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:موضوع

رشد اقتصادي و فقر

كانال بحران هاي مالیه

ابتالي آزادسازي مالیه به بحرانهاي مالیه

بحرانهاي مالیه چگونه بر فقر تاثیر می گذارند؟



 ،رشد اقتصادی استآزادسازی مالیه بر فقر تاثیر می گذاردکانالی که از طریق آن ،.
ی بین آزد ایجاد و تقویت ارتباط بین آزادسازی مالیه و فقر ، وابسته به ایجاد و تقویت ارتباطها

.سازی مالیه و رشد در وهله نخست و رشد و فقر در مرتبه بعدی است

آزادسازی مالیه  از مقررات زدایی حساب سرمایه خارجی، بخش مالیه داخلی و:آزادسازی مالیه
.بازار سهام  که به طور مجزا از بخش مالیه داخلی بررسی می شود، تشکیل شده است

 در یک رژیم کامال آزاد حساب سرمایه، بانکها و موسسات می توانند آزادانه از خارج قرض
.بگیرند، هر چند ممکن است الزم باشد که به مقامات اطالع دهند

کانال رشد اقتصادی



یموثرتراستفادهسرمایهعاملازوداردمیواتحرکبهرااندازهاپسمالیهسازیآزاد
.شودمیوریبهروهوفیزیکیسرمایهافزایشموجبدواینکهشود،می

.شودمیاقتصادیرشدافزایشباعث

آزاد سازی مالیه و رشد اقتصادی

وسعه توافق کلی در بین ادبیات تجربی این است که ت
.  تبیشتر بخش مالیه، مرتبط با نرخ باالتر رشد اس



براییتضمینهیچامااست،کشوردرکلتولیدافزایشنمایندهاقتصادیرشد
.نداردوجودجامعهمختلفهایگروهبینآنعادالنهتقسیم

:جهانیبانک
ابهمراهدرآمدیتغییراتتوزیعنحوهبهفقرکاهشدرجهرشد،نرخهربرای”

گیبستهافرصتبهدستیابیوهاداراییدرآمدها،دراولیهنابرابریهایرشد،
.باشندسهیماقتصادی،رشدنتیجهدرتادهدمیامکانفقرابهکهدارد

رشد اقتصادی و فقر



منافع. وهابخشبهدهیبرتریباعثاقتصادیرشد:مستقیم1
شمچبهآنهادرفقروفقراستاختیاردرکهمیشودتولیدیعوامل

.میخورد
منافع. درآمد،مجددتوزیعهایسیاستطریقاز:غیرمستقیم2

.تدولمخارجوانتقالیهایپرداختمالیاتها،مانند.تاثیرگذارند
ازیناشدرآمدهایمجددتوزیعبرایفرصتهاییتواندمیاقتصادیرشد

مایهسرافزایشبرایمالیمنابعمیتواندرشدوکندفراهمرارشد
.ازدسممکنرافقرابهانتقالیهایپرداختیافقرا،برایگذاریها

:ددو راهی که رشد اقتصادی می توانند به فقرا کمک کن



.یابدمیکاهشدرآمدیفقرکشورها،شدنثروتمندتربا
هایرونقازحاصلدرآمدهایدرتوسعه،حالدرکشورهایدرفقرا

.اندسهیمرکود،ازحاصلهایزیانواقتصادی
نسبتفقرادرآمددهه،چهارطیکشوری80نمونهیکازاستفادهبا

.داردسرانهداخلیناخالصتولیدافزایشبایکبهیک
وداردنتفاوتیثروتمندوفقیرکشورهایدرفقرادرآمدبررشدتاثیر
1990و1980هایدههتا1970و1960هایدههازفقرورشدبینرابطه

.استنداشتهتفاوتی

رتباط در خصوص اادبیات تجربی یافته های متفاوتی راشواهد تجربی و 
:نشان می دهدبین رشد اقتصادي و فقر



بینتجارتآزادسازیکهاندکردهبررسی2002سالدرکرایودالر
قطریازفقرادرآمدافزایشباعثقانونبهتردرآمدناجرابهوالملل

.شودمیکلیدرآمددرافزایش
میافزایشراکلیدرآمدهایتنهانهتورمثباتومالیهنظاماتبهبود
رآمددافزایشموجبودارنددرآمدهاتوزیعبرمثبتتاثیربلکهدهد،
.شودمیفقرا

رتباط در خصوص اادبیات تجربی یافته های متفاوتی راشواهد تجربی و 
:نشان می دهدبین رشد اقتصادي و فقر



فقربرمتورمنفیبرآثارتوافقیادبیاتدرکهرسدمینظربهاگرچه
ماننداجتماعیمخارجتاثیرخصوصدرشواهدیامادارد،وجود

ازاستفادهآنعلتکهاستپیچیدهفقر،برآموزشوسالمت
.استمختلفهاینمونهیامتدولوژیها

درعمومیمخارجکهدریافتندپریچتوفیلمرهمچنینکرایودالر
.دندارفقرادرآمدبراییافتهنظامتاثیرآموزش،وسالمتخصوص

.گیردمینشئتدولتناتوانیازموضوعاین
توسعهحالدرکشور35برایراوالیونوبیدانیعکسبراما

حظهمالقابلتاثیرفقراسالمترویبردولتیمخارجکهدریافتند
.دارد



تباطارسنجی،اقتصادهایمدلازاستفادهباپاتریککرکوجلیلیان
تریممستقیشکلبهرشدکانالطریقازرافقراومالیهسازیآزادبین

.اندکردهبررسی

ودارمعنیتاثیرمالیهتامینکهبوداستوارفرضاینبرآنهاپژوهش
درآمدرشدبهجامعهدردرآمدهامتوسطرشدوداردرشدرویمثبتی

.شودمیمنجرفقرا

کشورکه42درفقرکاهشدررامالیهتوسعهمشارکتتانمودندتالش
بررسیشد،مییافتهتوسعهکشور16وتوسعهحالدرکشور26شامل
.کنند

.فقرورشدرگرسیون:شدزدهتخمینمعادلهدوترتیببدین

شکل ارتباط بین آزاد سازي مالیه و فقر از طریق كانال رشد به
.مستقیم



ی که به ضرایب شاخصهای توسعه مالیه توجه کردند، شاخص های بسیار
:برای توسعه مالیه وجود دارد

داراییهای سپرده پولی بانکها نسبت به تولید ناخالص . 1

(شاخص برتر)داخلی
دارایی های خالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی. 2

رژیم تجاری. 3

تغییرات نرخ تورم. 4

تغییر سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی. 5

درآمد سرانه اولیه. 6

تغییر در ارزش افزوده تولید از تولید ناخالص داخلی. 7

هزینه های عمومی برای آموزش . 8

رگریسون رشد
توسعه مالیه به نفع كشورهاي در حال توسعه: فرضیه



کشور،درمتوسطدرآمدرشدنرخرویفقرادرآمدرشدنرخ
.شودمیرگرسیون

:کهدهندمینشاناصلیهاییافته
متوسطقشربرایکهمیزانیبهحداقلفقرابرایرشد

.استسودمنداستمفید

رگرسیون فقر
.رشد اقتصادي براي فقر سودمند است: فرضیه



توسعهاثیرتبرایتقریبیاقتصاددانانرگرسیونها،اینازمورددوداشتنبا
:زنندمیفقررویبرمالیه

دکنمیعملاقتصادیرشدطریقازکهبوده،غیرمستقیماثراولی.
اثرنایشودمیفرضکهاستفقربرمالیهتوسعهمستقیماثر:دومی•

انددهشاستفادهپژوهشایندرکهمالیهتوسعهمعیارهایزیرا.استصفر
نمیبنابرایناست،همبستگیدارایداخلیناخالصتولیدرشدنرخبا

.دادقرارمدنظررگرسیوندرمستقلطوربهراآنهاتوان



:نتیجهدر

هکیابیممیدرفقرواقتصادیرشدمالیه،آزادسازیادبیاتاز
وادیاقتصرشدبینارتباطقدرتووجودرویبربیشترتمرکز

.اقتصادیرشدومالیهآزادسازیبینتااستفقر



کانال بحران های مالیه
زایشافباشاو،وکیننتوسطمالیهآزادسازیخصوصدرمثبتدیدگاه

ازپسبسیاریکشورهایدرکهمالیهپذیریآسیبمالحظهقابل
ابهامازایهالهدرشدتجربه1990و1980هایدههدرمالیهآزادسازی

.رفتفرو
کشورها،ازبرخیدرکهدهندمینشانآلژاندرو-دیازهایبررسی

.دشآغازمالیهبخشزداییمقرراتازپسبانکیهایبخشمشکالت
کودرباناگهانشرقی،آسیایوالتینآمریکایرشدحالدراقتصادهای

.شدمتوقفکشورهاایندرهاسرمایهرشدوشدندمواجه



واستیگلیتزهمچونمتعددیاقتصاددانانرابطههمیندر
آزادسازیهایسیاستازبرخیمنگلیکوآرستیس

.کردندنکوهشرامالیه

ود و آنها معتقد بودند که برای تعدیل روند رک
رونق، باید محدودیت هایی بر جریان سرمایه

.اعمال کرد



شته چرا اصالحات بخش مالیه نتایج ناامیدکننده ای در بر دا
است؟

تهنیافتکاملخصوصیاتدلیلبهمالیهبازارهایکشورهابرخیدر
.اندشدهآزادسازیبلوغبهرسیدنازقبلخود،

سیبررمورداقتصادنهادیزمینهبهبستگیمالیهآزادسازیتاثیر
.استمناسبدولتوجودویژهبهدارد،

بهرشدومالیهآزادسازیبینمثبتارتباطکهانددریافتهاقتصاددانان
دهرسیتوسعهازخاصیدرجهبهنظرموردکشورکهداردبستگیاین

.باشد



وسطتمالیه،بحرانهایبهمالیهآزادسازیابتالینحوهخصوصدرمطالعاتنخستین
.شدمطرحپیلیوکیننمک

.اندکردهاستفادهگذاریسرمایهواستقراضایمرحلهدومدلازکه
عدمکههنگامیواصالحسمتبهرکودازحرکتازپسدهندمینشانمطالعات

یابد،میافزایشجدیدگذاریهایسرمایهبازگشتخصوصدرقطعیت
.شوندمنحرفاشتباهیهایجهتبهتوانندمیسرمایهبازارهای
هابانکباشد،جریاندرکشوردرمحدودیتبدونخارجیهایسرمایهکههنگامی

ایانهخوشبینبسیارواشتباهعالمتهایاینهاهمگیامادهند،میوامزیادیمقادیر
ازشبیاستقراضنتیجهدرکهدهدمیاصالحاتخصوصدراقتصادیهایبنگاهبه

.آوردمیوجودبهحدازبیشگذاریسرمایهواندازه
.یابدمیافزایشبودجهکسریوکاهشاندازهاپسفرآیند،ایندر

هایاموبازپرداختدرشرکتهاباشد،بدتررفتمیانتظارآنچهازاصالحاتاگرنتیجه
دیدهعمشکالتدچاررابانکیسیستمخودنوبهبهکهشوندمیمشکلدچارخود

.کردخواهدای

الیهابتالی آزادسازی مالیه به بحرانهای م



بحرانهایبرمالیهآزادسازیتاثیر(2002)منگلیکوآرستیس
ه،مالیآزادسازیتحتاندکردهاعالمواندکردهبررسیرامالیه

رامحدودریسکازباالتریدرجهشوندمیمجبوراقتصادها
مالیهآزادساریتوسطآمدهپدیدبینیخوشنتیجهدروبپذیرند

.شودمیمنجرمالیبحرانبه
قتصادانابسامانیبرمالیهتاثیرآزادسازیخصوصدرتجربیکارهای
دچاراحتمالافزایشخصوصدرشواهدی،بحرانهاسایروکالن
راهمالیسازیآزادکهکشورهاییبرایمالیههایبحرانبهشدن
.کندمیارائهاند،گذاشتهسرپشت



اوتمتفنوظهوروبالغبازارهایدرمالیهآزادسازیمدتکوتاهتاثیرات
.است

ایندر.شودمیمالحظهبیشترمدتکوتاهآثارنوظهور،بازارهایدر
تامالیه،آزادسازیازپساقتصادیهایبحرانیاشکوفاییکشورها،

.یابدمیافزایشرکودفرآینددرشاناندازهدرصد35
سهاماربازنابسامانیسببمالیهآزادساریکهزمانیحتیبالغبازارهایدراما

بازارهایهماننداقتصادیهایبحرانیاشکوفایی.شودمیمدتکوتاهدر
ترقیبهروبازاربالغ،بازارهایاینبرعالوه.یابدنمیافزایشنوظهور
بازاریهمالآزادسازیازپسولی.میکنندتجربهرابیشتری(بهاداراوراق)سهام
رادیدگاهیموضوعاینکهگذارندمیسرپشتراکمتریسهامافتبهرو
.کندمیتقویتآنهاست،نفعبهمدتکوتاهدرمالیهآزادسازیکه

تاثیرات کوتاه مدت آزادسازی مالیه در بازارهای
بالغ و نوظهور



توزیعوفقربرآنهاطریقازبحرانهاییچنینکهدارندوجودبسیاریکانالهای
.گذارندمیتاثیردرآمد
ورسمیهایبخشدرکارکنانوکارگراندرآمدکاهشباعثبحرانهااین
درومشاغلدادندستازرسمیهایبخشدرزیراشوند،میرسمیغیر

.دهدمیرویخدماتبرایتقاضاکاهشرسمی،غیرهایبخش
وزیعتبرتاثیرگذاریباعثبحرانهادلیلبهنسبیهایقیمتدرتغییر

.شودمیدرآمدها

ند؟بحرانهای مالیه چگونه بر فقر تاثیر می گذار



گرفتهکاربهمالیبحرانبهپاسخدرسنتیطوربهکهانقباضیمالیسیاست
کاهشبهگرددکهمیمنجراجتماعیهایبرنامهمخارجکاهشبهمیشود،

.انجامیدخواهداجتماعیحیاتیخدماتبرخیبهفقرادسترسی
ف،مختلبخشهایهایداراییقیمتدرتغییرهمراهبهبهرهنرخدرتغییر
.دهدمیقرارتاثیرتحتمتفاوتبهرادرآمدتوزیع
مدهعتاثیراند،همراهمالیهآزادسازیباعمدهطوربهکهبهره،باالترهاینرخ

بینندمیشدیدیآسیبفقراکهترتیببدیندارند،درآمدهامجددتوزیعبرای
.استثروتمنداننفعبهشدتبهولی

ند؟بحرانهای مالیه چگونه بر فقر تاثیر می گذار



کارنیرویگذاشتنکنارفرضیه
صورتبهراخودسرمایهازبیشتریبخشمعمولطوربهفقرا

تورمنرخافزایشتاثیرتحتبیشترمراتببهدارند،مینگهنقدی
قدنپولبرمالیاتنوعیتورم،نرخافزایش)میگیرندقرار

.(است
امربراینکهشودمیمنجرواقعیدستمزدهایکاهشبهتورم

.استتاثیرگذارثروتمندانزندگیازبیشفقرازندگی

:از دیگر دالیل اینکه چرا بحرانها بر زندگی فقرا تاثیر گذارند



:از دیگر دالیل اینکه چرا بحرانها بر زندگی فقرا تاثیر گذارند

:اکثرپژوهش های کاربردی
را بحرانها عامل تشدید کننده فقرند

.تایید می کنند



یریتدابکهباشداینبایدگذارانسیاستفرارویچالشبنابراین
ویربحرانیشرایطمالیهآزادسازیاجرایصورتدرتابیندیشند

.ندهد
ارزمبادلهنرخسیاستنقشبه

ایسرمایههایکنترل
سیکلیضدمالیسیاست

.شودتوجهبحرانهاازجلوگیرییاایجاددر
ادایجاجتماعیهایتامینوحمایتیچترمانندایمنیهایشبکه
.شود

نفعبهکهبحرانهابامقابلههایسیاستکهاستضروریهمچنین
.شونداتخاذاستفقر



زااستفادهوبزرگآرزوهایداشتندرزیستنبهترراز
مرثبهبرایاست،الهیقوههمانکهتخیلقوه

بهکدامهرکهآرزوهایی.بودههاآنرساندن
قدر.هاستانسانجمالبرخداازلبخندیتنهایی،

ویشتنخچهرهبرآنراوبدانیمراشکوهبالبخنداین
.کنیمترسیم

بروجردیرحیمیعلیرضادکترزیستن،بهترراز


