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چکیده
مسئله رشد اقتصادی در ایران ،وجود رشد بی ثبات و ناپایدار همراه با فقر ،نابرابری و بیکااری و
گرفتار شدن در دام درآمد متوسط پایین طی  33سال گذشته است .آماار مرکاز آماار ایاران و
بانک مرکزی ج.ا.ایران از رشد تولید ناخالص داخلی ،ضریب جینای ،میاانگین ساهه ده درصاد
ثروتمندترین به فقیرترین جمعیت و میزان بیکاری پس از انقالب اسالمی تاکنون ،بیانگر ماوارد
یاد شده است .مطالعات راغفار و همکااران ( )0253و فرهمناد و همکااران ( )0250و صاادقی
( )0253در مورد فقر و نابرابری در ایران پس از انقالب اسالمی تاکنون ،مؤیاد رشاد اقتصاادی
همراه با فقر و نابرابری است .باید توجه داشت که در ایران پاس از انقاالب و جنات تیمیلای،
شاهد رشد اقتصادی بودهایه ،اما این رشد ،ناهموار و اغلب همراه با فقر و ناابرابری باوده اسات،
برای نمونه در سالهای  0235 ،0233 ،0233 ،0233،0233 ،0230 ،0255 ،0253 ،0251به
رغه رشد تولید ناخالص داخلی باالی پنج درصد ،میانگین ضاریب جینای  1/31باوده و بهباود
نیافته است و میانگین سهه ده درصد ثروتمندترین باه ده درصاد فقیرتارین جمعیات از ساال
 0251تا  03/53 ،0253برابر بوده است.0
همچنین ،طبق تعریف ،اگر کشوری  33سال در دامنه درآمد متوسط پایین قرار داشاته باشاد،
در دام درآمد متوسط پایین گرفتار شده است .کشور ایران حادود  33ساال اسات کاه در ایان
دامنه درآمدی قرار دارد و بنابراین بیش از نیهقارن اسات کاه در دام درآماد متوساط پاایین،
گرفتار شده است.3
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 .1بانک مرکزی ج.ا.ایران ،بانک اطالعات سریهای زمانی
 .3بانک جهانی در سال  3101کشورها را برحسب تولید ناخالص داخلی سرانه با معیار برابری قدرت خرید (در قیمات
ثابت سال  )0551در سه طبقه درآمدی پایین ،متوسط (پایین و باال) و باال طبقهبندی کرد .بر اساس این طبقاهبنادی
اگر تولید ناخالص داخلی سرانه کشوری زیر  3111دالر باشد ،در طبقه درآمد پایین ،باین  3111و  5331دالر باشاد،
در طبقه درآمد متوسط پایین ،بین  5331و  00531دالر باشد ،در طبقه درآمد متوسط باال و اگر بیش از  00531دالر
باشد ،در طبقه درآمد باال قرار میگیرد .اگر کشوری حداقل  33ساال در دامناه درآماد متوساط پاایین باشاد ،در دام
درآمد متوسط پایین و اگر حداقل  03سال در دامنه درآمد متوسط باال باشد ،در دام درآمد متوسط بااال گرفتاار شاده
است .کشوری که در دام درآمد متوسط پایین گرفتار شده است ،ساالنه به رشد حداقل  3/5درصدی در تولید ناخالص
داخلی سرانه نیاز دارد و کشوری که در دام درآمد متوسط باال گرفتار شده است ،ساالنه به رشد حاداقل  2/3درصادی
در تولید ناخالص داخلی سرانه نیاز دارد (فیلیپ و همکاران.)3103 ،
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یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران ،دام درآمد متوسط است و این چاالش نقاش مهمای در
کندی آهنت رشد و توسعه اقتصادی ایران نسبت به سایر کشورها دارد.
در مورد رشد اقتصادی این مسئله مطرح است که منافع این رشد اقتصادی به چه دهاکهاای
درآمدی و اقشاری از جامعه میرسد ،آیا گروههای میروم و که درآمد نیز به صورت متناسب از
منافع رشد اقتصادی منتفع میشوند و سهه درآمد فقرا بهبود مییابد .مسئله مههتر از این نیاز
مطرح است که اگر رشد اقتصادی سبب توزیع نابرابر فرصتها شود ،در ایان صاورت نتاایج آن
توسعه نامتوازن است .از طرف دیگر اگر این رشد اقتصادی ،اشتغال غیرمولاد ایجااد کناد ،چاه
نتایجی به دنبال دارد؟
یکی از موضوعات مهمی که در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،نیااز باه بررسای دارد ،موضاو
رشد اقتصادی است .با توجه به رشد جمعیات و نیازهاای فزایناده آن ،بادون رشاد اقتصاادی
نمیتوان ،به نیازهای جمعیت فزاینده کشور پاسخ داد .مقصود از رشد اقتصادی ،افزایش تولیاد
ناخالص داخلی یا ملی نسبت به سال قبل است .در واقع رشد تولید ملی که به رشاد اقتصاادی
شناخته میشود ،یکی از اجزای اقتصادی مهه در الگوی پیشرفت برای هر کشوری است.
در این پژوهش ابتدا در مقدمه به آسیبشناسی رشد اقتصاادی در ایاران پرداختاه مایشاود و
وضع موجود رشد اقتصادی ایران تجزیه و تیلیل میگردد که مسئله رشد اقتصاادی در ایاران،
وجود رشد بی ثبات و ناپایدار همراه با فقر ،ناابرابری و بیکااری و گرفتاار شادن در دام درآماد
متوسط پایین طی  33سال گذشته است .سپس چالشهای آتای رشدد اقتصاادی در صاورت
ادامه وضع موجود معرفی شده است (آیندهنگری) و به دنبال آن در بخاش ساوم نیریاه رشاد
نئوکالسیک مورد بررسی و نقد قرار گیرد و نیریه رشد فراگیر به عنوان نیریه مختار برای حل
مشکالت رشد اقتصادی ایران و مناسب برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت معرفی میگردد.
رشد فراگیر فرصتهای برابر برای مشارکتکنندگان اقتصادی در رشد اقتصادی ایجاد میکند تا
تمام بخشهای جامعه از رشد منتفع گردند و در ایجاد رشد مشاارکت کنناد .نتیجاه فراگیاری
رشد اقتصادی است که فقر و نابرابری را کاهش میدهد و به افراد به حاشیه راناده شاده ،0نفاع
میرساند .بنابراین ،اهداف توسعه باید فراتر از صرفاً افزایش  GDPباشد و فقر و ناابرابری را نیاز
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کاهش دهد .در آن صورت رشد اقتصادی یک هدف میانی میشود و ابزاری برای کااهش فقار و
نابرابری و ایجاد اشتغال و رفع میرومیت افراد است .اگار رشاد بخواهاد فراگیار باشاد و فقار و
نابرابری را کاهش دهد ،به صورت خودکار اتفاق نمیافتد و منافع رشد اقتصادی بهخودیخود به
طبقات پایین فرو نخواهد چکید ،لذا باید سیاستهای رشد اقتصادی به گونهای تادوین و اجارا
گردد که باه کااهش فقار و ناابرابری بینجاماد .در بخاش چهاارم ،تجربیاات رشاد فراگیار در
کشورهای در حال پیشرفت مورد تجزیه و تیلیل قرار میگیرد .با توجه به اینکه تعدادی از این
کشورها ابتدا سیاستهای رشد فقرزدا را اتخاذ کردند و سپس در سالهای اخیر سیاساتهاای
خود را به رشد فراگیر تغییر دادند ،از این رو تجربه این کشورها در اجرای هر دو سیاست مورد
بررسی قرار میگیرد .رئوس سیاستهای آنها برشمرده میشود .بدین ترتیاب تفااوت دو دساته
سیاست ،آشکار میگردد و برای یافتن تدابیر دستیابی به رشاد فراگیار در کشاور ماا آموزناده
است .در بخش پنجه تجربه اجتناب از دام درآمد متوسط مطارح مایشاود .بخاش ششاه باه
چالشهای اجرایی سیاستهای رشد فراگیر در ایران میپردازیه .سرانجام در بخش هفته ،پاس
از نتیجهگیری ،جمعبندی مطالب ،پیشنهادهای راهباردی معرفای مایشاود کاه در چاارچوب
مبانی ،آرمان ،افق ،رسالت نیام ج.ا.ایران؛ با توجاه باه آسایبشناسای وضاع موجاود در رشاد
اقتصادی ،نابرابری ،بیکاری و فقر ،چالشهای آتی رشد اقتصاادی ،نقاد الگاوی رشاد اقتصاادی
نئوکالسیک و نقد رشد فقرزدا (مطلق -نسبی) ،با استفاده از تجربیات رشد فراگیر و اجتنااب از
دام درآمد متوسط در کشورهای در حال پیشارفت و باا در نیار گارفتن چاالشهاای اجرایای
سیاستهای رشد فراگیر در ایران ،مهم ترین تدابیر برای دستیابی به رشد فراگیر و درآمدد
متوسط باال معرفی می شود و شاخصهای پایش رشد در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.

واژگان کلیدی :رشد اقتصادی ،رشد فقرزدا ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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فصل  :1مقدمه کلی
آسیبشناسی و طرح مسئله؛ وضع موجود در رشد اقتصادی ،نابرابری ،بیکاری و فقر
آنچه در مورد وضع موجود رشد اقتصادی مطرح است ،فراگیار نباودن رشاد اقتصاادی موجاود
است .از سویی با توجه به اینکه رشد اقتصادی منجر به کاهش ضریب جینی نشاده اسات (باه
عبارت دیگر به رغه وجود رشد اقتصادی ،نابرابری کاهش نیافته است) و فقر نیز گسترش پیادا
کرده است ،رشد اقتصادی در این سالها رشد فراگیر نبوده است .رشد فراگیر مفهومی است که
فرصتهای برابر برای مشارکتکنندگان اقتصادی در رشد اقتصادی ایجاد میکند ،به گونهای که
تمام بخشهای جامعه از رشد منتفع میگردند و در ایجاد رشد مشارکت دارناد .رشاد فراگیار،
رشد اقتصادی است که فقر و نابرابری را کاهش میدهد و به افراد به حاشایه راناده شاده ،نفاع
میرساند .بر اساس مفهوم رشد فراگیر ،رشد اقتصادی باید فراتر از صرفاً افزایش تولید ناخاالص
داخلی باشد و فقر و نابرابری را نیز کاهش دهد .در آن صورت رشد اقتصادی یک هادف میاانی
میشود و ابزاری برای کاهش فقار و ناابرابری و ایجااد اشاتغال و رفاع میرومیات افاراد اسات.
همچنین ،در اقتصاد اسالمی ،رشد اقتصادی ،هدف مقدمی برای رفااه عماومی و ابازاری بارای
رسیدن به آن است .اساساً الزمۀ پذیرش رفاه عمومی به عناوان هادف عاالی اقتصااد حکومات
اسالمی ،پذیرش رشد اقتصادی ،به مثابه هدف مقدمی برای آن است .بنابراین ،اگر دلیال نقلای
کافی برای اثبات اینکه رشد اقتصادی به عنوان هدف اقتصادی حکومت اساالمی مطارح اسات،
نداشته باشیه ،همینکه رفاه عمومی در جایگاه هدف عالی اقتصاادی حکومات اساالمی ماورد
پذیرش است ،کافی خواهد بود تا رشد اقتصادی به صورت هدف مقدمی ،مورد قبول واقع شود؛
چرا که در رویکرد اسالمی -ایرانی پیشرفت بادون رشاد اقتصاادی مطلاوب ،رسایدن باه رفااه
عمومی مطلوب ،امری غیرممکن است (مردانی نوکنده .)051 :0253 ،باید توجه داشت که اگر
رشد بخواهد فراگیر باشد و فقر و نابرابری را کاهش دهد ،به صورت خودکار اتفاق نمیافتد.
بند یک سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،بر «به حداکثر رساندن مشاارکت آحااد جامعاه در
فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکااری جمعای و تیکیاد بار ارتقاا درآماد و نقاش
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رشد اقتصادی ،از طریق مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی ،فقر و ناابرابری کااهش
یابد و طبقات کهدرآمد و متوسط ،در رشد اقتصادی مشارکت و از منافع آن منتفع شوند.
در اقتصاد ایران در اغلب سالهای پس از انقالب اسالمی به رغه تیقق رشد اقتصادی ،نابرابری
کاهش نیافته است .بررسی میزان مشارکت افراد و منتفع شدن از رشاد اقتصاادی در کشاور و
مشخص شدن نقش سیاستهای اقتصادی و شرایط مالی کالن در توضیح دادن رشد فراگیار و
کاهش فقر و نابرابری ،یکی دیگر از ابعاد این مسئله را روشن میسازد.
هر چند رشد اقتصادی مههترین جز هر برنامه کاهش فقر است (راولیون ،)3113 ،ولای تایثیر
رشد اقتصادی در کاهش فقر ،مستلزم فراگیری رشد اقتصادی اسات (بارو و اساتری3100 ،؛
کرای .)3113 ،رشد فراگیر نقشی در شتاب بخشیدن به کااهش فقار دارد ،ولای ناابرابری نیاز
دامنه انتفا فقرا از رشد را تیت تیثیر قرار میدهد .در کشورهایی با نابرابری اولیاه زیااد یاا در
کشورهایی که الگوی توزیعی رشد به نفع غیر فقیران است ،رشد در پایین آوردن ساطوح فقار،
کارایی کمتری دارد (راولیاون .)3113 ،همچناین هماانطاور کاه مطالعاه راغفار و همکااران
( )0253نشان میدهد ،نابرابری توزیع درآمد ،بخشی از منافع رشد اقتصادی در ایران را از بین
میبرد ،هرچند رشد اقتصادی ،توانایی کاهش فقر را دارا است .با توجه باه ایان مسائله ،توجاه
ههزمان به رشد و نابرابری ،ضرورت دارد.
در سالهای  0232تا  0253شاهد رشد اقتصادی در ایران بودهایه ولی پرسش این است که آیا
این رشد ،فراگیر بوده است و منجر به کاهش فقر و نابرابری شده است یا اینکه ههزمان با رشد
اقتصادی ،فقر و نابرابری در ایران افزایش یافته است .عالوه بر این رشد اقتصادی تیقاق یافتاه،
تیثیرگذاری متفاوتی بر استانهای مختلف کشور داشته است.
نتایج حاصل از پژوهش فرهمند و همکاران ( ،)0250نشان میدهد که هر چند رشد اقتصاادی
بخشی طی سالهای  ،0255-33باعث افزایش سطح رفاه خانوارها شده اسات ،اماا ایان رشاد
همراه با افزایش نابرابری میان خانوارها در بیشتر استانهای کشور بوده اسات و باعاث افازایش
فقر نسبی شده است.
نتایج مطالعه صادقی ( )0253که به بررسی ارتباا میاان ضاریب جینای باه عناوان شااخص
نابرابری درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی اساتانهاای ایاران طای ساالهاای 0255-0233
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میپردازد ،نشان میدهد که نرخ رشد ضریب جینی و نرخ بیکاری دارای تیثیر منفی و معنیدار
بر رشد تولید ناخالص داخلی استانهای ایران داشته است .همچنین نرخ رشاد تولیاد ناخاالص
داخلی نیز دارای تیثیرگذاری منفی و معنیدار بر نرخ رشد ضریب جینی بوده است.

فطرس و رسولی ( ،)0253به بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران،
طی ساالهاای  ،0231-0252باا اساتفاده از مادل خاود رگرسایون باا وقفاههاای توضاییی
میپردازند .یافتهها نشان میدهد که طی دوره مورد مطالعه تغییرات ساختار اقتصادی بر توزیع
درآمد اثر مثبت و معنیداری میگذارد.
خلج و یوسفی ( ،)0252در مطالعهای توزیع و شدت فقر چند بعدی در ابعاد فضایی استانهاای
کشور را پهنهبندی و نتایج را با تولید سرانه مقایسه کردهاند .در این پاژوهش ،بار پایاه رویکارد
برنامه عمران سازمان ملل در گزارشهای توسعه انسانی با استفاده از روش آلکایر و فوستر فقار
چند بعدی بررسی شده است .ابعاد شاخص فقر مشابه شاخص فقر چند بعدی گازارش توساعه
انسانی برنامه عمران ملل متید در نیر گرفته شده است .معرفها نیز بر پایه شاخص فقر چناد
بعدی این گزارش و نو اقالم داده موجود در سرشماری عمومی نفوس و مساکن مرکاز آماار و
پژوهشهای مشابه انتخاب شده اسات .دادههاای ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش برگرفتاه از
دادههای خام پرسشنامههای خانواری سرشمار عمومی نفوس مساکن مرکاز آماار ساال 0233
است که با توجه به نو داده مورد نیاز هر معرف و سطح آستانه میرومیت ،پرسشنامه خاانواری
به کار گرفته شده است .افراد و خانوارهای میروم در هر معرف مشخص شدهاند .نتایج فقر چند
بعدی در استانهای کشور در این مطالعه حاکی از آن است که با در نیر گرفتن آستانه برابار باا
 ،1/23به میزان  03/23درصد خانوارهای کشور فقیرند و شادت فقار آناان برابار  21/3درصاد
است .به عبارتی این خانوارها به طور میانگین در  21/3درصد معیارها میروم هستند .همچنین،
میزان و شادت فقار در خانوارهاای روساتایی بایش از خانوارهاای شاهری اسات 3/3 .درصاد
خانوارهای شهری و  30/33درصاد خانوارهاای روساتایی فقیرناد .شادت فقار در خانوارهاای
روستایی  20/33درصد و در خانوارهای شهری  33/03درصد است .از ایان رو فقار در منااطق
روستایی شایعتر است .میزان میرومیتهای خانوارهای کشور در معرفهای شاخص فقار نشاان
12

میدهد که بیشترین میرومیت خانوارهای کشور در معیارهای دارایی ،وضع سواد خاانوار و ناو

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمي ايراني پيشرفت

مصالح به کار رفته در اسکلت واحد مسکونی اسات .در هماه معارفهاا میرومیات خانوارهاای
روستایی بیشتر از شهری است .در خانوارهای شهری ،بیشترین میرومیت در معرفهاای وضاع
سواد خانوار و دارایی است ،در حالی که بیشترین میرومیت خانوارهای روستایی در معیارهاای
دارایی ،نو مصالح به کار رفته در اسکلت واحد مسکونی و وضع سواد اعضای خانوار است.

دفتر مطالعات رفاه اجتماعی ،وزارت تعاون ،کاار و رفااه اجتمااعی در گازارش خاود باا عناوان
«نگاهی به فقر چندبعدی و وضعیت آن در ایران» و با استفاده از دادههاای طارح آماارگیری از
هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال  0253مرکز آمار ایران ،میاسابات شااخص فقار
چند بعدی در ایران را انجام دادهاند.

شکل  )1نمودار درصد خانوارهای دچار فقر چندبعدی در مناطق شهری ایران به تفکیک استان

نقشه شماره  0درصد خانوارهای شهری دچار فقر چند بعدی بار حساب اساتانهاا را در ساال
 0253نشان میدهد ،استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان و هرمزگان بااالترین میازان
خانوارهای دچار فقر چند بعدی را دارند .استانهای خراسان شمالی و لرستان با شدت کمتاری
در رتبه های بعدی قرار گرفتهاند .استان های باه رنات سابز و آبای در وضاعیت مطلاوب قارار
گرفتهاند .استانهای به رنت زرد در آستانه ورود به زیر خط فقر چند بعدی قرار داشتهاند.
14
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شکل  )2نقشه درصد خانوارهای شهری دچار فقر چندبعدی برحسب استان در سال 1412

شکل  )4نمودار درصد افراد دچار فقر چندبعدی

در نقشه شماره  ،3درصد خانوارهای روستایی دچار فقر چند بعدی بار حساب اساتانهاا را در
سال  0253نشان میدهد ،در بین استانهای کشور ،استان سیستان و بلوچستان با  33درصاد
13

خانوار دچار فقر چند بعدی باالترین میزان را دارد .ساپس باه ترتیاب اساتانهاای هرمزگاان،
کردستان ،خراسان جنوبی و خراسان شمالی در رتبه های بعدی بودهاند .استانهاای باه رنات
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سبز و آبی در وضعیت مطلوب قرار گرفتهاند .استانهای به رنت زرد در آستانه ورود به زیر خط
فقر چند بعدی قرار داشتهاند.

شکل  )3درصد خانوارهای روستایی دچار فقر چند بعدی بر حسب استان در سال 1412

شکل  )7درصد توزیع فقر در میان خانوارها

شکل  ،3درصد توزیع فقر میان خانوارها در کل کشور به تفکیک درصد خانوارهاایی کاه صارفاً
فقر درآمدی ،فقر چندبعدی و یا به طور ههزمان دچار هر دو فقر چناد بعادی و فقار درآمادی
هستند را نشان میدهد.
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بررسی وضعیت فقر در بعد سالمت
برای سنجش فقر در بعد سالمت دو شاخص سو تغذیه و عدم برخورداری از بیمه درمان معیاار
بررسی قرار گرفتند و افرادی که در یک یا هر دو شاخص دچار آسیب بودناد باه عناوان افاراد
آسیبپذیر در بعد سالمت میسوب شدهاند .به بررسی فقر سالمت در میان خانوارهای شهری و
روستایی ایرانی میپردازد .در استان سیستان و بلوچستان خانوارهای روستایی ( )%53و شهری
( )%31در معرض بیشترین آسیب در بعد سالمت میباشاند .خانوارهاای منااطق روساتایی در
استان مازندران ( )%32و مناطق شهری در استان قه ( )%23کمترین آسیب در بعد ساالمت را
به خود اختصاص دادهاند.

شکل  )6نمودار درصد خانوارهای آسیبپذیر در بعد سالمت (طرح هزینه خانوار شهری و روستایی سال
)0253
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بررسی وضعیت فقر در آموزش
در بعد آموزش دو شاخص برای سنجش فقر در نیر گرفته شده است ،بر هماین اسااس گفتاه
میشود خانوارهایی که اعضای آنها بیشتر از  3سال تیصیل نکردهاند و یاا دارای کاود

 3تاا

 03سال با کمتر از  3کالس سواد (متناسب با سن) باشند ،به فقر آموزشی مبتال هستند که در
شکل  5به تصویر کشیده شده است.

شکل  )7نمودار درصد خانوارهای آسیبپذیر در بعد آموزش (طرح هزینه خانوار شهری و روستایی سال )0253

بررسی وضعیت فقر در مسکن
در سنجش فقر در بعد مسکن دو شاخص مصالح بیدوام و سطح زیربناا کمتار از  03مترمرباع
استفاده شده است که نتایج در شکل  3آورده شده است .وضعیت مطلوب مناطق شهری استان
ایالم به دلیل بازسازی پس از جنت تیمیلی است.
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شکل  )8درصد خانوارهای آسیبپذیر در بعد مسکن (طرح هزینه خانوار شهری و روستایی سال )0253

بررسی وضعیت فقر در بعد استانداردهای زندگی
فقر در بعد استانداردهای زندگی بر اساس شاخصهای عدم دسترسی به آشاپزخانه ،آب ،بارق،
حمام ،داراییهایی همچون اتومبیل و همچنین نو ساوخت خاانوار بارای پخات و پاز ماال
بودهاند که نتایج در شکل  5برای سال  0253آمده است.

شکل  )1نمودار درصد خانوارهای آسیبپذیر در بعد استانداردهای زندگی (طرح هزینه خانوار شهری و
روستایی سال )0253

میرجلیلی ،میسنی و صفری ( ،)0253با هدف تجزیه و تیلیل رشد فراگیر و تیثیر آن بر فقار و
18

نابرابری به بررسی رشد فراگیر در استانهای ایران طی سالهای  0233تا  0253میپردازند .با
توجه به اینکه نابرابری توزیع درآمد ،بخشی از منافع رشد اقتصاادی را از باین مایبارد ،توجاه
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ههزمان به رشد و برابری ،ضروری است .این در حالی است کاه معماوالً تجزیاه و تیلیالهاای
رشد اقتصادی ،فقر یا نابرابری به طور جداگانه انجام شده است ،در این پژوهش از روش آناند و
همکاران ( )3102که دو رشته از تجزیه و تیلیلها را در یاک انادازهگیاری یکپارچاه از رشاد
فراگیر ادغام کردند ،استفاده شده است .اندازهگیری رشد فراگیر ،بر اساس تابع تیر

اجتماعی

است که در آن رشد فراگیر به دو عامل بستگی دارد )0 :رشد درآمد؛  )3توزیع درآمد تا امکاان
توجه ههزمان به رشد و برابری ،اندازهگیری رشد فراگیر و تشاخیص عوامال تعیاینکنناده آن
فراهه شود .همانند نیریه مصرفکننده که منینی بیتفاوتی ،تغییرات تقاضای کل را طی زمان
نشان میدهد ،این تجزیه و تیلیل اثر جانشینی و اثر درآمدی را داخل مؤلفههای رشد و توزیع
تجزیه میکند .از آنجا که رشد اقتصادی بر فقر و ناابرابری درآمادی در اساتانهاا تیثیرگاذاری
متفاوت دارد ،در این تیقیق بررسی رشد فراگیر به صورت پانل اساتانی صاورت گرفتاه اسات.
نتایج اندازهگیری رشد فراگیر و رشد نابرابری درآمدی در نماودار  3هماراه باا رشاد اقتصاادی
استانها ،به تصویر کشیده شده است.
دستیابی به رشد فراگیر در فرایند رشد ،در کنار توجه به نتیجه رشد ،بر فراگیاری و مشاارکت
اکثریت نیروی کار توجه ویژهای میطلبد که در این پژوهش نیز به وضوح نمایان گردید .ضمن
اینکه باید توجه داشت که اگر رشد اقتصادی بخواهد فراگیر باشد و فقار و ناابرابری را کااهش
دهد ،به صورت خودکار اتفاق نمیافتد .لذا نقش سیاستهای اقتصادی و ماالی دولات در رشاد
فراگیر استان ها و تیثیر اقدامات بر فقر چند بعدی و نابرابری درآمدی مورد بررسی قرار گرفات.
نتایج تیقیق نشان داد که سیاستهای اقتصادی و مالی دولت شامل ،نسبت اعتباار باانکی باه
تولید ناخالص داخلی استان و مخارج اجتماعی دولت ،با تیثیر مثبت و معنادار در تساریع رشاد
فراگیر ،توانسته است رشد فراگیر ،هر چند ناپایدار و بیثبات را در استانها ایجاد کند .این رشد
فراگیر منجر به کاهش فقر و نابرابری شده است .اما به دلیل ناپایداری و بیثباتی ،رشد فراگیار
نتوانسته است تیثیر چشمگیری در کاهش فقر و نابرابری داشاته باشاد .باه طاوریکاه اجارای
سیاستهای اقتصادی طی دوره  0233تا  ،0253به طور مستقیه ،فقر و نابرابری را در استانها
کاهش ندادهاند .برای الگوهای رشد فراگیر و رشد نابرابری از هر دو تخمین زنهای اثرات ثابت

0
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و گشتاورهای تعمیه یافته سیستمی 0استفاده شده است .برای الگوی فقر چند بعدی باه دلیال
میدودیت اطالعات ،تنها از تخمین زن اثرات ثابت استفاده گردیده است .یافتههای این تیقیق
نیز حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه ،فقار چندبعادی کااهش یافتاه ،اماا ناابرابری
افزایش یافته است .عامل مهه کاهش رشد نابرابری نیز رشد فراگیار در اساتانهاا باوده اسات.
ضمن اینکه مههترین عامل معنیدار رشد فراگیر و کاهش فقر مطلق چند بعدی استانها ،رشد
مشارکت نیروی کار فعال در استانها بوده است که مطابق با بند یک سیاستهای کلی اقتصااد
مقاومتی است ،اما رشد مشارکت نیروی کار فعال با افزایش نابرابری همراه بوده است که نشاان
میدهد طی دوره مورد مطالعه ،فرصت و امکان مشارکت در رشد اقتصاادی باه صاورت ناابرابر
توزیع شده است ،به طوریکه دهکهای باالی جامعه بیشتر در فرایند رشد مشاارکت داشاته و
از منافع رشد منتفع شدهاند .رشد تولید ناخالص داخلی نیز بر تساریع رشاد فراگیار اساتانهاا
تیثیر مثبت و معنادار داشته است .نابرابری درآمدی نیز ،اثر رشد بر فراگیری آن را تعدیل کرده
است .تورم نیز تیثیر منفی و معنیدار بر رشد فراگیر استانها داشته است (میرجلیلی ،میسانی
و صفری.)3-33 :3105 ،
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شکل  )11رشد فراگیر ،رشد نابرابری و رشد تولید ناخالص داخلی استانهای کشور (میرجلیلی ،میسنی و
صفری)00-03 :0253 ،

آیندهپژوهی (چالشهای آتی رشد اقتصادی در صورت ادامه وضع موجود)
معاونت رفاه اجتمااعی ،وزارت تعااون ،کاار و رفااه اجتمااعی ( ،)0253در گازارش تیلیلای از
وضعیت فقر و رفاه اجتماعی کشور به برآوردهای مختلف فقر میپردازد .برآورد این وزارت طای
سال  0233تا  0252و پژوهشکده آمار ایران طی سال  0232تا  ،0253روناد افازایش فقار را
برای خانوارهای شهری و روستایی نشان میدهد که به شرح زیر است.

24
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شکل  )11نسبت سهم از تولید ناخالص ملی به سهم از جمعیت کشور در سال 1413

شکل  00نسبت سهه از تولید ناخالص ملی به سهه از جمعیت کشور در ساال  0253را نشاان
میدهد .اکثر استان های مارزی ساهه پاایین از تولیاد سارانه را باه خاود اختصااص دادهاناد.
انباشتگی فقر در مناطق مرزنشین به دلیل پایین بودن امکان دسترسی به فرصتهای شغلی در
این منااطق و پاایین باودن مشاارکت در رشاد اقتصاادی مایتواناد منشای اصالی مهااجرت و
حاشیهنشینی در شهرهای بزرو بهخصوص استان تهران باشد و ریشه هنجارهاای اجتمااعی و
اقتصادی کشور است .این وضعیت دور از انتیاار نیسات ،باه ویاژه زماانی کاه شاکل  03آماار
فقیرترین دهک گروههای سنی را بین 31تا  21سال را مشاهده میکنیه ،دامناهای کاه فقار را
بین افراد تیصیل کرده و بدون کار ثابت ،به وضوح نمایان میکند.
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شکل  )12نسبت سهم از تولید ناخالص ملی به سهم از جمعیت کشور در سال 1413

شکل  )14توزیع سنی فقیرترین دهک در گروههای سنی* :مردان جوان زیر  27سال ،باسواد ،بدون کار
ثابت *مردان سالمند روستایی ،کمسواد و بدون کمکهای دولتی
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شکل )13انباشتگی فقر و سن سرپرست خانوار

شکل  )17ویژگی فقر در ایران

در ارتبا با چالشهای آتی رشد اقتصاادی ،انباشاتگی و هاهزماانی شاکافهاای اجتمااعی و
اقتصادی است که طبق این گزارش ،احساس طردشدگی در جامعه را تشدید میکند و میتواند
زمینهساز بیرانهای سیاسی باشد.
سقو های یکباره در اثر تورم باال ،شو هاای ارزی و شاو
26

زیساتمییطای (بیاران آب در

برخی از مناطق) ،احساس فقر به ویاژه بایش از فقار واقعای اسات (در یاک نیار 53 ،درصاد
مخاطبان ،فقر و بیپولی را در جامعه زیاد دانستهاند).
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بنابراین ،ضرورت توجه هه زمان به رشد اقتصادی با انباشتگی فقر درآمدی و فقر چند بعادی را
نمایان میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس ( )0253در تیقیق خود با عنوان «انادازهگیاری فقار چندبعادی در
ایران »0با استفاده از روش آلکیر و فوستر ،شاخص فقر چندبعدی در ایران طی سالهای برناماه
اول تا پنجه توسعه را میاسبه کرده است .شکل  03و شکل  03نشان میدهد کاه در منااطق
روستایی ،شاخص نسبت سرشمار طی سالهای مورد بررسی باهاساتثنای چناد ساال کااهش
داشته است .این شاخص بیان میکند با توجه به معیارهای تعریف شده و خطو فقر هار بعاد،
بیش از  31درصد خانوارها در سال  0251دچار فقر (از ابعاد مختلف) بودهاند ،اما خوشبختانه در
سالهای مورد بررسی ،ابعاد مختلف فقر ،کاهش داشته اسات و باه حادود  03درصاد در ساال
 0252برای مناطق روستایی میرسد .در مناطق شهری وضاعیت تاا حادی متفااوت اسات باه
طوریکه در سالهای ابتدایی ،فقر چندبعدی افزایش یافته است و از حدود  35درصد در ساال
 0251به حدود  30درصد در سال  0252میرساد کاه بیشاترین میازان ایان شااخص بارای
خانوارهای شهری در طول سالهای مورد بررسی است .علت آن میتواند اجارای سیاساتهاای
تعدیل در برنامه اول توسعه باشد که در آن سالها جهشهای باالی نرخ ارز و قیمتها را تجربه
کردیه .این شاخص بدین معناست که در سال ،0252بایش از  30درصاد خانوارهاا در منااطق
شهری کشور از ابعاد مختلف آموزشی ،تغذیهای (سالمت) و اساتانداردهای زنادگی دچاار فقار
بودهاند .امّا در سال بعد از آن کاهش داشته است که به دلیل بهبود وضعیت تغذیه در این ساال
است .این شاخص در سالهای بعد تا سال  0235تقریباً روند باثباتی داشته اسات ،اماا از ساال
 0235تا  0252به استثنای سال  0235روندی افزایشی دارد ،به طوری که این شاخص در سال
 0252به حدود  23درصد رسیده است که علت آن میتواند تورمهای باال و رکاود اواخار دهاه
 0231و اوایل دهه 0251در پی اجرای سیاست هدفمندی یارانهها و تیریههای اقتصادی باشد.

 .0علیاصغر ساله ،میمدجواد طاهرپور .)0253( .اندازهگیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش
فقر ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،صص .35-0
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شکل  )16شاخص نسبت سرشمار فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران طی سالهای -1414
( 1471گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)3 :0253 ،

شکل  )17شاخص نسبت سرشماری فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران طی سالهای
 1471 -1414با تعریف بینالملل شاخص دارایی (راغفر و همکاران)3 :0253 ،

با توجه به اینکه ،شاخص نسبت سرشمار چند بعدی ،شدت فقر را نشان نمیدهد ،لذا با توجه به
پیشنهاد الکیر و فوستر ،شدت فقر چندبعدی از طریق میاسبه میانگین شدت فقار بارای فقارا
میاسبه میشود .شکل  03و شکل  05شدت فقر چندبعدی را در مناطق شهری و روستایی در
سالهای  0251-0252را نشان میدهند .اعداد این شاخص بین  1تا  0است ،هر چه عدد به 0
نزدیکتر باشد شدت فقر و میرومیت در بین خانوارها بیشتر و هرچه عدد باه صافر نزدیاکتار
باشد ،شدت فقر کمتر است .شاخص شدت فقر نیز وسعت فقر را نشان نداده و فقط عمق فقر را
در جوامع نشان میدهد .همانطور که مالحیه میشود شدت فقر در مناطق روستایی در تماام
سالها از مناطق شهری بیشتر است ،اما در هر دو گروه با شیبی مالیه رو به کاهش است .شدت
28

فقر در مناطق روستایی از  1/3333در سال  0251به  1/3325در سال  0252رسیده که 33/5
درصد کاهش طی این مدت را نشان میدهد .همچناین در منااطق شاهری نیاز شادت فقار از
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 1/3132در سال  0251به  1/2513در سال  0252رسیده که حدود  33/0درصد کاهش طای
سالهای  0251-0252را نشان میدهد.

شکل  )18نمودار شدت فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران طی سالهای ( 1471-1414مرکز
پژوهشهای مجلس)3 :0253 ،

شکل  )11نمودار شدت فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران طی سالهای  1471-1414با
تعریف بینالمللی شاخص دارایی (مرکز پژوهشهای مجلس)3 :0253 ،

هر کدام از دو شاخص نسبت سرشمار و شدت فقار معاایبی را در نشاان دادن فقار چندبعادی
دارند« .نسبت سرشمار» به عمق و شدت فقر توجهی نداشته و از طرفی «شاخص شدت فقار»،
وسعت فقر را نشان نمیدهد .الکیر و فوستر برای تکمیل این دو شاخص ،نسبت سرشمار تعدیل
شده را که از حاصلضرب دو شاخص فوق به دست میآید را پیشنهاد کردند.
21
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شکل  )21نمودار شاخص فقر چند بعدی آلکیر و فوستر در مناطق شهری و روستایی طی سالهای -1414
( 1471گزارش مرکز پژوهشهای مجلس)01 :0253 ،

نتایج این گزارش نشان میدهد که روند این شاخص در مناطق روستایی ایران طای ساالهاای
مورد بررسی کاهشی بوده و از  1/2331در سال  0251به  1/1333در سال  0252رسیده است
که بیش از  31درصد کاهش طی این سالها را نشان میدهد .ایان کااهش باه منزلاه کااهش
وسعت و شدت فقر چندبعدی طی سالهای  0251-0252در منااطق روساتایی اسات .اماا در
خصوص خانوارهای شهری وضعیت متفاوت اسات ،زیارا ایان شااخص تاا ساال  0252رونادی
صعودی داشاته و از  1/0223در ساال  0251باه  1/0353در ساال  0252رسایده اسات کاه
باالترین میزان طی این سالها است .بعد از کاهش در سال  0253تا ساال  0235روناد تقریبااً
یکنواختی را طی میکند ،اما از سال  0235به بعد باه طاور متوساط صاعودی باوده اسات باه
طوریکه تا سال  0252به عدد  1/0333میرسد که علت آن میتواند تاورمهاای بااال و رکاود
اواخر دهه  0231و اوایل دهه  0251در پی اجرای سیاست هدفمندی یارانههاا و تیاریههاای
اقتصادی باشد.

وضعیت فقر چندبعدی و نابرابری درآمدی در استانهای ایران
الف) اندازهگیری فقر چند بعدی
شاخص فقر چند بعدی ،از نگاه درآمدی به فقر فراتر میرود و بارای انادازهگیاری فقار مطلاق،
41

میرومیتهای چندگانه در زمینه آموزش ،سالمت و استاندارهای زندگی ،به پیاروی از آلکیار و
فاستر 3115 ،و  3115میاسبه میشود .از آنجا که دادههای مورد استفاده در میاسابات بایاد
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متعلق به یک سال معین باشد ،در کتاب شاخص چند بعدی فقر در ایران ،برای سال  0233که
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران انجام شد ،به عنوان سال پایه در نیر گرفته و ایان
شاخص را بر اساس تقسایهبنادی جغرافیاایی ایاران در ساال  0233بارای  21اساتان کشاور
میاسبه کردهاند .میرجلیلی ،میسانی و صافری ( )0253نیاز در پاژوهش خاود باا توجاه باه
دادههای آخرین سرشماری در دسترس ( ،)0251شاخص چند بعدی فقر را میاسبه نمودهاند.0
در میاسبه شاخص چند بعدی فقر ،معیار امتیازهای استانها قرار داده شده است که میتاوان
ردهبندی استانهای ایران را برحسب امتیاز آنها در مجمو سه بعد در نیر گرفت.
جدول  )1ردهبندی استانها بر اساس امتیاز کسب شده در شاخص چندبعدی فقر (درصد)
امتیاز -سال

امتیاز -سال

1487

1411

همدان

 3/33درصد

03/35درصد

یزد

قه

 3/50درصد

00/35درصد

قزوین

 00/30درصد

آذربایجانشرقی

 3/32درصد

 00/33درصد

گیالن

 00/33درصد

03/10درصد

مازندران

 5/15درصد

 03/55درصد

خراسان رضوی

 00/33درصد

 03/53درصد

چهارمیال و
بختیاری

 5/05درصد

03/15درصد

گلستان

03درصد

 05/01درصد

مرکزی

 5/33درصد

 02/03درصد

ایالم

 03/35درصد

 03/02درصد

کردستان

 5/55درصد

 02/33درصد

تهران

 03/51درصد

 00/33درصد

اردبیل

 01/02درصد

 03/55درصد

اصفهان

 /13درصد03

 01/13درصد

سمنان

 01/03درصد

 03/10درصد

خوزستان

 02/33درصد

 03/02درصد

استان

استان

امتیاز -سال

امتیاز -سال

1487

1411

 00/33درصد

 03/35درصد
 02/00درصد

زنجان

01/33درصد

05/51درصد

لرستان

 03/30درصد

 03/33درصد

بوشهر

 01/32درصد

31/55درصد

هرمزگان

 03/33درصد

 05/05درصد

آذربایجانغربی

01/53درصد

05/30درصد

فارس

 03/55درصد

 03/23درصد

خراسان شمالی

00/13درصد

 03/32درصد

کرمانشاه

 03/33درصد

 03/55درصد

کهکیلویه و بویر
احمد

00/15درصد

 03/12درصد

خراسان
جنوبی

 03/33درصد

 31/33درصد

کرمان

 00/33درصد

 31/25درصد

سیستان و
بلوچستان

31/21درصد

 33/33درصد

(یگانلو52 :0252 ،؛ میرجلیلی ،میسنی و صفری)0253 ،
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 .0برای مشاهده ابعاد و زیرشاخص های فقر چندبعدی و معیارها برای استانهای ایران به پیوست  0مراجعه کنید.
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ب) اندازهگیری رشد نابرابری
برای اندازهگیری نابرابری درآمدی دهکهای خانوار در هر استان ،از شاخص تایل استفاده شده
است و نتایج در نمودار شماره  3آورده شده است .با در نیر گرفتن هزیناه دهاکهاای خاانوار
بهجای درآمد خانوار ،همانطور که کاریوی و چن ( )3105مطرح مایکنناد و باه دلیال قابال
اکتفا بودن داده هزینه نسبت به درآمد خانوار ،ضمن اینکه مرکاز آماار ایاران نیاز در میاسابه
ضریب جینی برای هر استان از هزینههای خانوار استفاده میکند (مرکز آمار ،توزیاع درآماد در
خانوارهای شهری و روستایی کشور .)0235 ،در این شاخص ،انتقال درآمد از یک فرد ثروتمناد
به یک فرد فقیر ،شاخص تایل را کاهش میدهد (میرجلیلی ،میسنی و صفری.)0253 ،
ج) مبانی ،آرمان و رسالت
مبانی دینی رشد اقتصاادی در الگاوی اساالمی -ایرانای پیشارفت عباارت اسات از :فتاسْاتتغلت ت
فتاسْتتوَى عَلتى سُوقِهِ (سوره فتح ،آیه .)35
آرمان رشد اقتصادی (وضاع مطلاوب) در الگاوی اساالمی -ایرانای پیشارفت عباارت اسات از:
دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و درآمد متوسط باال
افق رشد اقتصادی ج.ا.ایران در سال هدف الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،به گونهای است کاه
رشد اقتصادی ج.ا.ایران ،با ثبات ،پایدار ،همراه با کاهش فقر و نابرابری و بیکاری است .در واقاع
میتوان گفت آنچه به عنوان آرمان رشد اقتصادی در الگوی اساالمی ایرانای پیشارفت مادنیر
است ،فراتر از صرفاً رشد اقتصادی است و به فرایند پیچیدهتر توسعه اقتصادی نزدیکتار اسات،
زیرا توسعه اقتصادی فرایندی است که در طی آن ،شاالودههاای اقتصاادی و اجتمااعی جامعاه
دگرگون میشاود .باه طاوریکاه حاصال چناین دگرگاونی و تیاولی در درجاه اول ،کااهش
نابرابریهای اقتصادی و تغییراتی در زمینههای تولید ،توزیع و الگوهای مصرف جامعاه خواهاد
بود (فاتحراد و همکاران .)533 :0250 ،به عبارتی دیگر ،توسعه اقتصادی ،رشد همراه با افزایش
ظرفیتهای تولیدی اعه از ظرفیتهای فیزیکی ،انسانی و اجتمااعی اسات .رشاد کمای تولیاد
حاصل خواهد شد اما در کنار آن ،نهادهای اجتماعی نیز متیول خواهد شاد ،نگارشهاا تغییار
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رفاه مردم جامعه و ریشهکنی فقر و دوم ،ایجاد اشاتغال کاه هار دوی ایان اهاداف در راساتای
عدالت اجتماعی است .نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعهنیافته
متفاوت است .در کشورهای توسعهیافته ،هدف اصلی افازایش رفااه و امکاناات ماردم اسات در
حالی که در کشورهای توسعهنیافته بیشتر ریشهکنی فقر و عدالت اجتماعی مد نیار اسات .باا
این توضییات ،شاخصهای توسعه اقتصادی ازنیر رفااه ملای عباارت اسات از :ساالمت ،رفااه،
فرصت های برابر و عااری از تبعای  ،ایجااد اشاتغال بارای همگاان ،توزیاع مناساب درآماد و
ریشهکنی فقر (همان .)553-553 :0250 ،رسالت نیام ج.ا.ایران و ملت ایران ،دستیابی به رشد
فراگیر و درآمد متوسط باال به منیور تیقق اهداف نیام ج.ا.ایران است.
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فصل :2
نقد نظریات رقیب (نقد الگوی رشد اقتصادی نئوکالسیک و نقد رشد فقرزدا
(مطلق -نسبی))
مقدمه
در سالهای پس از جنت جهانی دوم ،در

غالب میان اقتصاددانان این بود که رشاد ساریع از

طریق صنعتی شدن امکانپذیر است و از این طریاق مایتاوان شارایط زنادگی فقارا را بهباود
بخشید .اما در عمل توزیع درآمد بدتر شد .در پاسخ به این وضعیت دیادگاه رایاج آن باود کاه
بدترشدن اولیه توزیع درآمد با بهبود متعاقب آن طبق فرضیه یاو کاوزنتس ( ،)0533سارانجام
باعث می شود که پس از رشد ،فواید آن به طبقات فقیر و پاایین ،فارو چکاد .0در واقاع ظهاور
پولگرایان و اقتصاددانان نئوکالسیک در اواساط دهاه  0551و در اوایال دهاه  ،0531اقتصااد
توسعه را به سمت قضیه فرو چکیدن به پائین منافع رشد ،انتقال داد و در نتیجه مباحث اجما
واشنگتنی به اوج خود رسید .اما در عمال در کشاورهای زیاادی ،رشاد ساریع باا بادتر شادن
نابرابری همراه بود و فرایند رشد نتوانست نقطه عطفی ایجاد کند و روند اولیه را معکوس کناد.
نه تنها نابرابری برنگشت ،بلکه تعداد فقرا در سطوح باال باقی ماناد یاا در برخای مواقاع ،حتای
تعداد فقرا افزایش یافت (سعد فیلهو .)0 :3101 ،این واقعیت ،این مفهوم را که در کشورهای در
حال توسعه ،میوههای رشد سرانجام برای فقرا به پایین فرو خواهد چکید را نفی کرد .ایان امار
سبب پیدایش دغدغههایی درباره پیامدهای توزیع درآمدی رشد گردید .همانطور کاه کاانبور

3

( )3111میگوید ،این قبیل دغدغهها منجر به لزوم مداخله فعال برای مدیریت توزیع درآمد در
فرایند رشد گردید که هه در سیاستهای رسمی دولت هند مانند برنامه پنجساله ساوم هناد و
هه در گزارش بانک جهانی با عنوان «توزیع مجدد همراه با رشد» آشکار بود (چنری و دیگران،
.)23 :0553
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مشکالت کاربرد الگوی رشد نئوکالسیک و سیاستهای تعدیل اقتصادی
نابرابری یک معضل برای رشد نئوکالسیک در کشورهای صنعتی بود ،هر چند طرفداران فرضیه
یو کوزنتس میگفتند که ابتدا نابرابری بیشاتر مایشاود و ساپس ناابرابری کااهش ماییاباد.
پژوهشهای زیادی در مورد آزمونهای تجربی رابطه میان توزیع درآمد و تولید ناخالص داخلی
سرانه انجام شد که فرضایه کاوزنتس را رد کارد (رانیاری و راماری .)2 :3102 ،حتای برخای
اقتصاددانان میگفتند که الزمه رشد اقتصاادی ،ناابرابری اقتصاادی اسات .ایاراد ایان دیادگاه
ازلیاظ اقتصادی این است که آن هاایی کاه درآماد بیشاتر دارناد ،لزوما ًا آن را سارمایهگاذاری
نمیکنند.
چالش دیدگاه «فرو چکیدن به پایین» و «بده -بستان میان رشد و برابری» ،باا تجرباه نااموفق
برنامههای تعدیل اقتصادی دهه  0531و اوایل دهه  0551در دنیا و سالهای  0233تاا 0253
در ایران 0تقویت شد .دلیل دیگر برای انتقال اندیشه توسعه به سوی رابطه میان رشد و برابری،
عملکرد توسعهای خارقالعادهی ببرهای آسیایی ،هنتکنت ،سنگاپور ،کرهجنوبی و تایوان بود.
تجربهی ببرهای آسیایی هنتکنت ،سنگاپور ،کرهجنوبی و تایوان در شارق آسایا طای دورهی
 0531-0551تا اوایل دههی  0551نشان داد که میتوان رشد سریع همراه با براباری داشات،
یا نابرابری اندکی داشت و این دستاورد رشد همراه با برابری و کاهش فقر از طریق سیاستهای
اقتصادی امکانپذیر است و الزمه رشد ،میتواند نابرابری نباشد.
در این زمینه پژوهشهای زیادی وجود دارد که نشان میدهد ببرهای آسیایی به طور ههزماان
به رشد باال و کاهش فقر و نابرابری دست یافتند.

 .0ههزمان با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی ،شاخص فقر چند بعدی آلکیر و فوستر ،در مناطق شهری و روستایی
بدترین وضعیت پس از انقالب اسالمی تا سال  0252را نشان میدهد ،به طوری که شاخص نسبت سرشمار فقار چناد
بعدی در سال  0252به اوج خود رسیده است (بیش از  30درصد خانوارها) و در منااطق روساتایی نیاز ایان شااخص
وضعیت نامطلوب ( 33درصد خانوارها) را به همراه شدت فقر چند بعدی نامطلوب باه وضاوح نشاان مایدهاد (مرکاز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،اندازهگیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر.)0253 ،
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ترکیب رشد سریع درآمد سرانه با نابرابری پایین و نسبتاً با ثبات در آسیای شرقی نشان داد که
«ممکن است با تدابیر سیاستی بتوان ترکیب رشد بااال و کااهش ساریع فقار را تساریع کارد»
(داگدوایرن و همکارن.)3 :3111 ،0
در بازاندیشی توسعه ،این موضو مطرح شد که «آیا فقرا عمالً از رشد منتفاع مایشاوند»؟ باا
توجه به اینکه رشد اقتصادی ،ذاتاً فقرزدا نیست ،بنابراین فرایناد رشاد اقتصاادی بایاد توساط
دولت مدیریت شود تا رشد فقرزدا نیز حاصل گردد .برای دههها ،کشورهای بسیاری بار تساریع
رشد اقتصادی متمرکز شدند .سپس گفتمان جهانی در اقتصاد توساعه باه ساوی رشاد فقارزدا
حرکت کرد.
رشد فقرزدا
یافته جدید اقتصاددانان بر اساس تجربه رشد اقتصادی کشورها این است که با رشد اقتصاادی،
فقر به طور خودکار کاهش پیدا نمیکند ،بلکه باید سیاستهایی اقتصادی توساط دولات اجارا
شود که منافع حاصل از رشد اقتصادی به فقرا نیز برسد و نابرابری درآمد کاهش یابد .بناابراین
رشد فقرزدا مطرح شد که بنا به تعریف عبارت است از رشد اقتصادی که میزان فقار را کااهش
دهد.
تعریف دیگر رشد موافق فقرا بر بهبود درآمد فقرا نسبت باه درآماد ثروتمنادان متمرکاز شاده
است ،به جای آنکه بر بهبود مطلق درآمد فقرا متمرکز شود .به عبارت دیگر بهبود نسبی درآمد
فقرا نسبت به ثروتمندان تیقق یابد که به معنای آن است که درآمد افراد فقیر بیش از درآماد
افراد ثروتمند رشد کند .هنگامیکه درآمد فقرا ،ساریعتار از درآماد ثروتمنادان افازایش یاباد،
فاصلهی درآمدی کاهش پیدا میکند و نابرابری که میشود.
اگر رشد ،نابرابری را افزایش دهد ،نابرابری باال میتواند بیثباتی اقتصاد کالن را تساریع کناد و
مانع ادامه رشد شود .همانطور که استیگلیتز در کتاب بهای نابرابری باه آن اشااره مایکناد و
نابرابری را منشی بیثباتی اقتصاد کالن مطرح میکند .تالش به منیور ارائه مفهاومی تیلیلای و
کاربردی از رشد فقرزدا ،منجر به ارائه دو تعریف رشد فقرزدای نسبی و مطلق شده است .رشاد
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موافق فقرا ،افزایش سهه درآمد فقرا تعریفشده است (کاکوانی .)3111 ،در این تعریاف نسابی
از رشد موافق فقرا ،رشد سریعتر درآمد فقرا نسبت به غیر فقرا مد نیر اسات چارا کاه در ایان
صورت تنزل فقر ،سریعتر از موقعی است که تمام درآمدها به طور یکسان رشد کنند .در مقابل،
رشد موافق فقر مطلق ،روی بهبود مطلق معیشتی فقرا ،صرفنیر از تغییرات ناابرابری متمرکاز
است (راولیون ،)3113 ،این تعریف مطلق رشد موافق فقرا ،بر شتاب بخشیدن باه رشاد درآماد
فقرا و در نتیجه بر کاهش فقر تمرکز دارد و سیاستهایی را تشویق میکند که منجر به افزایش
رشد و افزایش فرصتهای فقرا برای شرکت در فرایند رشد میشوند .راولیاون ( )3113مفهاوم
فقر مطلق در رشد چین به دلیل کاهش فقر مطلق ،صرفنیر از بدتر شدن نابرابری در چاین را
مورد تیکید قرار میدهد (مک کینلی ،)3101 ،در صورتی که کاکوانی تعریف راولیون را از رشد
موافق فقرا را رد میکند ،به این دلیل که بیش از حد انعطافپذیر است و به طور بالقوه میتواند
شااامل بیشااتر فرایناادهای رشااد باشااد .راولیااون ( ،)3113کاااکوانی ( )3111را باارای ادعااای
ناسازگاری تعریف رشد موافق فقرا ،مورد انتقاد قرار میدهد .به عبارت دیگر ،رشد میتواند رفاه
فقرا را بهبود بخشد ،در صورتی که رشد موافاق فقار نسابی مایتواناد براباری را ارتقاا دهاد.
سیاستهای اقتصادی باید انتخاب شود که نابرابری را کاهش دهد .رشاد موافاق فقارا ،رشادی
است که وضعیت فقر مطلق را بهباود مایبخشاد .اثار کاهناده فقار باه وسایله مجموعاهای از
سیاستهای اقتصادی ،افزایش مییابد (مک کینلی .)3101 ،لوپز ( )03 :3113میگوید که ماا
هنوز به اندازه کافی در مورد تیثیر بالقوه رشد بر نابرابری درآمدی و توزیع درآماد نمایدانایه و
دانش اندکی در مورد تیثیر بالقوه سیاستهای رشد بر نابرابری داریه .اگر بپذیریه که رفع فقار،
هدف است و اینکه رشد برای رسیدن به آن کمک میکند ،آنگاه ترکیاب سیاساتهاایی ماورد
بیث است که اثر رشد بر کاهش فقر را باعث میشود که ممکن است شامل برخی ابعاد برابری
باشند یا نباشند .با وجود این ،نکته قابل توجهی که باید در نیر گرفته شود این اسات کاه اگار
فقرا مزایا کسب کنند ،اما در فرایند رشد مشارکت نداشته باشند ،به معنای گساترش ناابرابری
است.
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نقد رشد فقرزدا
میرجلیلی ( ،)0253کاستیهای زیر درباره رشد فقرزدا را مطرح میکند:0
اولین نقدی که در مورد رشد فقرزدای نسبی مطرح است این است که آیا کاهش ناابرابری ،باه
عنوان وسیله کاهش فقر ،مطلوب است؟ باید توجه داشت رشدی که فقار را کااهش مایدهاد،
لزوماً با رشدی که نابرابری را کاهش میدهد ،انطباق ندارد (وار.)03 :3113 ،
رشد فقرزدای مطلق به مقایسه درآمد (یا مخارج) خانوارها با استانداردهای از قبل تعیین شاده
میپردازد .درحالی که در رشد فقرزدای نسبی به مقایسه درآمد (یا مخارج) خانوارهای فقیار باا
درآمد (یا مخارج) ثروتمندان میپردازد که مثالً با ضریب جینی سنجیده میشاود (وار:3113 ،
.)2
دوم ،نقد دیگر در مورد رشد فقرزدا ،به معنای رشدی که منجار باه کااهش چشامگیر در فقار
شود ،ابهام این تعریف است (لوپز ،)3 :3113 ،کاهش در فقر چقدر باید باشد تا چشمگیر باشد؟
فقرا چقدر باید از رشد ،نفع ببرند تا رشد ،فقرزدا باشد؟ (لوپز )3 :3113 ،در دیادگاه فقارزدای
مطلق ،در صورتی که با رشد اقتصادی ،فقر کاهش یابد ،رشاد فقرزداسات ،هار چناد ناابرابری
افزایش پیدا کند (لوپز .3)3 :3113 ،در رشد فقرزدای مطلق ،به این نکته توجه نشده است کاه
نابرابری اثرات مضری بر رشد دارد.
در جامعههای کامالً نابرابر ،برای افراد انگیزه ایجاد مایشاود تاا درگیار فعالیاتهاای خاارج از
بازارهای نرمال شوند ،مانند جرم و جنایت و غیره .بیثباتی اقتصادی -اجتماعی بارای انباشات
سرمایه ،دلسردی ایجاد می کند و نا اطمینانی نسبت به آینده به وجود میآورد .بنابراین ،انتیار
میرود با کاهش نابرابری ،رشد اقتصادی افزایش یابد.
از سوی دیگر نابرابری ،تعداد افرادی که قادر به سارمایهگاذاری در سارمایه انساانی هساتند را
کاهش میدهد .از این رو ،نابرابری با تمرکز سرمایهگذاری در تعداد اند

افراد ثروتمناد ،بارای

رشد اقتصادی ،زیانآور است (لوپز.)3 :3113 ،
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سوم ،با تمرکز بر نابرابری ،تعریف نسبی فقر میتواند منجر به نتایج زیر بهینه برای خانوارهاای
فقیر و غیر فقیر شود .به عنوانمثال ،جامعه ای که برای دستیابی باه رشاد طرفادار فقیاران یاا
فقرزدا تیت تعریف نسبی فقرزدایی تالش میکند ،نتیجهای را به دست میدهد که ویژگای آن
رشد درآمد متوسط به میزان  3درصد است ،در حاالی کاه درآماد خانوارهاای فقیار  2درصاد
افزایش یافته است .در مقایساه باا شارایطی کاه رشاد متوساط  3درصاد اسات ،ولای درآماد
خانوارهای فقیر تنها  3درصد افزایش یافته است .الگوی توزیعی رشاد اقتصاادی ،در ساناریوی
اول ،به نفع خانوادههای فقیر عمل میکند ،اما هه خانوارهای فقیر و هه غیر فقیر در ساناریوی
دوم ،وضع بهتری دارند .به طور گستردهای پذیرفته شده است کاه وقتای کااهش فقار ،هادف
است ،تعریف مطلق رشد فقرزدا ،مناسبتر است .هدف از فقرزدایی مطلاق ،افازایش نارخ رشاد
باارای دسااتیابی بااه بیشااترین ساارعت کاااهش فقاار اساات (دیفیااد3 :3113 ،؛ النچوویچینااا و
الندستروم.0)2 :
بنابراین یک دلیل اینکه چرا مفهوم رشد فراگیر در اقتصاد توسعه مطرح شد این است که رشاد
اقتصادی با نابرابری همراه بوده است و رشد فراگیر به دنبال آن اسات کاه ناابرابری را کااهش
دهد .عالوه بر آن در عمل مشخص شد که منافع رشد اقتصادی باه طاور خودکاار باه طبقاات
پایین فرو نخواهد چکید و دولت باید با سیاستهای خود برای مدیریت توزیع درآماد ناشای از
رشد اقتصادی مداخله کند.
همچنین اقتصاددانان توسعه دریافتند که درآمد ملی کشورها با رشد اقتصاادی افازایش یافتاه
است ،ولی در عین حال تعداد فقرا نیز بیشتر شده است .بنابراین به این نتیجه رسیدند که رشد
را به گونهای طراحی کنند که با افزایش نرخ رشد اقتصادی ،فقر و فقرا کاهش یابد .از آن زماان
به بعد ،اقتصاددانان توسعه طرفدار این موضو شدند که رشاد و کااهش ناابرابری و فقار بایاد
دوشادوش یکدیگر به پیش بروند .از این رو ،موضو رشد فراگیر مطرح شد.
بنابراین سه علت باعث شد که اقتصاددانان کلمه فراگیر را نیز به رشد اضافه کنند.
 گسترش فقر ههزمان با رشد اقتصادی1. Elena Ianchovichina and Susanna Lundstrom, (2009),”What is inclusive growth”, World Bank
PREM,p.1
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 گسترش بیکاری ههزمان با رشد اقتصادی گسترش نابرابری ههزمان با رشد اقتصادیمطالعات انجام شده ،نشان میدهد که با یک درصد افزایش درآمد ،در کشورهای برابرتر ،فقر به
میزان  3/3درصد کاهش می یابد ،اما همین یک درصد افزایش درآمد در کشورهای نابرابر ،فقط
 ./3درصد فقر را کاهش میدهد (راولیون.)3102 ،
رشد فراگیر و دستیابی به درآمد متوسط باال
رشد فراگیر فرصتهای برابر برای مشارکتکنندگان در رشد اقتصادی ایجاد میکند ،به گونهای
که تمام بخشهای جامعه از رشد منتفع میگردند و در ایجاد رشد مشاارکت دارناد .فراگیاری
غالباً با تنو اقتصادی همراه است .رشد فراگیر اساساً به معنای آن اسات کاه اطمیناان ایجااد
شود که همه افراد و آحاد ملت در رشد اقتصادی نقش دارند .رشد فراگیار ،رشاد بااال باا پایاه
گسترده است که در آن فقرا نه تنها از مزایای آن نفع میبرند ،بلکه همچناین در فرایناد رشاد
مشارکت میکنند .رشد فراگیر نه تنها فرصتهای اقتصادی جدید ایجاد میکند بلکه همچناین
دسترسی یکسان به آنها توسط همه ،مخصوصاً فقرا ،در حداکثر اندازه ممکن را تضمین میکند.
مرکز سیاست بینالمللی برنامه توسعه ملل متید برای رشد فراگیر ( )IG-IPCچشهانداز توسعه
را بر روی رشد فراگیر متمرکز کرده است« .رشد فراگیر ،با متمرکز شدن روی هه نتیجه و هاه
فرایند ،تضمین میکند که همه مایتوانناد در فرایناد رشاد مشاارکت کنناد ،هاه در شارایط
تصمیهگیری برای سازماندهی پیشرفت رشد و هه در خود رشد ،مشارکت کنند .از سوی دیگر
اطمینان ایجاد میکند که تمام افراد در مزایای رشد سهیه شوند» (.)OECD, 2014: 9
مههترین تفاوتهای رشد فقرزدا با رشد فراگیر عبارتاند از:
 -0برای آنکه رشد ،فقرزدا باشد ،طرحهای توزیع مجدد درآمد میتواند اجارا شاود ،ولای بارای
آنکه رشد ،فراگیر باشد ،باید بهرهوری بهبود پیدا کند و فرصتهای جدیدی برای اشتغال ایجاد
شود .نسبت تعداد شاغالن به کل جمعیت ،تقریبی برای مشارکت در رشد اقتصادی است .رشد
فراگیر به جای توزیع منابع به دنبال گسترش اندازه اقتصاد اسات (النچوویچیناا و الندساتروم،
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 -3رشد فقرزدا بر تدابیر مربو به رشد و فقر ،متمرکاز اسات ،در حاالی کاه رشاد فراگیار بار
تیلیل آیندهنگر 0از منابع و میدودیتهای رشد باال و مستمر و کاهش فقر ،متمرکاز اسات .در
رشد فراگیر ،شاخص نابرابری به عنوان تقریب برای سهیه شدن در رشد اقتصادی ،باید کااهش
یابد.
 -2رویکرد رشد فراگیر ،دیدگاه بلندمدت دارد و بر بهبود ظرفیت مولاد افاراد و ایجااد میایط
مساعد برای اشتغال ،تیکید میکند نه بر توزیع درآمد به عناوان وسایله افازایش درآماد بارای
گروههای میروم .با توجه به این دیدگاه بلندمدت ،تمرکز بار تیاول سااختاری در چهاارچوب
رشد فراگیر وجود دارد .در این دیدگاه ابزار رشد فراگیر و پایدار ،اشتغال مولد است.
 -3تفاوت دیگر میان رشد فقرزدا و رشد فراگیر این اسات کاه رشاد فقارزدا باه دنباال بهباود
بهرهمندی فقرا از رشد و رفع فقر درآمدی است ،در حالی که رشد فراگیر به دنبال بهارهمنادی
از فرصتها برای اکثریت نیروی کار ،چه فقیر و چه طبقه متوسط است.3
کالسن ،)3101( 2بر اساس اینکه کدام گروه دریافت کننده نتایج رشد است ،میان رشد فقارزدا
و رشد فراگیر تمایز قائل میشود .طبق نیر وی رشاد فقارزدا بار افاراد زیارخط فقار متمرکاز
میشود ،در حالی که رشد فراگیر جامعتر و فراگیرتر از رشد فقرزدا است و میخواهد نفع رشاد
به تمام اقشار جامعه از جمله فقرا ،دارندگان درآمد متوسط و سایر اقشار جامعه برساد .فراگیار
بودن به معنای مستثنا نکردن هیچ گروه خاصی از فرایند رشد است .کالسان در فراگیار باودن
رشد ،عدم تبعی

را دخیل میداند که هیچ فرد یا گروهی از مشارکت در فرایند رشاد میاروم

نشود و دسترسی مساوی و غیر تبعیضی به رشد فراهه باشد تا همه افاراد ،مشاارکت مولاد در
اقتصاد داشته باشند و در منافع رشد سهیه شوند( .کالسن 3 :3101 ،و  .)2بانک توسعه آفریقا
( )3103رشد فراگیر را «رشاد اقتصاادی مایداناد کاه نتیجاهاش دسترسای گساتردهتار باه
فرصتهای اقتصادی -اجتماعی پایدار برای تعداد زیادی از افراد ،مناطق یا کشاورها اسات و از
افراد آسیبپذیر حمایت میکند» (بانک توسعه آفریقا.)3 :3103 ،

1. Ex-ante
2. DFID, (2004),”What is Pro-poor growth and why do we need to know?”, Pro-poor growth
briefing Note 1, Department of International Development, London,pp.2-12
3. Klasen
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بانک توسعه آسیا ( ،)3102رشد فراگیر را رشاد اقتصاادی مایداناد کاه منجار باه دسترسای
گستردهتر به فرصتهای اقتصادی -اجتماعی پایدار برای تعداد وسیعتری از ماردم ،منااطق یاا
کشورها شود .باناک توساعه آسایا چاارچوب اساتراتژی بلندمادت ( 3113 -3131اساتراتژی،
 )3131خود را رشد فراگیر به عنوان اولین دستور کار توساعه قارارداد و در دوماین و ساومین
برنامه رشد پایدار زیستمییطی و منطقهای ادغام کرد .اطالعات بیشتر در ماورد ایان دو جاز
اصلی رشد فراگیر ( ) 0دستیابی به رشد پایادار کاه منجار باه ایجااد و گساترش فرصاتهاای
اقتصادی میشود )3( .تضمین دسترسی گستردهتر به این فرصتها به طوری که اعضای جامعه
بتوانند در آن مشارکت کنند و از رشد منتفع شوند .عامل تعیین کننده دوم برای رشد فراگیار،
«گسترش ظرفیتهای انسانی مانند سرمایهگذاری در آماوزش ،بهداشات و خادمات اجتمااعی
اولیه» است .برقراری شبکههای امنیت اجتماعی برای میافیت از اقشار آسیبپذیر و میرومان
که در فرایند رشد کنار گذاشته شده است ،الزم است.
رشد فراگیر باید پایه گستردهای میان بخشهای اقتصادی داشته باشاد و شاامل بخاش عماده
نیروی کار کشور باشد .فراگیر بودن رشد باید به گونهای باشد که برابری فرصتها در دسترسی
به بازارها ،منابع و مییط مقرراتی برای همه افراد و کسب و کارها فراهه باشد .رشاد اقتصاادی
پایدار مستلزم رشد فراگیر است (النچوویچینا و الندستروم.)3115 ،
بنابراین در رشد فراگیر ،اوالً :بیش از افزایش درآمد مد نیر قرار میگیرد و شامل شااخصهاای
توسعه انسانی نیز هست .رشد فراگیر میگوید منافع رشد باید در توسعه انسانی خاود را نشاان
دهد.
ثانیاً :به مشارکت نیروی کار اهمیت میدهاد و باه دنباال حصاول اطمیناان از ایان اسات کاه
میتواند در رشد شرکت کند ،در تصمیهگیری برای سازماندهی رشد و در خاود فرایناد رشاد
مشارکت کند و در منافع رشد سهیه گردد.
ثالثاً :رشد فراگیر نیازمند رشد پایدار است .از این رو عاالوه بار فراگیاری جمعیتای ،فراگیاری
زیستمییطی نیز الزم است .برو و استری ( ،)3100نشان دادند کاه رشاد بلندمادت ارتباا
قوی با برابری بیشتر در توزیع درآمد دارد.
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مک کینلی ( ،)3101در مقالهای با عنوان« ،معیارها و شاخصهای رشد فراگیر :شااخص رشاد
فراگیر برای تشخیص پیشرفت کشور» ،یک شاخص رشد فراگیار ترکیبای را در ساطح کشاور
ایجاد میکند .برای این منیور ،شاخصهای مناسب را در زمینههای ( )0رشد ،اشتغال مولاد و
زیرساخت های اقتصاادی؛ ( )3فقار درآمادی و کااهش ناابرابری؛ ( )2توانااییهاای انساانی؛ و
( )3توانمندی زنان؛ ( )3حمایت اجتماعی شناسایی میکند .این شاخصهاا بارای نشاان دادن
یک رویکرد تشخیصی ،بر اساس وزن و امتیاز استفاده میشود که میتواناد باه کشاورها بارای
پیشرفت در دستیابی به رشد فراگیر کمک کند .شاخص مرکب همچنین مایتواناد باه عناوان
نقطه شرو برای تشخیص چگونگی به حداکثر رساندن پشاتیبانی بارای اهاداف رشاد فراگیار
کشور مورد استفاده قرار گیرد.
فریتزن ،)3113( 0به بررسی ارتبا میان نابرابری درآماد و رشاد شاهری در  23شاهر بازرو
ویتنام طی سالهای  0531-3111میپردازد .نتایج این مطالعه داللت بر این دارد کاه در دوره
مورد مطالعه نابرابری درآمد در این شهرها افزایش یافته و این امر منجار باه کااهش معنایدار
رشد فراگیر شهری شده است.
علی و سان ( ،)3115در مطالعهای با عنوان اندازهگیاری رشاد فراگیار باا اساتفاده از رهیافات
دادههای تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیار در  01کشاور آسایایی طای ساالهاای
 0533-3113میپردازند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که نابرابری درآماد و بیکااری تایثیر
منفی و معنیدار بر رشد فراگیر در این گروه از کشورها داشته و با دسترسی بیشتر افراد فقیر به
امکانات رفاهی ،رشد فراگیر افزایش مییابد.

سان ( ،)3115به ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد ،فقر و رشاد فراگیار در  32کشاور در حاال
توسعه طی سالهای  0531-3113مایپاردازد .در ایان مطالعاه از رهیافات حاداقل مربعاات
دومرحلهای در دادههای تابلویی برای برآورد مدل استفاده شده است .یافتاههاای ایان مطالعاه
نشان میدهد که در کشورهای با درآمد سرانه باال اجرای سیاستهای رشد فراگیر شهری منجر
به کاهش نابرابری و فقر گردیده است ،در حالی که برای کشورهای با درآمد سرانه پایین ،اجرای
این سیاست منجر به کاهش نابرابری درآمد و کاهش فقر نشده است.
34
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آگروال ،)3115( 0در مطالعهای با استفاده از رهیافت هه جمعی جوهانساون -جوسایلیوس باه
بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای ناابرابری و رشاد فراگیار در قزاقساتان طای ساالهاای
 0553-3113میپردازد .نتایج تخمین مدل بیانگر این است که با افازایش ناابرابری درآماد در
سالهای مورد مطالعه ،رشد فراگیر در شهرهای این کشور کاهش یافته است.
سوریانارایانا ،)3113( 3با استفاده از رهیافت دادههای تابلوئی به بررسی عوامال ماؤثر بار رشاد
فراگیر در ایالتهای هند طی سالهای  0552-3113میپردازد .نتایج این مطالعه حاکی از آن
است که نابرابری درآمد و نرخ بیکاری از مههترین عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در ایالتهای ایان
کشور میسوب شده و دارای تیثیر منفی و معنیدار بر رشد فراگیر میباشند.

لین و همکاران ( ،)3113در مقالهای با عنوان «ناابرابری درآماد در چاین» باا اساتفاده از داده
خانوار در واحد سطح به بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در استانهای چین طای ساالهاای
 0551-3113میپردازند .نتیجه مطالعه این است کاه در دوره ماورد بررسای ناابرابری درآماد
افزایش یافته و این افزایش منجر به کاهش معنیدار رشد فراگیر در استانهای چین شده است.

مین تانت ( ،)3113در مقالهای با عنوان «رشاد فراگیار و مرحلاه جدیادی از کااهش فقار در
جمهوری خلق چین» نشان میدهد که با وجود دستاوردهای قابل توجه در مباارزه باا فقار در
سه دهه گذشته ،چالشهای متعددی برای کشور چین باقی مانده است .دروس آموخته شده از
برنامههای کاهش فقر چین را تجزیه و تیلیال مایکناد و هفات اقادام سیاساتی را پیشانهاد
میدهد )0( :اصالح خط فقر نسبت به باز تعریف فقر هدفگذاری شده )3( .باال بردن مشاارکت
نهادهای مالی در برنامههای کاهش فقر )2( .فراهه کردن امکاان دسترسای برابار باه آماوزش.
( )3بهبود مراقبتهای بهداشتی بخصاوص بارای فقارا )3( .بهباود سیساته حماایتی حاداقل
استاندارد زندگی در مناطق شهری و روستایی )3( .در جای درست قارار دادن مکانیساه ماالی
عمومی و بهبود تالشهای نیام تصمیهگیری در کاهش فقر؛ اولویت کلیدی برای کااهش فقار،
حمایت مالی است که بایستی برای یکپارچه کردن سیسته امنیت اجتماعی شهری -روساتایی
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و خدمات عمومی همانند آموزش پایه ،مراقبت بهداشتی و استفاده گستردهتر از عله و فنّااوری
انجام شود )5( .باال بردن نقش سازمانهای غیردولتی در برنامههای کاهش فقر.
فیلهو ( ،)3101در مقالهای با عنوان «رشد ،فقر و نابرابری :از اجما واشنگتن تا رشد فراگیر»،
به بررسی ارتبا میان رشد فراگیر ،نابرابری درآمد و فقر در آمریکا طی سالهای 0551-3113
میپردازد .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که اجرای سیاستهای ارتقای رشد فراگیر منجر
به کاهش نابرابری درآمد و فقر در گروههای درآمدی پایین شده است.

آرزکاای و نااابلی ،)0-30 :3102( 0در مقالااهای بااا عنااوان «منااابع طبیعاای و رشااد فراگیاار:
چشهاندازهایی از خاورمیانه و شمال آفریقا» ،با ارزیابی بر پایه اندازهگیاریهاای ساطح درآماد
استاندارد کشورهای غنی از منابع طبیعی در خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای  0531تاا
 ،3113نشان میدهند که این کشورها به رغه اینکه ساطوح بااالیی از درآماد سارانه را حفا
کردهاند ،عملکرد ضعیفی را داشتهاند ،به طوری که رشد اقتصادی نسبتاً پایین و غیار فراگیار و
همچنین سطوح باالیی از بیثباتی اقتصاد کالن را تجربه کردهاند .پیشرفتهای مهه در آموزش
و بهداشت صورت گرفته است اما کیفیت ارائه کاالها و خدمات عمومی به عناوان یاک نگرانای
مهه باقی مانده است .آرزکی و ناابلی ( )3102نشاان مایدهناد کاه موفقیاتهاای اصاالحات
اقتصادی در این کشورها متکی به توانایی این کشورها برای سرمایهگاذاری در ایجااد نهادهاای
فراگیر و همچنین سطوح باالی قابلیتهای انسانی در بخشهای دولتی و خصوصی است.
آتیه و موهزم ( ،)3103با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری و روش علیت تودا و یاماموتو به
بررسی رابطه بین رشد فراگیر شهری ،نابرابری درآمد و فقر در پاکستان طی ساالهاای -3101
 0555میپردازند .نتایج این مطالعه داللت بر این دارد که یک رابطه علی یاک طرفاه از ساوی
متغیرهای نابرابری درآمد و فقر به رشد فراگیر شهری برقرار است.

دابی ،)3103( 3با استفاده از دادههای مربو به هزینه و درآمد خانوارها به بررسی عوامل ماؤثر
بر رشد فراگیر شهری در هند طی سالهای  0551-3113میپردازد .یافتاههاای ایان مطالعاه

1. Arezki and nabli
2. Dubey
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نشان میدهد که در دوره مورد بررسی بیشتر افراد فقیر از سیاست افزایش رشد فراگیر شاهری
منتفع شده و نابرابری درآمد تیثیر منفی و معنیدار بر رشد شهری داشته است.

سابیاساچی ( ،)3102در مقالهای با عنوان آیا رشد اقتصادی در هند فراگیر است؟ با استفاده از
رهیافت دادههای تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر رشد شاهری در  33شاهر بازرو هناد طای
سالهای  3111-3101میپردازد .نتایج این مطالعه نشان میدهاد کاه در دوره ماورد بررسای
افزایش رشد فراگیر در مناطق شهری همراه با کاهش نابرابری درآمد و فقر بوده است.

تسوخاس ( ،)3102در مطالعهای با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی پویا باه بررسای رابطاه
بین فقر ،نابرابری درآمد و رشد فراگیر شهری در کشاورهای منتخاب آسایایی طای ساالهاای
 0553-3101میپردازد .نتایج این مطالعه بیانگر این است که یاک رابطاه علای یاکطرفاه از
نابرابری درآمد به رشد فراگیر شهری در این گروه از کشورها برقرار بوده و افزایش نابرابری منجر
به کاهش رشد فراگیر شهری شده است (صادقی.)303 :0253 ،
باال

ریشنان و همکاران در سال  3102با عنوان «جستوجوی گریزان برای رشد فراگیر :فقار

و نابرابری در آسیا» ،با استفاده از مدل پانل ،چگونگی رشاد فقارزدا و فراگیاری رشاد آسایا را
ارزیابی میکنند به همراه اینکه چه عواملی میر

این نتایج شده است.

یافتههای این تیقیق حاکی از آن است که فقر طی دو دهه گذشته ( 0551تا  )3101در آسایا
کاهش یافته امّا نابرابری افزایش یافته است و اینکه نابرابری درآمدی ،اثر رشد بر کاهش فقار را
تعدیل کرده است .همچنین نسبت به سایر مناطق در حال ظهور و پیشینه خود آسایا در ایان
دوره رشد ،هه فراگیری کمتر و هه فقرزدائی کمتری داشته است (باال

ریشانان و همکااران،

.)0-35 :3102
تجزیه و تیلیل آنها سیاستهایی را نشان میدهد که میتواند در تصییح ایان رونادها کماک
کند و مزایای رشد در آسیا را گسترش دهد که شامل تیثیر سیاست ماالی افازایش مخاارج بار
بهداشت ،آموزش و شبکه سالمت اجتماعی ،تیثیر اصالحات بازار کاربر باال باردن ساهه نیاروی
کار از کل درآمد و ایجاد اصالحات سیسته مالی فراگیرتر میشود.
آناند و همکاران ( )3103در مقاله ای با عنوان «هند :تعریف و توضایح رشاد فراگیار و کااهش
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از دادههای پانل و با هدف تجزیه و تیلیل تیول فقر ،نابرابری و رشد فراگیر در هند طای دوره
 ،3113-3115بررسی کردند.
برای اندازهگیری رشد فراگیر از اندازه گیری یکپارچاه رشاد فراگیار کاه ادغاام رشاد و درآماد
توزیعی در یک آزمون واحد است ،استفاده شده است .همچنین در بررسی نقش رشد فراگیر در
کاهش فقر ،روششناسی دات و راولیون ( )0553را بهکاربردهاند .نتاایج نشاان مایدهاد رشاد
اقتصادی عامل مهه کاهش فقر و فراگیری بوده است .تجزیاه و تیلیال آنهاا نشاان مایدهاد،
ایالت هایی که مخارج آموزشی و مخارج اجتماعی دولت باال است و میازان پیشارفت تیصایلی
باالئی داشتهاند ،نتایج رشد فراگیرتر را تجربه کردند .ثبات مالی -کالن نیاز باا توجاه ویاژه باه
ریسک تورم برای ارتقا رشد فراگیر اهمیت چشمگیری داشته است.
موسسه اقتصاد سیاسی واشنگتن دی سی در سال  ،3103گزارشای را از ناابرابری درآمادی در
ایاالتمتیده آمریکا منتشر کرد که نتایج حاوی نکاتی ارزنده به شرح زیر است.
افزایش نابرابری در ایاالتمتیده طی چهاار دهاه گذشاته ،داساتان مرباو باه والاساتریت و
هالیوود نیست .حال آنکه سهه بزرگی از درآمد  0درصدی را متمرکز در نیویور  ،لسآنجلاس
و سانفرانسیسکو مشاهده میکنیه ،اطالعات خدمات عایدی داخلای نیاز روشان مایکناد کاه
نابرابری در هریک از ایاالتمتیده بین سالهای  0552و  ،3115افزایش یافته است 0 ،درصاد
از خانوادهها در تمام ایالتها سهه بیشتری را از درآمد داشتهاناد .از ساال  3115تاا  ،3103در
دنباله بیران اقتصادی بزرو ،درآمد  0درصد در اکثر ایالتها ،به یکمرتبه ساریعتار از درآماد
 55درصد افراد رشد یافتند .بین سالهاای  0552و  ،3115افازایش در درآماد  0درصاد بااال
نسبت به  55درصد پایین ،نشاندهنده تکرار شدید فرایندی است که در اواسط قرن بیسته رخ
داد.
بین سالهای  0533و  ،0552سهه درآمد  0درصد ،در همه ایالتهاا باه جاز آالساکا کااهش
یافته است (دادههای آالسکا برای سال  0533در دسترس نیست).
امروزه ،اتیادیه و سطح چانهزنای جمعای پاایینتار از ساال  0533نیسات (

;Freeman, 1997

 .)Bivens et al., 2017تقاضاکنندگان حداقل دستمزد کمتر از سال  0533است (کوپر.)3105 ،
در همین حال مدیرعامل شرکتها از  31برابر بیش از حد متوساط حقاوق کاارگران در ساال
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 0533به  350برابر بیشتر در سال  3103دریافات مایکنناد (.)Mishel and Schieder, 2017
افزایش سریع درآمدهای باال ،به صورت افزایش درآمد مادیران بااال آغااز شاده اسات ،از ساال
 3111به دلیل مالکیت داراییهای مبتنی بر سرمایه ،درآمدشان بیشاتر شاده اسات (

Piketty,

 .)Saez, Zucman, 2018بیکار غنی در آمریکا در حال باال رفتن است ،بیشتر از سایر کشاورهای
پیشرفته ،مادامی که فرزندان والدین متمول ،پولدار باشند و فرزندان فقیار ،فقیار بااقی بمانناد
( .)Corak, 2012امروزه در بیشتر دانشگاههای ممتاز ،بیش از  %31دانشجویان از خانوادههای 0
درصد باالی توزیع درآماد آمدناد ( .)Chetty et al., 2017ضامناً دانشاگاههاای عماومی ،بارای
بچههای خانوار درآمد پایینتر ،بیشتر فرصتها را میدود کردهاند.
صادقی ( ،)0253با بهرهگیری از رهیافت گشتاور تعمیه یافته در دادههای تاابلویی باه بررسای
ارتبا بین ضریب جینی به عناوان شااخص ناابرابری درآماد و رشاد تولیاد ناخاالص داخلای
استانهای ایران طی سالهای  0255-0233میپردازد .نتایج این مطالعه نشاان مایدهاد کاه
رشد ضریب جینی و بیکاری ،تیثیر منفی و معنیدار بر رشد تولید ناخالص داخلای اساتانهاای
ایران داشته است .همچنین رشد تولید ناخالص داخلی نیز دارای تیثیرگذاری منفی و معنیدار بر
رشد ضریب جینی بوده است.

فرهمند و همکاران ( ،)0253در مقالهای با عنوان « اثار تولیاد و رشاد بخشای بار فقار و رفااه
اجتماعی در استانهای ایران» ،با استفاده از روش گشتاورهای تعمیهیافته در دادههای پانل باه
بررسی اثرات رشد اقتصادی بخشی (صنعت ،خدمات و کشاورزی) بار وضاعیت فقار و رفااه در
خانوارها و شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه طی سالهای  ،0255-33به تفکیک استانهاای ایاران
میپردازند .در این مطالعه از شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن به عنوان تقریب به جای شاخص
فقر استفاده گردیده است ،به دلیل اینکه رشاد و ناابرابری توزیاع درآماد در یاک چاارچوب از
طریق شاخصهای فقر قابل تشخیص نیست .نتایج حاصل این پژوهش طی دوره ماورد مطالعاه
نشان میدهد که هر چند رشد اقتصادی بخشی باعث افزایش سطح رفاه خانوار شده است ،اماا
این رشد با افزایش نابرابری در بین خانوارها در بیشتر استانهاای کشاور هماراه باوده اسات و
باعث افزایش فقر نسبی شده است (فرهمند و همکاران.)035-030 :0253 ،
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میرجلیلی ،میسنی و صفری ( ،)0255در تیقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر
کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی »0به بررسای عوامال ماؤثر بار رشاد فراگیار
کشورهای منتخب سازمان همکاری اسالمی با استفاده از رویکرد دادههای پانال ناامتوازن طای
دوره  0553تااا  ،3103پرداختااهانااد .هاادف ایاان پااژوهش ،تجزیااه و تیلیاال رشااد فراگیاار در
کشورهای اسالمی است .نتایج نشان میدهد ،ضمن اینکه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ،باه
عنوان مههترین عامل رشد فراگیر کشورهای منتخب اسالمی طی دوره مورد مطالعه بوده است،
کنترل تورم ،رشد سرمایه انسانی ،سرمایهگذاری ،مصرف دولت و بااز باودن تجااری ،از عوامال
مؤثر بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب اسالمی است .اما رشاد نسابت اعتباارات باانکی باه
تولید ناخالص داخلی برای اندازهگیری تعمیق مالی و سارمایهگاذاری مساتقیه خاارجی تایثیر
مثبت بر رشد فراگیر کشورهای منتخب اسالمی نداشاته اسات .همانناد مطالعاه میرجلیلای و
همکاران ( )3105که شاخص رشد فراگیر با اطالعات دهکهای هزیناه خاانوار هار اساتان باه
دست آمده است ،در این مقاله ،شاخص رشد فراگیر برای ایران اندازهگیری شد که در شکل 30
ترسیه گردیده و رشد فراگیر ایران را نشان میدهد که در کنار رشد غیر فراگیار در ساالهاای
 0250 ،0233 ،0233تا  ،0253در سالهاای  0235 ،0235 ،0233و  0251رشاد اقتصاادی
فراگیر حاصل شده است ،اما روند رشد فراگیر هر چند پایین ،به جز سال  ،0235در سالهاای
متوالی پایدار نبوده است ،از این رو نیاز به در نیر گرفتن عوامل مؤثر بر رشد فراگیار ،ضاروری
به نیر میرسد تا با ایجاد بستر و شرایط مناسب ،ضامن دساتیابی باه رشاد فراگیار ،تاداوم و
پایداری رشد فراگیر تضمین شود.

 .0داده متغیرهای تیقیق برای کشورهای اسالمی زیر استفاده گردیده است :آلبانی ،الجزایر ،بنگالدش ،بنین،
بورکینافاسو ،کامرون ،مصر ،گابن ،گامبیا ،اندونزی ،ایران ،عراق ،اردن ،قزاقستان ،قرقیزستان ،مالزی ،مالی ،موریتانی،
مراکش ،موزامبیک ،نیجر ،نیجریه ،پاکستان ،سنگال ،سیرالئون ،سودان ،سوریه ،تاجیکستان ،توگو ،تونس ،ترکیه،
اوگاندا ،یمن.
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شکل  )21روند شاخص رشد فراگیر ایران (( )1413-1483میرجلیلی ،میسنی و صفری)0255 ،

همچنین در این مطالعه ،کشورهای منتخاب ساازمان همکااری اساالمی ،بار اسااس سااختار
اقتصادی و جغرافیایی ،به چهار گروه کشورها تقسیه شده تاا وضاعیت رشاد فراگیار هریاک از
گروهها مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد که در شکل  30به تصویر کشایده شاده اسات .گاروه
کشورهای  D80شامل ایران از سال  0550تا  ،3112روناد رشاد فراگیار نوساانی ،بایثباات و
ناپایدار داشتهاند ،اما سپس توانستهاند بایثبااتی را کااهش دهناد و در ساال  3113و ،3113
 3100تا  ،3103رشد فراگیر هر چند پایین ،حاصل گاردد .گاروه کشاورهای منتخاب آسایای
میانه 3در مجمو از سال  3111تا  ،3103رشد فراگیر پایین ولی باثباات داشاتهاناد .در گاروه
کشورهای منتخب زیر صیرای آفریقا به رغه مشاهده رشد فراگیر ،وضعیت ناپایدار و بایثباات
در رشد فراگیر را بهخصوص از سال  0550تا  3115داشتهاند .در گروه کشورهای منتخب منا،
بین سالهای  3113تا  ،3100ضمن رشد فراگیر باالی یک درصد ،شاهد نوساان ،بایثبااتی و
ناپایداری در رشد فراگیر هستیه.
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کشورهای منتخب زیر صیرای آفریقا

کشورهای  D8شامل ایران

کشورهای منتخب منا

کشورهای منتخب آسیای میانه

شکل  )22رشد فراگیر به تفکیک چهار گروه کشورهای منتخب سازمان همکاری اسالمی (میرجلیلی ،میسنی و صفری،
)0255

بانک توسعه آسیا در کتاب منتشر شده در سال  3103با عنوان «ارتقا تناو صاادرات و رشاد
تاجیکستان» ،نشان میدهد که کاهش یاافتن چشامگیر فقار در تاجیکساتان باه دلیال رشاد
اقتصادی پایدار این کشور بوده است .دلیل غیر فراگیری رشد این است که رشد نتوانسته اسات
اشتغال کافی برای نیروی کار ایجاد کند .در غیاب بخش صنعتی پویا در تاجیکساتان ،اشاتغال
عمده نیروی کار در بخش کشاورزی ،بهرهوری پایین داشته است .درصد جزئی جاذب شاده از
کارگران توسط بخش خدمات ،عمدتاً در ارزشافزوده پایین خادمات باه کاار گرفتاه شادهاناد.
بنابراین چالش ثبات مسیر رشد آنها با ایجاد فرصتهای اشتغال داخلی بیشتر است .بار اسااس
چارچوب آسیبشناسی علی و ژوانت ( )3115برای رشد فراگیار ،میادودیتهاای مهاه رشاد
فراگیر را در تاجیکستان شناسایی میکند )0( .فرصتهای میدود برای اشتغال مولاد؛ فقار باه
طور قابل توجهی در تاجیکستان به علت رشد اقتصادی پایادار طای ساالهاای ،0555-3103
کاهش یافته است .با اینحال ،به علت غیر فراگیر بودن رشد اقتصاادی ،موفقیات میادودی در
فراهه کردن فرصتهای اشتغال برای نیروی کار به ویژه در بخش رسمی داشته است .در نباود
یک بخش صنعتی پویا ،اشاتغال عماده نیاروی کاار در بخاش کشااورزی باا بهارهوری پاایین
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باقیمانده است .آن درصد پایینی هه که در بخش خدمات جذب شدهاند ،عمدتاً در ارزشافزوده
پایین خدمات به کار گرفته شدهاند )3( .زیرساخت بهداشات بارای ارائاه خادمات برابار کاافی
نیست و مردم تاجیکستان مجبور به پرداخت مقدار قابل توجهی از منابعشان برای مراقبتهاای
بهداشتی هستند .عالوه بر این ،تسهیالت بهداشتی برای بخش گستردهای از جمعیت به راحتی
قابل دسترسی نیست )2( .اگرچه با سوادی در بعضی مناطق تاجیکستان باال رفته ،اماا کیفیات
آموزشی بدتر شده است )3( .کیفیت زیرساخت حمال و نقال پاایین اسات و باا کمباود بارق،
حمایت بخش اجتماعی ،ضعیف و بیاثر است (بانک توسعه آسیا)33-55 :3103 ،
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شریعتی و سلیمانیپور ( ،)0253در مقاله با عنوان «تضمنهای بنیادین الگوی اثربخش اسالمی
و ایرانی پیشرفت» ،به این پرسش میپردازند که الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برای اثربخشای
و کارآمدی باید واجد کدام ویژگیهای بنیادین باشد؟ در پاسخ ،ضامن ماروری بار آماوزههاای
نیریه حکمرانی خوب که نیریهای مبتنی بر خرد جمعی بشاری اسات ،تضامنهاای بنیاادین
الگوی اثربخش ایرانی و اسالمی پیشر فت در دهاه چهاارم انقاالب اساالمی ماورد تبیاین قارار
میگیرد .از این رو ،ضمن مروری بر ویژگایهاا و آماوزههاای حکمرانای خاوب ،ضارورتهاای
واقع گرایانه و الزامات اثربخشی الگوی اسالمی و ایرانی پیشارفت ماورد توجاه قارار گرفات .در
مجمو اظهار میگردد که جمهوری اسالمی به عناوان نیاامی مبتنای بار اساالم شایعی کاه
ارزشهای خود را متعلق به همه ابنای بشر میداند ،بر اساس رهنمودهای اماام خمینای (ره) و
مطابق با اصول و آموزههای حکمرانی خوب باید به ساخت الگوی حیاات طیباه مباادرت کناد.
همچنین با عنایت به این نکته که انقالب اسالمی به دلیل منطق ضد استکباری و ماادی خاود
در برابر نیام سلطهای قدرتمند قرار گرفته است و بهشدت از جاناب آناان ماورد تهدیاد نارم و
سخت قرار میگیرد ،باید در مقابل این تهدیدها آنچنانکه نیریههای حکمرانی خاوب توصایه
میکنند ،بر ضرورت حف مشروعیت و مشاارکت و جهاتگیاری ماورد اجماا در مواجهاه باا
تهدیدها دست یابد و به دفا منطقی و متناسب بپردازد تا افازون بار حفا بقاا و زیساتن در
شرایط دشوار ،به مردم مستضعف جهان یاری رساند و آنان را به سعادت واقعی رهنمون ساازد.
در نهایت بیان میشود که دستیابی توأمان به اهداف انقالبی و الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت
به نیوی که منجر به صدور انقالب اسالمی ایران شاود ،بادون اثربخشای ،رهباری ،مشاارکت،
مشروعیت ،پاسخگویی ،عدالت و کارآمدی و نیز تولید دانش و معنا در همه رشتههای علمای و
در عین حال تجاریسازی تولیدات به هیچ عنوان میقق نخواهد شد و الگاوی اساالمی ایرانای
پیشرفت متکی به آموزههای حکمرانی خوب در واقع به معنای شر الزم و کافی برای حصاول
به این موفقیت است.

آزاد ارمکی و همکاران ( ،)0250در مقالهای با عنوان «الگوی پیشرفت ایرانی -اسالمی با تیکیاد
بر شاخصهای آموزش و بهداشت» و با هدف مرور سیاستهاای اتخااذ شاده و پیشارفتهاای
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حاصله پس از انقالب اسالمی در مقوله بهداشت و آموزش و ارزیابی و نقد این سیاساتهاا ،باه
ارائه یک الگوی متناسب با ویژگیهای فرهنت ایرانی و اسالمی میپردازند.
نتایج نشان میدهد که ایران بعد از انقالب اسالمی در شاخص آموزش و بهداشت کشور نسابتاً
موفق بوده است .در این زمینه نقش آموزههای اسالمی و شرایط فرهنگی بعد از انقالب اسالمی
همچنین نهادهای برخاسته از انقالب مانند نهضت ساوادآموزی و جهااد ساازندگی انکارناپاذیر
است .در زمینه آموزش ،سال  ،0233کمتر از نیمی از جمعیت  3ساله و باالتر در ایران با ساواد
بوده و در سال  0233جمعیت با سواد بیش از چهارپنجه از جمعیت  3ساله و بااالتر را شاامل
میشود .در زمینه بهداشت ،بهبود وضعیت بهداشتی در سالهای بعد از انقالب اسالمی موجاب
افزایش قابل توجه امید به زندگی شده ،به طوری که این شاخص که در سال  0233در حادود
 33سال بوده است ،در سال  0233به حدود  51سال افزایش یافتاه اسات .میازان ماروومیار
کودکان و مادران از سال  0251تا  0233به نصف تقلیل یافت .بااینوجود در برخای حاوزههاا
هنوز تبعی هایی وجود دارد .طبق الگوی پیشرفت ایرانی -اسالمی پیشنهاد این مقاله ،دو رکن
اساسی الگوی اسالمی -ایرانی پیشارفت در حاوزه آماوزش و بهداشات اوالً عادالت اجتمااعی-
اقتصادی و فرهنگی که شامل توانمندسازی زنان ،کاهش تفاوت شهر و روساتا ،کااهش تفااوت
منطقهای و قومی و ثانیاتً ارتقا کیفیت خدمات آموزش و بهداشتی که شامل باال بردن کیفیت و
دقت آمار ،همکاری فرا سازمانی و جلب حمایت افراد تعیاین کنناده و تیثیرگاذار در جامعاه و
سرمایهگذاری زیربنایی و افزایش سرانه است.
راغفر و همکاران ( ،)0253با هدف ارزیابی رابطه بین فقر و رشد اقتصادی در برنامههای توسعه
اول تا چهارم اقتصادی و اجتمااعی ،رابطاه رشاد اقتصاادی باا فقار و ناابرابری در ایاران طای
برنامههای اول تا چهارم توسعه مورد برر سی قارار گرفتاه اسات .بادین منیاور بارای میاسابه
شاخص سرشمار فقر و کشش این شاخص نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری از شاخص فوستر،
گریر و توربک ( )0533استفاده شده است .همانطور که نتایج شاخصهای سرشمار ،شاکاف و
شدت فقر طی سالهای  0232تا  0253کشور در شکل  33نشاان مایدهاد ،باه رغاه وجاود
برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور ،به علت هدفگذاری نامناسب سیاستها ،نارخ
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درصد طی  21سال مورد بررسی نشان میدهد که ایان برناماههاا کمکای باه کااهش نسابت
جمعیتی فقرا نکردهاند و به طور متوسط از هر  01نفر 2 ،نفر زیر خط فقر به سر میبرند .توجه
به تیوالت اقتصادی و سیاسی در ایران طی این سالها تا حد زیادی میتواند روند نامنیه این
نمودار را توجیه کند .شاخصهای مربو به شاکاف و شادت فقار نیاز بسایار مشاابه شااخص
سرشمار فقر حرکت کردهاند که نشان میدهند برای کاهش نابرابری در بین فقرا و شدت فقار،
سیاست اثرگذاری دنبال نشده است .از طرف دیگر ،میاسبه سهه درآمد (هزینه) افاراد فقیار و
غیر فقیر از درآمد (هزینه) کل جامعه در شکل  33نشان میدهد که سهه درآمدی گروه فقیار
طی سالهای مورد بررسی بهبود چندانی نداشته است .این مقدار برای سالهای 0251 ،0235
و  0250تنها  02درصد بوده است .در حالی که سهه جمعیت غیرفقیر از درآمد کل  35درصاد
بوده است .با توجه به اینکه نرخ سرشماری فقر در این سه سال به طور متوسط  21درصد بوده
است ،نشان میدهد که فقرا تنها  3/2درصد از ساهه درآمادی خاود از درآماد کال جامعاه را
دریافت میکنند .به عبارت دیگر اگر نسبت جمعیت فقرا  21درصد از جمعیات کال باشاد ،در
حالت برابری کامل سهه آنها باید  21درصد باشد در حالی که نسبت درآمد آنها از کال درآماد
جامعه تنها  02درصد است .روندها در نمودار این ادعا را تائید میکنند که رشد درآماد اسامی
در بین فقرا همگام با رشد درآمد اسمی کل جامعه بوده است و نشاانهای از رشاد حاامی فقارا
نیست .چنانچه سیاستهای حمایتی برای افزایش سهه بخش کهدرآمد جامعه صورت نپاذیرد،
همچنان روند نامنیه نرخ فقر را دنبال خواهیه کرد.

شکل  )23نرخهای فقر در کشور طی سالهای ( 1464-12راغفر و همکاران)51 :0253 ،
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شکل  )27سهم درآمدی گروههای فقیر و غیر فقیر از درآمد کل (راغفر و همکاران)51 :0253 ،
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فصل :4
تجربیات رشد فراگیر در کشورهای در حال پیشرفت
مقدمه
در این فصل تجربیات (موفق و ناموفق) کشورهای در حال پیشرفت در دستیابی به رشد فراگیر
بررسی میشود .بدین منیور تجربه کشورهای هند ،بنگالدش ،کامبوج ،اندونزی ،ازبکستان ،غنا،
برزیل ،فیلیپین ،جیبوتی در این فصل ارائه خواهد شد .افزون بر آن با توجه به اینکه تعدادی از
این کشورها ابتادا سیاساتهاای رشاد فقارزدا را اتخااذ کردناد و ساپس در ساالهاای اخیار
سیاستهای خود را به رشد فراگیر تغییر دادند ،از این رو تجربه این کشورها در اجارای هار دو
سیاست مورد بررسی قارار مایگیارد .باهعباارتدیگار ابتادا تجرباه ایان کشاورها در اجارای
سیاستهای رشد فقرزدا بررسی میشود و سپس تجربیات آنها در اجارای سیاساتهاای رشاد
فراگیر معرفی میگردد و رئوس سیاستهای آنها برشمرده مایشاود .بادین ترتیاب تفااوت دو
دسته سیاست ،آشکار میگردد که برای یافتن تدابیر دساتیابی باه رشاد فراگیار در کشاور ماا
آموزنده است.
تجربه هند
سیاستهای رشد فقرزدا در هند ( 1178تا )2111
کشور هند با نسبت حدود  %05جمعیت جهان ،بیش از  %23جمعیت درآمد روزانه کمتار از 0
دالر دارند (رتبه  33دنیا) .بر اساس قانون اساسی هند در سال  0533دولتهای میلی مسئول
اجرای بسیاری از سیاستها شدند از جمله انجام پیمایش ملی در هند که جمعآوری اطالعاات
فقر از سال  0533با استفاده از دادههای پیمایش ملی انجام شد .هسته مرکزی تیلیال حاضار
بافت نهادی و سیاسی است که تصمیمات سیاسی و جمعی مبتنی بر آن اتخاذ میشود.
شش عامل سیاسی و نهادی اثرگذار بر کاهش فقر در هند عبارتاند از:
 -0مشارکت و مسئولیتپذیری :ایالت هاا باا تیاراژ سارانه بااالتر مطبوعاات و رقابات سیاسای
شدیدتر ،پاسخگویی بیشتری در قالب توزیع عمومی غذا و امدادرسانی نشان میدهند.
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مسئله اقتصاد سیاسی دیگر در ارتبا با سیاستهای کاهش فقر در نمایندگی کردن گروههاای
آسیب پذیر است .چرا که افزایش قدرت سیاسی این گروهها میتواند بیش از میزان متناسب ،به
کاهش فقر بینجامد .پانده به منیور بررسی نقش نمایندگی اجباری سیاسای در افازایش نفاوذ
گروههای آسیبپذیر در سیاستگذاری و ویژگیهای نهادی ،تجربه ایالتهاای هناد در اعطاای
کرسیهای مجالس ایالتی به طبقات و طوایف آسیبپذیر قانونی طی سالهای  0553-0531را
استخراج میکند .دلیل اهمیت مطالعه این است که یکچهارم کل قانونگذاری هناد در ساطح
ملی و منطقهای صالحیت های رزرو شده دارند .در نتیجه با افازایش رزرواسایون سیاسای ،بااز
توزیع منابع به سمت گروههایی که از آن منتفع میشاوند ،افازایش یافتاه اسات .باه طاورکلی
مشارکت و نیارت بر حسن عملکرد ،تیراژ باالتر روزنامهها به صاورت سارانه هماراه باا کشاش
باالتر فقر نسبت به رشد ،نرخ رشد باالتر و کاهش بیشتر فقر عمومی را به هماراه داشاته اسات
(بزلی و کورد.)013-001 :
 -3مقرارت :مقرارت مربو به کار عنصر مهه مییط سرمایهگذاری در هند باه شامار مایآیاد.
سهه صنعت به شکل تاریخی نقش بزرگی در تغییر ساختاری توأم باا توساعه اقتصاادی باازی
کرده است و میر

اصلی برای کاهش فقر بوده است.

هر چند قوانین کار تنها در بخش رسمی صنعت به اجرا در میآیند ،اما قاانون اساسای اختیاار
اصالح قوانین مرکزی را به دولتهای ایالتی میدهد .تالشها بارای تصاییح موازناه سارمایه و
نیروی کار می تواند منجر به آسیب رساندن به فقرا شود .مقررات بازار کاار کاه تاا انادازهای در
کنترل دولت های ایالتی است ،اثاری قاوی بار توساعه یاا عادم توساعه بخاش صانعت دارناد.
سیاستهایی که مییط نهادی تصمیهسازی کارآفرینان در خصوص سارمایهگاذاری و ورود باه
بخش صنعت و در کل بهبود مییط کسب و کار را تیت تیثیر قرار میدهند در فقرزدایی بسیار
اثرگذار بودهاند (بزلی و کورد.)000-003 :
 -2از نیر دسترسی به منابع مالی برجس و پانده به این نتیجه رسایدند کاه فقار روساتایی باا
توسعه شعب روستایی بانکها کاهش یافتهاند ،اما فقر شهری تغییر نکرده است .آنها همچناین
دریافتند که دستمزد کارگران روستایی رابطه مثبتی با توسعه شعب روستایی دارد ،زیرا افزایش
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کارگران کشاورزی را باال برده است .بررسی دسترسی به منابع ماالی بار حساب میازان اعتباار
سرانه که به وسیله بانکهای تجاری هند اعطاا شادهاناد ،نشاان داد کاه در ایالاتهاایی کاه
دسترسی بیشتر به منابع مالی داشتهاند ،نرخ رشد و کشش فقر نسبت به رشاد ،بااالتر باوده و
کاهش فقر ،سریعتر بوده است.
 -3سرمایه انسانی که بر حسب مخارج سرانه دولت در زمینه آماوزش سانجیده مایشاود ،باه
منزله میدودیتی در برابر رشد اقتصادی در هند بوده است ،زیرا نرخ متوسط باسوادی در هناد
پایین است .تریودی ناهمگنی در دستاوردهای آموزشی میان ایالتهای هند را از طریاق ایجااد
مجموعه دادههای تابلویی نرخهای ثبتنام زنان و مردان در مدارس متوسطه بارای دوره 0533
تا  0553مورد بررسی قرار داده است .نتایج پژوهش حاکی از ایان اسات کاه ارتباا مثبات و
معنیداری میان نرخ ثبتنام مردان و زنان با نرخهای رشد درآمد سارانه وجاود دارد .البتاه در
مطالعات بین کشوری سرمایه انسانی زنان نسبت به سرمایه انسانی مردان ،اثر بیشتری بر رشاد
داشته است .نتایج نشان میدهد که سرمایهگذاری در سرمایه انساانی هناد از ابزارهاای اصالی
برای رشد اقتصادی در ایالتهای هند بوده است (همان.)002-003 :
 -3حقوق مالکیت :از آنجا که عموم مردم فقیر هند ساکن مناطق روستاییاند ،کلیاد موفقیات
هند در زمینه کاهش فقر ،توسعه روستایی است .مطابق قانون اساسی هند ،ایالتهاا از اختیاار
تصویب و اجرای قوانین اصالحات ارضی برخوردارند .این اصالحات در چهار گاروه دساتهبنادی
میشوند :اصالح نیام اجارهدهی ،حذف واسطهگریها ،وضع سقف مالکیات زماین (جهات بااز
توزیع زمین به روستاییان بدون زمین) و ادغام مالکیتهای پراکنده .اصالحات ارضی با کااهش
فقر روستایی در ارتبا است و عامل این ارتبا بیش از همه اصالح نیام اجاره دهای و حاذف
واسطهگریها است.
مطالعات مختلف اهمیت حقوق مالکیت بر کاهش فقر را تائیاد مایکنناد .رواباط باین حقاوق
مالکیت و عملکرد اقتصادی در مطالعات بین کشوری نیز مورد توجه بوده است و مطالعات خرد
اقتصادی این شواهد را تکمیل میکنند .حقوق مالکیت به صورت تعداد قوانین مصاوب اصاالح
ارضی در ایالتهای هند همبستگی مثبت با کشش فقر نسبت به رشد دارد.
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ناهمگنی در نرخ با سوادی زنان در میان ایالتهای هند از اهمیت زیادی در رشد فقرزدای هند
برخوردار است .در هند شرکت زنان در بخشهای مولد به طور نسبی پایین است .به طور کلای
زنان طبقه متوسط تمایلی به کار خارج از خانه ندارند ،در حاالی کاه زناان خانوارهاای فقیرتار
تمایل دارند در فعالیتهای مولد خارج از خانه درگیر شوند .به این معنی که مشاارکت نیاروی
کار زنان در هند نتیجه تعامل بین هنجارهای اجتماعی و شرایط اقتصادی است.
به طور کلی ایالتهایی که از شرایط پاسخگویی ،مییط سرمایهگاذاری مناساب ،دسترسای باه
منابع مالی ،توسعه حقوق مالکیت فقرا و ورود زنان به فرآیند رشد اقتصادی بهتری برخوردارند،
در زمینه کاهش فقر موفقتر عمل کردهاند (همان.)005-033 :
سیاستهای رشد فراگیر در هند
انتقال به رشد فراگیر در یازدهمین برنامه پنجساله دولات هناد ( )3103-3115و دوازدهماین
برنامه پنجساله دولت هند ( )3105-3103تصریح شده است .سیاستهای رشد فراگیر در هند
عبارتاند از:
رشد ،اشتغال و زیرساختهای اقتصادی
هند پس از اصالحات اقتصادی دهه  0551شدیداً رشد کرده است ،به طوری که رشد متوساط
حدود  %5طی سالهای  0552تا  3101داشته است .پس از رشد در نرخ متوسط  %3/33طای
سالهای  0552تا  ،3113رشد را تا  %3/3طی  3113تا  3101شاتاب داده اسات .ایان رشاد
اقتصادی سریع در کاهش فقر نقش داشته است (آناند و همکاران .)3103 ،به نیر میرسد کاه
اقتصاد هند ،تغییرات ساختاری داشته است ،اما اظهار نشده است .طبق گزارش سازمان توساعه
صنعتی ملل متید ،نرخ واقعی رشد ارزشافزوده تولید صنعتی طای ساالهاای ،3113-3111
 3/5درصد بوده که در حدود مشابه نرخ تولید ناخالص داخلی غیر تولیاد صانعتی اسات .باین
سالهای  3111تا  3115سهه ارزشافزوده تولید صانعتی در تولیاد ناخاالص داخلای از 03/2
درصد به  03/5درصد افزایش یافت .صنعت و خدمات رشد سریعتر از کشاورزی داشاته اسات.
در حالی که در سالهای  ،3115-3113تولید ناخالص داخلی  5/3درصد رشد داشات ،صانعت
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داشته است .به این ترتیب رشد کند کشاورزی سبب کاهش قابل مالحیه درآمد روستایی شده
است.
از دیدگاه بلندمدت ،ارزش افزوده خدمات در تولید ناخالص داخلی ،به طور قابل توجهی افزایش
یافته است .بین سالهای  0551و  ،3113سهه خدمات از تولید ناخالص داخلای از  33درصاد
به حدود  33درصد افزایش یافت ،در حالی که سهه صنعت از  35درصد به  35درصد افازایش
پیدا کرد.
چنین روند رشدی نشان می دهد که اشتغال باید از کشاورزی به صنعت و خدمات منتقل شود.
اطالعات سازمان بینالمللی کار در گزارش سال  3115برای انجمن کشاورهای جناوب شارقی
آسیا نشان میدهد که  33درصد کل اشتغال هند در سال  3113در کشاورزی باقیمانده است،
در حالی که  33درصد در خدمات و  31درصد در صنعت است .چنین درصدی برای صنعت در
کشورهای کهدرآمد نسبتاً باال است.
رشد پایدار و سریع اقتصادی ،پیشنیاز دستیابی به رشاد فراگیار اسات .رویکارد یاازدهمین
برنامه پنجساله دولت هند ( )3103-3115و دوازدهمین برناماه پانجسااله ( )3105-3103بار
رشد سریع و پایدار متمرکز شده است.
آناند و همکاران ( ،)3103بارای در

بهتار عوامال تعیاینکنناده رشاد فراگیار ،ارتباا باین

شاخصهای اقتصادی -اجتماعی و رشد فراگیر و کاهش فقر ،نتایج طای دوره  0552تاا 3101
را در سطح ایالتی آزمون میکنند .نتایج نشان میدهد رشد اقتصادی عامل مهه کااهش فقار و
فراگیری بوده است .در حالی که تغییرات توزیعی مثبت به کاهش فقر نواحی روساتایی کماک
میکند ،بدتر شدن توزیع ،مانع کاهش فقر در نواحی شهری اسات .در نتیجاه رشاد اقتصاادی
قوی برای رشد عایدی دولت ضروری است و در نتیجه فضای مالی کافی برای مخارج توسعه به
ویژه مخارج اجتماعی را تضمین میکند.
برای فراگیری رشد ،باید اشتغال مولد در هند ایجاد شود .رشد فراگیر در هند باید چشاهاناداز
بلندمدت را با تمرکز بر اشتغال مولد به جای تمرکز بر توزیع مستقیه درآمد ،در نیر گیرد.
برای فراگیری رشد در هند ،نیاز به توسعه زیرسااخت اقتصاادی اسات ،باه گوناهای کاه هماه
بخشهای جامعه ،دسترسی به آب آشامیدنی ساله ،برق ،مسکن ،سرویس بهداشتی ،حملونقل

61

رشد اقتصادی در الگوی اسالمي ايراني پيشرفت

و فراگیری مالی داشته باشند .نتایج رشد فراگیر ،دسترسی گسترده به فرصاتهاای اقتصاادی-
اجتماعی پایدار برای تعداد بیشتری از افراد و ایالتها در هناد اسات .فراگیاری ماالی در هناد
فرایند تضمین دسترسی به خدمات مالی و اعتبار کافی و به موقع است .توساعه ماالی ،شارایط
توانا ساز برای رشد ،ایجاد میکند .فراگیری مالی یک بعد مهه رشد فراگیر در هند اسات (والال
و همکاران.)3103 ،0
هند تا حدودی پیشرفت در گسترش دسترسی باه زیرسااختهاای اقتصاادی باه دسات آورده
است .در حالی که در سال  %32 ،3111از مردم دسترسی به برق داشتند ،این سهه باه میازان
قابل توجهی تا  %33/3در سال  ،3115افزایش یافته است .در سال  ،3111تنهاا  ،1/3مشاتر
تلفن همراه در هر  011نفر وجود داشت .تا سال  ،3113ایان نسابت باه  21/3افازایش یافتاه
است.
فقر و نابرابری درآمد
کاهش فقر :برای فراگیری رشد در هند ،رشد باید فقرزدا باشد .باید مکملهای درآمدی بارای
مخارج بخش خصوصی برای آنها ارائه شود .برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد که باا توجاه
به خط فقر ملی ،میزان فقر در هند از  23درصد در سال  0553به  33/3درصد در سال 3111
کاهش یافته است .بر اساس  3دالر به ازای هر فرد در روز ،خط براباری قادرت خریاد ،نسابت
سرشماری فقر در هند در سال  53/3 ،3113درصد تخمین زده شده است .ایان بارآورد نشاان
میدهد که فقر ،با استانداردهای بینالمللی ،هنوز در حدود سهچهارم جمعیت قرار دارد.
نرخ سرشماری فقر ،اندازهگیری با استفاده از خط فقر ملی ،ساالنه  %0/3در سالهای  3113تاا
 3115کاهش یافته که دو برابر دهه قبلی است .بیشتر دادهها نشان میدهند که بین  3113تاا
 ،3103فقر با نرخ  %3/3هر سال کاهش یافته است که حدود سه برابر سرعت کاهش فقر دهاه
قبلی است .با این حال هنوز هند بیشترین فقر را در جهان دارد و تقریباً نیمی از فقارا در پانج
ایالت متمرکز هستند (آناند و همکاران.)3103 ،
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کاهش نابرابری :برای اینکه رشد ،فراگیر باشد ،بایاد کااهش ناابرابری درآماد ،دنباال شاود و
نابرابری درآمد کاهش یابد.
دوره رشد اقتصادی سریع و کاهش فقر ( 3113تا  )3115شاهد افزایش ناابرابری درآماد باوده
است ،به طوری که شاخص جینی از حدود  1235در روستا و  1/23در شهرهای هناد در ساال
 ،3113به ترتیب به حدود  1/33و  1/25در سال  3115افزایش داشاته اسات .عاالوه بار ایان
نابرابری منطقه ای نیز در این دوره افزایش یافته است .با آگاهی از این اخاتالفهاای گساترده،
دولت دستیابی سریعتر و بیشتر به رشد فراگیر ایالتی را در یازدهمین برنامه  3ساله اعالم کارد
( .)3103-3113رشد فراگیر را به عنوان نقطه کانونی از دوازدهمین برنامه  3ساله ادامه دادناد
(آناند و همکاران.)3103 ،
گزارش برآوردهای صورت گرفته از نابرابری برای هند نشان میدهد کاه ناابرابری درآماد هناد
ازنیر استانداردهای بینالمللی باال نیست .طبق گزارش بانک توسعه آسیا ،ضریب جینی به طور
قابل توجهی از  23/5در سال  0552به  23/3در سال  3113افزایش یافته است (علی و ژوانت،
 .)3115سهه درآمد  %31فقیرترین جمعیت باالتر از میانگین بوده اسات ،در مقایساه باا ساایر
کشورها مانند کامبوج و فیلیپین در حداقل است .در سال  ،0553سهه درآماد  %25/3باود .تاا
سال  ،3113این سهه به  23/2درصد کاهش یافته است که نشاندهنده کاهش قابل مالحیاه
توزیع درآمد است .نتیجه آن سرعت کاهش فقر را با وجود نرخهای ساریع رشاد دهاه ،3111
کند کرده است.
توانمندسازی زنان
برای فراگیری رشد در هند ،الزم است زنان ،قاادر باه مشاارکت و انتفاا از توساعه اقتصاادی
باشند .با توجه به شاخصهای موجود ،هند پیشرفتهای متوسطی را در راساتای دساتیابی باه
توانمندسازی زنان انجام داده است .از اوایل دهه  ،0551پیشرفتهایی در زمینه شااخصهاای
آموزشی ایجاد شده است .در حالی که نسبت دختران باسواد به مردان باسواد  33ساله در سال
 %35 ،0550بود ،در سال  3110به  %31/3و در سال  ،3115به  %33/5افزایش یافات .نسابت
دختران به پسران در ثبتنام دبیرستان از  %35/5در سال  0550شرو شد ،اما در سال ،3110

64

رشد اقتصادی در الگوی اسالمي ايراني پيشرفت

به  53درصد و در سال  ،3113به  32/2درصد رسید .نسابت دختاران باه پساران در مجماو
ثبتنام مدارس ابتدایی و متوسطه از  51/2درصاد در ساال  ،0550باه  51/3درصاد در ساال
 ،3113افزایش یافته است.
شاخصهای سالمت ،پیشرفتهای کمتر بهبودیافته را نشان میدهند .به عناوان مثاال ،نسابت
تولدها با مراقبت کارکنان ماهر سالمت در سال  23/3 ،0552درصد بود ،اما در سال  3111باه
 33/3درصد و در سال  3113به  33/3درصد رسید .عاالوه بار ایان ،بار اسااس آماار صاندوق
کودکان سازمان ملل متید ،نرخ مروومیر مادران در سال  3113همچنان باال بود ،باه طاوری
که  331مورد مرو و میر در هر  011111تولد زنده بوده است.
در زمینه اشتغال ،هند از بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه عقبمانده است .در سال ،0551
تنها  %03/5از شاغالن فعال در بخش غیر کشاورزی ،زنان بودند .تا سال  ،3111این درصد باه
 03/3درصد و در سال  3113به  03/0درصد افزایش یافته است.
قابلیتهای انسانی
برای فراگیری رشد در هند ،الزم است قابلیتهای انسانی ،ارتقا پیادا کناد .در واقاع باه طارف
عرضه رشد فراگیر باید توجه شود .به عنوان مثال ،آیا شاغالن ،دارای قابلیت انساانی الزم بارای
کار مولد هستند تا از فرصتهای اقتصادی موجود بهارهمناد شاوند .دسترسای باه بهداشات و
آموزش و دیگر زیرساختها مانند آب آشاامیدنی سااله و سارویس بهداشاتی کاافی ،کیفیات
سرمایه انسانی را تعیین میکند .در چارچوب رشد فراگیر ،بهداشت و آموزش نیز مایتواناد باه
عنوان شاخص درجه برابری فرصت ،توسط افراد به کار گرفته شود .تماام اعضاای جامعاه بایاد
دارای قابلیتهای انسانی اساسی باشند که بنیاد ضروری برای فراگیری اجتماعی است.
تجزیه و تیلیل آناند و همکاران ( )3103نشان میدهاد ،ایالاتهاایی کاه مخاارج آموزشای و
مخارج اجتماعی دولت باال است و میزان پیشرفت تیصیلی باالئی را داشتهاند ،رشد فراگیرتر را
تجربه کردند .دلیل آن این است که مخارج آموزشی که یک جز از مخارج اجتماعی اسات ،ناه
تنها در تسریع رشد ،بلکه از طریق بهبود شغل و درآمدهای باالتر باعث گسترش برابری است.
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 ،3111این نرخ به  50و در سال  3115به  53نفر کاهش یافته است .بیشترین کااهش مطلاق
در مرو و میر در مناطق روستایی رخ داده است ،به طوری که تفااوت میاان میازان شاهری و
روستایی که شده است .با این حال ،اگر نرخ مرو و میر کمتار از  3ساال ماورد بررسای قارار
گیرد که توسط دادههای جمعیت شناسی و پیمایش بهداشت ارائاه شاده اسات ،در ساالهاای
 ،3113-3113متوسط مرو و میر در میان  31درصد فقیرترین ماردم 55 ،نفار مارو در هار
 0111تولد زنده بود .در مقابل ،برای  %31ثروتمندترین جمعیت ،تنها  25نفر بود.
در سال  ،3113طبق گازارش بخاش جمعیات ملال متیاد 03/3 ،درصاد از جمعیات انتیاار
نداشتهاند که به سن  31سالگی برسند .در سال  ،0553این درصد  %03باود ،بناابراین تقریبااً
هیچ پیشرفتی در این زمینه وجود نداشت .در حالی که ساطح  3113باه انادازه کاامبوج زیااد
نیست ،هنوز در مقایسه با سایر کشورهای دیگر مانند بنگالدش و فیلیپین باالتر است.
هند در زمینه سو تغذیه عملکرد خوبی نداشاته اسات .در اوایال دهاه  32/3 ،0551درصاد از
کودکان زیر  3سال کهوزن بودند .در سالهای  3111تاا  ،3113ایان نسابت باه حادود %33
کاهش یافت .از اینرو تقریباً نیمی از کودکان زیر  3سال هنوز از ابتال به کمبود غذا در سانین
اولیه رنج میبرند.
حمایت اجتماعی
بانک توسعه آسیا شاخص حمایت اجتماعی را ارائه کرده است که بر اساس دادههای موجود در
دهه  ،3111برای  20کشور ساخته شده است .امتیازات در میدوده  1تا  0است .امتیاز مرکاب
در این شاخص برای هند  1/33است .این امتیاز باالتر از میانگین منطقهای  1/23اسات (بارای
 20کشور که دادهها جمعآوری شده است) .هند در رتباه دهاه از  20کشاور نموناه قارار دارد
(مک کینلی.)33 :3101 ،
حکمرانی :کمبود حکمرانی مانع مهمی برای دستیابی به رشد فراگیر در هند است .برای اینکه
رشد اقتصادی هند ،فراگیر باشد ،استانداردهای حکمرانی باید ارتقا یابد و عناصر پاساخگویی و
شفافیت در حکمرانی ضروری است .برای اجرای موفق سیاستهاای فراگیار ،اثربخشای دولات
هند باید تقویت شود.
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جدول  )2شاخص رشد فراگیر هند
بخش

امتیاز

وزن

کل

رشد اقتصادی

3

1/33

3

اشتغال

3

1/03

1/31

زیرساخت اقتصادی

3

1/01

1/31

فقر

3

1/01

1/31

نابرابری

3

1/01

1/31

توانمندسازی زنان

3

1/13

1/31

بهداشت و سالمت

2

1/13

1/03

آموزش

3

1/13

1/33

بهداشت و آب ساله

3

1/13

1/31

حمایت اجتماعی

3

1/01

1/31

0

3/51

کل

یادداشت :در مجمو  ،امتیاز از  ،2-0به عنوان پیشرفت غیرقابلقباول اسات .امتیااز از  5-3باه
عنوان پیشرفت رضایتبخش است و امتیاز از  01-3به عنوان پیشرفت برتر است.
جدول  )4مقایسه سیاستهای رشد فقرزدا و رشد فراگیر در هند
سیاستهای رشد فقرزدا

سیاستهای رشد فراگیر

اعطای کرسیهای مجالس ایالتی به گروههای آسیبپذیر

رشد سریع و پایدار اقتصادی و کاهش فقر

اصالح مقرارت مربو به کار

ثبات مالی -کالن با توجه ویژه به ریسک تورم

دسترسی به منابع مالی بر حسب میزان اعتبار سرانه به

افزایش مخارج آموزشی و مخارج اجتماعی

وسیله بانکهای تجاری
حقوق مالکیت به صورت تعداد قوانین مصوب اصالح
ارضی در ایالتهای هند

گسترش دسترسی به زیرساختهای اقتصادی
حمایت اجتماعی

مقایسه سیاستهای رشد فقرزدای هند طی سالهای  0533تا  3111با میوریات ریشاهکنای
فقر با سیاستهای رشد فراگیر طی برنامه پنجسااله یاازدهه و دوازدهاه هناد ()3101-3115
نشاندهنده انتقال از سیاستهای صرفاً متمرکز بر فقر به سیاستهای شامل و با پایه گساترده
در رشد اقتصادی هند است (میرجلیلی.)033 :0253 ،
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تجربه بنگالدش
تجربه رشد فقرزدا در بنگالدش
نماگرهای درآمدی و غیر درآمدی فقر در کنار پیشرفتهای تولید ناخالص داخلی ،شااهدی بار
کاهش پایدار فقر در بنگالدش است .هر چند که افزایش نابرابری در دهه  0551گستره انتفاا
فقرا از منافع رشد اقتصادی را میدود ساخت .در دهه  0551نرخهای مؤثر کاهش فقر از طریق
کاهش نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی و رشد مؤثر آن حاصل شدند.
دالیل رشد فقرزدا در بنگالدش میتواند ریشه در مییط کالن پایداری داشته باشد کاه فضاای
مالی مساعدی را برای صرف مخارج عمومی به نفع فقرا ایجااد کارد .عاالوه بار ایان ،تعهادات
سیاسی به توسعه اجتماعی ،ثبات سیاسی دولتهای مختلاف را پاس از اساتقالل ( )0550باه
همراه داشته است .دولتهای متوالی نیاز به کاهش رشد جمعیات ،اهمیات سارمایهگاذاری در
آموزش اولیه دختران و نقش مراقبتهای اولیه بهداشتی در شکل بخشیدن به ایمنی کودکان و
مادران و پوشش فراگیر آب آشامیدنی سااله را ماورد تیکیاد قراردادناد .سیاساتهاای کاالن،
سیاست مدیریت بالیای طبیعی و سیاست های کشااورزی و تغییارات بازارهاای عوامال تولیاد
روستایی ،مشارکت فقرا در فرایند رشد را در دهه  0551تیت تیثیر قرار دادهاند.
در دهه  0551سیاستهای کالن بنگالدش به طور نسبی تورم پایین ،نرخ ارز باثباات ،کساری
حساب جاری پایین و کسری مالی پایین را به همراه داشتند .این سیاستها با پایداری اقتصااد
کالن ،باز شدن اقتصاد و فضای مالی مساعد جهت مخارج کاهش دهنده فقار از قبیال توساعه
انسانی و زیرساختهای روستایی مرتبط شدهاند .مدیریت مالی ،پولی و ارزی به شکل تیساین
برانگیزی طی سالهای  0535-51تا  0553-52بهبود یافت و پایهای صاییح و معقاول بارای
رشد باالتر  01سال بعدی فراهه آورد .البته باز شدن سریع اقتصاد فرصتهاا و چاالشهاایی را
برای اقتصاد بنگالدش به وجود آورده است .اثربخشی آزادسازی تجاری بر فقر وابستگی زیاادی
به ماهیت مجاری دارد که از طریق آنها اثرات آزادسازی تجاری ،به اقتصاد و خانوارهای مختلف
منتقل میشود .بسته به نو «مییطهای بخشی» ،اثر خالص آزادسازی بر گاروههاای مختلاف
خانواری متفاوت بوده و توان گروههای ناهمگن فقیر در واکنش به فرصتهای ایجااد شاده باه
واسطه آزادسازی ،بستگی به میزان دسترسی آنها به بازار و مشارکت آنها در گذارهای اقتصادی
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اجتماعی دارد .در آینده بنگالدش باید به شکلی ماؤثر فرایناد آزادساازی را باه منیاور فاراهه
کردن فرصتهای قابل قبول و برابر مدیریت کند.
دولت تالش کرده که آن دسته از ضعفهای نهادی را که مانع رشد فقارزدا مایشاوند ،مرتفاع
سازد .سه مشخصه این استراتژی دولت عبارتاند از:
 -0جدا کردن حوزههای رشد استراتژیک و توسعه انسانی از تیثیرات منفی حوزههایی که دچاار
آفت حکمرانی بد شدهاند (آنچه در اصطالح میافیت گفته میشود).
 -3کاستن از «کمبود ظرفیت» به وسیله گسترش منابع غیردولتی.
 -2بهرهبرداری از ظرفیت تابآوری ،مقاوماتپاذیری و خاود ارتقاایی فقارا از طریاق آماوزش
اجتماعی ،تعامل اجتماعی و پشتیبانی از تغییرات ذهنی و فکری مثبت.
سه سیاست عمومی کلیدی موفقیتهای آموزش ابتدایی و در دهه قبل آماوزش دبیرساتانی را
در بنگالدش به همراه آوردند ،تزریق پایدار منابع ماالی عماومی ،همکااری ماؤثر باا نهادهاای
غیردولتی جهت ارائه خدمات آموزشی و عرضه «یارانههای هوشمند» به منیور ترغیب تقاضای
آموزش به نفع فقرا و دختران است.
اگرچه رشد شتاب یافته دهه  0551به کاهش بیشتر فقر نسبت باه دهاه  0531انجامیاد ،اماا
الگااوی رشااد بااه صااورت فزایناادهای نااابرابر شااد .در صااورت عاادم افاازایش شاادید نااابرابری،
دستاوردهای رشد عمومی  0551میتوانست رشد فقرزدای بیشتری را به همراه داشته باشد.
تجربه بنگالدش در رشد فراگیر
 -1رشد ،اشتغال و زیرساختهای اقتصادی
اگرچه بنگالدش یک کشور نسبتاً فقیر است ،اماا باین ساالهاای  0553و  ،3111نارخ رشاد
متوسط تولید ناخالص داخلی در سال  2/3درصد بود ،در سالهای  3110تا  3115به میزان 3
درصد افزایش یافت .در سال  ،3113این میزان در  3/3درصد و در سال  3115در  3/3درصاد
نگه داشته است .اقتصاد بنگالدش در معارض تغییارات سااختاری مالیمای باوده اسات .ساهه
ارزش افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی آن از حدود  21درصد در سال  0551به 33/3
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ارزشافزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی این کشور از  30/3درصد به  33/3درصاد افازوده
شده است .به همین ترتیب ،ارزشافزوده تولید از حدود  02درصد به تقریباً  03درصد افازایش
یافت .خدمات بهمراتب بزرو ترین بخش بود .ارزش این بخش باه عناوان ساهه از کال تولیاد
ناخالص داخلی در سال  0551حدود  33درصد بود .تا ساال  ،3113باه  33/3درصاد افازایش
یافته است.
افزایش اشتغال مولد در بنگالدش تیقق یافته است .سهه کل اشتغال در صنعت از  5/3درصاد
در سال  0553به  03/3درصد در سال  3113افزایش یافته است .ههزمان ،سهه خود اشاتغالی
و کارکنان با خانواده در کل اشتغال از  35درصد در سال  0553به  33درصاد در ساال 3113
افاازایش یافتااه اساات .باانگالدش پیشاارفتهااایی در زمینااه گسااترش دسترساای مااردم بااه
زیرساختهای اقتصادی ایجاد کرده است .در سال  ،3111تعاداد مشاترکین تلفان هماراه 123
درصد بود و تا سال  ،3113این نسبت به تقریباً  33درصد افزایش یافت .با این حال ،سطح این
نسبت در سال  3113هنوز هه پایینتر از کامبوج و یا هند بود .بنگالدش موفاق باه پیشارفت
بیشتر در دسترسی به برق شد .اطالعات آژانس بینالمللی انرژی نشان مایدهاد کاه در ساال
 3111تنها  %31/3از مردم دسترسی به برق داشتند ،در حالی که در سال  ،3113ایان درصاد
به  30درصد افزایش یافته و دو برابر شده است.
 -2فقر و نابرابری
در دهه  ،3111بنگالدش در کاهش فقر درآمدی ،عملکرد خوبی داشته اسات .بار اسااس خاط
فقر ملی ،میزان فقر از  30درصد در سال  0553به  33/5درصد در سال  3111کاهش مییابد
و سپس در سال  3113به میزان  31درصد میرسد و نابرابری نسابتاً پایادار بااقی ماناد .فقار
شهری و روستایی طی دهه  3111کاهش یافت -میزان فقار شاهری از  %23باه  %33کااهش
یافت و فقر روستایی از  33درصد به  33درصد کاهش پیدا کرد.
بر اساس خط فقر بینالمللی  3دالر برای هر فرد در روز ،در سال  ،3113میزان فقر بانگالدش
هنوز در حدود  30درصد بود .در سال  ،3111این رقه  33درصد بود .در سال  3113بااالترین
نرخ فقر در میان شش کشور منطقه را داشت .این نشان میدهد کاه میرومیات در بانگالدش،
گسترده باقیمانده است .اگرچه نابرابری درآمد در بنگالدش از دهه  0551آغاز شده ،اما نسابتاً
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پایین است .در سال  ،3113ضریب جینی برای مخارج  23/0باود (علای و ژوانات .)3115 ،در
سال  ،0550این ضریب بسیار پایین و در سطح 33/2 ،بود و در سال  ،3111آن  21/5شاد .در
سال  31 ،3113درصد فقیرترین جمعیت 23/0 ،درصد از کل مخارج را تشکیل دادند .اگرچاه،
این سهه از  30/3درصد در سال  0553در حدود 23درصاد باین ساالهاای  0553و ،3113
کاهش یافته است ،به هر حال ،پایدار مانده است .سهه کل مخارج  %31فقیرترین در بنگالدش
در سال  ،3113باالترین میزان را در میاان پانج کشاور دارد کاه بارای آن دادههاای ناابرابری
قابلمقایسه هستند .بنابراین ،اگرچه ناابرابری در دهاه  3111بااالتر از آن اسات کاه در دهاه
 0551بود ،هنوز هه نسبتاً پایینتر از استانداردهای منطقهای است و در سالهای اخیار نسابتاً
پایدار باقیمانده است.
 -4توانمندسازی زنان
زنان پیشرفت چشمگیری در زمینه آموزش در بنگالدش داشتهاند .به عنوان مثال ،نسبت زناان
باسواد جوان به مردان باسواد جوان ( 33 -03سااله) از حادود  51درصاد در ساال  3110باه
حدود  012درصد در سال  3115افزایش یافت .عالوه بر این ،نسابت ثباتناام زن باه مارد در
مدارس متوسطه از  53درصد در سال  0553باه  013درصاد در ساال  3115افازایش یافات.
عالوه بر این ،طی  ،3115-3113نسبت تعداد دختران به پسران در آموزش ابتدایی و متوسطه
 %015-%013بود .این نسبت مشابه فیلیپین است .با این حاال در مواجاه شادن باا بهداشات،
بنگالدش عملکرد خوبی نداشته است .درصاد تولادها کاه توساط کارکناان حرفاهای ساالمت
مواظبت شده ،از  %5/3در سال  0553به  %03در سال  3115افزایش یافت ،اما ساطح نتیجاه
هنوز هه در مقایسه با سطوح کامبوج و یا هند بسیار پایین بود .بدیهی است ،صندوق کودکاان
سازمان ملل متید (یونیسف) گزارش داده است کاه بارای ساال  ،3113نسابت مارو و میار
مادران در بنگالدش  351نفر در هر  011،111تولد زنده بوده است که بسیار زیاد است.
سهه زنان در دستمزد اشتغال در بخش غیر کشاورزی بین اوایل دهاه  0551تاا اواساط ساال
 3111بهبود چشمگیری نداشت .برای مثال ،در طول ساالهاای  ،0553-0550ایان ساهه در
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حدود  %31تا  %30بود .در سال  ،3111اوج آن حدود  33درصد است ،اما تاا ساال  ،3113باه
حدود  %31کاهش یافت.
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 -3قابلیتهای انسانی
بنگالدش پیشرفت قابل توجهی در کاهش میزان مرو و میر کودکان زیر  3سال داشته اسات.
در سال  ،0551این نرخ  030در  0111تولد زنده بود و در سال  0553به  033کاهش یافات.
تا سال  ،3115این میزان به  31/3کاهش یافته است .اطالعات پیماایش جمعیات شاناختی و
آمار بهداشت نشان میدهد که پیشرفت قابل توجهی در کاهش نارخ مارو و میار در منااطق
روستایی و شهری وجود داشته است .با این حال ،در میان فقیرترین  %31جمعیت ،هنوز مارو
و میر حدود  33در  0111تولد زنده وجود داشت .در میان  %31ثروتمنادترین جمعیات ،ایان
نرخ حدود نصف شده و به  32رسید.
بر اساس آمار جمعیت ملل متیاد ،نسابت جمعیات بانگالدش کاه قبال از سان  31ساالگی
میمیرند ،در سال  %00/3 ،3113شد ،کاهش قابال تاوجهی از  %30جمعیات در ساال 0553
داشت .درصد منتج شده در سال  3113به طور نسبی پایین سطح در مقایسه با کامبوج یا هند
داشت .با این حال ،بنگالدش پیشرفت قابل توجهی ،در کااهش ساو تغذیه ،نداشاته اسات .در
اواخر دهه  ،0551درصد کودکان کهوزن  %33/2باود .در طاول  ،3113-3111ایان درصاد در
سطح باالی  %35/3باقیمانده است .بنگالدش نیز پیشرفت زیادی در افزایش نرخهاای ثباتناام
خالص در آموزش ابتدایی و متوسطه نداشته است .نرخ ثبتنام اولیه را از  53در سال  0550به
 33/3درصد در سال  3113افزایش داد ،اما این پیشرفت خیلی سریع نیست و سطح مناتج باه
ویژه در مقایسه با میزان ثبتنام در پنج کشور دیگر ،از جمله کامبوج باال نیست .رکاورد کشاور
در نرخ ثبتنام ثانویه حتی کمتر دلگرم کننده است .در سال  ،0553این نرخ  %25داشت و تاا
سال  3115هنوز تنها  %31/5بود .در بنگالدش دسترسی مردم باه مناابع آب بهبودیافتاه و یاا
امکانات بهداشتی بهبودیافته را به دسات آورده اسات .در ساال  53 ،0551درصاد از جمعیات
دسترسی به منابع آب بهبود یافته داشاتند .در ساال  ،3113ایان درصاد تنهاا باه  31درصاد
افزایش یافته است و درصد جمعیت شهری با چنین دسترسای کااهش یافتاه اسات .در ساال
 ،0551فقط  33درصد از جمعیت بنگالدش دسترسی به امکانات بهداشتی بهبود یافته داشتند.
تا سال  ،3113این درصد به  23درصد افزایش یافته است ،هنوز سطح دساتیابی باه آن پاایین
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است .در مناطق روستایی پیشرفت در زمینه دسترسی به بهداشت و درمان وجاود دارد ،اماا در
مناطق شهری ،درصد جمعیت با چنین دسترسی از  %33به  %33کاهش یافته است.
 -7حمایت اجتماعی
بانک توسعه آسیا شاخص حمایت اجتماعی را ارائه کرده است که بر اساس دادههای موجود در
دهه  ،3111برای  20کشور ساخته شده است .امتیازات در میدوده  1تا  0است .امتیاز مرکاب
در این شاخص برای بنگالدش  1/22است .این امتیاز نزدیک به میانگین منطقهای  1/23اسات
(برای  20کشور که دادهها جمعآوری شده است) .بانگالدش در رتباه هیجادهه از  20کشاور
نمونه قرار دارد (مک کینلی.)03 :3101 ،
جدول  )3شاخص رشد فراگیر بنگالدش
بخش

امتیاز

وزن

کل

رشد اقتصادی

3

1/33

0/3

اشتغال

3

1/03

1/31

زیرساخت اقتصادی

3

1/01

1/31

فقر

3

1/01

1/31

نابرابری

3

1/01

1/31

توانمندسازی زنان

3

1/13

1/33

بهداشت و سالمت

3

1/13

1/33

آموزش

2

1/13

1/03

بهداشت و آب ساله

3

1/13

1/01

حمایت اجتماعی

3

1/01

1/31

0/11

3/33

کل

یادداشت :در مجمو  ،امتیاز از  ،2-0به عنوان پیشرفت غیرقابل قبول اسات .امتیااز از  5-3باه
عنوان پیشرفت رضایتبخش است و امتیاز از  01-3به عنوان پیشرفت برتر است.
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جدول  )7مقایسه سیاستهای رشد فقرزدا و رشد فراگیر در بنگالدش
سیاستهای رشد فقرزدا

سیاستهای رشد فراگیر

ثبات کالن اقتصادی

رشد اقتصادی

بازتر شدن تجاری

افزایش مشارکت و اشتغال مولد

توسعه زیرساخت روستایی و توسعه انسانی

کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد

تزریق پایدار منابع مالی عمومی

سرمایهگذاری بخش عمومی

افزایش خدمات آموزش

حمایت اجتماعی

عرضه یارانههای هوشمند

توانمندسازی زنان

افزایش مخارج عمومی بهداشت

توسعه زیرساخت اقتصادی

انقالب سبز
اصالحات نهادی
هدف قرار دادن کاهش فقر

تجربه کامبوج
بررسی تجربه کامبوج در رشد فراگیر
 -1رشد ،اشتغال و زیرساختهای اقتصادی
از سال  3111به بعد ،کامبوج به رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سریع دستیافات .در طاول
سالهای  ،3113-3115این نرخ حدود  %3شد .در طول سالهای  0553تا  ،3111نارخ رشاد
تولید ناخالص داخلی سرانه در کامبوج  %3/5به طور متوسط بود اما در طاول  3110تاا 3115
به  %5/3افزایش پیدا کرده است .با این حال ،در سال  ،3113به علات بیاران اقتصااد جهاانی،
این نرخ به  3/0درصد کاهش یافت و در سال  3115به منهای  %-1/3تنزل یافت .بااینوجاود،
پیش از بیران ،عملکرد کامبوج در این شاخص پایه ،استثنایی بوده است.
اقتصاد کامبوج از طریق برخی تغییرات ساختاری به ویژه در نتیجه دنبال کردن رشد صاادرات
پوشا  ،پیشرفت داشته است .سازمان توسعه صنعتی ملل متید گزارش داده کاه نارخ سااالنه
رشد واقعی ارزشافزوده تولید صنعتی طی سالهای  %03 ،3113-3111بوده است که دو برابر
سریع تر از نرخ غیر تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی آن بوده است .ارزش تولیاد صانعتی
به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی از حدود  03درصد در سال  3111به  31/3درصاد در
سال  3115افزایش یافته است .برای کشورهای کهدرآمد باالی میانگین  %02/5خوب اسات ،از
این رو این نرخ رشد مناسب است .طی مدت بسیار طاوالنی باین ساالهاای  0551تاا ،3113
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ارزشافزوده صنعت به عنوان درصادی از تولیاد ناخاالص داخلای از  02درصاد باه  33درصاد
افزایش یافت .با این حال ،آیا این نرخ رشد اقتصادی و تغییر ساختاری ،به بهبود اشاتغال مولاد
منجر شده است ،قاطعانه نمیتوان گفت .باوجودی که ارزشافزوده در کل صنعت در سالهاای
 3113تا  3115حدود  02درصد رشد کرده است (کمی سریعتر از نارخ رشاد تولیاد ناخاالص
داخلی  00درصد) ،هیچگونه اطالعاتی مربو به روند اشتغال بر اساس بخش وجود ندارد.
در سال  ،3115گزارش منطقهای سازمان بینالمللی کاربرای انجمن کشورهای آسایای جناوب
شرقی نشان داد که در سال  ،3113صنعت در کامبوج  02/3درصد از کال اشاتغال را تشاکیل
داده است ،در حالی که کشاورزی هناوز  35/0درصاد و خادمات  35/3درصاد اختصااص داده
است .درصد ثبت شده برای صنعت نشاندهنده پیشرفت است ،زیرا کاارگران صانعت در ساال
 3/3 ،3111درصد از نیروی کار را تشکیل دادهاند .این پیشرفت بدون شک ناشای از گساترش
بخش پوشا

کشور بود .به گزارش بانک توسعه آسیا ،سهه افراد آسیبپذیر (باه عناوان مثاال

کارکنان خود اشتغال و مشارکت اعضای خانواده) در کل اشتغال -که پیشازاین بسیار باال باود
– مقدار ناچیزی در دهه  3111افزایش یافت و از  %33/3در ساال  3111باه  %33/5در ساال
 ،3113رسید .در سال  ،3111تنها  03/3درصد از جمعیت کامبوج دسترسی به بارق داشاتند.
تا سال  ،3113این نسبت به  33درصد افزایش یافت ،اما این سطح همچناان پاایین اسات .در
سال  ،3111تعداد مشترکین تلفن همراه در هر  011نفر تنها  0نفر بود ،اما تا ساال  3113باه
 35/0افزایش یافت .هنوز این سطح دسترسای باه تلفان هماراه ،در مقایساه باا ساطوح ساایر
اقتصادهای آسیایی نسبتاً پایین است.
 -2فقر و نابرابری
اگرچه بهبود گسترده ای در اشتغال کامبوج وجود داشته است ،فقر درآمدی به طور قابل توجاه
کاهش نیافته است .با توجه به خط فقر ملی ،انتشار فقار از  35درصاد در ساال  0553باه 23
درصد در سال  3113کاهش یافته است .گزارش فقر بانک جهانی کاه در ساال  3115منتشار
شده ،نشان داد که انتشار فقر در کامبوج تا سال  3115به  21درصد کاهش یافتاه اسات .ایان
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کار میتواند عملکرد معتبری میسوب شود .البته قبالً در سال  ،0555انتشاار فقار 23 ،درصاد
ثبت شده است.
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طبق برآوردهای برابری قدرت خرید بانک جهانی ،در سال  ،3113انتشار فقر  %33بر اسااس 3
دالر در روز ،ثبت کرده است .این برآوردها نشان میدهد که بر اسااس اساتاندارد جهاانی ،فقار
عمومی هنوز بر اکثریت قابل توجه جمعیت در کامبوج تیثیر میگذارد.
برای در

چگونگی عدم دسترسی اقشار آسیبپذیر ،سهه درآمد  %31فقیرترین جمعیت مورد

بررسی قرار گرفت .با استاندارد خط فقر باینالمللای  3دالر در روز ،ایان نسابت از جمعیات را
میتوان حداقل فقر در نیر گرفت .در سال  ،0553سهه درآمد  %31فقیرترین %22/3 ،باود .تاا
سال  3113این سهه به  %21/3کاهش یافت .بانک توسعه آسیا گزارش داد که ضریب جینی از
حدود  23در سال  0552به  30در سال  3113بهشدت افزایش یافتاه اسات (علای و ژوانات،
 .)3115با این حال ،به نیر میرسد که سهه  31درصد فقیرترین افراد تا سال  3115به میزان
 2025درصد بهبود یافته است.
این آمار نشان میدهد که در طول دورهای که بیشترین اطالعات مربو به فقر و توزیع درآماد
در دسترس است ،در سالهای  0553تا  ،3113نابرابری بادتر شاد .در حاالی کاه فقار هناوز
بهآرامی کاهش مییافت (حداقل پس از سال  .)0555با افزایش رشد اقتصادی تا اواساط دهاه
 ،3111نابرابری به نیر میرسد تعدیل شده است ،در حالی که  %31فقیرترین جمعیات بهباود
ناچیزی را نسبت به سهه  %31ثروتمندترین جمعیت ثبت کردهاند.
 -4توانمندسازی زنان
کامبوج پیشرفت های بیشتری در توانمندسازی زنان نسبت به نابرابری و یا کاهش فقر به دست
آورده است .نسبت دختران باسواد به مردان باسواد ( 33-03ساله) بهبود یافتاه و از  35درصاد
در سال  0553به  53درصد در سال  3115افزایش یافت .نسبت دختران به پسران در ثبتناام
دبیرستان از  33درصد در سال  0553به  30درصد در سال  3115افزایش یافته اسات .عاالوه
بر این ،نسبت دختران به پسران در مجمو ثباتناام اولیاه و متوساطه از  55درصاد در ساال
 0553به حدود  51درصد در سال  3115افزایش یافت .با این حال ،بهبود توانمندسازی زناان
در سالمت کمتر شده است .نسبت تولد با مراقبت کارکنان ماهر سالمت از  23درصد در ساال
 0553به حدود  33درصد در سال  3113افزایش یافت .این پیشرفت ناچیزی در چنین مادت
کوتاهی نیست ،اما سطح نتیجه نسبت به استانداردهای بینالمللی پایین است .عاالوه بار ایان،
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صندوق کودکان سازمان ملل متید (یونیسف) گزارش داد که در ساال  ،3113میازان مارو و
میر مادران  331در هر  011111تولد زنده بوده است.
 -3قابلیتهای انسانی
پیشرفت کامبوج در بهبود قابلیتهای انسانی غیرقابل قبول است .برای مثاال ،در ساال ،0551
متوسط مرو و میر کودکان زیر  3سال  005در هر  0111تولد زنده بود .تا ساال  ،3111ایان
نرخ تنها به  013و تا سال  3115به  50کاهش پیدا کرده است .در سال  ،3113نارخ مارو و
میر کودکان زیر  3سال هنوز در مناطق روستایی  000بود و در حالی که در مناطق شهری 53
بود .پیمایش دادههای جمعیت شناختی و بهداشتی سال  3113نشان میدهد که نرخ متوساط
مرو و میر کودکان زیر  3سال برای  %31فقیرترین جمعیت  032مارو و میار در هار 0111
تولد زنده است .این نرخ  32مرو در هر  0111تولد زناده بارای  %31ثروتمنادترین جمعیات
است.
بر اساس آمار جمعیت ملل متیاد ،نسابت جمعیات بانگالدش کاه قبال از سان  31ساالگی
میمیرند ،در سال  %03/3 ،3113شد که کااهش برناماهریازیشاده را از  35درصاد در ساال
 0553نشان میدهد .با این حال ،سطح  3113به طور نسبی با استانداردهای بینالمللی درصد
باالیی است .کامبوج در کاهش سو تغذیه نیز موفق نبوده است .در اوایال دهاه  ،0551درصاد
کودکان زیر  3سال که کهوزن بودند تقریباً  %31بود .بین سالهای ،3113-3111این درصد به
طور نسبی در سطح باالی حدود  %23قرار داشته است.
کامبوج پیشرفتهایی در شاخصهای آموزشی داشته است .نسبت ثبتنام در مدارس ابتدایی از
 53درصد در سال  0550به  35درصد در سال  3111افزایش یافتاه و در ساال  3115باه 51
درصد رسیده است .نسبت ثبتنام در دبیرساتان از  03/3درصاد در ساال  0553باه  23/1در
سال  3115رسیده و باه عباارتی دو برابار شاده اسات ،اماا ساطح آن هناوز از اساتانداردهای
بینالمللی پایینتر است .کامبوج پیشرفت متفاوتی را در دسترسی به امکانات بهبود یافته آب و
بهداشت تجربه کرده است .در سال  ،0551درصد جمعیتی که دسترسی به امکاناات بهداشاتی
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وجود دارد .تنها  05درصد از جمعیت روستایی در سال  3113به امکانات بهداشتی بهبود یافته
دسترسی داشتند ،در حالی که در جمعیت شهری  33درصد بود .پیشرفتهای سریع و براباری
در دسترسی به منبع آب ساله وجود داشت .در سال  05 ،0551درصد جمعیت کامبوج چنین
دسترسی داشتهاند .تا سال  ،3113این نسبت به طور چشمگیری به  33درصاد افازایش یافتاه
است .ههزمان 31 ،درصد از جمعیت شهری دسترسی به منابع آب ساله داشتند ،در حالی کاه
 30درصد از جمعیت روستایی چنین دسترسی داشتند.
 -7حمایت اجتماعی
امتیاز شاخص حمایت اجتماعی برای کامبوج  1/05اسات .در مقایساه باا میاانگین منطقاهای
( 1/23برای  20کشور که دادهها گردآوری شدهاند) این امتیاز پایین اسات .کاامبوج  33اماین
رتبه از  20کشور دارد.
جدول  )6شاخص رشد فراگیر کامبوج
بخش

امتیاز

وزن

کل

رشد اقتصادی

3

1233

3211

اشتغال

3

1203

1231

زیرساخت اقتصادی

3

1201

1231

فقر

3

1201

1231

نابرابری

3

1201

1231

توانمندسازی زنان

3

1213

1221

بهداشت و سالمت

2

1213

1203

آموزش

3

1/13

1231

بهداشت و آب ساله

3

1/13

1231

حمایت اجتماعی

3

1/01

1231

0211

3213

کل

یادداشت :در مجمو  ،امتیاز از  ،2-0به عنوان پیشرفت غیرقابل قبول اسات .امتیااز از  5-3باه
عنوان پیشرفت رضایتبخاش اسات و امتیااز از  01-3باه عناوان پیشارفت برتار اسات (ماک
کینلی.)33 :3101،
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تجربه اندونزی
رشد فقرزدا در اندونزی
رشد اقتصادی در اندونزی منبع اصلی کاهش پایدار فقر شده است .سیاستهاای فقرزدایای در
اندونزی از اواخر دهه  0531تا اواسط دهه  0551و مبتنی بر یک اساتراتژی خردمنداناه اجارا
شد که رشد سریع اقتصادی را با سرمایهگذاری و سیاستهایی کاه متضامن رسایدن عایادات
رشد به فقرا بودند ،ترکیب میکرد.
در اندونزی ،استراتژی سه مرحلهای را برای رشد فقرزدا طراحی کردند که سیاستهای مناسب
کالن اقتصادی با فعالیت های بازاری که در نتیجه کاهش تصاعدی هزینههای معامالتی تسهیل
شده بودند ،مرتبط میشد و فعالیتهای بازاری نیز بهنوبه خود با تصامیمات خاانوار در زمیناه
عرضه نیروی کار ،تولید کشاورزی و سرمایهگذاری در اقتصااد غیرقابالمبادلاه در ارتباا قارار
میگرفتند (شکل .)33
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شکل  )26استراتژی رشد فقرزدای اندونزی

میزان کاهش فقر حاصل از این اساتراتژی باا سارعت رشاد تولیاد ناخاالص داخلای ،تاابعی از
سیاست کالن اقتصادی و مییط خارجی بود و به میزان ارتبا خانوارهای فقیر با رشد بساتگی
داشت .گستره ارتبا نیروی کار ،سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و دیگر اشکال سرمایهای باه
دسترسی به اعتبار وابسته بود .این ابعاد همچنین تیت تیثیر سیاستهاای مناساب دولات ،باه
ویژه در زمینه سالمت و آموزش ،قرار داشت که سرمایهگذاری در سرمایه انسانی به وسیله فقرا
را تقویت میکرد .کلید موفقیت ،تمرکز بر شرو مجدد و حف رشد ساریع اقتصاادی ،تقویات
71
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خانوارهااای فقیاار باارای ورود بااه اقتصاااد بااازاری ،کاااهش هزینااههااا و کاااهش ریسااک
سرمایهگذاریهایی بود که هزینه معامالتی را کاهش میداد.
در نخستین سالهای قبل از پیوستن به اوپک ( 0533تا  ،)0552دولت سوهارتو نیازمند ایجااد
ثبات و یکپارچه کردن قدرت سیاسی بود .در ایان فرایناد« ،آژاناس تادارکات غاذا» باا انجاام
فعالیتهای انسان دوستانه به ویژه در زمینه ارائه کمک غذایی ،نقش مهمی در تثبیات قیمات
برنج ایفا کرد .به منیور تشویق کشاورزی ،سرمایهگذاریهای زیادی از جمله نوساازی سیساته
آبیاری ،معرفی ارقام پر میصول برنج توسط "مؤسسه تیقیقاتی باینالمللای بارنج " ،واردات و
توزیع کود و برنامه خدمات ترویج کشاورزی و اعتبارات مزرعهای بیماس اجارا شاد .باا توساعه
نقش دولت ،اقتصاد نیز رشد کرد ،اما بخش عمدهای از این رشد در سرمایهگذاریهای ناکارآمد
بخش عمومی شکل گرفت .افزایش ارزش واقعی روپیاه انادونزی باا کااهش ساودآوری تولیاد
کاالهای قابلمبادله ،به ویژه در بخش کشاورزی ،همراه بود .در اواسط دهه  0551نابرابریهاای
درآمدی و فقر شدید در نواحی روستایی رو به رشد نهاد ،گرچه ابعاد منطقهای و کااالیی فقار،
ریشههای کالن آن را مخفی ساخت .بین سالهای  0553و  0553توزیع درآمد بدتر شد .برای
بهبود توزیع درآمد و حف رشد سریع ،تکنو کراتها در برابر آنچه بیماری هلندی ناام گرفات،
رویکردی خالقانه و غیرمعمول اتخاذ کردند .کااهش ارزش روپیاه در مااه ناوامبر ساال 0553
بازارهای مالی را با غافلگیری بزرو مواجه کرد .پسازآن بهسرعت تولید کاالهاای قابالمبادلاه
بهبود یافت .بعد از  0553میزان فقر به واسطه بهبود قابل توجه سهه  31درصد پاایین توزیاع
درآمد ،کاهش پیدا کرد .تغییر رویکرد توسعه اندونزی بعاد از ساال  0553و باه ویاژه کااهش
ارزش روپیه در سال  ،0553نشانهای از اراده دولت برای ورود فقرا به فرایند توسعه باود .نبایاد
چنین فرض شود که تثبیت ضریب جینی از اواخر دهاه  0531نتیجاه نیروهاای باازاری باوده
است ،بلکه بیشتر نتیجه تالش خردمندانه دولت بود که به وسیله تکنو کراتها در عرصه کاالن
اقتصادی رهبری و از طرف رئیسجمهور جهت تشویق آنچه رشد فقرزدا نامیده میشود ،ماورد
پااذیرش قاارار گرفاات .دولاات طاای سااالهااای  0532تااا  0533از بخااش کشاااورزی بااا
سرمایهگذاریهای کالن صورت گرفته در زیرساختهای کشاورزی حمایت شدید داشات .باین
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اختصاص داد که بخش عمده این افزایش نیز در بخش های کاربر حاصل شاد .مقاررات زدایای
وسیع و پایدار اقتصادی انگیزه بیشتری جهت صادرات ایجاد کارد« .نیاروی فشاار» ناگهاانی از
ناحیه سرمایهگذاری خارجی ژاپن و «نیروی کشش» ناشی از میایط اقتصاادی جاذاب کشاور
اندونزی ،این اجازه را به صادرات میصوالت صنعتی داد که در اواخار دهاه  0531نقاش قابال
تااوجهی در ایجاااد اشااتغال بااازی کننااد .رونااق هااهزمااان بخااشهااای کشاااورزی ،صاانعت و
غیرقابل مبادله کشور اندونزی ،دوره زمانی اواخر دهه  0551تا اواسط دهه  0551را به یکای از
بهترین تجربههای تاریخ نوین اقتصادی در زمینه رشد فقرزدا تبدیل کرد .چارا کاه باه واساطه
تغییر ساختار گسترده اقتصادی در دهه  ،0531انتیار میرفت بیکاری گسترده به دستمزدهای
پایینتر کارگران غیرماهر بینجامد .اما به جای آن رشد کشاورزی ادامه یافت ،صاادرات صانایع
کاربر تقویت شد و فقر به کاهش خود ادامه داد .از اواخر دهه  0531تا اوایل دهاه  ،0551رماز
رشد فقرزدای اندونزی ،کاربر بودن رشد سریع بود (بزلی و کورد.)0235 ،
بررسی تجربه رشد فراگیر در اندونزی
 -1رشد ،اشتغال و زیرساختهای اقتصادی
در طول دو دهه گذشته ،عملکرد رشد اندونزی درخشان نبوده است .نرخ متوساط رشاد تولیاد
ناخالص داخلی سرانه در طول سالهای  0553تا  3111تنها  1/3درصد بود که به علات تایثیر
بیران مالی آسیا  53-0555باود .در ساال  ،0553رشاد اقتصاادی آن  -03/2درصاد همانناد
اقتصاد کشور سقو کرده و در سال  ،0555هنوز هاه  -1/3درصاد باود .در طاول ساالهاای
 ،0553-0551اندونزی ،نرخ رشد متوسط  3/2درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه داشات .در
طول سالهای  ،3115-3110نرخ رشد سرانه آن بهبود یافته و به طور متوسط  %2/5هر ساال
بود .در سال  ،3113نرخ رشد آن  %3/5و در سال  %2/2 ،3115شد .اندونزی همچنان با وجود
کندی رشد اقتصادی در اواخر دهه  ،0551به تغییر ساختار ادامه داد .ارزشافزوده کشاورزی به
عنوان درصدی از کل تولید ناخالص داخلای آن از  %05/3در ساال  0551باه  %03/3در ساال
 3113کاهش پیدا کرد .این سطح کمتر از پنج کشور دیگر مورد بررسی به جز فیلیپین اسات.
به همین ترتیب ،ارزشافزوده صنعت به عنوان درصدی از تولید ناخاالص داخلای آن ،از %25/0
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در سال  3111به  %33/0در سال  3113افزایش یافت که به طور نسبی سطح باالیی اسات .در
ضمن ،سهه خدمات در تولید ناخالص داخلی طی دوره مشابه به  %25/3کاهش پیدا کرد.
با این حال ،اندونزی پیشرفت های زیادی در گسترش اشتغال مولد نداشته است .در حاالی کاه
سهه کل اشتغال صنعتی در سال  02/5 ،0551درصد بود ،در سال  3115تنها به  03/3درصد
افزایش یافت .در سال  ،3115حدود  30درصد از کارگران هنوز در کشاورزی مشاغول بودناد و
 31درصد بقیه در خدمات شاغل بودند .عالوه بر این ،اندونزی پیشرفتی در کاهش دادن ساهه
خود اشتغالی و کمک به کارکنان خانگی نداشته است .در حالی که ایان ساهه در ساال 0555
حدود  32درصد بود ،در سال  3115هنوز هه هماان درصاد را داشات .انادونزی رکاوردی در
گسترش دسترسی به زیرساخت اقتصادی داشته است .رکورد در افزایش تعداد مشترکین تلفن
همراه ،چشمگیر بوده است .در سال  ،3111تعداد این مشترکین در هر  011نفر فقط  0/3بود،
اما تا سال  ،3113این نسبت به  30/3افزایش یافت .با این حال ،پیشرفت در دسترسی به بارق
بسیار کمتر بوده است .در سال  32/3 ،3111درصد از مردم دسترسی به برق داشتند .تاا ساال
 ،3113این نسبت به  %33/3افزایش یافته است .در حالی که بانگالدش و هناد پیشارفتهاای
چشمگیری در این زمینه داشتهاند.
 -2فقر و نابرابری
به نیر میرسد اندونزی تا اواسط دهه  3111پیشرفت اندکی در کاهش فقار داشاته اسات .باه
عنوان مثال ،در سال  ،0553انتشار فقر ،با توجه به خط فقر ملی %05/3 ،بود .تاا ساال ،0555
تیتفشار بیران مالی آسیا ،نرخ فقر به حدود  %35افزایش یافت .پسازآن ،نرخ در سال 3113
تا  %03/5کاهش داشت .افزایش چشمگیر فقر طی بیران مالی آسیا در منااطق روساتایی باود.
در آنجا ،انتشار فقر از حدود  31درصد در سال  0553باه بایش از  23درصاد در ساال 0555
افزایش یافت و در سال  3113به میزان  31درصد تنزل یافت .زمانی که خط فقر بینالمللای 3
دالر در روز برای سنجش میزان فقر در اندونزی استفاده میشود ،نتیجه این اسات کاه حادود
 31درصد از جمعیت هنوز به عنوان فقیر ،شناخته میشوند .از ایان رو ،ایان اساتاندارد نشاان
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میدهد که میرومیت بسیار گستردهتر ازآنچه بر اساس خط فقر ملی برآورد شده ،وجاود دارد.
به نیر میرسد نابرابری بین اوایل دهه  0551و اوایل دهه  3111عمالً تغییری نکرده است .در
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سال  ،0552ضریب جینی  23/3بود ،در حالی که در سال  ،3113به طور نسبی ساطح پاایین
نابرابری 23/2 ،شد .برای هر دو سال  3113و  ،3115تخمینهای قابل دساترس از ساهه کال
مخارج تشکیل دهنده برای  %31فقیرترین جمعیات ،وجاود دارد .در ساال  ،3113ایان ساهه
 %23/2بوده و در سال  %22/3 ،3115شد .از این رو ،حتی اگر هیچ مبناایی بارای قضااوت در
مورد روند وجود نداشته باشد ،سهه  %31فقیرترین افراد در مقایسه با فیلیپین ( )%33/3بااالتر،
اما کمتر از بنگالدش ( )%23/0است.
 -4توانمندسازی زنان
اندونزی پیشرفت های زیادی در دستیابی به توانمندسازی زنان داشاته اسات .نسابت دختاران
جوان باسواد نسبت به مردان جوان با سواد ( 03-33ساله) در ساال  0551نسابتاً بااال %55/3
بود .در سال  ،3113تقریباً به  55/3درصد نزدیک شده اسات .در ساال  ،0550نارخ ثباتناام
دبیرستان زن به مرد  %33/3بود .در سال  ،3115این نسبت به  %011/3افازایش یافتاه اسات.
نسبت دختران به پسران در هر دو دوره ابتدایی و متوسطه از حدود  52درصد در ساال 0550
به بیش از  55درصد در سال  3115افزایش یافت .بنابراین ،اندونزی در سالهای بعد ،به سوی
توانمندسازی زنان در آموزش ابتدایی و متوسطه حرکت کرده است .اندونزی پیشرفتهایی نیاز
در زمینه سالمت داشته است .در حالی که در سال  0550تنها  23درصد از هماه تولادها زیار
نیر مراقبت کارکنان ماهر سالمت بودند ،در سال  ،3115این درصد تا  55درصد افزایش یافت.
این نسبت بسیار باالتر از سطح سایر کشورهای نمونه در این مطالعه ،به جز ازبکستان است .باا
این حال ،صندوق کودکان سازمان ملل متید ،نرخ مرو و میر مادران را  331در هر 011111
تولد زنده در سال  ،3113ثبت کرده است .در اشتغال اندونزی ،تقریباً هایچ تغییاری در ساهه
دستمزد زنان شاغل در بخش غیرکشاورزی وجود ندارد .در سال  ،0551این سهه  %35/3بود و
در سال  ،3115هنوز  %21/3باقی ماند.
 -3قابلیتهای انسانی
اندونزی پیشرفتهای زیادی در ارتقای قابلیتهای انسانی در دو دهه گذشته نداشته اسات اماا
موفق به کاهش نرخ مرو و میر کودکان زیر  3سال شده است .در ساال  ،0551ایان نارخ باه
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ازای هر  0111تولد زنده 33/3 ،بود .تا سال  ،3115به  33/3کاهش یافت .در حاالی کاه باین
فقیرترین پنج دهک جمعیتی در سال  ،3115نرخ مرو و میر کودکان زیر  3سال به ازای هار
 0111تولد زنده 55 ،شد ،ثروتمندترین پنج دهک کمتر از نصاف ایان باود .طباق برآوردهاای
بخش جمعیت سازمان ملل متید در  %02 ،0553اندونزیها امید به زندگی  31سال داشاتند.
برآوردهای سال  3113نشان داد که این رقه به  %3/5کاهش یافته است .عالوه بر این ،اندونزی
به کاهش سو تغذیه ادامه داده است .در اوایل دهه  ،0551درصد کودکان کهوزن  %25/3بود و
دهه  ،0551این درصد  %23شد .در طول  ،3113-3111این درصد به حدود  33درصد کاهش
یافت .اگرچه با استانداردهای بینالمللی پایین نیست ،این سطح بهتر از سطوح بنگالدش و هند
بود .در حالی که اندونزی به نیر میرسد پیشرفت در ثبتنام مدارس ابتادایی خاالص نداشاته
است ،اما در ثبتنام دبیرستان پیشرفت کرده است .در سال  ،0550نسبت ثبتنام خالص بارای
مدارس ابتدایی در اندونزی  %53بود که نسبتاً زیاد است .در سال  ،3111ایان درصاد کااهش
یافت .در سال  ،3115این نسبت حدود  %53بود .در مقابل ،اندونزی پیشرفت قابل تاوجهی در
ثبتنام دبیرستان انجام داد .در حالی که در سال  3111میزان ثبتنام در دبیرستان نزدیک باه
 31درصد بود ،در سال  3115بیش از  35درصد افزایش یافات .انادونزی پیشارفت زیاادی در
گسترش دسترسی مردم به منابع آب ساله و یا امکانات بهداشتی ساله نداشته اسات .در ساال
 53 ،0551درصد از مردم دسترسی به منبع آب ساله داشتند ،اما این درصد پسازآن به میزان
نسبتاً کمی ،افزایش یافت و تا ساال  3113باه  31درصاد رساید .یاک دلیال ایان اسات کاه
دسترسی به جمعیت شهری در این دوره از  53درصد به  35درصد کاهش یافت ،در حالی کاه
دسترسی جمعیت روستایی تنها هشت درصد افازایش پیادا کارد .درصاد جمعیات باا چناین
دسترسی در سال  30 ،0551درصد بود و در سال  33 ،3113درصد شد.
 -7حمایت اجتماعی
شاخص حمایت اجتماعی اندونزی  1/22است .این امتیاز نزدیک باه میاانگین منطقاهای 1223
است (برای  20کشور که دادهها گردآوری شدهاند) .اندونزی در رتبه نوزدهه از  20کشور نمونه
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جدول  )7شاخص رشد فراگیر اندونزی
بخش
رشد اقتصادی
اشتغال
زیرساخت اقتصادی
فقر
نابرابری
توانمندسازی زنان
بهداشت و سالمت
آموزش
خدمات بهداشتی و آب
حمایت اجتماعی
کل

امتیاز
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

وزن
1/33
1/03
1/01
1/01
1/01
1/13
1/13
1/13
1/13
1/01
0/11

کل
0211
1231
1/31
1/31
1/31
1/21
1/21
1/33
1/03
1/31
3/31

یادداشت :در مجمو  ،امتیاز از  ،2-0به عنوان پیشرفت غیرقابل قبول اسات .امتیااز از  5-3باه
عنوان پیشرفت رضایتبخش است و امتیاز از  01-3به عنوان پیشرفت برتر است.
جدول  )8مقایسه سیاستهای رشد فقرزدا و رشد فراگیر در اندونزی
سیاستهای رشد فقرزدا
خدمات بهداشتی و نوسازی اقتصادی ذخایر موجود
سرمایه و زیرساخت
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی با سیاستهای مناسب
دولت ،به ویژه در زمینه سالمت و آموزش
سرمایهگذاری در زیرساختهای روستایی
سرمایهگذاریهای کالن در زیرساختهای کشاورزی از
طریق فنّاوری جدید
ظهور بخش صنعتی مقتدر به واسطه سرمایهگذاری
خارجی و صادرات
توجه به رشد اقتصادی وابسته به نیروی انسانی
مقررات زدایی وسیع و پایدار اقتصادی
کاهش هزینههای معامالتی

سیاستهای رشد فراگیر
دسترسی به زیرساخت اقتصادی
توانمندسازی زنان
توجه به وضعیت بهداشت ،سالمت و آموزش
حمایت اجتماعی
کاهش نابرابری
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تجربه فیلیپین
تجربه رشد فراگیر در فیلیپین
 -1رشد ،اشتغال و زیرساختهای اقتصادی
فیلیپین نرخ رشد اقتصادی ضعیف داشته است .طی سالهای  0553تاا  ،3111نارخ متوساط
رشد تولید ناخالص داخلی سرانه تنها  %025بود ،تا حدی به دلیل اینکاه در ساالهاای -0553
 0555تیت تیثیر رویداد بیاران ماالی آسایا باوده اسات .در طاول ساالهاای ،3115-3110
چشهاندازها بهبود یافت ،اما نرخ رشد به طور متوسط تنها  %2شد .در سال  ،3113این نرخ باه
 %023کاهش یافت و در سال  ،3115کشور رکود اقتصادی همراه باا نارخ رشاد  -%0را تجرباه
کرد.
تشکیالت توساعه صانعتی ساازمان ملال متیاد گازارش داد کاه نارخ متوساط رشاد واقعای
ارزشافزوده تولید صنعتی طی سالهای  3/3 ،3113-3111درصد بوده است ،در حالی که نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی غیرتولیدی متناظر با آن  3/3درصد باود .جاای تعجاب نیسات کاه
ارزشافزوده تولید صنعتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلای از  33/3درصاد در ساال
 0551به  33/2درصد در سال  3113کاهش یافت .ارزشافزوده صنعت باه عناوان درصادی از
تولید ناخالص داخلی نیز ،از  %23/3در سال  0551به  %20/3در سال  3113کاهش پیدا کارد.
ههزمان ،خدمات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از  %32/3به  %32/3جهش یافت.
انتیار نمیرود اشتغال سریع بار اسااس نارخ نسابت ًا پاایینی از رشاد اقتصاادی و عادم تغییار
ساختاری صورت گیرد .ارزش افازوده صانعت در نارخ پاایینی از تولیاد ناخاالص داخلای طای
سالهای  3113تا  %3/3( 3115در مقابل  )%3/1افزایش یافت .ارزشافزوده در بخش خادمات
رشد سریعتر ،بیش از  %5داشت.
سهه کل اشتغالی که در صنعت کار میکند ،از سال  0551بدون تغییر است .در آن سال ،سهه
اشتغال در صنعت  03درصد بود؛ در سال  %03 ،3111شد و در ساال  %03/0 ،3115باود .در
سال  ،3115بخش خدمات  33/3درصد بود ،در حالی که کشاورزی  23/0درصد از کل اشتغال
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سهه افراد آسیبپذیر (به عنوان مثال کارکنان خود اشتغال و مشارکت اعضای خانواده) نیاز در
طول زمان ثابت باقی مانده است .در سال  ،0553این سهه  %33/5بود و پسازآن ،هایچ روناد
واضح و یا نوسان قابل مالحیهای نداشت و در سال  3115به  %33/5رسید.
در سال  ،3111فیلیپین موفق شد دسترسی نسبتاً باال به برق ایجااد کناد .در آن ساال35/3 ،
درصد از مردم به برق دسترسی داشتند .تا سال  ،3113این درصد به  %33کااهش پیادا کارد.
بهعبارتدیگر ،گسترش دسترسی مداوم با رشد جمعیت نگه داشاته نشاده اسات .فیلیپاین در
دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطاات عملکارد خاوبی داشاته اسات .در ساال 3/2 ،3111
مشتر

تلفن همراه در هر  011نفر وجود داشت که در سال  3113به  53/3مشاتر

در هار

 011نفر رسید.
 -2فقر و نابرابری
فیلیپین پیشرفت اندکی در کاهش فقر داشته است .طبق تخمینها بر اسااس خاط فقار ملای،
انتشار فقر به میزان  %23/0در سال  0553بود .برآوردها برای سال  3113نشان مایدهاد کاه
انتشار فقر  23/5درصد است .برآورد بر اساس خط فقر بینالمللی  3دالر در روز نشان میدهاد
که انتشار فقر در سال  3113هنوز  33درصد بوده است .بنابراین ،فقر بر تعداد قابل تاوجهی از
مردم فیلیپین تیثیر گذاشته است.
روند نابرابری درآمد نامناسب بوده است .علی و ژوانت ( )3115نشان دادند که ضریب جینی از
 33/5در سال  0553به  33در سال  3112افزایش یافت .این تضعیف در توزیع درآمد با روناد
سهه مخارج  %31فقیرترین جمعیت ،تائید شده است .این ساهه در ساال  0553حادود 35/3
درصد بود که در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه ،از جمله کامبوج و هند نسبتاً
پایین بود .تا سال ،3111این سهه به  %35/2کاهش یافت .در سال  3115تا حدی بهبود یافته
و به  %33/3رسید ،اما هنوز هه در سطح سال  0553نیست .به طور خالصه ،نابرابری درآمد در
فیلیپین نه تنها تاکنون نسبتاً باال بوده است ،بلکه در سالهای اخیر نیز بدتر شده است.
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 -4توانمندسازی زنان
فیلیپین برخی از جنبههای توانمندسازی زنان را معرفی کرده است .برای مثال ،زنان بر اسااس
تعدادی از شاخص های آموزشی بهتر از مردان عمل کردند .نسابت دختاران باساواد جاوان باه
مردان باسواد جوان (جوانان  03تا  33ساله) در سال  0551کمی بیش از  011درصد بود و در
سال  3111به  010درصد افزایش یافت .تا سال  ،3115این نسبت تقریباً  %013شد .در ساال
 ،0550نسبت ثبتنام در دبیرستان دختران به پسران حدود  013درصد بود .تا سال  ،3115به
 %001افزایش یافت .نسبت دختران به پسران در مجمو ثبتنام اولیه و ثانویه در ساال 0550
حدود  %011و در سال  %013 ،3115بود.
با این وجود فیلیپین در برخی شاخصهای کلیدی سالمت به پیشرفتهای زیادی دست نیافته
است .به عنوان مثال ،نسبت تولد با مراقب کارکنان مااهر ساالمت ،در ساال  0552حادود 32
درصد بود .ده سال بعد ،در سال  ،3112این نسبت به میزان تقریبااً  31درصاد افازایش یافتاه
است .در حالی که این روند نشاندهنده پیشرفت است ،سطح پوشش ،هناوز باا اساتانداردهای
بینالمللی باال نیست.
صندوق کودکان سازمان ملل متید گزارش میدهد که در سال  ،3113نرخ مرو و میر مادران
 321است .میانگین این شاخص برای آسیا و اقیانوس آرام به طور کلی  231مورد مرو و میار
در هر  011111تولد زنده در سال  3113بود .فیلیپین نسبت به استانداردهای منطقهای هنوز
غیرقابل قبول است.
در سال  ،0551سهه زنان در دستمزد شاغل در بخش غیر کشاورزی  %31/2درصد اسات کاه
برای منطقه به نسبت زیاد است .در سال  ،3115این درصد به  33/2درصد افزایش یافت.
 -3قابلیتهای انسانی
فیلیپین پیشرفت قابل توجهی در کاهش نرخ مرو و میر کودکاان زیار  3ساال داشاته اسات.
آمارها نشان میدهد که بیش از نیمی از این نرخ را بین سالهای  0551و  3115کااهش داده
است .در سال  ،0551نرخ مرو و میر کودکان زیر  3سال 30/3 ،باود ،در حاالی کاه در ساال
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تفاوت کمی وجود دارد .در سال  3112دادههای پیمایش جمعیات شاناختی و ساالمت نشاان
میدهد که نرخ مرو و میر کودکان زیر  3سال در مناطق روساتایی  33و در منااطق شاهری
 21است .با توجه آمار جمعیت سازمان ملل متید 3/5 ،درصاد از جمعیات فیلیپاین در ساال
 ،3113انتیار نداشتهاند که به سن  31سالگی برسند .این میزان امیاد باه زنادگی بارای یاک
کشور در حال توسعه نسبتاً پایین است.
فیلیپین در کاهش سو تغذیه پیشرفت کرده است .در اوایل دهه  ،0551درصد کودکاان زیار 3
سال کهوزن  %22/3بود .در طول سالهای  3113-3111این میازان باه  %35/3کااهش پیادا
کرده است .از این رو ،در حالی که پیشرفتهای زیادی صورت گرفته است ،درصد قابل تاوجهی
از کودکان فیلیپین هنوز از گرسنگی حاد رنج میبرند.
فیلیپین در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توساعه باه ساطوح بااالیی از ثباتناام در
مدرسه دستیافته است .در سال  ،0550نسبت ثبتنام مدارس ابتدایی  53درصد بود .باا ایان
حال تا سال  ،3110این نسبت به  53درصد کاهش پیدا کرده اسات و تاا ساال  3115باه 50
درصد رسید .تالشهایی صورت گرفته تا نسبت ثبتنام دبیرساتان از  %35در ساال  0553باه
 %30در سال  ،3115افزایش یابد .این کشور در فراهه کردن دسترسی به امکاناات بهداشاتی و
آب ساله ،بهتر از سایر کشورهای در حال توسعه منطقه است .در سال  ،0551برای  32درصاد
از جمعیت خود ،آب ساله تهیه کرد .تا سال  ،3113این نسبت به  52درصد افازایش یافات .در
حالی که  %53از جمعیت شهری از چنین دسترسی برخوردار بودند %33 ،از جمعیت روساتایی
نیز برخوردار بودند .در ساال  ،0551تنهاا  33درصاد از کال جمعیات دسترسای باه امکاناات
بهداشتی بهبود یافته داشتند .در سال  ،3113این نسبت با  31درصد افازایش ،باه  53درصاد
رسید ،شامل  30درصد از جمعیات شاهری و  53درصاد از جمعیات روساتایی کاه از چناین
دسترسی استفاده میکردند.
 -7حمایت اجتماعی
هنوز هیچ مبنایی برای پیگیری پیشرفت فیلیپین در زمینه حمایت اجتماعی وجاود نادارد .باا
این حال ،شاخص حفاظت اجتماعی برای فیلیپین  1/30است .در مقایسه با میانگین منطقهای
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( 1/23برای  20کشور که دادهها جمعآوری شدهاند) ،این امتیاز بسیار پایین است و رتبهبنادی
 33را در میان  20کشور منطقه دارد.
جدول  )1شاخص رشد فراگیر فیلیپین
بخش

امتیاز

وزن

کل

رشد اقتصادی

2

1/33

1/53

اشتغال

2

1/03

1/33

زیرساخت اقتصادی

5

1/01

1/51

فقر

3

1/01

1/31

نابرابری

3

1/01

1/31

توانمندسازی زنان

3

1/13

1/21

بهداشت و سالمت

3

1/13

1/21

آموزش

3

1/13

1/21

خدمات بهداشتی و آب

3

1213

1/31

حمایت اجتماعی

3

1/01

1/31

0/11

2/31

کل

یادداشت :در مجمو  ،امتیاز از  ،2-0به عنوان پیشرفت غیرقابل قبول اسات .امتیااز از  5-3باه
عنوان پیشرفت رضایتبخش است و امتیاز از  01-3به عنوان پیشرفت برتر است.
علی و سان ( ،)3115بر اساس تعریف رشد فراگیر «به عنوان رشدی که ناه تنهاا فرصاتهاای
اقتصادی جدید ایجاد میکند ،بلکه همچنین دسترسی برابر به فرصتهای ایجادشده برای تمام
بخشهای جامعه ،به ویژه برای فقرا تضمین میکند» روش پیشنهادی برای اندازهگیاری رشاد
فراگیر با استفاده از تابع فرصت اجتماعی ارائه میکنند که شبیه تابع رفاه اجتماعی است .آنهاا
رشد فراگیر را در مدل به عنوان فرایند رشدی تعریف میکنند که تابع فرصتهای اجتمااعی را
افزایش مایدهاد و باه دو عامال بساتگی دارد )0 :میاانگین فرصاتهاای در دساترس ماردم.
 )3چگونه این فرصتها در میان مردم توزیع میشود؛ بنابراین میور رشد فراگیر را از نتیجه به
فرصتها تغییر میدهند .علی و سان روششناسی پیشنهاد شده را در ماورد فیلیپاین باه کاار
میبرند .بدین منیور ،از پیمایش شاخص ساالنه فقار در ساال  0553و  3113اداره ملای آماار
مانیل (پایتخت فیلیپین) استفاده میکنند .این پیمایش خانوار ،مشخصات جاز باه جاز فارد را
11
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ثبت کرده است .الزامات داده برای روش پیشنهادی ،پیمایش خانوارها و ثبت مشخصات فاردی
منیصر به فرد است.
پیمایش شاخص ساالنه فقر ،اطالعات مربو به جنباههاای مختلاف رفااه را بارای  53اساتان
فیلیپین گردآوری میکند و اطالعات در مورد مشخصات جمعیتی و اقتصاادی ارائاه مایدهاد؛
وضعیت سالمت و آموزش اعضای خانواده؛ آگاهی و استفاده از روشهای برنامهریازی خاانواده؛
شرایط مسکن ،آب و خدمات بهداشتی خانوادهها؛ قابلدسترس بودن اعتباار بارای کسابوکاار
مالی خانواده و یا سرمایهگذاری ؛ درآماد و مخاارج خاانواده .در پیماایش شااخص سااالنه فقار
سالهای  0553و  3113این اطالعات را از بیش از  23/111خانوار و  051/111نفر در سراسر
فیلیپین گردآوری کردند.
عملکرد فرصت اجتماعی در رشد فراگیر را میتوان از طریق "منینای فرصات " انادازهگیاری
کرد.
شیب منینی فرصت برای بررسی اینکه گسترش فرصتها ،به طور مساوی و یا ناابرابر در باین
مردم در یک نقطه معینی از زمان توزیع شدهاند ،استفاده میشود .اگار منینای فرصات رو باه
پایین شیبدار شود ،این نشان میدهد که فرصتها به طور مسااوی در میاان جمعیات توزیاع
میشوند .برعکس ،یک منینی شیبدار رو به باال نشان میدهد که توزیع فرصتها میان ماردم
نابرابر است.
الف) دستیابی به برابری آموزشی
آموزش باعث ارتقا تیر

اجتماعی و بهبود برابری میشود .این اغلب توجیهی بارای مداخلاه

عمومی در بخش آموزش است .دو بُعد میتواند تعیین کند که آیاا نیاام آموزشای در خادمت
هدف برابری است یا نه .یکی از طریق دسترسی متوسط به آموزش توسط کودکان سن مدرسه
است .دیگری از طریق توزیاع فرصاتهاای آموزشای در میاان گاروههاای مختلاف اجتمااعی،
اقتصادی و درآمدی است .این بخش باا دسترسای باه براباری آموزشای در ساطوح ابتادایی و
متوسطه مرتبط است.
شکل  35نشان میدهد که نیام آموزش ابتدایی فیلیپین ،دسترسی گستردهای برای کودکان 5
تا  03ساله فراهه کرده است .تقریبااً  53درصاد از کودکاان سان مدرساه در ساال  3113در
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مدرسه ابتدایی حضور داشتند .با این حال ،نسبت حضور در مدرسه کودکان  02تا  03ساله در
سطح متوسطه کاهش یافته است (شکل  .)35این ناشی از فقدان عالقه شخصای ( 23درصاد)،
مقرون به صرفه ( 23درصد) و اشتغال ( 03درصد) است که شکل  33نشان داده شده است .در
سطح ابتدایی ،دلیل اصلی عدم حضور در مدرسه ،عدم عالقه شخصی اسات .کمباود عالقاه باه
نوبه خود ،از عوامل متعددی منتج میشود که دانشآموزان را به مطالعاه دلسارد مایکناد کاه
شامل برنامه درسی ناکافی ،معلمان نامناسب و کمبود ابزار یادگیری میشود .چنین عواملی تاا
حد زیادی با کیفیت آموزش ارتبا دارد.

عدم حضور در مدرسه
متوسطه

حضور در مدرسه
ابتدایی

شکل )27درصد کودکان در مدارس ابتدایی و متوسطه( 2113 ،منبع :بر اساس آمار سال  3113فیلیپین)

متوسطه
12

ابتدایی

شکل  )28دالیل حضور نداشتن در مدرسه ( 2113منبع :بر اساس آمار سال  3113فیلیپین)
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دور بودن مدرسه /نبود مدرسه
نبود وسیله حملونقل منیه
عدم استطاعت پرداخت
بیماری /ناتوانی
خانهداری
اشتغال
نبود عالقه شخصی
عالقه نداشتن به کار مدرسه
سایر موارد
پایان تیصیالت
با این وجود ،در فیلیپین در مورد تیثیر بهبود ثبتناام در مادارس ،مادار

و شاواهد مساتقیه

کمی با استفاده از اطالعات پیمایش خانوار و اطالعات مدارس وجود دارد .با این حاال ،شاواهد
متقاعد کنندهای از تیثیر آن بر نتایج یاادگیری وجاود دارد .گازارش باناک جهاانی ( )3110از
دادههای ایالتی استفاده میکند تا نشان دهد که برخی از ویژگیهای کارکنان مدرسه ،به ویاژه
معلمان ،میتواند بر میزان اتمام تیصیالت ابتدایی مدارس تیثیر بگذارد .این گازارش همچناین
نشان میدهد که میزان ایالتها در ویژگیهای کارکنان مدرسه تفاوت وجود دارد که در ارتبا
با درآمد ایالت است.
در فیلیپین ،تفاوتهای منطقهای برای حضور در مدرسه در سطوح ابتادایی و متوساطه وجاود
دارد که در جدول  01نشان داده شده است .در حالی که شکاف منطقهای برای آموزش ابتدایی
خفیفتر است ،شکاف در سطح متوسطه وسیعتر است .این نتایج همبساتگی میاان حضاور در
مدرسه و فقر در مناطق فیلیپین را نشان مایدهاد .در واقاع منااطق فقیار از قبیال بیکاول،0
ویسایاز 3و مناطق میندانائو 2حضور در مدارس روند پایینتری داشته که به زیار میاانگین ملای

1. Bicol
2. Visayas
3. Mindanao
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کاهش مییابد .از سوی دیگر ،مناطق ثروتمند مانند کاردیلریا 0بهترین عملکرد را در این زمینه
نشان میدهند.
به طور کلی ،پیشرفت تیصایلی در فیلیپاین تقریبااً باه دسترسای جهاانی در ساطح ابتادایی
دستیافته است ،اما در سطح متوسطه بسیار عقبمانده است .مانناد ساطح درآماد ،تفااوت در
دسترسی به تیصیالت ابتدایی و متوسطه در مناطق کشور بسیار زیاد است .این نشان میدهاد
که زمینه برای بهبود آموزش و پرورش ابتدایی و متوساطه در منااطقی کاه عقابماناده اسات
وجود دارد.
جدول  )11درصد دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه فیلیپین2113 ،
مناطق

ابتدایی

متوسطه

ایلیکو

53

55/3

دره کاراگان

53/3

53/0

لوزون مرکزی

55/5

50/3

لوزون جنوبی

53/5

53/3

بیکول

53/3

52/3

ویسایاس غربی

53/3

53/2

ویسایاس مرکزی

53/3

51/3

ویسایاس شرقی

53/3

33/5

میندانائوی غربی

52/0

32/5

میندانائوی شمالی

53/0

53/3

میندانائوی جنوبی

53/3

51

میندانائوی مرکزی

51/5

33/3

منطقه ملی پایتخت

55/3

33

منطقه اداری کوردیلرال

55/3

55

منطقه مستقل مسلمان میندانائو

33/3

30

کاراگا

53/5

53/5

کل فیلیپین

53/3

53/3
(آمار فیلیپین ،سال )3113

شکل  35منینی فرصت را در طول دوره  3113-0553ارائه میدهد .در این مورد ،فرصاتهاا
ازلیاظ دسترسی به آموزش ابتدایی و متوسطه مورد ارزیابی قرار میگیرند .در ایان منینایهاا
13
1. Cordillera

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمي ايراني پيشرفت

دو مورد وجود دارد .اول ،هنگامیکه کل جمعیت پوشش داده میشاود (یعنای یاک متغیار در
میور افقی  ،)011منینی فرصت با میانگین دسترسی به آموزش ابتدایی (یا متوسطه) در میان
کودکان  5تا  03ساله (یا  03-02سال) .از این رو ،دسترسی به آموزش ابتدایی توسط کودکان
 5تا  03ساله در سال  0553به طور متوسط  53/5درصد باود کاه در ساال  3113باه میازان
 53/3درصد افزایش یافت .به طور مشابه 52/3 ،درصد از کودکان بین  02تا  03سااله در یاک
مدرسه متوسطه در فیلیپین در سال  0553حضاور یافتناد؛ و میازان مرباو باه آن در ساال
 3113به میزان  53/3درصد بود .این نتاایج را مایتاوان از تغییار در جهات منینای فرصات
مشاهده کرد .با این وجود ،تغییرات در هر دو سطح تیصیلی طی یک دوره  3سااله ،مخصوصااً
در سطح متوسطه ،بسیار که است.
دوم ،در راستای دسترسی به آموزش و پرورش ،کودکاان در انتهاای توزیاع درآماد ،دسترسای
کمتری به تیصیالت ابتدایی و متوسطه دارند .چناین ناابرابری را مایتاوان از شاکل منینای
فرصت برای هر دو سطح تیصیلی نشان داد که شیب رو به باال را نشان میدهد.

شکل  )21نمودار منحنی فرصت برای دسترسی به تحصیالت ابتدایی فیلیپین (( )1118 -2113آمار فیلیپین،
سالهای  0553و )3113

از شکل  35روشن است که متوسط فرصت در دوره ابتدایی طای دوره  3113-0553در میاان
کودکان  5تا  03ساله گسترش یافته است.
17

رشد اقتصادی در الگوی اسالمي ايراني پيشرفت

نمودار  ،21گسترش متوسط فرصت در آموزش متوسطه در میان کودکان  02تا  03ساله باین
سالهای  0553تا  3113را نشان میدهد .تغییر در منینی فرصت برای خانوارهایی که درآمد
باالتری دارند بیشتر از کسانی است که درآمد کمتر دارند .به این معنی کاه آماوزش متوساطه
توسط خانوادههای ثروتمند بیشتر از افراد فقیر استفاده میشود.
جدول  )11شاخص فرصت برای دسترسی به تحصیالت ابتدایی و متوسطه فیلیپین ()1118-2113
سهم جمعیت

متوسطه

ابتدایی
1118

2113

1118

2113

11

81/41

81/88

74/33

74/14

21

11/37

11/31

77/21

77/73

41

11/78

12/71

71/77

61/78

31

12/76

14/77

61/74

62/13

71

14/41

13/23

64/64

67/16

61

14/11

13/16

67/71

67/16

71

13/32

17/41

67/44

68/78

81

13/11

17/81

61/14

71/66

11

17/46

16/16

71/22

72/84

111

17/77

16/31

74/33

73/82

شاخص فرصت

14/21

13/17

63/26

67/36

شاخص برابری فرصت

1/17

1/17

1/87

1/87

اظهارنظر

برابر نیست

برابر نیست

برابر نیست

برابر نیست

(آمار فیلیپین ،سالهای  0553و )3113

متوسط دسترسی به آموزش متوسطه (درصد)
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شکل  )41نمودار منحنی فرصت برای دسترسی به تحصیالت متوسطه در فیلیپین (( )1118-2113آمار
فیلیپین ،سالهای  0553و )3113

ب) دسترسی به خدمات بهداشتی و ارزش خدمات بهداشتی

جدول  03دسترسی به خدمات بهداشتی در فیلیپین را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد کاه
در سالهای  0553تا  3113حدود  33تا  33درصد افاراد بیماار در یکای از مراکاز بهداشاتی
درمانی موجود ،مانناد بیمارساتان دولتای ،بیمارساتان خصوصای ،کلینیاک خصوصای ،واحاد
بهداشت روستایی ( ،)RHUایستگاه بهداشتی بارانگای ( ،)BHSیا سایر امکانات بهداشتی تیات
درمان بودهاند .عالوه بر این ،خدمات بهداشتی در فیلیپین ناعادالنه به نیار مایرساد ،باه ایان
معنی که آنها عمدتاً توسط کسانی استفاده میشود کاه در بااالی توزیاع درآماد هساتند .ایان
منینی فرصت شیبدار در شکل  20نشان داده شده است.
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جدول  )12شاخص فرصت برای دسترسی به امکانات بهداشتی در میان افراد بیمار فیلیپین (-2113
)1118
سهه جمعیت
01
31
21
31
31
31
51
31
51
011
شاخص فرصت
شاخص برابری فرصت
اظهارنیر

0553
25/23
25/03
23/05
25/25
31/31
30/23
33/35
32/32
33/03
33/31
31/52
1/51
برابر نیست

3113
21/31
22/25
23/15
23/30
23/13
23/33
25/35
30/35
33/33
33/20
23/00
1/33
برابر نیست

میخذ :آمار فیلیپین ،سالهای  0553و .3113

شکل  )41نمودار منحنی فرصت برای دسترسی به امکانات بهداشتی فیلیپین (( )1118-2113آمار فیلیپین،
سالهای  0553و )3113

جدول  02و جدول  03نشان میدهد انوا مختلفی از امکانات بهداشتی که توسط افاراد بیماار
طی سالهای  0553تا  3113مورد استفاده قرار گرفته است .خدمات مراکز بهداشتی و درمانی
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مختلف درآمدی مورد استفاده قرار گرفته است .اما انتیار مایرود کیفیات خادمات بهداشاتی
بسیار متفاوت باشد .احتمال دارد مؤسسات بهداشتی که خدمات بهتر ارائاه مایدهناد ،عمادتاً
توسط افراد ثروتمند استفاده شود .انتیار میرود چنین مراکز بهداشتی منینی فرصتی را نشان
دهد که دامنه را به سمت باال میکشد.
خدمات بهداشتی ارائه شده توسط کلینیکهای خصوصی ،طی سالهای ( 0553-3113جدول
 )02به وسیله بخش وسیع جامعه مورد استفاده قرار مایگیرناد .یاک نتیجاه مشاابه در ماورد
بیمارستان خصوصی وجود دارد .همانطور که در شکل  23نشان داده شده است .دسترسی باه
بیمارستان های خصوصی در میان گروههای درآمدی مختلف کاهش یافته است و برای افارادی
که در انتهای منینی قرار دارند ،بیشتر اسات .در مقایساه باا تساهیالت بهداشاتی خصوصای،
بیمارستانهای دولتی بیشتر توسط مردم استفاده میشوند :در جدول  ،02ارزش خدمات ارائاه
شده برای بیمارستانهای دولتی بسیار بیشتر از بیمارستانها و کلینیکهاای خصوصای اسات.
عالوه بر این ،فقیران فیلیپینی اغلاب بیمارساتانهاای دولتای را تارجیح مایدهناد تاا مراکاز
خصوصی .متیسفانه ،کیفیت مراقبتهای بهداشاتی در بیمارساتانهاای دولتای در مقایساه باا
امکانااات خصوصاای ،بساایار مااؤثر اساات .سااهه بزرگاای از بودجااه دولاات باارای بهداشاات در
بیمارستانهای دولتی صرف میشود.
جدول  )14شاخص فرصت برای دسترسی به بیمارستانها و کلینیکها1118-2113 ،
سهه جمعیت
01
31
21
31
31
31
51
31
51
011
شاخص

بیمارستان دولتی
3113
0553
30/33
03/33
32
03/52
33/33
31/05
33/53
31/30
33/33
31/53
35/12
30/13
35/12
30/32
35/30
30/13
33/52
31/33
33/03
31/33
33/31
31/03

بیمارستان خصوصی
3113
0553
3/3
3/30
3/33
3/33
3/53
5/13
3/35
5/55
5/12
3/21
5/33
3/53
3/33
01/35
01/32
00/33
03/01
02/33
03/31
03/23
3/25
5/33

کلینیک خصوصی
3113
0553
3/53
02/31
01/55
03/33
03/33
03/15
02/33
03/35
03/03
03/23
03/33
05/55
03/31
30/33
31/33
32/32
33/30
33/13
33/03
35/13
03/30
05/33
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فرصت
شاخص
برابری فرصت
اظهارنیر

1/55

1/53

1/33

1/33

1/53

1/33

برابر نیست

برابر نیست

برابر نیست

برابر نیست

برابر نیست

برابر نیست

( آمار فیلیپین ،سالهای  0553و )3113
جدول  )13شاخص فرصت دسترسی به مراکز بهداشت روستایی و مراکز بهداشت بارانگای-2113 ،
1118
سهم جمعیت

واحد بهداشت روستایی

ایستگاه سالمت بارانگای

1118

2113

1118

2113

11

25/3

31/22

30/31

23/31

21

25/01

23/33

31/33

22/13

41

25/33

23/30

31/13

20/02

31

23/53

23/33

03/53

35/35

71

23/53

23/35

03/01

33/23

61

22/32

22/33

05/33

35/03

71

20/51

20/33

03/15

33/33

81

35/55

35/35

03/53

32/51

11

35/53

35/35

02/51

33/13

111

33/53

33/53

03/35

31/13

شاخص فرصت

22/35

22/23

05/25

35/33

شاخص برابری فرصت

0/20

0/21

0/25

0/23

اظهارنظر

برابر

برابر

برابر

برابر

(آمار فیلیپین ،سالهای  0553و )3113
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شکل  )42نمودار منحنی فرصت برای دسترسی به بیمارستان خصوصی در فیلیپین( 1118-2113 ،آمار
فیلیپین ،سالهای  0553و )3113

خدمات بهداشت عمومی عمدتاً توسط افرادی مورد استفاده قرار مایگیرناد کاه نمایتوانناد از
خدمات بهداشتی خصوصی استفاده کنند .در مقایسه با تسهیالت دولتی ،امکانات خصوصای در
تمام جنبه های کیفیت ،از قبیل مراقبت ،تسهیالت ،کارکناان ،پزشاکی و راحتای ،برتار اسات.
امکانات دولتی به دلیل فقدان هزینه درمان ،داروها و لوازم ارزانتر و انعطافپذیری در پرداخت
صورتیسابهای بهداشتی ،فقرا از آن استقبال میکنند.
بنابراین انتیار میرود امکانات بهداشتی دولتی بیشتر توسط افاراد پاایینتار در توزیاع درآماد
استفاده شود .این در منینی فرصتهای پایین و شیبدار مشهود است ،همانطور که در شاکل
 23نشان داده شده است .افزون بر این ،منینی فرصت در طول دوره  0553-3113با افازایش
بیشتر در انتهای توزیع تغییر می کند .به همین دلیل است که مردم فقیر از خادمات بهداشاتی
ارائه شده توسط مراکز دولتی استفاده میکنند .هر چند خادمات بهداشاتی کاه کیفیات ارائاه
میدهند (بانک جهانی  .)3110تشخیص بیماری ضعیف است و در نتیجه بازدیدها مکرر اسات.
داروها و لوازم پایینتر هستند و بهندرت در دسترس هستند .کارکنان غالباً غایاب هساتند ،باه
ویژه در مناطق روستایی و به نیر نمیرسد که مهارتهای پزشاکی الزم داشاته باشاند .مادت
زمان انتیار طوالنی است.
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شکل  )44نمودار منحنی فرصت برای دسترسی به مراکز درمانی دولتی در فیلیپین( 1118-2113 ،آمار
فیلیپین ،سالهای  0553و )3113

الزم به ذکر است که مراکز درمانی دولتی خدمات بهداشتی پیشگیرانه و درمان بیماریهاا نیاز
ارائه میدهند .با وجود دسترسی به این امکانات اولیه ،شمار قابل توجهی از فیلیپینیهاا هناوز
ترجیح میدهند درمان در بیمارستانهاای دولتای و کلینیاکهاا انجاام دهناد (علای و ساان،
.)3115
تجربه ازبکستان
بررسی تجربه رشد فراگیر در ازبکستان
 -1رشد ،اشتغال و زیرساختهای اقتصادی
ازبکستان ازلیاظ اقتصادی خوب عمل کرده است .طی سالهای اولیه گذار از اقتصااد شاوروی،
سالهای  0553-0551نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به طور متوسط  %-3/3بود .تنهاا
در سال  0555رشد سرانه خود را مثبات نشاان داد و طای ساالهاای  0553تاا  ،3111نارخ
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متوسط رشد سرانه آن تنها  %0/3بود .این نرخ در سالهای  3115-3110به  %3افزایش یافات
و در سال  3115به میزان  %5/5رسید .در سال  ،3113نرخ رشد ازبکستان هناوز  %5/3باود و
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در سال  %3/3 ،3115شد .از اینرو ،ازبکستان نسبت به جریان بیران اقتصادی جهاانی خیلای
خوب عمل کرده است.
این کشور بازسازی اقتصادی را تجربه کرده است .در سال  ،0551ارزش کشاورزی ازبکستان به
عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی ،حدود  22درصد بود و در سال  23/3 ،3111درصد شد.
با این حال تا سال  3113این سهه به  30/3درصد کاهش پیدا کرد .صنعت ،مسیر یو شاکل را
تجربه کرده است .در سال  ،0551سهه آن از تولید ناخالص داخلی  22درصد بود ،اما در ساال
 3111پس از گذار دهه  ،0551به حدود  32درصاد کااهش پیادا کارد .ساپس ،ارزشافازوده
صنعت افزایش یافت و در سال  3113حدود  20درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد .باه
عنوان بخشی از این روند ،ارزشافزوده تولید صنعتی با بهباود انادکی از  %5/3تولیاد ناخاالص
داخلی در سال  3111به  %03/0در سال  3113رساند .در کل دوره  0551تا  ،3113خادمات
سهه خود را از تولید ناخالص داخلی افزایش داد و از حدود  23درصد در سال  0551به حدود
 33درصد در سال  3113رسید.
با توجه به کمبود دادههای قابلمقایسه بینالمللی ،قضاوت در مورد اینکه آیاا بهباود اقتصاادی
ازبکستان و رشد اقتصادی اخیر به دستاوردهای اشتغال مولد منجر شاده اسات ،دشاوار اسات.
آمار مربو به سهه کارگران شاغل در صنعت طی سالهای  0555-0553نشان مایدهاد کاه
بین میدوده  %05/0تا  %05/3است .ایان ساهه از ساال  3111افازایش یافتاه و ساهه تولیاد
صنعتی در تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است .با این حاال ،ازآنجااییکاه بخاشهاایی از
صنعت که در حال رشد بودهاند سرمایهبر بوده است ،این سهه به میزان قابال تاوجهی افازایش
نداشته است .با این وجود ،آمار  05درصدی در اواخر دهه  0551نشان میدهد کاه ازبکساتان
حداقل در کنار هند ( 31درصد) و اندونزی ( 03درصد) ،ازلیاظ سطوح اشاتغال صانعتی قارار
دارد.
اطالعات مربو به دستاوردهای ازبکستان در گسترش دسترسی جمعیات باه زیرسااختهاای
اقتصادی کمیاب است .آمار آژانس بینالمللی انرژی در ساال  3111نشاان داد کاه حادود 30
درصد از مردم دسترسی به برق دارند .اگرچه این درصد در سالهای بعد افازایش یافتاه اسات،
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اما اطالعاتی برای تائید این روند وجود ندارد .با این حال ،میزان برقرسانی بهاحتمال زیاد بیش
از فیلیپین است که در سال  3113میزان دسترسی  %33را ثبت کرده است.
ازبکستان در گسترش دادن دسترسی مردم به فناوری اطالعات و ارتباطات موفق بوده است .در
سال  ،3111مشتر

تلفن همراه  1/3در هر  011نفر وجود داشات .اماا در ساال  ،3113ایان

نسبت تا نزدیک  35درصد افزایش یافته است.
 -2فقر و نابرابری
اطالعات بینالمللی قابل مقایسه در مورد فقر در ازبکستان کمیاب است .آمار توسعه جهاانی در
بانک جهانی نشان میدهد که طبق خط فقر ملی ،انتشار فقر در سال  35/3 ،3111درصد بود.
با این حال ،مطالعه خود بانک جهانی در مورد فقر نشاان داد کاه در ساالهاای 3110-3111
انتشار فقر  %20/3بود .برآوردهای دولت نیز اشاره کرد که کاهش انتشار فقر در سال  3113باه
حدود  33درصد میرسد .به طور کلی فقر در مناطق شهری سریعتر از مناطق روستایی کاهش
یافته است .در مناطق روستایی ،انتشار فقر از حدود  23درصد در سال  3110-3111به حدود
 21درصد در سال  3113کاهش یافته است .در منااطق شاهری ،انتشاار فقار در ایان ساال از
حدود  33درصد به حدود  03درصد کاهش یافت.
تخمین بانک جهانی از فقر بر اساس خط فقر بینالمللی  3دالر در روز ،نشان داد که حدود 55
درصد از جمعیت ازبکستان در ساال  ،3112فقیار هساتند .فقار گساترده ازبکساتان را نشاان
میدهد.
ازبکستان پیشرفتهایی در زمینه کاهش نابرابری داشته است .در ساال  0553ضاریب جینای
 33/3بود .در سال  ،3112به  23/5کاهش یافت .همانطور ،در حالی که سهه مخارج برای 31
درصد فقیرترین جمعیت در ساال  0553حادود  %33باود ،در ساال  3112باه بایش از %23
افزایش یافت که بهبود چشمگیری را نشان میدهد.
 -4توانمندسازی زنان
ازبکستان نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه ،تالش زیادی برای توانمندسازی زناان داشاته
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درصد شد .نسبت زن به مرد در ثبتنام دبیرستان  50/3در سال  0550بود اما در ساال 3115
به  53/3درصد افزایش یافت .به همین ترتیب ،نسبت دختران باه پساران در هار دو ثباتناام
ابتدایی و متوسطه در سال  %55/5 ،3115شد.
ازبکستان نیز سطوح باالیی از توانمندسازی زنان را در دسترسی باه خادمات بهداشاتی حفا
کرده است .در سال  ،0553درصد تولدها با مراقبت کارکنان ماهر سالمت 55/3 ،درصاد باود و
در سال  ،3113این درصد تا  55/5درصد افزایش یافته است .آمار نرخ مرو و میار ماادران باا
چنین سطوح باالیی از دسترسی به خدمات پزشکی سازگار است .صندوق کودکان سازمان ملل
متید تخمین میزند که در سال  ،3113نرخ مرو و میر مادران در ازبکستان  33ماورد مارو
در هر  011111تولد زنده است.
ازبکستان سهه نسبتاً باالی زنان را در دستمزد شاغل در بخاش غیرکشااورزی را حفا کارده
است ،اگرچه از اوایل دهه  0551میزان پیشرفت سکوالر در سطوحی از دساتاورد کمتار شاده
است .در سال  0551این سهه  %33/5بود .در ساال  %30/5 ،3111و در ساال %25/3 ،3113
شد که اندکی کمتر از فیلیپین است.
 -3قابلیتهای انسانی
پس از شرو گذار ،ازبکستان سطوح باالیی از توسعه انسانی را باه دسات آورده اسات .باا ایان
حال ،در برخی زمینهها به پیشرفت ادامه داده است و در سایر زمینههاا ،پیشارفت چشامگیری
نداشته است.
در سال  ،0551نرخ مرو و میر کودکان زیر  3سال به میزان  52/5مورد مارو و میار در هار
 0111تولد زنده بود .در سال  ،3111این نرخ به  33/2و در سال  3115به  31/3پاایین آورده
شد .در حالی که این رکورد قطعاً پیشرفت را نشان میدهد ،پیشرفت سریع نیست .انادونزی از
سطح باالتری از پیشرفت برخوردار بوده است .با این حال ،قابل توجه است کاه پیشارفتهاای
اضافی بهتدریج سختتر میشود ،به طوری که نرخ مرو و میر زیر  3سال پاایین آماده اسات.
آنچه در ازبکستان امیدبخش است این است که شکاف بین نرخ مرو و میر کودکان زیر  3سال
روستایی و شهری گسترش نیافته است.
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بر اساس آمار جمعیتای ساازمان ملال %01/5 ،از جمعیات ازبکساتان در ساال  3113انتیاار
نداشتند که به سن  31سالگی برسند .در حالی که این درصد کمتر ازآنچاه در کاامبوج (03/3
درصد) و هند ( 03/3درصد) است ،هنوز هه بیشتر از درصد فیلیپین است ( 5/3درصد) .به نیر
میرسد ازبکستان ساطوح پاایینی از ساو تغذیه و نااتوانی را باه دسات آورده اسات .در طاول
سالهای  ،3113-3112یونیسف گزارش میدهد که تنهاا  3درصاد از کودکاان زیار  3ساال،
کهوزن هستند .در حالی که دادههای قابلمقایسه برای دوره ابتدایی در دسترس نیساتند ،ایان
سطح در دهه  3111بسیار پایینتر از هر یک از پنج کشور دیگر در این نمونه است.
ازبکستان بهخوبی در زمینه شاخصهای آموزشی عمال کارده اسات .در ساال  ،0550نسابت
ثبتنام مدارس ابتدایی  %53/3ثبت شد .تا سال  ،3115این نسبت باه  %50رساید .ازبکساتان
موفقیتهای خاوبی در ساطح دبیرساتان دارد .در ساال ( 3115تنهاا ساالی کاه اطالعاات در
دسترس است) ،نسبت ثبتنام دبیرساتان  %50/5باود .ایان کشاور بااالترین دساتاورد را بعاد
اندونزی ،در سال  3115به  35/3درصد ثبتنام رسانده است.
ازبکستان دهه  0551را با سطوح باالیی از دسترسی مردم به آب ساله و یا امکانات بهداشاتی،
شرو کرده است .در سال  51 ،0551درصد از جمعیت دسترسای باه مناابع آب داشاتند (33
درصد جمعیت روستایی و  55درصد جمعیت شهری) .در سال  ،3113ازبکستان به میازان 33
درصد کاهش پیدا کرده است ،زیرا درصد جمعیت روستایی باا چناین دسترسای ،ساه درصاد
کاهش یافته است .در ساال  52 ،0551درصاد از جمعیات ازبکساتان دسترسای باه امکاناات
بهداشتی داشتند ( 50درصد جمعیت روستایی و  55درصد جمعیت شاهری) .تاا ساال ،3113
درصد دسترسی کل جمعیت ازبکستان به  53درصد رسید ،زیرا دسترسی جمعیت روستایی تاا
 3درصد افزایش یافت.
 -7حمایت اجتماعی
شاخص حمایت اجتماعی ازبکستان  1/35است .پیشرفت ازبکستان در زمینه حمایت اجتمااعی
در مقایسه با میانگین منطقهای ( 1/23برای  20کشور که دادهها جمعآوری شدهاند) این نماره
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قرقیزستان اندکی باالتر هستند ،اما امتیاز ازبکستان در میان این نمونه از شش کشور بااالترین
است (مک کینلی.)23 :3101 ،
جدول  )17شاخص رشد فراگیر ازبکستان
بخش
رشد اقتصادی
اشتغال
زیرساخت اقتصادی
فقر
نابرابری
توانمندسازی زنان
بهداشت و سالمت
آموزش
خدمات بهداشتی و آب
حمایت اجتماعی
کل

امتیاز
5
3
3
3
3
3
5
5
3
3

وزن
1/33
1/03
1/01
1/01
1/01
1/13
1/13
1/13
1/13
1/01
0/11

کل
0/53
1/51
1/31
1/31
1/31
1/31
1/23
1/23
1/33
1/31
3/31

یادداشت :در مجمو  ،امتیاز از  2-0به عنوان پیشرفت غیرقابل قبول اسات .امتیااز از  5-3باه
عنوان پیشرفت رضایتبخش است و امتیاز از  01-3به عنوان پیشرفت برتر است.
تجربه برزیل
رشد فقرزدا در برزیل
رشد اقتصادی برزیل در دو دهه  0531و  0551سریع بود .در طاول ایان دوره بهارهوری کال
عوامل تولید به میزان قابل توجهی افزایش یافت و نرخهای رشد باالیی را سبب شد .با نرخهای
رشد باالی دهه  ،0551میزان فقر شدید در برزیل تقریباً به نصف کاهش یافات و از  33درصاد
به  23درصد جمعیت رسید .از سال  0531تا  0531تولید ناخالص سرانه از  3111دالر جهش
کرد .از سال  0531یک دهه رکود تورمی با نرخهای تورم باال ادامه یافت ،به شکلی کاه درآماد
سرانه سال  0551باالتر از درآمد سرانه سال  0531نبود .در اوایل دهه  0531فقرا با توجاه باه
ویژگیهای آموزشی و شرایط بازار کار قابل شناسایی بودند.
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در سال  ،0553برنامه تثبیت اقتصادی ،برنامههای خصوصیسازی ،مقرراتزدایای و آزادساازی
تجاری به اجرا درآمد که تورم را پایین به دنبال آورد ،اما منجر به وقو نارخهاای رشاد نسابتاً
پایینی شد که تا اوایل دهه  3111ادامه یافتند.
تجزیه تغییرات فقر به رشد اقتصادی و نابرابری از روش دات و راولیون ( )3113نشان میدهاد
که تقریباً تمامی کاهش فقر برزیل ناشی مؤلفه رشد است و اثر باز توزیع ،ناچیز باوده اسات .از
سال  0531تا  ،3111رشد جمعیت ،افزایش مشارکت نیروی کار و افزایش سرمایهباری تولیاد،
عوامل اصلی رشد بودهاند.
آموزش دبیرستانی و دانشگاهی از عوامل تعیینکننده رشد فقرزدا و آماوزش دانشاگاهی عامال
تعیینکننده رشاد باوده اسات .در اواخار دهاه  ،0551باه واساطه پیشارفتهاای آموزشای و
زیرساختی و همچنین در نتیجه پرداخت مقارریهاای بیکااری ،بیماهای و دیگار برناماههاای
اجتماعی به فقرا ،از شدت فقر کاسته شد .همبستگی به لیاظ آماری معنیدار است و این بدان
معنی است که فاصله زیادی تا رهایی از فقر باقیمانده است .سیاستها در راستای بهبود کمی و
کیفی آموزش نشان از آگاهی دولت برزیل از ارتبا بین توسعه سرمایه انساانی و کااهش فقار
دارند .با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه نرخهای ثبتنام در مقطع متوسطه ،برخای
چالشهای اساسی کماکان باقیمانده اند .نابرابریهای آموزشی کماکان با مؤلفاههاای ناژادی و
منطقهای در ارتبا اند .نابرابری منطقهای خدمات آموزشی مشکل جدی اسات و ضاعیفتارین
مدارس در فقیرترین مناطق شهری واقع شدهاند .رفع کاساتیهاا و تماایزات شادید در زمیناه
منابع سرمایه انسانی در برزیل نیازمند توجه بیشتر به اصالح سیاساتهاا و اعماال هدفمنادی
جغرافیایی و درآمدی است.
تجربه برزیل در رشد فراگیر
استوارت ،)3100( 0در مقالهای با عنوان «ایجاد رشد فراگیر :درسهاایی از کشاورها و پیشاینه
رشد فراگیر» ،به بررسی سه منطقه متفاوت ازنیر جغرافیایی میپردازد (آمریکای التین ،آسایا،
آفریقا) که در مراحل مختلف توسعه قرار دارند (غنا به عنوان کشاور درآماد پاایین ،ویتناام باه
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عنوان کشوری که از درآمد پایین به درآمد متوسط رسیده است ،برزیل به عنوان کشور درآماد
متوسط هستند) .وی کشورهایی را انتخاب کرده و مورد مطالعه موردی قرار میدهد که دولات
به طور فعال تالش کرده تا نابرابری را کاهش دهد .نخسات برزیال ،باین ساالهاای  3112تاا
 ،3101هه زمان با متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه  ،3/0کاهش ضاریب جینای  %3را
داشته است ،تعداد افراد به شدت فقیر را تا نصف تقلیل دادهاند .بهعبارتدیگر به نیر مایرساد
برزیل به رشد فراگیر دستیافته است .کشوری که ازلیاظ اقتصادی راکد بوده و یکی از بدترین
توزیع درآمد را در جهان داشته است .چه اتفاقی افتاده است؟ در دهه قبل ،طرح کااهش تاورم
باال را اتخاذ کردند .عالوه بر این ،دولت اقداماتی را برای پیگیری فقرا ،افراد سالخورده و معلاول
انجام داده است .دولت نیز اطمینان حاصل کرده کاه قاادر باه جماعآوری مالیاات اسات .ایان
افزایش در جمعآوری مالیات ،اجازه افزایش انتقاالت به افراد آسیبپذیر را میدهد ،ماادامیکاه
نوآوری مالی یعنی اعتبار بتواند به مردم دریافت کننده این انتقاالت گسترش یابد کاه باهنوباه
خود میلیونها نفر را وارد بازار میکند .بزروترین طرح مربو به حقوق بازنشستگی است کاه
بعدها این طرح شامل خانوارهایی با درآمد پائین و کارگران روستایی شد .برنامه بولساا فاامیال

0

ایجاد شده در سال  ،3112طرح انتقال بسیار مهمی بود که برنامههای قبلی آموزش ،بهداشات
و انرژی را آورده است و تا سال  3115به  03/3میلیون خانوار یا حادود یاکچهاارم جمعیات
گسترش یافته است .خانوارها را بر اساس درآمد خود اظهاری هدف قارار داده و هار مااه 003
دالر به خانوادهها پرداخت شده ،مشرو به اینکه آنها بچههایشان را باه مدرساه فرساتاده و از
خدمات مراقبت بهداشتی استفاده کنند .یافتههای فریرا و همکاران )3115( 3نشاان مایدهناد
که در ایالتهایی با شرایط بهداشت اولیه باالتر ،کشش فقر نسبت به رشد به طور قابل تاوجهی
باالتر بوده است .لستیت و لوپز کالوا ،)3101( 2مطرح میکنند که آموزش عامال اصالی بارای
کاهش نابرابری در برزیل بوده است .ماتوس داس سانتوس )3101( 3در پاسخ به این سؤال کاه

1. The Bolsa Familia programme
2. Ferreira et al
3. Lustig and Lopez-Calva
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آیا این رشد فراگیر میتواند بادوام باشد ،میگوید که با هدفمند کردن بهتار انتقاال پاول نقاد،
اصالح مالیات و سیسته مخارج عمومی میتواند بادوام باشد (استوارت.)3100 ،
جدول  )16مقایسه سیاستهای رشد فقرزدا و رشد فراگیر در برزیل
سیاستهای رشد فقرزدا
رشد اقتصادی و کاهش فقر در دو دهه  0531و
0551
برنامه تثبیت اقتصادی
برنامههای خصوصیسازی ،مقررات زدایی و
آزادسازی تجاری
آموزش دبیرستانی و دانشگاهی

سیاستهای رشد فراگیر
رشد اقتصادی
کاهش فقر و نابرابری درآمد
حمایت اجتماعی
برنامه بولسا فامیال
ارتقا قابلیت انسانی

تجربه ویتنام
تجربه رشد فقرزدا در ویتنام
در دهه  0551ویتنام رشد همهجانبه سریعی را با اثربخشی قابل توجه در کااهش فقار ،بادون
گسترش شدید نابرابری به دست آورد .نرخ سرشمار فقر 33/0 -درصد در اوایال دهاه  0551و
 33/5درصد در سال  -3111تا انتهای سال  3113به کمتر از  33درصد کاهش یافت.
رشد و کاهش فقر سریع ویتنام حاصل عوامل برونزا و سه دسته سیاست اسات ،سیاساتهاای
مرتبط با کمیت و کیفیت اشتغالزایی ،سیاستهای ساختاری و کاالن اقتصاادی کاه باه ویاژه
برای رشد همهجانبه اهمیت دارند و سیاستهای مرتبط با مخارج عمومی که کاالهای عماومی
را در کنار پرداختهای هدفمند انتقالی برای گروههای خاصی از خانوارها فراهه میآورند.
سه عامل به طور معنیداری بر کمیت و کیفیت اشتغالزایی در ویتنام مؤثر باوده اسات ،عامال
اول اصالحات ارضی ،همراه با آزادسازی تجاری قهوه و برنج و رونق بازار جهانی قهاوه باود کاه
کارگران غیرماهر نواحی روستایی را منتفع ساخت .عامل دوم ،گذار ساختاری اقتصاد هماراه باا
رشد مولدتر بخش کشاورزی و رشد پرشتاب بخاشهاای غیرکشااورزی باود .در انتهاای دهاه
 0551بخشهای غیرکشاورزی اقدام به جذب نیروی کار آزاد شاده از بخاش کشااورزی کارده
بودند .سومین عامل ،اصالحات اقتصادی و سازمانی و به ویژه ایجاد چارچوب جدید قانونی برای
111

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمي ايراني پيشرفت

کارآفرینان خصوصی بود که ظهور بخش خصوصی قابل اتکا و جا به جایی نیروی کار از بخش
رسمی صنعت و خدمات را تسهیل کرد.
تجربه کشور چین و دیگر اقتصادهای پررونق آسیایی ،نگرش متفاوتی در رهبران ویتناام ایجااد
کرد :رشد پایدار در اقتصاد بازاری مبتنی بر برونگرایی است .رشد همراه با برابری امکاانپاذیر
بوده و اقتصاد بازار لزوماً به استثمار و فقر نمیانجامد.
ارتقای بهداشت عمومی یکی از مؤلفههای مهه رشد و استراتژی کاهش فقر ویتنام باوده و ایان
کشور در این زمینه نسبت به کشورهای با سطح توسعه مشابه ،به طور کلی بهتار عمال کارده
است .کاهش رشد جمعیت از متوسط ساالنه  3/3درصدی در اوایل دهه  0531باه  0/3درصاد
در اواخر دهه  0551بود .در سال  0533دولت ویتنام به طاور رسامی سیاسات دو فرزنادی را
اعالم کرد .سهه کل مخارج عمومی اجرای برنامه تنییه خانوار از هزینههای بهداشت عماومی،
از  2/3درصد در سال  0553به  01/3درصد در سال  0555افزایش یافت.
از زمان شرو اصالحات نوسازی ،سه مرحله رشد را میتوان از هه متمایز کرد :مشخصه اصالی
مرحله اول ( )0533-50صادرات باالی میصوالت کشاورزی و مواد خام است .حتی با وجود دو
برابر شدن سهه صادرات کاالهای صنعتی در مرحلاه دوم رشاد ( ،)0553-55ساهه صانعت و
اشتغال صنعتی دیگر به شرایط اولیه خود بازنگشت .اما از سال  0553این الگو شرو به تغییار
کرد و با افزایش سهه صنعت از تولید ناخالص داخلی ،اشتغال بیشتری ایجاد شد و سهه کاالی
صنعتی نیز در صادرات کل به میزان قابل توجه ای افزایش یافت.
اثر رشد قوی کشاورزی بر کاهش فقر در جنوب ویتنام نسبت به شمال بیشتر باود .بارای ایان
رخداد سه دلیل مطرح شده است .اول اینکه ،جنوب به بخش کشاورزی جنبه تجاری داده باود.
در سال  0553بیش از نیمی از میصوالت کشاورزی در جنوب در معارض داد و ساتد باازاری
قرار میگرفتند که ایان نسابت در شامال تنهاا باه یاکساوم مایرساید .جناوب ایان جنباه
تجاریسازی میصوالت کشاورزی را تا سال  3113ادامه داد ،اما شامال در ایان زمیناه مانناد
جنوب پیش نرفت .دوم اینکه مناطق جنوبی تولیدکننده برنج مازاد -باه ویاژه کراناه مرکازی
جنوب ،جنوب شرقی و دلتای رودخانه مکونت -از قیماتهاای بااالتر بارنج منتفاع شادند در
صورتی که مناطق شمالی که با کسری برنج مواجه بودند از افزایش قیمت بارنج زیاان کردناد.
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سوم این که اثر افزایش قیمت برنج بر فقرا مبهه است؛ از یاک طارف درآماد تولیدکننادگان را
افزایش داد و از طرف دیگر هزینه مههترین غذای مصارفی فقارا را بااال بارد .بارای بسایاری از
خانوارهای جنوبی که در تولید برنج متخصص شده بودند ،منافع خالص باالتر بود.
اقدامات سیاستی تشویق کننده تمرکز سرمایهگذاری در سه ناحیه باه مثاباه قطابهاای رشاد
منطقهای ،اثر مثبت قابل توجهای بر رشد صنعتی و توسعه بخش خصوصای در ویتناام داشات.
این سه قطب که در نواحی اطراف هانوی ،دانانت و هوشی مین قرار دارند ،تبدیل به مرکز ثقل
موفقیتهای اخیر توسعهای ویتنام شده و سهه آنها از تولید ناخالص داخلی از  33/3درصاد در
سال  0551به  33/3درصد در سال  0553و  33درصد در سال  3113افزایش یافته اسات31 .
درصد رشد تولید ناخالص داخلی 53 ،درصد رشد صنعتی و  35درصد رشاد خادمات در ساال
 3113متعلق به این سه قطب بود .عالوه بار ایان 33/3 ،درصاد سارمایهگاذاری داخلای و 53
درصد سرمایهگذاری مستقیه خارجی نیز در این مناطق متمرکز شده و  31درصاد صاادرات و
 35درصد درآمد دولت ویتنام از این مناطق تایمین مایشاود .ساهه منااطق جناوبی از تولیاد
ناخالص داخلی  22درصد ،سهه مناطق شمالی  32درصاد و ساهه منااطق مرکازی تنهاا 3/3
درصد است .برنامه جامع تثبیت اقتصادی که در سال  0535به تصویب رسید ،تقریباً آزادسازی
کامل قیمتها ،کاهش ارزش واحد پول ملی ،کاهش یارانه شرکتهای دولتی ،میادودیتهاای
بودجه ای شدیدتر ،تغییر ساختار پایه مالیاتی و اصالح بخش مالی را دربر میگرفت .تورم حدود
 23درصد پایین آمد و ههزمان رشد اقتصادی  3درصد باال رفت .کاهش ارزش واحد پول ملای،
رقابت پذیری قیمتی ویتنام در بازار جهانی را حف کرد و حدود نیمی از رونق صادرات برنج در
اوایل دهه  0551را می توان معلول این مهه دانست .اثرات اجرای سیاست تثبیت کالن و رشاد
فراگیر ناشی از آن به فقرا کمک کرد ،اما در اصل این نرخ کمتار تاورم و کااهش  31درصادی
نوسانات قیمت برنج بود که ریسک اقتصادی تولیدکننده و مصرف کننده را پایین آورد و فقرا را
منتفع کرد.
ورود مدیریت شده ویتنام به بازارهای جهانی اثرات گستردهای را به هماراه داشاته اسات .ایان
اقدام نه تنها منجر به افزایش تولید برنج شاد ،بلکاه تولیاد ساایر غاالت غیار برنجای و دیگار
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مربو به قهوه (تقریباً  311درصد) ،گیاهان ساالنه صنعتی و میاوه باوده اسات .تولیاد بارنج و
متنو سازی مزار نشان میدهد که در این سالها خانوارهای تولیدکننده برنج و قهوه نسابت
به دیگر خانوارهای روستایی از امکان بیشتری برای خاروج از فقار برخاوردار باوده و مخااطره
کمتری در بازگشت به شرایط فقر داشته اند .دوم اینکه ،در سیاست آزادسازی تجااری ،تجدیاد
ساختار بخشی از کشاورزی به صن عت باا موفقیات باه انجاام رساید .ساوم اینکاه ،آزادساازی،
افزایشدهنده بازدهیها به ویژه بازدهی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بوده اسات کاه بارای
رشد آینده نقش اساسی دارد .سرانجام آنکه ،تیکید بر صادرات و اجرای اصالحات نهادی فراگیر
در بخش عمومی ،سیاستهای مؤثر در رشد و توسعه ویتنام بوده است.
کمکهای هدفمند به فقرا
سیاستهای فقرزدا شامل برنامه سرمایهگذاری دولتی ،برنامه ملی ریشهکنی گرسنگی و کاهش
فقر ،برنامه سرمایهگذاریهای تعاونی و برنامههای ویژهای برای اقلیتهای قاومی اسات کاه باه
وسیله کمیسیون اقلیتهای قومی و نواحی کوهستانی به اجارا درآماد .بار اسااس تخماینهاا،
اختصاص یک درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی جهت سرمایهگذاری دولت به طور متناسب
با نیه درصد کاهش فقر همراه بوده است .با در نیار گارفتن باازدهیهاای بااالتر برناماههاای
سرمایهگذاری دولتی در میان فقرا ،جهتگیری منابع سرمایهگذاری دولتی به سمت ایالتهاای
فقیرتر میتواند در کاهش فقر ماؤثر باشاد .در ساال  0553در قالاب برناماه ملای ریشاهکنای
گرسنگی و کاهش فقر ،راهکارهای متنو حمایتی دولت مرکزی ،هماهنات و یکپارچاه شادند.
برخی از این حمایتها مستقیماً برای فقرا و برخی برای مناطق فقیرنشین هدفگیاری شادند.
برای مثال ،در زمینه حمایتهای انفرادی هدفمند ،میتاوان باه توزیاع گاواهی خاانوار فقیار و
کارت بیمه سالمت اشاره کرد که هر دو به دارندگان آنهاا امکاان برخاورداری از مراقباتهاای
پزشکی مجانی در بیمارستانهای دولتی را میدادند .سایر مؤلفههای برنامه ریشهکنی گرسنگی
و کاهش فقر معافیتهای جزئی یا کامل از شهریه مدرسه و یا دسترسی به وامهای یاراناهای از
بانک فقرا که به بانک سیاست اجتماعی تغییر نام داد ،فراهه میآورند .همچنین در سال 0553
برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی ملی جهت ارائه کمکهای فنی و مالی به مناطق فقیرنشین به
ویژه مناطق دورافتاده و کوهساتانی باه اجارا درآماد .هزیناه کاردن مناابع ایان برناماه بارای
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آبرسانی ،مدرسهسازی ،ساخت مراکز منطقهای و مانند آن در حوزههایی که تنهاا  03درصاد
خانوارهای کشور در آن زندگی میکنند ،تالش ویتنام برای تمرکززدایی ،به ویژه در برنامههاای
سرمایهگذاری عمومی روستایی را نشان میدهد.
تجربه ویتنام نشان میدهد که اگر استراتژی آزادسازی داخلی و خارجی یک کشور فقیر بتواناد
با موفقیت از ظرفیت عییه رشد کشور عقبمانده بهرهبرداری کند ،میتواند کشاور را در طاول
دو دهه از شرایط فقر شدید خارج کند .تجربه کشور ویتناام همچناین حکایات از آن دارد کاه
گذار از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازاری لزوماً منجر به کااهش شادید نارخهاای رشاد و
افزایش فقر نمیشود .در نهایت ،تجربه این کشور تیکید دارد که استراتژی پایدار بلندمدت رشد
فقرزدا باید مبتنی بر سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت عمومی باشاد .کلیاد حفا
ویتنام در مسیر رشد فقرزدا ،توسعه بیشتر بخش خصوصی داخلی است.
تجربه ویتنام در رشد فراگیر
ویتنام ،کشوری است که کاهش فقر همراه با پیشرفتهای قوی در جهت اهداف توساعه هازاره
داشته است اما نابرابری فزاینده بوده است .در سال  ،0551ویتنام در میان فقیرتارین کشاورها
بود .در طول سالهای  0553تا  ،3110رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به  %5باود (،UNDP
 .)3113امروزه ویتنام جز کشورهای درآمد متوسط است .بین  0552تا  ،3113فقر تقریباً %3
در سال کاهش یافته است .در حالی که در ابتدا این رشد منجر به افزایش نابرابری نشد ،اواخار
دهه  3111این روند معکوس شده و نابرابری در حال افزایش اسات .حرکات کشاور از اقتصااد
متمرکز به یک اقتصاد بازاری باعث شد دولت" ،اقتصاد بازار با میوریت جامعهگرایی را در پیش
بگیرد ( .)Rama, 2008سیاستها متمرکز بر سه زمینهاند )0( :ایجاد اشتغال باا کیفیات خاوب؛
( )3اصالح اقتصاد کالن؛ ( )2مخارج عمومی که امکان تدار

کاالهای عمومی و نیاز انتقااالت

هدفمند را فراهه میکند .عالوه بر آن ،رشد اقتصادی در حومه شهر با شدت دنبال شد ،جاایی
که فقر بیشتر بود .بازارهای تغذیه مقرراتزدایی شد .اصالحات اراضی انجام شد کاه منجار باه
ایجاد اشتغال قابلدسترس برای فقیرترین افراد گردیاد .مواناع تجااری کااهش یافات و بادین
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مدیریت و تولیدکنندگان در داخل کشور حف شوند ( .)Vandemoortele and Bird, 2010بازده
کشاورزی با توجه به سرمایهگذاری هدفمند در کشاورزی افزایش یافت .تعداد وام گیرنادگان از
بانک کشاورزی ویتنام هفت برابر نیمه اول دهه  0551گردیاد .اصاالحات اقتصاادی و نهاادی،
بخش خصوصی قوی ایجاد کرد .عالوه بار ایان ،شارکتهاای خصوصای اجاازه افازایش تعاداد
بخشها را داشتند و سرمایهگذاری مستقیه خارجی مجاز بود و بخشهای کاربر پیگیاری شاد.
سیسته مدیریت مالی عمومی تقویت شد .شفافیت افزایش یافت و تصمیهگیریهاا در نیمای از
مخارج عمومی به دولت میلی منتقل شد .اصالح اقتصاد کالن و بخش مالی ،تورم منتشر شاده
را میدود کرد.
با این حال ،نابرابری به طور فزاینده مشکلساز شد (آنکتاد .)3113 ،جنوب کشور هنوز مرفهتار
از شمال کشور است .رشد بودجه ،اجازه سرمایهگذاری در خدمات را برای بهبود دسترسای باه
بهداشت ،آموزش و آب داده است .ویتنام دارای نیروی کار نسبتاً ماهر و آموزش دیده است کاه
قادر به استفاده از فرصتهای اقتصادی جدید بود .حال به رغه این سرمایهگذاریها ،اختالفاات
بزرو در وضعیت بهداشت افراد غنی و فقیر و همچنین کیفیت خادمات ،ناکاافی بااقی ماناده
است .بین سالهای  0552و  ،0553نابرابری ،پتانسیل کاهش فقر رشد را خنثی کرده باود .بار
اساس گزارش آنکتاد ( ،)3113به رغه این واقعیت که ضریب جینی ،تغییرات زیادی را در ایان
سالها نشان نمیدهد ،بیش از یکسوم کاهش فقر بالقوه ،باا افازایش در ناابرابری خنثای شاد
(استوارت.)3100 ،
جدول  )17مقایسه سیاستهای رشد فقرزدا و رشد فراگیر در ویتنام
سیاستهای رشد فقرزدا
اصالحات اراضی همراه با آزادسازی تجاری قهوه و برنج و
رونق بازار جهانی قهوه
گذار ساختاری اقتصاد همراه با رشد مولدتر بخش
کشاورزی و رشد پرشتاب بخشهای غیر کشاورزی
اصالحات اقتصادی و سازمانی ،به ویژه ایجاد چارچوب
قانونی برای کارآفرینان خصوصی
ارتقا بهداشت و سالمت عمومی
اجرای سیاستهای تشویق کننده سرمایهگذاری در

سیاستهای رشد فراگیر
رشد اقتصادی
ایجاد اشتغال با کیفیت خوب
اصالح اقتصاد کالن
توسعه زیرساخت عمومی با تخصیص بیشتر
مخارج عمومی
مقرراتزدایی بازار مواد غذایی
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قطبهای رشد منطقهای مؤثر برای رشد صنعتی و توسعه
بخش خصوصی
برنامه جامع تثبیت اقتصادی
ورود مدیریت شده ویتنام به بازارهای جهانی
برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی ملی
برنامههای سرمایهگذاری عمومی روستایی

ایجاد اصالحات اراضی در جهت اشتغال
فقیرترین افراد
تقویت سیسته مدیریت مالی عمومی
اعطا تسهیالت هدفمند
ایجاد نیروی کار نسبتاً ماهر و آموزش دیده
بهبود دسترسی به بهداشت ،آموزش و آب

تجربه غنا
تجربه رشد فقرزدا در غنا
از سال  0533به مدت دو دهه غنا رشد اقتصادی پایداری ( 3/3درصاد سااالنه) داشاته اسات.
رشد معتدل دهه  0551به کاهش گسترده فقر درآمدی منجر شد ،با این حال بایثبااتیهاای
جغرافیایی و بخشی رشد اقتصادی افزایش نابرابری را به همراه آورد .در قالب ابعاد غیر درآمدی
فقر ،دسترسی به آموزش افزایش یافت ،اما دادهها نشاندهنده پیشرفت کمتر و گاه بدتر شادن
وضعیت بهداشتی بودند.
عوامل میر

رشد نشان میدهد که رشد اقتصادی غنا طی دو دهه گذشته بازتابی از تغییرات

سیاسی عمده شامل آزادسازی واردات ،پایداری نسابی میایط سیاسای ،بهباود سیاساتهاای
کالن ،نوسازی بخشهای صادرات سانتی و سارمایهگاذاری در زیرسااختهاا از جملاه بهباود
جادهها و برقرسانی برای تولید صادراتی و نواحی برخوردار از شبکههای ارتباطی بهتر متمرکاز
شدهاند .افزایش مخارج خدمات عمومی به ویژه آموزش و زیرساختهای فیزیکی ،بهبود برخای
ابعاد غیر درآمدی فقر را تسهیل کرده است .سرمایهگذاری در سرمایه انسانی به همراه افازایش
کمکهای خارجی در کاهش فقر مؤثر بوده است.
اما گذار ساختاری اقتصاد ،میدود شده است .سرمایهگذاری بخش خصوصی نقش اندکی داشته
است و اشتغال رسمی ناچیزی ایجاد شده و رشد بخش کشاورزی غیرصادراتگرا آهساته باوده
است .این روندها الگوی کاهش فقر را تیت تیثیر قرار دادهاند .کارگرانی کاه در بخاشهاای باا
رشد سریع ،کار میکردند از ارتقا فرصتهاای درآمادی ساود بردناد ،در حاالی کاه کاارگران
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توانایی فقرا جهت شرکت در رشد را تیت تیثیر قارار دادهاناد )0( :عملکارد بخاش کشااورزی؛
( )3عملکرد بازار کار و به ویژه میدودیت ایجاد شغل و ( )2ترکیب ،اثربخشی و الگوی تاوزیعی
مخارج عمومی .فقرا به ویژه آنهایی کاه در ناواحی دورافتااده و میاروم زنادگی مایکنناد ،در
انباشت یک دارایی کلیدی یعنی سرمایه انسانی با مشکل مواجهاناد کاه فرصات آنهاا را بارای
مشارکت در رشد میدود میکند .میدودیت های رشد در این سه حوزه ناشی از عدم تغییارات
ساختاری بنیادی است (بزلی و کورد.)0235 ،
تجربه غنا در رشد فراگیر
در دهه  ،0551با رشد متوسط در حدود  3-3درصد غنا ،بایش از یاک میلیاون غناائی از فقار
شدید خارج شدند .عامل کاهش فقر این بود که رشد در بخش کشااورزی اتفااق افتااد .تولیاد
کاکائو که در دهههای  0551و  0531کاهش پیدا کرده بود ،بیش از سطوح قبلی خود بازیاابی
شد .غنا با رشد کشاورزی ،فقر را کاهش داده ،اما نابرابری به رغه تالشهای دولت ،تشدید شد.
مخصوصاً ،نابرابریهای منطقهای همانند مناطق ساحلی شهری ،سریعتر از مناطق روستایی غنا
رشد کرد .زیرا الگوی رشد در بخشها و گروههای جمعیتی ،بسیار نااموزون باوده اسات .افاراد
فقیر عمدتاً در شمال غنا متمرکز هستند ،در حالی که بسیاری از فرصتهای اقتصاادی رشاد و
کسب وکار آینده در جنوب هستند .عالوه بر این ،جنبههای دیگار توساعه کشااورزی همچاون
مالکیت زمین ،بهبود کمی داشتند .در حالی که به صادرات میصوالت بزرو توجه زیادی شده،
در مواد غذایی کمتر سرمایهگذاری شاده اسات ( )Aryeetey and McKay, 2007و خانوارهاایی
که میصوالت صادراتی تولید نمیکنند ،مشارکت پائینی در رشد را تجربه کردهاند .دسترسی به
خدمات اعتباری برای زنان بسیار دشوار باقی ماناده اسات .دولات تعهاد روشانی باه حمایات
اجتماعی در استراتژی کاهش فقر غنا و نیز استراتژی حمایت اجتماعی ملی ایجاد کرد .مواردی
که زنان آسیبپذیر هستند ،شناسایی میشود که شامل تولید ماواد غاذائی ،ثباتناام آماوزش
پایینتر و دسترسی ناکافی به بازارهای اعتبار مایشاود .برناماههاای حمایات اجتمااعی بارای
فقیرترین و آسیبپذیرترین بخش جامعه گسترش یافت .برنامه توانمندساازی معااش در برابار
فقرا از طریق انتقال پول نقد که در سال  3113شرو شد .در این برنامه باه خاانوار پاول نقاد
داده میشود ،مشرو بر فرستادن فرزندان به مدرسه ،ثبت تولد ،مراقبتهای پاس از زایماان و
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واکسیناسیون کودکان صورت گیرد .دولت مخاارج آماوزش ،راههاا ،بارق و آب را افازایش داده
است .مخارج عمومی برای بهداشت در مقایسه با استانداردهای غارب آفریقاا ناکاافی اسات .از
اینرو وضعیت بهداشت در برخی موارد بدتر شده است.
کشورها با تجزیه و تیلیل شرایط اقتصادی و سیاسی میادودیتهاای دسات و پاا گیار رشاد
فراگیر را شناسایی کنند ( .)Rodrik, 2006با این حال ،شواهد نشان مایدهاد کاه بایساتی باه
دروس گذشته توجه شود که هدف ،دستیابی به رشد فراگیر است ،به جای این فرض که رشاد
به تنهایی برای کاهش فقر کافی خواهد بود (استوارت.)3100 ،
جدول  )18مقایسه سیاستهای رشد فقرزدا و رشد فراگیر در غنا
سیاستهای رشد فقرزدا
رشد اقتصادی و کاهش فقر
آزادسازی واردات و نوسازی صادرات سنتی
سرمایهگذاری در زیرساختها
پایداری نسبی مییط سیاسی ،بهبود سیاستهای
کالن
افزایش مخارج خدمات عمومی به ویژه آموزش و
زیرساختهای فیزیکی

سیاستهای رشد فراگیر
رشد اقتصادی و کاهش فقر
حمایت اجتماعی
افزایش مخارج آموزشی و مخارج اجتماعی
گسترش دسترسی به زیرساختهای
اقتصادی

تجربه جیبوتی
تجربه جیبوتی در رشد فراگیر
کای ریو ( ،)3105در مقاله با عنوان «رشد فراگیر در جیبوتی» باا اساتفاده از منینای انتشاار
رشد طی دوره  3113تا  ،3102رشد فراگیر را در جیبوتی اندازهگیری میکند .در این مقاله اثر
کاهش فقر و توزیع درآمد در رشد اقتصادی جیبوتی بررسی مایشاود و سیاساتهاایی بیاث
میشود که ممکن است به ایجاد رشد فراگیر کمک کنند.
نتایج نشان میدهد در حالی که در دوره مورد مطالعه سطح کلی فقر در جیبوتی کاهش یافته
است اما عالئمی از بهبود برابری یا فراگیری رشد وجود ندارد .رشد فراگیر نبوده است و عمدتاً
رشد به افراد طبقه باال در توزیع درآمد منفعت رسانده است .منینی انتشار رشد نشان میدهد
که مصرف فقیرترین بخشهای جمعیت کاهش یافته است .ده درصد فقیرترین گروههای
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فقیرترین اقشار جمعیت این کشور افزایش یافته است .تغییر مصرف حتی در گروههای
درآمدی میانه نیز منفی شده است .این نتایج همچنان که نشان میدهد فرایند کاهش فقر و
فراگیری نه تنها نیازمند رشد باال بلکه همچنین ایجاد فرصت در بخشهایی با پتانسیل درآمد
باال برای فقرا است .اجرای سیاستهای اجتماعی و توجه بیشتر به توزیع منطقهای مخارج
میتواند در کاهش فقر و بهبود فراگیری رشد ،کمک کند (کای ریو.)3105 ،
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فصل :3
تجربه اجتناب از دام درآمد متوسط در کشورهای در حال پیشرفت
مقدمه
دامنه گذار کشورها از مراحل توسعه اقتصادی ،اغلاب ،از کشاورهای درآماد پاایین باه درآماد
متوسط و سپس کشورهای درآمد باال است .با این حال ،در برخی موارد ،کشورها در گروههاای
درآمدی پایین یا متوسط برای دوره زمانی طوالنی گرفتار میشوند و درآمد آنهاا بااال نمایرود.
گذار یک اقتصاد از وضعیت درآمد پایین به درآمد متوسط برای دست یافتن به وضعیت درآماد
باال و در نهایت رسیدن به ثروتمندترینها ،یاک جهاش بازرو میساوب مایشاود (اساپنس،
 .)3100برخی کشورها موفق به ارتقا از درآمد متوسط بودهاند ،ولی هنوز قادر باه رسایدن باه
درآمد باال نبوده اند .در نتیجه ،این کشاورها در دام درآماد متوساط گرفتارشادهاناد .هار چناد
تعدادی کشورها در رسیدن به درآمد باال موفق بودناد (فلیاپ و همکااران .)3103 ،کشاورهای
آمریکای التین و خاورمیانه طی دهاه  0531و  0551باه وضاعیت درآماد متوساط رسایدند و
همچنان باقی مانده اند .کشورهای درآمد متوسط به نهادهای مدرن توسعه برای حقوق مالکیت،
بازارهای سرمایه ،سرمایهگذاری موفقیتآمیز ،رقابت و افراد ماهر نیاز دارند تا از طریق ناوآوری
رشد کنند (خاراس و کوهلی.)3100 ،
دام درآمد متوسط
فلیپ و همکاران ( ،)3103تعریف کاربردی از دام درآمد متوسط ارائاه مایدهناد .چهاار گاروه
درآمدی از تولید ناخالص داخلی سرانه در قیمتهای ثابت سال  0551ارائه میشود .کهدرآماد
زیر  3111دالر ،درآمد متوسط پایین بین  3111و  5331دالر ،درآمد متوسط باال باین 5331
و  00531دالر و درآمد باال بیشتر از  00531دالر .در سال  31 ،3101کشور با درآمد پایین در
جهان وجود داشت 23 ،کشور با درآمد متوسط پایین 03 ،کشور باا درآماد متوساط بااال و 23
کشور با درآمد باال .کشوری که درآمد متوسط پایین دارد ،معادل 3111 ،دالر درآمد سارانه باه
دست میآورد ،باید نرخ رشد متوسط درآمد سرانهاش حداقل  3/5درصاد در ساال باشاد تاا از
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متوسط باال است و کشوری که درآمد متوسط بااال دارد (یعنای 5331 ،دالر درآماد سارانه باه
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دست میآورد) باید نرخ رشد متوسط درآمد سرانهاش حداقل  2/3درصاد در ساال باشاد تاا از
افتادن در دام درآمد متوسط باال اجتناب کند ،یعنی باه  00531دالر ،حاد پاایین درآماد بااال
برسد.
چین از دام درآمد متوسط پایین ،اجتناب کرده است و از دام درآمد متوسط بااال نیاز اجتنااب
خواهد کرد .هند کشور درآمد متوسط پایین است و با رشاد اقتصاادی کاه دارد ،از دام درآماد
متوسط پایین اجتناب خواهد کرد که کشورهایی که به گروه درآمد متوسط باال رسیدند ،سابد
صادراتی متنو تر ،پیچیدهتر و غیراستانداردتری داشتند نسبت به زمانی که آنها در حاال عباور
از آن کشورهایی بودند که اماروزه در دام درآماد متوساط پاایین هساتند .باه هماین ترتیاب،
کشورهایی که به وضعیت درآمد متوسط باال دست یافتند ،فرصتهاای بیشاتری بارای تیاول
ساختاری در زمان انتقال داشتند ،نسبت به کشورهایی که امروزه در دام درآمد متوسط پاایین
هستند .پیچیدگی سبد صادراتی کشورهای گرفتار در دام درآمد متوساط بااال ،تفااوت آمااری
معنی داری نسبت به کشورهایی که به درآمد باال رسیدند ،در زمانی که در حال انتقاال بودناد،
ندارد .با این حال ،کشورهای گرفتار در دام درآمد متوسط باال ،کمتار متناو و صاادرکنندگان
میصوالت استانداردتری هستند و فرصتهای کمتری برای تیول ساختاری بیشاتر نسابت باه
کشورهای گروه درآمدی باال رسیدند ،دارند .اجتناب از دام درآمد متوسط سؤالی است از اینکاه
سرعت رشد چقدر باشد تا از درآمد متوسط پایین در حداکثر  33سال عبور کنیه (که باه نارخ
رشدی معادل حداقل  3/5درصد در سال نیاز است)؛ و از درآماد متوساط بااال در حاداکثر 03
سال (که به نرخ رشدی معادل حداقل  2/3درصد در سال نیاز است) .کشورهای گرفتاار در دام
درآمد متوسط ،مجبور به تالش برای کشف مزیت نسابی آشاکار شاده در میصاوالت پیچیاده
هستند که استراتژی مناسبتری برای تبدیلشدن به یک کشور با درآمد باال است.
آستانههای  33و  03سال به ترتیب برای درآمد متوسط پایین و باال ،به ما اجازه میاسبه رشاد
متوسط درآمد سرانه موردنیاز برای جلوگیری از این دام را مایدهاد .کشاوری کاه  3111دالر
(دالر برابری قدرت خرید سال  )0551درآمد سرانه باه دسات مایآورد ،یعنای آساتانه درآماد
متوسط پایین ،باید رشد متوسط درآمد سرانه حاداقل  3/5درصادی در ساال بارای  33ساال
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سرانه  5331دالری (دالر برابری قدرت خرید سال  )0551را به دست میآورد ،یعنای آساتانه
درآمد متوسط باال ،باید نرخ رشد متوسط حداقل  2/3درصدی برای  03سال جهت جلاوگیری
از دام درآمد متوسط باال را حف کند.
چین  05سال به عنوان کشور دارای درآمد متوسط پایین بود .در طول این دوره ،درآمد سارانه
در میانگین رشد بیش از  5درصد در سال رشد کرد .انتقال هنتکنات ،چاین ،کاره جناوبی و
چین تایپه از وضعیت درآمد متوسط باال به درآمد باال حتی سریعتر بودند.
پاناما ،ایران ،تونس ،برزیل ،کلمبیا ،پرو ،اردن و سریالنکا میتوانند از دام درآمد متوساط پاایین
در کمتر از  01سال رهایی یابند اگر درآمد سرانه آنها در نرخ رشد متوسط  3111-3101ادامه
دهد.
به طور خالصه 23 ،کشور از  33کشور درآمد متوسط ،امروزه در دام درآماد متوساط هساتند،
 21کشور در دام درآمد متوساط پاایین و  3کشاور در دام درآماد متوساط بااال دساته بنادی
شدهاند 02 .کشور از آنهایی که در دام هستند در آمریکای التین 00 ،کشاور در خاورمیاناه و
شمال آفریقا 3 ،کشور در زیر صیرای آفریقا 2 ،کشور در آسیا و  3کشور در اروپا هستند.
در میان  3کشور درآمد متوسط پاایین کاه در ساال  3101در دام نبودناد 3 ،کشاور در آسایا
هستند .کشورهای آسیایی برای سالهای متعددی در طبقاه درآماد متوساط پاایین باودهاناد.
کامبوج ،هند ،میانمار ،پاکستان و ویتنام در دهه گذشاته باه وضاعیت درآماد متوساط پاایین
دست یافتند .از سوی دیگر ،اندونزی ،در همان طبقه برای بیش از دو دهاه باوده اسات .درآماد
سرانه اندونزی باید در نارخ متوساط سااالنه  03درصادی در طاول دوره  3100-3102بارای
اجتناب از دام ،رشد کند .در مورد پاکستان ،اگرچه به وضعیت درآمد متوسط پایین دستیافته
است ،درآمد سرانه پاکستان باید برای اجتناب از دام ،سریعتر رشد کند ،به عبارتی با سرعت دو
برابر رشد متوسط  ،3111-3101رشد کند (فلیپ و همکاران.)3103،
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تجربه کشورهای آسه آن در اجتناب از دام درآمد متوسط
نهادها و حکمرانی خوب برای ترویج پیشارفت و اجتنااب از دام ضاروری هساتند و منجار باه
افزایش بهرهوری ،سرمایهگذاری و صنعتی شدن میشوند .عالوه بر این ،پیشرفت در زیرساخت،
تیقیق و توسعه و آموزش ،عوامل مهه برای اجتناب کرهجنوبی از دام درآمد متوسط بودهاند.
چرا کشورها در دام درآمد متوسط گرفتار میشوند؟ در طول دهه  ،0531کرهجنوبی میصوالت
کاربر برای بازارهای بینالمللی تولید کرد .پوشاا  ،یکای از صاادرات اصالی کارهجناوبی باود.
دستمزدهای کره افزایش یافت که میصوالت کاربر کمتر رقابتی را ایجاد کارد و مزیات نیاروی
کار ارزان کره تضعیف شد .عالوه بر این ،کره جنوبی در جذب فناوری قوی نبود .از ایانرو کاره
جنوبی مجبور به افزایش بهرهوری و قابلیتها شد .همانطور که لی ( )3103مطرح میکند ،باا
فقدان مدیریت قابلیتها ،نرخهای پایینتر دستمزد یا رقابتپذیری پایین قیمت ،منجر به رشاد
کوتاهمدت و ناپایدار میشوند .کشورهایی که قادر به غلبه بر این موانع نیساتند ،در دام درآماد
متوسط گرفتار خواهند شد .همانطور که ون ساو ( )3102بیاان مایدارد ،کشاورهای درآماد
متوسط به طور فزاینده ای مزیت نسبی خود را در صنایع کاربر از دست میدهند و این کشورها
دارای صنایع با مهارت باال نیستند .به همین جهات موجاودی بیشاتری از سارمایه فیزیکای و
انسانی برای اجتناب از دام درآمد متوسط مورد نیاز است.
تجربه تایلند :از لیاظ صنعتی شدن و صادرات ،تایلناد از نیار میصاوالت باا فنااوری بااال و
اتومبیل ،در مقایسه با سایر کشورهای انجمن ملل آسیای جنوبشرقی ،پیشرو است .اقتصاد نیز
مشابه کرهجنوبی به شدت به صادرات وابسته است .تایلند رشد باالیی را در اواخر دهه  0531و
اوایل دهه  0551تجربه کرد که تایلند را برای دستیابی به وضعیت درآمد متوسط باال تاا ساال
 3100کمک کرد .با این حال ،بعد از بیران مالی آسیایی ،نرخهای رشد به حادود  3درصاد از
سال  3113تا سال  3115رسیدند ،در حالی که رشد قبلی  3تا  5درصد در سال بود .عالوه بار
این ،بیران مالی جهانی و آشفتگیهای سیاسی ،از جمله حاکمیت نیامی در سال  ،3103رکود
قابل توجهی را در رشد باعث شد .به گفته ویلسون ( ،)3103تایلند در دام درآمد متوسط بااقی
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میماند و اگر رشد آهسته کنونی ادامه یابد ،تایلند ممکن است در درآمد متوسط باال برای دوره
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طوالنی باقی بماند ،حتی اگر یکی از اقتصادهای قوی در انجمن ملل آسیای جنوبشرقی باشد.
در حال حاضر ،با توجه به شاخص رقابتپذیری جهانی ،تایلند در مرحله بهرهوری توسعه است.
تجربه مالزی :مالزی در سال  0553به کشور درآمد متوسط باال تبدیل شد ،اما در آن وضاعیت
باقی ماند .مالزی و کرهجنوبی هر دو حدود سال  0553به وضعیت درآمد متوسط دست یافتند.
اما بر خالف کرهجنوبی ،مالزی حدوداً  03سال برای رسیدن به درآمد متوسط بااال در مقایساه
با  01سال کرهجنوبی ،نیاز داشت .با توجه به دستهبنادی فلیاپ ( ،)3103کشاورهایی کاه در
وضعیت درآمد متوسط باال برای بیش از  03ساال بااقی بمانناد ،در دام درآماد متوساط گیار
کردهاند .در دهه  ،0551مالزی به منابع طبیعی -در درجه اول قلاع ،الساتیک و روغان نخال،
متکی بود -اما اقتصاد مالزی برای تبدیل شدن به صادر کننده قطعات الکترونیکی ،گاز طبیعای
و روغن نخل تالش کرد .در اواخر دهه  0531و دهه  ،0551تولید میصاوالت پیچیاده ماالزی
برای رسیدن به وضعیت درآمد متوسط باال ،کمک کرد .مالزی به سرعت از بیران مالی جهاانی
بازیابی شد و به مرحله دوم بر اساس شاخص رقابتپذیری جهانی برای انتقال از مرحله مبتنای
بر بهرهوری به مرحله مبتنی بر نوآوری ،دستیافت .با این وجود ،ماالزی هناوز باا چاالشهاای
بسیاری مواجه است .مالزی برای رسیدن به وضعیت درآمد باال تا ساال  3131از طریاق مادل
اقتصادی جدید تالش میکند که هدف آن مقابله با چالشهای ساختاری و نهادی است.
تجربه کرهجنوبی :صنایع کرهجنوبی از صنایع با مهارت که به صنایع با مهاارت بااال پیشارفت
کردهاند ،در حالی که صنایع کشورهای انجمن ملل آسیای جنوبشرقی در این زمیناه نااموفق
بودهاند.
از نیر چانت ( ،)3100در دهه  0551و دهه  0531کرهجنوبی تغییر به سمت صنایع سرمایهبر
و با فنّاوری باال را آغاز کرد که به کرهجنوبی برای رسیدن باه وضاعیت درآماد متوساط پاایین
کمک کرد ( .)0553کرهجنوبی سپس به وضعیت درآماد متوساط بااال بارای حادود  01ساال
منتقل شد ( .)0535پس از آن ،کرهجنوبی به وضعیت درآمد باال در  3سال بعد پیشارفت کارد
(.)0533-0553
در نیر چانت ( ،)3100دولت کاره ،مؤسساات تیقیاق و توساعه ایجااد کارد ،مانناد مؤسساه
ماشینآالت و فلزات کرهجنوبی که با صنایع خصوصی برای ایجاد پایه فنی برای توسعه صنعتی
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کار میکرد .با این حال ،چانت ( )3100میگوید که در شارو دهاه  ،0551بخاش خصوصای
رشد فزاینده و سریع تیقیق و توسعه را موجب شد؛ در سال  ،3100صانایع خصوصای حادود
 53درصد از مخارج تیقیق و توسعه کرهجنوبی را تیمین کردند ،مخارج سرانه تیقیق و توسعه
را در نرخ باالتر قابل توجهی نسبت به بیشاتر کشاورهای انجمان ملال آسایای جناوبشارقی
داشتند.
با این حال ،با توجه به فشار دولت به منیور توسعه فناوری و سرمایهگذاری در تیقیق و توسعه
در اوایل دهه  ،0531کمک دولت برای رشد فناوری باید پشتوانهای برای ترویج ارتقا فناوراناه
و انگیزهبخش خصوصی دریافت کنند تا منتهی به تیقیق و توسعه شوند .همانطور که چانات
( )3100مطرح میکناد ،کارهاای تیقیاق و توساعه و رقاباتپاذیری فناوراناه کارهجناوبی در
میصوالت با فنّاوری باال ،از قبیل نیمههادی ها و تلفان ،بخشای از نتیجاه همکااری تیقیاق و
توسعه دولت و صنعت هستند.
از نیر سون و همکاران ( ،)3115دولت و بنگاهها هر دو باه طاور فعاال ناه تنهاا در طراحای و
ساااخت کشااتی ،بلکاه در تیقیااق و توسااعه مالکانااه و تولیااد بااومی ماشااینآالت و تجهیاازات
سرمایهگذاری کردند .دولت کره ،مؤسسه تیقیقات فناوری کشتیسازی و اقیانوسشناسی را در
سال  0533برای ترویج صنعت و کشاف فنااوری جدیاد تیسایس کارد .اساتانداردها باه رشاد
مؤسسات صنعتی کمک کردند که از شاخص  33در اوایل دهه  0531به شاخص  032در سال
 0533افزایش یافت .از نیر لی ( ،)3103این همکاری منجار باه رشاد قابلیاتهاای باومی در
ارتباطات بیسیه و افزایش در اختراعات ثبت شده ایاالتمتیده توسط کرهایها شد.
در زمینه بهرهوری کل عامل تولید ،کارهجناوبی باه طاور قابال تاوجهی در مقایساه باا دیگار
کشورهای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی ،بهتر است.
یک سؤال باقی میماند :چگونه کرهجنوبی ،صنعتی شدن چشمگیر و رشاد بهارهوری را نسابتاً
سریع تجربه کرد؟ سونت ( )3112استراتژی توسعه کرهجنوبی را اقتصااد متمایال باه صانعت
برونگرا ارائه میکند.
بیران مالی آسیا به اقتصاد کرهجنوبی آسیب زد و این کشور را حتی به طور موقت به وضاعیت
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کرهجنوبی ،وضعیت درآمد باال را دوباره به دست آورد .یکی از دالیل ذکر شده برای اینکه چارا
برخی کشورهای منطقه به سرعت کره رشد نکردند این است که برای رفع ضاعف حکمرانای و
نهادی ،شکست خوردند.
تو کیان وی ( )3113تیکید میکند که فشار دولت کرهجنوبی روی بنگاهها بارای دساتیابی باه
اهداف صادرات و کیفیت عملکرد ،نقش مهمی در ایجاد تولید صنعتی و رشد فناوری ایفا کارده
است.
پار

( )3100در مورد مؤسسات هماهنگی کرهجنوبی مطرح میکند که کرهجنوبی بر شکست

نهادها غلبه کرد و در ایجاد تقاضای مؤثر برای تیریک رشد پایدار موفق باود .از نیار اشانایدر
( )3102نهادهای کرهجنوبی قدرت تیثیر چایبولها را کاهش دادند که رقابات را افازایش داد و
پروژههای کهاهمیت و کمتر کارآمد را منتفی کردند.
کرهجنوبی با فساد مالی مواجه بوده است ،موران ( )0553میگوید که فساد مالی بر توسعه ملی
تیثیر دارد و در بسیاری از کشورهای انجمن ملل آسیای جنوبشرقی ،فساد صرفاً برای منفعات
خصوصی و تیکیه قدرت اتفاق افتاده است .کرهجنوبی در حوزه حکمرانی یا رهباری دولات در
مقایسه با دیگر کشورهای انجمن ملل آسیای جنوبشارقی شارایط بهتاری دارد .کارهجناوبی
بهبود قابل توجهی را در مبارزه با فساد مالی نشان داد.
برخی از ویژگیهای نهادی و حکمرانی فوقالذکر برای کرهجنوبی ،این کشور را بارای پیشارفت
سریعتر به سوی درآمد باال کمک کرد.
در مورد رابطه میان متغیرهای کلیدی و کندی سرعت رشد ،به عناوان شاخصای از دام درآماد
متوسط ،آیار و همکاران ( )3102دریافتند که متغیرهاای نهاادی بازروتارین قادرت توضایح
دهندگی را دارند .به طور مشخص ،دولت میدود ،مقررات روشن و حاکمیت قانون .نویسندگان
مطرح می کنند که دولت میدود و مقاررات روشان ،ویژگایهاای مهمای هساتند کاه بخاش
خصوصی را در کشورهای درآمد متوسط قادر به توسعه میسازد.
دادههای بهرهوری و کیفیت میصول نشان مایدهناد کاه کارهجناوبی در مقایساه باا بیشاتر
کشورهای انجمن ملل آسیای جنوبشرقی غیر از مالزی برتری دارد .اگرچه مالزی در بهرهوری
کل عوامل تولید در مرحله درآمد متوسط باالی خود نزول میکند ولی کرهجنوبی افزایش قابل
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توجه  1/53را حف کرده است .عالوه بر این ،ارقاام رشاد بهارهوری کال عوامال تولیاد نشاان
میدهد که کرهجنوبی رشد معناداری به میزان  2/35در مقایسه باا  1/35ماالزی دارد .چناین
ارقامی میتوانند به علت انتقال آهستهتر مالزی از بخش منابع خود به تولیدات صنعتی و جذب
آهستهتر فناوری در تولید صنعتی باشد.
مالزی :مالزی و کرهجنوبی در زمان مشابه به درآمد متوسط دست یافتند .دادهها بارای هار دو
کشور ،مشابه هستند و در برخی موارد ،مالزی امتیاز بهتری داشته است .دوری مالزی از فسااد
مالی به طور متوسط در مرحلاه درآماد متوساط بااالی آن  31/33در مقابال متوساط 35/13
مرحله درآمد باالی کرهجنوبی بود و تیثیر دولت مالزی در مرحله درآمد متوسط باال  0/135در
مقابل متوسط  1/555مرحله درآمد باالی کرهجنوبی ،نشان داده شده است.
شواهد نشان میدهد که هنگامیکه کشوری مانند مالزی به مرحله درآمد متوساط بااال دسات
پیدا میکند ،سطح مناسبی از حکمرانی و نهادها را باه دسات مایآورد .طبقاهبنادی شااخص
رقابتپذیری جهانی نشان میدهد که مالزی در انتقال از مرحلاه مبتنای بار کاارایی (تایلناد و
اندونزی) به مرحله مبتنی بر نوآوری (کرهجنوبی) است .شااخص رقاباتپاذیری جهاانی نشاان
میدهد که مالزی باید توجه خود را بر تنو کسبوکار و نوآوری متمرکز کند.
حکمرانی و نهادهای با کیفیت پایین ،مانع جدی برای کشورهای درآمد متوسط پایین هساتند.
برای کشورهای درآمد متوسط باال مانند تایلند و مالزی ،عوامل دیگری از قبیل ارتقا فناوری و
آموزش عالی نیز اهمیت دارد (لی.)3103 ،دادههای مربو به مراحل درآماد متوساط پاایین و
باالی کرهجنوبی در زمینه حکمرانی و کیفیت نهادی بهمراتب نسبت به سایر کشورهای انجمن
ملل آسیای جنوبشرقی ،بهاستثنا مالزی ،برتر هستند .دادههاای غیار از حکمرانای و کیفیات
نهادی نشان میدهند که ارقام عملکرد کرهجنوبی در مرحله درآمد متوساط بارای زیرسااخت،
جمعیت شهرنشین ،اشتغال کشاورزی ،رشد بهره وری و آموزش باالتر از سایر کشورهای انجمن
ملل آسیای جنوبشرقی است (کاسندا.)3103 ،
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فصل :7
چالشهای اجرائی سیاستهای رشد فراگیر در ایران
مقدمه
پس از استقرار نیام جمهوری اسالمی ،صرفنیر از سال اول انقالب که کشور با نوعی بیثبااتی
سیاسی مواجه بود ،طی سالهای  0231تا  ،0233دولت نوعی سیاست اقتصادی تاوزیعی را در
پیش گرفت .همه منابع و توجهات به سوی مقابله با تهدیدات ناشی از جنات تیمیلای باود .از
اینرو ،اوالً امکان زیادی برای اجرای برنامههای رشد اقتصادی فراهه نبود .ثانیااً بسایج مردمای
برای جنت ،مستلزم تیمین حداقلی از نیازهای مصرفی مردم بود.
تداوم درآمدهای نفتی و حتی افزایش قابل مالحیه این درآمدها به ویژه طی ساالهاای اولیاه
جنت ،اجرای چنین سیاستی را ممکن میساخت .افازایش جمعیات و تاداوم جنات تیمیلای
حجه و ارزش واردات به ویژه کاالهاای مصارفی را افازایش داد .وزارت بازرگاانی ،ساتاد بسایج
اقتصادی ،مراکز تهیه و توزیع کاالها ،تعاونیهاای میلای و صانفی و فروشاگاههاا در سرتاسار
کشور ،همگی به شبکه وسیعی برای توزیع کاالهای وارداتی و مصرفی تبدیل شدند.
طوالنی شدن جنت و تداوم تخریاب مراکاز تولیادی و زیار بناائی و از هماه مهاهتار کااهش
درآمدهای نفتی (که از سال  0233آغاز شده بود) ،اثرات منفی زیادی بر اقتصاد کشاور ،ساطح
زندگی مردم و اوضا مالی دولت باقی گذاشت .کمبودهای تولیدی و بازار سیاه در کنار کساری
بودجه بزرو و مزمن دولت معموالً از طریق استقراضهای پیدرپی داخلای (از باناک مرکازی)
پنهان میشد.
پایان جنت ،افزون بر اینکه کشاور را باا مساائل بازساازی اقتصااد کشاور ،باه ویاژه بازساازی
خرابیهای ناشی از جنت روبرو میکرد ،به معنای از میان رفتن یکای از مهاهتارین عوامال در
تثبیت مسائل اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه بوده و یکی از میملهای وحادت و انساجام
میان جناحهای موجود در نیام سیاسی ایران میسوب میشد.
با پایان جنت ،دولت سازندگی برنامه بازسازی و تعدیل اقتصادی را در رأس برناماههاای خاود
قرارداد .در طول برنامه پنج ساله اقتصادی که در این دوره به اجرا درآماد ،اهادافی بارای رشاد
اقتصادی و صنعتی شدن کشور در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی در نیر گرفتاه شاد.
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اما سیاستهای تعدیل اقتصادی نتوانست رشد همراه با کاهش فقر را به ارمغان آورد و برعکس
باعث رشد تورمی ،افزایش فقر و نابرابری شد.
رشد نقدینگی در سال  %32/3 ،0235بود .چنین روندی ،طی سالهای  0233تا  0252به رغه
تمایل دولت برای کاهش آن ،باز هه افزایش یافت و ساالنه به طور متوسط به  %33رسید .ایان
وضعیت به معنای افزایش نرخ تورم بود .نرخ تورم در سال  0250حادود  %21/5باود .در ساال
 0252افزایش بیشتری یافت .از سوی دیگر دولت در تیقق اهداف مربو به اشتغال نیز ناکاام
ماند .همچنین یارانههای دولت به بخش مصرف ،به شدت کاهش یافات کاه باه معناای تنازل
بیشتر در سطح زندگی طبقات متوسط و پائین بود .به عالوه اجرای سیاست آزادسازی با تعدیل
بخشی از کارگران و کارمندان در هر دو بخش دولتی و خصوصی همراه بود .در عین حال طای
سالهای  0233تا  ،0253واردات کشور به طور بیساابقه افازایش یافات .واردات کاه در ساال
 0235حدود  5میلیارد دالر بود ،در سال  0250به حدود  03میلیارد دالر رسید.
مشکالت ناشی از برنامه اول توسعه موجب شد که در برناماه دوم ،دولات دوبااره باه برخای از
سیاستهای اقتصادی گذشته نییر دخالت بیشتر در فعالیتهای اقتصاادی روی آورد .اماا ایان
سیاستها به بهبود اوضا کمک نکرد .در نتیجه ایان روناد ،سارمایهگاذاریهاا کااهش یافات.
بسیاری از طرحهای تولیدی به صورت نیمهکاره رها شد.
برنامه تعدیل اقتصادی میتوانست مشکالتی از اقتصاد ایران را کاهش دهد ،اماا از ساوی دیگار
این سیاستها با ایجاد یا تشدید پدیدهها و مسائلی همراه بود .این امر زمینه تشدید تعارضهاا
و کشمکشهای اجتماعی و سیاسی را فراهه آورد .بارزترین و سریعترین پیامد سیاست تعادیل
در پدیدههایی نییر تورم لجام گسیخته ،افزایش بیکاری ،کاهش سطح زندگی طبقات متوسط و
پائین و آشکار شدن پدیده ثروت بادآورده و بارزتر شدن پدیده تجملگرائی جلوهگر شد.
الزم به یادآوری است کاه بازساازی اقتصاادی ،صارفاً از طریاق مؤلفاههاای اقتصاادی صاورت
نمی گیرد .هر سیاست اقتصادی که انتخااب شاود ،در بساتری از رواباط و مناسابات توساعه و
بازسازی اقتصادی ،اگر از بعد مدیریت و هدایت آن نگریساته شاود ،خاود یاک امار سیاسای-
فرهنگی است .از اینرو در هر برنامه اقتصادی باید کیفیت توزیع قدرت سیاسای و مادیریت آن
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مد نیر قرار گیارد و باه صاورت مساتمر باه بهباود و اصاالح آن اندیشایده و پرداختاه شاود
(مصلینژاد.)3 :0233 ،
ساختاری نهادی ،چالش اجرای رشد فراگیر
در جوامع امروزی ،نقش مؤثر دولت در اقتصاد ،پذیرفته شده است .اما عالوه بار دولات و باازار،
چارچوب نهادی نیز اهمیت دارد .چارچوب نهادی ،در واقع زمین بازی دولت و بازار است و این
چارچوب نهادی است که نیوه تعامل و حد و مرزهای دولت و بازار را در اقتصاد تعیین میکند.
ساختار نهادی و اقتصادی هر کشاور ،میصاول فراینادی تااریخی اسات .چاارچوب نهاادی در
بردارنده مجموعهای از قیود و میدودیتها بر رفتار و عملکرد عوامل انساانی و ساازمانی اسات.
چارچوب نهادی را میتاوان باه دو زیرمجموعاه نهادهاای رسامی و غیررسامی تفکیاک کارد.
نهادهای رسمی که به مثابه قانون شناخته میشاوند ،قاوانین اساسای تعیاین کنناده سااختار
اساسی حقوق مالکیت در جامعه است .قواعد عملیاتی شامل قوانین مصاوب ،قاوانین تجاارت و
قراردادهاست .نهادهای غیررسمی متشکل از قواعد اخالقی و هنجارهای ارزشی ،ایادئولوژیک و
سنتی هستند که تعیینکننده ،هدایتکننده و میدودکننده رفتار عوامل انسانی در فراینادهای
سیاسی و اقتصادی در جامعه است .چارچوب نهادی از آنجا که قواعد باازی اجتمااعی را بارای
دولت و بازار فراهه میآورد ،یکی از عوامل تعیینکنناده فرصاتهاای اقتصاادی بارای عوامال
انسانی و سازمانی است .بنابراین کارایی ،ثبات و اجرای مطلوب نهاادی عااملی مهاه در تعیاین
عملکرد اقتصاد است .در هر اقتصادی نهادهای کارا و باثبات ،کارایی و ثبات را به دولات و باازار
برمی گردانند و در نقطه مقابل ،ناکارایی و بیثباتی و یا اجرای ضعیف نهاادی ،عادم کاارایی و
بیثباتی را برای دولت و بازار ایجاد خواهند کرد.
مجموعه نهادهای غیررسمی مانند قواعد اخالقی ،باورهای مذهبی و آداب و رسوم سنتی از آنجا
که میصول فرایندهای نسبتاً با ثباات فرهنگای ،سانتی و ایادئولوژیک جامعاه هساتند ،دارای
جریانی با ثباتتر و پایدارتر از نهادهای رسمی هستند و در نتیجه نقش مهمی در تیمین ثباات
چارچوب نهادی ایفا میکنند .در میان نهادهای رسمی ،البته قوانین اساسی ،عمومااً از ثباات و
پایداری بیشتری برخوردارند ،با این حال ،ممکن است نهادهای رسمی در مقاطع زمانی مختلف
مانند وقو انقالبها یا برگزاری رفراندوم ،دچار دگرگونی اساسی شوند .اما قوانین عملیااتی در
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مجموعه نهادهای رسمی ،عموماً به سادگی و به سرعت میتوانند تغییر کنند و منشی بیثباتی و
ناپایداری در چارچوب نهادی باشند .نهادها نقشی مؤثر در توزیع منافع میان باازیگران دارناد و
به واسطهی میزان قدرت چانهزنی تمامی عوامل انسانی و ساازمانی در فراینادهای اقتصاادی و
سیاسی در راستای تیمین منافع فردی و سازمانی ،شکل میگیرند .ماادامی کاه توزیاع قادرت
چانهزنی میان طرفهای درگیر ،تغییر نکرده است ،وضعیت نهادی در تعادل قرار داشته و نیاه
موجود چارچوب نهادی حف میشود (زمانزاده و الیسینی 32 :0250 ،و .)20
عاصه اوغلو و همکارانش به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و نهادها پرداختند .آنها معتقدناد
روند تکامل نیریههای رشد باعث شده است که اکنون تمرکز توجهات بار روی نهادهاا باشاد و
حتی اندیشمندانی نیز که برای تبیین تفاوت میان رشد اقتصادی کشورها به موضاوعاتی مانناد
مالیات ،فناوری و سرمایه انسانی توجه میکنند ،باید به این نکته دقت نمایند که تفااوت میاان
این عوامل در کشورها به دلیل تفاوت در نهادها است (عاصه اوغلو و همکاران.)0252 ،
عاصه اوغلو و رابینسون ،معتقدند نهادهای اقتصادی برای رشاد اقتصاادی مهاه هساتند ،زیارا
انگیزه کنشگران اصلی اقتصادی را شکل میدهند .در واقع آنها به طور ویژه بار سارمایهگاذاری
در منابع فیزیکی ،انسانی ،فناوری و همچنین سازمانهای تولید اثر میگذارند .ایان نهادهاا ناه
تنها بر عملکرد اقتصادی ،بلکه بر نیوه توزیع درآمد نیز تیثیر میگذارند .آنها در خصوص نیاوه
شکلگیری نهادها به این مسئله اشاره میکنند که اگرچه تاریخ ،مؤثر است ،اما نهادهاا حاصال
انتخاب جمعی جامعه هستند و با توجه به تضااد مناافع در میاان افاراد و گاروههاای مختلاف
سیاسی به عامل تعیین کننده در تعیین نهادهای جامعه بدل میشوند .آنها به این نکتاه اشااره
میکنند که همانگونه که نهادهای اقتصادی ،انگیزهها را شکل میدهند ،نهادهاای سیاسای در
فضای سیاسی انگیزهها را شکل میدهند و شامل مواردی مانند حکمرانی یعنی دموکراسای یاا
دیکتاتوری بودن ،میدودیتهای سیاستمداران و نخبگان هستند .اما مسئله مهه به نیار آنهاا
تبیین علت دوام و نیوه تغییر نهادهای سیاسی و به تبع آن نهادهای اقتصادی است .آنها به دو
مکانیسه اشاره میکنند :نخست ،سیاستمدارانی که قدرت سیاسی رسمی را در اختیاار دارناد
بر تغییر نهادها اثر میگذارند .دوم ،اثر مربو به قدرت سیاسی غیررسمی اسات کاه دارنادگان
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تکانهها یعنی مواردی مانند تیول در فناوری و مییط باینالمللای باه عناوان عامال تغییار در
نهادها اشاره میکنند .آنها با این چارچوب نیری میکوشند به دو سؤال مهه پاسخ دهند:
 )0چرا گروه های دارای منافع متضاد بر ایجاد نهادهایی که رشد اقتصادی را حداکثر میکنناد،
توافق نمیکنند؟  )3چرا دارندگان قدرت غیرسیاسی به جای تغییر سیاستها تالش مینمایناد
که نهادها را تغییر دهند .به نیر آنها با توجه به رابطه و اثر نهادهای سیاسی و اقتصاادی ،افاراد
دارای قدرت سیاسی نمیتوانند تعهد کنند که از قدرتشان در جهت تغییر وضعیت توزیع منافع
به نفع خودشان استفاده نکنند .آنها معتقدند که در زمینه اصالح نهادی جهت دستیابی به رشد
پایدار ،باید به چند نکته توجه کرد .نخست ،تغییر نهادهای اقتصادی بدون توجه به اثر نهادهای
سیاسی ایجادکننده و میافیت کننده از آنها ،بینتیجه خواهد باود .آنهاا معتقدناد باه منیاور
اصالح نهادهای اقتصادی باید مسائلی مانند نهادهای سیاسی ،توزیع قادرت سیاسای و ماهیات
نهادهای سیاسی توجه شود .ثانیاً در

اندکی درباره تغییر نهادهای سیاسای وجاود دارد .آنهاا

تمایل به ثبات دارند و برخی اوقات تغییر آنها برای ایجاد رشد اقتصادی اند

است .به نیر آنها

الزمه تغییر مناسب در نهادهای اقتصادی این است که تعادل سیاسی در جامعاه تغییار کناد و
این امر منو به تغییر در قدرت سیاسی رسمی و غیررسمی است (عاصاه اوغلاو و رابینساون،
.)335 :0252
رشد پایین و بیثبات :ریشه معضل رشد اقتصادی پایین و بیثبات اقتصاد ایران را میتوان در
مجموعهای از عوامل ساختاری و عملکردی جستوجو کرد .نیاام اقتصاادی ایاران ،مبتنای بار
رقابت میدود است .نیامهای اقتصادی مبتنی بر رقابت میدود ،با ایجاد دسترسی میدود برای
مردم جهت ایجاد سازمانهای سیاسی و اقتصادی و فعالیت در نیاام دولات و باازار ،رقابات را
میدود میکند .از آنجا که رقابت باعث کارایی دولت و باازار اسات ،میادود کاردن آن ،بخاش
مهمی از منابع و کارآفرینی اقتصادی در بازار و دولت را از فعالیتهای مولد اقتصادی و سیاسی
بازداشته و به جای تولیاد ،درگیار ایجااد و توزیاع رانات و در واقاع تساهیه نامتناساب کیاک
اقتصادی موجود میشود .نتیجه این امر ،عدم کارایی اقتصاادی بارای دساتیابی باه نارخ رشاد
اقتصادی باال و در یککالم ،رفاه و توسعه اقتصادی است (زمانزاده و الیسینی.)323 :0250 ،
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بر اساس گزارش سال  3101شاخص سهولت کسب و کار توسط بانک جهاانی ،ایاران در رتباه
 035در میان  023کشور جهان قرار داشته است .این گزارش ،شاخص ترکیبی از  01شااخص
منفرد تشکیلشده که شامل شرو کسب و کار ،اخذ مجوزهای قانونی ساختوساز ،ثبت اموال،
اخذ وام و اعتبار ،حمایت قضایی از سهامداران ،پرداخت مالیاات ،تجاارت بارونمارزی ،اعماال
قراردادها ،ورشکستگی و استخدام نیروی کار است .رتبهای کاه ایاران کساب کارده اسات ،باه
نیوی شرایط نامطلوب کسب و کار ،فرایندهای طوالنی ،پرتعداد و پرهزینه برای شارو  ،انجاام
فعالیتهای گوناگون و پایان کسب و کار را در ایران نسبت به بسیاری از دیگار کشاورها نشاان
میدهد .این شاخص نشان میدهد که نهادهای حامی کسب و کار نییار نهادهاای عماومی در
ایران چندان کارآمد عمل نمیکنند .وجود نهادها و این بسترها ،از شارو الزم رشاد و توساعه
اقتصادی در کشورهای مختلف میسوب میشوند.
بر اساس گزارش سال  ،3100شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج ،ایران با کسب امتیاز 33/0
از  011و رتبه  050در میان  032کشور جهان ،از درجه آزادی بسایار پاایینی برخاوردار باوده
است .این شاخص ساالنه میاسبه میشود .در رویکارد ایان بنیااد« ،آزادی اقتصاادی» عباارت
است از امکان تولید ،توزیع و مصرف کاالها و خدمات ،بدون وجود فشار یا اجبار بیش از حاد از
دولت(( .حد فشار دولت)) ،حدی از الزام و اجبار است که برای تضمین حقوق مالکیات عاامالن
اقتصادی و شهروندان ضرورت دارد (همان.)323 :
تورم باال و بیثباتی اقتصاد ایران :نرخ باال و نوسانات نرخ تاورم هزیناه زیاادی را بار اقتصااد
کشور تیمیل میکند ،به خصوص اینکه در نرخهای تورم باالتر ،نوسانات نرخ تاورم نیاز بیشاتر
میشود .از مههترین هزینههای تورم باالتر و بیثباتی میتوان به کاهش نرخ رشاد اقتصاادی و
به تبع آن کاهش سطح رفاه ازیک طرف و تغییر توزیاع درآماد ،ثاروت و رفااه باه زیاان اقشاار
کهدرآمد جامعه از طرف دیگر اشاره کرد.
تورم ،رشد پول :تجربه چهار دهه اخیر اقتصاد ایران نشان میدهد که مههترین عامل تغییرات
نرخ تورم در اقتصاد ایران در بلندمدت ،تغییرات نرخ رشد حجه پول است کاه باا یاک وقفاهی
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زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار میکند .با توجه به اینکه نرخ رشد پول نیز همواره پیش
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از نرخ رشد اقتصادی بوده است ،نتیجه آن رشد تورم بوده است که فقر و ناابرابری را در ایاران
افزایش داده است.
سلطه سیاست مالی بر پولی :در طول دهههای اخیر در اقتصاد ایاران ،سیاساتهاای پاولی و
مالی دولت ها ،هه در جهت تیمین نارخ رشاد بااالتر اقتصاادی و هاه در جهات تایمین ثباات
اقتصادی توفیق چندانی نداشتهاند .نوسانات شدید در نرخ رشد حجه پول و نرخ رشاد مخاارج
دولت ،یکی از عوامل مهه ایجاد نوسانات رشاد اقتصاادی در ایاران باودهاناد .ساازوکار اعماال
سیاستهای پولی و مالی در راستای تیمین ثبات نرخ رشد حجه پول و نرخ رشد مخارج دولات
است .در اقتصاد ایران سیاست مالی تیات تایثیر فاروش ارز نفتای باه باناک مرکازی صاورت
میپذیرد .از این رو سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی وجود دارد .ریشهی اصلی نقش مسلط
سیاست مالی در تعیین سیاست پولی نیز به ساختار پایه پولی برمیگردد ،به نیوی که مقامات
پولی از قدرت مانور کافی برای مدیریت پایه پولی و به تبع آن نرخ رشد حجاه پاول برخاوردار
نیستند .در واقع در اقتصاد ایران سیاست مالی دولت در زمینه تیمین کساری بودجاه و هزیناه
کردن درآمد نفتی ،از عوامل اصلی تعیین پایه پولی و نرخ رشد حجه پول بوده است .با افزایش
فروش نفت و رشد درآمدهای نفتی ،دولت به سامت بودجاهی انبسااطی پایش مایرود .ارقاام
بودجه افزایش مییابند و این مقادیر از میل دالرهای نفتی تیمین میشوند .این عمل عالوه بار
افزایش بودجه دولت ،با افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی که از اجزای پایاه پاولی میساوب
میشود ،منجر به افزایش پایه پولی شده و در کناار سیاسات ماالی انبسااطی ،سیاسات پاولی
انبساطی نیز اجرا میشود  .این امر سبب شده تاا در اقتصااد ایاران هماواره باا عادم اساتقالل
سیاست پولی روبهرو باشیه .این امر عمالً امکان سیاستگذاری بانک مرکزی را میدود کارده و
سیاستهای مالی تعیین کننده خواهد بود .از آنجایی کاه فرایناد بودجاه فراینادی سیاسای و
مبتنی بر چانهزنیهای گوناگون در مجلس و دولت است ،میتوان گفت که در اقتصاد ایاران باا
توجه به ساختار خاص آن ،ثبات سیاست پولی و نرخ رشاد حجاه پاول ،عماالً از مسایر ثباات
سیاست مالی و نرخ رشد بودجه دولت قابل تیمین است .در عین حال ،ثبات رشد مخارج دولت
نیز به سازوکار بودجهریزی دولت و به خصوص نیوه مدیریت درآمادهای نفتای وابساته اسات.
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بنابراین ،بودجاه مناساب و مادیریت صاییح درآمادهای نفتای از ساوی دولات ،باعاث ثباات
سیاستهای پولی و مالی است.
اشتغال پایدار :با توجه به معضل بیکااری ،یکای از ابزارهاای دولات ،تخصایص بودجاه بارای
طرحهای مختلف اشتغالزایی ،اعه از وامهای اشتغالزایی ،اساتخدام در دساتگاههاای دولتای،
معافیتهای بیمهای به کارفرما برای استخدام جدید و انوا طرحهایی از این دست بوده اسات.
دولتها در اقتصاد ایران عموماً رویکردی هزینهمیور به مسائلهی اشاتغالزایای داشاتهاناد .در
رویکرد هزینهمیور تصور می شود که برای ایجاد هر شغل به منابع مالی معینی نیااز اسات .بار
این اساس با تیمین اعتبار از سوی دولت و اجرای پروژههایی کوچاک یاا بازرو ،شاغل جدیاد
ایجاد خواهد شد .مسئله اساسی در سیاستهای اشتغالزایی این است که اشتغال ایجاد شاده،
باید اشتغال پایدار باشد و اشتغال پایدار در گرو ایجااد رشاد اقتصاادی پایادار اسات .از ایانرو
سیاستهای اشتغالزایی باید معطوف به طراحی و اعمال سیاستهای اصولی برای دستیابی به
رشد اقتصادی پایدار باشد.

146

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمي ايراني پيشرفت

فصل :6
نتیجهگیری ،جمعبندی و پیشنهادهای راهبردی
نتیجهگیری و جمعبندی
مسئله رشد اقتصادی در ایران ،وجود رشد بی ثبات و ناپایدار همراه با فقر ،نابرابری و بیکااری و
گرفتار شدن در دام درآمد متوسط پایین طی  33سال گذشته است .همانطاور کاه مطالعاات
صورت گرفته نشان میدهند و گزارش دفتر مطالعات رفاه اجتماعی ،وزارت تعاون ،کاار و رفااه
اجتماعی در زمینه فقر درآمدی ،فقر چند بعدی و نابرابری ارائه شد ،در ایاران پاس از انقاالب
اسالمی شاهد رشد اقتصادی همراه با فقر درآمدی و فقر چند بعدی و نابرابری هستیه .یکای از
چالش های جدی اقتصاد ایران ،دام درآمد متوسط است و این چاالش نقاش مهمای در کنادی
آهنت رشد و توسعه اقتصادی ایران نسبت به سایر کشورها دارد .در مورد رشاد اقتصاادی ایان
مسئله مطرح است که منافع این رشد اقتصادی به چه دهکهای درآمدی و اقشااری از جامعاه
میرسد ،آیا گروههای میروم و که درآمد نیز به صورت متناسب از منافع رشد اقتصادی منتفع
میشوند و سهه درآمد فقرا بهبود مییابد .مسئله مههتر از این نیز مطرح اسات کاه اگار رشاد
اقتصادی سبب توزیع نابرابر فرصتها شود ،در این صورت نتایج آن توساعه ناامتوازن اسات .در
اقتصاد ایران در اغلب سالهای پس از انقالب اسالمی ،به رغه تیقق رشاد اقتصاادی ،ناابرابری
کاهش نیافته است .از طرف دیگر اگر این رشد اقتصاادی ،اشاتغال غیرمولاد ایجااد کناد ،چاه
نتایجی به دنبال دارد؟ در رویکرد اساالمی -ایرانای پیشارفت بادون رشاد اقتصاادی مطلاوب،
رسیدن به رفاه عمومی مطلوب ،امری غیرممکن است.
کاهش فقر و نابرابری در کشاور نیازمناد برناماه و سیاساتگاذاری منساجه اسات .اگرچاه در
برنامههای پنجساله همواره به سیاستهای مربو به کاهش فقار اشااره شاده اسات ،اماا ایان
سیاستها نتوانستهاند به طور مؤثری موجب کاهش فقار در کشاور شاوند .توجاه باه تیاوالت
اقتصادی و سیاسی در ایران طی این سالها تا حد زیادی میتواند توضیح دهناده ایان مسائله
باشد .فقر میصول یک فرایند است و بنابراین نمیتوان صرفاً با تیکید بر حمایات در یاک بعاد
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تولید میصول توسط آحاد کشور و از جمله فقرا است .نابرابری فااحش مایتواناد تاالشهاای
کاهش فقر را خنثی کنند .از اینرو توصیه میشود که دولت به سیاستهایی توجه کند که باه
طور ههزمان رشد و توزیع مجدد را مد نیر قرار دهد و به سیاساتهاای اتخاذشاده در جهات
افزایش نرخ رشد معادل فقر و سیاستهای رشدی که درآمد گروههای فقیر را افزایش میدهد،
تیکید بیشتری داشته باشد .برنامههای کاهش فقر مستلزم مشارکت و بهرهمندی همه مردم باه
ویژه فقرا از میصول رشد است .بنابراین اصلیترین هدف رشد بایاد فراگیاری حضاور ماردم و
حداکثر کردن کمی و کیفی حضور در فرایناد رشاد باشاد .اشاتغال یکای از میورهاای اصالی
برنامههای فقرزدایی است .اتخاذ سیاستهایی که به بهبود فضای کسب درآمد و ارتقا کیفیات
مشاغل و خلق شغل پایدار بینجامد ،به فقرزدایی شتاب مایبخشاند .از جملاه تعهادات دیگار
دولت در قانون اساسی گسترش پوشش تیمین اجتماعی و چتر حمایتی برای فقرا است که این
اقدامات میتوانند از میزان آسیبپذیری فقرا در مقابل خطرات مختلاف اقتصاادی و اجتمااعی
بکاهد.
این سیاستها در راستای بند یک سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و کامالً منطبق با آنچاه رشاد
فراگیر مطرح میکند .با توجه به نقدی که بر الگوی رشاد اقتصاادی نئوکالسایک و نقاد رشاد
فقرزدا (مطلق -نسبی) ،در کنار مههتارین تفااوتهاای رشاد فقارزدا باا رشاد فراگیار مطارح
میگردد ،باید فراتر از رشد فقرزدا پیش رفت و سیاستهای رشد فراگیر را در ایران باه مرحلاه
اجرا درآورد .الزمه کاهش فقر ،تهیه و اجرای الگوی رشد و تغییرات ساختاری است که اشاتغال
مولد و درآمد را بهبود بخشیده و رفاه عمومی را افزایش دهد .اشتغال یک مجرای حیاتی بارای
کسب درآمد است که رشد را نیز میتواند افزایش دهد .اگر افراد باه انادازه کاافی در شغلشاان
ترقی کنند میتوانند از فقر رها شوند.
رشد فراگیر از طرفی فرصتهای برابر برای مشارکتکنندگان در رشد اقتصادی ایجاد میکند تا
تمام بخشهای جامعه از رشد منتفع گردند و در ایجاد رشد مشارکت کنند .از سوی دیگر ،رشد
اقتصادی است که فقر و نابرابری را کاهش مایدهاد و باه افاراد باه حاشایه راناده شاده ،نفاع
میرساند .بنابراین ،اهداف توسعه باید فراتر از صرفاً افزایش  GDPباشد و باید فقر و ناابرابری را
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و نابرابری و ایجاد اشتغال و رفع میرومیت افراد است .اگر رشد بخواهاد فراگیار باشاد و فقار و
نابرابری را کاهش دهد ،به صورت خودکار اتفاق نمیافتد و منافع رشد اقتصادی بهخودیخود به
طبقات پایین فرو نخواهد چکید ،لذا بایستی سیاستهای رشد اقتصاادی باه گوناهای تادوین و
اجرا گردد که به کاهش فقر و نابرابری بیانجامد.
هر چند رشد اقتصادی مهه ترین جز هر برنامه کاهش فقر است ولی ثبات رشد و تایثیر آن در
کاهش فقر ،مستلزم رشد فراگیر است .رشد فراگیر در شتاب بخشایدن باه کااهش فقار نقاش
دارد ،ولی نابرابری نیز دامنه انتفا فقرا از رشد را تیت تیثیر قرار میدهاد .در کشاورهایی کاه
نابرابری اولیه زیاد است یا در کشورهایی که الگوی توزیعی رشد ،به نفع غیرفقیران است ،رشاد
اقتصادی در پایین آوردن سطوح فقر ،کارایی کمتاری دارد .ناابرابری توزیاع درآماد ،بخشای از
منافع رشد اقتصادی در ایران را از بین میبرد .بنابراین توجه ههزمان به رشد و نابرابری ،اماری
ضروری است .لذا به ارتقا ظرفیت سازی افراد نیاز است که در واقع هدف اصلی رشد اقتصاادی
فراگیر است ،برخالف رشد فقرزدا که صرفاً تضمین انتقال منفعت از طریق یارانه و راههای دیگر
است .ارتقا ظرفیتسازی افراد بهخصوص افرادی که به هر دلیلی توانایی و فرصت مشارکت در
رشد اقتصادی و منتفع شدن از منافع رشد را نتوانستهاند کساب کنناد ،از جملاه ویژگایهاای
رشد فراگیر است .بند یک سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «به حداکثر رساندن مشاارکت
آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکااری جمعای و تیکیاد بار ارتقاا
درآمد و نقش طبقات کهدرآمد و متوسط» تیکید دارد .در حالی که رشد فقرزدا بر روی منتفاع
شدن فقرا -بهبود سهه درآمد فقرا از رشد و به عبارتی تمرکز بر بهرهمندی از نتایج رشاد دارد.
رشد فراگیر بر نتیجه و فرایند رشد ،متمرکز است .رشاد فراگیار آسایبشناسای و ریشاهیاابی
میکند که نابرابری ایجاد نشود .توجه بیشتر به توزیع منطقهای مخارج نیز میتواند در کااهش
فقر و بهبود فراگیری رشد ،کمک کند .دسترسی به فراگیری مالی نیز به عنوان یک بعاد مهاه
رشد فراگیر مطرح است .مدل نیری رشد فراگیر شامل کل مادیریت اقتصااد کاالن اسات کاه
برای کاهش نابرابری شهر و روستا ،گسترش توسعه انسانی و سرمایهگذاری در سارمایه انساانی
تالش میکند .تمام این موارد نیاز به رسیدگی از طریق سیاست مناسب دارد.
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تجربیات کشورهای در حال پیشرفت در دستیابی به رشد فراگیر حاکی از آن است که تعدادی
از این کشورها ابتدا سیاست های رشاد فقارزدا را اتخااذ کردناد و ساپس در ساالهاای اخیار
سیاست های خود را به رشد فراگیر تغییر دادند .تجربه این کشورها در اجرای هار دو سیاسات،
در این کتاب ،مقایسه شد .بدین ترتیب تفاوت دو دسته سیاست ،آشکار میگردد و برای یاافتن
تدابیر دستیابی به رشد فراگیر در کشور ما آموزنده است.
رئوس سیاستهای رشد فقرزدا در هند ،اعطای کرسیهای مجالس ایالتی به اقشار آسیبپاذیر،
اصالح مقرارت مربو به کار ،دسترسی به منابع مالی بر حسب میزان اعتبار سارانه باه وسایله
بانکهای تجاری و حقوق مالکیت به صورت قوانین اصالح ارضی در ایالتهای هند است .رئوس
سیاست های رشد فراگیر هند ،رشد سریع و پایدار اقتصادی و کاهش فقر ،ثبات مالی -کالن باا
توجه ویژه به ریسک تورم ،افزایش مخارج آموزشی و مخارج اجتماعی ،گساترش دسترسای باه
زیرساختهای اقتصادی و حمایت اجتماعی است.
رئوس سیاستهای رشد فقرزدای بنگالدش ،ثبات کالن اقتصادی ،بازتر شادن تجااری ،توساعه
زیرساخت روستایی و توسعه انسانی ،تزریق پایدار منابع مالی عمومی ،افزایش خدمات آماوزش،
عرضه یارانههای هوشمند ،افزایش مخارج عمومی بهداشت ،انقاالب سابز ،اصاالحات نهاادی و
هدف قرار دادن کاهش فقر است .رئوس سیاستهای رشد فراگیار بانگالدش ،رشاد اقتصاادی،
افزایش مشارکت و اشتغال مولد ،کاهش فقر و کاهش ناابرابری درآماد ،سارمایهگاذاری بخاش
عمومی ،حمایت اجتماعی ،توانمندسازی زنان ،توسعه زیرساخت اقتصادی است.
کشورهای دیگری نیز تجربه سیاستهای رشد فراگیر را داشتهاند .رئاوس سیاساتهاای رشاد
فراگیاار کشااور کااامبوج ،رشااد اقتصااادی ،کاااهش فقاار ،دسترساای بااه بهداشاات و آب ساااله،
توانمندسازی زنان و بهبود آموزش است.
کشور فیلیپین ،رئوس سیاستهای رشد فراگیر ،توسعه زیرساخت عمومی ،بهبود دسترسای باه
آموزش ،سالمت و بهداشت ،توانمندسازی زنان ،بهداشت و آب ساله ،ارتقا قابلیت انسانی است.
رئوس سیاستهای رشد فقرزدا کشور اندونزی ،نوساازی ذخاایر موجاود سارمایه و زیرسااخت،
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی به ویژه در زمینه سالمت و آموزش ،سرمایهگاذاری عیایه در
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جدید ،ظهور بخش صنعتی مقتدر به واسطه سرمایهگذاری خارجی و صادرات ،توجاه باه رشاد
اقتصادی وابسته به نیروی انسانی ،مقررات زدایای وسایع و پایادار اقتصاادی و کااهش هزیناه
معامالتی بوده است .در سیاستهای رشد فراگیر اندونزی ،دسترسای باه زیرسااخت اقتصاادی،
توانمندسازی زنان ،توجه به وضعیت بهداشت ،سالمت و آموزش ،حمایات اجتمااعی و کااهش
نابرابری را عملی کردند.
رئوس سیاست های رشد فقرزدا کشاور برزیال ،رشاد اقتصاادی و کااهش فقار ،برناماه تثبیات
اقتصادی ،برنامه خصوصیسازی ،مقاررات زدایای و آزادساازی تجااری ،آماوزش دبیرساتانی و
دانشگاهی است .رئوس سیاستهای رشد فراگیر کشور برزیل ،رشاد اقتصاادی ،کااهش فقار و
نابرابری درآمد ،حمایت اجتماعی ،برنامه خانواده و ارتقا قابلیت انسانی است.
در کشور ویتنام ،رئوس سیاستهای رشد فقرزدا ،اصالحات اراضی همراه باا آزادساازی تجااری
قهوه و برنج ،گذار ساختاری اقتصاد همراه با رشاد مولادتر بخاش کشااورزی و رشاد پرشاتاب
بخشهای غیر کشاورزی ،اصالحات اقتصادی و سازمانی ،به ویژه ایجاد چاارچوب قاانونی بارای
کارآفرینان خصوصی ،ارتقا بهداشت و سالمت عماومی ،اجارای سیاساتهاای تشاویقکنناده
سرمایهگذاری در قطبهای رشد منطقهای مؤثر برای رشد صنعتی و توساعه بخاش خصوصای،
برنامه جامع تثبیت اقتصادی ،ورود مدیریت شده ویتناام باه بازارهاای جهاانی ،برناماه توساعه
اقتصادی اجتماعی ملی ،برنامههای سرمایهگذاری عمومی روستایی است.
رئوس سیاستهای رشد فراگیر کشور ویتنام ،رشد اقتصادی ،ایجاد اشاتغال باا کیفیات خاوب،
اصالح اقتصاد کالن ،توسعه زیرساخت عمومی با تخصیص بیشتر مخارج عمومی ،مقرراتزدایای
بازارهای تغذیه ،ایجاد اصالحات اراضی برای اشتغال فقیرترین افراد ،تقویات سیساته مادیریت
مالی عمومی ،اعطای تسهیالت هدفمند ،ایجاد نیروی کار نسبتاً مااهر و آماوزش دیاده ،بهباود
دسترسی به بهداشت ،آموزش و آب ساله است.
در کشور غنا ،سیاست رشد فقرزدا ،شامل رشاد اقتصاادی و کااهش فقار ،آزادساازی واردات و
نوسازی بخشهای صادرات سنتی ،سارمایهگاذاری در زیرسااختهاا ،پایاداری نسابی میایط
سیاسی ،بهباود سیاسات هاای کاالن ،افازایش مخاارج خادمات عماومی باه ویاژه آماوزش و
زیرساختهای فیزیکی است .رئوس سیاست رشد فراگیر کشور غناا ،رشاد اقتصاادی و کااهش
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فقر ،حمایت اجتماعی ،افزایش مخارج آموزشی و مخاارج اجتمااعی و گساترش دسترسای باه
زیرساختهای اقتصادی است.
تجربه رشد فراگیر کشور ازبکستان نشان میدهد که وضعیت بسیار مطلاوبی نسابت باه ساایر
کشورهای مورد مطالعه داشته است .رئوس سیاستهای رشاد فراگیار ازبکساتان شاامل رشاد
اقتصادی ،افزایش اشتغال ،توسعه زیرساخت اقتصاادی ،کااهش فقار و ناابرابری ،توانمندساازی
زنان ،بهبود بهداشت ،سالمت و آموزش ،ارتقا قابلیت انسانی ،دسترسی به بهداشت و آب ساله،
حمایت اجتماعی است.
مقایسه سیاستهای رشد فقرزدا و رشد فراگیر نشان میدهاد کاه کاانون سیاساتهاای رشاد
فقرزدا بر سهیه شدن در منافع رشد اقتصادی متمرکز است ،اما حلقه گمشده رشد فقارزدا کاه
رشد فراگیر تکمیل میکند و فراتر میرود  ،توجه ویاژه باه بعاد مشاارکت نیاروی کاار فعاال و
گسترده در فرایند رشد اقتصادی است که مستلزم فراهه آوردن شارایط ماورد نیااز باا تادابیر
اقتصادی است ،همانند حمایت اجتماعی ،ارتقا و توانمندسازی قابلیاتهاای نیاروی انساانی و
ایجاد انگیزه در آنها برای رقابتپذیری و سپس منتفع شدن از منافع رشد اقتصاادی اسات .در
واقع رشد فراگیر ،سیاستهای رشد فقرزدا را به نوعی بازسازی ،تکمیل میکند و معایب موجود
در رشد فقرزدا را رفع میکند ،همانند کنار گذاشتن سیاستهای باز توزیع مجدد درآمد .نتیجه
رشد فراگیر ،کاهش فقر و نابرابری درآمد با اشتغال نیروی کار است ،دلیل این ادعاا ایان اسات
که سیاست هایی که رشد فراگیر تیکید میکناد همانناد افازایش مخاارج اجتمااعی ،آماوزش،
بهداشت و سالمت برای توانمندسازی به جهت مشارکت در رشاد اقتصاادی و منتفاع شادن از
رشد اقتصادی ،ههراستا با سیاستهای منتفع شدن از رشد اقتصادی است که در سیاستهاای
رشد فقرزدا نیز در برخی کشورها شاهد هستیه.
با تکیه بر بعد مشارکت و اشتغال گسترده نیروی کار فعال در رشد اقتصادی ،ریشاههاای رشاد
اقتصادی قوی و پایدار به دست میآید ،در نتیجه به طور ههزمان شاهد کاهش فقار ،ناابرابری،
بیکاری و به تبع آن رفع بسیاری از معضالت اجتماعی در کشور خواهیه بود.
برای تضعیف اثرات منفی سیاستهای رشد اقتصادی بر فقر ،دولتها میتوانند در کوتاهمدت از
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باشد ،حتی در کوتاهمدت نیز طرحهای باز توزیع درآمد میتواند بار زیادی بار بودجاه تیمیال
کند .در کشورهایی که درآمد سرانه پایین است ،کاهش فقر از طریق باز توزیاع درآماد ،بسایار
دشوار است.
از آنجا که رویکرد رشد فراگیر ،دیدگاه بلندمدت دارد و بر بهبود ظرفیات مولاد افاراد و ایجااد
مییط مساعد برای اشتغال ،تیکید میکند نه بر توزیع درآمد به عنوان وسایله افازایش درآماد
برای گروههای میروم ،از این رو با توجه به این دیدگاه بلندمدت ،تمرکز بر تیول ساختاری در
چهارچوب رشد فراگیر وجود دارد .در این دیدگاه ابزار رشد فراگیر و پایدار ،اشتغال مولد اسات.
عالوه بر آن ،طراحی سیاست های عمومی مناساب بارای دساتیابی باه رشاد اقتصاادی پایادار
پیششرطی است که منجر به ایجاد و گسترش فرصتهای اقتصادی میشود .تضمین دسترسی
گستردهتر به این فرصتها به طوری که اعضای جامعه بتوانند در رشد اقتصادی مشارکت کنند
و از رشد منتفع شوند ،مستلزم گسترش ظرفیتهای انسانی مانند سارمایهگاذاری در آماوزش،
بهداشت و خدمات اجتماعی اولیه است .برقراری شبکههای امنیت اجتماعی بارای میافیات از
اقشار آسیبپذیر و میرومان که در فرایند رشد کنار گذاشته شدهاند ،الزم است.
از سویی طی  31تا  31سال گذشته ،معدود کشورهایی در جهان بودهاند که توانستهاند از گروه
کشورهای دارای درآمد متوسط به گروه کشورهای پردرآماد برساند ،مانناد کشاورهای ژاپان،
کرهجنوبی و تایوان در شرق آسیا .در کشورهای موفق شرق آسایا ،باه شابکههاای زیرسااخت
توجه ویژه ای شده است و همین عامل در کنار عواملی مانند نوآوری و تیقیق و توساعه سابب
شده است تا این کشورها طی چند دهه گذشته از وضعیت درآمد متوسط به وضعیت درآمد باال
برسند و در دام درآمد متوسط گرفتار نشوند .اما این عوامل در ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته
و سبب شده است تا بیشتر از پنج دهه در این دام گرفتار شویه.
پیشنهادهای راهبردی
این پیشنهادها در برگیرنده مههترین تدابیر برای دستیابی به رشد فراگیر و درآمد متوسط بااال
و شاخصهای پایش رشد در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت است.
اساس در نیام اسالمی ،عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی .نیام اسالمی معتقد باه
یک جامعهی ثروتمند است ،نه یک جامعهی فقیر و عقبمانده .معتقد به رشد اقتصاادی اسات؛
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ولی رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عماومی ،مسائلهی اول نیسات .آنچاه در
درجه ی اول است ،این است که فقیر در جامعه نباشد؛ میاروم نباشاد؛ تبعای

در اساتفاده از

امکانات عمومی نباشد .هر کس برای خودش امکاناتی فراهه کرد ،متعلق به خاود او اسات .اماا
آنچه عمومی است مثل فرصتها و امکانات ،متعلق به هماهی کشاور اسات و بایاد در ایانهاا
تبعیضی وجود نداشته باشد (خامنهای ،سیدعلی.)53/3/03 ،
با توجه به آسیبشناسی وضع موجود در رشد اقتصادی ،نابرابری ،بیکااری و فقار ،چاالشهاای
آتی رشد اقتصادی ،نقد الگوی رشد اقتصادی نئوکالسیک و نقد رشد فقرزدا (مطلق -نسبی) ،با
استفاده از تجربیات رشد فراگیر و اجتناب از دام درآمد متوسط در کشورهای در حال پیشرفت
و با در نیر گرفتن چالشهای اجرائی سیاستهای رشد فراگیر در ایران ،مههترین تدابیر بارای
دستیابی به رشد فراگیر و درآمد متوسط باال در موارد ذیل پیشنهاد میشود.
 -0اعطای تسهیالت هدفمند به منیور بهباود دسترسای باه آماوزش و مراقبات بهداشاتی باا
کیفیت برای بخش گساتردهای از ماردم در سرتاسار کشاور باه خصاوص منااطق دورافتااده و
مرزنشین و حاشیهنشین شهرها و همچنین گسترش اشتغال مولد.
 -3ایجاد نهادهای فراگیر
 -2سرعت بخشیدن به اصالح زیرساختها (انرژی ،آبیاری) و باال بردن کیفیت زیرساخت حمل
و نقل و ارتباطات در سراسر کشور.
 -3معرفی سیاستهای بازار کار انعطافپذیر و اصالحات بازار کار باه منیاور بااال باردن ساهه
نیروی کار از کل درآمد.
 -3ایجاد فرصتهای شغلی با بهرهوری باال و ایجاد توازن اشاتغال نیاروی کاار در بخاشهاای
کشاورزی ،صنعت ،خدمات.
 -3رشد سریع و پایدار اقتصادی از طریق گساترش قابلیاتهاای نیاروی کاار و توانمندساازی
مشارکت نیروی انسانی در فرایند رشد اقتصادی برای منتفع شدن از منافع رشد اقتصادی.
 -5گسترش دسترسی به زیرساختهای اقتصادی.
 -3توجه ویژه به نوآوری و تیقیق و توسعه برای دستیابی به درآمد متوسط باالی کشور.
133

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمي ايراني پيشرفت

 -5افزایش تصاعدی مالیاتهای مستقیه ،مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجماو درآماد
که میتواند منجر به بهبود توزیع درآمد در جامعه گردد (میازان اثربخشای سااختار تصااعدی
مالیات در کاهش نابرابری درآمدی ،بستگی به طراحی مناسب نارخهاای مالیاات ،میازان فارار
مالیاتی و وجود معافیتهای گسترده در نیام مالیاتی دارد).
 -01افزایش پایه مالیات و کاهش بخش غیررسمی.
 -00افزایش سرمایهگذاری بخش عمومی در زیرساختها.
 -03بهبود دسترسی به خدمات مالی عمومی.
 -02ایجاد اصالحات سیسته مالی بخش عمومی.
 -03طراحی و اجرای مخارج اجتماعی هدفمند در بهداشت ،آموزش و شبکه سالمت اجتمااعی
با کیفیت ،به طور متوازن و یکنواخت در شهرها و روستاهای کشور
 -03فراهه نمودن شرایط مناسب سرمایهگذاری با بهبود مییط کساب و کاار ،اصاالح قاوانین
بازار کار و سیاستهایی که مییط نهادی تصمیهسازی کارآفرینان برای سارمایهگاذاری و ورود
به بخش تولیدی را تیت تیثیر قرار میدهند.
 -03ایجاد ثبات مالی -کالن با توجه ویژه به ریسک تورم.
 -05بهبود بهرهوری ،کاهش شکاف بهرهوری در تولید میصوالت.
 -03حذف یارانههای غیرتولیدی.
 -05ارتقای سرمایهگذاری در سرمایه انسانی (آموزش هدفمند برای رشد ،ارتقای امنیت غذایی
ملهه از زکات ،ارتقای سالمت مانند گسترش پوشش بیمه (تیمین) اجتماعی).
 -31اشتغالزایی در سیاستهای رشد اقتصادی و حمایت از بنگاههای خرد ،کوچک و متوساط
و پشتیبانی از انکوباتورها و استارت آپها برای نوآوری.
 -30تیول ساختاری تولیدگرا و کاهنده رانتجویی.
 -33پیگیری رشد اقتصادی با پایه گسترده و مشارکتی
 -32حمایت اجتماعی از فقرا به منیور تواناسازی آنها برای مشارکت در رشد اقتصادی
 -33تدوین شاخص پایش مستمر رشد فراگیر ،به طوری که فقر ،نابرابری درآمد و بیکااری باه
طور ههزمان در نیر گرفته شود.
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 -33بازنگری در سیاستهای میرومیتزدایی از مناطق میروم کشور ،به منیور تواناسازی آنها
برای مشارکت در رشد اقتصادی
 -33ایجاد بانک توسعه منطقهای در مناطق میروم کشور مانند شرق و جنوب.
 -35ارتقای امنیت آب از طریق سرمایهگذاری در انتقال آب از دریاای آزاد (عماان) باه داخال
کشور و مدیریت منابع آب موجود.
 -33کاهش اثرات منفی تغییر اقلیه بر رشد اقتصادی کشور و انطباق با آن در سالهای آتی.
 -35فراهه نمودن شرایط مناسب برای زندگی و کار داناشآموختگاان مراکاز آماوزش عاالی و
کاهش میزان مهاجرت نخبگان به منیور بهرهمندی از خالقیت در رشد اقتصادی
 -21بهبود ثبات مییط اقتصاد کالن مساعد رشد.
 -20متنو و پیچیدهتر کردن میصوالت در سبد صادراتی کشور.
 -23اصالح نیام بانکی به منیور هدایت نقدینگی به سوی بخش مولد و کنترل رشد نقدینگی،
متناسب با نرخ رشد تولید.
 -22تالش در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت و استفاده از عواید نفت صرفاً بارای
طرحهای توسعهای.
 -23واگذاری تا حد امکان تصمیهگیریها به مسئوالن میلی و تمرکززدایی.
 -23بازسازی سیاسی -اداری از طریق توزیع قدرت سیاسی و مدیریتی جهات مشاارکت تماام
اقشار جامعه در تصمیهگیری
 -23فرهنتسازی جهت مشارکت همگان در فعالیتهاای تولیادی و اجتنااب از فعالیاتهاای
رانتجویی غیرمولد.
 -25بهبود فضای کسب و کار
 -23رشد عوامل بهرهوری نیروی انسانی ،سرمایه و انرژی
 -25پیگیری جدی آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجاه باا تادوین و ارائاه گازارش باا
جزئیات مسائل و راهحل عملیاتی با امکانات بومی توسط شورا و نمایندگان مسائول و پاساخگو
در هر استان ،سپس بررسی کارشناسی و تخصصی در سطح باالتر ،در نهایت تخصایص بودجاه
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استانی بر اساس آن و رصد و پیگیری و ارائه گزارش کار توسط نمایندگان و بازرسی نامیسوس
حین پیشرفت کار.
 -31بهبود فضای سرمایهگذاری 0از طریق پایش شاخصهاای آن توساط وزارت تعااون ،کاار و
رفاه اجتماعی و وزارت صنایع ،معادن و بازرگانی.
شاخصهای پایش رشد فراگیر توسط سازمان برنامه و بودجه
الف -رشد اقتصادی ،اشتغال مولد و زیرساختهای اقتصادی:

 -0بررسی تغییرات متوسط هزینه و درآمد خانوار در هار یاک از دهاکهاای هزیناه و درآماد
خانوارهای شهری و روستایی نسبت به سال قبل ،به تفکیک هر استان .ایان اطالعاات ،سااالنه
توسط مرکز آمار ایران گزارش میشود که در این صورت مقایسه در شرایط پویا انجام میشود.
 -3بررسی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه با سهه ارزشافزوده هریک از بخاشهاای مختلاف
تولید (صنعت ،خدمات ،کشاورزی) در تولید ناخالص داخلی.
در اقتصاد اسالمی ،رشد اقتصادی ،هدف مقدمی برای رفاه عمومی و ابزاری برای رسیدن به آن
است .اساساً الزمۀ پذیرش رفاه عمومی به عنوان یک هدف اقتصادی حکومت اسالمی ،پاذیرش
رشد اقتصادی ،به مثابه هدف مقدمی برای آن است .ادله نقلی کافی برای اینکه رشد اقتصاادی
در جایگاه هدف اقتصادی حکومت اسالمی مد نیر است وجود دارد که به برخی از آنهاا اشااره
میشود:
حضرت امیر ( ) در یکی از سخنانش می فرمایند :فضیله السّلطان عماره البلدان (آمدی0252 ،
ش ،ج)333 :3؛ نشانۀ برتری و امتیاز حاکه ،آبادانی شهرها است.
حضرت علی ( ) در این گفتار ،نشانۀ برتری حاکه را آبادانی «بلدان» ،یعنی شهرها و نه آبادانی
«ارض» یعنی زمین دانسته است .مقصود از آبادانی شهرها ،آباد کردن شهرها بر حسب امکانات
اقتصادی موجود در آنها است که در رویکرد اسالمی مورد توجه ویژه قرار میگیرد .بنابراین ،باه
شهری آباد گفته می شود که از امکانات اقتصادی آن برای رفاه ماردم آن اساتفاده شاود .البتاه
استعداد شهرها در مقایسه با امکانات اقتصادی ،متفااوت اسات؛ ممکان اسات منطقاهای فقاط
دارای استعداد و امکانات کشاورزی باشد که آباادانی چناین منطقاهای بهارهبارداری بهیناه از
1. Investment Climate
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زمینها ،امکانات و استعدادهای کشاورزی آن است .همچنین اگر منطقهای دارای اساتعدادهای
تجاری ،صنعتی ،دامپروری و  ...باشد ،هنگامی به این مناطق ،آبااد گفتاه مایشاود کاه از ایان
استعدادها به طور بهینه استفاده شود.
امام علی ( ) این مطلب را به گونۀ دیگری بیان فرموده کاه مؤیّاد برداشات و تیلیال پیشاین
است :شر البالد بلد ال أمن فیه و ال خصب (همان)033 :؛ بدترین شهرها ،شهری اسات کاه ناه
دارای امنیت است و نه رشد و آبادانی.
امیر مؤمنان در سخن دیگری در تفسیر کالم خداوند ،آباادانی شاهرها را سابب قاوام زنادگانی
معرفی میکند .خداوند میفرماید« :هُوَ أنشتیکُه مِنت األرض وَ استتعمَرکُه فِیهَاا (هاود ()30 :)00؛
او [خدایی] است که شما را از زمین آفرید و شما را میمور به آباد کردن آن سااخت» .حضارت
امیر درباره این آیه می فرماید :فیعلمناا سابیانه أنّاه قاد أمارهه بالعمااره لیکاون ذلاک سابب ًا
لمعایشهه بما یخرج من األرض من الیبّ و الثّمرات و ما شااکل ذلاک ممّاا جعلاه اللّاه تعاالی
معایش للخلق (میمادی ری شاهری 0330 ،ق ،ج ،052 ،3ح)0335؛ پاس خداوناد سابیان،
مردم را به آبادانی فرمان داده است تا بدین وسیله از زمین آنچه بیرون میآید ،همانند حبوب و
میوهها و امثال آن را که برای زندگانی مردم قرار داده است ،زندگی آنان را استوار سازد.
بنابراین ،رشد و پیشرفت اقتصادی با میوریت تولید بدان سبب است کاه ماردم از نعماتهاای
الهی بهره مند شوند و رفاه بیشتری داشته باشند .با این بیان حضرت ،روشن میشود که رشد و
آبادانی اقتصادی ،هدف مقدمی و ابزاری برای رفاه عمومی است .چنانکه امام علای ( ) در ناماۀ
خود به مالک اشتر تیکید می کند که تالش تو برای آبادانی زمین باید بیشتر از تالش تاو بارای
جمعآوری خراج [= مالیات] باشد .حضرت میفرماید که اگر مالیات بیشتری میخواهی ،باید به
آبادانی و تولید بیشتر بپردازی تا مردم به واسطۀ تولید بیشتر ،صاحب درآماد و رفااه بیشاتری
شوند و تو هه بتوانی مقدار بیشتری از درآمدهای آنها را به صورت مالیات دریافت کنی.
البته در اقتصاد اسالمی اینگونه نیست که هر آنچه تقاضاا مایشاود ،بایاد تولیاد شاود؛ بلکاه
استفاده از منابع انسانی و طبیعی به ویژه منابع و امکاناتی که در اختیار دولات اساالمی اسات،
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میآیند ،نباید تولید شوند .بنابراین ،پیشرفت و رشد اقتصادی با میوریت تولید ملی و فرهنات
کار میتواند جامعهای شایسته و مطلوب فراهه آورد (مردانی نوکنده.)051-053 :0253 ،
با توجه به اینکه در رشد فراگیر ،بهرهوری بهبود پیادا مایکناد و فرصاتهاای جدیادی بارای
اشتغال ایجاد میشود و به جای توزیع منابع به دنبال گسترش انادازه اقتصااد اسات ،از ایانرو
پیگیری میزان مشارکت و اشتغال ضروری است .این امر میتواند از طریق موارد زیر رصد شود:
 -2مشارکت نیروی کار فعال استانها از اطالعات مرکز آمار ایران.
 -3بررسی نسبت تعداد شاغالن به کل جمعیت هر یک از این بخشهای تولید که در کنار آمار
سهه ارزشافزوده هر یک از این بخشها برای ایجاد توازن (مرکز آمار ایران).
 -3بررسی تعداد جویندگان کار ،فرصتهای شغلی ،بکار گمارده شادگان و معرفایشادگان باه
کارفرمای مراکز خدمات اشتغال در هر استان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،دفتار هادایت
نیروی کار و کاریابیها.
مشارکت یکی از عوامل اصلی است که در رشد فراگیر مطرح شده است و مفهوم رشد فراگیر را
از رشد فقرزدا متمایز میسازد .مشارکت جنبه ضروری رشد فراگیر است .مشارکت ،مفهوم رشد
فراگیر را فراتر از بعد درآمد گسترش میدهد و اشاراتی در پایداری آن دارد .بار درگیار کاردن
مردم در فعالیتهای اقتصادی و قادر ساختن مردم نسبت به اداماه ایان روناد در طاول زماان،
تیکید میکند که برای پایداری فرایند رشد اهمیت دارد .مشارکت وسیلهای برای ایجاد سرمایه
انسانی است .در این راستا ،ادبیات به طور معمول بر مفهاوم اشاتغال مولاد متمرکاز اسات .باه
همین دلیل صرفاً نسبت اشتغال به جمعیت به عناوان یاک تقریاب بارای مشاارکت اقتصاادی
انتخاب نشده است.
از آنجایی که نه نسبت اشتغال به جمعیت خیلی پایین و نه خیلی باال مطلاوب اسات ،اساتفاده
انیصاری از این شاخص به عنوان تقریب مشارکت ،مناسب نیست و بایاد شااخصهاای فقار و
نابرابری درآمد را در نیر بگیرد .راموس و همکاران ( ،)3102دالیل این امر را ارائه مایدهناد و
رویکردی را برای استفاده از نسبت اشتغال به جمعیت به عنوان تقریبای بارای مشاارکت ارائاه
میکنند .راموس و همکاران اظهار میکنند که نسبت اشتغال به جمعیاتهاای خیلای بااال باا
انتشار باالی فقر و فقر شاغالن همراه است .در این صورت ،جمعیت کشور به شادت در فرآیناد
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اقتصادی (سطوح باالی مشارکت) درگیر خواهند شد ،بدون اینکه ارزش مناسب برای کار خاود
به دست آوردند ،به این دلیل که حقوق و دستمزد برای پرداخت هزینه دسترسی باه کاالهاای
پایه و خدمات کافی نیست و احتماالً در شرایط بدی کار مایکنناد .باه هماین دلیال ،نسابت
اشتغال به جمعیت بسیار باال برای فراگیری بهینه در نیر گرفته نشاده اسات .بناابراین ،زماان
استفاده از نسبت اشتغال به جمعیت در آنالیز فراگیری نباید نسبت اشتغال به جمعیات بااال را
مثبت ارزیابی کرد و همانطور نباید نسبت اشتغال به جمعیت پایین را نیز مثبت ارزیابی کارد،
زیرا نشاندهنده نرخ مشارکت پایین است.
سازمان بینالمللی کار ( )ILO, 2011مطرح میکند که نسبت اشتغال به جمعیت وقتی کمتر از
 31درصد باشد ناکارایی بازار کار را نمایان ،منجر به ایجاد فرصتهای شغلی کافی نمایشاود و
امکانات کافی برای مشارکت اقتصادی وجود ندارد .این گزارش همچناین اشااره مایکناد کاه
نسبت اشتغال به جمعیت که بسیار باالتر از  31است ،مثبت نیست چارا کاه باا فقار بااال کاار
میکند .بنابراین ،ناکارآمدی در بازار کار را نشان میدهد.
موارد خاص را میتوان با ارزیابی سایر شاخصهای بازار کار و باا تیلیال وضاعیت اجتمااعی و
اقتصادی کشور تعیین کرد ( .)ILO, 2011زیرا کشورهای دارای نسبت اشتغال به جمعیت بااال،
تعداد زیادی از افراد فقیر در حال کار دارند.
در تجزیه و تیلیل رشد فراگیر  32کشور در حال توساعه مشاخص شاد کاه کشاورهای دارای
نسبت اشتغال به جمعیت باال ،نرخ باالی فقر و فقرای در حال کار دارند .در نتیجه ایان فرضایه
مطرح میشود که نسبت اشتغال به جمعیت باال ،نمیتواند شاخص رشد فقرزدا یا رشاد فراگیار
باشد .باالترین نسبت اشتغال به جمعیت (ماداگاسکار ،اتیوپی ،اوگاندا و بنگالدش ،همگای نارخ
بسیار باالیی از فقر (بیش از  53درصد از جمعیت) و فقار در حاال کاار (بایش از  51درصاد)
داشتهاند.
با این حال ،کشورهای دیگر مانند بولیوی ،پرو ،قزاقستان و برزیل ،نسبت اشتغال به جمعیت به
طور نسبی باال دارند ،ولی مشکالت جدی مربو به فقر ندارند زیرا نرخ فقر و فقر در حاال کاار
آنها پایینتر است .با توجه به این دوگانگی یک نسبت اشتغال به جمعیت باال ،بازتاب شرایط بد
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اشتغال به جمعیت باید در نیر گرفته شود .تنها کشورهایی که سطوح فقر زیر  33درصد دارند،
نسبت اشتغال به جمعیت آنها ،به عنوان مثبت یاا منفای بارای فراگیاری رشاد ارزیاابی شاود.
بنابراین ،نسبت اشتغال به جمعیت به عنوان تقریب برای مشارکت ،تنها برای کشاورهای دارای
نرخ فقر پایینتر از  33درصد استفاده میشود.
پیگیری پیشرفت در گسترش دسترسی به زیرساختهای اقتصادی همانند آب آشامیدنی ،برق،
گاز ،تلفن ،وضعیت حمل و نقل جادهها و راههای ارتباطی و میزان دسترسی مردم باه امکاناات
در تمام مناطق کشور بهخصوص مناطق حاشیهنشین شهرها و مناطق دورافتاده از پایتخات تاا
مناطق مرزنشین باید صورت گیرد که میتواند از طریق موارد زیر مورد رصد قرار گیرد.
 -3بررسی درصد جمعیتی که در هر استان تیت پوشش شبکه آب آشامیدنی ،بارق ،گااز قارار
دارند ،از طریق نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،مرکز آمار ایران.
 -5بررسی وضعیت عملکرد احداث و توسعه راهها ،حملونقل ریلی ،حمل و نقل جادهای ،حمل
و نقل هوایی ،حمل و نقل دریایی ،از طریق سالنامه جامعه آماری حاوزه حمال و نقال کشاور،
وزارت راه و شهرسازی ج.ا.ایران.
ب -فقر درآمدی و فقر چند بعدی ،کاهش نابرابری درآمدی:
فقر و نابرابری به عنوان تقریبی برای سهیه شادن در مناافع و نتیجاه رشاد اقتصاادی مطارح
هستند.
 -3شاخص ف قر چندبعدی و فقار درآمادی در حاال حاضار توساط وزارت تعااون ،کاار و رفااه
اجتماعی تهیه میشود .شاخص فقر چند بعدی با در نیر گرفتن آموزش ،سالمت ،استاندارهای
زندگی و زیر شاخصهای فقر برای استانهای کشور (جدول  0پیوست) ،وضاعیت میرومیات و
فراگیری رشد اقتصادی را در ایران به وضوح نمایان میکند.
در کنار شاخصهای مطرح شده برای پایش رشاد در الگاوی اساالمی -ایرانای پیشارفت ،بایاد
شدت نابرابری درآمدی در مصرف یا مخارج خانوار و میازان اخاتالف دهاکهاای درآمادی باا
استفاده از سهه هر یک از دهکها مورد رصد قرار گیرد .آمار آن توسط مرکز آمار ج.ا.ایران هار
ساله تهیه و اعالم میگردد ،در اینجا میتوانیه بر نابرابری در مصرف یا مخارج به عناوان معیاار
اصلی فراگیری تمرکز کنیه .این رویکرد با داده قابل دسترس هدایت میشود و صالحیت ماورد
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نیاز پایش را دارد .از آنجا که فقرا معموالً هر گونه افزایش درآمد را به مصرف پرداخت میکنند،
در حالی که برای افراد غنی ،ارتقا درآمد ،اثر حداقلی بر مصارف خواهاد داشات ،زیارا مصارف
پیش از این باال است .بنابراین آنجا ممکن است کااهش در ناابرابری مصارف اتفااق بیفتاد ،در
حالی که نابرابری درآمدی ممکن است در واقع صعودی شود ،همچناین باه دلیال قابال اکتفاا
بودن داده هزینه نسبت به درآمد خانوار ،موارد زیر پیشنهاد میشود.
 -5شاخص نابرابری درآمدی (شاخص تایل) بار اسااس هزیناه ناخاالص سارانه در خانوارهاای
شهری و روستایی ،مرکز آمار ایران.
 -01شاخص ضریب جینی با گروهبندی و سهه دهکها بار اسااس هزیناه ناخاالص سارانه در
خانوارهای شهری و روستایی ،مرکز آمار ایران.
 -00تغییرات متوسط درآمد و هزینه دهک هاای پاائین نسابت باه تغییارات درآماد و هزیناه
متوسط یا نسبت به تغییرات درآمد و هزینه در باالترین دهکهای جمعیت ،اطالعات مرکز آمار
ایران.
اگر درآمد دهک پائینی در بهبود توزیع درآمد متناسب یا سریعتار از درآماد متوساط افازایش
یابد ،میتوان گفت که حرکت به سمت رشد فراگیر است.
البته چندین معیار آماری دیگر به صورت شاخص مطرح است کاه امکاان ارزیاابی جنباههاای
مختلف فراگیری را فراهه میکند ،اما مستلزم میاسبه است که در زیر اشاره میشود.
 -03شاخص توان دوم شکاف فقر ،شاخص واتس ،شاخص میانگین لگاریته انیراف
شاخص توان دوم شکاف فقر ،نابرابری را به عناوان تفااوت شادت فقار در میاان فقارا ارزیاابی
میکند .شاخص واتس اندازه گیری فقر حساس به توزیع اسات ،زیارا ایان واقعیات را مانعکس
میکند که افزایش درآمد در خانوار فقیر ،فقر را بیشتر از افزایش نییر در خانوار غنای ،کااهش
می دهد .ضریب جینی ،انیراف دهک از خط برابری کامل را نشان میدهاد .شااخص میاانگین
لگاریته انیراف ( )MLDبه تغییرات انتهای پائینی توزیع درآمد بیشاتر حسااس اسات .نسابت
دهک ،درآمد متوسط ده درصد ثروتمندترین تقسیه بار ده درصاد فقیرتارین اسات .تاوان دوم
شکاف فقر و شاخص واتس ویژگیهای توزیعی رشد را در نیر میگیرند.
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حضرت امیر ( ) در توصیههایش به والیان ،در مورد رسیدگی باه افاراد طبقاات پاایین جامعاه
بسیار تیکید میکردند ،ایشان در نامهای به قثه بن عباس ،کارگزار خود در مکه می نویسد:
و انیر إلی ما إجتمع عند

من مال اللّه فاصرفه إلی مان قبلاک مان ذوی العیاال و المجاعاه

مصیب ًا به مواضع الفاقه و الخلّاات و ماا فضال عان ذلاک فاحملاه إلیناا لنقسامه فایمن قبلناا
(نهجالبالغه ،نامه )35؛ در مال خدا که نزد تو فراهه شده بنگر و آن را به عیالمندان و گرسنگان
و آنان که مستمندند و سخت نیازمندند ،بده .مانده را نزد ما بفرست تا میان کسانی که نزد ماا
هستند ،قسمت کنیه.
حضرت علی ( ) در این فرمان با تیکید بر الگوی پیشارفت و رفااه اساالمی دساتور مایدهاد،
بیتالمال بین میروم ترین افراد جامعاه کاه ساخت باه امکاناات اولیاۀ زنادگی نیازمندناد و از
گرسنگی در مشقتاند ،تقسیه شود .حضرت نمیفرماید :وقتی این افراد را از میرومیات و فقار
مطلق رها کردی ،بقیه را بین افرادی که در فقر نسبی قرار دارناد ،تقسایه کان؛ بلکاه دساتور
می دهد :مانده را نزد ما بفرست تا میان نیازمندانی که نزد ما هستند [و در فقر مطلاق باه سار
میبرند] ،تقسیه کنیه.
حضرت امیر ( ) در نامه به مالک اشتر می نویسد :و تعهّد أهل الیتیه و ذوی الرقاه فای السّان
ممّن ال حیله له و ال ینصب للمسیله نفسه (همان ،نامۀ )32؛ تیماردار یتیماان بااش و غمخاوار
پیران از کار افتاده که بیچارهاند و دست سؤال پیش کسی دراز نکنند.
امام در نامۀ خود به مالک اشتر فرمان میدهد که به اماور کشااورزان ،صانعتگران ،بازرگاناان و
کارمندان رسیدگی کناد؛ ساپس درباارح میارومتارین افاراد جامعاه کاه متشاکل از یتیماان،
مسکینان ،ناتوانان و معلوالن هستند ،ادبیات فرمان را تغییر میدهد و در اختصاص بیاتالماال
به آنها تیکید میکند.
امام علی ( ) دربارح چهار طایفه از میرومترین افراد جامعه چنین میفرماید :ثهّ اللّاه اللّاه فای
الطّبقه السّفلی من الّذین ال حیله لهه من المساکین و المیتاجین و أهل البؤسی و الزّمنی فاننّ
فی هذه الطّبقه قانعاً و معترّاً و احف للّه ما استیفیک من حقّه فیهه و اجعل لهاه قساماً مان
بیت مالک و قسماً من غلّات صوافی اإلسالم فی کلّ بلد فننّ لألقصی منهه مثال الّاذی لألدنای
(همان)؛ سپس خدا را ،خدا را ،دربارح طبقۀ پایین مردم؛ آنان که راه چااره ای ندارناد ،در نیار
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بگیر .بیمارانی که از بیماری زمینگیر هستند .بهدرستی که در این طبقه ،افارادی قاانع وجاود
دارند که مستیق عطایی هستند؛ ولی نیازشان را به روی خود نمیآورند .برای خدا ،حقی را که
خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده ،حفا کان و بخشای از بیاتالماال و بخشای از
غلههای زمینهای خالصه را در هر شهری به آنان واگذار که دوردستترین آنان را هماان بایاد
که برای نزدیکان است.
حضرت ،افراد جامعه را به دو دستۀ بزرو تقسیه میکناد و درباارح گروهای کاه از زنادگی باه
نسبت مرفهی بهرهمند هستند ،توصیههایی به مالک اشاتر مایفرمایاد و اصاالً هایچ فرماان و
توصیهای به مصرف بیتالمال برای آنان نیست؛ اما وقتی به گروهی از میرومترین افراد جامعاه
میرسد ،امر میکند که بخشی از بیتالمال را برای آنها مصرف کند.
از این قبیل سخنان حضرت علی ( ) ،میتوان استنبا کارد کاه تاا وقتای افارادی در جامعاه
زندگی میکنند که از حداقل رفاه بهرهمند نیستند ،نمیتوان امکانات عمومی و بیاتالماال کاه
در اختیار دولت اسالمی است به طبقاتی که حداقل رفاه را دارند ،اختصاص داد .بنابراین ،وقتی
حداقل رفاه برای افرادی تیمین نباشد ،دولت اسالمی باید تیمین حداقل رفاه را به عنوان هادف
در اولویت قرار دهد .بنابراین ،جهت تیقق الگوی پیشرفت اقتصادی با میوریات تولیاد ،توجاه
ویژه به افراد ضعیف و فقیر جامعه ،اصلی اساسای باه شامار مایرود (مردانای نوکناده:0253 ،
.)033-033
ج -توانمندسازی زنان
در زمینه شاخصهای آموزشی میتوان از:
 -02نسبت باسوادی در جمعیت  3ساله و بیشتر بر حسب جنس باه تفکیاک نقاا شاهری و
روستایی ،سالنامه آماری کشور ،مرکز آمار ایران
 -03نسبت ثبتنام دانشآموزان دختر به پسر به تفکیک دوره تیصیلی ،سالنامه آماری کشاور،
مرکز آمار ایران پیگیری شود.
 -03وضعیت دورههای آموزشی مهارتهای زندگی ویژه زنان کارگر بار حساب اساتان از وزارت
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 -03نسبت تولدها با مراقبت کارکنان ماهر سالمت ،میزان مرو و میر مادران در هر تولد زنده،
سازمان ثبتاحوال کشور صورت گیرد.
د -تواناییهای انسانی
 -05شاخص توسعه انسانی ،گزارش توسعه انسانی
توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات بشر افزایش مییابد .این نو توسعه که ماردم را
در میور فرایند توسعه قرار مایدهاد و ناه صارف ازدیااد ثاروت و درآماد عناصاری همچاون
برخورداری از حیثیت و منزلت شخصی و حقوقی انسانی تضمین شده و فرصات داشاتن بارای
دستیابی به نقش خالق و سازنده را در بر میگیرد .تیکید این نو توسعه ،بر شاخص طول عمر،
سطح دانش و سطح معاش آبرومند است (فاتحراد و همکاران.)533 :0250 ،
این شاخص ،متوسط دست آورد کشورها را در سه بعد اساسی توسعه انسانی شامل بهداشات و
سالمت ،آموزش و سطح استاندارد زنادگی نشاان مایدهاد .ایان شااخص ،از شااخص درآماد،
شاخص امید به زندگی ،شاخص آموزش به دست میآید .بر اساس گزارش توسعه انسانی ساال
 ،3103از بین  033کشور ،ایران از نیر شاخص توسعه انسانی دارای رتبه  35است .در بین این
کشورها ،کشورهای نروژ و نیجر به ترتیب اولین و آخرین رتبه را کسب کردهاند.

 -03میزان مرو و میر کودکان زیر  3سال ،اطالعات سازمان ثبتاحوال کشور
 -05ناارخ ماارو و میاار قباال از  31سااال در مناااطق روسااتایی و شااهری ،اطالعااات سااازمان
ثبتاحوال کشور
 -31وضعیت سو تغذیه کودکان در ایران ،پایگاههاای اطالعااتی ایاران مادکس ،ایاران دا

و

سایت کتابخانه ملی آمریکا (پاپ مد)
بررسی آمار امور توانمندسازی میرومین و کاهش فقر از طریق:
 -30تعداد کل دانشآموزان و دانشجویان مورد حمایت به تفکیاک مقااطع تیصایلی ،گازارش
آماری کمیته امداد امام خمینی (ره) ،مرکز برنامهریزی و فناوری اطالعات
 -33تعداد دانشآموزان و دانشجویان خانوارهای نیازمند تیت پوشاش ساازمان بهزیساتی بار
حسب استان ،سازمان بهزیستی کشور ،مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تیول اداری
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 -32تعداد دانشآموزان و دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد اماام خمینای (ره) بار حساب
جنس و استان ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،مرکز برنامهریزی و فناوری اطالعات
 -33دانشآموزان و امکانات آموزشی برای هریک از دورههای تیصیلی به تفکیاک هار اساتان،
وزارت آموزش و پرورش ،دفتر طرح و برنامه
 -33مراکز بهداشتی و درمانی بر حسب وضعیت جغرافیاایی ،حقاوقی واداری ،ساالنامه آمااری
کشور ،مرکز آمار ایران
 -33مراکااز تااوانبخشاای شااامل فیزیااوتراپی ،کااار درمااانی ،گفتااار درمااانی ،شاانواییساانجی،
بینایی سنجی و ارتوپدی فنی برحسب وضعیت حقوقی واداری به تفکیک هار اساتان ،ساالنامه
آماری کشور ،مرکز آمار ایران
ر -حمایت اجتماعی

0

 -35آمار تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار و ضریب شیو (در هر  0111نفر) بر حسب جانس
و استان ،سازمان تیمین اجتماعی ،معاونت اقتصاادی و برناماهریازی -دفتار آماار و میاسابات
اقتصادی و اجتماعی.
 -33تعداد کارگاههای مورد بازرسی بر حسب فعالیت اقتصاادی و اساتان ،وزارت تعااون ،کاار و
رفاه اجتماعی -اداره کل بازرسی کار.
 -35تعداد مددجویان تیت پوشش کمیته امداد امام خمینای (ره) بار حساب اساتان ،کمیتاه
امداد امام خمینی (ره) -مرکز برنامهریزی و فناوری اطالعات
 -21تعداد مددجویان اشتغال یافتاه توساط ساازمان بهزیساتی بار حساب اساتان از ساازمان
بهزیستی کشور -مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تیول اداری.
 -20معرفی شدگان مقرری بگیری بیمه بیکاری به سازمانهای ذیربط (سازمان آموزش فنای
و حرفهای ،نهضت سوادآموزی) جهت افزایش سطح سواد و مهارت برحسب جنس و استان
تعداد قطع مقرری بگیری بر حسب جنس ،علت و استان ،آنچه در اینجا باید مد نیر قرار گیارد
مشخص شدن علت است که میتواند اشتغال مجدد ،شناسایی اشتغال پنهان ،عادم حضاور در
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استیقاق مقرری و سایر باشاد .از :وزارت تعااون ،کاار و رفااه اجتمااعی -اداره کال حمایات از
مشاغل و بیمه بیکاری.
 -23تعداد کارگاههای آموزشی ،خدمات مشاورهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بر حساب
استان
 -22تعداد کارگر بهرهمند از تسهیالت و امکانات رفاهی بر حسب استان از وزارت تعاون ،کاار و
رفاه اجتماعی -اداره کل امور اجتماعی.
 -23تعداد بیمهشدگان اصلی سازمان تیمین اجتماعی بر حسب نو بیمه
 -23تعداد بیمهشدگان در معرض خطر زیر نیر سازمان تیمین اجتماعی
 -23تعداد مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تیمین اجتماعی
 -25تعداد خانوارهای توانمند شده (حوزه اجتماعی) تیت پوشش سازمان بهزیستی بر حساب
استان
 -23میزان درآمدها و هزینههای سازمان تیمین اجتماعی
 -25کارگاههای فعال تیت پوشش سازمان تیمین اجتماعی دارای لیست بر حسب رده نفرات و
استان از سازمان تیمین اجتماعی -دفتر آمار و میاسبات اقتصادی و اجتماعی.
 -31تعداد بیمهشدگان سازمان بیمه سالمت ایران بر حسب نو صندوق و استان
 -30تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت ایران بر حساب ناو
مؤسسه و استان از سازمان بیمه سالمت ایران -دفتر آمار ،برنامهریزی و بودجه
 -30تعداد مراجعات به مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت ایران بر
حسب نو خدمت
 -33میزان درآمد و هزینههای سازمان بیمه سالمت ایران
 -32تعداد خانوارهای بیمهشده و کارگزاریهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و
عشایر بر حسب استان از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشاایر -دفتار آماار و
فناوری اطالعات و میاسبات بیمهای
 -33میزان پوشش مددجویان معلول و سالمندان خدمت گیرنده از مراکز روزانه ،حرفهآموزی و
کارگاههای تولیدی حمایتی تیت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب نو معلولیت
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 -33تعداد مراکز روزانه ،حرفهآموزی و کارگاههای تولیدی حماایتی ارائاه دهناده خادمات باه
معلوالن و سالمندان تیت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب نو معلولیت
 -33میزان پوشش توانبخشی حمایتی تیت پوشش سازمان بهزیستی
 -35میزان پوشش زنان و دختران روستایی ،عشاایری و شاهری بهارهمناد از بیماه اجتمااعی
سازمان بهزیستی
 -33تعداد مراکز و افراد پذیرش شده در مراکز آسیبهاای اجتمااعی تیات پوشاش ساازمان
بهزیستی
 -35خانوارها و افراد تیت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب استان
 -31میزان پوشش برنامه پیشگیری از اعتیاد کشور توسط ساازمان بهزیساتی و خادمات اماور
پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی
بر پایهی اصل عدالت و تیمین اجتماعی ،برخورداری از تایمین اجتمااعی باه جهات اساتفاده از
مزایای بازنشستگی ،بیکاری ،پیاری ،ازکارافتاادگی ،بایسرپرساتی ،در راه مانادگی ،حاوادث و
سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صاورت بیماه و غیاره ،حقای
همگانی است .دولت موظف است طبق قوانین از میل درآمدهای عمومی و درآمادهای حاصال
از مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی فوق را بارای یکایاک افاراد کشاور تایمین کناد
(سنچولی.)0253 ،
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جدول پیوست
جدول  )1ابعاد و زیر شاخصهای شاخص چند بعدی فقر و معیارهای جایگزین آن برای استانهای کشور
ابعاد

آموزش

زیر شاخصهای
تعریف شده
تعداد سالهای
تیصیل
حضور فرزند در
مدرسه
مرو و میر
کودکان

هیچیک از اعضای خانواده باالی
پنج سال ،سواد نداشته باشند.
هر کدام از فرزندان در سن
مدرسه ،تیصیالت خود را در
مدت تیصیل یک تا هشت سال
رها کرده باشند یا اصالً در مدرسه
حضور نیافته باشند.

سهه تعداد افراد بیسواد باالی  3سال به
جمعیت باالی  3سال استان
سهه افرادی که در هر استان به مدرسه
نمیروند و سن آنها بین  3تا  03سال
است.

کودکی در خانوار فوت کند.

سهه کودکان زیر  3سال فوت شده در
کل فوتشدگان استان

تغذیه

هر بزروسال یا کودکی که باید
میزان مشخصی مواد مغذی
دریافت کند ،سو تغذیه داشته
باشد.

حذف شد.

برق

خانوار برق نداشته باشد.

درصدی از مردم هر استان که از برق
برخوردار نیستند.

سالمت

آب آشامیدنی
ساله

استانداردهای
زندگی

میرومیت اگر ...

معیار جایگزین مورد استفاده

سیسته تخلیه
فاضالب
کفپوش
سوخت برای
پختن غذا
مالکیت دارایی

خانوار به آب آشامیدنی ساله
دسترسی نداشته باشد یا برای
دسترسی به آب آشامیدنی ساله
ناگریز به بیش از  21دقیقه
پیادهروی نیاز باشد.
خانواری سرویس بهداشتی نداشته
باشد یا بین چند خانوار مشتر
باشد.
کفپوش خانه ،خا  ،شن و ماسه
باشد.
سوخت برای پختن غذای خانوار
چوب یا زغال باشد.
خانوار بیش از یک رادیو،
تلویزیون ،تلفن ،دوچرخه یا موتور
نداشته باشد و خانوار صاحب یک
خودرو یا تراکتور نباشد.

درصد جمعیتی که در هر استان تیت
پوشش شبکه آب آشامیدنی نیستند.

درصد جمعیتی که در هر استان تیت
پوشش شبکه فاضالب شهری نیستند.
حذف شد.
درصد جمعیتی که در هر استان به شبکه
گاز دسترسی ندارند.
حذف شد.

میخذ :یگانلو ،شاخص چند بعدی فقر در ایران (تبیین شاخصها و برآورد بر مبنای استانها) ،سال .0252

171

رشد اقتصادی در الگوی اسالمي ايراني پيشرفت

منابع
آزاد ارمکی ،تقی ،میبی میمندی ،مصیب ،اسعدی ،ساجاد .)0250( .الگاوی پیشارفت ایرانای-
اسالمی با تیکید بر شاخصهای آموزش و بهداشت ،الگوی پیشرفت اساالمی ایرانای ،ساال اول،
شماره دو.035-033 ،
بزلی ،تیمتی و لوئیز کورد .)0235( .رشد فقرزدا ،ترجمه :عباس شاکری و امین مالکی ،تهاران:
نشر نی.
خلج ،سکینه و یوسفی ،علی .)0252( .پهنهبنادی توزیاع و شادت فقار چندبعادی در منااطق
شهری و روستایی ایران ،فصلنامه برنامهریزی و آمایش فضا ،دوره  ،03شماره .3
راغفر ،حسین ،باباپور ،میترا ،یزدان پناه ،میدثه .)0253( .بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقار و
نابرابری در ایران طی برنامههای اول تا چهارم توسعه ،مطالعات اقتصادی کاربردی ایاران ،ساال
چهارم ،شماره .35-55 ،03
زمانزاده ،حمید و الیسینی ،صادق با مقدمه موسی غنینژاد .)0250( .اقتصاد ایران در تنگنای
توسعه ،تهران :نشر مرکز.
سنچولی ،زینب .)0253( .تبیین ماهیات الگاوی اساالمی ایرانای پیشارفت ،الگاوی پیشارفت
اسالمی ایرانی ،سال دو ،شماره سه.025-053 ،
شریعتی ،شهروز و سلیمانیپور ،زهرا .)0253( .تضمنهای بنیادین الگاوی اثاربخش اساالمی و
ایرانی پیشرفت ،الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی ،سال سوم ،شماره شش.35-53 ،
عاصه اوغلو ،دارون و رابینسون ،جیمیز ای .)0252( .چرا ملتها شکست میخورند؟ ریشههاای
قدرت ،ثروت ،فقر ،مترجمان میسن میردامادی و میمدحسین نعیمیپور .)0252( .گاردآوری
سیدعلیرضا بهشتی شیرازی ،تهران ،نشر روزبه.
صادقی ،سیدکمال .)0253( .بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیار در اساتانهاای ایاران ،مجلاه
اقتصاد و توسعه منطقهای ،سال بیسته ،شماره شش.313-330 ،
فاتحراد ،مهدی ،اکبری ،شهناز ،جهانیزاده ،فاطمه ،حسینی ،سیدحساین ،جماالی ،رضاا ،فاالح
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تفتی ،سعید .)0250( .طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،نقشه راه طراحی و تدوین الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،ج .532-555 ،3
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فرهمند ،شکوفه؛ طیبی ،کمیل و کریمی ،میسن .)0253( .اثر تولید و رشد بخشای بار فقار و
رفاه اجتماعی در استانهای ایران ( ،)0255-33جامعه شناسی کاربردی ،سال بیست و چهاارم،
شماره دوم.035-033 ،
فطرس ،میمدحسن ،رسولی ،مرضایه .)0253( .اثار تغییارات سااختار اقتصاادی بار ناابرابری
درآمدی در ایران ،0231-0252 :فصلنامه سیاست گذاری پیشارفت اقتصاادی دانشاگاه الزهارا
(س) ،سال چهارم ،شماره .5-33 ،01
گزارش دفتر مطالعات رفاه اجتماعی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی .)0252( .نگاهی به فقر
چندبعدی و وضعیت آن در ایران.
گزارش دفتر مطالعات رفاه اجتمااعی ،وزارت تعااون ،کاار و رفااه اجتمااعی .)0253( .گازارش
تیلیلی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی کشور برنامهها و سیاساتهاای پیشانهادی بارای ساال
.0253
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی .)0253( .اندازهگیری فقر چندبعدی در ایران
و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر ،معاونت پژوهشهای اقتصادی ،دفتر مطالعات اقتصاادی،
.0-33
مردانی نوکنده ،میمدرضا .)0253( .تولیاد ملای ،رماز تیقاق پیشارفت اقتصاادی باا رویکارد
اسالمی -ایرانی ،الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی ،سال دو ،شماره سه.55-013 ،
مرکز آمار ایران ،دفتر آمارهای جمعیت ،نیروی کار و سرشماری ،توزیاع درآماد در خانوارهاای
شهری و روستایی در سالهای .0235 ،0253-0233
مصلینژاد ،غالمعباس .)0233( .آسیبشناسی توسعه اقتصادی در ایران ،تهران :نشر قومس.
میرجلیلی ،سیدحسین .)0253( .نقد و بررسی کتاب رشد فقرزدا ،پژوهشنامه انتقاادی متاون و
برنامههای علوم انسانی.020-033 ،
میرجلیلی ،سید حسین ،میسنی ،امین ،صفری ،امید .)0255( .بررسی عوامال ماؤثر بار رشاد
فراگیر کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی ،فصلنامه علمی پژوهشی ،پژوهشهای
رشد و توسعه اقتصادی ،سال هشته ،شماره .31-35 ،23
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