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 .1مقدمه
توزیع عاآالاه آردمد و مبارزه با فقر ،یکی از آغدغههاد سیاستگذاران کشرور اسرت .بنرابراین،
بررسی عوامل تأثیرگذار بر داها حائز اهمیت میباشد .بررسی رواد توزیع آردمد آر ایران ،اشران
میآهد که اوج شکاف طبقاتی و توزیع اابرابر آردمد آر ایران آر سال  1354برا ضرریج نینری
 0/5بوآه است .پا از پیروزد ااقالب اسرالمی ،هرر دنرد اوسراااتی آر ضرریج نینری ونروآ
آاشته ،ولی رواد بلند مدت این ضریج ازولی بوآه ،بهطوردکه این ضریج آر سال  92به 0/36
کاهش یافته است.
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نمودار  .1رواد توزیع آردمد (ضریج نینی) آر ایران طی سالهاد 1357-91
منبع :آاآههاد سردزماای بااک مرکزد

اموآار ( )2رواد فقر (اادازهگیردشده توسط سرشمار فقر) آر ایران را آر آوره مورآ مطالعره
اشان میآهد ،که بیشترین مقدار این شاخص0/70آر سال  1366و کمترین مقردار دن 0/24آر
سال  84بوآه است.
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نمودار  .2ارخفقر ایران طی سالهاد 1357-94
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شاخص هاد باال ،امایااگر اابرابرد آر توزیع آردمد و گسترآگی فقر آر ایران است .از این رو،
بررسی عوامل تعیین کننده اابرابرد و فقر نهت ارائه راهکارهایی براد مقابلره برا دن ،از اهمیرت
ویژه برخورآار است .اگرده ضریج نینی ،امایااگر توزیع متوسط آردمرد اسرت ،ولری قراآر بره
اشان آاآن وضعیت گروه کم آردمد و آر اتیجه ،گسترش فقر ایسرت .بررسری توسرعه مرالی آر
ایران اشان می آهد شاخص ترکیبی توسعهمالی ایرران آر آوره مرورآ مطالعره ،روارد صرعوآد
آاشته است (اموآار .)3
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نمودار  .3شاخص ترکیبی توسعهمالی ایران طی سالهاد 1357-94
مأخذ :یافتههاد تحقیق

ارتباط بین توسعهمالی و رشد اقتصاآد به صورت گسترآه آر اآبیات اقتصاآد مورآ بررسری
قرارگرفته است .ابتدا توسط مک کینون و شاو )1973( 1و پا از دن ،توسط آیگر اقتصراآآااان
بررسی شد؛ اما آر رابطه با اینکه بازار مالی دطور اابرابرد آردمد و همچنین فقر را تحرت ترأثیر
قرار میآهد ،مطالعات اادکی ااجا ،گرفته است.
پیشبینیهاد اظرد از تأثیر توسعهمالی بر اابرابرد آردمرد ،بحرثبرااگیرز اسرت .ریجران و
زینگال  )2003( 2معتقداد که توسعه بخش مالی براد ثروتمنردان مییرد اسرت ،آرحرالی کره
گرینووآ و نوااووایا )1990( 3به یک رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و اابرابرد آردمد آست
یافته و به این اتیجه رسیدهااد که با توسعه مالی ،ابتدا اابرابرد آردمد افرزایش ،و بعرد از مردتی
کاهش می یابد .آر ایران ایز تحقیقات زیاآد آر مورآ اثر توسعه مالی بر توزیع آردمد ااجا ،،ولی
به مطالعات اادکی آر مورآ اثر توسعه مالی بر فقر منجر شده اسرت .پرژوهش حاضرر ،برا هردف
گسترش و به روز کرآن تحقیقات قبلی آر به کارگیرد شاخص متیاوت براد فقر ،و اسرتیاآه از
شاخص ترکیبی توسعه مالی پرآاخته است.
1. McKinnon & Huw
2. Rajan & Zingales
3. Greenwood & Jovanovic
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آر پژوهش حاضر ،تالش می شوآ پا از مرور مباحث اظرد و تجربی مونوآ ،رابطه توسرعه
مالی و توزیع آردمد و فقر آر ایران بر اسا آاآههاد سرردزمراای ( )1357-94برا اسرتیاآه از
روش الگود خوآتوضیح با وقیههاد توزیعی )ARDL( 1بررسی شوآ .سازماادهی ایرن مقالره ،بره
این شرح است که پا از مقدمه آر بخش آو ،،مباای اظرد و تجربی موضوع مربوط به شاخص
توسعه مالی و توزیع آردمد و فقر و ارتباط بین داها بیان ،سپا پیشینه تحقیق آر ایران و سرایر
کشورها مرور می شوآ .بخش دهار ،به تصریح مردل مرورآ اظرر اختصرار آارآ و آراهایرت آر
بخش پنجم ،اتیجهگیرد و پیشنهاآهاد سیاستی ارائه میشوآ.
 .2مبانی نظری توسعهمالی ،فقر و توزیع درآمد
اظریه اقتصاآد اشان میآهند که توسعه مالی از کااالهاد مختلف توزیع آردمد را تحت تأثیر
قرار میآهد .آر مورآ رابطه توسعه مالی و اابرابرد ،آو آیدگاه ونوآ آارآ .آیردگاه اول توسرط
گرین ووآ و نوااوایا ( )1990ارائه شده است ،که رابطهاد به شرکل  Uمعکرو برین توسرعه
مالی و توزیع آردمد را پیشنهاآ میآهد .پیشگامان این مکتج ،رابطه بین توسعه مالی و اابرابرد
را آر داردوب یک مدل رشد آروازا ارائه آاآه ااد .اقتصاآد را با زاجیرهاد از عرامالن اقتصراآد
قابل تمایز آر آو آسته متیاوت ( 0و  )1آراظر بگیریرد .آر آوره  tعامرل اقتصراآد کره صراحج
ثروت است ،براد تخصیص ثروت خوآ بین مصرف و سرمایهگذارد تصمیمگیرد میکند .آر این
اقتصاآ ،آو اوع تکنولوژد تولید آر آستر است ،اولری ،تولیردد مطمرئن برا برازآهی سررمایه
پایین ،و آیگرد ،تولیدد با ریسک باالتر و با بازآهی ااتظرارد براالتر کره مریتواارد بره شرو
تکنولوژیکی مرکج تلقی شوآ .به عالوه ،فرض میشوآ که حدپایین شو مرکرج مثبرت اسرت.
توسعه مالی میتوااد بر مشرکل ضرعف اطالعرات آر سررمایهگرذاردهراد پرریسرک ،از طریرق
نمعدورد و تحلیل اطالعات مربوط به تعداآ زیراآد از پرروژههرا و آر اتیجره ،آر صرحیح از
شدت شو  ،غلبه اماید .به عالوه ،توسعه واسطهگرد مالی ،می توااد با شرو خرار از طریرق
توزیع ریسک هموار شوآ.
بنابراین گرینووآ و نوااوایا ( )1990پیشبینی کرآهااد که رابطهاد به شکل  Uمعکرو
بین توسعه مالی و توزیع آردمد ونوآ آارآ؛ به طورد که ممکن اسرت توسرعه مرالی آر ابترداد
آوره ،اابرابرد را افزایش آهد .این امر تا زماای که توسرعه اقتصراآد بره مرحلره میراای برسرد،
تمایل به کاهش خواهد آاشت و بعد از دن تا مرحله تکمیل توسرعه ،ارابرابرد آردمردد کراهش
خوا هد یافت؛ زیرا آردمد بیشتر کارگزاران با افزایش آسترسی به بخش بازارهراد مرالی افرزایش
مییابد.

1. Auto Regressive Distributed Lag Method
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مدل اظرد گرینووآ و نوااوایا ( )1990راه حل پویایی براد رابطه برین ترأمین مرالی و
اابرابرد ارائه کرآه است :آر مرحله اولیه توسعه که واسطههاد مالی کمتر توسعه یافته هستند،
اقتصاآ به درامی رشد میکند .آر مرحله میاای توسعه همراه با رشد اقتصاآد سریعتر و توسعه
مالی عمیقتر ،اابرابرد آردمدد بیشتر میشوآ؛ آر مرحله بلوغ ،هنگامی که یک سراختار مرالی
بسیار توسعه یافت و عوامل بیشترد به بخش واسطه مالی آسترسی پیدا کرآاد ،آرنه اابرابرد
آردمردد کراهش خواهرد یافرت و آر اهایرت ،ثابرت و پایردار مریشروآ .بنرابراین گررین ووآ و
نوااوایا ،یک رابطه  Uشکل معکو بین توسعه مالی و توزیع آردمد پریشبینری مری کننرد؛
یعنی آر توسعه مالی ،ممکن است اابرابرد آردمدد آر مراحل اولیه افرزایش یابرد ،امرا سرپا
هنگامی که آردمد متوسط افزایش یافت و خااوارهاد بیشترد به بازارهاد مالی آسترسی پیردا
کرآاد اابرابرد کاهش مییابد .برخالف فرضیه معکو گرینووآ و نوااوایا ،برخری آیگرر از
کارهاد اظرد ،یک رابطه خطی و منیی بین توسعه مالی و اابرابرد آردمد پیشنهاآ میکنند.
2
1
آیدگاه آو ،،توسط بنرنی و ایومن ( )1993و گرالرا و زیررا ( )1993آر مقابرل اظریره U
معکو گرینووآ و نوااوایا مطرح شده است .این اظریه ،ارتباط خطی بین اابرابرد و توسعه
بازار مالی را پیشنهاآ میکند .اتایج این اظریه اشان می آهد که توزیع اولیه ثروت آر آرازمدت
آر آردمد و اابرابرد آردمد آر بین اسلهاد دینرده تأثیرگرذار خواهرد بروآ .آر آرازمردت ،برین
کارگران ماهر و غیرماهر تیاوت ثروت به ونوآ میدید .ثروت و آردمرد خرااواآههراد ثروتمنرد،
افزایش و ثروت و آردمد خااواآههاد کمتر تحصیلکرآه ،کاهش می یابد .بنرنی و ایومن اشراره
میکنند که بازارهاد مالی با فراهم دورآن دسانتر و گسترآهتر منابع مالی براد فقررا و برا ارائره
فرصتهاد بهتر براد سرمایهگذارد آر پروژههایی با بازآهی باالتر ،شکاف آردمدد برین فقررا و
ثروتمندان را آر بلندمدت کاهش میآهد و توسعه بازارهاد مالی و واسطههاد مالی بره صرورت
خطی سبج کاهش اابرابرد خواهد شد .همچنین کارکرآ ااقص و ااکاراد بازارها و واسرطههراد
مالی ،فقرا را از قرض کرآن کافی و سرمایهگذارد آر ایررود ااسراای و پرروژههراد برا برازآهی
بیشتر بازمی آارآ و اابرابرد آردمد را افزایش خواهد آاآ .به عرالوه ،توسرعه بازارهراد مرالی بره
آلیل مهیا ساختن منابع براد سرمایهگذارد میتوااند بر اابرابرد آردمد تأثیرگذار باشد.
به عقیده کاپل )2010( 3سرمایهگذارد اساساً از آو طریق میتوااد بر اابرابرد و فقر اثرگذار
باشد .الف) فقرا از طریق آسترسی به خدمات مالی به صورت مستقیم وارآ فعالیتهاد اقتصاآد
میشواد و آردمد قابرل تصررف داهرا افرزایش مرییابرد و آر اتیجره ،شرکاف آردمردد داهرا برا
ثروتمندان کاهش مییابرد .ب) فرراهم کررآن منرابع سررمایهگرذارد بیشرتر برراد بنگراههرا و
کاردفرینان ،فرصتهاد بهترد را از طریق اشتغال به فقررا مریآهرد .از داجرا کره افرزایش اررخ
1. Banerjee & Newman
2. Galor & Zeira
3. Kappel
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بیکارد سبج افزایش آر اابرابرد آردمد میشوآ ،تأمین منابع الز ،براد بنگاههرا و کاردفرینران،
سبج افزایش آر سرمایهگذارد و تولید بنگاهها شده ،به این ترتیج با ایجاآ فرصرتهراد شرغلی
ندید و کاهش ارخ بیکارد ،اابرابرد آردمد کاهش مییابد.
طبق اظریه دغیون و همکراران ،)2004( 1آر مراحرل اولیره توسرعه بره آلیرل ااباشرت کرم
سرمایه ،ارخ بهره باال بوآه و ثروتمندان وا،آهنده از ارخ باالد بهره منتیع میشواد و ثروتشان
سریعتر از گروههاد میاای وا،گیراده رشد مریکنرد؛ آر اتیجره ،ارابرابرد افرزایش مرییابرد .آر
مراحل بعدد توسعه ،ارخ بهره به تدریج کاهش مییابد .کاهش ارخ بهره آر بازار سرمایه به ایع
وا،گیرادگان و به ضرر وا،آهندگان است .بنابراین ،ثروت طبقه متوسط به تدریج به ثروتمنردان
ازآیک شده و اابرابرد کاهش مییابد .آر این صورت ،طبقه متوسط برراد سررمایهگرذارد ایراز
کمترد به وا ،گرفتن آاراد ،و به آلیل کاهش سرهم آیگرران آر ترأمین مرالی سررمایهگرذارد،
ااگیزه طبقه میاای براد حداکثر کرآن سوآ و تالش براد موفقیت پروژهها را افزایش مریآهرد؛
آرعینحال ااگیزه ثروتمندان کاهش مییابد .بنابراین ،افزایش کاردیی تولید آر اثر یک سیاسرت
باز توزیع ،مشروط بر این است که اتیجه افزایش تالش و ااگیزه طبقات میاای و فقیر از کراهش
تالش و ااگیزه طبقه غنی بیشتر باشد .آر این شرایط ،آولت میتوااد آر مسیر رشد اقتصراآد و
با استیاآه از سیاست مناسج ،باز توزیع آردمد را افزایش آهد .آر این صورت ،کراردیی و برابررد
اه تنها ااسازگار ایست ،بلکه هرآو امکانپذیر خواهند بوآ.
محدوآیتهاد اعتبارد ،یکی از اصلیترین عوامل ایجاآ و تداو ،فقر است .عد ،آسترسی بره
اعتبارات ،مونج میشوآ افراآ فقیر اتوااند از فرصتهاد سرمایهگذارد استیاآه کنند .بنرابراین،
آر اقتصاآد که از سطوح پایین توسعه مالی برخورآار است ،محدوآیتهراد زیراآ برراد کسرج
اعتبارات ،میتوااد باعث اابرابرد آردمدد زیاآد شروآ .داچره از مطالعره فرضریات هررآو گرروه
برمی دید ،حاکی از دن است که توسعه مالی مونرج کراهش ارابرابرد آردمردد و ارتقراد رشرد
اقتصاآد میشوآ.
مدل گالرا و زیرا ( )1993الگود پویاد توزیع آردمد آر اقتصاآد را ارائه میآهد که آر دن،
سرمایهگذارد غیرقابل تقسیم بروآه ،عرامالن اقتصراآد برراد آو آوره آر اظرر گرفتره شرده و
اسلهاد مختلف توسط ارث و میراث به هم مربوط میشواد .عامالن اقتصاآد میتوااند یا بهعنوان
ایرود کار غیرماهر آر هر آوره کار کنند و یا اینکه آر اولین آوره ،آر سرمایه ااساای سرمایهگذارد
کرآه و آر آومین آوره ،به عنوان ایرودکار ماهر مشغول به کار شواد .بره هرحرال ،آر اتیجره
اقصانهاد بازار سرمایه ،شااا و فرصت سرمایهگذارد آر سرمایه ااساای به عواملی که از ارث
و میراث اسبتاً زیاآد برخورآار شدهااد و یا دن آسته از افراآد که تأمین ونوه مورآ ایاز براد
سرمایهگذارد آر سرمایه ااساای به اعتبارات خارنی آسترسی پیدا میکنند ،محدوآ میشوآ.
1. Aghion et al.
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اتایج این مدل اشان میآهد که اقش توزیع ثروت آر توزیع بلندمدت آردمد ،موضوع بسیار
مهمی است .آر بلندمدت ،یک آوقطبی ثروت بین ایرودکار ماهر با آردمد باال و ایرودکار فاقد
مهارت با آردمد پایین ایجاآ خواهدشد .توسعه بازارهاد مالی مونرج آسترسری گسرترآهترر و
راحتتر خااواآههاد فقیر به اعتبارات میشوآ .همانطور که بازارهاد مالی توسرعه مرییابنرد،
محدوآیتهاد اعتبارد پیش رود عوامل کم آردمد کمتر میشواد که این امر به اوبه خوآ ،به
کاهش اابرابرد آردمدد کمک میکند.
پیشبینیهاد مشابهی ایز آر مدل بنرنی و ایومن ( )1991یافت میشوآ .آر مجموع ،این
مدلهاد اظرد ،هر آو ،یک رابطه خطی و منیی بین تأمین مالی و اابرابرد پیشبینی میکنند
که آر دن ،توسعه بازارهاد مالی و واسطه هاد مالی ،از طریق حذف اقصانهاد بازار سررمایه و
فراهم دورآن فرصتهاد بیشتر براد افراآ فقیر نهت اینکه وا ،گرفتره و آر سررمایه ااسراای و
پروژههاد پربازآه سرمایهگزارد کنند ،به بهبوآ توزیع آردمد کمک می کنند.
سیاستهاد ارتقا آهنده رشد میتوااند اثر تروزیعی ایرز آاشرته باشرند .ایرن سیاسرتهرا
میتوااند آردمد متوسط را از طریق -1 :افزایش آردمد همه افراآ؛  -2افزایش آردمد اولیه افرراآ
ثروتمند؛  -3افزایش آردمد اولیه افراآ فقیر ،افزایش آهند .اگر سیاستهایی که آر نهرت رشرد
هستند ،به ایع افراآ فقیر ایز باشند ،تأثیر داها بر تعدیل فقر میتوااد بسیار بیشتر باشد.
توسعه مالی میتوااد بر رشد اقتصاآد تأثیر مثبت و منیی آاشته باشد .اثرر مسرتقیم رشرد
اقتصاآد ااشی از توسعه مالی بر فقر آر شاخصهاد فقر منعکا میگرآآ .اثر غیرمسرتقیم دن
ایز از مسیر تغییر اابرابرد آر توزیع آردمد قابل اادازهگیرد است .آو عامل آر کاهش فقر اقش
آاراد؛ عامل اول ،مقدار ارخ رشد اقتصاآد و عامل آیگر ،مقدار اابرابرد است .ارخ رشد بیشرتر،
کاهش فقر بیشترد را مونج می شوآ ،اما رشد عموماً با تغییرات اابرابرد همراه است .افرزایش
اابرابرد سبج میشوآ تا از تأثیر رشد بر فقر کاسته شوآ .بنابراین با تونه به تعامل بین این ،3
میتوان  3اوع رشد را تعریف کرآ.
 -1رشد سرریز :این سناریو ،تیکر حاکم بر توسعه آر آهههاد  1950و  1960بروآ .آر ایرن
سناریو ،نریان عموآد منافع حاصل از رشد ،به تدریج از اغنیا به فقرا سرازیر میگرآآ؛ ولی این
اوع رشد ،منجر به افزایش آر اابرابرد میگرآآ.
1
 -2رشد فقرزا :این حالت از رشد توسط باگواتی ( )1988با اقتبا از شرایط ااقرالب سربز
مطرح شده است .آر این سناریو ،رشد اقتصاآد زیاآ ،منجر به افرزایش آر فقرر مریشروآ .ایرن
وضعیت ،زماای رخ میآهد که اابرابرد دندنان افزایش یابد که اثر کاهندگی فقر را ایز خنثری
کند (ازکیا.)1374 ،

1. Bhagwati
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 -3رشد فقرزآا :آر واقع ،مدل فوئنتا« )2004( 1توزیع مجدآ با رشد» را میتروان اقطره
دغازین بحث رشد فقرزآا و اقطه اوج اقد فرضیه رشد سرریز به حساب دورآ .بهطرور کلری ،دن
رشدد فقرزآا است که آر اثر دن رشد ،فقر کاهش یابد (راوالیون .)2003 2،تعریف آیگر رشرد
فقرزآا ،دنااچه رشد ،هم فقر و هم اابرابرد را کاهش آهد ،فقرزآا است (آالر و کرد.)2002 3،
با تونه به موارآ باال ،اثر توسعه مالی بر فقر و اابرابرد از کااال رشد اقتصاآد ،مبهم اسرت و بره
اوع رشد اقتصاآ بستگی آارآ.
 .3پیشینه تحقیق
مطالعات متعدآد آر مورآ اثر توسعه مالی بر فقر و اابرابرد ااجا ،شده است.
گرینووآ و نوااوایا ( )1990رابطه  Uمعکرو میران توسرعه مرالی و ارابرابرد را پریشبینری
کرآه ااد؛ به این صورت که توسعه مالی آر ابتدا باعث افزایش اابرابرد شده و سرپا زمراای کره
متوسط آردمد افزایشیافته و اکثر خااوارها به واسطهها و خدمات مالی آسترسی پیدا میکننرد،
اابرابرد آردمدد کاهش مییابد.
گالرا و زیرا ( )1993آر مقالهاد تحت عنوان "توزیع آردمد و اقتصراآ کرالن" ،رابطره رشرد
اابرابر را توسط آسترسی اابرابر به دموزش و مکاایسم ااقص بازار سها ،توضیح آاآه ااد .داها اآعا
می کنند که این مکاایسم ممکن است به یک اثر منیی بر رشد اابرابرد منجر شوآ .داهرا اشران
آاآهااد که توسعه مالی اابرابرد آردمد را کاهش میآهد.
لیااگ )2006( 4آر مقالهاد با عنوان "توسعه مالی و توزیع آردمرد" ،بره طرور نداگااره اثرر
توسعه مالی بر ت وزیع آردمد آر مناطق شهرد و روستایی درین را برا اسرتیاآه از روش حرداقل
مربعات معمولی ( )5OLSو تکنیک  ،6GMMآاآهها طی سالهاد ( )1986-2000مرورآ بررسری
قرار آاآه است .اتیجه حاکی از دن است که یک رابطه منیی و خطی بین توسعه مالی و اابرابرد
آردمدد آر منطقه شهرد دین ونوآ آارآ.
مااوئل و بیتنکورت )2006( 7آر مطالعهاد با عنوان "توسعه مالی و اابرابرد" ،با اسرتیاآه از
آاآههاد سرد زماای  20ساله و با اسرتیاآه از تخمرینزن حرداقل مربعرات ترکیبری ( )POLSو
استیاآه از تیاضل مرتبه اول متغیرهاد ابزارد ،به بررسی تأثیر توسعه مالی بر اابرابرد آردمردد
آر برزیل آر آوره زماای ( )1985-94پرآاختند .داها یه این اتیجه رسیداد کره توسرعه مرالی و
1. Fuentes
2. Ravallion
3. Dollar & Kraay
4. Liang
5. Ordinary Least Squares
6. Genralized Method of Moments
7. Manoel & Bittencourt
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گسترش اهاآهاد مالی آر برزیل ،تأثیر قود و معنیآار بر اابرابرد آردمدد آاشته ،امرا بره ایرن
معنی ایست که افراآ فقیر توااستهااد از توسعه ما لی بهرهمند شواد؛ زیرا عواملی مااند افرزایش
ارخ تور ،مااع وروآ افراآ فقیر به این بازارها شده است.
کاااوایر و رونا )2008( 1آر مطالعهاد تحت عنوان "توسعه مالی و توزیع آردمد آر دمریکاد
التین و کارائیج" ،با استیاآه از روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSو تکنیک  GMMبه بررسی
توسعه مالی و توزیع آردمد پرآاختهااد که آر این مطالعه ،تما ،آهکها (بیستکها)د آردمردد
آر اظر گرفته شده است و اعتبارات تخصیص یافته به بخرش خصوصری را بره عنروان شراخص
توسعه مالی آر اظر گرفتهااد .اتایج تحقیق اشان میآهد که اه تنها توسرعه مرالی سربج رشرد
اقتصاآد میشوآ ،بلکه سبج بهبوآ توزیع آردمد ایز میشوآ و آردمد تما ،آهکهراد آردمردد
بخصور آهک دخر (فقیر) را افزایش میآهد .همچنین این مطالعه اظر گرینرووآ را ایرز تأییرد
میکند؛ یعنی این اثر مثبت فقط زماای اتیاق میافتد که کشور آر یک دستااه اقتصاآد معینری
قرار گرفته باشد.
کاپل ( )2010آر تحقیقی تحت عنوان "اثر توسعه مالی رود اابرابرد آردمدد و فقرر" ،اثرر
توسعه مالی را بر اابرابرد آردمدد و فقر را با استیاآه از آاآههراد پاارل و روش برردورآ حرداقل
مربعات معمولی ( )OLSآر آوره زماای ( )1960-2006براد  78کشرور توسرعهیافتره و آرحرال
توسعه بررسی کرآه است .ود آر تحقیق خوآ بدین اتیجه رسید که تنوع قومی و اژاآد و توزیع
زمین آو عامل معنیآار و اثرگذار بر توزیع آردمد و فقر هستند .همچنین آر کشورهاد با آردمد
باال ،مخارج آولت منجر به کاهش اابرابرد آردمدد میشوآ ولی آر کشورهاد کمآردمرد ،هری
رابطه معنیآارد بین این آو متغیر بهآست ایامده است.
شررهباز و اسررال )2011( 2،آر مقالررهاد تحررت عنرروان "توسررعه مررالی و توزیررع آردمررد آر
پاکستان" ،رابطه بین توسعه مالی و توزیع آردمد را طی سالهراد  1971-2005برا اسرتیاآه از
الگود خوآ توضیح با وقیههاد گسترآه ( )ARDLآر کشور پاکستان بررسی کرآهااد .اتایج ایرن
تحقیق اشان میآهد با بیثباتی مالی ،اثر توسعه مالی بر توزیع آردمد کاهش مییابرد .بررخالف
ااتظار ،اتایج اشان میآهد که رشد اقتصاآد توزیع آردمد را بدتر کرآه اسرت .همچنرین رابطره
 Uمعکو بین توسعه مالی و اابرابرد تأیید اشده است.
ناچ و واتزکا )2011( 3آر مقالهاد تحت عنوان "توسعه مالی و اابرابرد آردمد" ،رابطه برین
توسعه مالی و اابرابرد آردمد را براد یک مجموعرهاد از  138کشرور توسرعه یافتره و آرحرال
توسعه طی سالهاد  1960-2008مورآ تجزیه و تحلیل قرار آاآاد .اتایج اشان مری آهرد کره
توسعه مالی اابرابرد آردمد را افزایش میآهد.
1. Canavire & Rioga
2. Shahbaz & Islam
3. Jauch & Watzka
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از مطالعات ااجا ،گرفته آاخلی آر این زمینه ایز میتوان به موارآ زیر اشاره کرآ:
گرنی ( )1387اثر نهاای شدن بر توزیع آردمد آر ایران را مورآ بررسی قررار آاآ .بره ایرن
منظور با استیاآه از روش همجمعی یوهااا-نوسیلیو و بهکارگیرد شاخص شردت تجرارد
(اسبت مجموع صاآرات به وارآات به تولید ااخالص آاخلری) بره عنروان معیرارد برراد نهراای
شدن ،رابطه این آو متغیر را بر اسا آاآههاد سالهاد  1347-83بردورآ کررآ .اترایج برردورآ
مدل اشان آاآ که فرضیه کوزاتا 1آر اقتصاآ ایران تأیید شده و ارخ تور ،و بیکارد با ارابرابرد
آردمد رابطه مستقیم آارآ؛ آرحالی که مخارج عمومی آولت مونج کاهش ارابرابرد مری شروآ.
آراهایت ،نهاای شدن ایز با ونوآ ساختار فعلی اقتصاآ ایرران باعرث افرزایش ارابرابرد شرده و
وضعیت توزیع آردمد را بحراایتر خواهد کرآ.
ابواورد ( )1387آر مقاله اد ،عوامل موثر بر ارابرابرد اقتصراآد آر ایرران را بررسری کررآه
است .براد این منظور ابتدا با استیاآه از ریزآاآههاد طرح آردمد-هزینه ،ضریج نینری و سرهم
بیستکهاد آردمدد طی آوره  1363-83بردورآ کرآه است .اتایج بردورآ مدل اشان مریآهرد
که اسبت اشتغال و هزینههاد انتماعی آولت بر اابرابرد ،اثر کاهشی آاشته است .آرمقابل ،اثر
تور ،و آردمدهاد مالیاتی بر اابرابرد افزایشی بوآه است.
عصارد دراای و همکاران ( )1388آر مقالهاد تحت عنروان "ترأثیر توسرعه مرالی برر فقرر و
اابرابرد آر کشورهاد عضو اوپک" ،فرایند علت و معلولی که ارتباط آهنده توسرعه مرالی ،رشرد
اقتصاآد ،فقر و اابرابرد آر کشورهاد عضو اوپک است را طی آوره زمراای  1990-2004مرورآ
دزمون قرار آاآاد .آر این تحقیق ،از توسعه بااکها به عنروان اماینرده برازار پرول آر مردل و از
شاخص حجم اعتبارات اعطایی بااکها و مؤسسات مالی به بخش خصوصی به صرورت آرصردد
از تولید ااخالص آاخلی ،براد اشان آاآن دن استیاآه شده است .آر این مقاله ،ابتدا تأثیر توسعه
بازار مالی بر رشد اقتصاآد با استیاآه از تخمین زن گشتاورهاد تعمیم یافته ،بررسری و سرپا
رابطه  Uمعکو کوزاتا و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم توسعه بازار مالی بر اابرابرد آردمد
دزمون شده است .اتایج تحقیق حاکی از این بوآ که توسعه مرالی ،رشرد را بهبروآ مریبخشرد و
همچنین رابطه  Uشکل معکو کوزاتا آر کشورهاد عضو اوپک را تأییرد مریکنرد .توسرعه
مالی از طریق تأثیر بر رشد اقتصاآد میتوااد سهم بسرزایی آر کراهش فقرر و ارابرابرد آر ایرن
کشورها آاشته باشد.
سجاآد ( )1389آر پایاناامه خوآ تحت عنوان "تأثیر توسعه مالی بر اابرابرد توزیع آردمد،
مطالعه مورآد :منتخبی از کشورهاد آرحال توسعه ( ،")1984-2005بره بررسری رابطره برین
توسعه مالی و اابرابرد توزیع آردمد آر منتخبی از کشورهاد آرحال توسعه پرآاختره ،و آر ایرن
راستا و به منظور دزمون فرضیه آراظر گرفته شده آر پژوهش ،آو مدل را با استیاآه از آاآههاد
تابلویی طی آوره زماای  1984-2005و عالوه بر دن ،با استیاآه از مدل ضررایج تصراآفی برراد
1. Kuznets
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بررسی مدل خطی آراظر گرفته است .اتایج حاصرل از برردورآ ،ونروآ رابطره  Uمعکرو برین
اابرابرد توزیع آردمد و شاخصهاد توسعه مالی را رآ میکند و آرعین حال ،ونوآ رابطه خطی
و منیی بین این آو را تأیید میکند.
قنبرد و همکاران ( )1390آر مقالهاد تحت عنوان "بررسی ترأثیر توسرعه مرالی برر توزیرع
آردمد آر ایران" ،رابطه میان توسعه مالی و اابرابرد آر ایران را با بهکارگیرد روش گشرتاورهاد
تعمیمیافته  GMMو طی آوره  1350-85بررسی اموآهااد .اتایج تجربی حاصل از این تحقیرق،
رابطه منیی و مستقیم توسعه مالی و اابرابرد آردمدد آر ایران را تأیید میکند و شرواهد کرافی
نهت معکو بین توسعه مالی و اابرابرد آردمدد آر ایران ونوآ ادارآ.
اشرفیپور ( )1391آر مقالهاد تحت عنوان "اثرات توسعه مالی بر فقرر و ارابرابرد آردمردد
آر ایران" ،فرایند علت و معلولی که ارتباط آهنده توسعه مالی ،رشد اقتصاآد و فقرر و ارابرابرد
است را آر کشور ایران طی آوره  1350-88به روش حداقل مربعات معمرولی بره بوتره دزمرون
گذارآ .اتایج حاصل از مدلسازد آاآهها و اطالعات دمارد حاکی از این موارآ بوآ :توسعه مرالی
از طریق تأثیر بر رشد اقتصاآد آر ایران توااسته است سهم بسزایی آر کاهش فقر و اابرابرد آر
ا ین کشور آاشته باشد .توسعه مالی باعث کاهش ارابرابرد آردمردد آر ایرران طری آوره زمراای
 1350-88و ایز باعث افزایش آردمد سرااه فقرا یا به عبارتی ،کاهش فقر طی آوره مورآ بررسی
شده است .دزاآ سازد تجارد ،افزایش مخارج مصرفی آولت و افزایش ارخ تور ،ایز باعث افزایش
فقر آر این آوره شدهااد.
آر یک نمعبندد کلی میتوان دنین گیت که برخی مطالعرات ااجرا ،گرفتره ،اثرر مثبرت
توسعه مالی رود توزیع آردمد را اشان میآهند؛ ولی اکثرر مطالعرات ،یرک رابطره منیری برین
توسعه مالی و اابرابرد آردمد را بهآست دورآه ااد .رابطه توسعه مالی و توزیرع آردمرد آر برخری
مطالعات به صورت خطی بوآه که تأیید کننده اظریه بنرنی و ایومن ( )1993میباشد و برخی
آیگر ایز اظریه  Uمعکو گرینووآ و نوااوایا ( )1990را تأیید کرآهااد.
 .4تصریح مدل
آر این بخش از پژوهش ،به بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع آردمد و فقر آر ایران با اسرتیاآه از
اطالعات سالیااه  1357تا  1394پرآاخته شده است .آر این راستا با تونه به موضوع مورآ اظرر
پژوهش ،آو مدل به شرح زیر تصریح و بردورآ شده است.
)(1

)(2

Gini  a1FD  a2 Infl  a3S  a4SH  a5 DS  a6 DS 2
P  a1FD  a2 Infl  a3S  a4SH  a5 DS

مدل اول ،براد بردورآ تأثیر توسعه مالی بر ارابرابرد آردمردد و مردل آو ،،برراد برردورآ ترأثیر
توسعه مالی بر فقر آر اقتصاآ ایران است ،که آر دن  Giniاشان آهنده ضریج نینری و شراخص
توزیع آردمد P ،اشان آهنده اسبت نمعیت فقرا به کل نمعیت که همان ارخ شاخص سرشمار
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فقر است و به اختصار آر اینجا با عنوان ارخ فقر معرفی شدهاست FD .بیرااگر شراخص ترکیبری
توسعه مالی است که از ترکیج شاخصهاد اسبت ارزش سها ،مباآله شده بره تولیرد ااخرالص
آاخلی و شاخص اسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ااخالص آاخلری برهآسرت
دمده است Infl .بیااگر تور S ،،سهم مخارج تأمین انتماعی از کل مخارج آولت SH ،بیااگر اررخ
رشد اسبت شهراشینی DS ،ارخ رشد آردمد سرااه و  DS2توان آو ،دن است.

 .5نتایج تجربی

 .5-1آزمون ریشه واحد
یکی از فروضی که بهکارگیرد روش هاد سنتی و معمول اقتصاآسنجی آر بردورآ ضررایج الگرو
با استیاآه از آاآههاد سردزماای آر اظر گرفته میشوآ ،ماارا بروآن متغیرهراد مرورآ اسرتیاآه
است .متغیرد را که میااگین ،واریااا دن آر طول زمان ثابت بوآه و ضرایج خوآهمبستگی دن
صرفاً تابع فاصله زماای باشد ،مااا گویند .اگر آر تخمین مدل اقتصاآسنجی متغیرها اامااا باشند،
رگرسیون بردورآ شده کاذب بوآه و قابلاعتماآ اخواهد بوآ .بنابراین آر این پرژوهش ،برراد رهرا
شدن از رگرسیون کاذب و رسیدن به یک مدل قابل اعتماآ ،به بررسی مااایی متغیرهاد مدل با
استیاآه از دزمون ریشه واحد آیکی فولر تعمیمیافته پرآاخته شده است؛ که اتایج این دزمون آر
ندول زیر اشان آاآه شده است.
جدول  .1اتایج دزمون ریشه واحد آیکی -فولر تعمیمیافته براد متغیرهاد پژوهش
متغیر

آماره

وقفه

مقادیر بحرانی

مانایی

ADF

بهینه

 1درصد

 5درصد

 10درصد

Gini

-4/41

1

-4/26

-3/55

-3/21

مااا

∆P

-5/31

1

-3/65

-2/96

-2/62

مااا

P

-2/20

1

FD

0/60

∆FD

-2/94

1

Infl

-3/55

1

-3/65

S

-2/72

1

-4/26

-3/55

∆S

-5/24

1

-2/64

-1/95

-1/61

SH

-2/07

1

-3/65

-2/95

-2/62

اامااا

∆SH

-3/67

1

-2/64

-1/95

-1/61

مااا

DS

-3/91

1

-2/64

-1/95

-1/61

مااا

DS2

-4/53

1

-3/65

1

-2/64

-2/95

-2/62

اامااا

-1/95

-1/61

-2/64

-1/95

-1/61

مااا

-2/95

-2/62

مااا

-3/21

اامااا
مااا

-4/26

-3/55
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-3/20

اامااا

مااا
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بر اسا اتایج دزمون ریشه واحد که آر ندول فوق منعکا شده است ،برخری از متغیرهرا
آر سطح و برخی آیگر آر تیاضل مرتبه اول مااا هستند .به ایرن اعتبرار ،اسرتیاآه از روشهراد
سنتی اقتصاآسنجی و همچنین روشهاد متعارف سرد زماای از نملره  VARو هرم ااباشرتگی
یوهااسون-یوسیلیو نهت استخراج روابط بلند مردت ،خرالی از اشرکال اخواهرد بروآ .نهرت
احتراز از این مسائل آر پژوهش حاضر ،روابط بلند مدت بین متغیرها با استیاآه از روششناسری
مدلهاد خوآتوضیح با وقیههاد توزیعی ( )ARDLبهآست دمده است.
 .5-2آزمون برونزایی متغیرها
آر روششناسی مدلهاد  ARDLبیان میشوآ که استیاآه از این روش زماای منطقی اسرت کره
متغیرهاد لحاظ شده آر مدل مااا از آرنه یک (( )I)1و صیر (( )I)0بوآه و همزماای برین داهرا
برقرار اباشد؛ زیراکه آر صورت ونوآ همزماای بردورآها اریجآار و ااسازگار میشروآ (محمردد،
 .)1390براد این منظور آر این پژوهش ،قبل از بردورآ مدل ،بروازایی متغیرها اسبت به متغیرر
وابسته با استیاآه از دزمون آروازایی وو -هاسمن 1مورآ دزمون قرار گرفته است که اترایج دن آر
نداول زیر منعکا شده است.
جدول  .2اتایج دزمون آروازایی براد متغیرهاد مدل اول
متغیر
FD
Infl
S
SH

احتمال

0/8652

0/4796
0/5678

0/0717

DS

0/2000

DS2
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0/0848

اتیجه دزمون
بروازا
بروازا
بروازا
بروازا
بروازا
بروازا

جدول  .3اتایج دزمون آروازایی براد متغیرهاد مدل آو،
متغیر
FD
Infl
S
SH
DS

احتمال

0/3185

0/5585
0/7336
0/3546

0/2975
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اتیجه دزمون
بروازا

بروازا

بروازا
بروازا
بروازا

1. Wo-Hausman endogenous test
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اتایج منعکاشده آر نداول فوق گویاد دن است که تمامی متغیرهراد لحراظ شرده آر آو
مدل اسبت به متغیرهاد وابسته تعریف شده بروازا اسرت و از ایرن منظرر ،اشرکال و ابهرامی آر
بردورآ مدل به روش  ARDLونوآ ادارآ .بنابراین آر اآامه مقاله ،ارتباط متغیرهرا برا اسرتیاآه از
این روش بردورآ و ارائه شده است.
 .5-3برآورد مدلهای تصریح شده

 .5-3-1توسعه مالی و نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران

اتایج بردورآ براد مدل تصریح شده نهت بررسی ارتباط توسعه مرالی و ارابرابرد آردمردد ،بره
صورت ندول زیر بهآست دمده است:

متغیر
C
)GINI (1

FD

)FD(1

)FD(2

INFL

)INFL(1

)INFL(2

)INFL(3

S

)S (1

)S (2

SH
)SH (1

)SH (2

DS

)DS (1

)DS (2
)DS (3
DS 2

)DS 2 (1
)DS 2 (2
)DS 3 (3

جدول  .4اتایج بردورآ مدل اول
ضریج
0/85
0/690
-0/201
-0/102
0/264
0/0003
-0/0008
0/0005
-0/0006
0750
-0/086
0/120
0/020
-0/026
0/019
0/0005
-0/0013
-0/0010
-0/0005
-0/0002
-0/0002

0/00005

-0/00096

DW
.  1 / 90

دماره t

0/889
4/75
-2/42
-1/09
2/50
1/45
-3/055
2/236
-2/749
2/364
-2/725
3/669
2/483
-1/915
1/433
1/032
-2/773
-3/048
-4/072
-2/591
-2/320
1/013

-1/827

F  7.05
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سطح معنیآارد
0/397
0/001
0/038
0/303
0/033
0/179
0/013
0/052
0/022
0/042
0/023
0/005
0/034
0/087
0/185
0/328
0/021
0/013
0/002
0/029
0/045
0/337
0/100

R  0 / 945
2
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بعد از بردورآ مدل ،نهت اطمینان از ونوآ رابطه بلنرد مردت برین متغیرهراد مردل فروق،
دزمون کرااه اد پسران ،شین و اسمیت مورآ استیاآه قرار گرفتره کره اترایج دن آر نردول زیرر
منعکا شده است.

دماره F

3/630

جدول  .5اتایج دزمون کرااهها براد مدل اول
سطوح معنیآارد
٪10
٪5

٪2/5
٪1

کران پایین
1/99
2/27
2/55
2/88
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کران باال
2/94
3/28
3/61

3/99

بر اسا دماره  Fبهآست دمده و مقایسه دن با مقاآیر بحراای آر سطح  5آرصد ،رابطه بلنرد
مدت بین متغیرها رآ امیشوآ؛ بنابراین ،میتوان اتایج منعکا شرده آر نردول ( )4را تیسریر
کرآ .بر این اسا  ،یک رابطه بلندمدت منیی بین توسعهمرالی و ارابرابردآردمردد ونروآ آارآ؛
یعنی با افزایش شاخص توسعهمالی ،ضریجنینی کاهش مییابد و توزیع آردمد بهترر مریشروآ.
بنرنی و ایومن اشاره میکنند که بازارهاد مالی با فراهم دورآن دسرانترر و گسرترآهترر منرابع
مالی براد فقرا و با ارائه فرصتهاد بهتر براد سرمایهگذارد آر پرروژههرایی برا برازآهی براالتر،
شکاف آردمدد بین فقرا و ثروتمندان را آر بلندمدت کاهش میآهند و با توسعه بازارهاد مرالی
و واسطههاد مالی به صورت خطی ،سبج کاهش اابرابرد خواهد شد؛ که با اظریه مطابقت آارآ.
بنابراین بر اسا اتایج بهآست دمده از معاآله اول ،این فرضیه را کره افرزایش توسرعهمرالی آر
بلندمدت باعث کاهش اابرابرد و بهتر شدن توزیع آردمد میشوآ ،امیتوان رآ کرآ.
این اتایج با اتایج ابواورد ( )1387و عصارد دراای و همکاران ( )1388آر ایران و همچنین
با اتایج بنرنی و ایومن همراستا است .همچنین اتایج حاصل از رابطه توزیرع آردمرد برا آردمرد
سرااه و توان آو ،آردمد سرااه با اتایج کوزاتا رانع به ونوآ رابطه  Uمعکرو میران توسرعه
اقتصاآد و ارابرابرد آردمردد و اترایج گرنری ( )1387و عصرارد درااری و همکراران ()1388
همراستا است.
یک رابطه بلندمدت مثبت بین تور ،و اابرابرد آردمدد برقرار است؛ هر دند که این رابطره
از لحاظ دمارد معنی آار ایست .این امر به این معنی است که با افرزایش ترور ،،ضرریج نینری
افزایش و توزیع آردمد اابرابرتر خواهد شرد .ایرن اترایج برا اترایج عسرگرد ( )1370و ابوارورد
( ) 1387آرباره اثر تور ،بر اابرابرد یکسان است .طبیعتاً افرزایش اررخ ترور ،،فشرار برر فقررا را
تشدید می کند .از این رو ،با افزایش ارخ تور ،افرراآ فقیرر ،فقیرترر شرده و فاصرله داهرا از افرراآ
ثروت مند بیشتر می شوآ و بنابراین ،اابرابرد افزایش خواهد یافت .باالخره اتایج اشران مریآهرد

 / 24توسعه مالی ،نابرابری درآمدی و فقر در ایران

که رابطه بلندمدت مثبت بین سهم مخارج ترأمین انتمراعی از کرل مخرارج آولرت و ارابرابرد
آردمدد ونوآ آارآ .آر این پژوهش و باتونه بره اترایج برهآسرت دمرده ،سرهم مخرارج ترأمین
انتماعی اثر منیی بر توزیع آردمد آاشته است و این به آلیل ونوآ خر هرا و کمبوآهرا و عرد،
سیاستگذارد و هدفگذارد صحیح آر سیستم تأمین انتماعی است.
 .5-3-2توسعه مالی و فقر در ایران
اتایج حاصل از بردورآ مدل تصریح شده نهت بررسی ارتباط توسعه مالی و فقر آر نردول زیرر
خالصه شده است:
جدول  .6اتایج بردورآ مدل آو،

متغیر

ضریج

دماره t

)P(1

0/650

6/40

INFL

0/67

C

-0/176

FD

0/062

-1/96

0/0003
-0/35

-4/77

0/0001

-4/23

0/0003

SH

-0/020

)SH (1

-0/171

)DS (1

-0/0006

-0/0002

)DS (2

0/000

0/295

)INFL(1

DS

0/000

0/770

-0/002

S

5/73

سطح معنیآارد

0/001

DW
.  2 / 44

-1/61

-1/21

-0/370

0/122
0/239
0/715
0/228

-1/24
2/23

F  4 / 77

مأخذ :یافتههاد پژوهش

0/036

R  0 / 684
2

نهت اطمینان از ونوآ رابطه بلندمدت بین متغیرهاد این مدل هم دزمون کراارههرا ااجرا،
شد که اتایج دن ،آر ندول زیر منعکا شده است.

دماره F

3.58

جدول  .7اتایج دزمون کرااهها براد مدل آو،
سطوح معنیآارد
٪10
٪5

٪2/5
٪1

کران پایین
2/08
2/39
2/7

3/06

مأخذ :یافتههاد پژوهش

کران باال
3

3/38
3/73
4/15
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مقایسه دماره  Fبهآست دمده با مقاآیر بحراای آر سطح  5آرصد ،اشان میآهرد کره رابطره
بلند مدت بین متغیرها رآ امیشوآ؛ بنابراین ،میتوان اتایج نردول ( )6را تیسریر کررآ .اترایج،
امایااگر یک رابطه بلندمدت منیی بین توسعه مالی و فقر است؛ یعنی با افزایش شاخص توسرعه
مالی ،ارخ فقر کاهش مییابد .توسعه مالی میتوااد بر رشد اقتصاآد تأثیر مثبت و منیی آاشته
باشد ،رشد اقتصاآد ایز ،هم بر فقر و هم ،بر اابرابرد آردمدد ترأثیر آارآ .اثرر مسرتقیم رشرد
اقتصاآد ااشی از توسعه مالی بر فقر آر شاخصهاد فقر منعکا میشوآ؛ و اثر غیرمستقیم دن
ایز از مسیر تغییر اابرابرد آر توزیع آردمد قابل اادازهگیرد است .آو عامل آر کاهش فقر اقش
آاراد؛ عامل اول ،مقدار ارخ رشد اقتصاآد و عامل آیگر ،مقدار اابرابرد است .با تونه بره اترایج
بهآست دمده ،این فرضیه را که توسعهمالی فقر را کاهش میآهد ،امیتوان رآ کرآ .این اتایج با
اتایج اشرفیپور ( )1391و عصارد دراای و همکاران ( )1388همراستا است.
اتایج اشان میآهد که یک رابطه بلندمدت منیی بین آردمد سرااه و فقر ونوآ آارآ ،یعنری
با افزایش آردمد سرااه فقر کاهش مییابد .آردمد سرااه یکی از شاخصهاد رشد اقتصاآد است
و با تونه به اینکه یکی از آو عاملی که باعث کاهش فقر میشوآ ،رشد اقتصاآد است ،بنرابراین
افزایش آردمد سرااه (رشد اقتصاآد) مونج کاهش ارخ فقر میشوآ.
با تونه به اتایج بهآست دمده ،یک رابطه بلندمدت مثبت بین تور ،و فقر برقررار اسرت -بره
این معنی که با افزایش تور ،ارخ فقر افزایش مییابد -مبررهن اسرت کره افرزایش ترور ،باعرث
کاهش توان و قدرت خرید افراآ آر نامعه میشوآ .اتایج حاصل آر این زمینه با اترایج ابوارورد
( )1387همراستا است.
به عالوه ،رابطه بلندمدت بین سهم مخارج تأمین انتماعی و فقر منیی است؛ به احرود کره
با افزایش سهم مخارج تأمین انتماعی ،ارخ فقر کاهش مییابد .از داجرایی کره سیسرتم ترأمین
انتماعی به آابال راهی براد استیاآه دسانتر و کمهزینهترر افرراآ فقیرر بره خردماتی همچرون
بهداشت ،دموزش و بیمه است ،با افزایش سهم مخارج تأمین انتماعی از کل مخارج آولت ،اررخ
فقر آر نامعه کاهش مییابد .اتایج این پژوهش ،با اتایج خداپرست و آاوآد ( )1392و صراآقی
و آاوآد ( )1390همخواای آارآ.
باالخره رابطه بلندمدت بین ارخ رشد اسبت شهراشینی و فقر منیی است؛ به صورتی که برا
افزایش ارخ رشد اسربت شهراشرینی ،اررخ فقرر کراهش مرییابرد .کروزاتا )1955( 1توسرعه
اقتصاآد را به عنوان فرایند گذار از اقتصاآ سنتی (و یا روستایی) به اقتصراآ اروین (یرا شرهرد)
اگاه میکند و اتیجه میگیرآ که آر مراحل اولیه توسعه ،توزیع آردمد رو به وخامت مریگرذارآ،
زیرا تعداآ کمی از مرآ ،این توااایی را آاراد که به بخش اوین یا مردرن منتقرل شرواد و بردین
رود ،اختالف سطح آستمزآ بین بخش سنتی و اوین زیاآ میشروآ .آر مراحرل بعردد توسرعه،
1. Kuznets
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توزیع آردمد رو به بهبوآ می گذارآ؛ زیرا شمار بیشترد از مرآ ،نذب بخش اوین میشواد و بره
تدریج بهآلیل کمیابی ایرود کار آر بخش سنتی ،سطح آستمزآ آر بخش سرنتی هرم افرزایش
مییابد و به سطح آستمزآ بخش اوین ازآیک میشوآ .اتایج تحقیق حاضر با اترایج حسرنزاآه
( )1379همراستا است.
 .6نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر توسعه مالی بر اابرابرد آردمردد و فقرر آر ایرران طری
سالهاد  1357تا  1394بوآه است .اتایج اشان آاآ که آر بلندمردت ،توسرعه مرالی ،ارابرابرد
آردمدد آر اقتصاآ ایران را کاهش آاآه و اثر آردمد سرااه بر توزیع آردمرد مطرابق برا اظریره U
معکو کوزاتا است .با افزایش تور ،،ضریج نینی افزایش و توزیع آردمد اابرابرتر مریشروآ.
به عالوه ،اتایج اشان آاآ که رابطه بلندمدت مثبت بین سرهم مخرارج ترأمین انتمراعی از کرل
مخارج آولت و اابرابرد آردمدد ونوآ آارآ و همچنین با تونره بره اترایج برهآسرت دمرده ،آر
بلندمدت توسعه مالی ،اثر منیی بر فقر آاشته است .بره عرالوه ،افرزایش آردمرد سررااه و سرهم
مخارج تأمین انتماعی فقر را کاهش آاآه است.
اتایج بهآست دمده آاللت بر این آارآ که:
 از داجا کره ترور ،،هرم برر توزیرع آردمرد و هرم ،برر فقرر اثرر ارامطلوب آارآ ،بنرابراین
سیاستهاد کنترل تور ،به طرق مختلف مااند سیاستهاد مالی مناسرج مریتواارد از
طریق کاهش تور ،،فقر و اابرابرد را کاهش آهد.
 بر اسا اتایج بهآست دمده ،رابطه بلندمدت بین ارخ رشد اسربت شهراشرینی و فقرر،
منیی و رابطه بلندمدت بین ارخ رشد اسربت شهراشرینی و ارابرابرد آردمردد ،مثبرت
است .بنابراین ،کاهش شکاف بین شهر و روستا از یک سو ،مااع مهرانرت بریرویره بره
شهرها و آر اتیجه ،بهبوآ توزیع آردمد میشوآ و از سود آیگر ،آر فقرزآایی مؤثر است.
 با تونه به اینکه مدل اشان آاآ که یک رابطه بلندمدت منیی بین آردمرد سررااه و فقرر
ونوآ آارآ ،اعمال سیاستهاد مؤثر آر نهت افزایش رشد اقتصراآد فقررزآا و افرزایش
بهرهورد میتوااد فقر را کاهش آهد.
 با تونه به اتایج مدل ،یک رابطه منیی بین سهم مخارج تأمین انتمراعی و فقرر ونروآ
آارآ ،از این رو ،افزایش مخارج تأمین انتماعی با اولویت به مخارج دموزش ،بهداشرت ،و
بیمه میتوااد فقر را کاهش آهد .اتایج ،امایااگر رابطه مثبت بین سرهم مخرارج ترأمین
انتماعی و اابرابرد است که آال بر تخصیص اامناسج این مخارج بین افرراآ برا آردمرد
پایین است .بنابراین ،اصالح اظرا ،پرآاخرت یارااره از طریرق هدفمنرد کررآن یاراارههرا
میتوااد به توزیع بهتر آردمد بیااجامد.
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 با تونه به اینکه مدل اشان آاآ آر بلندمدت ،توسعهمرالی ،ارابرابرد آردمردد و فقرر آر
اقتصاآ ایران را کاهش میآهد ،توسعهمالی از طریق باال برآن کاردیی اهاآهراد مرالی و
کاهش هزینههاد باالد واسطهگرد مالی آر کشور ،نهت هردایت وا،هراد اعطرایی بره
شرکتها و مؤسسات کودک و پائین دورآن ریسکهاد بسیار براالد سررمایهگرذارد و
همچنین حذف بخشهراد اامتشرکل مرالی مبتنری برر سروآهاد بسریار براال ،یکری از
اساسیترین و مهمترین تنگناهاد بازارهاد مرالی مخصوصراً آر کشرور ایرران محسروب
میشواد .همچنین بخشهاد اامتشکل مالی ،اه تنها مااع شرکلگیررد بازارهراد مرالی
رسمی ،بلکه مااع اثرگذارد کاراد این بازارها بر اقتصاآ میشوآ.
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