
تأثير توسعه مالي بر فقر در كشورهاي اسالمي 
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چکيده: فقر مسئله اي است که از ساليان دور وجود داشته است و علي رغم رشد اقتصادي 
کشورهاي جهان و اجراي سياست هاي گوناگون مبارزه با فقر، همچنان زندگي افراد زيادي را 
احاطه کرده و کاهش آن به يکي از اهداف بسيار مهم سياست گذاران اقتصادي کشورهاي جهان 
تبديل شده است. بخش مالي به دليل ارتباط با ساير بخش هاي متفاوت هر جامعه، نقش مهمي 
در اين زمينه ايفا مي کند و از راه هايي مانند تسهيل مبادالت، اعطاي اعتبارات، کاهش ريسک و 
ارايه ساير خدمات مالي مي تواند ميزان فقر را تغيير دهد. هدف اين مقاله بررسي تأثير توسعه مالي 
بر کاهش فقر در کشورهاي اسالمي عضو گروه دي هشت طي دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ با استفاده از 
روش داده هاي ترکيبي نامتوازن است. به دليل ساختار اقتصادي کشورهاي مورد بررسيـ  که تکيه 
بر ثروت هاي حاصل از فروش منابع طبيعي دارند و توسعه مالي در اين کشورها در راستاي بسط 
بازارهاي عوامل جديد توليد و نوآوري نيستـ  نتايج نشان دهنده تأثير بي معني توسعه مالي بر فقر 
است. نتايج همچنين تأثير منفي و معني دار متغير رشد درآمد بر فقر را نشان مي دهد. همچنين به 
 دليل اينکه متغير سرمايه انساني در جريان رشد اقتصادي داراي سهم بسيار اندکي مي باشد (به دليل 
عدم هماهنگي سياست هاي کالن اقتصادي با سياست هاي آموزشي)، سرمايه انساني نيز تأثير منفي 
و بي معني  بر فقر دارد. همچنين متغيرهاي تورم و آزادي اقتصادي نيز تأثير مثبت و معني دار بر فقر 
دارد. دليل چنين نتيجه اي براي متغير آزادي اقتصادي به ساختار متکي بر منابع طبيعي کشورهاي 
مورد بررسي بر مي گردد که با توجه به سهم پايين سرمايه انساني در جريان توليد، بهبود آزادي 
اقتصادي تنها در آزادي تجارت بين الملل و قوانين بازارهاي مالي و تجاري است؛ حال آنکه بهبود 
قوانين بازار کار، ساختار قضايي و امنيت، حقوق مالکيت و غيره که موجب بهبود منافع اقشار ضعيف 

است، در اين مطالعه مشاهده نمي گردد.
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مقدمه
فقر ناتواني در تأمين برخي نيازهاست و با وجود اجراي سياست هاي گوناگون مبارزه با فقر کماکان 
افراد زيادي فقيرند. کاهش فقر به يکي از اهداف مهم کشورهاي جهان تبديل شده و در اين چارچوب 
از بين رفتن فقر به عنوان يکي از محورهاي اصلي اهداف توسعه هزاره۱ مورد توجه جامعه جهاني قرار 
گرفته است. به دليل ماهيت چندبعدي فقر، ارايه تعريف جامعي از آن مشکل مي نمايد، با اين وجود 
تعاريف گوناگوني براي فقر ارايه شده است. براي نمونه، سن۲ (۱۳۸۱) فقر را تنها پايين بودن درآمد 
نمي انگارد، بلکه آن  را محروميت از قابليت هاي اساسي مي داند. هم چنين World Bank (1990)، فقر 
را ناتواني در کسب حداقل استانداردهاي زندگي تعريف مي کند. بخش مالي هر کشور با تأمين منابع 
مالي بخش هاي گوناگون اقتصاد نقش مهمي در عملکرد کالن اقتصادي دارد. بخش مالي با تسهيل 
افزايش  بالقوه مهمي در  ارايه ساير خدمات مالي نقش  و  اعتبارات، کاهش ريسک  اعطاي  مبادالت، 
متوسط سطح درآمد، کاهش آسيب پذيري فقيران در برابر نوسانات درآمد و بسترسازي براي مشارکت 
بيشتر فقيران در جريان رشد اقتصادي دارد. البته بايد توجه نمود که صرف توسعه مالي نمي تواند باعث 
کاهش فقر شود، زيرا امکان دارد که توسعه مالي به گونه اي باشد که دسترسي افراد فقير را به بازاهاي 
مالي محدود کند و يا باعث کاهش فرصت هاي برابر اقتصادي شود که اين کار مي تواند حتي منجر به 
افزايش فقر نيز گردد. با توجه به اينکه همواره يکي از اهداف دولت ها کاهش فقر است و سياست گذاران 
همواره به دنبال يافتن راه هايي براي کاهش آن هستند، بررسي ارتباط بين توسعه مالي و فقر براي 

سياست گذاران مهم به نظر مي رسد.
هدف اين مقاله بررسي تأثير توسعه مالي بر فقر در کشورهاي اسالمي عضو گروه دي هشت است۳. 
اعضاي اين گروه در ميان کشورهاي اسالمي داراي بيشترين جمعيت و بزرگترين اقتصادها مي باشند 
و با توجه به اينکه يکي از اهداف تشکيل آن افزايش تعامالت ميان اعضاء مي باشد، انجام مطالعات در 
حوزه هاي متفاوت مي تواند زمينه هاي گسترش همکاري ميان اعضاء را به وجود آورد. در اين چارچوب 
اين پرسش مطرح مي شود: «توسعه مالي چه تأثيري بر فقر دارد؟» و متناظر با پرسش پژوهش اين 

فرضيه آزمون خواهد شد: «توسعه مالي تأثير منفي بر فقر دارد».

1. Millennium Development Goals
2. Sen

۳. اعضاي گروه دي هشت عبارتند از: بنگالدش، مصر، اندونزي، ايران، مالزي، پاکستان، نيجريه و ترکيه.
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مباني نظري پژوهش
اقتصادي  رشد  کانال  دو  از  مالي  توسعه  دادند  نشان   Beck et al.  (2007) و   Ravallion (2001)

 Levine (1997) است.  تأثيرگذار  فقر  بر  اعتبارات)  اعطاي  (از طريق  درآمد  توزيع  و  درآمد)  (افزايش 
نشان مي دهد، بخش مالي با انجام وظايف خود۱ از دو طريق انباشت سرمايه و تغييرات فناوري، رشد 
اين  در  چنانچه  نمونه،  براي  ندارد.  وجود  اتفاق نظر  مورد  اين  در  البته  مي دهد.  افزايش  را  اقتصادي 
;Dollar & Kraay, 2002) چارچوب درآمد فقيران افزايش يابد، توسعه مالي موجب کاهش فقر مي شود

 Beck et al., 2007)، ولي اگر توسعه مالي موجب افزايش درآمد ثروتمندان شود، نه تنها فقر کاهش 

نمي يابد؛ بلکه با افزايش نابرابري درآمد موجب افزايش فقر نيز مي شود.
وام هاي  دريافت  براي  مناسب  وثيقه هاي  که  فقير  افراد  براي  موانعي  ايجاد  با  درآمدي  نابرابري 
افزايش فقر مي شود.  اقتصادي و  از مشارکت آنها در جريان رشد  کسب وکار در اختيار ندارند، مانع 
 Dehejia & Gatti (2003) و Jacoby (1994) .در دسترس نبودن اعتبارات از جمله اين موانع است
بيان مي کنند کمبود دسترسي به اعتبارات باعث مي شود فقر به صورت يک پديده هميشگي درآيد۲، 
تخصيص  افزايش  موجب  اعتبارات  اعطاي  محدوديت هاي  کاهش  با  مي تواند  مالي  توسعه  بنابراين 
اعتبارات به افراد بيشتر و به تبع آن فقيران شود. هرچه بازارهاي مالي رقابتي تر باشند، دسترسي به 
اعتبارات آسان تر و بيشتر خواهد بود (Rajan & Zingales, 2003). اين امر مي تواند موجب کاهش 

نابرابري درآمد و فقر شود۳.
ايجاد محيطي که در آن پس انداز کردن آسان باشد، مي تواند فقيران را قادر سازد تا وجوه خود را 
بيشتر پس انداز کرده و از مزاياي آن بهره مند شوند. وجود مؤسسات مالي کارآمد به فقيران کمک مي کند 
تا با سرمايه گذاري بيشتر، درآمد بيشتري از پس انداز خود کسب کنند و يا در مواقع نياز بتوانند به آساني 
از پس انداز خود براي رفع نياز و داشتن سطح ثابتي از مصرف در مقابل شوک هاي درآمدي و مخارجي 

۱. اين وظايف عبارتند از: تجميع و تجهيز پس اندازها، تخصيص منابع، کنترل مشارکتي، تسهيل مديريت ريسک 
و تسهيل مبادالت کاالها، خدمات و قراردادها.

۲. زيرا خانوارهاي فقير مجبور هستند يا هزينه هايي مانند هزينه هاي آموزشي را کاهش دهند و يا ناگزير از 
کارکردن فرزندان خود مي شوند، بنابراين فرزندان آنها در آينده در مقايسه با افرادي که داراي تحصيالت باالتري 

هستند، داراي درآمد کمتري خواهند بود.
 Galor & Zeira (1993)، Aghion & Bolton (1997)، Goudie & Ladd (1999)، McKay (2002) ۳. براي بررسي بيشتر به

و Galor & Moav (2004) رجوع نماييد.
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استفاده کنند (Sowa, 2002). البته بخش مالي تنها وظيفه افزايش پس انداز را ندارد. اين بخش هم چنين 
مي تواند با کاهش ريسک دارآيي ها از زيان دهي آنها طي زمان و در نتيجه از نوسانات درآمد و مخارجي 

که فقيران به دليل نداشتن پس انداز کافي، بيشتر با آن روبه رو هستند، جلوگيري کند.
در ادامه، مطالعات تجربي مربوط به تأثير توسعه مالي بر فقر و نابرابري مرور مي شود. در اين چارچوب، 
ابتدا مطالعات بين کشوري و سپس تک کشوري بررسي مي شود. Jalilian & Kirkpatrick (2001) با استفاده 
از داده هاي ۴۲ کشور، شامل ۲۶ کشور درحال توسعه و ۱۶ کشور توسعه يافته، نتيجه مي گيرند توسعه مالي 
باعث افزايش درآمد افراد فقير در کشورهاي درحال توسعه مي شود. مطالعه Dollar & Kraay (2002) براي 
۹۲ کشور طي دوره ۱۹۵۰-۱۹۹۹ نشان مي دهد توسعه مالي درآمد فقيران را افزايش داده و به تبع آن فقر را 

کاهش مي دهد.
کشور   ۹۱ داده هاي  از  استفاده  با  فقر،  و  مالي  توسعه  بين  ارتباط  درباره   Clarke et al.  (2002)

مطالعه دارد.  وجود  فقر  و  مالي  توسعه  بين  منفي  ارتباط  مي گيرند  نتيجه   ۱۹۹۵-۱۹۶۰ دوره  طي 
 Jeanney & Kpodar (2006) .بيانگر وجود ارتباط منفي بين توسعه مالي و فقر است Honohan (2004)

براي کشورهاي درحال توسعه طي دوره ۲۰۰۰-۱۹۶۶ نشان مي دهند، توسعه مالي منجر به کاهش 
براي ۸۳ کشور طي دوره ۱۹۶۰-۱۹۹۵ نشان مي دهد   Clarke et al.  (2006) فقر مي شود. مطالعه 
توسعه مالي نابرابري درآمد را کاهش مي دهد. نتيجه اين مطالعه همچنين نشان مي دهد ممکن است 
در سطوح پايين توسعه مالي، نابرابري افزايش يابد. Beck et al. (2007) با استفاده از داده هاي ۷۲ 
کشور طي دوره ۲۰۰۵-۱۹۶۰ نشان دادند توسعه مالي موجب افزايش درآمد فقيران مي شود و نتيجه 
آن کاهش فقر و نابرابري درآمد است. Akhter & Daly (2009) با استفاده از داده هاي ۵۴ کشور طي 
دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۳ به اين نتيجه رسيدند توسعه مالي موجب کاهش فقر مي شود. Kapel (2010) در 
مطالعه خود در مورد ۷۸ کشور در حال توسعه و توسعه يافته طي دوره ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۶ تأثير منفي 
توسعه مالي بر فقر را گزارش کردند. مطالعه Guillaumont-Jeannene & Kpodar (2011) در مورد 
کشورهاي درحال توسعه طي دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ حاکي از تأثير منفي توسعه مالي بر فقر است. 
نتيجه مطالعه Huang & Singhm (2011) براي ۳۷ کشور زير صحراي افريقا طي دوره ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ 
نشان دهنده تأثير منفي توسعه مالي بر فقر است. مطالعه Ordonez (2012) در مورد ۱۴۷ کشور طي 
همکاران  و  عصاري  مطالعه  است.  فقر  بر  مالي  توسعه  منفي  تأثير  نشان دهنده   ۱۹۶۰-۲۰۰۸ دوره 
(۱۳۸۸) براي کشورهاي اوپک طي دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۰ حاکي از آن است که توسعه مالي مي تواند از 

طريق رشد اقتصادي، فقر و نابرابري را کاهش دهد.
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Khandker (2003) در مطالعه اي درباره روستاهاي هند طي سال هاي ۱۹۹۲-۱۹۹۱ به اين نتيجه 

رسيد توسعه مالي به نفع فقيراني بوده است که از برنامه هاي تأمين مالي استفاده کرده اند و تأمين 
مالي منجر به کاهش فقر در ميان مشارکت کنندگان شده است. Quartey (2005) درباره ارتباط بين 
توسعه مالي، تحرک پس انداز و فقر در کشور غنا طي دوره ۲۰۰۱-۱۹۷۰ به اين نتيجه مي رسد علي رغم 
اينکه توسعه مالي باعث افزايش پس انداز نمي شود؛ اما فقر را کاهش مي دهد، هر چند اين رابطه از 
لحاظ آماري معني دار نيست. دليل اين امر آن  است که واسطه هاي مالي، پس اندازها را به اندازه کافي 
به بخش هاي اقتصادي که باعث کاهش فقر مي شود، هدايت نکرده اند. Geda et al. (2006) با استفاده 
اتيوپي طي دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۴ نشان مي دهند  از داده هاي مربوط به خانوارهاي شهري و روستايي 
دسترسي به بخش مالي عامل مهمي در تثبيت مصرف و کاهش فقر است. Ang (2010) با استفاده از 
داده هاي پنجاه سال هند به اين نتيجه مي رسد توسعه مالي، نابرابري درآمد در هند را کاهش مي دهد؛ 
اما آزادسازي مالي، نابرابري درآمد را افزايش مي دهد. Imran & Khalil (2012) در مطالعه خود براي 
مطالعه  را کاهش مي دهد.  فقر  مالي  توسعه  دادند  نشان  تا ۲۰۱۰  دوره ۱۹۷۱  پاکستان طي  کشور 
Uddin et al. (2013) براي کشور بنگالدش طي دوره ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۱ حاکي از تأثير منفي توسعه مالي 

بر فقر است. حسن زاده و همکاران (۱۳۸۵) در مطالعه اي با استفاده از داده هاي ۲۸ استان ايران طي 
دوره ۱۳۸۲-۱۳۸۰ نتيجه گرفتند كاهش فقر از طريق اعطاي اعتبارات ُخرد فقط از طريق ايجاد اشتغال 
و برابري فرصت هاي شغلي امکان پذير است. نتيجه مطالعه دل انگيزان و سنجري (۱۳۹۲) در رابطه با 
تاثير توسعه مالي بر فقر ايران طي دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ نشان دادند در بازه زماني مورد مطالعه توسعه 

مالي باعث کاهش فقر نشده است.

روش پژوهش
مدل و داده هاي پژوهش

تعريف فقر از بعد اقتصادي به ناتواني در تأمين نيازهاي اساسي مربوط مي شود که مي تواند ناشي 
از کمبود درآمد باشد، بنابراين با داشتن رشد اقتصادي مناسب (افزايش درآمد)، مي توان انتظار داشت 
فقر در جامعه کاهش يابد. در اين راستا بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که تأثير رشد اقتصادي بر فقر 
حاصل برآيند دو اثر مستقيم (اثر درآمدي) و غيرمستقيم (تأثير بر نابرابري درآمد) است، بنابراين فقر 
تنها با افزايش درآمد کل جامعه کاهش نمي يابد، بلکه هنگامي رشد اقتصادي باعث کاهش فقر مي شود 
که اين رشد به نفع افراد فقير جامعه نيز باشد و توزيع درآمد متناسب شود. Dollar & Kraay (2002) و 
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Beck et al. (2007) از اين متغيرها در مطالعات خود استفاده کرده اند.

متغير ديگر موجود در مدل، نرخ تورم است. تورم به معني درصد تغييرات قيمت کاالهاست و از 
راه تأثير بر درآمد واقعي افراد بر فقر تأثير مي گذارد. با توجه به اينکه بيشتر افراد فقير داراي درآمد 
ثابت و يا کم هستند، با افزايش تورم، درآمد آنها کاهش مي يابد و افزايش فقر را موجب خواهد شد. 
Georgopoulos et al. (2012) ،Honohan (2004) و Lo-Prete (2013) از اين متغير در مطالعات خود 

استفاده کرده اند.
ديگر متغير موجود در مدل، متغير سرمايه انساني است. با توجه به اينکه در اين مطالعه، سرمايه 
افزايش  با  که  است  اين  بر  انتظار  و  مي شود  داده  نشان  تحصيل  سال هاي  ميانگين  توسط  انساني 
انساني، فقر کاهش  افزايش سرمايه  با  انتظار داشت  يابد، مي توان  افزايش  افراد  تحصيالت، دستمزد 
يابد. Winters & Chiodi (2008) ،Rolleston (2009) و Awan et al. (2011) از اين متغير در مطالعات 

خود استفاده کرده اند.
متغير آزادي اقتصادي نيز در مدل گنجانده شده است. دليل اين کار به اين امر برمي گردد که 
ايجاد  را  و مساوي  افراد جامعه فرصت هاي مناسب  تمام  براي  اقتصادي در هر جامعه  آزادي  وجود 
مي کند تا افراد در کارهاي اقتصادي شرکت کرده و درآمد خود را افزايش دهند که به دنبال آن فقر 
کاهش مي يابد. Hasan et al. (2003) و Crubel (1998)، با توجه به مطالب باال و ارايه مباني نظري و 

مطالعات تجربي در بخش دوم، مدل مورد استفاده در اين مطالعه به صورت زير تعيين مي شود:

)(*)(*

)(*)(*)(*)(

43

210

ititit

itititit

EFLogHCLog

INFLogGDPLogFDILogPOVLog       (۱)

در اين مدل POV: فقر، FD: توسعه مالي، GDP: درآمد سرانه، INF: تورم، HC: سرمايه انساني، 
: جزء خطا، i: کشور و t: زمان است. توضيح و منبع متغيرهاي  i ، لگاريتم :log ،آزادي اقتصادي :EF

مورد استفاده به  شرح زير است:
فقر (POV): براي نشان دادن اين متغير از دو شاخص به صورت زير استفاده شده است:

.(HEAD) لگاريتم درصد افرادي که کمتر از ۲ دالر در روز درآمد دارند
لگاريتم شکاف فقر براي افرادي که کمتر از دو دالر در روز درآمد دارند (GAP). منبع داده هاي 
و   Dollar & Kraay  (2002) از  پيروي  به  شاخص ها  اين  است.   World Bank  (2012) بخش  اين 

Beck et al. (2007) استفاده شده اند.
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توسعه مالي )FD(: بخش مالي از زيربخش هاي متعددي تشکيل شده است. در همين راستا براي 
نشان دادن اين بخش ها از شاخص هاي متفاوتي به صورت زير استفاده شده است:

لگاريتم نسبت اعتبارات اعطاء شده به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي )DCP(؛
لگاريتم نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به توليد ناخالص داخلي )STD(؛

ناخالص  توليد  به  شبه پول  و  پول  نسبت  شامل  پول  گسترده  تعريف  ساالنه  رشد  نرخ  لگاريتم 
از  پيروي  به  شاخص ها  اين  است.   World Bank  )2012( بخش  اين  داده هاي  منبع   .)M2(  داخلي 
 Lo-Prete )2013( و Dollar & Kraay )2002(، Beck et al. )2007(، Hamori & Hashiguchi )2012(

استفاده شده اند.
درآمد سرانه )GDP(: براي نشان دادن اين متغير از لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت 
ثابت استفاده مي شود. منبع داده هاي اين متغير 1PWT 7.1 يعني )Heston et al. )2012 است. اين 

شاخص به پيروي از )2012( Hamori & Hashiguchi و )Beck et al. )2007 استفاده شده است.
سرمايه انساني )HC(: براي نشان دادن اين متغير از لگاريتم ميانگين سال هاي تحصيلي استفاده 

مي شود. منبع داده هاي اين متغير داده هاي )United Nations )2012 است.
آزادي اقتصادي )EC(: براي نشان دادن اين متغير از لگاريتم شاخص آزادي اقتصادي ارايه شده 

توسط موسسه )Fraser )2012 استفاده شده است.
استفاده  مصرف کننده  قيمت  شاخص  لگاريتم  از  متغير  اين  دادن  نشان  براي   :)INF( تورم 
از  پيروي  به  شاخص  اين  است.   World Bank  )2012( نيز  متغير  اين  داده هاي  منبع  است.   شده 
)Georgopoulos et al. )2012( ،Honohan )2004( ،Beck et al. )2007( ،Hamori & Hashiguchi )2012 و 

)Lo-Prete )2013 استفاده شده است.

نمونه آماري اين مطالعه شامل هشت کشور اسالمي عضو گروه دي هشت است. دوره زماني اين 
پژوهش از 1990 تا 2010 است. در اين مطالعه از روش داده هاي تابلويي نامتوازن2 براي برآورد مدل 
استفاده شد. در استفاده از روش داده هاي تابلويي ابتدا بايد مشخص شود »آيا مي توان از روش تخمين 
تابلويي استفاده کرد يا خير؟«. به عبارت ديگر، »آيا واحدهاي مورد بررسي  از داده هاي  با استفاده 
همگن هستند يا خير؟«. در صورتي که واحدها همگن باشند مي توان از روش حداقل مربعات معمولي 
استفاده کرد و در غير اين صورت، بايد از روش داده هاي تابلويي استفاده نمود. در اين مقاله براي   

1. Penn World Table 
2. Unbalanced Panel Data



شى
وه

 پژ
ى-

علم
مه 

صلنا
ف

هم
جد

ل ه
سا

ه 4
مار

ش
13

92
ن 

ستا
زم

34

درستي استفاده از روش داده هاي تابلويي از آزمون F به صورت زير استفاده مي شود:

)/()1(

)1/()(
2

22

),1( KNNTR

NRR
F

UR

RUR

KNNTN                                             (۲)

در آزمون باال ضريب تعيين حاصل از مدل مقيد (روش حداقل مربعات معمولي) و  ضريب تعيين حاصل 
از مدل نامقيد (روش داده هاي تابلويي) است. N تعداد واحدها، K تعداد متغيرهاي توضيحي و T تعداد 
مشاهده ها در طول زمان است. رد فرضيه صفر بيانگر استفاده از روش داده هاي تابلويي است. پس از تعيين 
استفاده از روش داده هاي تابلويي، بايد يکي از روش هاي اثرات ثابت۱ و يا اثرات تصادفي۲ براي برآورد مدل 

:(Greene, 2005) مشخص شود. اين کار با استفاده از آزمون هاسمن۳ به صورت زير تعيين مي شود

)(

)(
1

)(

ˆ

ˆˆˆ

GLSREFE

GLSREFEGLSREFE

VarbVar

bbH

                                                                 (۳)

در آزمون هاسمن چنانچه فرضيه صفر رد شود، استفاده از روش اثرات ثابت تاييد مي گردد و در 
غير اين صورت روش اثرات تصادفي ارجحيت دارد.

تجزيه و تحليل داده ها
برآورد مدل

نتايج  به  است  ممکن  متغيرها  اين  در  واحد  ريشه  وجود  زماني،  متغيرهاي سري  با  کار  هنگام 
رگرسيون هاي جعلي منجر شود و نتايج به دست آمده قابل اتکاء نباشند. از اين رو قبل از هر گونه 
از  متغيرها  ايستايي  بررسي  براي  شود.  بررسي  متغيرها  ايستايي  بايد  تحليل،  و  تجزيه  و  تخمين 
آزمون هاي ريشه واحد فيليپس- پرون- فيشر۴ و آزمون لوين- لين- چو۵ استفاده مي شود. در اين 
آزمون ها فرضيه H0 داللت بر ناايستايي۶ متغيرها دارد. همان طور که در جدول ۱ مالحظه مي شود، 
متغيرهاي GAP، DCP، GDP و HC با يک مرتبه تفاضل گيري ايستا مي شوند (I(1)) و ساير متغيرها 

.(I(0) يعني) در سطح ايستا هستند

1. Fixed Effect
2. Random Effect
3. Hausman
4. Phillips-Perron-Fisher (PP-Fisher)
5. Levin-Lin-Chu (Levin)
6. Non-Stationary
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جدول 1: نتايج آزمون ايستايي متغيرها
با يک مرتبه تفاضل گيري در سطح

با عرض از مبدا و روندمتغيرها با عرض از مبدا با عرض از مبدا و روند با عرض از مبدا

PP-Fisher Levin PP-Fisher Levin PP-Fisher Levin PP-Fisher Levin

٭٭٭۳۶ / ۸ - ۰ / ۵۹ ٭۸۳ / ۱۲ ٭٭۶۷ / ۱ - ٭۴۴ / ۱۹ ٭۱۷ / ۳ - ۰ / ۶ ۲ / ۳۲ HEAD

٭۶۷ / ۱۴ ٭٭۱۴ / ۲ - ٭٭۱ / ۱۳ - ۰ / ۷۶ ٭۶۶ / ۱۶ - ۱ / ۰۲ ۰ / ۵۸ ۶ / ۱ GAP

٭۵ / ۶۵ ٭۳ / ۵  - ۵۶ / ۵ ٭۳ / ۴ - ۱۰ / ۴ ۱ / ۵ ۹ / ۵ - ۰ / ۴۸ DCP

٭۱۰۰ ٭ ۳ / ۷ - ٭۴ / ۱۰۴ ٭۱ / ۷ - ۱۴ / ۴ ٭٭ ۲/۰۲  - ٭٭٭ ۲۵/۲ ٭ ۹/ ۲ -  STD

٭۸۳/ ۱۴۹ ٭۱۱/۱۴  - ٭ ۲۸۰/۸۴   ٭ ۱۳/۰۲  - ٭۴۷/۰۴ ٭ ۶/۵۲ -  ٭۵۱/۳۴  ٭ ۶/۳۶  - M٢

٭۷۶ / ۶۵ ٭ ۷/۰۶ -  ٭ ۶۷/۶۴  ٭۷/۳۹ -  ۱۱/۴  ۰/۰۷ ۶/۴۲  ۰/۳۳ GDP

٭۱۲۳/۸ ٭۱۰/۸ - ٭۱۶۰ ٭۱۲/۰۱ -  ٭۳۵/۶  - ۱/۱ ٭۳۳/۹  - ۰/۸۷ INF

٭۷۸/۳۴ ٭۲۱/۰۷ - ٭۹۰/۵۳  ۱۱/۶۳ ٭٭ ۲۴/۹۰ - ۰/۳۶ ۴/۵۶ ۱۳/۳۹ HC

٭۹۶ /۱۰۶ ٭ ۸/۶۳ - ٭۱۶۶/۹۳ ٭۱۰/۷۲ - ٭٭۷۲ /۱ - ۱۸/۰۶ ۱۶/۸ ٭۶/۳ - EF

*، ** و *** به ترتيب داللت بر معني دار بودن در سطح 1، 5 و 10 درصد دارد.

پس از بررسي ايستايي متغيرها، مدل مورد نظر برآورد مي شود. همان طور که در جدول ۲ نشان 
داده شده است، تأثير متغير توسعه مالي بر فقر بي معني است. دليل حصول چنين نتيجه اي را شايد 
بتوان به صورت زير تفسير کرد. اگر توسعه مالي (که بخش زيادي از آن حاصل سياست هاي دولت 
مي باشد)، در راستاي بسط و گسترش بازارهاي جديد عوامل توليد و به کارگيري بيشتر نيروي انساني 
شود و با کاهش نابرابري درآمد در جامعه همراه باشد، مي توان انتظار داشت که توسعه مالي با انجام 
وظايف خود در جامعه زمينه را براي به کارگيري افراد بيشتر در فرآيند رشد اقتصادي فراهم آورده 
که نتيجه آن افزايش درآمد افراد جامعه با شرکت در فرآيند رشد اقتصادي و کاهش فقر است. اما 
در کشورهاي مورد بررسي بخش عمده رشد اقتصادي برون زا بوده و حاصل فروش منابع طبيعي در 
اين کشورهاست و سياست ها به گونه اي اتخاذ و اجرا مي گردند که فرآيند توليد کمتر به طرف عوامل 
جديد توليد ميل پيدا کنند (حرکت اقتصاد به سمت عوامل محور است تا دانش محور). با توجه به اينکه 
يکي از معيارهاي توسعه مالي به اعتبارات اختصاص داده شده به بخش خصوصي (DCP) برمي گردد 
و از آنجايي که بخش خصوصي در اکثر کشورهاي مورد مطالعه متناسب با بخش دولتي در کارهاي 
اقتصادي حضور ندارد، قسمت بيشتر اعتبارات اختصاص داده شده به اين بخش (به ويژه اعتبارات 
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خرد)، صرف کاالهاي مصرفي شده و کمتر براي کسب درآمد هزينه مي شوند. به همين دليل مي توان 
انتظار داشت اين متغير تأثير معني دار بر کاهش فقر نداشته باشد.

متغير ديگر توسعه مالي مربوط به بازار سهام (STD) مي شود. با توجه به اينکه در اکثر کشورهاي 
مورد مطالعه بازار سهام از اندازه و کارآيي الزم برخودار نيست و افراد فقير به  دليل درآمد پايين کمتر 
در اين بخش حضور دارند، مي توان انتظار داشت بازار سهام تأثيري در کاهش فقر نداشته باشد. ديگر 
شاخص در نظر گرفته شده براي توسعه مالي به گسترش پول (M2) در بازار بر مي گردد. اگر افزايش 
پول با توجه به افزايش توليد صورت گيرد، از آنجايي که انتظار بر اين است که با افزايش درآمد، فقر 
کاهش يابد، مي توان انتظار داشت با افزايش پول، فقر کاهش مي يابد؛ اما با توجه به کسري بودجه در 
کشورهاي مورد بررسي و تأمين بخش عمده آن از طريق گسترش پايه پولي، مي توان انتظار داشت 
افزايش عرضه پول در کشورهاي مورد بررسي از طريق افزايش نرخ تورم حتي موجب افزايش فقر 
شود. براي نشان دادن اين مطلب که نتايج به دست آمده در جدول ۲ در مورد تأثير متغير توسعه مالي 
بر فقر نسبت به تغيير شاخص متغير وابسته حساس نبوده و از استحکام الزم برخوردار است، مدل 
مورد استفاده براي ديگر شاخص فقر يعني شکاف فقر در سطح ۲ دالر در جدول ۳ برآورد شده است. 

همان طور که مشاهده مي شود تأثير توسعه مالي بر فقر هم چنان بي معني است.
نتايج همچنين نشان دهنده تأثير منفي و معني دار متغير درآمد سرانه (GDP) بر فقر است. اين 
متغير از طريق دادن فرصت به فقيران براي تأمين نيازهاي اساسي و کسب درآمد بيشتر مي تواند فقر 
را کاهش دهد. همان طور که در جدول ۲ نشان داده شده است، تأثير متغير نرخ تورم (INF) بر فقر 
مثبت و  معني دار است. از آنجايي که تورم موجب کاهش درآمد حقيقي افراد به ويژه فقيران مي شود، 

انتظار بر اين است که تورم فقر را افزايش دهد.
متغير ديگري که در اين مطالعه تأثير آن بر فقر برآورد شده سرمايه انساني (HC) است. همان طور 
که در جدول ۲ نشان داده شده است، اين متغير تأثير منفي و بي معني بر فقر دارد. اگر چه انتظار بر 
اين است که با افزايش سرمايه انساني (متوسط سال هاي تحصيل) درآمد افراد افزايش يافته و فقر 
آنان کاهش يابد، اما حصول نتيجه بي معني بودن اين تأثير چندان دور از انتظار نيست، زيرا در بيشتر 
کشورهاي مورد مطالعه تنها به طرف عرضه سرمايه انساني توجه شده است که آن هم توسط دولت 
بسترسازي مي شود و طرف تقاضا براي سرمايه انساني کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بيکاري زياد 

در ميان افراد تحصيل کرده مشاهده مي شود.
در مورد تاثير متغير آزادي اقتصادي (EF) بر فقر همان طور که در جدول ۲ نشان داده شده است، 
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تأثير اين متغير بر فقر مثبت و معني دار است. حصول اين نتيجه را شايد بتوان در ساختار اقتصادي 
کشورهاي مورد بررسي يافت. در بهترين حالت وقتي آزادي اقتصادي مي تواند موجب کاهش فقر در 
کشورهاي مورد مطالعه گردد که ماحصل رشد اقتصادي و توسعه، درون زا و متکي به سرمايه انساني 
و ابداع و اختراعات ناشي ار فناوري هاي درون زا باشد، اما وقتي که در کشورهاي مورد بررسي شاهد 
رشد اقتصادي برون زا و متکي به فروش ثروت هاي طبيعي و واردات فناوري هاي برون زا (بدون توجه 
به ساختار اقتصادي و فراواني فيزيکي نسبي عوامل توليد) باشد، نمي توان شاهد بهره مندي اقشار فقير 
بهبود شاهد آزادي  اين جوامع  بود، زيرا در  اقتصادي  بهبود شاخص هاي آزادي  افزايش و  از  جامعه 
اقتصادي در بعد آزادي تجارت بين الملل و قوانين بازار مالي و بازار تجاري است، درحالي که بهبود 
قوانين بازار کار، ساختار قضايي و امنيت، حقوق مالکيت و... در راستاي بهبود منافع قشر فقير است.

جدول 2: تأثير توسعه مالي بر فقر (متغير وابسته: تعداد افرادي كه داراي درآمد كمتر از دو دالر در روز هستند)
۳ ۲ ۱ نام متغيرها

٭۳۷ / ۱ - ٭۲۸ / ۱ - ٭۳۴ / ۱ - GDP

٭۱۵ / ۰ ٭۱۵ / ۰ ٭۱۳ / ۰ INF

- ۰ / ۲۴ - ۰ / ۴۲ - ۰ / ۱۴ HC

٭٭٭۰۲ / ۱ ٭٭۱۱ / ۱ ٭٭٭۰۹ / ۱ EF

--- --- - ۰ / ۰۱ DCP

--- ۰ / ۰۴ --- M2

۰ / ۰۴ --- --- STD

۰ / ۷۰ ۰ / ۷۶ ۰ / ۶۸ R2

۸ ۸ ۸ تعداد کشورها
۴۷ ۴۷ ۴۷ تعداد مشاهده  ها

٭۴ / ۱۵ ٭۴۷ / ۵ ٭۵۸ / ۱۵ F آماره
۰ / ۹۲ ۳ / ۳۵ ۱ / ۰۳ آماره هاسمن

۱۹۹۰-۲۰۱۰ ۱۹۹۱-۲۰۱۰ ۱۹۹۰-۲۰۱۰ بازه زماني
٭۶۲ / ۱۲ ٭۷ / ۱۰ ٭۲۵ / ۱۲ عرض از مبدا

*، ** به ترتيب داللت بر معني  دار بودن در سطح 1 و 5 درصد دارند.

با توجه به بي  معني شدن آماره آزمون هاسمن، مدل در تمام حالت  ها با استفاده از روش اثرات 
تصادفي برآورد شده است.
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جدول 3: تأثير توسعه مالي بر فقر
(متغير وابسته: شكاف فقر براي افرادي كه داراي درآمد كمتر از دو دالر در روز هستند)

۳ ۲ ۱ نام متغيرها
٭۷۴ / ۱ - ٭۵۸ / ۱ - ٭٭۶۸ / ۱ - GDP

٭۲۳ / ۰ ٭۲۴ / ۰ ٭٭۲۰ / ۰ INF

٭٭۲ /۱  - ۰/۹ - - ۰ /۸۱ HC

٭٭۲۶/ ۲ ٭٭ ۲/۱۵ ٭٭ ۲۶/ ۲ EF

--- ---  - ۰/۰۳ DCP

--- ۰/۰۷ --- M2

٭٭ ۰/۰۵ --- --- STD

۰/۶۶ ۰ /۷۲ ۰/ ۶۳ R2

۸ ۸ ۸ تعداد کشورها
۴۶ ۴۷ ۴۷ تعداد مشاهده  ها

٭۸۵ /۸ ٭ ۳/۹۶ ٭۸/۶۶   F آماره
۱/ ۶۹ ۳ /۴  ۱/ ۳۷ آماره هاسمن

۱۹۹۰-۲۰۱۰ ۱۹۹۱-۲۰۱۰ ۱۹۹۰-۲۰۱۰ بازه زماني
٭۱۲/۹۸ ٭۱۰/۲۷ ٭۷۱/ ۱۲ عرض از مبدا

*، ** به ترتيب داللت بر معني  دار بودن در سطح 1 و 5 درصد دارند.

با توجه به بي  معني شدن آماره آزمون هاسمن، مدل در تمام حالت  ها با استفاده از روش اثرات 
تصادفي برآورد شده است.

نتيجه گيري و پيشنهادها
هدف اين پژوهش بررسي تأثير توسعه مالي بر فقر در کشورهاي اسالمي عضو گروه دي هشت 
طي دوره ۲۰۱۰ - ۱۹۹۰ مي باشد. نتايج نشان مي دهد بين توسعه مالي و فقر رابطه معني داري وجود 
ندارد، بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده مي توان فرضيه اين مقاله مبني بر اينکه توسعه مالي 
باعث کاهش فقر مي شود را رد کرد. نتايج هم چنين نشان دهنده تأثير منفي و معني دار متغير درآمد 
سرانه بر فقر و تأثير مثبت و معني دار متغيرهاي تورم و آزادي اقتصادي بر فقر است. سرمايه انساني 
نيز تأثير منفي و بي معني دارد. بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده در اين مطالعه، توصيه هاي زير 
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ارايه مي شود:
يکي از مهمترين بخش هايي که بخش مالي از طريق آن، رشد را تقويت و فقر را کاهش مي دهد، 
از  اغلب  بنگاه هاي کوچک،  ويژه  به   بنگاه ها،  از  بسياري  بنگاه ها).  و  (خانوارها  است  بخش خصوصي 
کمبود دسترسي به منابع مالي شکايت دارند. برخي از مطالعات تجربي اين مطلب را تأييد مي کنند 
که محدوديت در دسترسي به منابع مالي، رشد بنگاه ها را مختل مي کند. کشورهايي که در آنها موانع 
بيشتري بر سر راه دسترسي بنگاه ها به بخش مالي قرار داده مي شود، نه تنها رشد بنگاه ها را کاهش 
مي دهند؛ بلکه مزاياي ناشي از متنوع سازي فعاليت هاي آشکار نشده و کشف مزيت هاي نسبي را نيز 
به خطر مي اندازند، بنابراين اگر يک سيستم مالي بتواند موجب حرکت اقتصاد از منابع محور به سمت 
اقتصاد دانش بنيان، تشويق ورود بنگاه هاي جديد به صنعت، رشد شرکت ها، نوآوري ها، اندازه بهينه 

بزرگ تر و کاهش ريسک شود، در کل موجب بهبود عملکرد کل اقتصاد و کاهش فقر مي شود.
تجربه بسياري از کشورهاي پيشرفته صنعتي نشان مي دهد بازارهاي سرمايه اين کشورها، همپاي 
رشد و توسعه اقتصادي آنها تکامل و گسترش يافته است که به نوبه خود بر رشد بلندمدت آنها اثرات 
هدايت  در  مهمي  بسيار  نقش  کارآمد  سرمايه  بازارهاي  وجود  کشورها  اين  در  است.  داشته  مثبتي 
پس اندازها و منابع مالي به سرمايه گذاري داشته است. در واقع بازار سرمايه تأمين کننده عمده وجوه 
سرمايه گذاري در اين کشورهاست. در مقايسه با کشورهاي پيشرفته صنعتي، به طور تقريبي در تمام 
کشورهاي درحال توسعه، هدايت پس اندازها به منظور سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي به 
عّلت وجود بازار سرمايه محدود و يا ناکارا به نحوه مطلوبي صورت نمي گيرد. در اکثر کشورهاي درحال 
توسعه تأمين کننده اصلي وجوه سرمايه گذاري، بازار پول است که بانک ها بخش عمده آن را تشکيل 
مي دهند و اين امر (اعتباردهي براي تأمين وجوه سرمايه گذاري) مي تواند موجب افزايش پايه پولي و 
به نوبه خود موجب افزايش تورم، بي ثباتي و کاهش رشد اقتصادي شود. يکي از بخش هاي اساسي بازار 
سرمايه، بازار اوراق بهادار است. شواهد نشان مي دهد افزايش در نقدينگي بورس اوراق بهادار، اثرات 

مثبتي بر رشد اقتصادي و کاهش فقر کشورها داشته است.
با توجه به اينکه در اقتصاد کشورهاي مورد بررسي بيشتر بر ثروت هاي حاصل از فروش منابع 
طبيعي تکيه دارند و کمتر از سرمايه انساني و عوامل جديد توليد در فرآيند رشد اقتصادي استفاده 
از منابع محوري به  اقتصاد  تا  اتخاذ شود  اقتصادي به گونه اي  مي شود، توصيه مي گردد سياست هاي 
سمت دانش محوري حرکت کند تا توسعه مالي از طريق بسط بازار عوامل توليد و افزايش سهم سرمايه 

انساني در اقتصاد، نقش تعيين کننده اي در اصالح ساختار اقتصادي و کاهش فقر داشته باشد.
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