالف مالی هایهزينه

م يابد، سیستطور که اقتصاد توسعه میهمان ؛شودمیتر نتیجه نابرابری درآمد گسترده باشند، در

کند؛ زيرا سرمايه انسانی به عنوان تر و مقرون به صرفه را برای فقرا فراهم میمالی در دسترس

 4گالور و مواو( و 8339) 9. گالور و زيیراشودمیی رشد، جايگزين سرمايه فیزيکی محرک اصل

تعمیق ها نشان دادند که ی خطی بین توسعه مالی و توزيع درآمد را ادعا کردند. آن( رابطه0994)

 هایگروههای سرمايه انسانی و انباشت سرمايه محدوديت اعتباری را به نفع از طريق کانال، 2مالی

  (.4 :0980، 0یور و ژانگ)ناک کندکم درآمد آسان می

در نقش اساسی توان گفت که يک سیستم کارآمد توسعه مالی لی میتوسعه بخش مادر اهمیت 

سازی بهینه های خارجی ورود و تجهیز سرمايه، تشويق وگذاریسرمايهتجهیز منابع مالی برای 

متنوعی است، اما  هایبخشساختار مالی هر کشور دارای اگرچه کار تخصیص منابع دارد. ازوس

 :باشدمیند وجهی است و شامل ابعاد زير توسعه مالی مفهومی چبه طور کلی 

، به دلیل اينکه نقش مهمی در فرآيند بانکیاندازه، ساختار و کارايی بخش  پولی و بانکی: -8

به عنوان کند؛ سازی ريسک ايفا میو متنوع گذاریسرمايههای اندازها، شناسايی فرصتتجهیز پس

  .توسعه مالی در نظر گرفته شده استاز  یمستقلبُعد 

لی ی فرامرزی منابع ماجايجايگاه نظام مالی داخلی در جابه آزادی و باز بودن بخش مالی: -0

های مالی يا ابزارهای ارزی ج سرمايه، محدوديت مبادله دارايیورود و خرو بُعدکند. اين را بیان می

 کند.ارجیان و افراد مقیم را بررسی میخ

ن و همچنین شکست بخش: به دلیل وجود اطالعات نامتقار يکمقررات و نظام حاکم بر  -9

 .باشدمیهای مهم توسعه مالی از جنبهبُعد های مالی، اين بازار در مبادله

                                                           
1. Greenwood and Jovanovic (1990) 
2. Financial Coalition 
3. Galor and Zeira (1993) 
4. Galor and Moav (2004) 
5. Financial Deepening 
6. Naceur and Zahng (2016) 
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های مالی سیاسی در کیفیت خدماتی که موسسه ظرفیت و محیط نهادی: فضای قانونی و -4

ت، کیفیت ديوان ای دارد. کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیکننده، نقش تعییندهندارائه می

  گذارد.میتأثیر ت در عملکرد سیستم مالی پذيری دولساالری و مسئولیت

ساختار مالی يک کشور از بازارها و محصوالت مالی مختلف تشکیل توان گفت که در مجموع می

هاگن و برگیرد )های الزم توسعه مالی را درتمام جنبه تواندمیشده است و چند معیار محدود ن

 (.90 :0984، 8ژانگ

ولی اکثر د، نکنفراهم می و فقر نتايج متناقضی را در مورد رابطه توسعه مالی و نابرابری هانظريه

برای مثال، . شودمیدهند که توسعه مالی منجر به کاهش فقر و نابرابری مطالعات تجربی نشان می

 2همکاران(، لی و 0994) 4(، هانوهن0999و  0994) 9همکاراناز بک و  0شواهد بین کشوری

 تواندمیخصوصی خش ( نشان دادند که گسترش اعتبارات ب9990) 0(، و راجان و زينگالس8331)

و نابرابری درآمدی را کاهش دهد و ديدگاه گرينوود و  شود فقرادرآمد  باعث افزايش سطح

. يک تشابه اين مطالعات تجربی استفاده از نسبت اعتبارات شودمی( رد 8339جووانوويچ )

توسعه مالی را بُعد . چنین شاخصی استاز توسعه مالی  به عنوان شاخصی ،GDPخصوصی به 

باعث کاهش فقر شود، زيرا امکان  تواندمیبايد توجه نمود که صرف توسعه مالی ن. دهدمینشان 

ای باشد که دسترسی افراد فقیر را به بازارهای مالی محدود کند و يا دارد که توسعه مالی به گونه

حتی منجر به افزايش فقر نیز  تواندمیهای برابر اقتصادی شود که اين کار باعث کاهش فرصت

  گردد.

نابرابری مندان ( دريافتند که يکپارچگی مالی، با منفعت بردن ثروت0988) 9همکارانکانیدا و 

باز بودن حساب سرمايه تأثیر ( 0982) 1کند. به طور مشابه، فیوسری و النگانیدرآمد را تشديد می

نابرابری  تواندمیهای مالی داخلی و دريافتند که آزادسازی سیستم را بررسی کردندبر نابرابری 

یور و کنا ؛0993، 3ژوانگ) مدت، بدتر کندمدت و هم در میاندرآمد را، هم در دوره کوتاه

توان اذعان داشت می(، 0999طبق ديدگاه راجان و زينگاالس ) همچنین بر (.4 :0980ژانگ، 

                                                           
1. Hagen and Zhang (2014) 
2. Cross-Country 
3. Beck and others (2004 & 2007) 
4. Honohan (2004) 
5. Li (1998) 
6. Rajan and Zingales (2003) 
7. Kunieda (2011) 
8. Furceri and Loungani (2015) 
9. Zhuang (2009) 
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های اعطای اعتبارات موجب افزايش تخصیص اعتبارات با کاهش محدوديت تواندمیتوسعه مالی 

تر باشند، دسترسی به اعتبارات هرچه بازارهای مالی رقابتید بیشتر و به تبع آن فقیران شود و به افرا

  .تر و بیشتر خواهد بودآسان

کاهش الی در جهت گذاری توسعه متأثیر به عنوان کانالی برای تواندمیاز مواردی که  ديگر يکی

برطبق حاکمیت قانونی . (2 :0980ناکیور و ژانگ، ) باشد، حاکمیت قانونی است مطرحسطح فقر 

که دولتمردان و شهروندان يک کشور است ( در واقع میزان احترام عملی 8330) 8ديدگاه بارو

قضايی،  تأمینبر  تأکید. قائل هستند ،با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختالف ،برای نهادهايی

های فیزيکی و با حمايت از حقوق دارايیمنصف، ها و قضات عادل و و تقويت دادگاه حفظ

های نوآورانه و مبتکرانه را در فعالیت گذاریسرمايههای اجرای قراردادها انگیزهفکری و ضمانت 

حاکمیت قانون تضمین حقوق  ،همچنین ؛(829 :8930آبادی و همکاران، )شاه دهدمیافزايش 

های گذاریسرمايهه مالکیت و حسن اجرای قراردادها و هدايت صحیح منابع را به دنبال دارد که ب

در راستای افزايش درآمد و باال  تواندمیو  (30 :8934)شاکری و همکاران،  شودمیمولد منجر 

 واقع شود.مؤثر بردن سطح کیفی زندگی مردم 
 

 پیشینمطالعات  -2-1

( تاثیر توسعه مالی را با شاخص اعتبارات خصوصی بر سطح فقر و 0988) 0فاووی و ابیدويی

های بدست آمده از تحقیق نشان داد ی جنوبی بررسی کردند. يافتهانابرابری برای کشورهای آفريق

رهای اين حال متغیکه اعتبار خصوصی هیچ تاثیر قابل توجهی بر کاهش فقر اين کشورها ندارد. با 

انگیزه الزم برای کاهش سطح فقر را به دنبال داشته اند توانسته کنترل تورم و آزادسازی تجاری

  باشند.

کشور نمونه و در طول دوره  02( به بررسی توسعه مالی و نابرابری درآمدی در 0988) 9کیم و لین

صورت  ایتانهآسپرداختند. در اين پژوهش برآوردها با استفاده از روش  8309-0992زمانی 

توسعه مالی بر نابرابری درآمدی به طور تأثیربینی پذيرفت. نتايج بدست آمده نشان داد که پیش

ها منافع توسعه مالی تنها زمانی طبق ديدگاه آن اساسی به سطح مرحله توسعه مالی بستگی دارد. بر

                                                           
1. Barro (1996) 
2. Fowowe and Abidoye (2011) 
3. Kim and Lin (2011) 
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ز اين مرحله توسعه توسعه مالی رسیده باشد. بعد ا ایآستانهکه يک کشور به سطح  دهدمیرخ 

که کمترين میزان به اين نتیجه رسیدند کاهش نابرابری درآمد شود. همچنین  سبب تواندمیمالی 

 .شودمیشرطی برای کاهش نابرابری درآمد محسوب به عنوان پیش تواندمیتوسعه مالی 

در طول دوره کشور و  849برای  فقرشواهدی بر ارتباط بین توسعه مالی و  (0980ناکیور و ژانگ )

از جمله دسترسی به منابع  توسعه مالی ابعاد مختلفدر اين پژوهش . ارائه دادند 8308-0988زمانی 

نتايج بدست آمده  .نظر گرفته شده است دردر سه مدل مختلف مالی، کارآيی، ثبات، و آزادسازی 

فقر دارد، ساير  اين است که بجز شاخص آزادسازی مالی که تمايل به تشديد نابرابری وحاکی از 

توانند به طور معناداری نابرابری درآمد و فقر را کاهش دهند. همچنین در اين ابعاد توسعه مالی می

توسعه شاخص توسعه بخش بانکی بر نابرابری و فقر نسبت به شاخص قابل توجه  تأثیرپژوهش 

  .قرار گرفتتأيید بازار سهام مورد 

-زمانی )تجاریتوسعه مالی و آزمون فرضیه باز بودن هم برمؤثر ( به بررسی عوامل 8913صمدی )

پرداخت. ( GMM) با روش گشتاورهای تعمیم يافته 8929-8912مالی( در اقتصاد ايران طی دوره 

 تأثیرنتايج حاصل از تخمین الگو و آزمون فرضیه باز بودن نشان داد که باز بودن تجاری و مالی 

زمانی مدت و بلندمدت دارد. همچنین باز بودن هممثبت و معناداری بر توسعه مالی در کوتاه

بیشتری بر توسعه  تأثیرهای مجزای آزادسازی تجاری و مالی، تجاری و مالی، در مقايسه با سیاست

مالی زمانی تجاری و مالی، به عنوان يک شرط کافی برای توسعه مالی دارد. از طرفی، باز بودن هم

حال توسعه از جمله ايران محسوب  الزمی برای جلوگیری از بحرانِ کشورهای در شرطو پیش

  گردد.می

( به بررسی رابطه بین توسعه مالی و کاهش فقر در اقتصاد ايران طی 8930انگیزان و سنجری )دل

اخص پرداختند. در اين پژوهش برای توسعه مالی از سه ش 8ARDLبا روش  8920-8910دوره 

، نسبت نقدينگی منهای اسکناس و مسکوک خارج از GDP (M2Y)های نقدی به بدهینسبت )

ها به بخش و شاخص نسبت اعتبارات داده شده از سوی بانک GDP (QMY)سیستم بانکی به 

( استفاده شده است و شاخص کاهش فقر، هزينه مصرفی خصوصی GDP (private)خصوصی به 

. نتايج حاصل شده حاکی از وجود رابطه بلندمدت معکوس بین استدر نظر گرفته شده سرانه 

وجود رابطه بلندمدت تأيید شده  QMYو فقر بوده، اما با شاخص  privateو  M2Yهای شاخص

. همچنین بررسی رابطه علّیت برای هر سه شاخص توسعه مالی نشان داد، در حالتی که است

                                                           
1. Autoregressive Distributed Lag Model 
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و در بقیه  شودمیاهش فقر علّیت آن محسوب کباشد،  privateشاخص توسعه مالی برابر با 

  حاالت علّیت بین کاهش فقر و توسعه مالی برقرار نبوده است.

( به بررسی تأثیر جهانی شدن بر توزيع درآمد در کشورهای عضو 8939اصغرپور و همکاران )

ها در مطالعه خود از دو متغیر درجه باز پرداختند. آن 8314-0989کنفرانس اسالمی طی دوره 

های جهانی شدن مستقیم خارجی به تولید، به عنوان شاخص گذاریسرمايهبودن تجاری و نسبت 

ورم و رشد جمعیت بر ت، GDPاستفاده کردند. همچنین اثر متغیرهای سهم مخارج دولت به 

 دهدمینتايج تحقیق نشان  ضريب جینی را در قالب دو مدل مورد تجزيه و تحلیل قرار دادند.

گیرد و درجه باز بودن تجاری دارای فرضیه کوزنتس بین کشورهای اسالمی مورد تأيید قرار نمی

مثبت و معنادار بر ضريب جینی است، اما ساير متغیرهای اندازه دولت، تورم و نرخ رشد تأثیر 

ها آمد سرانه واقعی، يافتهاند. همچنین در مدل دوم با بررسی اثر خطی درجمعیت معنادار نشده

حاکی از آن است که توزيع درآمد با افزايش درآمد سرانه واقعی بهبود يافته و متغیرهای درجه باز 

و نرخ تورم باعث افزايش ضريب جینی و نابرابری  GDPبودن تجاری و سهم مخارج دولت به 

 اند. درآمد شده

-8930را طی دوره زمانی عه مالی بر کاهش فقر ای، اثرات توس( در مطالعه8930حسنوند و نادمی )

زمانی ساختاری در ايران مورد بررسی قرار دادند. در اين  هایسریو با استفاده از روش  8904

 سیستم اعطايی تسهیالت مالی به صورت نسبت عمق" شاخص مطالعه جهت بررسی توسعه مالی از

 نشان تحقیق هایمدل برآورد نتايج .است شده استفاده "GDP بر دولتی غیر بخش به بانکی

 از قبل تا که معنا بدين .است داشته مطلق فقر بر ایآستانه و خطی غیر تأثیری مالی توسعه دهدمی

 شده است، جامعه در مطلق فقر وضعیت شدن بدتر موجب مالی یتوسعه مشخصی، یآستانه حد

 تأثیری مالی یتوسعه گسترش ايران، در مالی یتوسعه گسترش و آستانه حد اين از عبور از پس اما

 .داشته است مطلق فقر کاهش بر دارمعنی و مثبت

در اين پژوهش سعی شده است تاثیر توسعه  اساس مطالعات صورت گرفته و مطرح شده در باال، بر

در طول  OICمالی بر سطح فقر در کنار ساير عوامل اثرگذار، در گروهی از اعضای کشورهای 

با توجه به اينکه بیشتر مطالعات صورت گرفته به مورد بررسی قرار گیرد.  0999-0982دوره زمانی 

نوآوری اند، معکوس بین توسعه مالی و سطح فقر پرداخته U به صورتخطی  بررسی رابطه غیر

 مدلچندين در قالب  ،توسعه مالی بر سطح فقرکه تاثیرگذاری  بر اين اساس استپژوهش حاضر 
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نظر  مد ی مورد بررسیکشورهادر  (درآمدی و حاکمیت قانونیمتفاوت سطوح ات تأثیر با لحاظ)

 است. گرفتهقرار 
 

 روش تحقیق -3

ای از کشورهای عضو در اين پژوهش سه مدل برای بررسی اثر توسعه مالی بر سطح فقر نمونه

در مدل اول سعی شده است که اين بررسی به طور  .شودمیسازمان کنفرانس اسالمی برآورد 

در مدل دوم اثر توسعه مالی  ،صورت بگیرد معکوس( Uخطی ) غیرجداگانه و در قالب يک مدل 

و در مدل سوم اثر توسعه  شودمیتحلیل  بر سطح فقر با لحاظ سطوح درآمدی متفاوت کشورها

گیرد؛ در مورد بحث قرار میکشورها  مالی بر سطح فقر با لحاظ میزان حاکمیت قانونی متفاوت

که آيا سطوح درآمدی متفاوت کشورها )کشورهای با سطح  شودمیاين پرسش مطرح نهايت نیز 

 د؟ شوذاری توسعه مالی بر فقر محسوب میاثرگبر کانال موثری درآمد باال، متوسط و پايین( 

المی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اس 8کشور 48مربوط به اين پژوهش نمونه مورد بررسی 

گردآوری  0استفاده شده از سايت بانک جهانی هایداده. باشدمی 9099-0982برای دوره زمانی 

 هایدادهو روش  Stata15افزار همچنین برآوردهای صورت گرفته با استفاده از نرم اند.شده

 است. شده انجام 9تابلويی

 معادله (0980اساس مدل ارائه شده ناکیور و ژانگ ) و برپايه ادبیات توزيع درآمد و توسعه مالی  بر

ای به تحلیل اثر توسعه مالی بر سطح گونه واسطه، که در آن بدون هیچخواهد شددنبال  زيراصلی 

  :شودمیفقر در کشورهای مورد بررسی پرداخته 
 

𝑃𝑜𝑣𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐹𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝑖,𝑡
2 + 𝛾1𝑌𝑖,𝑡 + 𝛾2𝐼𝑛𝑓𝑖,𝑡 + 𝛾3𝐿𝑖𝑏𝑖,𝑡 + 𝛾4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  (8)     

                         

ه، از در رابطه با شاخص فقر در مطالعات انجام شد ،استمتغیر وابسته فقر  ،𝑃𝑜𝑣𝑖,𝑡، باال در معادله

يب جینی، هزينه مصرفی سرانه و درآمد سرانه استفاده شده های متعددی از جمله ضرشاخص

                                                           
های قابل دسترس عبارتند از: الجزاير، بورکینافاسو، کامرون، اساس داده در اين پژوهش، بر . کشورهای مورد بررسی8

بحرين، بنگالدش، بروندی، مصر، گابن، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، ايران، اردن، قزاقستان، آلبانی، آذربايجان، 

کوموروس، ساحل عاج، کويت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالی، موريتانی، موزامبیک، نیجر، نیجريه، عمان، پاکستان، 

 قطر، سنگال، سیرالئون، سودان، سورينام، تاجیکستان، توگو، تونس، ترکیه، اوگاندا، اندونزی.
2. World Bank 
3. Panel-Data 
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که هزينه مصرفی از بین متغیرهای ديگر  دهدمیاست، اما مطالعات انجام شده در اين زمینه نشان 

، 0؛ راوالیون8333، 8قابل اعتمادتر بوده و نسبت به درآمد نیز پايدارتر است )ووالرد و لیبرانت

نظر بانک جهانی يعنی  (. اين شاخص با تعريف فقر از0992، 4رتی، کوا0993، 9؛ اودهیمبو8330

گیری حسب نیازهای اساسی اندازه که بر "ناتوانی به دست آوردن حداقل استاندارد زندگی"

رشد نیز از  پژوهشدر اين  بنابراين(. 99 :8930انگیزان و سنجری، ، سازگار است )دلشودمی

  .شودمیسطح فقر استفاده  شده تأيیدبه عنوان شاخص هزينه مصرفی سرانه 

𝐹𝐷𝑖,𝑡  ها به اعتبار داخلی بخش خصوصی توسط بانک شاخص آنکه ، استمالی  توسعهشاخص

 GDP صورت درصدی از

 دهدمیمنفی باشد، که نشان  𝛽رود انتظار میدر معادله باال  .0است 2

  فقر را کاهش دهد. تواندمیتوسعه مالی باالتر 

𝑌𝑖,𝑡 لگاريتم GDP  و انتظار ، شودمیاستفاده  توسعه اقتصادیسرانه است که برای کنترل اثر

  .ر با سطح درآمد باالتر مرتبط است، زيرا فقر کمتمنفی باشد 𝛾1 رودمی

𝐼𝑛𝑓𝑖,𝑡  تورم به فقرا بیشتر از جا که از آنتورم کشورهای مورد بررسی است،  نرخمعرف

 مثبت باشد. 𝛾2رود که انتظار می بنابراينزند، ثروتمندان لطمه می

𝐿𝑖𝑏𝑖,𝑡  معرف آزادسازی تجاری است، که به صورت مجموع سهم صادرات و واردات بهGDP 

  بر سطح فقر اثر منفی داشته باشد. 𝛾3رود که با ضريب و انتظار می باشدمی

که بیانگر اندازه دولت است و با شاخص میزان مخارج مصرفی به  باشدمی 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡متغیر بعدی 

GDP رود با ضريب و انتظار می شودمیگیری اندازه𝛾4  منفی بر سطح فقر باشد.دارای تاثیر  

نظر گرفته شده است.  با لحاظ سطوح درآمدی هر کشور دربر فقر اثر توسعه مالی  در ادامه

اند: کشورهای کم درآمد، گروه تقسیم شده سهبه  مطالعهاين در  کشورهای مورد بررسی

 .باال و کشورهای با درآمد درآمد متوسطکشورهای با 
                                                           
1. Woolard and Leibbrandt (1999) 
2. Ravallion (1992) 
3. Odhimbo (2009) 
4. Quartey (2005) 
5. Domestic Credit to Private Sector by Banks (% of GDP) 

(، 8939(، زراءنژاد و همکاران )8930انگیزان و سنجری )(، دل8938فر و همکاران ). اين شاخص در مطالعات سلیمی0

(، ناکیور و ژانگ 0989(، انگ )0993(، ساينگ و همکاران )0999(، کلکیون )0999(، لوين )8930)حسنوند و نادمی 

( گردآوری شده GFDD( نیز به عنوان شاخص توسعه مالی به کار رفته است و از پايگاه توسعه مالی جهانی )0980)

  است.
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را  مختلف درآمدی ، رگرسیون چگونگی اثرات مختلف توسعه مالی در هر سه گروه(0) معادله

است که تاثیر توسعه مالی بر سطح فقر در سطوح  آن، هدف از برآورد اين مدل کندمیبیان 

  مختلف درآمدی چگونه خواهد بود؟
 

Povi,t = α + β
1
FDi,t + β

2
FDi,t × Dmid + β

3
FDi,t × Dlow + δ1Dl𝑜w +

δ2Dmid + γ
1
Yi,t + γ

2
Infli,t + γ

3
Libi,t + γ

4
Sizei,t + εi,t   (0)  

   

𝐷𝑙𝑜𝑤  و𝐷𝑚𝑖𝑑 به ، باشدمیکم درآمد و درآمد متوسط  هایگروه که بیانگر سطوح درآمدی

در کشورهای با توسعه مالی ضرايب  𝛽1عنوان متغیرهای دامی هستند. اگر هر دو برابر صفر باشند، 

را نشان  متوسط درآمد بااثر توسعه مالی کشورهای  𝛽2+𝛽1درآمد باال است. همین قیاس، 

 د.دهرا نشان می کماثر توسعه مالی در کشورهای با درآمد  𝛽3+𝛽1د، در حالی که دهمی

بر  (𝑅𝑢𝑙𝑒) يا اثر حاکمیت قانونی کیفیت نهادهاچگونگی نقش مطالعه و بررسی در مدل سوم به 

متغیر حاکمیت قانون بیانگر کیفیت سیستم قضايی  پرداخته شده است.فقر رابطه توسعه مالی و 

گیری میزان اطمینان و وفاداری کارگزاران به قوانین و به اندازه باشدمیقانونی و رسمی يک کشور 

 ردازدپو الزام به اجرای قراردادها می هاجامعه )به خصوص در مورد کیفیت پلیس، دادگاه

(WGI8 ،0989 ؛ هدف از برآورد اين مدل بررسی) توسعه مالی بر سطح فقر با لحاظ تأثیر

  :باشدمیحاکمیت قانونی کشورهای مورد بررسی 
 

𝑃𝑜𝑣𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐹𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝑖,𝑡 × 𝑅𝑢𝑙𝑒 + δ1𝑅𝑢𝑙𝑒 + 𝛾1𝑌𝑖,𝑡 + 𝛾2𝐼𝑛𝑓𝑙𝑖,𝑡 +

𝛾3𝐿𝑖𝑏𝑖,𝑡 + 𝛾4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (9)                                                                               

 

هر دو منفی باشند، کیفیت بهتر قانون تمايل به تقويت کاهش فقر بر اثر  𝛽2و  𝛽1 اگر(، 9در مدل )

، کیفیت نهاد ممکن است اثر متفاوت باشنددارای عالئم  𝛽2و  𝛽1توسعه مالی دارد. در مقابل، اگر 

  توسعه مالی بر فقر را کاهش دهد.
  

 نتایج تجربی -4

 هایروشاست. معموالً  0مقطعی و سری زمانی هایدادهروشی برای تلفیق  ،تابلويی هایداده روش

های مربوط به مقاطع را در نظر مقطعی، ناهمگنی هایدادهزمانی و  هایسریسنتی اقتصاد سنجی، 

                                                           
1. http://info.worldbank.org/governance/wgi/faq.htm 
2. Polling data and Time series 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/faq.htm
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پانل، تورش برآورد  هایدادهگیرند و نتايج تخمین دارای ريسک تورش هستند. اما استفاده از نمی

آورد. از ها را به حساب میاثرات فردی ناهمگن بنگاه کند، در حقیقتبرد يا کم میرا از بین می

سنجی تاحدودی رفع خطی در اقتصادمسئله هم شودمیطرفی باال بودن حجم مشاهدات باعث 

 .شود

 0لیمر Fتابلويی از آزمون  هایدادهو  مقطعی هایدادهبه وسیله روش  8برآوردنوع  انتخاب برای

جهت  در ادامه. همچنین مقطعی است هایداده تأيید آزمون اين فرض صفر است. شده استفاده

 وجود 9تصادفی ثابت و اثرات روش دو برآورد الگو برای پانلیهای داده درتعیین تخمین مدل، 

 اين صفر فرض .شودمی استفاده شده ذکر روش دو انتخاب بین برای 4هاسمن آزمون از دارد.

( 8لیمر و هاسمن در جدول ) Fهای نتايج آزمونلذا در ادامه است.  تصادفی اثرات بر مبنی آزمون

  ارائه شده است.
 

 و هاسمن لیمر Fهای: نتیجه آزمون1 جدول

 نتیجه P-value مقدار آزمون آماره

 (1مدل )
F 39های تابلويی در سطح تايید داده 999/9 92/8 لیمر% 

 %33تايید اثرات ثابت در سطح  982/9 88/84 هاسمن

 (2) مدل
F 32در سطح های تابلويی تايید داده 943/9 48/8 لیمر% 

 %39در سطح تايید اثرات تصادفی  880/9 10/1 هاسمن

 %39های مقطعی در سطح تايید داده 891/9 02/8 لیمر F (3مدل )

 های محققيافته :خذأم        

 

با  ی اول و دوم به ترتیبالگو به لیمر مربوط F مقدار آماره دهدمی نشان باال جدول که طورهمان

 به هاداده اينکه بر مبنی صفر فرضیه دهدمی نشان که است آمده دست به 94/9و  99/9 احتمال

دو  اين لذا .شودمی رد تابلويی هایداده روش يعنی مقابل فرضیه نفع به هستند، مقطعی صورت

تخمین  تابلويی هایداده صورت به اول نوع خطای درصد 2 درصد و 89 حداکثربه ترتیب با  الگو

                                                           
( صورت گرفته و نتايج MWبررسی نتايج مانايی متغیرهای به کار رفته در مدل با استفاده از آزمون مدال و وو ) .8

احتمال بروز رگرسیون کاذب در برآوردها  مانا هستند، لذا %33بدست آمده بیانگر اين است که تمام متغیرها در سطح 

 گردد.گیرد. نتايج حاصل شده در صورت لزوم در مقاله ارائه میصورت نمی
2. F-Limer Test 
3. Random and Effects Methods 
4. Hausman Test 
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مدل  گیرد ور میقراتأيید ، فرضیه صفر مورد 89/9 اما در الگوی سوم با سطح احتمال. شودمی زده

 .8شودمیمقطعی تخمین زده  هایدادهبا روش  سوم

با  الگو ايندر و است  آمده دست به 98/9احتمال  بادر مدل اول  آماره آزمون هاسمن مقدار

 اثرات صورت بهو مدل  شودمیتصادفی رد  اتاثر روش انتخاب بر فرضیه صفر مبنی %33 لاحتما

 بر مبنی صفر فرضیه لذابدست آمده است.  88/9و مدل دوم با احتمال  شودمی زده تخمین ثابت

  .شودمیتأيید  اثر ثابت روش انتخاب يعنی مقابل نفع فرضیه به اثر تصادفی روش انتخاب

 الگوی از توانمی 0خودهمبستگی و واريانس ناهمسانی و پس از بررسی فوق نتايج به توجه با

و نتايج حاصل از تخمین  استفاده کرد. (FGLS) 9يافتهتعمیم حداقل مربعات روش و ثابت اثرات

  در جدول زير ارائه شده است:معکوس بین توسعه مالی و سطح فقر  Uبررسی رابطه 
 

 : نتایج برآورد اثر توسعه مالی بر سطح فقر 2جدول 
 های تابلویی با اثرات ثابتمدل اول: داده

 FGLSروش تخمین: 
 معکوس بین توسعه مالی و سطح فقر Uبرآورد رابطه 

 سطح احتمال zآماره  ضریب نماد متغیرهای مستقل
 C 22/9 24/9 23/9 عرض از مبدا
 FD 922/9 98/9 999/9 توسعه مالی

 2FD 9992/9- 24/0- 988/9 مجذور توسعه مالی
 LY 831/9 21/8 882/9 تولید ناخالص داخلی سرانه

 Size 843/9- 92/2- 999/9 اندازه دولت
 Inf 999/9 80/9 390/9 نر خ تورم

 Lib 902/9 32/4 999/9 آزادسازی تجاری
 محققهای يافته :خذأم   

 

اساس نتايج بدست آمده،  . بردهدمی( نتايج تاثیر توسعه مالی بر سطح فقر را گزارش 0جدول )

ی دهندهبه ترتیب مثبت و منفی و معنادار هستند و نشان 𝐹𝐷2 و FDضرايب توسعه مالی به صورت 

                                                           
د بررسی قرار های مقطعی و اثرات تصادفی مورپاگان انتخاب بین داده -الزم به توضیح است که با آزمون بروش .8

  های تلفیقی در مقابل فرضیه اثرات تصادفی مورد تايید قرار گرفت.فرضیه داده 01/9 گرفت و با سطح احتمال
الزم به توضیح است که همخطی بین متغیرهای مدل با استفاده از روش ماتريس همبستگی مورد بررسی قرار گرفت . 0

شده مورد تايید قرار گرفت و ناهمسانی واريانس با آزمون والد تعديل طی بین متغیرها تايید شد؛ همچنینو عدم همخ

طبق موارد باال صورت گرفت، و در متن  اساس آزمون وولدريج نیز عدم خودهمبستگی تايید شد و نهايتا تخمین بر بر

  است. نشدهمقاله به دلیل فراوانی مطلب ارائه 
9. Fixed Generalized Least Squares 



 

 

 381    اسالمی کنفرانس عضو کشورهای از شواهدی: فقر سطح بر مالی توسعه اثر بررسی

 

اين است که شاخص توسعه مالی به صورت نسبت اعتبارات داخلی بخش خصوصی توسط 

 معکوس دارد.  U رابطهبا سطح فقر ( GDPورت درصدی از ها )به صبانک

بین شاخص توسعه مالی و سطح فقر در کشورهای مورد  معکوس Uارتباط  بیانگر اين نتايج تجربی

در منتخبی از سطح فقر . به اين معنا که با افزايش سطح توسعه مالی، نخست استبررسی 

با رسیدن به يک سطح مشخص )مقدار ماکزيمم(،  سپس يابد وافزايش می OICکشورهای عضو 

 د. کنشروع به کاهش می سطح فقربا افزايش میزان توسعه مالی،  همراه

  :8در زير محاسبه شده است( 0اساس نتايج جدول ) برمعکوس  Uنقطه ماکزيمم برآورد 
 

Rp̂𝑃𝑜𝑣 = [−
β
1

2β
2

] = [−
0/055

2(−0/0005)
] = 55 

 

توجه به اينکه در بیشتر کشورهای مورد بررسی )بجز  طبق نقطه ماکزيمم به دست آمده و با بر

استخراج شده و محاسبه  ، مقدار داده0کشورهای اردن، ايران، کويت، لبنان، مالزی، تونس، ترکیه(

توان گفت که سطح می بنابرايناست؛  بدست آمده توسعه مالی، کمتر از مقدار ماکزيمم شده

 Uاکزيمم نرسیده است و در قسمت صعودی منحنی به نقطه م کشورهای مورد بررسی توسعه مالی

تا بعد از مقدار )ارتقاء سطح شاخص توسعه مالی کشورها توان با میو  دارمعکوس قرار د

 بر نیز نتیجه بدست آمده ( به هدف کاهش سطح فقر در کشورهای مورد بررسی رسید.ماکزيمم

  .شده است تأيید قبلیمطالعات  بسیاری ازطبق 

تاثیر تورم و )به عنوان شاخصی از توسعه اقتصادی( تولید ناخالص داخلی سرانه  متغیرهایهمچنین 

 اند؛ بنابراينمعنادار شده ، اما اين ضرايب غیراندبر سطح فقر کشورهای مورد بررسی داشتهمثبتی 

طبق  براند. بر سطح فقر نداشتهتأثیری  سرانه و تورم GDPبرآورد شده، متغیرهای  در اين مدل

برخی از مطالعات، افزايش سطح تولید و درآمد تنها باعث افزايش درآمد و دستمزد نیروی کار 

 .9يابدو متعاقب آن فقر افزايش می شودمیماهر  ماهر نسبت به نیروی کار غیر

                                                           
 FDمحاسبه کرده و نقطه بحرانی )با توجه به اينکه ضريب  های برآورد شده مشتق مرتبه اول رادر هريک از مدل .8

 آيد.بدست می (معکوس ماکزيمم است U منفی شده است، نقطه بحرانی برای منحنی FD2مثبت و ضريب 
 معکوس بین توسعه مالی و سطح فقر قرار دارند. Uکشورهای نام برده شده در قسمت نزولی منحنی  .0
  ( مراجعه شود.8939جهت مطالعه بیشتر و تايید نتايج بدست آمده به مطالعه اصغرپور و همکاران ) .9
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 تواندمی،که ، باعث افزايش سطح فقر شده است902/9آزادسازی تجاری با ضريب همچنین متغیر 

تجاری بیشتر و افزايش درجه عمده کشورهای مورد بررسی با آزادسازی  در به اين علّت باشد که

 . 8شوندفقرا فقیرتر می د وشوتوزيع نمی به طور درستتولید  بیشتريافتگی کشورها سهم توسعه

و با  GDP صورت درصدی از به مصرفی هایهزينهدر نهايت متغیر اندازه دولت با شاخص سهم 

سهم و اندازه دولت باعث کاهش سطح فقر شده است، بدين معنی که با گسترش  -82/9ضريب 

کشورهای مورد  بیشتربه اين دلیل باشد که  دتوانمی، که در اقتصاد، سطح فقر کاهش يافته است

در اختیار  ،درآمدهای بدست آمده در اقتصاد اکثرتم اقتصادی متمرکز دارند و سبررسی سی

با افزايش  توانسته استو گستردگی اندازه دولت بنابراين حضور دولت  ا قرار دارد؛هدولت

  در جهت توزيع درآمد و کاهش نابرابری و فقر ايفا کند.مؤثری نقش  های دولت به مردمکمک

 .بررسی شده استبا لحاظ تفاوت در سطح درآمد کشورها در ادامه، رابطه بین فقر و توسعه مالی 

  ارائه گرديده است. (9)نتايج بدست آمده در جدول 
 

 : نتایج برآورد اثر توسعه مالی بر سطح فقر با لحاظ سطوح درآمدی3 جدول

 های تابلویی با اثرات تصادفی مدل دوم: داده

Random-Effects ML Regression 
  FGLSروش تخمین: 

 سطح احتمال zآماره  ضریب نماد متغیرهای مستقل
 C 90/1 93/88 999/9 از مبداعرض 

 FD 900/9- 09/0- 999/9 توسعه مالی
 midd*FD 940/9 09/4 999/9 توسعه مالی با لحاظ سطح درآمد متوسط
 lowd*FD 801/9 04/89 999/9 توسعه مالی با لحاظ سطح درآمد پایین

 midD 10/0- 99/2- 999/9 سطح درآمد متوسط
 lowD 49/0- 02/88- 999/9 سطح درآمد پایین

 LY 04/9- 08/4- 999/9 تولید ناخالص داخلی سرانه
 Size 800/9- 00/3- 999/9 اندازه دولت

 Inf 993/9 20/9 999/9 نرخ تورم

 Lib 998/9 49/88 999/9 آزادسازی تجاری

 های محققيافته خذ:أم  

 

                                                           
دانند و معتقدند باعث الملل میبرخی اقتصاددانان جهانی شدن را به معنای توزيع بهینه عوامل تولید در سطح بین .8

د؛ اما گروهی شوگذاری، افزايش رفاه و کاهش نابرابری و فقر میای برای افزايش کارايی، رشد سرمايهايجاد انگیزه

ها را افزايش داده و کاهش مشاغل در برخی کشورها را موجب ديگر عقیده دارند که جهانی شدن، نابرابری بین ملت

  (.0990گ، گردد )شانخواهد شد و در نهايت منجر به نابرابری و فقر بیشتر می
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با  هایگروهتوسعه مالی بر سطح فقر در أثیر ت FDضريب طبق نتايج بدست آمده در جدول باال،  بر

که يک واحد افزايش در نسبت اعتبارات  ، بدين معنیباشدمیمنفی و  دهدمیدرآمد باال را نشان 

 90/9(، سطح فقر را به میزان GDPها )به صورت درصدی از داخلی بخش خصوصی توسط بانک

و گسترش سهم اعتبارات بخش  دباشمیهای ساير مطالعات مطابق ، که با يافتهدهدمیکاهش 

 .دهدمیعاملی در کاهش سطح فقر نشان بانکی را مؤسسات خصوصی توسط 

ثیر تا( 𝛽2+𝛽1)يعنی ، midFD*d و FD ضريبمجموع اساس نتايج حاصل شده،  همچنین بر

 و FDمجموع ضريب و است  -80/9به میزان متوسط  باال و درآمدبا توسعه مالی در کشورهای 

lowdFD*  يعنی(𝛽3+𝛽1) ، است. 890/9 برابردرآمد کم تاثیر توسعه مالی در کشورهای 

با لحاظ سطوح درآمدی در کشورهای با درآمد باال و توسعه مالی  شودمیطور که مشاهده همان

باعث نه تنها عه مالی توسو در کشورهای کم درآمد،  شودمیباعث کاهش سطح فقر  متوسط

به دلیل توزيع  تواندمیکه  کمک کرده است نیز بلکه به افزايش آن ؛کاهش سطح فقر نشده است

نتیجه نشان  بنابراين نامناسب درآمد در کشورهای با سطح درآمد پايین )کشورهای فقیر( باشد.

گذارد. میتأثیر حسب درآمد کشورهای مختلف(  که شاخص توسعه مالی بر سطح فقر )بر دهدمی

توان دريافت که توسعه مالی در کشورهای با درآمد باال بیشترين در نهايت با مقايسه کلی می

  .8رگذاری را بر کاهش سطح فقر دارداث

های مربوطه سازگاری نتايج بدست آمده در خصوص ساير متغیرهای برآورد شده کامال با تئوری

 .يابدسطح فقر کاهش می ،اندازه دولتد. بدين معنی که با افزايش سطح توسعه اقتصادی و دار

سطح  افزايش تورم کشورهای مورد بررسی بر فقر داشته است و با همچنین متغیر تورم تاثیری مثبت

فقر نیز گسترده شده است، که نتیجه منطقی و کامالً مورد انتظار بوده است. اما تحلیل در خصوص 

شاخص آزادسازی تجاری بر سطح فقر با ضريب مثبت الزم به توضیح است، شايد بتوان دلیل 

ی مثبت را در هر سه مدل برآوردی ناشی از ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررستأثیر اصلی اين 

هستند، در جريان  OICی منتخب اين مطالعه که عضو سازمان کشورها بیشتردانست و اينکه 

به صادرات محصوالت کشاورزی و نفتی و واردات محصوالت صنعتی  المللیمبادالت بین

اند و آزادسازی چندان سهمی نداشتهالملل در جريان تجارت بین بدين صورت اند، کهپرداخته

ها بر رشد تولید و افزايش درآمد برای اقشار ضعیف جامعه کارساز نبوده هتجاری و حذف تعرف

                                                           
 ( نیز مورد تايید قرار گرفته است.0980. نتايج بدست آمده در مطالعه ناکیور و ژانگ )8
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های درآمدی و کاهش سطح فقر و عمده اين درآمدهای ارزی در جهت کاهش نابرابری است

و در قسمت پیشینه مطالعات نیز مطرح تأيید اين نتیجه  چه در مطالعات قبلی نیز اگر اند.عمل نکرده

  است. شده
 

 

 نتایج برآورد اثر توسعه مالی بر سطح فقر با لحاظ حاکمیت قانونی: 4 جدول

 های مقطعیمدل سوم: داده

Fixed-Effects (Within) Regression 
 FGLSروش تخمین: 

 سطح احتمال zآماره  ضریب نماد متغیرهای مستقل
 C 99/9 90/8 813/9 عرض از مبدا
 FD 990/9- 99/8- 991/9 توسعه مالی

 Rule*FD 929/9- 00/0- 909/9 مالی با لحاظ حاکمیت قانونیتوسعه 
 Rule 08/0 93/0 999/9 حاکمیت قانونی

 LY 921/9 09/9 182/9 تولید ناخالص داخلی سرانه
 Size 04/9- 13/0- 994/9 اندازه دولت

 Inf 98/9 83/9 120/9 نرخ تورم
 Lib 929/9 90/4 999/9 آزادسازی تجاری

 های محققيافته خذ:أم    

 

، تاثیرگذاری توسعه مالی بر سطح فقر با در نظر گرفتن میزان حاکمیت قانون نشان (4)در جدول 

عالمت  FD*Ruو  FDضريب هر دو  دهدمینشان  4جدول طور که نتايج داده شده است. همان

توسط خصوصی  بخش نسبت اعتباراتتوسعه مالی باالتر ) حسطد ندهنشان می د، کهنمنفی دار

يب منفی دارند، ابا توجه به اينکه هر دو متغیر ضر را کاهش دهد وسطح فقر  تواندمی (هابانک

 توسعه مالی، داشته باشدتر و بهتری قوی کیفیت قانونیزمانی که يک کشور وان گفت تمی بنابراين

 رايبضد که دهنتايج بدست آمده نشان می در واقع،. شودمیفقر سطح بیشتر  کاهش باعث

قانونی  سیستمکه يک  کننده اين واقعیت هستنديیدتأمدل معنادار هستند و ی شدهبرآورد  متغیرهای

 .کندتشديد میرا بر کاهش میزان فقر توسعه مالی اثرات مطلوب  ،بهتر

ضرايب برآورد شده به نوبه خود مورد در خصوص متغیرهای کنترل الزم به توضیح است که 

ضريب تورم مثبت است، د: دهکه نتايج هر سه مدل برآورد شده نشان میطور همان انتظار هستند.

و افزايش سطح فقر است و بدتر درآمد ی اثر توزيع کنندهمنعکس بدين معنی که افزايش نرخ تورم

، سطح فقر در بین با افزايش میزان آزادسازی تجاریهمچنین  .باشدمیاين نتیجه کامالً مورد انتظار 

ا کاهش موانع ساده به معنی حذف ي ريابد. آزادسازی به طوافزايش می ررسیکشورهای مورد ب
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 هستندهای صادراتی ها و يارانهن موانع تجاری تعرفهترياست. عمدهالملل تجاری در تجارت بین

ف تعرفه و حذشوند. با آزادسازی تجاری المللی به کار برده میادالت بینمب که در سطح وسیع در

تقاضا  که منجر به کاهش ،کاهش يافته ها در داخل کشورقیمت آن کاالهای وارداتی،بر روی 

از طرفی با حذف و  گرددمی کاهش سطح درآمد تولیدکنندگان داخل و یبرای کاالهای تولید

يارانه بر کاالهای صادراتی و حذف حمايت دولت، قیمت کاالهای صادراتی در بازار جهانی 

طرفی تعرفه برای دولت نوعی . از را به دنبال داردمدزايی آتقاضا و در که کاهش ،افزايش يافته

رآمد دولت که در نتیجه آزادسازی تجاری و حذف يا کاهش تعرفه د شودمیمد محسوب درآ

همچون کاهش  هايش،با قدرت در راستای برخی اهداف و سیاست تواندمیکاهش يافته و دولت ن

با آزادسازی تجاری سطح فقر در  شودمیکه باعث وجود دارد  فقر گام بردارد. البته داليل ديگری

بیشتر در صادرات مواد  OICکشورهای عضو  از جمله اينکه .افزايش يابد OICبین کشورهای 

کاالهای صنعتی ها ردات آناخام و مواد اولیه به ساير کشورها نقش دارند و همچنین سهم بیشتر و

همچنین بخشی ديگر از اين گیرد، با تکنولوژی باال است که بیشتر در اختیار قشر مرفه قرار می

مردم بیشتر به دولت  شودمیکشورها متکی به درآمدهای نفتی هستند و اين اتکا به نفت سبب 

ازی تجاری با آزادسلذا  .شودمیمتکی شوند و سهم بخش خصوصی و درآمدزايی مردم نیز کمتر 

و مردم فقیر بیشتر متضرر  شودمیدرآمد به طور عادالنه بین تمام مردم اين کشورها توزيع ن

  شوند.می

يابد، با افزايش میزان اندازه دولت، سطح فقر در بین کشورهای مورد بررسی کاهش میاز طرفی، 

کند و کمک تر درآمد به توزيع عادالنه تواندمیچرا که دولت با حضور خود در عرصه اقتصاد 

سرانه الزم به توضیح  GDPلگاريتم  در خصوص دهد.طبقاتی بین آحاد جامعه را کاهش فاصله 

است که اين متغیر تنها با لحاظ سطوح درآمدی کشورهای مورد بررسی عالمت مورد انتظار را 

دو مدل بعدی  يابد، اما دردارد و با افزايش سطح درآمد سرانه کشورها میزان سطح فقر کاهش می

 مثبت ارزيابی شده است. تأثیر 

توسعه  تأثیرگذاریتوان گفت که در بین سه مدل ارزيابی شده در خصوص لذا به طور کلی می

تر به نظر مالی بر سطح فقر، مدل برآوردی که در آن سطوح درآمدی لحاظ شده است، منطقی

بر  تواندمیاست که سطح درآمدی کشورهای مورد بررسی  آنرسد و اين حاکی از می

  توسعه مالی بر سطح فقر تفاوت قايل شود.تأثیرگذاری 
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه -5

های مختلف، در اين های مستمر کاهش آن در حکومتبا توجه به اهمیت مقوله فقر و تالش

تر عوامل اثرگذار ديدگاهی متفاوتپژوهش سعی شده است که با بررسی نقش توسعه مالی و 

 48در  ی صورت گرفتههادسترس بررسی اساس اطالعات در بر بنابراينگیرد. ر مورد توجه قرا

-0982کشور عضو کنفرانس اسالمی، به عنوان دومین سازمان بزرگ جهانی، در طول دوره زمانی 

  صورت گرفته است. 0999

 معکوس بین توسعه مالی و سطح فقر پرداخته شده است. Uبررسی رابطه  به حاضر در پژوهش

لحاظ سطوح درآمدی متفاوت و سیستم حاکمیت  باهايی برآوردهای صورت گرفته در قالب مدل

تأثیر در بررسی اولیه . مورد آزمون قرار گرفته است تابلويی هایدادهکشورها و با روش قانونی 

و نشان  بدست آمده استمنفی به ترتیب مثبت و توسعه مالی بر سطح فقر، ضريب توسعه مالی 

در مدل  .معکوس وجود دارد Uرابطه سطح فقر  ومتغیر توسعه مالی بین در اين مدل که  دهدمی

دوم با لحاظ سطوح درآمدی کشورهای مورد بررسی، نتايج حاکی از اين است که تاثیر توسعه 

برابر  کشورهای کم درآمدو در  -980/9 به میزان متوسطباال و  درآمد بامالی در کشورهای 

منجر به  متوسطبا درآمد باال و  هایگروهدر بین ست. بنابراين به طورکلی توسعه مالی ا 890/9

در مدل سوم که نقش حاکمیت قانونی بررسی شده است، نتايج نشان . شودمیکاهش سطح فقر 

سطح فقر را کاهش دهد و اين تأثیر، زمانی که يک  تواندمید که سطح توسعه مالی باالتر دهمی

تر و بهتری دارد، توسعه مالی را در جهت کاهش سطح فقر بیشتر تقويت کشور کیفیت قانونی قوی

به نوبه خود مورد انتظار تورم و اندازه دولت نیز کند. ضرايب برآورد شده در متغیرهای کنترل می

ی اثر توزيع کنندهمعنی که افزايش نرخ تورم منعکسهستند. ضريب تورم مثبت است، بدين 

از طرفی، با افزايش میزان اندازه دولت، سطح فقر در بین  درآمد بدتر و افزايش سطح فقر است.

يابد، بدين معنی که با افزايش نسبت مخارج مصرفی دولت به کشورهای مورد بررسی کاهش می

GDP يابد و ديده جامعه، سطح فقر کاهش میسیبو هدايت اين مخارج به سمت قشر ضعیف و آ

 کند. تر درآمد کمکبه توزيع عادالنه تواندمی دولت با حضور خود در عرصه اقتصاد

افزايش  همچنین با افزايش میزان آزادسازی تجاری، سطح فقر در بین کشورهای مورد بررسی

سرانه الزم به توضیح است که اين متغیر تنها با لحاظ سطوح  GDPدر خصوص لگاريتم يابد. می
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درآمدی کشورهای مورد بررسی عالمت مورد انتظار را دارد و با افزايش سطح درآمد سرانه 

 مثبت ارزيابی شده است. تأثیر يابد، اما در دو مدل بعدی کشورها میزان سطح فقر کاهش می

با  توسعه مالی ودد که در مطالعات آتی با توجه بیشتر به گرپیشنهاد میاساس نتايج بدست آمده  بر

ی را کاهش که فقر و نابرابری درآمدپرداخته شود  راهکارهايی ، به ارائههاتنظیم سیاست تمرکز بر

توصیه  ،ح درآمدی کشورهاوسط توسعه مالی با لحاظ گذاریتأثیر همچنین با توجه بهدهد. 

ح درآمدی خود تالش وکشورهای مورد بررسی و از جمله ايران به سمت افزايش سط شودمی

در اعتبارات بیشتر به سیستم بانکی و بخش خصوصی  وتوسعه مالی  با توجه بیشتر به سپسنمايند و 

تر و به دور از سیستم قانونی قوی که جااز آن جهت کاهش سطح فقر تالش شود. از طرفی،

، الزم است تقويت کندسطح فقر را در کاهش توسعه مالی  اثرگذاری تواندیمانحرافات قانونی 

در جهت کاهش سطح فقر  گام بیشتریقانون در اين کشورها مؤثرتر ر و که در جهت اجرای بهت

 .ه شودبرداشت
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