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 چکیده
در های مختلف با توجه به وجود شاخصباشد. میفقر در ايران  وتوسعه مالی  تبیین رابطههدف مقاله حاضر 

مربوط به توسعه مالی خود به  هایو اينکه هر کدام از شاخصدر ادبیات توسعه مالی توسعه مالی  حوزه

، در اين تحقیق جهت رفع مشکل ه ابعاد توسعه مالی را در برگیردد بطور کامل و فراگیر کلیتوانمیتنهايی ن

که اکثر ابعاد  شد یبیشاخص ترک ختسا به اقدام( PCAی )های اصلمولفه لیاز روش تحل با استفادهفوق 

استفاده  به عنوان شاخص فقر (SSTشاخص شدت فقر )از همچنین  .گرفته شوددر نظر  یمختلف توسعه مال

استفاده  (ARDLبا وقفه های توزيعی )رگرسیون  خودآزمون رابطه بین متغیرها از مدل  در راستای شد.

برای  خطی رابطه بین توسعه مالی و فقر درجه دوم توسعه مالی اثرات غیرشاخص با وارد کردن  گرديد.

 فقرداری بر و معنی منفیاثر توسعه مالی متغیر  نتايج بیانگر اين بود کهشد.  آزمون 8931–8930دوره زمانی 

مربوط  بيضر .شودر وضعیت توسعه مالی منجر به کاهش فقر در جامعه میدبه عبارتی بهبود داشته است، 

معکوس  Uکه رابطه  استموضوع  نيا انگریکه ب شدبایدار میو معن یمنف یبه توان دوم شاخص توسعه مال

  وجود دارد. رانيو شدت فقر در ا یدر مورد توسعه مال

های با وقفه رگرسیون روش خودتحلیل مولفه اصلی، توسعه مالی، فقر، نابرابری،  کلیدی: واژگان

  .(ARDLتوزيعی )

Keywords: Financial development, Poverty, Inequality, Principal 

Component Analysis (PCA), Autoregressive Distributed Lag model 

(ARDL).  

JEL Classification: G21, G24, O11, O16.  
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 مقدمه -1

 دهد.نمىرا  ستنيالزم براى ز ازهاىیسطح درآمدى است که به انسان امکان مصرف حداقل ن فقر

 فيوجود تعار نيبا ا .باشدیاز آن مشکل م یجامع فيارائه تعر فقر چند بعدی تیماه لیبه دل

 ندانستهبودن درآمد  نيیفقر را تنها پا( 8318سن ) برای نمونه برای فقر ارائه شده است. یگوناگون

 یرا ناتوان فقر( 8339بانک جهانی ) نیهمچن داند.یم یهای اساستیاز قابل تیبلکه آن را محروم

فقر را  یاصل علتتصادی اق های نظريهکند. یم فيتعر یدر کسب حداقل استانداردهای زندگ

 ای کسب درآمد والزم بر هایفرصتاز  ریی فقهاگروهمندی و عدم بهره نيیدرآمدهای پا

به  یابیدستمحوريت توسعه عمدتاً با  یسنّتهای نظريهاساس  نيبر ا پندارند.می لدمو هایفعالیت

 و به اهدافی کم درآمد هاگروهمناسب اقتصادی برای  هایفرصت جاديو ا باالتر رشد اقتصادی

رغم ین داده است که علو نظری نشا یاما امروزه مطالعات تجرب اند.پرداخته های توسعهاستراتژی

فقر و مشکالت  ریکشورها درگ یگذشته، هنوز هم برخ انیسالی نرخ رشد اقتصادی در ط شيافزا

به  .اندای نبردهرشد بهرهاز  یاز منافع ناش ریی کم درآمد و فقهاگروهباشند و یاز آن م یناش

نخواهد کرد و به ابزارها و  نییآن را تع یعيتوز ديفوا تیماه يیرشد اقتصادی به تنها گريعبارت د

منجر  زیفقر ن کاهش همراه با رشد اقتصادی به به طور مستمر دبتواندارد که  اجیاحت يیهاسیاست

 ابزار و اعتباری را به عنوان یمندی از خدمات مالاعتبارات، بهره توانمیابزارها  نيشود. از جمله ا

و کم  ریی فقهاگروهتر شارکت گستردهچرا که امکان م ،مؤثری برای کاهش فقر مطرح نمود

مبادالت اعطای  لیبا تسه ،یآورد. بخش مالیاقتصادی فراهم م هایفعالیت در درآمد جامعه را

متوسط سطح  شيدر افزا ایمهم و بالقوهنقش  یخدمات مال ريو ارائه سا سکياعتبارات، کاهش ر

سازی برای بستر نیز درآمد و اتنوسان در برابر رانیفق ریيپذبیکاهش آس نیهمچن درآمد و

 توجه نمود که صرف ديالبته با .خواهد داشترشد اقتصادی  انيدر جر رانیفق شتریمشارکت ب

ای باشد که به گونه یامکان دارد که توسعه مال رايد باعث کاهش فقر شود زتوانمین یمال توسعه

برابر اقتصادی  هایفرصتکاهش  باعث ايمحدود کند و  یبازارهای مال به را ریافراد فق یدسترس

 هايیسیاست موفق، دولت معیارهای از يکی .فقر گردد شيافزا منجر به دتوانمیکار  نيشود که ا

 میزان کنندمی تالش همواره هادولت بنابراين شود؛می نابرابری و فقر کاهش به منجر که است

 درآمدها، در نابرابری که چرا دهند، کاهش اساسی صورت به مختلف مناطق در را هانابرابری

)محمدی  نمايد خنثی را سیاستی هر اثر ممکن است و دهدمی کاهش را اقتصادی سیستم به اعتماد

 . (804: 8933، و همکاران



 

 921   () اصلی هایمولفه تحلیل روش از استفاده با ايران فقر کاهش در مالی توسعه نقش

 هایمولفه شامل تاريخی عوامل به توانمی کشورها در مالی توسعه سطح یکنندهتعیین عواملاز 

 اقتصاد و سیاسی محیط شامل سیاستی عوامل و جغرافیايی و اخالقی فرهنگی، سیاسی، قانونی،

 کارايی، و رقابت ،نظارت و مقررات اطالعاتی، و قانونی ،نهادی هایساخت زير کالن،

 از کشور يک مالی سیستمنمود.  اشاره مالی خدمات به دسترسی تسهیل و مالی آزادسازی

 يک مالی توسعه اساس، اين بر. تاس تشکیل شده متنوعی مالی محصوالت و ابزارها بازارها،

 بخش توسعه ديگری همچون ابعاد بانکی بخش توسعه بر عالوه که است چند وجهی مفهوم

 بودن باز بانکی، نظارت و مقررات پولی، گذاریو سیاست پولی بخش توسعه بانکی، غیر مالی

 (.843: 8913 )دهمرده و شکری، گیردمی بر در را بورس توسعه و نهادی محیط و بخش مالی

های مهم اقتصاد هر کشور است و وقوع بحران در اين بخش و بخش مالی و بانکی يکی از بخش

 .(19 :8938، )خشنودی و همکاران اقتصاد دارد هایبخشتشديد آن اثرات مخربی روی ساير 

 و (5991) و همکاران 8بک .دارد وجود مالی توسعه و فقر رابطه در خصوص مختلفی نظريات

 توزيع و (درآمد افزايش) اقتصادی رشد کانال دو از توسعه مالی دادند نشان (5998) 5یونراوال

 بخش که کندمی بیان (8331) 9لوين .است تأثیرگذار فقر بر (اعتبارات اعطای طريق از) درآمد

 را اقتصادی رشد فناوری، تغییرات و سرمايه انباشت طريق دو از خود انجام وظايف با مالی

 توسعه که داشت اذعان توانمی پس ندارد. وجود اتفاق نظر مورد اين در البته .دهدیم افزايش

 افراد به آن تخصیص موجب افزايش ،اعتبارات اعطای هایمحدوديت کاهش با دتوانمیمالی 

 ترآسان به اعتبارات دسترسی باشند، تررقابتی مالی بازارهای فقیران شود. هرچه آن تبع به و بیشتر

بین  رابطه بررسی شده ذکر مطالب به توجه با(. 5999 ،زينگاالس و راجان) بود خواهد تربیش و

، به بررسی اجمالی مبانی نظری توسعه است. اين مقاله ضروری و مهم بسیار فقر و مالی توسعه

ی مقاله نوآوریباشد. در ايران می هاآنپردازد و در پی پاسخ دادن به ارتباط بین مالی و فقر می

حاضر نسبت به مطالعات محدود قبلی در اين است که اوال، در اکثر مطالعات انجام شده جهت 

سرانه  مصرفی هزينه و يا درآمد سرانه ،باشد از ضريب جینیتبیین متغیر وابسته که همان فقر می

فقر  شدت شاخص ،در اين تحقیق جهت نوآوری و تشريح بهتر مسائل اما ،استاستفاده شده 

در  ثانیا، به کار برده شده است.نامیم می SSTکه به اختصار آن را شاخص  (4دن و سسن، شرک)

                                                           
1. Beck (2007) 
2. Ravallion (2001) 
3. Levin (1997) 
4. Sen, Shorrocks and Thon 
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از يک برای بیان توسعه مالی  ،در خصوص رابطه فقر و توسعه مالی قبلیمطالعات انجام شده  بیشتر

های مربوط به که استفاده از هر کدام از شاخص. حال آناستفاده شده است مربوطهشاخص يا دو 

سعه مالی را در برگیرد و د به طور کامل و فراگیر کلیه ابعاد توتوانمیمالی خود به تنهايی ن توسعه

گیرد. در اين تنها يک وجه از توسعه مالی را در نظر می ،ها به تنهايیاز هرکدام از شاخص استفاده

مالی  فراهم کردن امکان استفاده توامان از چندين شاخص توسعه تحقیق جهت رفع مشکل فوق و

کنیم که اقدام به ساخت شاخص ترکیبی می (PCA) های اصلیبا استفاده از روش تحلیل مولفه

بررسی موضوع مورد مطالعه از  منظورثالثا، به  اکثر ابعاد مختلف توسعه مالی را در نظر بگیرد.

به  های مربوطلیانه سری زمانی استفاده شده است و دادههای ساهای فصلی به جای دادهداده

های فصلی تبديل شده باشد در اين پژوهش به دادهصورت سالیانه موجود میه متغیرهايی که ب

 های سالیانه منجر به برآوردهای کاراتر خواهد شد.های فصلی نسبت به دادهاستفاده از داده است.

شاخص فرم درجه دوم  نمودنبا وارد  ،های توسعه مالی و فقربه منظور بررسی رابطه بین شاخص

شود. بررسی می 8931-8930معکوس بین توسعه مالی و فقر در دوره زمانی  Uتوسعه مالی رابطه 

در عمده مطالعات تجربی، به طور ضمنی فرض خطی بودن در بررسی رابطه میان توسعه مالی و فقر 

نه خطی در زمی امکان وجود رابطه غیر نظریهای لحاظ شده است. اما ضمن اينکه بر پايه تحلیل

ی اقتصادی هاسیاستهای چندگانه محتمل است، با تغییر مورد مطالعه به داليلی همچون تعادل

های اقتصادی نیز امکان تغییر رفتار متغیرهای کالن اقتصادی ها و شوککشورها و يا بروز بحران

 ی غیرقر از يک الگورسد که رابطه میان توسعه مالی و فبسیار زياد است. لذا محتمل به نظر می

 خطی تبعیت کند.

به بررسی مبانی نظری تحقیق پرداخته ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است. در ادامه 

. در بخش گرددبررسی میمورد موضوع تحقیق  مطالعات انجام شده درو در بخش سوم  شودمی

. در نهايت در مپردازيو بررسی نتايج تجربی تحقیق میمدل تجربی تحقیق به برآورد  ،چهارم

  شود.ارائه میپیشنهادات و گیری نتیجه ،پنجمبخش 
 

 مبانی و چهارچوب نظری  -2

ترين مسائلی است که همواره پیش روی بشر قرار داشته فقر و مشکالت ناشی از آن يکی از پیچیده

امعده  ج هدای نظدام گیری اين پديدده ناشدی از عملکدرد    مانعی برای توسعه پايدار بوده است. شکل و

 هایاست. نظريه گذاشتهبوده و در شرايط زمانی و مکانی متفاوت؛ عوامل مختلفی بر آن اثر  بشری



 

 939   () اصلی هایمولفه تحلیل روش از استفاده با ايران فقر کاهش در مالی توسعه نقش

 الزم هدای فرصدت ی فقیر از هاگروهمندی اقتصادی علت اصلی فقر را درآمدهای پايین و عدم بهره

 هدای از جنبده دانند. بررسی فقر و عوامل تاثیرگذار بر آن ی مولد میهافعالیتبرای کسب درآمد و 

اند و اکثراً به ايدن  های مختلف بررسی کردهجنبه اقتصاددانان معضل فقر را از مختلف اهمیت دارد.

کننده برای فقر است. بنابراين هرگونده  تعیین ای مهم واند که رشد اقتصادی مولفهنکته اشاره نموده

 در نتیجده  بر فقر نیز تاثیر دارد. یممستق اثرگذار باشد به طور غیر رشد اقتصادیابزار يا روشی که بر 

 الزم بدرای کسدب درآمدد و    هدای فرصدت تواند بدا ايجداد   توسعه بخش مالی راهبردی است که می

بدا   تدوان مدی هدای فقدر تاثیرگدذار باشدد. همچندین در سدطوح کدالن        ی مولد بدر شداخص  هافعالیت

 (.8331 ،8)لوين فراهم آورد یز زمینه کاهش فقر رامستقیم ن اقتصادی به طور غیر اثرگذاری بر رشد

وجدود  لی بر فقر و نابرابری درآمد دو ديدگاه کلی گذاری توسعه ماخصوص تاثیر ه طور کلی درب

 به خطی متعلق فرضیه -5( و8339 ،5انويچو)گرين وود و جومعکوس متعلق به  Uفرضیه  -8 دارد:

  (.8339 ،4گالور و زيرا  ،8339 ،9نیومنو  )بانرجی

يک رابطه غیر خطی بین توسعه مالی و نابرابری و فقدر وجدود    انويچوگرينوود جو طبق مدل نظری

 ،سدعه يافتده هسدتند   هدای مدالی کمتدر تو   که در مراحل اولیه توسعه زمانی که واسطه طوریه ب دارد.

تر و توسعه مالی توسعه همراه با رشد اقتصادی سريعکند. در مرحله میانی می رشد میاقتصاد به آرا

در مرحله بلوغ هنگامی که ساختار مالی بسیار توسدعه   .شودنابرابری درآمد و فقر بیشتر می ،ترعمیق

فقر و نابرابری کداهش خواهدد    ،تری به بخش واسطه مالی دسترسی پیدا کردنديافت و عوامل بیش

شدکل   Uيدک رابطده    ،بندابراين گريندوود و جوواندويچ    شدود. يافت و در نهايت ثابت و پايدار مدی 

بر خدالف فرضدیه    (.5993 ،0چنگ)زی  بینی کردندبین توسعه مالی و نابرابری و فقر پیش معکوس

و  و منفدی بدین توسدعه مدالی     يک رابطه خطی خی ديگر از افرادبر ،جووانويچ –معکوس گرينوود 

  (.8339 ،بانرجی و نیومن ،8339 ،)گاور و زيرا کنندنابرابری و فقر را پیشنهاد می

مستقیم و از  غیرشود. يکی به طور مالی از طريق دو کانال باعث کاهش فقر میتوسعه به طور کلی 

مستقیم و با ايجاد دسترسی بده خددمات   و ديگری به صورت  )افزايش درآمد( اقتصادی طريق رشد

  (.5991، 1و بک 5998 ،3)راوالیونمالی برای افراد فقیر 

                                                           
1. Levine (1997) 
2. Greenwood & Jovanovich (1990) 
3. Banerjee & Newman (1993) 
4. Galor & Zeira (1993) 
5. Zhicheng (2006) 
6. Ravallion (2001) 
7. Beck (2007) 
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تدداثیر توسددعه مددالی بددر فقددر را بدده ( چگددونگی 5984) 5و همکدداران صددالح الدددين( و 1598) 8کهددو

 دهند:های مختلفی توضیح میروش

هدايی را بدرای فقدرا    ، فرصتهای بازار مالید با معکوس کردن علل شکستتوانمیتوسعه مالی  -8

، يعنی شرايطی کده در آن عددم تقدارن اطالعدات و     ايجاد کند 9جهت دستیابی به منابع مالی رسمی

گیران کوچک وجود دارد، معکوس شده و اطالعات متقارن و به وامی ثابت باالی وام دهی هزينه

و  5998 ،4و زيتگدالس  راجدان ) شدود ، کدم مدی  بت وام دهی به وام گیرندگان کوچکهای ثاهزينه

3و اودهیامبو ،5995 ،0پاتريک جلیلیان و
هر چند که برخی از عوامل از قبیل عددم تواندايی    (5993،  

ها و همچندین فقددان يدک موسسده     وامهای باالی بهره و همچنین نرخفقرا در تهیه ضمانت و وثیقه 

به فقدرا وجدود دارد لدیکن     يافتهتر توسعهدر کشورهای کم رسمی مالی در زمینه ارائه خدمات مالی

کندد کده   هدايی را ايجداد مدی   دهد که توسعه مالی در نهايت فرصت( نشان می8319، 1)مک کینون

 . )اثر مستقیم( د بخشدد درآمد فقرا را بهبوتوانمی

ها دهد و دسترسی آنهای فقیر کاهش میهای اعتباری را برای خانوادهمحدوديت توسعه مالی، -5

در نتیجه، دسترسی بهتر فقرا بده اعتبدارات و مندابع مدالی     بخشد. ه امکانات و منابع مالی بهبود میرا ب

گدذاری در آمدوزش و   تدر و يدا سدرمايه   وری از طريق دسترسی بده تکنولدو ی بر  منجر به بهبود بهره

شود و در شود که هر کدام به نوبه خود منجر به افزايش درآمد افراد فقیر میبهداشت و سالمت می

 ( )اثر مستقیم(. 59853و هاموری 5993 1نهايت منجر به کاهش در فقر خواهند شد )شهباز

سعه معموال به شکلی اسدت کده در   بازارهای مالی توسعه نیافته موجود در کشورهای در حال تو -9

وجدود اطالعدات متقدارن    . شدود مدی آن اعتبارات به شکلی ناعادالنه بده نفدع افدراد ثروتمندد توزيدع      

بدرد و فرصدت کسدب    از بدین مدی   را های صاحب قددرت سودهای غیر اقتصادی برای افراد و بنگاه

، از ايدن رو  ندد کيجداد مدی  و کاهش فقر را برای اقشار کم درآمد ا اعتباراتدرآمد از طريق کسب 

ی مدالی بده تددريج    توسدعه ف کاهش فقر را نداشته باشد، اما ی مالی هداگرچه ممکن است توسعه

 شدود سبب دسترسی افراد فقیرتر به اعتبارات و در نتیجه افدزايش قددرت خريدد و کداهش فقدر مدی      

                                                           
1. Keho (2017) 
2. Salah uddin (2014) 
3. Formal Finance 
4. Rajan & Zingales (2001) 
5. Jalilian & Kirkpatrick (2002) 

6. Odhiambo (2009) 
7. McKinnon (1973) 
8. Shahbaz (2009) 
9. Hamouri (2012) 
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 . )اثر غیر مستقیم( (5990 ،8)جلیلیان و کريک پاتريک

شود، که گذاری و تشکیل سرمايه میتر سرمايهبع مالی سبب تشويق بیشتخصیص کارای منا -4

ی د بین توسعهتوانمیو رشد اقتصادی، ارتباط مثبتی را  "5تزريق به پايین"ر از طريق فرآيند اين کا

ی مالی ممکن است موجب کاهش فقر شود که مالی و رشد اقتصادی ايجاد کند، از اين رو، توسعه

تر به کسب و کارهای آيند، منافع مالی کسب شده توسط کسب و کارهای بزرگبر اساس اين فر

سیستمی توصیف کرد که در  توانمیيند را آيابد. اين فرکنندگان انتقال میتر و مصرفکوچک

برند. همچنین ممکن است آن فقیران جامعه به تدريج از افزايش ثروت ثروتمندان منفعت می

ی ستقیمی نیز بر استانداردهای زندگی فقرا از طريق گسترش توسعهم ی مالی اثرات غیرتوسعه

(. افزايش صادرات منجر به افزايش تولیدات داخلی و 5998صادرات داشته باشد )بانک جهانی، 

اقشار کم درآمد  يابی نیروی کار و سپس افزايش دستمزدها و قدرت خريدتر و کماشتغال بیش

 . )اثر غیر مستقیم(شود می

به دو موردی اشاره داشت  توانمیی مالی بر کاهش فقر مستقیم توسعه يگر اشکال اثرات غیراز د

ی مالی تقاضای پول که گذارند: نخست، انگیزهکه در جهت عکس هم بر کاهش فقر تاثیر می

مک  "4اثر کانال"( آن را بسط داده که به عنوان 8319) 9نتوسط کینز مطرح شده و مک کینو

اين فرض، حتی اگر نهادهای مالی برای فقرا اعتباری جهت  بر بنا .استکینون مشهور 

های مالی سودآور را ها مفید خواهد بود، زيرا فرصتگذاری مهیا نسازند، باز هم برای آنسرمايه

انداز مولد سبب افزايش درآمد و قدرت خريد اين دسته از کنند. پسانداز کردن ارايه میبرای پس

ی مالی با بحران همراه اگر توسعه شود. در مقابل اين نظر،های بعد میقر طی سالافراد و کاهش ف

باشد، موجب از بین رفتن فوايد بالقوه رشد به خصوص برای فقیرترين افراد جامعه خواهد شد، زيرا 

، 0پذيرد )لويزا و رانسیرهدر شرايط تورمی شديد انتقال قدرت خريد از فقرا به اغنیا صورت می

5995.) 

انداز داخلی را کنند که تعمیق مالی، نرخ پس(، استدالل می8319) 3( و شاو8319مک کینون )

آورد. تمرکز اين ديد بر سرکوب گذاری را پايین میی استقراض و سرمايهدهد و هزينهافزايش می

                                                           
1. Jalilian & Kirkpatrick (2005) 
2. Trickle-down 
3. Mckinnon (1973) 
4. Conduit Effect 
5. Loayza and Ranciere (2002) 
6. Show (1973) 
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شود و بر خالف آن آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه است که سبب کاهش رشد می

ی انداز رابطهگذارد. در اين ديدگاه پسگذاری و رشد تاثیر مثبت میانداز، سرمايهی بر پسمال

ی واقعی دارد. به اين دلیل آزادسازی و افزايش در نرخ بهره سبب ای با نرخ بهرهمثبت و قوی

ی )وجوه( مالی های مالی و همچنین سرمايهانداز مالی از طريق واسطهافزايش در حجم پس

نامیده است. دلیل اصلی مک کینون برای آزادسازی  "اثر کانال"شود که مک کینون آن را می

شود بر تراز واقعی پول است که سبب می "اثر کانال"سیستم مالی در کشورهای در حال توسعه 

قیود اقتصادی نظیر: سقف نرخ بهره، نرخ ذخاير قانونی باال، تخصیص اعتبارات به شکل نهادی و 

 . رافات ناشی از دخالت دولت، غلبه شودديگر انح

شود چگونه تامین مالی دارد که در آن نشان داده میی نظری را بیان می(، فرضیه5991) 8لوين

شود. اگر فقرا به منابع مالی دسترسی می 5سبب کاهش فقر و نابرابری از طريق تحريک بین نسلی

ها را در طی د آنتوانمیه شود کيجاد میها اهای آموزشی و تجاری برای آنپیدا کنند، فرصت

 از فقر نجات دهد.  ليک نس

دهد گیرد و نشان میرا در نظر می tی های آن در دورهو هم نسل i (، خاندان5991مدل لوين )

پذيرد. درآمد يک خاندان از ی مالی تاثیر میاز توسعه Y(i,t)چگونه درآمد يک خاندان 

تاثیر  r(i,t)در نرخ بازدهی آن  a(i,t)و ثروتش  w(i,t)در نرخ دستمزد  h(i,t)اش ی انسانیسرمايه

 پذيرد. يعنی: می
 

(8)                              Y(I,T) = h (i,t) * w (i,t) + a (i.t) * r (i,t) 
 

      تابع محدبی از ثروت است t+1به  tل انداز از نسی ارث در مدل، پسبا در نظر گرفتن انگیزه

(á >0 , á > 0)  مدت ثروت وابسته به توزيع تفاوت ثروت در بلندمدت پايدار و توزيع بلند

  ی آن است.اولیه

  :بگیريد نظر در را انسانی یسرمايه یمعادله
 

(5)                                           h (i,t) = H [b (i,t) , s (i,t)] 

 

                                                           
1. Levine (2008) 
2. Intergenerational 



 

 931   () اصلی هایمولفه تحلیل روش از استفاده با ايران فقر کاهش در مالی توسعه نقش

های مختلف يک خاندان( و )میانگین بازدهی نسل bی انسانی تابعی از قابلیت فرض شده سرمايه

 باشند. بنابراينانسانی می های مکمل در تابع سرمايهکه هر دو نهاده استها آن Sمدت تحصیل 

H/∂b∂s >02∂H/∂b > 0, ∂H/∂s >0 ,∂ باشد. می 

متفاوت است، و  خاندانهای مختلف يک بین افراد و نسل e(i,t)همچنین، استعداد کارآفرينی 

باشد. البته، برای تبديل شدن به يک ايجاد کسب و کار تابعی مثبت از استعداد کارآفرينی می

 ی ثابتی پرداخت شود. کارآفرين الزم است که يک هزينه

 بازار (ب کامل مالی یتوسعه عدم فرض (الف: شودمی گرفته رنظ در متقابل مورد دو اکنون

 . کامل یسرمايه

ی های بازار مالی، انباشت سرمايهو شکست h(i,t)ی مالی کامل: با وجود الف( فرض عدم توسعه

 کاهش از و زندمی لطمه دیااقتص رشد به مسئله اين .باشدمی اکار اجتماعی شکل به انسانی هنوز

است،  a(i,t-1)از قابلیت و ثروت والدين  مشترکی تابع تحصیل زيرا کند،می یجلوگیر فقر

 بنابراين: 
 

(9)       S (i,t) = S [b (i,t), a (i,t-1)] 

 و

(4)            H (i,t) = H [b (i,t), s [b (i,t ), a (i,t-1)] 
 

 ترکم هوشی با ثروتمندان ایهبچه و بینندمی کمی یخیل آموزش فقیر مستعد هایبچه رو، اين از

 یسرمايه بازار نظرگرفتن در با نیز، کارآفرينان برای بینند.می تریبیش بسیار آموزش آنان از

 اين از باشند، داشته وثیقه به است نیاز ممکن دهندگانقرض وکار، کسب فرصت از قبل ناکامل،

کنند. در اين حالت نرخ مالی بازی می تأمین در مهمی نقش خانوار، یانباشته هایدارايی رو

   عبارت است از: r(i,t) هابازدهی دارايی
 

(0 )                          r (i,t) = R [e (i,t) , a (i,t-1)] 

 

به چه کند که خاندان ی ثروت تعیین میباشد. بنابراين، توزيع اولیهمی R/∂e >0,∂R/∂a >0∂ که

يابند، های بزرگ به وجوه مالی دست نمید. افراد فقیر با ايدهنشومی تامین مالی خارجی میزان

د و همچنان ثروتمند باقی نشوهايشان تامین مالی میهای متوسط پرو هافراد بسیار ثروتمند، با ايده
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در نتیجه، با ابداعات ناکارا، رشد  شود.مانند و در مقابل تغییری در وضعیت فقرا حاصل نمیمی

 . يابدنمی بهبود پذيرد و توزيع درآمدلطمه می

دهد د، که نشان میشوحذف می 4و  9از معادالت   a(i,t-1)یمالی کامل، جمله ب( در بازارهای

به ثروت خاندان  های اقتصادیفرصت و s (i,t) = S [b (i,t)] تحصیل به شکل خالص به هوش

 .شودمی تعیین ی قابلیت کارآفرينیاندازها به شکل خالصی به وسیلهوابسته است. نرخ بازدهی پس

 وجود جامعه استعدادهای برای اجتماعی منابع و است Ŕ >0 که r(i,t) = R[e(i,t)] رو، اين از

 . روتمندث افراد برای فقط نه دارد

های رشد اقتصادی دهد. همچنین فوايد اجتماعی يعنی نرخنابرابری و فقر را کاهش می ،اين مسئله

در اين مدل، حتی اگر نهادهای مالی اعتبارات را به فقرا ندهند،  .(5991 قابل دستیابی است )لوين،

 انداز فقرا باشند. ای سودآور برای پسند وسیلهتوانمیباز هم 

کند، به طوری که فقرا قادر انداز انباشته ثروت کافی را برای فقرا مهیا مید نسل، پسپس از چن

ها تامین مالی شده است، ايجاد کنند، يا حتی ی خود آنشوند کسب و کاری را که به وسیلهمی

 ی انسانی انجام دهند.گذاری در سرمايهسرمايه

کند و از اين ها برای فقرا ايجاد میحرانی مالی فرصت مصرف هموار در زمان بهمچنین، توسعه

کند، يعنی با وجود ها در زمان بحران، به طور موقت در فقر قرار گیرند، جلوگیری میکه آن

شود. انداز از نهادهای مالی، از قرار گرفتن افراد در زير خط فقر جلوگیری میقابلیت برداشت پس

شوند که قرض بگیرند و از مشکالت ند، قادر میعالوه بر آن، اگر خانوارها اعتبار داشته باش

دارايی به وجود -اندازهای مالی انبار مطمئنی از پساقتصادی خانوار جلوگیری کنند. واسطه

های شوند و قدرت نقدشوندگی بااليی دارند. در غیاب واسطهآورند که از سرقت محافظت میمی

های فیزيکی چارپايان، جواهرات يا دارايیبه صورت حبوبات،  های خود رادارايی مالی، فقرا

شوند و دهند و به سختی ذخیره میوری را افزايش نمیها بهرهکنند. اين دارايیانداز میديگر پس

اين  توانمیانداز از بین برود )يا بمیرد(. در شرايط بحرانی نهايی ممکن است پسدر حالت

ی مالی عالوه بر فوايد قبلی شرايط پس وجود توسعهها را فروخت. يا آن و ها را نقد کرددارايی

 . (5991در جهت کاهش فقر است )لوين،  نیز کند که به نفع فقرا وانداز مطلوب را ايجاد میپس
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 سابقه انجام پژوهش -3

 مطالعات خارجی -3-1

های مقطعی دهی مالی و فقدر مطلدق را بدا اسدتفاده از دابین توسعه تی علیرابطه ،(5994) 8هونوهان

دهد، او نشان کشدور در حدال توسدعه مدورد بررسی قرار می 19بدرای  8339-5999هدای بین سدال

تدر از يک دالر در روز( را افزايش ی مالی، فقر )سهم افراد با درآمد کدمدهد که توسعهمی

 . دهدمی

بدا استفاده از  در غندافقدر را مدالی و کداهش  ی بخدشارتباط بین توسدعه (5990) 5کوارتی

هدای اصلی اين تحقیق بیان کند. يافتدهبررسی می 8319-5998های های سری زمانی بین سالداده

اندداز در غنا نیست. اين مسأله نشان علیت گرنجری تحرک پس ،بخش مالی ید که توسعهدارمی

 مناسب برای حمايت از فقراافی و ی کهای به اندازهلهای مالی در غنا، کانادهد که واسطهمی

ی دولتی و فقدان پیشنهادهای تجاری مناسب نیستند. علدت ايدن امدر تدأمین مالی کسری بودجه

ی بخش ی همگرايی بلندمدت بین توسعهی جالب اين تحقیق، وجود رابطهباشد. ديگر يافتهمی

 .مالی و کداهش فقر است

کشور در  04 را برایرشد اقتصادی  قياهش فقر از طربر ک یتوسعه مال ( تاثیر5993) 9آختر و دالی

که به طور  دادنشان مورد بررسی قرار دادند. نتايج اين مطالعه  8339 -5994 دوره یحال توسعه ط

برای فقر  یهمراه با توسعه مال داریياست؛ اما ناپا شدهمنجر به کاهش فقر  یمتوسط توسعه مال

 آور بوده است.انيز

ی مالی را هم بر فقر و هم بر توزيع درآمد بدا اسدتفاده از روش پانل ات توسعهاثر( 5989) 4کاپل

دهد. نتايج گزارش مورد تجزيه و تحلیل قرار می 8339-5993ی زمانی کشور و در دوره 11برای 

ای يافته به شکل قابل مالحظهد که بازارهای اعتباری و بازارهای سهام توسدعههدشده نشان می

 .شوندقر و بهبود توزيع درآمد میسبب کاهش ف

و کاهش فقر در بنگالدش با استفاده  یتوسعه مال به بررسی رابطه (5984) 0و همکاران نيصالح الد

رابطه بلندمدت  کي که دادها نشان آن جينتا. پرداختند همراه با شکست ساختاری ARDLروش از 

                                                           
1. Honohan (2004) 
2. Quarty (2005) 
3. Akhter and Daly (2009) 
4. Kappel (2010) 
5. Salah Uddin (2014) 
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فقر  کاهش به یجود دارد و توسعه مالرشد اقتصادی و کاهش فقر در بنگالدش و ،یتوسعه مال نیب

  .ستین یاما اثر آن خط کرده استکمک 

( نقش توسعه مالی در کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است. اين مطالعه با 5981) 8رويالک

زاری و روش حداقل مربعات معمولی و متغیرهای اب 5994-5980استفاده از اطالعات دوره زمانی 

. در اين مطالعه توسعه مالی در چهار بخش بر اساس عمق مالی ی پرداخته استبه برآورد مدل تجرب

که توسعه مالی منجر به کاهش در  استگر اين سازی شد. نتايج بیانو دسترسی به منابع مالی مدل

  .شودمیفقر 

( به مطالعه نقش توسعه مالی بر کاهش فقر در منتخبی از کشورهای آفريقايی 5981) 5کهو

( و ARDLهای توزيعی )با وقفه العه با استفاده از روش خود رگرسیوندر اين مط پرداخت.

رابطه بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر برای منتخبی از  8319-5989اطالعات دوره زمانی 

 GDPکه در کشورهايی که دارای  استگر اين . نتايج بیانشده استکشورهای آفريقايی بررسی 

های توسعه مالی منجر به کاهش در فقر در بلندمدت شده ستند بهبود در شاخصباال و عمق مالی ه

ای بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و است. همچنین نتايج اين مطالعه نشان داد رابطه علّی دو طرفه

  فقر وجود دارد.

 طی 4کشورهای عضو بريکسدر  تاثیر توسعه مالی بر فقربه بررسی  (5981) و همکاران 9يانسی

اين رابطه از روش آزمون علیت . در اين مطالعه به منظور بررسی اندپرداخته 8330-5980دوره 

دهنده اين است که بهبود توسعه مالی منجر به کاهش فقر نتايج نشان  ه است واستفاده شد گرنجری

  .شودمیدر کشورهای مورد بررسی 

ه بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و ( در کشور غنا به بررسی رابط5981) 0يکهاهو و انجیندان 

 های توزيعیبا وقفه العه با استفاده از روش خود رگرسیونکاهش در فقر پرداختند. در اين مط

(ARDLو اطالعات دوره زمانی ) گر اين رابطه بین متغیرها آزمون شد. نتايج بیان 8339-5980

  کشور غنا شده است.بود که توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی و کاهش در فقر در 
 

                                                           
1. Rewilak (2017) 
2. Keho (2017) 
3. Younsi (2018) 

4. BRICS های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی نام گروهی به رهبری قدرت

 . است تشکیل شده آفريقای جنوبی و چین ،هند ،روسیه ،برزيل کشورهای عضو
5. Ho and Njindan Iyke (2018) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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 مطالعات داخلی -3-2

در و  بوده)و نه فقر(  اکثر مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمددر ايران 

 0مورد مطالعه صورت پذيرفته که از اين تعداد  1ارتباط با موضوع تاثیر توسعه مالی بر فقر کال 

الی بر مورد به بررسی تاثیر توسعه م 5بر فقر بین کشورها و تنها تاثیر توسعه مالی مورد به بررسی 

  پردازيم.ها میکه در ادامه به تشريح آن اندفقر ايران پرداخته

ی مدالی، رشدد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری هی بدین توسدعرابطده (8911) و همکاران عصاری

اند. اين مورد بررسی قرار داده ،5994دا ت 8339ی زمانی را در کشورهای عضو اوپک، طی دوره

کندد. نتدايج يافته استفاده مدیتحقیدق از داده و روش پاندل پويدا، پاندل ايسدتا و گشتاورهای تعمیم

سزايی در  ی مالی از طريق رشد اقتصادی سهم بهز آن اسدت کده توسعهاايدن تحقیدق حداکی 

 . ردکاهش فقدر و ندابرابری در ايدن کشورها دا

ی ايران را بین دوره فقر کاهش و مالی بخش یتوسعه بین یرابطه( 8935) سنجری و انگیزان دل

 روش از و بلندمدت یرابطه تحلیل برای پسران، مرزی باندهای روش از و تحلیل 13-8905

 استفاده فقر کاهش و مالی بخش توسعه بین علی یرابطه کشف برای لوتکپول و دوالدو علیت

 سرانه خصوصی مصرفی یينههز از فقر کاهش دادن شاخص نشان برای تحلیل اين در .ندکنمی

 آزمون اما ند،کمی تأيید را مدل متغیرهای بین بلندمدت یوجود رابطه ،نتايج. شودمی استفاده

  باشد. مؤثر فقر کاهش است بر نتوانسته مالی یتوسعه دهدمی نشان و لوتکپول دوالدو علیت

تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای اسالمی گروه دی هشت را با  (8935ی و امیری )شاه آباد

دادند. در اين  مورد بررسی قرار 8339-5989ی زمانی متوازن در بازههای تابلويی نااستفاده از داده

 درآمد روز در دالر 5 از کمتر که افرادی درصد برای نشان دادن شاخص فقر از لگاريتمپژوهش 

دلیل ساختار  رند استفاده شده است و نتايج حاصل از پژوهش حاکی از اين است که بهدا

 داری بر فقر ندارد.، توسعه مالی تاثیر معنیکشورهای مورد بررسی

 یهامدل هيبر پارا  عضو اکو یهابر فقر در کشور یتوسعه مال ریتأث( 8939ی )ئحسینی و خزا

مختلف  یهامدل جي. نتامورد بررسی قرار دادند 5988 تا 5995 یدوره زمان یپانل ط یهاداده

 یهاکشور یهاخانوار یگذارهيبر سرما یدر مدل اول توسعه مال دهدیزده شده، نشان م نیتخم

که  یبه بخش خصوص یصی، اعتبارات تخصدادمدل دوم نشان  جيدارد. نتا یمنف ریمورد مطالعه تاث

اثر  یشاخص توسعه انسان تیرفته شده است بر وضعدر نظر گ یاز توسعه مال یبه عنوان نماد

 ابها در خانوار یسوادبا زانیم شيها و افزاخانوار یگذارهيسرما زانیمعکوس دارد. در مدل سوم م
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از آن است که شاخص  یحاک جينتا مدارد. در مدل چهار میها اثر مستقشاخص فقر در کشور

فوق مثبت است و شاخص بخش تجارت  یهارکشو یسرانه برا دیبه تول عيارزش افزوده صنا

 است.  یسرانه منف دی)مجموع صادرات و واردات( بر تول یخارج

 در فقر و درآمد توزيع بر مالی توسعه اثرات بررسی به (8930) میرباقری و شکوهی فرد

 5999-5984های های تابلويی برای سالاسالمی و با استفاده از روش داده منتخب کشورهای

سرانه و برای  مصرفی یينهزه از فقر کاهش دادن شاخص نشان برایدر اين پژوهش  تند.پرداخ

استفاده شده  داخلی ناخالص تولید به نقدی هایبدهی از نسبت شاخص توسعه مالی نشان دادن

دار و منفی بین توسعه مالی و فقر در نتايج حاصل از اين پژوهش گويای وجود ارتباط معنی است.

 باشد.رد تحقیق میکشورهای مو

در حال توسعه  یبر فقر در کشورها یتوسعه مال ریتاث یبررس( به 8930آذری کیان و ديزجی )

، در کشور منتخب در حال توسعه 53 در اين مطالعه با استفاده از اطالعات آماری پرداختند. منتخب

شده  همون اين رابطه پرداختبه آز يیتابلو یها، با استفاده از مدل داده5985تا  5999 یزمان یبازه

 شيکه با افزا یو فقر وجود دارد؛ به طور یتوسعه مال نیب یمنف ایکه رابطه دادنشان  جي. نتااست

 . ابديیفقر در سطح جامعه کاهش م ،یتوسعه مال

برای بازه در ايران  مطلق ی مالی بر کاهش فقر( به بررسی اثرات توسعه8933وند و نادمی )حسن

های نتايج برآورد مدل اند.و با استفاده از روش سری زمانی ساختاری پرداخته 8934-8935زمانی 

ی مالی )عمق مالی و نسبت تسهیالت دهد که بر اساس هر دو شاخص توسعهها نشان میتحقیق آن

ی مالی تاثیری ، توسعهتی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی(اعطايی سیستم بانکی به بخش غیر دول

ی ی مشخصی، توسعهتا قبل از حد آستانهای بر فقر مطلق دارد. بدين معنا که و آستانه غیر خطی

شود اما پس از عبور از اين حدد آسدتانه و مالی موجب بدتر شدن وضعیت فقر مطلق در جامعه می

 . دار بر کاهش فقر مطلدق دارددر کشور، تأثیری مثبت و معنی آنگسدترش 

 ، آختر(5990) کوارتیدهد که بیشتر مطالعات همانند: شده نشان می بندی مطالعات انجامجمع

بچتینی يانسی و  ،(5981رويالک ) (،5984) الدين و ديگرانصالح ،(5989) کاپل ،(5993)

، (8939) خزائی، حسینی و (8911) و در ايران عصاری و ديگران (5981)انجیدان ( و هو و 5981)

های ها و دورهها و مدلبا به کار بردن روش ،(8930) ديزجیان و ( و آذری کی8930) میرباقری

ز تحقیقات شود. در مقابل برخی ازمانی متفاوت اعتقاد دارند که توسعه مالی سبب کاهش فقر می

به چنین  (8935) ( و شاه آبادی و امیری8935) دل انگیزان و سنجری ،(5994) همانند: هونوهان
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ی مالی را در مورد ايران توسعه( 8933) وند و نادمیهمچنین مطالعه حسن .ای اعتقاد ندارندرابطه

بهبود  ،حد آستانهو پس از عبور از  دنداای موجب بدتر شدن وضعیت فقر مطلق میتا حد آستانه

  توسعه مالی تاثیری مثبت بر کاهش فقر مطلق دارد.

از  -8 سه تفاوت اساسی دارد. نوآوری تحقیق حاضر نسبت به مطالعات قبلی داخلی انجام شده

از شاخص شدت فقر به نمايندگی  -5های سالیانه استفاده شده است. های فصلی به جای دادهداده

)در مطالعات انجام شده قبلی از ضريب جینی يا هزينه  از متغیر وابسته فقر استفاده شده است

متغیر به نمايندگی از توسعه  از شش -9 .مصرفی سرانه و يا شاخص فقر مطلق استفاده شده است(

)در تمامی مطالعات قبلی انجام  های اصلی استفاده شده استمالی و با استفاده از روش تحلیل مولفه

 . شده نهايتا از سه متغیر توسعه مالی استفاده شده است(
 

 مدل و روش برآورد آن -4

 معرفی متغیرهای تحقیق -4-1

ی مستقل مطالعه ها. متغیرشودمی توسعه مالی بر فقر پرداخته خش از تحقیق به بررسی تاثیردر اين ب

و به عنوان  دنباشمی، نرخ تورم و بعد خانوار حقیقی شد اقتصادی، نرخ دستمزدرحاضر شامل 

متغیر مستقل ديگر مورد استفاده در اين مطالعه شاخص  شوند.متغیرهای توضیحی در مدل اضافه می

و همچنین  (5980، )8لنکا مقاله از اين شاخص با استفاده رهایانتخاب متغی توسعه مالی است که

 مالی المللی پول توسعهمطالعات مهم داخلی و خارجی انجام شده است. طبق تعريف صندوق بین

 بخش توسعه -8 گردد:می تعريف ذيل شرح به مختلف بعد شش در که جامع است مفهومی

 و مقررات -4پولی  گذاریسیاست و ولیپ بخش توسعه-9توسعه بخش غیر بانکی  -5بانکی 

 محیط نهادی.  -3 مالی و بخش بودن باز -0بانکی  نظارت

و عدم دسترسی  بودن محدود نیز و ابعاد برخی در دهنده توضیح هایبودن مؤلفه کیفی دلیل به

 مالی توسعه بانکی، بخش توسعه ابعاد دهنده های توضیحمؤلفه تنها مطالعه اين به اطالعات در

متغیر توسعه مالی که  3اند و هرکدام از استفاده شده گذاریسیاست و پولی توسعه و بانکی غیر

باشند. از طرفی هر کدام از اين اند جزء يکی از اين سه مورد مذکور میدر اين تحقیق استفاده شده

وسعه مالی ه تشش متغیر نمايند .اندمتغیرها در مطالعات تجربی داخلی و خارجی مهم استفاده شده

 ،(5989 ،)کاپل ،(5993 ،)آختر و دالی ،(5991 ،)کوارتی GDPبه  ینگينسبت نقد -8 عبارتند از:

                                                           
1. Lenka (2015) 
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شده  ایمه یاعتبارات داخل نسبت -5 ،(8933 ،نادمیو  وند)حسن ،(8939 ،)دل انگیزان و سنجری

 هو و) ،(5981 ،)يانسی ،(5984 ،)صالح الدين ،(5990، )کوارتی GDPبه  یبخش خصوص یبرا

 ،(8933 ،وند و نادمی)حسن، (8935 ،)دل انگیزان و سنجری ،(8911 ،)عصاری ،(5981 ،انجیدان

 ،(5984 ،)صالح الدين ،(5989 ،)کاپل ،(5990 ،)کوارتیGDP ارزش بازار سهام به  نسبت -9

 GDPبه  یبانک ستمیبه س یبخش خصوص یبده -4 ،(8935 ،بادی و امیریآ)شاه ،(5981، يانسی)

اعتبارات  نسبت -0 ،(8930 ،)میرباقری و شکوهی فرد ،(5981 ،يانسی) ،(5: 5984 ،ح الدين)صال

 ،(5981 ،)يانسی، (5984 ،صالح الدينی به کل تسهیالت )بخش خصوص یشده برا ایمه یداخل

)ويس و  التیالحسنه به کل تسهقرض التیتسه نسبت -3 ،(8938 ،)يارمحمدی و سالم

به عبارتی با استفاده از روش تحلیل  .(8910 ،زاده و همکاران)حسن ،(5999 ،8مانتگومری

شود هايی استفاده میمولفهش متغیر مربوط به توسعه مالی از های اصلی و به نمايندگی از شمولفه

متغیرهای مذکور را داشته  توضیح دهی توان ،تلفاتترين میزان که به بهترين نحو ممکن و با کم

وابسته مورد استفاده در اين مطالعه همچنین متغیر  سعه مالی را در بر گیرند.باشند و اکثر ابعاد تو

است که  نيا ريپذو جمع ريپذهيشاخص شدت فقر تجز یايز مزاا .باشدمی شاخص شدت فقر

در نرخ فقر،  یدرصد راتییرا در شدت فقر به صورت حاصل جمع تغ راتییدرصد تغ توانمی

  شکاف فقر محاسبه کرد. یهانسبت ینیج بينسبت متوسط شکاف فقر و ضر

( دو شاخص فقر را 8313های نرخ فقر و شکاف فقر، سن )به دلیل معايب موجود در شاخص

 : باشندمطرح کرده است که به صورت زير می
 

(3  )                     )]1+q/q( ))p(Y G – (1 1)-(1 - [1 H = S 
 

 يابد مقدارشاخص جینی توزيع درآمد فقر است. زمانی که جمعیت افزايش می p(Y G(که در آن 

1+q/q کند. با اصالحات انجام شده اين شاخص به صورت زير است.به سمت يک میل می  
 

 (1   )                                   ))]p(Y G – (1 1)-(1 - [1 H = S 
 

 همچنین شاخص ديگر برای محاسبه شدت فقر به صورت زير است:
 

(1)                                                    )z/i 
y-z( 1) + 2i - N (2  Yi<z∑ N/1=  SSTS 

                                                           
1. Weiss & Montgomery (2003) 
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 z/i(در اين معادله 
y-z( شود. فقرا صفر در نظر گرفته نمی نسبت شکاف فقر است که برای غیر

تصادفی  های درآمد کل جمعیت معلوم و غیرشاخص شدت فقر با اين فرض پیشنهاد شد که داده

  باشد.ام میiخط فقر برای فرد  Zو بیانگر درآمد،  Yهستند. در معادله فوق 

و  8اودهیامبوهای با الهام از مطالعهبا توجه به مبانی نظری موضوع تحقیق و پژوهش  کلی مدل

  :شودمیمعرفی  زير صورت به( 5981) 9کهو و( 5985) همکاران و 5باتو ،(5988) همکاران
 

SST = ƒ (FD , FD2 , GDPOP, W , H , INF)                                   
 

شاخص   FD،شودمیاستفاده  شدت فقر برای به عنوان معیاری STTکه در آن از شاخص 

)به  مالی مجذور توسعه 2FD  ،اصلی( هایمولفهلیل )با استفاده از روش تح ترکیبی توسعه مالی

رشد  شاخص عنوان سرانه به ناخالص داخلی تولید GDPOP، معکوس( Uمنظور بررسی فرضیه 

از تقسیم تعداد جمعیت به تعداد خانوار به  که) بعد خانوار H ،حقیقی نرخ دستمزد  W،اقتصادی

 مرکزی بانک و مرکز آمار ايران از تغیرهام اين باشد. آمارنرخ تورم می INFآيد( و دست می

  آيد.بدست می
 های فصلی استفاده شدهبر اساس فراوانی داده 8931-8930در اين مطالعه از اطالعات دوره زمانی 

و فقط  هستندهای فصلی ق به صورت دادهکه تمامی متغیرهای اين تحقی باشدمیالزم به ذکر . است

قر که بر اساس ضريب جینی محاسبه شده، نرخ دستمزد و متغیرهای مربوط به شاخص شدت ف

برای و  اندهای فصلی تبديل شدهبه داده Eviewsصورت ساالنه بوده که در نرم افزار ه جمعیت ب

  انجام شده است. X-12زدايی با فیلتر تمامی متغیرها بعد از فصلی شدن، روند فصلی
 استفاده شده است. Jmultiو  Eviews افزارهایبه منظور تجزيه و تحلیل مدل از نرم  در ادامه

بانک جهانی و مرکز  ،از بانک مرکزی و مرکز آمار ايراناطالعات آماری متغیرهای تحقیق 

  استخراج شده است.های مجلس پژوهش

                                                           
1. Odhiambo (2011) 
2. Batuo (2012) 
3. Keho (2017) 
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 آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق -4-2

بتدا مانايی متغیرها مورد ا ،های کاذبسازی تحقیق برای جلوگیری از انجام رگرسیونقبل از مدل

و  Eviewsنرم افزار و  HEGY آزمون ريشه واحد فصلی ازمنظور بدين است. بررسی قرار گرفته 

Jmulti  گرددمیاستفاده. 
 

 نتایج آزمون ریشه واحد فصلی متغیرهای تحقیق :1جدول 

 π/6 5π/6  π/3 2π/3 π/2 π O فراوانی آزمون 

 متغیرها                 
F1234 F234 F34 P14 P13 P12 P11 

59/9 59/5 98/5 30/8- 85/8- 09/8- 85/5- STT 
13/4 49/9 90/5 94/5- 40/9- 59/9- 59/9- FD 
30/9 14/5 85/5 84/8- 11/5- 89/9- 03/9- GDPOP 
43/5 55/8 38/8 33/8- 43/9- 34/9- 91/9- H 
53/9 49/9 93/5 94/8- 31/5- 31/5- 49/9- INF 
84/4 44/4 31/9 09/8- 13/5- 31/9- 13/9- W 

 30/4 =K,k+1F 04/5-  %5مقادیر بحرانی سطح  

 های اين پژوهشيافته ماخذ:                                
 

های محاسبه شده آزمون ريشه واحد های زمانی متغیرهای جدول فوق، مقايسه آمارهبرای سری

محاسبه شده در سطح احتمال  Fو  tهای آزمون دار بودن آمارهگر معنینی بیانفصلی با مقادير بحرا

بر اساس مقايسه  شاخص شدت فقربیان کرد که  توانمیاست. بر اساس نتايج بدست آمده  0%

د. بر اساس نتايج بدست آمده بدلیل اينکه باشو مقدار بحرانی دارای ريشه واحد می11P  آماره

دارای  های ديگر به جز شاخص شدت فقرمتغیر استتر از مقدار بحرانی بزرگ 11Pقدار آماره م

 د. نباشريشه واحد نمی
 

  1های اصلیانجام تجزیه و تحلیل مولفه -4-3

معموال در اکثر تحقیقات به داليل مختلف با حجم زيادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل 

ژوهشگران به دنبال کاهش ، پترتر و در عین حال عملیاتیها و رسیدن به نتايجی علمیر دادهتدقیق

توان به هايی که میباشند. يکی از روشها میحجم متغیرها و تشکیل ساختار جديدی برای آن

 از اصلی هایمؤلفه باشد. تحلیلهای اصلی میاهداف فوق دست يافت روش تحلیل مولفه

                                                           
1. Principle Components Analysis 
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بهتر  تفسیر و متغیرها تعداد کاهش برای آن از توانمی است که چندمتغیره ماریآ هایروش

 بدون های جديدمؤلفه به اولیه ورودی متغیرهای روش، اين با اعمال .کرد استفاده اطالعات

متغیرهای  از خطی ترکیبی شده، ايجاد هایکه مؤلفه به طوری شوند؛می تبديل همبستگی

گردد، در نتیجه اطالعات ها از تمام متغیرها استفاده مین در تشکیل مولفهاند. به عالوه چوورودی

و باعث از دست دادن  شودمیحاصل ارائه  هایمولفهمتغیرهای اولیه با کمترين تلفات به وسیله 

به منظور انجام تحلیل  (.59908، )ورمونت و مگیدسون شودمیهای اصلی نهای اطالعاتی دادهجنبه

های موجود را برای توان داده، ابتدا بايد از اين مسئله اطمینان حاصل شود که میصلیهای امولفه

)اندازه نمونه و رابطه  های مورد نظر، آيا تعداد دادهاستفاده قرار داد. به عبارت ديگرتحلیل مورد 

 KMOبین متغیرها( برای تحلیل مناسب هستند يا خیر؟ بدين منظور از شاخص 

  د.شواستفاده می 5
 

 تعیین تعداد فاکتورهانتایج آزمون کفایت نمونه و  -4-3-1

 (،5980) النک با استفاده از مقاله و با توجه به ادبیات بیان شده در مطالعات تجربی و نظری

 انیدر مطالعات انجام شده برای بهای مختلفی برای توسعه مالی در نظر گرفته شده است. شاخص

به  یبخش خصوص یبده با که برابر است یمال يین شاخص کاراچو يیهااز شاخص یتوسعه مال

 دیتول به ینگيکه برابر است با نسبت نقد یعمق مال ايو  یناخالص داخل دیبه تول یبانک ستمیس

استفاده شده است. حال  التیقرض الحسنه به کل تسه التینسبت تسه نیو همچن یناخالص داخل

تواند به طور ینم يیخود به تنها یمربوط به توسعه مال هایکدام از شاخص هر که استفاده ازآن

تنها  يیها به تنهاو استفاده از هرکدام از شاخص ردیبرگ در را یابعاد توسعه مال هیکل ریکامل و فراگ

رفع مشکل فوق و فراهم کردن  جهتبخش  ني. در اردیگیرا در نظر م یوجه از توسعه مال کي

ی های اصلمولفه لیبا استفاده از روش تحل یشاخص توسعه مال نيامکان استفاده توامان از چند

(PCA )را در نظر یکه اکثر ابعاد مختلف توسعه مال میکنیم یبیبه ساخت شاخص ترک اقدام 

ها برای انجام تحلیل عاملی، از آزمون جهت تشخیص مناسب بودن دادهدر همین راستا  .ردیگ

KMO ( ارائه شده است.5رد در جدول )استفاده شده است. نتايج در اين مو  
 

 

 

 

                                                           
1. Vermunt & Magidson (2005) 
2. Kaiser-Meyer-Olkin 
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 و آزمون بارتلت KMOنتایج مربوط به آزمون : 2جدول 

 390/9 گیری کفایت نمونه کیسرمایراندازه

 آزمون کرویت بارتلت
 01/894 آماره کای دو

 999/9 داریسطح معنی

 ای اين پژوهشهيافته ماخذ:                                                          
 

توان به اين ، پس میباشدمی 9.0بیشتر از  KMOکه آماره مورد نظر در مورد آزمون با توجه به اين

نتیجه دست يافت که متغیرها برای تحلیل عاملی مناسب هستند. همچنین با توجه به آماره بدست 

ستند رد شده و لذا فرض که متغیرها مستقل هآمده از آزمون بارتلت، فرضیه صفر آن، مبنی بر اين

داری وجود دارد و متغیرها برای تحلیل يعنی بین متغیرها همبستگی معنی شودمیمخالف تائید 

دهد. عامل اول را نشان می 3( مقدار ويژه واريانس متناظر با 9جدول ) عاملی مناسب هستند.

را در خصوص رفت، عامل نخست بیشترين سهم و انتظار می شودمیطور که مشاهده نهما

  درصد. 59دهندگی عوامل دارد با سهم واريانسی در حدود توضیح
 

 عامل نخست 6نتایج مربوط به قدرت توضیح دهندگی  :3جدول 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقادیر ویژه مولفه

1 40/83 41/59 41/59 

2 04/89 03/83 91/91 

3 03/1 03/84 39/08 

4 41/3 91/85 98/34 

5 93/0 01/89 03/14 

6 89/4 13/1 90/19 

  های اين پژوهشيافته ماخذ:                                 

 

توانايی اين امر را دارند اول  مولفه 5 ،لحاظ شده در مدل مولفه 3که از  شودمیدر ادامه مشاهده 

  .دنجای گیرکه درون معادله 
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Scree Plot (Ordered Eigenvalues)

 
 : نمودار اسکری عاملی مدل1شکل 

  های اين پژوهشيافتهماخذ:                            

 

 تحقیقنتایج تجربی  -4-4

 (ARDLهای توزیعی )با وقفه خود رگرسیون مدل -4-4-1

خود  رويکرد عنوان با( 5998) ديگران و پسران و( 8330) شین و پسران که یروش از مطالعه اين در

 بردار اگر که کنندمی ثابت هاآن. است شده استفاده اندکرده معرفی توزيعی هایوقفها ب رگرسیون

 با خود رگرسیون الگوی يک در معمولی مربعات حداقل روش کارگیری به از حاصل انباشتگیهم

 از که اين بر عالوه آيد، دست به است شده تصريح خوبی به آن هایوقفه که توزيعی هایوقفه

 بیشتری وکارايی کمتر اريب از کوچک هاینمونه در بود، خواهد برخوردار مالنر توزيع

 . است برخوردار

 رويکرد اين که، اين اول است، برخوردار قبلی هایروش به نسبت ایويژه محاسن از ويکردر اين

 اين دوم. کندمی حل را زايیدرون مشکل و شودمی قائل تفاوت توضیحی و وابسته متغیرهای بین

 متغیرهای به مربوط مشکالت و زندمی تخمین زمانهم طور به را مدتوکوتاه بلندمدت اجزاء که،

 آن در که است هايیروش جمله از که، اين سوم. کندمی برطرف را همبستگی خود و افتاده قلم از

 باشند، درجه يک از مانا هایمتغیر یهمه بايد درآن که جوسیلیوس – يوهانسن روش برخالف

 متغیرها، برای مناسب هایوقفه تعیین با صرفاً و باشد يکسان متغیرها مانايی یدرجه نیست الزم

 هایروش بین در روشاين  مهم بسیار مزيت ديگر، عبارت به. کرد انتخاب را مناسب مدل توانمی
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 ند،هستپايا  مدل متغیرهای که بحث اين گرفتن نظر در بدون روش اين که است آن انباشتگیهم

 از همبسته متغیرهای به متغیرها تقسیم به نیازی روش اين در ديگر عبارت به. است کاربرد قابل

 اريب وجود جمله از ها،مدل ساير در موجود نواقص از اجتناب چهارم،. نیست صفر و يک درجه

 هایروش سوی به را ما آماری، فرضیات آزمون انجام در توانايی نبود و کوچک هاینمونه در

 سوق ARDLروش  جمله از متغیرها بین مدتکوتاه و مدتبلند روابط تحلیل برای تریمناسب

 و نااريبی زايی،درون و خودهمبستگی چونهم یمشکالت از اجتناب دلیل به بنابراين. دهدمی

 وش،ر اين هستند، نامانا ديگر برخی و مانا متغیرها از برخی که اين دلیل به ترمهم همه از و کارايی

زايی متغیرهای به بررسی آزمون برون ادامهدر گام  .باشدمی مناسب متغیرها بین رابطه بررسی برای

  گزارش شده است. (4)مستقل با استفاده از آماره هاسمن پرداخته شده که نتايج در جدول 
 

 زایی متغیرهای تحقیق نتایج آزمون برون :4 جدول

 ریداسطح معنی آماره آزمون نام متغیر

FD 53/4 994/9 

GDPOP 59/4 999/9 

W 11/9 993/9 

INF 13/4 991/9 

H 59/9 999/9 

 های اين پژوهشيافته ماخذ:                               

 

شود که رهای مستقل اين مطالعه مشاهده میداری گزارش شده برای متغیبا توجه به سطح معنی

ها رد شده و اين متغیرها زايی آندار متغیرها و دروننیفرضیه صفر مبنی بر عدم اثرگذاری مع

از روش مدت بین متغیرهای تحقیق به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاهباشند. در ادامه زا میبرون

 پويايی که است روشی ARDL الگوی .های توزيعی استفاده شده استبا وقفه رگرسیون خود

که نتايج  دهدمی قرار برآوردمورد  نیز را بلندمدت رابطه و فتهنظرگر در را متغیرها بین مدتکوتاه

 . گزارش شده است (0)آن در جدول 

 8931-8930های فصلی برای دوره زمانی مدت مدل از دادهبه منظور برآورد ضرايب الگوی کوتاه

ه های توزيعی استفادمشاهده آماری تعديل شده از روش خود رگرسیون با وقفه 885مشتمل بر 

های بهینه لحاظ شده در اين مدل برای متغیر وابسته يک وقفه و برای شده است. تعداد وقفه

 های بهینه بر اساس آماره شوارتز صفر بوده است. متغیرهای مستقل تعداد وقفه
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 ARDL(1,0,0,0,0,0,0) مدت کوتاه الگوی برآورد در توسعه مالی بر فقر در ایرانشاخص  یرتاث :5 جدول

 داریسطح معنی ضریب متغیرنام 

 999/9 13/9 وقفه شاخص شدت فقر

 999/9 43/9 عرض از مبداء

FD 03/9- 993/9 

FD2 83/9- 999/9 

GDPOP 45/9- 999/9 

W 83/9- 989/9 

INF 51/9 994/9 

H 59/9 995/9 

  های اين پژوهشيافته ماخذ:                           

 

 0 یدر سطح خطا متغیرهای تحقیق تمامی شودمیمشاهده  (0)دول گونه که از نتايج جهمان

دار بوده و اختالف معنی باشدمی 90/9گزارش شده کمتر از  Probکه مقدار درصد به دلیل اين

 31کند که بیان می باشدمی 31/9برابر با  2Rآماره ضريب تعیین يا  .داری از صفر دارندمعنی

. استه )شاخص فقر( با توجه به مدل برآورد شده قابل توضیح دادن تغییرات متغیر وابستدرصد از 

 الگوی در کهاين به باتوجه. دارد مدل مناسب تصريح از نشان داری ضرايب مدلسطح معنی

 دتوانمین واتسون دوربین آماره شده ظاهر معادله راست سمت در وقفه با وابسته متغیر شده برآورد

 دوربین h ازآماره حالت اين در. شود استفاده پسماندها بین یهمبستگ خود مشکل آزمون برای

 بین همبستگی خود وجود عدم بر مبنی صفر فرضیه آزمون اين آماره طبق. شودمی استفاده

 وجود به توانمی که است اين پويا الگوی برآورد هایمزيت ديگر از. شودمی پذيرفته اپسمانده

 بلندمدت تعادل سمت به پويا رابطه کهاين برای منظور اين برای .برد پی متغیرها بین بلندمدت رابطه

 آزمون اين انجام برای. باشد يک از کمتر وابسته متغیر وقفه با ضرايب مجموع بايد يابد گرايش

 مذکور ضرايب معیار انحراف بر و شود کم وابسته وقفه با متغیر ضرايب مجموع از يک عدد بايد

 (-31/5بحرانی ) مقادير مطلق قدر از (-00/9) محاسباتی t مطلق درق که صورتی در. شود تقسیم

 بلندمدت رابطه وجود و شده رد صفر فرضیه باشد تربزرگ دوالدو و بنرجی توسط شده ارائه

 آمده( 3) جدول در متغیرها بین بلندمدت رابطه وجود آزمون از حاصل نتايج. شودمی پذيرفته

  .است

اثرگذاری شاخص توسعه مالی بر فقر در ايران با استفاده از روش ( نتايج تخمین 3در جدول )

ضريب متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و  های توزيعی گزارش شده است.خودرگرسیون با وقفه

گر آن است که افزايش يک باشد. نتايج بیاندار میدستمزد در مدل برآورد شده منفی و معنی
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درصدی در شاخص شدت فقر  58/9و  99/9ه کاهش درصدی در رشد اقتصادی و دستمزد منجر ب

باشد و افزايش يک دار میشود. ضريب متغیرهای نرخ تورم و بعد خانوار مثبت و معنیدر ايران می

درصدی در شدت فقر در ايران  81/9و  53/9درصدی در نرخ تورم و بعد خانوار منجر به افزايش 

 شود. می
 

 ARDL بلندمدت الگوی برآورد در یرانا فقر در توسعه مالی برشاخص  یرتاث :6 جدول
 داریسطح معنی ضریب نام متغیر
 999/9 41/9 أعرض از مبد

FD 90/9- 999/9 

FD2 59/9- 985/9 

GDPOP 99/9- 989/9 

W 58/9- 999/9 

INF 53/9 999/9 

H 81/9 991/9 

  های اين پژوهشيافته ماخذ:                      

 

 ضريب دهد.می نشان را فقرتوسعه مالی بر شاخص معنادار  و منفی ارتباط وجود آوردبر اين نتايج

ضريب  مقدار اين. است -90/9 برابر با تخمینی در معادله مالیشاخص توسعه  برای آمده بدست

 به مالی شاخص توسعه در افزايش درصد يک دهدمی نشان مالیبازار  توسعه برای بدست آمده

ضريب مربوط به توان  .داد خواهد کاهش درصد 90/9 را ايران دت فقر درشاخص ش متوسط طور

معکوس در مورد  Uرابطه  وجودگر که بیان باشدمیدار دوم شاخص توسعه مالی منفی و معنی

توسعه  يیدر مراحل ابتدابیان کرد  توانمیبر اين اساس  .استتوسعه مالی و شدت فقر در ايران 

 نيدر ا رد،یگیصورت م یبه آرام اقتصادی اند و رشدافتهيکمتر توسعه  یاقتصادی، بازارهای مال

نابرابری درآمد با رشد  گسترش توسعه اقتصادی، یانیدر مراحل م .ابديیم شيمرحله نابرابری افزا

 نابرابریی همراه است. با بلوغ گسترده بازار مال یتر شدن بازار مالاقتصادی و گسترده ترعيسر

به علت  ،یتوسعه بازار مال يیدر مراحل ابتدابنابراين  رسد.یمدت به ثبات مبلنددر و  افتهيکاهش 

و مشارکت  یرا دارند، همراه با توسعه بازار مال یمال فقط ثروتمندان توان ورود به بازار کهنيا

 یلبازارهای ما یاما وقت ابد،يیم شيافزا گروه ثروتمندان در رشد اقتصادی، نابرابری درآمد شتریب

تا از منافع توسعه  شودیم امکان فراهم نيا زیشوند، برای فقرا نیکامل برخوردار م یافتگياز توسعه 

  .افتيکاهش خواهد  جينابرابری درآمد به تدر بیترت نيبد. مند شوندبهره یبازار مال

دن آن امکان ید کاذب نبوأيانباشتگی و استفاده از آزمون بنرجی و دوالدو برای تبا اثبات رابطه هم

برآورد الگوی تصحیح خطا فراهم است. برآورد الگوی تصحیح خطدا بدرای مددل در جددول زيدر      



 

 919   () اصلی هایمولفه تحلیل روش از استفاده با ايران فقر کاهش در مالی توسعه نقش

  آمده است.
 

 نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا: 7 جدول

 متغیرهای مستقل ضریب tآماره  داریسطح معنی

98/9 15/4- 03/9- ECM(-1) 

  پژوهش نيا یهاافتهيماخذ:      

 

 -03/9ضريب تصحیح خطا برابر بدا مقددار    که در مدل برآورد شده باشدمیاين شان دهنده نتايج ن

مددت بده سدمت مقدادير     درصدد شدوک وارده در کوتداه    03در هدر دوره  دهدد  مدی است که نشدان  

هدای  دوره اثدر شدوک   9/8اين سرعت تعدديل مناسدب اسدت و تقريبدا در      .يابدمدت تعديل میبلند

 .شودمیوارده تعديل 

آزمون ثبات معموالً به آزمون سازگاری تقريبی ضرايب رگرسیون در در ادامه به منظور بررسی 

های متعددی برای آزمون ثبات ضرايب تخمینی وجود دارد که روش. شودمی پرداختهطول زمان 

(، روش فارلی 8311) 9(، آزمون گوپتا8339) 5(، آزمون چاو8319) 8عبارتند از: روش گلدفلد

و خالصه انباشته  CUSUM اء باقیمانده عطفیهای خالصه انباشته اجز( و آزمون3198) 4هینچ

در اين تحقیق از آزمون ثبات معرفی شده توسط  .CUSUMSQ مربع اجزاء باقیمانده عطفی

شود، که مبتنی بر اجزاء باقیمانده عطفی است. در ( استفاده می8310) 0دوربین و ايوانز ،براون

ستگی اجزاء اخالل در يک دوره صفر است و آزمون ثبات، مبتنی بر خالصه بهای عطفی هممدل

 و خالصه انباشته مربع اجزاء باقیمانده عطفی، CUSUM انباشته اجزاء باقیمانده عطفی،

CUSUMSQ از آن حتی در شرايطی که  توانمیاست که  آنباشد. ويژگی مهم اين آزمون می

های . از سوی ديگر برای دادهنمودطمینانی داريم استفاده نسبت به وقوع تغییرهای ساختاری نا ا

کند که بردار ضرايب در سری زمانی نیز کامالً مناسب است. فرضیه صفر در اين آزمون، بیان می

اگر نمودار ارائه شده داخل  کند.هر دوره يکسان است و فرضیه ديگر حاالت ديگر را بیان می

و اگر  شودی بر عدم وجود شکست ساختاری پذيرفته میفاصله اطمینان باشد فرضیه صفر مبن

فرضیه صفر  ،نمودار از فاصله اطمینان بیرون زده باشد )به عبارتی فاصله اطمینان را قطع کرده باشد(

 CUSUMشود )آماره مبنی بر وجود شکست ساختاری رد و وجود شکست ساختاری پذيرفته می

                                                           
1. Goldfeld (1973) 
2. Chow Test (1960) 
3. Gupta (1978) 
4. Farli Hinchv (1970) 
5. Broen, Durbin & Evansv (1975) 
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  CUSUM OF SQUAREرگرسیون و آمارهبرای يافتن تغییرات سیستماتیک در ضرايب 

 . (شودزمانی که انحراف از پايداری ضرايب رگرسیون اتفاقی و ناگهانی است، مفید واقع می
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  های اين پژوهشيافته ماخذ:                                  

 

 30پسماند تجمعی رسم شده، فاصله اطمینان  هایکه نمودار جااز آن ،5و  8نمودارهای با توجه به 

شود و وجود اند، فرضیه صفر مبنی بر ثبات ساختاری پذيرفته و عدم وجود آن رد میرا قطع نکرده

  شود.ثبات ساختاری پذيرفته می
 

 گیرینتیجه -6

 در دوره زمانی بر فقر در کشورتوسعه مالی های مقاله حاضر بررسی تاثیر شاخصهدف 

 (ARDLهای توزيعی )با وقفه رگرسیون های خودهای فصلی و روشمبتنی بر داده 8930-8931 



 

 913   () اصلی هایمولفه تحلیل روش از استفاده با ايران فقر کاهش در مالی توسعه نقش

به استخراج شاخصی ( PCA) اصلی هایمولفهدر اين مطالعه با استفاده از روش تحلیل . باشدمی

های به جای دادههای فصلی در اين پژوهش برای اولین بار از دادهداخته شد. برای توسعه مالی پر

های باال و نرخدر گر اين بود که نتايج حاصل بیانبه منظور برآورد کاراتر استفاده شد. سالیانه 

رشد  همچنین. باشدمیهای توسعه مالی بر فقر متفاوت پايین رشد اقتصادی اثرگذاری شاخص

از عه مالی تاثیر منفی بر فقر داشته و نرخ تورم و بعد خانوار تاثیر مثبت بر فقر دارند. اقتصادی و توس

های خطی خطی نسبت به مدل های غیرباشد که مدلگر اين مینتايج بدست آمده بیانطرفی 

 های اينيافته دارند.گری واقعیت اقتصادی ايران دهندگی مدل و بیانقدرت باالتری در توضیح

دهد. ضريب بدست وجود ارتباط منفی و معنادار شاخص توسعه مالی بر فقر را نشان میپژوهش 

اين مقدار ضريب بدست . است -90/9 آمده برای شاخص توسعه مالی در معادله تخمینی برابر با

دهد به ازای يک درصد افزايش در شاخص توسعه مالی به طور متوسط شاخص آمده نشان می

. ضريب مربوط به توان دوم شاخص توسعه يافتدرصد کاهش خواهد  90/9شدت فقر در ايران 

معکوس در مورد توسعه  Uکه رابطه  استگر اين موضوع که بیان باشدمیدار مالی منفی و معنی

توسعه  يیدر مراحل ابتدابیان کرد  توانمیمالی و شدت فقر در ايران وجود دارد. بر اين اساس 

 نيدر ا رد،یگیصورت م یبه آرام اقتصادی اند و رشدافتهير توسعه کمت یاقتصادی، بازارهای مال

نابرابری درآمد با رشد  گسترش توسعه اقتصادی، یانیدر مراحل م .ابديیم شيمرحله نابرابری افزا

 نابرابریی همراه است. با بلوغ گسترده بازار مال یتر شدن بازار مالاقتصادی و گسترده ترعيسر

به علت  ،یتوسعه بازار مال يیدر مراحل ابتدابنابراين  رسد.یمدت به ثبات مبلندو در  افتهيکاهش 

و مشارکت  یرا دارند، همراه با توسعه بازار مال یمال فقط ثروتمندان توان ورود به بازار کهنيا

 یبازارهای مال یاما وقت ابد،يیم شيافزا گروه ثروتمندان در رشد اقتصادی، نابرابری درآمد شتریب

تا از منافع توسعه  شودیم امکان فراهم نيا زیشوند، برای فقرا نیکامل برخوردار م یافتگياز توسعه

همچنین  .افتيکاهش خواهد  جينابرابری درآمد به تدر بیترت نيبد. مند شوندبهره یبازار مال

 -03/9ر که در مدل برآورد شده ضريب تصحیح خطا برابر با مقدا دهدمینتايج بدست آمده نشان 

مدت به سمت درصد شوک وارده در کوتاه 03دهنده اين است که در هر دوره که نشان باشدمی

دوره اثر  9/8اين سرعت تعديل مناسب است و تقريبا در  .يابدمدت تعديل میمقادير بلند

تايج بدست آمده از اين مطالعه گويای ادعای گرين وود و ن. شودمیهای وارده تعديل شوک

(، 5981(، يانسی )5981(، کهو )5984(، صالح الدين )8339گالور و زيرا ) ،(8339يک )جوانو
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معکوس بودن  U( در مورد فرضیه 8933وند و نادمی )( و حسن8930آذری کیان و ديزجی )

  .باشدمیارتباط توسعه مالی و فقر 

کیفیت  افزايش لی وما ابزارهای و مؤسسات توسعه مطالعه، اين از آمده دست به سیاستی پیشنهاد

 اقدام ،از طرفی .باشدمی اقتصاد ايران در موجود فقر کاهش برای موجود مالی نهادهای کارايی و

 از تواندسرمايه می بازار به افراد تمامی دسترسی امکان ايجاد ويژه به سرمايه، بازار گسترش برای

در ايران  فقر کاهش میزان آن لدنبا به و مالی توسعه بهبود به که ديگری باشد هایاقدام جمله

  منجر خواهد شد.

  



 

 911   () اصلی هایمولفه تحلیل روش از استفاده با ايران فقر کاهش در مالی توسعه نقش

 و مآخذمنابع 

بررسی تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای در "(. 8930منیره ) ،ديزجی . وحسین ،آذری کیان .8

  . 00-33 :6 اقتصاد کاربردیفصلنامه  ."حال توسعه منتخب

سی آثار اعتبارات خرد در برر"( .8910حسن زاده، علی. ازوجی، عالالدين. و قويدل، صالح ) .5

 . 40-31( : 58)6 فصلنامه اقتصاد اسالمی. "های درآمدیکاهش فقر و نابرابری

 ."ی مالی بر کاهش فقر در ايراناثرات توسعه"(.3893)يونس  وند، داريوش. و نادمی،حسن .9

 . 90-39 (:8)52 فصلنامه تحقیقات اقتصادی

های برابری در کشورأثیر توسعه مالی بر فقر و نات" (.8939) صادق ،خزائی و .سید مهدی، حسینی .4

  .55-8 :(83)4 فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی. "عضو اکو

 (.8938) ابراهیم، حسینی نسب و کاظم.، مجید. ياوری ،صباغ کرمانی عبداله. ،خوشنودی .0

 ."escor-zپذيری مالی بخش بانکی و عوامل موثر بر آن با استفاده از شاخص بررسی آسیب"

 . 13-899 (:1)4 گذاری اقتصادینشريه علمی پژوهشی سیاست

بررسی رابطه بین فقر و توسعه مالی در اقتصاد " .(8935سنجری، فرهاد ) . ودل انگیزان، سهراب .3

 . 30 -13 (:8)13 فصلنامه پژوهشهای اقتصادی )رشد و توسعه پايدار( ."ايران

. "توسعه مالی بر نابرابری درآمد در اقتصاد ايراناثرات "(. 8913) نظر. و شکری، زينبمرده، ده .1
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Abstract 
The purpose of this paper is to explain the relationship between financial 

development and poverty in Iran. Considering the existence of different 

indicators in the financial development literature, in order to introduce a 

combination of the variables for financial development, the Principal 

component analysis (PCA) method was used. This method takes into account 

most of the dimensions of financial development to construct a composite 

index. The Poverty Index (SST) was also used as a poverty indicator. In 

order to test the relationship between the variables, the Autoregressive 

Distributed Lag model (ARDL) was used. After the second-rate financial 

development index was introduced, the non-linear effects of the relationship 

between financial development and poverty were evaluated for the period of 

1395-1368. The results indicated that the financial development variable had 

a negative and significant effect on poverty. In other words, improving the 

financial situation would lead to poverty reduction in the society. The 

coefficient of the second power index was negative and significant, 

indicating that there is a reverse U relation in the case of the financial 

development and poverty in Iran. 
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