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چکیده
هدف اصلی این مقاله اندازهگیری رشد فقرزدا در مشاغل مزد و حقوقبگیر (عمومی ،تعاونی و خصوصی) و
مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) با استفاده از مدل کاکوانی و همکاران ( )2002و دادههای هزینه و
درآمد خانوارهای کشور ،در طی پنج برنامه توسعه است .نتایج نشان میدهد که در دو برنامه اول توسعه رشد
به نفع مزد و حقوقبگیران و خصوصاً در بخش عمومی عمل کرده و برای مشاغل آزاد فقرزا بوده؛ اما در برنامه
سوم رشد در مشاغل آزاد و مزد و حقوقبگیر (به استثنای بخش عمومی) فقرزدا است .رکود تورمی برنامههای
چهارم و پنجم توسعه نیز در همه گروههای شغلی (بهجز مزد و حقوقبگیران بخش تعاونی مناطق روستایی در
برنامه چهارم) به فقرا آسیب رسانده است در نتیجه اگرچه ممکن است رشد اقتصادی برای همه گروههای شغلی
فقرزدا نباشد؛ اما رکود تورمی بهطور قطع برای اکثر آنها فقرزا خواهد بود .براساس نتایج این مقاله افزایش فقر
در کشور گاهی ناشی از رشد و گاهی ناشی از نابرابری بوده لذا برای تعدیل فقر توصیه میشود که در برنامههای
توسعه ،رشد و سیاستهای بازتوزیعی بهصورت توأم مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا توجه صرف به سیاستهای باز
توزیع محور (مانند برنامه چهارم و پنجم) و یا سیاستهای رشد محور (مانند برنامههای اول و دوم) فقر را در
اکثر گروههای شغلی تشدید خواهد کرد.
کلیدواژهها :رشد اقتصادی ،نابرابری ،فقر ،رشد فقرزدا ،برنامههای توسعه.
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 .1مقدمه
براساس دیدگاه غالب در ادبیات اقتصادی منافع رشد بهطور خودکار در تمام بخشهای جامعه منتشر
میشود .این در واقع فرضیه مشهور نشت به پایین 7و تفکر حاکم در دههی  05و  05میالدی بود .در
طول این دو دهه رشد بهعنوان عامل اصلی کاهشدهنده فقر ،معرفی و نابرابری در توزیع درآمد نادیده
گرفته میشد؛ اما در دهههای  7915و  7915کشورهای آسیای شرقی نشان دادند که رشد سریع توأم
با نابرابری کمتر ،میتواند فقر را به مقدار بیشتری کاهش دهد .در این دوره اجماع عمومی مبنی بر
ضعف ابزار رشد بهعنوان تنها ابزار کاهشدهنده فقر به وجود آمد ،بهطوریکه در دهه  7995منجر به
مطرح شدن رشد فقرزدا شد که ارتباط رشد ،فقر و نابرابری را توأمان در نظر میگیرد .رشد فقرزدا اشاره
به آن رشدی دارد که عالوه بر آنکه فقرا از منافع آن بهرهمند میشوند وضعیت نابرابری نیز بهبود یافته
و بهطورکلی منجر به بهبود شرایط اقتصادی فقرا میشود (نخعی و همکاران.)9 :7991 ،
کاکوانی ،خاندکر 1و سان ( )1552نشان دادند که رشد فراگیر در بخشهای مختلف اقتصادی شرط
الزم و عدم افزایش نابرابری در توزیع منافع رشد ،شرط کافی در کاهش فقر است؛ بنابراین یک ارتباط
عینی بین تغییرات در سطح فقر با تغییرات در سطح میانگین درآمد (رشد) و تغییرات در نابرابری درآمد
(توزیع مجدد درآمد) وجود دارد به این صورت که افزایش متوسط درآمد ،فقر را کاهش و افزایش
نابرابری ،فقر را افزایش میدهد .اگرچه نابرابری و فقر پدیدههای متفاوتی هستند؛ اما بهشدت وابستهاند،
در حقیقت برای یک سطح داده شده از میانگین درآمد ،نابرابری باال بهطور معمول بر سطوح فقر باالتری
داللت خواهد داشت؛ بنابراین برای یک نرخ رشد داده شده ،نابرابری باال بهطور معمول بر یک نرخ رشد
پایینتری از کاهش فقر داللت خواهد داشت .این نشان میدهد که یک استراتژی کاهش فقر باید بر
هر دو موضوع رشد و الگوی رشد (منافع افراد از رشد) تمرکز کند (لوپز .)1 :1552 ،9از طرفی رشد
اقتصادی میتواند بر مزد و حقوق بگیران و مشاغل آزاد اثرات متمایزی داشته باشد زیرا بهدلیل آثار
متفاوت تورم بر مزد و حقوقبگیران و مشاغل آزاد پیامدهای رشد اقتصادی برای این دو گروه شاغلین
متفاوت از هم خواهد بود .با وجود مطالعات تجربی فراوان در زمینه رشد فقرزدا مطالعهای که به بررسی
و اندازهگیری رشد فقرزدا برای مزد و حقوقبگیران و مشاغل آزاد بپردازد در کشور انجام نشده است؛
بنابراین هدف اصلی این مقاله ،اندازهگیری رشد فقرزدا برای مشاغل مزد و حقوقبگیر و مشاغل آزاد
است .برای انجام این کار این مقاله براساس مدل کاکوانی ،خاندکر و سان ( )1552و با استفاده از
دادههای هزینه درآمد خانوارهای کشور ،به اندازهگیری رشد فقرزدا در دو گروه مشاغل مزد و حقوقبگیر
(عمومی ،تعاونی ،خصوصی) و مشاغل آزاد (کشاورزی ،غیـرکشاورزی) در طی پنـج برنامه تـوسعه
میپردازد .در این پژوهش سؤاالت اساسی زیر مطرح است ،آیا رشد اقتصادی بر کاهش فقر و نابرابری
1. Trickle down hypothesis
2. Kakwani, Khandker & Son
3. Lopez
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تأثیر میگذارد؟ اثر رشد اقتصادی بر فقر برای مزد و حقوقبگیران بزرگتر است یا برای مشاغل آزاد؟
نرخ رشد معادل فقر در هر یک از بخشهای تعاونی ،خصوصی و عمومی به چه میزان است و آیا این
رشد فقرزداست یا غیرفقرزدا؟ در این راستا مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است .بخش دوم به مرور
ادبیات اختصاص یافته ،در بخش سوم مبانی نظری رشد فقرزدا و مدل تحقیق و در بخش چهارم
دادههای مورد استفاده ارائه شده است .بخش پنجم به تحلیل و تخمین نتایج و مقایسه عملکرد برنامهها
میپردازد .در بخش ششم نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه شده است.
 .2مرور ادبیات
داکلوس 7و همکاران ( )1575با بررسی رشد فقرزدا با استفاده از مدلهای راوالیون و چن ،کاکوانی و
پرنیا ،کاکوانی و خاندکر و سان در آفریقای جنوبی طی سالهای ( )7990-1550و موریتس طی
سالهای ( )1557-1550نشان دادند در هر دو کشور مورد بررسی رشد فقرزدا است؛ اما یافتههای لوپز
( )1552براساس روش  GMMدر شماری از کشورهای جهان نشان داد سیاستهای رشد محور هر
چند در بلندمدت منجر به کاهش سطوح فقر شدهاند اما در کوتاهمدت فقر را افزایش دادهاند.
مطالعات فارواتی )1571( 1در کشور اندونزی طی سالهای ( )1552-1575و سلیم 9و همکاران
( )1575در ترکیه طی سالهای ( )1559-1559براساس مدل کاکوانی و سان ،صادقی و همکاران
( )7911در ایران طی سالهای ( )7909-7919با استفاده از مدل راوالیون و دت ،نشان دادند که در
طول دورههای مورد بررسی رشد فقرزدا نبوده است؛ اما مطالعات آزپیتارت )1577( 2در استرالیا طی
سالهای ( )1557-1551با استفاده از مدل راوالیون و چن ،آرار 0و همکاران ( )1551در مکزیک طی
سالهای ( )7991-1552با استفاده از روشهـای آماری ،بیبی )1550( 0در تـونس طی سالهای
( )7915-1555براساس مدل راوالیون و چن و مدل سان ،صادقی و مسائلی ( )7911در ایران طی
سالهای ( ) 7901-7919با استفاده از رویکرد فازی در زمینه بررسی اثر رشد اقتصادی بر فقر نشان
دادهاند که رشد اقتصادی در این کشورها در دورههای مورد بررسی فقرزدا بوده است .همچنین میچل
برزینسکی )1577( 1در کشور لهستان طی سالهای ( ،)7991-1551لمباردو )1575( 1در ایتالیا طی
سالهای ( ،)7991-1552میلیتارو و استور )1559( 9در رومانی طی سالهای ( ،)1555-1551با استفاده
1. Duclos
2. Farwati
3. Selim
4. Azpitarte
5. Araar
6. Bibi
7. Brzezinski
8. Lombardo
9. Militaru & Store
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از مدل راوالیون و چن نتیجه گرفتند در طول دورههای مورد مطالعه تحت تعریف مطلق رشد اقتصادی
فقرزدا بوده اما با تعریف نسبی رشد فقرزا بوده است .جیمز و همکاران )1550( 7با بررسی رشد فقرزدا
در موزامبیک طی دورههای ( )7990-7991و ( )1551-1559با استفاده از مدل کاکوانی و پرنیا و مدل
راوالیون و چن نتیجه گرفتند با استفاده از تعریف کاکوانی و پرنیا رشد فقرزدا نبوده اما با استفاده از تعریف
راوالیون و چن رشد فقرزدا بوده است.
مطالعه تاکدا )1575( 1در کشور روسیه با استفاده از مدل راوالیون و دت طی دوره ()7990-1550
نشان میدهد که رشد اقتصادی در تمام استانهای روسیه از بحران مالی  7991به بعد فقرزدا نبوده
است.
9
زمان و همکاران ( )1572با بررسی رشد فقرزدا در کشور پاکستان براساس مدل کاکوانی و سان
طی دورهی ( )7902-1577نتیجه گرفتند در بخش کشاورزی و تولید کاال طی  75دوره رشد فقرزدا
بوده است و در بخش خدمات 77 ،دوره رشد بهصورت فقرزدا مشاهده شده است .نتایج مطالعه
سوریاهدی 2و همکاران ( )1559براساس مدل  GLSدر اندونزی طی سالهای ( )7912-1551نشان
داده است رشد در بخشهای خدمات شهری و کشاورزی روستایی تأثیر بزرگتری بر کاهش فقر
روستایی دارد ،اما رشد صنعتی تأثیر نسبتاً کوچک بر کاهش فقر در هر دو مناطق شهری و روستایی
دارد .فرهمند و همکاران ( )7991با بررسی رشد فقرزدا در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات در
ایران طی دورهی زمانی ( )7919-7910براساس روش  GMMنتیجه گرفتند در طی این دوره رشد در
این بخشها فقرزدا نبوده است .مطالعه پروین و همکاران ( )7991براساس رویکرد ضریب فزاینده قیمت
ثابت ( )SAMدر ایران نشان داده است که رشد بخش ( 7کشاورزی ،شکار ،جنگلداری و شیالت)،
بخش ( 0ساختمان) ،بخش ( 0عمدهفروشی و خردهفروشی ،بخش ( 9واسطهگریهای مالی) و بخش
( 71آموزش) به صورت فقرزدا بوده است .باقری و کاوند ( )7911با بررسی اثر رشد اقتصادی بر فقر در
مناطق شهری و روستایی ایران طی سالهای ( )7910-7912براساس مدل سان نشان دادند رشد
اقتصادی در طی سالهای مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی فقرزدا بوده است .همچنین مطالعه
ابونوری و عباسی قادی ( )7910با استفاده از مدل کاکوانی و خاندکر و سان در مناطق شهری و روستایی
ایران طی دوره زمانی ( )7907-7917نشان داد در برنامه دوم توسعه در مناطق شهری رشد اقتصادی
بر حسب شاخص فوستر ،گریر و توربک فقرزدا بوده است و در برنامه چهارم در مناطق روستایی رشد
فقرزدا بوده است؛ اما نتایج مطالعه پیرایی و قناعتیان ( )7910در مناطق شهری و روستایی ایران طی

1. James
2. Takeda
3. Zaman
4. Suryahadi
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سالهای ( ) 7912-7911براساس مدل راوالیون و چن ،کاکوانی و پرنیا ،خاندکر و سان نشان داد در
طول این دوره رشد بهصورت فقرزدا نبوده است و سناریو رشد سرریز حاکم بوده است.
 .3مبانی نظری
در این بخش در ابتدا رشد فقرزدا تعریف شده سپس رابطه بین رشد ،فقر و نابرابری مورد بررسی قرار
گرفته و در نهایت روشهای اندازهگیری رشد فقرزدا ارائه میشود.
 .1-3تعریف رشد فقرزدا
7
همانطور که در مطالعه سان ( )1552آمده است ریشههای رشد فقرزدا ،به استداللهای چنری و
آهلووالیا )7912( 1در حمایت از توزیع مجدد در دههی  7915برمیگردد .از نظر چنری و آهلووالیا" ،رشد
همراه با توزیع مجدد درآمد" 9میتواند نقطه آغازین رشد فقرزدا محسوب شود .کاهش فقر میتواند به
وسیله تسریع رشد اقتصادی و یا بهوسیله سیاستهای بازتوزیعی بهدست آید .با وجودی که رشد اقتصادی
پایدار فقر را کاهش میدهد اما نمیتوان گفت رشد میانگین درآمد ،در هر مرحلهای از رشد ،درآمد فقرا
را افزایش میدهد .سازمان ملل و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ،2رشد فقرزدا را بهعنوان رشدی
که منجر به کاهش قابلتوجهی در فقر میشود تعریف کردهاند؛ اما کاهش قابل توجه در فقر چیست؟
منافع فقرا از رشد باید چه مقدار باشد تا رشد فقرزدا باشد؟ در تالش برای ارائه مفهوم تحلیلی و عملیاتی
دو تعریف گسترده (ضعیف و قوی) از رشد فقرزدا پدید آمده است ،بانک جهانی رشد فقرزدا را بهصورت
رشدی که فقر را هر چند اندک کاهش دهد تعریف میکند .این تعریف ضعیف از رشد فقرزدا است و
بیشتر فرآیندهای رشد را بهصورت فقرزدا طبقهبندی میکند .طبق این تعریف اگر فقرا تنها بخش
کوچکی از کل منافع رشد را دریافت کنند روند رشد هنوز هم فقرزدا خواهد بود .تعریف قوی رشد فقرزدا
بر میزان فقر تأکید میکند و رشدی را فقرزدا میداند که اندازه فقر را در اقتصاد کاهش دهد (پیج،0
 )9 :1550طبق این تعریف رشد فقرزدا است وقتیکه منافع فقرا از آن نامتناسب باشد ،در این معنی اگر
نرخ رشد درآمد فقرا از نرخ رشد درآمد غیرفقرا بیشتر افزایش یابد رشد فقرزدا تلقی میشود.
 .2-3ارتباط فقر -رشد -نابرابری
یک ارتباط عینی بین تغییرات در سطح فقر با تغییرات در سطح رشد (رشد میانگین درآمد) و تغییرات
در نابرابری درآمد (توزیع مجدد درآمد) وجود دارد .این نشان میدهد که یک استراتژی کاهش فقر باید
بر هر دو موضوع رشد و توزیع منافع حاصله از آن تمرکز کند؛ اما اهمیت نسبی این عناصر چیست؟
1. Son
2. Chenry and Ahluwalia
3. Redistribution With Growth
4. UN(2000), OECD
5. Page
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کرای )1552( 7سه منبع بالقوه رشد فقرزدا را معرفی کرده که عبارت از نرخ رشد باال ،حساسیت باالی
فقر نسبت به رشد و الگوی رشد کاهشدهنده فقر است .وی نشان داد که در کوتاهمدت تقریباً  15درصد
تغییرات فقر میتواند بهوسیله تغییرات در رشد میانگین درآمدها توضیح داده شود و در میانمدت به
بلندمدت ،رشد بهطور چشمگیری  91درصد از تغییرات در فقر (براساس شاخص نسبت سرشمار) را
توضیح میدهد و باقیمانده تغییرات میتواند ناشی از تغییر در درآمدهای نسبی باشد .همچنین
برآوردهای راوالیون )1552( 1نشان میدهد که یک درصد افزایش در سطح درآمدها در کشورهای با
نابرابری اولیه پایین و کشورهایی با نابرابری اولیه باال ،میتواند فقر را بهترتیب به میزان  2.9و  0درصد
کاهش دهد .راوالیون نتیجه میگیرد رشد یک ابزار غیرنافذ برای کاهش فقر خواهد بود مگر اینکه با
کاهش در نابرابری همراه باشد .در این زمینه مطالعه لوپز و سرون ( )1552نشان میدهد در یک سطح
نابرابری مشخص در کشورهای فقیر ،رشد اقتصادی مهمترین متغیر برای توضیح تغییرات فقر است؛
بهعبارتدیگر در کشورهای فقیر حمایت و طرفداری از رشد یک متغیر کلیدی برای کاهش فقر خواهد
بود .در مقابل در کشورهای غنیتر رشد سهم کوچکتری از تغییرات در فقر را توضیح میدهد که بسته
به سطوح نابرابری این سهم بین  71تا  91درصد تغییر میکند .توصیه سیاستی این یافتهها برای کاهش
فقر این است که در کشورهای کمدرآمد و دارای سطوح پایین نابرابری باید استراتژیها بر رشد اقتصادی
و در کشورهای غنیتر و دارای سطوح باالی نابرابری استراتژیها باید اهداف رشد و توزیع مجدد را
بهصورت همزمان هدف قرار دهند (لوپز.)0 :1552 ،
 .3-3ارتباط رشد -نابرابری
برخالف سابقه تاریخی کوتاه مطالعات مربوط به رابطه رشد ،نابرابری و فقر ،مطالعات مربوط به ارتباط
رشد -نابرابری دارای سابقهای طوالنی در ادبیات اقتصادی است .در اینجا این سؤال مطرح است که
آیا کشورها باید بین کاهش نابرابری و بهبود عملکرد رشد مبادله کنند؟ یا آیا چرخهی روشنی وجود دارد
که در آن رشد منجر به نابرابری کمتر شود و در عوض نابرابری کمتر منجر به رشد سریعتر شود؟ ادبیات
نظری شماری از توضیحات مختلف برای یک رابطه بالقوه بین رشد و نابرابری ارائه کرده ،برخی از آنها
بر علیت رشد – به – نابرابری تأکید دارند درحالیکه دیگران بر جهت علیت از نابرابری -به -رشد
تأکید میکنند .در علیت رشد -به -نابرابری نقطه شروع فرضیه کوزنتس 9است .این فرضیه نشان
میدهد که بدتر شدن توزیع درآمد در مراحل اولیه توسعه بهدلیل تبدیل فعالیتهای کشاورزی به صنعتی
و مهاجرت از روستا به شهر است پس از آن با افزایش نیروی کار در بخش صنعت و کاهش آن در
بخش کشاورزی ،نابرابری کاهش مییابد .با این وجود اخیراً شماری از مدلهای اقتصادی استدالل

1. Kraay
2. Ravallion
3. Kuznets
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کردهاند زمانی که پیشرفت تکنولوژیکی (بهعنوان منبع اصلی رشد اقتصادی) بر بازدهی انواع مختلف
نیروی کار به روشهای مختلفی تأثیر میگذارد ممکن است به نابرابری باال منجر شود.
در مورد تأثیر نابرابری بر رشد ،ادبیات نظری بین کسانی که بیان میکنند نابرابری برای رشد مضر
است و کسانی که پیشبینی میکنند نابرابری منجر به رشد باالتر میشود تقسیم شده است .برای تأثیر
مخرب نابرابری بر رشد سه استدالل اصلی وجود دارد ،استدالل اول ،اقتصاد سیاسی است؛ که براساس
سه مرحله است یکی توزیع مجدد از طریق مخارج و مالیاتهای دولت با رشد رابطه منفی دارند زیرا بر
انباشت سرمایه اثر منفی میگذارند .دوم مالیاتها متناسب با درآمد هستند ،اما منافع هزینههای عمومی
به صورت مساوی به همه افراد تعلق دارند که نشاندهنده این است که ترجیحات افراد در مورد سطوح
مالیات و هزینه با درآمد رابطه معکوس دارد و سوم نرخ مالیات انتخاب شده به وسیله دولت بر اساس
نظریه رأیدهنده میانی 7است .این فرضیهها با هم اشاره دارند زمانی که نابرابری کاهش یابد رشد
افزایش مییابد .دومین استدالل برای جهت علیت نابرابری -به -رشد ،بر رویکرد بیثباتی سیاسی-
اجتماعی متکی است که میتواند به صورت زیر خالصه شود ،اول اینکه جوامع با نابرابری بسیار باال،
انگیزه شرکت در فعالیتهای خارج از بازارهای رسمی(مانند جرم و جنایت و  )...را برای افراد ایجاد
میکنند .دوم بیثباتیهای سیاسی -اجتماعی به دلیل اختالالت و عدماطمینان در آینده ،از انباشته شدن
سرمایه ممانعت میکند .این رویکرد نیز حاکی از آن است که با کاهش نابرابری رشد افزایش مییابد.
استدالل سوم ادعا میکند که در شرایط وجود محدودیتهای اعتباری افزایش در نابرابری منجر به
کاهش رشد میشود و مکانیزم آن به شرح زیر است که در ابتدا روند توسعه توسط رابطه مکمل بین
سرمایه فیزیکی و انسانی مشخص شده باشد بنابراین رشد به اندازه افزایش سرمایهگذاری در سرمایه
انسانی افزایش مییابد .سپس محدودیتهای اعتباری افراد فقیر از سرمایهگذاری در آموزش جلوگیری
میکند و نابرابری با کاهش افرادی که قادر به سرمایهگذاری در سرمایه انسانی هستند بر رشد اثر منفی
میگذارد.
مدلهایی نیز وجود دارند که ادعا میکنند نابرابری رشد را افزایش میدهد .براساس فرضیه کالدور1
میل نهایی به پسانداز ثروتمندان باالتر از فقرا است .بر این اساس اگر فرض کنیم که نرخ سرمایهگذاری
به نرخ پسانداز مرتبط است و رشد نیز به سرمایهگذاری وابسته است ،در این شرایط انتظار میرود که
اقتصادهای با نابرابری بیشتر ،سریعتر رشد کنند .دلیل اینکه چرا نابرابری ممکن است به رشد سریع
منجر شود به سرمایهگذاری غیرقابل تقسیم مربوط میشود ،اگر پروژههای سرمایهگذاری جدید به
هزینههای اولیه زیادی نیاز داشته باشند در غیاب بازارهای سرمایه کارا که ادغام منابع توسط
 .7در رأیگیری اکثریت تحت شرایط خاصی گزینه موردنظر رأی دهنده میانه انتخاب می شود .لذا در سیستم مالیات تناسبی سهم رای دهنده میانی
از مالیاتها (هزینهها) بسته به شکل توزیع درآمدها (توزیع نرمال ،چوله به راست یا چول به چپ) میتواند برابر ،کمتر یا بیشتر از سایر افراد جامعه
باشد .که در صورت کوچکتر بودن سهم رأیدهنده میانه از هزینهها نسبت به بقیه ،وی همواره نرخهای مالیات باالتری را انتخاب خواهد کرد.
2. Kaldor's hypothesis
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سرمایهگذاران کوچک را ممکن میسازد ،تمرکز ثروت از سرمایهگذاری جدید حمایت میکند بنابراین
به رشد سریع منجر میشود .دلیل دیگر حمایت از این استدالل ،میتواند براساس مبادله بالقوه بین
کارایی و برابری باشد .بهعنوان مثال ،ساختارهای دستمزدی که براساس شایستگی پاداش نمیدهند به
برابری بیشتری در جوامع منجر خواهند شد؛ اما همچنین محتمل است که این ساختارها انگیزههای
کارگران را برای تالش اضافی کاهش دهند (لوپز.)1 :1552 ،
 .4-3روش اندازهگیری رشد فقرزدا
برای اندازهگیری رشد فقرزدا دو روش جزئی و کامل مطرح است .در روش جزئی نیازی به خط فقر و
شاخص اندازهگیری فقر نداریم .در این روش بر مبنای آزمونهای مرتبه اول ،دوم و سوم سلطه تصادفی
رشد فقرزدا یا غیرفقرزدا تعیین میشود .مزیت اصلی این روش آن است که رشد فقرزدای بهدستآمده،
متکی بر خط فقر و شاخصهای اندازهگیری فقر نیست .از سوی دیگر محدودیت این روش آن است
که اگر شرایط سلطه تصادفی برقرار نباشد نمیتوان استنباط کرد آیا یک فرایند رشد فقرزداست یا نه؟
بهعالوه این روش قادر به تعیین اندازه فقرزدا بودن رشد نیست یعنی در این روش نمیتوان مشخص
کرد یک جریان رشد تا چه اندازه فقرزداتر از جریان رشد دیگر است .مدلهای راوالیون و چن)1559( 7
و سان )1552( 1بر مبنای روش جزئی قرار دارند .برخالف روش جزئی روش کامل قادر به تعیین فقرزدا
یا غیر فقرزدا بودن رشد است .همچنین اندازه آن را نیز تعیین میکند .روش کامل بر عکس روش جزئی
میتواند رتبهبندی کاملی از جریانات رشد را ارائه دهد زیرا در این روش ،نرخ و شاخص رشد فقرزدا
مشخص میشود؛ بهعبارتدیگر روش کامل هم به خط فقر و هم به شاخص اندازهگیری فقر نیاز دارد
(کاکوانی و سان .)2 :1550 ،9مطالعات کاکوانی و پرنیا ( ،)1555کاکوانی و سان ( )1550و کاکوانی،
خاندکر و سان ( )1552بر مبنای روش کامل قرار دارند .در این پژوهش از مدل کاکوانی ،خاندکر و سان
( )1552استفاده شده است که مکمل مدل کاکوانی و پرنیا و یکی از مدلهای روش کامل اندازهگیری
رشد فقرزدا است .همانطور که اشاره شد ،روش کامل برخالف روش جزئی عالوه بر تعیین فقرزدا بودن
رشد درجه فقرزدا بودن را نیز تعیین میکند .مدلهای زیادی به روش کامل رشد فقرزدا را اندازهگیری
میکند که در این مطالعه از بین آنها مدلی را انتخاب کردیم که برخالف سایر مدلهای اندازهگیری
رشد فقرزدا اصل یکنواختی 2را تأمین کند.
در مدل کاکوانی ،خاندکر و سان ( )1552نرخ رشد معادل فقر بهعنوان معیار اندازهگیری رشد فقرزدا
تعریف شده که بهصورت زیر محاسبه میشود.
()7

𝛿

𝛾 )𝛾 ∗ = (η
1. Ravallion & Chen
2. Son
3. Kakwani & Son

 .2اصل یکنواختی نشان میدهد که میزان کاهش فقر باید یک تابع افزایشی یکنواخت از نرخ رشد فقرزدا باشد.
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که در آن ∗ γنرخ رشد معادل فقر γ ،نرخ رشد واقعی و  δکشش کل فقر است که بهصورت زیر محاسبه
میشود:
()1

δ= η+ζ

که در آن  ηکشش فقر خنثی نسبت به رشد و  ζکشش فقر نسبت به نابرابری است.
کشش فقر خنثی نسبت به رشد ( ،)ηدرصد تغییر در فقر به ازای یک درصد تغییر در رشد متوسط
درآمد را اندازهگیری میکند به شرط آنکه در فرایند رشد نابرابری تغییر نکند .مقدار آن همیشه منفی و
بهصورت زیر محاسبه میشود.
()9

𝑃𝜕 𝐻 1
∫
𝑝𝑑)𝑝(𝑥
𝑥𝜕 𝜃 0

=η

در رابطه فوق  Hنسبت سرشمار فقر (نسبت تعداد افراد فقیر به تعداد کل افراد جامعه) است .این
شاخص نشان میدهد که چه نسبت از افراد جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند ،مقدار عددی این شاخص
بین صفر و یک است.
q
n

()2

=H

در رابطه ( X(p) ،)9درآمد افراد در صدک  Pام است و  θشاخص فقر عمومی (میانگین محرومیتی
که بهوسیله جامعه تحمل میشود) است که بهصورت زیر محاسبه میشود.
z

()0

θ = ∫ P(z , x)f(x)dx
0

در رابطه فوق  Zخط فقر X ،درآمد فرد f(X) ،تابع چگالی  xو ) P(Z, Xشدت محرومیت تحمل
شده به وسیله یک فرد با درآمد  xاست که فوستر ،گریر و توربک 7آن را بهصورت زیر تعریف کردهاند.
()0

𝛼 𝑥𝑧−
( = )p(z, x
)
𝑧

در این رابطه  z − xشکاف فقر ،برای بیان شدت یا عمق فقر مورد استفاده قرار میگیرد و براساس
z−x
تفاوت درآمد فرد یا خانوار فقیر از خط فقر تعیین میشود z ،نسبت شکاف فقر و  αپارامتر تنفر از فقر
است.
در رابطه ( ζ ،)1کشش فقر نسبت به نابرابری (که چگونگی تغییرات فقر ناشی از تغییرات در نابرابری
در طول دورهای که با رشد همراه است را بیان میکند) است و بهصورت زیر محاسبه میشود.
1. Foster, Greer, Thorbecke
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𝑝𝜕 𝐻

()1

x (p) d ln (L'(p)) dp
𝑥𝜕

1

ζ=θγ ∫0

در این رابطه ) L'(pمشتق اول تابع لورنز است.
اگر توزیعهای درآمد در سالهای ابتدایی و انتهایی بهترتیب دارای میانگینهای درآمد  μ1و μ2با
منحنیهای لورنز ) L1(pو ) L2(pباشند ،تخمین کشش فقر کل بهصورت زیر است:
()1

))θ = θ(𝑧, 𝜇, l(p
ˆδˆ= (Ln [θ(z, μ2, L2(p)]–Ln[θ(z, μ1, L1(p)])/γ

در رابطه فوق  zخط فقر مطلق است که در این پژوهش براساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی
(روش اورشانسکی) محاسبه خواهد شد μ ،متوسط درآمد جامعه و ) L(pتابع لورنز (ارتباط بین نسبت
تجمعی دارندگان درآمد یا جمعیت (بر روی محور افقی) و نسبت تجمعی درآمد دریافت شده توسط
جمعیت (بر روی محور عمودی) است ،به شرط آنکه گروههای جمعیتی برحسب میزان درآمد به شکل
صعودی مرتب شده باشند) است (رحیمیبدر )91 :7991 ،که در این پژوهش با استفاده از مدل بتای
کاکوانی ( 7)7915برآورد میشود γˆ.نرخ رشد متوسط درآمد است و بهصورت زیر محاسبه میشود:
)γˆ= Ln(μ2) - Ln(μ1

()9

ˆδˆ= ηˆ+ ζ

()75

با توجه به روش تجزیه فقر کاکوانی ( 1)1555میتوانˆ ηو ˆ ζرا با توجه به فرمولهای زیر برآورد
کرد:
()77
()71

1

ˆηˆ= [Ln [θ(z, μ2, L7(p)]–Ln[θ(z, μ1, L1(p)]+ Ln [θ(z, μ2, L2(p)]–Ln[θ(z, μ1, L2(p)])/ γ
2

1

ˆζˆ= [Ln [θ(z, μ1, L2(p)]–Ln[θ(z, μ1, L1(p)]+ Ln [θ(z, μ2, L2(p)]–Ln[θ(z, μ1, L1(p)])/ γ
2

و تخمین نرخ رشد معادل فقر بهصورت زیر است:
()79

ˆγˆ∗ =(δˆ⁄ˆη) γ

اگر ∗ˆ γبزرگتر از ˆ γباشد رشد فقرزداست .اگر ˆ 5> γˆ∗ < γرشد سرریز نامیده میشود و اگرˆγ

مثبت باشد و ∗ˆ γمنفی باشد رشد فقرزاست .در حالت رکود اقتصادی ( ،)γˆ>5اگر ∗ˆ γمثبت باشد رکود
به نفع فقراست و اگر ∗ˆ 5< γˆ<γرکود به ضرر فقرا بوده و فقرا آسیب بیشتری دیدهاند و در حالت ˆγ
< ∗ˆ 5<γگرچه فقر افزایش یافته است اما فقرا نسبت به دیگران آسیب کمتری دیدهاند.
1. Kakwani
2. Kakwani
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 .4معرفی دادهها و دوره زمانی تحقیق
در این مقاله از دادههای خام هزینه و درآمد خانوارها که هر ساله به تفکیک مناطق شهری و روستایی
توسط مرکز آمار ایران منتشر میشود طی سالهای  7919-7919 ،7912-7911 ،7901-7911و
 7912-7911و ( 7919-7999برنامههای اول تا پنجم توسعه) استفاده میشود .از آنجایی که هدف
این مقاله اندازهگیری رشد فقرزدا در مشاغل مزد و حقوقبگیر (عمومی ،تعاونی ،خصوصی) و مشاغل
آزاد (کشاورزی ،غیرکشاورزی) است بنابراین دادههای درآمد برای این دو گروه از مشاغل تفکیک و با
استفاده از شاخص قیمتها تعدیل خواهند شد .با توجه به اینکه مشاغل مزد و حقوق بگیر و مشاغل
آزاد در هر دو مناطق شهری و روستایی وجود دارند در این تحقیق از دو خط فقر شهری و روستایی
استفاده میشود .در این مقاله منظور از فقر ،فقر مطلق است و خط فقر مربوطه به پیروی از ارشدی و
کریمی ( )7991با استفاده از رویکرد حداقل نیازهای اساسی (روش اورشانسکی) محاسبه خواهد شد.
برای انجام این کار در ابتدا میانگین موزون قیمت ریز اقالم مختلف مواد غذایی برای سال 7999
بهدست آمده سپس با ضرب قیمتها در مقادیر کاالیی تعریف شده در سبد تغذیهای پیشنهادی انستیتو
تغذیه ایران (جدول ( ))7خط فقر غذایی سرانه محاسبه میشود.
در ادامه برای به دست آوردن خط فقر سرانه کل (غذایی  +غیر غذایی) از روش ارشانسکی به شرح
زیر استفاده شده است.
هزینه کل )خوراکی و غیرخوراکی(
هزینههای خوراکی

× خط فقر مطلق غذایی = خط فقر مطلق کل

در این مقاله فرض بر این است که خط فقر در طی هر برنامه توسعه بر حسب مقادیر حقیقی ثابت
است.
جدول  :1سبد تغذیهای پیشنهادی انستیتو تغذیه ایران
مواد غذایی
نان
برنج
حبوبات
قند و شکر
روغن
گوشت قرمز
گوشت مرغ

مقادیر مورد نیاز در روز

مواد غذایی

کیلوکالری
وزن (گرم)
گوشت ماهی
019
105
تخم مرغ
905
755
شیر
750
95
ماست
715
20
پنیر
110
10
سبزی
11/0
95
میوه
19/1
10
کل کالری مورد نیاز برابر با  1192/2کیلو کالری است.

منبع :برگرفته از مقاله ارشدی و کریمی ()7991

مقادیر مورد نیاز در روز
وزن(گرم)
15
10
755
755
15
915
905

کیلوکالری
10/1
25
02
19/1
29
770/1
790
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 .5تخمین و تحلیل نتایج
در این بخش نتایج کششهای فقر و شاخص فقرزدا (نرخ رشد معادل فقر) برای دو گروه مشاغل (مزد
و حقوق بگیر و مشاغل آزاد) در طی برنامه اول تا پنجم توسعه برآورد و تحلیل میشود.
نتایج مربوط به کشش فقر نسبت به رشد ،کشش فقر نسبت به نابرابری و کشش فقر کل و همچنین
نرخهای رشد معادل فقر و نرخ رشد واقعی برای برنامه اول توسعه در جدول ( )1آمده است .نتایج نشان
میدهد که با فرض ثبات نابرابری یک درصد افزایش در نرخ رشد اقتصادی در مناطق شهری منجر به
کاهش فقر به میزان  5.9درصد در بخش عمومی 5.72 ،درصد در بخش خصوصی 5.59 ،درصد در
بخش کشاورزی و  5.59درصد در بخش غیرکشاورزی میشود .نتایج تجزیه فقر در مناطق شهری
نشان میدهد که رشد خالص در این دو گروه از مشاغل باعث کاهش فقر شده؛ اما افزایش نابرابری
بهدلیل توزیع نامتناسب منافع حاصل از رشد منجر به افزایش فقر شده و بخشی از اثر خالص رشد بر
فقر را خنثی کرده است .در مناطق روستایی (به استثنای بخش غیرکشاورزی) سیاستهای بازتوزیعی
منجر به کاهش فقر شده و اثر رشد بر فقر را تشدید کرده که به آن معنی است که در مناطق روستایی
منافع رشد اقتصادی بهصورت برابرتری توزیع شده است .به عنوان مثال در بخش عمومیکشش فقر
خنثی نسبت به رشد برای مناطق روستایی برابر  5.1درصد ،و کشش نابرابری برابر  5.79درصد .اگر
نابرابری تغییر نمیکرد ،فقر میبایست به میزان  5.1درصد کاهش مییافت .اما کاهش واقعی فقر 5.99
درصد بوده است .این ارقام نشان میدهند که کاهش نابرابری سبب شده تا فقر به میزان بیشتری
کاهش پیدا کند.
یکی از اهداف این مقاله تعیین فقرزدا بودن یا نبودن رشد اقتصادی است ،برای این منظور از نرخ
رشد معادل فقر بهعنوان معیاری برای اندازهگیری رشد فقرزدا استفاده میکنیم .نرخ رشد معادل فقر،
نرخ کاهش فقر است که با ثابت ماندن نابرابری حاصل میشود .مقایسه نرخ رشد معادل فقر و نرخ رشد
واقعی متوسط درآمدها برای برنامه اول توسعه در جدول ( )1نشان میدهد که در مشاغل مزد و حقوق
بگیر (عمومی ،خصوصی) رشد فقرزدا است ،اما در مشاغل آزاد (کشاورزی ،غیرکشاورزی) فقرزدا نیست
و حتی در مشاغل غیرکشاورزی مناطق روستایی رشد بهصورت فقرزا (آسیب رسان) است.
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جدول  :2کششها و نرخهای رشد واقعی و معادل فقر بر حسب شاخص فقر سرشمار در
طی دوره 1331-22
کششها و

مناطق

نرخهای رشد
کشش

شهری
نرخ رشد

کشش
روستایی
نرخ رشد

رشد خالص
نابرابری خالص
کل فقر
واقعی
معادل فقر
رشد خالص
نابرابری خالص
کل فقر
واقعی
معادل فقر

مزد و حقوق بگیران
عمومی
-5.95
5
-5.95
5.90
5.91
-5.15
-5.79
-5.99
5.97
5.91

خصوصی
-5.72
5
-5.72
5.11
5.99
-5.1
-5.59
-5.19
5.95
5.99

تعاونی
-

مشاغل آزاد
کشاورزی
-5.15
5.77
-5.59
5.92
5.79
-5.97
-5.50
-5.90
5.79
5.79

غیرکشاورزی
-5.11
5.12
-5.59
5.19
5.59
-5.77
5.11
5.11
5.59
-5.91

منبع :یافتههای تحقیق با نرم افزار DASP

نتایج مربوط به کششها و نرخهای رشد واقعی و معادل فقر برنامه دوم توسعه در جدول ( )9آمده
است .نتایج برای مناطق شهری و روستایی نشان میدهد که در اثر رشد متوسط درآمدها فقر در هر دو
گروه از مشاغل کاهش یافته است به استثنای مشاغل کشاورزی در مناطق شهری که در آن یک درصد
افزایش در نرخ رشد با ثبات نابرابری باعث افزایش فقر به میزان  5.0درصد شده است در این مشاغل
رشد بهطور خالص هیچ تأثیری بر فقر نداشته اما افزایش نابرابری ناشی از آن منجر به افزایش فقر شده
است .بر اساس نتایج مربوط به نرخ رشد معادل فقر و نرخ رشد واقعی متوسط درآمدها در برنامه دوم
توسعه ،در طی این دوره نرخ رشد واقعی متوسط درآمدها در مشاغل مزد و حقوق بگیر و مشاغل آزاد
(به استثنای بخش کشاورزی در مناطق شهری) مثبت است .نرخ رشد بخش کشاورزی در مناطق شهری
منفی است و این بخش با رکود همراه است .رشد بخش غیرکشاورزی و بخش عمومی در مناطق
روستایی بهصورت فقرزدا است .رشد در مشاغل خصوصی و غیرکشاورزی در مناطق شهری و مشاغل
کشاورزی در مناطق روستایی بهصورت سرریز است ،همچنین رکود بخش کشاورزی در مناطق شهری
فقرزا بوده و به فقرا آسیب رسانده است.
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جدول  :3کششها و نرخهای رشد واقعی و معادل فقر برحسب شاخص فقر سرشمار در
طی دوره 1324-21
کششها و

مناطق

نرخهای رشد
کشش

شهری
نرخ رشد

کشش
روستایی
نرخ رشد

رشد خالص
نابرابری خالص
کل فقر
واقعی
معادل فقر
رشد خالص
نابرابری خالص
کل فقر
واقعی
معادل فقر

مزد و حقوق بگیران
عمومی
-5.19
-5.51
-5.97
5.27
5.29
-5.09
-5.52
-5.01
5.29
5.21

خصوصی
-5.7
5
-5.7
5.15
5.70
-5.71
5.59
-5.72
5.11
5.11

تعاونی
-

مشاغل آزاد
کشاورزی
5
5.0
5.0
-5.52
-5.51
-5.10
5.79
-5.79
5.70
5.52

غیرکشاورزی
-5.70
-5.50
-5.17
5.79
5.71
-5.71
-5.11
-5.20
5.11
5.97

منبع :یافتههای تحقیق با نرمافزارDASP

نتایج مربوط به برنامه سوم توسعه در جدول ( )2نشان میدهد که در طی این دوره ،رشد در هر دو
گروه مشاغل (به استثنای بخش تعاونی در مناطق شهری و بخش عمومی) فقر سرشمار را کاهش داده
است .نتایج تجزیه فقر برای دو گروه مشاغل مذکور نشان میدهدکه نابرابری در جهت رشد عمل کرده
و اثر رشد بر فقر را تشدید کرده است .کشش کل فقر در بخش عمومی مناطق شهری نشان میدهد
یک درصد کاهش در نرخ رشد منجر به افزایش فقر به میزان یک درصد شده و این در حالی است که
رشد بهطور خالص هیچ تأثیری بر فقر نداشته اما افزایش نابرابری در طول فرایند رشد منجر به افزایش
فقر به میزان یک درصد شده است .در بخش تعاونی مناطق شهری نیز اثر نابرابری بر رشد غلبه کرده
و در نهایت منجر به افزایش فقر شده است.همچنین نتایج مربوط به نرخ رشد معادل فقر و نرخ رشد
واقعی متوسط درآمدها برای برنامه سوم توسعه در جدول ( )2نشان میدهد که در طول این برنامه ،در
مشاغل مزد و حقوق بگیر نرخ رشد بخش عمومی منفی است و این بخش با رکود همراه است؛ اما نرخ
رشد بخش تعاونی و خصوصی مثبت است ،در مشاغل آزاد نرخ رشد بخش کشاورزی مثبت است ،نرخ
رشد بخش غیرکشاورزی در مناطق شهری منفی و این بخش دچار رکود است .در مشاغل مزد و حقوق
بگیر رکود بخش عمومیدر مناطق شهری به ضرر فقراست ،اما رکود این بخش در مناطق روستایی اگر
چه فقر را افزایش داده؛ اما فقرا در مقایسه با دیگران آسیب کمتری دیدهاند .رشد در بخش خصوصی و
بخش تعاونی مناطق روستایی فقرزدا است .در مشاغل آزاد رشد بخش کشاورزی بهصورت سرریز است
و در بخش غیرکشاورزی رکود این بخش در مناطق شهری به نفع فقراست و رشد این بخش در مناطق
روستایی بهصورت فقرزدا است.
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جدول  :4کششها و نرخهای رشد واقعی و معادل فقر بر حسب شاخص فقر سرشمار در
طی دوره 1321-13
کششها و

مناطق

نرخهای رشد
کشش

شهری
نرخ رشد

کشش
روستایی
نرخ رشد

رشد خالص
نابرابری خالص
کل فقر
واقعی
معادل فقر
رشد خالص
نابرابری خالص
کل فقر
واقعی
معادل فقر

مزد و حقوق بگیران
عمومی
5
7
7
-5.57
-5.52
5.1
-5.0
5.1
-5.50
-5.51

خصوصی
-5.11
5
-5.11
5.11
5.12
-5.10
5
-5.10
5.19
5.10

تعاونی
-5.59
5.75
5.51
5.11
-7.90
-5.11
5
-5.11
5.77
5.79

مشاغل آزاد
کشاورزی
-5.71
5
-5.71
5.92
5.97
-5.17
-5.51
-5.11
5.11
5.11

غیرکشاورزی
5.29
-5.10
-5.91
-5.70
5.79
-5.99
-5.19
-7.70
5.50
5.17

منبع :یافتههای تحقیق با نرم افزار DASP

نتایج مربوط به کششها و نرخهای رشد واقعی و معادل فقر برحسب شاخص فقر سرشمار در
برنامه چهارم توسعه در جدول ( )0آمده است .در این دوره در مناطق شهری یک درصد رشد منجر به
افزایش فقر سرشمار به میزان  5.10درصد در بخش عمومی 5.11 ،درصد در بخش تعاونی 5.01 ،درصد
در بخش خصوصی 7.99 ،درصد در بخش کشاورزی و  5.09درصد در بخش غیرکشاورزی شده است.
نتایج تجزیه فقر بیانگر آن است که رشد منفی این دوره (به استثنای بخش خصوصی و کشاورزی) به
صورت خالص باعث افزایش فقر شده است ،ولی رشد منفی نابرابری را در طول این دوره کاهش داده
است و بخشی از اثر رشد بر فقر را خنثی کرده است .در مناطق روستایی نیز بجز در بخش عمومیرکود
منجر به افزایش فقر شده است .در بخش عمومی کاهش نابرابری که در اثر رکود ایجاد شده است بر
اثر خالص رکود غلبه کرده و منجر به کاهش فقر شده است .همچنین براساس نتایج مربوط به نرخ رشد
معادل فقر و نرخ رشد واقعی متوسط درآمدها ،در طی این دوره نرخ رشد واقعی در همه مشاغل آزاد و
مزد و حقوق بگیر (بهجز بخش تعاونی در مناطق روستایی) منفی است و این بخشها با رکود مواجه
هستند .رکود اقتصادی برنامه چهارم برای مزد و حقوق بگیران خصوصی (مناطق شهری و روستایی)،
مشاغل آزاد غیر کشاورزی (مناطق شهری و روستایی) و مشاغل آزاد کشاورزی (مناطق شهری) به ضرر
فقرا عمل کرده و فقرا نسبت به دیگران آسیب بیشتری دیدهاند و صرفاً در سه مورد (مزد و حقوق بگیران
تعاونی و عمومی مناطق شهری و مشاغل کشاورزی مناطق روستایی) فقرا نسبت به دیگران کمتر آسیب
دیدهاند و فقط در بخش تعاونی مناطق روستایی رشد بهصورت سرریز عمل کرده است .به بیانی دیگر
در برنامه چهارم توسعه فقرای شاغل در همه مشاغل (بهجز بخش تعاونی مناطق روستایی) وضعیت
اقتصادی بدتری را تجربهاند.
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جدول  :5کششها و نرخهای رشد واقعی و معادل فقر برحسب شاخص فقر سرشمار در
طی دوره 1314-11
کششها و

مناطق

نرخهای رشد
کشش

شهری
نرخ رشد

کشش
روستایی
نرخ رشد

رشد خالص
نابرابری خالص
کل فقر
واقعی
معادل فقر
رشد خالص
نابرابری خالص
کل فقر
واقعی
معادل فقر

مزد و حقوق بگیران
عمومی
7
-5.10
5.10
-5.52
5
5.70
-5.91
-5.70
-5.50
5.51

خصوصی
5
5.01
5.01
-5.51
-5.77
5.10
5.71
5.91
-5.51
-5.75

تعاونی
5.19
-5.77
5.11
-5.71
-5.71
5.21
-5.52
5.91
5.79
5.72

مشاغل آزاد
کشاورزی
5.00
5.01
7.99
-5.59
-5.79
5.21
-5.51
5.92
-5.10
-5.19

غیرکشاورزی
5.01
-5.50
5.09
-5.79
-5.19
5.00
5.77
5.00
-5.59
-5.71

منبع :یافتههای تحقیق با نرم افزار DASP

نتایج مربوط به کشش فقر خنثی نسبت به رشد ،کشش فقر نسبت به نابرابری و کشش کل فقر و
همچنین نرخهای رشد معادل فقر و نرخ رشد واقعی برای برنامه پنجم توسعه در جدول ( )0آمده است.
نتایج تجزیه فقر بیانگر آن است که طی این دوره در مناطق شهری و روستایی ،رشد خالص باعث
افزایش فقر شده و نابرابری را در طی این دوره افزایش داده است (به استثنای مشاغل آزاد بخش
غیرکشاورزی در مناطق شهری و بخش کشاورزی در مناطق روستایی ) و اثر رشد بر فقر را تشدید کرده
است .بهعنوان مثال در بخش خصوصی در مناطق روستایی کشش فقر خنثی نسبت به رشد  5.97درصد
و کشش نابرابری  5.52درصد است در صورت ثابت ماندن نابرابری فقر باید به میزان  5.97درصد
افزایش مییافت اما افزایش واقعی فقر به میزان  5.90درصد بوده است .مقایسه این ارقام نشان میدهد
که افزایش نابرابری در طول فرایند رشد منجر به تشدید فقر شده است.
نتایج مربوط به نرخ رشد واقعی و نرخ رشد معادل فقر نشان میدهد که رکود حاکم بر اقتصاد در
طی برنامه پنجم توسعه ،بجز در دو مورد (مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و مشاغل آزاد غیر
کشاورزی در مناطق شهری) در همه گروههای شغلی دیگر به ضرر فقرا عمل کرده و فقرا آسیب بیشتری
دیده اند .در دو مورد مذکور نیز فقرا از عواقب منفی افزایش فقر بینصیب نبودهاند هر چند که نسبت
به دیگران کمتر آسیب دیدهاند.
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جدول  :3کششها و نرخهای رشد واقعی و معادل فقر بر حسب شاخص فقر سرشمار در
طی دوره 1311-1313
مناطق

کششها و نرخ رشد

کشش
شهری
نرخ رشد

کشش
روستایی
نرخ رشد

مشاغل آزاد

مزد و حقوق بگیران
عمومی

خصوصی

تعاونی

کشاورزی

غیرکشاورزی

رشد خالص

5.15

5.71

5.17

5.71

5.11

نابرابری
خالص

5.51

5

5.59

5.51

-5.51

کل فقر

5.11

5.71

5.95

5.1

5.10

واقعی
معادل فقر
رشد خالص
نابرابری
خالص
کل فقر
واقعی
معادل فقر

-5.91
-5.91
5.90

-5.91
-5.90
5.97

-5.29
-5.29
5.99

-5.10
-5.20
5.11

-5.90
-5.90
5.91

5.52

5.52

5.77

-5.51

5.51

7
-5.09
-5.09

5.90
-5.21
-5.29

5.0
-5.20
-5.29

5.10
-5.91
-5.20

5.25
-5.22
-5.21

منبع :یافتههای تحقیق با نرمافزارDASP

در ادامه عملکرد پنج برنامه توسعه در زمینه فقر زدا ،سرریز و یا فقرزا بودن رشد اقتصادی را مقایسه
میکنیم .با توجه به نتایج بهدست آمده در زمینه رشد فقر زدا در جدول ( )1میتوان از نظر عملکردی
در رابطه با کاهش فقر سرشمار و فقرزدا بودن رشد ،برنامه سوم را در رتبه اول قرار داد چرا که در طول
این برنامه از پنج بخش مشاغل مزد و حقوق بگیر و مشاغل آزاد رشد تنها در یک بخش (بخش عمومی)
منجر به افزایش فقر شده است اما رشد در بقیه بخشها کاهش فقر را بهدنبال داشته است .برنامه اول
و دوم توسعه در رتبه دوم قرار میگیرند ،برنامه چهارم در رتبه سوم قرار میگیرد و برنامه پنجم توسعه
با توجه به عملکرد آن در کاهش فقر سرشمار در رتبه آخر قرار میگیرد ،رکودی که در طی این برنامه
بر مشاغل مزد و حقوق بگیر و مشاغل آزاد حاکم است باعث شده که رشد در طی این برنامه فقر
سرشمار را افزایش دهد.
عالوهبر رشد اقتصادی رکود نیز بر فقرا آثار متفاوتی دارد و میتواند بهنفع فقرا و یا به ضرر فقرا عمل
کند ،براساس نتایج حاصل در برنامه اول برای هیچ گروه شغلی رکود نداریم؛ اما در برنامههای دوم و
سوم در مجموع در چهار مورد (مشاغل کشاورزی مناطق شهری در برنامه دوم و مشاغل عمومی (مناطق
روستایی و شهری) و مشاغل آزاد غیر کشاورزی (مناطق شهری )در برنامه سوم) رکود داشتهایم که در
سه مورد به ضرر فقرا عمل کرده است .در برنامههای چهارم و پنجم نیز در مجموع در  79مورد رکود

132

اندازهگیری رشد فقرزدا در مشاغل آزاد و مزد ...

132

داریم که فقط در یک مورد رکود به نفع فقرا عمل کرده و در  71مورد بعدی به فقرا آسیب رسانده است
و جالب اینکه در  79مورد از این  71مورد فقرا نسبت به بقیه آسیب بیشتری دیدهاند.
جدول  :2عملکرد برنامههای توسعه در ارتباط با کاهش فقر بر مبنای شاخص سرشمار فقر
دوره مورد بررسی

رشد فقرزدا

برنامه اول توسعه
()7901-7911

بخشهای عمومی و خصوصی
(در مناطق شهری و روستایی)

برنامه دوم توسعه
()7912-7911

بخش عمومی(در مناطق شهری و
روستایی) ،بخش غیرکشاورزی (در
مناطق روستایی)

رشد سرریز
بخش کشاورزی (در مناطق شهری
و روستایی) و بخش غیرکشاورزی
(در مناطق شهری)
بخش خصوصی (در مناطق شهری
و روستایی) و بخش کشاورزی (در
مناطق روستایی)و بخش غیر
کشاورزی
(مناطق شهری)

رشد فقرزا
بخش غیرکشاورزی (در مناطق
روستایی)

بخش کشاورزی (در مناطق شهری)

برنامه سوم توسعه
()7919-7919

بخش خصوصی (در مناطق شهری و
روستایی) ،بخش تعاونی (در مناطق
روستایی)  ،بخش غیرکشاورزی (در
مناطق روستایی)

بخش کشاورزی
(در مناطق شهری و روستایی)

بخش عمومی
(در مناطق شهری )

برنامه چهارم توسعه
()7912-7911

-

بخش تعاونی (در مناطق روستایی)

بخش خصوصی (مناطق شهری و
روستایی) ،بخش کشاورزی (مناطق
شهری) و بخش غیر کشاورزی
(مناطق شهری و روستایی)

برنامه پنجم توسعه
()7919-7999

-

-

بخش عمومی و تعاونی (در مناطق
شهری و روستایی)،
بخش خصوصی (مناطق روستایی)
بخش کشاورزی (مناطق شهری و
روستایی)
بخش غیر کشاورزی مناطق
روستایی

منبع :جمعبندی محققین براساس نتایج جداول ( 1و  9و  2و  0و )0

نتیجهگیری
در دهه  7995دیدگاه جدیدی در خصوص تأثیر توأم رشد و نابرابری بر فقر مطرح شد که با عنوان رشد
فقرزدا شناخته شد .علیرغم اهمیت این موضوع ،مطالعات انجام شده در کشور بیشتر به اندازهگیری
رشد فقرزدا در سطح مناطق روستایی و شهری پرداختهاند درحالیکه بهدلیل آثار متفاوت تورم بر مزد و
حقوق بگیران و مشاغل آزاد پیامدهای رشد اقتصادی برای این دو گروه شاغلین متفاوت خواهد بود.
بنابراین هدف اصلی این مقاله اندازهگیری رشد فقرزدا برای مشاغل مزد و حقوق بگیر (عمومی ،تعاونی،
خصوصی) و مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) است .در این راستا براساس مدل کاکوانی و
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همکاران ( )1552و با استفاده از دادههای هزینه و درآمد خانوارهای کشور ،رشد فقرزدا در دو گروه
مشاغل مذکور در طی چهار برنامه توسعه اندازهگیری شده است.
نتایج حاصل نشان میدهد که در برنامه اول توسعه رشد در مشاغل مزد و حقوق بگیر منجر به
کاهش فقر شده است ولی در مشاغل آزاد فقر را افزایش داده است .در طول برنامه دوم توسعه ،رشد در
مشاغل مزد و حقوق بگیر و مشاغل آزاد غیرکشاورزی فقر را کاهش داده است اما در مشاغل آزاد
کشاورزی بهصورت فقرزا (آسیبرسان) بوده است .در برنامه سوم توسعه رشد در مشاغل آزاد و مشاغل
مزد و حقوق بگیر (به استثنای بخش عمومی) منجر به کاهش فقر شده و در برنامههای چهارم و پنجم
نیز رکود اقتصادی در همه گروههای شغلی (بجز بخش تعاونی مناطق روستایی در برنامه چهارم) وضعیت
فقرا بدتر کرده است .یکی از سؤاالت مطرح در این مقاله چگونگی اثر رشد بر فقر در دو گروه شغلی
مزد و حقوق بگیران و مشاغل آزاد بود ،نتایج نشان میدهد که رشد در برنامههای مختلف آثار متفاوتی
بر کاهش فقر مشاغل مختلف داشته بهطوریکه در دو برنامه اول توسعه رشد صرفاً به نفع مزد و حقوق
بگیران و آن هم بیشتر در بخش عمومیعمل کرده و برای مشاغل آزاد بیشتر فقرزا بوده تا فقر زدا اما
در برنامه سوم (برعکس دو برنامه قبلی) رشد در بخش عمومی فقرزا بوده است .رکود تورمی برنامههای
چهارم و پنجم نیز جز در مورد مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی مناطق روستایی (در طی برنامه چهارم)
برای بقیه گروههای شغلی فقرزا است در نتیجه میتوان ادعا کرد اگرچه ممکن است رشد اقتصادی
برای همه گروههای شغلی فقرزدا نباشد اما به طور قطع میتوان گفت که پیامد رکود تورمی فقرزایی
برای همه گروههای شغلی است.
براساس نتایج فوق رشد لزوماً فقر زدا نیست و افزایش فقر در کشور گاهی ناشی از رشد و گاهی
ناشی از نابرابری بوده ،از اینرو توصیه میشود که برای تعدیل فقر گروههای مختلف شغلی ،در
برنامههای توسعه رشد و سیاستهای بازتوزیعی به صورت توام مورد توجه قرار گیرند .زیرا توجه صرف
به سیاستهای بازتوزیع محور (مانند برنامههای چهارم و پنجم) و یا سیاستهای رشد محور (مانند
برنامههای اول و دوم) فقر را در اکثر گروههای شغلی تشدید خواهد کرد .از طرفی نتایج این مقاله نشان
میدهد که رشد اقتصادی بر گروههای مختلف شاغلین آثار متفاوتی خواهد داشت از اینرو در بررسی
عملکرد سیاستهای توسعه اجتماعی و برنامههای توسعه باید آثار آنها بر گروههای مختلف شغلی
بهصورت مجزا مورد توجه قرار گیرد بر این اساس توجه صرف به شاخصهای کلی رشد ،فقر و نابرابری
و بی توجهی به وضعیت شاغلین مختلف در سیاستهایهای توسعهای موجب گمراهی سیاستگذاران
خواهد شد.
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