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چکیده
هاي اقتصاد کالن و امکان وقوع اثرات نامتقـارن بـا اسـتفاده از    بستگی میان نرخ فقر و متغیرهمدر این مطالعه،

هاي سري زمانی متغیرهاي اقتصاد کالن و نرخ فقر مربوط داده. ي اول بررسی شدتابع فقر به فرم تفاضلی مرتبه
ود، مزد بکشش بین فقر و تغییرات دستاي به طور کامل بینتایج بیانگر رابطه  . باشدمی 1357-1383ي  به دوره 

پذیري فقـر  چنین نشان داد که کششنتایج هم. دار داشتي مستقیم و معنیکاري رابطهاما فقر با نرخ تورم و بی    
این نتیجه بـه دسـت آمـد کـه     . پذیري این متغیر نسبت به نرخ تورم است  کاري بیش از کشش   نسبت به نرخ بی   

فقر و نرخ تورم نامتقارن است، به این صـورت کـه   ي میان کاري نامتقارن نیست اما رابطهي بین فقر و بی    رابطه
.کاهش فقر به هنگام پایین بودن نرخ تورم، بیش از افزایش آن در هنگام باال بودن نرخ تورم است
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مقدمه
اصـلی   هـاي و زدودن آن از جامعه از هدف      بوده  مباحث مهم در ادبیات توسعه       فقر یکی از  

؛ عرب مازار و حسینی نـژاد،    1384؛ خالدي و پرمه،     1374میرزاخانی،  (استاقتصادي   يتوسعه
کنــون بررســی ادبیــات فقــر حــاکی از آن اســت کــه تــا). 2006؛ نجفــی و شوشــتریان، 1383

شـرایط مکـانی و زمـانی مختلـف، بیـان و براسـاس آن                از فقر بسته بـه     هاي گوناگونی تعریف
؛ 1382؛ رضـوي،    1375زاهدي عبقري،   (ه شده است    یمعیارهاي گوناگونی براي سنجش فقر ارا     

و معیارهاي مـورد اسـتفاده در        هاچه از مجموع تعریف   در عین حال، آن   ). 1385جعفري ثانی،   
مین مخارج زنـدگی    اهاي فقیر در ت   روهی مالی گ  یتعیین فقر قابل استنباط است آن است که توانا        

يبا صنعتی شدن کشورها، به نظر می آمـد کـه پدیـده            ). 1384شفیعی و بخشوده،    (اندك است   
زاهـدي  (ند شـد فقر مواجـه  يفقر برطرف شود اما چنین نشد و کشورها بیش از پیش با پدیده            

).1385ثانی، ؛ جعفري1382؛ رضوي، 1378؛ معنوي، 1375عبقري، 
حسن زاده، (خاص نیست يفقر منحصر به یک کشور و جامعه       يان امروز نیز پدیده   در جه 

گونـاگونی از سـوي      هـاي جهانی بـدل شـده و اقـدام        یمبارزه با فقر به موضوع     اکنون). 1379
شـده اسـت   توسعه با هدف ریشه کنی فقـر انجـام   يهاي غیردولتی در زمینهها و سازمان دولت

کـشورهاي در حـال توسـعه توجـه     در فقـر بـویژه    يلهااخیـر، مـس    هايدر سال ).2006فرقا،  (
در این کشورها ایـن موضـوع داراي عمـق و ابعـاد              زیرا،است جلب کرده تري را به خود     بیش

کشورهاي در حـال     يهمه مانندایران نیز   ). 1370؛ داداش زاده،    1378معنوي،  (تري است   وسیع
هاي طی سال ). 1384زاهدي مازندرانی،   (ست  ا روهاجتماعی فقر روب   يلهاجهان با مس   يتوسعه
بود، اسـتراتژي  1357که دوران شکل گیري انقالب اسالمی و ظهور آن در سال  1357تا   1339

در این باره به صراحت فـرض شـده بـود کـه             . توسعه مبتنی بر محور رشد در کشور دنبال شد        
سـت کـه در عمـل،    ااین در حالی.طور خودکار به فقرا منتقل می شود ه  منافع حاصل از رشد ب    

مندان بیش از فقرا از منافع رشد بهره مند شده و نـابرابري درآمـدي و فقـر در ایـن دوره               ثروت
با وقـوع انقـالب اسـالمی در    ). 2006؛ صالحی اصفهانی، 2004اسدزاده و پاول،    (افزایش یافت   

عه تعریف و مورد توجه     اجتماعی را در استراتژي توس    -، دولت عناصر رفاه اقتصادي    1357سال  
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را دولـت  که ایـن امـر   د شکشور وارد جنگ تحمیلی از سوي عراق 1359در سال  اما  ،قرار داد 
ل و مشکالت متعدد اقتصادي از قبیل تورم، کاهش شدید درآمدهاي نفتـی و رکودهـاي            یبا مسا 

يینـه این مـوارد موجـب از بـین رفـتن وحـدت نظـر در زم              . کردپیاپی در فرآیند تولید مواجه      
اسـد زاده و پـاول،    (د  شـ عمـل رهـا     درهاي توزیع درآمـدي     هاي توسعه شد و سیاست    سیاست

بین پیروزي انقالب اسـالمی تـا پایـان          يدر نتیجه، در فاصله   ). 2006؛ صالحی اصفهانی،    2004
تقریـب در همـان   بـه  ی کـاهش محـسوسی نداشـت و    یفقر روستانرخ  ) 1367تا   1357(جنگ  

ـ  ،تر بود نرخ فقر شهري نگران کننده     ياین موضوع در زمینه   . قی ماند خود با  يوضعیت اولیه  ه ب
).1(جدول،زمانی نرخ فقر شهري افزایش یافتيکه در این دورهطوري

1357-83هاي هاي کالن اقتصادي ایران در سالبرخی شاخص). 1(جدول
GNPنرخ رشد کارينرخ بینرخ تورمسال

واقعی
فقر شهرينرخ یینرخ فقر روستا

135733/8---31/15-00/45---
135854/1140/621/2---30/26
135914/2428/863/21----00/23
136022/2236/1040/6-------
136145/2065/1190/1120/35---
136221/1337/1226/10------
136367/1177/1268/4-10/3590/17
136497/558/1323/0-90/3370/18
136594/2313/1497/15-50/4440/28
136641/2805/1446/1360/4110/34
136732/2861/1493/22-70/4450/33
136893/1730/1422/920/4370/34
136977/824/1338/1690/3520/31
137043/2013/1147/920/3550/27
137155/2466/1012/370/3130/24
137294/2216/1193/1210/3370/23
137399/3493/1086/3-00/3380/24
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1357-83هاي هاي کالن اقتصادي ایران در سالبرخی شاخص). 1(جدوليادامه
GNPنرخ رشد کارينرخ بینرخ تورمسال

واقعی
نرخ فقر شهريیینرخ فقر روستا

137446/4947/1012/170/3410/27
137512/2379/1141/650/3560/24
137637/1710/1304/0-50/3100/22
137710/1850/1246/3-90/3140/19
137807/2050/1346/950/2840/17
137962/1230/1464/490/2790/14
138040/1120/1402/420/2760/14
138180/1580/1241/1000/2350/11
138263/1580/1172/730/1820/9
138324/1530/1012/900/1470/7

؛ سایر موارد از سایت مرکز آمـار ایـران و           )2006(صالحی اصفهانی   ی و شهري،    یانرخ فقر روست  : خذام
. دست آمده استه سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ب

دولـت سیاسـت کـاهش نقـش خـود و روي آوردن بـه                ،1367پس از پایان جنگ در سال       
المللی پـول و بانـک   ندوق بینگو با صوگفتدولت. اقتصاد بازار آزاد را در دستور کار قرار داد  

سـازي  آزادسازي تجارت خارجی و خصوصیبرايرسمی خود يجهانی را براي معرفی برنامه   
اسـدزاده و پـاول،     (جدیـدي از توسـعه نهـاد         يین ترتیب گام به عرصه    ه ا د و ب  کراقتصاد آغاز   

، هـاي آزادسـازي تجـارت خـارجی       بر ایـن اسـاس سیاسـت      ). 2006؛ صالحی اصفهانی،    2004
ـ      خصوصی مـردم از جملـه   ينیازهـاي اساسـی عامـه   کمینـه مین اسازي، عـدالت اجتمـاعی و ت

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی کـشور        يتوسعه يپنج ساله  يی بود که طی سه برنامه     هایهدف
هاي تعدیل ساختاري تحت تـاثیر    هرچند این سیاست  . مورد توجه قرار گرفت   ) 1383تا   1368(

دهی منابع، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی        دولتی و جهت   هايگیري سیاست سمت
راه داشت، اما موجب ایجاد تـورم       به هم  1383تا   1368هاي  سال يدرصدي را در فاصله    04/6

کـاري  که نرخ بی  طوريه  ب ،دشکاري  ، و نیز بی   )1374درصد در سال     50تا حدود   (با نرخ باال    
).1(جدول،رقمی باقی ماندشده کماکان دو هاي یادطی سال
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هـاي  ساليهاي تعدیل ساختاري و تحوالت کالن اقتصادي در فاصله        در عین حال سیاست   
راه داشـته  فقـر در ایـران بـه هـم    يملی را در زمینـه انتایج جالب توجه و قابل ت  1383تا   1368
ی یفقر روسـتا  نرخ  شده، موجب شد  دادهاي کالن اقتصادي یاد   اقدامات و رخ   يمجموعه. است

20/34و نـرخ فقـر شـهري از          1383درصد در سال     00/14به   1368درصد در سال     20/43از  
هـاي  به بیـان دیگـر، سیاسـت      . کاهش یابد  1383درصد در سال     70/7به   1368درصد در سال    

، کـاهش نـرخ فقـر در منـاطق        1368-83هـاي   تعدیل ساختاري و تحوالت کالن اقتصادي سال      
درصد و کاهش نرخ فقر در مناطق شهري با نرخ متوسـط             50/4توسط ساالنه   ی با نرخ م   یروستا

در این فرآیند هر یک از متغیرهاي کـالن  ). 1(جدول ،درصد را در پی داشته است  16/5ساالنه  
کاري تاثیرات متفـاوتی را بـر تغییـرات    مزدها، نرخ تورم و نرخ بی     اقتصادي از قبیل سطح دست    

اثـر و میـزان تـاثیر هـر یـک از      ينحوهتعیین با این همه،  . انداشتهی و شهري د   ینرخ فقر روستا  
هـاي آتـی   گـذاري سازي و سیاست تصمیمموضوعی است که در     فقر  نرخ  شده بر   متغیرهاي یاد 

توجه نکردن به این موضـوع     ). 2006فرقا،  (ي فقر از اهمیت به سزایی برخوردار است         در زمینه 
کـاهش کـارایی    یـاب اقتـصادي،     ب، اتـالف منـابع کـم      گـذاري نامناسـ   باعث سیاست می تواند   

پایـدار   يتوسـعه در جامعه شده و به این ترتیـب         فقر  ادامه افزایش   و در   ي کاهش فقر    هابرنامه
).1379زاده، حسن(را دچار چالش کندکشور 

این مطالعـه را در ایـران تـشکیل داده و انجـام آن را ضـروري      ي، پایه باالموارد   يمجموعه
مزدها، نرخ  دستعمومی  فقر با سطح    نرخ  ياین مطالعه به بررسی رابطه     ،بر این اساس  . دکنمی

تقـارن تـاثیر هـر یـک از          نداشـتن کاري پرداخته و در ادامه، وضعیت تقارن یـا          تورم و نرخ بی   
.فقر را مورد توجه قرار داده استنرخ شده بر متغیرهاي یاد

روش تحقیق
. اراي تاثیرات متفاوتی بر نرخ فقر در جامعه می باشند         د صادير یک از متغیرهاي کالن اقت     ه

کـاري و سـطح   میزان تاثیر هر یک از متغیرهـاي نـرخ تـورم، نـرخ بـی           و  منظور تعیین نحوه    ه  ب
اسـتفاده  ي اول   تفاضـلی مرتبـه   ی و شهري در ایران از تابع فقـر          یمزدها بر نرخ فقر روستا    دست
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فـرم  . کنـد یک از این متغیرها را بـر نـرخ فقـر بیـان مـی               طور مستقیم تاثیر هر   ه  این تابع ب  . شد
؛ 1991؛ کـاتلر و کـاتز،       1986بلنـک و بلینـدر،      (اسـت صورت زیـر    ه  بیاد شده   تابع   يگسترده
):2006؛ سوتومایور، 1995؛ موکان 1995؛ پاورس، 1993بلنک، 

)1(tt3t2t1t eInflationntUnemployme)Wage(Ln)Pov(Ln 

ntUnemploymeمـزد،   دستسطح  لگاریتم   Wage(Ln(نرخ فقر، لگاریتم Ln)Pov(که در آن،    

جزء اخـالل و    eنرخ تورم،    Inflationکاري،  نرخ بی  و,, . باشـند ب مـدل مـی  یضـرا 123
ات هر یـک از ایـن متغیرهـا از طریـق            تغییرنرخ فقر،   شده بر   بررسی اثرات متغیرهاي یاد   براي  

نشان داده شـده، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت       گیري، که در مدل مورد نظر با عالمت         تفاضل
خطـی  گیري موجب کاهش مـشکل هـم      است که استفاده از تفاضل     گفتنی). 2006سوتومایور،  (

سـطح  ضـریب   ،  )1(ي  در رابطـه  ). 2005گجراتـی،   (د  شـو بین متغیرهاي توضیحی مدل نیز می     
ب نـرخ تـورم و      یبـوده و ضـرا     هـا مزددسـت سـطح   فقر نسبت به    نرخ  مزد بیانگر کشش    دست

یک درصد تغییر در هر یک از       يدرصد تغییر در فقر در نتیجه      يترتیب نشان دهنده  ه  کاري ب بی
کـاري  نرخ بـی  ود  راز سوي دیگر انتظار می    . استبه شرط ثابت بودن سایر شرایط       این متغیرها   

ترین منبع درآمد اغلب خانوارها     نیروي کار مهم  زیرا  باشد،فقر  بر نرخ   تاثیر مثبت و قوي     داراي  
. شودین تحمیل می  یتر به خانوارهاي با درآمد پا     کاري در شرایط رکود اقتصادي، بیش     بوده و بی  

هـا  ا منجر شـده و آن     تواند به کاهش شدید درآمد این خانواره      کاري می بر این اساس، وقوع بی    
ـ . دکنـ مین نیازهاي اساسی در زنـدگی محـروم         ارا از ت   کـاري فـشار قابـل      یـن ترتیـب، بـی     ه ا ب

هـا را بـه سـمت    و آنکندمیاي را به اغلب خانوارها، بوپژه خانوارهاي کم درآمد وارد    مالحظه
هـاي جدیـد شـغلی و      بـا ایجـاد فرصـت     در شرایط رونق اقتصادي     برعکس  . دهدفقر سوق می  

هـا و   کاري کاهش و در نتیجه درآمدها، بـویژه درآمـد گـروه           افزایش تقاضا براي نیروي کار، بی     
از  سـرانجام تر شـده و     خانوارهاي کم درآمد و فقیر افزایش یافته، وضعیت زندگی آنان مطلوب          

؛ 1995؛ پاورس،   1991؛ کاتلر و کاتز،     1986بلنک و بلیندر،    (شود  میزان فقر در جامعه کاسته می     
).1379؛ حسن زاده، 2006؛ سوتومایور، 1995وکان، م
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در عـین  . هـاي متفـاوتی وجـود دارد   ي تاثیر نرخ تورم بر نرخ فقر دیدگاه       ارتباط با نحوه  در  
ضـعیف مثبـت بـین    يحال اغلب مطالعات صورت گرفته در این باره حـاکی از وجـود رابطـه           

، هر چنـد  )1995؛ پاورس، 1993،لنک؛ ب1986بلنک و بلیندر،   (است  هاي تورم و فقر بوده      نرخ
انـد کـه بـا      کـرده ه و بیـان     یبرخی از مطالعات نتایجی مبنی بر تاثیر منفی تورم بر نرخ فقر را ارا             

ل یـ و برخی دیگر قا   ) 1995؛ موکان،   1991کاتلر و کاتز،    (یابد  افزایش تورم، نرخ فقر کاهش می     
بـا تـاثیر   ارتبـاط چـه در  آن).2006یور، سوتوما(هستندهاي تورم و فقر رابطه بین نرخ   نبودبه  

است این است که در شـرایط تـورمی، وابـستگی خانوارهـا بـه درآمـدهاي        روشنتورم بر فقر    
،ین ترتیب که با وقـوع تـورم  ه اب. گذاردتاثیر ملموسی بر فقر خانوارها بر جاي می       ،اسمی ثابت 

هـا را   ده و اصـلی درآمـد آن      خانوارهایی که درآمدهاي اسمی ثابت یا تقریبا ثابـت، بخـش عمـ            
دهد، با کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی مواجه شده و در مواردي نیز بـا مـشکل        تشکیل می 

فقـر  ياین روند، این خانوارهـا را دچـار پدیـده          يادامه. شوندمین نیازهاي اساسی مواجه می    ات
گفتنی است ). 1995س،  ؛ پاور 1993،؛ بلنک 1991؛ کاتلر و کاتز،     1986بلنک و بلیندر،    (کند  می

درآمدهاي اسـمی ثابـت را تـشکیل         يمزد، منابع اصلی و عمده    هاي انتقالی و دست   که پرداخت 
تواند از طریق افزایش درآمد اسـمی ثابـت         مزدها می بر این اساس، افزایش سطح دست     . دهدمی

مزدهـا  ر دستتواند این تاثیاما وجود شرایط تورمی می. فقر در جامعه منجر شود    نرخ  به کاهش   
ین ترتیب بـسته بـه   ه اب). 1995پاورس، (د کنآن را خنثی او حتدرا تحت الشعاع خود قرار ده   
آدیـسن و بلـک     (ودنرخ فقر ش  اندك  تواند موجب کاهش    مزدها می وضعیت تورم، سطح دست   

؛ ودر و 1995پـاورس،  (تـاثیر باشـد   و یـا بـر تغییـرات آن بـی         ) 2006سوتومایور،  ؛  1998برن،  
).2005کاران، ؛ گانتر و هم2001وي، گاال

تـورم، اثـرات متفـاوتی بـر         يها یا همان پدیـده    از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمت      
که لزوما قیمت تمام کاالها و خدمات به میـزان          طوريه  ب. قیمت کاالها و خدمات مختلف دارد     

. خدمات اساسـی تمرکـز دارد  تر بر افزایش قیمت کاالها و تورم، بیش. یابدیکسانی افزایش نمی 
ـ        گونه کاالها و خدمات، بخش قابل مالحظه      این خـود  ه  اي از مخارج خانوارهاي کم درآمد را ب

بر این اسـاس بـروز تـورم،        . تري در الگوي مصرفی آنان دارد     و نقش پررنگ  دهد  میاختصاص  
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ـ  کنـد، ا می تري را متوجه این خانواره    نسبت به سایر خانوارهاي موجود در جامعه زیان بیش         ه ب
. دهدخط فقر قرار می    يدر محدوده  ها را آن یاکند و   میها را به خط فقر نزدیک       که آن اي  گونه

ی تعـدیل ضـمنی اثـر تـورم را          یتوجه به این نکته ضروري است که خانوارها تا حدودي توانـا           
بیـان دیگـر   این امر از طریق ایجاد تغییر در نوع و مقادیر نسبی کاالهـا و خـدمات و بـه             . دارند

که خانوارهـا از میـزان مـصرف    شکلین  ه ا ب. شودایجاد تغییر در الگوي مصرفی خود انجام می       
و بر میزان مـصرف      کاهندمی،  استراه  تري هم ها با افزایش بیش   کاالها و خدماتی که قیمت آن     

اثیر تورم  واکنش خانوارها به تغییرات قیمت، کاهش ت       ينتیجه. افزایندسایر کاالها و خدمات می    
بر این اساس، تغییر الگـوي مـصرفی خانوارهـا در           . استها  بر قدرت خرید و درآمد واقعی آن      

بـه  نیـز  برخـی از مطالعـات    . دشـو شرایط تورمی موجب تضعیف اثر تورم بر فقـر جامعـه مـی            
کـه تـاثیر   و با توجه بـه ایـن       فقر پرداخته نرخ  کاري بر   هاي تورم و بی   میزان تاثیر نرخ   يمقایسه
اسـت  کاري در تغییرات نرخ فقر، قوي و تاثیر نرخ تورم در این تغییرات، ضعیف بـوده               نرخ بی 

تـري را در    تـر و نفـش مهـم      کاري نسبت به نرخ فقر تاثیر بیش      اند که نرخ بی   چنین نتیجه گرفته  
لر ، کـات  )1986(توان به بلنک و بلیندر      این مطالعات می   ياز جمله . کندتغییرات نرخ فقر ایفا می    

.دکراشاره ) 2006(و سوتومایور ) 1995(، موکان )1995(، پاورس )1991(و کاتز 
ی و فقر شهري مورد توجه قرار گرفتـه         یدر دو وضعیت فقر روستا     باالاست که مدل     گفتنی

ی ی، با توجه به سري زمانی بودن اطالعـات، ایـستا  این مدلدر مورد هر یک از متغیرهاي  .است
خطی بین بررسی هم . شدبررسی  2دیکی فولر افزوده   يو آماره 1ریشه واحد  با استفاده از آزمون   

بررسـی  براي. فتگرصورت 4و شاخص وضعیت3وضعیتعددمتغیرهاي مدل، با استفاده از 
هـاي سـري زمـانی اسـت، از آزمـون           ل مربـوط بـه داده     یبستگی سـریالی کـه از مـسا       همخود

چنـین، از   هـم . دشـ اسـتفاده   6ن دوربین واتسون  و آزمو 5بستگی سریالی ضریب الگرانژ   خودهم
.ی متغیرهاي توضیحی استفاده شدیزاتعیین برونبراي7زمانی هاسمنآزمون هم

1 - Unit Root Test
2 - Augmented dickey-fuller Statistic
3 - Condition Number
4 - Condition Index
5 - Serial Correlation Lagrange Multiplier Test
6 - Durbin Watson Test
7 - Hausman Simultaneity Test
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فقر، براي هر یک از     نرخ  تقارن تاثیر هر یک از متغیرهاي مدل بر         نداشتن  بررسی تقارن یا     براي
هش در مقـدار هـر یـک از     کایک براي   (صورت صفر و یک     ه  این متغیرها، یک متغیر مجازي ب     

ضـرب در هـر یـک از متغیرهـاي          صورت حاصـل  ه  تعریف و ب  ) در سایر موارد  و صفر   متغیرها  
بررسـی وضـعیت تقـارن یـا         برايبر این اساس مدل مورد استفاده       . شداستفاده   ،توضیحی مدل 

کـاري مزدها، نرخ بـی دستسطح تقارن تاثیر هر یک از متغیرهاي کالن اقتصادي شامل         نداشتن
):2006سوتامایور، (استصورت زیر ه ترتیب به ورم بتو
)2(

tt6t5t

4t3t2t1t

eInflation*DWNEGntUnemployme*DWNEG)Wage(Ln

*DWNEGInflationntUnemployme)Wage(Ln)Pov(Ln




)3(
tt6t5t

4t3t2t1t

eInflation*DUNEGntUnemployme*DUNEG)Wage(Ln

*DUNEGInflationntUnemployme)Wage(Ln)Pov(Ln




)4(
tt6t5t

4t3t2t1t

eInflation*DINEGntUnemployme*DINEG)Wage(Ln

*DINEGInflationntUnemployme)Wage(Ln)Pov(Ln




DUNEGکار،  مزد نیروي ستسطح د  متغیر مجازي تغییر در لگاریتم     DWNEGکه در آن،    

456متغیرمجازي تغییر در نـرخ تـورم و          DINEGکاري و   مجازي تغییر در نرخ بی    متغیر و, 

ضرب متغیر مجازي مـدل مربوطـه در هـر          ب حاصل یترتیب ضرا ه  ب باالهاي  در هر یک از مدل    
ار شـدن هـر   ددر صورت معنی. باشدکاري و تورم میینرخ ب مزد،ستسطح د  یک از متغیرهاي  

مـزد بـر   داري بیانگر نذاشتن تقارن تاثیر سطح دسـت یک از این ضرایب در مدل دوم، این معنی   
دار شده باشند، منشا این     یک ازضرایب باال معنی   تغییرات نرخ فقر است که بسته به این که کدام         

یـن  دار شـدن هـر یـک از ایـن ضـرایب در مـدل سـوم، ا       با معنی . شودنداشتن تقارن تعیین می   
کـه  کاري بر تغییرات نرخ فقر است که بسته به اینداري بیانگر نداشتن تقارن تاثیر نرخ بی معنی
سـرانجام، در   . شـود دار شده باشند، منشا این نبود تقارن تعیین مـی         یک ازضرایب باال معنی   کدام

تن داري بیـانگر نداشـ  دار شدن هر یک از این ضرایب در مدل چهارم، ایـن معنـی          صورت معنی 
یـک ازضـرایب بـاال      تقارن تاثیر نرخ تورم بر تغییرات نرخ فقر است که بسته به ایـن کـه کـدام                 

در گذشـته   سایر متغیرهـا و پارامترهـا        .شوددار شده باشند، منشا این نبود تقارن تعیین می        معنی
.اندتعریف شده
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بر روي نرخ    باالوارد  تقارن تاثیر هر یک از م      نداشتنتعیین وضعیت تقارن یا      برايدر ادامه،   
که بیانگر   پذیرفته شود چه فرض صفر  چنان. دشاستفاده   1ی از آزمون والد   یفقر شهري و روستا   

456ب  یضرا يبرابر صفر بودن کلیه    و,          در مدل مورد نظر است، متغیر مـورد بررسـی داراي
نـرخ فقـر   اي تـاثیر نامتقـارن بـر   چه این فرض رد شود، متغیر یادشـده دار       تاثیر متفارن و چنان   

شـده  ب یـاد یتقارن با توجه به عالمت ضـرا نبودتقارن، چگونگی    نبوددر صورت   . خواهد بود 
).2006سوتامایور، (شودتعیین می

آمار و اطالعات مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سطح کالن اقتـصادي بـوده و شـامل     
مـزد و نـرخ رشـد    کاري، سطح دسـت رخ تورم، نرخ بیی، نینرخ فقر در مناطق شهري و روستا 

را تحـت پوشـش قـرار        1383تـا    1357زمـانی    يباشد کـه دوره   تولید ناخالص ملی واقعی می    
بـه دسـت    ) 2006(صـالحی اصـفهانی     يآمار و اطالعات مربوط به نرخ فقر از مطالعه        . دهدمی

ي هزینه(مبناي خط فقر مطلق      آمده که در آن نرخ خانوارهاي فقیر شهري و روستایی کشور بر           
آمـار و اطالعـات مربـوط بـه نـرخ           . محاسبه شده است  ) ي مواد غذایی و مواد غیرغذایی     کمینه

از سـایت مرکـز   نیز مزد و نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی       کاري، سطح دست  تورم، نرخ بی  
.گرفته شده استآمار ایران و نیز سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

نتایج و بحث
بـر  . دهـد ی متغیرهاي مـورد مطالعـه را نـشان مـی    ینتایج مربوط به بررسی ایستا ) 2(جدول

ی، یفقـر روسـتا   نـرخ   اساس اطالعات موجود در این جدول براي متغیرهاي تغییـرات لگـاریتم             
کاري فرض وجود ریـشه واحـد در سـطح          فقر شهري و تغییرات نرخ بی     نرخ  تغییرات لگاریتم   

شـده  مزد و تغییرات نرخ تورم فرض یاد      براي متغیرهاي تغییرات لگاریتم سطح دست      و نیز % 5
ي اول اسـتفاده    متغیرها با توجه به این که بـه صـورت تفاضـل مرتبـه             . شودرد می % 1در سطح   

.باشندمیاند، بدون روند و در سطح ایستا شده

1-Wald test
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لعهی متغیرهاي مورد مطاینتایج مربوط به بررسی ایستا). 2(جدول

متغیرهاي مورد مطالعه
يدیکی فولر افزودهيآماره

محاسباتی
ییوضعیت ایستا

)PovertyRural(Ln**029/3-)0(I

)PovertyUrban(Ln**998/1-)0(I

)Wage(Ln***364/6-)0(I

ntUnemployme**515/2-)0(I

Inflation***441/5-)0(I

%1دار در سطح معنی***: %5دار در سطح معنی**: هاي مطالعهیافته: خذام

يدر انتخاب شیوه  ی متغیرهاي توضیحی مدل     یزازا یا برون  که درون در ادامه با توجه به این     
، به بررسی این موضوع     )2005؛ گجراتی،   2000کاران،  صدیقی و هم  (باشد  ثر می وبرآورد مدل م  

زا باشـند،   با این فرض که متغیرهـاي توضـیحی مـدل ممکـن اسـت درون              . مبادرت شده است  
در ایـن  . باشـد نخست نیاز به تعیین متغیرهاي ابزاري مناسب براي هر یک از این متغیرهـا مـی               

متغیرهاي توضیحی به عنوان متغیرهاي ابزاري براي هر یک          يهاي اول تا سوم کلیه    زمینه، وفقه 
.از این متغیرها در نظر گرفته شد

است که متغیرهاي ابزاري مناسب بایستی دو ویژگی استقالل از جمله اخالل مـدل و          گفتنی
؛ گجراتـی،  2000کـاران،  و هـم صـدیقی (بستگی باال با متغیر مورد نظر را داشـته باشـند         نیز هم 
متغیرهاي ابزاري منتخب بـراي متغیرهـاي توضـیحی مـدل،            يکلیهچون  بر این اساس    ). 2005

توان دریافت که این متغیرهـاي ابـزاري از جملـه اخـالل مـدل،               باشند می متغیرهاي با وفقه می   
ـ      ویژگـی دوم  بررسـی  بـراي . دکنـ مین مـی امستقل بوده و ویژگی نخست متغیرهاي ابزاري را ت

هـاي اول تـا     متغیرهاي ابزاري، به برآورد رگرسیون بین هر یک از متغیرهاي توضیحی و وفقـه             
بستگی بین هر یـک  ضریب هم. دشاین متغیرها به عنوان متغیرهاي ابزاري مبادرت         يسوم کلیه 

کـاري و نـرخ تـورم بـا ایـن      مزد، تغییـرات نـرخ بـی    دستسطح   از متغیرهاي تغییرات لگاریتم   
بـوده کـه ایـن موضـوع بیـانگر جانـشینی             918/0و   883/0،  987/0ترتیب  ه  غیرهاي ابزاري ب  مت

.باشدمناسب این متغیرهاي ابزاري براي متغیرهاي توضیحی مدل می
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اقـدام  ی متغیرهاي توضـیحی مـدل       یزازمانی هاسمن به بررسی برون    با استفاده از آزمون هم    
شود در مـدل  میهمان طور که دیده. آمده است) 3(نتایج حاصل از این بررسی در جدول   . شد

ی و نیز در مدل مربوط به فقر شهري، نتایج آزمون والد حاکی از آن است                یمربوط به فقر روستا   
ب جمالت پسماند اضافه شده به مـدل اصـلی، از نظـر آمـاري داراي اخـتالف             یضرا يکه کلیه 

ب جمـالت پـسماند     یهـر یـک از ضـرا       از طرف دیگر با مراجعه به     . باشددار با صفر نمی   معنی
ب مربوط به ایـن جمـالت پـسماند نیـز از      یشود که ضرا  اضافه شده به مدل اصلی، مالحظه می      

د کـه  کـر بر این اسـاس مـی تـوان چنـین اسـتنباط      . داري با صفر ندارد   نظر آماري تفاوت معنی   
در مـدل اصـلی،   کاري و نرخ تورممزد، تغییرات نرخ بیستدسطح  متغیرهاي تغییرات لگاریتم  

بـرآورد مـدل مـورد مطالعـه     بـراي . ندهستزا متغیرهایی بروننرخ فقر روستایی و شهري،    براي  
.است، روش مناسب OLS(1(روش حداقل مربعات معمولی روستایی و شهري،براي فقر 

ی متغیرهاي توضیحی مدل مورد مطالعهیزانتایج مربوط به بررسی برون). 3(جدول
متغیر وابسته

هاآماره/ حیمتغیرهاي توضی
)PovertyRural(Ln)PovertyUrban(Ln

Intercept056/0-092/0-
)036/0()**028/0(

)Wage(Ln037/0-048/0-
)123/0()097/0(

ntUnemployme058/0051/0
)052/0()*041/0(

Inflation003/0006/0
)003/0()003/0(

Inflatione 009/0012/0
)013/0()010/0(

1. Ordinary Least Square (OLS)
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ی متغیرهاي توضیحی مدل مورد مطالعهیزانتایج مربوط به بررسی برون). 3(جدوليادامه
متغیر وابسته

هاآماره/ متغیرهاي توضیحی
)PovertyRural(Ln)PovertyUrban(Ln

ntUnemploymee038/0050/0
)110/0()087/0(

LnWagee 229/0-470/0
)671/0()530/0(

2R367/0539/0

DW340/2927/1

statistic-Wald569/1519/1
%5دار در سطح معنی**: %10دار در سطح معنی*: مطالعههايیافته: خذام

هـاي تـورم و     مبادله بـین نـرخ     يل به وجود رابطه   یاقتصاددانان قا  تربیشکه  با توجه به این   
، این امکان وجود دارد که مدل مورد استفاده با مشکل شـدت  )1373برانسون، (کاري هستند  بی
گیـري از   له، تفاضـل  اهاي مقابله با ایـن مـس      یکی از روش  از طرف دیگر    . خطی مواجه باشد  هم

، توجـه بـه ایـن موضـوع در          )2005گجراتی،  (ها در مدل است     متغیرها و استفاده از تفاضل آن     
ی یهاي فقر روسـتا   مطالعه و استفاده از تفاضل متغیرها موجب شد که شاخص وضعیت در مدل            

هاي یـاد بودن این شاخص در مدل   30تر از   د که با توجه به کم     شو752/1و فقر شهري برابر با      
مـدل در هـر دو       ،بـر آن   افـزون . باشـد خطی مواجـه نمـی    ها با مشکل شدت هم    شده، این مدل  

بر این اساس، نتـایج  . بستگی سریالی مواجه نبود   ی و فقر شهري، با خودهم     یوضعیت فقر روستا  
ا اسـتفاده از روش حـداقل       ی و فقر شهري ب    یحاصل از برآورد مدل در هر دو حالت فقر روستا         

ـ ارا) 4(در جدول   ) OLS(مربعات معمولی    ، )4(بـر اسـاس اطالعـات جـدول         . ه شـده اسـت    ی
ـ  مزد که بیانگر کشش ضریب تغییرات لگاریتم سطح دست     سبت بـه تغییـرات سـطح    نرخ فقـر ن

ی و فقر شهري داراي عالمـت موافـق انتظـار           یباشد، در هر دو حالت فقر روستا      مزدها می دست
فقـر  نـرخ  تواند عـاملی در جهـت کـاهش    مزدها میین مفهوم که افزایش سطح دست   ه ا ب .است
ی یفقر روسـتا  نرخ  توان دریافت که    می پس. نیستدار  اما، این ضریب از نظر آماري معنی      . باشد
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کشش بـوده و بـه بیـان        بی به طور کامل  مزدها  و شهري در ایران نسبت به تغییرات سطح دست        
. ی و شـهري نـدارد  یمزدها در ایران تاثیري بر کاهش نرخ فقر روسـتا  ستدیگر، افزایش سطح د   

مبنـی بـر    ) 2005(کاران  و گانتر و هم   ) 2001(، ودر و گاالوي     )1995(منطبق با دیدگاه یاورس     
مزدها از طریق نرخ تورم و در نتیجه خنثی شـدن           تحت الشعاع قرار گرفتن افزایش سطح دست      

مزدهـا بـر تغییـرات    تاثیر بودن سطح دستتوان بیرخ فقر، می مزدها بر ن  اثر افزایش سطح دست   
زیـرا ). 1(جـدول ،ی و شهري را به علت شرایط تورمی در ایـران دانـست   یهاي فقر روستا  نرخ

مزدها از طریق افزایش درآمدهاي اسمی ثابت، به افزایش قدرت خریـد و درآمـد               افزایش دست 
از  توانـد مـی اما شرایط تورمی    . راه داشته باشد  همتواند کاهش فقر را به      واقعی منجر شده و می    

.دکنطریق کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی، این تاثیر را خنثی 

ی و شهري ایرانیدر مناطق روستاي اول تابع فقر تفاضلی مرتبهرآورد ب). 4(جدول
متغیر وابسته

هاآماره/ متغیرهاي توضیحی
)PovertyRural(Ln)PovertyUrban(Ln

Intercept027/0-031/0-
)026/0()032/0(

)Wage(Ln048/0-034/0-
)065/0()081/0(

ntUnemployme075/0081/0
)**026/0()**033/0(

Inflation006/0009/0
)**002/0()***003/0(

2R438/0437/0

DW206/2076/1
%1دار در سطح معنی***: %5دار در سطح معنی**: هاي مطالعهیافته: خذام

دار بـین  مثبـت و معنـی     يبیانگر وجود رابطه  ) 4(ه شده در جدول   یاز سوي دیگر، نتایج ارا    
بـا توجـه بـه      . کاري است ی و نرخ بی   یروستانرخ فقر    ی و نرخ تورم و نیز بین      یروستانرخ فقر   

کـاري و نیـز نـرخ       اریتمی بودن تابع فقر نسبت به این متغیرهاي نرخ بـی          ضرایب و نیز نیمه لگ    
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. باشـد مـی 003/0و 009/0تورم، کشش نرخ فقر روستایی در مورد این متغیرها به ترتیب برابر           
کاري، نرخ فقر  افزایش یک درصد در نرخ بی     فرض ثابت بودن سایر شرایط، با       هببر این اساس    

بـه   چنین، افزایش یک درصدي نرخ تـورم      هم. یابدصد افزایش می  در009/0ی در ایران    یروستا
ی در کـشور  یدرصدي نـرخ فقـر روسـتا    003/0، موجب افزایش    فرض ثابت بودن سایر شرایط    

ي متغیرهاي یاد شده با     رابطهمربوط به    )4(بخش دیگر از اطالعات موجود در جدول        . شودمی
روابط بین ایـن متغیرهـا   روندي مشابه با روند    این اطالعات نیز    . فقر شهري در ایران است    نرخ  

فقـر  نـرخ  دار بـین  مثبت و معنیيین ترتیب که رابطهه ا ب. دهدا نشان می  با نرخ فقر روستایی ر    
با توجـه بـه ضـرایب    . کاري وجود داردنرخ بینرخ فقر شهري و شهري و نرخ تورم و نیز بین  

این متغیرها، مقدار کشش نرخ فقـر شـهري         به دست آمده و نیمه لگاریتمی بودن تابع نسبت به           
بـا  بر ایـن اسـاس  . باشدمی004/0و   010/0کاري و نرخ تورم به ترتیب برابر        نسبت به نرخ بی   

کاري، نرخ فقر شهري در ایران      با افزایش یک درصد در نرخ بی      فرض ثابت بودن سایر شرایط،      
، نرخ فقـر    بودن سایر شرایط   به فرض ثابت   درصد و با افزایش یک درصد در نرخ تورم        010/0

نـرخ  يتوان دریافت که هم در زمینـه      میپس  . دکندرصدي را تجربه می   004/0شهري افزایش   
تـر از   کاري در ایران موضوعی بسیار مهـم      فقر شهري، تغییرات نرخ بی    نرخ  ی و هم    یفقر روستا 

وضوع مهـم و قابـل   خود ميهرچند که تغییرات نرخ تورم نیز به نوبه. استتغییرات نرخ تورم   
این موضوع منطبق بر نتـایج مطالعـات بلنـک و           . توجه بود مل بوده و نبایستی نسبت به آن بی       ات

) 2006(و سـوتومایور  ) 1995(، موکـان  )1995(، پـاورس  )1991(، کاتلر و کاتز  )1986(بلیندر  
ین منبـع   تردر تشریح این موضوع توجه به این نکته ضروري است که نیروي کار مهم             . باشدمی

تـر بـه خانوارهـاي بـا        کاري در شرایط رکود اقتصادي، بـیش      خانوارها بوده و بی    تربیشدرآمد  
تواند به کاهش شدید درآمد ایـن       کاري می بر این اساس، وقوع بی    . شودین تحمیل می  یدرآمد پا 

پـس . دکنـ مین نیازهاي اساسـی خـود در زنـدگی محـروم            اها را از ت   و آن  ودخانوارها منجر ش  
کنـد  میخانوارها، بوپژه خانوارهاي کم درآمد، وارد       تر  بیشاي را به    کاري فشار قابل مالحظه   بی

ی یفقـر، توانـا   نـرخ   تـاثیر نـرخ تـورم بـر          ياما در زمینه  . دهدها را به سمت فقر سوق می      و آن 
و نیز از طریـق  خانوارها در تعدیل ضمنی اثر تورم از طریق ایجاد تغییر در الگوي مصرفی خود   
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بـر ایـن    . دشـو جامعه مـی  در  فقر  نرخ  موجب تضعیف اثر تورم بر      امکان افزایش درآمد اسمی،     
کاري در تغییرات نـرخ فقـر، قـوي و تـاثیر نـرخ تـورم در ایـن تغییـرات،                   اساس، تاثیر نرخ بی   

تـري را در تغییـرات   تر و نفش مهـم کاري نسبت به نرخ فقر تاثیر بیش     تر بوده و نرخ بی    ضعیف
.کندا مینرخ فقر ایف

ی و شـهري    یمزد بر تغییرات نرخ فقر روستا     جا که متغیر تغییرات لگاریتم سطح دست      از آن 
تقـارن تـاثیر     نبـود بررسی وضعیت تقارن یـا      بنابراین  ،  نیستدار  از نظر آماري داراي تاثیر معنی     

نبـود در ادامه بـه بررسـی وضـعیت تقـارن یـا        . فقر موضوعیت ندارد  نرخ  مزدها بر   سطح دست 
.شودی و شهري در ایران مبادرت مییکاري و نرخ تورم بر نرخ فقر روستاتقارن تاثیر نرخ بی

کاري بر نرخ فقـر     بررسی وضعیت تقارن تاثیر نرخ بی     به  اطالعات مربوط    يهیبه ارا ) 5(جدول  
ب مربـوط بـه     یدار نبودن ضـرا   با توجه به آزمون والد و معنی      . ی و شهري پرداخته است    یروستا

ی بـا سـطح     یروسـتا نرخ فقـر     بین يضرب متغیر مجازي در سایر متغیرهاي مدل، رابطه       حاصل
کـاري، تغییـر   هاي افزایش یا کاهش نرخ بـی کاري و نرخ تورم در وضعیت    مزدها، نرخ بی  دست

به بیان دیگر، یـک درصـد   . ی استیکاري داراي تاثیر متقارن بر نرخ فقر روستا      ده و نرخ بی   نکر
کاري از نظر مقدار قدر مطلـق، داراي تـاثیر یکـسان بـر نـرخ فقـر            ر نرخ بی  افزایش یا کاهش د   

بـین نـرخ     ي، ایـن برداشـت در مـورد رابطـه         )5(با توجه به اطالعات جـدول       . روستایی است 
مربوطـه،   يداري آماره با توجه به آزمون والد و معنی      . کاري و نرخ فقر شهري مصداق ندارد      بی

دار ب معنـی یبا توجه به عالمت ضرا. تقارن بر نرخ فقر شهري استکاري داراي تاثیر نام   نرخ بی 
کـاري داراي  ضرب متغیرهاي مجازي در سایر متغیرها، یک درصد افـزایش در نـرخ بـی      حاصل

.تري بر نرخ فقر شهري نسبت به یک درصد کاهش در این نرخ استتاثیر بیش
روستایی و تاثیر نامتقارن بر نرخ فقر       کاري بر نرخ فقر     هاي بی با توجه به تاثیر متقارن سیکل     

و سـوتومایور   ) 1995(، موکـان    )1995(هـاي پـاورس     شهري و نیز با در نظـر گـرفتن دیـدگاه          
شـده بـراي    توان دریافت که در مناطق روستایی ایـران، کـاهش درآمـدهاي ایجـاد             می) 2006(

ـ      خانوارها در شرایط بی    طریـق افـزایش     طـور مـداوم و مناسـب از       ه  کاري و رکود اقتـصادي، ب
کـاري داراي تـاثیر   هاي شغلی در شرایط رونق اقتـصادي جبـران شـده و در نتیجـه بـی           فرصت
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تقـارن تـاثیر نـرخ    نبـود ، ایـن  بـاال هاي اما بر اساس دیدگاه. متقارنی بر نرخ فقر روستایی است  
می در بازار نیروي کار شـهري      یکاري بر نرخ فقر در مناطق شهري حاکی از وجود مشکل دا           بی

بـوده اسـت بـه      نیـروي کـار      ياز نظر اشتغال و کاهش شدید درآمد خانوارهاي عرضـه کننـده           
اي که در شرایط موجود بازار نیروي کار شهري توانایی جبران وتعدیل کاهش درآمـدهاي               گونه

. ایجاد شده براي خانوارها را ندارد

قر روستایی و شهري در ایرانکاري بر نرخ فنتایج بررسی وضعیت تقارن تاثیر نرخ بی). 5(جدول
متغیر وابسته هاآماره/ متغیرهاي توضیحی

)PovertyRural(Ln)PovertyUrban(Ln
Intercept007/0012/0

)057/0()047/0(
)Wage(Ln016/0-013/0-

)119/0()080/0(
ntUnemployme017/0108/0-

)085/0()*050/0(
Inflation004/0000/0

)003/0()003/0(
)Wage(LnDUNEG 063/0-066/0-

)164/0()122/0(
ntUnemploymeDUNEG 087/0222/0

)121/0()**075/0(
InflationDUNEG 001/0003/0

)005/0()004/0(
)1(AR---392/0

---)**148/0(
2R463/0763/0

DW174/2034/2
statistic-Wald545/0**390/9

%5دار در سطح معنی**: %10دار در سطح معنی*: هاي مطالعهیافته: خذام

بیانگر وضعیت تقارن تاثیر نرخ تورم بر نرخ فقـر روسـتایی و شـهري               ) 6(اطالعات جدول   
ضـرب متغیـر مجـازي در       داري ضریب مربوط به حاصـل     با توجه به آزمون والد و معنی      . است

هـاي افـزایش یـا      بین فقر روستایی با نرخ تورم در وضـعیت         يمتغیر تغییرات نرخ تورم، رابطه    
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. و نرخ تورم داراي تاثیر نامتقارن بر نـرخ فقـر روسـتایی اسـت               کندمیکاهش نرخ تورم، تغییر     
اي است که یک درصد کاهش در نـرخ تـورم از نظـر مقـدار قـدر                  گونهه  تقارن ب  نبودوضعیت  

تري بـر نـرخ فقـر روسـتایی         اراي تاثیر بیش  مطلق نسبت به یک درصد افزایش در نرخ تورم، د         
بین نرخ تورم و نـرخ فقـر   ياین موضوع در مورد رابطه   )6(با توجه به اطالعات جدول    . است

با توجه به این   . و نرخ تورم داراي تاثیر نامتقارن بر نرخ فقر شهري است           داردشهري نیز وجود    
تورم بر قیمت کاالها و      ياثیر متفاوت پدیده  تقارن تاثیر نرخ تورم بر نرخ فقر ناشی از ت          نبودکه  

تـوان  ، می )1995پاورس،  (استی خانوارها در تعدیل ضمنی اثر تورم        یخدمات مختلف و توانا   
ـ               کرچنین استباط    دلیـل  ه  د که خانوارهاي روستایی و شهري در صورت افـزایش نـرخ تـورم، ب

تري را در الگوي مـصرفی      بیش هايتر قدرت خرید و درآمد واقعی، تعدیل      کاهش هر چه بیش   
در . دهنـد خود براي حفظ وضعیت قبلی خود، نسبت به وضعیت کاهش در نرخ تورم انجام می      

تقـارن تـاثیر     نبـود تري تعدیل شده و     مجموع، تاثیر افزایش نرخ تورم بر نرخ فقر به میزان بیش          
. نرخ تورم بر نرخ فقر را در پی دارد

رن تاثیر نرخ تورم بر نتایج بررسی وضعیت تقا). 6( جدول
نرخ فقر روستایی و شهري در ایران

متغیر وابسته هاآماره/ متغیرهاي توضیحی
)PovertyRural(Ln)PovertyUrban(Ln

Intercept088/0-098/0-
)**031/0()**038/0(

)Wage(Ln047/0-051/0-
)071/0()088/0(

ntUnemployme043/0117/0
)032/0()**039/0(
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نتایج بررسی وضعیت تقارن تاثیر نرخ تورم بر ). 6( جدوليادامه
نرخ فقر روستایی و شهري در ایران

متغیر وابسته هاآماره/ متغیرهاي توضیحی
)PovertyRural(Ln)PovertyUrban(Ln

Inflation013/0021/0
)***003/0()***004/0(

)Wage(LnDINEG 075/0-048/0-
)119/0()147/0(

ntUnemploymeDINEG 030/0104/0-
)045/0()*056/0(

InflationDINEG 016/0-023/0-
)**006/0()**007/0(

2R677/0688/0
DW401/2171/1

statistic-Wald**860/8**702/9
هاي مطالعهیافته: خذام

%1سطح دار درمعنی***: %5سطح دار درمعنی**: %10سطح دار درمعنی*: 

نهادها گیري و پیشنتیجه
پـولی  هـاي  توان از سیاستتوان دریافت که در ایران میمیباالموارد   يبا توجه به مجموعه   

هـاي کـالن اقتـصادي    یک از سیاسـت جا که هراز آن. کنترل نرخ فقر بهره گرفت  برايو مالی 
دهند، باید توجه داشت که در      تاثیر خود را از طریق برخی از متغیرهاي کالن اقتصادي بروز می           

توانـد  مزدهـا نمـی   سـطح دسـت    يهاي افزایش دهنـده   شرایط موجود ایران، استفاده از سیاست     
کـاري و تـورم،     هاي بی رخاما با در نظر گرفتن تاثیرات ن      . دشوموجب کاهش نرخ فقر در ایران       

بخشتواند در تغییر نرخ فقر در ایـران ثمـر         هاي تاثیرگذار بر این دو متغیر می      تمرکز بر سیاست  
تـري را بـراي     تر و امیدوارکننده  تواند نتایج ملموس  کاري می در این بین تمرکز بر نرخ بی      . دباش

من افـزایش اشـتغال در منـاطق        بود بازار کـار متـض     هاي به اتخاذ سیاست . کشور به ارمغان آورد   
هرچنـد  . هاي کاهش نرخ فقر در ایران قرار گیردروستایی و شهري، بایستی در اولویت سیاست      
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خـود   ينیـز بـه نوبـه      )انقباضـی پـولی    هايسیاست(نرخ تورم  يهاي کاهنده توجه به سیاست  
.تواند موضوع قابل توجهی در کاهش نرخ فقر در کشور باشدمی

کاري بر نرخ فقر روستایی و تاثیر نامتقارن بر نـرخ  هاي بی تاثیر متقارن سیکل  از طرف دیگر    
کـاهش درآمـدهاي    آن است که در مناطق روستایی       هاي مربوطه حاکی از     فقر شهري و استنباط   

هـاي  کاري و رکود اقتصادي، از طریق افـزایش فرصـت         در شرایط بی  براي خانوارها   شده  ایجاد
در منـاطق   جبـران شـده اسـت، امـا         مداوم و مناسـب     ، به طور    اديشغلی در شرایط رونق اقتص    
، این بـازار توانـایی جبـران    مشکل اشتغالبا کار شهري بازار نیرويشهري به دلیل مواجه بودن  

کـار  توجه بـه بـازار نیـروي      پس  . وتعدیل کاهش درآمدهاي ایجاد شده براي خانوارها را ندارد        
البته باید توجه داشـت کـه    . ی در اولویت قرار دارد    یزاتغالشهاي ا شهري از نظر افزایش فرصت    

زیـرا نیستکار روستایی و کنار گذاشتن آن       به بازار نیروي   نکردن این موضوع به مفهوم توجه    
تر شـغلی در ایـن منـاطق، همـواره     هاي بیش کار روستایی و ایجاد فرصت    توجه به بازار نیروي   

.اثیر کنترل شرایط تورمی در کشور داردتري بر کاهش نرخ فقر نسبت به تتاثیر بیش
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