
 

  بررسي رابطه رشد اقتصادي و فقر با رويكرد كششي فقر در ايران
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 رشد اقتصادي / نابرابري / فقر 

  چکيده 
ين رشد اقتصادي و فقر انجام شده است که طـي           اخيراً تحقيقات متعددي در زمينه رابطه ب      

شـود   آيا رشد اقتصادي شامل فقرا مـي : اند كه آن اقتصاددانان به دنبال پاسخ به اين سئوال بوده       
يا اينکه اثر اصلي رشد به وسيله ثروتمندان جذب شده و به مقدار کمتري افراد کم درآمـد را                 

ر رشد اقتصادي بر كاهش فقـر بـا توجـه بـه             کند؟ در اين تحقيق سعي شده است تأثي        منتفع مي 
دهـد كـه طـي       نتـايج نـشان مـي     . كشش فقر نسبت به رشد اقتصادي مورد بررسـي قـرار گيـرد            

هاي مورد مطالعه تغييرات رشد اقتصادي در ايران اثر چنداني بر شاخص فقر و كشش فقر        سال
 و عالوه بـر رشـد   نداشته است و همچنين شاخص فقر از لحاظ كششي مقدار ثابتي نبوده است    

اقتصادي به عوامل ديگري مانند نابرابري اوليه بستگي دارد، به طوريكه طبق محاسـبات انجـام            
دار اسـت امـا اثـر نـاچيزي بـر شـاخص        شده ضريب رشد توليد ناخالص داخلي هر چند معنـي      

 درصـدي رشـد     يـك سرشمار فقر دارد، در صورتي كه ساير متغيرها ثابت بمانند، بـا افـزايش               
كند كه بسيار ناچيز   درصد تغيير مي۰۰۶/۰يد ناخالص داخلي، شاخص سرشمار فقر حدود       تول
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در صورتي كه كشش شاخص فقر نسبت به متغير رشد اقتصادي برآورد شود، بـه دليـل            . است
كـه ايـن    ناچيز بودن ضريب متغير مذكور، ضريب كشش به دست آمده ناچيز است به طـوري           

هـا نيـز    رود در ديگـر سـال   برآورد شد كه انتظـار مـي  ) ‐۰۴/۰( معادل  ۱۳۷۲ضريب براي سال    
در نتيجه با تغيير روند رشد اقتصادي، شاخص سرشـمار فقـر در             . وضعيت مشابهي حاكم باشد   

  .گيرد كشور چندان تحت تأثير قرار نمي
به طوري . نابرابري اثري قابل مالحظه بر تشديد شاخص فقر دارد چنين متغير مربوط به   هم
 درصـد افـزايش يابـد، شـاخص        يـك ات ساير متغيرها در صـورتيكه ضـريب مربوطـه           كه با ثب  

ثير قـرار   يابد كه در سطح وسيعي متغير وابسته را تحت تأ          درصد افزايش مي   ۵۴/۳سرشمار فقر   
  .دهد مي

  
 .JEL: O 47, I 31, I 32, I 38بندي  طبقه
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 مقدمه

ر به رشد اقتصادي همـراه      ، گرايش كشو  ۱۳۵۷در ايران پيروزي انقالب اسالمي در سال        
هـاي پـنج سـاله توسـعه      با عدالت اجتماعي را در پي داشت كه بر اين اساس عالوه بر برنامـه            

از آن  . برخي اقدامات حمايتي ديگر براي مقابله با فقـر نيـز طراحـي شـد و بـه اجـرا درآمـد                     
رتباطـات  توان به تأمين امکانات آموزشي، بهداشتي، آب آشاميدني سالم، بـرق و ا              مي جمله

علـي  . ، خدمات سازندگي و ترويجي بـراي روسـتاها اشـاره کـرد            )مخابراتي و حمل و نقل    (
 ۴۳صورت گرفته در جهت از بين بردن فقـر و علـي رغـم اينکـه اصـل      هاي  رغم تمام تالش  

قانون اساسي جمهوري اسالمي که بر ريشه کني فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انـسان     
انجـام  هـاي     ي با حفظ آزادگي تأکيد کرده است، بسياري از بررسـي          در جريان رشد اقتصاد   

دهد که خانوارهـاي ايرانـي طـي دو دهـه گذشـته بـه شـدت تحـت فـشارهاي               شده نشان مي  
مهـم  هـاي   اقتصادي بوده اند، به نحوي که امروز فقـر در ايـران بـه صـورت يکـي از چـالش            

  .اقتصادي، اجتماعي و سياسي قابل طرح است

  قيق پيشينه تح.۱
هـاي     و بـا ازديـاد ظرفيـت داده        ١ رشد خـوبي داشـته اسـت       ۱۹۹۰ دههاقتصاد جهاني طي    

توزيع درآمد تعدادي از کشورها زمينه انجام مطالعات و آزمايشات تجربي مناسبي را فراهم              
 ٢دت و راواليـون . گـردد  در ذيل به طور مختصر به برخي از اين تحقيقـات اشـاره مـي           . آورد

ابداع کردند، بـا اسـتفاده از   " اثر رشد"زيه تغييرات در فقر به سمت يک  يک روشي براي تج   
دريافتند که بيشترين قسمت تغييرات مـشاهده شـده در فقـر اثـر             ها     آن هاي هند و برزيل    داده

نه فقـط     درصد پايين جامعه را در نظر گرفتند،       ۲۰ درآمدهاي   ٣وايت و اندرسون  . رشد است 
  .باشد به تغييرات توزيع درآمد عامل مهمتري ميفقرا، و دريافتند که رشد نسبت 

دوره زماني ميان کشوري انجام شده است،      هاي    بخشي از مطالعات بر اساس مقايسه داده      
  هايي اطالعـات مـورد نيـاز بـراي تحليـل رشـد، فقـر و سـطح نـابرابري خـانوار را                 چنين داده 
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ي دريافتند که افزايش در درآمـد       هاي زمان  هاي مبني بر داده    تحليل. دهند به تفصيل شرح مي   
تـرين مطالعـات انجـام     يکي از مهـم  .هاي فقر وابسته است متوسط به طور قوي با کاهش نرخ      

ايـن  . باشد  مي ١گرفته در زمينه بررسي اثرات رشداقتصادي و نابرابري بر فقر توسط هلتبرگ           
هـاي    قر طـي سـال    تحقيق با انتخاب کشورهاي موزامبيك به دليل دارا بودن باالترين سطح ف           

 و ۱۹۹۰مورد مطالعه، ويتنام به دليل توزيع مساوي درآمدها و کـاهش سـريع فقـر طـي سـال          
آفريقاي جنوبي به دليل دارا بودن درجه بـاالي نـابرابري صـورت گرفتـه اسـت و بـا فـرض                      

 و محاسبه كـشش رشـد بـراي    GDPتوزيع درآمد ثابت و سهم ثابت درآمد خانوار نسبت به           
تـا درصـد    )  درصد فقيرنـد   ۹۹جايي كه   (قر مصنوعي از نخستين درصد      يك محدوده خط ف   

كـه  (به كشش هايي دست يافته است       ) جايي كه تنها يك درصد فقير وجود دارد       (نود ونهم   
كه براي يك توزيع درآمد معين، مقدار مطلـق كـشش    )  است  نشان داده شده   )۱(جدول  در  

داراسـت بيـشترين مقـدار را در ميـان        فقر در ويتنـام كـه بيـشترين تـساوي توزيـع درآمـد را                
كشورهاي مورد بررسي داراست و آفريقاي جنوبي كه داراي بيشترين درجه نـابرابري ميـان               

. باشد، كمترين مقدار مطلـق كـشش فقـر را بـه خـود اختـصاص داده اسـت                   مي اين كشورها 
و . ٢سـد ر  مـي  وابستگي كشش فقر به توزيع درآمد در ويتنام بيشتر از ساير كـشورها بـه نظـر                

٣همچنين با توجه به يکي از اهداف توسـعه کـه توسـط           
DCA      تعيـين گرديـده اسـت كـه بـر 

ميزان رشد سرانه . به نصف تقليل يابد) ۲۰۱۵‐۱۹۹۰( سال   ۲۵اساس آن بايد فقر جهاني طي       
ساالنه مورد نياز براي دستيابي به چنين هدفي را براي کشورهاي مورد مطالعه بررسي نمـوده           

آيـا كـشورهاي مـورد    "ثابت به بيان و بررسي اين مطلب كه       هاي    اده از كشش  است و با استف   
  .پرداخته است"   سال هستند۲۵مطالعه قادر به برآوردن اين هدف طي 

  هاي رشد سرانه واقعي و مورد نياز جهت دست يافتن به تقليل فقر  نرخ‐۱جدول 
   سال۲۵به نصف طي 

  آفريقاي جنوبي  ويتنام  موزامبيك  
  ۸/۱  ۱/۱  ۱/۲  مورد نياز نرخ رشد 

  GDP) ۱۹۹۹ ‐ ۱۹۹۵(  ۰/۶  ۹۶/۵  ۴۳/۰نرخ رشد واقعي 
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 درصـد،   ۱/۱ درصد، ويتنام بـه      ۱/۲در اين تحقيق نشان داده شده است كه موزامبيك به           
.  درصد نرخ رشد سرانه واقعي جهت تحقق چنين هـدفي نيـاز دارنـد              ۸/۱آفريقاي جنوبي به    

ي نشان داده است كه دستيابي به اين هـدف بـراي   سوابق رشد گذشته كشورهاي مورد بررس    
رسد، اما آفريقاي جنوبي براي رسيدن بـه ايـن هـدف بـه       مي موزامبيك و ويتنام ميسر به نظر     

ايـن مطالعـه بـا    . نياز خواهد داشـت ) يا در هر دو   (پيشرفت قابل توجهي در نرخ رشد، توزيع        
  :رح زير دست يافته استهاي اين کشورها به نتايج حائز اهميتي به ش بررسي داده

اندازه کشش فقر توزيع بي طرفانه تغييرات در درآمد متوسط بـه موقعيـت مکـاني تعيـين        ‐۱
خط فقر بستگي دارد، بنابراين نبايد اين متغير در کشورهاي متفاوت به مثابه يـک مقـدار    

  .ثابت تلقي شود
کـه راواليـون در سـال       همانطور(کشش فقر به طور قوي با درجه نـابرابري ارتبـاط دارد،              ‐۲

 ). تأکيد کرد۱۹۹۷

اثـر  . و دوگانگي رشد و توزيـع درآمـد اشـتباه اسـت     " رشد در مقابل توزيع مجدد است     " ‐۳
رشد خود تابع درجه نابرابري است و رشد شرط الزم براي كـاهش فقـر اسـت و سـطح                    

  :نابرابري نيز مسئله بسيار مهمي است به همين دليل
 درآمد متوسـط، سـطح نـابرابري روي درجـه فقـر اثـر               براي هر سطح مشخصي از    ) الف

  .دارد
  .كشش رشد فقر اثر داردنابرابري به طور قوي بر) ب
  .نابرابري اوليه، به خصوص نابرابري در دارايي اثر منفي بر رشد دارد) ج

به همين دليل هلتبرگ استدالل كـرده اسـت كـه نـابرابري مـسئله بـسيار مهمـي اسـت و                      
هـا يـا حـداقل جلـوگيري از افـزايش آن را توصـيه               كاهش نابرابري مؤثر جهت   هاي    سياست

  .كند مي
هـاي    در داده اي     سال تحقيق نشان داده است كه بـه طـور متقاعـد كننـده              ۲۰در مجموع،   

درمـورد  . مقطعي، كشورهايي كه با درآمد سرانه و مصرف باالتر هستند، فقر كمتري دارنـد             
 اولـين كـساني بودنـد كـه     ١رنتون، اگنلو و لينكتوان گفت تو  ميتغييرات فقر در طول زمان    
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نشان دادند كه   ها     آن .هاي اقتصاد سنجي رشد و فقر كل در طول زمان را انجام دادند             تخمين
 به طور معني داري نسبت به     ۱۹۶۳اثر نشت رو به پايين رشد اقتصادي بر فقر در دوره بعد از              

ه نشت رو به پايين كاهش يافته اسـت          تقليل يافته است و نتيجه گرفتند ك       ۱۹۴۷‐۱۹۶۳دوره  
لذا به دليل اينكه اثر كاهش فقر رشـد اقتـصادي          . هاي آينده به پايان خواهد رسيد      و در دوره  

هـاي   درآينده عمدتا ناموفق خواهد بود، براي ريشه كن كردن فقر توجه مستقيم بـه خـانواده          
  . فقير مورد نياز است

 نظـر گرفـت، بـر اسـاس نتـايجي كـه وي بـه                 كشور را در   ۱۳ آمار   ۱۹۸۰ در سال    ١فيلدز
هـا     آن  كـشوري كـه در     ۳.  كشورافزايش يافت  ۳ كشور كاهش و در      ۱۰دست آورد فقر در     

در .افزايش يافته بود  ها     آن كاهش فقر وجود نداشته، كشورهايي بودند كه رشد اقتصادي در         
هـد، بعـضي    د هر حال، كشف اين مسئله كه رشد اقتصادي تقريبا همواره فقر را كـاهش مـي               

هاي جمعيتي با رشـد اقتـصادي        نه همه افراد و نه همه زير گروه       . شود اوقات به غلط تعبير مي    
  . دنشو ثروتمندتر نمي

   مباني نظري.۲

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هيجدهم ميالدي در كشورهاي اروپايي مطرح             
ـ                . گرديد ا تـصاحب كـشورهاي     فشار صنعتي شدن و رشـد فنـاوري در ايـن كـشورها تـوأم ب

ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقـب مانـده        
) يافتـه  يا توسعه (عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد، كشورهاي پيشرفته              

  ).نيافته يا توسعه(و كشورهاي عقب مانده 
 از اولـين مباحـث توسـعه اقتـصادي     توجه به مفهوم توسعه و تمايز آن بـا رشـد اقتـصادي     

. رشد اقتصادي مفهومي كمي است در حالي كه توسعه اقتصادي مفهومي كيفي است             . است
رشد اقتصادي داللت بر افزايش توليد يا درآمد ملي سرانه دارد، اما توسعه اقتصادي متضمن             

  .٢چيزي بيش از رشد اقتصادي است
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او معتقـد اسـت كـه       . دانـد  ن آزادي مـي    توسعه را مستلزم حذف منـابع اصـلي فقـدا          ١سن
توان به طور منطقي رشد اقتصادي را به عنوان هدف در نظر گرفـت، بلكـه توسـعه بايـد                  نمي

گـسترش  . برخـورداريم هـا    آنهـايي باشـد كـه مـا از        بيشتر متوجه ارتقـاي زنـدگي و آزادي       
تـر و آزادتـر       غنـي  نياز داريم نه تنهـا زنـدگي مـا را         ها     آن هايي كه براي ارج نهادن به      آزادي

تري باشيم و اراده خود را بـراي تعامـل           دهند كه افراد اجتماعي     مي كنند بلكه به ما امكان     مي
  .بريم، اعمال كنيم و تأثيرگذاري بر جهاني كه در آن به سر مي

ــه مباحــث اقتــصادي متخصــصان توســعه   درخــالل ســال هــاي اوليــه ورود واژه توســعه ب
كردند اگـر محـصول    گرفتند و فرض مي ي و فقر را ناديده مياقتصادي، مسائلي چون نابرابر  

 بـه بعـد   ۱۹۷۰ناخالص ملي سرانه افزايش يابد، رفاه همگان افزايش خواهد يافت، اما از دهه     
هايي در مورد توجه صرف به رشد اقتصادي به عنوان معيار توسعه مطرح شد و پـس                   نگراني

بـه دنبـال    . و نـابرابري معطـوف گرديـد      از آن توجه خاصـي بـه مـسئله توزيـع درآمـد، فقـر                
هاي ديگري   هايي براي به كارگيري درآمد سرانه به عنوان شاخص توسعه، شاخص           مخالفت

از جمله فقر و نابرابري در نظر گرفته شد و بر همين مبنا راهبردهـاي جديـدي بـراي توسـعه                     
  .٢مطرح گرديد
  ن رشـد و فقـر انجـام شـده اسـت           اخير تحقيقات متعددي در زمينه رابطه بي      هاي    طي سال 

آيـا رشـد اقتـصادي شـامل     : كـه انـد   که طي آن اقتصاددانان به دنبال پاسخ به اين سئوال بوده 
شود يا اينکه اثر اصلي رشد به وسيله ثروتمندان جذب شده و به مقدار کمتري افراد                 فقرا مي 

رار دارند کـه    کند؟ يک طرف اين بحث خوش بينان نسبت به رشد ق            مي کم درآمد را منتفع   
کننـد رشـد اقتـصادي فقـر مطلـق را کـاهش            مـي   اعتقاد دارند که بيان    ٣"نشت رو به پايين   "به  
دهد، به اين صورت که رشد در درآمدهاي متوسط به سود مردم فقيـر اسـت، در طـرف                    مي

رسد كه اينان    ديگر گروهي از اقتصاددانان بر اين باورند که منافع رشد اقتصادي به فقرا نمي             
باشند، به اين صورت که با افزايش درآمدهاي متوسط هم            مي ٤"رشد فقرزا "داران نظريه   طرف

انـد کـه رشـد اقتـصادي ممکـن       شوند و تأکيد کرده هاي بزرگي از مردم فقير مي      زمان گروه 
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بر طبق اين ديدگاه، زماني که کشورها سياست استراتژي توسعه را           . است فقرا را فقيرتر کند    
شوند که منابع کشور هدر    مي کنند، تنها باعث   هاي نسبي اجرا مي     مزيت بدون در نظر گرفتن   

 كـه بـر اثـر نـشت رو بـه پـايين رشـد                ٢ اندرسـون  ۱۹۶۴ در سال    ١.رفته و جامعه فقيرتر گردد    
كرد رشـد اقتـصادي بيـشتر بـه       ميارائه نموده كه بياناي    اقتصادي بر فقر اعتقاد داشت نظريه     

متعـددي بـا   هـاي   رشـد و توزيـع درآمـد بـه روش    . باشـند  ينفع خانوارهايي است كه فقير نم    
يکديگر ارتباط دارند و تأثيري که رشد در کاهش فقر دارد بستگي قاطع بـه نـابرابري اوليـه              

به عنـوان مثـال، پـروژه       . باشد  مي اين حقيقت آشکار اغلب به صورت يک چشم انداز        . دارد
 ثابت فقر و نرخ رشد بنـا نهـاده شـده          بر اساس کشش   ٤ و داالر و كولير    ٣فقر هانمر و ناسكلد   

محاسـبه کننـد کـه چگونـه     انـد   رسند زيرا نتوانسته  ميچنين طرح هايي به نتايج مبهمي  . است
  ٥.رشد کشش فقر به نابرابري اوليه و سطح توسعه يافتگي بستگي دارد

به هر حال ضرورت رشد براي مبارزه با فقر نبايد نادرست تفسير شـود بـه ايـن معنـا کـه                      
رشـد ابـزار   . شد تنها امر مهم است، رشد يک شرط الزم براي کاهش فقر است، نـه کـافي               ر

  تحقيقـات اوليـه در   ٦.باشـد  اما نابرابري نيز داراي اهميت مي مهمي براي مبارزه با فقر است،
.  بـود ٧مورد رابطه رشد اقتصادي و فقر تا حدود زيادي تحت تأثير نظريات سـيمون كوزنـت     

 ۱۹۹۵كـه در سـال      " رشد اقتصادي و توزيـع درآمـد      " خود تحت عنوان     وي در مقاله مشهور   
مقطعـي كـشورها    هـاي     سرانه و نابرابري درآمـد را داده      هاي    منتشر گرديد، رابطه بين درآمد    

وي دريافت كه اختالف نظرهاي زيادي ميان اقتـصاددانان در مـورد رابطـه بـين         . مطرح كرد 
کيب تجربي و تئوريک کار با اين درجـه از          رشد اقتصادي و فقر وجود دارد و جستجوي تر        

  . باشد  مياهميت بسيار ضروري
  ليـون بـر   اهـاي مقطعـي توسـط راو       رين آزمون رابطه درآمد ملـي و فقـر در داده          ت مستقيم

وي يك خط فقر قابـل مقايـسه در سـطح         .   انجام گرفت   ٨ليوناهاي چن، دت و راو     پايه داده 
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و )) ۱۹۹۵( سـال  ١روز در پايه قـدرت برابـري خريـد   مصرف سرانه يك دالر در  (المللي   بين
داد   مي  وي نشان  جنتاي.  كشور در حال توسعه را محاسبه كرد       ۳۶ براي   ٢شاخص سرشمار فقر  

  .كه رابطه مسلم منفي بين فقر يك كشور و متوسط سطح مصرف وجود دارد
٣المللي مانند  هاي بين  آژانس

USAD    يـادي را   المللي زمان و انـرژي ز       در جهت توسعه بين
 فقرا در كشورهاي در حال توسعه كرده و با اين سـئوال اصـلي مواجـه                 دصرف محاسبه تعدا  

كه بيانگر كـشش    " يابد؟ با يك نرخ رشد معين تعداد فقرا چه مقدار كاهش مي          : "اند كه  بوده
 ميليارد نفر وجـود دارنـد     ۱۵/۱بانك جهاني اخيراً تخمين زده است كه        . باشد  مي رشدي فقر 

  .كنند زندگي مي) روزانه يك دالر به ازاء هر نفر(المللي   فقر بيندستانداركه زير ا
) يا مـصرف  (در گذشته اغلب برآوردهاي سنتي كشش فقر، تغييرات در درآمد ميانگين            

تـري بـراي     متـداول هـاي     سولـيكن مقيـا   . گرفتند را به عنوان معيار رشد اقتصادي در نظر مي        
توانـد در    سـرانه كـه مـي   GDP ماننـد تغييـرات در   ،نـد وجـود دار  رشد اقتصادي   گيري    اندازه

تـوان تخمـين زد كـه بـا يـك درصـد               مي تحقيقات مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به آن         
يابـد كـه بيـانگر كـشش رشـد فقـر           مـي  تغيير در نرخ رشد معين مقدار فقر چه مقدار كاهش         

  . ٤باشد مي
ن اثرات تغييـرات رشـد اقتـصادي بـر     از نظريات فوق به تخميگيري  بهرهتحقيق حاضر با  

فقر پرداخته است و همچنين با توجه به اثر ناچيز رشد اقتصادي بر فقـر، نـابرابري وارد مـدل                
  .گرديده است

  مفهوم فقر. ۲‐۱

انجـام شـده،    هـاي     به دليل ماهيت پيچيده و چند بعدي فقر، در منابع موجـود و پـژوهش              
 مقولـه فقـر   ٥اما همه به نـوعي بـه هنجـاري بـودن      . تعاريف متفاوتي براي فقر ارائه شده است      

تـوان فقيـر را از غيرفقيـر جـدا            مـي  تأكيد دارند و معتقدند تنها با تعاريف از پيش تعيين شده          
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.  و يك شرط از پـيش تعيـين شـده اسـت    ١اي بين يك مشاهده يعني فقر هميشه مقايسه  . نمود
 مـورد نقـش اجتمـاعي انـسان،         توان نخست ناشي از نـوع تفكـر در          مي راها    علت اين تفاوت  

برداشت از مفهوم عدالت اجتماعي، باور به اصالت فرد يا جمع، شرايط زيست بومي و امثال                
متنوع انساني كه فقدان هريك منجـر بـه تعريـف           هاي    و دوم نياز  ) ٢همچون بولتوينيك ( آن  

حلـه  نيازهاي انـسان بـر حـسب شـرايط زمـاني، مكـاني، مر             . شود، دانست   مي جديدي از فقر  
بـا نگـاهي بـه ادبيـات        . يابند پيشرفت و تمدن، شرايط فني و سطوح فرهنگي و غيره تغيير مي           

هـاي متفـاوت، تعريـف     توان دريافت كه به دليـل وجـود ديـدگاه          اقتصادي مربوط به فقر مي    
مشخص و ثابتي از اين مقوله در بين اقتصاددانان وجود ندارد، اما تقريباً تمـامي اقتـصاددانان                 

  .اند ندي فقر به دو گروه كلي فقر مطلق و فقر نسبي را پذيرفتهب تقسيم
فقر در تعريف مطلق آن به عنوان ناتواني فرد يا يك خانواده در دسترسي به منابع كـافي               

   .٣ )۲۰۰۱ فيلدز(باشد  براي تأمين نيازهاي اساسي زندگي مي
ه تعريـف   فقر نسبي به صورت ناتواني در كسب متوسط سطح زندگي افـراد يـك جامعـ               

  .٤)راونتري( شده است

  گيري فقر هاي اندازه  شاخص.۲‐۲

   ٥ خط فقر.۲‐۲‐ ۱

شود كه سـطح از پـيش تعيـين           معتقد است كه در سنجش فقر عمدتاً فرض مي         ٦راواليون
اي از سطح زندگي به نام خط فقر وجود دارد كه در صورت دستيابي به آن كسي فقيـر           شده

  .محسوب نخواهد شد
ه صورت مخارجي كـه يـك فـرد در يـك زمـان و مكـان معـين بـراي                   وي خط فقر را ب    

کنـد و افـرادي کـه بـه ايـن            شود، تعريـف مـي     دسترسي به يک سطح رفاه مرجع متحمل مي       
سطح رفاه دسترسي ندارد، فقير و كساني كه به ايـن سـطح دسترسـي دارنـد، غيرفقيـر تلقـي                    
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  .شوند مي

  ):١تجميع(گيري فقر   اندازه‐۲‐۲‐۲

، پس از بحـث شناسـايي كـه مـستلزم شـناخت خـط فقـر بـود بـه تجميـع                       در بررسي فقر  
يافتن خط فقر و مشخص نمـودن تعـداد فقـرا در جامعـه بـه تنهـايي كـافي                    . شود پرداخته مي 

تواند متفـاوت باشـد دليـل     نيست، زيرا به ازاي خط فقر و تعداد فقرا در جامعه شدت فقر مي        
 نـابرابري در توزيـع درآمـد بـين فقـرا، متوسـط             اين امر اين است كه مؤلفه هايي مانند ميزان        

و فاصله درآمدشان تا خط فقر بر ميزان شدت فقر تأثيرگذار هستند و تغييـر در               ها     آن درآمد
اي  كننـده  بنابراين نياز به تابع تجميـع     . تواند باعث تغيير در ميزان شدت فقر گردد        هر يك مي  

  .داريم كه شاخصي از فقر كل جمعيت بدهد

  ٢خص شكاف درآمدي فقر شا‐۲‐۲‐۳

گيرد و بر اسـاس تفـاوت        اين شاخص براي بيان شدت يا عمق فقر مورد استفاده قرار مي           
  ).٣سن(شود  درآمد فرد يا خانوار فقير از خط فقر تعيين مي

 ii yzg                         zyi  

gi    :شكاف فقر فردi             Z:                    خط فقرyi :درآمد فردi   
gi   براي فقرا مثبت و براي ساير افراد جامعه منفي است .  

  :و شكاف فقر كل برابر است با





q

i

iyz
z

g
1

1 )(
1

 





q

i

iyz
q

g
1

2 )(
1

 

  .دهد متوسط شكاف فقر را نشان مي  g2بيانگر نسبت شكاف فقر است و  g1كه
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  بت افراد فقير شاخص نس‐۲‐۲‐ ۴

براي ترسيم شرايط واقعي خانوارهاي فقيـر، خـط فقـر بـه تنهـايي كـافي نيـست و بـراي                      
يكـي از  . شـود  هاي ديگـر مـرتبط بـا آن اسـتفاده مـي      بررسي شدت و شكاف فقر از شاخص 

كيرد، شاخص نسبت افـراد فقيـر يـا     هاي مهم كه در اين زمينه مورد استفاده  قرار مي   شاخص
. باشد كه در تحقق حاضر از اين شاخص استفاده شده اسـت   مي ١ر فقر شاخص نسبت سرشما  

گيري فقر اسـت و بـه صـورت       هاي اندازه   ترين روش   شاخص نسبت سرشمار فقر كه از ساده      
دهـد    اين شاخص نشان مـي    . شود  نسبت تعداد افراد فقير به تعداد كل افراد جامعه تعريف مي          

كنند و مقدار عددي ايـن شـاخص بـين     مي دگي كه چه نسبتي از افراد جامعه زير خط فقر زن  
 كل افراد جامعه باشد، آنگـاه شـاخص نـسبت           n تعداد افراد فقير و      qاگر  . صفر و يك است   

  :  استHافراد فقير برابر با مقدار 

                    )   ۱(رابطه 
n

q
H   

  q : با توجه به خط فقر(تعداد افراد فقيرZ(H :فقـر نسبت سرشمار   n :    تعـداد كـل افـراد
  جامعه

نابرابري هاي    فقر نسبي ارتباط شديدي با توزيع درآمد درون جامعه دارد لذا شاخص                
د كـه در ادامـه توضـيحي        نند معيار خوبي براي اين پديده محسوب شو       نتوا  مي توزيع درآمد 

  .٢پيرامون معيارهاي نابرابري ارائه خواهد شد

  ٣ معيارهاي نابرابري.۲‐۳

  هايي كـه در توزيـع مقـداري درآمـدي كـاربرد دارنـد براسـاس اينكـه در تـابع                     شاخص
گيـري ميـزان    ه داشته و يا اينكـه صـرفاً ابـزاري بـر مبنـاي انـدازه      يرفاه فردي و اجتماعي توج    

. شـوند  پراكندگي درآمد افراد جامعه باشند، بـه دو دسـته عمـده ذهنـي و عينـي تقـسيم مـي                     
اي ارزشـي بحـث   هـ  يم و صـريح از رفـاه اجتمـاعي و قـضاوت     هاي ذهني بطور مستق    شاخص
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متكي بر مقايسه حداكثر رفاه اجتماعي كـه ناشـي از توزيـع عادالنـه         ها    اين شاخص . كنند مي
هـاي جامعـه اسـت و ميـزان از دسـت دادن بخـشي از ايـن رفـاه                     درآمدها بر مبنـاي رجحـان     

ــي    ــدها اســت م ــه درآم ــع ناعادالن ــه توزي ــه نتيج ــاعي، ك ــد اجتم ــاخص. باش ــي،  ش ــاي عين ه
هـاي   هايي هستند كه به طور مـستقيم و صـريح از مفهـوم رفـاه اجتمـاعي و قـضاوت          شاخص

كنند و بيشتر ابزارهـا و معيارهـاي آمـاري هـستند كـه بـراي              ارزشي مبتني بر آن استفاده نمي     
   .شوند گيري صفت مورد مطالعه بين افراد جامعه بكار گرفته مي اندازه

درآمد، سطح درآمـد، منحنـي لـورنز،     هاي    توان به مقايسه گروه    يهاي عيني م   از شاخص 
تـوان بـه شـاخص اتكينـسون و سـن       هاي ذهني مـي  ضريب جيني، شاخص تايل و از شاخص    

  .اشاره نمود كه در اين تحقيق از ضريب جيني استفاده گرديده است

  ضريب جيني. ۲‐۳‐ ۱

باشـد و عبـارت    تصاد مـي گيري نابرابري در سطح كل اق ضريب جيني يك مقياس اندازه 
بت متوسط مجموع قدرمطلق تفاوت بين كليه جفت درآمـدها و حـداكثر انـدازه              نساست از   

اگر منحني لـورنز منطبـق   . ممكن اين تفاوت كه مقدار آن بين دو حد صفر و يك قرار دارد          
 درجه باشد، ضريب معادل صفر است و اگر ضريب معادل يـك باشـد، نـابرابري        ۴۵بر خط   

  . توزيع درآمد وجود داردكامل در
  :گردد ضريب جيني معموالً از طريق فرمول ميلر كه به صورت زير است محاسبه مي

1))((                        )۲(رابطه  11

1

11 YYXXG i

K

i

i  



  

  ،i نـسبت تراكمـي خـانوار در گـروه درآمـد      Xi =ضـريب جينـي،    Gكه در اين فرمـول  
 =Yi نسبت تراكمي در گروه درآمدي iباشد  مي .  

گيـرد و متكـي بـر ايـن           در محاسبه ضريب جيني غالباً درآمد سرانه خانوار مبنا قـرار مـي            
الزم بـه   . دارد) هزينه( رفاه خانوار بستگي به درآمد       ،فرض است كه بدون توجه به سن افراد       

  : توان استفاده كرد ذكر است كه از ضريب جيني در موارد زير مي
  هاي مختلف در چند كشور مختلف  مقايسه توزيع درآمد در سال ‐۱
   معياري بين اقشار مختلف يك جامعه براي روشن شدن درجه نابرابري توزيع درآمد ‐۲
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  معرفي مباحث تئوريك استفاده شده در اين تحقيق .۳

سـازي    هاي عمده برکشش رشد فقر از ادبيـاتي کـه متـضمن سـاده               در اين پژوهش بينش   
 گردد، کـه بـه طـور اجمـال بـه      کل توزيع هستند اشاره ميماهيت تغيير در توزيع درآمد يا ش 

  :گردد اشاره ميها  آن
F(x)       اگر  . گيريم  را تابع توزيع درآمد در نظر ميz            خط فقر تعيـين شـده باشـد در نتيجـه 

H=F(x)  دهـد  نسبت فقر در جامعه را نشان مـي .H     شـود، و    نـسبت سرشـمار فقـر ناميـده مـي
 نيـز   Hهـاي فقـر        اسـت، هماننـد ديگـر شـاخص        مـصرف فقـر   / ترين شاخص درآمـد     معمول

تواند هم اندازه مجموع شکاف فقر فقرا و هـم            اشکاالتي دارد از آن جمله اين است که نمي        
توانـد بـه      تـر شـاخص فقـر مـي         يـک سـطح کلـي     . را در نظر بگيـرد    ها     آن توزيع درآمد ميان  

  :صورت زير نوشته شود

θ = dxxfxzP
z

)(),(
0   ,  

∂

∂

x

P
<0 , 

x

P
2

2

∂

∂
 >0 , ),( zzP           )۳(رابطه  0=

    

F(x) تابع چگاليxاست .  
 است کـه توسـط فوسـتر، گريـر و           Pمعروفترين تصوير خارجي از معادله فوق شاخص        

  :رمول زير بيان شده است با ف۱۹۸۴ در سال (FGT)توربک 

dxxfzxz,        )۴(رابطه 
z

)()/),(( α

0  = ),(α xzP  

 است، که همـان شـاخص سرشـمار    P0=H، برابر صفر باشد ،اگر پارامتر بيزاري از فقر  
ا شود و مجموع شکاف درآمدها يا عمـق فقـر ر             شاخص شکاف فقر ناميده مي     P1فقر است،   

باشد زيرا وزن بيشتري را       به مثابه مربع شاخص شکاف فقر يا شدت فقر مي          P2. دهد  نشان مي 
  .دهد به افرادي که زير خط فقر قرار دارند مي

کـشش بـه    . براي هر شاخص فقر در درآمدهاي متوسط هنگامي که توزيـع ثابـت اسـت              
   :صورت زير است

dxxf             )۵(رابطه 
x

P
x

z

)(
∂

∂

θ

1

0  = θη  
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Hxzfکـشش شـاخص سـر شـمار فقـر بـه صـورت               . که اغلب منفي است    /)( =Hη 
  .باشد مي

تواند بر فقر اثر بگذارد، از اين رو گفتن يک رابطه کلي             هاي متعدد مي    نابرابري به روش  
ــد ت     ــي رش ــد ط ــع درآم ــه توزي ــامي ک ــد هنگ ــر و رش ــورد فق ــي در م ــر م ــشکل   غيي ــد م کن

 با اين فرض کـه درآمـدها از لگـاريتم توزيـع نرمـال پيـروي       ۲۰۰۰است،بيورگينون در سال   
بـا   ) ~Hη(کنند، فرمولي را استخراج کرده است که ارتباط کشش رشدي سرشـمار فقـر                 مي

  :کند بيان ميها   آندرآمد و نابرابري به صورت لگاريتمي

Hη~ = ‐
)log(Δ

1Δ

xH

H

t

=  








σ

)/log(
λ

σ

1 xz
+ 

2

σ
)۶(رابطه                                 ,   

)log(x     ،تغيير وزني درآمد 
tH

H         ،تغيير وزنـي سرشـمار فقـر     د  انحـراف اسـتاندار

يـا نـرخ مخـاطره، توزيـع نرمـال اسـتاندارد            ، نسبت چگالي تابع تجمعي    لگاريتم درآمد و    

xzمعکـوس   (کشش رشد فقـر يـک تـابع افزايـشي توسـعه اسـت               .هستند و يـک تـابع     ) ‐/
  .شود گيري مي  اندازهکاهشي نابرابري درآمد به وسيله 

دهد که در موردي که درآمد از توزيـع       الذکر اين پژوهش نشان مي     به وسيله روابط فوق   
کند، کشش رشدي فقر توسط مـدل زيـر بـا توسـعه      لگاريتم نرمال به صورت زير پيروي مي      

  :گردد شود و برازش مي افزايش و با افزايش نابرابري ارتباط داده مي

H

H
=

tx

x
a


)Gini-1( t + residual )۷(رابطه                                                                

0log P = )log()Gini-1( t xa  + residual                                                  )۸(رابطه 

tH

H
= a + tGinib + Hη~tcx + residual                                                         ) ۹(رابطه 

c,b,a ،اعداد ثابت هستند Ginit١باشد دهنده ضريب جيني دوره مورد نظر مي  نشان.  
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1. Heltberg, Rasmus. "The Growth Elasticity of Poverty". Shorrocks, Anthony and Van Der 

Hoeven, Ralph (2004), Growth, Inequality, and Growth. Oxford University Press. Oxford.  
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   روش تجزيه و تحليل.۴

در اين پژوهش بر اساس روش همگرايـي جوهانـسن وجوسـيليوس بـه تجزيـه و تحليـل                
در ايـن روش، تعيـين و بـرآورد بردارهـاي           . ها و نتايج بدست آمده پرداخته خواهد شد         داده
بـين متغيرهـا بـا اسـتفاده از         ) يعني ضرايب مربـوط بـه روابـط تعـادلي بلندمـدت            (١جمعي  هم

ارتباط موجـود بـين   . گيرد برداري بين آن متغيرها صورت مي گوي خود رگرسيونضرايب ال 
جمعـي    آورد تا به سادگي بردارهاي هم       جمعي، اين امكان را فراهم مي        و هم  VARالگوهاي  

ن ونقطة آغـاز روش جوهانـس  . برداري به دست آورد را از روي ضرايب الگوي خود توضيح   
مكانيـسم  يرهـاي سـري زمـاني، بـرآورد     تغ بـين م شـتگي  انبا براي آزمون و تعيين روابـط هـم       

VECM)تصحيح خطاي برداري    
را بـه صـورت      تـوان آن     مربوط به آن متغيرهاست كه مـي       ٢

  :٣زير معرفي كرد

tptptptttt       )      ۱۰(  رابطه  uIIYYYyY   11221 ...     

I) ۱( انباشته از مرتبة يك    Ytبا اين فرض كه كلية متغيرهاي بردار        
اه تمـامي    هستند، آنگ  ٤

1جمالت كه بصورت tYاند پايا خواهد بود  در آمده. 

اي از متغيرهـاي اقتـصادي مبنـاي آمـاري      انباشـتگي بـين مجموعـه    از طرفي نيز وجود هم 
ترين دليل شـهرت الگـوي تـصحيح     عمده. آورد استفاده از الگوي تصحيح خطا را فراهم مي       

هـا    آنمدت متغيرها را به مقـادير تعـادل بلندمـدت          وتاه آن است كه نوسانات ك     (ECM)خطا  
  .دهند ارتباط مي

   معرفي الگوي مورد استفاده.۵

الگويي كه جهت تجزيه و تحليل در اين مطالعه انتخاب شده است مربوط به تغيير وزني                

____________________________________________________________________ 
 

1. Co-Integration.  

2. Vector Erorr Correction Mechanism.  

.  ،١٣٥، ص ١٣٨٤تشكيني، احمد.  

.  منظور ازI(1)اند گيري پايا شده ر تفاضل متغيرهايي است كه با يك با.  
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)(سرشمار فقر   
tH

H      است كه با نماد (AH)   گذار بر آن نيـز     متغيرهاي اثر . شود   نشان داده مي

دهـيم، نـرخ       نشان مـي   (AG) كه با نماد     (Gini-1)ضريب جيني به صورت عبارت      : عبارتند از 
(GDP)رشد توليد ناخالص داخلي 

 .(D) و متغير مجازي جنگ ١

  :رابطة كلي الگوي مورد استفاده به صورت زير است

),,( DGDPAGfAH                                                                                  ) ۱۱(رابطه 

امـا  .  داشـته باشـد    (AH)رود ضريب جيني اثري مثبت بر شاخص سرشمار فقـر             انتظار مي 
اثر رشد اقتصادي بر شاخص سرشمار فقر چندان مشخص نيست و بـه شـرايط اقتـصادي هـر        

ت بر شاخص سرشمار    شود دوران جنگ اثري مثب      بيني مي   همچنين پيش . كشور بستگي دارد  
  .فقر داشته باشد

   نتايج آزمون ديكي ـ فولر تعميم يافته.۵‐ ۱

براي بررسي پايايي يا ناپايي متغيرهاي مورد استفاده از آزمون ديكي ـ فولر تعمـيم يافتـه    
هاي اوليه نـشان داد كـه كليـة متغيرهـا در وهلـة اوليـه ناپايـا بـوده و                       تخمين. شود  استفاده مي 

در طول دورة مورد بررسي تغييـر كـرده اسـت و لـذا برآوردهـاي                ها     آن انسميانگين و واري  
گيـري   از اين رو جهت پايا شدن اين متغيرها اقدام به تفاضل          . متكي بر آن قابل اعتماد نيستند     

  .نتايج مربوط به تفاضل مرتبة اول متغيرها در جدول زير ارائه شده است. ها شده است ازآن

  مون ديكي فولر تعميم يافته نتايج مربوط آز ‐۲جدول 

  آمارة بحراني ديكي فولر تعميم يافته
  آماره آزمون  نام متغير

  بدون روند زماني  با روند زماني

DAH* ٠٣/٥‐  ۶٠٤/٣  ‐٩/٣‐  

DGDP ١٤/٣  ‐٢٨/٣  ‐٣٥/٥‐  

DAG ٢٤/٣  ‐٥٢/٣  ‐٩٠/٤‐  

* Dدر اول هر متغير بيانگر تفاضل مرتبه اول است   

____________________________________________________________________ 
 

1. Gross Domestic Poroduet.  
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زيـرا در ايـن     . انـد   گيري پايا شده    كليه متغيرها با يك بار تفاضل     شود    چنانچه مالحظه مي  
هـا، بزرگتـر از مقـدار قـدرمطلق آمـارة       حالت مقدار قدرمطلق آمارة آزمون هر كـدام از آن      

). در هر دو حالت وجود و عدم وجـود رونـد زمـاني   (بحراني ديكي ـ فولر تعميم يافته است  
 سرشـمار فقـر از لحـاظ قـدرمطلق، پـس از يكبـار               براي مثال مقدار آمارة آزمون براي متغير      

 با رونـد  ۶۹/۳( است كه از مقدار بحراني ديكي ـ فولر تعميم يافته  ۰۳/۵گيري معادل  تفاضل
 براي ساير متغيرها نيز ايـن تحليـل  . بزرگتر است)  در حالت بدون روند زماني۰۴/۳زماني و 

در نتيجـه كليـة   . ه متغيرها پايا اسـت گيريم كه تفاضل رتبه اول كلي لذا نتيجه مي. صادق است 
توان بـا اسـتفاده از آن اقـدام بـه       بوده و ميI(1)متغيرها هم انباشته يا هم جمع از مرتبة اول يا       

  .برآورد الگو كرد

   تعيين مرتبة هم انباشتگي الگو.۵‐۲

 ٢، شـوارز ـ بيـزين   ١براي انتخاب مرتبة همگرايي مدل مورد استفاده، معيارهاي آكائيـك 
در اين راستا بيـشترين مقـدار معيارهـاي مـذكور از لحـاظ قـدر                . گيرد  د استفاده قرار مي   مور

ارائه شـده  ) ۳(نتايج مربوط به اين آزمون در جدول . كنندة مرتبة همگرايي است مطلق تعيين 
  .است

   تعيين مرتبة هم جمعي الگو‐۳جدول 

   بيزين–معيار شوارز   معيار آكائيك  رتبه همگرايي
٤٧/٨  ٧٢/٢٢  ٢  
٩٦/٢٤  ٠٨/٤٢  ١  
٤٨/١٨  ‐٤٨/٣٩  ٠‐  

  

دهـد حـداكثر مقـدار بـه دسـت آمـده بـراي                طور كه نتايج جدول فـوق نـشان مـي           همان
 ۹۶/۲۴ و ۰۸/۴۲، به ترتيب معـادل  )از لحاظ قدر مطلق(معيارهاي آكائيك و شوارز ـ بيزين  

ر تخمـين  در نتيجـه د . شـود  است كه در اين حالت رتبة همگرايي براي مدل يك تعيـين مـي        
  .شود بردارهاي بلندمدت رتبة همگرايي يك تعيين مي

____________________________________________________________________ 
 

1. Akaike Information Criterion. 

2. Schwarz – Baysian Criterion. 
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   تعيين تعداد بردارهاي همگرايي.۵‐۳

براي تعيين تعدد در بردارهاي همگرايي از دو آزمون حداكثر مقادير ويژه و آزمون اثـر                
 ۹۵ها رد يـا قبـول فرضـية صـفر در سـطح                معيارهاي انتخاب در اين آزمون    . شود  استفاده مي 

بدين نحو كه اگر آمارة آزمون بزرگتر از مقـادير بحرانـي باشـد،              .  درصد است  ۹۰درصد و   
تـوان    شود و اگر آماره آزمـون كـوچكتر از مقـادير بحرانـي باشـد، نمـي                  فرضيه صفر رد مي   

 حداكثر مقادير ويژه و آزمون اثر در جـدول           نتايج مربوط به آزمون   . فرضية صفر را رد كرد    
  .ارائه شده است) ۴(

  عيين تعداد بردارهاي همگرايي با استفاده ازت ‐۴جدول 
  هاي حداكثر مقادير ويژه اثر آزمون

  فرضيه صفر  درصد٩٠مقدار بحراني  درصد٩٥مقدار بحراني   آمارة آزمون  نوع آزمون
٠  ٨٠/٣٥  ٢٧/٣٨  ٣٣/٤١r=  
١  ٨٦/٣١  ٠٤/٢٩  ٨٢/٢٨r  
٢  ٤٧/١٣  ٨٧/١٥  ٨١/١٣r  

  آزمون حداكثر مقادير ويژه

٣  ٥٦/٥  ١٦/٩  ٥٣/٧r  
٠  ٩٥/٤٩  ٤٨/٥٣  ٢٠/٨٩r=  
١  ٩٣/٣١  ٨٧/٣٤  ٨٦/٤٧r  
٢  ٨٨/٢٧  ١٨/٢٠  ٠٤/١٩r  

  آزمون اثر

٣  ٥٣/٧  ١٦/٩  ٥٦/٥r  

  
دهد كه براسـاس آزمـون حـداكثر مقـادير ويـژه             نشان مي ) ۴(نتايج ارائه شده در جدول      

آمـاره  زيـرا در ايـن حالـت مقـدار          . رسـد   وجود يك بردار همگرايي بلندمدت به اثبات مـي        
 ۹۰ در سطح ۸۶/۳۱ درصد و  ۹۵ در سطح    ۰۴/۲۹است كه از مقدار     ) ۸۶/۳۱(آزمون برابر با    

) ۱r(در نتيجه وجود يك بردار     . توان رد كرد    درصد كوچكتر است لذا فرضية صفر را نمي       
  .شود ثابت مي

زيـرا در ايـن   . شـود  چنين براساس آزمون اثر نيز وجود دو بردار همگرايي اثبـات مـي          هم
 ۹۵ در سـطح     ۱۸/۲۰ اسـت كـه از مقـادير بحرانـي           ۰۴/۱۹ت مقدار آمارة آزمون معادل      حال

لـذا فرضـية صـفر مبنـي بـر وجـود       .  درصد بزرگتر است۹۰درصد در سطح  ۸۸/۲۷درصد و   
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در نتيجه براسـاس آزمـون اثـر حـداكثر دو           . توان رد كرد    حداكثر دو بردار همگرايي را نمي     
ته مهمي كه در اين قسمت بايـد بـه آن اشـاره كـرد              نك. بردار بلندمدت وجود خواهد داشت    

توان اقدام به برآورد روابط بلندمدت جوهانسون كـرد كـه يـك      اين است كه تنها زماني مي     
در نتيجه براي تخمين رابطه بلندمدت جوهانسون نقطـة اتكـاي ايـن       . بردار وجود داشته باشد   

آن وجود يك بـردار بـه اثبـات    تخمين، آزمون حداكثر مقادير ويژه خواهد بود كه براساس     
  .رسيد

   تخمين رابطه بلندمدت با استفاده از الگوي جوهانسون.۶

در . شـود  در اين قسمت رابطة همگرايي با اسـتفاده الگـوي جوهانـسون تخمـين زده مـي               
شود كه در آن ضريب متغير وابسته برابر        الگوي مورد نظر يك قيد بر متغير وابسته اعمال مي         

نتايج به دست آمده بعد از اعمال قيـد بـه صـورت رابطـة زيـر             . شود  يين مي  تع (a1=1)با يك   
  :است

      DAH=2.30 – 0.006 DGDP + 3/54 DAG + 0.09 D1                )  ۱۲( رابطه 

       (3/42)  (3.51)                (4.25)           (2.01)   

 متغيرهـا از لحـاظ آمـاري       شود، ضرايب به دسـت آمـده بـراي كليـة            چنانچه مالحظه مي  
 بـوده  ۲باشند، همگي بزرگتـر از       مي tدار است، زيرا ارقام داخل پرانتز كه بيانگر آمارة            معني

از طرفي نيز ضـريب مربـوط بـه متغيـر        . دار خواهند بود    و با توجه به دورة مورد بررسي معني       
در نتيجـه  . يار نـاچيز اسـت  دار است، اما اوالً منفي بوده و ثانياً بس رشد اقتصادي هر چند معني   

رشد اقتصادي در اقتصاد ايران به طور نامحـسوسي موجـب كـاهش شـاخص سرشـمار فقـر                   
توان چنين عنوان كرد كه افزايش رشد اقتصادي تـأثير چنـداني بـر شـاخص                  لذا مي . شود  مي

حال اگر كشش شاخص سرشمار فقر نـسبت بـه توليـد ناخـالص داخلـي محاسـبه        .فقر ندارد
  :داريم) ۱۳۷۲ در سال AH=0.25و  GDP=1/5 مثال در سطح به طور(شود 

(04.0         )     ۱۳(رابطه 
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9
(
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5.1
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شود قدر مطلق كشش شاخص سرشمار فقر نسبت به رشد اقتـصادي              چنانچه مالحظه مي  
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دهد تغييرات توليد ناخالص داخلي تأثير ناچيزي بـر شـاخص              است كه نشان مي    ۰۴/۰معادل  
تواند تغييرات شاخص سرشمار فقر را         و به عبارتي رشد توليد ناخالص داخلي نمي        فقر داشته 

گر نيز به علت پايين بودن ضريب توليد ناخالص     يهاي د   اين استدالل براي سال   . توضيح دهد 
چنين افزايش ضريب جيني موجـب تـشديد وضـعيت فقـر      هم .صادق است) ۰۰۶/۰(داخلي 

 در حـالي    (Gini-1)ي متغير مربوط ضـريب جينـي        شود به طوري كه افزايش يك درصد        مي
 درصدي شاخص سرشـمار  ۵۴/۳كه ساير متغيرها ثابت در نظر گرفته شوند، موجب افزايش       

به عبارتي با افزايش يك درصدي نابرابري اقتصادي شاخص فقر بيش از يـك              . شود  فقر مي 
شـاخص  نيـز موجـب تـشديد       ) ۱۳۵۹‐۶۷(چنـين دورة جنـگ        هـم . يابـد   درصد افزايش مـي   

  .شود سرشمار فقر مي

 (IRF) نتايج آزمون تابع واكنش آني .۶‐ ۱

. شود  از اين آزمون براي نشان دادن اثر يك شوك وارد شده بر متغير وابسته استفاده مي               
مـدت بـر متغيـر        نشان داده شده، در صورتي كه يك شوك در كوتاه         ) ۵(چنانچه در جدول    

  .كشد تا اين شوك برطرف شود ي سال طول م۱۰ وارد شود حداقل (AH)وابسته 

   نتايج آزمون تابع واكنش آني‐۵جدول 

  ميزان شوك  دوره
٠٠٠/١  ٠  
٤٧١٢/٠  ١  
٢٢٢٠/٠  ٢  
١٠٤٦/٠  ٣  
٠٤٩٣/٠  ٤  
٠٢٣٢/٠  ٥  
٠١٠٩/٠  ٦  
٠٠٥٢/٠  ٧  
٠٠٢٤/٠  ٨  

٠٠١١/٠  ٩  
٠٠١٠/٠  ١٠  
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 (V.D) نتايج مربوط به آناليز واريانس .۶‐۲

دهد كه در هـر دوره چنـد درصـد از تغييـرات         يانس نشان مي  آزمون مربوط به آناليز وار    
متغير وابسته توسط خود متغير و چنـد درصـد توسـط سـاير متغيرهـاي مـستقل توضـيح داده                   

 سالي كـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت، در              ۱۰دهد طي     نشان مي ) ۶(چنانچه جدول   . شود  مي
 تغييرات آن توسط    درصد۱۱ درصد تغيير شاخص سرشمار فقر توسط خودش،         ۷۲سال اول   

در .  درصد آن توسط ضريب جيني توضيح داده شـده اسـت    ۱۲رشد توليد ناخالص داخلي،     
 درصـد تغييـرات متغيـر      ۶۱در سال پنجم    . اين دوره اثر متغير مجازي جنگ ناچيز بوده است        

 ۱۶ درصد تغييرات آن توسط رشد توليد ناخالص داخلي و           ۲۰ توسط خودش،    (AH)وابسته  
 درصد  ۵۱در دوره دهم نيز     . شود   آن به وسيله ضريب جيني توضيح داده مي        درصد تغييرات 

 درصد تغييرات آن توسط رشد توليد ناخالص داخلـي          ۲۷تغيير متغير وابسته توسط خودش،      
دهـد   نتايج فوق نشان مي. شود  درصد تغييرات آن توسط ضريب جيني توضيح داده مي ۲۰و  

هـر  . دار بـوده اسـت    وابسته در طـول زمـان معنـي      كه اثرگذاري متغيرهاي مستقل روي متغير     
  .چند كه در مجموع اثر برخي از متغيرها نظير رشد اقتصادي ناچيز است

   نتايج آناليز واريانس مربوط به شاخص سرشمار فقر‐۶جدول 

 DAH DGDP DAG D1  دوره

٠٥٣٣/٠  ١٩٥٨/٠  ٠٦٨٤/٠  ٠٠٠/١  ٠  
٠٤٥٧/٠  ١١٦٨/٠  ١١٣٧/٠  ٧٢٢٩/٠  ١  
٠٤٣٩/٠  ١٠٢١/٠  ١٣٣١/٠  ٧٥٤٨/٠  ٢  
٠٣٩٩/٠  ١٣٩٥/٠  ١٦١٨/٠  ٦٦٤٠/٠  ٣  
٠٣٧٧/٠  ١٤٠٩/٠  ١٨١٦/٠  ٦٥٨٤/٠  ٤  
٠٣٤٩/٠  ١٦٠٩/٠  ٢٠٣٣/٠  ٦٠٨٩/٠  ٥  
٠٣٢٩/٠  ١٦٦٦/٠  ٢٢٠١/٠  ٥٩٣٨/٠  ٦  
٠٣٠٨/٠  ١٧٩٢/٠  ٢٣٦٦/٠  ٥٦٢٤/٠  ٧  
٠٢٩٢/٠  ١٨٥٥/٠  ٢٥٠٣/٠  ٥٤٧١/٠  ٨  

٠٢٧٦/٠  ١٩٤٢/٠  ٢٦٣٢/٠  ٥٢٤٠/٠  ٩  
٠٢٦٢/٠  ٢٠٠٠/٠  ٢٧٤٣/٠  ٥٠٩٣/٠  ١٠  
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همچنين اثر متغير مجازي جنگ طي دوره مورد بررسي، با گذشت زمـان كـاهش يافتـه                 
  .رسد است كه منطقي به نظر مي

  (ECM) نتايج آزمون تصحيح خطا .۷

دهـد،   مدت را به بلندمدت ارتبـاط داده و نـشان مـي          آزمون تصحيح خطا نوسانات كوتاه    
االنه چند درصد از اين شـوك در راسـتاي       چنانچه الگو در كوتاه مدت دچار شوك شود س        

دهـد، ضـريب      نـشان مـي   ) ۷(چنانچه نتـايج جـدول      . شود  نيل به تعادل بلندمدت برطرف مي     
بـه عبـارتي    . است كه بيانگر پايين بودن سـرعت تعـديل اسـت          ) ‐۱۷/۰(تصحيح خطا معادل    

كـشد    ي سال طول م   ۷مدت دچار اختالل شود حداقل       چنانچه الگوي مورد بررسي در كوتاه     
  .گذارد در نتيجه اختالل در الگو اثري تقريباً بلندمدت بر جاي مي. تا به تعادل برگردد

  (ECM) الگوي تصحيح خطا  ‐۷جدول 

 tآماره   انحراف معيار  ضرايب  رگرسور

  ٩٦/١  ٠٣٣/٠  ٠٦٤/٠  عرض از مبدأ

ECM (-1) ٥٠/٨  ٠٢٥/٠  ‐١٧/٠‐  

  

  گيري و پيشنهادات نتيجه

ار بر شاخص فقر و ميزان اثرگذاري آن هدف اصلي اين تحقيق            بررسي متغيرهاي اثرگذ  
تـرين ايـن       ضـريب جينـي عمـده       و بوده است كه در اين ميان رشـد توليـد ناخـالص داخلـي             

  .باشند، متغير مجازي جنگ نيز به عنوان يك متغير اثرگذار وارد الگو شده است متغيرها مي
در شـرايط  هـا      آن نـشان داد كـه كليـة      بررسي اوليه درخصوص پايايي يا ناپايايي متغيرها        

باشند و لـذا چنانچـه بـا اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات معمـولي اقـدام بـه           عادي ناپايا مي 
بـراي رفـع ايـن نقيـصه از     . شد، نتايج به دست آمده چندان اعتباري نداشـت     برآورد الگو مي  

يرهـا هـم جمـع از       گيري استفاده شد و در نتيجـه تفاضـل مرتبـه اول كليـة متغ                شرايط تفاضل 
  .  تعيين شدI(1)درجه يك يا 
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ارائه شده است برابر با يك تعيين شد        ) ۳(مرتبة هم جمعي متغيرها نيز چنانچه در جدول         
نتايج بـه دسـت آمـده از آزمـون       . تا بردارهاي همگرايي را با استناد به همان رتبه تعيين كنيم          

د دو بردار همگرايي را ثابت كردند،     حداكثر مقادير ويژه يك بردار و نتايج آزمون اثر وجو         
اما از آنجا كه روش جوهانسون مبتني بر فرض يك برداري است، لـذا جهـت ادامـه تحليـل          

  ).۴جدول (نتايج آزمون حداكثر مقادير ويژه انتخاب شد 
 صـورت  (a1=1)تخمين رابطه بلندمدت بعد از اعمال قيد بر روي ضـريب متغيـر وابـسته               

از . باشـند  دار مـي  كليه متغيرهاي مورد بررسي از لحاظ آماري معني   گرفت و نشان داديم كه      
دار اسـت امـا اثـر نـاچيزي بـر            طرفي نيز ضريب رشد توليد ناخالص داخلـي هـر چنـد معنـي             

 ۱به عبارتي در صورتي كه ساير متغيرها ثابت بمانند، بـا افـزايش      . شاخص سرشمار فقر دارد   
 درصـد تغييـر     ۰۰۶/۰مار فقـر حـدود      درصدي رشد توليد ناخـالص داخلـي، شـاخص سرشـ          

در صـورتي كـه كـشش شـاخص فقـر نـسبت بـه متغيـر رشـد          . كند كه بسيار ناچيز اسـت   مي
اقتصادي برآورد شود، به دليل ناچيز بودن ضريب متغير مذكور، ضـريب كـشش بـه دسـت                  

برآورد شـد كـه   ) ‐۰۴/۰( معادل ۱۳۷۲آمده ناچيز است به طوري كه اين ضريب براي سال         
در نتيجه با تغيير رونـد رشـد   . ها نيز وضعيت مشابهي حاكم باشد      رود در ديگر سال     ميانتظار  

چنـين متغيـر    هـم . گيرد اقتصادي، شاخص سرشمار فقر در كشور چندان تحت تأثير قرار نمي    
به طـوري كـه     .  اثري قابل مالحظه بر تشديد شاخص فقر دارد        (AG)مربوط به ضريب جيني     

 درصـد افـزايش يابـد، شـاخص     ۱ در صـورتيكه ضـريب مربوطـه         با ثابت بودن ساير متغيرها    
ثيـر   يابد كه در سطح وسيعي متغيـر وابـسته را تحـت تـأ      درصد افزايش مي۵۴/۳سرشمار فقر  

موجـب تـشديد    ) ۱۳۵۹‐۱۳۶۷(متغير مجازي جنگ نيز طـي دورة مـورد نظـر            . دهد  قرار مي 
  . شاخص فقر شده است

هـاي   دهد كه مدل برآورد شده نسبت به شـوك           نيز نشان مي   IRFنتايج تابع واكنش آني     
به طوري كه اگر در همان دوره شـوكي بـه        . ايجاد شده در دورة صفر حساسيت بااليي دارد       

كشد تا اثر اين شوك تقريباً به سمت صـفر            سال طول مي   ۱۰متغير وابسته وارد شود، حداقل      
كـه در دورة دهـم هرچنـد    دهـد   چنين نتايج آناليز واريانس نشان مي       هم). ۵جدول(ميل كند   

گيـرد   بيشترين توضيح در مورد شاخص سرشمار فقـر توسـط خـود ايـن متغيـر صـورت مـي               
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. دهندگي ساير متغيرها افزايش يافته است       توضيح ،، اما نسبت به دورة اول     ) درصد ۵۱حدود(
 درصـد در  ۱۱ از حـدود    (DGDP)دهندگي نرخ رشـد اقتـصادي         به طور مثال قدرت توضيح    

وجه اينكه قـدرت   ت نكته قابل. است  درصد در دوره دهم افزايش يافته  ۲۷حدود  دوره اول به    
توضيح دهندگي متغير مجازي جنگ با گذشت زمان كاهش يافته است كه طبيعـي بـه نظـر                  

هاي جنگ اثر آن به طـور قابـل تـوجهي كـاهش يافتـه          زيرا با فاصله گرفتن از سال     . رسد  مي
كوتاه مدت و بلندمدت نيز از مكانيـسم تـصحيح خطـا    براي برقراري ارتباط بين دوره   . است

ضـريب  . دهـد   هاي كوتاه مدت را به تعادل بلندمدت ربـط مـي            استفاده شده است كه شوك    
دهد كـه     بيانگر سرعت پايين تعديل بوده و نشان مي       ) ‐۱۷/۰(تصحيح خطاي به دست آمده      

  .الزم است سال زمان ۷هاي وارده به الگوي مورد بررسي حداقل  براي رفع شوك
  :دهد كه ها نشان مي به طور كلي نتايج به دست آمده درخصوص فرضيه

هاي مورد مطالعه رشد اقتصادي در ايران منجـر بـه كـاهش فقـر                 فرض اينكه طي سال   . ۱
  .بسيار ناچيز است) ‐۰۰۶/۰(زيرا ضريب مربوط به رشد اقتصادي . شود درست است نمي

ظ كششي مقدار ثابتي نبوده و عالوه بر رشـد          چنين فرض اينكه شاخص فقر از لحا        هم. ۲
زيـرا تغييـرات   . اقتصادي به عوامل ديگري مانند نابرابري اوليه بستگي دارد نيز درست اسـت      

، در سطح وسـيعي شـاخص فقـر را تحـت     )كه نماينده نابرابري اقتصادي است (ضريب جيني 
ش فقـر نـسبت بـه متغيـر     رود كـه كـش   دهد و با استناد به همين اصل انتظـار مـي      تأثير قرار مي  

است كه نشان ) ۵۴/۳(زيرا ضريب مربوط به آن معادل    . تر از يك باشد     ضريب جيني بزرگ  
  .دهندة تغييرات شاخص فقر نسبت به نابرابري اقتصادي است

شود و در قالب يك نتيجه      لذا هدف اصلي تحقيق نيز با بررسي دو فرضية باال تكميل مي           
  :توان بيان كرد كه كلي مي

غييرات رشد اقتصادي اثر چنداني بر شاخص فقر و كشش فقر نداشته و اثـر آن نـاچيز             ت« 
روي شاخص و كشش فقر قابل مالحظه و        ) ضريب جيني (است و ثانياً اثر نابرابري اقتصادي       

 .»چشمگير است

در . بسيار با اهميـت و در عـين حـال پيچيـده و چنـد بعـدي اسـت       اي  موضوع فقر، مقوله 
ري از کشورهاي در حال توسعه با مساله فقر و محـدود نمـودن ابعـاد آن                 شرايط کنوني بسيا  
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هـاي بلندمـدت و ميـان مـدت خـود  ايـن مـساله را در زمـره بهتـرين                روبرو بوده و در برنامه    
  .اند اهداف اقتصادي خود برشمرده

اتخـاذ شـده گذشـته دولتهـا در     هـاي   در عين حال عمق و شدت فقر خود معلول سياست       
يا توزيع درآمد بوده و شناخت دقيق عوامل موثر بر ايجاد و تغيير اندازه و ابعاد                زمينه رشد و    

آن و چگونگي و ميزان تاثير اين عوامل، الزمه برنامـه ريـزي مناسـب و صـحيح و درجهـت           
  .حذف فقر مطلق و محدود کردن ابعاد فقر نسبي است

ان از مجموعـه ايـن      باشـد، تـا بتـو       مـي  بـر تحقيقـات آينـده     اي    مطالعه انجام شـده مقدمـه     
پژوهشها که بر اساس مباحث نظـري و تحقيقـات تجربـي کـشورها صـورت پذيرفتـه اسـت                    

  .راهکاري مناسب براي رفع رنج و درد فقر در جوامع در حال توسعه يافت
 کـه  ‐در بسياري از اين تالشها که در کشورهاي غربي و يا کـشورهاي در حـال توسـعه      

 انجـام شـده، يکـي از    ‐خلي و واقعي اقتصاد وابـسته انـد     به منابع خاص حاصل از عملکرد دا      
تـا در   . راههاي بلند مدت محدود کردن فقر را ايجاد رشد سريع اقتصادي عنوان نمـوده انـد               

مجموعـه افـراد جامعـه سـود     ) افزايش درآمد سرانه(اثر رشد سريع و حصول درآمد مناسب    
) عـدالت (ا در مقابل کـاهش فقـر     و بعضي مطالعات رشد ر    . برده و از رنج فقر خالصي يابند      

ايـن بحـث در مطالعـه حاضـر نيـز بـا عنايـت بـه             . نامند  مي ديده و آنرا تشديد کننده فقر فقرا      
ها و تاثير بسيار ناچيز رشد بر کاهش فقر و تکيه بر اهميت نا برابري مورد کنکاش واقـع        يافته

  .شده است
رهايي مثل ايران که از يـک  رسد بتوان در خصوص اين مساله در شرايط کشو         مي به نظر 

ــه...) نفــت، گــاز و (منبــع بــزرگ درآمــدي خــدادادي برخــوردار اســت   ــه گون ديگــر اي  ب
نمايـد،    مـي نگريست، و آن اينکه، در عين حال که شرايط کشور تاکيـد بـر رشـد را الزامـي            

توان بـا اسـتفاده مناسـب و برنامـه ريـزي شـده از منـابع حاصـل از ثـروت خـدادادي در                          مي
توليدي، مـساله عـدالت و   هاي  هاي زيربنايي، در عين توجه به افزايش ظرفيت       گذاري سرمايه

  .باز توزيع درآمد را در متن اهداف و فعاليتها قرار داد
اي ديگر به مساله فقر در ايران از الزامات ادامه           مطالعه عميق اين توصيه و نگاهي به گونه       

  .تحقيق است
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