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چکيده
برنامههای فقرزدایی از اهمّ سیاستهای بخش عمومی است .طراحی سیاستهاای اثاربخش بارای
فقرزدایی نیازمند شناخت تحول زمانی ویژگیهای اقتصاادی -اجتمااعی خانوارهاسات .بررسای و
ارزیابی آثار سیاستها و برنامههای خاص حمایتی در حوزة فقر مستلزم سنجش تغییارات فقار در
طول زمان است .مبحث تحرک درآمدی مفهومی جدید در مباحث اقتصادی ایاران اسات .تفااوت
شرایط اقتصادی -اجتماعی افراد یا خانوارهای مختلف موجب بهوجودآمدن نابرابری در باین افاراد
آن جامعه میشود .بروز چنین نابرابریهاایی باه شا گیاری فقار و تغییارِ توزیاع درآماد منجار
میشود .هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران است .با استفاده از الگاوی
اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی و با بهکارگیری دادههای سالهای  1363ا 1392
موضوع پژوهش بررسی شد .نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تحرک درآمدی اثری منفی و
معنیدار بر فقر گذارده است؛ ضریب جملة تصحیح خطا نشان داد در هر سال حدود  0/52از عادم
تعادل کوتاهمدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدی شده است.
طبقهبندي D31, I32, O12 :JEL
واژههاي کليدي :الگوی خودبازگشت با وقفههای توزیعی ،ایران ،تحرک درآمدی ،فقر.

* نویسندة مسئول ،تلفن09188127467 :
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مقدمه
این مطالعه پویایی فقر را در ایران مطالعه میکند .چنین مطالعهای عواما مارثر (مانناد
بی اری یا نوع اشتغال خانوارها) بر پدیدة فقر را در طول زمان درنظر مایگیارد .تحارک
درآمدی ،که به دگرگاونیِ وضاعیت اقتصاادی -اجتمااعی گاروههاای درآمادی مرباو
میشود ،معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصتها از جمله فرصتهاای شاغلی،
تحصیلی ،درآمدی یا مصرفی ،و موقعیت خانوادگی را در یک جامعه اندازهگیری میکناد
(م ناازی .)2006 ،1تفاااوت شاارایط اقتصااادی -اجتماااعی افااراد ی اا خانوارهااا موجااب
بهوجودآمدن نابرابری در بین افراد میشود .بروز چنین نابرابریهایی به ش گیری فقار
و تغییرِ توزیع درآمد منجر میشود (راغفر و باباپور.)1391 ،
در اغلب کشورهای در حال توسعه ،دادههای ترکیبی بارای بررسای وضاعیت افاراد یاا
خانوارهای مختلف نسبت به فقر در طی زمان وجود ندارد یا فقط برای دورة بسیار کوتااهی
موجود است .اما ،دادههای مقطعای معماوً در بیشاتر کشاورها موجودناد .بارای بررسای
وضعیت افراد یا خانوارهای مختلاف ،محققاان از دادههاای مقطعای کماک مایگیرناد .باا
استفاده از دادههای مقطعی میتوان یک نمونة تصادفی از افراد یا خانوارها را در طی زماان
دنبال کرد ،اما نمیتوان با استفاده از این دادهها مجموعة مشخصای از خانوارهاا را در طای
سالهای متوالی بررسی کرد .برای رفع ایان مشا  ،مایتاوان از دادههاای شابهترکیبای
استفاده کرد .روی رد شبهترکیبی با استفاده از دادههای مقطعی ت رارشاده 2نسا هاایی از
3
افراد یا خانوارها را در طی زمان ایجاد میکند .ویژگی این روش ردیابی عمل رد هار نسا
در طول زمان است.
بخشهای این مطالعه بدینسان سازماندهی شده اسات :نخسات ،چاارچوب نظاری
تحقیق بیان میشود .سپس ،برخی از مطالعات پیشین در این موضوع معرفای مایشاود.
در ادامه ،با معرفی روششناسی تحقیق ،مدل ماورد اساتفاده تشاریح ،اجارا ،و سارانجام
نتایج مطالعه بررسی میشود.
1. Mackenzie
2. Repeated Cross Section
گروهی از افراد که حداق در یک صفت مثال سال تولد مشترکاند3 .Cohort.
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چارچوب نظري
از دید آمارتیا سن ،)1981( 1فقر نوعی محرومیت از ام اناات زنادگی اسات .محرومیات
مفهومی نسبی است که در م انها و زمانهای مختلف متفااوت اسات .در یاک بررسای
مفهومی ،فقر به دو نوع فقر درآمدی و فقر قابلیتی تقسیم میشود .فقر درآمدی خود باه
دو طریق قاب بیان و اندازهگیری است :فقر مطلق و فقر نسبی .اما ،فقرِ قابلیتی مفهاومی
عامتر از فقر درآمدی است .نخستین بار آمارتیا سن مفهوم قابلیت را مطرح کرد .به نظار
وی ،فقر به مثابه محرومیت از قابلیتهاست .از نظر آمارتیا سن ،ارزش کاًها باه نقاش و
کارکردی است که در رفع نیازهای انسان دارند .بنابراین ،باید توجه را از نگاه درآمدی به
نگاه مبتنی بر قابلیتها معطوف کرد .قابلیت به معنی آنچه مردم واقعا قادر به انجامدادن
آن اند تعبیر میشود .وضعیتهای مختلاف مساتقیما باه ویژگایهاای فاردی و شارایط
محیطی بستگی دارد (محمودی.)1386 ،
تحرک درآمدي

در زمینة تحرک درآمدی آت ینسون ،)1992( 2معصاومی ،)1998( 3ساوًن )1999( 4و
فیلدز و اوکی )1999( 5بررسیهایی انجام دادهاند .تحرک درآمدی مقدار درآمادی اسات
که هر فرد در دو یا چند نقطه از زمان دریافت میکناد .در ایان حالات مطالعاة تحارک
درآمدی از مطالعاتی که صارفا بار فقار صاورت مایگیارد متماایز مایشاود .مطالعاات
صورتگرفته بر فقر مبتنی بر بررسی مقااطعی نامشاخ اسات .مبناای اصالی مطالعاة
تحرک درآمدی مطالعة افرادی مشابه یا گروهی مشخ در یک جامعاه در طای زماان
است .به منظور مطالعة دقیق ،چارچوبی در نظر گرفته شده است که در آن جامعة توزیع
درآمدی با  R nنمایش داده میشود n .تعداد جمعیت اسات و بایاد  n<=1باشاد .فار
میشود )   (x 1,., x nبردار درآمدی در سال اولیه است .این باردار واحادهای فاردی
مشابهی را نشان میدهد که در طول زمان ردیابی میشوند .به طور معمول ،در این بردار
1. Amartya Sen
2. Atkinson
3. Maasoumi
4. Solon
5. Fields & Ok
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واحدهای فردی بر اساس درآمد دریافتی در اولین سال از کمترین به بیشتارین درآماد
مرتب میشوند .شر ًزم در این روند این است که واحدهای فردی مشابه در سالهاای
بعدی نیز حفظ شوند .بر اساس مطالب بیانشده x  (x1,., x n )  R n ،است .باردار
درآمدی در سالهای بعدی با ( )  y  (y1,., ynنمایش داده میشوند .آنچه در مبحاث
تحرک بیان میشود آن است که درآمد فرد در طی زماان در حاال تغییار اسات و ایان
تغییرات توزیعی در الگوی تحرک درآمدی توسط مدل  x  yدر دو دوره از زمان یا به
طور عمومیتر در دورههای زمانی بیشتر با مدل  x  y  z معرفی میشود .باه
طور کلی ،مدل  x  yبا ) m(x, yنیز نمایش داده میشود .بر اسااس ایان چاارچوب،
شاخ تحرک تابعی پیوسته تعریف میشاود کاه باه صاورت  f : R 2n  Rاسات .باا
استفاده از این تفسیر میتوان بیان کارد تغییارات 𝑦 → 𝑥 تحارک بیشاتری نسابت باه
 z  wنشان میدهد ،اگار  f  x, y   f  z, w باشاد .بارای توضایح مختصار نظریاة
تحرک درآمدی از حالتی چندبُعدی استفاده میشود که تغییرات درآمدی آن به صاورت
زیر است:
x  1, 3   1, 3 

x  1, 3    3,1  y

x  1, 3    2, 2  z

در روند  1هیچگونه تغییرات درآمدی رخ نمیدهد .بنابراین ،هیچگوناه تحرکای باین
آنها صورت نمیگیرد .در روند  ،2در این روند تغییارات درآماد ثانویاة افاراد کاامال بار
اساس درآمد اولیه تعیین میشود .در واقع ،این حالت نشاندهندة وابستگیِ زمانیِ کاما
بین درآمد اولیه و ثانویة افراد است .این حالت همیشه برقرار نیست .در بین حالاتهاای
 2و  ،3حالت  2تحرک بیشتری نسبت به حالات  3دارد ،زیارا در ایان حالات تغییارات
درآمدی در حالت اولیه نسبت به حالت ثانویه بیشتر است.
تحرک نسبی و مطلق

تحرک نسبی و مطلق در مطالعات تحرک اقتصادی مفاهیم بسیار مختلفی دارد (فیلادز و
اوکی .)1999 ،تحرک نسبی دارای دو مفهوم ضعیف و قوی است که اغلاب اوقاات از آن
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استفاده میشود .اگر تحرک نسبی به مفهومی نسبتا قوی اشاره کند ،در این صورت ،تابع
تعریفشده برای این حالت به صاورت ) m(x, y) = m(x, yخواهاد باود کاه در ایان
رابطه در همة حالتها  , < 0و  x, y ε R nاست .اگر تحرک نسبی به مفهومی نسابتا
ضعیف اشاره کند ،در این صورت تابع تعریفشده برای این حالت به صورت )m(x, y
) = m(x, yاست و در همة حاًت  <0بوده و  x, y ε R nاست .در هر دو حالت ،نظریاة
نسبیت مطرح میشود تا مشخ شود ،با تغییرات درآماد نسابی ،یاک فارد ثابات چاه
میزانی از تحرک را تجربه میکند .از اصطالح تحرک نسبی در مواردی دیگر نیز اساتفاده
می شود .مثال ،این حالت به تحرک وضعی نیز اشاره میکند .بر اساس این دیادگاه ،یاک
فرد تحرک نسبی را تجربه میکند اگر در بین اولین و آخرین سال موقعیت او در توزیاع
درآمدیاش تغییر کند.
در ادبیات تحرک درآمدی ،اصطالح تحرک مطلق در سه روش متفاوت بیان میشود:
اولین روش بیان میکند که تحرک مطلق میزان درآمد نسبی یا سهمی اسات کاه یاک
فرد ثابت در طی زمان بهدست میآورد یا از دست میدهد .در این روش ،مفهوم حرکات
درآمدی جهتی به عنوان مفهومی نزدیک به مفهوم تحارک مطلاق مطارح مایشاود .در
روش دوم ،از تحرک مطلق اغلب در زمینة تغییرات مطلاق درآمادی اساتفاده مایشاود.
مطالعات صورتگرفته در زمینة تحرک غیرجهتی به این مفهوم اشاره مایکناد .در روش
سوم ،دربارة تغییرناپذیری تحرک مطلق دیدگاههایی بیان میشاود کاه در ایان دیادگاه
درآمدهای اولیه و ثانویه با یک میزان مساوی افزایش مییابد .تاابعی کاه در ایان حالات
تعریف شده به صورت ) (x+, y+) = m(x, yاست.
چارچوب کلی رویکرد شبهترکيبی

دیتون )1985( 1نخستین مطالعه را دربارة دادههای شبهترکیبی مطرح کارد .وی بار آن
بود که در بیشتر کشورها دادههای ترکیبی وجود ندارد یا بسیار کم است ،اما مجموعهای
از دادههای مقطعی موجود است که میتوان با استفاده از بررسیهای مقطعی ت رارشاده،
دادههای شبهترکیبای ایجااد کارد .بار اسااس دیادگاه دیتاون ،دادههاای شابهترکیبای
1. Angus Deaton
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نس هایی را بر اساس بررسیهای مقطعی ت رارشده فراهم میکند .بار اسااس پیشانهاد
دیتون دربارة ایجاد روی رد شبهترکیبی ،نخست مدل خطی سادة  1به صاورت ایساتا در
نظر گرفته میشود:
() 1

yit  xit β  μ i  vit

اندیس  iافاراد مشااهدهشاده در طاول زماان را نشاان مایدهاد  x itنشااندهنادة
متغیرهای توضیحی است i .نشاندهندة آثار ثابت فردی و  vitجزء خطاسات .بناا بار
روی رد شبهترکیبی ،اگار نسا  cباه عناوان مجموعاهای از افاراد کاه درون هار نسا
طبقااهبناادی شاادهانااد تعری اف شااود و سااپس از افااراد مشاااهدهشااده در طااول زمااان
متوسطگیری شود ،معادلة  1به صورت  2درمیآید:
() 2

y ct  xct β  μct  vct

معادلة اصلی حاوی آثار ثابت است که در معادلة بعدی این آثار در سطح نس مطرح
میشود .البته ،آثار ثابت در طول زمان متغیرند و ثابت نیستند .این حالت به ایان دلیا
رخ مایدهااد کاه از تعااداد متفاااوتی از افاراد کااه درون نسا  cدر زماان  tقاارار دارنااد
میانگینگیری میشود .این امر باه ایجااد همبساتگی باین پاارامتر آثاار ثابات و متغیار
توضیحی منجر میشود که نتیجة آن تخمینهای غیرثابت خواهد باود .بارای رفاع ایان
مش  ،دیتون فرضیهای مطرح میکند :اگر تعداد مشاهدات در هر نس افزایش یابد ،در
این صورت  𝜇̅cتقریب خوبی از  ctاست .پس ،معادلة  2به صورت  3نوشته میشود:
() 3


y ct  x ct β  μc  vct

مدل  3روی رد شبهترکیبی را به صورت ایستا بررسی مایکناد .اماا ،اخیارا محققاان باه
دنبال بررسی مدلهای پویا با لحاظ متغیرهای تأخیری باا اساتفاده از روی ارد شابهترکیبای
بودند.
1
موفیت ( )1993با گسترش کار دیتون مدلی پویا ارائه کرد که به صاورت معادلاة 4
است:
1. Moffitt
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yi t ,t  βyi t ,t 1  xi t ,t γ  u i t ,t

که در آن  yi t ,tمقادیر مشاهدهشاده از متغیرهاای درونزا بارای افاراد  iدر زماان  tرا
نشان میدهد .متغیر  yi t ,t 1مقادیر تأخیری از متغیرهاای درونزاسات x i t ,t .متغیار
اکیدا برونزایی است که در طی زمان تغییر میکناد u i t ,t .جازء خطاسات و پاارامتر t

نشاندهندة زمان است که دامناة آن  t  1,...,Tاسات و  i t   1,..., Nتعاداد

افراد بررسیشده در طی زمان را نشان میدهد .با لحاظکردن نس های ساختهشده مادل
به صورت معادلة  5بیان میشود:
yc t ,t  βyc t ,t 1  x c t ,t γ  uc t ,t
() 5
م نزی همچنین بیان کرد کاه مایتاوان از روش حاداق مربعاات معماولی و روش
تخمینزنندههای ابزاری برای تخمین تابع استفاده کرد.
پيشينة تحقيق
صالحی اصفهانی و مجبوری ( )2010با بررسی تحرک درآمادی و پویاایی فقار باه روش
حداق مربعات معمولی به این نتیجه رسیدند که در چهار دهة اخیر فقر در ایران کاهش
یافته و نابرابری به طور نسبی باً و تحرک درآمدی پایین بوده است.
راغفر و باباپور ( )1391به بررسی فقار ،ناابرابری ،و تحارک درآمادی باا اساتفاده از
روی رد شبه ترکیبی پویای خطی پرداختند و به این نتیجه رسیدند کاه طای ساالهاای
 1363تا  1390سرعت همگرایی و تحرک درآمدی بسیار پایین بوده است.
آنا لیوکیانوا و ال سی اشاچپ و )2012( 1باا بررسای تحارک درآمادی در روسایه در
سالهای  2000ا  2005نتیجه گرفتند که درآمد خانوارها در طاول یاک ساال تحارک
زیادی داشته و درآمدهای پایین نسبت به درآمدهای باً رشد سریعتاری داشاته اسات.
همچنین ،تحرک نسبی و مطلق به طور معنیداری باً بوده و نابرابری به صورت مقطعی
کاهش یافته است.

1. Lukiyanova & Oshchepkov
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آنتمن و م نزی )2006a( 1با بررسی تحرک مطلق و شارطی باه صاورت خطای باه
روش حداق مربعات معمولی و روی رد شبهترکیبی به این نتیجاه رسایدند کاه تحارک
مطلق در م زیک پایین و نابرابری در طول زمان ادامهدار بوده است.
آنتمن و م نزی ( )2006bبا بررسی تحرک درآمدی و تلة فقر به صورت غیرخطی با
استفاده از روی رد شبهترکیبی و روش حداق مربعات معمولی در نتایجشان نشان دادناد
که هیچ یک از نس ها دچار تلة فقر نشدهاند و تحرک درآمدی در بین خانوارهای شهری
م زیک پایین است.
ناوارو )2006( 2با بررسی تحرک درآمادی باا روی ارد خطای باا اساتفاده از روی ارد
شبه ترکیبی و روش متغیرهای ابزاری به این نتیجه رسید که تحرک مطلاق در آرژانتاین
پایین بوده و سطح باًیی از نابرابری وجود داشته اسات ،ولای ناابرابری در طاول زماان
ادامهدار نبوده است .وی همچنین در این مطالعاه مقایساهای باین نتاایج خاود و نتاایج
آنتمن و م نزی ( )2006aانجام داد و بیان کرد که تحرک مطلاق و شارطی یافاتشاده
توسط آنتمن و م نزی برای خانوارهای م زی ی در دورة مشابه ( 1987ا  )2001بیشتر
است .این مقادیر حاکی از آن است که نهتنها تحرک درآمادی بازر تاری در آرژانتاین
نسبت به م زیک وجود دارد ،بل اه مقاادیر نشااندهنادة ظرفیات رشاد جاامعتاری در
آرژانتین نسبت به م زیک است.
روششناسی و ارائة مدل
این تحلی به روش  ARDLو با استفاده از دادههای ساری زماانی سای ساال ( 1363ا
 )1392برای ک کشور انجام شده است .متغیرهایی که در ایان تحلیا بررسای شاد در
مجموع شام چهار متغیر اصلی برای بررسی رابطة بین فقر و تحرک درآمدی است.
مدل و بررسی متغيرهاي تأثير گذار بر فقر

با توجه به عوام اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر فقر ،مدل ارائهشده در ایان پاژوهش
به صورت زیر است:
1. Francisca Antman & David J. Mckenzie
2. Ana Inés Navarro
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poverty  f  relative mobility, gini, rate of growth 

در مدل ارائهشده ،متغیر وابستة ی ی از شاخ های اندازهگیری فقر شااخ شادت
فقر ( )FGTاست .دلی استفاده از این شاخ نسبت به سایر شاخ های فقر این اسات
که محاسبات مربو به عمق و شدت فقار اطالعاات کااملی درباارة پدیادة فقار باه ماا
میدهد .بدین ترتیب که مم ن است گروهی شاخ سرشمار فقر باًیی را تجربه کنند؛
در حالی که ش اف فقر در آنها پایین باشد (هنگامی که افراد فقیر درست زیر خط فقار
باشند) یا به ع س گروهی مم ن است شاخ فقر پاایین اماا شا اف بااًیی را تجرباه
کنند .این اتفاق هنگامی روی میدهد که تعداد کمی از فقرا درسات زیار خاط فقرناد و
بقیة افراد در سطح بسیار پایین از مصرف بهسر میبرند (مقدماهای بار تجزیاه و تحلیا
فقر ،بانک جهانی.)2005 ،
1
متغیرهای مستق به ترتیب تحرک نسبی ی ی از انواع تحرک درآمدی ،نارخ رشاد
اقتصادی و ضریب جینی است .بر اساس مدل ویدر ،)2002( 2مدل ارائهشادة خطای باه
صورت معادلة  6است:
() 6
p2  α0  α1relative mobility  α2gini  α3 rate of growth  ε t
شدت فقر =p2

تحرک نسبی درآمدی relative mobility 
نرخ رشد اقتصادی rate of growth 

ضریب جینی =gini
جملة خطای تصادفی = εt

روششناسی تحرک درآمدي

در این بخش ،با استفاده از دادههای آماری شبهترکیبی ،تحرک مطلق بدون لحاظکاردن
آثار ثابت فردی )  (αتحت تابع رگرسیونی زیر (معادلة  )7برآورد میشود .تحرک مطلاق
بیانگر مقدار تحرک خانوارها در توزیع درآمد ک اسات .در تخماین ایان مادل از هایچ

1. relative mobility
2. Vedder & Gallaway
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متغیر کنترلی برای ویژگی خانوار استفاده نشده است .این مدل نشان مایدهاد کاه چاه
مقدار درآمدهای جاری و کنونی بهتنهایی در تعیین مقدار آتی آن نقش دارند.
y c  t ,t  α  βyc t 1,t 1  μc t ,t
() 7
به کمک این مدل مقدار وابستگی زمانی درآمد افراد و مسایر واگرایای یاا همگرایای
درآمدها نسبت به مقدار میانگین تعیین میشود .این معیار مفهوم تحرک را به این ایادة
مثبت سوق میدهد که تحرک میتواند نابرابری طاول زنادگی افاراد را کااهش دهاد و
برابری فرصتها را فراهم کند .مقادار  βبرابار باا یاک بیاانگر ناوعی عادم همگرایای در
درآمدهاست .در این شرایط تغییرات درآمد ثانویه کامال بر اساس درآمد اولیه است .ایان
حالت در یک جامعه پسندیده نیست .مقدار  βبرابر با صفر بیانگر نوعی تحارک درآمادی
کام است .در این شرایط نابرابری فرصتی برابر با صفر میشاود؛ بادین معناا کاه افاراد
بهراحتی میتوانند در توزیع درآمدیشان جابهجا شوند .ایان شارایط بهتارین حالات در
یک جامعه است که بهندرت در یک جامعاه رخ مایدهاد .اگار شایب درآماد در دورة t
نسبت به درآمد در دورة  t 1کوچکتر از یک شاود ،در ایان صاورت خانوارهاایی کاه
دارای درآمد متوسط کمتر در دورة  t 1هستند رشاد ساریعتاری نسابت باه دیگاران
تجربه خواهند کرد .در این حالت تفاوت بین افراد فقیر و ثروتمند در طی زماان کااهش
خواهد یافت (بارو و ساًی مارتین .)1999 ،1اما ،اگر شیب درآماد در دورة  tنسابت باه
درآمد در دورة  t-1بزر تر از یک شاود ،واگرایای در درآماد در باین افاراد مختلاف رخ
میدهد .واگرایی درآمدی بدین معناست که با گذشت زمان اختالف درآمدی باین افاراد
فقیر و غنی در حال افزایش است .در این صورت ،تحارک مطلاق باًسات و ناابرابری در
طی زمان استمرار مییابد ،اما ،تالش فردی نمیتواند بر نابرابری غلباه کناد .باه هماین
منظور ،برنامههای سیاستی باید فرصتهایی مساوی بین همة افراد ایجاد کند.
مقدار  βمنفی بیانگر نوعی واژگونی درآمدها در طاول زماان اسات .در ایان شارایط،
درآمد افراد ثروتمند در طی زمان کاهش مییابد .گااهی تفااوت درآمادی افاراد مم ان
است ناشی از تفاوت در توانایی شخصی افراد برای کسب درآمد باشد .بنابراین ،با در نظر
1. Barro & Sala-i-Martin
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گرفتن آثار ثابت فردی ،مدل به صورت معادلة  8تعیین میشود و تحرک نسبی بهدسات
میآید.
y c  t ,t  ac  βyc t 1,t 1  μc t ,t
() 8
تفاوتهای فردی ،مانند تفاوت در سطح تحصیالت ،وضعیت سالمتی یا نسلی کاه باه
آن تعلق گرفتهاند ،در  acمنع س میشود .این ویژگیها میتوانند توانایی افراد را بارای
بهدستآوردن فرصتهای مناسب و ،در نتیجه ،درآمدهای بیشتر تحت تأثیر قارار دهناد.
پس تحرک نسبی تحرک اطراف میانگین درآمد هر نس است.
تهية دادههاي شبهترکيبی 1از دادههاي مقطعی متوالی

2

دادههای مقطعی متوالی از ترکیب دادههای مقطعی در بازة زمانی مشخ بهدست مایآیناد.
بنابراین ،در این دادهها نیاز ،همانناد دادههاای ترکیبای ،سااختاری از ساری زماانی مقااطع
مشاهده میشود؛ با این تفاوت که در دادههاای ترکیبای ،واحادهای مقطعای در طای زماان
ی ساناند ،اما ،در این دادهها ،واحدهای مقطعای در طای زماان ی ساان نیساتند .در نتیجاه،
برخالف دادههای ترکیبی ،ام ان بررسی وضعیت خانوار یا افراد ی سانی در طی زماان وجاود
ندارد ،زیرا افراد مصاحبهشده در هر دورة زماانی لزوماا ی ساان نیساتند .برانینا ،،دیتاون و
آیریش ( )1985و دیتون ( )1985در مطالعات تجربی خود روشی را برای تحلیا دادههاای
مقطعی متوالی ) (RCSمطرح کردند .در این روش ،به جای استفاده از آمار تکتاک خانوارهاا
(افراد) ،وضعیت خانوارها (افراد) در چارچوب گروهبندی بررسی میشود.
پردازش آمار و اطالعات

دادههای مورد استفاده در این پژوهش با روش  ARDLاز وبسایت بانک مرکازی ایاران
استخراج شد .برای محاسبة شاخ های فقر و تحرک درآمادی از دادههاای خاام طارح
آمارگیری از ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی خاانوار ،کاه مرکاز آماار ایاران آن را طای
سالهای  1363تا  1392بر پایة اطالعات شهری و روستایی جمعآوری کارده ،اساتفاده
شد .برای پاًیش دادههای اولیه در نرمافزار  accessاز نارمافازار  stataاساتفاده شاد .در
1. Pseudo Panel
2. Repeated cross-section (RCS) data
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ایران اطالعات مربو به درآمد افراد دچار کمگویی شده است؛ ایان مسائله باه صاورت
اختالف معنیدار بین متوسط درآمد و هزینة خانوار منع س میشود .به همین سبب ،به
دلی کیفیت بهتر دادههای هزینه نسبت به دادههای درآمد و برای واقعیکردن تحلی ها
و روشنشدن مسیر تغییرات نابرابری و فقر از دادههای هزینه به جاای دادههاای درآماد
استفاده شد .مسئلة مهم در مجموعه اطالعات بودجاة خاانوار ایان اسات کاه دادههاای
هزینه در سطح خانوار گزارش میشود .بنابراین ،باید هزینة خانوار به نوعی به فرد نسبت
داده شود .برای تخمین هزینة سرانة معادل خاانوار ،مایتاوان از شااخ هاای مقیااس
معادل 1استفاده کرد .سازمان هم اریهای اقتصادی و توسعه 2روشهای متاداولی بارای
لحاظنمودن هزینههای معادل در مطالعات پیشنهاد کرده است؛ در این پاژوهش از روش
ارائهشده در هاتون و خندکر )2009( 3استفاده شد ،که در آن  Naتعداد بازر سااًن و
 Ncتعداد بچههاست:
AE   Na  . / 4Nc 

./ 85

اطالعات موجود برای افراد بر اساس سال تولد به یازده نس تقسیم شده که توزیع سانی
هر نس پنج سال تعیین شده است .این نس هاا باه ترتیاب متولادین ساالهاای  1305تاا
 1310 ،1309تااا  ... ،1314و  1355تااا  1359هسااتند .در ای ان مطالعااه ،ساان نس ا هااای
پنجساله در هر سال میانگین بازة سنی آن نس در آن سال تعریف شده است .ن تاة کلیادی
دیگر دربارة ماهیت دادهها به تأثیرگذاری روند تغییر قیماتهاا مرباو مایشاود .طای دورة
 1363تا  1392تغییار قیماتهاا همساان نباوده اسات .از هماین رو ،اساتفاده از ارقاام باه
قیمتهای اسمی (جاری) مم ن است گمراهکننده باشد .بارای رفاع ایان مشا  ،اطالعاات
آماری مورد بحث به قیمتهای ثابت سال  1390تبدی شد .شااخ هاای قیمات از ساایت
بانک مرکزی استخراج شد.

1. equivalence scale indices
)2. Organization for Economic Co-operation and Development(OECD
3. Haughton & Khandker
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جدول  .1سبد غذایی براي تعيين خط فقر ،ماهيانه یک فرد بزرگسال
مواد غذایی

مقدار سبد غذایی ماهيانه

کالري دریافتی روزانه

نان (شام انواع نان سنتی)
برنج خارجی درجه دو
ماکارونی
سیبزمینی
عدس
شیر کیسهای پاستوریزه
ماست
گوشت قرمز
گوشت سفید
تخممرغ
پنیر
میوه (سیب ،پرتقال ،انگور)
سبزیهای بر سبز
دیگر سبزیها
روغن مایع
ش ر
جمع

 8کیلوگرم
 3کیلوگرم
 7/0کیلوگرم
 5/1کیلوگرم
 6/0کیلوگرم
 7کیسة یکلیتری
 3کیلوگرم
 2/1کیلوگرم
 5/1کیلوگرم
 10عدد
 45/0کیلوگرم
 60واحد (معادل  36/6کیلوگرم)
 60واحد (معادل  072/6کیلوگرم)
 60واحد (معادل  437/6کیلوگرم)
 900سی سی
 1کیلوگرم

720
240
20
40
40
115
50
65
100
30
20
120
50
50
290
230
2080

مأخذ :دفتر بهبود تغذیة وزارت بهداشت1384 ،

یافتههاي تحقيق
نتایج آزمون ریشة واحد دیکی -فولر تعميمیافته براي بررسی مانایی

نخست آزمون ریشة واحد دی ی -فولر تعمیمیافتاه از متغیرهاای اصالی صاورت گرفات.
جدول  2نتایج آن را نشان میدهد.
نتایج جدول  2بیانگر آن است که بیشتر متغیرها در سطح مانا نیستند .بارای تعیاین
درجة انباشتگی متغیرهای نامانا بهناچار باید آزمون دی ی -فولر تعمیمیافته را در تفاض
مرتبة اول انجام داد.
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جدول  .2نتایج بررسی مانایی متغيرها با استفاده از آزمون دیکی -فولر تعميمیافته ( )ADFدر
سطح
وضعيت

مقادیر بحرانی در سطوح اطمينان مختلف

آمارۀ دیکی-

پایایی

 1درصد

 5درصد

 10درصد

فولر

متغير

فرایند آزمون

نامانا

-3/71

-2/98

-2/62

-2/00

با عر

از مبدأ

شدت فقر ) (p2

نامانا
نامانا
مانا

-3/73
-3/67
-3/67

-2/99
-2/96
-2/96

-2/63
-2/62
-2/62

-1/48
-1/71
-7/81

با عر
با عر
با عر

از مبدأ
از مبدأ
از مبدأ

تحرک نسبی
ضریب جینی
نرخ رشد

جدول  .3نتایج بررسی مانایی متغيرها با استفاده از آزمون ( )ADFدر سطح تفاضل مرتبة اول
وضعيت

مقادیر بحرانی در سطوح اطمينان مختلف

پایایی

 1درصد

 5درصد

 10درصد

فولر

آمارۀ دیکی-

چگونگی آزمون

متغير

مانا

-3/71

-2/98

-2/62

-6/30

با عر

از مبدأ

) 𝟐𝐩(D

مانا

-3/68

-2/97

-2/62

-4/76

با عر

از مبدأ

D(relative
)mobility

مانا

-3/69

-2/97

-2/62

-5/94

با عر

از مبدأ

)D(gini

جدول  3نتایج آزمون دی ی -فولر تعمیمیافتاه بارای تفاضا مرتباة اول متغیرهاا را نشاان
میدهد .با توجه به جدول  ،3در مجموع میتوان به این نتیجه رسید کاه اکثار متغیرهاایی کاه
در سطح نامانا هستند با یک بار تفاض گیری مانا میشوند و ،در واقع ،انباشته از مرتبة اولاند.
برآورد مدل و تفسير نتایج آن

در روش  ARDLبدون توجه به ناپایی متغیرها و فقط با تعیین وقفههاای مناساب بارای
متغیرها میتوان الگوی مناسب را برآورد کرد .تحلی به روش  ARDLبر پایة سه معادلة
پویا (کوتاهمدت) ،بلندمدت و تصحیح خطا استوار است .نخست معادلة کوتاهمادت بارای
مدل تخمین زده شد .سپس ،ضرایب بلندمدت بارآورد گردیاد و مادل تصاحیح خطاای
مرتبط با معادلة بلندمدت تخماین زده شاد .باا توجاه باه این اه روش  ARDLالگاویی
پویاست ،این ام ان را فراهم میآورد تا ،عالوه بر آزمون همجمعی بین متغیرها ،ضارایب
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بلندمدت مدل را با دقت مناسب برآورد کرد .ذکر این ن ته ًزم است کاه در اساتفاده از
این روش باید دقت کرد که قب از این ه به برآورد ضرایب بلندمدت مدل بپردازیم ،آمارة


i

ˆ S 
i 1



t   ˆi  1

به متغیر وابسته و

i 1

i



را ،که در آن ˆ 
i



ˆ S 
i 1

i 1

مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مرباو

مجموع انحراف معیارهای این ضرایب است ،با کمّیاتهاای

ارائهشده توسط جدول 1بنرجی ،دوًدو و مساتر 2مقایساه کنایم .شار اعتباار ضارایب
بلندمدت این خواهد بود که قدر مطلق آمارة فوق از کمّیت متناظر بزر تر باشد .در این
صورت ،میتوان نتیجه گرفت که یک رابطة تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل وجاود
دارد .در این آزمون فر صفر مبتنی بر فقدان رابطة بلندمدت باین متغیارهاا و فار
مقاب وجود رابطة بلندمدت بین متغیرهاست که به صورت ذی تعریف میشود:
p

H 0  αi  1  0
i 1
p

H 1  αi  0
i 1

و آمارة  tبرای انجامدادن آزمون مذکور به صورت زیر محاسبه میشود:
1



i

ˆ 
i 1



i

ˆ S 

t

i 1

در مرحلة دوم تخمین و تحلی ضرایب بلندمدت و اساتنتاج درباارة ارزش آنهاا صاورت
میگیرد .تعداد وقفههای بهینه برای هر یک از متغیرهای توضیحدهنده را میتاوان باه کماک
ی ی از ضوابط آکاییک ،3شوارتز -بیزین ،4حنان کوئین 5یا ضریب تعیین تعدی شاده 6تعیاین
 .1این کمّیتها ،که متناسب با تعداد متغیرها و مشاهدات محاسبه شده است ،در جدولی خااص مرتاب شاده و در
این نوشتار برخی از آنها استفاده شده است.
2. Dolado and Master Banerjee
3. akaike information criterion
4. schwarz bayesian criterion
5. hannan-quinn criterion
6. adjasted coefficient of determination
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کرد 1.در مرحلة سوم همگرایی بین متغیرهای اقتصادی مبنای استفاده از مدلهاای تصاحیح
خطا را فراهم میکند .الگوی تصحیح خطا در واقع نوسانهای کوتاهمدت متغیرها را به مقاادیر
بلندمدت آنها ارتبا میدهد .در برآورد الگوی تصحیح خطا ن تة حائز اهمیت این اسات کاه
ضریب جملة تصحیح خطا ) ،ECM(-1که نشاندهندة سرعت تعدی مدل باه سامت تعاادل
است ،باید معنادار و بین صفر و منفی یک باشد.
با توجه به روش برآورد ،فرم  ARDLبرای مدل فقر به صورت زیر است:
n

n

j 0

i 1

p 2  0   i p 2t i  1 j relative mobility c t  j 
n

rate of growth c t  j   3 j gini ct  j   t
j 0

n

2j


j 0

جدول  4نتایج حاص از برآورد مدل مبتنی بر رابطة بین تحرک درآمادی و فقار باا
استفاده از روش  ARDLرا نشان میدهد.
جدول  .4نتایج حاصل از برآورد مدل پویاي کوتاهمدت ( 0و  1و  1و ( ARDL )1فقر)
متغير

ضریب

انحراف معيار

آمارۀ t

Prob

)𝐩𝟐 (-1

0/27
-0/015
-0/016
-0/021
-0/22
0/69
-0/20

0/13
0/007
0/007
0/009
0/009
0/19
0/08

2/03
-2/09
-2/30
-2/20
-2/38
3/50
-2/55

0/05
0/04
0/03
0/03
0/02
0/00
0/01

Relative mobility
)Relative mobility(-1
Rate of growth
)Rate of growth(-1
Gini
C
R2
D.W
F

مأخذ :محاسبات تحقیق

 1محمد نوفرستی.92 :1378 ،

0/69
2/17
8/25
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جدول  .5نتایج آزمونهاي تشخيص
سطح احتمال

)LM(CHSQ

فرضية صفر

0/50
0/17

0/42
1/08
0/28
0/24

فقدان خودهمبستگی سریالی
وجود فرم تبعی مناسب
وجود توزیع نرمال
همسانی واریانس

Not applicable

0/26
مأخذ :محاسبات تحقیق

نخستین گام در روش خودتوضیح با وقفههای گسترده تخمین الگاوی کوتااهمادت و
بررسی رابطة بلندمدت است .جدول  4نتایج تخمین الگوی کوتاهمدت را نشان میدهاد.
مقدار حداکثر وقفه در این الگو مقدار یک انتخاب شده و انتخاب مادل بهیناه بار اسااس
معیار شوارتز -بیزین صورت گرفته است .مالحظه میشود که در کوتاهمدت فقار در دورة
گذشته اثری مثبت و معنیدار بر فقر در دورة جاری گذاشته اسات .تحارک درآمادی در
دورة جاری و گذشته اثری منفی و معنیدار بار فقار دارد .نارخ رشاد اقتصاادی در دورة
جاری و گذشته اثری منفی و معنیدار بر فقر دارد .ضریب جینی نیز در دورة جاری اثار
مثبت و معنیدار بر فقر دارد .عالوه بر این ،بر اساس آزمونهای تشخی  ،که در جدول 5
ارائه شده ،در رابطة کوتاهمدت ،خودهمبستگیهای سریالی و ناهمسانی واریاانس وجاود
ندارد و فرم تبعی مناسب است و نیز توزیع نرمال است.
آزمون همجمعی

پس از تخمین معادلة  ،ARDLباید از وجود همجمعی باین متغیرهاا اطمیناان حاصا
کرد .همانگونه که پیش تر اشاره شد ،چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفة مرباو
به متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد ،الگوی پویا باه سامت الگاوی تعاادلی بلندمادت
گرایش خواهد داشت .آمارة  tرا برای مدل تخمین زدهشده محاسبه میکنیم:
0 / 27  1
 5 / 61
0 / 13

t

مقدار بحرانی  tاز کمّیت ارائهشده توسط بنرجی ،دوًدو و مساتر ( )-4/05در ساطح
اطمینان  95درصد بیشتر است .بنابراین ،فرضیة صفر مبنی بر فقدان رابطة بلندمدت رد
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و وجود آن پذیرفته میشود (نوفرستی .)1378 ،پس از اطمینان از وجود رابطة بلندمدت،
آن را تخمین میزنیم و تفسیر میکنیم .جدول  6نتایج حاص از برآورد رابطة بلندمادت
را نشان میدهد.
جدول  .6نتایج حاصل از برآورد رابطة بلندمدت مدل ( 0و  1و  1و ARDL )1
متغير

ضریب

انحراف معيار

آمارۀ t

Relative mobility
Rate of growth
Gini
C

-0/044
-0/061
0/96
-0/28

0/017
0/022
0/27
0/11

-2/58
-2/66
3/55
-2/51

Prob
0/01
0/01
0/00
0/02

مأخذ :محاسبات تحقیق

مالحظه میشود که اثرگذاری همة ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار
است و همة ضرایب متغیرها از لحاظ آماری معنیدارند؛ به طوری کاه در بلندمادت یاک
واحد افزایش در تحرک درآمدی و میزان رشد اقتصادی بهترتیب موجب کااهش  0/04و
 0/06واحد در فقر و یک واحد افزایش در نابرابری موجاب افازایش  0/96واحاد در فقار
میشود .میتوان اینگونه استدًل کرد کاه در ساالهاای  1363اا  ،1392باا افازایش
تحرک درآمدی ،افراد به فرصتهای اقتصادی و اجتماعی (شاغلی و تحصایلی) بیشاتری
در جامعه دست یافتهاند و فقر کاهش یافته است .پس بین تحرک درآمدی و فقر رابطاة
منفی و معنیداری وجود دارد.
تحليل معادلة تصحيح خطا ()ECM

الگوی تصحیح خطای مربو به مدل به صورت زیر است:
p2  d 0  1drelative mobility  2drate of growth  3dgini  4 ECM  1

جدول  7ضرایب بارآورد الگاوی تصاحیح خطاا را ،کاه بیاانگر ارتباا میاان فقار و
متغیرهای توضیحی است ،نشان میدهد.
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جدول  .7نتایج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطاي مدل ( 0و  1و  1و ARDL )1
متغير

ضریب

انحراف معيار

آمارۀ t

Prob

Drelative mobility

-0/015
-0/021
0/69
-0/20
-0/52

0/007
0/009
0/19
0/80
0/13

-2/09
-2/20
3/50
-2/55
-5/24

0/04
0/03
0/00
0/01
0/00

Drate of growth
Dgini
Dc
)ECM(-1
R2
D.W
F

0/63
2/17
9/38

مأخذ :محاسبات تحقیق

مطابق جدول  ،7همة ضرایب متغیرها معنیدارند .ضریب ) ECM(-1در مدل معاادل
 -0/52برآورد شده است .این ضریب ،کاه از نظار آمااری کاامال معنایدار اسات ،نشاان
میدهد که در هر دوره (هر سال) حادود  52درصاد از عادم تعاادل کوتااهمادت بارای
دستیابی به تعادل بلندمدت تعدی میشود .با توجاه باه مقادار آماارة  ،R2متغیرهاای
توضیحی حدود  63درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دادهاند.
بحث و نتيجهگيري
ی ی از مهمترین عوام اقتصادی تأثیرگذار بر کاهش فقر در کشاورهای در حاال توساعه
افزایش تولید در این کشورهاست .تغییرات ساختاری (اقتصادی ،فرهنگی و اجتمااعی) و
نیز ام انات زیربنایی و روبنایی در کشورهای مختلف نیز در کاهش فقار مطلاق (حاداق
درآمد و خط فقر) نقش ان ارناپذیری داشته است .نحوة توزیع درآمد عادًنه در جامعه نیز
میتواند فقیران جامعه را در بهدستآوردن حداق نیازها یاری کند تا از فقر مطلق رهایی
یابند .در این راستا ،با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفههای تاوزیعی
و با بهکارگیری دادههای سری زمانی ساًنه طای ساالهاای  1363ا  1392باه بررسای
موضوع پژوهش پرداخته شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که اثرگذاری همة ضارایب
متغیرهای مدل مطابق با تئوریهای اقتصادی بوده است و در بلندمدت تحرک درآمادی
اثری منفی و معنیدار بر فقر دارد .ضریب جملة تصحیح خطا نشان میدهاد کاه در هار
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دوره (هر سال) بهترتیب حدود  0/52از عدم تعادل کوتاهمدت برای دستیابی باه تعاادل
بلندمدت تعدی میشود.
پيشنهادها
با توجه به مباحث مطرحشده در این پژوهش ،مواردی که در پی میآید پیشنهاد میشود:

 تأمین حداق معیشت گروههای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر جامعه با تأکیاد بار
بهرهمندی از بهداشت عمومی ،برخورداری از آموزش و پرورش عماومی ،داشاتن
حداق سرپناه قاب قبول و امنیت غذایی ،توسعة کارآفرینی و توانمندسازی فقارا
و اقشار کمدرآمد ،گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی ،بیمة بی اری،
برابری فرصاتهاای شاغلی بارای ماردان و زناان باا رعایات مالحظاات عادالت
جنسیتی).
 توانمندسازی جوانان ،زنان ،فارغالتحصیالن و سایر افراد جویای کار برای اشاتغال
و کسب درآمد.
منابع
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