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 : تقدیم هب 

 «استاد ارجمند » 

 بر اساس حدیث معروف پیامبر اکرم )ص(

 المَخلُوق لَم یَشکُر الخالِقمَن لَم یَشکُر 
 

وظیفه خود می دانم تا مراتب سپاس و تقدیم خود را از زحمات بی شائبه و ارشادات ارزشمند استاد 

که مرا در تهیه و تدوین این پروژه یاری نموده اند ابراز  خداویسی حسنبزرگوار جناب آقای دکتر 

 نمایم .

 

 

 «پدر و مادر بزرگوارم » 

آموخت که دردهای بزرگ از آن مردان بزرگ است لیکن از آن به کوچکی یاد پدر، که به من 

 می کنند و دردهای کوچک از آن مردان کوچک و به من آموخت تا انتخاب کنم .

مادر ، در برابر وجود نازنینت زانوی ادب به زمین می نهم و با دلی ماالمال از عشق و محبت 

 متواضعانه بر دستانت بوسه می زنم .
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 تقدری و تشکر:

گان   هب پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشت

 هب پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان هک رد این سردرتین روزگاران بهترین ابیتشپن است 

 هب پاس قلب اهی زبرگشان هک فریاد رس است و سرگردانی و رتس رد پناهشان هب شجاعت می گراید 

  پاس حبتت اهی یی ردغششان هک گرگ  فروشش میی نند و هب

 این حجموهع را هب پدر و مارد زعزیم تقدیم می ننم

 با سپاس ازهس وجود مقدس:

 آانن هک انتوان شدند ات ما هب تواانيی ربسیم...

 مواهيشان سپید شد ات ماروسفید شویم...

 و عاشقاهن سوختند ات گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...   

 بسیار سپاسگذارم چرا هک بدون خداويسی حسن ز استاد گرامیم جناب آاقی دکتر ا

 راهنماییهای ايشان اتمین این پایان انهم بسیار لکشم مینمود.  
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 چکیده

 روش از هاستفاد با فقر بر مالی بازارهای توسعه و تورم نااطمینانی تاثیر بررسی  پژوهش این از هدف

 اطالعات بانک از مطالعه این در استفاده مورد اطالعات. می باشد  (ARDL)توزیعی های وقفه با خودرگرسیون

 به ،(PO)فقر شامل تحقیق این متغیرهای. است شده استخراج ایران آمار مرکز و مرکزی بانک زمانی های سری

 متغیرهای عنوان به (INF)تورم نرخ نااطمینانی و (FD)مالی بازارهای توسعه متغیرهای و وابسته متغیر عنوان

  .باشد می توضیحی

 نسبت: از عبارتند که شد معرفی مالی توسعه های شاخص عنوان به شاخص 10 ابتدا مطالعه این در

 ارزش نسبت (،sh/GDP)داخلی ناخالص تولید به پول شبه نسبت ،(n/GDP)داخلی ناخالص تولید به نقدینگی

 نسبت ،(bi/GDP)بیمه نفوذ ضریب ،(SP)بانکی سود حاشیه نرخ ،(mo/GDP)داخلی ناخالص تولید به معامالت

 داخلی ناخالص تولید به دولتی غیر بخش بدهی نسبت ،(t/GDP)داخلی ناخالص تولید به تسهیالت

(be/GDP)، داخلی ناخالص تولید به دولتی غیر سپرده نسبت(se/GDP)، به داخلی ناخالص انداز پس نسبت 

 از استفاده با عامل و 4با حذف  نهایت در و( t/s)سپرده به تسهیالت نسبت و (s/GDP)داخلی ناخالص تولید

 نرخ نااطمینانی محاسبه جهت. شد استخراج مالی توسعه جامع شاخص عاملی تحلیل روشعامل دیگر  و  6

 شانن نتایج .است شده استفاده  انگل ضریب از فقر گیری اندازه جهت و کننده مصرف  قیمت شاخص از تورم

  .دارد فقر بر مثبت تاثیر تورم نااطمینانی و منفی تاثیر مالی بازارهای توسعه که داد

 . ARDL ،ایران ،تورم نااطمینانی ،مالی بازارهای توسعه ،قرفکلیدواژگان: 
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 مقدمه 1-1

توسعه اجتماعی   فقر همواره یکی از اهداف اصلی بر نامه هایافزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش 

اقتصادی هر کشوری محسوب می شود و به عقیده اقتصاددانان مسئله فقر با توسعه اقتصادی در همه کشورها 

رابطه متقایل دارد. لذا گفته می شود که الزمه رسیدن به حدی از توسعه اقتصادی و توسعه پایدار، کاهش فقر 

 (. 1386)راغفر و ابراهیمی،  است

های اطالع از گستردگی فقر حاکم بر جامعه و عوامل موثر بر آن از مسائل مهم در تدوین بر نامه

رود. عدم شناخت صحیح فقر و ابعاد آن و کم توجهی به عوامل تاثیر گذار آن در کاهش فقر به شمار می

ابع کمیاب اقتصادی، عقیم ماندن تالشها و بر نامه ها های مختلف به سیاست گذاری نامناسب، اتالف منبرنامه

(. مطالعات 19انجامد)محمد زاده و همکاران ،و تداوم فقر و نیز به ممانعت از دستیابی به توسعه پایدار می

فراوانی پیرامون فقر در قبل و بعد از انقالب صورت گرفته است. در سالهای اخیر فقر و روش های اندازه 

توجه بسیاری از محققین دانشگاهی کشور بوده است. اقتصاددانان نیز معضل فقر را از جنبه  گیری آن مورد

های مختلف مورد بررسی قرار داده اند. برخی از مطالعات تنها به وضعیت فقر در ایران پرداخته و برخی دیگر 

 خط فقر را به  روشهای مختلف برآورد نموده اند.

ی تئوریکی موجود به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی و نااطمینانی در این مطالعه با توجه به مبان

 تورم بر روی فقر در کشور ایران پرداخته شده است.

 

 بیان مساله  1-2

تواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  های اجتماعی است که می ترین پدیده فقر یکی از خطرناک

 با توجه به اینکه فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار گسترده و شدید بروز یافته  یک ملت را تهدید کند

 دانند مى درآمدى سطح آن را فقر اقتصاددانان، دیگر طرف از. باشد است، توجه به این پدیده واجب و الزم می
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 یا افراد درآمد میزان یعنى .دهد نمى زیستن براى را الزم نیازهاى حداقل  مصرف و خرید امکان انسان، به که

 جامعه یک افراد غناى و فقر گیرى اندازه براى شاخصى را سرانه درآمد میزان دیگر، عبارت به یا و ها خانواده

   رشد که میدهد نشان فقر به مربوط ادبیات بر مروری. گیرند مى نظر در

 عنوان به .میباشد فقر کاهش در کننده تعیین عاملی بیکاری و تورم کاهش مانند عوامل سایر کنار در 

 می نفع اقتصادی رشد از جامعه اقشار سایر همانند فقیر افراد که دادند نشان خود مطالعات در کرای و دالر مثال

 کاهش در را سهم بیشترین متوسط درآمد رشد که اند داده نشان نیز مطالعات برخی(. 2002، 1)دالر و کرایبرند

 سیاستهای جمله از تواند می اقتصادی رشد ارتقای لذا (.2003)کرای، است داشته اخیر های دهه در ملی فقر

 .باشد فقر کاهش جهت در پیشنهادی

 نیز جامعه در فقر سطح کاهش به توانند می شوند می اقتصادی رشد بهبود به منجر که عواملی بنابراین

 افراد آن طی که فرآیندی عنوان به توان می را مالی توسعه .است مالی توسعه عوامل این جمله از .کنند کمک

 عبارت به .نمود تعریف کنند؛ می پیدا را مالی نهادهای و خدمات ابزارها؛ به قیمت ارزان دسترسی قابلیت جامعه

 های هزینه کاهش همچنین و عموم برای مالی خدمات گستردگی معنی به دسترسی قابلیت افزایش دیگر؛

)ختایی، نمود بیان میتوان مالی ساختار یک یافتگی توسعه های شاخص عنوان به را مالی خدمات به دسترسی

 .شود می فقر کاهش موجب طریق ازاین و داده افزایش را اقتصادی رشد مالی؛ های مکانیسم بهبود پس(. 1378

 برای مالی خدمات دسترسی افزایش با مالی توسعه .میدهد نشان را فقر بر مالی توسعه غیرمستقیم اثر مساله این

از طرفی نیز بعضی از اقتصاددانان معتقدند که وجود یک تورم . است اثرگذار فقر بر نیز طورمستقیم به افراد

شود. در این مالیم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می

شود چرا که غالبا شود که اوال، تورم برای قشرهای کم درآمد نوعی کمک محسوب میدیدگاه اینگونه ادعا می

شود که بازپرداخت این ها از درآمد باالتر بوده و بروز تورم باعث مینامه اقشار کم درآمد، میزان بدهیدر تراز

                                                           
1. Dollar and Kraay 
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ها در ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی ترین قضاوتها آسانتر صورت پذیرد. اما عمدهبدهی

ارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط کند. در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دمی

الح آید. در اصطشود، که به تملک دولت در میپذیرد، تورم نوعی پس انداز اجباری تلقی میدولت صورت می

شود. در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم انداز مالیات تورمی اطالق میبه این پس

که درآمدهای ثابت  گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی کسانیقیمت می نوعی مالیات به صورت افزایش

گردد، که این روند از طریق گیرد ایجاد میدارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می

پذیرد و باعث تشدید معضالت اقتصادی و گسترش شکاف فقر در جامعه گسترش اعتبارات صورت می

آیا نااطمینانی تورم و توسعه مالی بر روی  "در حالت کلی در این تحقیق بر آن هستیم که به سوال  .دگردمی

 پاسخ دهیم. "فقر در کشور ایران تاثیر دارند یا نه؟

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 1-3

پدیده فقر معضلی است که کلیه جوامع بشری در تمامی دوران تاریخ به نوعی با آن رو برو بوده و 

هستند. پدیدار شدن فقر به یک باره در یک مقطع خاص نبوده بلکه همزمانی فقر و غنا در زمان ها و مکان 

معضالت اجتماعی  های مختلف حاصل تدریجی نظام های موجود جوامع در طول تاریخ بوده است. این امر

و اقتصادی مختلفی را در ابعاد مختلف برای جوامع به بار می آورد. چرا که این پدیده که خود نمودی از توسعه 

نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و هم چنین سالمت جسمی و 

یر به خصوص نوزادان، مادران و هم چنین کاهش روحی ملت ها را تهدید می کند، و موجب افزایش مرگ و م

متوسط طول عمر، افت کارایی انسان ها و در نهایت، بهره وری اقتصادی می گردد. از سوی دیگر، فقر موجب 

پیدایش بیماری های اجتماعی و فساد در جامعه می شود. این پدیده هنگامی که از نسلی به نسل دیگر تداوم 

ورت یک فرهنگ تبدیل شده و به عنوان مانعی پایدار در مقابل توسعه تبدیل می یابد ریشه دوانده و به ص
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گردد. در نظام های آرمان گرا، به ویژه کشور اسالمی ما این مساله)رفع فقر( در مقایسه با سایر کشورها از 

 اهمیت بیشتری برخوردار است.

د توجه گسترده ای قرار گرفته است در سال های بعد از انقالب به ویژه سال های اخیر این مساله مور

و منابع قابل مالحظه ای تحت عنوان برنامه های کمک به اقشار و یا مناطق محروم صرف شده است، لیکن این 

برنامه ها برای دست یابی به اهداف مورد نظر از کارایی چندانی برخوردار نبوده است. قسمت بزرگی از منابع 

ر و پنهان به جامعه منتقل شده است که آثار آن الزاما در جهت کمک به عمومی به صورت یارانه های آشکا

اقشار نیازمند و فقیر جامعه هدف گیری نشده و حتی می توان گفت که قسمت مهمی از یارانه ها)مانند یارانه 

و  رسوخت، برق، تلفن و ...(عاید اقشار ثروتمند جامعه شده است و پیوسته این ایراد مطرح می شود که اقشا

مناطق خاصی از کشور از مشکل فقر و تنگناهای معیشتی در رنج هستند. در این گونه موارد معموال این خواسته 

مطرح می شود که دولت باید کمک های بیشتری را به سوی اقشار مذکور هدایت نماید. در شرایط کنونی با 

یاست ها تحت نظام های موجود اداری توجه به محدودیت های مالی شدید در کشور، استفاده از این گونه س

و درجه کارایی آنها، الزاما موجب کاهش سرمایه گذاری ها و هزینه های جاری مربوط به ارائه خدمات عمومی 

دولت ها می شود که در نهایت، خود باعث گسترش شدت فقر خواهد شد. بدین منظور شناخت عوامل موثر 

برای شکست تعادل فقر و گسستن زنجیره های تطابق و سازگاری  بر فقر از ضروریات برنامه های فقرزدایی

با آن می باشد. چرا که عدم شناخت صحیح عوامل موثر بر فقر باعث سیاست گذاری های نامناسب، اتالف 

منابع کمیاب اقتصادی، عقیم ماندن تالش ها و برنامه ها و تداوم فقر به صورت یک فرهنگ و ممانعت از 

ر می گردد. بنابراین، شناخت صحیح عوامل موثر بر فقر و شدت تاثیرگذاری هر یک از توسعه پایدار کشو

عوامل می تواند، به عنوان راهنمایی مناسب برای تدوین برنامه های فقرزدایی و استفاده بهینه از منابع برای 

ر در مل موثر بر فقکاهش فقر و محرومیت در کشور باشد. در مطالعات مختلف از عوامل متفاوتی به عنوان عوا

کشور ایران استفاده شده است که در این پژوهش از متغیر نااطمینانی تورم به دلیل ضعف دولت در مهار آن  و 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

                                                                                                                                  فلور نقیبی                 ایران کشور در فقر با تورم نااطمینانی و مالی بازارهای توسعه بین رابطه بررسی  

  

6 

 

متغیر توسعه بازارهای مالی به دلیل عملکرد ضعیف موسسات مالی و همچنین بنگاه داری بانک ها به جای 

ش عظیمی از منابع مالی کشور از مسیر تولید می اعطای تسهیالت در جهت تولید که باعث خارج شدن بخ

 شود، به عنوان عوامل مهم موثر بر فقر استفاده خواهد شد.

 

 هدف اصلی تحقیق 1-4

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی و نااطمینانی تورم به عنوان عوامل مهم 

 موثر بر میزان فقر در کشور ایران می باشد.

 

 سواالت تحقیق 1-5

 آیا توسعه مالی تاثیری بر روی فقر دارد؟ -1

 آیا نااطمینانی تورم تاثیری بر روی فقر دارد؟ -2

 

 فرضیه های تحقیق 1-6

 توسعه مالی تاثیر منفی و معنی داری بر فقر دارد. -1

 نااطمینانی تورم تاثیر مثبت و معنی داری بر فقر دارد. -2
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 روش و ابزار گردآوری اطالعات 1-7

ای این تحقیق از سایت بانک مرکزی، گزارشات ساالنه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری داده ه

 خواهد شد.

 

 جامعه آماری تحقیق 1-8

می باشد و ارتباط بین  1393تا  1352جامعه این تحقیق کشور ایران و نمونه مورد بررسی سال های 

 برآورد خواهد شد. Eviews 9متغیرها با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و نرم افزار  

 

 چارچوب فصول آتی 1-10

اهداف، فرضیات و سواالت تحقیق در این فصل بعد از اشاره به مقدمه، بیان مساله و اهمیت تحقیق؛ 

بیان شدند. و اما در فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشاره شده و در فصل سوم روش تحقیق مورد 

استفاده در این مطالعه بیان خواهد شد. و در نهایت در فصل های چهارم و پنجم به ترتیب نتایج، جمع بندی 

 و پیشنهادات آورده خواهند شد.
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 فصل دوم

 ادبیات و پیشینه تحقیق
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 مقدمه 2-1

در این فصل ابتدا مروری خواهیم داشت بر  تعاریف فقر از دیدگاه های مختلف، سپس به انواع فقر 

اشاره کرده و هر کدام را به اختصار توضیح خواهیم داد و در مرحله بعد شاخص های اندازه گیری فقر توضیح 

مرتبط با توسعه بازارهای مالی و شاخص های اندازگیری توسعه بازارهای مالی داده خواهد شد. سپس نظریات 

و نظریات نااطمینانی تورم و اندازه گیری نااطمینانی بیان خواهد شد. و در نهایت مروری بر مطالعات داخلی و 

  خارجی  انجام گرفته در  زمینه فقر و عوامل موثر بر آن خواهیم داشت.

 

 تعریف فقر 2-2

را  فقر است. مشکل فقر اصطالح از دقیقی و جامع تعریف ارائه فقیر، و فقر بعدی چند طبیعت دلیل به

 (.1384، 1نمود)چیلر تقسیم بندی و تعریف گوناگون جهات از توان می

 است:  شده ارایه فقر برای مختلف دهه های طی ذیل تعاریف

 تعریف تانسند 2-2-1

 حساب به فقیر توان می زمانی را جمعیتی و گروه های خانوارها افراد، که داشت اعتقاد (1960)2تانسند

 معمول امکانات و شرایط و فعالیت ها در غذایی، مشارکت های رژیم انواع کسب برای منابع فقدان با که آورد

 باشند. مواجه زندگی

 تعریف سن 2-2-2

 در نظر اساسی های قابلیتاز  محرومیت صورت به باید را فقر که است کرده اشاره (1981)3سن

 است مفهومی نسبی خود البته محرومیت، است. فقر شناسایی متعارف ضابطه که آمدها در بودن پایین صرفا نه و

                                                           
1 . Chailer 
2 . Townsed 
3 . Sen 
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