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   :چکیده
ترین شاخص جهانی شدن عنوان مهمه ب(در این مقاله تأثیر بازبودن اقتصاد 

، رشد اقتصادي و مخارج دولتی، بر فقر در ایران مورد بررسی قرار گرفته )قتصادا
   بازگشت با براي برآورد الگوي کوتاه مدت و بلند مدت از الگوي خود . است
 را 1385 تا 1350 زمانی يهاي توزیعی استفاده شده است و آمارها دورهوقفه

دهد که رشد مدت نشان می نتایج الگوهاي کوتاه مدت و بلند .دهدپوشش می
اقتصادي در کوتاه مدت باعث کاهش فقر شده اما بر نابرابري بی تأثیر بوده است، در 
بلندمدت اگرچه رشد اقتصادي فقر زدا بوده است، اما موجب افزایش نابرابري شده 

ه  در بلندمدت بازبودن اقتصاد نسبت به تجارت، از طریق اثر بر توزیع درآمد ب .است
تقیم موجب افزایش درآمد متوسط فقرا شده است، لذا بازبودن اقتصاد از طور مس

  ) اثر بر رشد اقتصادي (و غیرمستقیم) اثر بر توزیع درآمد( دو طریق مستقیم
در حالیکه بازبودن نسبت به سرمایه گذاري  . تواند موجب کاهش فقر شودمی

تواند از طریق تنها میمستقیم خارجی اثر مستقیم بر درآمد متوسط فقرا نداشته و 
لذا پیشنهاد خاص سیاستگذاري این مقاله  . اثر بر رشد اقتصادي بر فقر مؤثر باشد

هاي اقتصادي از تجارت تواند در صورت اصالح زیرساختاین است که ایران می
عنوان ابزاري در جهت کاهش نابرابري و فقر استفاده ه جهانی و بازتر شدن اقتصاد ب
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  مقدمه -1
 گذشته شاهد پیشرفت سریعی به سمت يکه جهان طی دو دههدر حالی

 به بعد را 1990هاي یکپارچگی اقتصادها بوده و رشد اقتصادي خوبی طی سال
 .  کثیري از مردم در سراسر دنیا فقیر هستنديبه نموده است، اما همچنان عدهتجر

 در حدود نیمی از جمعیت جهان در 2001 در سال 1بر اساس آمارهاي بانک جهانی
درآمد کمتر از دو دالر در روز، و یک پنجم آنها یعنی )  بیلیون نفر7/2(حال توسعه 

  ) زیر خط فقر مطلق( در روز  دالر بیلیون نفر، درآمد کمتر از یک2/1حدود 
هاي اساسی براي مؤسسات عنوان یکی از چالشه  فقر هنوز بيلذا مسأله . اندداشته
بسیاري از کشورها  بانک جهانی و 2، جهانی مانند صندوق بین المللی پوليتوسعه

  .)2007 3،تی ساي و هوانگ( باقی مانده است
هاي بت به تجارت و سرمایه گذاريبا توجه به این که بازبودن اقتصاد نس

 فقر در ي و نیز ادامهباشدهاي جهانی شدن اقتصاد میترین شاخصخارجی از مهم
هاي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه همزمان با فرایند جهانی شدن، در سال

اخیر بررسی تأثیر این گونه اصالحات بر توزیع درآمد و فقر مورد توجه بسیاري از 
 در واقع در رابطه با تأثیر .وده استان علوم اقتصادي و نیز سیاستمداران بدانشمند

 و این مقوله به یکی از وافق عمومی ایجاد نشده استبازبودن اقتصاد بر فقر هنوز ت
   .)2000 4،زوینتر(  ادبیات جهانی شدن تبدیل شده استموارد بحث انگیز در

ودن اقتصاد را مدنظر قرار داده با توجه به این که اقتصاد ایران سیاست باز ب
 و از طرفی بر یوستن به سازمان تجارت جهانی استاست و همچنین در صدد پ

پی بردن به تأثیر این روند بر شود، رشد اقتصادي و رفع فقر و نابرابري تأکید می
 در این راستا سؤالی که به ذهن  . فقر و نابرابري، خالی از اهمیت نیستيپدیده

 براي کشوري مانند ایران که در تالش براي دست یابی به " است که رسد اینمی
اقتصادي بازتر و در تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است، این روند چه تأثیري بر 

تواند عاملی براي هایی مینابرابري و فقر خواهد داشت؟ آیا پیگیري چنین سیاست
  "د؟رسیدن به اهداف کنترل یا کاهش نابرابري و فقر باش
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    مروري بر مطالعات انجام شده-2
ي فقر و از طرفی روند رو به رشد یکپارچگی جهانی و با توجه به اهمیت پدیده

بازترشدن اقتصادها مطالعات بسیار زیادي در این زمینه در کشورهاي مختلف پیوند 
عدادي در این بخش از مقاله ابتدا ت . اندمیان این دو پدیده را مورد بررسی قرار داده

ي حاضر ارتباط از مطالعات خارجی و در ادامه برخی از مطالعات داخلی که به مقاله
  .گیردبیشتري دارند مورد بررسی قرار می

دهد که ورود در پاکستان نشان می) 2006( 5نتایج تحقیق صدیقی و کمال
 خارجی و آزادسازي تجاري ضمن کاهش فقر، خانوارهاي روستایی و يسرمایه
اي به در مطالعه) 2002 (6اگنور . کار غیرماهر را بیشتر منتفع می کندنیروي 

 کشور درحال 16بر فقر در ) صورت نظري و تجربیه ب(بررسی تأثیر جهانی شدن 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ارتباط میان جهانی  . پردازدتوسعه می

 جهانی شدن ياولیهباشد، یعنی در مراحل  معکوس میUصورت ه شدن و فقر ب
  .یابدا پیشرفت این فرایند فقر کاهش میشود، اما بباعث افزایش فقر می

با استفاده از شواهد آماري در کشور هندوستان به ) 2003 (7روسنزویگ
اند که در میان  نشان داده نتایج .پردازدبررسی تأثیر بازشدن اقتصاد بر فقر می
دن اقتصاد درآمدها را افزایش داده است، مناطق شهري و روستایی در هند بازش

همچنین باعث ایجاد تغییرات در انگیزه کسب مهارت در میان فقرا و در نتیجه 
با استفاده از یک ) 2004 (8دالر و کري  .کاهش فقر در بلندمدت شده است

دهند که بین تغییرات در حجم کشور نشان می 96رگرسیون بین کشوري براي 
 همچنین بین تغییرات  .درآمد فقرا ارتباط معناداري وجود نداردتجارت و میانگین 

در حجم تجارت و نابرابري ارتباطی نیافتند، درحالی که رشد اقتصادي رابطه یک 
اي در مطالعه) 2004 (9چن و راوالیون  .به یک با درآمد متوسط فقرا داشته است

 سازمان تجارت طور کلی آزادسازي تجاري و عضویت دره دهند که بنشان می
  . جهانی تأثیر ناچیزي بر درآمد متوسط و نابرابري درآمدي خانوارها در چین دارد

                                                        
5 Siddiqui and Kemal  
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دهد که در کشور غنا حذف ي خود نشان میدر مقاله) 2005( 10اسینهب
هاي هاي وارداتی یا صادراتی در صورتی که با افزایش در دریافتموانع و تعرفه

بخشد اما حذف موانع وارها را بهبود میخارجی همراه باشد، توزیع درآمد خان
هاي خارجی توزیع درآمد را بدتر صادراتی و وارداتی همراه با کاهش در دریافت

براي کشور چین حاکی از ) 2007( تی ساي و هوانگ يهاي مطالعههتافی  .نمایدمی
 . تتأثیر بوده اس رشد اقتصادي در این کشور فقرزدا اما بر نابرابري بی کهآن است

 ارتباطی مثبت و معنادار با میانگین درآمد افراد فقیر همچنین باز بودن اقتصاد نیز
 آمارهایی از تولید ناخالص ياي با ارائهدر مقاله) 2007( 11سالواتوره  .داشته است

 گذشته يداخلی سرانه و تعداد افراد زیر خط فقر از کشورهاي مختلف در دو دهه
 و ري و فقر جهانی را کاهش داده است، نابراب که جهانی شدندهدمینشان 

  .انده شدهاند با افزایش فقر مواجکشورهایی که به سمت جهانی شدن پیش نرفته
در ایران مطالعات محدودي به بررسی تأثیر بازتر شدن اقتصاد بر فقر 

 در اند کهي نابرابري را مورد توجه قرار دادهاند و بیشتر مطالعات تنها مسألهپرداخته
  .گرددادامه به برخی از آنها اشاره می

فرایند دهد که ي دکتري خود نشان میدر رساله) 1382( ناجی میدانی
جهانی شدن بر رشد اقتصادي ایران بدون تأثیر و بر کاهش نرخ بیکاري تأثیري 

، همچنین این فرایند به نابرابري درآمدي و بدتر شدن توزیع درآمد در اندك داشته
که دهد نشان می) 1385( دیگراني موسوي و نتایج مطالعه . جر شده استایران من

افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوي اقتصاد جهانی، علی رغم کاهش شکاف فقر 
نتایج  . در میان خانوارهاي شهري بر خانوارهاي روستایی اثر نامطلوب دارد

هاي فقیر تأثیر ط گروهچارچوب خرد نشان داد جهانی شدن در بازار گندم بر شرای
    .بسیار ناچیزي داشته است

ي دهند که فرضیهاي نشان میدر مطالعه) 1387( گرجی و برهانی پور
کوزنتس در اقتصاد ایران تأیید شده و نرخ تورم و بیکاري با نابرابري درآمدي ارتباط 

ستقیم مستقیم داشته، در حالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابري ارتباط م
در نهایت جهانی شدن هم با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش  . دارد

  .تر خواهد کردنابرابري شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی

                                                        
10 Bhasin 
11 Salvatore 
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با استفاده از تئوري تقاضاي مصرف کنندگان و بر اساس ) 1389(پروین 
ي فقر اندازه گیري هااي از شاخصمفاهیم کشش، تأثیر تغییرات قیمتی را بر طبقه

  .کرده است
ي حاضر این است که ارتباط میان سه متغیر هاي مطالعهیکی از ویژگی

 بازبودن اقتصاد، رشد اقتصادي و فقر همزمان مورد بررسی قرار خواهد يدرجه
ي ارتباط میان هاي انجام شده در زمینههمچنین آن دسته از پژوهش . گرفت

 نیز فاقد مبانی نظري )1385 (دیگراني موسوي و عهالجهانی شدن با فقر مانند مط
شود این باشند که در این مطالعه سعی میو ادبیات موضوع قوي در این زمینه می

 ویژگی دیگر این مطالعه بررسی تأثیر سرمایه گذاري مستقیم  .نقص جبران شود
جام نشده ي داخلی در این زمینه انباشد که تا کنون هیچ مطالعهخارجی بر فقر می

  .است
  

  مبانی نظري -3
  هاي اندازه گیري آن تعریف فقر و روش-3-1

 يي فقر داراي ابعاد مختلفی است اما در بیشتر مطالعات تنها جنبهاگرچه پدیده
هاي فقر به طور شود، زیرا سایر جنبهمصرفی یا درآمدي آن در نظر گرفته می
 فقر را به عنوان کمبود درآمد یا ،ر دیگیمستقیم با آن در ارتباط هستند، به عبارت

  و دیگران،12مک کالوچ( کنندمصرف در برآورده ساختن نیازهاي اساسی تعریف می
بر اساس تعریف بانک جهانی، فقرا کسانی هستند که از منابع اقتصادي   ).2003

با  )2000، بانک جهانی( کافی براي تأمین نیازهاي اساسی شان برخوردار نیستند
ه  افرادي با درآمد کمتر از یک دالر در روز را باین تعریف این سازمانتوجه به 

  .گیردعنوان افراد فقیر در نظر می
در بسیاري از مطالعات انجام شده با توجه به تعریف فقر درآمدي یا مصرفی، 

هایی مانند شاخص سرشمار فقر، شاخص شکاف براي اندازه گیري فقر از شاخص
 استفاده شده است که هر... وستر گریک توربک و  شاخص ف13،فقر، شاخص سن

هاي فقر از طریق توزیع درآمد اما در صورتی که شاخص . یک مزایا و معایبی دارند
 و توزیع پارتو و نیز توزیع خانوارها بر  شود آنگاه ضرایبی چون ضریب جینیبررسی

                                                        
12 Mcculloch  
13 Sen Index  
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د مور) هاي درآمدي متداول است دهککه معموالً(مدي هاي درآحسب گروه
هاي دلیل استفاده از شاخص فقر مبتنی بر توزیع دهکه ب . گیرد میاستفاده قرار

ي برآورد این ي حاضر، در این قسمت به اختصار نحوهدرآمدي خانوارها در مطالعه
  . توضیح داده خواهد شدشاخص از منحنی لورنز

  
   منحنی لورنز-3-2

باشد،  توزیع درآمد و فقر میاین منحنی یکی از ابزارهاي اساسی و کلیدي مطالعات
منحنی لورنز مکان هندسی نقاطی  . گیردطور وسیع مورد استفاده قرار میه که ب

عی و درصد تجم) بر روي محور افقی( است که ارتباط بین درصد تجمعی جمعیت
دهد، به شرط را نشان می) روي محور عمودي (درآمد دریافت شده توسط آنان

به  . ان درآمدشان به ترتیب صعودي مرتب شده باشنداینکه جمعیت بر حسب میز
نقطه از منحنی لورنز بیانگر سهمی از کل درآمد جامعه است که  این ترتیب هر

 فرمول ریاضی زیر را براي 14سان . توسط نسبتی از افراد جامعه کسب شده است
است که بیان  منحنی لورنز PL)(فرض کنید  :کندمنحنی لورنز پیشنهاد می

باشد، در این  درصد جمعیت میP يوسیلهه  سهم درآمدي کسب شده بيکننده
  .)2004سان، : (شودصورت زیر تعریف میه صورت این منحنی ب

                                                                               
    

  :طوري کههب
)2(                      
  

 درآمد شخص با تابع چگالی احتمال y  میانگین درآمد جامعه، وµکه در آن 
)(yfاین منحنی داراي خصوصیات زیر است . باشد می.  
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 گردد، از منحنی لورنز محاسبه میعالوه بر ضریب جینی که با استفاده

و هاي اندازه گیري توزیع درآمد نیز به عنوان شاخص) هادهک( هاي ترتیبی سهم
هاي ها سهم نسبی هر یک از گروهدهک . شوندفقر از این منحنی استخراج می

ها از کمترین به  دهکياندازه . دهنددهگانه جمعیت را از کل درآمد نشان می
بیشترین به ترتیب سهم ده درصد فقیرترین تا سهم ده درصد ثروتمندترین 

ا به تنهایی شاخص و معیار هعالوه بر این که دهک . دهندخانوارها را نشان می
هاي دیگري نیز محاسبه شده شوند، از روي آنها شاخصتوزیع درآمد محسوب می

 درصد پایین و یا سهم 20 به عنوان مثال سهم  .گیرنداست و مورد استفاده قرار می
توان در مورد وضعیت ها و تغییرات آنها می درصد پایین که از روي این نسبت40

 درصد پایین به مرور 40به عنوان مثال اگر سهم  .  فقر قضاوت کردتوزیع درآمد و
توان  با توجه به تعریف منحنی لورنز می .باشدزیاد شود بیانگر کاهش فقر می

  :نوشت

µ
µ p

pL p .
)( )( که = pL سهم درآمدي p ،درصد جمعیتpµ  میانگین

توان باشد، بنابراین می میانگین درآمد جامعه میµ درصد جمعیت و pدرآمد
  :صورت زیر نوشتهدرصد جمعیت را بpدرآمد متوسط 

 )3     (                                                                        
p

pL
p

)(µ
µ =                                                        

) دهک پایین 4( پایینی جمعیت%  40با توجه به این فرمول در صورتی که 
قابل ) 3(نوان جمعیت فقیر در نظر بگیریم، درآمد متوسط فقرا از فرمول عرا به

مد متوسط جامعه ضرب و بر پایینی را در درآ% 40سهم درآمدي( باشدمحاسبه می
   در بسیاري از مطالعات انجام شده در رابطه با اثر  ).نماییم تقسیم می4/0

هاي مختلف بر فقر از این فرمول براي اندازه گیري فقر استفاده شده است سیاست
و تی ساي ) 2004( توان به مطالعه انجام شده توسط دالر و کريکه از آن جمله می

هاي مختلف در پس از بیان تعریف فقر و نیز روش .  اشاره نمود)2007( و هوانگ
، یعنی بررسی تأثیر بازبودن اقتصاد بر فقر مقالهاندازه گیري آن، در راستاي موضوع 

  .  ادبیات نظري مربوطه خواهیم پرداختيدر این قسمت به ارائه
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  بررسی تأثیر بازبودن اقتصاد نسبت به تجارت جهانی بر فقر -3-3
حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم  ترین اهداف کشورهاي در از اساسییکی

بسیاري از کشورهاي درحال توسعه از جمله . کاهش نابرابري و فقر بوده است
هاي کشورهاي آسیاي شرقی توانستند از طریق آزادسازي به رشد پایدار و موفقیت

 بسیاري از اقتصاددانان اما با این حال .  کاهش فقر دست یابنديچشمگیر در زمینه
بر این باورند که، با توجه به پیوند مثبت آزادسازي با کاهش فقر در کشورهاي 

 مستقیم آزادسازي است، يتوان گفت که این وضعیت تنها نتیجهآسیاي شرقی نمی
از  . اندها نقش داشتهیابی به این موفقیتزیرا عوامل بسیار دیگري نیز در دست

 در کشورهاي آمریکاي التین نیز 1980 ي بعد از آزادسازي دههطرفی افزایش فقر
  .)2001 مک کالوچ و دیگران،( براي اثبات عکس این مطلب کافی نیست

 ههاي درآمدي و یا بدر واقع تأثیر اصالحات تجاري بر شرایط زندگی گروه
تصادي تر بر فقر و توزیع درآمد به یکی از موارد بحث انگیز در ادبیات اقطور روشن

 بر  . متفاوت وجود داردياز دیدگاه نظري در این مورد دو عقیده . تبدیل شده است
 اصالحات تجاري عامل اساسی در رسیدن به رشد 15اساس نظر طرفداران آزادسازي

 اما از دیدگاه منتقدان  .باشدپایدار و کاهش فقر در کشورهاي در حال توسعه می
 راهگشاي کشورهاي درحال توسعه نیست بلکه این آزادسازي،  اقتصاد باز به تنهایی
 يوسیلهه هایی را در پی دارد و باید بمدت هزینهگونه اصالحات بویژه در کوتاه

 پذیر تکمیل گرددهاي حمایتی براي اقشار آسیبهاي مکمل و برنامهسیاست
  آنچه طرفداران آزادسازي در حمایت از این اصالحات بیان   .)2003 16شارما،(
  : کنند در نمودار زیر خالصه شده استیم
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
15 Liberalisers 
16 Sharma 
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   ارتباط میان بازبودن تجاري و فقر:1 نمودار
  
  

                        
  
  
  
  
  

                           
طور که در نمودار مشخص شده است، اثر بازبودن تجاري بر فقر به دو همان
تقسیم شده ) اثر بر رشد اقتصادي(و غیر مستقیم )  بر توزیع درآمداثر( اثر مستقیم

 اثر مستقیم بازبودن بر فقر از طریق تأثیر بر توزیع درآمد و اثر غیر مستقیم  .است
  در واقع تأثیر مثبت باز .شودآن بر فقر، از طریق تأثیر بر رشد اقتصادي ظاهر می

  بودن تجاري بر رشد اقتصادي و از طرفی نقش اساسی رشد در کاهش فقر از 
 ارتباط مثبت  .باشدرین دالیل این گروه در طرفداري از آزادسازي تجاري میتمهم

) در بسیاري از مطالعات( صورت نظري و کاربرديهمیان بازبودن و رشد اقتصادي ب
هکچر (اولین نظریه در این رابطه بر مبناي الگوي سنتی تجارت  . تأیید شده است

اوهلین کشورها کاالیی را صادر  -کچر بر اساس الگوي ه .ارائه شده است) 17اوهلین
لذا با توجه به  . کنند که در تولید آن از عامل فراوان کشور بیشتر استفاده شودمی
توسعه  راي فراوانی نیروي کار و کشورهايکه اکثر کشورهاي درحال توسعه دا این

حال  یافته داراي عامل فراوان سرمایه هستند، آزادسازي تجاري در کشورهاي در
وسعه باعث انتقال منابع به سمت تولید کاالهاي صادراتی کاربر خواهد شد که در ت

 یابد، رشد اقتصادي افزایش و فقر کاهش می افزایش تقاضا براي نیروي کارينتیجه
، بارو 1992، رومر( 18هاي رشد درونزاهمچنین مدل.  )2001 ،دیگران  وکالوچمک(

رفتن نرخ  که بازبودن تجاري موجب باالکنند تأیید می) 1995 19،و ساالمارتین

                                                        
17 Hecksher-Ohlin 
18 Endogenous Growth Model 
19 Romer,Barro and Salamarthin 

 بازبودن تجاري
 

 رشد اقتصادي
 

 مدتوزیع درآ
 

  فقر
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تواند از طریق اساس این الگوها آزادسازي تجاري می بر  .شودي میرشد اقتصاد
  هاي جدید و یابی به تکنولوژيافزایش توان تولیدکنندگان داخلی در دست

هاي ارتباطی میان صادرکنندگان و هاي تولید و همچنین کاهش هزینهنهاده
 ،دیگرانمک کالوچ و ( الها بر رشد اقتصادي اثر مثبت داشته باشدواردکنندگان کا

   .)2002 اگنور،و 2003
اما همان طور که عنوان شد، تجارت عالوه بر تأثیر بر رشد اقتصادي و در 

 تواند با تأثیر بر توزیع درآمد به صورت مستقیم نیزنتیجه اثر غیرمستقیم بر فقر، می
 يتوان با استفاده از نظریهت بر توزیع درآمد را میاثر تجار  .بر فقر اثر بگذارد

 بر مبناي این نظریه تجارت آزاد، توزیع درآمد را  . توضیح داد20استلوپر ساموئلسون
 زیرا با آزادسازي تجاري و در نتیجه  .دهدبه نفع عامل فراوان یک کشور تغییر می

 عواملی که در تولید افزایش تولید کاالي صادراتی بر مبناي مزیت نسبی، بازدهی
که افزایش محصول  با فرض این .یابدشوند افزایش میاین کاال بیشتر استفاده می

پذیر باشد این فرایند بر بازدهی سایر عوامل و همچنین تحرك عوامل بین امکان
که اکثر کشورهاي درحال توسعه  با توجه به این .هاي مختلف مؤثر خواهد بودبخش

یروي کار و در نتیجه مزیت نسبی در تولید کاالي کاربر هستند، داراي فراوانی ن
تجارت آزاد و در نتیجه گسترش صادرات کاالهاي کاربر، بر مبناي این تئوري باعث 

تی ساي و ( افزایش اشتغال و یا دستمزدها و در نتیجه کاهش فقر خواهد شد
 ساموئلسون، این -علیرغم تمام مزایاي تئوري استلوپر  .)5 - 4 صص ،2007 ،هوانگ

تواند پاسخگوي تمام دلیل داشتن فرضیات خاص، در دنیاي واقعی نمیهتئوري ب
-یکی از فرضیات اساسی تئوري استلوپر . سؤاالت مربوط به تجارت و فقر باشد

هاي مختلف است، اما در ساموئلسون وجود تحرك کامل عوامل تولید بین بخش
 توانند به آسانی بینل تولید نمیعواممدت خصوص در کوتاههجهان واقعی و ب

  .جا شوند و در نتیجه انتظارات مبنی بر این تئوري اتفاق نخواهد افتادهها جاببخش
  دارند که در بسیاري از موارد درمنتقدان آزادسازي با استفاده از این تحلیل، عقیده

ازار نیروي خصوص بههاي موجود در بازار عوامل و بدلیل چسبندگیهکوتاه مدت ب
 براي مثال  .کار آزادسازي تجاري باعث افزایش بیکاري و لذا افزایش فقر خواهد شد

کند کاهش ها در بخشی که کاالهاي وارداتی را تولید میپس از آزادسازي، قیمت
در این بخش کاهش ) اشتغال( یابد، در نتیجه بازدهی نیروي کار و دستمزدهامی

                                                        
20 Samuelson-Stloper theorem 
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ها مدت نیروي کار نتواند از این بخش به سایر بخشاهیافته و در صورتی که در کوت
 از دیدگاه اگنور . )2002 اگنور،( ابدیمنتقل شود زیان خواهد کرد و فقر افزایش می

هاي اجتماعی و اقتصادي در پی تواند ریسک، هزینهفرایند آزادسازي تجاري می
تواند موجب ور میوینتر معتقد است که ساختار بازار کار در یک کش . داشته باشد

 براي مثال در صورتی که در کشوري که داراي  .اثر معکوس آزادسازي بر فقر گردد
فراوانی نیروي کار است، در اثر آزادسازي تقاضا براي نیروي کار نیمه ماهر و یا ماهر 

که اکثر فقرا افراد بدون مهارت یا کم مهارت هستند، در افزایش یابد، با توجه به این
 رت ممکن است این فرایند منجر به کاهش دستمزدها و یا حتی بیکاري اینصواین

  هاي اخیر حتی  در سال. )2000 وینتر،( گروه و در نتیجه افزایش فقر شود
اند و معتقدند هایی مانند بانک جهانی نیز با منتقدان آزادسازي همراه شدهسازمان

در واقع منتقدان آزادسازي  . که تنها رشد اقتصادي براي کاهش فقر کافی نیست
هاي مکمل و عقیده دارند که همزمان با فرایند آزادسازي تجاري باید سیاست

                                                                            .هاي آسیب پذیر در اقتصاد اجرا شوندحمایتی براي گروه
 تأثیر تجارت جهانی يد که در زمینهدالر و کري از جمله پژوهشگرانی هستن

اند، اما آنها نیز با منتقدان آزادسازي هم بر نابرابري و فقر مطالعات زیادي انجام داده
  : کنند کهگونه بیان می این مطالعات را اینيعقیده اند و نتیجه

مدت از بازبودن اقتصاد متضرر شکی نیست که خانوارهاي فقیر در کوتاه"
هاي  سیاستيوسیلهه هاي بازبودن تجاري ببنابراین باید سیاست . خواهند شد

 با توجه به  .هاي بیکاري کامل گردندهاي اجتماعی مانند بیمهمکمل براي حمایت
گردد، توانایی مالی براي چنین که آزادسازي باعث افزایش درآمد ملی میاین

  .)2004 دالر و کري، ("هایی افزایش خواهد یافتبرنامه
از دیدگاه نظري اثر بازبودن  نتیجه گرفت که توانا توجه به مباحث فوق میب

 Aآزادسازي از نوع "در واقع چنین جوابی که  .  است بسیار پیچیدهتجاري بر فقر
 وجود ندارد و پاسخ به عوامل بسیاري از " خواهد شدBباعث تأثیر بر فقر از نوع 

، نوع اصالحات تجاري انجام گرفته،  مورد بررسیيقبیل دلیل وجود فقر در نمونه
نی عوامل تولید ها، و فراواوضعیت کشور مورد بررسی از نظر کیفیت زیرساخت

  .)2003 ،دیگرانمک کالوچ و  (بستگی خواهد داشت
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  سرمایه گذاري مستقیم خارجی بر فقربررسی تأثیر بازبودن نسبت به  -3-4
عنوان معیاري براي سنجش ه بگذاري مستقیم خارجیباز بودن نسبت به سرمایه

هاي بسیاري مورد هاي اخیر در پژوهشمیزان ادغام در اقتصاد جهانی در سال
    تعاریف متعددي از .)2007 انگ،تی ساي و هو( بررسی قرار گرفته است

هاي گذاري مستقیم خارجی ارائه شده که هر کدام از این تعاریف جنبهسرمایه
توان گفت  اما در یک تعریف کلی می .دهند قرار میخاصی از موضوع را مورد توجه

 کنترل و نفع ياي که متضمن مناسبات بلندمدت و منعکس کنندهانتقال سرمایه
مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور، در کشور دیگري خارج از 

 هونگ،( شودمی اري مستقیم خارجی نامیدهگذگذار باشد، سرمایهکشور سرمایه
2003(.  

گذاري مستقیم نیز از دو مسیر مستقیم و غیر  سرمایه،اما همانند تجارت
 اثر . )2002 21هوا، و 2007 تی ساي و هوانگ،( باشدمستقیم بر فقر مؤثر می

گذاري مستقیم در رشد اقتصادي غیرمستقیم بر کاهش فقر  از طریق نقش سرمایه
گذاري مستقیم رمایهس  .باشدمی  رشد در کاهش فقريو تأثیر پذیرفته شده

گذاري داخلی، انتقال سرمایهاشت سرمایه و افزایش پس انداز و خارجی از طریق انب
هاي کارگران و تکنولوژي جدید، تشویق صادرات، افزایش اشتغال، آموزش و مهارت

   انتقال دانش مدیریت و سازماندهی به کشور میزبان و نیز کارآمدي بیشتر
  کشور میزبان خواهد شدي باعث رشد و توسعهقابتهاي داخلی در اثر رشرکت

و   تودارويبه عقیده  .)2003 هونگ، و 2007 تی ساي و هوانگ،، 2005 22،گائو(
 توسعه يتواند به کشورها در شکستن چرخهگذاري مستقیم می سرمایه23اسمیت

  .)2003 هونگ،( نیافتگی کمک کند
مد مالیاتی و در نتیجه گذاري مستقیم باعث افزایش درآهمچنین سرمایه

از طرف دیگر  . خواهد شدهاي ضد فقر بیشتر شدن توان مالی دولت براي برنامه
ها سازد تا در زیرساختگذاري مستقیم دولت کشور میزبان را قادر میسرمایه
گذاري ها در مناطق گذاري بیشتري انجام دهد و در صورتی که این سرمایهسرمایه

هاي اثرات خارجی و سرریز که بنگاه .  کاهش خواهد یافتفقیر انجام پذیرد فقر

                                                        
21 Hoa 
22 Gao 
23 Todaro and Smith 
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 داشته باشند نیز 25یا عمودي 24صورت افقیههاي داخلی بتوانند بر بنگاهخارجی می
  گذاري مستقیم در کشورهاي درحال توسعه از جمله منافع بسیار مهم سرمایه

   .)2002 ،هوا(باشند می
از طریق افزایش اشتغال و کاهش گذاري مستقیم بر فقر اثر مستقیم سرمایه

 افزایش تقاضا براي نیروي کار و کاهش بیکاري يتعداد افراد زیر خط فقر در نتیجه
ثیري أگذاري مستقیم بر فقر از طریق تدر واقع اثر مستقیم سرمایه . گرددظاهر می

تی ساي  و 2003 26هونگ،(است که بر توزیع درآمد در کشور میزبان خواهد داشت 
  .)2007 نگ،و هوا

گذاري مستقیم بر فقر به عوامل بسیار هونگ عقیده دارد که اثر سرمایه
هاي داخلی یک کشور، ساختار بازار کار و محیط اقتصادي زیادي از جمله سیاست

  این احتمال وجود دارد که   .)2003هونگ، ( ر میزبان بستگی داردکشو
راي فقرا ایجاد نکند، زیرا یم بصورت مستقهگذاري مستقیم هیچ منافعی را بسرمایه
کنند که گذار خارجی نیروهاي کاري ماهر را استخدام میهاي سرمایه بنگاهمعموالً

 حتی ممکن است  . و بنابراین هیچ اثري بر فقر نخواهد داشتاین افراد فقیر نیستند
گذاري مستقیم موجب افزایش بیکاري و فقر در کشور در برخی از موارد سرمایه

هاي تواند با خارج کردن بنگاهگذاري مستقیم میبراي مثال سرمایه . ان گرددمیزب
 رقابت و در نتیجه افزایش بیکاري کارگران محلی، فقر را يمحلی کوچک از صحنه

  .)2002هوا، ( افزایش دهد
  
  بررسی تأثیر تورم و مخارج دولتی بر فقر -3-5

ه افرادي با درآمدهاي ثابت و یا شاغل ویژه دلیل تأثیر بر قدرت خرید افراد بتورم به
 . ا فقیر هستند، تأثیر قابل توجهی بر فقر داردهاي غیر رسمی که اکثرًدر بخش

ه استرلی و فیشر عقیده دارند که تورم یک مالیات بیرحمانه از فقراست، زیرا فقرا ب
لی که هاي درآمدي توانایی مقابله با شرایط تورمی را ندارند، در حادلیل محدودیت

توانند با این شرایط مقابله کنند و یا دلیل دسترسی به منابع مالی میثروتمندان به
                                                        

شوند که در اثر انتشار مهارت، تبلیغات، کنترل کیفیت محصوالت و ات سرریز افقی وقتی ظاهر میاثر 24
 .کنند رقابت ایجاد شودهاي خارجی به داخلی که همان محصوالت را تولید میمدیریت از بنگاه

 داخلی که هايهاي خارجی به بنگاهها از بنگاهاثرات سرریز عمودي مربوط به وضعیتی است که مهارت 25
 . هاي خارجی هستند منتشر شود محصوالت بنگاهي نهاده آنها و یا فروشندهيعرضه کننده

26 Hong 
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 آنها عقیده دارند که تورم به فقرا آسیب بیشتري نسبت به  .حتی از آن سود ببرند
  .)2000 27،استرلی و فیشر( رساندثروتمندان می

تواند اثر منفی بر اند که تورم زیاد میاز طرفی مطالعات بسیاري نشان داده
 . رشد اقتصادي داشته باشد که از این طریق نیز آثار منفی تورم به فقرا خواهد رسید

 کاالها يهاي باال سبب افزایش قیمت تمام شدهعالوه استمرار تورم با نرخبه
شود که این امر موجب کاهش توان رقابتی این کاالها منجمله کاالهاي صادراتی می

کاهش صادارت نیز بر  . انی و در نتیجه کاهش صادارت خواهد شددر بازارهاي جه
  .گذارداشتغال، رشد اقتصادي و در نتیجه فقر اثر معکوس می

 ه بهاي دولت روي تأمین اجتماعی معموالًویژه هزینهه  دولتی و بمخارج
 کاالهاي عمومی، تورهاي امنیت اجتماعی و توزیع يدلیل اهمیت آنها در تهیه

تی ساي و ( گیرندیها به سمت فقرا مورد توجه قرار ممدها و داراییمجدد درآ
هاي خود را صرف ایجاد که دولت هزینه در صورتی .)2 ص ،2007 هوانگ،

  ویژه در مناطق فقیر و روستایی نماید، ههاي اقتصادي و اجتماعی بزیرساخت
ها از طریق تأثیر بر هرچند این هزینه . تواند تأثیر چشمگیري بر فقر داشته باشدمی

  . باشندرشد اقتصادي نیز بر فقر مؤثر می
  

   ساختار الگو-3-6
شود می با توجه به مطالبی که در قسمت مبانی نظري عنوان شد، این نتیجه حاصل

گذاري مستقیم خارجی با فقر که بازبودن اقتصاد نسبت به تجارت جهانی و سرمایه
و  )2004(  با استفاده از مطالعات دالر و کري از این رو در این تحقیق .مرتبط است

براي بررسی اثر بازبودن بر فقر از الگوي زیر استفاده ) 2007( تی ساي و هوانگ
  28:خواهد شد

  

                                                        
27 Esterly and Fisher 

عنوان متغیرهاي کنترل و براي هاي رشد نیز بههاي بازبودن سایر مؤلفهدر این الگو عالوه بر شاخص 28
طور غیر  متغیرها از طریق اثري که بر رشد اقتصادي دارند به هریک از این .اندتصریح بهتر مدل آورده شده

 ضریب رشد اقتصادي يوسیلههمستقیم بر فقر تأثیر خواهند داشت، که با توجه به الگو این اثر غیرمستقیم ب
 . دادب خود متغیرها در این الگو اثر مستقیم آنها را بر فقر نشان خواهدی اما ضرا .مشخص خواهد شد
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راد عنوان افهب) چهار دهک پایین جمعیت(  درصد پائینی توزیع درآمد40که در آن 
 درآمد لگاریتمنشانگر  plnyي فوق، در رابطه.  فقیر در نظر گرفته شده است

ه در درآمد متوسط جامعه ضرب سهم درآمدي این گرونسبت حاصل( متوسط فقرا
تولید ناخالص (  لگاریتم درآمد متوسط جامعهlnGDPP، )0/ 4 عدد تقسیم بر

 لگاریتم lnTRG، )بر فقر حقیقی براي بررسی اثر رشد اقتصادي يداخلی سرانه
 به به تولید ناخالص داخلی) مجموع صادرات و واردات( نسبت حجم تجارت خارجی

 لگاریتم نسبت lnFDIG ،عنوان شاخص بازبودن اقتصاد نسبت به تجارت خارجی
دن به عنوان شاخص بازبوسرمایه گذاري مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی 

 مخارج لگاریتم نسبت lnGOV ،اقتصاد نسبت به سرمایه گذاري مستقیم خارجی
  دولتمخارج لگاریتم نسبت lnGOVT، صرفی دولت به تولید ناخالص داخلیم

 لگاریتم شاخص قیمت lnCPI ،مصرفی دولتمخارج روي تأمین اجتماعی به 
  . است جزء خطاte و مصرف کننده

 متغیر مجازي که براي بررسی آثار 57Dumدر تخمین این الگو از متغیر مجازي 
 مقدار یک و براي بقیه 68 تا 57هاي جنگ و انقالب آورده شده است، که براي سال

  ي مربوط به  متغیر مجازDumFDI همچنین . ها مقدار آن صفر استسال
ترین گذاري مستقیم خارجی در ایران به پایین که میزان سرمایه70 تا 60هاي سال

ها مقدار آن ها مقدار یک و براي سایر سالکه براي این سال . حد خود رسیده است
  . صفر است

  
   نتایج تجربی-4

در این تحقیق ارتباط متغیرهاي تابع درآمد متوسط فقرا، در یک الگوي خود 
 این روش این  مزیت . مورد بررسی قرار گرفته است29، توزیعیهايبازگشت با وقفه

توانند بدون نگرانی در هاي تجمعی صفر و یک، میاست که متغیرهاي داراي مرتبه
 استفاده از این روش همچنین امکان بررسی همزمان رفتار . کنار یکدیگر قرار گیرند

                                                        
29 Auto Regressive Distributed Method(ARDL) 
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 مراحل برآورد الگو به ترتیب  30.سازدمی را میسر دتمدت و بلندمپویاي کوتاه
تجمعی و پس از آن برآورد  هميهاي ایستایی و تعیین درجهشامل انجام آزمون

هاي تشخیصی مربوط به آن، هاي توزیعی و آزمون با وقفهبازگشتلگوي خود ا
رآورد ضرایب بلندمدت، برآورد  تعادلی بلندمدت و پس از آن بيآزمون وجود رابطه

ي مراحل با کلیه  . پارامترهاستآزمون ثبات ساختاري تصحیح خطا و انجام بیضرا
  .استفاده از نرم افزار مایکروفیت انجام گرفته است

  
  هاي توزیعی  برآورد الگوي خودبازگشت با وقفه-4-1

اولین گام براي برآورد الگوي مورد نظر بررسی ایستایی متغیرهاي مورد استفاده در 
هاي دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته بر روي بدین منظور آزمون  .باشدالگو می

ر به غیر از متغیست که  انتایج این آزمون حاکی از آن  .متغیرها انجام شده است
که در سطح ایستا و در نتیجه ) lnCPI(لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده 

)0(I ي اول آنها ایستا اما تفاضل مرتبهبوده نمتغیرها در سطح ایستاسایر  باشد،می 
 نتایج برآورد الگوي  31.باشندمی I)1 (ي یک یانابراین هم جمع از مرتبهو ب

هاي را طی سالهاي توزیعی مربوط به تابع درآمد متوسط فق با وقفهخودبازگشت
 تمام )1(  بر اساس جدول 32. آورده شده است)1(  در جدول1385 -1355

متغیرهاي لگاریتم نسبت مخارج دولتی روي تأمین اجتماعی به جز متغیرها به
مخارج مصرفی دولت، لگاریتم نسبت سرمایه گذاري مستقیم خارجی به تولید 

ي صفر ناخالص داخلی و لگاریتم نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی با وقفه
ریتم نسبت بنابراین متغیرهاي لگاریتم تولید ناخالص داخلی، لگا . معنادار هستند

                                                        
ي ها به خوبی تصریح شده باشند، تخمین زنندهاند که در این روش، اگر وقفه پسران و شین نشان داده30

هاي کوچک از اریب کمتر و کارایی بیشتري حداقل مربعات، داراي توزیع نرمال بوده و براي حجم نمونه
دلیل داشتن توانایی در جداسازي متغیر وابسته و هاي توزیعی ، بههروش خودبازگشت با وقف.  برخوردار است

شود عالوه بر این مشکالت ناشی از متغیر حذف شده و توضیحی، با مشکل درونزایی مواجه نمی
  .)Siddiki, 2000( کند خودهمبستگی را رفع می

رده نشده است اما این نتایج نزد  به دلیل محدودیت فضا در مقاله آوایستاییهاي جداول مربوط به آزمون 31
 .ن موجود استامحقق

 الگو اسـتفاده شـده   ي بهینهيبا توجه به کوچک بودن حجم نمونه از معیار شوارتز بیزین در انتخاب وقفه   32
رود، این معیار به متغیرهـاي لگـاریتم    آزادي کمتري از دست می    يزیرا با استفاده از این معیار درجه       . است

 و بـه سـایر   1 ي خارجی به تولید ناخالص داخلی و لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه وقفـه             نسبت تجارت 
 . صفر داده استيمتغیرها وقفه
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مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی و لگاریتم نسبت تجارت به تولید 
 معنادار و داراي اثر مثبت بر درآمد متوسط فقرا يناخالص داخلی با یک وقفه

ی بر درآمد اما متغیر لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده داراي تأثیر منف . هستند
گذاري مستقیم خارجی ومی جنگ و سرمایهمتغیرهاي موه . باشدمتوسط فقرا می

 در این جدول، مقدار  .باشندنیز معنادار و به ترتیب داراي ضرائب مثبت و منفی می
بیانگر قدرت باالي  2Rدار بودن کل مدل و ضریبي معنی نشان دهندهFي آماره

  .توضیح دهندگی مدل است
  

 ARDL )0،0،0،1،1،0( هاي توزیعیبازگشت با وقفهنتایج برآورد الگوي خود  :1جدول 
Lnyp متغیر وابسته 

 متغیر توضیحی ضریب انحراف معیار t ي آماره]سطح معناداري [
]013/0[762/1- 47/1 083/4- lnCPI 

]476/0[730/0- 021/0 015/0- lnFDIG 
]991/0[011/0- 039/0 665/4- lnTRG 

]011/0[818/2 036/0 103/0 )١-(lnTRG 
]000/0[312/18 068/0 025/1 lnGDPP 

]000/0[163/6- 085/0 529/0 )١-(lnGDPP 

]006/0[084/3 024/0 075/0 lnGOV 

]319/0[025/1 018/0 018/0 lnGOVT 

]000/0[718/7 321/0 483/2 C 
]000/0[650/5 002/0 014/0 T 

]005/0[193/3  018/0 059/0 57Dum 

]035/0[280/2- 013/0 030/0- DumFDI 

F(11,18)=  47/324  99/0=2R 99/0=2R 

  محاسبات تحقیق : مأخذ
                                                                                                            

هاي تشخیصی نقبل از برآورد ضرایب بلندمدت و الگوي تصحیح خطا، آزمو
ها در نتایج این آزمون . ستجهت اطمینان از صحت اعتبار الگو انجام گرفته ا

هاي گردد بر اساس آزمونطور که مالحظه می همان .آورده شده است) 2(جدول 
انجام گرفته الگو داراي مشکالت خودهمبستگی جمالت اختالل، فرم تابعی، نرمال 

  33.اهمسانی نبوده استنبودن جمالت اختالل و واریانس ن
                                                        

هاي مجموع انباشت پسماندهاي جهت بررسی ثبات ساختاري الگوي درآمد متوسط فقرا از آزمون 33
 استفاده شده (CUSUMSQ) و مجموع انباشت مربعات پسماندهاي برگشتی CUSUM) ( برگشتی

  .ن موجود استادلیل محدویت فضا آورده نشده است اما نتایج نزد محققه است، که ب
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  هاي تشخیصی آزمون:2 جدول
F version statistic LM version statistic آزمون 

  خود همبستگی سریالی 096/0[763/2)=1(CHSQ[ F)1و17=(724/1]207/0[
(seriacorrelion) 

  شکل تابعی 426/0[634/0)=1(CHSQ[ F)1و17=(367/0]553/0[
(functional form) 

 نرمال بودن CHSQ)2=(349/0]840/0[ ردغیر قابل کارب
(normality) 

  واریانس ناهمسانی 733/0[116/0)=1(CHSQ[ F)1و28=(109/0]744/0[
(Heteroscedasticity) 

  محاسبات تحقیق                                                                                                          : مأخذ
                                                                                                        

   تعادلی بلندمدت و برآورد الگوي بلندمدتي آزمون وجود رابطه-4-2
 همجمعی صفر و یک يکه متغیرهاي مورد استفاده از درجهبه این با توجه

 يي بلندمدت میان متغیرها از آزمون کرانهود رابطهبرخوردارند، براي بررسی وج
   34.استفاده شده است) 2001( پسران و دیگران

 تعادلی بلندمدت الگوي بلند مدت برآورد شده  يبا توجه به وجود رابطه
مان طور که  ه . گزارش شده است)3 (نتایج برآورد ضرایب بلندمدت جدول . است

 متغیرهاي لگاریتم شاخص قیمت، لگاریتم مدتب بلندیدهد ضراجدول نشان می
متغیرهاي نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه، 
نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی، متغیرهاي مجازي جنگ و سرمایه 

که متغیرهاي لگاریتم نسبت سرمایه گذاري مستقیم معنادار هستند، در حالی
ارجی به تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج دولتی روي تأمین گذاري مستقیم خ
  .هاي مصرفی دولت معنادار نیستنداجتماعی به هزینه

  
  
  

                                                        
  . جدول مربوط به این آزمون به دلیل محدودیت فضا آورده نشده است اما نتایج نزد محققان موجود است34

دست آمده است، که از ه ب 815/14 در آزمون کرانه برابر با Fي  آماره:باشدمون بدین شرح مینتایج این آز
ي صفر  بنابراین فرضیه .بزرگتر است% 1  بحرانی پسران و همکارانش، در سطح خطاييحد باالیی آماره

ي رد شده و فرضیه% 99و در سطح اطمینان گي تعادلی بلند مدت بین متغیرهاي المبنی بر نبود رابطه
  .شود میپذیرفته)  تعادلی بلندمدتيوجود رابطه(مقابل 
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  نتایج برآورد ضرایب بلندمدت: 3 جدول

  محاسبات تحقیق                                                                                                          : مأخذ
  

دست آمده براي هب بیتوان گفت با توجه به ضرابراي تفسیر نتایج می
فی دولت به تولید ناخالص داخلی که به متغیرهاي نسبت تجارت و مخارج مصر

 هستند، افزایش یک درصدي هریک از دو متغیر مذکور، منجر 07/0 و 1/0ترتیب 
 .  درصدي درآمد متوسط فقرا خواهد شد07/0 درصد و 1/0به افزایش به ترتیب 

دست آمده است که نشان ه  ب7/0ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نیز عدد 
 7/0افزایش یک درصدي تولید ناخالص داخلی سرانه درآمد متوسط فقرا دهد با می

 ضریب متغیر شاخص قیمت مصرف کننده نیز معنادار و  .یابددرصد افزایش می
دهد با افزایش یک درصدي دست آمده است که نشان میه  ب-830/4برابر با عدد 

  .یابد درصد کاهش می8/4 درآمد متوسط فقرا يشاخص قیمت مصرف کننده
  دست آمده است که نشان ه  و معنادار ب05/0ضریب متغیر موهومی جنگ نیز 

 ضریب منفی و معنادار  .دهد جنگ اثر منفی بر درآمد متوسط فقرا نداشته استمی
 60هاي گذاري مستقیم خارجی بیانگر آن است که طی سالمتغیر موهومی سرمایه

ران حاکم بوده است، درآمد متوسط  که وضعیت خروج سرمایه بر اقتصاد ای72تا 
  .فقرا کاهش یافته است

  
  
  

 lnypمتغیر وابسته 
 متغیر توضیحی ضریب انحراف معیار tي آماره ]سطح معناداري[

]013/0[762/2- 478/1 083/4- lnCPI 

]475/0[730/0- 0211/0 015/0- lnFDIG 
]007/0[046/3 0337/0 102/0 lnTRG 

]000/0[313/11 0640/0 724/0 LnGDPP 
]006/0[084/3 0246/0 759/0 LnGOV 

]319/0[025/1 0183/0 018/0 LnGOVT 
]000/0[718/7 321/0 483/2 C 

]000/0[650/5 0025/0 014/0 T 
]005/0[193/3 018/0 059/0 57Dum 

]035/0[280/2- 013/0 030/0- DumFDI 
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  35برآورد الگوي تصحیح خطا -4-3
مدت بین متغیر ها، مدل تصحیح خطاي مربوط به ي بلندپس از تأیید وجود رابطه
 خطاي مربوط به رگرسیون هم تجمعی با يیعنی جمله . الگو برآورد خواهد شد

 اول سایر يتوضیحی در کنار تفاضل مرتبهعنوان متغیر  زمانی بهيیک وقفه
ب الگو یمک روش حداقل مربعات معمولی، ضرامتغیرها قرار گرفته و سپس به ک

 الگوي تصحیح خطا نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر  .شودمی برآورد
   .دهدتعادلی بلندمدت آنها ارتباط می

  
  نتایج برآورد الگوي تصحیح خطا: 4جدول 

 dlnyp : وابستهمتغیر
 متغیر توضیحی ضریب انحراف معیار tي آماره ]سطح معناداري[

]077/0[839/1 845/0 083/4- dlnCPI 
]008/0[890/2- 184/0 015/0- dlnFDIG 
]011/0[718/2 358/0 466/0- dlnTRG 
]036/0[202/2- 637/0 254/1 dlnGDPP 
]008/0[866/2- 0954/0 075/0 dLnGOV 
]071/0[822/1 161/0 018/0 dLnGOVT 
]017/0[562/2- 003/0 483/2 dC 
]401/0[583/0- 029/0 014/0 dT 
]000/0[595/7- 031/0 059/0 57dDum 

]365/0[921/0 032/0 030/0- dDumFDI 

NONE 00/0 000/1- )1-(ECM 

 هاي آماريونآزم F 96/0=2R 98/0=2R)=10و16=(12/82]000/0[

  محاسبات تحقیق                                                                                                          : مأخذ
  

 ECM)-1(  تصحیح خطايدهد ضریب جمله نشان می)4(که نتایج جدول چنان
 تعادلی يانحراف از رابطهي آن است که  برآورد شده است که نشان دهنده-1برابر 

  معنادار99/0 ضریب تصحیح خطا نیز در سطح اطمینان  .بلندمدت وجود ندارد
  . باشدمی

  
  
  

                                                        
35 Error Correction Model (ECM) 
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  خالصه و نتیجه گیري -5
گذاري مستقیم این مقاله، به بررسی تأثیر بازبودن اقتصاد نسبت به تجارت و سرمایه

 . پردازد می1385 - 1355ي زمانی و رشد اقتصادي بر فقر در کشور ایران طی دوره
شاخص قیمت مصرف : متغیرهاي توضیحی مورد استفاده در این مقاله عبارتند از
گذاري مسقیم خارجی کننده، تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت تجارت و سرمایه

به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی و 
 براي برآورد دولتن اجتماعی به مخارج مصرفی نسبت مخارج دولت روي تأمی

ارائه شده ) ARDL( هاي توزیعی با وقفهبازگشتگوي مربوطه از یک الگوي خودال
ي تعادلی  وجود رابطه، نتایج .استفاده گردید) 2001(توسط پسران و دیگران 

   و متغیرهاي توضیحی را نشان )شاخص فقر( بلندمدت بین درآمد متوسط فقرا
  .دهدمی

در ) رشد اقتصادي( معنادار و مثبت بودن ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه
دهد که رشد اقتصادي در کوتاه مدت و الگوهاي کوتاه مدت و بلندمدت نشان می

که مقدار عددي این ضریب در  اما با توجه به این .دهدبلندمدت فقر را کاهش می
یجه گرفت که در کوتاه مدت رشد توان نت است می1 برابر با کوتاه مدت تقریباً

تأثیر است، زیرا هر میزان افزایش رشد موجب افزایش درآمد اقتصادي بر نابرابري بی
 در بلندمدت مقدار عددي  .شودبه همان میزان می)  درصد پایین40( متوسط فقرا
 بیانگر آن است که در 1 است، که کمتر بودن این مقدار از عدد 7/0این ضریب 

دهد، زیرا با افزایش رشد، درآمد فقرا رشد اقتصادي نابرابري را افزایش میبلندمدت 
طور نسبی در مقایسه با ه و خانوارهاي فقیر بیابدبه میزان کمتري افزایش می

 افزایش در نابرابري موجب شده  .انددیگران از رشد اقتصادي کمتري منتفع شده
 يود، زیرا رشد اقتصادي با فقر رابطهاست تا از تأثیر رشد اقتصادي بر فقر کاسته ش

توان گفت اتخاذ به همین دلیل می .  دارد مثبتيمنفی و نابرابري با فقر رابطه
هاي ترکیبی شامل رشد و تعدیل در نابرابري در کاهش بیشتر فقر و سیاست

  .افزایش سهم فقرا از رشد اقتصادي مؤثرتر خواهد بود
بت تجارت خارجی به تولید ناخالص معنادار بودن ضریب مثبت متغیر نس

دهد که بازبودن تجاري عالوه بر اثر مثبت بر رشد اقتصادي و در داخلی نشان می
 . طور مستقیم نیز بر کاهش فقر تأثیر داشته استنتیجه کاهش فقر از این طریق، به

زیرا معنادار و مثبت بودن این ضریب بیانگر آن است که بازبودن تجاري از طریق 
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باعث افزایش درآمد متوسط آنها و در )  درصد پایین40( ایش سهم درآمدي فقراافز
 لذا با توجه به این نتایج  . مورد بررسی شده استينتیجه، کاهش فقر طی دوره

دولت باید در برداشتن موانع تجارت آزاد در ایران و نیز عضویت در سازمان تجارت 
اگرچه موفقیت بیشتر در این زمینه   .عمل آوردههاي الزم را بجهانی پیگیري

  هاي اقتصادي و هاي تکمیلی، نهادسازي و بهبود زیرساختنیازمند سیاست
  .باشدهاي اجتماعی میحمایت

گذاري مستقیم خارجی هم در الگوي کوتاه ضریب متغیر مربوط به سرمایه
م گذاري مستقی بنابراین سرمایه. مدت و هم در الگوي بلندمدت بی معنی است

خارجی در ایران تنها از طریق رشد اقتصادي حاصل از آن می تواند در کاهش فقر 
معنی شدن ضریب این متغیر در الگو بیانگر آن است که این زیرا بی . مؤثر باشد

صورت مستقیم بر تأثیر بوده است و در نتیجه نتوانسته به متغیر بر توزیع درآمد بی
توان براي این مطلب عنوان کرد سهم بسیار  مییکی از دالیلی که  .فقر مؤثر باشد
گذاري مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی ایران است، این کوچک سرمایه
  چرایی این امر را  . هاي اخیر کاهش چشمگیري نیز یافته استسهم در سال

توان در شرایط خاص سیاسی، نوسانات نظام ارزي و قوانین مربوط به سرمایه می
گذاري مستقیم از طرفی بیشترین حجم سرمایه . ارجی جستجو کردگذاري خ

ها در صنایع نفت و گاز هستند، که با توجه به گذاريخارجی در ایران شامل سرمایه
اند اثر هایی نتوانستهگذاريها چنین سرمایهگونه فعالیت سرمایه بر بودن این

توجه به فراوانی نیروي کار در مستقیم بر اشتغال و نابرابري داشته باشند، زیرا با 
ن اثر گذار باشند، لذا بیشتریتوانند بر نابرابري اثرهاي کاربر میگذاريایران سرمایه

  . در رشد اقتصادي ظاهر شده استسرمایه گذاري مستقیم خارجی
دهند که مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و همچنین نتایج نشان می

دهد که در راستاي مبارزه با فقر مطلب نشان می این  .معناداري بر کاهش فقر دارد
ي کاالهاي عمومی و تورهاي امنیت ها و تهیهها در ایجاد زیرساختمداخله دولت

اجتماعی داراي اهمیت است، اما ضریب متغیر مربوط به مخارج دولتی بر تأمین 
ي  معنادار نبودن ضریب متغیر مخارج دولتی بر رو .باشداجتماعی معنادار نمی

صورت هها بگونه هزینه ایندهد که احتماالًتأمین اجتماعی و بهزیستی، نشان می
توان دلیل احتمالی دیگري که می . اندگیري درست مصرف نشدهصحیح و با هدف

ها براي این نتیجه عنوان کرد این است که، با توجه به این که بیشتر این هزینه
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شوند، به دلیل اندك دگی و معلولیت میهاي بازنشستگی، از کار افتاصرف بیمه
ها از سوي این افراد نتوانسته آنها را به باالي بودن میزان آنها، دریافت این هزینه

  . خط فقر منتقل نماید
دهد که ها در بلندمدت نشان میمعنادار شدن ضریب منفی شاخص قیمت

 تورم  .گرفته استاثر منفی تورم بر فقر توسط نتایج این تحقیق مورد تأیید قرار 
هاي خصوص افراد کم درآمد و شاغل در بخشبدلیل کاهش قدرت خرید افراد، به

غیر رسمی نقش بسیار مهمی در افزایش نابرابري و فقر دارد، بر این اساس و بر 
ها مبناي نتایج حاصل از این تحقیق مبارزه با تورم و ایجاد ثبات نسبی در قیمت

  .  مهمی در کاهش فقر داشته باشدتواند تأثیرتوسط دولت می
همچنین ضریب متغیر موهومی جنگ مثبت و معنادار شده است که نشان 

 مردم از اثرات اقتصادي سوء جنگ يدهد در دوران جنگ با تالش دولت، عامهمی
ضریب  . اند و دولت توانسته است در این زمینه موفق عمل کنددور نگه داشته شده

  گذاري مستقیم خارجی منفی و معنادار است که نشان متغیر موهومی سرمایه
 که وضعیت خروج سرمایه بر اقتصاد ایران حاکم 72 تا 60هاي دهد در طی سالمی

  . بوده است فقر افزایش یافته است
هاي سیاستگذاري مناسب که یکی از اهداف مقاله پیشنهاد توصیهنظر به این

  : هاي متعددي را عنوان نمودیهتوان توصاست، با بررسی نتایج حاصله می
با توجه به تأثیر مثبت آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي و فقر الزم است دولت  - 1

سیاست برداشتن موانع تجارت آزاد و نیز عضویت در سازمان تجارت جهانی را 
ها و نهادهاي  موفقیت در این زمینه ایجاد زیرساختياگرچه الزمه . پیگیري نماید

هاي اجتماعی براي توان به افزایش حمایتعنوان مثال میباشد، که بهمیمتناسب 
 همچنین دسازي در کوتاه مدت متضرر شوند،اقشاري که ممکن است در اثر آزا

  . هاي مختلف، اشاره نمودهاي نسبی کشور در زمینهتعیین و تقویت مزیت
هاي مایههاي تشویقی دولت در جهت جذب سرها و سیاستافزایش حمایت - 2

خصوص در صنایع کاربر براي جذب نیروي کار فراوان در ایران دولت هخارجی ب
گذاري در ایران به سرمایه گذاران خارجی از هاي سرمایهتواند با معرفی جذابیتمی

هاي تخصصی در این زمینه، تأمین امنیت ها و همایشطریق برگزاري نشست
ادي و سیاسی، تسهیل قوانین مربوط به گذاري، ایجاد فضاي باثبات اقتصسرمایه

  .  هاي مؤثري در این زمینه برداردسرمایه گذاري خارجی گام
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  تالش دولت در راستاي کارآمد سازي مخارج تأمین اجتماعی و بهزیستی - 3
هاي ترکیبی شامل رشد و تعدیل در نابرابري براي کاهش فقر، با اتخاذ سیاست - 4

هاي جامعه هستند، لذا ن درآمدي از فقیرترین گروههاي پاییتوجه به این که دهک
ها به سمت شناسایی دقیق این افراد و توزیع مجدد درآمدها و هدفمند سازي یارانه

هاي این گروه، هاي اشتغال همراه با افزایش مهارت و تواناییآنها، ایجاد زمینه
  دولت هاي مدافع رشد اقتصادي از وظایف اصلی همزمان با پیگیري سیاست

  . باشدمی
 هها ب خدمات عمومی و ایجاد زیرساختي تداوم و بهبود نقش دولت در ارائه- 5

  خصوص در مناطق فقیر کشور 
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