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ری پاس   ذا
  هابه نام خالق زيبايي

  
هر كس به من /   ، فقد صيرني عبداًمن علّمني حرفاً«

  ».خود ساخته است ييك حرف بياموزد، مرا بنده
 دريغ اساتيددانم از زحمات بيبر خود الزم مي

جناب آقاي دكتر مجيد  محترم راهنما و مشاور
و  صامتي و جناب آقاي دكتر رحيم داللي اصفهاني

چنين داوران گرانمايه جناب آقاي دكتر محمد هم
كه با  واعظ و جناب آقاي دكتر سعيد صمدي

ي خود بر غناي علمي اين  هاي عالمانه راهنمايي
  .رساله افزودند، تشكر و قدرداني نمايم
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 تقديم به همسرم

ها و جبران لحظاتي كه از او دريغ كردمتمام همراهيبه پاس   
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  چكيده
گذاري و انباشت توان به كاهش رشد اقتصادي، كاهش سرمايهثباتي اقتصاد كالن در يك كشور ميآمدهاي بياز پي
نرخ ثبات اقتصاد كالن، در يك محيط بي .چنين تاثير سوء بر توزيع درآمد اشاره نمودي بخش خصوصي و همسرمايه

 هاي شغلي موجود به دليل واكنشدادن فرصتتورم باال و پرنوسان، فقرا را از طريق كاهش دستمزدهاي واقعي و از دست

چنين از طريق كاهش رشد نرخ تورم باال هم. دهدتحت تاثير قرار مي) از طريق كاهش توليد(گذاران در برابر تورم، سرمايه
ثروت را به زيان افرادي كه حداقل توانايي را در دفاع از منافع اقتصادي خود دارند بر هم اقتصادي، توزيع مجدد درآمد و 

  .سازدگذاري را پر مخاطره ميهاي نسبي شده و سرمايهزده، باعث بروز ناپايداري شديد در قيمت
يع درآمد بوده كه به اين ثباتي اقتصاد كالن بر فقر از طريق مجراهاي رشد و توز هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير بي

اساس روش خودتوضيح با  هاي تدوين شده بر شده در تحقيق به تخمين مدليزي هاي پايه  منظور با اتّكاء به چارچوب
  . هاي گسترده پرداخته شده است وقفه

كسري هاي تورم، نسبت ثباتي اقتصاد كالن از الگوريتم هشداردهي پيش از وقوع و شاخص ي بي نمايه براي ساخت
-ي مبادله و براي ساخت شاخص فقر از ريزدادهبودجه به توليد ناخالص داخلي، تغيير در نرخ واقعي ارز و تغيير در رابطه

  .استفاده شده است 1363-87هاي  ي خانوارها طي سال هاي حاصل از آمارگيري بودجه
ثباتي اقتصاد كالن و تصاد كالن و نابرابري و بيثباتي اقثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادي، بيي بيروابط در سه زمينه

ثباتي اقتصاد كالن بر فقر از مجراي رشد و نابرابري فقر تنظيم و برآورد شده و در نهايت نيز به استخراج تاثير نهايي بي
يرگذاري بر ي تاثثباتي اقتصاد كالن بر فقر از ناحيهترين تاثيرگذاري بيدهد بيشنتايج نشان مي. پرداخته شده است

تر و به تبع آن ثباتي اقتصاد كالن مناطق شهري را با نابرابري درآمد بيشبي. نابرابري و به دنبال آن نابرابري بر فقر است
ثباتي اقتصاد كالن، فقر را در مناطق شهري و بي گرفتهبر اساس برآوردهاي صورت. سازدتري روبرو ميبا فقر بيش

ثباتي اقتصاد كالن بر فقر از مجراي رشد چنين شدت تاثيرگذاري بيهم. دهدتاثير قرار نميروستائي مستقيماً تحت 
  . اقتصادي و به تبع آن تاثير بر فقر چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستائي قابل توجه نيست

 ثباتي اقتصاد كالن، فقر، ايرانبي :ها واژه كليد
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  مقدمه
       ا و ايجاد محيط امن اقتصادي براي تشويق  هرشد پايدار اقتصادي مستلزم كاركرد آزاد و رقابتي قيمت

  .ر برخوردار استدر اين ارتباط ثبات اقتصاد كالن از نقشي بسيار موثّ ، كهگذاران بخش خصوصي استسرمايه
گذاري بخش خصوصي را فراهم كرده و از انداز ملّي و سرمايهپس افزايشي زمينه ثبات اقتصاد كالنمحيط با

  محيط در مقابل  .كنداقتصادي را تقويت مي رشدها ترازپرداختبهبود  و پذيري صادراتطريق تقويت رقابت
و به تبع آن فقرا را نيز  كردهتر توزيع درآمد را نامتعادل ،رشد اقتصاديتضعيف بر عالوه  ثبات اقتصاد كالنبي

   1.كندمتاثر مي
اقتصاد كالن ثباتي هائي از بيدر مطالعات تجربي خود به جنبه اقتصاددانانبرخي از  1980و  1970هاي در دهه

در . ته اسجاميدنينهاي سياستي و به توصيه هها از مباني نظري كافي برخوردار نبوداما آثار آناند هاشاره كرد
هاي مدل ثباتي اقتصاد كالن بر عملكرد اقتصاد در چارچوبميالدي، آزمون اثرات تجربي بي 1990ي دهه اوايل

                                                 
تر از متعادلناتر، از توزيع درآمد بسيار ثباتي اقتصاد كالن بيشكه اقتصادهاي داراي بي اندنشان داده ،) 1996(1هاسمن و گاويندر اين زمينه ١

  .اقتصادهاي ديگر برخوردارند
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 .قرار گرفت اقتصادداناندر كانون توجه برخي ) سري زماني و مقطعي(هاي تركيبيرگرسيوني و با استفاده از داده
ي كمتري داشته و همگرايي نرخ م و كسري بودجهكشورهايي كه تور دهدنشان مي مطالعات صورت گرفتهنتايج 

  1.انداز نرخ رشد باالتري برخوردار بوده ،تر بودهها به نرخ تعادلي سريعارز واقعي آن
درآمد و فقر كمتر،  ترمتعادلتوزيع  ،محيط باثبات اقتصاد كالن براي رشد پايدار اقتصادياهميت وجود يك 

. وجود آورد هبرا  "ثباتي اقتصاد كالن بر فقر در ايرانآمد بيپي"ضرورت انجام تحقيقي در اين موضوع با عنوان 
اقتصاد كالن بر فقر است  يثباتيبتاثيرگذاري  كه اصلي يابتدا مساله ،)تحقيقيات كلّ(اولدر فصل اين تحقيق  در

در  كمتر و فقر ترعادالنهع يتوز يط باثبات اقتصاد كالن برايك محيت سپس اهمي شده وخالصه ارائه  به طور
تدوين  تحقيقانجام  از  در قسمت اهداف تحقيق، هدف. شود ت تحقيق و كاربرد نتايج بيان ميهاي اهمي بخش

سرانجام اين فصل با شرح مختصري از روش . گيرند حقيق شكل ميت يهاسوال هاآنتناد به سپس با اس گرديده و
  .رسد رهاي اصلي به پايان ميري و متغيماآ ي معرفي جامعه ،تحقيق

 

  پژوهشي يشرح و بيان مساله )1-2
گذاري و سرمايهتوان به كاهش رشد اقتصادي، كاهش ثباتي اقتصاد كالن در يك كشور ميآمدهاي بياز پي

   ي مطالعات صورت گرفته در زمينه. و تاثير سوء بر توزيع درآمد اشاره نمود بخش خصوصي يانباشت سرمايه
ثباتي ي بخش خصوصي و بيثباتي اقتصاد كالن و انباشت سرمايهثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادي، بيبي

  .2ندنكاقتصاد كالن و توزيع درآمد اين موضوع را تاييد مي
جاد يا يهيكاهش فقر و شرط اول يهايتوسعه در استراتژ ياسيس يهان جنبهيتر از مهم يكيكالن  ثبات اقتصاد

اروپا نيز در ضوابط همگرايي  يبه طوري كه اتحاديه، دار استيبه رشد پا يابيو دست يگذارهياعتماد در سرما
  .اي ويژه نموده استخود به آن توجه
 و از يواقع يق كاهش دستمزدهايفقرا را از طر ،و پرنوسان باال تورمنرخ ثبات اقتصاد كالن، بيدر يك محيط 

تحت ) ديق كاهش تولياز طر(، تورمگذاران در برابر هيسرما ل واكنشيموجود به دل يشغل يهادست دادن فرصت
  . دهدمير قرار يتاث

                                                 
  (Fischer, 1993; Ghura, 1995; Hadjimichael, 1994; Bleany; 1996) :تر رجوع كنيد بهي بيشبراي مطالعه 1
 ;Hadjimichael& Ghura & Muhleisen & Nord and Ucer, 1994; ismihan, 2003) :تر رجوع كنيد بهبيش يبراي مطالعه 2

Hausman & Gavin, 1996; Ames & Brown & Ddevarjan and Izquierd, 2003)  
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به زيان افرادي كه حداقل را د درآمد و ثروت توزيع مجد ،رشد اقتصادياز طريق كاهش چنين  هم نرخ تورم باال
هاي نسبي شده و باعث بروز ناپايداري شديد در قيمت زده،بر هم در دفاع از منافع اقتصادي خود دارند  را توانايي
  .سازدگذاري را پر مخاطره ميسرمايه

 ترمتعادلها نادر آنتوزيع درآمد  وردارندبرخ بيشتري كالن اقتصاد ثباتيبي از كه ياقتصادهايرسد به نظر مي
است كه  يك نوع ماليات نزوليدر واقع  ي اقتصاد كالنكنندهثباتبه عنوان عامل بي مثال تورم به طور. است

به اين موضوع ، معتقدند )1998(1برونو و ايسترلي. كندنامتناسب اقشار كم درآمد را متاثّر مي به طورفشارهاي آن 
هاي مالي خود را به صورت نقد نگه دارند تا به ييدارا كه فقرا بيشتر تمايل دارنداول آن. افتداتّفاق ميدو علّت 
كه عموماً فقرا نسبت به اقشار مرفّه كمتر قادرند  مانند اوراق قرضه يا سهام و دوم آن هاي درآمدزاييشكل دارا

 ها عموماً به كاهشدر نتيجه، افزايش قيمت. رم حفظ كنندهاي خود را در برابر توارزش واقعي درآمدها و دارايي
  .انجامدمي تر از ديگر اقشار جامعهها و دستمزد واقعي فقرا، بيشدارايي ارزش واقعي

قابل كاالهاي غير در مقابل 2تتجارقابل كاالهاي  هاي نامناسب نرخ ارز نيز با تاثيرگذاري بر قيمتسياست
      دست آمده از بررسي خانوارها در برخي كشورها نشانه هاي بداده. سازدمي ، تركيب رشد را مختل3تتجار
تر گرايش دارند، در حالي كه تقريباً بيش قابل تجارتعمده به مصرف كاالهاي غير به طوردهد كه فقيران مي

بنابراين باالرفتن شديد نرخ ارز عالوه بر ايجاد . آيددست ميه ب تتجارقابل ها از طريق كاالهاي درآمد آن
-تكانه. دهدرا كاهش مي رانسبي درآمد و قدرت خريد فق به طوراختالل در تجارت و ممانعت از رشد اقتصادي، 

بار باشند، زيرا باعث كاهش دستمزدهاي واقعي، افزايش  توانند براي فقرا زيانمي خاص به طورهاي بيروني نيز 
  .شونددولت و بخش خصوصي مي ي، كاهش درآمدهاي غيركاري و محدود شدن انتقاالت خاصبيكار

با ر رشد اقتصادي، توزيع درآمد و فقر باقتصاد كالن  يثباتبي تاثير شودميدر اين رساله سعي  دليلهمين به 
  يق مجراهاياز طرمناسب به اين منظور  اينمايهثبات اقتصاد كالن و تدوين  تاثيرگذار براستفاده از متغيرهاي 

   .برآورد گردد يرشد و نابرابر
  
 

                                                 
1 Bruno & Easterly 

كاالهاي غيرقابل تجارت . هم قابل صادر كردن و هم قابل وارد كردن هستند ،كاالهاي قابل تجارت كاالهايي هستند كه در تجارت بين الملل 2
شوند ولي بنا به داليلي مثالً منع صادراتي وارد كاالهايي كه به طور بين المللي تجارت مي(شوندكاالهايي هستند كه وارد تجارت بين الملل نمي

  .)شوندشوند به عنوان كاالي غيرقابل تجارت تلقّي ميتجارت نمي
3 Tradable Versus Nontradable Goods 
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1-3( ت و ارزش تحقيقاهمي  
ها و ايجاد محيط باثبات اقتصاد كالن براي تشويق            رشد پايدار اقتصادي مستلزم كاركرد آزاد و رقابتي قيمت

سمت و ي مهمي را به بخش خصوصي دربارهكالن عالئم  ثبات اقتصاد. گذاران بخش خصوصي استسرمايه
هاي اقتصادي و اعتبار متوليان پولي و مالي در مواجهه با تعهداتشان و مديريت كاراي اقتصاد       سوي سياست

اندازها و انباشت گذاري، مشوق پسريزي بلندمدت و تصميمات سرمايهچنين ثباتي با تسهيل برنامه. دهدمي
 (Dhonte & Kapur, 1997).خواهد بود ي بخش خصوصيسرمايه

فقدان ثبات اقتصاد كالن از طريق ايجاد فضاي نااطميناني مشكالتي را براي كارگزاران اقتصادي در خصوص 
به وجود آورده ) فيزيكي و انساني(گذاريي واقعي سرمايههاي نسبي از قبيل بازدهاستخراج عالئم صحيح از قيمت

   (Barro, 1980). گرددمنابع ميو منجر به تخصيص ناكاراي 
كالن و  هاي اقتصادتر به ثبات در سياستها بيشگذاران و شركتمعتقدند كه سرمايه ،)1991(1ماريونو  نآيزنما

  . كنند تا ثبات در رژيم هاه ميتوج يمحيط اقتصاد
چنين تاثيرگذاري كالن و همثباتي اقتصاد از سوي ديگر تاثيرپذيري فقر از رشد اقتصادي و رشد اقتصادي از بي

-ه به محيط اقتصاد كالن باثبات را در حمايت از فقرا برجستهثباتي اقتصاد كالن بر توزيع درآمد ضرورت توجبي

 يهاتكانهو  ياراد يهااستير از سمتاثّ(اقتصاد كالن يثباتيآثار و تبعات ب يگر بررسيبه عبارت د. كندمي
 يراهبرد يهام برنامهيرا در تنظ يگذاران اقتصاداستيتواند سيده، مين پديرا از افق يريرپذيت تاثو شد) يرونيب

  .دهد ياري 2ت از فقرايحما يهااستيكاهش فقر و س
و اهميت ثبات اقتصاد كالن براي رشد اقتصادي، هدف مهم  3در پرتو اهميت رشد اقتصادي براي كاهش فقر

  . سياست اقتصاد كالن بايد ايجاد و تقويت ثبات در اقتصاد كالن باشد
  
  

                                                 
1 Aizenman and Marion 
2 Pro-Poor 

ي وجود ي در متون مربوطه اجماع كلّكلّ به طور. ترين عامل تاثيرگذار بر فقر استكه رشد اقتصادي مهمدهد هاي اقتصادي اخير نشان ميبررسي 3
              ري بسياري با استفاده از معيارهاي درآمدي و آماچنين مطالعات هم .كافي نيست امارشد اقتصادي الزم است، ، براي كاهش فقر دارد كه

هاي ط درآمد يك پنجم دهكمتوس به طورچهار دهه انجام شده، مشاهده شده است كه  مدتكشور جهان و در  80براساس تحقيقي كه در مورد 
افزايش يافته است. توليد ناخالص داخلي تعريف مي شود يي اقتصاد كه بر حسب سرانهت، همگام با رشد كلّپايين جمعي(Dollar & Kraay, 

2002). 
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  ايج تحقيق تكاربرد ن )1-4
بيني هاي پيش، پسماندهاي مدلكالن ثباتي اقتصادبي ترين شاخص برايدر ادبيات موجود، پراستفاده )1-4-1

كه در تحقيق حاضر با اشاره به نقص  ي اقتصادي است، در حاليها بر متغير ويژهتكانهي اثر بر اندازهبوده كه ناظر 
ي دماسنجي توان به مثابهمي جامعي بنا گرديده كه از آن ينمايه، )بينيهاي پيشپسماندهاي مدل(شاخص مذكور

هاي فصلي استفاده هاي ساالنه بتوان از دادهاگر به جاي داده. وضعيت ثبات در اقتصاد كالن را مرتب رصد نمود
مذكور به خوبي بيانگر وضعيت ثبات و راهنماي مناسبي براي سياستگذاران  ينمايهكرد، تغيير و تحوالت 

ضوابط (ي اروپاثباتي اقتصاد كالن همانند ضوابط همگرايي اتحاديهبي ينمايهدر واقع رصد . اقتصادي خواهد بود
  . كمك خواهد نمود) همگرا كننده با وضعيت تعادل(هاي تعادليلت در اتخاذ سياست، به دو)ماستريخت

  

ترين تركيب از اهداف گذاران هنگام تدوين راهبردهاي كاهش فقر بايد مناسبكه سياستجائياز آن )1-4-2

ثباتي اقتصاد كالن و بررسي وضعيت بي ،ارزيابي و تعيين كنند را در يك محيط باثبات اقتصاد كالن مهم اقتصاد
هاي راهبردي كاهش فقر گذاران اقتصادي را در تنظيم برنامهتواند سياستمي پذيري فقرا از اين پديدهشدت تاثير
ي كالن گذاران حوزهتواند سياسترسد تحقيق حاضر ميبه نظر مي .هاي حمايت از فقرا كمك نمايدو سياست

صادي و دارائي، بانك مركزي و وزارت رفاه و تعاون را در دستيابي به كشور به ويژه متولّيان وزارت امور اقت
  .ربط ياري رسانداهداف ذي

  

  اهداف تحقيق )1-5
 رانياقتصاد كالن در ا يثباتيت بيوضع تحليل )1-5-1

 رانيت فقر در ايوضع حليلت )1-5-2

  رانيدر ا )اقتصادي و توزيع درآمداز مجراي رشد (فقر و بي ثباتي اقتصاد كالن يل رابطهيتحل )1-5-3

  

  تحقيقهاي فرضيه )1-6
  .است مواجه بودهثباتي اقتصاد كالن بيهاي بحرانبا ايران  ، اقتصادي مورد بررسيدر دوره )1-6-1

  .ي مورد بررسي، فقر شهري و روستايي كاهش يافته استدر دوره )1-6-2
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  .دهداقتصادي را كاهش ميرشد  در ايران اقتصاد كالن يثباتيب )1-6-3

 .كندميتر متعادلبي ثباتي اقتصاد كالن در ايران توزيع درآمد را نا )1-6-4

  .دهدميش يفقر را افزا در ايران اقتصاد كالن يثبات يب )1-6-5

  

  روش تحقيق )1-7
  :شود يم يخالصه ط به طورر يمراحل ز تحقيق، هايآزمون فرضيهبه اهداف و  يابيبه منظور دست

از متغيرهاي اوليه با استفاده از ثباتي اقتصاد كالن بي ينمايه، ثباتي اقتصاد كالنتحليل وضعيت بي براي )1-7-1

 ي مبادلهرابطه و تغيير در ، نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخليواقعي تغيير در نرخ ارز ،نرخ تورم قبيل
برابر انحراف استاندارد كلّ  5/11ثباتي اقتصاد كالن به ميزان بي ينمايهها هايي كه در آنسال. شودساخته مي

در ادامه  .شوددر نظر گرفته ميهاي بحراني سال تر باشد،بيش 2)ي بحرانآستانه(ي انتخابي از ميانگين نمونهنمونه
 م غربال استفاده شده واز الگوريت ثباتي اقتصاد كالن،ي بيكنندهبينيهاي پيشزيرنمايهانتخاب بهترين به منظور 

ها كمتر از واحد باشد به عنوان ا به هشدار درست براي آنخطكه نسبت هشدار  هاييزيرنمايهآن دسته از 
ها بيش از واحد هايي كه اين نسبت براي آنزيرنمايهو آن دسته از  شدهي مناسب انتخاب هشداردهنده يزيرنمايه

در . شوندمناسب حذف ميهاي زيرنمايهبيني برخوردار نبوده و لذا از مجموعه است از اعتبار الزم براي پيش
هاي زيرنمايهثباتي اقتصاد كالن مجدداً و براساس بهترين بيي نمايهصورت گرفته،  گرينهايت با توجه به غربال

  .گرددكننده محاسبه ميبينيپيش

از خط سرشمار شاخص فقر چنين ساخت متغير اصلي مدل يعني براي تحليل وضعيت فقر در ايران و هم )1-7-2

در . شود، استفاده ميبر مفهوم فقر مطلق و نيازهاي اساسي فرد استوار استكه روش نياز به كالري  فقر مبتني بر
مشخص شده و سپس خانوارهاي نمونه  ،)كالري 2300(در روز 3اين روش ابتدا مقدار كالري مورد نياز هر فرد

ده درصد خانوارها  ،ي كه در هر دهكبه طورگردند، مي س مخارج سرانه به ده دهك درآمدي طبقه بنديبراسا
لين دهكي كه كالري دريافتي آن هاي غذايي دريافتي هر دهك درآمدي، اوپس از برآورد ارزش. اندقرار گرفته

                                                 
  .برابر انحراف معيار در نظر گرفته شده است 5/1، )1998(ليزوندو و رينهارتي كامينسكي، همانند مقاله 1
  .حجم نمونه نباشد درصد كلّ 5كمتر از  نمونه شده در كلّهاي محاسبهشود كه تعداد بحراناي انتخاب ميبحران به گونه يآستانه معموالً 2
تعيين شده  در روز كالري 2300اي و صنايع غذايي ايران از سوي انستيتو تحقيقات تغذيه ،ي و جنسي خانوارهاي ايرانيبراساس هرم سنّ ،اين مقدار 3

  .است
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دهك مورد نظر با مقدار استاندارد بيش از سطح كالري استاندارد باشد، انتخاب و سپس اختالف كالري دريافتي 
دهك بر مقدار كالري دريافتي  پس از آن قيمت هر واحد كالري دريافتي از تقسيم مخارج كلّ. گرددمحاسبه مي

ضرب قيمت هر واحد كالري در اختالف كالري دريافتي با مقدار استاندارد نشان حاصل. آيددست ميه دهك ب
 يدهك، مشخص كننده تفاضل اين مخارج از مخارج كلّ. مخارج كالري دريافتي مازاد بر نياز است يدهنده

  .خط فقر است

ثباتي اقتصاد كالن از مجراي توزيع درآمد نيز فقر را تحت سازي تحقيق بيجائي كه براساس مدلاز آن )1-7-3

هاي خانوار محاسبه شده و با استفاده از ريزداده 1شاخص تايلشاخص نابرابري،  يدهد، براي محاسبهتاثير قرار مي
  .در مدل بكار گرفته شده است

هم از طريق تاثير بر رشد اقتصادي و  مستقيماً و ثباتي اقتصاد كالنبي سازي تحقيق،براساس مدلچون  )1-7-4

ثباتي اقتصاد بي همستقيم ب به طوركه رشد اقتصادي  شودفرض مي تحقيقدر اين  ،سازدر مينابرابري، فقر را متاثّ
ت از به اين منظور از يك مدل رگرسيوني رشد به تبعي. هاي توضيحي ديگر وابسته استمتغيركالن و 

   ه و تحليل براي تجزي. شوداستفاده مي) 1996(5و هدي مايكل) 1993(4، نايت)1992( 3، رومر)1992(2منكيو
نابرابري  گرفته وقرار استفادهمورد  ،)2000(6، مدل بارودرآمد توزيع نابرابريثباتي اقتصاد كالن و ميان بي يرابطه

  .شوددرآمد از طريق شاخص نابرابري تايل توضيح داده مي
  
  
  
  

  
 

  نابرابري و فقر ثباتي اقتصاد كالن، رشد اقتصادي،ي ميان بيرابطه): 1-1(شكل

شودپيروي مي )2000(7از روش دالر و كراي نيزو فقر ثباتي اقتصاد كالن ميان بي يرابطه ه و تحليلبراي تجزي. 

                                                 
1 Theil Index 
2 Mankiw 
3 Romer 
4 Knight 
5 Hadjimichael 
6 Barro 
7 Dollar and  Kraay 

 فقر

 نابرابريرشد

ثباتي اقتصادبي
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  يرآما يها داده )1-8
گذاري بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي، جمعيت شاغل، سرمايهاز قبيل  رهاي مورد استفاده در تحقيقمتغي

كننده، شاخص ضمني قيمت واردات و صادرات، نرخ ارز بازار غيررسمي، مصرفعمومي، شاخص قيمت 
هاي زماني بانك مركزي جمهوري از بانك اطّالعات سري طهمتوس مقطعنرخ ثبت نام در صادرات و واردات و 

با ) سرشمار فقر(و شاخص فقر) شاخص تايل(شاخص نابرابري .وري شده استآو مركز آمار ايران جمع اسالمي
   .ريزداده هاي خانوار مركز آمار ايران محاسبه شده استاز استفاده 
به بعد قابل  1363از سال فقط  سرشمار فقر نرخ، ي خانوارها دادهريز محدود بودنه به با توج تحقيقدر اين 

شده محدود  1363-87هاي هاي سري زماني به سالبه همين دليل در قسمت تخمين معادالت، داده. محاسبه است
تا قبل ، 1389و  1388براي سال هاي ... به دليل عدم انتشار آمار اقتصاد كالن، چون توليد ناخالص داخلي و  .است

در نهايت الزم به ذكر است  .محدود شده است 1387داده هاي سري زماني به سال  ،هاي اقتصاد سنجياز تخمين
گيري در آن مطرح  هاي نمونه ريزي شده است بررسي روش هاي ثبتي پي براساس داده تحقيقاين  كه چون

  .باشد نمي
  

  واژگان كليدي) 1-9
شود با استناد به منابع معتبر  ها در متن استفاده ميآن مفاهيمي كه به تناوب از ،مباحث در به منظور درك مشترك 

  .گردندميتعريف 

مخارج يا ميزان  فقر به معني عدم دسترسي به امكانات معيشتي معين است كه طبق آن هرگاه كلّ :1فقر )1-9-1 

مصرف كاالهايي خاص ني كمتر باشد او فقير تلقّي مي توسط فرد، از حدشودمعي.(Townsend, 1979)  

                                                 
1 Poverty 

بانك جهاني نيز . داند-معمول و متداول در يك جامعه مي هاياليت، فقر را نامناسب بودن تغذيه، امكانات زندگي، خدمات و فع)1989(اتكينسون
ت ت اجتماعي و محروميكند، كه شامل محروميت غيرقابل پذيرش در رفاه انسان تعريف مي، فقر را محرومي2000جهاني سال  يدرگزارش توسعه
غذايي كافي،  يا نيازهاي بيولوژيك، مانند موادست از عدم دسترسي به مواد اساسي ا ت فيزيولوژيك عبارتمحرومي. شودفيزيولوژيكي مي

ت بنابراين مفهوم محرومي. شود كه نتواند كاالها و خدمات مورد نياز خود را تامين كنديك فرد زماني فقير محسوب مي. بهداشت، آموزش و سرپناه
تري اعم از ريسك گسترده بطورت را محروميت اجتماعي نيز مفهوم محرومي. فيزيولوژيك با كم بودن درآمد و سطح مصرف مرتبط است

هاي صرفاً تت فراتر از محروميوجود تعاريف مختلف از محرومي. گيردت نفس در بر مياجتماعي، آسيب پذيري، عدم استقالل، فقدان قدرت و عزّ
بندي اقتصاددانان به فقر مزمن و گذرا نيز تقسيم فقر از ديدگاه برخي از. شودت اجتماعي داده ميفيزيولوژيك است و گاهي وزن بيشتري به محرومي

هولم . شودت و گذرا استفاده ميدر برابر فقر موقّ ،متوالي اشاره داردي فقر بودن درآمد خانوار براي چند دوره فقر مزمن كه به كمتر از خطّ. شودمي
  . سال در فقر به سر ببرد 5 اقل برايدهد كه خانوار حدمعتقدند كه فقر مزمن وقتي رخ مي ،)2003(و شفرد
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هاي اقتصادي بر سياست آثار سرشمار معيار مناسبي براي تحليلفقر شاخص  :1سرشمارفقر  شاخص )1-9-2

شاخص مذكور بيانگر . گيردهاي فقر مورد استفاده قرار مياين شاخص بيشتر از ديگر شاخص. افراد فقير است

0.شودنشان داده مي P0جمعيت است كه عموماً با نماد  نسبت جمعيت فقير به كلّ
pN

P
N

 ي كه به طورNp 

  . (World Bank Institute, 2005)جمعيت است تعداد كلّ Nو ) فقر افراد زير خطّ(تعداد افراد فقير

هاي اقتصاد به نوساناز يا  و عموماً از انحراف توليد ناخالص داخلي از روند :2ثباتي اقتصاد كالنبي )1-9-3

چرخه يا تر به هاي اقتصاد بيشاده شده است، در حالي كه نوسانتفثباتي اقتصاد كالن اسعنوان شاخصي براي بي
، هاي اقتصادنوسان. دي وجود نداردثباتي اقتصاد كالن و بين اين دو ارتباط زياادوار تجاري اشاره دارد تا بي

هاي مذكور باثبات و دائمي اما نوسان. كندمي نوسان توليد ناخالص ملّي حول مسير پايدار يكنواخت را بررسي
هاي تورمي و هاي انبساطي و انقباضي و يا دورهها با چرخهنوساناين . ي فعاليت اقتصادي استبدون نظم و قاعده

   .شودمي ثباتي اقتصاد كالن از اين موارد فقط حالت تورمي را شاملكه بيدر حالي گردندركودي مشخص مي
  وضعيتي از اقتصاد ملّي را توصيف  "ثبات اقتصاد كالن"اصطالح  3تحقيقاتي ريوت يبراساس تعريف موسسه

  . هاي خارجي به حداقل رسيده باشدتكانههاي ناشي از پذيريكند كه در آن آسيبمي
حد (تورم پايين و باثبات. شود، ثبات اقتصاد كالن از طريق پنج متغير سنجيده مي4براساس ضوابط ماستريخت

دهي ملّي به توليد ناخالص ، نسبت اندك ب% )9محدود  به دامنه ي (بلندمدت پايين ي، نرخ بهره%)3باالي تورم 
توليد % 3حد باالي كسري (پايين دولت ياالنهس هاي، كسري)توليد ناخالص داخلي% 60حد باالي بدهي (داخلي

  .(.Reut Institute, n.d)% )5/2نوسان ارز  حداكثر تا (و ارز باثبات) ناخالص داخلي

اقتصاد كالن عموماً بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ  در تعريف يك محيط با ثباتكلّي در ادبيات مرتبط،  به طور
  . (Fischer, 1988)گرددارز، نرخ بهره، وضعيت مالي دولت و وضعيت تراز پرداخت ها تاكيد مي

  

                                                                                                                                               
تواند طبيعتي چند جانبه داشته ماندگاري فقر براي خانوار است و ميي نيز بر اين باورند كه فقر مزمن افزايش دوره ،)2003(مك كي و الوسون 

  . دهندها طول مشخصي را براي فقر مزمن ارائه نميآن اماباشد، 
1 Poverty Headcount Ratio 
2 Macroeconomic Instability  
3 Reut Institute 

 يبراي ورود به مرحله اروپا يحاديهشود، ضوابطي است براي اعضاي اتّاروپا، كه ضوابط ماستريخت نيز ناميده مي يحاديهضوابط همگرايي اتّ 4
خاذ يورو به عنوان واحد پولي خوداقتصادي و پولي اروپايي و اتّي حاديهم اتّسو.  
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 تورم، كسري هايشاخصثباتي اقتصاد كالن معموالً در ارزيابي بي :1ثباتي اقتصاد كالنبي ينمايه )1-9-4

ثباتي اقتصاد كالن بي شاخصبه عنوان منفرداً  3ي مبادلهو تغيير در رابطه 2نرخ واقعي ارز، نوسان ي دولتبودجه
، هدي مايكل )1993(5، فيشر)1991-93(4بانك جهانيدر آثار و مطالعات  ي مذكورهاشاخص. شوندمياستفاده 

ابتدا  ثباتي اقتصاد كالنبي يهانمايهزير براي ساخت حاضر در تحقيق .ندابكار برده شده) 1994(6و همكاران
، نوسان به توليد ناخالص داخلي ي دولتبودجه كسرينسبت  شاخص تورم، از قبيل هاي جزئييا مولفه هاشاخص

براي نرمال كردن يك شاخص و تبديل . شوندميتبديل به مقادير نرمال  ي مبادلهتغيير در رابطهو  نرخ واقعي ارز
 يتوسعه ينمايه يدر محاسبه 7ي ملل متّحدي توسعهبرنامه شناسيروش آن به مقداري بين صفر و يك از

 ذكر شده يهانمايهزيرثباتي اقتصاد كالن به صورت مجموع وزني بي يمايهندر ادامه  .شودمي استفاده، 8انساني
  9.ثباتي اقتصاد كالن استتري از بيمذكور معيار جامع ينمايه .شودميتعريف 

بيني بحران، برآورد احتمال وقوع بحران در ترين روش براي پيشرايج :KLR10 الگوريتم غربال) 1-9-5

 هايمدلدر جائي كه از آن. است 11اي پرابيت و الجيت چند متغيرههمدلبا استفاده از ي آينده يك يا چند دوره
بيني ها در پيشبراساس ميزان دقّت آن رهاي مختلفبندي متغيگذاري و رتبهبراي ارزش سازوكاريمذكور 
 12هشداردهي پيش از وقوع يسامانهاز روش ديگري به نام الگوريتم هشدار يا  هاي واقعي وجود ندارد،بحران

ها مورد رهاي خاصي به عنوان متغيرهاي هشداردهنده انتخاب شده و رفتار آنمتغي در اين روش. شوداستفاده مي
گيرند، امكان مورد مشاهده قرار مي اًمنفرددهنده مستقالً و رهاي هشدارچون متغي. گيردميتوجه و كنترل قرار 

ر در ها در برآورد ريسك حمله و نيز عوامل موثّبيني هريك از آنگيري و اظهار نظر راجع به قدرت پيشنتيجه
  هاي هشداردهي پيش از وقوع در سامانهي خاصي از نسخه. گرددگيري انتظار حمله در بازار فراهم ميشكل
 هايسامانه. توسعه يافته استبه نام الگوريتم غربال ، )1998(13ط كامينسكي، ليزوندو و راينهارتاي توسمقاله

                                                 
1 Macroeconomic Instability Index(MII) 

  . استكاالها و خدمات مصرفي در نرخ ارز بازار غيررسمي  قيمتضرب نسبت شاخص ضمني قيمت واردات به شاخص نرخ واقعي ارز حاصل 2
 .ي مبادله نسبت شاخص ضمني قيمت صادرات به شاخص ضمني قيمت واردات استرابطه 3

4World Bank 
5 Fischer 
6 Hadjimichael and et al 
7 United Nations Development Program(UNDP) 
8 Human Development Index(HDI) 

  .ي اقتصاد كالن استثبات كنندهثباتي اقتصاد كالن به معني افزايش در يك يا چند عامل بيبي ينمايهيك افزايش در  9
10 Filtering Algorithms KLR 
11 Probit or Logit Multi-Variable Models 
12 Early Warning System 
13 Kaminsky, Lisondo and Reinhart 
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هاي اقتصادسنجي هاي رايج كه عموماً از تكنيك، برخالف مدلKLRهشداردهي پيش از وقوع و از آن جمله 
اهاي رايج اقتصاد خطها اصوالً با مشكالت و تم خاص مورد استفاده در آنكنند، به لحاظ الگورياستفاده مي
  (Berg and Coke, 2004).شوندنمي سنجي روبرو

يا همان  هاي هشداردهي پيش از وقوع، كنترل رفتاري تعدادي از متغيرهاي اقتصاديسامانهي كلّي تمام ايده
اي ي نوسان معقول و عبور از حد آستانهمتغيرها از دامنهخروج هريك از . ها در طول زمان استهشداردهنده
در تحقيق . گرددي زماني مشخص در آينده تلقّي ميبراي وقوع بحران در طول يك دوره ي هشدارخاص به منزله

صاد ثباتي اقتبي ينمايهثباتي اقتصاد كالن و ساخت ي بيكنندهبينيپيش هايزيرنمايهبراي تعيين بهترين حاضر 
  . شودمي استفاده )KLRالگوريتم غربال (هاي هشداردهي پيش از وقوعسامانه يبسط يافته كالن، از روش

  

  بنديخالصه و جمع )1-10
  . يات تحقيق مورد اشاره واقع شده استل كلّدر فصل او. شده استاين رساله در پنج فصل سازماندهي 

در اين فصل ابتدا به . پردازدثباتي اقتصاد كالن و فقر ميبيم به بررسي مباني نظري موجود در مورد فصل دو
هاي فقر از ديدگاه كينزي، كالسيكي، ادوار تجاري واقعي و ثباتي اقتصاد كالن و سپس به نظريهمفهوم بي
و هاي پيرامون آن از قبيل فقر پولي، قابليتي سپس در ادامه به مفهوم فقر و نظريه. شودميپرداخته  تطبيق شكست

ثباتي اقتصاد كالن بر فقر تدوين شده ساختاري پرداخته شده و در نهايت چارچوبي نظري براي بررسي تاثير بي
  .م آورد شده استي تحقيق مرتبط با موضوع رساله نيز در انتهاي فصل دوپيشينه .است

به بررسي  ،تايل و نابرابريسرشمار ثباتي اقتصاد كالن، شاخص فقر بيي نمايهم ضمن ساخت در فصل سو
مدل تحقيق  نيز هاي مورد بررسي پرداخته شده و در پايان-ثباتي اقتصاد كالن و فقر در ايران طي سالوضعيت بي

  .تدوين شده است
هاي رهاي معرفي شده، تخمينه به متغيم و با توجبراساس مدل تدوين شده در فصل سو ،در فصل چهارم رساله

  . شودهاي تحقيق پاسخ داده ميفرضيه اقتصادسنجي صورت گرفته و به
گيري صورت گرفته و بندي و نتيجهجمع ،ه به نتايج به دست آمده از فصل چهارمدر فصل پنجم نيز با توج

 .اي ارائه شده استهاي تحقيق و پيشنهادهاي توسعه تمحدودي
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 دوم فصل

 موضوع ادبياتو  ينظر مباني

  
  
  
  
  

  مقدمه 
به طوري . هاي زيادي برخوردارندپذيري اقتصادي همانند فقر و مفاهيم آن، از ابهام و پيچيدگيثباتي و آسيببي

ها بنا به داليلي چنان جامع   ها، ليكن هر يك از اين تالشهاي متعدد براي كمي نمودن آنرغم تالشكه علي
پذيري آسيب مباني نظري براي طرح. گران قرار گيرندتحليل ياند كه در سطح وسيعي مورد استفادهنبوده

است، زيرا بدون در اختيار داشتن يك چارچوب نظري قابل  بسيار مهم اقتصاد كالن و فقرثباتي بياقتصادي، 
   .اظهار نظر نمود هاآمدهاي اين پديدهگيري و پيي اندازهماهيت، شيوهي توان دربارهنمي اطمينان

ثباتي هاي بيپذيري اقتصادي، نظريهثباتي اقتصاد كالن در مقابل آسيبضمن تبيين مفهوم بياين فصل ابتدا  در
اقتصاد كالن بر اقتصاد و به  يثباتيب يآمدهايپهاي مختلف شرح داده شده و در ادامه اقتصاد كالن از ديدگاه

بررسي و فقر  يهاهينظر تببين مفاهيم و معيارهاي فقر، ضمندر بخش ديگر فصل حاضر . دشويم تشريحفقر  ژهيو
تحقيقات و نمونه  موضوعي پيشينه در نهايت. شودثباتي اقتصاد كالن بر فقر ارائه ميدر ادامه الگوي نظري تاثير بي

  .شودآورده مي درآمد عيتوز و فقر كالن، اقتصاد يثباتيب ينهيزم در گرفته صورت
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  ثباتي اقتصاد كالنهاي بيمفهوم و نظريه) 2-2
  ياقتصاد يريپذبيآس واقتصاد كالن  يثباتيب مفهوم) 2-2-1

اي در حال توسعه با سرپرستي كنفرانس پذيري اقتصادي كشورهاي جزيره، شاخص آسيبميالدي 1990در سال 
سازمان  يريزي توسعهبرنامه يدر پي درخواست كميته 1997ارائه شد و درسال  1توسعه و تجارت سازمان ملل

در دستور  3يافتهتر توسعهاين شاخص به عنوان معياري براي شناسايي كشورهاي كمد ، ساخت مجد2ملل متحد
پذيري اقتصادي توسط اين كميته تري از آسيبشاخص جامعضمن تجديد نظر،  1999در سال  .كار قرار گرفت

با وجود اين  .گردديافته محاسبه ميتر توسعهاز آن پس نيز توسط اين كميته براي كشورهاي كم كهارائه گرديد 
توان آن را مي يت عمدهعلّ .را به خود معطوف سازد محققانه جهاني نتواسته توج مذكور شاخص هنوز

پذيري اقتصادي، اين شاخص طبق تعريف اين كميته از آسيب. استفاده از اين شاخص عنوان كرددر محدوديت 
شود مورد استفاده قرار يافته را نيز شامل ميتري از كشورها كه كشورهاي توسعهوسيع يتواند براي حوزهنمي
ثباتي صادرات براي تمركز صادرات و يا بي ،كوچك يهاي اين شاخص مانند اندازهاساساً برخي مؤلفه. گيرد

ي ها براي حوزهپذيريدر حالي كه بسياري از انواع آسيب ،باشد يپذيرآسيبمعيار تواند برخي از كشورها مي
گرچه محققاني ا. اندوجود دارد كه اساساً در اين شاخص وارد نشده) نظير نهادهاي ضعيف(ها تري از كشوروسيع

          گيريشاخصي براي اندازه ياند، هدف اصلي خود را ارائهكه پيرامون اين شاخص به مطالعه پرداخته
پذيري را با توسعه پيوند سيباند و از اين رو تعريف خود از آيافتگي كشورهاي مورد بررسي اعالم كردهتوسعه
 )1387براتي، .(اندطور كامل دست نيافتهه ا به چنين هدفي باند، امزده

اقتصادي برخوردار  پذيرينسبت به آسيب وضعيت بهترياز در جريان كمي شدن،  نيز كالن ثباتي اقتصادبي
المللي يك از مراكز علمي بين ه هيچمورد توج ،كه ساخت يك شاخص واحد براي اين پديدهآن نخست . نيست

، چون انحراف معيار غلتاناي همهاي سادهد نيز بسته به نياز خود از شاخصكه مقاالت متعدآن م دو. نبوده است
ثباتي براي تعريف بي 4بينيهاي پيشو يا پسماندهاي مدل از خط روند) ملّي يا داخلي(انحراف توليد ناخالص

ثباتي و ها براي بيتعريفي مستقل از اين شاخصي اند، اما هيچ يك درصدد ارائهاستفاده نموده كالن اقتصاد
  .اندتر برنيامدهتر و جامعها جهت دستيابي به شاخصي كاملتكميل آن

                                                 
1 United Nations Committee of Trade and Development (UNCTAD) 
2 Committee for Development Planning (CDP) 
3 Less Developed Countries (LDCs) 
4 Var and ARIMA Models. 
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گونه همان .دارد تجاريارتباط تنگاتنگي با ادوار  ثباتي اقتصاد كالن مدنظر قرار گرفته،نخستين مفهومي كه از بي
گونه كه ، آنكالن ثباتي اقتصادتواند تعريف مناسبي از بي، اين مفهوم نميشوده ميكه در اين بخش توضيح داد

ثباتي بي هاينمونه و آمريكا به عنوان ي اروپااقتصادي اتحاديهيعني بحران  حاضرهاي قرن ترين پديدهبزرگاز 
  .، ارائه دهدشودميبرداشت  كالن اقتصاد

 ).1376 شر،يف وبالنچارد (انجام شده است)1946(1رنسبميچل و ي سيستماتيك ادوار تجاري توسط اولين مطالعه
ادوار تجاري ": كنند، ادوار تجاري را چنين تعريف مي"2گيري ادوار تجارياندازه"ها در كتابشان با عنوان آن

هاي تجاري هاي كالن اقتصادي كشورهايي كه اصوالً براساس فعاليت بنگاهكه در فعاليت نوعي از نوسانات هستند
هايي است كه تقريباً در يك زمان در بسياري از يك سيكل شامل رونق. اندشوند، مشاهده شدهمي سازماندهي

       هاي اقتصادي تفعالي آيد و در ادامه با ركودهاي عمومي و انقباض درهاي اقتصادي به وجود ميفعاليت
اين مرحله از تغييرات به صورت . شودرونق سيكل بعدي متصل مي يخاتمه يافته و با تجديد حيات دوباره به دوره

تر با ادوار تجاري از يك سال تا دوازده سال در حال تغيير بوده و به ادوار كوتاه. اي نيستنددوراني بوده، اما دوره
  . دهدرا نشان مي تجاريادوار  يساده شكل، )1-2(نمودار . "3نيستند مشخصات مشابه قابل تقسيم

  
  
  
  

  يتجار ادوار يساده شكل، )1- 2( شكل

                                                 
1 Burns and Mitchell 
2 Measuring Business Cycles 

سال تعريف  11تا  8را ) يا ادوار اقتصادي(طول ادوار تجاري (Clement Juglar)وگالرژميالدي اقتصاددان فرانسوي كلمنت 1860در سال  3
                   .تقسيم نمودمرحله چهار را به ادوار يوگالر  (Joseph Schumpeter)بعدها اقتصاددان اتريشي جوزف شومپتر. (Irwin, 1995)كرد 

   كاهش (ركود )3، )هاي اقتصاديسقوط بازار سهام و ورشكستگي بنگاه(بحران) 2، )هاي كم بهرهها، نرخافزايش در توليد و قيمت(رونق) 1
بهبود همراه با افزايش در بهره وري، اعتماد مصرف كننده،  بنديتقسيمدر اين ). هابهبود تكانه(بهبود )4، )هاي بهرهها و ستاده، افزايش نرخقيمت

 مشخصادوار تجاري را  خود هايبينيبراساس پيش نيز در اواسط قرن بيستم شومپتر و ديگران. گرفتخواهد صورت ها و قيمت تقاضاي كلّ
  .گذاري شدها ناماز پيش بيني آن ها بعدآنكه تعدادي از  كردند
  دور موجوديKitchin، 5-3 سال. 

 گذاري ثابت دور سرمايهJuglar ،11-7 شوداغلب به عنوان ادوار تجاري در نظر گرفته مي(سال(.  
 گذاري ساختاري دور سرمايهKuznets ،25-15 سال.  
 دور طوالني تكنولوژيك يا موج كوندراتيو(Kondratiev Wave) ،60-45 سال.  

 

 زمان

ناخالص  ديتول
  يواقع يداخل
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چه در اين شرايط  هاي رونق و ركود در حركت هستند و آن، اقتصادها هميشه در بين دورهمذكور تعريف مطابق
  .رونق و ركود است ت دورانگذار حائز اهميت است، عمق و مدبراي يك سياست

 يهت زمان دورممكن كاهش يابد و در مقابل بر مد ركود تا حد يگذاران مايلند كه طول و عمق دورهسياست
  1.هاي رونق و ركود وجود داردبه بيان ديگر يك نوع رفتار دوگانه در برخورد با دوره. رونق افزوده شود

  :كنندزير مشخص مي يدهرا با دو قاع تجاريادوار  ،)1983(پالسر و النگ
 گاه نوسانات باال و پايين موجود  گيري كنيم، آناگر ادوار تجاري را با ميزان انحراف از خط روند اندازه

تمايل ) گذاريتوليد، قيمت، اشتغال، مصرف و سرمايه(در اطراف خط روند براي هركدام از متغيرها 
مثال متغيري كه باالتر از خط روند قرار دارد، تمايل  براي. دهنداز خود نشان مي 2زيادي براي پايداري

  .چنان باالتر از خط روند قرار داشته باشددارد كه براي مدتي هم
 ديگر اين كه فعاليتنكته زماني كه يك بخش . كنندهاي اقتصادي همگام با يكديگر حركت ميي مهم

تمايل دارند كه باالي خط روندشان حركت  ها نيزباالتر از خط روند خود قرار داشته باشد ساير بخش
  .كنند

كه مقادير (رها با روندشان مقادير واقعي متغيي توان از طريق مقايسهجاري را ميتاين تعريف، ادوار  با توجه به
 تجاريم در تعريف نخست نيز بر اين امر داللت دارد كه ادوار شرط دو. تشخيص داد) شودبالقوه نيز گفته مي

   .كنندمي سو با يكديگر حركت هاي اقتصادي همها تمامي و يا اكثريت فعاليتن نوساناتي است كه در آنشامل آ
ها و عوامل كردند كه دولتي ميرا به عنوان يك فرآيند قطعي تلقّ تجارياقتصادي در ابتدا ادوار  هاينظريه
اقتصاد كالن كينز، دولت مسئوليت داشت كه  ينظريهبراي مثال در . كنندها ايفا ميزا نقش بسزايي در آنبرون
سياست افزايش  نظريهبهترين سياست ممكن كه در اين  هاهاي ركودي را شناسايي نموده و براي مقابله با آندوره

 ،بنابراين پس از جنگ جهاني دوم همراه با انقالب كينز در اقتصاد. شود را اتخاذ نمايدمعرفي مي تقاضاي كلّ
براساس اين . ي شكل گرفتدهاي ركوال دولت در تثبيت اقتصادي و مقابله با دورهي پيرامون نقش فعافكار بسيار
هاي اقتصادي در آن كاهش شود كه فعاليتهاي ركودي آن شناخته ميثباتي اقتصاد كالن با دورهديدگاه، بي

      طبق اين نگرش  بر. يابدافزايش ميگيرد و بنابراين بيكاري ي از اشتغال كامل فاصله مييافته و توليد ملّ

                                                 
 انتخابات در مجدداً هادولت ييها دوران نيچندر . دنشويم يجامعه تلق يخوشبخت يدوران ها ،يكاريو كاهش ب ييرونق، شكوفا يهادوران 1

 .)1376بالنچارد و فيشر، (است مردم يبدبخت و يگرفتار يهادوران غالباً بحران و يكساد يهادوران مقابل در شوند،يم برنده
2 Persistence 
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هاي ي از مقدار اشتغال كامل يا بالقوه و يا طول و عمق دورهتوليد ملّ يثباتي اقتصاد كالن، فاصلههاي بيشاخص
  .باشندمي به شرح زير كالن ثباتي اقتصادبي  يدهندههاي نشانشاخص لذا .كنندگيري ميركودي را اندازه

 ركوي طول دورهانجامدت زماني كه يك ركود به طول ميدي؛ مد.  
 آن يي بالفعل از مقدار بالقوهتوليد ملّ يترين فاصلهركودي؛ بيش يعمق دوره.  
 يمتوسط فراواني ركودها در يك دوره با تقسيم تعداد ركودها بر طول دوره و كه ، )سال 10 مثالً(نمعي

  .)1387، براتي(آيدبه دست مي نمعي يضرب در طول دوره

چه در نابراين آنب .باشد اقتصاد كالن ثباتيافزايش بي يتواند به منزلههاي فوق ميافزايش هر يك از شاخص
  است كه كالن  ثباتي اقتصادنزديك آن با بي يآيد، رابطهبه دست مي تجاريابتداي امر از بررسي ادوار 

  ارائه كالن  ثباتي اقتصادركودي را براي تعريف بيهاي چون فراواني، طول عمر و عمق دورههايي همشاخص
دي وجود دارد كه كاربرد آن را به عنوان مشكالت متعد كالن ثباتي اقتصاداما در اين نحوه نگرش به بي. دكنمي

  .كنددچار ترديد مي كالن ثباتي اقتصادتعريف بي
ايراد نخست . ي استمي فنّايراد، مفهومي و دونخستين  .وجود داردي دو مشكل اساسي  در اين تعريف طور كلّه ب

     ها مواجه دولت چون بحران بدهيهايي همبسياري از مواقع اقتصادها با بحران. گرددبه تعريف از بحران باز مي
    رونق روي  يها عموماً طي يك دورهاين بحران. گذارندها ميشوند كه عموماً تأثير خود را بر سطح قيمتمي
ثباتي ها جايي ندارند، به خصوص كه بيثباتي كه در باال ارائه شد، اين بحراندهند، لذا در مفهومي از بيمي

هاي سياست .داشته باشد ،هاي خودتواند اشاره به نوعي سوء مديريت دولت در كنترل سياستمي كالن اقتصاد
هاي پولي نادرست سياست. ي بيانجامدملّتواند به تضعيف واحد پول ها ميارزي نادرست به رغم خواست دولت

هاي مالي نادرست نيز كه در جهت د و سياستنم را در پي داشته باشد افزايش غيرمنتظره نرخ تورنتوانچنين ميهم
  .دنتر همراه گردم بيشد با تورنتواند مينآيرونق اقتصادي به مورد اجرا در مي

مي نيز گواه بر اين مطلبند كه عمق ركود لزوماً چون ركود توراقتصادي همهاي جديد گذشته از اين موارد پديده
ركودي با طول و عمق برابر، در  يدر اين دوره نيست، بلكه در دو دوره كالن ثباتي اقتصادعمق بي يدهندهنشان

ن تغيير را نشان هاي فوق اياما شاخص. تري وجود داشته استبيشثباتي م افزايش يافته، بيآن دوره كه تور   
 ها به عنوان يكي از علل اصليتكانهبه درك از  وارد استاين تعريف بر يراد مفهومي ديگري كه ا. دهندنمي

قطعي  يثباتي را به عنوان يك مؤلفهتعريف فوق بي. گرددباز مي كالن ثباتي اقتصادهاي اقتصادي و لذا بيبحران
در حالي كه . توانند آن را شناسايي نموده و با آن مقابله نمايندها ميلتكند كه دوبيني تعريف ميو قابل پيش
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 كالن ثباتي اقتصادبي يها است و لذا اصل و ماهيت پديدهبيني بودن آنهاي اقتصادي غيرقابل پيشتكانهماهيت 
 ونديپ توانيكالن م داقتصا يثباتيببيني بودن ماهيت با فرض غيرقابل پيش. بيني بودن آن استنيز غيرقابل پيش

 ممكن پيوندي چنين برقراري فوق تعريف در اما. نمود برقرار اقتصادي پذيريبيآس و آن انيم يمحكم
  )1387 براتي،.(نيست
ت اين به شد كالن ثباتي اقتصادها وابسته است، در حالي كه بيپذيري اقتصادي به ميزان احتمال بروز بحرانآسيب
تواند با بحران بزرگي مواجه شود؛ زيرا به رغم پايين پذيري پايين ميديگر يك اقتصاد با آسيببه بيان . هابحران

  . بودن احتمال وقوع چنين بحراني، اين مقدار برابر صفر نيست، لذا امكان وقوع اين بحران وجود دارد
بيني ين بحران را قابل پيشخالصه نموده و لذا ا يي ركودهاجايي كه تعريف فوق بحران را تنها در دورهاز آن

  . پذيري اقتصادي باشدتواند تعريف مناسبي از آسيبكند، نميفرض مي
آن كاري بس  يپذيري اقتصادي و محاسبهتعريف آسيب ي، ارائهكالن ثباتي اقتصادبا وجود چنين تعريفي از بي

در هر صورت، حتي اگر وقوع ركود . ها تفاوت قائل شدتوان ميان آندشوار خواهد بود، چرا كه اساساً نمي
هاي رونق اقتصادي هايي كه در دورهگرفتن بحرانبا وجود ناديده ،ري تصادفي در نظر بگيريماقتصادي را نيز متغي

  .تواند كامل باشدچون ركود تورمي، اين تعريف نميهايي همچنين پديدهدهند و هممي روي
گونه كه در شروع همان. استهاي ركودي گيري و مشخص كردن دورهاندازه تجاري،تعريف ادوار  مشكل ديگر

وجود دارد و راه تجاريدي براي ادوار بحث بيان گرديد، تعاريف متعديد لدي از جمله بررسي روند توهاي متعد
 ها و ياي در اين روشگونه توافق كلّبراي مشخص نمودن آن ارائه شده است، اما هيچ يا داخلي يناخالص ملّ

        هاي ركودي و رونق دچار مشكلگيري عملي دورهتعاريف انتزاعي، ما را در اندازه. تعاريف وجود ندارد
را      ه براي مثال توليد بالقو. رو هستندي روبهتر با مشكالت نظري و فنّسازند در حالي كه تعاريف عملياتيمي
وجود دارند كه نتايج  يهاي ديگردر حالي كه روش نموده محاسب 1پرسكات -هدريكفيلتر با استفاده از توان مي

  . دهندتقريباً متفاوتي را ارائه مي
ثباتي اقتصاد تجاري يا به عبارت ديگر بيدر تشخيص ادوار  يا داخلي يبه جز روش استفاده از توليد ناخالص ملّ

دهند كه د را بر اين فرض قرار ميرهاي پيشرو وجود دارند كه مبناي كار خوهاي ديگر مانند متغي، روشكالن
باشد، در اين روش از  ثباتي اقتصاد كالنبيتواند شاخص مناسبي براي نشان دادن ي نميتوليدناخالص ملّ رمتغي

  . شودهاي ركود و رونق اقتصادي هستند استفاده ميدوره يدهندههايي كه بهتر نشانشاخص

                                                 
1 Hodrick-Prescott Filter 
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ي كه توسط تعداد بسياري از مطالعات نرخ رشد توليد ناخالص ملّ شاخص معتقدند ،)1992(1ديبولد و رادبوش
  تواند ركودها و م به كار رفته است نميآمريكا پس از جنگ جهاني دو كالن ثباتي اقتصادبراي تأييد كاهش بي

ز توليد ت سادگي، استفاده اچنان به علّ البته هم. وجود دارد ها را به درستي نشان دهد و امكان خطاي آنرونق
و در  تجاريرايج است، اما اين حقيقت، مشكالت اين تعريف از ادوار  تجاريي در تشخيص ادوار ناخالص ملّ
  .سازدرا برطرف نمي كالن ثباتي اقتصادنتيجه بي
  اي ظاهر بر اين فرض قرار داشتند كه هرگونه رفتار سيكلي در اقتصاد به گونه تجاريادوار  يليههاي اوتحليل
  رونق يآورد، به اين معنا كه پس از هر دورهشود كه حركت سيكلي بعدي را به دنبال خود به وجود ميمي
رونق به وجود آيد و اين به  يركود يك دوره يركود پديدار شود و پس از هر دوره يبايست يك دورهمي

اكنون در مورد اين مسأله كه مدر حالي كه ه. رهاي اقتصاد كالن استهاي اقتصادي و متغيسبب ماهيت فعاليت
تي نسبتاً طوالني بر پيوندد كه تمايل دارند براي مدهايي تصادفي به وقوع ميتكانهدر اثر وقوع  تجاريادوار 

  .اقتصاد تأثير بگذارند، اجماع نظر وجود دارد
ت م به علّها و دوتكانهپيوندند؛ نخست به سبب وقوع ت به وقوع ميبه دو علّ تجاريدر ديدگاه جديد، ادوار 

ه وقوع پيوسته و اثراتشان بر اقتصاد در بهاي تصادفي در يك سال تكانهاگر . هاي بعدها تا سالتكانهتدوام اثر اين 
ي شاهد تالطم و رهاي اقتصاد كالن به خصوص توليد ناخالص ملّدر متغي يافت، بدون شكهمان سال پايان مي

 يتكانه مثبت در سال جاري به دنبال يك يتكانهي با يك كه توليد ناخالص ملّآشفتگي بسيار بوديم و اين امكان 
  .منفي در سال گذشته به سرعت افزايش يابد، بايد وجود داشته باشد

دهد؟ در حقيقت ها پاسخ ميتكانهاست كه اقتصاد چگونه به اين  موضوعدر نگرش جديد تمركز اصلي بر اين 
 .باشدمي ها است كه به نوعي پاسخ براي سؤال فوقتكانهدر شناخت منبع اصلي  هاي موجودنظريهاختالف اصلي 
هاي كنند در حالي كه كينزيمعرفي مي تجاريهاي پولي را عامل اصلي در ادوار تكانهگرايان براي مثال پول

، تجاريادي و ادوار چنين عالوه بر شناخت منبع اصلي نوسانات اقتصهم .وري تأكيد دارندهاي بهرهتكانهجديد بر 
 تكانهدهند كه به مفهوم به ما ارائه مي كالن ثباتي اقتصادهاي جديد نيز شناخت بسيار بهتري از مفهوم بيپيشرفت

بيني نبوده و در نتيجه شود كه قابل پيشالق ميطرهاي كالن امعموالً به آن جزء از متغي تكانه. باشدمرتبط مي
انتظار  كالن ثباتي اقتصاددر حقيقت آنچه ما از بي. دارد كالن ثباتي اقتصادبي ما ازبسيار نزديك با درك  يرابطه

 يگيري آن به منزلهپيوندند نخواهد بود و اندازههايي كه در يك اقتصاد به وقوع ميتكانهداريم چيزي جز ميزان 
  .ها استتكانهگيري ابعاد اين اندازه

                                                 
1 Diebold and Rudebusch  
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  هاي قابلتكانهگروه نخست،  .اندها از يكديگر متمايز شدهتكانههاي اقتصادي، نظريه يدر فرآيند توسعه
، و تغيير قابل ...هاي ارز رسمي و هاي سياستي از قبيل افزايش مخارج عمومي، تغيير در نرختكانهبيني، مانند پيش

انتظار در متغيم قابل انتظار و افزايش مورد انتظار قيمترهاي كالن مانند تورم هاي جهاني نفت؛ وگروه دو     
هاي م داخلي و جهاني، مخارج دولت، قيمتبيني در توربيني، مانند تغيير غيرقابل پيشهاي غيرقابل پيشتكانه

  .باشندمي... جهاني نفت و 
تكانهبيني بوده هاي دولت كه اغلب قابل پيشم كه اينك تقريباً پذيرفته شده است، سياستدر ديدگاه دو 

نتيجه دست  نمذكور را بررسي كرده و به اي تكانه، هر دو نوع )1959(1آيرما و فرانك آدلمن. شوندحسوب نميم
 كرده لذا اين نتايج ديدگاه نخست را رد. را پديد آورند تجاريتوانند ادوار بيني نميهاي قابل پيشتكانهيافتند كه 

  .دهدمي بيني را در اقتصاد افزايشو نقش عوامل غيرقابل پيش
ادوار و ) ثباتيو يا بي(اي كه بايد ذكر كرد اين است كه اكنون محققان ميان نوسانات اقتصادي آخرين نكته

باشند، در مرتبط مي كالن رهاي اقتصادت متغيمدنوسانات اقتصادي به تغييرات كوتاه. شوندتفاوت قائل مي تجاري
ا تا حدودي منظم چندان دقيق امهاي اقتصادي كه داراي رفتار نهي فعاليتبا نوسانات كلّ تجاريحالي كه ادوار 

ت مدثباتي بر نوسانات كوتاهبنابراين مفهوم بي .تري است، ارتباط دارندهاي طوالنيبوده و مربوط به زمان
  .جدا است تجاريلذا موضوع اين تحقيق از ادوار  است،كي اقتصادي متّ

به . باشندمرتبط مي كالن رهاي اقتصادت متغيمدادي به تغييرات كوتاهنوسانات اقتصهمان طور كه ذكر شد 
 عمل كالن اقتصاد يكننده ثبات يب و عوامل نهادها واسط يمجراها عنوان به كالن اقتصاد يرهايمتغ عبارت ديگر

  . كنند يم
كند كه يم فيرا توص ياز اقتصاد ملّ يتيوضع "ثبات اقتصاد كالن"اصطالح  2وتير يموسسه فيتعر اساس بر

   (.Reut Institute, n.d).باشد دهيبه حداقل رس يخارج يهاتكانه از يناش يهايريپذبيدر آن آس
 ،يناخالص داخل ديتول لياز قب يكالن اقتصاد يرهاينوسان كوتاه مدت در متغ ، 3نروژ يها بنگاه يتوسعه آژانس

اقتصاد  يثباتيب دگاهيد نيدر ا. كنديم فياقتصاد كالن تعر يثباتيرا ب يبودجه و حساب جار يتورم، كسر
 .كند فيتضع يگذارهيبه سرما ليكاهش در تما قيبلندمدت را از طر يتواند رشد بالقوهيكالن م

(Norwegian Agency for Development Corporation, n.d) 
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حد (باثبات و نييپا تورم. شوديم دهيسنج ريمتغ پنج قيطر از كالن اقتصاد ثبات نيز 1ختياساس ضوابط ماستر بر 
 ناخالص ديتول به يملّ يبده اندك نسبت، %)9 يدامنه بهمحدود  (نييپا بلندمدت يبهره نرخ، %)3 تورم يباال
 ديتول% 3 يكسر يباالحد (دولت نييپا يساالنه يهايكسر، )يداخل ناخالص ديتول% 60 يبده يباالحد (يداخل

  (Financial Glossary, 2011)%).5/2 تا حداكثر ارزنوسان (باثبات ارز نرخ و) يداخل ناخالص
سازمان عضو  يكشورها ن،يالت يكايدر آمر اقتصاد كالن يثباتيب ليدالميالدي  2000در سال  يبانك جهان

سوم  كيمذكور  يبراساس مطالعه. قرار داد ينمونه مورد بررس يرا برا ايو شرق آسهمكاري اقتصادي و توسعه 
از  يسوم ناش كيو  يداخل يمال يبازارها ياز عدم توسعه يسوم ناش كيزا،  برون يهااز تكانه يناش يثباتيب
  )1388 ،يقوروقچ ميپوررح.(است عنوان شده) يو مال يپول يهاتياسس(اقتصاد كالن يهااستيدر س يثباتيب
 نرخ تورم، نرخ شاخص پنج بر كالن اقتصاد ثبات با طيمح كي فيتعر در شد ذكر چهآن اساس برو  يكلّ طوره ب

 كه يصورت در. (Fischer, 1988)گردديم ديتاك هاپرداخت تراز تيوضع و دولت يمال تيوضع بهره، نرخ ارز،
 ينيبشيپ قابل و كم زين تورم نرخ و مناسب يسطح در) يداخل ناخالص ديتول از ينسبت صورتبه ( بودجه يكسر
 رشد مناسب هاترازپرداخت و يواقع يبهره نرخ تيوضع و يتعادل سطح به كينزد و يرقابت ارز، يواقع نرخ باشد،

  )1380 رمضانپور، و يعراق يليخل.(بود خواهد برخوردار يثبات با طيشرا از كالن اقتصاد طيمح باشد، توسعه و

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Maastricht Criteria 
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  كالن اقتصاد يثباتيب يهاهينظر) 2-2-2
   ينزياقتصاد ك) 1- 2-2-2

 1930 ير اقتصادي غالب تا دههميالدي آغاز شد و به عنوان تفكّ 1776در سال  1اقتصاد كالسيك با آدام اسميت
پس . اسميت به اشتغال كامل و آزادي مطلق اقتصادي به عنوان يك هنجار در اقتصاد بازار معتقد بود. ادامه يافت

داري به اقتصاد سرمايه آزادي مطلقِ دفاع از اين موضوع پرداخت كه به 2جان مينارد كينز ،1930 ياز آن در دهه
هاي كينزي سياست در نظريه. كه تبعات آن بيكاري گسترده است را در پي داشته رهمراه خود ركودهاي مكرّ

ال دولت مستلزم تثبيت اقتصادي و جلوگيري از ركود و اتالف منابع ارزشمند استفع. (Disputes over 

Macro Theory and Policy, 2005)  
  :ثباتي در اقتصاد دو منشاء داردها معتقدند كه بيكينزين

 دهدرا تغيير مي گذاري كه تقاضاي كلّدار در مخارج سرمايهتغييرات معني. 

 كندر ميرا متاثّ كلّ يكه عرضه هر عرضهاي مضّتكانه. 

  . گيردها صورت مينآ ولي مروري اجمالي بر ،اگر چه اين عوامل جديد نيستند
  گذاريتغيير در مخارج سرمايه) الف

  .در زير بازنويسي شده است مخارج كلّ يمعادله. ن متمركز استآو اجزاء  اقتصاد كالن بر مخارج كلّ

a g nC I X G GDP     

و ) nX(، خالص صادرات)gI(ناخالصگذاري ، سرمايه)aC(مصرف پس از ماليات طوري كه مقدار كلّه ب

 ،در تعادل. ندنكرا تعيين مي) GDP(ته شدهخكاالها و خدمات توليد شده و فرو مقدار كلّ ،)G(مخارج دولتي

a)مخارج كلّ( g nC I X G   است) واقعي يستاده(برابر با توليد ناخالص داخلي .  
    تعادل در اين امر منجر به تغيير  كرده كهرا منتقل  منحني تقاضاي كلّ هر تغيير در يكي از اجزاء مخارج كلّ

  . دهدواقعي شده و سطح قيمت را تغيير مي يستاده
گذاري از طريق ضريب دار مخارج سرمايهزايش معنياف. است ايگذاري تابع افت و خيز گستردهمخارج سرمايه

را ايجاد  3ناشي از فشار تقاضا تورمتواند شده و به تبع آن ميمنجر  ينده به افزايش بزرگتري در تقاضاي كلّآفز
ينده به كاهش بزرگتري در تقاضاي آگذاري از طريق ضريب فزسرمايه دار مخارجدر مقابل كاهش معني. كند
 )1387 براتي،(.تواند منجر به ركود گرددميامر انجامد كه اين مي كلّ

                                                 
1 Adam Smith 
2 John Maynard Keynes 
3 Push Demand 
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  هاي مضّر عرضه كلّتكانه) ب
گاهي اوقات رويدادهاي . است 1افزايش در طرف عرضه ها،از ديدگاه كينزين ثباتي اقتصادمين منشاء بيدو

ابع توليدند كه منجر به افزايش قيمت من عوامل ،هاي مصنوعي در عرضهتها، يا محدوديخارجي از قبيل جنگ
و به  كلّ يعرضهي مالحظه كاهش قابل ،امر ينتيجه. گردندمي يتوليد هايهاي واحددار در هزينهافزايش معني
  . و ركود است 2فشار هزينه تورمثباتي اقتصاد از طريق تبع آن بي

  
  كالسيكي اقتصاد) 2- 2-2-2

معتقدند بازارها در سطح  ،پول يعرضه ضمن تمركز براقتصاد كالسيك هاي فكري به عنوان يكي از نحلهپوليون 
پذيري دستمزدها و معتقدند انعطاف هاآن .استثباتي اقتصاد كالن بي مستعد ايجادو  شتهرقابت بااليي قرار دا

  . هستند هاجهت تعديل قيمت هاي تقاضاي كلّنوسان علّتها در بازارهاي رقابتي قيمت
هاي تضميني براي برخي محصوالت كشاورزي، قوانين وضع قوانين، قيمتها از طريق پوليون دولت يبه عقيده

    اقل دستمزدها ايجادناپذيري رو به پايين دستمزدها را از طريق حدافطانع، ...انحصاري حمايت از تجارت و 
ثباتي بيشتر بي هاي اشتباه منجر بهالشتجاري از طريق ت در ادوارعالوه براين پوليون معتقدند كه دولت  .دنكنمي

  (Disputes over Macro Theory and Policy, 2005) .گرددمي هاي پولياز طريق سياست
ط يتحت شرا. انجامدمي پول مستقيماً به افزايش در تقاضاي كلّ يعرضه يك افزايش در براساس ديدگاه پوليون

هاي باالتر قيمت ،در يك دوره. دهدها را افزايش ميمي قيمتسطح عمو اشتغال كامل، افزايش در تقاضاي كلّ
واقعي خود را افزايش دهند و نرخ بيكاري كاهش يافته و به زير نرخ طبيعي آن  يها ستادهشود بنگاهباعث مي

هاي باالتر افزايش يافته و باعث مي شود دستمزدهاي مرتبه دستمزدهاي اسمي در پاسخ به قيمت يك اما. برسد
و نرخ بيكاري به نرخ طبيعي آن  كاهش يافتهواقعي به سطح اشتغال كامل ي ل بازگشته و ستاده واقعي به حالت او

واقعي و  يثباتي در ستادهشده كه به همراه آن بي تورمپول منجر به  يافزايش نامناسب در عرضه. باز گردد
واقعي موقتاً  يستاده. انجامددر تقاضا مي پول به كاهش يعكس كاهش در عرضهر ب. شوداشتغال ايجاد مي

در نتيجه دستمزدهاي اسمي كاهش يافته و . يابدمي يابد و نرخ بيكاري به باالي نرخ طبيعي آن افزايشكاهش مي
 كردن پول منجر به فروكش يكاهش نامناسب در عرضه. گرددواقعي به سطح اشتغال كامل باز ميي ستاده
 Disputes over Macro Theory and) .شودواقعي و اشتغال مي يثباتي ستادهيها و به تبع آن بقيمت

Policy, 2005)  
                                                 
1 Supply Side 
2 Push Cost 
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نشان ، و اقتصاددانان كينزي) هاي فكري اقتصادكالسيكبه عنوان يكي از نحله(پولياقتصاددانان  ي ديدگاهمقايسه
ها آن. ثباتي اقتصاد كالن استبيي عمده ها علّتدر ديدگاه كينزينگذاري ثباتي مخارج سرمايهكه بيدهد مي

پول به افزايش يا  يتغييرات در عرضهها ي آنبه عقيده. گيرندكننده در نظر ميسياست پولي را يك عامل تثبيت
ثباتي اقتصاد گذاري و لذا كاهش در بيسرمايه طوري كه مستلزم خروج از نوساناته كاهش نرخ بهره انجاميده، ب

. ثباتي در اقتصاد كالن استاصلي بي علّتپول  يابل پوليون معتقدند كه تغييرات در عرضهدر مق .شودميكالن 
 _%40به ميزان  _پول يزيادي ناشي از كاهش عرضه يرا تا اندازه )1930ي دهه(ها كسادي بزرگآن براي مثال

  :گويددر اين زمينه مي) اقتصاددان پولي(1ميلتون فريدمن .داننداز سوي بانك مركزي مي
بود كه سيستم فدرال  علّتبلكه به اين  ،كنندگان كاهش نيافتتمايالت استقراض علّتبه  ]پول يعرضه[و... "

قدرت سياست  ]بر[ركود بزرگ گواهي حزن انگيز. تفاق افتداّ ]پول يدر عرضه[كاهشي سريع  ،رزرو اجازه داد
  (Disputes over Macro Theory and Policy, 2005) . ".پولي است

  
   2يواقع يتجار ادوار) 3- 2-2-2

در اين نظريه،. داندثباتي اقتصاد كالن ميتجاري را عامل بي ادوار ،ثباتي اقتصاد كالنجديد بي يمين نظريهسو 
عواملي كه  ،از طريق پولي يا مخارج نه ،كنندر ميواقعي را متاثّ يعرضه تجاري از طريق عوامل واقعي، ادوار
دار در هاي تجاري از تغييرات معنيادوار تجاري واقعي، نوساني نظريهدر  .هستند نوسان تقاضاي كلّ علّت

 مدتر كرده و به تبع آن روند رشد بلندوري را متاّثاين تغييرات بهره. دنشوتكنولوژي و دسترسي به منابع ناشي مي
  (Disputes over Macro Theory and Policy, 2005) .دهدعرضه را تحت تاثير قرار مي
به علّت افزايش ) هركارگر يستاده(وريفرض كنيد بهره. شودتر موضوع پرداخته ميبا يك مثال به تبيين بيش

آالت ماشين برخي گيريبكار افزايش قيمت مواد اوليه، علّتبه زيرا ( به سرعت كاهش يابدقابل توجه قيمت نفت 
. )يابدكاهش مي واقعي يدر پاسخ به كاهش توانائي اقتصاد در توليد ستادهوري لذا بهره با مشكل مواجه شده و

        نشان داده )  2LRASبه  1LRAS(،منحني اقتصاد كاهش يافته كه با انتقال به چپ مدتبلند كلّ يدر نتيجه عرضه

  .)2-2(، شكلشودمي

                                                 
1 Milton Friedman 
2 Real Business Cycles 
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  يوربهره كاهش علّت به بلندمدت كلّ يعرضه يمنحن يجائجابه): 2-2(شكل

براي خريد حجم كاهش يافته كاالها و خدمات به پول . يابدكاهش مي 2Qبه 1Qواقعي از يطوري كه ستادهه ب
شود مي هاي تجاري باعثتكاهش سرعت فعاليعالوه براين، . يابدكمتري نياز است، لذا تقاضاي پول كاهش مي

دهي وام پول از طريق كاهش يلذا بخشي از عرضه. ها نياز داشته باشداز بانك يكه تجارت به استقراض كمتر
پول به  يدر اين سناريو، تغييرات در عرضه. يابدپول نيز كاهش مي يبنابراين عرضه. يابدها كاهش ميبانك

طوري كهه ب پول و سپس كاهش در تقاضاي كلّ يكاهش در عرضه. دهدتغييرات در تقاضاي پول پاسخ مي

1AD 2بهAD1واقعي از يآمد آن كاهش در ستادهشود و پيجابه جا ميQ 2بهQ ،هابدون تغيير در سطح قيمت 
 كلّ يعرضه نوآوري گسترده در فرآيند توليد، منحني  علّتبه  كلّ يعكس يك افزايش زياد در عرضهرب. ستا

و عرضه پول  ادر نتيجه تقاض. يابدواقعي افزايش مي يراست منتقل كرده و به تبع آن ستادهسمت را به  مدتبلند
 مدت،بلند كلّي انتقال عرضه يتقاضاي پول به سمت راست منتقل شده و به اندازه. نيز هردو بايد افزايش يابند

ادوار  ينظريه، در شداساس آنچه مطرح  بر .ها تغيير كندكه سطح قيمتواقعي افزايش يافته بدون آن يستاده
  .نه از طرف تقاضا ،اقتصاد افزايش مي يابد كلّ يعرضهثباتي اقتصاد كالن از طرف تجاري واقعي، بي

  
  1قيتطب هايشكست) 4- 2-2-2

 فاقزماني اتّ شكستبرخي . شودتطبيق ناميده مي هايشكست ،ثباتي اقتصاد كالنجديد بينسبتاً چهارم و  ينظريه
      دچار شكست ،دستيابي به تعادلهايشان در تفقدان راهي براي تطبيق خود با فعالي علّته مردم به ك افتندمي

  . (Disputes over Macro Theory and Policy, 2005) مي شوند
  .شوداين نظريه با يك مثال غيراقتصادي و يك مثال اقتصاد كالن بسط داده مي

                                                 
1 Coordination Failures 
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  يراقتصاديغ مثال) الف
  ها حاكي از آن است كه باران زنيگمانه. فرض كنيد قرار است جشني غيررسمي در كنار ساحل برگزار شود

اگر انتظار . برويدبه جشن گيريد كه تصميم مينيز اگر انتظار داشته باشيد ديگران به جشن بروند، شما . آيدمي
آمد تعادلي ممكن وجود دارد كه چندين پي. گيريد در خانه بمانيدتصميم مينيز داشته باشيد ديگران نروند، شما 

اگر هر فرد فرض . شوددر نظر گرفته ميها از آناين جا فقط دو مورد  در. رات مردم استوابسته به تركيب انتظا
اگر هر  اما. كند كه همه در جشن خواهند بود، همه خواهند رفت و احتماالً هر شخص اوقات خوبي خواهد داشت

وقتي . فاق نخواهد افتادماند، همه در خانه خواهند ماند و جشني اتّشخص فرض كند كه هر فرد ديگر در خانه مي
  .تطبيق رخ داده استشكست يك  _فاق نيفتدترند كه اتّي اگر همه راحتحتّ_افتداتفاق نمي يجشن

  
  كالن اقتصاد مثال) ب

-مخارج سرمايه ،كنندگانها و مصرفهاي اقتصادي و خانوارها منفرداً انتظار دارند ديگر بنگاهفرض كنيد بنگاه

 كند تقاضاي كلّبيني ميبه عنوان يك نتيجه، هر بنگاه و خانوار پيش. كاهش دهندگذاري و مصرفي خود را 
 ها بيش از حد خواهد بود، مخارجكنند كه ظرفيت توليد آتي آنبيني ميها پيشاز اين رو وقتي بنگاه. كاهش يابد

را  اندازهايشانپس(ندخانوارها نيز مخارج مصرفي خود را كاهش مي ده. دهندگذاري خود را كاهش ميسرمايه
ها در آينده ساعات كارشان كاهش يافته و لذا دستمزد آنكه كنند مي بيني، زيرا به تجربه پيش)افزايش مي دهند

كاهش خواهد يافت و اقتصاد ركود را در پاسخ به مقدار خود  بنابراين تقاضاي كلّ. كاهش خواهد يافت
گيرد، زيرا مي تر از اشتغال كامل ستاده قراراين، اقتصاد در سطح پائين عالوه بر .ها، تجربه خواهد كردپيشگوئي

اگر تمام توليدكنندگان و . اي براي افزايش مخارج ندارندهريك از توليدكنندگان و خانوارها منفرداً انگيزه
ايش يافته و افز گذاري و مصرفي باشند، تقاضاي كلّزمان موافق افزايش در مخارج سرمايه طور همه خانوارها ب

ت بهتري در وضعي گانكنندمصرفهم و  گانتوليدكنند هم ، لذايابدمد واقعي نيز افزايش ميآواقعي و در يستاده
افزايش  اها و خانوارها در توافق ببراي بنگاه سازوكاريچرا كه  ،دهدآمد رخ نميپي به هرحال اين. گيرندقرار مي

ثباتي اقتصاد بي. تطبيق دچار تعادل ركودي شده است شكستدليل ه د بدر اين مورد اقتصا. مخارج وجود ندارد
   .ت ديگر با تغيير در انتظارات استت تعادل به موقعيحركت اقتصاد از يك موقعي يكالن منعكس كننده
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  است؟كننده حيخودتصح اقتصاد ايآ) 5- 2-2-2

ثباتي يا اقتصاد در موقع رخداد بيآه كبلكه بر سر اينثباتي اقتصاد كالن چالش وجود دارد، نه تنها بر سر علل بي
- كه تا چه اندازه خودتصحيحچنين بر سر ايناقتصاددانان هم. وجود دارداين چالش است نيز  كنندهخودتصحيح

  .توافق نظر ندارندنيز فاق خواهد افتاد اتّ كنندگي
طور ه هاي داخلي اقتصاد بسازوكارشود، گرا مياشتغال كامل وا يوقتي اقتصاد از ستاده ها معتقدندنئوكالسيك

كه سياست به جاي آنان گذاربه عبارت ديگر سياست. كنند-ي اشتغال كامل همگرا ميخودكار آن را به ستاده
ت همراه اين وضعي. فاق افتد،اتّ كنندگيو بگذارند مكانيسم خودتصحيح نشستهكنار  بايد پولي و مالي اتخاذ كنند

  . با منحني فيليپس عمودي است

 به باالي اقتصاد در ، منجر به حركت رو2ADبه1ADاز يك افزايش در تقاضاي كلّ ،)3-2( اساس شكل بر

-مي     افزايش نيز واقعي يها افزايش يافته و ستادهسطح قيمت. شودمي) bبهaاز 1ASمنحنيروي ( مدتكوتاه

 يعرضه  هاي هر واحد توليد نيز افزايش يافته و منحني دستمزدهاي اسمي افزايش يافته و هزينه مدتدر بلند. يابد

 يكند و ستادهحركت مي cبه b، اقتصاد از2ASبه 1ASنهايتاً از. شودبه سمت چپ منتقل مي مدتكوتاه  كلّ

اقتصاد مدتبلند كلّ ياين سطح از ستاده توسط منحني عرضه. گرددباز مي 1Qواقعي به سطح اشتغال كامل

LRAS 1از عكس يك كاهش در تقاضاي كلّر ب. نشان داده شده استAD3بهAD ابتدا اقتصاد را به سمت ،

 يچنين سطح ستاده سطح قيمت و هم. دهدسوق مي dبه aاز 1ASمدتكوتاه  كلّ يعرضه با منحني ،پايين
طوري كه دستمزدهاي واقعي به سطح ه دستمزدهاي اسمي كاهش يافته، ب مدتدر بلند اما. يابدمي واقعي كاهش

- كوتاه كلّ يعرضه هاي هر واحد توليد كاهش يافته و منحنيافتد، هزينهفاق ميوقتي اين اتّ. دنگردمي قبلي باز

طوري كه دوباره به ه ب ،گرددباز مي eاقتصاد به. 3ASبه 1ASنهايتاً از. شودبه سمت راست منتقل مي مدت

  . رسدمي 1Qسطح اشتغال كامل
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  كل يتقاضا كاهش اي شيافزا علّت به بلندمدت كل يعرضه يمنحن يجائجابه): 3-2(شكل

پوليون . توافق ندارندرخ خواهد داد،  كنندگيكه تا چه اندازه خودتصحيح اينبر سر  اقتصاددانان كالسيك جديد
انتظارات  مردم انتظارات خود را براساس حقايق موجود بنا كرده و فقطمعتقدند نظريه انتظارات تطبيقي در قالب 

منحني  مدتبه عبارت ديگر انتقال كوتاه  .دهندطور تدريجي تغيير ميه بو آشكار شده  برا در قالب تجار
 Disputes over) .ترمدتي بلندفاق نيفتد يا حتّسال اتّ 3يا  2در تصوير فوق ممكن است براي  كلّ يعرضه

Macro Theory and Policy, 2005)  
آمدهاي آتي را قبل از كارگران پي معتقدندانتظارات عقالئي ي در قالب نظريهيك جديد ديگر اقتصاددانان كالس

بيني كامل است و تعديل دستمزد به سرعت كند، پيشوقتي سطح قيمت تغيير مي. كنندبيني ميها پيشرخ داد آن
   .شودانجام مي

طّالعات مربوط به چيزهائي كرده و ارفتار دم عقاليي براين فرض استوار است كه مر 1انتظارات عقالئي ينظريه
       آوريبوده و بر شكل انتظارتشان تاثيرگذار است را هوشمندانه جمع ها مهمكه از لحاظ اقتصادي براي آن

 .كنندمي

آمدها كه آن پياحتمال اين ،آمدهاي آتي اقتصادپي العات كافي وجود دارد، باورهاي مردم در موردوقتي اطّ
شفاف باشد، مردم آن را  وقطعي  ،سياستتورم زائي براي مثال اگر . ندنكطور صحيح منعكس ميه برا فاق افتد اتّ

  )1376، 2برانسون(.كنندتعديل مي تورمبيني از تشخيص داده و رفتار اقتصاديشان را در پيش
ند كه تمام محصوالت و منابع به كنانتظارات عقالئي، فرض مي يهمانند اقتصادانان كالسيك، اقتصادانان نظريه

تعادل مقادير  ،حاصل اينكه. ها و دستمزدها هم به سمت پايين و هم باال انعطاف پذيرندت رقابتي بوده و قيمتشد
 يعرضه هايتكانه مانند تغييرات تكنولوژيك و. كندمي نشده را تعديلبينيرخدادهاي پيش ،ها به سرعتو قيمت

                                                 
1 Rational Expectations Theory(RET) 
2 Branson 
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هاي مانند تغييرات در سياست. كننددانند تعديل ميآمد آن را ميني رخدادهائي را كه پيآطور ه ها بآن. كلّ
 (Ritter and Silber, 1984). پولي و مالي

  

  كالن اقتصاد ثباتيبي آمدپي) 2-2-3
  اقتصادي رشد و كالن اقتصاد ثباتيبي) 1- 2-2-3

 1930 يطور گسترده پس از ركود اقتصادي دههه ب ،رشد اقتصادي است يالزمه كالن اين نظريه كه ثبات اقتصاد
ي ميان ثبات اقتصاد كالن و رشد براي بررسي رابطه. (Mobarak, 2005)مورد پذيرش قرار گرفته است

برخي اقتصاددانان گرفته اقتصادي مطالعات چنداني صورت نگرفته، با وجود اين بر اساس مطالعات صورت
داري نيز معني شواهد تجربي. ر استن براي انباشت سرمايه و رشد اقتصادي مضّثباتي اقتصاد كالمعتقدند كه بي

، )1985(1ندي و مگوئيرتوان به مطالعات كورمدر اين زمينه مي. كندوجود دارد كه از اين نظريه دفاع مي
) 1994(5ديگران، هدي مايكل و )1380(، خليلي عراقي و رمضانپور)1996(4بليني ،)1995(3، بريالت)1993(2فيشر

ي خود پيرامون ايزميهان، متين اوزكان و تانسل در مطالعه به طور مثال. ، اشاره نمود)2005(6و ايزميهان و ديگران
هاي ي بخش خصوصي و عمومي و رشد در كشور تركيه، طي سالثباتي اقتصاد كالن بر انباشت سرمايهنقش بي

يابند كه ثباتي اقتصاد كالن و متغيرهاي ياد شده، در مين بيي ميا، از طريق بررسي تجربي رابطه1999-1963
ثباتي اقتصاد كالن عامل ثباتي مزمن اقتصاد كالن رنج برده و بيهاي مورد بررسي از بياقتصاد تركيه در طي سال

  . ي رشد اقتصادي و انباشت سرمايه در آن اقتصاد بوده استجدي متاثّركننده
بر اين احتمال  عالوه. رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد كالن ثباتي اقتصادبي است ، نيز معتقد)2005(مبارك

 يچرا كه الگوهاي مصرف به تغييرات درآمد. ر كندطور نامتناسب متاثّه فقرا را ب اقتصاد كالن ثباتيدارد كه بي
  .اس هستندبسيار حس ،سطوح پايين درآمد

  
  
  

                                                 
1 Kormendi and Meguire 
2 Fischer 
3 Briault 
4 Bleaney 
5 Hadjimichae, Ghura, Mohleism, Nord and Ucer 
6 Ismihan, Metin-Ozcan and Tansel 
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  سياسي عوامل و كالن اقتصاد ثباتيبي) 2- 2-2-3

ثباتي اقتصاد كالن نه تنها متاثّر از محيط اقتصادي است، بلكه محيط سياسي نيز ثبات اقتصاد كالن را تحت تاثير بي
ثباتي اقتصاد كالن اقتصاد سياسي جديد بر نقش عوامل سياسي بر بي ادبياتاخيراً در به طوري كه . دهدقرار مي

ثباتي و بي دهد كه، نشان مي)2000(2و درازن) 2000(1پرسون و تابليني مطالعاتدر اين زمينه . تاكيد شده است
آوري بر ثبات اقتصاد كالن، ممكن است اثرات زيان...) هاي پوپوليستي و مانند ضعف سياسي، دولت(سازيقطبي
   .دنداشته باش مدتزماني بلند يگذاري عمومي و رشد اقتصادي در دورهسرمايه
اقتصاد كالن نه تنها از  يثباتي باالبي مواجه با كشورهاي دهد، نشان مي)2003(ديگرانآسموگلو و  يمطالعه

ها نتيجه آن در واقع. ندابلكه با محيط نهادي ضعيف نيز مواجه ،برندهاي اقتصاد كالن رنج ميانحرافات سياست
 .است بين كشوري كالن اقتصادثباتي اصلي تفاوت در بي علّت ينهادمحيط ت گيرند كه تفاوت در كيفيمي

(Klomp and De Haan, 2009) 

  .دهدتحت تاثير قرار ميرا  كالن ثبات اقتصاد جنبهسياسي از سه ) رژيم(محيطي طور كلّه ب
 رژيم نوع  
 رژيم ثبات  
 سياسي نااطميناني 

- مي تاثير كالن ثباتي اقتصادنوع رژيم بر بي ،)2001(3كوئين و ووليصورت گرفته توسط  ياساس مطالعه بر

 در مقابل .كنندتالش مي محيط اقتصاد كالنهاي دموكراتيك از طريق گفتگو در جهت تثبيت دولت. گذارد
  . كنند توبيخ ثباتي اقتصاد كالنبيدهند سياستمداران را براي هاي استبدادي به جاي راي دهندگان ترجيح ميرژيم

كند چرا كه نهادهاي را بهتر اداره مي كالن اقتصاد هايتكانهمعتقد است دموكراسي  ،)1999(4رودريك
رود كشورهاي دموكراتيك از لذا انتظار مي دهند،كاهش مياجتماعي را  هايگسيختگيدموكراتيك ازهم

، )2001(5وين و وولياين فرض از سوي مطالعات اُ. برخوردار باشند اقتصاد كالن ثباتيتر بيسطوح پايين
  . نيز تاييد شده است) 2005(6و مبارك) 1997(ريكدرو

                                                 
1 Persson and Tabellini 
2 Drazen 
3 Quinn and Wooley 
4 Rodrik 
5 Ovinn and Woolley 
6 Mobarak 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 



٣٠ 
 

 
 

باالي ناهمگني نژادي و قومي، دموكراسي  يدهد در كشورهاي با درجهنشان مي ،)2008(1يانگ از سوي ديگر
پايين تنوع نژادي  يكه در كشورهاي با درجه در حالي. دهدرا كاهش مي اقتصاد كالن ثباتيداري بيطور معنيهب

  .باشدمعني دار نمي و قومي اين رابطه
     بسيار  ،ثبات باشدممكن است زماني كه محيط سياسي بي كالن اقتصاد محيط. ثبات رژيم استم، دوي جنبه
 دراين زمينه. دهدسياسي را افزايش مي ينااطميناني در مورد آينده ،ثباتي سياسيبراي مثال بي. ثبات گرددبي

   .اندباتي اقتصاد كالن در هم آميختهثثباتي سياسي و بيدهد كه بيشواهد تجربي نشان مي
 اما. كنندمي ترثباتاقتصاد را بي ،هاي خارجيدهد كه تضادها و ستيزهنشان مي ،)1999(رودريك
نيافته  كالن اقتصاد ثباتيدولتي و بيداري ميان جنگ خارجي و يا تظاهرات ضدمعني يرابطه ،)2005(مبارك
گيري شده از طريق اندازه(ثباتي سياسيگيرند كه ميان بي، نتيجه مي)2001(2در مقابل آستريو و پرايس. است

  .قوي و مثبت وجود دارد يدر بريتانيا رابطه كالن ثباتي اقتصادو بي) هاي خشونت سياسيشاخص
         ،ها و تغييرات اساسي در آرژانتينند كه ترور، اعتصاباه، دريافت)2007(3طور مشابه كمپوز و كاراناسوسه ب

كه چند پارگي  دهدي خود نشان ميمطالعهدر نيز ) 2008(4دبرون. را افزايش داده است كالن ثباتي اقتصادبي
  .اثر مثبت دارد 5هاي اقتصاديعضو سازمان همكاريدر كشورهاي  كالن ثباتي اقتصاددولتي بر بي

. در ميان كشورها بازي كند كالن قتصادثباتي اسياسي ممكن است نقش متفاوتي را در بي ياطمينانناسرانجام 
يابد، ممكن است نااطميناني اقتصاد كالن را افزايش دهد كه خود را افزايش مي اهموقعي كه تغييرپذيري سياست

گذاران و ، معتقدند كه سرمايه)1991(6آيزنمان و ماريون. سازداز طريق تغييرپذيري رشد اقتصادي منعكس مي
  . هاكنند تا ثبات در رژيمه ميتوج كالن هاي اقتصاددر سياست ها بيشتر به ثباتشركت
گيري شده از طريق انحراف اندازه(هاي پوليدهد كه ثبات در سياستنشان مي) 2008(7دبرون و ديگران يمطالعه

را  هاي اقتصاديعضو سازمان همكاريثباتي اقتصاد كالن در كشورهاي بي) هدف% 2از  تورمانحراف نمائي 
  .ده استكاهش دا

                                                 
1 Yang 
2 Asteriou and Price 
3 Campos and Karanasos 
4 Debrun 
5 OECD 
6 Aizenman and Marion 
7 Debrun et al. 
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تمامي  .اندپرداختهاقتصاد كالن ثباتي برخي از اقتصاددانان نهادگرا به بررسي نقش نهادهاي دموكراتيك در بي
عبارت به . دهنداقتصاد كالن را كاهش ميثباتي اند كه نهادهاي دموكراتيك بيها بر اين نكته تاكيد داشتهآن

  . هاي غيردموكراتيك استتر از حكومتدموكراتيك كمهاي در حكومت اقتصاد كالنثباتي ديگر، بي
  :معتقدند هاآن

انگيز پرهيز نموده و اختالفات و هاي تفرقهساالر از دامن زدن به سياستكشورهاي داراي حكومت مردم )1
شوند، با مصالحه و سازش مورد رسيدگي مي كالن ثباتي اقتصادهاي اجتماعي خود را كه موجب بيكشمكش
تر در سياست، همكاري اجتماعي و كاهش اثرات منفي خرده اجتماعات شك، مشورت بيشبي. دهندقرار مي

هاي اجتماعي به ساالر به تمامي گروهدر يك حكومت مردم. ساالر استهاي مردماز مشخصات بارز حكومت
اظهار نظر در تصميمات سياسي حقّ  ،)يابدكه به صورت همكاري اجتماعي نمود مي(آميزصورتي مسالمت

كاركرد مستقيم اين  .كندها جلوگيري ميشود و اين خود از بروز اختالفات اجتماعي خرده فرهنگداده مي
 تر در سياست، همكاري اجتماعي و كاهش اثرات منفي خرده اجتماعات، تحقّقمشورت بيشيعني  سه ويژگي

اي ي مخالفت برخي از افراد نيز به شيوهحتّ(استهايي است كه مورد پذيرش عموم افراد جامعه سياست يافتن
ها و نيز كاهش ثباتي سياستآميز، كاهش بيي مسلّم اين فضاي مسالمتنتيجه. )گيردآميز صورت ميمسالمت
را به همراه  كالن ثباتي اقتصادآمدهاي منفي اقتصادي، به ويژه بيهاي اجتماعي است كه عموماً پيبحران
 .دارند

 

ساالر، به هاي مردمزيرا رهبران حكومت. كمتري دارند كالن ثباتي اقتصاداالر بيسهاي مردمحكومت )2
هاي مخاطره شوند و لذا امكان اتّخاذ سياستهايشان محدود ميگريز، در انتخابشهروندان ريسكي وسيله

 ها ثبات اقتصاديابد و لذا در اين حكومتاهش ميك شوندتري ميبيش كالن ثباتي اقتصادآميز كه منجر به بي
گذاران گريز در برابر سياستوجود افراد ريسك نظريهاي اين فرض پايه. تري برقرار خواهد بودبيش كالن

دانند انتظارات گذاران ميهاي توأم با ريسك، هنگامي كه سياستدر مورد سياست. است پذيرريسك
    هايي ها خواهد داشت، به اجراي سياستسياسي آن ينقشي اساسي در آينده) هاكنندگان آنانتخاب(مردم
به اجرا در ) ساالريمردم(هايي كه در اين نظام تر است، لذا سياستها هماهنگپردازند كه با انتظارات آنمي

كمتري را به دنبال خواهند  كالن ثباتي اقتصادتري برخوردار بوده و در نتيجه بيخواهند آمد، از ريسك كم
 .داشت
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   هرچه تعداد . دنشوه به تعدد نهادهاي دموكراتيك شناخته ميساالر با توجهاي مردمومتحكعموماً  )3
اي امكان در چنين جامعه. تر در آن جامعه استساالري بيشتر باشد، به معني مردمبيش ي دموكراتيكنهادها

علّت آن نيز كامالً . يابدرا به همراه دارند، كاهش مي كالن ثباتي اقتصادهاي افراطي كه بياجراي سياست
هاي سياسي نقشي فعال ايفا گيريتوانند در تصميمافزايش نهادهاي دموكراتيك كه ميبا روشن است، زيرا 

ها ممانعت زند، شناسايي و از اجراي آنهاي افراطي كه به توليد و ثبات آن لطمه مينمايند، اشتباهات سياست 
ي كه تعداد اين نهادها كمتر است، احتمال اتخاذ تصميمات اشتباه و افراطي هاياما در حكومت. آيدبه عمل مي
  )1377نورث، .(يابدشوند، افزايش ميمنجر مي كالن ثباتي اقتصادكه به بي

  
  درآمد نابرابري و فقر كالن، اقتصاد ثباتيبي)  3- 2-2-3

خاذ مانند اتّ(اقتصاد سوء مديريت كلّ ينتيجهثباتي اقتصاد كالن را در قالب كشورهاي در حال توسعه بيعموماً 
در اين زمينه . كنندميتجربه  مدآنابرابري در فقر و هاي ساختاري از قبيلو ويژگي) هاي اقتصادي غلطسياست

  . اشاره نمود) 1997(2نيسو اُ) 1990(1درنبوش و ادواردز مطالعاتتوان به مي
مختلفي  مجراهايبه ) 1998(4و الستيگ و والتون) 1999(3ليفريرا و كيهاي صورت گرفته از سوي هدر مطالع

هاي مذكور مجرا. دنسازر ميهاي اقتصاد كالن، فقر و نابرابري را متاثّتكانهثباتي و ها بياشاره شده كه از طريق آن
  .را مي توان به پنج دسته تقسيم نمود

  
از قبيل  هاو سياست ها و خدماتقيمت كاال نوساننرخ ارز يا نوسان از قبيل  هاتكانه :هاي نسبيقيمت تغيير )1

 نيز اين تغييرات قيمتي. كنندمي هاي نسبي را متاثّرقيمت ،يارانهيا  مالياتدر اصالحات تجاري و تغييرات 
اهش كبراي مثال . دندهها و دستمزدهاي اسمي و سطوح اشتغال را تحت تاثير قرار ميسودآوري بخش

بايد نسبت به ديگر  تتجارقابل ست كه قيمت كاالهاي ا مالي حاكي از آن انقباض ناشي از پول ارزش
هستند ) تتجارقابل غير(تتجارقابل ي كاالهاي كنندهاگر فقرا عرضه. افزايش يابد تتجارقابل كاالهاي غير

      دري اين كاالها كار كنند، از اين انقباض مالي از طريق تغيير و يا تمايل دارند در صنايع توليدكننده
دليل عوامل گوناگوني چون موانع ه در حقيقت داستان، ب. خواهند برد) زيان( هاي نسبي منفعتقيمت

                                                 
1 Dornbusch, R and Edwards 
2 Onis 
3 Ferreira and Keely 
4 Lustig and Walton 
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كننده و اثرات مستقيم رفاه بر ها، اثرات ساختار قيمت مصرفپذيري نيروي كار، چسبندگي قيمتتحرّك
 .1ها، پيچيده تر از اين استفقرا از طريق كاهش در پرداختي

  

 از ناشي كار نيروي تقاضاي در كاهش طريق از را خانوارها مدت كوتاه در هاتكانه: كار تقاضاي در تغيير )2
 نيروي تعديالت يا تقاضا در كاهش. دهندمي قرار تاثير تحت خدمات و كاالها براي كلّ تقاضاي در كاهش

 و بيكاري افزايش كاري، ساعات كاهش كار، نيروي اخراج: مانند مقداري، صورت به تواندمي كار
 درآمد و بگيران مزد براي ترپائين دستمزدهاي: مانند قيمتي، صورت به يا و غيررسمي بخش در خوداشتغالي

 هاتكانه اين. گيرد صورت روستائي يا شهري هايكارخانه محصوالت براي تقاضا كاهش علّت به ترپائين
 كارگران. گذارندمي شغلي امنيت متفاوت سطوح در و متفاوت هايمهارت با كارگران بر نيز متفاوتي اثرات
 غيررسمي بخش به و داده دست از رسمي بخش در را خود شغل بيشتر احتمال به و اغلب زنان و تجربه كم

 . 2شوند مي منتقل

از  يكه بخش يدر حال كند، متاثّر را خانوار اندازپس نرخ توانديم يبازده رييتغ :يكيزيف يهاييدارا يبازده )3
 ييخانوارها و توانا يبر بده نيچنهم مذكور رييتغ. شودياندازها حاصل مپس نياز هم يركاريغ يدرآمدها

  .3گذارديم ريتاث ياقتصاد يها-تكانهاقتصاد كالن و  يثباتيها در مقابله با بآن
  

 اين به فقرا دسترسي چنينهم و اجتماعي خدمات يارائه انتقالي، هايپرداخت كاهش: عمومي انتقاالت )4
 .كندمي محدود است يافته كاهش درآمدهايشان كه زماني در ويژه به را خدمات

 

                                                 
 رقابليغ يقابل تجارت در مقابل كاالها يكاالها متيكه پس از كاهش ارزش پول، ق، معتقدند )1997( ونگريسان، دوروش و  ،نهيزم نيهم در 1

 است ممكن زمان نيهم در. هستند كاربه مشغول  يرتجاريشود كه در بخش غيم يامر منجر به كاهش درآمد افراد نيا. ابدييم شيتجارت افزا
 از يبرخ ،يجائهجاب نيا يجهينت در. ابدي شيافزا يصادرات يديتول يهابخش در درآمدها و اشتغال آن دنبال به و صادرات يبرا تقاضا در شيافزا

 ييغذا مواد يهامتيق. كند متاثّر را يواردات يغذاها متيق است ممكن ارز نرخ در رييتغ. شوديم يداخل ناخالص ديتول در كاهش به منجر هافقدان
 .زنديم بيآس ريفق يهاخانواده به شيافزا نيا كه ابدييم شيافزا يداخل

از دست رفتن شغل و  نيچنو هم كارگران درآمد كاهش به منجر است ممكن كالن اقتصاد يثباتيب معتقدند، )1992( سونيمور و نونيبورگ ٢
 ورود نيچنهم. دهديدرآمد فقرا را كاهش م ،يواقع دستمزد كاهش و كار ساعات كاهش. دشو يررسميخدمات در بخش غ يكاهش تقاضا برا

 .كنديم وارد بخش نيا كارگران بر را يمضاعف فشار يررسميغ بخش به كارانيب
 عامل(بهره هاينرخ در تغيير. دارد درآمد توزيع بر داريمعني تاثير ها،ييدارا ارزش در تغيير يا ثروت تاثيرات معتقدند ،)1998( راواليون و دات 3

  .كندمي متاثّر را ثروت ها،ييدارا قيمت چنينهم و) كالن اقتصاد يكننده ثباتبي
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به  و را افزايش داده مهاجرتممكن است  كالن اقتصاد هايتكانه و ثباتيبي: اجتماعي يسرمايه بر اثرات )5
  .  بينجامد مذهبي و اجتماعي قومي، هاي گروه ميان شكست

 ياقتصادهاي دندهمي نشان ،)1996(1گاوين و هاسمنثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري درآمد در خصوص تاثير بي
به  2مثال تورم به طور. است ترها نامتعادلدر آنتوزيع درآمد  برخوردارند تريبيش كالن اقتصاد ثباتيبي از كه

نامتناسب  به طورست كه فشارهاي آن يك نوع ماليات نزولي ادر واقع  ي اقتصاد كالنكنندهثباتعنوان عامل بي
اول . اتّفاق مي افتددو علّت به اين موضوع ، معتقدند )1998(3برونو و ايسترلي. كنداقشار كم درآمد را متاثّر مي

 هاي درآمدزاييهاي مالي خود را به صورت نقد نگه دارند، تا به شكل داراييدارا كه فقرا بيشتر تمايل دارندآن
كه عموماً فقرا نسبت به اقشار مرفّه كمتر قادرند ارزش واقعي درآمدها و  قرضه يا سهام و دوم آنمانند اوراق 

ها و دستمزد ها عموماً به كاهش داراييدر نتيجه، افزايش قيمت. هاي خود را در برابر تورم حفظ كننددارايي
تورم با محدود كردن رشد ستاده حتّي فقيراني از سوي ديگر، . انجامدمي تر از ديگر اقشار جامعهواقعي فقرا، بيش

  .4دهدتحت تاثير قرار ميكنند را كه به ندرت از پول و سرمايه براي معامالت اقتصادي استفاده مي
اين . 5تري بر فقر داشته باشدتواند تاثير بلندمدتمي همراه است، نيز ثباتيپايين بودن رشد ستاده، كه بعضاً با بي 

 & Ames & Brown)سازدي انساني فقرا نمايان ميهاي وارد بر سرمايهتكانهتر در ا بيشپديده خود ر

Ddevarjan and Izquierd, 2003) .  
دهد هنگام بروز بحران اقتصادي، كودكان خانوارهاي مثال، شواهد موجود در آفريقا نشان ميبه عنوان 

انجام  هايهمطالعدر اين زمينه . شوندمدارس بيرون كشيده ميتر از سايرين از سريع) ي انساني فقراسرمايه(فقير
، بخشي از كاهش 6ي مبادلههاي معكوس رابطهتكانهدهد كه شده در كشورهاي آمريكاي التين نيز نشان مي
  . (Behrman, Duryea and Szeleky, 1999)دندهحضور دانش آموزان در مدارس را توضيح مي

  
  

                                                 
1 Hausmann and Gavin 

ثباتي بي وري كلّ عوامل توليد در شيلي، از تورم به عنوان شاخصي برايبهرهر اي با عنوان منابع رشد و رفتايونتس، الرين و اشميت هبل در مقالهف ٢
  (Fuentes & Larrain and Schmidt-Hebbel, 2006).اقتصاد كالن استفاده كرده اند

3 Bruno & Easterly 
٤ مد آن است كه ميان شواهد تجربي مويمترين سطح منفي و شديدي وجود دارد، مگر در پائين يرابطه ستاده، و رشد توربه اين منظور. تور      

   .مراجعه كنيد Ghosh and Philips(1998)و  Sarel(1996)، Fischer(1993) توانيد به مطالعات مي
  .شودمي پذيري شناختهاي كه به عنوان برگشتپديده ٥

6 Adverse Terms-of-Trade Shocks 
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  فقر يهاهينظر و مفهوم) 2-3
  آن معيارهاي و مفهوم فقر) 2-3-1

با وجود اين توافق اندكي بر سر تعريف و معيار واحدي از فقر وجود  اگرچه فقر يك نگراني جهاني است
 (Kotler, Roberto and Leisner, 2006).دارد

 يفقر نتيجه كهاول آن. است علّت دواز فقر ناشي از  يمشكل دستيابي به تعريف واحد، معتقد است )2004(رانك
پذيري افراد واقع در ها و تجربهمفهوم فقر به عالئق متفاوت گروهو دوم آن كه هاي اجتماعي است ناهمگني گروه
  .آن بستگي دارد

گذاران اغلب فقر را در قالب مفاهيم قين و سياستگيري فقر باعث گرديده تا محقّدشواري تعريف و اندازه
       ،از مزاياي اجتماعي و اقتصادي، نابرابري، در مضيقه بودن و نيازمندي محروميتمتفاوتي چون تنگدستي، 
   . (Kotler, Roberto and Leisner, 2006)بكارگرفته و بازگو كنند

  .گرددگيري فقر تشريح ميدر ادامه چهار رويكرد اصلي در تعريف و اندازه
  
  1يپول فقر) 1- 2-3-1

اقل رويكرد پولي فقر به اين معني است كه تا چه اندازه درآمد فرد از حد، )2003(2الدرچي و ديگران يبه عقيده
  . سطح منابع مورد نياز كمتر است

اين  برپولي رويكرد . استاستخراج خط فقر به دليل هاي پولي فقر شاخص اهميت اين رويكردروش شناسي در 
از يك متريك پولي يكنواخت  ،هانت آتوان براي كنترل ناهمگني افراد و وضعياست كه مي استوار فرض

 است كهفقر  مستلزم انتخاب يك شاخص و خطّ، يك متريك پولي براساستعيين فقر  بر اين اساس. استفاده نمود
   .در اين رابطه شاخص پولي مخرج مشتركي از معيارهاي قياسي است

تواند طوري كه ميه گرفته است، بمورد تاييد قرار  گيري فقرهاي پولي براي اندازهاستفاده از شاخصامروزه 
اين رويكرد  عالوه بر. گيري آن مشكل استاندازه ت فقر و رفاه در شرايطي باشد كهتقريب مناسبي از وضعي

هاي نظري تعريف و اي از پيچيدگيگيري فقر، تا اندازهمشي يكسان در اندازه پولي به عنوان استاندارد و خطّ
   (Laderchi, Saith and Stewart, 2003).كاهدمي گيري فقراندازه

                                                 
1 Monetary Poverty 
2 Laderchi et al. 
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اساس فهرستي از  فقر ممكن است بر خطّ. استاز اهميت زيادي برخوردار فقر  انتخاب خطّ فقر، گيرياندازهدر 
در اين . (Ravallion, 1998)انتخاب شود) نسبي(هاي توزيع نسبي رفاهيا برخي شاخص) مطلق(نيازهاي اساسي

 معيني سطح يكنندهكه تامين داردبه سطحي از درآمد يا مخارج تاكيد  1يي راواليونروش كالري مواد غذازمينه 
  . از كالري است

 .كننده تبديل شوداي غامض و گمراهفقر به مسئله اقتصادي باعث شده تا خطّ يفقدان نظريهبه طوركلّي 

(Laderchi, Saith and Stewart, 2003)  
  

  يپول فقر يكنندهنييتع عوامل

تر در بيش. شودمي گيرياز طريق مخارج يا درآمد اندازه ،درآمد يا مصرف 2فقر پولي به عنوان پروكسي
فقر  خطّ يهاي بسط يافتهنمونهكشورهاي در حال توسعه، خط فقر مطلق و كالري مورد نياز مواد غذايي به عنوان 

  (Ravallion, 1998).گيردمورد استفاده قرار مي
 ارزشفقر  يآستانه. شودمحاسبه مي ،اساس درآمد نقدي قبل از ماليات فقر بر يا خطّ آستانه ،در كشور آمريكا

    خانوار يا فرد زير درآمد موقعي كه . حيات به آن نياز دارد يپولي غذايي است كه يك خانوار براي ادامه
عد خانوار، سطح فقر پولي فرد يا خانوار به بچنين هم. دنشوي ميگيرد، خانوار يا فرد فقير تلقّفقر قرار مي يآستانه

سن، جنس، نژاد، محل اقامت و وضعيل بستگي داردت تاه.(Schiller, 2008) 

هاي تحليل .گذار استاز آن تاثير فراربه فقر يا  خانوارابتالي  بر هاي خانوارمعتقد است كه ويژگي ،)2005(رانك
سال  دو براي يك يا دهد كه خانوارهاي نمونهقر در آمريكا نشان ميهاي فاز الگوها و پويائي رانك با استفاده

فقر دور  يكه چندان از آستانه جائياز آن اما. كنندرا مديريت مي خود ،از فقر فرارولي پس از آن براي  ندفقير
هاي نژادي تاقلي مياندر اين . گرداندباز مينيستند، شرائط نامساعد اقتصادي اغلب اين خانوارها را دوباره به فقر 

كننداي را براي چندين سال تجربه ميد، فقر دورهبا فرزندان متعد. 

 ي و ايمني خانوار ايجادي را براي نيازهاي مادت مهماماعد خانوار، الزدهد كه افزايش ب، نشان مي)2008(3شيلر
شوئي راي كاالها و خدمات از قبيل لباسب يترعد خانوار، مستلزم تقاضاي بيشافزايش در ببه طوري كه . كندمي

براي مثال . تواند با افزايش فقر ارتباط يابدعد خانوار مياو، افزايش در ب يبه عقيده. هاي سالمت استو مراقبت
  . تواند سطح فقر خانوار را سه برابر كندكودكان يك تا پنج سال، ميتعداد افزايش 

                                                 
1 Ravallion 
2 Proxy 
3 Schiller 
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  1يتيفقر قابل) 2- 2-3-1

 اقل نقش كافي استهاي اساسي براي انجام حدكانات و قابليتموفّقيت افراد در دستيابي به امي عدم تفقر قابلي

(Saith, 2001; Sen, 1985) .،به منابع پولي به عنوان ابزاري كمكي براي ارتقاء سطح رفاه و  رويكرد قابليتي
 . مدهاي فقر كافي نيستندآبراي جلوگيري از پي اما ،اندمنابع پولي از اين منظر الزم. كندسالمتي افراد نگاه مي

(Laderchi, Saith and Stewart, 2003)  
. كندها تاكيد ميبنابراين رويكرد قابليتي هم بر منابع پولي و هم ديگر منابع جهت توسعه يا دستيابي به قابليت

شده متمركز ) 1985(3نس آثاربر  اًمدتدهد كه مباحث او عنشان مي ،)2001(2يتفقر قابليتي س ادبيات ي برمرور
تواند پروكسي خوبي براي ارزيابي دهد و نميت مياال اهميكن معتقد است كه رويكرد پولي به كاربرد س. است

  : ن داير بر دو سطح استرويكرد قابليتي س. رفاه افراد باشد
  .شودميگيري ز طريق كاركرد اندازهاكه  ،سطح واقعي سازي رفاه يا خروجي آن) الف
  .شودگيري ميرفاه يا فرصت كه از طريق قابليت اندازه يسطح بالقوه) ب

       كه قابليت به تركيبي از كاركردهاي مختلفي كه يك شخصكاركرد، اشاره به دستيابي افراد دارد، در حالي
قد است        معت_اشاره كرده است ،)2001(طور كه سيتهمان_نس .كنددست آورد اشاره ميه تواند بمي

  . هاي شخص يا كاركرد او پروكسي بهتري براي رفاه استموفّقيت
. كندكاركردهاي بهتر در جامعه تجهيز ميبراي مردم را به مهارت هاي الزم  ،قابليت معتقد است ،)2007(4الكاير
كه با  زمانيتر از بيش 5پذير اقتصاديآسيب تدهد كه قابليت انساني يك فرد در يك وضعيمي نشان ي اومطالعه

او  .گردد، متاثّر ميشودبيماري و يا فروپاشي خانواده مواجه مي ،رويدادهاي دردناكي چون از دست دادن شغل
بيشتري جذب بازار كار  موفّقيتانساني با  يسرمايه ت بااليكيفيقابل و با افراد چنين بر اين باور است كه هم

  . خواهند شد
خالصه  )1-2(در جدولزندگي يا حداقل الزامات ايجاد قابليت در افراد را  ازهاي اساسي، ني)1981(6استريتن

  .كرده است
  
  

                                                 
1 Capability Poverty 
2 Saith 
3 Sen 
4 Alkire 

 .شتريب كالن اقتصاد يثباتيب اي 5
6 Streeten 
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  حداقل الزامات ايجاد قابليت): 1- 2(جدول

  شاخص ها نيازهاي اساسي
 داميد به زندگي در بدو تولّ  سالمت
  سال 5-14جمعيت  بهثبت نام كنندگان مقطع ابتدائي نسبتسواد،  آموزش

  كالري عرضه شده در قالب درصد مورد نياز، مرگ و مير كودكان در هر هزار مرگيسرانه  غذا
  .دارندبه آب مورد نياز دسترسي ي كهتدرصد جمعي  آب يعرضه

سيستم فاضالب و 
  رعايت اصول بهداشتي

ت با دسترسي به تسهيالت سيستم فاضالب، مرگ و مير كودكان در هر هزار درصد جمعي
  مرگ

  

  يتيقابل فقر يكنندهنييتع عوامل

  .توان به صورت زير نوشترا مي فرد موفّقيت، تابع قابليت يا )1980(1و گورمن) 1985(نس يبه عقيده

( ) [ ( ), ]i i i iQ X f C X Z  
ت تابعي است كه كاالها را نسبت به وضعيf .استX يقابليت فرد با قيد منابع داده شده Qطوري كهه ب

بردار  iZت بودجه و محدوديX .است Cط فردبردار كاالهاي انتخابي توسiX .كندها ترسيم ميموجود آن
   عوامل محيطي و اجتماعي كه تبديل منابع دردسترس را به ستانده تحت تاثير قرار  يعني مربوط به شخص است

  .دهدمي
 ,Sen).استاز منابع مالي و ديگر عوامل محيطي و اجتماعي متاثّر  انساني يا قابليت يسرمايه ،مدل قابليتيدر 

1985; Gorman, 1980)   
تواند به عنوان انساني از قبيل آموزش مي يدر سرمايه فردگذاري دهد كه چگونه سرمايه، نشان مي)2008(شيلر

شيلر، پيشرفت تحصيلي عامل اصلي توزيع فقر  يبه عقيده. سازوكاري قدرتمند، توزيع فقر را تحت تاثير قرار دهد
نيل . ت از فقر برخوردارندتري براي برون رفكنند از شانس بيشگذاري مياشخاصي كه در آموزش سرمايه. است

و  هداشانس افراد براي استخدام را افزايش د انجاميده،وري و درآمدهاي باالتر تواند به بهرهبه تحصيالت باالتر مي
  . اخراج از شغل را به تاخير اندازد

پيشرفت تحصيلي مانندها قابليت اشخاص يا عملكرد آن معتقدند، )2008(و شيلر) 2002(، دارلينگ)1985(نس 
  .قرار گيرد ت مالي افراد يا خانوادهتي، محل اقامت و وضعيجنسي و نابرابري نژادي تحت تاثيرتواند مي

                                                 
1 Gorman 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 



٣٩ 
 

 
 

. هاي رشدي كودكان رابطه وجود داردخروجي دهد ميان سطح درآمد خانوار ونشان مي هاي انجام شدههمطالع
تواند به ضعف در پنج سال اول رشد كودك مي) دياقتصا محروميت(، معتقدند فقر)1998(1دانكن و ديگران

به  ،هاي درآمد خانوارها در آمريكاها با استفاده از مطالعات پويائيآن. شناختي كودك منجر شود بدني و روان
اي دهد كه رابطهنتايج مطالعه نشان مي. اندپرداخته ميان درآمد و اتمام دوران تحصيل كودكان يبررسي رابطه

  . داردوجود كودكي  يها در اوان و ميانهدرآمد خانوار و توانائي كودكان و پيشرفت تحصيلي آن قوي ميان
دهد كودكان فقير آمريكا نشان ميغير و كودكان فقيرروي ، بر )1997(2گانو بروكس دانكن يمطالعه

چنين نتايج هم .شوندمي رشديهاي يادگيري و فقير دچار ناتوانائيغيركودكان  بار بيشتر از 3/1خانوارهاي فقير
كودكان  و است فقير بودهغيردو برابر كودكان  1994دهد كه نرخ ترك تحصيل كودكان فقير در سال نشان مي

  .شوندميروبرو رفتاري  مشكالتفقير با غيرتر نسبت به كودكان بار بيش 3/1فقير 
ت به آموزش هاي اقليسوم دسترسي گروه يك علّتدهد ، نيز نشان مي)2004(و هرست )2008(شيلر يمطالعه

- دانش فقرا، احساس انزوا و انقياد اين قبيل ياي به امكانات مدرسهاين مورد تا اندازه. پست، تبعيض نژادي است

دوران تحصيل خود  موفّقيتگردند كمتر با ل تبعيض نژادي ميت كه متحمآموزان اقليدانش. آموزان بستگي دارد
كند تا كودكانشان را در مي ها را مجبورآن ،هاي مالي خانوارهاي فقيرمحدوديتچنين هم. دكننسپري ميرا 

. تحصيالت باالتر برآيند يتوانند از عهدهدليل فقدان منابع مالي نميه ها بآن. كنند ثبت ناممدارس زير استاندارد 
به همين دليل . دچار مشكل شوند شان نيزكودكان... خانوارهاي فقير ممكن است در تامين لباس مدرسه، ناهار و

   .كنند، گرايش بيشتري به ترك تحصيل پيدا مينامناسباقتصادي و اجتماعي  يآموزان با پيش زمينهدانش
 فراگيريبه  تر، بيشزنان. كنداشتياق آموزشي و تحصيلي زنان را محدود مينيز  تي و انتظاراتهاي جنسينقش
اي كه مطالعه. گيردمحل اقامت قرار مي پيشرفت تحصيلي نيز تحت تاثير. شوندتشويق ميداري خانه مرتبط با علوم

نشين تاقلي هايدهد كه مكانتمندان انجام شده نشان ميوبر روي امكانات تحصيلي فقرا و ثر 3از سوي كوزول
   (McIntyre, 2002).فاقد امكانات الزم براي تحصيل مناسب است

. سازدفقدان فرصت و رضايت، فقرا را براي خروج از فقر دچار مشكل مي معتقد است ،)1996و  1987(4ويلسون
دهد نشان مي نتايج. كندهاي ويلسون را تاييد مييافته ،)2000(5صورت گرفته از سوي رانكين و كوان يهمطالع

                                                 
1 Duncan et al. 
2 Duncan and Brooks-Gunn 
3 Kozol 
4 Wilson 
5 Rankin and Quane 
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اي قوي ميان رابطهين چنهم. كه برخي عوامل اجتماعي و اقتصادي با نرخ ترك تحصيل كودكان ارتباط دارد
ت و محل جغرافيائي اقامت و نرخ ترك تحصيل از مدرسه وجود دارددرآمد، نژاد، سن، جنسي.   

 

  ياجتماع تيمحروم فقر) 3- 2-3-1

تي است كه به موجب آن فرد از فرصتمحروميت اجتماعي وضعيعاديهاي تهاي مشاركت در فعالي 
  (Silver & Miller, 2002).گرددمحروم مي _خواه تمايل به مشاركت داشته باشد يا نداشته باشد _شهروندي

سيلور و  .كندمي ل مشاركت و دسترسي به منابع نظارهمحروميت اجتماعي، فقر را از منظر تنزّ ينظريه 
چند . پويا، ضمني و نسبي عدي،چند ب: كنندطور خالصه چنين توصيف ميه اجتماعي را ب محروميت ،)2002(1ميلر

هاي اجتماعي و محروميت در اقتصاد به شكل يكه تجربه به اين معني استعدي بودن محروميت اجتماعي ب
  .افتداتّفاق ميسياسي 

                  هاي شغلي برابر در بازار كار برخوردار دهد كه افراد از فرصترخ مي زمانيمحروميت اجتماعي 
 به اقتصادي  تاين نوع محرومي. گردندمحروم مي ،وقتي مردم بيكار مي شوند، معتقد است )1995(سيبِ. نباشند
   م محروم از دستيابي به درآمد خوب و منظّ او راشخص از بازار كار محروميت  براي مثال. انجامدمي فقربروز 

اجتماعي  يهتواند به از دست دادن طبقبيكاري مي يتجربهاز سوي ديگر . دهدميبه سمت فقر سوق  كرده و او را
  .فرد بينجامد

هاي قومي تزنان و اقلي از قبيلن هاي معيدهد كه گروهسياست، محروميت اجتماعي هنگامي رخ مي يدر عرصه
  . و نژادي از بخشي از حقوق سياسي خود محروم شوند

. كندعلّي ميان ابعاد متفاوت محروميت تاكيد مي يچنين بر رابطهاجتماعي هم محروميتعدي چند ب يجنبه
اجتماعي بر فرآيند و  رويكرد محروميتبرخالف رويكرد پولي و قابليتي كه متمركز بر عناصر محروميت هستند، 

ها محروميتاجتماعي به اين معني است كه برخي  محروميتفرآيند پوياي . تمركز دارد محروميتآمدهاي پي
تر و وضعيت بيش محروميتتواند مي خود ي، كه به نوبهشوند محروميت منجرل ديگري از شكاتوانند به اَمي

فقدان درآمد مالي از فقدان شغل و انزواي اجتماعي نشات گرفته و  ،براي مثال .نامساعدتري را به دنبال داشته باشد
 .ر از حال و آينده استثّمتا محروميتدهد كه اجتماعي نشان مي محروميتهاي پوياي ويژگي .يابدرشد مي

(Laderchi, Saith and Stewart, 2003)  

                                                 
1 Silver and Miller 
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  انزواي اجتماعي، طرد،  ناشي ازاجتماعي  محروميتست كه ا اجتماعي نيز بيانگر آن محروميتمفهومي  يجنبه 
ن استعدم حمايت و عدم پذيرش از سوي گروه ها يا مردمي معي.(Rank, 2004) 

اين . شودمي اروپا استفاده يحاديههاي اجتماعي اتّاجتماعي به شكلي گسترده در سياست محروميتمفهوم امروزه 
طوركامل يا ناقص از ه ها بكند كه افراد يا گروهاجتماعي در قالب فرآيندي نگاه مي محروميتحاديه به اتّ

 محروميترا به عنوان فقر % 50ف كمتر از قابل تصرّ يسرانه اروپا درآمد يحاديهاتّ .اندمشاركت محروم شده
 (Atkinson, 2002).اجتماعي در نظر گرفته است

 محروميتاجتماعي، فقر  محروميت در موردگرفته در كشورهاي اروپاي غربي تجربي صورت اتتر مطالعبيش
بيكاري يا  ها،همطالع ناي (Saith, 2001).گرفته اند اجتماعي را در قالب درآمد نسبي يا سطح بيكاري در نظر

 (Josson, 1999; Paugam, 1996) .داننداجتماعي در ارتباط مي محروميترا با ابعاد مختلف  متوسطدرآمد 

هاي ويژگي المللي بر روي درآمد،بين اتمطالع ي، پايگاه مفيدي را براي مقايسه1درآمدي لوگزامبورگ اتمطالع
صورت نيمي ه ، فقر باين پايگاه اساس تعريف بر. كرده است شناختي، نابرابري، بازار كار و مخارج فراهمتجمعي

با . در نظر گرفته شده است) كه دقيقاً وسط توزيع درآمد قرار گرفته خانواري(متوسط از درآمد واقعي يك خانوار
     ي كشورش باشد فقير تلقّ يسرانه درآمد متوسط% 50او كمتر از  ياين تعبير شخصي كه درآمد تعديل شده

  :طوري كهه ب. شودمي تعديل ي اقتصاديسازمان همكاري توسعهي هدرآمد خانوار نيز با استفاده از روي .شودمي
  

  

تعداد  bخانوار،تعداد سرپرست  aدرآمد خانوار، كلّ Hخانوار، يدرآمد تعديل شده Wدراين رابطه،
  (Mass & Wiepking, 2004).تعداد كودكان استc بزرگساالن و

  
  ياجتماع تيمحرومفقر  يكنندهنييتع عوامل

و بستگي  شودميدرآمد بكار گرفته  متوسطاجتماعي در قالب  محروميتتر ذكر گرديد، فقر طوركه پيش همان
طت افراد و به موقعيطشخص يا خانواري كه درآمدش زير . درآمد گروه يا جامعه دارد متوسدرآمد گروه  متوس

درآمد را  متوسط ،اجتماعي محروميتتحقيقات صورت گرفته بر روي . شودي مييا جامعه قرار گيرد، فقير تلقّ
 (Atkinson & Hills, 1998).كنندمي اجتماعي عنوان محروميتپروكسي مناسبي براي تحليل فقر 

                                                 
1 Luxembourg Income Study(LIS) 
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او،  يبه عقيده. مالي نيست موفّقيتاطمينان بخش  ،، معتقد است كه مشاركت فردي در بازار كار)2008(شيلر
درآمد  .كنند ولي نابرابري درآمدي وجود داردمي اگرچه اشخاص با شرايط آموزشي مشابه در مشاغلي مشابه كار

اقامت  ت و محلّكاري، آموزش، نژاد، جنسي يطبيعت شغل، سن، تجربهچون  يددتععوامل مواقعي كارگران به 
كساني  ،پوستانت به ويژه زنان يا سياههاي اقليدهد كه زيرگروه، نشان مي)2001(1تحليل جاسن .بستگي دارد

  .شوندهستند كه احتماالً از لحاظ اجتماعي محروم مي
به  1980و  1970 ي، در هشت كشور اروپايي در اواخر دهه)1998(2هيلزمطالعات انجام شده توسط اتكينسون و 

  . بين آن دو وجود دارد يمثبت دهد كه ارتباطميان فقر درآمدي و بيكاري نشان مي يمنظور ارزيابي رابطه
اسبه محكشور آمريكا  1971تا  1955هاي ، اثرات بيكاري بر فقر را با استفاده از داده)1997(3گاندرسون و كان

  .دهد كه نرخ فقر با كاهش درآمد افراد فقير افزايش يافته استمي ها نشانآن نتايج. كردند
دهد كه تغييرات در درآمدهاي فردي ناشي از گرفته بر فرآيندهاي بازار كار نشان ميمطالعات اخير صورت

به مشاغل كارمند . غل هستندر از ديگر مشامدتچنين برخي مشاغل پردرآهم. هاي افراد و نوع شغل استويژگي
گيرد تا مشاغل مي هاي بهتري صورتپرداخت ،دفتري مندان، مديران فروش و كاري، از قبيل كارگران فن4ّدفتري

هاي بهتري دارند غيركشاورزي نيز پرداختي ارگرانك. رانندگان حمل و نقل وكارگران صنعتي، : مانند5كارگري
  . كننداً دستمزدهاي كمتري دريافت ميمدتع كارگران كشاورزي. گران خدماتارتا ك

نابرابري شغلي  مهم ين هستيم بايد به نكتهعيمها براي دستيابي به اقالم شغلي وقتي به دنبال تفاوت در زيرگروه
تري نيز بيش يتري دارند، احتماالً از درآمد ساالنههائي كه به مشاغل دفتري دسترسي بيشزيرگروه. ه كنيمتوج

   (Schiller, 2008).برخوردارند
تري ها تمايل بيشاي ساخت يافته كه به برخي گروهاجتماعي، نظام اجتماعي به گونه محروميت ياساس نظريه بر

   اي ساخت يافته كه دهد كه نظام اجتماعي آمريكا به گونه، نشان مي)1957(6رتونم يمطالعه. دهدنشان مي
ي اين انديشه كه نظام اجتماعي او معتقد است كه حتّ. كندمحدود مي عابي به منابي را در دستيهاي معينّگروه

ه تواند آزادانه و باين ايده كه هركس مي( 7هايي را جهت دستيابي به روياي آمريكاييفرصت ،آمريكا براي همه

                                                 
1 Josson 
2 Atkinson and Hills 
3 Kuhn and Gunderson 
4 White Collar Jobs 
5 Blue Collar Jobs 
6 Merton 
7 American Dream 
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هايي كه جهت دستيابي به گروه كند، بهايجاد مي)آمريكا به ثروت دست يابد يمتّحدهدر اياالت  يطور مساو
  . منابع اقتصادي و دستيابي به اهدافشان محدود شده اند، آسيب زده است

دهد كه زنان و سياه پوستان كمتر از مردان و همكاران سفيد پوست خود دستمزد ، نشان مي)2008(شيلر يمطالعه
    ، نشان 2008آمريكا در سال  يمتّحدهگزارش سرشماري منتشر شده از سوي ديوان اياالت .كننددريافت مي

كارگران . انددستمزد كمتري دريافت كرده ،دهد كه زنان از مردان هم سطح خود از لحاظ شغلي و تحصيليمي
با مطالعه در  نيز ،)2005(1فرانچك .اندسفيد پوست نيز دستمزد بيشتري نسبت به همكاران خود دريافت كرده

  .انددرآمد بيشتري نسبت به زنان برخوردار بوده متوسطاز دهد كه مردان مورد آمريكا نشان مي
  تفاوت دستمزد زنان و مردان در مشاغل مختلف): 2- 2(جدول

  زنان مردان شغل
  دالر 47500 دالر75500 مديريت و تخصصي

  دالر 36593 دالر38823  ساختمان
  دالر 26166 دالر35504  خدمات

  دالر 23621 دالر27854 كشاورزي، جنگلباني و ماهيگيري
  US Bureau of Census, 2008: ماخذ

  تفاوت دستمزد زنان و مردان در نژادهاي مختلف): 3- 2(جدول

  زنان مردان نژاد
  دالر 36398 دالر50139  سفيد پوست
  دالر 31035 دالر35652  سياه پوست
  دالر 25454 دالر29239  اسپانيولي

 US Bureau of Census, 2008: ماخذ

پولي، قابليتي و محروميت (هر سه نوع متفاوت فقرتوان گفت كه توجه به مطالب ذكر شده، به طور كلّي ميبا 
كه سه  ددهبرخي شواهد تجربي نشان مي. گيرندمي گيري فقر در نظر، فروض متفاوتي را پيرامون اندازه)اجتماعي

  (Laderchi, Saith and Stewart, 2003) .كنندطور يكسان شناسائي نميه افراد فقير را ب مذكور،معيار 
صورت واحدهاي مجزا در يك اقتصاد ه ب را فشانطور مقايسه، اساساً فقر پولي خانوارها يا افراد و منابع در تصرّه ب

هاي فقر قابليتي به لزوم دستيابي سطح قابليت. بر افراد تمركز دارد تا كاالها نيز فقر قابليتي. گيردن در نظر ميمعي
به افراد فقير به عنوان افراد مستقل در يك نظام  ،هردوي فقر قابليتي و پولي. كندافراد نسبت به رفاه يا فقر تاكيد مي

 ت فقراجتماعي وضعي محروميتپولي و قابليتي،  دو رويكردبرخالف  (Saith, 2001).كنندبازار آزاد نگاه مي
پذيري افراد يا خانوارها اجتماعي، آسيب محروميتفقر . كندمي بررسيط نسبي افراد يا خانوارها را در يك شراي

                                                 
1 Fronczek 
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كه فقر قابليتي و  جائيبنابراين از آن. كندتر شناسايي ميدر ارتباط با منابع فردي و هم اجتماعات بزرگهم را 
- اجتماعي به آزمون ويژگي هاي ساختاري جوامع و گروه محروميتكنند، مي ط محيطي فرد تمركزيپولي بر شرا

برخالف رويكردهاي پولي . هاي معطوف به فقر الزم استبراي سياست ،رويكردهاي فقر يمقايسه .پردازدمي ها
 ,Laderchi) .آمد هاي فقر متمركز استها، علل، فرآيندها و پياجتماعي بر بنيان محروميتو قابليتي، رويكرد 

Saith and Stewart, 2003) 

هـاي تجربـي   ت در توافقمحدوديولي سياست و تحقيق است  يفقر پولي پارادايم غالب در عرصه اگرچه رويكرد
زيرا فقر قـابليتي و پـولي اساسـاً    . تر از ديگر رويكردهاستحاكي از آن است كه اين رويكرد به غلط معياري دقيق

  . هاي گروهي دارندهاي رفاهي نيز اغلب تمايل به ناديده انگاشتن ويژگيفردگرا هستند و سياست
  

   فقر يهاهينظر) 2-3-2
ها را نسبت به كاهش فقر تحت هاي رفاهي دولتهاي متفاوت پيرامون فقر، سياستهاي گذشته، انديشهسالدر 

ت زيادي در روشن ساختن ، معتقد است كه درك علل واقعي فقر از اهمي)2001(1رانك. تاثير قرار داده است
 يتوان به سه دستهرانك، ادراك ما در مورد علل فقر را مي يبه عقيده. فقر برخوردار استهاي ما پيرامون انديشه

  . ي تقسيم نمودكلّ
 عوامل ساختاريو  عوامل فردي، عوامل محيطي و فرهنگي. 

 

  يعوامل فرد) 1- 2-3-2

فقر، فقر را ناشي از ي فردگرايي هاي نظريهبرخي شاخه. ي فردگرايي فقر، افراد مسئول فقر خود هستنددر نظريه
  . 2دانندكه البتّه اين فرضيه رد شده استهاي ژنتيكي از قبيل هوش ميويژگي

ي توانند از دام و تلّههاي بهتر ميتر و انتخابكار معتقدند كه افراد فقير با كار سختنظريه پردازان سياسي محافظه
  . فقر فرار كنند

                                                 
1 Rank 

گيري زمين دهد، نابينائي،ي اصلي بسياري از فرقه هاي مذهبي را تشكيل ميدكترين مذهبي كه ثروت را با رحمت خداوندي برابر انگاشته و هسته 2
 (Weber, 2001).پنداردها مياي از سوي خداوند براي افراد يا والدين عاصي آنهاي فردي را تنبيهيا نقص
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 .ايجاد فرصت براي همه ينظامي با انديشه .ريشه در باور نظام بازار آزاد دارد فقر فردگرايي ينظريهبه طور كلّي 
- مراقبت غذا، مسكن و :در قبال نيازهاي اساسي، مانندافراد  پذيريو مسئوليت كوشيسختتر بر ، بيشاين نظريه

  (Rank, 2004).كندمي هاي سالمت تاكيد
 هاآن زيستي هايتقابلي ها وافراد ناشي از توانائي موفّقيتقر يا ف يتجربه 1داروينيسم اجتماعي ينظريهبر اساس 

   .ستا هاانتخاب طبيعي و تكامل زيستي انساني انديشه يداروينيسم اجتماعي بسط يافته .است
اسپنسر  .كرده اندفقر استفاده  يهاستدالل علّت اوليدر  3انتخاب طبيعي چارلز داروين ي، از نظريه2اسپنسر و سامنر

رقابت افراد با  يمعتقدند كه زندگي اجتماعي تجربه _است كرده اشاره) 2006(مزيج كه طورهمان _و سامنر
بهتر زندگي  ترنسبت به افراد ضعيف قادرند ترتوانا ها افرادآن يبه عقيده. هاي متفاوت استها و توانائيويژگي
و محتوم  سرنوشت طبيعي افراد ناتوان رات فقر وضعي كرده، زيراها دولت را از دخالت در فقر افراد منع آن. كنند
   .دانندمي هاآن
  
  يو فرهنگ يطيعوامل مح)  2- 2-3-2

مفاهيم فرهنگ فقر و انزواي اجتماعي چارچوبي را براي توضيح چگونگي ايجاد فقر و ماندگاري آن در برخي 
. تاثير محيط سكونت افراد در فقر است يبازگوكنندهعوامل محيطي و فرهنگي . كندها فراهم ميها و گروهمحيط
هاي آن را ويژگي د تا فقر وكراو تالش . دنمورا مطرح  "فرهنگ فقر"لين شخصي بود كه اصطالح ، او4لوئيس

لياقتي فرد بي يفقر نتيجه ، معتقد است)1996(لوئيس. توضيح دهد "5خرده فرهنگ"يك فرهنگ و يا  در قالب
   .شوندميبزرگ تري است كه كودكان فقير در آن فضاي اجتماعي و فرهنگي بزرگ نيست، بلكه حاصل

هاي رفتاري رمباورها و نُ ،ه فقرا و ثروتمندان از الگوهاي ارزشيك شده بنااين فرض  فرهنگ فقر بر ينظريه
  . است ط با فقرها در ارتبان آنمذكور علّت فقر فقرا رفتارهاي معي ياساس نظريه بر. متفاوت برخوردارند

گيرند و در مقابل رفتارهاي ريزي براي آينده را ياد نميكردن و طرحمعتقد است كه فقرا سخت مطالعه ،لوئيس
چرا . شودنسل به نسل منتقل مي ،او فرهنگ فقر يبه عقيده. كنندو غير عقالئي پول خرج مي كردهخطر جنسي پر

تر، كامالً بيهوده استكه آرزوي زندگي بهتر و خواستن چيزهاي بيشآموزند ليه ميكه جوانان از همان سنين او .
  )1376گيدنز، .(شوندخود مي يتسليم زندگي فقيرانه ،تقديرگرايانه يها با روحيهدر عوض آن

                                                 
1 Social Darwinism 
2 Spencer and Sumner 
3 Charles Darwin 
4 Lewis 
5 Subculture 
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او معتقد بود بدون فرهنگ فقر، شخص . گذاشت، به جوانب مثبت فقر واقف بود و بر آن صحه مي)1353(لوئيس
در واقع لوئيس براي فرهنگ فقر . تواند در شرايطي كه براي او وجود دارد به زندگي ادامه دهدي ميفقير به سخت

م كنند و دواين فرهنگ خود را با شرايط عيني فقر سازگار مي يكه افراد به واسطهل آناو. دو كاركرد قائل بود
   .دهندد واكنش و مقاومت نشان مياز خو ،كه به كمك اين فرهنگ در مقابل فرادستي و تحقير طبقاتآن

ي خود بسط و گسترش داده و فرهنگ فقر را در نظريهي ، فرضيه_اشاره كرده است 2طور كه نشهمان_1موري
هاي حمايتي، او معتقد است سياست. دهدهاي رفاه را مورد انتقاد قرار ميهاي حمايتي دولتاز اين طريق سياست

 يها و در نتيجه زائل شدن انگيزهفقرا به اين قبيل كمك يباعت اتكاء بيش از اندازههاي رفاهي، از قبيل مستمري
در  "فرهنگ وابستگي"حمايتي، فرهنگي را تحت عنوان  يدر واقع اين شيوه. شودكار و پيشرفت در اين قشر مي

مينه را براي بازتوليد فقر چنين زهم. دهدمي كار را كاهش يپذيري و انگيزهميان اين قشر بسط داده و مسئوليت
رفتار فقرا تاكيد داشته و در اين راستا از منظر يواسطهه موري مانند لوئيس بر بازتوليد فقر ب. سازدا ميمهي   
او معتقد است در . كندبحث سواري مجاني فقرا از امكانات حمايتي را مطرح مي "3انتخاب عقالئي ينظريه"

آن هيچ نوع اخالق  يابندكه درها در فرهنگ فقري پرورش ميي دولتي، خانوادههاوابستگي به حمايت ينتيجه
  )1384نش، .(4پذيري در قبال كار و خانواده وجود نداردمسئوليت

ت در فرصت، علّت فقر را محدودي ينظريه. شكل گرفته است 5فرصت ينظريه ،در واكنش به فرهنگ فقر
فرصت، نظام  ياساس نظريه بر .داندها در مقايسه با ثروتمندان ميبه فرصت فقراانساني و دستيابي  يسرمايه

  . كندمي هتر توجها بيشبرخي گروه موفّقيتاي ساخت يافته كه به اجتماعي به گونه
                                                 
1 Murry 
2 Nash 
3 Rational Choice Theory 

 1978، در سال )1996و1987( لسونيو. است گرفته شكل "خاص محالّتفقراي "فرهنگ عنوان با يديجد مفهوم فقر فرهنگ كنار در ٤
فقر اهميت  يكنندهاخير، تبعيض نژادي در آمريكا به عنوان عامل تعيين يكند كه در چند دههنكته اشاره مي، به اين "افول اهميت نژاد"دركتاب

اي كه در او در پاسخ به ادعاهاي موردي و براساس پژوهش گسترده. باشندكننده ميخود را از دست داده و اين عوامل اقتصادي هستند كه تعيين
      ويلسون در. كنداقتصادي و اجتماعي تبيين مي يشرايط موجود در مناطق فقيرنشين را به عنوان يك پديده شهر شيكاگو انجام شده است،

دهد كه در واقع ياي محالّت فقيرنشين تحليل كرده و نشان مهاي خود عوامل اقتصادي و اجتماعي را در ارتباط با امكانات فضاي منطقهبررسي
 "فقراي محالّت خاص"او از تعبير. متوسط از اين محالّت منجر به فروپاشي اجتماعي اين محالّت شده است يقهخروج سياهان و سفيدپوستان طب

اي قائل بررسي هاي ويلسون به جهت اهميتي كه براي عوامل فضائي و منطقه. كنديموجود در مناطق استفاده م يمحروميت چندگانه حيتوض يبرا
  . تعبير گردد "رخش فضائيچ"تواند به نوعيشده است مي

طبقات  لسون،يو يدهيبه عق. دهديم حيطبقات فرودست را توض انيرفتار منحرف م وعيو ش ياجتماع ي، اثر انزوا"فقراي محالّت خاص"فرهنگ
 نيا. گردنديم ليمتما يمنف ياجتماع يبه رفتارها ياقتصاد يهاشده و در فقدان فرصت يو نُرم منزو ياز رفتار عاد يفرودست از لحاظ اجتماع

  . سازديفقر را مشكل م تيرفتارها خروج طبقات فرودست از وضع
 
5 Opportunity Theory 
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يافته كه گروهاي ساخت، معتقد است نظام اجتماعي آمريكا به گونه)1957(1رتونمني را در دستيابي به هاي معي
هايي را براي مردم در فرصت متّحدهاو بر اين باور است كه اگرچه ساختار اجتماعي اياالت . كندبع محدود ميمنا

ت هاي محروم از مزاياي اجتماعي داراي محدوديكند، ولي گروهآمريكايي فراهم مي يراستاي دستيابي به رويا
  .هستند منابع اقتصادي جهت دستيابي به اهدافشان

تر بيشرا  فقرافقر،  فرهنگ ينظريه به اين دليل كه، نيز )2003(3و ماندل و شرام) 2004(رانك ،)1971(2گانز
و ) 1971(گانز يبه عقيده .اندداده مورد انتقاد قرار، اين نظريه را داند تا نيروهاي اجتماعيسئول فقر خويش ميم

اغلب بر نواقص فقرا متمركز است  _سياستمداران يمورد استفاده _4مقصر پنداشتن قربانيي ، نظريه)2004(رانك
  . فقر يتا علّت اوليه

 يسرمايه. داردافراد  فقر ترين تاثير را بربيشانساني  ي، معتقدند كه سرمايه)2004(و رانك) 2002(5دارلينگ
به . قر مواجه سازدتواند افراد را با خطر فمي فقدان آنو  كردهر داري درآمد افراد را متاثّطور معنيه انساني ب
در بازار كار تري پذيري بيشاز رقابتانساني باالتر  ي، افراد با سرمايه)2002(و دارلينگ) 2004(رانك يعقيده

  .انساني هستندي هايي كه فاقد سرمايهتا آن برخوردارند
  
 يعوامل ساختار) 3- 2-3-2

در . روندفقر به شمار ميي مل توضيح دهندهاساختارهاي اقتصادي و اجتماعي عوي عوامل ساختاري، در نظريه
  كند كه به افزايش فقر داري شرايطي را ايجاد ميكه سرمايه وجود دارداستدالل اين عوامل ساختاري ي زمينه
بررسي  كوشي،سختمانند مهارت و  ،هاي فردي، ساختار اقتصادي را فارغ از تالش)2000(6بيگلي. انجامدمي

  .ها فقير اين كشور استميليون يكنندهآمريكا توجيه يمتّحدهاالت يساختار اقتصادي اكه  كرده و معتقد است
ت اجتماعي، علّ محروميتهاي بازاركار و معتقدند كه نظريه _دو نظريه پرداز كاركردگرا_)1945(7ديويس و مور

اساس  بر ،نهاي معيا گروهمردم ي مياننظريه به توضيح فقر در اين . كنندتر روشن ميت ساختاري فقر را بيشعلّ
دستمزدهاي نيروي  در فقر و نابرابري اقتصادي ناشي از تفاوت معتقدند هاآن. پردازددستمزدهاي كارگران مي

  .كار است

                                                 
1 Merton 
2 Gans 
3 Mandell and Schram 
4 Blaming-the-Victim Ideology 
5 Darling 
6 Beeghley 
7 Davis and Moores 
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ها كاركردها آن يبه عقيده. كنندارزيابي مي چون مهارت و دانش را مهم ،هاكاركرد برخي مقولهر، ديويس و مو
تو موقعيبر اين  هاآن .نيازمند مهارت و دانش است تر،اثربخشي بيشني در جامعه وجود دارد كه براي هاي معي

افراد تحت آموزش و هاي آموزشي است مستلزم گذراندن دوره ،به مهارت و دانش افرادتبديل استعداد  باورند كه
هايي چون دستمزدها يا امتيازات قمشومردم بايد از طريق  لذا. بپردازند آن را فرصت يها بايد هزينهاين دورهدر 

آن را خواهد  يصورت جامعه هزينهاين در غير. فرصت تمايل پيدا كنند يشوند تا به پرداخت هزينه تشويقباالتر 
. فرصت پرداختي خواهد بود يآموزش و هزينه يمتناسب با هزينه ،دستمزد نيروي كار ،در اين حالت. پرداخت

(Davis & Moore, 1945)  
توانند براي كسب كند كه بازار نسبتاً باز و آزاد است و در آن افراد مينئوكالسيك بازار كار فرض مي ينظريه
هم ها وتموقعييبه عقيده. با يكديگر رقابت كنند هاهاي وابسته به توانائيتچنين موقعي و  )2004(رسته

در  شانكنند كه به مردم به نسبت مشاركتاستدالل ميهاي نئوكالسيك بازار كار چنين نظريه، )2001(1گاسكي
 ،كنند كه آموزش افراد، يادگيري، مهارت و هوشها استدالل ميعالوه بر اين آن. شودجامعه پاداش داده مي

تر مشاركت كنند، هرچقدر افراد در بازار آزاد بيش. بازار آزاد هستند يوري در جامعهبهره بسيار مهم عناصر
بازار  يجامعه ها درتها عرضه و تقاضاي متفاوت موقعيآني به عقيده. تري نيز دريافت خواهند كردشپاداش بي

  . كنندتجربه مي را برخي افراد فقر علّتعلّت نابرابري درآمدي است و به همين  ،آزاد
پردازان بازار كار نظريه .استقرار گرفته دوگانه  كار بازار يمورد انتقاد نظريه ،كار نئوكالسيك بازار ينظريه

- نظريه. است كار كند پردازان نئوكالسيكنظر نظريهطور كه مد تواند آندوگانه بر اين باورند كه بازار آزاد نمي

هاي فردي تتر موقعيبيش وجود دارد كه رقابتي يدر جامعه يكه عوامل ديگر معتقدند ،دوگانهكار پردازان بازار 
اغلب در كاهش  ،هاي آموزش و يادگيريبرنامه معتقدندها آن. دهدحت تاثير قرار ميو درآمدهاي جامعه را ت

عملكرد  بازار  ،تي در بازار كاركنند كه تبعيض اقليعالوه بر اين استدالل مي. خورندنابرابري و فقر شكست مي
 علّتمگوني زياد ميان كارگران كه ناه معتقدندچنين اين نظريه پردازان هم. كندر ميمتاثّبه طور منفي آزاد را 
  . مدي مدل بازار كار استآناكار

كند اختالف درآمد مي ادعا، )2004(رسته. تي و نژاد استدر قيمت نيروي كار، برتري جنسي مهم يمالحظه
نشاننيز ، )2007(2و آلكاير) 2002(دارلينگ .ت و نژاد استافراد ناشي از تفاوت در عوامل اجتماعي چون جنسي 

ران اجتماعي مانند برخي مفس. اي علّت شكاف درآمدي استانساني تا اندازه يدهند كه تفاوت در سرمايهمي

                                                 
1 Hurst and Guskey  
2 Alkire 
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ها و نهادهاي اجتماعي ايجاد و د كه توسط سياستندانهاي عادي ميساخت ي، نابرابري را نتيجه)1992(1فيشر
افتادگي، ساختار و  ت، ازكارنژاد، جنسي :مانند ،نمعي شناختيتهاي جمعياين ويژگي عالوه بر. اندحمايت شده

عد خانوار، محل سكونت و سنب، فقر را افزايش و يا كاهش دهند ابتال به توانند خطري هستند كه ميعوامل مهم .
تر بيش خانوارهاي پرجمعيت و هاتاقلي سرپرست، زنان،هاي تكي نرخ فقر در ميان خانوادهطوركلّه ب

 (Rank, 2004).است

اي دارد و ارزش كاال به نسبت نيروي كار بكارگرفته ارزش مبادله ، معتقد است كه هر كااليي)1932(2ماركس
      همان قانون عمومي كه قيمت كاالها را نسبت به دستمزد يا قيمت نيروي كار تنظيم . شده در آن توليد است

  . كندمي
در حالي . كندمي نيروي كار همانند يك هنجار خيالي رفتاربا ست كه ا ماركس اين يهاي نظريهيكي از ضعف

تري را براي خود در نظر و پاداش بيش كردهدار توزيع نظام پاداش را كنترل ، سرمايهداريسرمايهدر اقتصاد  كه
  (Calhoun et al, 2002).گيردمي

-طور معنيه ب را داريسرمايه نظامپذيري اقتصادي نيروي كار در آسيب ،سازيماركس، رشد صنعتيي به عقيده

ت اجتماعي دو مفهومي هستند كه در عقايد استثماري و محروميدر اين زمينه، . داري افزايش داده است
اندفقر مورد استفاده قرار گرفته يهكشورهاي صنعتي براي توضيح علل اولي.(Bessie, 1995) 

ت اجتماعي جايگزين محرومي يگذشته نظريه يدر چند دهه ،انقالب صنعتيدر مفهوم استثمار ي استفادهپس از 
  .گرديد مطرحصنعتي  كشورهايت اصلي فقر در به عنوان علّ گرديده و استثمار

 او .انجامدبه افزايش فقر مي )ت اجتماعيمتقابالً با محرومي(دهد كه تجربه و تكرار استثمار، نشان مي)1995(سيبِ
  .اجتماعي ممكن است استثمار كارگران در بازار كار را تقويت كندت محروميي تجربه معتقد است

در طي انقالب صنعتي، تقاضاي . كارگران توضيح داده است از طريق اصطالح استثمار راماركس انقالب صنعتي  
 ،ستنددانخود مي از آنداران عوامل توليد را ماركس سرمايه يبه عقيده. زيادي براي نيروي كار فقرا وجود داشت

ت فقر كند كه وضعيمي او تاكيد. دادندداران اجاره ميكه كارگران نيروي انساني خود را به سرمايه در حالي
 يماركس معتقد است كه اگرچه كارگران هسته. ن استادارها از سوي سرمايهكارگران ناشي از استثمار آن

داران سرمايه ، سودي اوبه عقيده .كنندمي داش دريافتكم پا بسيار اما دهند،ي را تشكيل مياصلي توليد هر صنعت

                                                 
1 Fischer 
2 Marx 
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به نسبت توليدات مازاد ايجاد شده توسط كارگران  هاآن توليد كارگران و مقدار سود 1مشتق از سودهاي مازاد
 (Gusky, 2001; Hurst, 2004).است

از (شدن 2كارگران يا ناانساني داران ثروت و مازاد بيشتري را از طريق استثمارسرمايه ، معتقد است)1932(ماركس
كارگر به سطح يك "ناانساني شدن كارگران را از طريق مفاهيمي چون  او. كنندمي انباشت هاآن) خود بيگانگي

       توضيح  "توليد او نسبت معكوس دارد يبدبختي كارگر با قدرت و اندازه"كه و يا اين "كندمي كاال نزول
   .دهدمي

كااليي كه كارگر  قدرچ هر .وردآيك كاال پايين مي حد داري ارزش كارگر را تاسرمايه ي ماركس،به عقيده
كارگري كه توليد .شودبيشتر مينيز ميزان از خود بيگانگي نسبت به كاالي توليد شده  ،باشد تركند عظيمتوليد مي
 ،گذشتهدر  .كندكاال و محصول نهايي احساس وابستگي نمي نسبت به كلّ ،از كاالست يكوچك ءجزي كننده

داري دانست ولي در نظام سرمايهق به خود ميفرد از ابتدا تا انتهاي توليد حضور داشت و محصول نهايي را متعلّ
شودكارگر خارج مي دستيابد ديگر از ت ميوقتي كاال عيني .يافتگي به عنوان يكي از ابعاد از خود تعيني

در واقع انسان به تدريج از وجود . يدآتر ميكند ارزش كارش پايينبيشتر كار مي قدركارگر هر چ. استيگانگي ب
ها از نظر ماركس با كار به شناخت از انسان .دهداش را از دست ميت و انديشهقيخال شود وخود بيگانه مي نوعيِ

ابزار توليد از  يفاصله ،اين نظام. دوش كرده استداري اين شناخت را مخكه نظام سرمايه، رسندطبيعت مي
  .شودتر ميخود بيگانگي بيش و منجر به از كردهتر كارگر را بيش

 .داران يا از خودبيگانگي كارگران استاستثمار سرمايه ناشي ازكارگران فقير  ت زندگيماركس كيفي يبه عقيده
يك كارگر. كندمي تاكيد عد اصلي استثمار يا از خود بيگانگياو بر چهار ب:  

 ،شوداز فرآيندهاي توليد، بيگانه مي از خود، از خوي انساني و از توليد .  
  . نيست او، زيرا بخشي از طبيعت او استكارگر متفاوت از  كند كه نيروي انسانيماركس تاكيد مي

  
  
  
  
  

                                                 
1 Accumulated Surplus 
2 Dehumanization 
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  اقتصاد كالن بر فقر يثباتيب ريتاث الگوي نظري) 2-4-2
را اي از درآمد فقرا درآمد دستمزدي سهم قابل مالحظه ،بسياري از كشورهاي در حال توسعه دراز آن جائي كه 

هاي اقتصاد تكانههاي تحليلي انتقال مدل لذا نقش بازار كار در ،(Agenor, 2004)دهدبه خود اختصاص مي
ارچوب تحليلي يك چدر اين قسمت سعي گرديده در قالب . است هاي درآمدي پايين بسيار مهمكالن بر گروه

  .تبيين گردد بر فقرا )1كسري بودجهكاهش از طريق (ثباتي اقتصاد كالناقتصاد باز، تاثير كاهش بي
   

  خانواري دو چارچوب يك) الف
، خانوارها و هتوليدكنندهاي يعني بنگاهسه گروه عامل اقتصادي متشكّل از اقتصاد باز كوچكي را فرض كنيد كه 

هاي ستاده كاالهاي صادراتي است و تمامي بخش رسمي توليدكننده. استرسمي و غيررسمي  دو بخشو  دولت
  . كاالهاي غيرقابل تجارت براي مصرف داخلي است يشود و بخش غيررسمي توليدكنندهآن به خارج فروخته مي

كارگران شاغل در از  متشكّلخانوار ثروتمند كه . در هر بخش تنها يك توليدكننده وجود دارد و دو خانوار
خانوار ثروتمند ماليات . از كارگران شاغل در بخش غيررسمي است متشكّلبخش رسمي است و خانوار فقير كه 

 يپردازد و همهدر مقابل خانوار فقير ماليات نمي. كنداستقراض مي نيز و از خارج كردهانداز پردازد، پسمي
   ).كندانداز نميپس(كندش را خرج ميدرآمد

  
  كار نيروي تقاضاي و توليد) ب

با فرض ثابت بودن . unو snيعني. است )ماهر و غيرماهر(سرمايه و نيروي كار تابعي از، EYتوليد بخش رسمي،
  :خواهيم داشت و نرمال كردن آن به واحد، سرمايه

)2-1(        E s uY n n   

و  1بوده و) 0و1(ي متعلق به بازه   زا در نظر گرفته چنين قيمت كاالي صادراتي برونهم. است
  .شده است قيمت داخلي كاالهاي صادراتي نيز ثابت فرض. شده و به واحد نرمال شده است

دستمزد بوده و  mwشده از سوي دولت، يعنياقل دستمزد تعيينكارگران غيرماهر حدشود دستمزد فرض مي

  . شودتعيين ميدر شرايط قيمت كاالهاي صادراتي به صورت زير  swيعني كارگران ماهر
                                                 

است، در تحليل تاثير ) همان طور كه در فصل سوم اشاره شده(ن ايراناقتصاد كال يكنندهثباتترين عامل بيبودجه مهم يكه كسر جائي از آن 1
 .ثباتي اقتصاد كالن بر فقر از اين عامل استفاده شده استبي
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0و) نرخ ارز است E(نرخ ارز واقعي است  دستمزد كارگران  كه دهدمي اين معادله نشان. است
  .ي عكس داردماهر با نرخ ارز واقعي رابطه

آيدبه دست ميبرابري توليد نهايي هردو گروه نيروي كار با دستمزد توليد  ازاكثر سازي سود در اين شرايط حد.  
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  :ماهر به غيرماهر نيزنيروي كار نسبت دستمزد 

)2-4(    
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  .شودتوابع تقاضا براي نيروي كار به صورت زير تعيين مي

)2-5(         
( , ), ( , )d d d d

s s s m u u s mn n w w n n w w   

هر دو را در هستند، افزايش دستمزد هر دو گروه، تقاضاي نيروي كار  1لكه دو گروه نيروي كار مكم از آن جائي
، كنيماستفاده ) 2-2( يجايگزين كرده و از رابطه) 1-2( يفوق را در رابطهي اگر رابطه. دهدگروه كاهش مي
  :خواهيم داشت

)2-6(            
( ), 0s s

E E EY Y z Y    

  .دهدكاالهاي صادراتي را افزايش مي يستاده افزايش نرخ واقعي ارزدهد نشان مي )6-2(يمعادله

  .است Nnيعنينيروي كار غيرماهر تابعي از  NYيعني ،تجارقابل تتوليد كاالي غير، در بخش غيررسمي

)2-7(              N N NY A n   

                                                 
1  ناخالص اام.  
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0NA  (0,1)و  .شودنهايي ايجاد مي يحداكثرسازي سود از برابري درآمد نهايي و هزينه.N
N

Y
w

z


 

Nw براي جلوگيري . شوددر شرايط قيمت كاالي صادراتي تعيين مي و در بخش غيررسمي استواقعي  دستمزد

Nمي شود اي فرضاز راه حل گوشه Mw w است .  

براي سادگي
1

NA



  .شوددر نظر گرفته مي) 8-2(ي رابطه در نظر گرفته شده و تقاضاي نيروي كار به صورت

)2-8(             

1

1( )d
N Nn w z   

Nw z  0دستمزد توليد در بخش رسمي است وd
Nn   است.  

  .دهدبه دست ميكاالي بخش غيررسمي را  ي ، عرضه)7-2(در ) 8-2( يجايگزيني رابطه

)2-9(         
1( ) , 0s s

N N NY w z Y

    

  كار نيروي غيررسمي بازار) ج
. كندمي ، جذبيابندكار نميبازار غيررسمي نيروي كار، تمام كارگران غيرماهر بخش رسمي را كه در آن بخش 

كارگران غيرماهر در بخش غيررسمي يعرضه. ثابت باشد )تعداد كارگران غيرماهر كلّ(UNفرض كنيد كه
d

u UN n آيدمي دسته شرط تعادل بازار كار غيررسمي ب) 8-2(و ) 5-2( يبا استفاده از رابطه. خواهد بود.  
)2-10(( , ) ( )d d

u U s m N NN n w w n w z   
شرط ) 2-2( ياستفاده از رابطه. گردندطور پيوسته براي به تعادل درآوردن عرضه و تقاضا تعديل ميه دستمزدها ب

  :كرده و لذا نتيجه چنين خواهد شد حلّ Nwتعادل را براي
( )Nw z طوري كهه ب:  

)2-11(           
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نيروي كار  از سوي ديگر تقاضايولي . بازار خواهد داشت يكنندهتاثير مبهمي بر دستمزد تسويهzدر افزايش

Nwبخش غيررسمي را كاهش خواهد داد، زيرا دستمزد توليد بخش غيررسمي، z كندمي تمايل به افزايش پيدا .
 zبه عبارت ديگر افزايش در. نيروي كار، دستمزد بخش غيررسمي بايد كاهش يابدي براي رفع مازاد عرضه

طوري كه منجر به افزايش تقاضاي نيروي كار غيرماهر در ه گران ماهر بخش رسمي را كاهش داده، بدستمزد كار
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وارد  فشار در بخش غيررسمي هابر دستمزد داده و كاهشرا  نيروي كار ياين امر عرضه. گرددبخش رسمي مي

فرض كنيد كه اثرات مستقيم . غيرمستقيم بستگي دارداثرات مستقيم و به ت به شدNw اثر خالص بر .كندمي

0اي كه به گونه) كافي كوچك باشد يبه اندازه يا به عبارتي( غالب باشند .  

0عالوه بر اين ،1  ّيابدكاهش واقعي افزايش مي تو دستمزد توليد به عل.  

)2-12(  
( 1 0)Nw z

z
   

  
ي اگر دستمزد بخش غيررسمي دهد، حتّبخش غيررسمي را كاهش مي ي، نيروي كار و ستادهzدر لذا افزايش
  .است هاي سياستي بر فقر بسيار مهمتكانهاين نتيجه براي درك اثر . كاهش يابد

  
  خانوار مصرف) د

مخارج تعيين گرديده، كه  ل، سطح كلّاو. كنداي تبعيت ميدو مرحله يخانوار ثروتمند از فرآيند يتصميم مصرف
مصرف كاالي  بهمخارج  كلّ ،مدو. اي و مقيد به محدوديت جريان بودجه استسازي بين دورهمبتني بر بهينه

زندگي  يمطلوبيت تنزيل شده در دوره. شودداده ميهاي نسبي تخصيص اساس قيمت خانگي و وارداتي بر
  .خانوار ثروتمند به صورت زير خواهد بود

)2-13(            
0

e t
RLnc dt   

0و) شرايط قيمت كاالي قابل صادرات(مصرف كلّ Rcشود،طوري كه فرض ميبه   نرخ ترجيحات ،

گاه محدوديت بودجه به صورت موجودي بدهي خارجي خانوار ثروتمند باشد، آنRDاگر. زماني، ثابت باشد
  :شودزير نوشته مي

)2-14(             
* S

R R R ED i D c T Y     

هائي است كه در شرايط ماليات مجموع كلّ Tار جهاني سرمايه است واستقراض از باز يهزينه i*طوري كهه ب
- كامل نيست و مشخصاً نرخ بهره براي استقراض ،بازار جهاني سرمايه. شودگيري مياندازه يقيمت كاالي صادرات

*، 1كنندگان داخلي، مجموع نرخ بدون ريسك
fiطوري كه به صورت مثبت ه ب. است 1ريسك كشور ، و صرف

  .كندبا بدهي خارجي اقتصاد تغيير مي
                                                 
1 Risk Free Rate 
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* * ( )fi i k D   

0kدر اين رابطه،  ،0k  وR GD D D  ّموجودي بدهي خارجي اقتصاد است كه به صورت  نيز كل

خانوار ثروتمند رفتاردر . شودتعريف مي GDو بدهي دولتRDمجموع بدهي خانوار ثروتمند
s

EYو*iوT  داده

تواليبا استفاده از) 14-2(بهد قيم) 13-2( ياكثرسازي رابطهحد. شوندشده در نظر گرفته مي  0
,R R t

c D



 

 .استاندارد اولر است يمعادله يشرط بهينه. صورت مي گيرد

)2-16(             

* ( )R
f

R

c
i k D

c
  



 

  .شودميتحميل Dشرط تراگذري بر 2رد بازي پونزيبراي 
Nكاال،) به ترتيب، وارداتي(خانوار ثروتمند كلّ مخارج مصرفي خود را به خريد از بخش غيررسمي 

Rc) به
Mترتيب،

Rc  (دهدتخصيص مي. 

)2-17(             
, (1 ) ,0 1N N

R R R Rc zc c c       

(بخش غيررسمي است يب از ستادهخانوار فقير مركّدرآمد 
1 s

Nz Y

در . گرددمي)  cp(تمام درآمد مصرفو )
   :نتيجه خواهيم داشت

)2-18(             
1 s

Ncp z Y  

، به شبيه محصوالت خانوار ثروتمند استبين مصرفي كاالها كه ي تخصيص براي سادگي فرض كنيد كه قاعده
  .صورت زير باشد

)2-19(                
, (1 ) ,0 1N M

p p R Pc zc c c        

 
  دولت) ه

                                                                                                                                               
1 Country-Risk Premium 

دادن پس يتر برادار بزرگبهره يهاشود كه عبارت است از گرفتن واميها گفته مشركت ايافراد  يعملكرد مال يدر اقتصاد به نوع يپونز يباز ٢
 .روند نيو استمرار ا يتر قبلكدار كوچبهره يهاوام
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يعني بدهي خارجي نيز در GDخدمات و G.آيددرآمد دولت از وضع ماليات بر خانوار ثروتمند بدست مي

     گردد، كه به صورت كسري مالي از طريق استقراض از بازار جهاني سرمايه تامين مي. هستند i*شرايط نرخ
  .خواهد بود )2-20(

)2-20(            
*

G GD i D G T    

  غيررسمي بخش كاالهاي بازار) و
  .استشرط تعادل بازار كاالهاي بخش غيررسمي به صورت زير 

)2-21(             
s N N

N R pY c c   

  .، شرط به صورت زير نوشته خواهد شد)19-2(و ) 17-2( ،)9-2(ي با استفاده از معادله

)2-22(              
( ) ( )s

N N z R pY w z c c   

  :شودچنين نوشته مي) 18-2(ي و با استفاده از رابطه

)2-23(               
( )

1
s

N N RY w z zc




  

  ) 22-2(شرط . گرددو به منظور رفع مازاد تقاضا تعديل مي بودهپذير قيمت كاالهاي غيرقابل تجارت انعطاف
)،)24-2. (زير حل شود يبه گونه تواند براي تعادل نرخ ارز واقعيمي , )R Nz z c wطوري كهه ، ب:  
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1كهبراي آن
Nwz  دهد كه افزايش دراين معادله نشان مي. استNw) درRc از طريق افزايش ) داده شده

كاالها در بخش غيررسمي، مستلزم كاهش در نرخ ارز واقعي براي رفع مازاد  يدستمزد توليد و كاهش عرضه

بر دستمزد  Nwي معكوس افزايش دراين اثر به نسبت كمتر است، زيرا افزايش ارزش، اثرات اوليه. ستا تقاضا
  .دهدتوليد را كاهش مي
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چنين منجر به اي كاالهاي بخش غيررسمي را افزايش داده و همافزايش در مخارج از طريق خانوار ثروتمند، تقاض

را به ) 27-2(ي رابطه ،)23-2( يدر رابطهNwبراي) 11-2(ي رابطه گزينيجاي. شودافزايش ارزش واقعي مي
  .دهددست مي

)2-27(            
( )Rz c  

  :طوري كهه ب

)2-28(
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N

z

zw



  

  
  فقر و غيررسمي بخش بيكاري و مصرف) ز

فقر رسمي باشد و متوسط درآمد بخش غيررسمي فرض كنيد حداقل دستمزد واقعي برابر با خطّ

s
N N

d
N

p Y

n  كمتر از

mEw دهد كه اين نشان مي. باشدN mw w .ت دو رويكرد ميگيري فقر استفاده تواند براي اندازهدر اين وضعي
، كه از تقسيم تعداد كارگران شاغل در بخش غيررسمي به Hل شاخص سرشمار فقر يعنيدر رويكرد او. شود

  .آيدمي دسته بNكارگران ماهر بيكار بخش رسمي اقتصاد بر كلّ نيروي كار يعني يعالوه

)2-29( 1
(d d

N s sH n N n
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  :طور هم ارزه يا ب
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s u NN N n n    
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. شاخص سرشمار فقر نسبت تعداد كارگران استخدام نشده در بخش رسمي به نيروي كار استدر رويكرد دوم 
  ها را باالي خط فقر نگه برند و لذا آنكه از درآمد منابع غيربازاري سود مي(كارگران ماهر بيكار فرض شونداگر 
  .شودمي تر و به صورت زير نوشته، لذا شاخص فقر ساده)داردمي

)2-32(               
1 ( )

d d
N s un N n

H
N N
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  :خواهيم داشت لذا. ابزار اجراي سياست است Gبا اين فرض كه . شودفاده ميفرمول زير است برايرويكرد دوم 
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1،)18-2(ي در رابطه s
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  :، لذا خواهيم داشت
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  . را بر فقرا نشان دهدGغيير درتتواند تاثير مي كه
  .ط درآمد ثروتمندان مستثني هستندي متوسكارگران ماهر بيكار از محاسبه

)2-35(  ( )
R

d d
s u

c

n n
  

  .تواند به آساني اصالح و تعديل گردداما اين مي
  
  تعادل) ح

تعادل جزئي بازار نيروي كار است، با اين فرض كه كارگران ماهري كه قادر به كسب  ي، نشان دهنده)4-2(شكل
كه به دنبال شغل در بخش غيررسمي اقتصاد دهند بيكار بمانند تا اينشغل در بخش رسمي نيستند ترجيح مي

  .بگردند
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  (Agenor, 2005)كار نيروي بازار جزئي تعادل): 4-2(شكل

هردوي منحني تقاضاي نيروي كار ماهر. تابع تقاضاي نيروي كار در بخش رسمي است ينشان دهنده Aقسمت
d

sn و نيروي كار غيرماهر
d

un ها با شيب نزولي دارند، زيرا آنsw)منفي ي رابطه) ار ماهردستمزد نيروي ك
  .دارند

.نيروي كار در بخش غيررسمي است يكننده عرضهتعيينBقسمت
d

u uN n اشتغال نيروي كار غيرماهر در

منحني تقاضاي نيروي كار داده شده در بخش غيررسمي. بخش رسمي است
d

Nn . بازار  يتسويه كنندهدستمزد

مثبت ميان دستمزد  يرابطه ينشان دهنده Dدر قسمت WWمنحني). Cدر قسمت(شودتعيين مي Cدر نقطه
 ي      از رابطه zيگزينيكه از طريق جا) داده شده Rcبراي .(نيروي كار ماهر و دستمزد بخش غيررسمي است

 يميان عرضه ياز طريق فاصلهAبيكاري نيروي كار ماهر در قسمت . آيددست ميه ب) 2-2(يدر رابطه) 2-23(

تعادل روي منحني تقاضا يو نقطهsNنيروي كار ماهر 
d

sn ينقطه.(آيددست ميه بA .(يدر نقطه A دستمزد ،
، به منظور رفع مازاد )A يبازار، مطابق با نقطه يكنندهنسبت به دستمزد تسويه(نيروي كار ماهر خيلي باالست

  .بيكاري نيروي كار ماهر بر نيروي كار و غلبه يعرضه
و شكاف دستمزد ) دست آيده تواند بمي) 3-2( يكه از طريق رابطه(شكاف دستمزد نيروي كار ماهر و غيرماهر 

mنيروي كار غيرماهر كه تفاوت ميان  nw w است، در تصوير نشان داده شده است.  
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 (Agenor, 2005)فقر نرخ نييتع و يعموم تعادل): 5-2(شكل

0Rc(براي مصرف ثروتمند است كه ثابت است Dو Rcتركيب ي دهنده نشان CCمنحني) 5-2(در شكل   (

0D(در تعادل. براي حساب جاري استDو Rcتركيب  يدهندهنشان DDكه منحني در حالي  .( منحني
CC كه منحني  در حالي ،عمودي استDD شيب نزولي دارد.  

  
  بودجه كسري كاهش) ط

در . هاي گوناگون اقتصاد كالن مورد استفاده قرار گيردتكانهي اثر يا اثرات تواند براي مطالعهچارچوب فوق مي

  .شودد ميمحدو) G از طريق( كسري بودجهاين قسمت، تحليل فقط به كاهش 

0Rcگردد،استنتاج مي) 16-2(ي طور كه از رابطه همان  و كاهش درG  هيچ اثري بر موجودي بدهي اقتصاد

0Dاين فرض، حساب جاري بايد در حالت تعادل پايدار، در تعادل باشد، يعني با. در بلندمدت ندارد .  

جبران  يبايد از طريق افزايش مصرف خانوار ثروتمند يا كاهش عرضه ي داخلي كاالهاي صادرات Gكاهش در
    اين امر مستلزم افزايش نرخ ارز واقعي به منظور تعديل تقاضاي كاالهاي بخش غيررسمي يا كاهش . گردد
  . است يكاالهاي صادرات هاي توليدانگيزه

نظر از كاهش در دستمزد توليد صرف كه گرددمنجر به افزايش دستمزدهاي بخش غيررسمي مي نرخ ارزافزايش 
در . كنددر آن بخش، تقاضاي نيروي كار و ستاده در بخش غيررسمي افزايش يافته و شاخص فقر را متاثّر مي
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 گران ماهر را افزايش داده كه منجر به كاهش ستاده و اشتغال هرواقعي، دستمزد كار نرخ ارزهمين زمان افزايش 
  .گرددي نيروي كار در بخش رسمي ميدو دسته

ي بخش يابد، زيرا كاهش در تقاضاي نيروي كار غيرماهر، عرضهبيكاري كارگران ماهر افزايش ميدر ادامه 
در اين بخش كاهش يافته و مصرف فقرا در نتيجه حركت رو به باالي دستمزدها . دهدغيررسمي را افزايش مي

كاهش و zدهد كهنشان مي) 18-2(ي طوري كه رابطهه يابد، بمي افزايش
s

NYار آن جائي كه. يابدافزايش مي 
چنين تغيير در حالت تعادل يك افزايش كند و همتواند در اين اثر تغيير ايجاد نمي Dموجودي بدهي خارجي

كند، منحنيتغيير نمي) باشدنمي Gكه وابسته به (CCمنحني .باشدمستلزم انتقال هاي پويا نمي Gدائمي در 
DD كندتوضيح داده شده، به باال شيفت ميچه  برخالف آنDDي، و اقتصاد فوراً از نقطه E به يك نقطه

يا از  Bبه  Bازافزايش نرخ ارز واقعي . يابدمصرف خانوار ثروتمند افزايش مي .شودمنتقل مي CCبر Eشبيه
HبهH  رفته و دستمزد بخش غيررسمي افزايش يافته و ازFبهF اشتغال بخش غيررسمي افزايش . رودمي

JبهJو از يافته رود و شاخص فقر ازميMبهM شكاف دستمزد كارگران . يابدرفته و افزايش مي
     گيريدازهتفاوت ميان حداقل دستمزد و دستمزد بخش غيررسمي كه هردو تحت قيمت صادرات ان(غيرماهر

  .گرددكاهش يافته، كه منجر به كاهش نابرابري ميان كارگران غيرماهر مي) شوندمي
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به عبارت ديگر كاهش در كسري بودجه منجر به افزايش . مثبت است 

اساس نتايج و شاخص تعريف  بر. منجر به كاهش فقر خواهد شد گردد، كه اين امرسطح متوسط مصرف فقرا مي
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  ي مطالعات انجام شدهپيشينه) 2-5
 ينهيزم در يداخل ايو  يخارج يمطالعه چيهي زماني انجام اين رساله و جستجوهاي صورت گرفته، در محدوده

اقتصاد  يثباتيب رامونيمطالعات اندك موجود پ. يافت نگرديد ،درآمد عيتوز اي و فقر بر كالن اقتصاد يثباتيب ريتاث
حاضر از  قيلذا تحق. معطوف شده است نابرابري ايو  يگذارهيسرما ،يآن بر رشد اقتصاد ريتاثبررسي به  زيكالن ن

و  يبررس ،قيتحق موضوع با مرتبط يداخل و يخارج مطالعات دهيگرد يسع قسمت نيا در. است ديجد ثيح نيا
اقتصاد  يثباتيب يرگذارياساس تاث مطالعات بر ،موضوع ترساده ميتفه منظوربه . ها ارائه گردداز آن ياخالصه

  .اندشده يكالن دسته بند
  

 كالن اقتصاد ثباتيبي) 2-5-1

   و  تورمميان  يثباتي اقتصاد كالن در ماداگاسكار، به بررسي رابطهاي با عنوان بي، در مقاله)2003(1ازم) الف
بررسي تاريخي . ثباتي اقتصاد كالن با استفاده از يك مدل پولي ساده به همراه انتظارات عقاليي پرداخته استبي

و نرخ موثر ارز در اين كشور  تورمر از نوسان زياد نرخ باال متاثّ تورمدهد كه كالن اين كشور نشان مياقتصاد 
ثباتي در ماداگاسكار پذيري و بي، رقابتتورمميان  يهاي تجربي رابطهارتباط اين مشاهدات از طريق تحليل. است

  .تاييد شده است
  
ي مطالعه(كالن اقتصاد ثباتي بي آمدپي عنوان با ايمقاله در ،)2012(قيحقيكارنامه و ، داللي اصفهانيصامتي) ب

 كالن اقتصاد ثباتيبي شاخص از استفاده با ايران در كالن اقتصاد ثباتيبي وضعيت بررسي به ،)ايرانموردي 
 شاخص يك از كالن، اقتصاد ثبات وضعيت از كلّي تصوير آوردن دسته ب براي منظور اين به. اندپرداخته
 يايده چنينهم و مبادله يرابطه در تغيير و ارز واقعي نرخ نوسانات بودجه، كسري تورم، از مركّب تركيبي،
 استفاده مورد اطالعات. است شده استفاده كنندهبينيپيش متغيرهاي بهترين انتخاب براي  KLR غربال الگوريتم
 شاخص براي شدهمحاسبه مقادير كه دهدمي نشان هاآن بررسي نتايج. است 1974-2008 زماني سري به محدود

 بحران يآستانه. است بوده نوسان در 69/0 تا 13/0 يدامنه در بررسي مورد يدوره طول در كالن اقتصاد ثباتيبي
 بحران با يرانا اقتصاد ،1987 و 1981 ،1980 هايسال در آن به هتوج با كه شده تعيين 49/0 ايران براي ثباتيبي
 سال به مربوط ثباتيبي ميزان ترينبيش اخير يدهه دو در. است كرده نرم پنجه و دست اقتصاد كالن ثباتيبي

                                                 
1 Azam 
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 افزايش كالن اقتصاد ثباتيبي كه هايي-سال در چنينهم. است بوده 2001 سال به مربوط آن كمترين و 1995
 جدي مانع كالن اقتصاد ثباتيبي هاآن يعقيده به. است يافته كاهش و گرفته قرار تاثير تحت اقتصادي رشد يافته،
  . است ايران اقتصادي رشد براي

  

  يگذارهيو سرما يرشد اقتصاد كالن، اقتصاد يثباتيب) 2-5-2
ثباتي اقتصاد كالن، انباشت سرمايه و رشد اي با عنوان بي، در مقاله)2002(1ايزميهان، متين اوزكان و تانسل) الف

ثباتي اقتصاد كالن، انباشت سرمايه و رشد اقتصادي در كشور تركيه تجربي ميان بي يرابطهاقتصادي، به بررسي 
جمعي و هاي زماني، از قبيل همهاي اقتصادسنجي سريبا استفاده از روش ،1963-1991زماني  يبراي دوره
- گذاري عمومي، سرمايهرمايهي بلندمدت ميان سها براي بررسي رابطهآن .اندپرداخته هاتكانهگوئي تحليل پاسخ

جمعي ي مذكور از دو سيستم همثباتي اقتصاد كالن و ستاده در دورهگذاري خصوصي، بي , , ,ip y ig mii  و

 , , ,ip y igi mii انداستفاده كرده.ip گذاري خصوصي،سرمايهy ،ستادهigگذاري عمومي،سرمايهigi 
ي تعادلي بلندمدت سيستم اول با تخمين رابطه. ثباتي اقتصاد كالن استبيmiiگذاري زيربنائي عمومي وسرمايه
1VARي وقفه  ربه صورت 1994مجازي براي سال ، و در نظر گرفتن متغي

3.24 4.67 .29ip y mii ig   گذاري خصوصي به طور مثبت از ستاده و به در اين معادله سرمايه. است
گذاري زيربنائي عمومي تحليل سرمايه. گرددگذاري عمومي متاثّر ميثباتي اقتصاد كالن و سرمايهطور منفي از بي

1VARهبا استفاده از سيستم دوم و طول وقف ه به معنيدار نبودن ضريب، و با توجigi به صورت
3.15 5.2ip y mii  نتايج نشان مي دهد كه بي ثباتي مزمن و فزآينده در به طور كلّي . نشان داده شده است

عالوه . ر ساخته استرشد اقتصادي اين كشور را متاثّ ي تشكيل سرمايه و به تبع آناقتصاد كالن تركيه به طور جد
بلكه در  ،ثباتي اقتصاد كالن نه فقط رشد اقتصادي را بدتر كردهدهد كه بيتركيه نشان مي يبر اين، تجربه

  .دهدگذاري خصوصي و عمومي را نيز تحت تاثير قرار ميسرمايه مدتبلند
  
ت محيط باثبات اقتصاد كالن، به تبيين اثرات يك اي با عنوان اهمي، در مقاله)1380(عراقي و رمضانپورخليلي ) ب

اي از مدل رشد محيط با ثبات اقتصاد كالن بر نرخ رشد توليد ناخالص واقعي سرانه، براساس تفسير بسط يافته
رگرسيوني پيشنهادي  يدر اين تحقيق براساس يك معادله. اندي پرداختهنئوكالسيك مبتني بر درونزاي پيشرفت فنّ

                                                 
1 Ismihan, Metin-Uzcan & Tansel 
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نسبت : براي ايران، از چهار شاخص براي تصريح يك محيط باثبات اقتصاد كالن استفاده شده است كه عبارتند از
 ي، تغييرات درصدي نرخ واقعي ارز و انحراف معيار رشد رابطهتورمكسري بودجه به توليد ناخالص داخلي، نرخ 

. ي براي رشد واقعي استثباتي اقتصاد كالن در ايران يك مانع جدبي دهد كههاي تحقيق نشان مييافته. مبادله
ايجاد و حفظ يك محيط باثبات اقتصاد كالن مستلزم تغييرات اساسي در ساختار مالي ها معتقدند آن

هاي اقتصاد كالن در واكنش به سياست بوده و در اين راستا مديريت و) انضباط مالي برقراري اصل مهم(دولت
  .اي دارندهاي داخلي و خارجي نقش تعيين كنندهتكانه

  
گذاري بخش خصوصي ثباتي اقتصاد كالن و سرمايهاي با عنوان بي، در مقاله)1385(گسكري، قنبري و اقبالي) ج

در اين مقاله . اندخصوصي پرداخته گذاري بخشثباتي اقتصاد كالن بر سرمايهبه بررسي تاثير بي ،در ايران
مري بودجه، كسري تراز بازرگاني، نرخ رهاي كسمتغيهاي مولفه مبادله خارجي به عنوان ي، نرخ ارز و رابطهتور
 پنج ساله روند يك با يك دورهاند و با استفاده از روش ميانگين متحرّثباتي اقتصاد كالن در نظر گرفته شدهبي
. ثباتي اقتصاد كالن تعريف شده استعنوان بيرهاي مورد نظر برآورد شده و سپس انحراف از آن به ثباتي متغيبي

دار و توليد ناخالص داخلي منفي و معني يها رابطهدهد كه سطح عمومي قيمتنتايج مطالعه مذكور نشان مي
وري كه يك درصد افزايش در گذاري ثابت بخش خصوصي دارند، به طهر سرمايمثبت و معني دار با متغي يرابطه

افزايش . شودگذاري ثابت بخش خصوصي ميدرصدي درسرمايه 5/1منجر به افزايش  توليد ناخالص داخلي،
  اثر نوسانات . باشندزماني مثبت و معني دار مي ينسبت كسري بودجه و كسري تراز بازرگاني نيز با دو وقفه

ثباتي كسري بي هدهد كنتايج نشان مي. معني و اثر نوسانات نرخ ارز نيز بسيار ضعيف استبي ،مبادله يرابطه
- سرمايه ترين اثر را برزياد دخالت دولت است و بيش ياندازه يبودجه در توليد ناخالص داخلي نشان دهنده

  .گذاري بخش خصوصي دارد
  
ثباتي اقتصاد كالن بر رشد اثر بي با عنوان يا، در مقاله)2012(و داللي اصفهاني يصامت ،يقيحقكارنامه) د

مورد استفاده  يهاداده. نداپرداخته ياقتصاد رشد بر كالن اقتصاد يثباتيب ريتاث يبررس به اقتصادي در ايران
 رشد كه دهديم نشانجوسيليوس -يوهانسن روش چارچوب در جينتا. است 2008تا  1974هاي محدود به سال

 يثباتيب شاخص راتييتغ بلندمدت در گريد عبارت به. دارد بلندمدت يرابطه كالن اقتصاد يثباتيب با ياقتصاد
 دهد، مي نشان آمده دست به نتايج نيچنهم. بود خواهد همراه ياقتصاد رشد در كاهش با) شيافزا(كالن اقتصاد
 اين واقع در. گيرد نمي تاثير هاآن از خود اما است، موثر بلندمدت ياقتصاد رشد بر چند هر تيجمع رشد نرخ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 



۶۵ 
 

 
 

متغ ساير به نسبت رمتغيبخش  يگذارهيسرما نسبت ديگر يسو از. است ضعيف زاي برون مدت كوتاه در رهاي
 مثبت ريتاث ياقتصاد رشد نرخ بر يانسان يهيسرما يتوسعه شاخص و يداخل ناخالص ديتول به يعموم و يخصوص
 5/0 بيضر با خود يتعادليب به نسبت ياقتصاد رشد نرخ كه دهديم نشان زين شده برآورد ليتعد ضرائب. دارند
  . شوديم ليتعد
 تيوضع ديبا دولت ،يواقع رشد نرخ بر كالن اقتصاد يثباتيب هقابل توج ياثر بازدارندگ ها معتقدند به دليلآن
 كالن اقتصاد يثباتيب كاهش منظور به يكنترل و هدفمند يهااستيس از و كرده رصد را كالن اقتصاد يثباتيب

  . است ياقتصاد كالن در بلندمدت كاهش رشد اقتصاد يثباتيب آور انيز مدآيپ كه چرا كند، استفاده
 و است ياساس يضرورت كالن اقتصاد ثبات با طيمح كي حفظ و جاديا ،ياقتصاد داريپا رشد به يابيدست يبرا

 يجار حساب يكسر مزمن، ي بودجه يكسر نده،يفزآ و شتابان تورم به كه است ييهااستيس مستلزم داريپا رشد
  .نگردد منجر ارز نرخ فاحش رييتغ و يمال نيتام رقابليغ

 و دهينسنج و نادرست يپول و يمال يهااستيس اتخاذ با كالن اقتصاد فيضع تيريمدها بر اين باورند كه آن
 واكنش يچگونگ. زنديم دامن آن به و كرده ديتشد را كالن اقتصاد يثباتيب ها،شوك برابر در منفعالنه واكنش

 بودجه در يمال انضباط كالن، اقتصاد ثبات حفظ و جاديا جهت در اقدام نيترمهم. است مهم اريبس هاشوك به
 بر يعموم يبودجه ميتنظ در يبازنگر ژهيو به و دولت يمال ساختار در ياساس راتييتغ مستلزم امر نيا. است
در  كنند،يم ثباتيب وستهيپ را كالن اقتصاد طيمح هاشوك كه يجائ آن از. است گاز و نفت درآمد يمبنا

 يهاآن، مقاومت در برابر خواسته ييكارا شيو افزا يدولت كاهش مخارج دولت كننديم شنهاديواكنش به آن پ
 را ياعتبار التيتسه كارامد تيريمد و باثبات يپول استيس ،ياتيمال نظام بهبود ،يدولت يهادستگاه شيافزا به رو

  .نظر قرار دهد مد همواره
  
    اقتصاد كالن بر رفتار  يثباتيب ريتاث با عنوان يا، در مقاله)1391(يقيحقو كارنامه ، داللي اصفهانييصامت) ه

 چارچوب در 1387 تا 1353 سال از يتجار يهابانك يهاداده از استفاده با رانيا در يتجار يهابانك يدهوام
 اقتصاد يثباتيب با يتجار يهابانك يدهوام كه دندهيم نشان يبردار يخطا حيتصح مدل و يجمعهم روش
 با) شيافزا(كالن اقتصاد يثباتيب شاخص در راتييتغ تبلندمد در گريد عبارت به. دارد تبلندمد يرابطه كالن
 يهابانك ييدارا يعيطب تميلگار در افزايش ديگر طرف از. بود خواهد همراه يتجار يهابانك يدهوام كاهش
  . است يتجار يهابانك يدهوام رفتار بر آن داريمعن ريتاث از يحاك است، بانك ياندازه از يپروكس كه يتجار
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درصد از  27 زيخطا ن حيتصح يجمله بيضر يداريمعن و خطا حيتصح مدل نيتخم از حاصل جينتا اساس بر
  .شوديم حيتصح يجار يدوره در قبل يدوره يط يتجار يهابانك يدهتعادل در رفتاروام عدم

  

  يفقر و نابرابر كالن، اقتصاد يثباتيب) 2-5-3
مطالعه موردي (هاي تعديل بر فقر و توزيع درآمداي با عنوان اثر سياست، در مقاله)1380(پروين و زيدي) الف
   ريآماهاي سه بخشي و براساس داده IS-LMدر چارچوب يك مدل تعادل عمومي ) ل توسعهاو يبرنامه
1372-1338 با روش حدنتايج . اندهاي كالن اقتصادي پرداختهسازي سياستاي به شبيهعات سه مرحلهاقل مرب
ترين و افزايش مخارج دولت ي بيشست كه سياست كاهش ارزش پول ملّا سازي انجام شده حاكي از آنشبيه

هاي تعديل باعث افزايش كمتر نابرابري ستتاخير در اجراي سيا. كمترين تاثير را بر گسترش فقر و نابرابري دارد
  .هاي جاري دولت نسبت به اهداف برنامه تاثير كمتري بر افزايش نابرابري درآمد داردگردد و سياستدرآمد مي

  
ثباتي اقتصاد كالن به اي با عنوان فقر، نابرابري و بي، در مقاله)2000(1پائس دباروس، كوسئيل و كورتز )ب

ها بر اين باورند كه در هفده سال گذشته عملكرد اقتصاد آن. انددر كشور برزيل پرداختهبررسي اين موضوع 
اي تورم به سطح بي سابقه. تر شده استاي ضعيفگذشته به طور قابل مالحظهي كالن برزيل نسبت به چند دهه

است، اگرچه درك كلّي  در اين مقاله آمده. اي كاهش يافته استرسيده و رشد اقتصادي به طور قابل مالحظه
هاي اندكي در برزيل و ديگر نقاط بيانگر ارتباط نزديك فقر و نابرابري و عملكرد اقتصاد كالن است اما تخمين

ميان  يهاي سري زماني ماهانه جهت دستيابي به رابطهدر اين مطالعه از داده. ي مذكور وجود دارددر مورد رابطه
و  2ها با استفاده از تجميعتخمين. و ضعف آن بر فقر و نابرابري استفاده شده استناپايداري عملكرد اقتصاد كالن 

به هر حال پس از . دهد كه تورم وابستگي اندكي با نابرابري و به ويژه فقر داردهاي زماني نشان ميسري 3ادغام
تغيير همبستگي فقر كامالً  -كه خيلي قابل مالحظه بوده است -تغيير در نرخ تورم ماهيانه در هفده سال گذشته

  . دار شده استمعني
  

                                                 
1 Paes de Barros & Coseuil and Cortez 
2 Aggregated 
3 Pooling 
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ي زماني نامحدود و يك كاالي مصرفي، به بررسي ، از طريق يك الگوي تعادل عمومي با دوره)2001(1بالر) ) ج
در الگوي . بر توزيع درآمد و ثروت پرداخته است )ي اقتصاد كالنثبات كنندهعامل بي(چگونگي تاثير تورم

تغيير در مقدار  كرده وتورم ثروت را كم  كرده،مصرف از يك گام تصادفي پيروي  شده كهنشان داده مذكور 
  .ي نيز منفي استيدارا

  
يك مدل تعادل عمومي براي بررسي آثار مخارج دولت ي اي با عنوان ارائه، در مقاله)1384(نادران و فوالدي ) د

نتايج . اندپرداخته رهاي ذكر شدهآثار مخارج دولتي بر متغي بر توليد، اشتغال و درآمد خانوارها در ايران، به بررسي
دهد كه افزايش مخارج مصرفي دولت و توليد ناخالص داخلي، اشتغال و درآمد ايشان نشان مي الگويحاصل از 

هاي خدمات، ساختمان و نفت و گاز نيز اي دولت در بخشافزايش مخارج سرمايه. دهدخانوارها را كاهش مي
هاي كشاورزي و بخش اي دولت درافزايش مخارج سرمايه اما. توليد و اشتغال را به همراه خواهد داشتافزايش 

  .شودصنعت و معدن موجب كاهش توليد و اشتغال مي
  
اي با عنوان نابرابري درآمدي و نوسان اقتصاد كالن، يك رويكرد ، در مقاله)2005( 2برين و گارسياپنالوسا) ه

هاي مقطعي كشورهاي توسعه يافته و در اثر نوسانات اقتصاد كالن بر توزيع درآمد از طريق دادهتجربي، به بررسي 
تر ستاده كه از طريق انحراف معيار نرخ دهد كه نوسان بيشنتايج نشان مي. اندپرداخته) كشور 200(حال توسعه

     ضرائب نشان . تر رابطه داردهاي باالرشد ستاده تعريف شده است با ضريب جيني باالتر و سهم درآمدي دهك
رابري داشته است، به طوري كه ضريب جيني در سان اقتصاد كالن اثر زيادي بر نابدهند كه يك كاهش در نومي

. واحد كاهش خواهد يافت، اگر نوسان اقتصاد كالن نيز به همين اندازه كاهش يابد 6كشوري مانند شيلي حدود 
 . همين مورد در خصوص كشور سوئد و يا نروژ نيز صادق است

  
با استفاده از  رانيمخارج دولت بر فقر در ا شيآثار افزا ليبا عنوان تحل يا، در مقاله)1387( يميو رح يمحمد) و

درصد  50و  20 زانيمخارج دولت به م شيافزا يوهاياثر سنار يبه بررس 1380سال  ياجتماع يحسابدار سيماتر
 راتيياساس تغ دهد كه برينشان م قيتحق يهاافتهي. فقر پرداخته اند يهاشناور بر شاخص يارز استيتحت س

اساس  كه بر يشود در حاليفقر م شيباعث افزا يشهر يخانوارها انيمخارج دولت در م شيمصرف، افزا

                                                 
1 Bulir 
2 Breenv & García-Peñalosa 
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 بر زين ييمناطق روستا انيدر م. فقر خواهد شد يهامخارج دولت باعث كاهش شاخص شي، افزامتيق راتييتغ
 فقر يهامخارج باعث كاهش شاخص شيمشخص شده كه افزا مت،يمصرف و ق راتييتغ كردياساس هر دو رو

  .ستين زيادمخارج دولت چندان  شيافزا زانيه به مفقر با توج يهادر شاخص راتييتغ يبه طور كلّ اما. شوديم
  
هاي اقتصاد كالن بر توزيع درآمد در تكانهاي با عنوان بررسي اثرات ، در مقاله)1387(دي نوفرستي و محم) ز

گذاري را بر توزيع هاي سياستتكانهرهاي اقتصاد كالن و از متغيهاي ناشي تكانهاقتصاد ايران، ميزان و طول تاثير 
روند . هاي كالن خودرگرسيوني برداري استمدل استفاده شده در اين مقاله از نوع مدل. انددرآمد بررسي كرده

تكانهرهاي اقتصاد كالن و آثار متغيشبيه) 1383-93(ده ساله يرهاي كالن براي يك دورههاي مختلف بر متغي -

رهاي كالن بر درآمد خانوارهاي مناطق هاي متغيتكانهآثار  ،ردسازي شده و سپس در چارچوب يك الگوي خُ
شهري و روستايي برآورد شده، سپس نابرابري ميان خانوارها با استفاده از شاخص ضريب جيني محاسبه شده 

، نابرابري توزيع درآمد در مناطق تورمچنين نرخ ارز و هم يهتكاندهد كه هاي اين مقاله نشان مييافته. است
ي تكانهچنين هم. ولي بر توزيع درآمد در مناطق روستايي چندان تاثيرگذار نيست ،دهدشهري را افزايش مي

     نابرابري توزيع درآمد در مناطق روستايي و مناطق شهري را كاهش  مدتافزايش درآمدهاي نفتي در كوتاه 
توليدي نيز به  يتكانهيك . شودبه افزايش نابرابري در مناطق شهري منجر مي مدتدهد، در حالي كه در بلنديم

  .شودافزايش نابرابري در مناطق شهري و كاهش نابرابري در مناطق روستايي منجر مي
  
          توضيح . پردازدمي نابرابري اجتماعي و ثباتي اقتصاد كالنبيي رابطه، در تحقيقي به بررسي )2009(1اسماعيل) ح
كاركردهاي مبادله در يك مدل با عوامل  يثباتي اقتصاد كالن در اين مقاله از طريق وجود تفاوت ميان هزينهبي

در اين مقاله . گيردمبادله نشات مي يبه عالوه تابع هزينه ،هاولي يناهمگني از سرمايه. شودناهمگن نشان داده مي
لي، هاي دالّر مانند زمان، كميسيونهاي متغيگردد كه عوامل با هزينهيك مدل تعادل عمومي پويا  پيشنهاد مي

كنندگان را به انباشت كمتر سرمايه هاي مبادله مصرفعموماً هزينه. اندهاي حمل و نقل مواجهماليات و هزينه
عرفي تابع هزينه يكسان در مدل رمزي هيچ اثري بر شود كه ممذكور نشان داده مي يدر مقاله. كندترغيب مي

مبادله  يهزينه كند كه ناهمگني توابعدر مقابل اثبات مي. ثبات اقتصادي ندارد و حالت پايدار هميشه زيني است
  .هاي دروني از نقش اصلي برخوردارنددر ظهور نوسان

  
                                                 
1 Ismael 
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  ثباتي اقتصاد كالن و آزادسازيبي) 2-5-4
آزادسازي در آفريقا، با استفاده  و ثباتي اقتصاد كالناي با عنوان بي، در مقاله)2006(1اوزاكوِدوپاسكوئير و ) الف
ميان آزادسازي  ي، به آزمون رابطه1986-2000زماني  يكشور آفريقائي و دوره 33براي  2هاي تابلوئيداده از

گذاري هاي ستاده، مصرف و سرمايهثباتير بيها بتمركز آن. اندثباتي اقتصاد كالن در آفريقا پرداختهتجاري و بي
ها پس از آن. اندبهره برده هاي تجاريبوده و از هردو تكنيك تخمين ساده و سيستمي براي ارزيابي تفاوت رژيم

بر تاثير سيستماتيك  هي دالّاند كه هيچ مدرك قابل توج-ثباتي اقتصاد كالن، دريافتهبي يكنترل منابع بالقوه
و شرايط  تورمدهد كه نوسانات مذكور نشان مي يمطالعه. ثباتي در مناطق وجود نداردتجاري بر بيآزادسازي 

ثباتي اقتصاد كالن بي هاي قويِّكنندهت بدهي از تعيينعالوه حوادث طبيعي، طبيعت سياست مالي و شده مبادله، ب
توانند از طريق گذاران ميمورد بررسي، سياستكنند كه در مناطق ها پيشنهاد ميدر پايان آن. در منطقه هستند

ثباتي اقتصاد وانمندسازي بخش مالي  از بيت هاي مالي صحيح وسازي ساختار صادرات، بكارگيري سياستمتنوع
  .ها بكاهندتكانهپذيري ناشي از كالن و آسيب

  

  فقرو  يمال يثباتيب) 2-5-5
. اندپرداخته ثباتي مالي و فقر به اين موضوعمالي، بي يعنوان توسعهاي با ، در مقاله)2005(و پودار انموگي) الف

كينون چنين اثرات كانال مكمالي از طريق ارتقاء رشد و هم يدهد كه چگونه توسعهها نشان ميآن يمطالعه
ده و منجر به مالي براي فقرا زيان آور بوي ثباتي مالي همراه با توسعهبه هرحال بي.  براي كاهش فقر مفيد است
اي از كشورهاي در حال توسعه اين فرضيه از طريق نمونه. شودمالي بر كاهش فقر مي يتعديل اثرات مثبت توسعه

مالي از دو طريق  باعث ايجاد اثر مثبت بر درآمد فقرا  يتوسعه. آزمون شده است 1996-2000زماني يدر دوره
م، حتي اگر دستيابي به خدمات دو. د و رشد براي فقرا خوب استدهي ميل چون رشد اقتصادي را ترقّاو. شودمي

  .يابدمالي ارتقاء مي يمالي براي فقرا نسبت به ديگر افراد واقعاً محدود شود، با اين حال از طريق توسعه
  
  
  
  

                                                 
1 Dupasquier & Osakwe 
2 Panel Data 
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  يبندجمع و خالصه) 2-6
توان گفت به دليل ايرادات در اين خصوص مي. ثباتي اقتصاد كالن بررسي گرديدمفهوم بيدر اين فصل ابتدا 

ثباتي اقتصاد كالن استفاده توان از آن به عنوان معياري مناسب براي بيمفهومي و فنّي وارد بر ادوار تجاري نمي
ثباتي اقتصاد كالن به نمود، لذا با توجه به مطالعات صورت گرفته و شواهد تجربي موجود متغيرهاي پيشرو در بي

ثباتي اقتصاد بي هاينظريهدر ادامه . راي تبيين وضعيت ثبات اقتصاد كالن مطرح گرديدعنوان جايگزيني مناسب ب
- ثباتي در اقتصاد دو منشاء دارد، يكي تغييرات معنيبياعتقاد بر اين است كه  كينزيدر اقتصاد . شد بررسيكالن 

ي كلّ را مضّر عرضه كه عرضه هايتكانهدهد و ديگري گذاري كه تقاضاي كلّ را تغيير ميدار در مخارج سرمايه
ها در پذيري دستمزدها و قيمتانعطاف كه ستا اعتقاد بر اين به ويژه پوليون يدر ديدگاه كالسيك. كندمتاثّر مي

. هاي محصول و منابع تا ستاده و اشتغال هستندهاي تقاضاي كلّ جهت تعديل قيمتبازارهاي رقابتي علّت نوسان
ي نظريه در. شودتلقّي ميثباتي اقتصاد كالن عامل بي واقعي ادوار تجاري ،اقتصاد كالن ثباتيي جديد بينظريهدر 

اين . شوندمي دار در تكنولوژي و دسترسي به منابع ناشيمعني هاي تجاري از تغييراتادوار تجاري واقعي، نوسان
ي در نظريه. دندهمي تحت تاثير قراروري را متاثّر كرده و به تبع آن روند رشد بلندمدت عرضه را تغييرات بهره
ه مردم به ك افتندمي فاقزماني اتّ هاشكستبرخي ست كه ا شود، اعتقاد بر اينتطبيق ناميده مي شكستديگري كه 

و همين امر به  شوندمي دچار شكست ،هايشان در دستيابي به تعادل تفقدان راهي براي تطبيق خود با فعالي علّت
ي فردگرايي فقر ريشه در باور نظام توان گفت، نظريهمينيز هاي فقر نظريه يدر زمينه. انجامدميثباتي اقتصاد بي

لياقتي فردي ي بينتيجه را فقرنيز عوامل محيطي و فرهنگي . داندبازار آزاد دارد و افراد را مسئول فقر خود مي
 .شوندميبزرگ كه كودكان فقير در آن  داندميتري ، بلكه حاصل فضاي اجتماعي و فرهنگي بزرگداندمين

 اين خصوصدر . روندفقر به شمار ميي دهندهمل توضيحااز جمله عو نيز ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي
در بخش پيشينه و . انجامدمي كند كه به افزايش فقرداري شرايطي را ايجاد ميكه سرمايه شودمياستدالل 
     هاي صورت گرفته نشانبررسي. پيرامون تحقيق حاضر پرداخته شد ادبياتبه بررسي  نيز موضوع يتاريخچه

ه رغم توجعلي. قين بوده استگذاران و محقّاي جدي براي سياستثباتي اقتصاد كالن دغدغهدهد كه بيمي
به آن ي طور جده شده و به توج هاي خارجي، در ايران كمتر به اين موضوعمطالعه درخور به اين موضوع در

ارزيابي شده با (ثباتي اقتصاد كالنبي ه نيز به بررسي تاثيرتهاي صورت گرفتحليل يعمده. پرداخته نشده است
تفاوت اساسي اين تحقيق با ديگر . اندگذاري پرداختهسرمايه بر رشد و...) معيارهاي ساده چون انحراف معيار رشد

 .تاثير آن به فقر است يثباتي اقتصاد كالن و گسترش دامنههاي صورت گرفته، در نوع ارزيابي بيمطالعه
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  مقدمه
در فصـل سـوم نيـز بـا     . ثباتي اقتصاد كالن و فقر مورد بررسـي قـرار گرفـت   در فصل دوم مباني نظري مربوط به بي

  شناسـي  اقتصـاد كـالن بـا اسـتفاده از روش    ثبـاتي  ي بـي توجه به مفاهيم و مباحث مطرح شده در فصـل دوم، نمايـه  
ي تـورم،  زيرنمايـه وزنـي   يـانگين ي انسـاني، بـه صـورت م   ي توسعهي نمايهي ملل متّحد در محاسبهي توسعهبرنامه

توليـد   ي دولـت بـه  ي نسبت كسري بودجـه ي مبادله و زيرنمايهي نوسان رابطهي نوسان نرخ ارز، زيرنمايهزيرنمايه
خّط فقر مورد اسـتفاده در تحقيـق،   . شوددر ادامه به برآورد خطّ فقر پرداخته مي. گرددمحاسبه ميناخالص داخلي 

مبتني بر روش كالري است كه براساس آن شـاخص سرشـمار فقـر كـه يكـي از متغيرهـاي كليـدي تحقيـق اسـت          
و شـاخص سرشـمار فقـر     ثباتي اقتصاد كالني فصل به تصريح مدل و روش ارتباط بيدر ادامه. گرددمي استخراج

  . شودپرداخته مي درآمد از طريق متغيرهاي رابط رشد و نابرابري
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 



٧٢ 
 

 
 

  ثباتي اقتصاد كالنهاي بيها و نمايهشاخص) 3-2
  1ضرورت تدوين شاخص و نمايه) 3-2-1

هاي اقتصادي برخي داده. هاي مناسب استهاي اقتصادي فقدان دادهي جدي براي تنظيم خط مشييك مساله
     آوريهاي قابل مقايسه جمعوضعيت اقتصادي يا در دسترس نبوده و يا به ندرت در چارچوب ارزيابيبراي 
  .است قابل تاملها به ويژه در شرايطي كه مسئولين درصدد مديريت رشد سريع هستند، فقدان داده. شوندمي

. العاتي جهت مديريت خطّ مشي هماهنگ نشده استها با نيازهاي اطآوري دادهدر بسياري از موارد، جمع
گيرند، زيرا اند كمتر مورد استفاده قرار ميهاي بسيار پر هزينه كه در برخي كشورها انجام شدهآمارگيري

در موارد ديگر، ممكن است اغتشاش . ها وجود داردها به ندرت در آناطالعات كليدي براي ارزيابي سياست
آوري شده، ولي به دليل مخارج و پيچيدگي زياد و آن حجم زيادي از اطالعات جمع اطالعات رخ دهد كه در

ها چنين ممكن است دادههم. مانندها به صورت خام باقي ميعدم صالحيت در شناسايي بهترين كاربرد براي آن
ها ساير بخشهاي گوناگون و اغلب ناسازگار و بدون آگاهي از توسط نهادهاي مختلف و به اشكال و حالت

  (Westfall and De Villa, 2001) .آوري شوند كه اين پديده نيز امري رايج استجمع
  

  موارد كاربرد شاخص و نمايه) 3-2-2
  . در تمام سطوح مديريت كشور براي موارد زير همواره الزامي است هاو نمايه هاكارگيري شاخصه ايجاد و ب
 و روندهاي اقتصاديآوري اطالعات مفيد در مورد شرايط جمع  
 دهي الزامات اقتصاديتجزيه و تحليل اطالعات به منظور بهبود دستيابي و پوشش  
 گذاري اقتصاديبهبود هدف  
 هاي اقتصاديها و برنامهكردن و پياده سازي خط مشياعمال دانش در فرموله  

ايجاد و . هاي اقتصادي استراهكاري مناسب براي كنترل و نظارت بر فعاليت هاو نمايه هاشاخص سازوكارايجاد 
نفع راه حلي اقتصادي و هاي ذيي طرفحساس و قابل فهم براي كلّيه هايو نمايه هامشي با شاخص ي خطّتوسعه

  .مقرون به صرفه براي كنترل و نظارت است
  

                                                 
 .شوندها ساخته ميها با استفاده از شاخصنمايه 1
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  چارچوب تدوين شاخص ) 3-2-3
به اين معنا كه از آن براي نشان دادن و يا . استبه معناي نشانگر  و شاخص فارسي،در  Indicatorي معادل واژه

هر شاخص در واقع نوعي معرّف است كه عناصر . شودي استفاده مياشاره كردن به حالت، مسير يا عمل خاص
شاخص و ساير انواع ي بين تفاوت عمده. كندمشي را قابل فهم مي آمدهاي خطّعلّت و معلول و اقدامات و پي

مشي  ها درواقع عامل ارتباط بين داده و خطّشاخص. مشي روشن است ها با خطّها اين است كه ارتباط آنداده
آوري شوند و چرا اين كار هايي بايد جمعشود كه چه نوع دادهمعموالً زمان بسيار زيادي صرف اين مي. باشندمي

- كنند، اغلب مديران عملياتي و تحليلگيري ميرا تنظيم نموده و اندازهها افرادي كه شاخص. بايد انجام پذيرد

  . هامشي هستند تا آماردان گران خطّ
  .مشخص شده است) 1-3(ها در شكلها، آمار و شاخصروابط بين داده

  
  هاها و نمايهها، آمارها، شاخصي بين دادههرم رابطه): 1-3(شكل

(Westfall and De Villa, 2001)  
آمارها قرار دارند كه اغلب به شكل جداول و يا  از آن در سطح بعد. هاي خام قرار دارنددر سطح پايين هرم، داده

زيرا اكثريت  ،مشي ارزشي ندارند اين جداول براي تحليل خطّ. باشندها ميي دادههاي سازماندهي شدهساير قالب
  .باشند و به تفسير و تحليل بيشتري نياز دارندنمي هاافراد قادر به خواندن جداول بزرگ و درك نتايج آن

اين . نرخ بيكاري يا رشد اقتصادي مانند ندها هستند كه معموالً به صورت اعداد منفردشاخصدر سطح باالتر 
در باالترين . ها قابل ارزيابي استمشي با استفاده از آن ها امكان مقايسه را فراهم آورده و اهداف خطّشاخص

ي به عنوان نمونه نمايه. باشندهاي سطح قبلي ميقرار دارند كه تركيبي از شاخص 1هاها، نمايهداده سطح هرم
  .هاي معروف استي انساني از نمايهتوسعه

                                                 
1 Indexes 

نمايه ها

شاخص ها

آمارها

داده ها

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 



٧۴ 
 

 
 

و به راحتي  كنندعمل ميبراي تسهيل درك يك موضوع پيچيده  هامدلدر چارچوب ها داده نيستند بلكه شاخص
تغييرات . ي هستندمدار بوده و معموالً بسيار كلّها كاربردشاخص. اندمردم قابل فهم گذاران و عموممشي خطّ براي

تر از مقدار آن در يك مقطع زماني خاص است، يا نوسانات مقدار يك شاخص طي دوره هاي زماني اغلب مهم
ها كه صلي شاخصانواع ا .شودهاي زماني مشخص ميي مقادير شاخص طي دورهزيرا هشدارهاي الزم با مقايسه

هاي موضوعي و شاخص هاي عملكرد،شاخص :شوند، عبارتند ازهاي اقتصادي استفاده ميريزيمعموالً در برنامه
  . هاي نيازشاخص
براي . شوندبندي ميها طبقهبكار رفته براي ساخت سازوكار شاخص اساس چارچوب چنين برها همشاخص

  .شودفاده ميها از سه رويكرد عمده استتدوين شاخص
 ميالدي داشته و سپس  1960ي هاي اجتماعي اواخر دههكه ريشه در جنبش شاخص :گرارويكرد خط مشي

  .اصالح و گسترش يافته است ،ي اسكان بشر سازمان ملل و بانك جهانيدر در برنامه
 وضعيت محيط گيري از ي سازمان ملل براي گزارشي توسعهكه در برنامه :موضوعي-ايرويكرد نمايه

  .زيست مورد استفاده قرار گرفت
 كه در ابتدا توسط سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ايجاد شد و به طور گسترده براي  :رويكرد سيستمي

 .پايدار مورد استفاده قرار گرفتي ي توسعهسنجش محيط زيست و برنامه (Westfall and De 

Villa, 2001)  

  .اندها وجود دارند كه خارج از دسته بندي فوق بكار رفتهبرخي از چارچوب ،با وجود اين
  

  1گرارويكرد نمايه

ها تبديل به يكي از آوري شاخصها به عنوان چارچوبي براي جمعهاي ملّي و بكارگيري اين نمايهتعريف نمايه
مربوط به برنامهيكي از رويكردهاي نمايه. ترين رويكردهاي رايج شده استمهم ي سازمان ي توسعهگراي مهم

ي برنامه .رده استك اساس آن منتشر ميالدي بر 1990ي انساني خود را در سال ملل است كه گزارش توسعه
- شبيه ي انساني آغاز نمود كه هدف آني توسعهاين گزارش ابتدا كار خود را با نمايه در ي سازمان مللتوسعه

  .ناميده است "فقر قابليتي"آن را  2بوده كه آمارتيا سنگيري چيزي سازي وضعيت رفاه اجتماعي و اندازه

                                                 
1 Index-Driven Approaches 
2 Amartya Sen 
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اي ي انساني عبارتند از درآمد، آموزش و بهداشت كه به طور قابل مالحظهي توسعهنمايه) هايزيرنمايه(اجزاي
ريك ه. ندي برابري جنسيتي نيز گنجانده شدي فقر و نمايهها از قبيل نمايهپس از مدتي ساير نمايه. ساده شده اند
ها هستند تا گذاران به دنبال مقداري براي آنمشي ها معرّف يك موضوع يا مفهوم هستند كه خطّاز اين نمايه

  .بتوانند وضعيت مردم را ارزيابي كنند
ها با ايجاد نمايه. شودها براي مقاصد مختلف اقتصادي و اجتماعي ميامروزه توجه روز افزوني به كاربرد نمايه

به ويژه هنگامي  ،ها بوده استهميشه بخشي از فرآيند ايجاد مجموعه شاخص و يا با كاربرد خاص كاربرد عمومي
  .گران بخواهند مفهوم چند وجهي و خاصي را با يك عدد نشان دهندكه تحليل

  

 هاي ساخت نمايهنحوه) 3-2-4

براي . شوندمقادير نرمال تبديل ميهاي جزئي به يا مولفه هاي اول شاخصدر مرحلهها ابتدا براي ساخت نمايه
  .شودو تبديل آن به مقداري بين صفر و يك از فرمول زير استفاده مي شاخص يا مولفهنرمال كردن يك 

)3-1(      

min

max min

( )

( )t

tx x
I

x x




  
 يبيانگركمينه xmin(xmax)و  tدر سال  xبيانگر مقدار  xt. است x شاخص يزيرنمايهبيانگر  Itطوري كه ه ب
ي دامنه داراي هانمايهالزم به ذكر است كه تمام زير. ي مورد بررسي استدر كلّ دوره xشاخص ) بيشينه(

  . هستند 1و  0ها محدود به طور مثال، آنه ب. مشتركند
نيز محدود  مايهنلذا . آيددست ميها يا مقادير نرمال شده به زيرنمايه وزنيبراساس ميانگين نمايه ي دوم در مرحله

-ها جمعبا نرمال كردن شاخص. شوداستفاده مي هاشاخصدر فرمول فوق گاهي اوقات از لگاريتم  .است 1و  0به 

  . شوددار ميها امكان پذير و معنيكردن آن
اقتصاد ثباتي ها كه به عنوان معياري براي بيثباتي اقتصاد كالن، برخي شاخصي بيدر ادامه قبل از ساخت نمايه

سازد كه بر اساس موارد خاطر نشان مي. گردنداند، ارائه و تبيين ميكالن در مقاالت مختلف بكار گرفته شده
ثباتي اقتصاد كالن به تواند بيانگر وضعيت بيهاي پيش رو نميتصريح شده در فصل دوم هيچ كدام از شاخص

  . اي كه مدنظر محقق است، باشدگونه
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  )اقتصاد كالن(ثباتيبي هايشاخص) 3-2-5
ها مرتبط با انحراف توليد شاخص برخي از. هاي متعددي ارائه شده استشاخص يثباتي اقتصادبراي نوسان و بي

در . است كسري بودجه و اقتصاد كالن چون، تورم هايشاخصناخالص داخلي از روند و برخي ديگر مبتني بر 
  .ها اشاره مي شودادامه به مواردي از آن

  1شاخص بالنچارد و سايمون) الف
ثباتي توليد ملّي آمريكا، از شاخص انحراف معيار غلتان اي براي بررسي وضعيت بيبالنچارد و سايمون در مطالعه

ست كه متغير مورد نظر داراي توزيع نرمال بوده و ساختار آن در ا در اين شاخص فرض بر اين. انداستفاده كرده
اساس  نمائي را برهاي حداكثر درستتوان تخمينكند و ميتغيير نمي) سال 5 ،طور مثاله ب(ي چندسالهيك دوره

آن دقيقاً برابر با ميانگين متحرّك و انحراف حاصل از  نتايج. ها براي پارامترهاي اين توزيع برآورد نمودنمونه
ه انحراف معيار گار محاسبه شده و آنبراي توليد اطّالعات اين شاخص، ابتدا ميانگين متغير مورد نظ. معيار است

الزم به ذكر است كه مقادير روند بيش از . گرددهاي زماني متناظر محاسبه ميآن نسبت به ميانگين متحرّك دوره
  . مقادير ساالنه قابل اعتمادند
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  2شاخص گيومان) ب

ثباتي پذيري اقتصادي داشته، بخش مجزايي را به برآورد شاخص بياي كه پيرامون آسيبمطالعهگيومان در  
هاي لذا مولفه. ثباتي همواره بايد نسبت به مقادير مرجع يا روند سنجيده شوداز ديد وي بي. اختصاص داده است

ي روند، فرض براي محاسبه. تي او برآورد مقدار روند و ميزان انحراف از آن اساصلي شاخص مورد استفاده
ي توان از تابع مختلط كه در برگيرندهچنين ميهم. شود كه متغير مورد نظر تابع خطي يا نمائي از زمان استمي
         القطبيني اهاي تصادفي و غيرقابل پيشاز آن جا كه شوك به پديده. دكري متغير نيز هست استفاده وقفه
  . شودثباتي جزء پسماند متغير مورد نظر تلقّي مياين شاخص، بيشود از اين رو در مي

)،چه در مدل زيرچنان )f t  شود، قدر مطلق جزء اخالل ميتابعي دقيق و غيرتصادفي فرضt تخميني از

  . ثباتي استفاده گرددعنوان شاخص بي توان بهلذا مي. است tانحراف معيار 

                                                 
1 Blanchard and Simon 
2 Guillaumount 
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t tV   و( )t tX f t    

الزم به ذكر . ست كه متغير مورد نظر تابعي از زمان و داراي توزيع نرمال استا البتّه در اين شاخص فرض بر اين
نظر لگاريتم نرمال خواهد بود و معادالت فوق چه از لگاريتم استفاده شود، در اين صورت توزيع مورد است، چنان

  .به صورت زير بازنويسي خواهند شد
2ˆ 1tV e     و( )t tLnX f t    

  1شاخص گيومان و پودار) ج

روش اول انحراف . اي براي بررسي بي ثباتي مالي دو روش زير را پيشنهاد كردند، در مقاله)2005(گيومان و پودار
متغير بر مقدار وقفه و  برازشمعيار نرخ رشد متغير است و روش ديگر ميانگين قدرمطلق پسماندهاي حاصل از 

مزيت روش  اما. شود كه روند، استوكاستيك استدر روش اول به صراحت فرض مي). انحراف معيار(يك روند
ثباتي را سطح بي عالوه بر اين، قدر مطلق متغيرها. كندست كه روند را استوكاستيك يا قطعي فرض نميا دوم آن
  .كندگيري ميتر از متغيرهاي نسبي اندازهدقيق
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    كهt 1ياز تخمين معادلهt t tX a bX ct     دست      ه ب
 . آيدمي

  CERDI2 شاخص) د

يافته تواند تركيبي تعديلمقدار مرجع نيز مي. شودگيري مينوسان متغيرها هميشه نسبت به يك مقدار مرجع اندازه
در اين روش از . بكار گرفته شده است CERDIروشي كه دركارهاي متفاوت . از عناصر تصادفي و قطعي باشد

  .متوسط مجذور انحرافات يك روند تركيبي استفاده شده است
2
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  :طوري كهه ب

1
ˆˆ ˆˆ exp( ),t t t t ty Lny Lny a bLny c     

                                                 
1 Guillaumount and Kpodar 
2 Centre d’Etudes et de Recherche sur le Développement International 
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  رويداد ركودها شاخص) ه
ها و عوامل كردند كه دولتاقتصادي در ابتدا ادوار تجاري را به عنوان يك فرآيند قطعي تلقّي ميهاي نظريه
اقتصاد كالن كينز، دولت مسئوليت داشت  ينظريهبراي مثال در . كنندها ايفا ميآن ايجاد زا نقش بسزايي دربرون

سياست  نظريهسياست ممكن كه در اين  هاي ركودي را شناسايي نموده و براي مقابله با آن بهترينكه دوره
 ،م همراه با انقالب كينز در اقتصادپس از جنگ جهاني دو. شود را اتخاذ نمايدافزايش تقاضاي كلّ معرفي مي

اساس  بر. هاي ركودي شكل گرفتافكار بسياري پيرامون نقش فعال دولت در تثبيت اقتصادي و مقابله با دوره
هاي اقتصادي در آن كاهش شود كه فعاليتهاي ركودي آن شناخته ميبا دورهي صادثباتي اقتاين ديدگاه، بي

  . يابدگيرد و بنابراين بيكاري افزايش مييافته و توليد ملّي از اشتغال كامل فاصله مي
ل و ي توليد ملّي از مقدار اشتغال كامل يا بالقوه و يا طو، فاصلهيثباتي اقتصادهاي بيبر طبق اين نگرش شاخص

به شرح  يثباتي اقتصادبي يدهندههاي نشانبر اين اساس شاخص. كنندگيري ميهاي ركودي را اندازهعمق دوره
  :باشندمي زير

 ت زماني كه يك ركود به طول ميطول دورهانجامدي ركودي؛ مد.  
 ي آني توليد ملّي بالفعل از مقدار بالقوهترين فاصلهي ركودي؛ بيشعمق دوره.  
 نمتوسط فراواني ركودها در يك دورهبا تقسيم تعداد ركودها بر طول دوره و )1سال 10مثالً (ي معي ،

  ).1387براتي، (آيدي معين به دست ميضرب در طول دوره

كه مقادير بالقوه نيز (ي مقادير واقعي متغيرها با روندشان، ادوار تجاري از طريق مقايسهفوق با توجه به تعريف
  . شونده ميتشخيص داد) شوديگفته م

روند بوده كه با استفاده از روش فيلتر  ي توليد بالقوه و يا همان خطّدهندهچين نشانمنحني خط) 1-2(در نمودار
نيز با استفاده از تعريف ) فواصل خاكستري(هاي رونق و ركوددوران. محاسبه گرديده است 2پرسكات -هدريك

                                                 
و با استفاده از  تبلندمد روند و يواقع يداخل ناخالص ديتول شكاف ريمقاد انيم موجود ياليسر يهمبستگ ساختار قيطر از يدور تجار كي طول 1

 يخود همبستگ بيضرا نيباالتر ،يخودهمبستگ بيضرا جدول به هتوج با. است آمده دسته ب شده، يمعرف رزيپ و كساكه توسط ب Q يآماره
 نيا به نيا. شوديم دييحدود ده سال تا يابا طول دوره يكليس انيجر كيوجود  گرياست، به عبارت د 34و  23، 11، 1 يهامربوط به وقفه ينسب
 و ركود رونق، بود،هب يهادوره شامل كامل يتجار دور كي يبيتقر صورت به سال 10 هر يط رانيا اقتصاد ،1353-87 يدوره در كه است يمعن

  . است نموده يسپر را بحران
از  tsيك فيلتر خطي دو طرفه است كه مسيري هموار شده را با نام (Hodrick-Prescott Filter)پرسكات -از نظر فنّي، فيلتر هدريك 2

  :به طوري كه. آوردبه دست مي tsي دو تفاضلرا با توجه به مجذورات جمع شده tsدر پيرامونty  يحداقل كردن واريانس سري زمان
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ي ركودي مواجه تا كنون با چهار دوره 1353با توجه به آمارها، ايران از سال  .اندفوق براي ايران مشخص شده
  .هاي ركودي نسبتاً كاهش يافته استهاي اخير طول و عمق دورهبوده است و در سال

  
  )محاسبات محقق: ماخذ(توليد ناخالص داخلي و ادوار تجاري در ايران): 1-3(نمودار 

ثباتي ي افزايش بيتواند به منزلهمي عمق و فراواني دوره هاي ركودي طول،هاي افزايش هر يك از شاخص
را به دو دوره ي قبل و بعد از جنگ تقسيم كنيم،  1353هاي بعد از سال براي مثال اگر سال .دتلقّي شواقتصاد 
  .خواهند بود) 1-3(به صورت جدول  يثباتي اقتصادهاي فوق براي بيشاخص

  ثباتي اقتصادي بر مبناي رويداد ركودهاهاي بيشاخص): 1- 3(جدول

  نام دوره
  متوسط فراواني ركودها

  سال 10در هر 
  متوسط طول عمر

  يك ركود
 متوسط عمق ركود

  %7/14  )5+1+3(÷2=5/4  )3÷14(×10=14/2  1367قبل از سال 
  %3/7  5  )1÷10(×10=1  1367بعد از سال 

 محقق محاسبات: ماخذ
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  :دهدبه دست ميرا ي زير با استفاده از فرم الگرانژ رابطه سازيبهينه
1

2 2
1 1

2 2

min : ( ) [( ) ( )]
T T

t t t t t t
t t

L y s s s s s


 
 

        
   

هاي با بسامد ها دارد، به طوري كه براي دادهي انتشار دادهمقدار اين پارامتر بستگي به دوره. پارامتري براي هموارسازي است به طوري كه 
  )1384مرادي، . (شوددر نظر گرفته مي 14400هاي با بسامد ماهيانه، و براي داده 1600هاي با بسامد فصلي، اي داده، بر100ساليانه، 
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اما شاخص ديگر يعني طول عمر يك ركود اندكي افزايش و عمق ركودها  شاخص فراواني ركودها كاهش يافته،
-در سال يثباتي اقتصادي كاهش بيدهندهها نشاناين شاخصبه طور كلي . اي داشته استكاهش قابل مالحظه

 .باشندهاي بعد از جنگ مي

  1شاخص فيونتس و ديگران) و
وري كلّ عوامل توليد در شيلي، عنوان منابع رشد و رفتار بهره اي با، در مقاله)2006(فيونتس، الرين و اشميت هبل

به  شاخص معرفي شده از سوي ايشان. اندثباتي اقتصاد كالن استفاده كردهاز نرخ تورم به عنوان شاخصي براي بي

صورت 
1




كننده تغيير در شاخص قيمت مصرفبر اساس درصد ، نرخ تورم در شاخص مذكور. است

ي شاخص بين دامنه. است 1, 1  تر استثباتي اقتصاد كالن بيشبوده و مقدار باالتر به معني بي.  
  ٣جاراميلو و سانكاك 2شاخص )ز

دومينيكن و هائيتي صورت ، با عنوان رشد در جمهوري )2007(اي كه از سوي جاراميلو و سانكاكدر مطالعه
ثباتي اقتصاد كالن به صورت مجموع وزني نرخ تورم، نوسان نرخ ارز منهاي انباشت گرفته است، شاخص بي

به عنوان درصدي از توليد ( و منهاي تراز مالي) ي پولي در شروع هر دورهبه عنوان درصدي از پايه(ذخاير
در اين شاخص . استدر نظر گرفته شده معكوس انحراف معيار وزن هر متغير . تعريف شده است) ناخالص داخلي

cpi)كنندهي شاخص قيمت مصرفنرخ تورم به صورت درصد تغيير ساليانه er)، نوسان نرخ ارز( به صورت  (
)ي بين الملليدرصد تغيير در نرخ ارز خارجي، انباشت ذخيره res به صورت تغيير ساالنه در ذخاير بين المللي  (

)و تراز مالي به صورت نسبت تراز مالي دولت) ي پولي در شروع هر دورهبه عنوان درصدي از پايه( fbal به  (
 ,Jaramillo & Sancak) .تندمعيارهاي ذكر شده در قالب لگاريتم هس .اندتوليد ناخالص داخلي تعريف شده

2007)  
1

1 1 1

( ) ( ) ( ) ( )t t t t t

t t t t
t

cpi er res fbal

cpi er res res fbal
Ln Ln Ln Ln

cpi er bm gdp
MII

   



  



     

  
  
  

                                                 
1 Fuentes & Larrain and Schmidt-Hebbel 

 .تر استي نمايه صحيحكلمه ،با توجه به تعريف صورت گرفته در ابتداي فصل 2
3 Jaramillo & Sancak 
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  ثباتي اقتصاد كالني بيساخت نمايه) 3-2-6
ي بحران در كنندهبينيهاي پيشيا شاخص چنين انتخاب بهترين متغيربيني بحران و همترين روش براي پيشرايج

ي آينده با استفاده از الگوهاي دوره Kبيني بحران، برآورد احتمال وقوع بحران در يك يا هاي پيشادبيات مدل
كننده، از يك بينيهاي پيشتوان گفت كه در اين نوع از مدلدر واقع مي. چند متغيره است 1پرابيت و الجيت

ست ا هاي ديگر آنسبت به مدلها نمزيت بزرگ اين دسته از الگوريتم مدل. شودثابت و يكسان استفاده مي روش
احتمال وقوع (جا و به صورت يك عدد منفرد كه تمام اطّالعات توليدشده در مورد احتمال وقوع بحران را يك

زمان در نظر گرفته و متغيرهايي را  طور همه ي متغيرها را بچنين رفتار همههم اين الگوريتم. دهندارائه مي ،)بحران
  . كنداز مدل خارج مي ،قابل قبول نيستند دهندگيكه داراي توضيح

بندي متغيرهاي گذاري و رتبهبراي ارزش سازوكاريهاي مذكور، اما در الگوريتم بكارگرفته شده در مدل
ه توان با بها تنها ميدر اين مدل .هاي واقعي وجود نداردبيني بحرانها در پيشاساس ميزان دقّت آن مختلف، بر
دار بودن و يا نبودن يك متغير اظهار نظر كرد و هرچند سطح اقتصادسنجي راجع به معني هايروش كارگيري

كند، اما وقتي محاسبات اقتصادسنجي بر ها را مشخص ميبينيداري يا ميزان قابل اتّكاء بودن متغيرها در پيشمعني
ها اي از بحرانبيني سهم عمدهوم پيشكند روشن نيست كه اعتبار برآورد شده به مفهاعتبار يك متغير داللت مي

ها در قبال توليد اي از بحراندادن بخش عمدهي هشدار نادرست است يا به معني از دستادر ازاء تعداد قابل توجه
  (Berg and Coke, 2004) .حجم محدودي از هشدارهاي نادرست
د، متغيرهاي خاصي به شوهاي ارزي استفاده ميبه ويژه بحران، هابيني بحراندر الگوريتم ديگري كه براي پيش

در اين روش چون . گيردها مورد توجه و كنترل قرار ميعنوان متغيرهاي هشداردهنده انتخاب شده و رفتار آن
اظهار  گيري وگيرند، امكان نتيجهطور منفرد مورد مشاهده قرار ميه تك متغيرهاي هشداردهنده مستقالً و بتك

گيري انتظار حمله در بازار و عوامل موثّر در شكل وقوعها در برآورد بيني هريك از آنه قدرت پيشنظر راجع ب
طراحي كرد تا شاخصي واحد براي وقوع يا عدم وقوع بحران  سازوكاريتوان عالوه بر اين مي. گرددفراهم مي

اين مزيت مهم مدل هاي الجيت و پرابيت تر متغيرها را در خود دارد توليد كرد و از در آينده كه اطّالعات بيش
  .بهره جست

اين روش . بيني بحران، به الگوريتم هشداردهي يا سيستم هشداردهي پيش از وقوع شهرت داردروش اخير پيش
اي طوالني دارد، از اواسط سابقه 2بيني نقاط تنظيم ادوار تجاريهاي زماني مالي و پيشارزيابي توانائي سري كه در

                                                 
1 Probit & Logit 
2 Business Cycle Tuning Points 
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هاي سيستم ي خاصي ازنسخه. هاي ارزي و مالي شده استوارد ادبيات تجزيه و تحليل بحران 1990ي دهه
، ارائه شد كه به لحاظ عملكرد و )1996( 1اي توسط كامينسكي و راينهارتهشداردهي پيش از وقوع در مقاله

ي ديگري مقاله دل مذكور درم. هاي مشابه از جايگاه خاصي برخوردار شده استبيني در ميان مدلقدرت پيش
  . نگاشته شده، توسعه يافته است) 1998(كه توسط كامينسكي، ليزوندو و راينهارت 

بيني چنان بهترين و كارآمدترين الگوي ثبت شده براي پيش، همKLRهشداردهي پيش از وقوع يعني  الگوي
ها به بيني بحرانو برتري خود را در پيش الگوي مذكور در مقاالت متعدد مورد استفاده قرار گرفته. بحران است

ي مقايسه در اين زمينه،. بيني بحران جنوب شرقي آسيا اشاره نمودپيش توان بهاز آن جمله مي. اثبات رسانده است
، )1999(4ي برگ و پاتيلودر مقاله (STV)3تورنل و السكو -و سكس (FR)2رز-يفرانكلكنندهبينيالگوهاي پيش

ي ديگري كه در سال در مقاله. كندبهتر عمل مي مذكوراز دو مدل  KLRدهد كه نشان مي KLR با الگوي 
بيني بحران، كه در ، در مقايسه با ديگر الگوهاي رايج پيشKLRبيني الگوي منتشر شد، قدرت پيش 2004

. ، ارزيابي شده استگيرندمورد استفاده قرار مي EIU5المللي پول و يا موسسات اقتصادي ديگر مانندصندوق بين
  (Berg, Borenzstein and Pattillo, 2004).كندرا تاييد مي KLRنتايج اين مقاله نيز برتري مدل 

هاي هشداردهي پيش از وقوع، كنترل رفتاري تعدادي از متغيرهاي اقتصادي الگوريتمتمام  اصليي ايده
اي ي نوسان معقول و عبور از حد آستانهاز دامنه خروج هر يك از متغيرها. در طول زمان است) هشداردهنده ها(

  . دشوي زماني مشخص در آينده تلقّي ميي هشداري براي وقوع بحران در طول يك دورهخاص به منزله
ثباتي اقتصاد كالن، از بي ينمايهثباتي و ساخت ي بيكنندهبينيپيش هايشاخصدر اين تحقيق براي تعيين بهترين 

  . شودداردهي پيش از وقوع استفاده ميهش الگوريتم
 تغيير در، به توليد ناخالص داخلي كسري بودجهنسبت تورم، ميانگين وزني شاخص ثباتي اقتصاد كالن بي ينمايه

زمان، جهت تعيين طور همه نياز بكارگيري عوامل مختلف ب. ي مبادله استنرخ واقعي ارز و تغيير در رابطه
 شاخصهر جائي كه از آن. تاكيد شده است) 2006(6و ساهاي و گويال) 1993(فيشر وضعيت اقتصاد كالن توسط

. به اين منظور مناسب است ثباتي اقتصاد كالنبي ي، نمايهاز اطالعات است بخشيبه صورت جداگانه فقط داراي 
ها قرار براي مثال تورم شاخص خوبي از وضعيت پولي و مالي است، اما ممكن است تحت تاثير كنترل قيمت

                                                 
1 Kaminsky and Reinhart 
2 Frankel-Rose 
3 Sachs-Tornell-Velasco 
4 Berg and Pattillo 
5 Economist Intelligent Unit 
6 Sahay & Goyal 
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هاي مالي دارند، عدم اطمينان و فقدان اعتماد در سياستم را پايين نگه ميهاي قيمت تورهنگامي كه كنترل. گيرد
اما  ،ارهاي نرخ ارز ممكن است تحت يك رژيم نرخ ارز ثابت آشكار نگردندفش. آوردبر نرخ ارز فشار وارد مي

  .نشان داده شوندكنند تا ثبات ارز خارجي در قالب تغييرات در ذخاير بين الملل گذاران تالش ميسياست
، نسبت (ex)، تغيير در نرخ واقعي ارز (inf)ي مورد استفاده عبارتند از، تورماوليه هايشاخصدر تحقيق حاضر 

سازي متغيرها ابتدا از طريق نرمالاين . (tot)ي مبادلهو تغيير در رابطه (bd)كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي
وزن  .شوندي بي ثباتي اقتصاد كالن تبديل ميبه زيرنمايه تبديل شده و سپس با استفاده از ميانگين وزني به نمايه

  .1واهد بودمعادل انحراف معيار آن خ زيرنمايههر 
inf mininf min min min

( ) ( ) ( ) ( )
maxinf mininf max min max min max min

t t t t
t

ex ex bd bd tot tot
MII

ex ex bd bd tot tot
      

   
   

  

  
  
 

به عبارت ديگر . ها برابر يك گرددشود كه مجموع آناي انتخاب ميبه گونه هازيرنمايهوزن  فرمولدر اين 
1      تر استثباتي بيشبه معني بي  _كه بين صفر و يك است_نمايهتر اين مقدار بيش. گردد . 

  

  
  1353-87هاي ثباتي كسري بودجه طي سالي بيزيرنمايه): 2-3(نمودار

  

                                                 
    به . ثباتي اقتصاد كالن، بكار گرفته شده استساخت شاخص بي ،)2007(دهي جاراميلو و سانكاكه به نوع وزندهي با توجاين نوع وزن 1

 . گيردتري تعلّق مياي كه از انحراف معيار بيشتري برخوردار است، وزن بيشزيرنمايه
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  1353-87هاي ثباتي تورم طي سالبيي زيرنمايه): 3-3(نمودار

  

  
  1353- 87هاي ثباتي نرخ ارز واقعي طي سالي بيزيرنمايه): 4-3(نمودار

  
  1353-87هاي ي مبادله طي سالثباتي رابطهي بيزيرنمايه): 5-3(نمودار
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زيرنمايه ي بي ثباتي رابطه ي مبادله 
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ثباتي اقتصاد كالن بي ينمايهها هايي كه در آندر الگويي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است، سال
تر باشد، به عنوان بيش 1)ي بحرانآستانه(ي انتخابي از ميانگين نمونهكلّ نمونه معياربرابر انحراف  5/1به ميزان 

  . شودهاي بحراني در نظر گرفته ميسال
  

  ( ) 1.5 ( ), (1353:1387)tMII Mean MII Stdev MII t     
  .ثباتي اقتصاد كالن استبي ينمايه، انحراف معيار Stdev، ميانگين و Meanي فوق در رابطه

در  69/0تا  13/0ي ي مورد بررسي در دامنهثباتي اقتصاد كالن در طول دورهبي ينمايهمقادير محاسبه شده براي  
  .است11/0و  32/0نوسان بوده است كه ميانگين و انحراف معيار آن براي كلّ دوره به ترتيب 

هاي ه به آن در سالشود كه با توجتعيين مي 49/0ثباتي براي ايران ي بحران بيآستانهي فوق با توجه به رابطه
-ي اخير بيشدر دو دهه. و پنجه نرم كرده است ثباتي دست، اقتصاد كالن ايران با بحران بي1366و  1360، 1359

  . بوده است 1380ترين آن مربوط به سال و كم 1374ثباتي مربوط به سال ترين ميزان بي
ي اقتصادي و اجتماعي كشور بعد از پيروزي ي توسعهسالههاي مختلف پنجثباتي اقتصاد كالن در طي برنامهوضعيت بي

  .آورده شده است) 2-3(انقالب اسالمي در جدول 
 

  ي توسعه اقتصادي و اجتماعيهاي پنج سالهثباتي اقتصاد كالن طي برنامهوضعيت بي): 2-3(جدول 
  گينميان  حداقل حداكثر  برنامه

 358/0 )1368-72(اول
 )1368سال(

252/0  
  )1370سال (

301/0  

 417/0 )1374-78(دوم
 )1374سال(

205/0  
  )1376سال (

300/0  

 307/0 )1379-83(سوم
 )1381سال(

132/0  
  )1380سال (

226/0  

 318/0 )1384-88(چهارم
 )1387سال(

248/0  
  )1384سال (

287/0  

  محاسبات محقق: ماخذ  

هاي بي ثباتي اقتصاد كالن در برنامه ينمايهترين ميزان مشاهده مي گردد، بيش) 2-3(كه در جدول طور  همان
اساس اطّالعات حاصل شده، تقريباً      بر. باشدمي 1380ترين مربوط به سال و كم 1374مذكور مربوط به سال 

                                                 
شود در الگوهاي مختلف به طوري كه ديده مي. معيار انتخاب شده يك معيار اختياري است و هيچ استاندارد مشخصي براي آن وجود ندارد 1

 معموالً. ي بحران در نظر گرفته شده استبرابر انحراف معيار باالتر از ميانگين به عنوان آستانه 3و  5/2، 2، 65/1، 5/1، 4/1متفاوتي چون حدود 
  .حجم نمونه نباشد درصد كلّ 5مورد بررسي كمتر از  ينمونه هاي محاسبه شده در كلّشود كه تعداد بحراناي انتخاب ميبحران به گونه يآستانه
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نيز تقابل ) 6-3(در نمودار . در اوج بوده استثباتي اقتصاد كالن بيي نمايههاي پاياني يا آغازين هر برنامه، سال
 ينمايهاساس نمودار مذكور اگرچه روند  بر. ثباتي اقتصاد كالن به تصوير كشيده شده استرشد اقتصادي و بي

كاسته شده، ولي  همواره اقتصاد كالن  آنثباتي اقتصاد كالن در ايران رو به كاهش بوده و از عمق و شدت بي
يك خيز افزايشي به  1382ست كه روند مذكور از سال ا ي قابل تامل آننكته. بردهاي مزمن رنج مياتيثبايران از بي

 .ثباتي اقتصاد كالن در آينده تلقّي گرددخود گرفته كه اين موضوع مي تواند به عنوان هشداري براي وقوع يك بحران بي
قتصاد كالن افزايش يافته، رشد اقتصادي كاهش يافته ثباتي اهايي كه بيگردد در سالهمان گونه كه مشاهده مي

 قابل توجه و همبستگي منفي(ثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصاديي بينمايهبررسي وضعيت همبستگي ميان . است
  .است در ايرانثباتي اقتصاد كالن مانع جدي براي رشدي اقتصادي بيي اين فرض است كه كنندهتقويت) -6/0

  
  1353-87هاي ثباتي اقصاد كالن و رشد اقتصادي در ايران طي سالي بينمايه): 6-3(نمودار

 

بيني       پيش هايشاخصثباتي اقتصاد كالن در آينده و انتخاب بهترين بيني وضعيت بيدر ادامه به منظور پيش
 .شودخته ميثباتي اقتصاد كالن، ابتدا به توضيح چند اصطالح كاربردي پرداي بيكننده

  
 ر يا شاخصو  هاي هشداردهنده برمبناي مطالعات نظري و تجربيشاخصانتخاب : دهندههاي هشدارمتغي

هاي مورد شاخص. صورت پذيرفته است ربط در مقاالت تخصصي مربوطهپيشنهادهاي صاحبنظران ذي
نوسان نرخ ارز واقعي و تغييرات تورم، نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي، : استفاده عبارتند از

  .ي مبادلهرابطه

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8
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1353 1355 1357 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387

رشد اقتصادي نمايه ي بي ثباتي اقتصاد كالن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 



٨٧ 
 

 
 

 هايي را كه در دهنده، بحرانهاي هشدارشاخصرود اي است كه انتظار ميطول دوره: بينيي پيشدوره
بيني، حداقل با يك بحران ي پيشهشداري كه طي دوره. بيني كندپيش ،آن دوره اتّفاق خواهد افتاد
  .شودناميده مي 2و در غير اين صورت هشدار خطا 1همراه باشد، هشدار مناسب

 به عنوان هشدار تلقّي مياز آستانه شاخصعبور هر : ي هشداردهيحدود آستانه در هر . شوداي خاص
 ي بهينه، آستانه. شود و تعدادي نيز خطابيني ميي انتخاب شده، طبيعتاً تعدادي بحران پيشآستانه
بيني كند و از سوي ديگر حداقل ها را پيشترين مقدار ممكن بحرانشسو بي اي است كه از يكآستانه

هاي بحران اي ميان درصديعني بايد طوري انتخاب شود كه توازن بهينه. تعداد هشدار خطا را توليد نمايد
- اي از آستانهبهينه يدست آوردن مجموعهه براي ب. ي درست و حجم خطاها برقرار سازدبيني شدهپيش

  .شوداستفاده مي KLRهاي مناسب از الگوريتم غربال 

 10درصد تا  30ي ، تمام مقادير ممكن در دامنهشاخصاي از حد آستانه براي هر دست آوردن مقدار بهينهه براي ب
باالتر از حد تعيين شده قرار گيرند، يعني  ي كهدرصد كلّ مشاهدات 10درصد تا  30،درصد كلّ مشاهدات

ترين نسبت اي كه كممورد آزمون قرار گرفته و از آن ميان دسته ،ي دهك هفتم و نهمد در دامنهمشاهدات موجو
مراحل . شودمورد نظر انتخاب مي شاخصي بهينه براي هشدار خطا به هشدار درست را بازگو كند به عنوان آستانه

  .شده است ، توضيح داده)3-3(در جدول  Xفرضي  شاخصي هشداردهي براي انتخاب آستانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Good Signal 
2 False Signal 
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  ي هشداردهيمراحل مختلف انتخاب آستانه): 3-3(جدول 

ها و پارامترهازيرنمايه اجزاء، مرحله  نمادها و روابط متناظر 

1 
X : هشداردهنده زيرنمايه ي بردار سري زماني
x  1353-87با تواتر ساالنه.  

1

.

.

.

M

x

X

x

 
 
 
 
 
 
  

1,...,m M  

2 

MII : بي ثباتي با نمايه ي بردار سري زماني
  .1353-87تواتر ساالنه 

infi : ،مبي ثباتي تورexi : ،بي ثباتي ارز واقعي
bdi : بي ثباتي كسري بودجه وtoti : بي ثباتي

  .رابطه ي مبادله مي باشد

1

.

.

.

M

m ii

M II

m ii

 
 
 
 
 
 
  

infMII i exi bdii toti        

1,...,m M  

St. 1        

3 
CT آستانه ي بحران است كه در اين تحقيق: 

برابر انحراف  5/1حاصل جمع ميانگين و 
.بي ثباتي است نمايه ياستاندارد سري زماني   

( ) 1.5 ( )CT mean MII stdev MII    

4Pk(X) : دهكkهشداردهنده يزيرنمايه يام از سري زمانيxمي باشد.  

5 

آستانه ي(k=7,8,9)امkبا فرض آنكه دهك
به  bو  aاست،  x زيرنمايه يهشدار دهي 

  .صورت زير تعريف مي شوند
a )تعداد  ): تعداد اعالن خطرهاي درست

اعالن خطر  x زيرنمايه يسال هايي كه در آن 
و طي ) از آستانه ي هشداردهي باالتر بوده(كرده

سال بعد حداقل يك بحران اتفاق افتاده  5
از حد آستانه عبور كرده  نمايه ي بي ثباتي(است
  ).است

 b)تعداد ): تعداد اعالن خطرهاي خطا 
اعالن خطر  x زيرنمايه يسال هايي كه در آن 

و طي ) التر بودهاز آستانه ي هشداردهي با(كرده
 سال بعد هيچ بحراني اتفاق نيافتاده است 5
از حد آستانه عبور نكرده  نمايه ي بي ثباتي(

  ).است
 

 
 
 
 
 
 
 

1,...,m M   

( ) : : 1 5,
,m k j

True
x P X j m j m MII CT

False else


      


 

,
m m

a True b False     
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6 

c )تعداد):تعداد اعالن عدم وقوع بحران خطا
اعالن خطر  x زيرنمايه يسال هايي كه در آن 

و ) از آستانه ي هشداردهي باالتر نبوده(نكرده
سال بعد حداقل يك بحران اتفاق افتاده  5طي 
 از حد آستانه عبور كرده نمايه ي بي ثباتي(است
  ).است

 d)تعداد اعالن عدم وقوع بحران درست :(
اعالن  x زيرنمايه ياد سال هايي كه در آن تعد

از آستانه ي هشداردهي باالتر (خطر نكرده
سال بعد هيچ بحراني اتفاق  5و طي ) نبوده

از حد آستانه  نمايه ي بي ثباتي(نيافتاده است
  ).عبور نكرده است

1,...,m M   

( ) : : 1 5,m k j

True
x P X j m j m MII CT

False


      



,
m m

c True d False     

7 

NS )نسبت تعداد خطاها به پيش بيني هاي
ست از نسبت سهم خطاهاي ا عبارت): درست

به سهم  ) از كلّ خطاهاي ممكن(اتفاق افتاده
از كلّ پيش (پيش بيني هاي درست اتفاق افتاده

  )بيني هاي درست ممكن

b b d
NS

a a c





 

كه نسبت هشدار خطا به هشدار درست براي آن ها كمتر از واحد باشد به عنوان هايي زيرنمايهآن دسته از 
ها بيش از هايي كه اين نسبت براي آنزيرنمايهشوند، و آن دسته از هشداردهنده ي مناسب انتخاب مي يزيرنمايه

. شوندمناسب حذف مي هايزيرنمايه يبيني برخوردار نبوده و لذا از مجموعهواحد است از اعتبار الزم براي پيش
نشان ) 4-3(ها در جدولي هشداردهي هريك از آنهشداردهنده و نيز آستانه هايزيرنمايهوضعيت هر يك از 

  .داده شده است
  هاي هشداردهندهبيني درست زيرنمايهي هشداردهي و نسبت خطا به پيشوضعيت آستانه): 4- 3(جدول

  ي هشداردهيآستانه  متغير هشداردهنده
  نسبت تعداد خطاها به

  هاي درستبينيپيش
  25/0  43/0 ثباتي كسري بودجهبي يزيرنمايه
  2/1  4/0 ثباتي نرخ واقعي ارزبي يزيرنمايه
  5/0  39/0 ثباتي تورمبيي زيرنمايه
  75/0  42/0 ي مبادلهثباتي رابطهبي يزيرنمايه

  محاسبات محقق: ماخذ  
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ثباتي بي يزيرنمايهكننده، بينيپيشي زيرنمايهترين هاي درست، مطمئنبينيخطا به پيشبا توجه به نسبت تعداد 
 از آن. مي باشند ي مبادلهثباتي رابطهبي يزيرنمايهثباتي تورم و بي يزيرنمايهپس از آن به ترتيب  وكسري بودجه 

، از استتر ثباتي نرخ ارز واقعي از يك بزرگبي يزيرنمايههاي درست بينيكه نسبت تعداد خطا به پيش جائي
ثباتي اقتصاد بي ينمايه دست آمدهه ي به به نتيجهبنابراين با توج. گرددكننده حذف ميبينيپيش هايزيرنمايهبين 

ساخته  مجدداً ي مبادله، تورم و رابطهنسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي ،يزيرنمايهكالن با استفاده از سه 
  . شودمي

  
inf min inf min min

( ) ( ) ( )
max inf min inf max min max min

t t t
t

bd bd tot tot
MII

bd bd tot tot
    

  
  

  

  
به عبارت ديگر . ها برابر يك گرددشود كه مجموع آناي انتخاب ميبه گونه هازيرنمايهوزن  فرمولدر اين 

1    تر استثباتي بيشبه معني بي  ثباتي اقتصاد كالني بينمايهتر مقدار بيش. گردد.  
  

  (MII) _تعديل شده_ثباتي اقتصاد كالني بيزيرنمايه): 5- 3(جدول

 MII  سال MII  سال MII  سال

1353  48/0  1365  42/0 1377  27/0 

1354  26/0  1366  67/0 1378  30/0 

1355  30/0  1367  42/0 1379  15/0 

1356  47/0  1368  33/0 1380  15/0 

1357  43/0  1369  18/0 1381  32/0 

1358  45/0  1370  26/0 1382  27/0 

1359  60/0  1371  26/0 1383  28/0 

1360  53/0  1372  37/0 1384  28/0 

1361  35/0  1373  30/0 1385  33/0 

1362  32/0  1374  39/0 1386  32/0 

1363  26/0  1375  22/0 1387  40/ 

1364  21/0  1376  18/0  

  محاسبات محقق: ماخذ                     
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  و نابرابري خطّ فقر، شاخص فقر) 3-3
  خطّ فقر) 3-3-1

، خطّ فقر عبارت است از مخارجي كه يك فـرد در يـك زمـان و مكـان معـين بـراي       )1998(ي راواليون به عقيده
افرادي كـه بـه ايـن سـطح رفـاه دسترسـي ندارنـد، فقيـر تلقّـي               . شوددسترسي به يك سطح حداقل رفاه متحمل مي

  .شوندمي
   ايـن آسـتانه را   . ها از غيرفقرا، به يك آسـتانه يـا حـد نيـاز اسـت     يين فقرا و تمييز  دادن آنگيري فقر، تعبراي اندازه

ي حيـات، خـود كـامالً    امـا ادامـه  . ي حيات تعريف نمـود توان براساس واحد پولي و حداقل مخارج براي ادامهمي
بعضـي از  . ي فقـر ارائـه گـردد   همين ابهام موجب شده است كـه تعـاريف مختلفـي از فقـر و آسـتانه     . روشن نيست

بـراي  . كنندي حيات را برحسب ميزان انرژي و پروتئين مورد نياز بدن تعريف ميمحقّقين حداقل معاش براي ادامه
% 90طوري كـه  ه كالري در روز تعريف شده است، ب 2150مثال در كشور چين حداقل معاش براساس نياز بدن به 

در كشـور انـدونزي نيـز         . هـايي جـز غـالّت تـأمين شـده باشـد      مصـرف خـوراكي  ديگر با % 10آن از غالّت و تنها 
  .درصد آن از طريق غالّت تأمين شده باشد 66طوري كه ه شود، بكالري تعريف مي 2000ي فقر براساس آستانه

د در كشـور تايلنـ  . كـالري تعريـف شـده اسـت     2000در كشورهاي تايلند و فيليپين، حداقل معاش برحسب روزانه 
درصـد   70شود كه در مناطق شهري معادل كالري انرژي مورد نياز، فرض مي 2000ي تأمين ي هزينهبراي محاسبه

  .درصد آن از طريق مصرف غالّت تأمين شده باشد 77و در مناطق روستايي 
و غيرفقـرا را   شـده مـرز بـين فقـرا    ي تعريـف  بسته به اين كه فقر به مفهوم مطلق يا نسبي در نظر گرفته شود، آستانه

خطّ فقر داراي دو مفهوم مطلق و نسبي اسـت كـه انتخـاب    . شودناميده مي» 1خطّ فقر«اين آستانه . كندمشخص مي
عبـارت  «براسـاس تعريـف، خـطّ فقـر مطلـق      . هاي عملي فقرزدايي حائز اهميت استهريك از اين دو در سياست

ي مورد بررسي براي تـأمين  اقتصادي جامعه و  فرهنگي، اجتماعيهاي ه به زمينهاست از مقدار درآمدي كه با توج
ماننـد حـداقل ميـزان درآمـد،      مسكن الزم اسـت و يـا حـداقل شـرايطي     و مانند غذا، پوشاك حداقل نيازهاي افراد

ايـن  . شود تا فرد مورد بررسي به عنوان فقير در نظر گرفتـه شـود  كه عدم تأمين آن موجب مي مسكن و تحصيالت
  )1371لفتحي قمي، اابو.(شودنيز ناميده مي 2»رهيافت نيازهاي اساسي«تعيين خط فقر  روش

                                                 
1 Poverty Line 
2 Basic-Needs Approach 
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شـود، سـپس يـا    هاي غـذايي مصـرفي در نظـر گرفتـه مـي     در اين روش ابتدا يك ميزان از درآمد براي تأمين هزينه
و يـا  ) 1روش روانتري( شودي حداقل ساير نيازهاي اساسي به آن افزوده ميمقداري درآمد ثابت براي تأمين هزينه
هاي غذايي الزم براي زنده ماندن فرد با استفاده از ميانگين هندسي نسـبت  ميزان درآمد مورد نياز براي تأمين هزينه

ي نيازهـاي اساسـي   ي مورد بررسي، به حداقل درآمد مورد نياز براي تأمين هزينهي غذا به كلّ فرد در جامعههزينه
ـ  ) 2سكيروش ارشان(شود تبديل مي ي مشـخص و  در جامعـه، انـدازه   3ه بـه تـابع مصـرف انگـل    و يا اين كه بـا توج

ي غذا به حداقل درآمد مورد نياز براي تأمين نيازهاي اساسي در نظـر گرفتـه و نسـبت    معمولي را براي نسبت هزينه
بت بـراي هـر فـرد جامعـه     ي اين نسدر صورتي كه اندازه. سنجندي غذا به درآمد هريك از افراد را با آن ميهزينه
  ). 4روش نسبت غذا(شود ي مشخص و معلوم در نظر گرفته شده باشد، وي فقير محسوب ميتر از اندازهبزرگ

به اين صـورت كـه بـه    . شوددر برخي مواقع براي تعيين خطّ فقر، روش ارشانسكي با اندكي تعديل بكار گرفته مي
ي مورد بررسي، از ميانگين نسـبت غـذا   ي فرد در كلّ جامعههزينه ي غذا به كلّجاي ميانگين هندسي نسبت هزينه

  .شودي درآمدي جامعه استفاده ميترين طبقهي افراد پائينبه كلّ هزينه
از درآمد جامعه و يا به شكل يك مرز درآمدي، كه درصـد  ) يا ميانگين(خطّ فقر نسبي يا به صورت درصد معيني 

انتخاب خطّ فقر نسبي ). 1371لفتحي قمي، اابو(شودگيرند، تعريف ميتر از آن قرار ميمعيني از افراد جامعه پايين 
  .اي از افراد به عنوان فقير معرفي شوندشود كه همواره در جامعه عدهموجب مي
، معتقد است كه هرقدر هم كلّ درآمد و درآمد متوسط افراد جامعه افزايش يابد فقـر بـه مفهـوم    )1988( 5ساوهيل
ايـن مسـئله مهمتـرين اشـكال خـطّ فقـر نسـبي اسـت كـه اسـتفاده از آن را در           . كلمه، هميشه با ما خواهد بود نسبي

ها در كـاهش فقـر،   گيري اثرات اين سياستزيرا كاربرد آن در اندازه. كندهاي فقرزدايي دچار مشكل ميسياست
بيش از آن كه نمايـانگر فقـر باشـند، ميـزان     هاي فقر نسبي خطّ فقر نسبي و شاخص. آوردتناقضاتي را به وجود مي

هـا اثـر   دهند، زيرا تنها تغييرات نابرابري توزيع درآمد در جامعه بـر آن نابرابري توزيع درآمد در جامعه را نشان مي
در حالي كه خـطّ فقـر مطلـق در    . دهداجتماعي جامعه، آن ها را تغيير نمي –ي اقتصاديگذارد و رشد و توسعهمي

از اين رو انتخاب خطّ فقر مطلق در مقايسه با خطّ فقـر  . كنداجتماعي تغيير مي –ي اقتصاديشد و توسعهي رنتيجه
هـاي انجـام شـده در خصـوص فقـر،      ي بررسـي نسبي از مزاياي قابل توجهي برخوردار است و به همين دليل عمده

                                                 
1 Rowntree(1901) 
2 Orshansky(1966) 
3 Engle 
4 Food-Ratio Method 
5 Sawhill 
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معيار تعيين فقرا از غيرفقرا متّكي بر خـطّ  به همين دليل، در تحقيق حاضر نيز . متّكي بر كاربرد خطّ فقر مطلق است
  .فقر مطلق در نظر گرفته شده است

 
  شاخص فقر ) 3-3-2

  1)سرشمار(شاخص نسبت افراد فقير) الف
اين شاخص به صورت نسبت تعـداد افـراد   . گيري شدت فقر، شاخص نسبت افراد فقير استترين روش اندازهساده

 .فقير به كلّ جامعه تعريف شده است

  :به اين ترتيب 

  
  .تعداد كلّ افراد جامعه است nتعداد افراد فقير و  qكه در آن 

ي ايـن شـاخص بـين صـفر     انـدازه . كننـد دهد كه چه نسبتي از افراد زير خطّ فقر زنـدگي مـي  اين شاخص نشان مي
ر باشـند، يعنـي   ي افـراد جامعـه فقيـ   حـالتي كـه كليـه   (و يك ) حالتي كه هيچ فقيري در جامعه وجود نداشته باشد(

ي شـاخص مـذكور   اشكال عمـده . كندتغيير مي) ي افراد جامعه كمتر از درآمد متناظر با خطّ فقر باشددرآمد كليه
جـايي افـراد   هاين است كه افزايش يا كاهش ميزان درآمد افراد فقير و غيرفقير جامعه مشروط بر آن كه موجب جاب

به عبـارت ديگـر ايـن شـاخص     . ي شاخص نسبت افراد فقير نداردندازهگونه تأثيري در ا حول خطّ فقر نشود، هيچ
عالوه بر اين، نسبت به كـاهش درآمـد   . باشدنسبت به انتقال درآمد بين فقرا و حتّي بين فقرا و غيرفقرا حساس نمي

  .فقرا نيز حساس نيست
  

  شاخص نابرابري) 3-3-3
  شاخص نابرابري درآمد) الف

گيري نابرابري درآمد خوب و مناسب ارزيابي ها يك معيار اندازهدارد كه براساس آناي وجود گانهاصول شش
  :شود

 ي درآمدها دو برابر شوند، معيار تغيير نكنديعني اگر همه: اصل استقالل ميانگين.  

                                                 
1 Head- Count Ratio Index 

/H q n
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 به شرط آنكه ساير (اگر جمعيت تغيير كند معيار نابرابري نبايد تغيير كند: ي جمعيتاصل استقالل اندازه
  ).شرايط ثابت باشد

 اگر درآمدهاي افراد مبادله شود نبايد هيچ گونه تغييري در معيار نابرابري صورت گيرد: اصل تقارن.  
 گيري اساس اين اصل انتقال درآمد از غني به فقير نابرابري اندازه بر: دالتون_اصل حساسيت انتقال پيگو

  .دهدشده را كاهش مي
 ي يا هاي جمعيتّن معني است كه نابرابري ممكن است نسبت به گروهاين اصل به اي: پذيرياصل تجزيه

  .منابع درآمدي و يا ساير ابعاد بشكند
 هركس بايد بتواند ميزان تغييرات در شاخص را در طول زمان آزمون كند  : پذيري آمارياصل آزمون

(World Bank. 2005).  

تواند شدت نابرابري توزيع الصه شده است و ميدر اين خصوص اگرچه ضريب جيني يك معيار نسبتاً ساده و خ
ي نابرابري تواند همواره پاسخ قطعي وكاملي در خصوص درجهگيري كند، اما اين معيار نميدرآمد را اندازه

  ).1371جعفري صميمي، (توزيع درآمد ارائه دهد
معياري كه از . كنندرا برآورده مي گانهاز ميان معيارهاي نابرابري، برخي معيارها وجود دارند كه تمام اصول شش

ي معيارهاي نابرابري است كه به خانواده 1شود، شاخص تايلطورگسترده استفاده ميه بين معيارهاي مذكور ب
ي نابرابري درآمدي بين فقراي شهري و روستائي در اين تحقيق نيز براي محاسبه. ق داردپراكندگي تعميم يافته تعلّ
هاي ها، شاخصهاي نابرابري مانند ضريب جيني و چندكي شاخصعمده. گرددمي از شاخص تايل استفاده

 3كه شاخص تايل متّكي بر مفهوم انتروپي و توابع توزيع مرتبط با آن هستند، در حالي 2عيني متّكي بر منحني لورنز
 (Theil, 1967).ي اطالعات استدر نظريه

، برابر با مجموع موزون محتوي (H)بل قبول در يك محيط اطالعاتيي اين نظريه، انتروپي وقايع محتمل قابر پايه
ي خود تابع نزولي است كه محتوي اطالعاتي هر واقعه به نوبه) با ضريب احتمال وقوع آن(اطالعاتي اين وقايع
و ) تر باشد، محتوي اطالعاتي اين واقعه كمتر استيعني هرچه احتمال وقوع يك واقعه بيش(احتمال وقوع است

  .شودي زير تعريف ميبق رابطهط

1 1

1
( ) ( )

n n

i i i
i i i

H P H P P log
P 

    

                                                 
1 Theil Index 
2 Lorenz Curve 
3 Entropy 
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محتوي  H(Pi)و  iي احتمال وقوع واقعه Piكلّ يك محيط اطالعات، )محتوي اطالعاتي(انتروپي Hدر اين رابطه 
اين واقعه است و نزولي بودن محتوي اطالعاتي هر واقعه نسبت به احتمال وقوع آن به صورت ) انتروپي(اطالعاتي

1
( )

i

log
Pاقل توان نشان داد كه اندازهمي. در نظر گرفته شده استي انتروپي يك محيط اطالعاتي بين حد
در حالتي كه احتمال وقوع يكي از وقايع قابل وقوع در محيط اطالعاتي مساوي يك بوده و در نتيجه احتمال (صفر

)و حداكثر) صفر باشد وقوع ساير وقايع قابل وقوع اين محيط اطالعاتي )log n)    در حالتي كه احتمال وقوع

ي وقايع قابل وقوع در يك محيط اطالعاتي برابر يكديگر و مساويهمه
1

( )
nكندتغيير مي) باشد.  

انتروپي ) هريك از افرادبا ضريب وزني سهم درآمدي (بر اين اساس الگوي توزيع درآمد برابر با مجموع موزون
  .شوداست كه به صورت زير تعريف مي) لگاريتم معكوس سهم درآمدي آن فرد(درآمد هريك از افراد جامعه

1

log
n

i

i i

X n
H

n X





  

ي انتروپي يك ي انتروپي يك محيط اطالعاتي گفته شد، اندازهي تغييرات اندازهچه در مورد دامنهبا توجه به آن

)توزيع درآمد كامالً عادالنه برابر باالگوي  )log nو در يك الگوي توزيع درآمد كامالً ناعادالنه صفر است.  
ي انتروپي اين الگوي توزيع درآمد تايل شاخص نابرابري الگوي توزيع درآمد جامعه را به صورت تفاضل اندازه

  :كندالنه تعريف مياز انتروپي يك الگوي توزيع درآمد كامالً ناعاد

1

log log
n

i

i i

X n
T n

n X




   

  .شودصورت زير بازنويسي ميه ي محاسباتي شاخص تايل ببا بسط اين رابطه و خالصه كردن آن، رابطه 

1

1
log

n
i

i i

X n
T

n n X




   

  :ويژگي هاي شاخص تايل عبارتند از

 و) عادالنهبراي الگوي توزيع درآمد كامالً (ي اين شاخص بين صفراندازه( )log n) براي الگوي توزيع
كه (ي تغييرات بين صفر و يكلذا ويژگي محدود بودن دامنه. كندتغيير مي) درآمد كامالً ناعادالنه

براي تبديل شاخص تايل به يك . در اين شاخص مصداق ندارد) اختصاص به شاخص هاي نسبي دارد

(شدهشاخص نسبي از شاخص تايل تعديل 
log

T
T

n
  (توان استفاده نمودمي.  

 ي شاخص تايل بستگي به تابع نزولي محتوي اطالعاتي دارد كه براي وقوع هريك از شكل رابطه
  .شوددرآمدها در الگوي توزيع درآمد در نظر گرفته مي
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 محتوي، عدم  يعني سهولت برآورد، وضوح مفهوم و(هاي يك شاخص نابرابري مطلوبساير ويژگي
ي درآمدها و عدم ي درآمدها، حساسيت نسبت به تغيير ثابت كلّيهحساسيت نسبت به تغيير مناسب كلّيه

حساسيت نسبت به تغيير متناسب تعداد دارندگان درآمد، حساسيت نسبت به انتقال درآمد بين افراد 
متفاوت در الگوي توزيع درآمد  يجامعه، حساسيت متفاوت نسبت به انتقال درآمد بين افراد داراي رتبه

 . در اين شاخص مصداق دارد) پذيريو تجزيه

 

  برآورد خطّ فقر، شاخص فقر سرشمار و شاخص نابرابري تايل) 3-3-4
  برآورد خطّ فقر براساس نياز به كالري) الف

ي موارد شامل خطّ فقر مطلق و نسبي است، معموالً درآمد به عنوان گيري خطّ فقر كه تقريباً در همهدر اندازه
تواند شاخصي از فقر باشد، بدين ترتيب، درآمد مي. گيري سطح زندگي معرّفي مي شودبراي اندازه معياربهترين 

گزيني در استفاده از درآمد به عنوان جاي. كندهاي مصرفي را براي خانوار يا فرد ايجاد ميبه نحوي كه فرصت
طور مثال، كارهايي ه ب. ي درآمد با مشكالتي مواجه استكه محاسبه اول آن. براي رفاه خانوار معايبي وجود دارد

. گرددنمي ي آن منظوررسد، در محاسبهگيرد و يا بخشي از توليد خانوار كه به مصرف ميكه در منزل انجام مي
افزايند، درآمد، رفاه خانوار را كمتر از حد واقعي خود مي دوم، خانوارهايي كه از طريق وام گرفتن به مصرف

با . نماينديمسوم، افراد در گزارش درآمدهاي خود، اغلب مقاديري كمتر از حد واقعي را ابراز . كندبرآورد مي
  وجه گيري خطّ فقر معموالً به مخارج خانوار تهاي ذكر شده، در مطالعات تجربي براي اندازهتوجه به كاستي

  )1383باقري، حيدري و پيمان، .(شودمي
كه عبارتند از روش . المللي دو روش عمده معرفي شده استهاي بيني خطّ فقر در دستورالعملبراي محاسبه

ي نيازهاي اساسي، يك سبد مصرفي در روش هزينه. 2و روش انرژي غذايي دريافتي 1ي نيازهاي اساسيهزينه
در . شودكند، در نظر گرفته ميو غيرخوراكي كه حداقل انرژي مورد نياز را تامين ميمتعارف از اقالم خوراكي 

شده و براساس آن هزينه يا درآمد كلّ ي هر فرد در نظر گرفتهروش انرژي غذايي دريافتي، حداقل انرژي روزانه
كه در روش مذكور هزينه و الگوي  ه به اينبا توج. شودكند، محاسبه ميمورد نياز كه حداقل انرژي را تامين مي

گيرد، نيازي به انتخاب قيمت مشخص براي برآورد ارزش مصرف واقعي و عيني خانوارها مورد توجه قرار مي
شود و از طرف ديگر تنها با يك نوع طور عملي از الگوي مصرف فقيرترين خانوارها تبعيت ميه ب. اقالم نيست

                                                 
1 Cost of Basic Needs Method(CBN) 
2 Food Energy Intake Method(FEI) 
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ي ترين روش براي محاسبهاين روش مناسب. و درآمد خانوار مواجه هستيم هاي هزينهخطا، يعني دقّت در داده
  ). 1386باقري، دانش پرور و كاوند، (خطّ فقر است
در اين . ي خطّ فقر نيز متفاوت استمد نظر باشد، روش محاسبه) مطلق يا نسبي(كه چه مفهومي از فقربسته به اين

  . شودر است، خطّ فقر براساس نياز به كالري برآورد ميتحقيق، از آن جا كه مفهوم فقر مطلق مد نظ
در اين . گيري خطّ فقر براساس روش نياز به كالري بر مفهوم فقر مطلق و نياز هاي اساسي فرد استوار استاندازه

اساس مخارج  در روز، مشخص شده و سپس خانوارهاي نمونه بر 1روش ابتدا مقدار كالري مورد نياز هر فرد
به منظور . اندطوري كه در هر دهك ده درصد خانوارها قرار گرفتهه گردند، ببندي ميه ده دهك طبقهسرانه، ب

قلم كاالي خوراكي در نظر گرفته شده و با استفاده از جداول كالري  118برآورد كالري دريافتي هر دهك، 
پس براي تخمين ميزان كالري س. گرددميزان كالري اين اقالم براي هر يك از گروه هاي درآمدي محاسبه مي

پس از برآورد ارزش هاي غذايي دريافتي هر دهك، اولين . دريافتي از ماتريس عملكرد غذايي استفاده مي شود
دهكي كه كالري دريافتي آن بيش از سطح كالري استاندارد باشد، انتخاب و سپس اختالف كالري دريافتي 

پس از آن قيمت هر واحد كالري دريافتي از تقسيم مخارج . گردديدهك مورد نظر با مقدار استاندارد محاسبه م
ضرب قيمت هر واحد كالري در اختالف حاصل. آيددست ميه كلّ دهك بر مقدار كالري دريافتي دهك ب
تفاضل اين مخارج از . ي مخارج كالري دريافتي مازاد بر نياز استكالري دريافتي با مقدار استاندارد، نشان دهنده

  :ي محاسبهنحوه. ي خطّ فقر استج كلّ دهك، مشخص كنندهمخار

*  )الف( *X X CLS    

                    )ب(
**

*
X

G
P

X
  

         )ج(
* *.GS P X   

.* )د( GX
Poverty Line G S   

 طوري كهه ب
*X لين دهكي استكه بيش از استاندارد در نظر گرفته شده كالري دريافت كرده،اوCLS2  سطح

X*كالري استاندارد،
Gمخارج كلّ دهك*X ،*P قيمت هر واحد كالري دريافتي دهك*X وGS مخارج

  .  است X*كالري دريافتي مازاد بر نياز دهك

                                                 
تعيين شده  در روز كالري 2300اي و صنايع غذايي ايران از سوي انستيتو تحقيقات تغذيه ،ي و جنسي خانوارهاي ايرانيبراساس هرم سنّ ،اين مقدار 1

  .است
2 Calorie Level Standard 
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  :مثال
 بر حسب دهك 1363برآورد كالري دريافتي خانوارهاي شهري در سال  )1

  دهم  نهم  هشتم هفتم  ششم پنجم چهارم سوم دوم اول  دهك
  5868  4564  3271 2988  2654 2738 2331 2154 2144 1355  كالري دريافتي

كالري ) كالري 2300در اين تحقيق (انتخاب اولين دهكي كه بيش از استاندارد در نظر گرفته شده )2
 )دهك چهارم.(دريافت كرده است

 )2331-2300=31(ي تفاوت كالري دريافتي دهك چهارم از مقدار استانداردمحاسبه )3

مخارج كلّ دهك چهارم تقسيم بر (استانداردي قيمت هر واحد كالري اولين دهك بيش از محاسبه )4
 )8/59=2331تقسيم بر  139494كالري دريافتي دهك چهارم، يعني

 )8/1853=8/59×31(ي كالري دريافتي مازاد بر نياز دهك چهارممحاسبه )5

تفاوت مخارج كلّ دهك چهارم و مخارج كالري دريافتي مازاد بر نياز همان (ي خطّ فقرمحاسبه )6
 )139494-8/1853=13764دهك،

ي شهري كالري به صورت ماهانه و در دو دسته 2300ي مذكور، خط فقر براساس روش با توجه به روش محاسبه
  .ارائه شده است) 6-3(و روستائي محاسبه و در جدول 

  )ريال - فرد -ماهانه(1363-87هاي كالري طي سال 2300خطّ فقر براساس روش ): 6- 3(جدول

  روستائي شهري  سال روستائي شهري  سال
1363  11470 3698 1376  91575  61858  
1364  13939 5018 1377  117445  59039  
1365  13360 6222 1378  137419  66879  
1366  22539 8813 1379  168652  91466  
1367  26396 16579 1380  180371  100520  
1368  21572 9347 1381  230435  125503  
1369  23427 12305 1382  302307  157481  
1370  21875 18082 1383  358908  197299  
1371  33251 20104 1384  398347  223075  
1372  51691 27062 1385  466863  267804  
1373  75984 42390 1386  560236  325382  
1374  59507 42348 1387  672283  395339  
1375  76496 50143      

  محاسبات محقّق: ماخذ       

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  .شودي فردي تبديل ميسرشمار، خطّ فقر ماهانه به ساالنه ي شاخص فقر، براي محاسبه)7-3(جدول  در
  )ريال -فرد -ساالنه(1363-87هاي كالري طي سال 2300خطّ فقر براساس روش ): 7- 3(جدول

  روستائي  شهري سال روستائي شهري  سال
1363  137640 44376 1376 1098900 742296 
1364  167268 60216 1377 1409340 708468 
1365  160320 74664 1378 1649028 802548 
1366  270468 105756 1379 2023824 1097592 
1367  316752 198948 1380 2164452 1206240 
1368  258864 112164 1381 2765220 1506036 
1369  281124 147660 1382 3627684 1889772 
1370  262500 216984 1383 4306896 2367588 
1371  399012 241248 1384 4780164 2676900 
1372  620292 324744 1385 5602356 3213648 
1373  911808 508680 1386 6722832 3904584 
1374  714084 508176 1387 8067396 4744068 
1375  917952 601716      

  محاسبات محقّق: ماخذ       
  

  سرشمارفقر  شاخصبرآورد ) ب
ي خانوارها در هاي حاصل از آمارگيري بودجهاز ريزداده سرشمار ي شاخص فقردر اين تحقيق براي محاسبه

شود و در آن گيري حاصل مياين آمار از طريق نمونه. استفاده شده است 1363-87هاي مركز آمار ايران در سال
 27148، 1363تعداد نمونه در سال . دهندميگيري را تشكيل ترين واحد نمونهخانوارها آخرين يا جزئي

 5/50درصد شهري و  5/49(خانوار 39090، 1387و در سال  ) درصد روستايي 46درصد شهري و  54(خانوار
دست ه ي بهاي مورد استفاده در اين تحقيق مخارج تعديل شده است كه نحوه-داده. بوده است) درصد روستايي

  .دشوها در ادامه تشريح ميآوردن آن
ي ساده رفاه خانوارها صرفاً برمبناي ميزان مخارج مصرفي دقيق نيست، زيرا بعد و تركيب خانوار عوامل مقايسه
يابد، اما به عبارت ديگر، مخارج خانوار همراه با افزايش تعداد خانوار افزايش مي. ها هستندكننده بر رفاه آنتعيين

ي هاي ناشي از مصرف جمعي، مخارج مورد نياز يك خانوادهجوئيهزيرا به دليل وجود صرف. نه به همان نسبت
با استفاده از . ي يك نفره نخواهد بودسه نفره شامل پوشاك، مسكن، برق و ديگر موارد، سه برابر يك خانواده

ا هشاخص اين. يكديگر مرتبط ساخت هتوان مخارج خانوارهاي با ابعاد متفاوت را ب، ميهاي مقياس معادلشاخص
هاي معادل خانوار را مقياس. دنشواساس مواردي مانند بعد خانوار، سن اعضاي خانوار و غيره محاسبه مي عموماً بر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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براي وارد كردن تاثير خصوصيات جمعيتّي خانوار در الگوي مصرف خانوار دانست كه در  شيوهتوان يك مي
به عبارت ديگر . شونددر نظر گرفته مي قالب يك ضريب براي خانوار مورد بررسي نسبت به خانوار مرجع

توان به عنوان عاملي تفسير كرد كه تاثيرات ناشي از خصوصيات خانوار مورد هاي معادل خانوار را ميمقياس
سازد و با اعمال اين ضريب الگوي تقاضاي بررسي را نسبت به خانوار مرجع در قالب يك ضريب متبلور مي

  . گرددار مرجع قابل قياس ميخانوار مورد نظر نسبت به خانو
- ي مجذور براي لحاظ كردن هزينهمقياس ريشه ي با عنوانهاي اقتصادي و توسعه، روشاز سوي سازمان همكاري

از مقياس  نيز در تحقيق حاضر.(Dagum and Ferrari, 2004)فقر پيشنهاد شده است هاي معادل در مطالعات
  . ي مجذور استفاده شده استريشه

ي هر عضو خانواده برابر خواهد ي تعديل شدههاي حاصل از مقياس درآمد، سرانهجوئينظر گرفتن صرفهبا در 

: بود با
i

ij
i

Y
W

s 
  

نيز عامل  و  بعد خانوارi،  siدرآمد كلّ خانوار  i ،Yiر ام از خانواj عضوي ي تعديل شدهدرآمد سرانه Wijكه 
  .شودهاي ناشي از مقياس است كه كشش مقياس معادل ناميده ميتصحيح براي در نظر گرفتن صرفه جوئي

 هاي ناشي از مقياس جوئيهرچقدر اين مقدار كمتر باشد، صرفه. تواند مقادير بين صفر و يك را اختيار كندمي

0.تر در نظر گرفته شده استبيش  عد آنه به بگيرد و در واقع فرض     ها در نظر ميخانوارها را بدون توج
. ترين ميزان استهاي حاصل از مقياس در بيشجوئيبوده و صرفهكند كه مخارج خانوار مستقل از بعد خانوار مي
1 در مطالعات اخير سازمان . نشده استجوئي ناشي از مقياس در نظر گرفته كند كه هيچ صرفهفرض مي

0هاي اقتصادي و توسعه، همكاري / 5 بدين . ي مجذور استدر نظر گرفته شده است كه همان روش ريشه
از آن جا . ي دوم بعد خانوار خواهد بودمعني كه درآمد هر عضو خانوار برابر با درآمد كلّ خانوار تقسيم بر ريشه

هاي ناشي از مقياس ناچيز بوده و بنابراين جوئيگيرد، در اين حالت صرفهار با حداقل دو نفر شكل ميكه خانو
       اين اساس محاسبه  ي مرجع در نظر گرفته شده و مقياس معادل خانوارها برخانوار دو نفره به عنوان خانواده

  (Dagum and Ferrari, 2004) .دشومي
هاي خانوار كالري، شاخص فقر سرشمار براساس ريزداده 2300خانوارها و خطّ فقر  با توجه به مقياس معادل

  .1ارائه شده است) 8-3(محاسبه و در جدول 

                                                 
1 .شوندغيرفقير و درصد افراد زير آن فقير تلقّي مي درصد افراد باالي خطّ فقر   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  كالري 2300شاخص فقر سرشمار بر اساس خطّ فقر ): 8- 3(جدول

  روستائي شهري سال روستائي شهري  سال
1363  8/32% 4/20% 1376  2/16% 3/17% 

1364  4/33% 21% 1377  9/13% 5/13% 

1365  2/42% 9/32% 1378  9/12% 7/9% 

1366  8/50% 3/35% 1379  5/13% 2/13% 

1367  9/52% 4/44% 1380  7/11% 5/11% 

1368  1/48% 1/27% 1381  2/11% 3/10% 

1369  45% 3/20% 1382  12% 4/10% 

1370  39% 5/21% 1383  1/11% 9/8% 

1371  1/29% 5/33% 1384  9/10% 4/9% 

1372  9/27% 9/37% 1385  6/12% 4/11% 

1373  5/32% 2/39% 1386  8/11% 3/11% 

1374  7/36% 4/43% 1387  4/11% 3/11% 

1375  1/22% 4/25%      
  محاسبات محقّق: ماخذ       

  

  
  1363-87هاي ي شاخص فقر سرشمار شهري و روستائي طي سالمقايسه): 7-3(نمودار
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شاخص سرشمار فقر شهري شاخص سرشمار فقر روستائي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  نابرابري تايل شاخصبرآورد ) ج
در  هاي خانوار محاسبه وو ريزداده تايل با استفاده از شاخص نابرابريشاخص نابرابري درآمد  حاضر حقيقتدر 

  . شده است ارائه) 9-3(جدول 

  شهري و روستائي_شاخص نابرابري تايل): 9- 3(جدول

  روستائي شهري سال روستائي شهري  سال
1363  3/0 313/0 1376  29/0 289/0 

1364  3/0 298/0 1377  28/0 312/0 

1365  32/0 369/0 1378  28/0 294/0 

1366  35/0 271/0 1379  28/0 295/0 

1367  3/0 272/0 1380  3/0 275/0 

1368  3/0 261/0 1381  29/0 267/0 

1369  35/0 337/0 1382  27/0 248/0 

1370  39/0 37/0 1383  28/0 291/0 

1371  3/0 297/0 1384  28/0 268/0 

1372  26/0 282/0 1385  29/0 287/0 

1373  28/0 294/0 1386  3/0 293/0 

1374  29/0 298/0 1387  297/0 29/0 

1375  3/0 28/0      
  محاسبات محقّق: ماخذ       

  

  
  1363-87هاي ي شاخص نابرابري تايل شهري و روستائي طي سالمقايسه): 8-3(نمودار
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شاخص نابرابري تايل شهري شاخص نابرابري تايل روستائي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  مباني نظري و ساختار الگوي تحقيق) 3-4
  ثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادي بي) 3-4-1

مورد  1930 يطور گسترده پس از ركود اقتصادي دههه ب ،رشد اقتصاديبراي  كالن ثبات اقتصاد الزام ينظريه
ي ميان ثبات اقتصاد كالن و رشد اقتصادي براي بررسي رابطه. (Mobarak, 2005)پذيرش قرار گرفته است

   برخي اقتصاددانان معتقدند كه وجود اين، بر اساس مطالعات صورت گرفته  مطالعات چنداني صورت نگرفته، با
داري نيز وجود دارد معني شواهد تجربي. ر استثباتي اقتصاد كالن براي انباشت سرمايه و رشد اقتصادي مضّبي

هدي ، )1993(يشر، ف)1985(ندي و مگوئيرتوان به مطالعات كورمدر اين زمينه مي. كندكه از اين نظريه دفاع مي
، خليلي عراقي و )1996(، هاسمن و گاوين)1996(بليني ،)1995(بريالت، )1994(مايكل و ديگران

  . و اشاره نمود) 2005(و مبارك) 2005(، ايزميهان و ديگران )1380(رمضانپور
 

  رشد اقتصادي، فقر و نابرابري) 3-4-2
ي ميان رشد اقتصادي و كاهش فقر و امروزه توجه زيادي به رابطهالمللي براي كاهش فقر، با توجه به تعهدات بين

- رشد فقرزدا موقعيتي است كه در آن افراد فقير از رشد درآمد بيش. دستيابي به رشد فقرزدا صورت گرفته است

را به اند كه فقر برخي رشد فقرزدا را به عنوان رشدي معرفي كرده. گردندتري نسبت به ديگر افراد برخوردار مي
به اين . گيرداين مقدار، تاثير رشد بر توزيع درآمد و فقر را در نظر نمي. دهديك مقدار مورد توافق كاهش مي

تر يا كمتر از اين اثرات ممكن است در طي زمان رشد كلّي را بيش. منظور بايد اثرات توزيعي را نيز در نظر گرفت
كاهش فقر به اين وابسته است كه چگونه توزيع درآمد با براي يك نرخ رشد ثابت، ميزان . رشد فقرزدا كند

ها امكان برخورداري ها و فرصتيدسترسي به داراي. كندهاي اوليه در درآمد تغيير ميتغييرات در رشد و نابرابري
 ي حائز اهميت آن است كه چگونهنكته. كندافراد فقير از رشد را در يك محيط باثبات اقتصاد كالن فراهم مي

هاي درآمدزا و ييدارا نابرابري در دسترسي به. يك كشور را متاثّر كند ينابرابري درآمد ممكن است رشد اقتصاد
را ) وريي بهرههاي ارتقاء دهندهفرصت(هاي انساني و فيزيكيوري سرمايهعدم دسترسي به اعتبارات، سطح بهره

تر خواهد اشي از ناتواني بازار براي افراد فقير بيشكاهش داده و با كاهش توليد نهايي سرمايه، كاهش محصول ن
شواهد موجود عموماً از . تر شود، نرخ رشد كمتر خواهد شدهرچقدر نسبت افراد فقير به كلّ جمعيت بيش. شد

البتّه . تواند نرخ رشد را كاهش دهدي باالي نابرابري مياي كه هر سطح اوليهكنند، به گونهاين ديدگاه حمايت مي
  .(Jalilian & Kirkpatrik, 2005)ي درآمدپس از كنترل ديگر عوامل از قبيل سطح اوليه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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ي صورت گرفته هاي اوليهمطالعه. ي اقتصاد بستگي داردتاثير رشد اقتصادي بر نابرابري، احتماالً به شرايط اوليه
ي نابرابري و رشد اقتصادي ي رابطهكنندهترين عامل تعيينيك اقتصاد مهم يهاي اوليهدهد كه ويژگينشان مي

. معكوس مطرح نمودند Uي ميان نابرابري و رشد را به صورت ، رابطه)1955(2و كوزنتس) 1983(1لوئيس. است
ي توسعه ارائه نمود، به توضيح مشهودي را براي افزايش نابرابري در مراحل اوليه 1983مطالعات لوئيس در سال 

  . شودد مساوات طلب باشد، زيرا در يك زمان مشابه در هر بخش از اقتصاد شروع نمياي كه توسعه بايگونه
هاي مختلف دارائي، نقش موثّري در افزايش نابرابري همراه با ي ثروت و عدم دسترسي به شكلتوزيع نابرابر اوليه

هاي انساني، مالي و فيزيكي در ابتدا افرادي كه داراي سرمايه. درآمد داردكاهش رشد اقتصادي در كشورهاي كم
  . (Alesina & Perotti, 1996)تر از ديگران از رشد اقتصادي منتفع مي شوندهستند بيش

گذارد و هم از آن كنند كه نابرابري هم بر رشد اقتصادي تاثير ميو هم شواهد تجربي بر اين داللت مي نظريههم 
اگر حجم . يابدكنند، احتماالً فقر نيز كاهش ميرشد ميدرآمد گونه كه اقتصادهاي كمهمان. پذيردمي تاثير

تواند مثبت و يا منفي پذير باشد، تاثير خالص رشد بر كاهش فقر ميكاهش فقر با توجه به رشد و نابرابري انعطاف
 تعييني سطح فعلي توسعه تعيين شده و اين ديدگاه كه نابرابري نرخ رشد را اين ديدگاه كه نابرابري به وسيله.باشد
تواند به عنوان جزئي از تعادل عمومي ديده شود كه اين موضوع مي. نداكند نه تنها متناقض نيستند بلكه مكملمي

هاي فعلي اقتصاد در آن ويژگي و خصوصيات يك سيستم اقتصادي توزيع فعلي درآمد را همراه با ديگر شاخص
صيات جديد يك اقتصاد را تعيين                          ها نيز خود نرخ رشد و خصوكند، كه اين شاخصتعيين مي

  .(Bourguignon, 1996)كنندمي
به موازات  Aي طبقات اجتماعي به صورت مساوي از رشد منتفع گردند، خطّ اگر همه )2-3(با توجه به شكل 

كند، وزيع درآمد تغيير نمي، اگرچه ت)رشد برابر درآمد(ي اين انتقال در نتيجه. گرددخود به سمت چپ منتقل مي
حال اگر منافع رشد به صورت برابر تسهيم نشود، توزيع درآمد تغيير . يابدكاهش مي P1به  P0ولي سطح فقر از 
تري از رشد اگر برخي افراد كه از درآمد بااليي برخوردارند نفع بيش. كندطور متفاوت متاثّر ميه كرده و فقرا را ب

در اين حالت حتّي . تر از مقدار قبلي استيابد ولي اين كاهش كمه اگرچه فقر كاهش مي، آن گا)Cنمودار (ببرند
  .(Jalilian & Kirkpatrik, 2005)كننديك افزايش فقر را تجربه مي P3افراد پايين 

  

                                                 
1 Lewis 
2 Kuznets 
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  ي رشد اقتصادي، نابرابري و كاهش فقررابطه): 2-3(شكل

  

  ثباتي اقتصاد كالن، فقر و نابرابريبي) 3-4-3
) ترثباتبي(تربزرگ و ترهاي بيشاقتصادهاي با نوسان اند،نشان دادهخود  يمطالعهدر ، )1996(هاسمن و گاوين

  . برخوردارند از ديگر اقتصادها ترمتعادلتوزيع درآمد بسيار نااز فقر بيشتر و 
اقتصاد  يثباتبي شاخصبه عنوان (تورمافزايش هنگام هاي خود، فقرا به دليل ناتواني در حفظ ارزش دارائي

باالتر از يك حد خاص، تورم . دهنداز دست ميرا بيش از ديگر اقشار جامعه  خود هاي، ارزش دارايي)كالن
     كه عمدتاً با  اقتصاديپايين بودن رشد  لذا. 1را محدود كرده و مانع جدي براي آن خواهد بود اقتصاديرشد 
پذيري شناخته اي كه به عنوان برگشتپديده(تري بر فقر داشته باشدبلندمدت تواند تاثيرثباتي همراه است ميبي
 & Ames) .سازدي انساني فقرا نمايان ميهاي وارد بر سرمايهتر خود را در شوكاين پديده بيش). شودمي

Brown & Ddevarjan and Izquierd, 2003)  
هاي كاهش فقر و هاي سياسي توسعه در استراتژيترين جنبهحفظ ثبات اقتصاد كالن يكي از مهمبه طور كلّي 
هاي باال و پرنوسان فقرا را از تورم. گذاري و دستيابي به رشد پايدار استي ايجاد اعتماد در سرمايهشرط اوليه

گذاران در هاي شغلي موجود به دليل واكنش سرمايهطريق كاهش دستمزدهاي واقعي و از دست دادن فرصت
  ).1386حسن زاده، (.دهدتحت تاثير قرار مي) كاهش توليداز طريق (تورم برابر

  
  
  

                                                 
  .اي بين تورم و رشد اقتصادي وجود داردقوي منفي يكند كه رابطهمدارك تجربي تاييد مي 1
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  سازي تحقيقمدل) 3-4-4
ي قبلي، در اساس مباني نظري و مطالعات انجام شده ثباتي اقتصاد كالن بر فقر برتاثيرگذاري بيسازوكار 

ثباتي اقتصاد كالن هم از طريق تاثير بر رشد اقتصادي ، بيمذكور اساس شكل بر. نشان داده شده است) 3-3(شكل
تواند فقر را تحت طور مستقيم نيز ميه ثباتي اقتصاد كالن ببي. سازدو هم از طريق تاثير بر نابرابري، فقر را متاثّر مي

 .تاثير قرار دهد

 
  
  
  
  
  

  ثباتي اقتصاد كالن، رشد اقتصادي، نابرابري و فقرميان بيي رابطه): 3-3(شكل

  
 1ثباتي اقتصاد كالنو بي تصريح مدل رشد) الف

ثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادي، مدل رگرسيوني رشد به بيميان ي رابطه تجربيبررسي  برايدر تحقيق حاضر 
استخراج   ، )1996(4هدي مايكلگورا و و ) 1993(3، لويزا و ويالنوا، نايت)1992(2و ويل تبعيت از منكيو، رومر

  .شودميفرض توليد كاب داگالس با ساختار زير  نوع از ابتدا يك تابع توليد. شودمي
  

)3-1(      10 K H LY A A K A H A L
    

 

  

                                                 
1 در . در تصريح يك مدل رشد دو روش قابل ذكر است ،گونه ترتيبي و به طور صوريي رگرسيوني بدون رعايت هيچصرف نظر از نوشتن معادله 
Y=A(k,l,f)يك روش يك تابع توليد نئوكالسيكي كلّي به صورت  كه  شودگرفته ميدر نظر   z . باشدبرداري از ساير عوامل موثر بر رشد مي 
zمحققين متغيرهاي مورد نظر خود را از مجراي  مطالعات بارو، راتي رام، خان، رينهارت و باالسا اشاره  توان بهدر اين زمينه مي. كنندوارد معادله مي 

روش ديگر مبتني بر يك . آيدبه دست مي) گيري زمانيبا تفاضل(گردد از تابع توليد ذكر شدهي رگرسيوني كه در عمل برآورد ميمعادله. نمود
اين  از در تحقيق حاضر. گرددمي و شرايط پايداري لحاظ پيشرفت فنّيزاي ي مدل رشد نئوكالسيك است كه در آن تفسير درونتفسير بسط يافته

.گرددروش استفاده مي  
2 Mankiw, Romer and Weil 
3 Knight, Loayza and Villanueva 
4 Ghura and Hadjimichael 

 فقر

 نابرابري رشد اقتصادي

ثباتي اقتصادبي
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  ):1-3(ي در معادله
Yمحصول واقعي،  
Lنيروي كار،  

,K Hي فيزيكي و انسانيموجودي سرمايه،  

0Aشامل وضعيت محيط نهادي و اقتصاد كالن(شاخص كلّي تكنولوژي و كارايي در اقتصاد(،  

,و ,L H KA A Aباشندمي ي سرمايه ي فيزيكي، انساني و نيروي كارتكنولوژي افزايش دهنده.  
  :به صورت Aبا تعريف  

)3-2(   
1

1
0L K HA A A A A    

 

  .توان به صورت زير نوشترا مي) 1-3(ي معادله

)3-3(   1Y K H AL
     

تواند به عنوان پارامتري كه صرفاً ميAاين فرمول در. دهدسطح كلّي تكنولوژي و كارايي را نشان ميAكه
نشان  1)1992(مارتين –اي –بارو و ساال. د، تفسير شودكني نيروي كار را منعكس ميتكنولوژي افزايش دهنده

ار ي نيروي ككه يك وضعيت پايدار وجود داشته باشد، پيشرفت تكنولوژي بايد افزايش دهندهدهند براي اينمي
 .باشد

  : مطابق توابع زير باشد افزايش دهنده شود انباشت و رشد نيروي كار و تكنولوژيفرض مي

)3-4(    0
ntL L e 

)3-5(  
 

0
gt xA A e   

 :كه در آن

= n نرخ برونزاي رشد نيروي كار  
= t شاخص زمان  
= g زاي پيشرفت فنّينرخ برون  
=X رهاي سياستي و ساير عوامل مؤثر بر سطح تكنولوژي و كارايي در اقتصادو برداري از متغي  

                                                 
1 Barro, and sala – i – Martin 
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 رهاي سياستي و ساير عوامل مؤثّرباشندمي برداري از ضرايب مربوط به متغي.  
، در داده شودنشان  SHو  SKيابد، با گذاري فيزيكي و انساني اختصاص مياز درآمد كه براي سرمايه كسرياگر 

كه هر دو نوع موجودي سرمايه، براي سادگي و با فرض اين(ي فيزيكي و انسانياين صورت انباشت سرمايه

  :مطابق با توابع زير خواهند بود) مستهلك شوند سهولت، با نرخ يكسان

)3-6 (     k

dK
S Y K

dt
 

 

)3-7(    h

dH
S Y H

dt
 

 

  :مؤثّر، يعني كار ي فيزيكي و انساني و محصول واقعي بر حسب واحد نيرويبا در نظر گرفتن موجودي سرمايه

, ,
. . .

K H Y
k h y

A L A L A L
  

  
به دست  ي واحد نيروي كار مؤثر ي فيزيكي و انساني، بر حسب مقادير سرانهتابع توليد و توابع انباشت سرمايه

  . شودبه اين منظور تابع توليد به شكل زير در نظر گرفته مي. يندآمي
1( . )Y K H A L      

  :تابع توليد سرانه برحسب نيروي كار مؤثر -الف
. .( ) .( )

.

K H A L AL AL

K H
AL

AL AL

   

 

 

       
   

  

1.( ) .Y AL k h    
.y k h   

  :برحسب واحد نيروي كار مؤثر) فيزيكي( يتابع انباشت سرمايه -ب

k             )  الف( k

dk
S Y

dt
   

  :كنيم تقسيم مي ALرا بر ) الف( يدوطرف معادله

1  )         ب(
. k

dk
S y k

dt AL
   

براي يكسان كردن دو . اما سمت چپ آن، خير. شود رهاي سرانه را شامل ميمتغي فوق يسمت راست معادله
  :شودميي زير استفاده  طرف معادله از رابطه
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        )ج( . . . . . . . . . . . . . . .
dk d dL dA dk

k AL k A k L A L k A n L k L g A A L k
dt dt dt dt dt

         

( . . )
dk

AL k n k g k
dt

     

dL/كه  dt
n

L
 ،/dA dt

g
A

  وdk
k

dt
  

  :شودذاري ميگجاي) ب( يدر معادله) ج( يمعادله
1

( ). kAL kn kg k S y k
AL

     

kkn kg k S y k     

kk S y k kn kg     

( )k

dk
k S y n g k

dt
      

ي واحد نيروي كار مؤثر به ي فيزيكي و انساني، بر حسب مقادير سرانهدر نهايت توابع توليد، انباشت سرمايه
  .شودنوشته ميصورت زير 

)3-8(   .y k h  

)3-9 (  
 k

dk
S y n g k

dt
   

 

)3-10(      
 h

dh
S y n g h

dt
   

 

  .نيز به روش فوق به دست آمده است) 10-3(ي معادله
بنابراين . ي فيزيكي و انساني به ازاي واحد نيروي كار مؤثّر، ثابت استدر وضعيت پايدار، سطح سرمايه

         و حلّ شده مساوي صفر قرار داده h*و k*به دست آوردن مقادير تعادلي، براي )10-3(و ) 9-3(معادالت
  . شوندمي

0)                                             د( ( ) 0k

dk
S y n g k

dt
     


  

0                                     )         ه( ( ) 0h

dh
S y n g h

dt
     


  

))    و( )

k

b g
y k

S

 
                              )ز       (.

( )
kS y

k
n g 
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  .آيدي زير به دست ميرابطه) د(در ) ح(گذاري با جاي
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   .آيدبه دست مي k*تعادلي دارمقيعني ) 11-3( يمعادله در نهايت
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  .آيدبه دست ميh*تعادليدار مق شودگذاري جاي) ل( يدر معادله) م( يمعادلهچنين اگر هم
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محصول  ، قرار داده شود و از آن لگاريتم طبيعي گرفته شود،)8-3(يدر معادله) 12-3(و ) 11-3(معادالت اگر
  :آيدي نيروي كار مؤثّر در وضعيت پايدار مطابق زير به دست ميسرانه
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  :گرفته شودلگاريتم طبيعي   yحال اگر از 

ln ln( ) ln ln
1 1 1k hy n g s s
   
     

     
                    

  

)و اگر به جاي  )   ،  آيددست ميبه ) 13-3(اساسي ي، معادلهداده شودقرار:  

ln ln( ) ln ln
1 1 1k hy n g S S
  
  

     
                 

  

و                                                                 

.با گرفتن لگاريتم طبيعي از

Y
y

A L


   يي تجربي از معادله، يك نسخهAبه جاي ) 5-3(يو استفاده از معادله
  :آيددست ميه شرح زير ببه ) 3-13(

 
0ln ln ln ln ln gt xY Y

y A A e
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)3-14(  
0ln ln ln
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  :آيدبه دست مي) 15-3(ي معادله، )13-3(يمعادله در )14-3(ي گذاري معادلهبا جاي

)3-15(  0ln ln ln ln
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گذاري بخش خصوصي صفر باشد و از نسبت سرمايه و استهالك gزاي پيشرفت فنيكه نرخ برونبا فرض آن
 xيابد و ازاختصاص مي hSو انساني kSگذاري فيزيكيو عمومي به جاي كسري از درآمد كه براي سرمايه

ثباتي اقتصاد كالن استفاده شود، از ي بيي انساني و نمايهي سرمايهرهاي تاثيرگذار چون شاخص توسعهبراي متغي
 هر اقتصاد با لحاظ كردن شرايط آني رگرسيوني رشد براي توان يك معادلهمي) 15-3(يمعادلهروي تغييرات 

هاي آن با توجه به ويژگي اقتصاد ايراني تجربي اين معادله براي سخهن. (Hadjimichael, 1999)كرد استخراج
 :گيرد، كه به شرح زير استمي حاضر مورد استفاده قرار تحقيقدر گرفته در فصول گذشته، هاي صورتو بحث

)3-16( 1 2 3 4 1t t t t t t tPCRYG PG PIY GIY SSER MII            
  :متغيرها عبارتند از

PCRYG نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه  
PG تنرخ رشد جمعي  

PIY گذاري بخش خصوصي بهنسبت سرمايهGDP  
GIY گذاري بخش عمومي بهنسبت سرمايهGDP  

SSER  طه به عنوان شاخصي از توسعهنرخ ثبت نام در مقطعانساني يي سرمايهمتوس  
MII ثباتي اقتصاد كالنبيي نمايه  

  :ي رگرسيوني كه براي آزمون تجربي به كار خواهد رفت، شامل متغيرهاي زير استمعادله طور كلّيه ب
  

  رهاي اساسي تابع توليد و مدل رشدمتغي  

ه ب تأثير سرمايه بر رشد. باشندو نيروي كار، متغيرهاي اساسي تابع توليد مي) فيزيكي و انساني(يانباشت سرمايه
هاي رشد مدل. شودسرمايه موتور توسعه محسوب مي. طور قطع مثبت بوده و ترديدي در اين موضوع نيست

يا به دليل اثرات (بلندمدت باشد تواند يك منبع مهم رشدي انساني مياند كه انباشت سرمايهزا نشان دادهدرون
ي پيشرفت فنّي كه نقش ها پس ماندهدرواقع، در اين مدل...). مثبت خارجي، يا به عنوان يك نهاده در تحقيقات و
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ي انساني تبيين     زاي سرمايهآشكار شده است، از طريق توجيه درون 1اساسي آن در تحقيقات تجربي سولو بسيار
با وجود اين . تواند بر رشد مؤثّر باشدي انساني ميعمومي در جهت گسترش سرمايهسياست بخش . گرددمي

با كارايي سرمايه ) فيزيكي و انساني(اگر انباشت سرمايه. ي كارايي نيز توجه نمودمالحظات بنيادين، بايد به مسأله
مقطع متوسطه و شاخص  نرخ ثبت نام در. (Romer, 1986)مالزم نباشد اثرات آن به مراتب كمتر خواهد بود

ي انساني در معادالت اميد زندگي به هنگام تولّد، دو متغيري هستند كه به عنوان تقريبي از شاخص توسعه
رود با افزايش انتظار مي. در تحقيق حاضر، از متغير اول استفاده شده است. گيرندرگرسيوني مورد استفاده قرار مي

فراهم گردد و هرقدر اين پايه ... ه و بستر الزم براي تربيت دانشجو، محقّق و نرخ ثبت نام در سطح مذكور، زمين
ي نيروي كار متخصص و نيروي كار در سطوح عالي و كارآفرين افزايش يافته و طبق گسترش يابد عرضه

ا و هتواند از طريق نوآورياين نيروي كار متخصص و آموزش ديده مي) مدل شومپيتر و شولتز(نظريانتظارات 
بكارگيري بهتر امكانات مادي و مالي و بطور خالصه، گسترش كارآفريني در پيشبرد رشد اقتصادي نقش مؤثّري 

  .داشته باشد
طور معمول، افزايش جمعيت و نيروي ه ب. شوندي فيزيكي دو عامل مهم توليد محسوب مينيروي انساني و سرمايه

. گرددي فيزيكي به افزايش توليد و رشد واقعي اقتصاد منجر ميايهانساني به ويژه به موازات افزايش و رشد سرم
كه افزايش جمعيت در مراحلي از توليد باشد كه بازدهي نهايي عامل كار منفي بوده، كه در اين صورت مگر اين

نرخ  در معادالت رگرسيوني رشد، براي عامل انساني معموالً نرخ رشد جمعيت يا. توليد كلّ كاهش خواهد يافت
ه به سهم بسيار باالي جمعيت جوان در اقتصاد ايران با توج. گيردرشد نيروي كار شاغل مورد استفاده قرار مي

ي دولت، رشد جمعيت تأثير مثبتي بر رشد واقعي اقتصادي نخواهد داشت، و فشار متزايد آن بر بودجه) غيرفعال(
احتمال اين كه با . رخ رشد نيروي كار شاغل استفاده خواهد شدي حاضر براي عامل انساني از نبنابراين در مطالعه

  . تر استافزايش نيروي كار شاغل رشد واقعي افزايش يابد بيش
  

 ساير عوامل مؤثر بر رشد  

گذاري بخش عمومي به توليد گذاري بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي، نسبت سرمايهشامل نسبت سرمايه
ي ميان   المللي پول در خصوص رابطهمطالعات متعددي كه از سوي صندوق بيندر . است ناخالص داخلي

 يادر مطالعه. گذاري بر رشد اقتصادي تاييد شده استصورت گرفته، تاثير سرمايه اقتصادي گذاري و رشدسرمايه

                                                 
1 Solow 
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در حال توسعه كشور  125داري بين ي مثبت و معنيگذاري از رابطهاز سوي صندوق مذكور، رشد و سرمايه جامع
  ) 1380خليلي عراقي و رمضانپور، .(اندهاي اقتصادي مختلف برخوردار بودهبا شاخص

  
 ي آن صحبت شده استثباتي اقتصاد كالن كه قبالً به تفصيل دربارهي بينمايه. 

الن بر رشدثباتي اقتصاد كبه منظور بررسي اثر بي) 16-3(ي تجربي رشدچه قبالً گفته شد معادله ه به آنبا توج 
نرخ رشد نيروي كار شاغل در tELG .شودبه صورت زير بازنويسي مي ،)1999(اقتصادي همانند هدي مايكل

,1رود اقتصاد است و انتظار مي 2 3 4, ,    1داراي عالمت مثبت وداراي عالمت منفي باشد.  
)3-17       (1 2 3 4 1t t t t t t tPCRYG ELG PIY GIY SSER MII           

 

 ثباتي اقتصاد كالن و نابرابريبيتصريح مدل ) ب

     ياز معادله ،)2000(1، همانند باروثباتي اقتصاد كالن و نابرابري درآمدي ميان بيبراي تجزيه و تحليل رابطه
  . شودنابرابري تايل توضيح داده ميدر اين مدل نابرابري درآمد از طريق شاخص . شودمي استفاده) 3-18(

)3-18(  
i i i

1

THI = + V U
m

i

 


  

، PIYساير متغيرهاي تاثيرگذار بر نابرابري، از قبيل iVو نابرابري تايل بيانگر شاخص THIي فوقدرمعادله
گذاري بخش عمومي به نسبت سرمايه، GIYگذاري بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي، سرمايه نسبت

        ي، نمايهMIIو ، رشد اقتصادي PCRYG، ي انسانيي سرمايهشاخص توسعه، SSERتوليد ناخالص داخلي، 
   .است ثباتي اقتصاد كالنبي
  
 ثباتي اقتصاد كالن و فقربيتصريح مدل ) ج

براي بررسي اين رابطه از روش . و فقر است ثباتي اقتصاد كالنبيي ميان شود رابطهكه برآورد مياي سومين رابطه
  .شودزير جهت تخمين استفاده مي و مدل (Dollar & Kraay, 2000)دالر و كراي پيروي كرده

)3-19(  
m

i 1 i i i
i=1

HR = MII + x   

                                                 
1 Barro 
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iHRشاخص فقر سرشمار و ،MII  است ثباتي اقتصاد كالني بينمايهنيز.ix  ر كنترلي استفاده شدهنيز متغي
 ، رشد اقتصاديPCRYG و  نابرابري تايل شاخص ،THIاز قبيل براي بررسي ساير عوامل تاثيرگذار بر فقر

  .است
، )17-3(هايثباتي اقتصاد كالن، معادلهبيي نمايهي مستقيم ميان رشد تعداد فقرا و آوردن رابطهدست ه براي ب

  . شوندبا يكديگر تركيب مي) 19-3(و ) 3-18(
نتايج قابل  هاعادلهم سيستمي خطّي، تخمينمشكل همو احتماالً پيدايش وجود همبستگي زياد ميان متغيرها  به دليل

هاي فوق معادله ثباتي اقتصاد كالن بر فقر هركدام ازبه اين منظور براي بررسي تاثير بي. دهدنميدست ه اعتمادي ب
ثباتي اقتصاد كالن از طريق رشد اقتصادي بي نهاييتاثير ) 20-3(يمعادله .شوندبه صورت جداگانه تخمين زده مي

  .دهدو نابرابري درآمدي بر فقر را نشان مي

)3-20       (

HR HR HR HRdg g g g g THI
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دومين . دهدثباتي اقتصاد كالن بر فقر از طريق نابرابري را نشان ميي فوق تاثير بياولين جزء سمت راست معادله
    ي تاثير دهد و سومين جزء اين معادله نشان دهندهثباتي اقتصاد كالن بر فقر را نشان ميجزء، تاثير مستقيم بي

1،)19-3(يه به اينكه از معادلهبا توج. كالن بر فقر از طريق رشد اقتصادي است ثباتي اقتصادبي
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توان به ثباتي اقتصاد كالن بر فقر را ميآيد، در نتيجه، تاثير بيدست ميه ب 

  .صورت زير نوشت
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  بنديخالصه و جمع) 3-5
ي جديدي خودساخته ينمايهدست آوردن تصوير كلّي از وضعيت ثبات اقتصاد كالن، ه در اين فصل براي ب

تورم، نرخ  شاخصبه صورت مجموع وزني  نمايهاين . پيشنهاد گرديد كه تركيبي از متغيرهاي اقتصاد كالن است
در الگويي كه در اين . ي مبادله تعريف شده استو رابطه به توليد ناخالص داخلي واقعي ارز، كسري بودجه

برابر انحراف  5/1ثباتي اقتصاد كالن به ميزان بيي يهنماها هايي كه در آنتحقيق مورد استفاده قرار گرفت سال
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هاي بحراني در نظر گرفته تر بود به عنوان سالبيش) ي بحرانآستانه(ي انتخابي از ميانگين نمونهمعيار كلّ نمونه
ي ي مورد بررسي يعنثباتي اقتصاد كالن در طول دورهبيي نمايهبر اين اساس، مقادير محاسبه شده براي . شد
در نوسان بوده كه ميانگين و انحراف معيار آن براي كلّ دوره به  69/0تا  13/0ي ، در دامنه1353-78هاي سال

ه شود كه با توجتعيين مي 49/0ي بحران بي ثباتي براي ايران بدين ترتيب، آستانه. بوده است 11/0و  32/0ترتيب 
در دو . ثباتي دست و پنجه نرم كرده استبي ايران با بحران، اقتصاد كالن 1366و  1360، 1359هاي به آن در سال

با توجه . بوده است 1380و كمترين آن مربوط به سال  1374ثباتي مربوط به سال ترين ميزان بيي اخير بيشدهه
كننده، بينيپيشي زيرنمايهترين هاي درست در روش الگوريتم غربال مطمئنبينيبه نسبت تعداد خطا به پيش

ي ثباتي رابطهبي يزيرنمايه ثباتي تورم وبي يزيرنمايهپس از آن به ترتيب . سري بودجه استكثباتي بي يزيرنمايه

ثباتي نرخ واقعي ارز از يك بي يزيرنمايههاي درست بينيكه نسبت تعداد خطا به پيش جائي از آن. باشندمبادله مي
ي شاخص فقر چنين براي محاسبهدر اين فصل هم. كننده حذف گرديديبينپيش هايزيرنمايهاز بين بود تر بزرگ

. استفاده شد 1363-87هاي ي خانوارها در مركز آمار ايران در سالهاي حاصل از آمارگيري بودجهاز ريزداده
نتايج حاصل . كالري و شاخص فقر نيز براساس شاخص سرشمار فقر محاسبه گرديد 2300خط فقر براساس روش 

به شدت  1363-87هاي دهد كه شاخص سرشمار فقر شهري  در سالهاي صورت گرفته نشان ميحاسبهاز م
ترين هاي مذكور بيشدر بين سال. رسيده است 1387در سال % 4/11به  1363در سال % 8/32كاهش يافته و از 

تر چنين در بيشهم .است% 9/10با  1384و كمترين مقدار مربوط به سال % 9/52با  1367مقدار مربوط به سال 
ي از شكاف ميان فقر شهري و روستايي كاسته اطور قابل توجهه تر از فقر روستايي بوده و بها فقر شهري بيشسال

هاي دهد كه طي سالمي بررسي وضعيت نابرابري درآمد براساس شاخص نابرابري تايل نيز نشان. شده است
در حقيقت . ه و شكاف نابرابري شهري و روستايي به حداقل رسيده استمذكور نابرابري درآمد نسبتاً كاهش يافت

هاي تحقيق در فصل بعد فراهم فرضيه در اين فصل مدل الزم تصريح شده و متغيرهاي مورد نياز جهت پاسخ به
  . شده است
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  فصل چهارم

 )ها(مدلتخمين 

  

  

  

  

  مقدمه
رهاي متغي. شودميها پرداخته به تخمين مدلريزي شده در فصول قبل، هاي پايه كاء به چارچوبدر اين فصل با اتّ

گذاري بخش خصوصي و عمومي، شاخص عبارتند از توليد ناخالص داخلي، جمعيت شاغل، سرمايهمورد استفاده 
 مقطعنرخ ثبت نام در كننده، شاخص ضمني قيمت واردات و صادرات، نرخ ارز بازار غيررسمي و قيمت مصرف

آوري و مركز آمار ايران جمع هاي زماني بانك مركزي جمهوري اسالمياز بانك اطّالعات سريكه  هطمتوس
هاي خانوار مركز آمار ايران محاسبه شاخص نابرابري تايل و شاخص فقر سرشمار نيز با استفاده از ريزداده .اندشده
  . است هاي گستردهوقفه با  خودتوضيحروش بكار گرفته شده براي تخمين مدل ها نيز روش . اندشده

نظر از  صرف اين است كه هاي مرسومجمعي بر ديگر روشهم درهاي گسترده وقفه خودتوضيح باروش  برتري
I(0)  ياI(1)  رهاي موجود در مدل، قابل كاربرد استبودنهاي كوچك يا نمونه اين روش در چنينهم. متغي

   (Shahbaz Akmal, 2007) .هاي ديگر داردروش تري در مقايسه بامحدود كارايي نسبتاً بيش
از آن جائي كه . گرددهاي تحقيق استفاده ميهاي ياد شده، از روش مذكور براي تخمين مدلبه دليل برتري
ها امكان بروز رگرسيون كاذب در هاي اقتصاد كالن ناپايا هستند و ناپايايي آنهاي زماني در بررسيمعموالً سري

ي واحد ديكي فولر تعميم يافته مورد آورد، پايايي متغيرها با استفاده از آزمون ريشهرا فراهم مي مطالعات تجربي
، روابط بيزين_ي شوارزضابطهبر اساس  مدلي ي بهينهوقفه با انتخاب، بعد يدر مرحله. گيردمي آزمون قرار
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ثباتي اقتصاد ي، بيروابط در سه زمينه. گرددمدت، بلندمدت و تصحيح خطاي مدل استخراج ميكوتاه پوياي
ثباتي اقتصاد كالن و فقر برآورد شده و در ثباتي اقتصاد كالن و نابرابري درآمد و بيكالن و رشد اقتصادي، بي

   .شودثباتي اقتصاد كالن بر فقر از مجراي رشد و نابرابري پرداخته مينهايت نيز به استخراج تاثير نهايي بي
  

  ن روش تخمي) 4-2
هاي جمعي بر ديگر روشبراي بررسي هم ARDL روشتر مطالعات اخير بر اين نكته اشاره دارند كه بيش

جمعي هم دروقفه هاي گسترده  با خودتوضيح روش  برتري. چون روش انگل و گرنجر برتري دارد مرسوم، هم
اي موجود در مدل، قابل كاربرد متغيرهبودن  I(1)يا  I(0)نظر از  صرف اين است كه هاي مرسومبر ديگر روش

هاي ديگر تري در مقايسه با روشهاي كوچك يا محدود كارايي نسبتاً بيشنمونه اين روش در چنينهم. 1است
عات كوچك است، استفاده از روش حداقل مرب زيرا وقتي حجم نمونه. (Shahbaz Akmal, 2007)دارد

مدت موجود بين متغيرها، هاي پوياي كوتاهدر نظر نگرفتن واكنشي بلندمدت، به دليل معمولي در برآورد رابطه
  )1378نوفرستي، .(2برآورد بدون تورشي را ارائه نخواهد كرد

هاي كوچك، اند در نمونهنشان داده 5مونت كارلوسازي با استفاده از روش شبيه) 1993(4و ايندر) 1993(3بنرجي
نشان داده است مقدار اين تورش كه متناسب با) 1984(6استاك. اشدتورش برآورد ممكن است بسيار قابل توجه ب

1

n
  . هاي كوچك، بسيار حائز اهميت استاست، در نمونه 

استفاده  ARDLبا توجه به محدود بودن حجم نمونه و به منظور كاهش تورش برآورد، از روش  حاضر در تحقيق
  . برد توان بكاردر مدل نمي I(2)هاي زمانيرا در صورت وجود سري ARDLروش  ه داشتبايد توج. شده است

                                                 
ي يك باشند تا برآورد بدون تورشي از ضرائب ارائه گردد، اما پسران و پايا از درجه، تمام متغيرها بايد ARDLاگرچه در تعريف سنّتي روش  ١

  .درجه نيز نباشند خالي از اشكال استجهت تخمين پارامترهاي مدل، زماني كه متغيرها هم ARDLكنند كه كاربرد روش شين ثابت مي
هاي كوچك آن را در نمونه tي و آماره βمربوط به  OLSحدي برآورد ، توزيع (Philips & Durlauf, 1986)چنين فيليپس و دورالفهم 2

هاي آزمون آماره اند كه انجام آزمون فرضيه با استفاده ازبنابراين نتيجه گرفته. اند كه بسيار پيچيده و غيرنرمال استاند و نشان دادهاستخراج كرده
  .اعتبار استمعمول بي

3 Banerjee 
4 Inder 
5 Monte Carlo 
6 Stock 
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      را پيشنهاد 2بيزين_هاي الگو، بكارگيري معيار اطّالعاتي شوارزدر مورد تصريح وقفه) 1998(1پسران و شين
ه د به روابط بي اقتصادسنجي قابليت اعتمادهندههاي تشخيصروش فوق به همراه بكارگيري آزمون. كنندمي

  . كندتر ميدست آمده را بيش
ARDLهاي گستردهيك مدل خود توضيح با وقفه 1 2( , , ,..., )kp q q q به صورت زير است.  

)4-1        (0
1

( , ) ( , )
k

t i it t t
i

L P y L P x w    


     

  :وقتي

)4-2         (

2
1 2

2
0 1 2

( , ) 1 ...

( , ) ... , 1, 2,...,
i

p
p

i i i i i iq i

L P L L L

L q L L Lq i k

   

    

    

     
  

1tمانند(عملگر وقفه Lجزء ثابت،  αمتغير وابسته،  ytي فوق در معادله tLy y  ( وwt  بردارs×1  رهاياز متغي
ي فوق در معادله. باشدهاي ثابت ميزا با وقفهقطعي، نظير عرض از مبداء، روندهاي زماني يا متغيرهاي برون

  . دنشوضرائب بلندمدت به صورت زير محاسبه مي

)4-3            (
1 2

1 2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , , ,..., )
ˆ ˆ ˆ1 ... )

k

p

p q q q
  

 
   

  

1ي فوقكه در رابطه 2
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , , ,..., )kp q q qهاي تخمينOLS  ازλ براي مدل) 1-4(يرا در معادلهARDL  انتخابي

  . كندمعرفي مي

ARDL 1مرتبط با (ECM)مدل تصحيح خطاي 2
ˆ ˆ ˆ ˆ( , , ,..., )kp q q qبر حسب سطوح ) 1-4(ي، با نوشتن معادله

1ي اول متغيرهايو تفاضل مرتبهي داده شده وقفه 2, ,..., ,t t kt tx x x y وtw آيدبه دست مي.  

)4-4(
ˆ ˆ1 1

0 1 0 0 ,
1 1 1 1

ˆ(1, )
p qk k

t t i it t j t j ij i t j t
i j i j

y p ECM x w y x      
 

  
   

                

ECMشود، مدل تصحيح خطا است و به صورت زير تعريف مي.  

)4-5        (ˆ
t t i it tECM y x w      

                                                 
1 Pesaran and Shin 
2 Schwarz Bayesian Criterion          
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بردار جزء خطاي تصادفي با ميانگين صفر و tبرداري از متغيرهاي اجباري وtxي فوق،در معادله
  .باشدكوواريانس ثابت مي_واريانس

جمع شده، داللت بر اين دارد كه تغييرات در وجود يك عبارت تصحيح خطا در ميان تعدادي از متغيرهاي هم
و نيز تابعي از ) ECMي معرفي شده به وسيله(جمعيي هموابسته تابعي از سطوح غيرتعادلي در رابطهمتغير 

دهد هر انحراف از تعادل بلندمدت، منجر به تغييرات در تغييرات در متغيرهاي توضيحي ديگر است و نشان مي
  .شدبه منظور اجبار به حركت به سمت تعادل بلندمدت خواهد  ،متغير وابسته

ي     ي اول، بررسي وجود رابطهمرحله. شامل دو مرحله براي تخمين روابط بلندمدت است ARDLروش

)1تعداد ARDLروش به اين منظور . باشدبلندمدت ميان تمامي متغيرهاي موجود در معادله مي 1)kp 

 kها و ماكزيمم تعداد وقفه p.(كندمتغير برآورد ميي بهينه براي هر به دست آوردن طول وقفه برايرگرسيون را 
مدت بلندمدت و كوتاهبراي تخمين ضرائب يعني ي دوم مرحله). باشدتعداد متغيرهاي موجود در معادله مي

 ي بلندمدت ميان متغيرهاي اول به وجود رابطهشود كه در مرحلهي دوم تنها زماني انجام ميمرحله. است يكسان
  .(Shahbaz Akmal, 2007)ي برده شودپ

  

 1ي واحد ديكي فولر تعميم يافتهآزمون ريشه -بررسي پايائي متغيرها) 4-3

هائي است كه امروزه براي تشخيص پايائي يك فرآيند سري ترين آزمونيكي از معمول ،ي واحدآزمون ريشه

1براين منطق استوار است كه وقتيي واحد اساس آزمون ريشه. گيردزماني مورد استفاده قرار مي  ،است

1tي اولفرآيند خودتوضيح مرتبه t ty y u   شود سري ابتدا فرض مي ،براي آزمون ناپايائي. ناپايا است

1يي اول است و سپس فرضيهزماني مورد بحث داراي يك فرآيند خودتوضيح مرتبه اساس آن آزمون  بر
باشد،  Pي اما اگر اين فرض صحيح نباشد و سري زماني تحت بررسي داراي فرآيند خودتوضيح مرتبه. شودمي

از تصريح صحيح برخوردار نخواهد بود و اين امر موجب خواهد شد تا ي مورد برآورد براي آزمونرابطه
توان از آزمون ديكي فولر استفاده در اين حالت ديگر نمي. رگرسيون دچار خودهمبستگي شوندجمالت خطاي 

  . دست آمده توسط ديكي و فولر صادق نيسته هاي بحراني بزيرا ديگر توزيع حدي و كميت ،كرد

                                                 
1 Augmented Dickey-Fuller Test(ADF) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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ي تعميم يافته در صورتي كه الگوي خودهمبسته هستندtuوقتي جمالت اخالل نشان دادند) 1981(1و فولر ديكي
  ). 1378نوفرستي، (دست آمده باز صادق استه ب توزيع حدي و كميت هاي بحرانيديكي فولر استفاده شود، 

در شرايطي كه متغيرها ناپايا بودند تنها  3جمعي و تصحيح خطابا عنوان هم 2پيش از طرح مباحث انگل و گرنجر
شد تا اما اين راه حلّ سبب مي. ور بوده استذكبراي پايا نمودن متغيرهاي م) و باالتر(اولي راه حلّ، تفاضل مرتبه

ست ا اين در حالي. از ميان برود هها بودو نه تفاضل آن 4اساس سطح روابط باارزش بلندمدت ميان متغيرها كه بر
   اساس بر. شودفاضل متغيرها بيان ميي بلندمدت ميان سطح و نه تهاي اقتصادي به شكل رابطهكه اغلب نظريه

گيري پايا شوند و يك بار تفاضل پس از يك،  Xtي انگل و گرنجر، اگر تمامي متغيرهاي سري زماني ايده
روي طول موج (جمع هستندوجود داشته باشد كه پايا باشد، در اين صورت متغيرها هم aتركيب خطّي مانند 
  . گيري ضرائب را برآورد نمودبدون تفاضلتوان و مي) يكساني قرار دارند

هاي زماني ناپايا و داراي واريانس نامحدود باشند، دهد كه حتّي اگر خود سريجمعي نشان ميي همرابطه
  ). 1378گجراتي، (انحراف از تعادل بلندمدت پايا و داراي واريانس محدود است

ها امكان بروز اقتصاد كالن ناپايا هستند و ناپايايي آنهاي هاي زماني در بررسيسري كه معموالًجائي از آن
ي واحد ديكي ، پايايي متغيرها با استفاده از آزمون ريشه5آوردرگرسيون كاذب در مطالعات تجربي را فراهم مي

  . شده استارائه )  4-4(تا ) 1-4(در جداول  هاآن ي نتايجخالصه گرفته و فولر تعميم يافته مورد آزمون قرار
    

                                                 
1 Dichey-Fuller 
2 Engle and Granger 
3 Co-integration and Error Correction 
4 Level 

هاي مشابه بنا شده است ، خي دو و آزمونt ،Fي ها بر پايهكه اساس آنهاي آماري متعارفي هاي زماني ناپايا باشند، آزمونچنين اگر سريهم 5
ي با مفهومي كه ممكن است هيچ رابطهرغم آن، علي)رگرسيون كاذب(هاي زماني ناپاياهاي مبتني بر سريدر رگرسيون. گيردمورد ترديد قرار مي

وجود نداشته باشد، ضريب تعيين مدلرهاي بين متغي(R2)هاي ق به استنباطي آن ممكن است بسيار باال باشد و موجب شود كه محقّمدهدست آه ، ب
رها دچار شودغلطي در مورد ارتباط بين متغي.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  )با عرض از مبداء و روند(يافته در سطح تعميم فولر ديكي واحد يريشه آزمون نتايج ): 1-4(جدول 

مقدار آماره ي   متغير سري زمانيرديف
 ADFآزمون

   ADFمقدار بحراني
95%  99%  

  -PCRYG 63/3-  6/3- 37/4  نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه 1
  -ELG 23/2- 6/3- 37/4  شاغل نرخ رشد جمعيت  2
  -GDP  PIY 85/3- 6/3- 37/4گذاري بخش خصوصي به نسبت سرمايه 3
  -GDP  GIY 47/3- 6/3- 37/4گذاري بخش عمومي به نسبت سرمايه 4
  -SSER 81/2-  6/3- 37/4  انساني يي سرمايهشاخص توسعه  5
  -MII 43/3-  6/3- 37/4  ثباتي اقتصاد كالنبي ينمايه  6
  -HRU 13/2-  6/3- 37/4  فقر سرشمار شهريشاخص   7
  -HRR 91/2-  6/3- 37/4  شاخص فقر سرشمار روستائي  9

  -THIU 75/3-  6/3- 37/4  شاخص نابرابري شهري  10
  -THIR 50/3-  6/3- 37/4  شاخص نابرابري روستائي  11
  محاسبات محقّق: ماخذ

  

  )با عرض از مبداء و بدون روند(يافته در سطح تعميم فولر ديكي واحد يريشه آزمون نتايج ): 2-4(جدول 

مقدار آماره ي   متغير سري زمانيرديف
 ADFآزمون

   ADFمقدار بحراني
95%  99%  

  -PCRYG 07/3- 98/2- 7/3  نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه 1
  -ELG 72/2- 98/2- 7/3  شاغل نرخ رشد جمعيت  2
  -GDP  PIY 75/3- 98/2- 7/3گذاري بخش خصوصي به نسبت سرمايه 3
  -GDP  GIY 67/3- 98/2- 7/3گذاري بخش عمومي به نسبت سرمايه 4
  -SSER 75/0- 98/2- 7/3  انسانييي سرمايهشاخص توسعه  5
  -MII 39/3- 98/2- 7/3  بي ثباتي اقتصاد كالني نمايه  6
  -HRU 88/0- 98/2- 7/3  شاخص فقر سرشمار شهري  7
  -HRR 6/1- 98/2- 7/3  شاخص فقر سرشمار روستائي  9

  -THIU 54/2- 98/2- 7/3  شاخص نابرابري شهري  10
  -THIR 54/3- 98/2- 7/3  شاخص نابرابري روستائي  11
  محاسبات محقّق: ماخذ

  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  )مبداء و روندبا عرض از (ي اوليافته در تفاضل مرتبه تعميم فولر ديكي واحد يريشه آزمون نتايج ): 3-4(جدول 

مقدار آماره ي   متغير سري زمانيرديف
 ADFآزمون

   ADFمقدار بحراني
95%  99%  

  -PCRYG 18/4-  6/3- 37/4  نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه 1
  -ELG 61/3- 6/3- 37/4  شاغل نرخ رشد جمعيت  2
  -GDP  PIY 12/4- 6/3- 37/4گذاري بخش خصوصي به نسبت سرمايه 3
  -GDP  GIY 00/5- 6/3- 37/4گذاري بخش عمومي به نسبت سرمايه 4
  -SSER 2/5- 6/3- 37/4  انساني يي سرمايهشاخص توسعه  5
  -MII 41/4-  6/3- 37/4  بي ثباتي اقتصاد كالن نمايه ي  6
  -HRU 62/3-  6/3- 37/4  شاخص فقر سرشمار شهري  7
  -HRR 61/3-  6/3- 37/4  شاخص فقر سرشمار روستائي  9

  -THIU 67/5-  6/3- 37/4  شاخص نابرابري شهري  10
  -THIR 50/4-  6/3- 37/4  شاخص نابرابري روستائي  11
  محاسبات محقّق: ماخذ

  

  )با عرض از مبداء و  يدون روند(ي اوليافته در تفاضل مرتبه تعميم فولر ديكي واحد يريشه آزمون نتايج ): 4-4(جدول 

مقدار آماره ي   متغير سري زمانيرديف
 ADFآزمون

   ADFمقدار بحراني
95%  99%  

  -PCRYG 22/4-  98/2- 7/3  نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه 1
  -ELG 64/3- 98/2- 7/3  شاغل نرخ رشد جمعيت  2
  -GDP  PIY 2/4- 98/2- 7/3گذاري بخش خصوصي به نسبت سرمايه 3
  -GDP  GIY 04/5- 98/2- 7/3گذاري بخش عمومي به نسبت سرمايه 4
  -SSER 99/4-  98/2- 7/3  انساني يي سرمايهشاخص توسعه  5
  -MII 45/4-  98/2- 7/3  بي ثباتي اقتصاد كالني نمايه  6
  -HRU 59/3-  98/2- 7/3  شاخص فقر سرشمار شهري  7
  -HRR 62/3-  98/2- 7/3  شاخص فقر سرشمار روستائي  9

  -THIU 79/5-  98/2- 7/3  شاخص نابرابري شهري  10
  -THIR 60/4-  98/2- 7/3  شاخص نابرابري روستائي  11
  محاسبات محقّق: ماخذ

  
شود، تمامي متغيرها به جز متغيرهاي نرخ رشد توليد ناخالص مشاهده مي) 4-4(تا ) 1-4(طور كه در جداولهمان

شهري در مدل با عرض از  نابرابريو ضريب  GDPگذاري بخش خصوصي به داخلي واقعي سرانه، نسبت سرمايه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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، GDPگذاري بخش عمومي به ، نسبت سرمايهGDPگذاري بخش خصوصي به مبداء و روند و نسبت سرمايه
روستائي در مدل با عرض از مبداء و بدون روند در سطح و در  نابرابريثباتي اقتصاد كالن و ضريب بي ينمايه

به همين دليل پايايي متغيرهاي مذكور در . باشند، ناپايا مي)فرضيه ي صفربراي رد (1مك كينون% 5مقدار بحراني 
و با عرض از مبداء و بدون  "عرض از مبداء و با روند"ي اول و در همان مقدار بحراني در دو مدل با تفاضل مرتبه

ح، در هردو مدل، در دهد كه تمام متغيرهاي ناپايا در سططور كلّي نتايج نشان ميه ب. بررسي شده است "روند
داراي  )ناپايا(توان گفت كه تمام متغيرهاي مورد نظربه عبارت ديگر مي. اندي اول خود پايا شدهتفاضل مرتبه

  .شوندبار تفاضل گيري پايا ميواحد هستند و با يك يريشه
  

 هاتخمين مدل) 4-4

  ثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصاديبي) 4-4-1
براي ) 17-3(يي تجربي معادلهثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادي نسخهي ميان بيارزيابي رابطهبراي بررسي و 

 .گيرداقتصاد ايران مورد استفاده قرار مي

)4-6( 1 2 3 4 1t t t t t t tPCRYG ELG PIY GIY SSER MII            
گذاري ، نسبت سرمايه)ELG(شاغل ، نرخ رشد جمعيت)PCRYG(نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه

گذاري بخش عمومي به توليد ناخالص ، نسبت سرمايه)PIY(خصوصي به توليد ناخالص داخلي بخش
  ).MII(ثباتي اقتصاد كالنبي ينمايهو ) SSER(ي انسانيي سرمايه، شاخص توسعه)GIY(داخلي
  مدل تخمين) الف

  . شودانتخاب مي 2ي مدل،ي بهينهبيزين وقفه_ي شوارزاساس ضابطه بردر تخمين مدل 
در نتيجه از ، كندها صرفه جوئي ميبيزين در تعيين وقفه_ست كه معيار شوارزا علّت استفاده از اين ضابطه آن

  ). 1378نوفرستي، (تر استهاي كوچك مناسبتري برخوردار است و به همين دليل براي نمونهآزادي بيش
 مدت به صورتپوياي كوتاههاي گسترده، ابتدا مدل در تخمين مدل در الگوي خودتوضيح با وقفه

ARDL(2,2,0,0,0,0) دار معني% 90و % 95كه عرض از مبداء مدل در سطح  جائي گردد، ولي از آنبرآورد مي
ي تصريح مدل، ضرائب و در اين حالت آماره. ه استديمدل مجدداً و بدون عرض از مبداء برآورد گرد يست،ن

  .د يافته استبهبو ايطور قابل توجهه ها بداري آنمعني

                                                 
1 MacKinnon critical values. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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دهد نتايج نشان مي. نشان داده شده استARDL(2,2,0,0,0,0) ، نتايج حاصل از برآورد مدل)5-4(در جدول 
ي اول و دوم رشد ، وقفهدست آمدهه بنتايج براساس . دار هستندكامالً معني% 95كه تمام متغيرها، در سطح 

 12/0 ،ثباتي اقتصاد كالنبي ينمايههر يك واحد افزايش در از سوي ديگر . اقتصادي بر رشد تاثير مثبت دارند
گذاري بخش خصوصي به توليد هر يك واحد افزايش در نسبت سرمايه. دهدواحد رشد اقتصادي را كاهش مي

  .  دهدواحد رشد اقتصادي را افزايش مي 98/0 نيز ناخالص داخلي
  

  و رشد اقتصاديثباتي اقتصاد كالن نتايج تخمين مدل بي): 5-4(جدول 

  متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
64/2 )019/0(  113/0  327/0 PCRYG(-1)
26/4 )001/0(  118/0  405/0 PCRYG(-2) 
03/5 )008/0(  514/0 59/2 ELG 
81/1 )090/0(  666/0 21/1 ELG(-1) 
30/2 )036/0(  753/0  73/1 ELG(-2) 

71/1 )98/0(  113/0  057/0 SSER 
86/2-)012/0(  405/0  12/0- MII 
09/3-)007/0(  144/0  45/0- GIY 

52/6)000/0(  150/0  98/0 PIY 
87/2-)011/0(  167/0  48/0- DUM59 

R2= 91/0  R2
BAR= 86/0 D.W= 75/1 F )8و16( = )000/0(49/17

  محاسبات محقّق: ماخذ
ي سرمايه يعالمت شاخص توسعه. دوم مثبت استي اول و در سطح، وقفه بر رشد اقتصادي شاغل تاثير جمعيت

  . ستادار انساني مثبت و مطابق عالمت مورد انتظار است و از لحاظ آماري معني
ناشي از اثر توليد ناخالص داخلي گذاري بخش عمومي به رسد علّت منفي بودن ضريب نسبت سرمايهبه نظر مي

دار و منفي هاي جنگ نيز تاثير معنيسال مجازيمتغير . جانشيني جبري بخش دولتي به جاي بخش خصوصي است
   .بر رشد اقتصادي داشته است

مبني بر صفر بودن  ،ي صفر، فرضيه%100با اطمينان  ،رگرسيون است داري كلّدليلي براي معنينيزكه  Fيآماره
  .  كندمي دررا ي ضرائب الگو همه

  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  هاي تشخيصي مدلآزمون) ب
  ثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصاديهاي تشخيصي مدل بيآزمون): 6- 4(جدول

 LM F آماره ي آزمون

  )514/0(448/0 )378/0(776/0  خودهمبستگي
  )963/0(002/0 )949/0(004/0  تصريح مدل

  -------- )879/0(257/0  نرماليتي
  )499/0(471/0 )479/0(502/0  ناهماهنگي پراكنش

   محاسبات محقّق: ماخذ
هاي تشخيصي مدل همگي از لحاظ اقتصادسنجي قابل قبول بوده و بيانگر اين نكته هستند كه مدل مشكل آزمون

با اطمينان  ،)نرماليتي(به هنجار بودن در سطحي صفر آزمون فرضيه. خودهمبستگي و ناهمساني واريانس ندارد
90 %ست كه جمالت پسماند مدل داراي توزيع نرمال هستندا شود كه حاكي از آننمي  رد .  

ي ي ثبات در ضرائب تخميني در طول دورهاز سوي ديگر آزمون ثبات ساختاري پسماند تجمعي منعكس كننده
ر اگ. استآزمون پسماند تجمعي براي يافتن تغييرات سيستماتيك در ضرائب رگرسيون مفيد . مورد بررسي است

ارائه  1براون و ديگرانكه برابري آن ها توسط [%)95فاصله ي اطمينان (شكل پسماند تجمعي بين دو خطّ صاف
ي صورت فرضيهدر غيراين. شودي صفر، مبني بر عدم وجود شكست ساختاري رد نميقرار گرفت، فرضيه ]شده

  ).1384تشكيني، . (شودعدم وجود شكست ساختاري رد مي
مبني بر عدم  ي صفراند، لذا فرضيههاي باال و پايين قرار گرفته، پسماند تجمعي در بين كرانه)1-4(اساس شكل بر

  . شودوجود شكست ساختاري رد  نمي

  
 ثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادينمودار پسماند تجمعي مدل بي): 1-4(شكل

  
  

                                                 
1 Brown et al. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  ي تعادلي بلندمدتبررسي رابطه) ج
 مدل،جمعي بين متغيرهاي واحد و يا عدم هم يي صفر وجود ريشه، فرضيه)5-4(نتايج جدولاكنون با استفاده از 

          تر از يك باشدمربوط به متغير وابسته كوچك يچه مجموع ضرائب متغيرهاي با وقفهچنان. شودآزمون مي
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1
p

i
i





جمعي بنابراين براي آزمون هم. تعادلي بلندمدت گرايش خواهد داشت مدلپويا به سمت  مدل، ) 

  .ي زير صورت گيردالزم است آزمون فرضيه
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2p(ي متغير وابسته دو وقفههاي بهينهبيزين، تعداد وقفه_ي شوارزاساس ضابطه كه بر با توجه به اين  ( در نظر
  :آيدبه صورت زير در مي) 6-4(يي مقابل در رابطه با معادلهي صفر و فرضيهگرفته شده است، فرضيه
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)4-8(             

  .شودمورد نياز براي انجام آزمون فوق به صورت زير محاسبه مي tي كميت آماره

1

ˆ
1

ˆ 1

i

p

i
i

p

i

S
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از كميت بحراني ارائه شده توسط بنرجي، دوالدو و  -99/3، كه قدر مطلق كميت محاسبه شده جائي از آن
بنابراين نتيجه . شودي صفر رد ميتر است، در نتيجه فرضيهبزرگ)-82/3% (95، در سطح اطمينان )1992(١مستر

ي تعادلي بلندمدت كه اين رابطه. بلندمدت ميان متغيرهاي الگو وجود داردي تعادلي يك رابطهشود گرفته مي
شود طوركه مالحظه مي همان. گزارش شده است) 7-4(برآورد شده، در جدول Microfit 4.1توسط نرم افزار

  .  معني دارند% 95ضرائب در سطح  تمام
  
  

                                                 
1 Banergee, Dolado and Mestre 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  رشد اقتصاديثباتي اقتصاد كالن و ضرائب بلندمدت مدل بي): 7-4(جدول 

  متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
70/2 )016/0(  4/1 79/3 ELG 

95/1)06/0(  139/0  07/0 SSER 
93/2-)010/0(  048/0  14/0- MII 
53/2-)023/0(  214/0  54/0- GIY 

61/4)000/0(  257/0  19/1 PIY 
88/2-)011/0(  020/0  058/0- DUM59 

  محاسبات محقّق: ماخذ
  
  مدل تصحيح خطا) د

هاي تصحيح خطا را فراهم مدلاي از متغيرهاي اقتصادي مبناي آماري استفاده از جمعي بين مجموعهوجود هم
اي همدل ترين دليل شهرتعمده. انداي برخوردار شدهها در كارهاي تجربي از شهرت فزايندهمدلاين . آوردمي

   ها ارتباط مدت متغيرها را به مقادير تعادلي بلندمدت آنكه نوسانات كوتاه، آن است (ECM1)تصحيح خطا

ي تعادلي جمعند، يك رابطههمty و txچه تاكنون بحث شد روشن است وقتي دو متغير از آن. دهندمي
در اين . هائي وجود داشته باشدمدت ممكن است عدم تعادلكوتاهالبتّه در . ها وجود داردآن ميانبلندمدت 
  . ي زير را به عنوان خطاي تعادل تلقّي كردي خطاي رابطهتوان جملهصورت مي

)4-10            (
t t t

t t t

y x u

u y x




 
 

  

با مقدار تعادلي بلندمدت آن مورد استفاده قرار  tyمدتتوان اين خطا را براي پيوند دادن رفتار كوتاهاكنون مي
  .توان الگوئي به صورت زير تنظيم كردبراي اين منظور مي. داد

2
0 1 2 1ˆ , (0, )t t t t ty x u IID          )4-11            (  

1t̂uكه در آن  تصحيح  مدلي به مدلنين چ. ي زماني است-با يك وقفه) 10-4(ي خطاي برآورد رگرسيونجمله

 ty و txوقتي. ي قبل ارتباط داده شده استبه خطاي تعادل دوره tyخطا معروف است، كه در آن تغييرات در

هم پايا  tyوtxجا كه از آن. ، يعني پايا خواهد بودي صفرجمعي از مرتبه) 10-4(ي رابطه tuجمع باشند،هم
برآورد كرد و از  OLSروش  ادست آوردن رگرسيون كاذب، به توان اين الگو را بدون هراس از بهستند، مي

  ). 1378نوفرستي، (در آزمون الگو بهره جست Fو  tهاي آماره

                                                 
1 Error Correction Model 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  . اي به صورت زير داللت داردسازي دو مرحلهمدلطالب فوق بر يك راهبرد م
ده و شابتدا پارامترهاي مربوط به الگوي بلندمدت با استفاده از آمار مربوط به سطح متغيرها برآورد : ي اولمرحله

اي مجموعه ن ترتيب بهبه اي .شودجمعي بين متغيرهاي الگو آزمون ميعدم وجود هممبني بر ي صفر سپس فرضيه
  .كنندميي تعادلي بلندمدت را ارائه و يك رابطه بودهجمع كه هم هاز متغيرها دست يافت

است به ) t̂u(ي خطاي رگرسيون الگوي ايستاي بلندمدتي تصحيح خطا كه همان جملهجمله: ي دوممرحله
ساختار پوياي  ،هاي الزمسپس با انجام آزمون. شود، برآورد ميECMدهنده در الگوي عنوان يك متغير توضيح

رود كه از مي دهد و انتظارسرعت تعديل به سمت تعادل را نشان مي ECTضريب . شودمدت مشخص ميكوتاه
  .نظر عالمتي منفي باشد

اين روش . مشهور شد ،)1987(نجراو سپس توسط انگل و گر معرفي ،)1964(1روش فوق ابتدا توسط سارگان
جمعي رگرسيون هم OLSهاي برآورد كننده طبق هرچند. بسيار ساده و كم هزينه بوده، اما اشكاالتي نيز دارد

به عالوه تورش برآورد . اندوابسته مدلها نرمال نيستند و شديداً به ساير پارامترهاي فوق سازگارند، اما اين توزيع
كننده هاي آماري گمراهبنابراين ممكن است استنتاج. تواند قابل توجه باشدهاي كوچك ميها در نمونهكننده

گيري غلطي شوند و قيدهائي كه بايد اعمال شوند تصميم مدلباشند و در نتيجه در مورد متغيرهائي كه بايد وارد 
يابد و ممكن است ا انتقال ميي تصحيح خطها به جملهي دوم نيز تورش برآورد كنندهدر مرحله. صورت گيرد

  .مدت را تحت تاثير قرار دهدپارامترهاي الگوي كوتاه
مورد توجه قرار ) 6-4(يبا توجه به مطالب ذكر شده، در خصوص الگوي تصحيح خطا، مدل رشد برآورد شده

درج در جمعي منبراي تنظيم الگوي تصحيح خطا كافي است جمالت خطاي مربوط به رگرسيون هم. گيردمي
ي اول ساير متغيرهاي دهنده در كنار تفاضل مرتبهي زماني به عنوان يك متغير توضيحبا يك وقفه) 7-4(جدول
اين امكان  Microfit 4.1در نرم افزار. شودضرائب الگو برآورد  OLSو سپس به كمك روش  گيردقرار  مدل

تصحيح خطاي مرتبط با آن  مدلاستخراج شد،  ARDL مدلتعادل بلندمدت مرتبط با  وجود دارد كه وقتي مدل
گونه كه  همان. گزارش شده است) 8-4(تصحيح خطاي رشد در جدول مدلنتايج مربوط به  .را نيز ارائه كند

ي انساني كه در سطح به استثناي ضريب شاخص توسعه(معني دارند% 95ضرائب در سطح  تمامشود مالحظه مي
. است مدلدهندگي باالي ي قدرت توضيحاست نشان دهنده 91/0برابر R2 ضريب تعيين. )معني دار است% 90

عدم از  82/0دهد در هر سال برآورد شده است كه نشان مي -822/0، برابر با (ECT)ي تصحيح خطاضريب جمله

                                                 
1 Sargan 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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تعديل به سمت تعادل با سرعت به عبارت ديگر. شودمي ي بعد تعديلي رشد واقعي در دورهتعادل يك دوره
  .  گيردتاً باالئي صورت مينسب

  ثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادينتايج مدل تصحيح خطاي مدل بي): 8-4(جدول 

  متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
26/4 )001/0(  118/0  505/0 dPCRYG
07/5 )000/0(  514/0 59/2 dELG 

303/2 )035/0(  753/0 73/1 dELG1 
71/1)098/0(  113/0  057/0 dSSER 
86/2-)011/0(  040/0  116/0- dMII 
09/3-)007/0(  144/0  448/0- dGIY 

52/6)000/0(  150/0  978/0 dPIY 
87/2-)011/0(  016/0  048/0- dDUM59 
45/7-)000/0(  110/0  822/0- Ecm(-1) 

R2= 91/0  R2
BAR= 88/0 D.W= 67/1 F )8و16( = )000/0(6/22  

              محقّقمحاسبات : ماخذ  
، )1991(1چنين فيشرو هم) 1380(ي خليلي عراقي و رمضانپوري به دست آمده در مطالعهي حاضر با نتيجهنتيجه

 .مطابقت دارد

  
  ثباتي اقتصاد كالن و نابرابري بي) 4-4-2

     پرداخته ) شهري و روستائي(ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري درآمدبيدر اين قسمت از تحقيق به بررسي تاثير 
  .شودتخمين زده مي) 12-4(ي-به اين منظور معادله. شودمي

)4-12          (t 1 t 2 3 4 5 tTHI = + MII Ut t tPIY GIY SSER PCRY G           

    نسبت ، PIY، (THIR)و روستائي (THIU)ر دو بخش شهريد شاخص نابرابري، THI ،)12-4(ي هدر معادل
گذاري بخش عمومي به توليد نسبت سرمايه، GIYگذاري بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي، سرمايه

ثباتي بيي ، نمايهMIIو ، رشد اقتصادي PCRYG، ي انسانيي سرمايهشاخص توسعه، SSERناخالص داخلي، 
  .شودي شهري و روستائي تخمين زده ميبراي دو منطقه) 12-4(يمعادله .است اقتصاد كالن

                                                 
ثباتي اقتصاد كالن را وارد معادله هاي معرّف بيرنلت شاخص-رشد لويني اساسي با بسط معادله 1991بين كشوري در سال  يفيشر در مطالعه ١

م، كسري ست كه رشد سرانه با تورا نتايج مبين آن. م، كسري بودجه و بدهي خارجيتور :متغيرهاي مورد نظر او عبارتند از. زندكرده و تخمين مي
   هاي اثر گذاري مجراادامه داده  و به تجزيه و تحليل   1993او سپس كار خود را در سال . ي منفي داشته استرابطه خارجي بودجه و بدهي

    را تاييداقتصادي در اين زمان با اضافه نمودن نرخ ارز آزاد، نتايج به شدت تاثير مثبت ثبات اقتصاد كالن بر رشد . پردازدهاي دولت ميسياست
وري، موجب كاهش نرخ رشد اقتصادي گذاري و كاهش نرخ رشد بهرهم از طريق كاهش سرمايهدهد كه تورچنين نتايج نشان ميهم. يدنمامي

   .وري به افزايش رشد اقتصادي كمك خواهد نمودكه ثبات نرخ ارز و مازاد بودجه با افزايش انباشت سرمايه و بهرهخواهد شد و باالخره اين

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  مناطق شهري) 1- 4-4-2
  مدل تخمين) الف

  ARDL(1,0,0,0,0,0)شهري ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابرينتايج تخمين مدل تاثير بي): 9-4(جدول 
 متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال(

18/4 )000/0(  140/0 587/0 THIU(-1)
170/2 )042/0(  518/0 11/0 MII 
50/3 )002/0(  125/0  43/0 PIY 
077/0-)939/0(  113/0  008/0- GIY 
507/0 )617/0(  948/0  48/0 SSER 
81/1-)072/0(  146/0  016/0- PCRYG 

07/4)000/0(  058/0  613/0 C 
R2= 82/0  R2

BAR= 78/0 D.W= 03/2 F )6و18( = )000/0(73/13
   محاسبات محقّق: ماخذ
را كاهش           افزايش رشد اقتصادي نابرابري درآمد در مناطق شهري ،)9-4(اساس نتايج گزارش شده در جدول بر
و قابل توجه دار مناطق شهري از لحاظ آماري معني درآمد ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابريچنين تاثير بيهد، همدمي

واحد نابرابري درآمد  11/0ثباتي اقتصاد كالن حدود بي ينمايهيك واحد افزايش در  هر ديگر به عبارت. است
از  SSERو GIY اساس برآوردهاي صورت گرفته تمامي ضرائب به استثناي بر. دهدمناطق شهري را افزايش مي

ي اول نابرابري درآمد در دهد كه وقفهنشان مي THIU(-1) ضريب. معني دارند% 95لحاظ آماري در سطح 
 ه عبارت ديگر نابرابري در يك دوره به نابرابري در ب. گذاردمناطق شهري اثري مثبت بر نابرابري شهري مي

  .گرددي بعد منجر ميدوره
  
  هاي تشخيصي مدلآزمون) ب

 ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري شهري-تاثير بي هاي تشخيصي مدلآزمون): 10- 4(جدول

 LM F آماره ي آزمون

  )403/0(718/0 )393/0(91/0  خودهمبستگي
  )523/0(426/0 )421/0(648/0  تصريح مدل

  -------- )794/0(462/0  نرماليتي
  )776/0(082/0 )764/0(089/0  ناهماهنگي پراكنش

   محاسبات محقّق: ماخذ
هاي تشخيصي مدل همگي از لحاظ اقتصادسنجي نشان داده شده است آزمون) 10- 4(طور كه در جدول همان

به ي صفر آزمون فرضيه. مشكل خودهمبستگي و ناهمساني واريانس ندارد ،مدل دهندنشان ميقابل قبول بوده و 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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چنين هم. جمالت پسماند مدل داراي توزيع نرمال هستند يعني ٰشودرد نمي% 90با اطمينان  هنجار بودن در سطح،
ي صفر فرضيهاند، رفتهگ هاي باال و پايين قراركرانه ، پسماند تجمعي در بين)2-4(جائي كه براساس شكل از آن

  . شودمبني بر عدم وجود شكست ساختاري رد  نمي

  
  ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري شهرينمودار پسماند تجمعي تاثير بي _آزمون ثبات ساختاري): 2-4(شكل

  
  ي تعادلي بلندمدتبررسي رابطه) ج

 مدلجمعي بين متغيرهاي واحد و يا عدم هم يي صفر وجود ريشه، فرضيه)9-4(اكنون با استفاده از نتايج جدول
از كميت بحراني  -07/4، كه قدر مطلق كميت محاسبه شده جائي از آن. گرددآزمون مي)9-4(ي براساس آماره

ي صفر تر است، در نتيجه فرضيهبزرگ)-82/3% (95ارائه شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر، در سطح اطمينان 
ي رابطه. وجود دارد مدلي تعادلي بلندمدت ميان متغيرهاي يك رابطهشود گرفته مينتيجه  بنابراين. شودرد مي

شود تمام ضرائب طور كه مالحظه مي همان. گزارش شده است) 11-4(تعادلي بلندمدت برآورد شده در جدول
  .  معني دارند% 95در سطح 

  

 اقتصاد كالن بر نابرابري شهريثباتي ضرائب بلندمدت مدل تاثير بي): 11-4(جدول 

 متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
46/2 )024/0(  107/0 264/0 MII 
97/4 )000/0(  215/0 07/1 PIY 
046/0- )964/0(  287/0  013/0- GIY 

528/0 )603/0(  216/0  114/0 SSER  
83/1- )006/0(  345/0  039/0- PCRYG 

  محقّق محاسبات: ماخذ
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  مدل تصحيح خطا) د
. گزارش شده است )12-4(ثباتي اقتصاد كالن و نابرابري شهري در جدولتصحيح خطاي بيمدل نتايج مربوط به 

است كه نشان  76/0برابر R2 ضريب تعيين. دارندمعني% 95شود تمام ضرائب در سطح گونه كه مالحظه مي همان
برآورد  -418/0،  (ECT)ي تصحيح خطاضريب جمله. است مدلدهندگي نسبتاً باالي ي قدرت توضيحدهنده

  . شودي بعد تعديل ميرهي نابرابري شهري در دودوره عدم تعادل يك تقريباً نيمي ازدهد شده است كه نشان مي
  ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري شهرينتايج مدل تصحيح خطاي مدل تاثير بي): 12-4(جدول 

  متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
01/2 )581/0(  549/0  11/0 dMII 
8/2 )011/0(  16/0  448/0 dPIY 

465/0- )963/0(  119/0  005/0- dGIY 
491/0 )629/0(  973/0  478/0 dSSER 

73/1- )078/0(  146/0  016/0- dPCRYG 
73/2-)013/0(  153/0  418/0- Ecm(-1) 

R2=76/0  R2
BAR=67/0  D.W=03/2 F)1921/11)000/0(=)5و 

  محاسبات محقّق: ماخذ
 

  روستائيمناطق ) 2- 4-4-2
  مدل تخمين) الف

  ARDL(1,0,0,0,1,1)روستائي ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابرينتايج تخمين مدل تاثير بي): 13-4(جدول 
 متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال(

81/3 )001/0(  158/0  605/0 THIR 
089/1)082/0(  219/0  089/0 MII 
11/3 )006/0(  160/  499/0 PIY 
045/0- )964/0(  156/0  007/0- GIY 

9/1- )074/0(  261/0  498/0- SSER 
28/2)036/0(  271/0  620/0 SSER(-1) 
42/2- )027/0(  170/0  321/0- PCRYG 
89/1- )076/0(  155/0  280/0 PCRYG(-1) 

79/1)090/0(  073/0  114/0 C 
R2= 74/0  R2

BAR= 67/0 D.W= 11/2 F )7و17( = )002/0(7/5  
   محاسبات محقّق: ماخذ
گذاري استثناي نسبت سرمايه، به )13-4(شود تمامي ضرائب برآورد شده در جدول طور كه مشاهده مي همان

ثباتي ي بينمايه. دارندمعني% 90و بعضاً % 95از لحاظ آماري در سطح  بخش عمومي به توليد ناخالص داخلي،
ثباتي اقتصاد به عبارت ديگر بي. دهدرا نشان ميبر نابرابري در مناطق روستائي تاثيرگذاري كمتري  اقتصاد كالن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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ي اول رشد اقتصادي چنين وقفههم .دهدتحت تاثير قرار ميكمتر كالن نابرابري درآمد مناطق روستائي را 
  .دهدي دوم به نابرابري را افزايش ميي را كاهش داده و وقفهنابرايري روستائ

  

  هاي تشخيصي مدلآزمون) ب

 ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري روستائيهاي تشخيصي مدل تاثير بيآزمون): 14- 4(جدول

 LM F آماره ي آزمون

  )658/0(186/0 )535/0(417/0  خودهمبستگي
  )651/0(217/0 )514/0(369/0  تصريح مدل

  -------- )768/0(707/0  نرماليتي
  )963/0(0008/0 )962/0(0087/0  ناهماهنگي پراكنش

   محاسبات محقّق: ماخذ
هاي تشخيصي مدل همگي از لحاظ اقتصادسنجي نشان داده شده است آزمون) 14- 4(طور كه در جدول همان

ي صفر فرضيه. مشكل خودهمبستگي و ناهمساني واريانس ندارد ،قابل قبول بوده و بيانگر اين نكته هستند كه مدل
ست كه جمالت پسماند مدل داراي ا شود كه حاكي از آنرد نمي% 90با اطمينان  به هنجار بودن در سطح،آزمون 

هاي باال و پايين ، پسماند تجمعي در بين كرانه)3-4(جائي كه براساس شكل چنين از آنهم. توزيع نرمال هستند
  . شودي صفر مبني بر عدم وجود شكست ساختاري رد  نمياند، فرضيهرار گرفتهق

 

  
  ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري روستائينمودار پسماند تجمعي تاثير بي _آزمون ثبات ساختاري): 3-4(شكل

  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  ي تعادلي بلندمدتبررسي رابطه) ج
 مدلجمعي بين متغيرهاي واحد و يا عدم هم يصفر وجود ريشهي ، فرضيه)13-4(اكنون با استفاده از نتايج جدول

ي متغير وابسته يك هاي بهينهبيزين، تعداد وقفه_ي شوارزاساس ضابطه كه بر با توجه به اين. گرددآزمون مي
1p(وقفه  (آيدميصورت زير در مدل به ي مقابل در رابطه با ي صفر و فرضيهاست، فرضيه:  

0 1

1 1

: 1 0

: 1 0

H

H




 
                

)4-13(  

  .شودمورد نياز براي انجام آزمون فوق به صورت زير محاسبه مي tكميت آماره ي 

1

1

ˆ

ˆ 1

S

 )4-14                                (  

تر بزرگ)-82/3% (95در سطح اطمينان  از كميت بحراني -21/4، قدر مطلق كميت محاسبه شده از آن جائي كه
ي تعادلي بلندمدت رابطه يك مدلميان متغيرهاي  شودگرفته مينتيجه  شده وي صفر رد است، در نتيجه فرضيه

طور كه  همان. گزارش شده است) 15-4(در جدول مذكور تعادلي بلندمدت يرابطهضرايب . وجود دارد
گذاري بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي و به جز نسبت سرمايه كدام از  ضرائب شود هيچمي مالحظه
  .  معني دار نيستند% 95در سطح ثباتي اقتصاد كالن ي بينمايه

  ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري روستائيضرائب بلندمدت مدل تاثير بي): 15-4(جدول 

 متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
922/1 )067/0(  167/0 089/0 MII 
82/3 )001/0(  331/0 26/1 PIY 
448/0- )965/0(  399/0  017/0- GIY 
10/1 )286/0(  280/0  309/0 SSER  
187/0- )853/0(  561/0  105/0- PCRYG 

  محاسبات محقّق: ماخذ
  
  مدل تصحيح خطا) د

 همان. گزارش شده است) 16-4(در جدولثباتي اقتصاد كالن و نابرابري روستائي تصحيح خطاي بيمدل نتايج 
% 95در سطح گذاري بخش دولتي به توليد ناخالص داخلي شود تنها ضريب نسبت سرمايهگونه كه مالحظه مي

ضريب . است مدلدهندگي نسبتاً باالي ي قدرت توضيحنشان دهنده ،77/0برابر  R2 ضريب تعيين. نيست دارمعني
ي عدم تعادل يك دوره %40دهد در هر سال نشان ميو برآورد شده  -4/0 حدود، (ECT)ي تصحيح خطاجمله

  . شودي بعد تعديل مينابرابري روستائي در دوره

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري روستائي نتايج مدل تصحيح خطاي تاثير بي): 16-4(جدول 

  متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
89/1 )071/0(  219/0  279/0 dMII 
11/3 )006/0(  160/0  499/0 dPIY 
452/0-)964/0(  156/0  007/0- dGIY 
90/1- )072/0(  261/0  498/0- dSSER 
88/1-)074/0(  170/0  321/0- dPCRYG 
48/2-)023/0(  158/0  394/0- Ecm(-1) 

R2= 77/0  R2
BAR= 73/0 D.W= 02/2 F )5و19( = )000/0(19/13

  محقّقمحاسبات : ماخذ

  

  ثباتي اقتصاد كالن و فقربي) 4-4-3
  مناطق شهري) 1- 4-4-3

  مدل تخمين) الف
از روش دالر و كراي ، طور كه قبالً نيز ذكر شد ثباتي اقتصاد كالن و فقر هماني ميان بيبراي بررسي رابطه

ي زير يك بار براي معادله. شودصورت زير بازنويسي مي به ،)19-3(ي به اين منظور معادله. شوداستفاده مي
  .گرددمناطق شهري و يك بار براي مناطق روستائي برآورد مي

)4-15(     1 2 3 tHR C PCRYG THI MII U        

  ARDL(1,0,0,0)نتايج تخمين مدل تاثير بي ثباتي اقتصاد كالن بر فقرشهري): 17-4(جدول 

 متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
65/7 )000/0(  100/0 597/0 HRU(-1)
84/1- )080/0(  268/0 247/0- PCRYG 

72/1 )100/0(  718/0  940/0 THIU 
549/0 )657/0(  111/0  050/0 MII 

69/1- )107/0(  382/0  768/0- C 
R2= 88/0  R2

BAR= 86/0 D.W= 29/2 F )4و16( = )000/0(6/26  
  محاسبات محقّق: ماخذ
خود با يك وقفه  ،شاخص فقر سرشمار شهري ،)17-4(ر جدولد گزارش شده و ساس برآورد صورت گرفتها بر

ضريب رشد اقتصادي در سطح اطمينان . انجامدفقر شهري را تحت تاثير قرار داده و افزايش آن به افزايش فقر مي
حد به عبارت ديگر يك وا. كندمتاثّر ميدار بوده و با عالمت منفي شاخص فقر سرشمار شهري را معني% 90

اساس  بر. دهدمي واحد كاهش 25/0، شاخص فقر سرشمار شهري را حدود يافزايش در نرخ رشد اقتصاد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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دار از لحاظ آماري معني) مثبت(رغم عالمت مورد انتظارثباتي اقتصاد كالن عليبيي نمايهبرآورد صورت گرفته 
  . دهدنمي تحت تاثير قرارثباتي اقتصاد كالن مستقيماً فقراي شهري را به عبارت ديگر بي. يستن

  
  هاي تشخيصي مدلآزمون) ب

 ثباتي اقتصاد كالن بر فقر شهريهاي تشخيصي مدل تاثير بيآزمون): 18- 4(جدول

 LM F آماره ي آزمون

  )425/0(659/0 )370/0(802/0  خودهمبستگي
  )753/0(101/0 )723/0(126/0  تصريح مدل

  -------- )731/0(202/0  نرماليتي
  )662/0(195/0 )648/0(208/0  ناهماهنگي پراكنش

   محاسبات محقّق: ماخذ
هاي تشخيصي مدل همگي از لحاظ اقتصادسنجي قابل نشان داده شده آزمون) 18-4(طور كه در جدول همان

به هنجار ي صفر آزمون فرضيه. مدل مشكل خودهمبستگي و ناهمساني واريانس ندارددهند نشان مي و قبول بوده
ست كه جمالت پسماند مدل داراي توزيع نرمال ا حاكي از آن و شودرد نمي% 90با اطمينان  بودن در سطح،

      و پايين قرار  هاي باالكرانه ، پسماند تجمعي در بين)4-4(اساس شكل جائي كه بر چنين از آنهم. هستند
  . شوديي صفر مبني بر عدم وجود شكست ساختاري رد  نماند، فرضيه-گرفته

                                                                 

 
  )ثباتي اقتصاد كالن بر فقر شهريتاثير  بي(نمودار پسماند تجمعي _آزمون ثبات ساختاري): 4-4(شكل

  

  ي تعادلي بلندمدتبررسي رابطه) ج
 مدلجمعي بين متغيرهاي واحد و يا عدم هم يريشهي صفر وجود ، فرضيه)17-4(اكنون با استفاده از نتايج جدول

ي متغير وابسته يك هاي بهينهبيزين، تعداد وقفه_ي شوارزكه براساس ضابطه با توجه به اين. گرددآزمون مي
1p(وقفه  (به صورت مدلي مقابل ي صفر و فرضيهاست، فرضيه)آيددر مي )16-4.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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بنرجي، دوالدو و مستر، در سطح از كميت بحراني ارائه شده توسط  - 03/4، قدر مطلق كميت محاسبه شده 
     يك مدل بنابراين ميان متغيرهاي . شودي صفر رد ميتر است، در نتيجه فرضيهبزرگ)-82/3% (95اطمينان 

طور كه  همان. گزارش شده است) 19-4(در جدول مذكوري تعادلي رابطه. ي تعادلي بلندمدت وجود داردرابطه
  .  دارندمعني% 95و % 90اقتصادي و نابرابري درآمدي شهري به ترتيب در سطحضرائب رشد  شود تنهامي مالحظه

  

  ثباتي اقتصاد كالن بر فقر شهريضرائب بلندمدت مدل تاثير بي): 19-4(جدول 

 متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
71/1- )105/0(  35/1 05/2- PCRYG 

10/2 )048/0(  01/1  44/1 THIU 
548/0 )589/0(  525/0  288/0 MII 

01/2- )057/0(  58/1  19/3- C 
   محاسبات محقّق: ماخذ

  

  ثباتي اقتصاد كالن بر فقر شهرينتايج مدل تصحيح خطاي تاثير بي): 20-4(جدول 

  متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
84/1- )080/0(  268/0  494/0- dPCRYG

72/1 )102/0(  234/0  303/0 dTHIU 
594/0 )589/0(  126/0  069/0 dMII 
65/1-)108/0(  482/0  768/0- dC 
22/2- )038/0(  108/0  240/0- Ecm(-1) 

R2= 69/0  R2
BAR= 57/0 D.W= 14/2 F )4و20( = )001/0(36/7  

  محاسبات محقّق: ماخذ
. گزارش شده است) 20-4(در جدولثباتي اقتصاد كالن و فقر شهري تصحيح خطاي بي مدلنتايج مربوط به 

 R2 ضريب تعيين. دارندمعني% 90در سطح  dTHIU و dPCRYG شود تنها ضرائبگونه كه مالحظه مي همان
،  (ECT)ي تصحيح خطاضريب جمله. استمدل دهندگي نسبتاً باالي ي قدرت توضيحدهندهنشان بوده و 69/0
ي بعد ي فقر شهري در دورهعدم تعادل يك دوره 24/0سال دهد در هر نشان ميو برآورد شده است  -24/0

  . شودتعديل مي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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  روستائيمناطق ) 2- 4-4-3
  مدل تخمين) الف

  ARDL(1,0,0,2) ثباتي اقتصاد كالن بر فقرروستائينتايج مدل تاثير بي): 21-4(جدول 

 متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
15/5 )000/0(  145/0 835/0 HRR(-1)
44/2- )010/0(  273/0 666/0- PCRYG 

804/1 )089/0(  134/0  292/0 THIR 
05/1 )305/0(  142/0  149/0 MII 
80/1 )087/0(  138/0  249/0 MII(-1) 
32/2 )031/0(  147/0  341/0 MII(-2) 
73/1- )870/0(  112/0  325/0- C 

R2= 78/0  R2
BAR= 73/0 D.W= 88/1 F )5و19( = )000/0(05/14

   محاسبات محقّق: ماخذ
قرار فقر تحت تاثير گزارش شده فقر روستائي با يك وقفه ) 21-4(اساس برآورد صورت گرفته كه در جدول بر

ضريب رشد . تر فقر منجر شده و به آن دامن مي زندبه عبارت ديگر فقر در روستاها به افزايش بيش. مي گيرد
دار بوده و با عالمت منفي شاخص فقر سرشمار روستائي را تحت تاثير قرار عنيم% 90اقتصادي در سطح اطمينان 

 75/0به عبارت ديگر يك واحد افزايش در نرخ رشد اقتصادي، شاخص فقر سرشمار روستائي را حدود . دهدمي
ثباتي بي يچنين نمايههم. اين مقدار سه برابر برآورد صورت گرفته براي مناطق شهري است. دهدمي واحد كاهش

ي اول و دوم آن فقر ولي وقفه. يستدار ناز لحاظ آماري معني) مثبت(رغم عالمت مورد انتظاراقتصاد كالن علي
. دهدثباتي اقتصاد كالن مستقيماً فقر روستائي را تحت تاثير قرار نميبي عبارت ديگربه . سازدروستايي را متاثر مي
  .سازداي فقر را متاثر ميي و دو دورهااما با تاخير يك دوره

 

  هاي تشخيصي مدلآزمون) ب

 ثباتي اقتصاد كالن بر فقر روستائيهاي تشخيصي مدل تاثير بيآزمون): 22- 4(جدول

 LM F آماره ي آزمون

  )174/0(19/1 )133/0(07/1  خودهمبستگي
  )480/0(519/0 )402/0(701/0  تصريح مدل

  -------- )731/0(202/0  نرماليتي
  )619/0(253/0 )602/0(272/0  ناهماهنگي پراكنش

  محاسبات محقّق: ماخذ
شكل و مهاي تشخيصي مدل همگي از لحاظ اقتصادسنجي قابل قبول بوده آزمون، )21-4(جدولبر اساس 

% 90با اطمينان  به هنجار بودن در سطح،ي صفر آزمون فرضيه. وجود نداردخودهمبستگي و ناهمساني واريانس 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 
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اساس  جائي كه بر چنين از آنهم. جمالت پسماند مدل داراي توزيع نرمال هستندبه عبارت ديگر . شودرد نمي
ي صفر مبني بر عدم وجود اند، فرضيههاي باال و پايين قرار گرفتهكرانه ، پسماند تجمعي در بين)5-4(شكل

  . شودشكست ساختاري رد  نمي

  
  ثباتي اقتصاد كالن بر فقر روستائيپسماند تجمعي مدل تاثير  بينمودار  _آزمون ثبات ساختاري): 5-4(شكل

  

  ي تعادلي بلندمدتبررسي رابطه) ج
 مدلجمعي بين متغيرهاي واحد و يا عدم هم يي صفر وجود ريشه، فرضيه)21-4(با استفاده از نتايج جدول

ي متغير وابسته يك هاي بهينهتعداد وقفهبيزين، _ي شوارزاساس ضابطه كه بر با توجه به اين. گرددآزمون مي
1p(وقفه  (آيدبه صورت زير در مي مدلي مقابل در رابطه با ي صفر و فرضيهاست، فرضيه:  
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  .شودمورد نياز براي انجام آزمون فوق به صورت زير محاسبه مي tي كميت آماره
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از كميت بحراني ارائه شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر در سطح  -92/3، قدر مطلق كميت محاسبه شده 
ي تعادلي يك رابطهوجود بنابراين . شودي صفر رد ميفرضيهتر است، در نتيجه بزرگ)-82/3% (95اطمينان 

گزارش شده ) 23-4(در جدول مذكور ي تعادلي بلندمدترابطه. شودمدل تاييد ميبلندمدت ميان متغيرهاي 
شود تنها  ضريب رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي روستائي به ترتيب در طور كه مالحظه مي همان .است
  .  دارندمعني %95و % 90سطح
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 ثباتي اقتصاد كالن بر فقر روستائيضرائب بلندمدت مدل تاثير بي): 23-4(جدول 

 متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
751/1- )105/0(  35/1 05/2- PCRYG 
10/2 )048/0(  03/1  77/1 THIR 

548/0 )589/0(  525/0  288/0 MII 
   محقّقمحاسبات : ماخذ

  

 ثباتي اقتصاد كالن بر فقر روستائينتايج تصحيح خطاي مدل تاثير بي): 24-4(جدول 

  متغير ضريب برآورد شده  انحراف معيار  آماره ي t)احتمال( 
84/1- )024/0(  268/0  666/0- dPCRYG

17/2 )042/0(  05/1  292/0 dTHIR 
05/1 )304/0(  126/0  069/0 dMII 
59/1 )031/0(  147/0  341/0 dMII1 
22/2- )038/0(  145/0  164/0- Ecm(-1) 

R2= 63/0  R2
BAR= 505/0 D.W= 88/1 F )4و20( = )001/0(36/7  

   محاسبات محقّق: ماخذ
. گزارش شده است) 24-4(ثباتي اقتصاد كالن و فقر روستائي در جدولتصحيح خطاي بيمدل نتايج مربوط به 

 63/0برابر  R2 ضريب تعيين. ر نيستدامعني% 95در سطح  dMII1 بيشود تنها ضرگونه كه مالحظه مي همان
، (ECT)ي تصحيح خطاضريب جمله. است مدلدهندگي نسبتاً باالي ي قدرت توضيحدهندهاست كه نشان

ي بعد ي فقر روستائي در دورهعدم تعادل يك دوره 16/0دهد در هر سال برآورد شده است كه نشان مي -164/0
  . شودتعديل مي

  

  ثباتي اقتصاد كالن، رشد اقتصادي و نابرابري بر فقر  اثر نهايي بي) 4-4-4
ثباتي اقتصاد كالن بر فقر از طور كه در ابتداي فصل توضيح داده شد، هدف از اين تحقيق برآورد تاثير بي همان

      نهاييقسمت اثر  ، در اينبرآورد شدهه به معادالت بنابراين با توج. طريق مجراهاي رشد و توزيع درآمد است
، براساس معادالت و مطابق با تصريح صورت گرفته در فصل سوم. گرددميمحاسبه ثباتي اقتصاد كالن بر فقر بي

ثباتي اقتصاد كالن بر بي نهاييثير ي تادهندهي زير كه نشانها رابطهسازي آنروابط موجود ميان متغيرها و ساده
  .گرددفقر در ايران است، محاسبه مي

)4-20(             
HR HR HR HRdg g g g g THI
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اساس معادالت برآورد شده بر
HRg

g




،ي تاثير رشد اقتصادي بر فقرنشان دهنده، 
g

MII


ي تاثير نشان دهنده    

،ثباتي اقتصاد كالن بر رشد اقتصاديبي
HRg

MII




ثباتي اقتصاد كالن بر فقر وي تاثير بينشان دهنده
HRg

THI




نشان 

THI.ي تاثير نابرابري درآمدي بر فقر استدهنده

MII




. دهدثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري را نشان مينيز تاثير بي 

دو  در هر ،ثباتي اقتصاد كالن بر فقري بي، تاثير كلّبخش شهري و روستائي ه به ضرائب برآوردي در دوبا توج
  .    گرددبخش شهري و روستائي محاسبه مي

  

  ثباتي اقتصاد كالن بر فقر تاثير نهايي بي): 25-4(جدول 
HRU HRU HRU HRUdg g g g g THIU

dMII g MII MII THIU MII

    
    

    
 

 مناطق شهري
( .247 .12) (0) (.94 .11) .133

HRUdg

dMII
        

HRR HRR HRR HRRdg g g g g THIR

dMII g MII MII THIR MII

    
    

    
 

 مناطق روستائي
( .666 .12) (0) (.292 .089) .106

HRRdg

dMII
        

  محاسبات محقّق: ماخذ 
ثباتي اقتصاد بي ي تاثيرگذاريثباتي اقتصاد كالن، از ناحيهترين تاثيرپذيري فقر از بي، بيش)25-4(اساس جدول بر

و در مناطق روستائي  103/0دنبال آن نابرابري بر فقر است كه اين عدد در مناطق شهريه كالن بر نابرابري و ب
تر و به تبع آن با فقر ثباتي اقتصاد كالن مناطق شهري را با نابرابري درآمد بيشبه عبارت ديگر، بي. است 026/0
مناطق شهري و  را در فقر ،ثباتي اقتصاد كالنگرفته بياساس برآوردهاي صورت بر. سازدمي روبرو يتربيش

  .)دار استن بر فقر با يك وقفه معنياگر چه تاثير آ(دهدروستائي مستقيماً تحت تاثير قرار نمي
و به تبع آن تاثير بر فقر چه در مناطق  يثباتي اقتصاد كالن بر فقر از مجراي رشد اقتصادشدت تاثيرگذاري بي

(عدد مذكور براي مناطق شهري. ستقابل توجه نيشهري و چه در مناطق روستائي 
HRUg g

g MII

 


 
(، 0296/0 

(و براي مناطق روستائي
HRRg g

g MII

 


 
   .است 0799/0 ،)
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  بندي خالصه و جمع) 4-5

با  خودتوضيح به تخمين مدل بر اساس روش ريزي شده در فصول قبل، هاي پايه كاء به چارچوبدر اين فصل با اتّ
هاي اقتصاد كالن ناپايا هستند و زماني در بررسيهاي معموالً سرياز آن جائي كه . پرداخته شدهاي گسترده وقفه

آورد، پايايي متغيرها با استفاده از ها امكان بروز رگرسيون كاذب در مطالعات تجربي را فراهم ميناپايايي آن
ي بهينه يوقفه با انتخاب، بعد يدر مرحله گرفته و ي واحد ديكي فولر تعميم يافته مورد آزمون قرارآزمون ريشه

. مدت، بلندمدت و مدل تصحيح خطا استخراج گرديد، روابط پوياي كوتاهبيزين_ي شوارزضابطهبراساس دل م
ثباتي اقتصاد ثباتي اقتصاد كالن و نابرابري و بيثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادي، بيي بيروابط در سه زمينه

ثباتي اقتصاد كالن بر فقر از مجراي رشد و هايي بيكالن و فقر برآورد شده و در نهايت نيز به استخراج تاثير ن
   .نابرابري پرداخته شد

  :توان گفتبه طور كلّي مي ه،حاصل جيابا توجه به نت 
 ي براي رشد اقتصادي بوده و بيدهدآن را كاهش ميثباتي اقتصاد كالن مانع جد. 
 هه ثباتي اقتصاد كالن ببينابرابري درآمد در مناطق شهري و روستائي ايران را افزايش  ،طور قابل توج

 .دهدمي
 ي منطقه ثباتي اقتصاد كالن به افزايش فقر در هر دودليل تاثيرپذيري مثبت فقر از نابرابري درآمد، بيه ب

 .است تربيشميزان تاثيرپذيري مناطق شهري . انجامدشهري و روستائي مي
 تاثيرگذاري از لحاظ (دهدشهري و روستائي را تحت تاثير قرار نمي فقر اًثباتي اقتصاد كالن مستقيمبي

 .)دار نبوده استآماري معني
 تر از مناطق شهري ميزان كاهش در مناطق روستائي بسيار بيش. دهدرشد اقتصادي فقر را كاهش مي

 . است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 



١۴۴ 
 

 
 

  

  

  

  پنجمفصل 

 گيري و پيشنهادها نتيجه

  
  
  
  
  

  مقدمه
در فصل  هاي انجام شدهتخمين چنين هاي صورت گرفته در فصول گذشته و هم بررسي استناد بهدر اين فصل با 

 ي گيري و ارائه هاي رساله، اقدام به نتيجه تجزيه و تحليل فرضيه ي ها در زمينه قبل و نتايج به دست آمده از آن
ها باعث  واند تحقيقات پيرامون آنت چنين در اين فصل موضوعاتي كه مي مه. گردد ها مي منتج از آن هايپيشنهاد

تحقيق با آن روبرو  كه هايي سرانجام در انتهاي فصل محدوديت و ارائه شده ،پيشرفت موضوع اين تحقيق گردد
  .بوده آورده شده است
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  تحليل نتايج) 5-2
ي جديد با  نمايه، يك اقتصاد كالنثبات لّي از وضعيت ك دست آوردن تصويره براي بدر تحقيق حاضر ) 5-2-1

   ي نمايه كننده و ساختبينيپيش هاي شاخصتعيين بهترين  ثباتي اقتصاد كالن معرفي و در ي بي عنوان نمايه
  . شده استهشداردهي پيش از وقوع استفاده  الگوريتمثباتي اقتصاد كالن، از  بي

ي  م، كسري بودجه، نرخ واقعي ارز و رابطهتورثباتي  ي بي ميانگين وزني زيرنمايهكالن  ثباتي اقتصاد بي ي نمايه
، از اطالعات است بخشيبه صورت جداگانه فقط داراي  شاخص يا زيرنمايههر از آن جائي كه . مبادله است

براي مثال تورم شاخص خوبي از وضعيت پولي و مالي . است ترمناسب از اين جهت ثباتي اقتصاد كالن بي ي نمايه
م را پايين نگه هاي قيمت تور كنترل هنگامي كه. ها قرار گيرداثير كنترل قيمتاست، اما ممكن است تحت ت

فشارهاي نرخ ارز . آورد هاي مالي بر نرخ ارز فشار وارد ميدارند، عدم اطمينان و فقدان اعتماد در سياست مي
ثبات ارز خارجي كنند تا  گذاران تالش مياما سياست ،ممكن است تحت يك رژيم نرخ ارز ثابت آشكار نگردند

  .نشان داده شونددر قالب تغييرات در ذخاير بين الملل 
ثباتي اقتصاد كالن به  بي ي نمايهها  هايي كه در آن سال ن تحقيق مورد استفاده قرار گرفته،در الگويي كه در اي

 ، به عنوانبودهتر بيش) ي بحران آستانه(ي انتخابي از ميانگين نمونه كلّ نمونه معياربرابر انحراف  5/1ميزان 
 ي مورد بررسي ثباتي اقتصاد كالن در طول دوره بي ي بر اين اساس نمايه. شده استهاي بحراني در نظر گرفته  سال

 11/0و  32/0ميانگين و انحراف معيار  و ازدر نوسان بوده  69/0تا  13/0ي  در دامنه ،1353-87هاي  يعني سال
  .برخوردار بوده استبراي كلّ دوره 

  

ه به كه با توج شدهتعيين  49/0ثباتي براي ايران  ي بحران بي آستانههاي صورت گرفته  با توجه به محاسبه )5-2-2

در دو . ثباتي دست و پنجه نرم كرده است ، اقتصاد كالن ايران با بحران بي1366و  1360، 1359هاي  آن در سال
  . بوده است 1380و كمترين آن مربوط به سال  1374ثباتي مربوط به سال  ترين ميزان بيي اخير بيش دهه

ي اقتصادي و اجتماعي كشور بعد از  ي توسعه هاي مختلف پنج ساله ثباتي اقتصاد كالن در طي برنامه وضعيت بيبررسي 

به  هاي مذكور مربوط ثباتي اقتصاد كالن در برنامه بي ي نمايهترين ميزان بيش دهد نيز نشان ميپيروزي انقالب اسالمي 
  . است )ي سوم برنامه(1380ترين مربوط به سال و كم )ي دوم برنامه(1374سال 

ثباتي اقتصاد كالن در ايران رو  بي ي نمايهاگرچه روند  دهد نشان ميثباتي اقتصاد كالن  تقابل رشد اقتصادي و بي
     هاي مزمن رنج  ثباتي كاسته شده، ولي  همواره اقتصاد كالن ايران از بي آنبه كاهش بوده و از عمق و شدت 
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ي  نكته. يافته، رشد اقتصادي كاهش يافته است  ثباتي اقتصاد كالن افزايش هايي كه بي سالبه طوري كه . برد مي

تواند به عنوان  وع مييك خيز افزايشي به خود گرفته كه اين موض 1382ست كه روند مذكور از سال ا قابل تامل آن
  .ثباتي اقتصاد كالن در آينده تلقّي گردد هشداري براي وقوع يك بحران بي

   

 ي زيرنمايهبه عنوان  بودهها كمتر از واحد  كه نسبت هشدار خطا به هشدار درست آنهايي  زيرنمايه )5-2-3

از  بودهها بيش از واحد  نسبت براي آنهايي كه اين  زيرنمايهو آن دسته از  اندشدهي مناسب انتخاب  هشداردهنده
بر اين اساس . اندشده هاي مناسب حذف زيرنمايه يو لذا از مجموعه اند بيني برخوردار نبودهاعتبار الزم براي پيش

ثباتي كسري  بيي  زيرنمايهكننده، بيني پيش ي زيرنمايه بهترينهاي درست،  بينيبا توجه به نسبت تعداد خطا به پيش
كه نسبت  جائي از آن. است ي مبادله ثباتي رابطه بي ي زيرنمايهثباتي تورم و  بي ي زيرنمايهپس از آن به ترتيب  وبودجه 

 هاي زيرنمايه، از بين استتر ثباتي نرخ ارز واقعي از يك بزرگ بي ي زيرنمايههاي درست  بيني تعداد خطا به پيش
به نظر مي رسد علّت اين امر، نظام مديريت ارز شناور و كنترل شديد دولت بر . شده استكننده حذف  بيني پيش

  .ي مورد بررسي بوده است بازار ارز و جلوگيري از نوسانات آن در طي دوره
  

ي خانوارها در  ي شاخص فقر از ريزداده هاي حاصل از آمارگيري بودجه براي محاسبه حاضر تحقيق در )5-2-4

شود و در مي گيري حاصل از طريق نمونه مذكور آمار. استفاده شده است 1363-87هاي  سالمركز آمار ايران در 
فقر براساس روش  در تحقيق حاضر خطّ. دهندگيري را تشكيل مي ترين واحد نمونه آن خانوارها آخرين يا جزئي

هاي  محاسبه از نتايج حاصل. كالري و شاخص فقر نيز براساس شاخص فقر سرشمار محاسبه گرديده است 2300
به شدت كاهش يافته و از  1363-87در سال هاي  دهد كه شاخص فقر سرشمار شهريصورت گرفته نشان مي

مربوط به  ،ترين مقدارهاي مذكور بيش در بين سال. رسيده است 1387در سال % 4/11به  1363در سال % 8/32
ها فقر شهري  سال اكثرچنين در  هم .است% 9/10 با 1384مربوط به سال  ،ترين مقدارو كم% 9/52با  1367سال 

بررسي . ي از شكاف ميان فقر شهري و روستايي كاسته شده استا طور قابل توجهه بيش از فقر روستايي بوده و ب
هاي مذكور نابرابري درآمد  دهد كه طي سال اساس شاخص نابرابري تايل نيز نشان مي وضعيت نابرابري درآمد بر

 . افته و شكاف نابرابري شهري و روستايي به حداقل رسيده استنسبتاً كاهش ي

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 



١۴٧ 
 

 
 

ثباتي اقتصاد كالن بر فقر از طريق مجراهاي رشد و توزيع درآمد  برآورد تاثير بي حاضر هدف از تحقيق )5-2-5

اساس  برهاي تدوين شده  به تخمين مدلشده در فصول قبل، يزي هاي پايه  كاء به چارچوببا اتّ به اين منظور .بود
هاي اقتصاد بررسي هاي زماني درمعموالً سرياز آن جائي كه . پرداخته شدهاي گسترده  با وقفه خودتوضيحروش 

آورد، پايايي ها امكان بروز رگرسيون كاذب در مطالعات تجربي را فراهم ميكالن ناپايا هستند و ناپايايي آن
با ، بعد ي در مرحله گرفته و ولر تعميم يافته مورد آزمون قراري واحد ديكي ف متغيرها با استفاده از آزمون ريشه

مدت، بلندمدت و مدل تصحيح ، روابط پوياي كوتاهبيزين_ي شوارز ضابطهبراساس ي مدل  بهينه ي وقفه انتخاب
ثباتي اقتصاد كالن و  ثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادي، بي ي بي روابط در سه زمينه. خطا استخراج گرديد

ثباتي اقتصاد كالن بر  ثباتي اقتصاد كالن و فقر برآورد شده و در نهايت نيز به استخراج تاثير نهايي بي نابرابري و بي
   .فقر از مجراي رشد و نابرابري پرداخته شد

ن بر ثباتي اقتصاد كال بي نهاييي تاثير  ي زير كه نشان دهنده رابطه از طريقثباتي اقتصاد كالن بر فقر  بي نهايياثر 
  .فقر است، محاسبه شده است
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.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 



١۴٨ 
 

 
 

 ي تاثيرگذاري ثباتي اقتصاد كالن، از ناحيه تاثيرپذيري فقر از بيميزان ترين بيشي صورت گرفته  محاسبهاساس  بر
  . است 026/0و در مناطق روستائي  103/0اين عدد در مناطق شهري .ثباتي اقتصاد كالن بر نابرابري است بي
مناطق شهري و روستائي مستقيماً تحت تاثير  را در فقر ،ثباتي اقتصاد كالن اساس برآوردهاي صورت گرفته بي بر

  .دهد قرار نمي
چه در مناطق شهري و چه در مناطق  يثباتي اقتصاد كالن بر فقر از مجراي رشد اقتصاد شدت تاثيرگذاري بي

(عدد مذكور براي مناطق شهري. ستتوجه نيقابل روستائي 
HRUg g

g MII

 


 
و براي مناطق  0296/0 ،)

(روستائي
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   .است 0799/0 ،)

  

  ها گويي به فرضيه نتايج حاصل از پاسخ) 5-3
  .در راستاي تامين اهداف اين رساله، چهار فرضيه در فصل يك به صورت زير مطرح گرديد

  .ثباتي اقتصاد كالن مواجه بوده استهاي بيي مورد بررسي، اقتصاد ايران با بحراندر دوره) ي اول فرضيه
  .ي مورد بررسي، فقر شهري و روستايي كاهش يافته استدر دوره) ي دوم فرضيه
  .دهد بي ثباتي اقتصاد كالن در ايران رشد اقتصادي را كاهش مي) مي سوفرضيه
 .كند بي ثباتي اقتصاد كالن در ايران توزيع درآمد را نامتعادل تر مي) چهارمي  فرضيه

  .دهد بي ثباتي اقتصاد كالن در ايران فقر را افزايش مي) پنجمي  فرضيه
  :كه نشان داد ،انجام شد چهارمنتايج حاصل از آزمون فرضيه ها كه در فصل 

هاي  در سالثباتي اقتصاد كالن از آن  ي بي ي بحران محاسبه شده و عبور نمايه ي اول با توجه به آستانه فرضيه
بحران چند با ي مورد بررسي  در طي دوره اقتصاد كالن ايرانبه عبارت ديگر . رد نگرديد، 1366و  1360، 1359
  . ثباتي دست و پنجه نرم كرده است بي

شاخص فقر سرشمار  به طوري كه. نگرديد ردهاي صورت گرفته  محاسبه نتايج حاصل از ه بهجم با توي دوفرضيه
رسيده  1387در سال % 4/11به  1363در سال % 8/32يافته و از به شدت كاهش 1363-87هاي در سال شهري
هاي مذكور  ن سالدر بي). رسيده است 1387در سال  %3/11به  1363در سال  %4/20فقر روستايي نيز از ( .است
چنين  هم .است% 9/10با  1384مربوط به سال  ،ترين مقدارو كم% 9/52با  1367مربوط به سال  ،ترين مقداربيش
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ي از شكاف ميان فقر شهري و روستايي ا طور قابل توجهه ها فقر شهري بيش از فقر روستايي بوده و ب سال اكثردر 
 . كاسته شده است

ي  هاي محاسبه شده، وجود رابطه بنابر آماره. ي رشد بكارگرفته شد ي سوم يك معادله براي آزمون فرضيه
ي معكوس  ثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادي تاييد گرديده و براساس پارامترهاي تخمين، رابطه بلندمدت ميان بي

ي  ثباتي اقتصاد كالن در ايران كاهنده ت ديگر بيبه عبار. ثباتي اقتصاد كالن و رشد اقتصادي رد نگرديد ميان بي
  .  رشد اقتصادي و مانع جدي براي آن است
نكرده  را رد چهارمفرض  درآمد، و نابرابري ثباتي اقتصاد كالن بيي ميان  مدل بكارگرفته شده براي آزمون رابطه

آمد در مناطق شهري و روستائي ايران را نابرابري در اي ثباتي اقتصاد كالن به طور قابل توجه دهد بي و نشان مي
  .است 09/0و براي مناطق روستائي  11/0ميزان تاثيرگذاري براي مناطق شهري  .دهد افزايش مي

ثباتي اقتصاد كالن بر فقر،  م عالوه بر بكارگيري يك مدل براي استخراج اثر مستقيم بيپنج ي يهبراي آزمون فرض
ثباتي اقتصاد كالن بر فقر استفاده گرديد كه در نهايت نتايج  آورد اثر نهايي بيي تركيبي نيز براي بر از يك معادله
تاثيرگذاري از لحاظ (دهد ثباتي اقتصاد كالن مستقيماً فقر شهري و روستائي را تحت تاثير قرار نمي نشان داد بي
و نابرابري ابري درآمد، به دليل تاثيرپذيري مثبت فقر از نابرولي از سوي ديگر  ).دار نبوده است آماري معني
ي شهري و روستائي  ثباتي اقتصاد كالن به افزايش فقر در هر دو منطقه بيثباتي اقتصاد كالن،  درآمد از بي

  .بيشتر استرپذيري مناطق شهري ميزان تاثي. انجامد مي
  

  هاي تحقيق محدوديت) 5-4
هاي گوناگوني بوده  علوم اجتماعي و اقتصاد دچار محدوديت ي اين مطالعه مانند اكثر مطالعات ديگر در زمينه

  .اشاره نمودموارد زير به توان  است كه از آن جمله مي

. استطور عام مربوط به اكثر مطالعات اقتصادي ه اين محدوديت ب :هاي موجود محدود بودن داده) 5-3-1

به بعد  1363از سال فقط كه  سرشمار فقرشاخص  ها، خصوصاً در مورد ه به اندك بودن دادهدر اين مطالعه با توج
چنين از آن جائي كه آمار بدهي خارجي فقط از  هم. خورد تر به چشم مياين مشكل بيشقابل محاسبه بوده است، 

ثباتي اقتصاد كالن از اين متغير تاثيرگذار  ي بي ي نمايه به بعد موجود بوده، به ناچار در محاسبه 1372سال 
، تا قبل از 1389و  1388از سوي ديگر به دليل عدم انتشار آمار اقتصاد كالن براي سال هاي . نظر شده است صرف
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دور از ذهن نخواهد بود كه  .محدود شده است 1387هاي سري زماني به سال  ي اقتصادسنجي، دادهها تخمين
  .همين مطالعه نتايج متفاوتي به دست دهد هاي اهدات در آينده حتي با بكارگيري مدلافزايش تعداد مش

  

از سيستم در هاي تفكيكي و عدم استفاده محدوديت ديگر استفاده از مدل: مدل مورد استفاده) 6-3-2

اي استفاده شده است، با اين حال به نظر اگرچه در ارتباط ميان معادالت از روش زنجيره. تخمين معادالت است
  .ي كاراتري را به دنبال داشته باشد رسد استفاده از يك مدل سيستمي نتيجه مي
  

  پيشنهادهاي كاربردي) 5-5
هاي پيش بيني بوده كه ناظر  ثباتي، پسماندهاي مدل براي بيترين شاخص مورد استفاده  در ادبيات موجود، گسترده

ي اقتصادي است، در حالي كه در تحقيق حاضر با اشاره به نقص شاخص  ها بر متغير ويژه ي اثر تكانه بر اندازه
ب ي دماسنجي وضعيت ثبات در اقتصاد كالن را مرت توان به مثابه ي جامعي بنا گرديده كه از آن مي مذكور، نمايه
ي مذكور به  هاي فصلي استفاده كرد، تغيير و تحوالت نمايه هاي ساالنه بتوان از داده اگر به جاي داده. رصد نمود

با توجه به اين امر . گذاران اقتصادي خواهد بودخوبي بيانگر وضعيت ثبات و راهنماي مناسبي براي سياست
  .گردد پيشنهادهاي كاربردي زير ارائه مي

  

ي  هاي كاهش فقر و شرط اوليه راهبردترين الزامات توسعه در  ات اقتصاد كالن يكي از مهمحفظ ثب )5-5-1

ينده و پرنوسان فقرا را از آهاي فزمتور. ايدار استپگذاران و رسيدن به رشد اقتصادي  ايجاد اعتماد در سرمايه
گذاران در  واكنش سرمايههاي شغلي موجود به دليل  و از دست دادن فرصت طريق كاهش دستمزدهاي واقعي

نيز وضعيت ناپايدار مالي. دهد م باال، از طريق كاهش توليد تحت تاثير قرار ميبرابر تور م باال و كاهش به تور
تحمل  .گذارد هاي اجتماعي منجر شده و بر رشد و رفاه اجتماعي آينده تاثير مي عمومي و هزينه ي سرمايه
ات اقتصادي و سياسي را كاهش داده و عملكرد رشد يك كشور و امكان ي اصالح هاي سنگين نيز انگيزه بدهي

چنين اتخاذ سازوكار نرخ ارز رقابتي  هم .دهدهاي اجتماعي را تحت تاثير قرار مي صرف آن در جهت اولويت
از اين رو راهبردهاي كاهش فقر بايد بر چهار مورد تاكيد . عاملي مهم در جهت بهبود رشد صادرات محور است

  .نندك
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. هاي پايين تورم ها در سطح نرخ هاي پولي مناسب براي حفظ ثبات قيمت گذاري سياست هدف) الف
اين تمركز به طور اساسي بر اتخاذ سياست پولي محتاطانه، گسترش تمايل به مديريت بازار پول و بهبود 

  .هاي سياستي استوار است گيري شفافيت در تصميم
ترين ّ مهم. ر جهت ثبات مالي براي رسيدن به كسري مالي پايينهاي مالي د گذاري سياست هدف) ب

سازي  هاي مالياتي، بهبود كارايي عملكرد نظام مالياتي و ساده ي سياستي در اين زمينه گسترش پايه حوزه
گذاري  سرمايه هاي مالي هاي عمومي و كاهش زيان روند اجرايي آن، بهبود كارايي و اثربخشي هزينه

  .عمومي است
پذيري نظام  فپذيري خارجي از طريق افزايش انعطا گذاري سياست نرخ ارز براساس رقابت هدف) ج

  .ي بازار ارز خارجي بين بانكي تعيين نرخ ارز، افزايش شفافيت بازار ارز خارجي و توسعه
  

يران كسري ي اقتصاد كالن در ا كنندهثبات ترين عامل بي اساس الگوريتم غربال مهم از آن جائي كه بر )5-5-2

ترين اقدام در راستاي ايجاد و حفظ ثبات اقتصاد كالن، جايگزيني انضباط  بودجه تشخيص داده شده است، مهم
. اين امر مستلزم تغييرات اساسي در ساختار مالي دولت است. ي دولت است ثباتي مالي در بودجه مالي به جاي بي

زيرا _توانند براي فقرا زيانبار باشند،  مي خاص رده و به طورها محيط اقتصاد كالن را پيوسته آشفته ك چون تكانه
باعث كاهش دستمزدهاي واقعي، افزايش بيكاري، كاهش درآمدهاي غيركاري و محدودشدن انتقاالت خاص 

افزايش كارايي آن، بهبود نظام مالياتي، سياست پولي  كاهش مخارج دولت و _شوند دولت و بخش خصوصي مي
  . گرددكارآمد تسهيالت اعتباري پيشنهاد مي باثبات و مديريت

  

هاي مختلف بر دستيابي سريع و پايدار به رشد اقتصادي با هدف هاي اقتصاد كالن به روشسياست )5-5-3

توانند عالئم شفافي  گذاران مي، سياستمندقاعدههاي اقتصادي با دنبال كردن سياست. گذارند كاهش فقر تاثير مي
 ي خود بر ي اين عالئم بر سطح اعتماد بخش خصوصي كه به نوبه اندازه. ارسال كنندخصوصي  به بخش
هاي  سياست ي چنين اتخاذ مدبرانه هم. رند، تاثيرگذار استهاي فقر موثّ گذاري، رشد اقتصادي و خروجي سرمايه

كاهش داده و باعث توزيع نرخ تورم باال رشد اقتصادي را . تواند منجر به كاهش نرخ تورم گرددمي اقتصاد كالن
اقل توانايي در دفاع از منافع اقتصادي خود را دارند ميمجدم . شود د درآمد و ثروت به زيان افرادي كه حدتور 

  .سازدگذاري را پرمخاطره مي هاي نسبي شده و سرمايه چنين باعث بروز ناپايداري شديد در قيمتهم
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كاالهاي غيرقابل  در مقابلاثيرگذاري بر قيمت كاالهاي قابل تجارت هاي نامناسب نرخ ارز با ت سياست )5-5-4

به مصرف كاالهاي غيرقابل تجارت گرايش  عمدتاً رافق از آن جائي كه. سازد تجارت، تركيب رشد را مختل مي
بنابراين باالرفتن  ،آيددست ميه ها از طريق كاالهاي قابل تجارت ب دارند، در حالي كه تقريباً بيشتر درآمد آن

نسبي درآمد و قدرت خريد  به طورشديد نرخ ارز عالوه بر ايجاد اختالل در تجارت و ممانعت از رشد اقتصادي، 
ي نرخ ارز به همراه افزايش  هاي ارزي مناسب و باثبات و حذف حاشيهلذا اتخاذ سياست. دهدا را كاهش ميرفق

  .گرددارزش پول ملّي توصيه مي
  

ثبات اقتصاد كالن از  _ضوابط ماستريخت_ي اروپا گردد همانند ضوابط همگرايي اتّحاديه پيشنهاد مي )5-5-5

ي پايين دولت،  هاي ساالنهطريق تورم پايين و باثبات، نسبت اندك بدهي ملّي به توليد ناخالص داخلي، كسري
 .ايجاد و حفظ گردد ثبات در نرخ ارزي مبادله و رابطه

  

ناشي از پارادوكس ثروت و  ي دولت خيز چيرگي درآمدهاي نفتي در بودجهدر كشورهاي نفتعموماً  )5-5-6

نوسان . شودگذاري و توليد مي ي مالي و تضعيف نقش بخش خصوصي در سرمايه بيماري هلندي منجر به سلطه
ر اقتصاد كشور ثبات و غيرمتقارني را د مستمر و گاهي شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني رفتارهاي مالي بي

اين رفتارها ناشي از آن است كه در شرايط افزايش قيمت نفت انبساط مالي به صورت سياستي و . دهد شكل مي
در حالي كه در شرايط افت قيمت نفت نه تنها انقباض مالي متناسب محقق  ،شودبعضاً خود به خودي محقق مي

دليل فشار بر بازارهاي مالي و بخش خصوصي مضاعف  شود و به اين قي ميشود بلكه اين امر نامطلوب تلّ نمي
ي موجب افزايش حجم نقدينگي چنين تزريق درآمدهاي حاصل از فروش نفت و تبديل آن به پول ملّ هم. شود مي

ي مازاد تقاضاي ايجاد شده به واسطه. خواهد شد تجارتو غيرقابل  تجارتو افزايش تقاضا براي كاالهاي قابل 
از طريق افزايش  تجارترزي حاصل از صادرات نفت و گاز به اقتصاد در مورد كاالهاي قابل تزريق درآمدهاي ا
ن، موجب افزايش قيمت اين كاالها كچون مس تجارتاما مازاد تقاضاي كاالهاي غيرقابل  ،شود واردات جبران مي

ندي كاالهاي قابل سودم تجارت،نسبت به كاالهاي قابل  تجارتبا افزايش قيمت كاالهاي غيرقابل . شود مي
اين امر موجب گسترش . شود ي ميكاهش يافته و موجب بروز ركود و كاهش اين بخش در توليد ملّ تجارت

هاي ايجاد شده  ي تكانه در نهايت نرخ ارز واقعي به واسطه. شود ن و خدمات ميكمانند مس تجارتبخش غيرقابل 
 اين امر موجبات انحراف آن از مقدار تعادلي را فراهم  پول و يا كسري بودجه متاثر شده و ي مانند مازاد عرضه
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) يا مازاد درآمدهاي نفتي(انداز از محل درآمدهاي نفتي هاي تثبيت و پس ايجاد صندوقدر اين خصوص . آورد مي
اي شناخته شده در جهت ثبات در جريان رويه ،يا تركيبي) انداز بين نسليپس(اندازي با كاركرد تثبيتي، پس

  .است )كسري بودجه(ي دولت نفت و پرهيز از آثار نامطلوب نوسان قيمت نفت بر بودجهدرآمدي 
ها و نرخ ارز را كم  هاي قيمتي نفت به سياست پولي و در نهايت قيمت توانند انتقال تكانه هاي نفتي مي صندوق
نوسان هاي مالي شديد را ندهند و  ي هاي نفتي اجازه وقتي در هنگام افزايش يا كاهش قيمت نفت، صندوق. كنند

  .خواهد بوددر نتيجه انضباط سياست مالي را به همراه آورند، مسئوليت كمتري بر دوش سياست پولي 
با ايجاد  ،ثباتي اقتصاد كالن م به عنوان شاخصي از بيهاي بررسي شده، نشان داده شده است كه تور در نمونه
هاي نفتي با  كشورهاي داراي صندوق. است كاهش يافتهداري ور معنيبه ط در كشورهاي نفت خيز نفتي  صندوق

چنين  هم. انداه بودهرهاي نفتي هم م كمتر نسبت به كشورهاي فاقد صندوقكاهش نوسانات حجم پول و تور
ميزان كاهش به البته بديهي است  .اي منفي بين حضور صندوق نفتي و نوسانات نرخ ارز واقعي وجود دارد رابطه
اقتصادي، -ي تعريف جايگاه آن در ساختار سياسي هاي نفتي كه به نوع صندوق، نحوه فيت و كارايي صندوقكي

  .بستگي داردي آن با دولت و قواعد حاكم بر مديريت و ضمانت اجرايي آن  نوع رابطه ،ي استقالل آن درجه
  

  اي  پيشنهادهاي توسعه )5-6
هائي از موضوع به مطالعات آتي  شود همواره جنبه تحقيق، باعث ميهاي گوناگون در مورد يك  وجود محدوديت

. روشن كند تحقيقتواند به همراه موضوع بررسي شده در اين رساله زواياي پنهان  ها مي واگذار شود كه انجام آن
  :شود در قسمت پاياني اين فصل تعدادي از اين مطالعات پيشنهاد مي

  

هاي اخير و تحوالت قابل توجه صورت  در دستيابي به اطالعات سال هاي تحقيقبه دليل محدوديت )5-6-1

ثباتي اقتصاد كالن در  ي تحقيق به بررسي تاثير بي تركردن دامنه گردد با گستردهگرفته در اين سال ها، پيشنهاد مي
  .هاي اخير پرداخته شود سال

    

هاي خارجي در  دم دسترسي به آمار بدهيثباتي اقتصاد كالن به جهت ع ي بي نمايهتعريف محدود از  )5-6-2

ثباتي اقتصاد  هاي بي چنين بكارگيري روش الگوريتم غربال در انتخاب بهترين زيرنمايه هاي مورد بررسي و هم سال
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گردد با ورود متغيرهاي جديد و كالن ممكن است نتايج تحقيق را متاثّر كرده باشد كه از اين جهت پيشنهاد مي
 .كننده، تطبيق نتايج صورت گيردبينيهاي پيش اي ديگر در انتخاب زيرنمايههاستفاده از روش

  

هاي تعادل عمومي به دليل يكپارچگي در مدل براي بررسي اثر  هاي جامع چون مدل استفاده از مدل )5-6-3

  . شوديهاي مختلف اقتصادي به ويژه فقر و نابرابري از اين طريق، پيشنهاد م ثباتي اقتصاد كالن بر بخش بي
  

ل بررسي و ي قابل تحمثباتي اقتصاد كالن و آستانهشده براي بيي پنج معيار در نظر گرفتهحد بهينه )5-6-4

  .تعيين گردد
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Abstract 

Consequences of the macroeconomic instability in a country may be referred to 
as reduction of economic growth, reduction of investment, accumulation of 
capitals of the private sector, and adverse impact on income distribution. In an 
unstable macroeconomic atmosphere, the high and volatile rate of inflation affect 
the poor through reducing real wages and missing available job opportunities due 
to the reaction of invertors against inflation (through production reduction). In 
addition, high rate of inflation disturbs redistribution of wealth and income to the 
detriment of those who have the minimum ability to support their economic 
benefits through reduction of economic growth. It causes severe instabilities in 
the relative prices and makes investment risky.  
The present research aims to discuss the effect of macroeconomic instability on 
poverty through the channels of growth and income distribution. To do so, 
relying on the frameworks established in the research, the developed models are 
estimated according to the ARDL method. 
The early-warning algorithm, inflations indices, budget deficit to GDP ratio, 
change in real exchange rate, and change in term of trade were used to make the 
macroeconomic instability index (MII). The micro data obtained from the 
household budget survey (HBS) carried out during 1984 – 2008 was used to 
create a poverty index.    
The relations were established and estimated within three fields, including 
macroeconomic and economic growth instability, macroeconomic and inequality, 
and macroeconomic instability and poverty. Finally, the ultimate effect of the 
macroeconomic instability on poverty through the channels of growth and 
inequity was discussed. The results show that the most influence of 
macroeconomic instability on poverty is originated from the influence on 
inequity and consequently the influence of inequity on poverty. Macroeconomic 
instability encounters urban areas with further inequity of income and 
consequently more poverty. According to the estimations made, macroeconomic 
instability does not affect poverty directly in urban and rural regions. In addition, 
the intensity of the influence of macroeconomic instability on poverty is not 
significant in both urban and rural regions through the economic growth and 
consequently its effect on poverty.     
Key words: Macroeconomic Instability, Poverty, Iran
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