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 :چکیده

 .ادیونابرابریمیپردازدـر،رشداقتصـهیفقـهبهبررسیرابطـــاینمطالع

در است.  رانجامگرفتهـررشداقتصادیبرکاهشفقـمطالعاتگستردهایدربابتاثیتاکنون

 2532 تا2531سالهای راقتصادایرانطیدهبهحضورنابرابریـرباتوجــررشداقتصادیبرفقـبررسیتاثیاین

 .مورد بررسی قرار میگیرد

داده 

اینپژوهشازمرکزآمارایرانوبانکمرکزیوریزدادههایهزینهودرآمدخانواردرایرانوهمچنینسازمانحمایهای

کنندگانجمع ومصرفکنندگانتازتولید

روشدهاست.دراینپژوهشبهمنظوربررسیرابطهکوتاهمدتوبلندمدتبینرشداقتصادی،نابرابریوفقرازریآو

بیکاری استفادهشدهوتاثیرعواملیچونرشداقتصادی،( روشتصحیحخطایبرداری)  VECMش

. به همین منظور یارانههایمصرفیخانواربرفقربررسیمیشودو

بااستفادهازیکمدلتصحیحخطا،دریافتهایمکهافزایشدررشداقتصادیبهطورمعناداریباکاهشدرنرخفقرب

از . فقروجودداردو  قویبینرشداقتصادیارتباط منفی ورایتمامخانوارهامرتبطاست و

بدین معنا که هر چه  .وجودعاملنابرابریسببمیشودازمیزانتاثیررشداقتصادیبرفقرکاستهشودطرفی

ه ای کمتر باشد، احتمال اثر بخشی رشد اقتصادی بر فقر بیشتر می شود. نابرابری در جامع

همچنین در این مطالعه نشان داده می شود که در برابر شوکهایی چون افزایش رشد اقتصادی 

با وارد کردن شوک هایی بر را تا حدود زیادی کاهش داد. اما یا کاهش نابرابری می توان فقر

س العمل چندانی نشان نمی دهد و البته اثر هیچیک از این شوکها یارانه و بیکاری نرخ فقر عک

 بر متغیر فقر در بلند مدت از بین نمی رود.
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 مقدمه 3-3  

یکی از مهمترین مباحث اقتصاد توسعه، دستیابی به رفاه در سطح کل جامعه می باشد که 

بعنوان کلیدی ترین دغدغه سیاستگذاران در این حوزه مطرح است. نخستین معیاری که برای 

ی و سنجش رفاه معرفی شد، شاخص درآمد ملی بود اما بر اساس گزارش های توسعه انسان

معیارهای دیگری مطرح شدند که جنبه های کیفی رفاه انسانی را در  صورت گرفته،مطالعات 

 نظر گرفتند از جمله شاخص های فقر، نابرابری و توسعه انسانی. 

 سایه ی بیشتر در، اندکهکاهشنرخفقررسیده نتیجهبه این تحقیقاتپیشیندراینحوزهازمطالعات

افزایشرشداقتصادی حاصل می شود. البته 

ممکناستازعواملدیگریمانندافزایشدرپرداختهایانتقالی،بازارکارکاراتر 

 منتج شود. نیز یاتوسعهمساعددرحوزههایآموزشی

نیز جزء  1666و در سال  آغاز شد 23مطالعات فقر بطور جدی، علمی و کاربردی از اواخر قرن 

گرفته شد.در این میان نیز مسئله توزیع درآمد بعنوان  اهداف اولیه توسعه هزاره در نظر

یکی از عوامل ایجاد کننده  اه مورد توجه قرار گرفت.توزیع درآمدشاخصی برای نمایش توزیع رف

ای ثروت و درآمد به طور نا عادالنه توزیع شود  شود، زیرا اگر در جامعهمی فقر در جامعه تلقی 

درمتون پژوهشی توسعه شود. ای دیگر می شدن عده ترای و فقیر شدن عده ترموجب ثروتمند

فرض نخست اینست که افزایش  اقتصادی، دوفرضیه متفاوت درباره کاهش فقر وجود دارد. 

رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد موجب کاهش فقر میشود. فرض دوم اینست که رشد 

اخیر تالشهای زیادی برای  اقتصادی فزاینده ممکن است توزیع درآمد را بدتر کند. در سالهای

همچون توزیع  در نظر گرفتن عوامل مؤثر دیگر ،تعریف رشد حامی فقرا شده است که الزمه آن

از یکدیگر ثیر هریک از عوامل درآمد، فقر و نابرابری بر ألذا ت می باشد. درآمد، بیکاری و غیره
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اه بیشتر و توسعهی رفموضوعات مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران شده است تا در جهت 

 د.نکشور، برنامه ریزی اثربخشی داشته باش

 مسئله پژوهش و ضرورت آن 3-2     

 اختیاردر خدمت رفاه انسانی در تمام کشورها و در  یک علمتوسعه اقتصادی که بصورت 

سیاستگذاران می باشد، عالوه بر شاخص های کمّی همچون درآمد ملی، شاخص های کیفی 

میگیرد. بعالوه، شاخص های اقتصادی دیگر که بر ر در نیز درا دیگر همچون فقر و نابرابری 

ایجاد می کنند  منفی را در شکل گیری این متغیرها در  سطح کالنزیربناهای مثبت یا 

را نیز رانه ها بعنوان پرداختی های دولت، وضعیت بهداشت و سالمت همچون نرخ بیکاری، یا

ترین اهداف نظام  یکی از اصلی. بررسی کرده و در برنامه ریزی های توسعه ای دخیل می سازند

باشد که به  ، رفع فقر، تبعیض و توزیع عادالنه درآمد و ثروت مینیز جمهوری اسالمی ایران

این مهم همواره  نهم قانون اساسی به آنها پرداخته شده است.صراحت در اصول سوم و بیست و 

های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار دربرنامه

به منظور نیل به این اهداف، برای اولین بار اسناد بخشی و فرابخشی، به عنوان اسناد بوده است.

همچون کاهش بیکاری، پرداخت های دولت  کشور تدوین شدندراهبردی برنامه چهارم توسعه 

نیز  ی صورت گرفته در این حوزهنتایج پژوهش هامثل یارانه ها و برنامه های تأمین اجتماعی. 

نشان می دهد که تأثیر سیاستهای فقرزدایی از طریق افزایش رشد اقتصادی منوط به کاهش 

متر باشد احتمال اثر بخشی رشد اقتصادی بر فقر نابرابری است. هرچه نابرابری در جامعه ای ک

 بیشتر میشود.

ازنقطهنظرسیاستی نیز،مادامیکههمبستگیمنفیو 

قویبینرشداقتصادیوفقروجوددارد،کهانتظارمیروددرآیندهنیزادامهیابد،احتماالنیازکمتریبهبرنامههای

و این مسئله یکی از مباحث مهمی است که بررسی آن از منظر  دولتبرایکاهشفقروجوددارد
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. پس الزمست تاثیرش بر سطح معیشت مردم، حائز اهمیت است

 بدانیمآیاتغییراتگذشتهدررابطهی بلندمدتبین رشد اقتصادی وفقردرآیندهادامهمییابد؟

برای  د، کاهش فقر و در این مسیر، شناسایی عوامل مؤثر بر آنهمانطور که گفته ش

 که در این می باشد از اهمیت بسزایی برخورداراجتماعی کشور -سیاستگذاران توسعه اقتصادی

از طرفی نیز پرداخت یارانه ها یکی از مقوالتی است که بسیار  پژوهش مورد توجه قرار میگیرد.

قتصادی نشان دادن تاثیرات پرداخت یارانه ها با وجود سایر عوامل ا ، از اینروبحث برانگیز بوده

 جالب توجه می باشد. همچون نابرابری بر نرخ فقر درکشور 

آنچه اکنون اهمیت پیدا میکند روشی است که برای چنین سنجش و برآوردی مورد استفاده  

 قرار خواهد گرفت.

روش های اقتصادی سنجی، همگی بر پایه ی فرض ایستایی متغیرها  2376تا پیش از دهه ی 

توجه ویژه ای به مسئله ی رگرسیون کاذب شد که  2376انجام پذیر بودند. اما در دهه ی 

 2386بود . پس از آن در دهه ی  زمانیمشکل رایج در رگرسیون های با داده های سری 

مشخص . در حوزه ی الگوسازی پدیده های اقتصادی بوقوع پیوست تحولی نو در اقتصاد سنجی

شد که فرض ایستایی برای بسیاری از سری های زمانی صدق نمی کند و روش های سنتی 

رند، نتایج درستی ارائه نمی برای برآورد الگوهایی که متغیرهایی با ریشه واحد دا OLSمانند 

حاصل  Fو  tآزمونهای که این مسئله پرداختند.  به بیان2374در سال  گرنجر و نیوبولددهند. 

از برآورد که در آنها ایستایی متغیرها تحقق نیافته است، دارای اعتبار نیستند و نتایج گمراه 

د داد. آنها بیان می دارند که این ها عالئم رگرسیون کاذب بوده و برای نکننده ای به ما خواه

ح گوی تصحیبه این ترتیب الغیرها را بیان می دارند. رفع این مشکل در برآورد، تفاضل گیری مت

قادر به تخمین تأثیر متغیرها بر  ،خطای برداری مطرح شد که در صورت عدم ایستایی متغیرها

در این پژوهش، به دلیل کاربرد گسترده ی الگوی مورد نظر است. لذا ی روی متغیر وابسته 
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داده ها از این الگو استفاده شده است. این الگو تصحیح خطای برداری، برای تحلیل سری زمانی 

به دلیل تفکیک روابط کوتاه مدت و بلند مدت، کارایی زیادی در تحلیل ها دارد. همچنین با 

ثیرات شوک به متغیرهای مدل و اثر آن بر کل سیستم در طول زمان، به نتایج مفیدی أبررسی ت

بنابراین در این  ران حائز اهمیت می باشد.دست می یابیم که از منظر پژوهشگران و سیاستگذا

با استفاده از الگوی  بر فقر ، ، بیکاری و یارانه هانابرابری تأثیر رشد اقتصادی،مطالعه، به بررسی 

و شوک های وارد به هر یک از متغیرهای الگو و تأثیرات  تصحیح خطای برداری می پردازیم

 .هیم دادآنها بر فقر را مورد تحلیل و بررسی قرار خوا

 تعریف عملیاتی متغیرها3-1     

 : درصدی از جمعیت که زیر خط فقر زندگی می کنند.2نسبت سرشمار فقرنرخ فقر یا 

نسبت به  ثابت: ارزش تمام کاالها و خدمات تولید شده به قیمت 1تولید ناخالص داخلی سرانه.

 کل جمعیت می باشد.

 سال پایه را گویند.: افزایش تولید کشور نسبت به 5رشد اقتصادی

 نابرابری ونحوه ی توزیع ثروت در جامعه : شاخصی اقتصادی برای محاسبه4ضریب جینی

درجه 43است. با استفاده از منحنی لورنز مشخص می گردد یعنی نسبت مساحت بین خط 

)توزیع برابری کامل درآمدها( و منحنی لورنز به کل سطح مثلثی که زیر خط برابری قرار می 

 گیرد بدست می آید.

یای ساله و بیشتر( )جو 26نرخ بیکاری عبارت است از نسبت تعداد جمعیت بیکار): 3خ بیکارینر

 .266ساله و بیشتر( )شاغل وبیکار( ضرب در26کار( به کل جمعیت فعال) 

                                                           
1
  Poverty headcount ratio at national poverty line (%of population) 

2
  Gross Domestic Product, per capita 

3
  Economic Growth 

4
  Gini index 

5
  Unemployment 
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کمک مالی به روی  عبارت دیگر اعطای. بهی انتقالی دولت به افراد می باشدپرداختها: یارانه 

که به صورت  شود جهت افزایش رفاه عمومی جامعه. یک کاال یا خدمتی که به مردم داده می

 سرانه و به ریال است.

 پرسش های پژوهش3-8     

 را بر کاهش فقر کم می کند؟ اقتصادی نابرابری تاثیر رشدآیا 

 ؟مؤثر می باشدکاهش فقر  ،برآیا یارانه های پرداختی به خانوارها

 اهداف پژوهش 3-5     

 بر فقر. ری، یارانه ها و نابرابری و رشد اقتصادیبررسی تأثیر متغیرهایی همچون بیکا

 وارده بر این متغیرها و اثر آن بر فقر.بررسی شوک های 

 و نابرابری. رشد اقتصادیبررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت فقر و 

 فرضیات پژوهش3-8     

 بر فقر بواسطه ایجاد نابرابری، کاهش می یابد. اقتصادی اثر رشد

در بلند  ؛ وکوتاه مدترابطه ی و هم دارد و نابرابری هم رابطه بلند مدت اقتصادی رشد بافقر 

 توسط متغیرهای مورد نظر، از بین می رود. بر فقر مدت اثر شوک های وارده

 روش پژوهش، ابزارها و منابع آماری3-7     

نوع این پژوهش از نوع کاربردی و در سطح کالن است. از روش اسنادی و تحلیل محتوا و بر 

ص های بیکاری، نابرابری، یارانه و اساس الگوی داده های سری زمانی برای محاسبه تأثیر شاخ

از استفاده شده است.(VECMاز الگوی تصحیح خطای برداری )و تولید ناخالص داخلی بر فقر

برای رسم نمودارهای  Excelنرم افزار و،برای انجام محاسبات و آزمون هاEviewsنرم افزار 

صورت گرفته  2532تا  2531این محاسبه در سطح ملی و طی سالهای و شده استفادهمربوطه 
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از منابع آماری مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان  ،های مورد استفاده و آماراطالعات  است.

 می باشند. حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان

اختصاص خواهد  در این پژوهش، فصل دوم به مبانی نظری و فصل سوم به پیشینه پژوهش

یافت. در فصل چهارم به بررسی روش پژوهش و الگوی مورد محاسبه و ارائه نتایج برآورد الگو 

پرداخته می شود و در نهایت فصل پنجم، جمع بندی و پیشنهادات و توصیه های پژوهشی ارائه 

 خواهد شد.
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 فصل دوم

 

 مبانی نظری پژوهش
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 . مقدمه2-3

مسئله ی  اضر،ح مهاولقرنینی ها سهباسالیمقای در فکراقتصادته اهمیت باتوجهبامروزه 

 .است ریناپذ اجتنابی  و ضروری ها،امر اکثردولتی کاهشفقر برا

اقتصاد توسعه  از مباحث مهم نابرابری و رشدفقر، رابطه بین در زمینه ی سیاستهای کاهش فقر، 

تاثیر هریک از عوامل رشد، فقر و نابرابری .مورد عالقه ی پژوهشگران است ضوعاتیکی از موو 

.عالقمندی بر یکدیگر یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران است

رابطه بین فقر و نابرابری و  ی به مسئله معطوف سیاستگذاران و پژوهشگران از جوانب مختلفی

 تاثیر آنها بر رشد اقتصادی و همچنین تاثیر رشد بر دو مقوله ی فقر و نابرابری بوده است.

مطالعات گسترده ای بر تاثیر رشد اقتصادی روی فقر متمرکز شده است. اگر چه یک نتیجه 

به طور کلی رشد اقتصادی تاثیر مثبتی در اما قطعی درمورد تاثیر رشد بر فقر وجود ندارد، 

کاهش فقر ایفا میکند.از سوی دیگر یکی از عوامل تاثیر رشد اقتصادی بر میزان کاهش فقر، 

ری است. به این منظور مباحث مختلفی توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته به مسئله نابراب

 نحوی که میزان تاثیر رشد اقتصادی را بر فقر با حضور عامل نابرابری مورد بررسی قرار داده اند.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که تاثیر سیاستهای فقرزدایی از طریق افزایش رشد اقتصادی 

هرچه نابرابری در جامعه ای کمتر باشد احتمال اثر بخشی یعنی ابرابری است. منوط به کاهش ن

 رشد اقتصادی بر فقر بیشتر میشود.

 فرضیه های مرتبط با توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و فقر   2-2   

فرض نخست اینست .درتوسعهاقتصادی،دوفرضیهمتفاوتدربارهکاهشفقروجوددامتون پژوهشی رد

اینست که  دومفرض . دشومیموجب کاهش فقر  صادیوبهبودتوزیعدرآمدرشداقتکه افزایش 

ارائه ی درسالهایاخیرتالشهایزیادیبرای.رشداقتصادیفزایندهممکناستتوزیعدرآمدرابدترکند
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ا فقرحامی  ،رشدنخست درتعریف. شدهاستکهحاصآلندوتعریفمتفاوتاستا فقرحامی  تعریفرشد

 .رشدیاستکهفقرراکاهشمیدهد

(Ravallion& Chen 2003; Ravallion (1664 

. هرچقدرهمکهاندکباشد،بهنفعفقیرخواهدبود، براساساینتعریف،اگررشدفقرراکاهشدهد

. دراینحالتهرچندفقرافزایشپیدانمیکندامانابرابریمیتواندافرایشپیداکند

اینتعریفبه.تعریفدیگر،رشدبهنفعفقیررارشدیمیداندکهمنافعآنبیشازافرادغیرفقیرنصیبافرادفقیرشود

. ییردرجریانرشدتوجهداردتغ

ر د. دراینحالترشدزمانیبهنفعفقیرمیباشدکهدرآمدافرادفقیربیشازافرادغیرفقیرافزایشیابد

 .صورتیکهرشد،همفقروهمنابرابریراکاهشدهدبهنفعفقیرخواهدبود

.(Kakwani&Khanker& Son,  (1665 

در بسیاری از کشورها ایجاد  2336و  2386فقر و نابرابری در دهه رابطه ی شواهد مربوط به 

( سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی)OECDشد که شامل برخی از کشورهای حوزه 

این مباحث بر تعامل احتمالی بین نابرابری رشد و درآمد   ،2376تا اوایل  2336. از دهه بود

معکوس معروف کوزنت بود که بیان می کرد  Uه تمرکز داشتند. که بخشی از آن براساس فرضی

کاهش می   نابرابری طی مراحل اولیه توسعه ایجاد می شود و سپس بعد از چند مرحله کلیدی،

(. ایده تعامل بین رشد و نابرابری نیز با چند تئوری رشد حمایت 2333 سیابد. ) کوزنت

د تایج تجربی کوزنت و مدل مازا،به رابطه آشکار بین ن2338 در سال کانبور، برای مثال شد.

پیش بینی می کند که در اقتصاد با عرضه نامحدود نیروی  که کرد نیروی کار لوییس اشاره

هم  سهم سود نسبت به سهم دستمزد افزایش دارد تا اینکه مازاد نیروی کار کمتر شود. کار،

بیشتری به پس  ن سرمایه داران نسبت به کارگران، گرایشآچنین مدل رشد کالدور، که در 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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انداز دارند و نشان می دهد که توزیع مجدد سود موجب افزایش نرخ رشد می شود ) کالدور 

2367  .) 

درآمد بیشتر  که توزیع - کشورهای توسعه یافته کاربرد دارداین مدل بیشتر برای  با این وجود،

تغییر کرد  2376تا کشورهای در حال توسعه. این حالت در دهه  -شامل دستمزد و سود است

قر بدون که تالشهایی برای شناسایی مکانیسم های توزیع مجدد انجام شد که به کاهش ف

 صدمه به رشد کمک می کرد.

ر در ادبیات نیازهای درآمدی فقبار شروع شد که بر مقیاسهای غیر مطالعاتی نیز برای اولین

کوتاه مدت بود و با افزایش نئولیبرالیسم و پیمان  ،تمرکز داشتند.این تغییر تمرکز جوامع اولیه

رشد ابزار مهم   تغییر کرد. که با تجربه موفق در آسیای شرقی، 2386واشینگتن در اوایل دهه 

ت می شد. دهه تقوی کاهش فقر شد که با مکانیسم های خرد که اغلب مشخص نمی شدند ،

برابری نا ، شاهد چالشهای زیادی در تحلیل نئولیبرال و دیدگاه اولیه تعامل بین رشد و2336

رشد و فقر در کشورها و طی  بود. حجم وسیعی از شواهد تجربی هیچ رابطه ای را بین نابرابری، 

های در حال مطالعات نشان می دادند که در بسیاری از کشور  زمان نشان نمی دادند. هم چنین،

سیاستهای ثباتی و تعدیلی   در اقتصادهای در حال گذار و در آمریکای التین، توسعه در آفریقا،

تاثیر کمی در بهبود شرایط فقرا دارند.  تاثیر منفی بر فقر و نابرابری دارند یا در بهترین حالت،

از بحران مالی اواخر  قبل توافقی ایجاد شد که کشورهای اسیایی با عملکرد برتر،  عالوه براین،

 رشد سریع درامد سرانه را با نابرابری کم ولی ثابت داشتند.  ،2336دهه 

با ارتباط درآمد  ،رشد و توزیعدر دهه ی هفتاد میالدی مدل های ارائه شده نشان می دهند که 

با هم مرتبط هستند. تجربیات  ،بین گروههای اجتماعی و ارتباط بین بازار نیروی کار و کاال

توزیع  شبیه سازی شده با این مدل نشان می دهد که اگر بهره وری کلی افزایش پیدا کند،

مجدد منجر به بهبود قابل توجه درآمد گروههای اجتماعی و مردم فقیر خواهد شد.  تحقیقات 
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هش می دهند و اخیر براساس این ایده هستند که نابرابری و فقر چگونه ظرفیت رشد را کا

برعکس. هم چنین استدالل می کنند که نابرابری اولیه کمتر این احتمال را زیاد می کند که 

می توان اشاره کرد که نابرابری درآمد در کشورها  رشد موجب کاهش فقر می شود. با این وجود،

خواهد  نسبتا ثابت است و از این نتیجه حمایت می کند که فقر با رشد کشورها همچنان وجود

 ماهکنفرانسی را برای رشد و فقر در  UNU/WIDERداشت. در شناخت اهمیت این مسائل، 

رابطه بین رشد، فقر و نابرابری که  در هدف بررسی تفکر موجود با برگزار کرد 61662می سال 

 با نقطه نظرات مختلف در اینز مقاله نی 36حدود و  برای سیاست گذاری اهمیت زیادی داشت

 کنفرانس ارائه شد. 

مباحث مربوط به فقر را در آغاز قرن بیست و یکم مطرح می کند و بررسی طی مقاله ای  کانبور

توافق نامناسب درباره مسائل کلیدی   می کند که چرا با وجود تحقیقات جدید و داده ها،

حوزه توسعه فقر، نابرابری در بین دانشگاهیان و سازمانها و گروههای مختلف فعال در  رشد،

کانبور اشاره می کند که  فقر و نابرابری، وجود دارد. قبل از بیان نظرات مختلف درباره رشد،

برقرار شده است.  موضوع  هماهنگی بین مسائل مختلفی که چندین دهه پیش وجود داشته اند،

بود که  این دیدگاه ،رشد و فقر متاسفانه در این حوزه های توافق مطرح شدند. یکی از توافقات

بهبود آموزش و بهداشت هنگام ارزیابی کاهش فقر و نتایج سیاست اقتصادی با بهبود درآمد 

.  نکته دوم توافقات این بود که کاالهای بین المللی مانند بازارهای 7معادل محسوب می شود

مالی غیر ایستا، مسائل زیست محیطی و یا تحقیق در زمینه بیماری ها و کشاورزی تاثیرات 

 نبی زیادی داشتهند و مداخله دولت در این زمینه ها ضروری است.جا

 
                                                           

درباره مسائل مربوط به فقر بود و بر فقر درآمدی  UNU/WIDERاین اجالس اولین مجموعه از کنفرانس های گسترده در  6

 متمرکز بود. اجالس های بعدی بیشتر به جنبه های غیر درآمدی فقر و رفاه می پرداختند.
نظراتی درباره اهمیت نسبی جنبه های فقر خروجی های مطلوب و ورودی های ضروری هستند. با این وجود  آموزش و بهداشت، 7

وجود دارد که با فرایندهای تغییر مانند توانمندسازی سروکار دارند و توجه به این موارد باید در تنظیم سیاستها و تخصیص بودجه در 

 نظر گرفته شود. 
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 ماهیت عدم توافقات در زمینه فقر و رشد2-2-3    

ور استدالل می کند که بیشتر عدم توافقات مربوط به تفاوت در دیدگاهها دربرابر سه جنبه بکان

درباره تجمیع، پیشرفت افق زمانی و ساختار بازار است.  کلیدی چارچوب مباحث یعنی تجمیع،

در کاهش فقر اغلب به عنوان کاهش در درصد جمعیت زیر خط درآمدی مشخص فقر است و 

فقر در بسیاری از کشورها مطرح می  بیشتر ناشی از این حقیقت است که براساس این تعریف ،

سترسی ارزش خدمات اجتماعی و د  اول، وجه داشت که :این تحلیل ها نیز باید تبرای  شود. اما

اغلب نمی توانند مانع از وضعیت بد افراد شوند. و  به فرصتهای بازار کمتر منظور می شود

شهری و روستایی و  از گروههای مختلف تشکیل شده است ) منطقه ای، کل جامعهرقم فقر  دوم،

افرادی که با  جنسیتی(، که تجربه فقر آنها اغلب در جهتهای مختلف حرکت می کند. سوم،

تا درصدها. در  افراد فقیر را در نظرمیگیرند تعداد مطلقدر بررسی ها   یر سروکار دارند،مردم فق

یا هستند همچنان ثابت  لقمطفقر حالیکه درصد جمعیت فقیر نیز رو به کاهش است. ولی ارقام

 به خصوص در کشورهایی با نرخ رشد جمعیت سریع.  حتی افزایش می یابند،

بیشتر  زمانی است. برای مثال درباره پیامدهای اصالح تجارت، جنبه دوم، مربوط به طول افق

زمانی متوسط را در نظر می گیرند. که ناشی از تئوری تعادلی است که براساس  دوره یافراد 

آن بسیاری از مفروضات تعیین می شوند. بازارها و عوامل تولید نیاز به زمان دارند تا با تغییرات 

د. فعاالن اغلب با جنبه های کوتاه مدت سروکار دارند چرا که ساختاری اقتصاد هماهنگ شون

دیگر گروهها افقهای  . با این وجود ،8مزایای بلندمدت را همراه ندارد تالشهای کوتاه مدت ،

زمانی طوالنی مدت تری را در نظر می گیرند. و استدالل می کنند که رشد اقتصادی با توجه به 

                                                           
هدف آنها جبران تاثیرات منفی کوتاه  توافقات دیگری نیز دراین زمینه وجود دارد ، به خصوص با توجه به شبکه های امنیت که 8

مدت است. اما مسائلی نیز با تاثیرات منفی سروکار دارند که استدالل می کنند شبکه های امنیت سرعت کافی را ندارند و نمی توانند 

 عدم تعادل مهم ساختاری را جبران کنند که موجب فقر شدید می شود. 
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ایدار نیست. برای دستیابی به کاهش فقر جهانی این ظرفیت زیست محیطی کنونی زمین پ

گروهها توزیع مجدد از شمال به جنوب را به عنوان گزینه ای برای رشد اقتصادی قابل توجه 

 مطرح می کنند. 

حوزه سوم عدم توافق ریشه در مفروضات ساختار بازار دارد. طرفداران دیدگاه خوشبینانه، اغلب 

اشاره می کنند انحصاری نظر می گیرند. برخی دیگر، به ساختاربازار ساختار بازار رقابتی را در 

که با موسسات بزرگ و شرکتهای بزرگ ) برای مثال در تجارت محصوالت ناحیه استوایی(، 

قدرت وام دهندگان در روستاها و نگرش کشورهای بزرگ در مذاکرات تجاری اداره می شود. 

مزایا و هزینه نقش مهمی در تعیین خاص بازار  ساختارتشخیص کانبور استدالل می کند که 

که نصیب  ی و خصوصی سازیا هیجابه جایی سرما های سیاستهایی مانند آزادسازی تجارت،

. او تجزیه و تحلیل مشروحی از پیامدهای توزیعی سیاستهای اقتصادی را در فقرا می شود، دارد

کانبور در بخش نهایی بحث شاه ماهی زمینه ساختارهای بازار غیر رقابتی را ضروری می داند. 

سرخ را درباره رشد مطرح می کند. او مطالعات تجربی را مطرح می کند که نشان می دهند 

درآمدی  کل رشد بین کشورها همبستگی زیادی دارد و طی زمان با کاهش در مقیاسهای فقر

شکیل می دهند. او مرتبط است. این مشاهدات مرکز نظریه رشد برای افراد فقیر خوب است را ت

استدالل می کند که گروه تحلیل گرانی که با این نظریه مشکل دارند هرگز ادعا نمی کنند که 

نرخ رشد صفر برای افراد فقیر خوب است یا رشد همواره برای افراد فقیر بد است. آنچه که 

حقیقت مطرح می شود این است که چه سیاستهایی برای تسریع رشد استفاده می شوند و این 

بسته سیاستی ای را نشان می دهد که موسسات مالی بین المللی و  ت،راسفقبه نفع که رشد

بسته  جایگزین نهادهای مالیاز آن استفاده می کنند. براساس تحقیق کانبور، بحث واقعی باید

 .و پیامدهای آن برای توزیع مجدد و فقر باشدشود   سیاستی
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 نابرابری و فقر رشد،دیدگاههای مختلف 2-2-2

با جنبه های مختلف رشد و مباحث فقر که توسط کانبور ی را کهمرتبط دیگرائل سدر اینجا م

اولین مساله  مقاله ای از دوالر و کرای به نام رشد برای افراد ، بیان میگردند.  مطرح شده اند

ان می دهد که نش و  فقیر خوب است، می باشد. این مطالعه مباحث زیادی را مطرح می کند

که نتیجه . رشد دارد ، متوسط درآمد پنج جامعه فقیر به طور نسبی با افزایش متوسط درآمد

که سهم درآمد رده های پایینی به طور سیستماتیک با متوسط درآمد تغییر ست این آن مستقیم

 نمی کند. 

د که چهاردهه ننک استناد میکشور  31نمونه بزرگی از  بهدوالر و کرای این مساله تجربی را 

دوره های زمانی و  گذشته را نشان می دهد و نشان می دهد که این مساله در بین کشورها،

 سطوح درآمدی و نرخ رشدهای مختلف صد ق می کند.

سهم درآمدی  این یافته ها به طور کلی مورد انتظار نیست. به طور کلی در هر تعادل بلندمدت،

شد کند چرا که سهم درآمدی رده رن سهم نباید با نرخ مثبت رده های فقیرتر باید ثابت باشد.ای

به گونه ای است که  قاعدهدرصد بیشتر باشد . و این  16براساس تعریف نباید از  کم درآمدترین

احتمال زیر را با خطر روبرو می کند که بیشتر یا همه اعضا رده انتهایی نمی توانند زندگی خود 

این مشاهده  به عنوان هنجار تلقی می شود. با این وجود، ی،را حفظ کنند. رشد طبیعی توزیع

نمی تواند در کوتاه مدت ، یا در پاسخ به سیاستها و  قرانشان نمی دهد که سهم درآمدی رده ف

 رویه های خاص، رشد یا کاهش داشته باشد . 

  خوب، مانند قوانین -دوالر و کرای نشان دادند که چند عامل تعیین کننده رشد وجود دارند

که تاثیر سیستماتیک کمی بر سهم  -بازارهای مالی توسعه یافته آزادی تجارت بین المللی،

دارند. نویسندگان نتیجه گرفتند که این عوامل به نفع رده فقیر  کم درآمدتریندرآمد رده 
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که ثبات تورم باال و کاهش در  را تایید می کنند این دیدگاه یجامعه و دیگران است. شواهد کم

دولت، نه تنها موجب افزایش رشد می شود بلکه سهم درآمدی رده فقیر را نیز بیشتر می  اندازه

 کند .

نویسندگان، چند عامل را که فکر می کردند به نفع مردم فقیر است در جامعه بررسی  درنهایت،

 کردند مانند مصارف دولتی در زمینه بهداشت و آموزش، بهره وری نیروی کار در کشاورزی، و

موسسات دموکراتیک رسمی. آنها شواهد کمی درباره تاثیرات آنها یافتند. براساس گفته 

عدم وجود یافته های قوی نشان می دهد که اطالعات کمی درباره نیروهای   نویسندگان،

وسیعی وجود دارد که موجب تغییر در سهم درآمدی در رده های فقیر در کشورهای مختلف و 

د. براساس این یافته ها نویسندگان استدالل می کنند که سیاستهای سطح بین المللی می شون

ارتقا دهنده رشد در بسته قانونی مناسب، اصول مالی و آزادی تجارت باید درمرکز سیاستهای 

د که افراد فقیر در کشورهای شومی داده مقاله ای از راوالیون نشان در کاهش فقر موفق باشند. 

ناشی از افزایش توزیع کلی و زیان ناشی ازتجمیع کلی سهم دارند. در حال توسعه اغلب در سود 

او مشاهده کرد که تفاوتهای زیادی بین کشورها در سهم افراد فقیر در رشد وجود دارد و 

تاثیرات مختلفی بین افراد فقیر در یک کشور وجود دارد. او استدالل کرد که همبستگی های 

و تاثیرات پنهان رفاه دارد. و بنابراین برای سیاست های بین کشورها ریشه در مشکالت داده ها 

توسعه ای می تواند فریبنده باشد. با نگاهی ورای متوسط دررابطه بین نرخ رشد وفقر، راوالین بر 

درصد  33اهمیت شرایط اولیه تاکید کرد. او با نادیده گرفتن مقادیر بیش از حد، نشان داد که 

ن می دهد که نرخ رشد یک درصدی در متوسط درآمد فاصله اطمینان از کشش رشد نشا

درصدی می شود. بنابراین،  5.3درصد کاهش در نرخ فقر و کاهش  6.6خانوارها منجر به 

لیان اشاره کرد که نابرابری در نیمی از مواردی که اواریانس کشش رشد فقر بسیار مهم است. راو

او طبقه بندی دو به دو از افزایش  علتبه همین  رشد مثبت درآمد وجود دارد افزایش می یابد
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کند. بین کشورها با افزایش می ارائه  را و کاهش درآمد خانوار و افزایش و کاهش نابرابری

متوسط درآمد و نابرابری، نرخ میانه کاهش در نسبت جمعیت با درآمد زیر خط فقر یک دالر در 

زایش متوسط درآمد و کاهش درصد در سال بود. برعکس، در کشورها با اف 2.5روز برابر 

درصد(. درکشورها با متوسط  26نابرابری، میانه نرح کاهش فقر هفت برابر بزرگتر بود ) حدود 

درصد رشد دارد در حالیکه در کشورها با  24درآمد کاهشی و افزایش نابرابری ، نرخ فقر حدود 

 ش دارد.درصد کاه 1متوسط درامد کاهشی و نابرابری کاهشی، نرخ فقر کمتر از 

راوالیون استدالل کرد که حتی وقتی نابرابری افزایشی نیست، سطوح باالی نابرابری اولیه نیز 

فقر را به  نسبت به فقر را از بین می برد و نابرابری اولیه باال کشش رشد بر چشم اندازهای رشد

بستگی های مانند دالر و کرای اشاره می کند که وقتی همهم  طور قابل توجهی کم می کند. او

این  نتیجه ید که ندارناچیز بین تغییر در نابرابری و شاخص های سیاستی وجود دارد، دلیلی 

. به طور متوسط، تنوع اشته باشداصالحات برای مردم فقیر تنها به تاثیرات رشد بستگی د

لیه شرایط اولیه می تواند تاثیرات سیستماتیک را پنهان کند، در یک گروه از کشورها شرایط او

نشان می دهد که افراد ثروتمند از باالبودن نابرابری سود می برند، در حالیکه در گروه دیگر 

کشورها شرایط اولیه منجر می شود که افراد فقیر بیشتر سود ببرند. در این فرایندها، 

سیاستهای تحولی، شامل توزیع قابل توجه بین افراد فقیر و ثروتمند است اما برای هر دو گروه 

 شورها جهت آن مختلف است. ک

بنابراین بین همه کشورها می توان همبستگی صفر بین رشد صفر و تغییر در نابرابری را نشان 

این  اما داد یا دریافت که متوسط تاثیر سیاست تحولی بر نابرابری تفاوت زیادی با صفر دارد.

پنهان است. یک  وزیع هااین ت غیر تصادفیتاثیرات نتایج این حقیقت را نادیده می گیرد که 

آزادسازی تجارت است که موجب کاهش نابرابری در برخی کشورها و افزایش نابرابری در  ،نمونه

کشورهای دیگر می شود. موضوع دیگر توسط هالتبرگ ارائه شد که کشش فقر را که راوالیان 
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به توزیع مطرح کرد، را بررسی می کند. هالتبرگ مطرح کرد که اندازه کشش فقر با توجه 

طبیعی تغییرات در میانگین درآمد به موقعیت خط فقر بستگی دارد و نمی توان آنرا بین 

کشورها یا طی زمان ثابت فرض کرد. این کشش با میانگین درآمد افزایش می یابد که باعث می 

شود خط فقر ثابت بماند و وابستگی زیادی ) منفی( با درجه نابرابری داشته باشد. در نتیجه، 

فقر است. هالتبرگ از  ی سیاستهای ضدتوزیع غیر برابر درآمد مانع مهمی برای کاهش اثربخش

توزیع مجدد گمراه کننده است. عالوه  مقابلاین مشاهدات برآورد کرد که تقسیم رشد در 

براین، او دربرابر تجزیه تغییرات فقر به رشد و اقالم توزیع هشدار داده است چرا که تاثیر رشد 

که در آن رشد و نابرابری با هم تعامل دارند و فقر را  رویه ایبعی از درجه نابرابری است. خود تا

تشکیل می دهند، افزایشی نیست. هالتبرگ نشان می دهد که توزیع مجدد اغلب با ساختارهای 

موجود توان محدودی دارد و بنابراین رشد شرط الزم کاهش فقر باقی خواهد ماند.با این وجود، 

ابرابری، و تغییرات مربوط به آن همچنان وجود دارد. چرا که برای هر سطح متوسط سطح ن

درآمد سطح نابرابری در درجه فقر تاثیرگذار است و دوم، نابرابری بر کشش فقر تاثیرگذار است 

و نابرابری کمتر موجب تسریع کاهش فقر برای نرخ رشد مشخص می شود و سوم، اگر مطالعات 

ی کنونی تایید شده باشد، نابرابری اولیه، به خصوص نابرابری دارایی ها، رگرسیون بین کشور

برای رشد مضر است. به این دالیل، هالتبرگ استدالل کرد که نابرابری مهم است و نیاز به 

جستجو برای سیاستهای اثربخش و کاهش نابرابری ها یا حداقل ممانعت از افزایش آنها وجود 

بر اهمیت شرایط اولیه تاکید می کند و بنابراین نسبت به این نکته که  دارد. در حالیکه راوالیون

یافتن عدم همبستگی به معنی عدم تاثیر است،)بر فقر( محتاط است، گاندالش، پابلو و ویزرت، 

موضوعی را درباره یافته های دوالر و کرای مطرح می کنند که موفقیت در آموزشهای اولیه 

رتبط نیست. آنها از مقیاس وسیعتری از مرآمد مردم فقیر در نیروی کاری با افزایش در د

سرمایه انسانی استفاده کردند که تفاوتهای بین المللی در برابری آموزش را در نظر گرفتند و 
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همبستگی های قابل توجهی را استخراج کردند که نشان می داد افزایش در آموزش کیفی 

را افزایش می دهد. بنابراین آموزش از نظر توزیع  درآمد نسبی مردم فقیر و متوسط درآمد آنها

خنثی نیست. و موجب ارتقا توزیع درآمد می شود و به افراد فقیر اجاه می دهد که به طور 

نابرابر از رشد بهره مند شوند. درنتیجه، از تمرکز سیاستهای اقتصادی بر آموزش برای کاهش 

 فقر و تسریع توسعه حمایت می کنند. 

 

 درآمدتوزیع تاثیرپذیری فقر از  استدالل های2-2-1

ناسولد، مشاهده کرد که تغییر درمصرف، توزیع درآمد و سطوح فقر ارتباط ذاتی دارند. او از سه 

روش برای ارزیابی رابطه بین این متغیرها بین کشورها استفاده کرد که بر تفاوت بین کشورها 

فته های مهم این است که کشش مصرف رشد در مراحل مختلف توسعه تاکید داشت. یکی از یا

( و دیگر کشورهای در حال توسعه تفاوت دارد ، LDCبین کشورهای کمتر توسعه یافته ) 

نتیجه ای که توسط همه روش شناختی ها تایید می شود. عالوه براین، او نشان داد که توزیع 

زی روند فقر نشان . شبیه ساLDCدرآمد برای کاهش فقر مهم است، بخصوص برای کشورهای 

داد که برای کاهش فقر در این گروه کشورها، تغییر در توزیع به اندازه تغییر در سطح مصرف 

، ناسولد استدالل کرد که 1623مهم است. برای پیشرفت بیشتر در مسیر کاهش فقر تا سال 

LDC  نرخهای باید توزیع درآمد را بهبود بخشد ) یا حداقل مانع از بدتر شدن آن شود( و به

باالتر رشد اقتصادی برسد. در حالیکه مسائل توزیع برای کاهش فقر بسیار مهم هستند، او 

نتیجه گرفت که ما باید چیزهای بیشتری را درباره عوامل تغییر در نابرابری بدانیم تا بتوانیم 

 راههای اثربخش بودن سیاستهای توسعه ای در توزیع درآمد ملی را شناسایی کنیم. 

ی بر ادبیات کنونی و ردیگری که داگدویران، وان دیر هافن و ویکز مطرح کردند با مرومساله 

گذشته درباره فقر و نابرابری به طور کلی و روشها و نمونه های توزیع مجدد به طور خاص آغاز 
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می شود، که بر افزایش توافق بر این مساله تاکید دارد که کشورها با توزیع نسبتا مساوی دارایی 

و درآمد سرعت بیشتری دارند. آنها استدالل کردند که کاهش نابرابری ه،ر دو مسیر را قطع ها 

ر در کوتاه مدت است، بلکه یمی کند. مسیر رشد فقر نه تنها به طور مستقیم به نفع مردم فق

درهر دوره،  شرایط اولیه نابرابری کمتری را ایجاد می کند که چشم انداز آتی رشد را ارتقا می 

. نویسندگان به طور تجربی نشان دادند که رشد اقتصادی از نظر توزیعی خنثی نیست ) دهد

و کرای و راولیون اشاره کردند(. که منجر به بررسی بیشتر رابطه بین رشد،  نکاتی که دوالر

افزایش یک درصدی خنثی توزیعی در تولید  -2نابرابری و فقر واجرای سه شبیه سازی براساس 

افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه که به طور برابر  -1سرانه، ناخالص داخلی 

درصد  16یک درصد توزیع مجدد درآمد از  -5در دهکهای درآمدی توزیع شده است و 

درصد فقیر. کشورها براساس اینکه کدام شبیه سازی بیشترین کاهش در فقر را  16ثروتمند به 

 . ایجاد می کند، طبقه بندی می شوند

دربیشتر کشورها با درآمد متوسط، شبیه سازی نشان می دهد که کاهش فقر با توزیع مجدد 

رشد با توزیع خنثی و  است اولویت دوم درآمد کنونی ایجاد می شود. توزیع مجدد با رشد

سومین گزینه است. برعکس، کشورها با درآمد کم، نیازمند استراتژی رشد هستند. با این وجود 

این کشورها توزیع مجدد با رشد بسیار اثربخش تر از وضعیت کنونی رشد ) ختثی  برای  بیشتر

 از نظر توزیع( است. 

رشد را برابرتر می کند. آنها اشاره کردند  توزیع نویسندگان چند سیاست را مطرح می کنند که

که مخالفتها علیه توزیع مجدد در کشورهای درحال توسعه، براساس این استدالل است که 

وزیع مجددپرهزینه است و نیازمند حداقل مجموعه ظرفیت های اداری است و باید برخالف ت

این حقیقت باشد که سیاست کنونی در وضع کنونی پرهزینه است و نیازمند حداقل ظرفیتهای 
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اداری است. بنابراین، درهر دو سناریو، باید در دومین محیط بهتر عمل کرد. سیاستهای توزیع 

 ال شوند.مجدد باید دنب

کاهش فقر و تجزیه و تحلیل خرد اقتصادیمطالعات قبلی تاکید داشتند که وقتی استراتژی های 

رشد فقر اجرا می شوند و سیاستهای خاص توزیع مجدد اجرا می شوند، فقر را می توان با نرخ 

بیشتری کاهش داد. همانطور که راولیان و داگادیوران و همکارانش استدالل کردند، هیچ 

دامنه و ماهیت استراتژی های ضدفقر و سیاستهای توزیع . شنهاد سیاستی خاصی وجود نداردپی

مجدد بسته به موقعیت اولیه و روندهای خاص کشور دارد. که به نوبه خود، نیازمند مطالعات 

خرد اقتصادی توسعه یافته هستند که تجزیه وتحلیل فقر را امکان پذیر می کنند و بر 

 یز تاثیرگذار هستند.سیاستهای ضدفقر ن

دمومبینس و همکارانش از روش جدیدی استفاده کردند تا برآوردهای مختلفی از فقر را برای 

اکوادور، ماداگاسکار و آفریقای جنوبی. کشورها تفاوتهای  ،سه کشور در حال توسعه ایجاد کنند

ی دارند. با این زیادی دارند و جغرافیای مختلف و مراحل توسعه، برابری و داده  های مختلف

وجود نویسندگان نشان دادند که روش در هر سه کشور به خوبی اجرا می شود و اطالعات 

ارزشمندی را درباره توزیع فقر در این کشورها ارائه میکند، اطالعاتی که قبال دردسترس نبود. 

کیب می روش آنها براساس رویه آماری است که داده های خانوارها را با داده های جمعیتی تر

کند و مقیاسی از رفاه اقتصادی را از آنها استخراج می کنند. مانند برآوردهای نمونه محور 

برآورد هستند و دارای اشتباه آماری هستند. آنها نشان  ی تولید شده ،معمولی، نرخ های فقر

می دهند که برآوردهای فقر تولید شده از داده ها با برآوردهای محاسبه شده مستقیم از 

حقیقات کشور انطباق خوبی دارد.  درستی برآوردهای فقر که با این روش تولید شدند بسته به ت

درجه عدم یکپارچگی دارد. در هر سه کشور برآوردکنندگان فقر سطحی از عدم یکپارچکی را 

در نظر گرفتند که با تحقیقات نیز قابل دسترس بود. آنها نشان دادند که برآوردهای فقر که با 
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وش تولید می شوند چگونه با نقشه ها قابل نمایش است و اطالعات زیادی را درباره دامنه این ر

سرعت و دقت توسط  او اندازه نسبی فقر در جوامع مختلف نشان می دهدو صحت برآوردها ب

کاربر غیر فنی نیز قابل درک باشد. این سوابق جغرافیایی مشروح از فقر می تواند مباحث زیادی 

پویایی های رشد و همگرایی  ، ست گذاران و جوامع مدنی نشان دهد. باندوپاهایرا بین سیا

نشان می دهد و تالش می  2337تا  2363درآمد سرانه واقعی را بین ایالتهای هند در دوره 

کند برخی از عوامل مانند پویایی های درآمد را تحلیل کند. چند مساله خاص مورد توجه قرار 

ابری در توزیع بین بخشی درآمد بین ایالتهای هند، احتمال جابجایی بین گرفته اند:روندهای بر

 منطقه ای و وجود عملکرد مختلف رشد.

برخالف رویه های استاندارد، باندوپاهایا، نابرابری درآمد بین ایالتی را از نظر رفتار توزیع بین 

مطرح می کند که به  را بخشی کلی بررسی می کند. این رویکرد قانون توزیع درآمد بین بخشی

محققان اجازه می دهد که نه تنها احتمال بلکه علل بالقوه ای را که باعث می شوند اقتصادهای 

فقیرتر ، ثروتمندتر از کشورهای ثروتمند کنونی شوند و گاهی کشورهای ثروتمند تبدیل به 

گرایش زیادی از  ،ا، باندوپاهای2337تا  2363کشورهای فقیر شوند را شناسایی کنند .  در دوره 

درصد  36قطبی سازی ناشی از تشکیل دو قطب همگرای درآمدی را شناسایی کرد: یکی با 

 2366درصد متوسط ملی. هرچند این گرایشات در اواخر دهه  213متوسط ملی ودیگری 

مشاهده می شدند، اما با سیاستهای چند دهه بعد تضعیف شدند که پیامدهای قطبی سازی را 

ادند. سرمایه گذاری نابرابر در زیرساختهای مربوط به قطبی سازی های مشاهده افزایش می د

مصارف سرمایه  -شده به خصوص در بخش کم درآمد بود. شاخص های ثبات کالن اقتصادی

نیز به تشریج عدم وجود همگرایی و روندهای قطبی سازی بین ایالتهای  -ای و کمبودهای مالی

 هندی کمک می کنند.
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که داده های توزیع درآمد ایورین را در دوره است، از گریم  که اشاره می شودمطلب بعدی 

ارزیابی کرد و ارتباط بین تغییرات اقتصادی و اجتماعی و جمعیت  38تا  2331سالهای 

 2334در سال  CFAرخ داد بررسی کرد. که شامل ارزشگذاری  2336شناختی را که در دهه 

یه سازی های خرد نشان دهنده رشد منفی درآمد در و اجرای تعدیالت ساختاری بود. شب

ابیدجان و رشد مثبت درآمد در منطقه روستایی کوته دایوره بود که به دلیل افزایش نابرابری 

، و برنامه های اصالح ساختاری ) شامل کمک های CFAرخ می داد. با این وجود، ارزشگذاری 

وه و کاکائو موجب توزیع مجدد قابل توجهی بین المللی(، همراه با انفجار قیمتها در بخش قه

بین مناطق شهری و روستایی شد. نابرابری داخل منظقه ای افزایش یافت و نابرابری بین 

مناطق کاهش یافت و منجر به افزایش توزیع فقر در جمعیت شهری شد. یافته های گریم با 

( که در CGEاسبه )بیشتر پیش بینی های میان مدت و کوتاه مدت تعادل عمومی قابل مح

مورد ایوران اجرا شد، هماهنگ بود. با این وجود جنبش های اخیر در قیمتهای جهانی صادرات 

دانه ها نشان داد که بخش زیادی از جمعیت ایوران نسبت به شوکهای خارجی صدمه پذیر 

ایجاد شد و کاهش کمک های بین  2333هستند. عالوه براین، بی ثباتی سیاسی از دسامبر 

لمللی نیز ایجاد شد که موجب کاهش سرمایه گذاری خصوصی در این زمینه شد. در سال ا

را تجربه کرد، که نشان می داد اقتصاد ایوران  GDP، کوت ایوره، رشد منفی 1662تا  1666

 است.  2336امروز با بحرانی روبرو شده است که قابل مقایسه با بحران دهه 

ا آموزش بیشتر به معنی فقر کمتر است و این سوال را به یت بررسی می کنند که آیلفریرا و 

کمک شبیه سازی خرد برای ایالت کایر در برزیل پاسخ می دهند. انها نتیجه گرفتند که افزایش 

در متوسط آموزش منجر به توسعه اشتغال همراه با کاهش در نرخ بیکاری می شود که موجب 

ه ای دارد که ساختار آموزش طی زمان تکامل کاهش فقر می شود. تنها بستگی زیادی به شیو

می یابد. افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری با این وجود، تاثیر یکسانی بر نابرابری ندارد. در 
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حالیکه  توسعه شبیه سازی شده آموزش اگر بازده متعادلی در آینده داشته باشد، به طور 

د، خنثی است و اگر بازده ها همزمان با متوسط متعادل کننده است و اگر بازده ها تغییر نکن

توسعه افزایش داشته باشند، نابرابری افزایش خواهد یافت. نتیجه دوم آنها این بود که ترکیبی 

از سیاستها که در توسعه آموزش هدفمند موفق هستند، به توسعه آموزش می تواند کمک 

نجر به کاهش ناچیز در کنند. دربهترین حالت، افزایش در میانگین تحصیل در مدرسه، م

نابرابری می شود. تالش هدفمندتری با تمرکز بر کاهش بی سوادی و حفظ کسانی که ممکن 

است مدرسه را ترک کنند در فضای مدارس، می تواند نقش مهمی را در کاهش نابرابری درآمد 

تحصیلی داشته باشد. بنابراین این تمرین هدفمند نمی تواند جایگزینی برای توسعه فرصتهای 

باشد اما می تواند مکملی برای آن باشد. فریرا و لیت تاکید داشتند که همه نتایج بستگی زیادی 

به این دارند که بازگشت به آموزش چگونه است، که با تعامل بین عرضه نسبی و تقاضای 

 مهارتهای مختلف تعیین می شود. با توجه به اینکه سود ناشی از اشتغال افراد فقیر نسبت به

 نیز تغییر در تقاضای نیروی کار غیر ماهر حساس است، رکود تقاضا برای نیروی کار غیر ماهر

 که در اینجا بررسی نشده. موضوع مهمی است

ر که زنان وپویایی های خانوارها نیز نقش کلیدی را در تجزیه و تحلیل بازی می کند. همانط

رفتار باروری آنها نیز تغییر می کند و تعداد تحصیل می کنند و وارد بازار نیروی کار می شوند، 

کودکان را در خانواده کمتر می کند. از نظر درآمد، هریک از این تمایالت برای خانواده ها 

مثبت است. مدل اهمیت زیادی به تاثیرات جنسیتی بر رفاه کلی خانواده های فقیر می دهد. اما 

معکوسی را ایجاد کند یا موجب ارتقا رقابت  عرضه زیاد نیروی کار زن می تواند فشار دستمزدی

می تواند بر نیروی کار تحصیل کرده سرمایه گذاری کند،  اشغلی شود. دامنه ای که کایر

بستگی زیادی به این دارد که چگونه می تواند استراتژی رشد کلی را ایجاد کند که خود 

 تقاضای کافی نیروی کار را ایجاد می کند. 
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اهمیت نگاهی دقیقتر به جنبه های خرد اقتصادی در تحلیل فقر دارند و  همگی بر مطالباین 

تکنیکهای شبیه سازی و دیگر روشها را برای داده های خانوارها اجرا می کنند. با این وجود، 

می توان دریافت که خروجی شبیه سازی های خرد اغلب نسبت به متغیرهای رشد و کالن 

همانطور که در مقاالت کانبور، راولیون و داگدویرن و  اقتصادی حساسیت دارند. بنابراین،

همکارانش مطرح شد، باید به تاثیر توزیعی سیاستهای رشد و کالن اقتصادی توجه داشت و 

 نتایج توزیعی این سیاستها را نادیده نگرفت.

خیرکه مربوط به رابطه بین رشد اقتصادی، اتحقیقات نظری و سیاست گذاری  ،بیگستن و لوین

د. آنها هیچ الگوی سیستماتیکی برای تغییر در نیع درآمد و فقر هستند را بررسی می کنتوز

توزیع درآمد در دهه های اخیر نیافتند و هیچ ارتباط سیستماتیکی بین رشد سریع و افزایش 

نابرابری نیافتند. برعکس مطالعات قبلی، آنها ادعا کردند که سطح نابرابری درآمد اولیه عامل 

شد نیست اما نشان می دهد که برخی مطالعات تجربی اخیر تاثیر منفی نابرابری توضیحی ر

دارایی را بر رشد نشان می دهند. کانالهای احتمالی این موارد رتبه بندی اعتباری، کاهش 

احتمال مشارکت در فرایند سیاسی و تعارضات اجتماعی است. از بین اجزا استراتژیک که 

گستن و لوین بر توسعه کشاورزی و روستایی تاکید دارند: موجب کاهش فقر می شوند، بی

سرمایه گذاری در زیرساختهای فیزیکی و سرمایه انسانی، موسسات کارا که انگیزه های مناسب 

را برای کشاورزان و کارآفرینان فراهم می کنند و سیاستهای اثربخش اجتماعی برای ارتقا 

ی امنیتی برای حمایت از افراد فقیر . آنها بهداشت، آموزش و سرمایه اجتماعی و شبکه ها

 نتیجه گرفتند که رشد زمانی قابل توجه خواهد بود که محیط سیاستی و نهادی درست باشد.

 ناریوهای مختلف رشد،فقر و نابرابریس2-1

(. 1667تا  دیدگاه میان مدت: می توان پیش بینی ساده ای از نرخ فقر در میان مدت داشت )

در نرخ رشد، پیش بینی های خاص کشور برای مصرف فردی از پیش بینی های اقتصادی 
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استفاده می شود. با استفاده از داده های آخرین سال  1663جهانی بانک جهانی در سال 

خ رشد یک سال ضرب می شود و با خط فقر مقایسه می شود. با موجود، مصرف افراد در نر

پیش بینی می شود   فرض اینکه خانوارها در همه بخشهای توزیع درآمدی سود یکسان می برند،

درصد  8.3برسد و نرخ ساالنه آن  1667درصد در سال  8به  1665درصد در سال  21فقر از 

 .میلیون است 12در سال یا حدود 

 6این پیش بینی ها مصرف خصوصی خانوارهاست که پیش بینی می شود حدود  متغیر کلیدی

رشد دارد. کشش فقر نسبت به رشد در متوسط  1667تا  1665درصد درسال بین سالهای 

(، که نشان دهنده افزایش تمرکز 2.5مصرف سرانه نسبتا پایین خواهد بود ) کمی بیشتر از 

منطقه است که کارایی رشد در کاهش فقر به صورت افراد فقیر در کشورها با درآمد کم در 

 میان مدت و بلندمدت ادامه ندارد.

با درامد کم، متوسط نرخ فقر پیش بینی می شود که از سطح آن در  CISدر کشورهای گروه 

کاهش داشته باشد و نرخ ساالنه  1667درصد تا سال  56درصد تا حدود  47یعنی  1665سال 

با درآمد متوسط، پیش بینی  CISدر گروه  ل است. از سوی دیگر،درصد در سا 6.3آن حدود 

برسد که  1667درصد تا سال  1.8به  1665درصد جمعیت در سال  8می شود که فقر از 

درصد است. پیش بینی می شود که فقر در  16نشان دهنده نرخ ساالنه کاهش فقر بیش از 

تاثیرگذار  SEEدرصد کل جمعیت در  3به تقریبا صفر برسد اما همچنان بر  8منطقه یورو 

 است.

میلیون نفر همچنان فقیر باقی  46 ، براساس این پیش بینی ها،1667با این وجود تا سال 

درصد کل  56خواهند ماند. با این وجود فقر ناپدید نمی شود اما اسیب پذیری اقتصادی  بر 

قر می شود. رشد پایدار جمعیت تاثیرگذار خواهد بود. رشد بیشتر منجر به کاهش سریعتر ف

 اقتصادی جز کلیدی هر استراتژی مبارزه با فقر است.
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که بدتر شدن توزیع درآمد می تواند تاثیر مثبت بر رشد را کمتر کند و  نشان میدهد شواهد

کارایی رشد را در کاهش فقر کاهش دهد. هرچند شناسایی روندهای عمومی در نابرابری در 

ارائه شده است که کاهش نابرابری مشاهده  نیز اما شواهدی ،یک کشور طی زمان دشوار است

ناشی از ترکیبی منحصر به فرد از عوامل است و احتماال با همین  CISشده در کشورهای حوزه 

سرعت ادامه نمی یابد. با این وجود حتی سناریو نابرابری تغییر نیافته بهبود در نرخ فقر را در 

 .میان مدت پیشنهاد می کند

آیا کاهش پیش بینی شده در نرخ فقر کافی است؟ باید اهداف بلندمدت تر و چشم انداز اما 

کاهش فقر را مشاهده کرد. بحث درباره این موضوع در ادامه مطرح خواهد شد. سناریوهای 

ی اروپای شرقی و آسیای مرکزی بلندمدت شامل چشم اندازی برای کاهش فقر در منطقه 

باید دیدگاه بلندمدت تر و  یا نرخ مورد نظر کاهش فقر کافی است،است. برای ارزیابی اینکه آ

(، این هدف بین المللی مورد توافق را برای MDGوسیعتری داشت. اهداف توسعه هزاره ) 

( مورد کاهش فقر مطلق به نصف تا MDG1(. اولین ) 1.5کاهش فقر نشان می دهد ) جدول 

است. رسیدن به ارقام قابل مقایسه  2336ل است که در مقایسه با سطح آن در سا 1623سال 

درباره فقر کمی دشوار است اما با استفاده از منابع خارجی، می توان به چند برآورد دقیق از فقر 

به عنوان افق  1623رسید. با انتخاب سال  2336و آسیب پذیری در سطح کشوری در سال 

دقیقتری را ارائه می کند. هرچند این  زمانی این پیش بینی ها، چشم انداز بلندمدت تر و اهداف

کشورها اهداف مختلف را به گونه ای  چشم انداز عمومی برای ملتهای مختلف مشترک است،

اروپای شرقی و  تفسیر می کنند که متناسب با  توسعه آنها باشد. هم چنین کشورهای منطقه

دالر در روز( به عنوان  1.23دالری در یک روز) یا به صورت دقیقتر  1خط فقر  ،آسیای مرکزی

 2.673یک دالر )  MDG1استاندارد اسیب پذیری مناسب تر به نظر می رسد که اکنون در  

 دالر( در روز در نظر گرفته شده است.
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، می توان هدفی را برای هر کشور در منطقه ب توجه به فقر 2336با استفاده از نرخ فقر از سال 

.نصف شدن نرخ فقر در کشورهای فقیر دالر هر روز( 1.23تعیین کرد )  1623مطلق تا سال 

CIS 1623درصد ) موزون براساس جمعیت( تا سال  24ابی به نرخ فقر حدود یدست به معنی  

است. برای کشورها با درآمد  1665تا  1661درصد در سال  31که زیر درصد فقر کنونی است

درصد است. ) از نظر  6.1درصد و  2.6نرخ هدف فقر نزدیک به  ،CISو  SEEمتوسط 

این نرخها با صفر تفاوتی ندارند(. اما هدف این کشورها حذف فقر مطلق ذکر می شود.  آماری،

درصد رسیده اند ) که از  1.5به نرخ فقر مطلق  5-1661که تا سال  ،EU-8در کشورهای حوزه 

 1 حدود–پذیر هدف معنی دارتر کاهش اندازه جمعیت آسیب  نظر آماری تفاوتی با صفر ندارد(،

، دستیابی به MDGبا استفاده از این اهداف متمایز . وممانعتازبروزمجددفقراست -درصد3

  ؟اهداف کاهش فقر به چه چیزهایی نیاز دارد

اتحادیه اروپا همچنین، چند شاخص قابل نظارت را نیز شناسایی کرد. هردوسال، هر کشور عضو 

( را به کمیسیون اروپا ارسال کند و نشان دهد که چگونه به NAPباید برنامه اجرایی ملی )

 شاخص اجتماعی است که بر خروجی های اجتماعی تمرکزدارد.   28دنبال پیشرفت بر 

شاخص های اولیه شامل نرخ فقر، شاخص نابرابری، نرخ اشتغال منطقه ای، نرخ بی کاری 

سه رازودتر از موقع ترک می کنند،  بلندمدت،شیوع بی کاری در خانواده، تعداد کسانی که مدر

و دیگر مورد آموزش قرار نمی گیرند، امید به زندگی، و موقعیت بهداشتی براساس سطح درآمد. 

از این مجموعه اهداف و شاخصها، مشخص است که کاهش فقر درمرکز سیاست گذاری 

ف نابرابری کشورهای جدید است و اهداف کاهش فقر که در این گزارش مطرح شده اند و اهدا

مطابق با  اهداف وسیعتری است که همراه با یکپارچکی در اروپا نیز هست. در هر صورت، 

و  الزامات سخت تری نسبت به شبیه سازی سطح کشوره اتحادیه اروپا منجر بهتوسع

ونشان می دهد که علیرغم پیشرفتهای اخیر، بسیاری از سناریوهای این زمینه شده است
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با چالشهای واقعی کاهش فقر رو برو هستند.  اروپای شرقی وآسیای مرکزی کشورهای منطقه

، نرخ رشد باید به نرخ مورد نیاز کاهش فقر برسد CISبه خصوص در کشورهای فقیر منطقه 

، اهداف واقع گراتر ) و نیز EU-8برای کشورهای حوزه  باالی نرخ پیش بینی شده است. که

با  SEEو  CIS. تنها برای گروه دارد یع نرخ رشد بیشترچالش برانگیزتر( نیز نیاز به تسر

درآمد متوسط، نرخ رشد پیش بینی شده نزدیک به آن چیزی است که برای کاهش فقر تا سال 

است. دستورالعمل پیش نگرانه برای مثال با هدف کاهش ریسک ظهور  بوده مورد نیاز 1623

در نظر داشتن همگرایی درآمد اروپا،  یا با کاهش آسیب پذیری اقتصادی تا صفر مجدد فقر و

 طق فقیرتر اتحادیه اروپا نیست.رسیدن به سطوح فقری است که باالتر از میزان امروزی در منا

با درآمد کم و دوبرابر  CISبه طور کلی، آنها نیازمند سه برابر شدن نرخ رشد در کشورهای 

با  CISو گروه  EU-8د. آنها تسریع قابل توجه رشد در حوزه تنهس SEEشدن نرخ رشد در 

درآمد متوسط را نیز الزام می کنند. با توجه به توزیع بدون تغییر درآمد، این موضوع نشان می 

 دهد که سود ناشی از رشد باید به طور برابر در جمعیت توزیع شود.

 

 کاربردهایی برای رشد و نابرابری 2-8    

شواهد اخیر نشان می دهند که کاهش فقر با کاهش مصرف در ارتباط است. نرخ رشد برای 

در دوره  ی اروپای شرقی و شوروی در منطقه GDPمصرف خصوصی بیش از نرخ رشد 

اکنون به دالیل مختلف، ) مانند اصالح عدم تعادل حسابهای  .بازسازی اولیه اقتصادی است 

(، نرخ رشد مصرف احتماال CISادسازی بدهی در برخی کشورهای فقیریا آز SEEخارجی در 

 است.  GDPکاهش دارد و حتی کمتر از نرخ رشد 

این توسعه برای الگوهای رشد چه چیزی را نشان می دهد؟ تجربه بین المللی نشان می دهد 

درات ناشی از افزایش سرمایه گذاری و صا GDPکه در اقتصادها با رشد سریع، رشد باالتر 
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شان می دهد که برای رسیدن به هدف کاهش فقر، کشورهای منطقه باید حتی به نو  .است

صورت تهاجمی تر موتورهای بالقوه رشد اقتصادی را به حرکت دربیاورند و سرمایه گذاری 

 جدید و صادرات جدید را تشویق کنند.

ند، اما اگر باش نظر توزیعی در برابر رشد خنثیاز  سازی هاچند شبیه پویایی های نابرابری: هر

که فرایند رشد  داده میشودحنی های رشدنشان به کمک من رخ می دهد؟ توزیع بدتر شود چه

تغییرات توزیعی پیجیده ای را به همراه دارند. در برخی  اروپای شرقی و روسیه در منطقه

کشورها، آنها همراه با افزایش نابرابری هستند، در برخی دیگر با کاهش نابرابری همراه هستند. 

 اما تفاوتهای سیستماتیک بین نرخ رشد مصرف کشورهای فقیر و غیر فقیر وجود دارد. 

استفاده از نرخ رشد در مصرف واقعی است که  ،اه برای تفکر درباره نرخ رشدساده ترین ر

گروههای جمعیتی که اکنون فقیر هستند باید به آن برسند. با این وجود اگر نرخ رشد مردم 

فقیر به طور سیستماتیک از مصرف باقی جامعه انحراف داشته باشد، کاربردهای برای نرخ رشد 

، به 1331تا  2333بین افراد فقیر در  کلی و سطح نابرابری دارد. در هلندو  رومانی، نرخ رشد

 طور متوسط کمتر از نیمی از متوسط نرخ رشد است.

 

 کاهش سرمایه اجتماعی به دلیل فرصتهای محدود افراد فقیر 2-5    

سرمایه اجتماعی به کل شبکه های تبادل اطالعات و دریافت اطالعات به افراد کمک می کند 

باشند. هرچند اندازه گیری این مورد ذاتا دشوار است ، که به فرصتهای جدید دسترسی داشته 

شواهد کیفی زیادی از منطقه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی کشورهای فقیر به دلیل 

شبکه های کاری نامناسب و بی کاری اسیب دیده است اما ناتوانی آنها برای حفظ ارتباطات و 

که به دالیل مختلف است. دربرخی  ،ستدریافت اطالعات نیز موجب تشدید این مساله شده ا

موارد، جدایی جغرافیایی،  همراه با بهبود محدود در استانداردهای زندگی به این معنی است که 
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سرمایه اجتماعی مردم فقیر محدود به مردمی در این شرایط مشابه می شود. در مناطق 

ها همبستگی اجتماعی را روستایی بلغارستان، فقر، بی کاری و عدم وجود نگهداری از جاده 

تضعیف کرده است. اطمینان و فعالیتهای اجتماعی تنها محدود به اعضا نزدیک خانواده می 

شود. سازمانهای اجتماعی به ندرت وجود دارند و روستاها فاقد رهبرانی هستند که بتوانند 

اهش بهبود اجتماع اجرا کنند. سست شدن مرزهای اجتماعی نیز  با ک برای طرحهایی را

جمعیت و مسن شدن جوامع روستایی بیشتر می شود و خانواده های جوان و جوانان به 

 (.1664شهرهامهاجرت می کنند ) تجزیه و تحلیل اقتصادی و اجتماعی بلک استون 

در برخی دیگر مهاجرت زیاد به این معنی است که افراد فقیر همچنان باید سرمایه اجتماعی 

ط بهتر زندگی ایجاد کنند. برای مثال آلبانی، شاهد مهاجرت ضروری را برای جستجوی شرای

قابل توجه جمعیت روستایی از مناطق شمالی  فقیر کشور بود. علیرغم دسترسی فیزیکی به 

خدمات آموزشی پیشرفته، این جمعیت نسبت به خانواده های ثروتمند محلی دسترسی کمتری 

اجتماعی خود برای ثبت نام کودکان در به مدارس با کیفیت خوب داشتند.که از شبکه های 

(. سرمایه اجتماعی پایین 1666بهترین مدارس استفاده می کردند ) داویک و شاهریاری 

توضیحی را برای اینکه چرا برخی خانوارها، گروهها یا جوامع سودکمتری از فرصتهای اجتماعی 

عی در شبکه های بسته که در و اقتصادی می برند را ارائه می کنند. از بین رفتن سرمایه اجتما

دسترس افراد فقیر است، همراه با فقر بلندمدت است. همانطور که این عوامل برای تقویت 

یکدیگر در چرخه ای تکراری همکاری می کنند،اغلب باعث می شوند که فقر نسبت به 

رمان مقاومت بیشتری فرصتهای کاری یا بهبود دسترسی فیزیکی به آموزش و بهداشت و د

درصدی به جای  22دستیابی به نرخ رشد کلی شاهد  در لهستان به عنوان مثالاشته باشد. د

است ) حذف اسیب پذیری اقتصادی(.  هدرصدی برای رسیدن به اهداف اولیه گزارش شد 6.3

بسیار باالتر از  -دیگر اهداف ملی در زمینه اتحادیه اروپا نیازمند نرخ رشد باالتری نیز هستد
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باشد. در مورد نابرابری، موجب بدتر  داشتهطی پنج سال آینده بتواند  خودبه خود اینکه اقتصاد

که غیر محتمل نیست اما سطحی است که باعث  -می شود 6.46شدن ضریب جینی تا سطح 

می شود لهستان کال در رده جوامع نابرابر آمریکای التین قرار بگیرد. در رومانی با فرض نرخ 

نیم برابر متوسط ملی، نشان می دهد که نرخ رشد مورد نیاز برای  رشد فقر به اندازه یک و

 6.53درصد در سال است. ضریب جینی تا  8برابر  1623رسیدن به حذف کامل فقر تا سال 

بدتر می شود، سطحی که با توجه به پویایی های مشاهده شده نابرابری، امکان پذیر است. در 

درصدی مصرف  3دهد که باید نرخ رشد ساالنه  فقر، نشان میبر معکوس رشد اثر روسیه، 

بدتر می شود، که باالترین  6.57حفظ شود و نابرابری تا سطح  1623خصوصی متوسط تا سال 

سطحی است که طی دوره گذار اقتصادی روسیه مشاهده شده است. با این وجود، برای کشورها 

، بدتر شدن نابرابری آنقدر معنی دار است که EU-8و گروه  CIS ،SEEبا میانگین متوسط 

 سودهای ناشی از رشد از بین بروند اما روندهای قبلی نیز کال نباید نادیده گرفته شوند. 

دارد. چون  CISرشد در مسیر فقرنتایج وحشتناک زیادی در اقتصادهای فقیرتر  اثر منفی اما

ا تشکیل می دهند، اگر نتوانند در مردم فقیر سهم قابل توجهی از جمعیت را در این کشوره

سبب عدم و  می شوند فرایند رشد کامال حضور داشته باشند، موجب تغییرات زیادی در توزیع

کاهش فقر می شود. در مولداو، برای مثال، کاهش فقر مطلق تا هدف در دستیابی به  موفقیت

( اما 2336یسه با سال درصد است ) در مقا 3به معنی  افزایش نرخ رشد ساالنه تا  1623سال 

می رساند. در ارمنستان، جمهوری  6.37تغییرات اجرا شده در نابرابری نیز ضریب جینی را تا 

قرقیزستان و تاجیکستان، نتایج افزایش نابرابری نیز به همین صورت است. از بین این کشورها، 

نابرابری است. سناریو  همراه با افزایش در آنهم تنها تاجیکستان رشد سریعی را تجربه کرده که

با   CISبدتر شدن نابرابری به دلیل رشد نابرابر پیشنهاد غیر محتملی برای کشورهای گروه 

نیز کال غیر  CISبا درآمد کم  یاست و برای کشورها SEEو  EU-8درامد متوسط و گروه 
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مه این دا.امحتمل است. چون نرخ رشدی که اعمال می کند بسیار باال وغیر قابل دسترس است

 قابل دستیابی نیست. 1623که اهداف کاهش فقر تا سال نشان می داد  مسیر

 تیجه گیرین 2-8    

مطرح شده اند توافق در برخی ایده ها را نشان می دهند. با این  نجادامنه نظراتی که در ای

اولی پیچیدگی در استخراج نتایج کلی  -وجود، برخی استنباطهای کلی را می توان از آنها داشت

نشان می دهند که جمالتی مانند رشد برای افراد فقیر خوب است،  مباحثاست. بسیاری از 

توزیع مجدد فقر نسبت به رشد بیشتر کاهش می دهد،   آموزش برای افراد فقیر خوب است یا

می شود . اما از آنجا که این مشاهدات هیچ کاربرد  تاییدبا رگرسیون های بین کشوری 

سیاستی ندارند، بیشتر موجب ایجاد مباحثی در زمینه رشد و فقر می شوند تا حذف آنها. آنچه 

شرایط اولیه مهم است، ساختار خاص  جزاداده می شود اینست که به طور منشان  ااینج درکه 

لیون نشان داد که شرایط اولیه می تواند بر اکشور مهم است، و افق زمانی نیز مهم است. راو

ط اولیه و ساختار اقتصاد بر یتاثیرگذار باشد. شرا ،شودمی سرعتی که رشد موجب کاهش فقر 

است و آزادسازی تجارت به عنوان یکی  این امر که سیاستها نتایج ضد فقر دارند یا نه، تاثیرگذار

از موارد مورد توجه مطرح شده است. بهبود آموزش به خودی خود یک هدف است و می تواند 

موجب کاهش فقر شود، اما تاثیر آن بر نابرابری بستگی به عوامل عرضه و تقاضا دارد که بین 

شورها توزیع مجدد یک کشورهای مختلف تفاوت های قابل توجهی دارد. هم چنین در برخی ک

درصد درآمد از مناطق ثروتمند به فقیر می تواند فقر را بیش از یک درصد افزایش در درآمد 

 ملی کاهش دهد اما در کشورهای دیگر این موضوع صدق نمی کند.

از آنجا که استراتژی مناسب کاهش فقر خاص کشور و محیط خاص است، مشخص است که 

شویق شوند. با این وجود، تاکید بر سیاستهای ملی مالکیت ملی راهکارهای خالق ملی باید ت
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، 3این سیاستها را نشان می دهد. در حالیکه واژه مالکیت اخیرا پیامدهای منفی نیز داشته است

از آن برای اشاره به مزایای مالکیت تجزیه و تحلیل سیاست و مباحث مشخص سیاستی استفاده 

ای ذینفع مختلف در سطح ملی مورد توافق باشد، منجر به می کنیم. این مباحث اگر بین گروه

سیاستهای ضد فقر توسعه ای می شود.هم چنین می تواند منجر به تاکید بر مسائل و گزینه 

های مختلف سیاستی بدون دستیابی به همرایی نیز شود. در هر دو مورد، مسائل فقر و نابرابری 

 در مرکز توجه دولت قرار خواهد گرفت.

مثال باتوجهبهن همچنی

،اهدافکاهشفقرواسیبپذیریبایدبراساسگروههایکشورهامتیمرکزیایوآسیشرقیاروپایکشورهایمنطقه

تنظیماهدافمبهمحذففقرنیازمندرشدپایداروبرابربان.مایزباشدکهبستهبهسطوحدرآمدیکنونیآنهاست

. باالست رخهای

آنکهاکنونبرایایناق کاهشفقرواسیبپذیریاقتصادینیازمندنرخرشدیباالتراز امادرکشورهابادرآمدمتوسط،

نرخرش تصادهاپیشبینیشدهبودوهمهاینهانیازمندتوزیعدرآمدتغییرنیافتهاستحتیاگرتوزیعبدترشود،

 .دباالترینیزبایدایجادشود

 

                                                           
وسسات مالی بین المللی اغلب اصرار دارند که کشورها سیاستهای مالی و اقتصادی خود در مذاکرات با کشورهای در حال توسعه، م 3

 آنهاست. IFIرا دارند و خود ناشی از 
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 . مقدمه : 1-3

تاکنونبررسیهاییدرزمینهیتاثیرعواملیچونرشداقتصادیونابرابریبرفقرصورتگرفتهاست،کهدراینجابهص

سپس  انجام شده در داخل کشور و. در ابتدا پژوهش های ورتاجمالیبهبرخیازآنهامیپردازیم

 ن آورده شده است :پژوهش های صورت گرفته در خارج از ایرا

 پژوهش های داخل ایران:.  1-2

 "بررسیتاثیراترشداقتصادیونابرابریبرفقردراقتصادایران " درپایاننامهاشباعنوان(  2587)  یزدانپناه

تغییراتدرتوزیعدرآمدورشددرهزینهنا،بهتجزیهتغییراتدرنرخسرشمارفقر،شکاففقروشدتفقربردوعامل

،ازاطالعاتمربوطبهبودجهخانوارهاینمونهشهرپژوهشدرآن.بهتفکیکشهروروستا،پرداختهاست،خالص

 4 استفادهشدهکهبه 2565 – 2583 یوروستاییبرایسالهای

دورهزمانیتقسیمشدهاند؛شاملدورههایجنگتحمیلی،دورهسازندگی،دورهاصالحطلبانودورهدولتاصو

 اوازروشیکهنخستینبارتوسطداتوراوالیون.لگرایان

مورداستفادهقرارگرفته،بهرهگرفتهوبهتقسیمتغییراتشاخصفقربهدوجزءرشدوتوزیعپرداخته(2331)

استوازاینتجزیهوتحلیلبهایننتیجهرسیدهاستکهتوزیعدرآمدهموارهنسبتبهسالقبلنابرابرتربودهاستو

. درنتیجهسببافزایششاخصهایفقرگردیدهاست

غییراتتوزیعیسببافزایشدرنرخسرشمارفقر،شکافوشدتفقرشدهاست؛امارشددرهزیبرایجمعیتروستاییت

نهناخالصبرایهردوجمعیتشهریوروستاییسببکاهشدرنرخسرشمارفقر،شکاففقروشدتفقرشدهاستوبیان

نیز اماهمیشههمراهبارشد،نابرابری. میکندکهچنینحقیقتیحاکیازآناستکهرشد،فقرارانیزمنتفعمیکند

. افزایشمییابد

 .اقتصادینصیبگروهیخاصشدهوفایدهایکهنصیبفقرامیکندباافزایشنابرابریازبینمیرودپسهموارهرشد

:  اثررشداقتصادیبرفقرونابرابریدرآمددرایران " پیرائیوقناعتیاندرمقالهی

 بهبررسیرابطهیبینفقرورشدونابرابریدردورهیزمانی، (2583) "اندازهگیریشاخصرشدبهنفعفقیر
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2581 – 2574 

دکهشمولفقردرمناطقشهریوروستاییایراندردورهبررسیکاهشیافتهوشدتنپرداختهوبهایننتیجهمیرس

–وعمقفقردرمناطقروستاییافزایشپیداکردهاستواینکهباتوجهبهشاخصها،منحنیهایاصابترشدورشد

فقرونرخهایرشدمعادلفقرومبادلهبینرشدونابرابریمحاسبهشده،نشاندادهکهرشداقتصادیطیسالهایمور

هنفعفقراعملکردهاستوبیانمیداردکهرشد،ریزشیازغنیبهفقدنظردرمناطقشهریوروستاییبهطورضعیفب

 .یراست

(  2568 – 2575)  "تحوالتتوزیعدرآمددربرنامهاولتوسعه "بابررسی( 2585) محمودی

بهایننتیجهرسیدهاستکهشکلتوزیعدرآمددرایرانچولهبهراستبودهوبینسطوحدرآمدمناطقشهریوروس

. تایینیزفاصلهزیادیوجوددارد

البتهدرطول.درجهنابرابریدرآمدیدرایراننسبتاباالبودهودرطولبرنامهیاولتوسعهنیزتغییریننمودهاست

. نابرابریدرمناطقشهریکاهشودرمناطقروستاییافزایشیافتهاست، دوره

 .بهگونهایکهاینافزایشوکاهشهمدیگررادرهنگاممحاسبهنابرابریکلخنثینمودهاند

( 2571–2561) نفقریکدورهیدهسالهتغییراتدرمیزا" بابررسی( 2586)اسدزادهوپل

واستفادهازشاخصهایفقرومنحنیهایاصابتفقر،رابطهیبینفقر،رشدوتوزیع"درمناطقشهریوروستاییایران

: تحلیلمطالعهاسدزادهوپلبرمبنایسهبررسیبهعمآلمدهاست. مجددرانشاندادند

ستراتژیرا،بررسیاولبرپایهسیاستبهنفعفقیر؛بررسیدومبرایدورهجنگ؛وبررسیسومدورهایکهوجهغالب

 : شدمحوراست،صورتگرفتهونتایجعمدهبهشرحزیراست

 2567 تا 2561 سالهای

. سالهایافزایشفقربودهبهطوریکهفقردرمناطقشهریحتیبهبیشازدوبرابرافزایشیافتهاست

. اینافزایشدرفقررامیتوانبهطورعمدهدراثرجنگ،رکوداقتصادیوکاهشدرآمدنفتیبهحسابآورد

. یافتمیزانفقرکاهش 2571 تا 2567 طیسالهای
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 دردورهدهسالهمیزانفقردرمناطقروستاییقدریکاهشپیداکردهدرحالیکهفقردرمناطقشهریبهبیشاز

 .درصدافزایشداشتهاست 46

 "کاکوانیوپرینا" درمطالعهیخودبااستفادهازمفهومرشدبهنفعفقر( 2581) خسروپیرائی

بهارزیابیرشداقتصادیوتاثیرآنبرفقردرمناطقشهری،روستاییوکلکشورطیبرنامهپنجسالهاوالیرانپرداخ

. ت

نتایجحاکیازآنستکهطیسالهایبرنامهپنجسالهیاول،میزانفقردرمناطقروستایی،شهریوکلکشورکاهشپی

برابریداکردهاستوتجزیهتغییراتدرفقربهاثرخالصرشدواثرنابرابری،نشاندادکهاثرخالصرشد،منفیامااثرنا

های بنابراین،جمعیتفقیرروستایی،شهریوکلکشوردرخاللسالهایفوقبرحسبشاخص. مثبتبودهاست

مختلففقرکاهشیافتهوشاخصرشدبهنفعفقیربرحسبشاخصهایمختلففقربیانگرآناستکهرشداقتصادیدر

 .کلیهمناطقروستایی،شهریویاکلکشوربهنفعفقیربودهاست

 2573 – 2584 اقتصادیبرفقرطیسالهایدرمطالعهیخودبهبررسیتاثیررشد(2587) باقریوکاوند

. پرداختندواینکهرشدبهنفعفقرابودهاستیاخیر

بااستفادهازبرهاناتکینسون،منحنیلورنزتعمیمیافتهرابهرشداقتصادیونابرابریدرآمدیمرتبطمیکنندوس

 2573 – 2584 پسبااستفادهازاطالعاتطرحهزینهودرآمدخانوارهایشهریوروستاییطیسالهای

نزبرایخانوارهایایرانیدراینفاصلهزمانیرامحاسبهکردندودریافتندکهدراینسالمنحنیرشدفقروسلطهیلور

هاعالوهبراینکهافزایشدرآمدافرادفقیربیشازافرادغیرفقیربوده،نابرابریبینخانوارهایفقیرنیزکاهشیافتها

. ست

آنهانتیجهگرفتندکهرشداقتصادیدراغلبسالهایموردبررسیدرمناطقروستاییوشهریبهنفعفقراعملکردها

 .ست

( 2588) نانیمزی

 – 2586 درمطالعهیخودبهموضوعرشدفقرزدادرگروهکشورهایاسالمیمنطقهمنادرمحدودهسالهای
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 بادواثرمستقیم"نرخرشدجبرانفقر" بااستفادهازمعیاریبنام. میپردازد 2576

 وغیرمستقیم( افزایشنرخرشد،فقرراکاهشمیدهد)

میپردازندکهآیافرایندرشددربهبررسیاینپرسش(افزایشدرآمدناشیازرشدوتوزیعآن،فقرراکاهشمیدهد)

. یککشورفقرزدااستیاخیر

. همچنینبهاینموضوعمیپردازدکهچگونهمنافعرشدبینفقراوغیرفقراتوزیعمیشود

 36 اودراینمطالعهبهایننتیجهمیرسدکهرشدمثبتیکهدراینکشورهااتفاقافتادهدردهه

 1666 عمومافقرزدانبودهاستاماازسال

بهگونهایکهباکاهشنابرابری،اثررشدتشدیدشدهوودردههاخیربهبودهاییدرشاخصمذکوردیدهمیشود

. منافعرشدفقرارانیزمنتفعکردهاست

بااینوجوداینرشد،رشدفقرزدایضعیفمحسوبمیشودزیرانرخبهرهمندیفقراازمنافعرشدبهاندازهغیرفقران

 .میباشد

 محمودی

اوبااستفادهازاطالعاتمخارجم.،تغییردرفقررادقیقابهاجزایرشدوتوزیعمجددتجزیهکردهاست(2581)

( ساالنتهایی) 2334 و( ساالبتدائی) 2383 صرفیخانوارهایشهریوروستاییمربوطبهسالهای

. برنامهاولتوسعه،مشاهدهکردکههردوجزءدرتغییرفقرسهیمبودند

درمناطقروستاییافزایشدرفقربهطورعمدهناشیازافزایشقابلتوجهدرنابرابرییاجزءتوزیعمجددبوده،ولید

( کاهشدرمیانگینمخارجمصرفی) یزکلکشور،کاهشدررشدرمناطقشهریون

 .بهافزایشدرفقرکمککردهاست

( 2536) مرتضویوسراجزادهوشکوهی

درمطالعهخودبهبررسیچگونگیتغییراتنابرابریدرآمدیدرمناطقشهریوروستاییتمامیاستانهایکشوردرفر

 2573 – 2586 آیندرشداقتصادیاستانیدرطیسالهای
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. دوفرضیهدربارهکاهشفقروجوددارد. بااستفادهازدادههایتابلوییدرقالبمنحنیکوزنتسپرداختهاند

. اوالینکهفقربوسیلهافزایشرشداقتصادیوبهبودتوزیعدرآمدکاهشمییابد

. دومرشداقتصادیفزایندهممکناستتوزیعدرآمدرابدترکند

ریدرآمدیبخصوصدرمناطقنتایجمطالعهایشاننشانمیدهدکهنرخباالیرشددرآمدملیلزومابهکاهشنابراب

. شهرینمیانجامد

برایناساس،الگویتوزیعهمراهبارشدیارشدفقرزداتاکیدوپیشنهادمیشود؛چراکهکاهشنابرابریدرآمدیور

. شددرآمدباهممرتبطوسازگارمیباشند

. مهمآناستکهمسیریبرایرشدانتخابشودکههمزمانتوزیعدرآمدرانیزبهارمغانآورد

داقتصادیباالتر،لزوماجرایبرنامههایمبارزهبافقروکاهشنابرابایشانبیانمیدارندکههمگامبادستیابیبهرش

 .ریدرآمدیدرکشوروبخصوصدرمناطقشهریپیشنهادمیشود

 2586) شکوری

دربررسیاشبااستفادهازشاخصضریبجینینشانمیدهدکهدرآمد،ثروتورفاهبینکلخانوارهاینمونهدررو،(

( تاهاتکتکروس) وهمبهطورمجزا( کلروستاها) ستاهایموردبررسیهمبهطورتجمعی

نابرابرتوزیعشدهاستوایننابرابریدرروستاهاییکهحداکثربرنامهتوسعهروستاییدرآنهااجراشدهاستبیشاز

. سایرروستاهابودهاست

باوجودیکهبرنامهتوسعهروستاییتوانستدرآمد،ثروتورفاهخانوارهاینمونهراافزایشدهدولیروستاهایباشر

 –ایطتوسعهایمستعدوروستاییانبازمینههایاقتصادی

. تردرفرایندتغییرروستاییبیشترینبهرهرابردنداجتماعیباال

علیرغمسیاستهایتوزیعی،نابرابریهادرتمامروستاهاوخصوصاروستاهایباحداکثربرنامهتوسعهروستایی،

. بیشتربودهاست

توزیعدهکهاتفاوتواضحیرابینگروههایثروتی،درآمدیوهزینهزندگیخصوصاگروهفوقانیوگروهفقیرترینا
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( فقراوآسیبپذیر) باوجودیکهبرخیبرنامههایروستاییباگروهموردهدف. رائهمیکند

. میتوانستندپایینترینگروهاجتماعیراتحتتاثیرقراردهند

 .درکلفرایند،گروههایفوقانیموفقبهجذببیشترمنافعتوسعهشدند

. ارتباطبینرشدوفقررادرطولبرنامهاولتوسعهبررسیکرد،(1665) پیرایی

. شاخصرشدحامیفقراراتجزیهوتحلیلکرد( 1666) ویبااستفادهازروشکاکوانیوپرینا

. اودریافتکهمقدارفقردرطیبرنامهاولکاهشیافتهاست

باتجزیهتغییراتدرفقربهاثرخالصرشدواثرخالصنابرابری،مشخصشدکههمدرمناطقشهریوهمدرمناطقر

. مثبتبودهاست،منفیولیاثرخالصنابرابریبرفقربر فقر، وستاییوهمدرکلکشور،اثرخالصرشد

 توربک –گریر –هبهوسیلهشاخصهایفقرمانندسرشمارفقر،شکاففقروفوسترشاخصرشدحامیفقراک

 .محاسبهشدنشاندادکهرشداقتصادیدرمناطقشهری،روستاییوکلکشوربهنفعفقرابودهاست( 2384)

( 2562- 2567) بهتفکیکدورهرا درمقالهایاثرخالصرشداقتصادیبرفقردرایران،(2585)ابونوریوقادی

 – 2582) (  وبخشیازبرنامهسوم2574 – 2578) ( ،برنامهدوم2568 – 2571) ،برنامهاول

( اثردرآمدی) اثررشددراینمقالهبهدواثرمستقیم. اجتماعیبرآوردکردهاند –( توسعهاقتصادی2573

. تفکیکشدهاست(  اثرتوزیعی)  واثرغیرمستقیم

 2572 – 2567 نتایجحاصالزاینتجزیهوتحلیلحاکیازآنستکهدرطولدوره

. استکهکاهشدرنابرابریدرطیایندورانموجبتخفیففقرناشیازرکوداقتصادیشدهاستفقرافزایشیافته

. یعنیکاهشسهمخانوارهایپردرآمد،بهصورتنسبیبیشترازکاهشسهمخانوارهایکمدرآمدبودهاست

 –طیبرنامههایتوسعهاقتصادی

اجتماعیاول،دوموسومرشدناچیزنسبیاقتصادیدرایرانبهاستثنایبرنامهسومدرسایردورهها،حامیفقرانبو

. دهاست
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بهعبارتدیگر،افزایشسهمخانوارهایپردرآمدبهصورتنسبیهموارهبیشازافزایشسهمخانوارهایکمدرآمدبو

 .دهاست

 : درخارجازایرانانجام شده مطالعات. 1- 1

( Rowntree)وراونتری( Booth)فقرباتحقیقاتبوت مطالعاتعلمیدرباره23ازاواخرقرن

 . آغازگردید

 درکتابخوداطالعاتزیادیراجعبهوضعبودجهخانوارهادر( Eden) ادن 2737 اگرچهپیشازآندرسال

( Mayhw) ومیهو( Engels) حوزهکلیساییانجامدادهبودوپیشازویانگلس 266

. نیزاطالعاتسودمندیدرموردوضعیتفقرادرمناطقشهریانگلستانتهیهنمودهبودند

 2886 گیریمیزانفقردردهه امابرایاولینباربوتبامطالعهمیدانیدرلندنجهتاندازه

 2362 تحقیقات. منتشرکرد 2837 و 2831 های نتایجتحقیقاتخودرابینسال

 راونتریبهاینمنظوربودکهوضعیتفقررادرشهریورک

(York)باوضعیتفقریکهبوتدرلندنتحقیقنمودهبودمقایسهکند. 

درحالیکهمطالعاتبوتوراونتریدرموردفقرشهریدرلندنویورکبود،تالشنائوروژیتخمینوسعتفقردرکلهندب

. رانگارشنمود "سطحزندگیوفقر"تحتعنوانیبههمراههارستکتاب 2323 یدرسالآرتورباول. ود

. باولیوهارستوجودفقررادرپنجشهرانگلستانمطالعهنمودند

. دهسالبعدباولیوهاگمبادرتبهمقایسهتغییراتدرفقرنسبتبهمطالعهنخستکردند

. آنهانتیجهگرفتندکهفقردرطیدهسالموردنظرکاهشیافتهاست

 اییخطوطفقربودهاستهادرجهتشناس ایننخستینتالش

. درصددبرآمدتاخطفقرراتعریفنماید 2364 در( Hunter) درآمریکاهانتر

 2343 درسال. رانامبرد( رفاهحداقل) توانمفهوم واینخودموجبتحقیقاتدیگریگردیدکهازآنجملهمی

 66 بنابرایندردهه. گزارشیدربارهخانوارهایکمدرآمدانتشارداد(کمیتهمشترکاقتصادی)
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. ینظامیافتهموردمطالعهقرارگرفت بودکهمشکلفقردرآمریکابهگونه

( Harrington) ،هارینگتون(Lampman) اگرچهپیشازهانتردانشمنداندیگریمانندلمپمن

. ایدراینزمینهداشتند تحقیقاتجستهوگریخته(  Galbrith) وگالبریت

 .درواقعانتشاراینتحقیقاتبودکهتوجهبهمسألهفقررادرآمریکابرانگیخت

 2364 درسال( شورایمشاوراناقتصادیرئیسجمهورآمریکا) CBAخستینباردرآمریکاگزارشبراین

( Orshanskey) تعیینکردکهمنشأآنتحقیقاتاورشانسکیدالر 5666 خطفقررا

 .بودکهبعدااساساعالمخطرسمیفقردرآمریکاگردید

بهمطالعهتمند همزمانتحقیقاتمشابهیدربسیاریازکشورهایدیگرنیزانجامگرفتومحققانبهمرورزمانعالقه

( OECD) سازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی. طبیقیفقربینکشورهاشدند

هایوسیعتریباگروهمطالعاتدرآم هاییبودکهمبادرتبهچنینمطالعهتطبیقینمودوپژوهش ازاولینسازمان

 .دراینزمینهانجامداد( Luxemburg Income Study) دلوگزامبورک

یتوزیعمعیا وجوداطالعاتدرموردنحوهالزمبهذکراستپژوهشهاراجعبهفقرشناسیدرسطحجهانبستگیبه

اندود ایانجامداده رسطحزندگیدرهرکشورداردکهدراینجهتبانکجهانیوسازمانبینالمللیکاراقداماتارزنده

ایراجعبهوضعیتفقردرآنهاانج رخصوصبرخیازکشورهاباسطحدرآمدکم،نظیرهندوستانتحقیقاتگسترده

 .امگرفتهاست

. بانکجهانیخطوطکلیفقرراتعییننمود 2336 درسال

 173 ،مقدراسرانه2383 دالرتخریدقدرهایثابتبرمبنایبرابری آمریکاوبهقیمتدالربرحسب

. بهعنوانخطباالیفقرتعیینگردیددالر 576 درسالبهعنوانخطپایینفقرومقداردالر

. گیرد خطپایینمتناظرباآنحدیاستکهمعموالًبرایهندمورداستفادهقرارمی

ایتعیینشدهاستکهخطوطفقرتاحدامکانبیشترینتعدادکشورهایبادرآ فاصلهبینخطوطباالوپایینبهگونه

 .مدپایینرادربربگیرد
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 مقدمه:. 8-3

 -اساس آنچه در فصول قبل ارائه گردید، فقر یکی از شاخص های مهم رفاه اقتصادیبر 

اجتماعی است که میزان آن و نیز تأثیرپذیری اش از سایر عوامل، از بحث های مهم توسعه 

اجتماعی و نیز مورد توجه سیاستگذاران می باشد. بر این اساس، در این پژوهش به  -اقتصادی

 مل کلیدی بر فقر پرداخته ایم.بررسی تأثیر برخی عوا

در این فصل، تأثیر متغیرهای نابرابری، رشد اقتصادی، بیکاری و یارانه را بر روی فقر مورد 

د استفاده خواهد شد. به این تصحیح خطای برداری برای این برآوربررسی قرار داده و از الگوی 

از انجام  سپس نتایج حاصلابتدا به بررسی روش محاسبه و تخمین الگو پرداخته و  ترتیب،

 .دنارائه و تفسیر می گردآزمون ها و برآورد الگو 

 . روش محاسبه و تخمین الگو:8-2

(، تعیین وقفه VARبرداری ) خودتوضیحدر این بخش به ترتیب، ایستایی یا مانایی، الگوی 

تابع (، VECM) بهینه، همگرایی یا هم انباشتگی، و در نهایت الگوی تصحیح خطای برداری

 و تجزیه واریانس توضیح داده می شوند. (IRF) عکس العمل آنی

 

 39ایستایی )مانا بودن( سری های زمانی. 8-2-3

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری 

زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع 

یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین )فرآیند تصادفی( و یک 

انند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری )مصداق( از آن، هم

که اطالعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می 
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 Stationary 
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مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر این دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از 

عی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران ساختی استفاده می کنیم. نو

 سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

یک سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر  Ytکید بیشتر تعریف ایستایی، فرض کنید أبرای ت

 است:

(1) )Y(E t
 میانگین :      

(2) 2

t )Y(Var     : واریانس 

(3) 
ktktt )]Y[(E)Y,Y(Co  

 کوواریانس :   

(4) 
k

2

kktt /)Y,Y(nCorrelatio 
 ضریب همبستگی :  

 

)(، واریانس )(که در آن میانگین  2  کوواریانس
k  کوواریانس بین دو مقدار(Y  کهK 

( و ضریب همبستگی Yt-kو  Ytدوره با یکدیگر فاصله دارند، یعنی کوواریانس بین 
k  مقادیر

 بستگی ندارند. tثابتی هستند که به زمان 

تغییر یابد.  Yt-kبه  Ytاز  Yاکنون تصور کنید مقاطع زمانی را عوض کنیم به این ترتیب که 

تغییری نکرد، می توان گفت که  Yاریانس و ضریب همبستگی حال اگر میانگین، واریانس، کوو

متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خالصه می توان چنین گفت که یک سری زمانی 

ست که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول ایستاوقتی 

مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه 

کنیم. این شرایط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، 

 (2578)نوفرستی،  همانند می باشد.
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 33از طریق نمودار همبستگی ایستاییآزمون . 8-2-3-3

در  (ACF)ی باشد. م (ACF)براساس تابع خود همبستگی  ایستایییک آزمون ساده برای 

با  kوقفه 
k .نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد 

واريانس

K وقفه در كوواريانس
2

k
k 




 

شوند،  که کوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یکسانی اندازه گیری میئیاز آنجا
k  یک

عدد بدون واحد یا خالص است. 
k ( قرار 2( و )-2به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین )+

دارد. اگر 
k  را در مقابلK  وقفه ها( رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی(

جامعه نامیده می شود. از آنجایی که عمالً تنها یک تحقق واقعی )یعنی یک نمونه( از یک 

توانیم تابع خود همبستگی نمونه،  رآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها میف
k̂  را بدست

و سپس واریانس  Kبایست ابتدا کوواریانس نمونه در وقفه  آوریم. برای محاسبه این تابع می

 نمونه را محاسبه نماییم.

2

k
k ˆ

ˆ
ˆ




 

نسبت کوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار  که همان
k̂  در مقابلK  نمودار

را  k̂مربوط به جامعه را ندایم و تنها  kهمبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی 

ر داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیا

تا بفهمیم که 
k ( 2343صفر است یا خیر. بارتلت)نشان داده است که اگر یک سری زمانی  21

کامالً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با 

میانگین صفر و واریانس 
n

1
حجم نمونه است. براین اساس می توان یک  nمی باشد که در آن  

تخمینی در این فاصله قرار  k̂درصد ساخت. بدین ترتیب اگر  33فاصله اطمینان، در سطح 
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 Correlogram  
12

Bartlett 
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گیرد، فرضیه)
k=0 را نمی توان رد کرد. اما اگر )

k̂  تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار

گیرد می توان صفر بودن 
k .را رد کرد 

 :31. آزمون ریشه واحد8-2-3-2

رود که به  آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بکار می

)گجراتی،  زیر را در نظر بگیریدآزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل 

2578): 

Yt = Yt-1+Ut 

Ut اختالل  جمله خطای تصادفی است که فرض می شود بوسیله یک فرآیند تصادفی مستقل

و غیر همبسته  2بوجود آمده است. )یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت  24)نوفه( سفید

می باشد. حال اگر  AR(1)خود رگرسیون مرتبه اول یا  همعادلمعادله فوق، یک می باشد(.

برابر یک شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت  Yt-1ضریب 

 می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا کنیم: Ytغیر ایستایی سری زمانی 

t1tt UYY  
 

)1(و تشخیص دهیم که    است، گفته می شود متغیرYt  دارای یک ریشه واحد است. در

ای از یک  اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی که دارای یک ریشه واحد باشد، نمونه

یک مرتبه تفاضل گرفته شود )تفاضل  ،اگر از یک سری زمانی. اما سری زمانی غیر ایستا است

باشد، آنگاه سری زمانی اصلی )انباشته از مرتبه  ایستامرتبه اول( و این سری تفاضل گرفته شده 

 dنشان داده می شود.به طور کلی اگر از یک سری زمانی  I(1)( می باشد و به صورت 23اول

د. پس هرگاه یک سری زمانی می باش I(d)یا  dمرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه 

 انباشته از مرتبه یک یا باالتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. 
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 Unit root test 
14

 White Noise 
15

 Intergrated of order one 
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باشد. باید  مشهور می (DF)فولر  -، به آزمون دیکی(tau)یا  در ادبیات اقتصادسنجی آزمون 

)1(توجه داشت که اگر فرضیه صفر    بوده و می توان از تابع  ایستارد شود، سری زمانی

، بزرگتر (tau)اگر قدر مطلق آماره محاسباتی به این ترتیب  استیودنت استفاده نمود. tآزمون 

بودن سری  ایستایا مک کینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر  (DF)از قدر مطلق مقادیر بحرانی 

مقدار قدر مطلق محاسباتی کمتر از مقدار بحرانی زمانی را رد نمی کنیم از طرف دیگر اگر 

 باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

شود که به فرم  فولر برای رگرسیون هایی بکار گرفته می -به دالیل عملی و نظری، آزمون دیکی

 زیر باشند:

  (معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند)
t1tt UYY  

 

t1t1t     أ(از مبدمعادله با عرض ) UYY   

   (و باروند أمعادله با عرض از مبد)
t1t21t UYtY  

 

فولر  -برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیکی (DF)هنگامیکه از آزمون 

 دارای توزیعی مجانبی همانند تابع (ADF)یاد می شود. تابع آزمون  (ADF)تعمیم یافته 

هدف اصلی از  بوده و از مقادیر بحرانی یکسانی، برای آنها می توان استفاده کرد. (DF)آزمون 

آزمون دیکی فولر تعمیم یافته این است که با استفاده از تغییرات وقفه های متغیر وابسته سعی 

 شود تا مقادیر پسماند به صورت خطای )نوفه( سفید حاصل شود. 

 :38(VARبرداری ). الگوی خود توضیح 8-2-2

، هنگامی که میخواهیم 2386در سال  27در الگوی سری زمانی، تا قبل از انتقاد سیمز

رفتارچندمتغیر را بررسی کنیم از الگوی سیستم معادالت همزمان استفاده میشده است. اما به 

غیرها بین مجموعه ای از متغیرهای الگو، همزمانی وجود دارد، باید همه مت گفته وی، اگر واقعاً
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 Vector Autoregressive Model 
17

 Sims 
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را به یک چشم نگریست و پیش قضاوت در مورد درونزایی و برونزایی آنها صحیح نیست.  به این 

 ( را معرفی کرد.VARترتیب الگوی خودتوضیح برداری )

نرا توسط وقفه های آن بصورت یک غیرهای سری زمانی باشد که بتوان آبرداری از مت Ytاگر 

 می توان نوشت:فرآیند چند متغیره الگوسازی کرد آنگاه 

𝑌𝑡 =  𝛿1𝑌𝑡−1 +  𝛿2𝑌𝑡−2 +  … + 𝛿𝑝𝑌𝑡−𝑝 +  𝑈𝑡 +  𝜃1𝑈𝑡−1 + 𝜃2𝑈𝑡−2 +  … +  𝜃𝑞𝑈𝑡−𝑞 

بردارد مربوط به  Utدر بردارنده پارامتر ها و  𝜃1...,𝜃𝑞,و  𝛿1....,𝛿𝑝,که در آن ماتریس های مربع 

. یک فرآیند خود توضیح ال برآورد چنین الگویی نسبتاً مشکل استاخالل است. معموجمالت 

 محض چند متغیره به صورت زیر نوشته می شود:

𝑌𝑡 = 𝐴1𝑌1 + 𝐴2𝑌2 + … + 𝐴𝑝𝑌𝑡−𝑝 +  𝑈𝑡 

این الگو به الگوی خود توضیح برداری معروف است. علت های استفاده از این الگو چنین 

 (:2578نامبرده می شوند )نوفرستی، 

گیر تفکیک متغیرهای درونزا و برونزا نمی کند زیرا روش کار ساده ای دارد و محقق را در  -الف

به استثنای عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی که گاهی اوقات وارد الگو می شوند، همه متغیرها 

 درونزا هستند.

انجام داد. اگر هر معادله  OLSبرآورد ضرایب الگو را می توان به سادگی و به کم روش  -ب

به خوبی برآرودهای  OLSالگو دارای تعداد متغیرهای با وقفه مساوی باشند، برآوردهای روش 

( SUR) 28دو مرحله ای و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط  OLSسیستمی نظیر روش 

 است. 

بهتر از  VARمعموال مشاهده شده است که پیش بینی های ارائه شده بر اساس الگوی  -ج

 الگوی معادالت همزمان بوده است.

 در مقابل، اشکاالتی نیز بر این الگو وارد است:

                                                           
18

 Seemingly Unrelated Regression 
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بر خالف الگوهای معادالت همزمان که دارای معادالت ساختاری بر  VARالگوهای  -الف

اساس نظریه های اقتصادی است، فاقد مبانی نظری اقتصادی است. در نتیجه ممکن است 

 چندان برای تحلیل های سیاستگذاری مناسب نباشند.

در  یکی از مشکالت این الگو، تعیین تعداد وقفه های متغیرهای الگوست. بعالوه حتی -ب

موادری که الگو دارای تعداد کمی متغیر )مثالً چهار متغیر است( حتی اگر بخواهیم تنها برای 

هر متغیر سه وقفه زمانی در نظر بگیریم، در مجموع می باید در هر معادله با احتساب عرض از 

پارامتر  مبدأ سیزده پارامتر را تخمین بزنیم. اگر تعداد مشاهدات زیاد نباشد، برآورد این تعداد

 درجه آزادی را به صورت نگران کننده ای کاهش می دهد.

متغیر درونزا، کلیه متغیرها ایستا هستند یا آنها را  Kاصل بر این است که در این الگو با  -ج

ایستا می کنیم )بطور مثال با تفاضل گیری( که همیشه ممکن است نتایج مطلوب حاصل 

دارند از متغیرها در سطح استفاده شود و در عین حال نگردد چرا که بطور مثال برخی عالقه 

در الگو وجود دارند ممکن است شرایط سخت  I(1)و   I(0)زمانی که ترکیبی از متغیرهای 

 تری بوجود آید. 

 تعیین وقفه بهینه:. 8-2-1

در ساختن الگو، باید توجه داشت که بطور معمول، تأثیرات تغییرات متغیرهای مستقل بر 

های زمانی، ممکن است  روی متغیر وابسته آنی نیست؛ بخصوص برای ساختن الگوهای سری

گیری اقتصادی روی متغیر مورد  مقدار قابل توجهی دقت الزم باشد تا اثرات نهایی یک تصمیم

مسئله مهمی به   (VAR)های خودرگرسیونی  ن وقفه بهینه در مدلنظر مشخص شود. یافت

بنابراین  .گردد های زیاد منجر به از دست دادن درجات آزادی می تعداد وقفهآید چراکه  شمار می

طول وقفه بهینه از مقدمات تخمین الگوست. چراکه تعیین تعداد وقفه های مناسب در این الگو 

ربوط به معادالت نوفه سفید و در نتیجه ایستا یا تضمین می کند که جمالت خطا م
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I(0) هستند. از آنجا که همبستگی خطی بین متغیرهای سمت راست معادالت محتمل بوده و

جهت تعیین معنی داری  tمنجر به وقوع همخطی شدید می شود، لذا نمی توان از معیار آماره 

نرم افزار معیارهای اطالعاتی آکاییک  یا عدم معنی داری ضرایب با وقفه متغیرها بهره جست. در

(AIC)23 ( و شوارتزSC)16 و حنان- ( کوئینHQ( و آماره ی نسبت درست نمایی )LR )

اعالم می شوند. دو معیار که بطور معمول در انتخاب طول وقفه ی بهینه مدل مورد استفاده 

ه برای این دو معیار قرار می گیرد، معیار آکاییک و شوارتز هستند. هر چند مقادیر محاسبه شد

کوچکتر باشد دال بر بهتر بودن آن است. معیار شوارتز با نمونه های بزرگ سازگاری بیشتری 

دارد و به علت انتخاب مدل با حداقل وقفه ها و تخمین پارامترهای ضروری تمایل دارد اما 

ل وقفه های معیار آکائیک، در نمونه های کوچک نتیجه بهتری خواهد داشت و مدل هایی با طو

کوئین نیز معموالً حالتی  -زیاد و تخمین پارامترهای بیشمار، انتخاب می نماید. معیار حنان

بینابین این دو معیار را گزارش می دهد. بعالوه، تخمین مدل بر اساس معیار آکائیک قدرت 

دلیل  مدل نسبت به تخمین آن بر اساس معیار شوارتز را به نحو چشمگیری افزایش داده اما به

ورود متغیرهای توضیحی با وقفه های باال در سمت راست معادالت مدل و کاهش درجه آزادی 

 آن، احتمال نقض کارایی تخمین زننده ی حداقل مربعات معمولی وجود دارد.

 :23(هم انباشتگیهمگرایی ). 8-2-8

بیانگر همگرایی مطرح می شود. همگرایی در سری های زمانی وقتی نامانایی وجود داشته باشد، 

رابطه تعادلی بلند مدت بین سری های زمانی است. در چنین حالتی، یک ترکیب خطی مانا از 

 است.است که همان رابطه تعادلی یا همگرایی  متغیرها بدست می آید که این ترکیب، مانا بوده

 معادله زیر را در نظر بگیرید:

ttt UXY  
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 Akaike Information Criterion 
20

 Schwarz Information Criterion 
21

 Co-intrgration 
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 یا اجزاء پسماند را در طرف چپ معادله قرار دهیم، خواهیم داشت: Utاگر 

ttt XYU  

یا ایستا باشد، در این  I(0)یا اجزاء پسماند یک معادله رگرسیون، انباشته از مرتبه  Utحال اگر 

ت دیگر باشند. به عبار می همگرا )هم انباشته(صورت می گوییم متغیرهای توضیحی و وابسته، 

در  Utتوان مشاهده کرد، زمانیکه  دو متغیر روی طول موج یکسانی قرار دارند. بطور عینی می

-می باشد، متغیرهای توضیحی و وابسته روند زدایی می I(0)معادله فوق انباشته از مرتبه صفر 

 شوند.

باشد، دو سری می توانند هم انباشته  I(d)نیز بصورت  Xو  I(d)بصورت  Yبطور کلی اگر 

باشند. به عبارتی در این حالت رگرسیون ساختگی نبوده و هیچ گونه اطالعات بلند مدتی را از 

دست نمی دهیم. این موضوع برخالف نتیجه حاصل از کاربرد تفاضلهای مرتبه اول که اطالعات 

یی آزمون هایی وجود دارند که به برای بررسی همگرا بلند مدت را از دست می دادند، می باشد.

 شرح زیر می باشند.

 :(هم انباشتگیهمگرایی) آزمون. 8-2-2-3

 ی در مقاله های مختلف ارائه شده است. دو روش سادهگرایروشهای متعددی برای آزمون هم

و گرایی تخمینی از رگرسیون هم Utبراساس  ADFیا  DF( آزمون 2آزمون عبارتست از: ) این

)واتسون  -دوربینگرایی رگرسیون هم( آزمون 1)
11

CRWD). 

به این  (AEG)گرنجر تعمیم یافته  -و انگل (EG)گرنجر  -روش آزمون انگلروش نخست: 

کنیم و جمالت خطای آنرا به  برآورد می OLSترتیب است که ابتدا رگرسیونی را به روش 

افته فولر تعمیم ی -یا دیکی (DF)فولر  -دست می آوریم. سپس به روش دیکی

(ADF)باشند آنگاه نتیجه  ایستاجمالت خطا را آزمون می کنیم. اگر جمالت خطا  ناایستایی

توجه آن است که  ل. اما نکته قابهمگرا هستندگیری خواهیم کرد که متغیرهای مورد بحث 

                                                           
22

  Cointegrating Regression Durbin-Watson 
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استفاده می  Utمشخص نیست و ما از برآورد آن در برآورد کمیت های  چون مقدار واقعی 

برای آزمون  ADFو  DFها هم برآورد هستند، مقادیر بحرانی Utکنیم و در حقیقت خود 

مناسب نیست. دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد. یکی اینکه ساختار روش  Utناایستایی

OLS  به گونه ای است که آنچنان برآوردی را برای ضرایب انتخاب می کند که جمالت خطا

هم نباشند این امر گرا ند. بنابراین حتی اگر متغیرها همواریانس نمونه را داشته باش کوچکترین

های  به نظر برسند. در نتیجه استفاده از کمیت ایستاموجب می شود جمالت خطا بیشتر 

فولر موجب می شود تا فرضیه صفر بیشتر رد شود. دومین دلیل آن  -بحرانی معمول دیکی

ون آن متاثر از تعداد متغیرهای توضیح دهنده ای است که در است که توزیع آماره آزم

را برای  ADFو  DFرگرسیون وارد می شوند. به این لحاظ، انگل و گرنجر مقادیر بحرانی 

فولر و  -با توجه به نکات فوق محاسبه کرده اند. در این ارتباط آزمونهای دیکیگرایی همآزمون 

 (AEG)و انگل گرنجر تعمیم یافته  (EG)گرنجر  -انگلفولر تعمیم یافته به آزمونهای  -دیکی

 شهرت یافته اند.

واتسون در  -که نسبتاً فراگیر می باشد آزمون دوربینگرایی یک آزمون دیگر برای همدوم: 

واتسون  -نامیده می شود.چنانچه آماره آزمون دوربینکنندههمگرا رگرسیون 

)1(2CDRW   به طور معنی داری بزرگتر از صفر باشد سری های زمانی در معادله

0CDRWباشد آنگاه  1هستند. در صورتی  همگرارگرسیون    رد  همگراییو فرضیه

 . 15می شود

                                                           
را برای حجم های مختلف نمونه و  CDRW( مقادیر بحرانی مربوط به آماره آزمون 2388( و مکینون )2387انگل و گرنجر ) 15

 دی که متغیر روند در معادله رگرسیون وارد می شود ارائه کرده اند.موار
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 آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس. 8-2-8-2

می  13یک ماتریس و ریشه های مشخصه 14رتبه( براساس رابطه بین 2388روش جوهانسن )

فولر است. مدل چند متغیره  -باشد. روش جوهانسن در واقع تعمیم چند متغیره آزمون دیکی

 زیر را در نظر بگیرید:

t1t1t XAX  
 

t1t1t1t XXAX  t1t1 X)IA(  t1tX  
 

و  Xtکه در آن 
t ( 2بردارهای*n) 

A1( ماتریس =n*nپارامترها ) 

I( ماتریس یکه =n*n) 

 است. (A1-I)برابر  و 

در  .فولر پیشرفته، مدل چند متغیره فوق را نیز طوری تعمیم داد -می توان همانند آزمون دیکی

این حالت پس از انجام عملیات و جایگزینی های الزم می توان معادله نهایی را به صورت زیر 

 بدست آورد:

tptit

1p

1i
t XXiX  





 









 



AiI
p

1i

 

 که در آن:









 



AjI
i

1j
i 

باشد.  است که برابر تعداد بردارهای همگرایی می عامل مهم در معادله فوق، رتبه ماتریس 

، ساده به VARبرداری،  الگو به الگوی خود توضیحصفر باشد،  واضح است که اگر رتبه 
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 Rank 
25

 Charactristic-Root 
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باشد، فرآیند برداری ایستا  nبرابر  صورت تفاضل اول در می آید. از طرف دیگر، اگر رتبه 

0)(رتبه  n>ر حالت میانه، اگر رتبه به صورت، است. د   باشد، بردارهای همگرایی چند

 تصحیح خطا خواهد بود. الگویفوق یک  الگویگانه وجود خواهد داشت، و 

)یعنی، از نظر آماری به طور معنی دار مخالف  تعیین تعداد ریشه های مشخصه غیر صفر 

و آزمون حداکثر ریشه  16صفر(، در روش جوهانسن، از طریق دو آماره زیر که به آزمون اثر

 مشخصه معروفند انجام می گیرد:

)ˆ1(LnT)r( i

n

1ri
trace  

  

)ˆ1(TLn)1r,r( 1rmax   

را از طریق  maxو  trace( مقادیر بحرانی آماره های 2336)17لیوسیسوجوهانسن و جکه 

 13.بدست آورده اند 18مطالعالت شبیه سازی

 (:VECM) 19الگوی تصحیح خطای برداری. 8-2-5

اقتصاد سنجی مورد استفاده در برآورد ضرایب و تعیین روابط  های نوین روش یکی از

علّت انتخاب این روش بر این پایه است که  .برداری است اقتصادی، الگوی تصحیح خطای

نبودن اکثر  ایستااستفاده از روشهای کالسیک )سنتی( در تعیین روابط اقتصادی، با توجه به 

های کاذب خواهد شد. عالوه براین استفاده از  متغیرهای اقتصادی منجر به ایجاد رگرسیون

ی و برآورد ضرایب با این متغیرها، نمودن متغیرهای اقتصاد ایستاگیری به منظور  روش تفاضل

باعث از میان رفتن اطالعات با ارزشی در بلندمدت خواهد گردید، در حالی که با استفاده از 

 به چنین عوارضی دچار نخواهیم شد. VECروش 

                                                           
26

 Trace  
27

 Johanson and Juselius 
28

 Simulation 
 در این روش می توان قیود اعمال شده را نیز به بوته آزمون گذارد. 13

30
Vector Error Correction Model 
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ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهای  بین مجموعه همگراییوجود 

ای برخوردار  آورد. این الگوها در کارهای تجربی از شهرت فزاینده تصحیح خطا را فراهم می

آن است که نوسانات  (ECM)ترین دلیل شهرت الگوهای تصحیح خطا  اند. عمده شده

 دهند.  ی بلندمدت آنها ارتباط میمدت متغیرها را به مقادیر تعادل کوتاه

( 2387معرفی شد و سپس توسط انگل و گرنجر )  52(2364روش فوق ابتدا توسط سارگان )

هزینه است اما در عین حال اشکاالتی را نیز دارد.  به شهرت رسید. این روش بسیار ساده و کم

ها نرمال  ا این توزیعفوق سازگارند، امّ انباشته رگرسیون هم OLSهای  هر چند برآورد کننده

های  ها در نمونه عالوه تورش برآوردکننده اند. به نیستند و شدیداً به سایر پارامترهای الگو وابسته

های آماری گمراه کننده باشند و  تواند قابل توجه باشد. بنابراین ممکن است استنتاج کوچک می

قیدهائی که باید اعمال شوند در نتیجه در مورد متغیرهائی که باید در الگو وارد شوند و 

ها به جمله تصحیح خطا  گیری غلطی انجام گیرد. در مرحله دوّم نیز تورش برآورد کننده تصمیم

)نوفرستی،  مدت را تحت تأثیر قرار دهد. یابد و ممکن است پارامترهای الگوی کوتاه انتقال می

 (266: ص 2578

( 2336لیوس)سیووهانسن و ججکه های فوق، روشی است  ی رفع ضعفترین روش برا رایج

را در نظر گرفته و سپس با تغییراتی برروی آن، یک   VARاند. آنها ابتدا یک مدل  ارایه کرده

 (2582)بیدرام،  زنند. را تخمین می الگوبردار تصحیح خطا ایجاد کرده و این  الگوی

 Kبا  شود ته میبرداری به صورت زیر در نظرگرف خود توضیحدر این روش، ابتدا یک الگوی 

 :وقفه زمانی برای هر متغیر Pمتغیر درونزا و 

𝑌𝑡 =  𝐴1𝑌𝑡−1 + 𝐴2𝑌𝑡−2 + … + 𝐴𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝑈𝑡 
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.  Sargan 
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نیز جمله اخالل می باشد.  Utها بردار ضرایب هستند و  Ai، بردار ضرایب الگو و Ytبردار 

به مقادیر تعادلی بلند مدت آن، می توان رابطه باال را به  Ytحال برای تبدیل رفتار کوتاه مدت 

 صورت الگوی تصحیح خطای برداری بصورت زیر نوشت:

∆𝑌𝑡 =  𝐵1∆𝑌𝑡−1 + 𝐵2∆𝑌𝑡−2 + … + 𝐵𝑝−1∆𝑌𝑡−𝑝−1 + 𝜋𝑌𝑡−𝑝 + 𝑈𝑡 

 آن:که در 

𝐵𝑖 =  −(𝐼 − 𝐴1 − 𝐴2 − … − 𝐴𝑖)             , 𝑖 = 1,2, … , 𝑝 − 1 

𝜋 =  −(𝐼 − 𝐴1 − 𝐴2 − … − 𝐴𝑝) 

نیز نشان داده می شود.   = نمایشگر روابط تعادلی بلندمدت است و بصورت  𝜋ماتریس 

، ضرایب تعدیل عدم تعادل و نشان دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت و ماتریس 

، ضرایب روابط تعادلی بلندمدت است. به این ترتیب این الگو، چگونگی تعدیل ماتریس 

متغیرهای دستگاه را در کوتاه مدت )نسبت به عدم تعادل( برای حصول به رابطه تعادلی بلند 

 مدت نشان می دهد.

 (:IRF) 12. توابع عکس العمل آنی یا ضربه ای8-2-8

در پاسخ به یک شوک در هر یک از متغیرهای را یک متغیری یتوابع عکس العمل مسیر پویا

شوک ها شامل تغییرات تصادفی است  کنند. را مشخص میسیستم به اندازه یک انحراف معیار 

 که از طریق جمالت خطا وارد الگو می شوند. 

 : 11. تجزیه واریانس8-2-7

بینی  های مختلف الگو در واریانس خطای پیش وارد شده به متغیر شوک هایدر این روش،سهم 

غیری مبتنی بر مقادیر طور مثال اگر مت هشود.ب مدت و بلندمدت مشخص می یک متغیر در کوتاه

بینی تنها براساس  بینی باشد،آنگاه واریانس خطای پیش با وقفه خود بطور بهینه قابل پیش
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 Impulse Response Function 
33

 Variance Decomposition 
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بینی،سهم  با تجزیه واریانس خطای پیش. شود وارد بر آن متغیر شرح داده می شوک های

گردد،بدین ترتیب  وارد شده به متغیرهای الگو تقسیم می شوکنوسانات هر متغیر در واکنش به 

تا تعیین کنیم که چه مقدار از واریانس خطای پیش بینی یا اثر شوک ها، قادر خواهیم بود 

 ناشی از عوامل مختلف است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نتایج انجام آزمون ها و برآورد الگو:8-1

در این بخش ابتدا متغیرهای الگو معرفی شده و سپس آزمون های صورت گرفته از جمله 

ررسی ایستایی با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون همگرایی به منظور آزمون ب

ن ارائه شده اند ون جوهانسیافتن رابطه بلند مدت میان متغیرهای مورد نظر و با استفاده از آزم

و در نهایت به برآورد الگوی تصحیح خطای برداری پرداختیم و نیز نتایج آنها مورد بررسی و 

 ل قرار گرفته اند.تحلی

 :و توصیف آماری آنها . معرفی متغیرهای الگو8-1-3
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، نابرابری (GDP) (، رشد اقتصادیpمتغیرهایی که در این پژوهش استفاده شده اند نرخ فقر)

(Giniبیکاری ،) (U)( و سوبسید یا یارانهTR می باشند. داده های مورد استفاده بصورت )

 می باشند. 2532تا  2531های  و طی سال ساالنه و برای ایران

 د:نآنها به شرح زیر می باشتوصیف آماری توضیحات 

برای متغیر فقر از نرخ سرشمار فقر استفاده کردیم. برای رشد اقتصادی از لگاریتم طبیعی تولید 

محاسبه  2536ناخالص داخلی به ریال استفاده کردیم که بصورت سرانه و به قیمت ثابت سال 

نیز به ریال و  یارانهشاخص ضریب جینی برای نمایش نابرابری استفاده شده است. کرده ایم. از 

 و سرانه آن محاسبه شده است. 2536به قیمت ثابت سال 

 : توصیف آماری متغیرها3-8جدول 

 کمینه بیشینه انحراف معیار میانگین متغیر

 45/6 663/6 36/6 52/6 (pنرخ فقر )

 42/6 654/6 3/6 53/6 (Giniنابرابری )

 تولیدناخالص داخلی

 (GDPریال )
47866666 27366666 85466666 11266666 

 13466666 58666666 223666666 155533 (TRریال ) -یارانه سرانه 

 66/21 32/2 48/24 62/8 (Uدرصد ) -نرخ بیکاری

 منبع: محاسبات پژوهش                

در زیر نمایش  2532تا  2531پژوهش طی سالهای نمودارهای متغیرهای مورد نظر در این 

 داده شده اند:

 

 3152-33سال های  -: نرخ فقر3-8نمودار 

1.11 

1.21 

1.۴1 

1.۶1 

13۵2 13۵۶ 13۶1 13۶۴ 13۶8 1312 131۶ 1381 138۴ 1388 

 پایان نامه یزدان پناه و محاسبات دکتر راغفر: منبع

p 

p
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نمایش داده شده است. مالحظه می شود  2532تا  2531طی سالهای  نرخ فقر( 2-4درنمودار )

در سالهای اواخر جنگ و پس از آن روند افزایشی داشته و سپس در چند دوره کاهش یافته  که

نرخ فقر طی این سالها با  به بعد مجدداً افزایش یافته است. در مجموع، 2587اما در سالهای 

نوسانات اندکی روبرو بوده است اما از آنجاییکه کوچکترین تغییر در نرخ فقر بدلیل چند بعدی 

اقتصادی به همراه دارد، بنابراین بررسی  -اثر این شاخص، تبعات گسترده اجتماعیبودن 

نوسانات آن با توجه به سیاست های انتخاب شده در برنامه های توسعه کشور از اهمیت باالیی 

 . برخوردار می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 3152-33سال های  -: نابرابری )ضریب جینی(2-8نمودار 

1.11 

1.11 

1.21 

1.31 

1.۴1 

1.۵1 

1.۶1 

13۵2 13۵۶ 13۶1 13۶۴ 13۶8 1312 131۶ 1381 138۴ 1388 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: منبع 

Gini 

Gini
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همانند نرخ فقر از  نشان می دهد. 2532تا  2531ی را طی سالهای ( نابرابر1-4نمودار )

به بعد روند  2565نوسانات اندکی برخوردار بوده است و بیشترین مقدار ان مربوط به سالهای 

مد آبه نسبت کاهشی داشته است اما در مجموع میزان نابرابری باالست و نشان دهنده توزیع در

 است و همین امر منجر به ایجاد با افزایش فقر می گردد.به نفع گروههای باالی درآمدی 

 

 

 3152-33سال های  -(3139به قیمت ثابت سال  -: تولید ناخالص داخلی سرانه )ریال1-8نمودار 

 

را نشان می دهد.  2532تا  2531( روند تغییرات تولید ناخالص سرانه طی سالهای 5-4نمودار )

طی سالهای جنگ داشته است، بعد از اتمام جنگ روند مالحظه می شود که بعد از افتی که 

صعودی در پیش گرفته است. اما نکته حائز اهمیت در اقتصاد هر کشور، ترکیبات این متغیر 

است چرا که اگر این تولید ناخالص داخلی عمدتاً حاصل از تولید داخل و صادارت آن باشد، می 

شود اما اگر ترکیب آن، حاصل از خدمات  تواند بعنوان زیرساخت مناسب توسعه کشور محسوب

یا درآمد حاصل از فروش نفت باشد، خود می تواند عامل ایجاد تورم بیشتر یا نابرابری در کشور 

 شود.

1 

21111111 

۴1111111 

۶1111111 

81111111 

111111111 

13۵2 13۵۶ 13۶1 13۶۴ 13۶8 1312 131۶ 1381 138۴ 1388 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: منبع

GDP 

GDP
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 3152-33سال های  -: نرخ بیکاری )درصد(8-8نمودار 

 نمایش می دهد. روند آن طی این 2532تا  2531( نرخ بیکاری را طی سالهای 4-4نمودار )

سال ها تقریبا نوسان اندکی داشته است البته برخی سال ها همچون سال های جنگ و تقریبا 

مجدداً  2583نیز باال بوده و سپس کاهش اندکی داشته و در سال 2586و  2573سال های 

 افزایش یافته است.

 

 

 

 

 

 3152-33سال های  -: یارانه مصرفی سرانه5-8نمودار 

1.11 

۵.11 

11.11 

1۵.11 

13۵2 13۵۶ 13۶1 13۶۴ 13۶8 1312 131۶ 1381 138۴ 1388 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: منبع

u 

u

1 

21111111 

۴1111111 

۶1111111 

81111111 

111111111 

121111111 

13۵2 13۵۶ 13۶1 13۶۴ 13۶8 1312 131۶ 1381 138۴ 1388 

 سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان: منبع

TR 

TR
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نشان می دهد.  2532تا  2531را طی سال های  پرداختی سرانهمصرفی  ( یارانه3-4نمودار )

به شدت  ین روندآاز  پسداشته اما  2568مالحظه می شود که روند با ثباتی را تا سال های 

افزایشی داشته است. می توان بزرگترین علت آن را در بحران های بعد از جنگ و اصالحات 

نگ تحمیلی به تنهایی پاسخگوی جالزمه جستجو کرد چرا که منابع خصوصی بعد از انقالب و 

 -اجتماعیو بهبود اوضاع  بازسازی ویرانی های پس از جنگ انی،ساخت و ساز عمرهای نیاز

با سیاستهای مالی انبساطی و  با بکارگیریبنابراین حضور دولت  نبوده اند شوراقتصادی ک

 پرداختهای انتقالی بسیار پر رنگ تر از گذشته بوده است. ابزارهایی همچون

 . بررسی ایستایی متغیرها و آزمون دیکی فولر تعمیم یافته:8-1-2

د تا از رگرسیون کاذب پرهیز و پیش از برآورد الگو باید ایستایی تک تک متغیرها بررسی شون

وجود بردار همگرایی به منظور رابطه بلند مدت نیز آزمون گردد. از سوی دیگر، تأثیر شوک بر 

سری زمانی ایستا موقتی می باشد و طی زمان حذف می گردد اما در سری های زمانی ناایستا 

که در این قسمت، بررسی اثر شوک دائمی خواهد بود. بنابراین الزم است ایستایی آزمون شود 

ایستایی )مانایی( برای تمام متغیرهای الگو با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته صورت 

 گرفته و نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده است:

 

 : نتایج آزمون ایستایی متغیرهای الگو2-8جدول 

 نام متغیر
 ADFآماره آزمون 

 در سطح متغیرها

 ADFآماره آزمون 

 تفاضل مرتبه اولدر 
 تفسیر نتیجه

P 

3/1- 43/7- 
در  -با عرض از مبدأ -تاایس

 تفاضل مرتبه اول

87/1- 42/7- 
در  -با عرض از مبدأ وروند -تاایس

 تفاضل مرتبه اول

Gini 
27/1- 54/3- 

در  -با عرض از مبدأ -تاایس

 تفاضل مرتبه اول

 روندبا عرض از مبدأ و  -تانا ایس 23/1 -33/1

GDP 34/6- 48/3- 
در  -با عرض از مبدأ -ایستا

 تفاضل مرتبه اول
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2/1- 7/3- 
در  -با عرض از مبدأ و روند -تاایس

 تفاضل مرتبه اول

TR 

63/1- 43/6- 
در  -با عرض از مبدأ -تاایس

 تفاضل مرتبه اول

42/2- 61/6- 
در  -با عرض از مبدأ و روند -تاایس

 تفاضل مرتبه اول

U 

63/1- 21/6- 
در  -با عرض از مبدأ و روند -تاایس

 تفاضل مرتبه اول

3/1- 1/6- 
در  -با عرض از مبدأ و روند -تاایس

 تفاضل مرتبه اول

 -33/1% و با عرض از مبدأ برابر است با  33* مقدار بحرانی در سطح اطمینان 

 -35/5با % و با عرض از مبدأ و روند برابر است 33* مقدار بحرانی در سطح اطمینان 

 منبع: محاسبات پژوهش                   

مالحظه می شود تمام متغیرهای در سطح، ناایستا هستند و در  (1-4در جدول ) همانطور که

ایستا شده اند. لذا الگویی که باید برای برآورد ضرایب مورد محاسبه قرار گیرد باید  تفاضلاولین 

برای ایستا شدن دیگر مجاز به استفاده از الگوی  تفاضلمشخص شود. زیرا با وجود یک 

( نیستیم بعبارت دیگر نتایج برآورد این الگو قابل تفسیر نیستند. VARخودتوضیح برداری )

بنابراین ابتدا باید وقفه ی بهینه الگو مشخص شود و سپس با استفاده از آزمون همگرایی به 

رابطه بلندمدت میان متغیرها باشیم چراکه  دنبال آزمون وجود بردار همگرایی به منظور وجود

در اینصورت است که می توان از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده کرده و از برآورد کاذب 

 متغیرها جلوگیری کنیم.

 

 . تعیین وقفه بهینه الگو:8-1-1

در برای بررسی وجود رابطه بلند مدت ابتدا باید وقفه بهینه مشخص گردد چراکه وقفه بهینه 

واقع ایستایی جمالت اخالل الگوی تصحیح خطای برداری را تضمین می نماید. بدین منظور 

برآورد می کنیم و سپس وقفه مورد نظر را به کمک آماره هایی  VARابتدا یک الگوی 

همچون آکائیک و شوارتز بررسی و انتخاب می کنیم. البته با توجه به اینکه در این پژوهش، 
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ختیار داریم، آماره آکائیک را مالک انتخاب وقفه بهینه قرار می دهیم. نتایج نمونه کوچکی در ا

 این انتخاب به شرح زیر ارائه شده است:

 تعیین وقفه بهینه :1-8جدول 

SC AIC ها وقفه 

3/8- 21/3- 9 

*14/21- *33/25- 3 

32/26- 3/21- 2 

13/3- 75/21- 1 

 منبع: محاسبات پژوهش

دهد که وقفه بهینه در این الگو، یک وقفه می باشد. اکنون الگوی ( نشان می 5-4جدول )

تصحیح خطای برداری را با یک وقفه برآورد کرده و سپس  به سراغ بررسی همگرایی می رویم 

 تا از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو اطمینان حاصل کنیم.

 . بررسی همگرایی )هم انباشتگی(:8-1-8

یی و یا وجود رابطه تعادلی بلند مدت میان متغیرها از آزمون جوهانسن برای بررسی همگرا

 استفاده کرده و نتایج حاصل در جدول زیر مشاهده می شود:

 

 

 

 همگراییتعیین تعداد بردارهای  :8-8جدول 

Prob 

مقادیر بحرانی 

 %35در سطح 
𝒕𝒓𝒂𝒄𝒆 

 انباشتگی تعداد بردارهای هم

 ( Ho)فرضیه 

 صفر 35/82 54/73 65/6

 حداقل یك رابطة بلندمدت 1/48 14/33 28/6

 منبع: محاسبات پژوهش                
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رابطه  یکمبنی بر عدم وجود بردار همگرایی رد می شود و حداقل  H0به این ترتیب فرضیه 

به این ترتیب به سراغ برآورد  %  به دست آمده است.33در سطح  و بلندمدت بین متغیرها

الگوی تصحیح خطای برداری رفته و سپس توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس مورد 

 بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

 (: VECM. برآورد الگوی تصحیح خطای برداری )8-1-5

ه بلندمدت پس از نتایج آزمون همگرایی مشخص شد این الگو، قابلیت ارتباط رفتار کوتاه مدت ب

 د.در زیر ارائه شده اندر کوتاه مدت و بلند مدت را داراست. نتیجه برآورد این الگو 

 مدت: بلند. نتایج برآورد 8-1-5-3

 براورد الگوی تصحیح خطای برداری در بلند مدت به صورت زیر بررسی می شود

P= 7/56  - 55/66  Gini+  35/26  U +  73/5  GDP + 68/6  TR  

 t(    :35/6(   )27/4(    )68/6(    )1/6- )آماره  

اقتصادی و نابرابری بر فقر اثر معناداری دارند اما دو متغیر دیگر  ددر این معادله دو متغیر رش

البته در این الگو، ضرایب و معناداری شان اهمیت چندانی ندارند و آنچه مهم چنین نمی باشند. 

وارده از سوی هر یک از عوامل بر فقر می است ضریب تعدیل الگو و همچنین اثرات شوک های 

د. بعالوه مهم است که بدانیم در هر دوره، فقر توسط کدام عوامل توضیح داده می شود و تا نباش

 که این مورد نیز به کمک تجزیه واریانس نمایش داده می شود. ،چه اندازه

 

 :کوتاه مدت. نتایج برآورد 8-1-5-2

 بدین صورت حاصل شده است: کوتاه مدتبرآورد الگوی تصحیح خطای برداری در 

P= 668./ Gini+ 6666./ U- 663./ GDP+ 27./ TR 

 t                :(63/6(         )83/1-(        )1/6(        )65/1      )آماره 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 -65/6جمله تصحیح خطا یا ضریب تعدیل:              

دو متغیر رشد اقتصادی و نابرابری بر فقر اثر  در رابطه کوتاه مدت، کهمشاهده می شود 

اقتصادی کاهش فقر را سبب معناداری دارند بطوریکه نابرابری منجر به افزایش فقر شده و رشد 

و بیکاری ضرایب معناداری نداشته و عالیم آنها متناسب با انتظار  یارانهامادو متغیر می شود. 

د. چرا که انتظار بر این است که بیکاری با فقر رابطه مستقیم و یارانه اثر معکوس ننیز نمی باش

 بر فقر بگذارند. 

جمله برداری از متغیرهای درونزا به صورت تصحیح خطا حاصل می شود. کهالزم به ذکر است 

. در این بیان کننده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت است ،تصحیح خطا یا ضریب تعدیل

فقر تفاضل از درصد  5یا  65/6نشان می دهد که در هر دوره معادل  ، جمله تصحیح خطاالگو

به مقادیر  65/6با مقادیر تعادلی آن اصالح شده و بعبارت دیگر نوسانات کوتاه مدت با سرعت 

بلندمدت تمایل می یابند. البته چون این ضریب کوچک است بدان معناست که سرعت تعدیل 

باشد. با توجه به اینکه فقر از شاخص های مهمی است که رفاه اجتماعی را  بسیار کند می

نمایش می دهد و از سوی دیگر مفهومی کیفی است لذا چنین روند کندی در تغییر این 

افراد جامعه چندان غیرقابل  قبول نمی باشد چراکه زمان  یشاخص و در واقع در فقر معیشت

راد بهبود یابد و یا اثرات جانبی یک سیاست اشتباه بر فقر زیادی الزم است که وضعیت رفاهی اف

مشخص گردد. بدین معنا که هر سیاست می تواند از کانال های گوناگون بر فقر اثر بگذارد که 

بطور مثال افزایش درآمد که رشد اقتصادی را  .درصد بیشتر آن، کانال های غیر مستقیم است

یت بهداشت و سالمت افراد و نیز افزایش کمیّت و بهبود وضع برفراهم می سازد می تواند 

کیفیت آموزش اثر بگذارد و کاهش فقر را فراهم سازد که این مسیر، زمانبر است. از سوی دیگر 

می تواند کاهش یا افزایش نابرابری را رقم زند که هر یک اثرات )به ترتیب( کاهشی و افزایشی 
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ه خود بر نابرابری آموزش و سالمت اثرگذار بوده و بر فقر می گذارند که خودِ نابرابری به نوب

 اً فقر را تحت تأثیر قرار می دهد. متعاقب

 . توابع عکس العمل آنی )ضربه ای(:8-1-8

پس از برآورد الگوی تصحیح خطای برداری به بررسی تأثیر شوک وارد از سوی تک تک 

سازی شده در بلند مدت مشاهده  متغیرهای بر فقر می پردازیم تا اثر آنها را در این مدل شبیه

 کنیم. نتایج حاصل از این عکس العمل ها در مقابل شوک های وارده به صورت زیر می باشند:
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 منبع: محاسبات پژوهش

 : عکس العمل متغیر فقر به شوک های وارده از سایر متغیرها8-8نمودار 
 

( مشاهده می گردد، شوکهای وارد از سوی تک تک متغیرها بر فقر 6-4همانطور که در نمودار )

دوره نخست بیشترین اثر بر فقر را در پی  3در چند دوره اول مؤثر بوده و نوسان آنها عمدتاً تا 
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داشته اند اما پس از آن به مرور اثر شوک، تعدیل شده اما باقی می ماند بدان معنا که تأثیر آنها 

ه و ادامه دار خواهند بود. رشد اقتصادی بواسطه تأثیری که بر نابرابری دارد بر فقر از بین نرفت

می تواند فقر را کاهش یا افزایش دهد. بنابراین اثر کوچکترین شوک بر رشد اقتصادی باید از 

کانال تأثیر آن بر نابرابری بگذرد تا کامالً اثرش بر فقر طی زمان از بین رود. از سوی دیگر، 

د بر نابرابری نیز می تواند از مسیر های مختلفی بر فقر اثر بگذارند بطور مثال شوک های وار

نابرابری درآمدی، می تواند نابرابری آموزش و سالمت را در پی داشته باشد و از آنجاییکه اثرات 

کاهش سطح آموزش و در پی آن تأثیر بر وضعیت شغلی فرد دارد ،و یا اثرات کاهش امکانات 

بسامانی وضعیت سالمت و اثر آن بر توان جسمی و در نهایت شغلی فرد دارد، در بهداشتی و نا

کنار هم، مجموعه ای می شوند که در بلندمدت قادرند وضعیت پایداری بر فقر ایجاد کنند که 

براحتی و در کوتاه مدت از بین نرود.شوک های وارده بر بیکاری و یارانه ها نیز در دوره نخست 

ند اما در بلندمدت فقر پس از تأثیر گرفتن از آنها، این اثر را تا مدتها حفظ می بر فقر اثر گذار

 کند.

در مجموع از روی نمودارها نیز واضح است که با شوک وارد از سوی رشد اقتصادی یا نابرابری، 

نشان می دهد اما در مقابل شوک وارد از سوی یارانه ها چندان  عکس العملزیادی حد تافقر 

تحت تأثیر قرار نمی گیرد. این امر می تواند به این دلیل باشد که یارانه ها سهم زیادی در 

عکس . بعالوه در مقابل شوک وارد بر بیکاری نیز فقر سطح معیشت مردم نداشته استبهبود 

س العمل آن نسبت به شوک وارد بر یارانه ها بیشتر زیادی نشان نمی دهد اگرچه عک العمل

 است اما در مجموع اندک است. 
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 . تجزیه واریانس:8-1-7

یکی دیگر از نمایش های اثرات شوک های وارد بر متغیرها و اثرات آنها بر فقر استفاده از روش 

سانات هر متغیر بینی،سهم نو با تجزیه واریانس خطای پیشتجزیه واریانس می باشد. در واقع، 

گردد،بدین ترتیب قادر خواهیم بود  در واکنش به تکانه وارد شده به متغیرهای الگو تقسیم می

نتایج بدست گیری نمائیم.  های دیگر،در طول زمان اندازه سهمهر متغیر را بر روی تغییرات متغیر

 آمده در جدول زیر ارائه شده اند:

 : تجزیه واریانس5-8جدول 

Period S.E. P GINI GDP TR U 

1 0.053206 100 0 0 0 0 

2 0.065541 91.1789 4.682355 4.116774 0.003058 0.018916 

3 0.083232 79.74177 14.73514 5.235794 0.003556 0.28374 

4 0.096473 74.95319 18.40563 6.00403 0.128691 0.508454 

5 0.108381 73.08122 20.01895 6.09008 0.170435 0.639317 

6 0.118431 72.17399 20.70907 6.218286 0.206105 0.69255 

7 0.12782 71.522 21.25167 6.286565 0.215737 0.724025 

8 0.136519 70.96788 21.69305 6.36592 0.225469 0.747678 

9 0.144764 70.51366 22.06499 6.420925 0.232117 0.7683 

10 0.152549 70.14913 22.3591 6.467673 0.238761 0.78534 

11 0.159961 69.85571 22.59768 6.503359 0.243934 0.799321 

12 0.167038 69.61271 22.79428 6.533853 0.248365 0.810802 

13 0.173828 69.40707 22.9611 6.559364 0.251989 0.820481 

14 0.180362 69.23024 23.10435 6.581507 0.255127 0.828778 

15 0.186669 69.07676 23.22879 6.600627 0.257834 0.835989 

 منبع: محاسبات پژوهش                  

می باشد نشان می دهد که در دوره  (p(، ستون سوم که مربوط به متغیر فقر )3-4در جدول )

% تغییرات فقر 32% خودش را توضیح می دهد اما در دوره دوم 266نخست این متغیر بطور 

% آن ناشی از تغییرات نابرابری و رشد اقتصادی و مابقی که 8ناشی از خودش است و حدود 

جموع در چند دوره در ممیزان بسیار اندکی است ناشی از تغییرات یارانه ها و بیکاری است. 

رشد اقتصادی و نیز نابرابری است اما نخست، بیشترین تأثیر بر فقر ناشی از تغییرات خودش و 

 پس از مدتی این تأثیرات کاهش یافته به رقم باثبات کوچکی می رسد.
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تأثیر رشد اقتصادی بر فقر از همان دوره سوم به رقم با ثباتی می رسد اما نابرابری بیشترین 

دوره به رقم با  8تا  7را بر فقر گذاشته و این سهم روند افزایشی دارد و حداقل پس از تأثیر 

ثبات تری می رسد. این امر حاکی از واقعیتی است که نشان می دهد نابرابری قادر است مانع 

اثر مطلوبِ کاهش بر فقر شود به گونه ای که رشد اقتصادی، بدلیل وجود نابرابری نمی تواند 

 اهش داده و اثر رشد اقتصادی بر فقر کاهش می یابد.فقر را ک

 . جمع بندی:8-8

در این فصل نخست، روش انجام برآورد الگوی تصحیح خطای برداری ارائه شد و سپس آزمون 

های مربوطه و در نهایت، نتایج برآورد الگو ارائه و با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه 

اثرات شوک های متغیرها بر فقر تحلیل شد. همانطور که مالحظه شدواریانس اثرات شوک های 

بر یارانه ها  با وارد کردن شوک هایی .متغیرها در بلندمدت بر فقر از بین نمی رود وارده توسط

بیکاری یا  هایو نیز بیکاری، نرخ فقر عکس العمل چندانی نشان نمی دهد بدین معنا که ابزار

ای تغییرات آنی فقر را برخوردار نیستند. در مقابل، در برابر شوک یارانه ها از قدرت کافی بر

فقر را  زیادی همچون افزایش رشد اقتصادی و یا کاهش نابرابری می توان تا حدودیهایی 

و تأثیری که از این عوامل می پذیرد از بین نخواهد رفت. بعالوه  نابرابریکاهش داد اما وجود 

اقعیت باشد که رشد اقتصادی بواسطه تأثیری که بر نابرابری دارد این امر می تواند گویای این و

می تواند فقر را کاهش یا افزایش دهد. بنابراین اثر کوچکترین شوک بر رشد اقتصادی باید از 

ن اثرش بر فقر طی زمان از بین رود. در نهایت می توا کانال تأثیر آن بر نابرابری بگذرد تا کامالً

ابلی که بسیاری از عوامل کیفی زندگی و حتی کمّی آن همچون درآمد، بدلیل اثرات متق گفت

بر رفاه افراد دارند )که فقر یکی از معرف های آن است( و این اثرات هم در کوتاه مدت و هم در 

هر شوکی که به فقر وارد می شود  نمی توان انتظار داشت کهبلند مدت حضور دارند، چندان 

رود. لذا باید هر اثر یا هر شوک را در دل یک مجموعه ه یا از بین اثر آن نمایان شد بالفاصله
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عوامل ببینیم چرا که مفاهیم توسعه ای همچون فقر، ناشی از عواملی هستند که خود نیز با هم 
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 . نتیجه گیری:5-3

 به عنوان دستیابی به رفاه در سطح کل جامعهمطالعه تاریخ توسعه کشورها نشان می دهد که 

بوده است. آنچه در ی ها استگذاری ها و برنامه ریزمهمترین اهداف هر کشور برای سی یکی از

 -می باشد که رفاه اجتماعیبر آن بحث دستیابی به رفاه مطرح است، شناسایی عوامل مؤثر 

اخص هایی که تا کنون مطرح شده از مهمترین شیکی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. 

که تا حد زیادی گویای شرایط کمّی وکیفی  شد اقتصادی،  فقر و نابرابری بوده استر است

 .نهایت رفاه ناشی از آن می باشد اجتماعی و در -توسعه اقتصادی

نکته مهم بعد از شناسایی هر عامل مؤثر بر رفاه، تأثیر گذاری آنها بر یکدیگر و یا تأثیر پذیری 

تغییرات فاحشی  شان از عوامل دیگری می باشد که می تواند آن عامل و در نهایت رفاه را با

مواجه سازند. بطور مثال نابرابری می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت اثرات بسیاری بر ابعاد 

مختلف فقر بگذارد و یا بیکاری می تواند عامل کاهش درآمد و در نهایت کاهش رشد اقتصادی 

دی را با چالش اقتصا -کشور گردد و به تناسب آن بر فقر اثر گذاشته و در نتیجه رفاه اجتماعی

 جدی مواجه سازند.

ترین اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران که در اصول سوم و بیست و نهم  یکی از اصلیبعالوه، 

، کاهش فقر و نابرابری به آنها پرداخته شده و در برنامه های توسعه پنج ساله نیز قانون اساسی

د، از کانال های سطح رفاه دارن که بر بسزایی عالوه بر تاثیراتر یاین دو متغاست چرا که 

لذا در این پژوهش به بررسی  .غیرمستقیم نیز بر متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیر می گذارند 

( VECMبا استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ) برخی عوامل مهم بر فقر پرداختیم و

رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثرات هر یک از عوامل بر فقر را بررسی کردیم. علت استفاده از 

این الگو به این دلیل بود که همه متغیرهای الگو در سطح ایستا نبوده و در اولین تفاضل ایستا 

سی بلند شدند. بنابراین استفاده از این الگو از برآورد رگرسیون کاذب جلوگیریکرده و امکان برر
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اقتصادی مهم هر کشور  -مدت را به ما می داد. عواملی که بعنوان شاخص های اجتماعی

هستند و در این مطالعه برای بررسی اثرگذاری شان بر فقر بکارگرفتیم عبارتند از: رشد 

اقتصادی، بیکاری، یارانه و نابرابری. برای انجام محاسبات از داده های سری زمانی از سال 

برای انجام آزمون ها و برآورد الگو استفاده  Eviewsدر ایران و نرم افزار  2532تا  2531

 کردیم. 

نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که رشد اقتصادی و نابرابری تأثیر معناداری بر فقر گذاشته 

بیان  جمله تصحیح خطا یا ضریب تعدیل کهو بیکاری و یارانه ها معنادار نبودند. در این برآورد، 

 65/6کننده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت است نشان می دهد که در هر دوره معادل 

از تفاضل فقر با مقادیر تعادلی آن اصالح شده و بعبارت دیگر نوسانات کوتاه مدت با سرعت 

به مقادیر بلندمدت تمایل می یابند. البته چون این ضریب کوچک است بدان معناست که  65/6

یعنی متغیر با سرعت ناچیزی به مقدار خودش در بلندمدت  عدیل بسیار کند می باشد.سرعت ت

نزدیک می شود. امادر مدل تصحیح خطای برداری بیشتر با بهره گرفتن از اثرات شوکها به 

بر هر متغیر به کمک توابع  هاثر شوک های وارد. نتایج حاصل از تفسیر نتایجمان می پردازیم

اثر این شوکها بر متغیر فقر در ابتدا با نوساناتی به سمت تعدیل ن داد که عکس العمل آنی نشا

دوره  6تا  3به وارد بر فقر ناشی از این شوک ها، مربوط  بیشترین نوسانشدن می رود و 

شده و باقی می مانند؛ بدان معنا که  از آن، اثر شوک ها به مرور تثبیت نخست بوده و پس

 یعنی هنگامیکه در اقتصاد شوکی از رود و طی زمان ادامه می یابد.اثرشان بر فقر از بین نمی 

بر ، نوسانات آن را در کوتاه مدت وارد می شودیا یارانه  ، نابرابریهای بیکاریکانال  هر یک از

 فقر می بینیم اما با گذشت زمان این اثر بر فقر از بین نمی رود .

نها از تغییرات نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در دوره نخست تغییرات فقر ت 

خودش ناشی می شود، و این بدان معناست که تاثیر تغییرات متغیرهای مدل بر متغیر فقر در 
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با وقفه به متغیر در متغیرهای دیگر مدل تغییرات بیانگر اینست که  دوره ی اول صفر میباشد و

می بینیم که از لحاظ  % تغییرات فقر ناشی از خودش است و32دوره دوم  رسند. فقر می

. معناداری اشاره به تاثیرات متغیر فقر از مقدار خودش در همان دوره و دوره ی قبلش دارد

ناشی از تغییرات نابرابری و رشد اقتصادی و مابقی که میزان  تغییرات متغیر فقر %8حدود 

یعنی در هر دوره خود متغیر فقر  بسیار اندکی است ناشی از تغییرات یارانه ها و بیکاری است. 

به این ترتیب اثر متغیرهای رشد اقتصادی و بیکاری، بیشترین تاثیر را بر مقدار خودش دارد،  

افزایش می یابد و تأثیر فقر بر خودش کاهش یافته و پس از  ی دوره هاط یارانه و نابرابری بر فقر

 حدوداً هفت دوره به رقم کوچکتر و نسبتاً با ثباتی می رسد.

تأثیر رشد اقتصادی بر فقر از همان دوره سوم به رقم با ثباتی نکته حائز اهمیت این است که 

و این سهم روند افزایشی دارد و حداقل می رسد اما نابرابری بیشترین تأثیر را بر فقر گذاشته 

دوره به رقم با ثبات تری می رسد. این امر حاکی از واقعیتی است که نشان می  8تا  7پس از 

دهد نابرابری قادر است مانع اثر مطلوبِ کاهش بر فقر شود به گونه ای که رشد اقتصادی، بدلیل 

بنابراین د اقتصادی بر فقر کاهش می یابد. وجود نابرابری نمی تواند فقر را کاهش داده و اثر رش

 فرضیه نخست پژوهش پذیرفته می شود. 

همانطور که در برآورد الگو مشاهده شد، رشد اقتصادی و نابرابری با فقر رابطه کوتاه مدت و 

بلند مدت دارند و اثر شوک های وارد بر رشد اقتصادی و نابرابری نشان داد که در کوتاه مدت 

بر فقر را داشته و در بلند مدت تأثیر ادامه داری خواهند داشت. اگرچه اثر این بیشترین اثر 

 اتی می شوند اما از بین نمی روند.شوک ها رقم و میزان با ثب

در مورد اثر سیاستهای کاهش بیکاری و پرداخت یارانه به مردم نیز دیدیم که هر دوی این 

سالهای اخیر دیدیم که پرداخت  وجه به تجربه یاثیر بسیار کمی بر فقر داشتند. با تمتغیر ها ت

یارانه به خانوار سبب افزایش تورم میشود و این افزایش تورم موجب می شود خانوارهای بیشتر 
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ه خانوارها به زیر خط فقر منتقل شوند و فقر در جامعه بیشتر شود. پس  با پرداخت یارانه ب

مدت نیز بسیار مهم است که بتوانیم جلوی از منظر بلند  فراهم میشود.موجبات افزایش فقر 

افزایش فقر را بگیریم. چرا که با اتخاذ یک سیاست غلط در یک دوره ، اثرات آن بر دوره های 

بعد همچنان باقی می ماند و در هر دوره باعث تشدید فقر می شود . نابرابری نیز به همین 

ری دوره فعلی تا ید است یعنی نابرابخودتولنابرابری صورت است و به اصطالح گفته می شود که 

موثر بوده و این سبب می شود که هر دوره بخشی  دوره های بعد ر نابرابریچندین دوره بر مقدا

 از نابرابری موجود حاصل تاثیر نابرابری های دوره های پیش باشد.

بر فقر نیز همانطور که دیدیم افزایش بیکاری نتوانست آنقدر که در مورد اثر افزایش بیکاری 

انتظار میرفت تغییرات فقر را توضیح دهد و یا با شوک وارده به بیکاری تغییر بسزایی در فقر 

ایجاد کند، که این کم تاثیر بودن عامل بیکاری بر فقر ، اساسا بعلت عدم دستیابی به آمارهای 

طبق در صورت دردست داشتن آمارهای واقعی تر میدیدم که صحیح و حقیقی میباشد. که 

کاهش می یافت. اما با وجود همین داده ها و با فرض با یک شوک بر بیکاری، فقر نظریات ، 

حقیقی تر، این اثر را اینگونه توضیح می دهیم که بسیاری  یعدم امکان دسترسی ما به داده ها

اما تبعات آن شامل بی درآمد شدن یک خانوار و از خروج از کارها هستند که ثبت نمی شود 

سبب می شود که در نرخ بیکاری تغییری ثبت میشود و این سقوط آنها به زیر خط فقر، 

مشاهده نشود اما یه علت اینکه آن خانوار همچنان مصرف خود را حفظ می کنند و احتماال 

این می تواند یکی از غیر رسمی اختیار میکنند، پس در خط فقر محاسبه میشود و شغلی 

 توجیح های این تاثیر بیکاری بر فقر باشد
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 پاسخبهپرسشهایپژوهش: .5-2

مطالعه و انجام محاسبات  تحقیق وپس از ابل فرضیه های مطرح شده، در این پژوهش در مق

، هم اکنون به بررسی مقایسه ی یافته های پژوهش  و بیان تفسییر اقتصادی آنها اقتصاد سنجی

 اقتصادی می پردازم.خویش با فرضیه های 

اثر رشد اقتصادی بر فقر بواسطه ایجاد نابرابری، کاهش می یابد ، باید در مقابل این فرضیه که 

، دیدیم که رشد اقتصادی  ربیان داشت که با انجام محاسبات و بررسی اثرات متغیرها بر فق

طه قوی و منفی با فقر دارد که در صورت عدم وجود عامل نابرابری، تغییرات در متغیر رشد راب

اقتصادی سبب کاهش چشم گیر فقر می شود ، اما حضور نابرابری ، که اتفاقا در جامعه ی 

آماری ما عدد کمی را هم نشان نمی دهد، سبب می شود از سرعت تاثیر این افزایش رشد 

سبب می شود در نابرابری وجود که قر کاسته شود. چرا اقتصادی بر متغیر ف

تمامیسالهارشدسببکاهشنرخسرشمار فقرشدهاست،درحالیکهاز کانال دیگر این رشد سبب 

افزایش شاخص توزیعدرآمد که همان ضریب جینی می باشد، شده است و با این افزایش در 

این  .افزایش می یابدتوزیع درآمد یعنی افزایش نابرابری و بدتر شدن توزیع، فقر 

و این رشد به منتفعمیکندبه اندازه سایرین در جامعه فقرارااقتصادی  آنستکهرشدحقیقتبیانگر

همچون نیروی بازدارنده ای از مقدار تاثیر عامل نابرابری، فقرا نخواهد بود چرا که عامل  نفع

شته باشد، منافع رشد رشد اقتصادی بر فقر می کاهد، پس مادامیکه در جامعه نابرابری وجود دا

اقتصادی بیشتر نصیب گروه های دیگر درآمدی می شود تا گروه های پایین درآمدی. دست 

یافتن به رشدی که بیشتر فقرا را منتفع کند در گرو سیاستهایی امکان پذیر است که ابتدا 

 نابرابری را کاهش دهند. 

تصادی و نابرابری هم رابطه بلند در مورد فرضیه دوم پژوهش که مطرح کردیم ، فقر با رشد اق

مدت و هم کوتاه مدت با یکدیگر دارند و در بلند مدت اثر شوک های وارده توسط متغیرهای 
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باید بیان داشت که این فرضیه در این پژوهش رد شد. با نتایج  مورد نظر، بر فقر از بین می رود.

رهای نابرابری و رشد با وارد شدن یک شوک به متغیمحاسبات این پژوهش ، دیدیم که 

طی چند دوره تعدیل می شود اما نهایتا مقداری از اثر ان همچنان بر  اقتصادی ، این شوک

متغیر فقر باقی می ماند و این با فرضیه ی پژوهش ما در تناقض است، چرا که اثر این شوک 

زیرا در   نمی روداثر از بین پژوهش نشان دادیم که این این  درباید در بلند مدت میرا باشد اما 

جدول تجزیه ی واریانس هم می بینیم که بعد از گذشت دوره هایی از اعمال شوک، همچنان 

ر فقر  میباشند و این بیانگر عامل نابرابری و رشد اقتصادی با نسبت باالیی در حال توضیح متغی

ست که در رابطه ی بلند مدتی که این متغیر ها با یکدیگر دارند اثر شوک همچنان باقی می این

متغیرهای دوره ی خود دارد، از عواملی چون نابرابری و ماند و در هر دوره فقر عالوه بر تاثیر از 

رشد اقتصادی دوره ی های پیشین نیز تاثیر قابل توجهی می گیرد و این بیانگر اینست که 

ستهای دولت بر این متغیر ها بسیار مهم بوده و با اتخاذ یک  سیاست غلط تا دوره های آتی سیا

اثرات مخرب آن از بین نمی رود و  در هر دوره به صورت اثرات تاریخی آن متغیر در دوره های 

پیشین و همچنین اثراتی که به طور غیر مستقیم بر متغیرهای دیگر می گذارند، نمایان می 

  شوند.  

 . توصیه های سیاستی5-1

با توجه به محاسبات این پژوهش و بررسی های انجام شده بر متغیر فقر، به نظر می رسد در 

، برای  ی ایران بهتر است در بررسی رشد اقتصادیجامعه ای با ویژگیهای سیاسی اقتصاد

با ان دادیم که کنترل فقر به کنترل مقدار نابرابری اهتمام ورزیده شود. چرا که در مطالعه نش

افزایش رشد اقتصادی به دلیل وجود عامل نابرابری سبب می شود که این رشد فقرا را منتفع 

نسازد و این ریشه در ساختار اجتماعی و نحوه ی توزیع این رشد در بین اقشار جامعه دارد. به 

گیرد،  نظر می رسد که اگر دولت در جهت کم کردن نابرابری در جامعه تالشهایی را از سر
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ه ی کاهش فقر فراهم می شود. چرا که مادامیکه نابرابری موجبات افزایش رفاه اجتماعی در سای

بدین گونه در جامعه باال باشد، بسیاری از سیاستها نتیجه معکوس می دهد و این موجب دورتر 

ماندن از توسعه می شود. همچنین سیاستهای کاهش بیکاری در جامعه می تواند باعث کاهش 

قر شود که دولت می تواند از این ابزار در جهت توسعه یافتگی استفاده کند. از طرفی همانگونه ف

موجب افزایش فقر می که از مشاهدات پژوهش مشخص است، پرداخت یارانه ها به خانوارها 

 شود ، 

طرق از و یاستهای افزایش اشتغال بهره گرفت به جای پرداخت یارانه به خانوارها از س می توان

د، برای مثال بهبود وضعیت رفاهی و غیر مستقیم سعی در بهبود وضعیت خانوار داشته باش

 . بسیار کمک می کندفقر مردم به کمتر شدن  و همجنین سالمت معیشتی

و در انتها از نقطه نظر تاثیری که رشد اقتصادی بر فقر میگذارد ، بیان میدارم که مهمترین 

ش فقر در جامعه ی کنونی مسئله تفاوت های زیاد دهک کمبود سیاستی در راستای کاه

هاست که با کمتر شدن این تفاوت در توزیع درآمد میتوان امیدوار بود که رشد اقتصادی ای که 

حاصل می شود فقرا را نیز با خود به باال بکشاند. در این زمینه از مهمترین راهکارها برای 

ای دهک ها و همچنین حقیقی تر شدن مالیاتها و کاهش نابرابری، کمتر کردن فاصله دستمزده

 متناسب تر شدن مالیات پرداختی هر فرد با درآمدش میباشد.

افزایش رشد  و همچنین افزایش حمایت دولت از تولید می تواند در راستای کاهش بیکاری

موثر باشد که کمک بسیاری در کاهش فقر میکند ، چرا که رشدی که بواسطه افزایش اقتصادی 

تولید، حاصل شده باشد، مسلما نابرابری را کاهش داده و بیشتر به نفع فقرا می باشد و می توان 

 گفت این رشد بیشترین تاثیر را بر فقر خواهد گذاشت.
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 . پیشنهاد پژوهش های آتی:5-8

  استفاده از متغیرهای دیگر همچون شاخص های آموزش و سالمت بعنوان شاخص های

 فقرمهم و اثرگذار بر 

  استفاده از نابرابری های سالمت و آموزش و درآمد )به طور تفکیک شده( و اثر هر یک

 بر فقر

 بررسی تاثیر عادالنه تر شدن مالیات ها بر فقر اقتصادی 
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 ضمائم:

 : نتایج تعیین وقفه بهینه3ضمیمه ی  جدول

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: P GINI GDP TR U     

Exogenous variables: C      

Date: 10/02/14   Time: 00:37     

Sample: 1352 1391      

Included observations: 37     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  173.8378 NA   7.48e-11 -9.126369 -8.908677 -9.049622 

1  280.6806   179.0338*   9.10e-13*  -13.55030*  -12.24415*  -13.08982* 

2  293.8013  18.44000  1.87e-12 -12.90818 -10.51357 -12.06397 

3  315.6444  24.79485  2.74e-12 -12.73754 -9.254471 -11.50959 
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 : نتایج تعیین بردار همگرایی2 ضمیمه ی جدول
 

Date: 10/02/14   Time: 00:45   

Sample (adjusted): 1354 1391   

Included observations: 38 after adjustments  

Trend assumption: Quadratic deterministic trend  

Series: P GINI GDP TR U    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.584023  81.53264  79.34145  0.0339 

At most 1  0.457251  48.20185  55.24578  0.1801 

At most 2  0.383295  24.97974  35.01090  0.3848 

At most 3  0.128427  6.611893  18.39771  0.8177 

At most 4  0.035882  1.388589  3.841466  0.2386 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
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 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.584023  33.33079  37.16359  0.1294 

At most 1  0.457251  23.22211  30.81507  0.3161 

At most 2  0.383295  18.36785  24.25202  0.2476 

At most 3  0.128427  5.223304  17.14769  0.8854 

At most 4  0.035882  1.388589  3.841466  0.2386 
     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نتایج براورد الگوی تصحیح خطای برداری 1ضمیمه ی جدول 
 

 Vector Error Correction Estimates    

 Date: 10/02/14   Time: 00:48    

 Sample (adjusted): 1354 1391    

 Included observations: 38 after adjustments   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   
      
      Cointegrating Eq:  CointEq1     
      
      P(-1)  1.000000     

      

GINI(-1)  66.33104     

  (10.6931)     

 [ 6.20315]     

      

GDP(-1) -3.758129     

  (0.90053)     

 [-4.17325]     

      

TR(-1) -0.087822     

  (0.09394)     
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 [-0.93482]     

      

U(-1) -10.93282     

  (15.8971)     

 [-0.68772]     

      

@TREND(52)  0.214265     

      

C  36.71276     
      
      Error Correction: D(P) D(GINI) D(GDP) D(TR) D(U) 
      
      CointEq1 -0.034372 -0.008593  0.065754 -0.167440 -0.000655 

  (0.01220)  (0.00422)  (0.02269)  (0.25840)  (0.00226) 

 [-2.81755] [-2.03795] [ 2.89787] [-0.64799] [-0.28961] 

      

D(P(-1)) -0.354837  0.018208  0.282569 -2.301111  0.027599 

  (0.17984)  (0.06216)  (0.33449)  (3.80913)  (0.03332) 

 [-1.97311] [ 0.29293] [ 0.84479] [-0.60410] [ 0.82826] 

      

D(GINI(-1))  1.106112  0.083359 -1.836213  12.00678 -0.125844 

  (0.74125)  (0.25620)  (1.37869)  (15.7006)  (0.13735) 

 [ 1.49222] [ 0.32537] [-1.33185] [ 0.76473] [-0.91625] 

      

D(GDP(-1))  0.024046 -0.010450  0.017968  1.544699  0.011584 

  (0.08722)  (0.03015)  (0.16223)  (1.84750)  (0.01616) 

 [ 0.27569] [-0.34663] [ 0.11075] [ 0.83610] [ 0.71676] 

      

D(TR(-1)) -0.003113  0.000398  0.009463 -0.249738 -0.002857 

  (0.00957)  (0.00331)  (0.01780)  (0.20275)  (0.00177) 

 [-0.32521] [ 0.12040] [ 0.53149] [-1.23175] [-1.61084] 

      

D(U(-1)) -0.480839 -0.376599 -0.265378 -21.41545 -0.116044 

  (1.03195)  (0.35667)  (1.91938)  (21.8579)  (0.19121) 

 [-0.46595] [-1.05587] [-0.13826] [-0.97976] [-0.60689] 

      

C -0.004117 -0.006040 -0.050494  0.578786  0.005988 

  (0.02016)  (0.00697)  (0.03749)  (0.42695)  (0.00373) 

 [-0.20425] [-0.86700] [-1.34684] [ 1.35564] [ 1.60327] 

      

@TREND(52)  0.000238  0.000170  0.002582 -0.028833 -0.000272 

  (0.00088)  (0.00030)  (0.00163)  (0.01854)  (0.00016) 

 [ 0.27180] [ 0.56290] [ 1.58628] [-1.55546] [-1.67814] 
      
       R-squared  0.271545  0.255776  0.332213  0.113084  0.197938 

 Adj. R-squared  0.101572  0.082124  0.176396 -0.093863  0.010791 

 Sum sq. resids  0.084925  0.010145  0.293789  38.10074  0.002916 

 S.E. equation  0.053206  0.018389  0.098959  1.126954  0.009858 

 F-statistic  1.597575  1.472924  2.132075  0.546439  1.057659 

 Log likelihood  62.04825  102.4191  38.46744 -53.96997  126.1100 

 Akaike AIC -2.844645 -4.969426 -1.603550  3.261577 -6.216316 

 Schwarz SC -2.499890 -4.624671 -1.258795  3.606332 -5.871561 

 Mean dependent -0.002763 -0.003400  0.008909 -0.039015  0.000945 

 S.D. dependent  0.056133  0.019194  0.109043  1.077518  0.009912 
      
       Determinant resid covariance (dof 

adj.)  5.41E-13    

 Determinant resid covariance  1.66E-13    

 Log likelihood  289.5108    
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Abstract 

This research considers the relationship between Economic growth , 

Inequality and poverty up now there lots of resaerches about the 

influence of  economic growth on reduction of poverty considering the 

residenance of inquality in Irans economy in years 1353 till 1391. 

The datas of this research are gathered  from the Statistical   center of 

Iran and Irans Central Bank and initial datas of incom and cost and the 

the incom of families in Iran and the producers and customers 

organization too.in this research the VECM (Vector Error Correction 

Model) route is used with the aim of researching the short-time and 

long time relationship between economic growth  and inequality and 

poverty and the influence of factors like economic growth 

unemployment and subsidies on the poverty.  so by using a error 

correction model , it is found that increasing in economic growth is 

meaningful related with reduction the poverty ratr for all families and 

there is a negative and powerful relationship between poverty and 

economic growth. On the other side existance of the factor of 

inequality results in reduction of the influence of economic growth on 

poverty .this  means that less  inequality in the society more influence 

of poverty on economic growth. 

However  in this search is shown that up to some economic shocks 

like increasing economic growth or decreasing inequality can reduce 

poverty up to a larg number.but there is no larg reactions in entering 

shocks on the subsidies and unemployment and certainly the influence 

of such shocks on the poverty innovation dont decade in long time. 

 

Keywords: Poverty, Inequality, GDP, Unemployment, Subsidies, 

VECM (Vector Error Correction Model) 
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