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  پیشگفتار

ر کارگیري صحیح این موارد دبه منظور آشنایی هرچه بیشتر عالقمندان با مفاهیم اقتصادي و به

قتصادي هاي اپژوهش مدیریت در "اقتصاد به زبان ساده"هاي اقتصادي، بروشورهایی با عنوان تحلیل

. است این ایده خروجی پنجاه و یکمینرو، به اجرا درآمد. نسخه پیش هاي اتاق ایرانمرکز پژوهش

هاي بعدي، در انتها یک فرم ارزیابی تهیه و تنظیم گردیده است که خواهشمندیم منظور بهبود نسخهبه

 research-center@iccim.irفرم مذکور را تکمیل و از طریق دبیر کمیسیون خود یا آدرس ایمیل 

  را از نظرات ارزشمند خود آگاه سازید. مرکزاین 

   »رشد فراگیر«مفهوم 

رشد همراه « ،رشد فراگیر. یکی از تعابیر رایج در خصوص تعابیر مختلفی ارائه شده است 1از رشد فراگیر

  پیش از درك رشد فراگیر نیازمند تعریف نابرابري هستیم. ).2010، 2رانیار و کانبور( است» با برابري فرصت

تواند یاند. نابرابري اقتصادي ممیان وضعیت افراد جامعه تعریف کرده را تفاوت اقتصادي نابرابري

نابرابري «توان به هاي افراد باشد. نابرابري را همچنین میناشی از تفاوت استعداد، تالش و موقعیت

 بسته به منابع اولیه و نحوه مشارکت افرادتقسیم کرد. به تعبیر دیگر » 4نابرابري نتایج«و » 3فرصت

افتد، بري و درآمد آنها متفاوت است. بر این اساس، هنگامی که رشد اقتصادي اتفاق میدر اقتصاد، سهم

   .شد استبري آنها از تغییرات رفاهی حاصل از رنابرابري نشان دهنده نحوه مشارکت افراد و سهم

توان گفت، رشد فراگیر رشدي است که همزمان با افزایش سطح درآمد می اساس تعریف ارائه شدهبر 

نا، در بر این مب .تر برخوردار باشدهاي کمملی، توزیع رفاه حاصل از آن میان شهروندان، به نفع گروه

 برخوردار بیشتر از میانگینهاي کمتر صورتی که همراه با افزایش درآمد، سرعت افزایش درآمد گروه

ورتی به این روند تنها در ص افزایش باشد(نابرابري کاهش یابد)، رشد فراگیر به وقوع پیوسته است.

 همها فرصت مشارکت در رشد به فقرا، محرومین و به حاشیه رانده شده آید کهوجود می

                                                           
1 . Inclusive Growth 
2 . Raniar and Kanbur 
3 . Inequality of opportunity 
4 . Inequality of Outcomes 

.
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  .شودداده 

توازن میان سهم در ایجاد رشد و سهیم  برپایه توانمی رشد فراگیر را هاي باال،بر پایه ویژگی

رشد فراگیر رشدي است که با مشارکت گسترده همه  .کردتعریف  شدن در منافع آن

وقوع پیوسته و سپس منافع آن به صورت متوازن بین ه هاي جامعه در فرایند رشد ببخش

  عوامل تولید تقسیم شود.

  اقتصادي همیت رشدا

هاي چشمگیري روبرو هستند. درحالی که در برخی جوامع جوامع امروز از نظر سطح رفاهی با تفاوت

گیر کنترل شده، سوء تغذیه و گرسنگی مهار شده و نبرد روزمره براي بقاء از چهره هاي همهبیماري

ز ااي رایج و روزمره در زندگی بخش دیگري حیات اجتماعی پاك شده است، این معضالت پدیده

شود. اما تفاوت فعلی در تمام طول تاریخ وجود نداشته است، درواقع همه جوامع جوامع محسوب می

اي رهاند با سرعت زیاد و براي دواند، منتهی برخی جوامع توانستهاز موقعیت نسبتاً مشابهی آغاز کرده

فت که توان گد. میهاي اقتصادي خود را گسترش داده و بر رفاه خود بیفزاینطوالنی، سطح فعالیت

در قالب  توانسابقه رفاه جوامع در دو سده گذشته را میتمام تحوالت اقتصادي تاریخ بشر و جهش بی

یعنی افزایش نرخ  .)2200، 1لوکاس( ویژه نرخ رشد درآمد سرانه بیان کردهتغییر نرخ رشد اقتصادي ب

درصد. همین تفاوت اهمیت دستیابی به رشد سریع  2درصد به حدود  0,5رشد متوسط ساالنه از زیر 

  و مستمر را براي اقتصادها نشان داده و مبناي توجه اقتصاددانان به رشد اقتصادي شده است.

ی، تحول اجتماعرشد اقتصادي سریع و مستمر، نقش مهمی در بیرون کشیدن جوامع از فقر، وقوع 

 هاي افراد جوامع دارد، همین مسئله توجهها و قابلیتاي و ملی و نهایتاً بسط آزاديتغییر قدرت منطقه

(راهبردهاي) رشد را براي جوامع جذاب ساخته است. در  يهابه سازوکارهاي رشد و طراحی استراتژي

ستیابی اقتصادها به رشد مطرح هاي گوناگونی براي دهاي پس از جنگ جهانی دوم، تئوريطول دهه

  شده است.

                                                           
1 . Lucas 
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  رابطه نابرابري و رشد: اهمیت اتخاذ استراتژي رشد فراگیر

دي رشد اقتصا .شود، نحوه توزیع عواید آن استهایی که همراه با رشد مطرح مییکی دیگر از دغدغه

کی از یموضوع تقدم رشد یا توزیع بنابراین ممکن است صرفاً بخش اندکی از جامعه را منتفع سازد، 

  .موضوعات مهم در انتخاب استراتژي رشد براي جوامع مختلف بوده است

اما سهم فعاالن اقتصادي به عنوان همکاران و  ،اندشدن کیک اقتصاد تعبیر کردهرشد را به بزرگ

الق خت اسدو دسته موانع غیربازاري و بازاري، ممکن نفعان تهیه این کیک یکسان نیست. ذي

  ها و استحقاق افراد مرتبط نباشد.هایی باشد که لزوماً به توانایینابرابري

هاي فرصت اشاره کرد. بازار به میزان مشارکت افراد توان به نابرابريدر دسته موانع غیربازاري می

ات نهاي جنسی (زنان)، مذهبی و قومی ممکن است به دلیل فقر امکادهد اما فقرا و اقلیتپاداش می

هاي اجتماعی فرصت برابري براي مشارکت در بازار به دست نیاورند. به تعبیر و نیز مواجهه با تبعیض

هاي جامعه ممکن دهد، این بخشدیگر، درحالی که رشد اقتصادي سرجمع رفاه جامعه را افزایش می

قاق تالش و استحها از سهیم شدن در عواید رشد (برابر دلیل مواجهه با محرومیت و تبعیضه است ب

  خود) باز بمانند.

 هاي متفاوت وهاي توزیعی به شیوهدر بازارها هم ایجاد شود، نابرابري تواندنابرابري همچنین می

مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است اما از منظر مورد توجه در رشد فراگیر بر اهمیت اشتغال تاکید 

،  اما هددهاي پایینی از مسیر اشتغال رخ میبخش شیوه توزیع عواید رشد برايترین مهمشود. می

لی درآمد، طح کرغم افزایش سبر قرار گرفته باشد، علیهنگامی که استراتژي رشد بر مسیر سرمایه

  سرریز به پایین اندکی خواهد داشت.

از  هایی از جامعهنتیجه هر دو سازوکار باال افزایش نابرابري در فرایند رشد یا بیرون ماندن بخش

 باید براي جامعه و هااین فرایندحال پرسش این است که آیا  هاي رشد است.دستیابی به صرفه

  گذاران داراي اهمیت باشد؟سیاست

هاي گوناگونی به موضوع رابطه نابرابري و رشد داده شده است. در اینجا پنج پاسخ مهم مرور پاسخ

 شده است.
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 کنترل نابرابري به کاهش رشد منجر ؛ بین نابرابري و رشد معاوضه وجود دارد

 .شودمی

دست آوردن درآمد هکند تا براي برا ترغیب می افراد، ياز نظر برخی محققان، وجود نابرابري درآمد 

درآمدي،  هاينابرابري مشوق افزایش تالش بوده و نهایتاً تفاوت بیشتر تالش خود را افزایش دهند.

باید هاي حاصل را نبخش است، تفاوتآنجا که نابرابري انگیزهوري است. از بازتابی از تفاوت بهره

همچنین باتوجه به اینکه تالش دولت براي کاهش نابرابري معموالً از طریق  .جدي گرفت

راد گیرد که به معنی کاهش منافع افهاي مالیات تصاعدي و رویکردهاي بازتوزیعی صورت میسیاست

وب، در این چارچ .شودهاي تولید منجر میه تضعیف انگیزهجز هدررفت منابع، بهب ،گر استتالش

وري است و وجود آن مشوق افراد براي تالش بیشتر است. در اینجا هاي بهرهنابرابري بازتاب تفاوت

شود که مخصوصاً پیامد جدي گرفتن نابرابري، تالش براي کاهش نابرابري از طریق تاکید می

و کاهش  هاي تولید و فعالیت منجر شدهست که به تضعیف انگیزههاي مالیاتی و بازتوزیعی اسیاست

از نظر برخی محققان، بحث پیرامون نابرابري، بحثی خطرناك و مضر است  نرخ رشد را به دنبال دارد.

هاي زیرا تالش براي افزایش رفاه اجتماعی با بازتوزیع منابع موجود اصالً قابل مقایسه با ظرفیت

ر نتیجه رشد مستمر اقتصادي نیست، بنابراین بجاي مسئله نابرابري باید بر رشد افزایش رفاه جامعه د

همگان حتی فقرا » 1رخنه به پایین«هاي رشد با و افزایش آن تمرکز کرد. از دید این رویکرد، صرفه

 ).164-138, ص. 1374(کروگر,  2را متاثر خواهد ساخت

 

 

                                                           
1 . Trickle-down 

د تولید ابتدا هاي رشد که در فراینبر این نکته تاکید دارد که صرفه» سرریز به پایین«یا » رخنه به پایین«. نظریه 2 

شود، به تدریج به صورت مستقیم (از طریق تحریک اشتغال) و یا غیرمستقیم (افزایش مصرف طبقات باال مینصیب 

 مند خواهد ساخت. بنابراین حتی اگر در شرایطهاي جامعه را نیز بهرهطبقات باال و تحریک تقاضاي کل) بقیه بخش

حاصل  هايشد اقتصادي سریع و مستمر، صرفهبرند، با وقوع رهایی از جامعه در محرومیت به سر میکنونی بخش

   .ها از محرومیت خواهد شداز رشد بتدریج در طی زمان، موجب خروج این بخش
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  گرفته شود زیرا در بلندمدت خودافزایش نابرابري همراه با رشد نباید جدي 

  خود حل خواهد شد.هب

عالوه بر اینکه رشد در بلندمدت از طریق رخنه به پایین همگان حتی فقرا را منتفع خواهد ساخت، 

داد که رشد هاي تجربی که اول بار توسط کوزنتس در میانه قرن بیستم ارائه شد، نشان میتحلیل

نگ قرن بیستم (پس از ج هتا میاننوزدهم و آلمان از انتهاي قرن  کشورهاي انگلستان، ایاالت متحده

پیروي کرده است، به این معنی که رشد اقتصادي در ابتدا با افزایش  وارون-Uجهانی دوم) از الگوي 

  نابرابري همراه بوده اما در ادامه با تداوم رشد، نابرابري کاهش یافته است.

نظریه به وجود آمد که نابرابري در بلندمدت میل به کاهش دارد. بر مبناي تحلیل تجربی باال این  

بیکاري نیروي کار مازاد (به انتقال  منجر رشد اقتصادي در کشورهاي فقیر اینگونه تحلیل شده که

هاي کشاورزي به صنعتی و خدماتی شده و همراه با کاهش بیکاري  و بیکاري از فعالیت پنهان)

جه تر خواهد شد. در نتیلي کار باال رفته و در نهایت توزیع درآمدها متعادزنی نیروپنهان، توان چانه

ادي شود باید کوشید تا رشد اقتصبجاي تالش براي توزیع مجدد که به توزیع عادالنه فقر منجر می

  ).1373دیگران,  &به صورت مستمر صورت گیرد (لوکایون 

 جاي کاهش نابرابري باید بر رفع فقر تمرکز کرد.ه ب  

شد اقتصادي ر هاي رشد نسبتاً باال،رغم تجربه نرخعلی تا ربع پایانی قرن بیستم مشخص شده بود که

نداشته و بسیاري از کشورهاي در حال توسعه با مظاهر  رفتمیلزوماً رخنه به پایینی را که انتظار آن 

ه رها افزایش یافتهمزمان نابرابري هم در این کشوخشن فقر و محرومیت دست و پنجه نرم کرده و 

بود. بر این مبنا برخی تاکید داشتند که باید مسئله فقر را بصورت مشخص مورد توجه قرار داد و این 

، رفع فقر باید با کاهش نابرابري همراه 1استدالل هم مطرح شده بود که باتوجه به نسبی بودن فقر

                                                           
تعریف کرده اند. در تعریف نسبیِ فقر، از آنجا که نیازها به » ناتوانی در برآورده کردن نیازها«. فقر را 1 

تلف، نیازها تعاریف و مصادیق متفاوتی دارند، صورت اجتماعی ساخته شده و براي شهروندان جوامع مخ

ي شدید ویژه نابرابرهدرك شهروندان جوامع مختلف هم از ناتوانی خود بسیار متفاوت است. بر این مبنا، نابرابري ب

 به این معنی است که صرفاً اقلیتی توانایی برآورده ساختن بسیاري از نیازهاي خود را داشته و بقیه جامعه با نگاه به
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اي نابرابري جه ان رشد تاکید داشتند که ب. در مقابل، مدافع باشد تا دستاوردي پایدار به همراه بیاورد 

هاي اجتماعی، مظاهر خشن فقر را برطرف کرد، هرچند همزمان باید بر فقر تمرکز کرده و با سیاست

 . )2002(لوکاس، با این روند، نابرابري افزایش یابد 

محصول  ن ازتواند همراه با افزایش نابرابري و افزایش سهم ثروتمندابه تعبیر دیگر رشد اگرچه می

هایی مانند افزایش مخارج در طی این فرایند، فقر از طریق سیاستملی باشد، اما در صورتی که 

هاي فقیر همراه شود، هر دو هدف رفع فقر و استمرار رشد به دست اجتماعی دولت و کمک به گروه

  ده است.مآ

 هاي رشد بدون حل معضل نابرابري و ایجاد توازن در مرحله آغاز رشد، صرفه

  نصیب افراد نخواهد شد. 

در مقابل سه دیدگاه باال، این دیدگاه معتقد است در صورتی که در آغازین مراحل رشد، فاصله میان 

دگاه منظر تجربی این دی. از هاي بسیار زیاد خواهد بوددرآمدها کم نشود، فرایند رشد همراه با نابرابري

تاکید دارد کشورهاي موفق مانند کره جنوبی یا چین، در شرایطی روند رشد سریع خود را آغاز کردند 

که با کاهش نابرابري از طریق اصالحات ارضی، فضاي نسبتاً برابري را براي مشارکت در فرایند رشد 

  )303-294، 1384(هانت، و ذینفع شدن در آن فراهم ساخته بودند 

 دهد که مسیر رشد لزوماً از الگوياز دید برخی دیگر از محققان، این مداخله در فرایند رشد نشان می 

ق دیگري هم قابل تحقق است (عجم اوغلو و کوزنتس پیروي نکرده و دستیابی به رشد از طر

  ).2002رابینسون، 

 د.وکننده باشد بنابراین باید جدي گرفته شثباتتواند بینابرابري می  

رشد ها را بلند خواهد کرد. در چارچوب این دیدگاه، رشد را نباید موجی تصور کرد که همه قایق

یافته  تواند تا مقادیر خطرناکی افزایشتواند بدون سرریز به پایین باشد. نابرابري همراه با رشد میمی

اره ، مطالعه کوزنتس دربتوماس پیکتیبراساس تحلیل  و به خطري براي تداوم رشد بدل شود.

                                                           
کنند. در تعریف مطلق فقر، براي جلوگیري این اقلیت خود را نسبت به برآوردن کردن همان نیازها ناتوان حس می

کالري روزانه) یا حداقل  2200(هزینه مصرف » حداقل کالري مورد نیاز«از این نسبی بودن نیازها، بر برآوردن کردن 

  .شودسبد مصرف براي زندگی سالم در یک جامعه تاکید می
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نابرابري در اقتصادهاي پیشرفته درست پس از جنگ جهانی صورت گرفته بود، یعنی زمانی که جنگ 

ماعی ها و حمایت اجتو تحوالت سیاسی (مانند برنامه نیودیل در ایاالت متحده) به توزیع مجدد دارایی

در جوامع از طریق سازوکار ارث و عایدات هاي کم درآمد منجر شده بود. به نظر وي، نابرابري از گروه

ترل شود. ثبات کننده باشد، بنابراین باید کنتواند بیسرمایه، میل به افزایش و تراکم دارد. این روند می

اسی وگرنه تحوالت سیهاي مشخص است پیکتی هشدار داد که کنترل نابرابري نیازمند سیاست

  ). 48, ص. 1394(پیکتی,  را کنترل خواهد کردو جنگ) نابرابري فزاینده  (مانند انقالب

 تغییر نگرش نهادهاي جهانی به رابطه رشد و نابرابري شده است. مطالعاتی از این دست موجب 

صندوق بین المللی پول در یک چرخش مهم، در ابتداي دهه جاري میالدي به این نتیجه رسیده 

 )3201، 1اوستري(برگ و » نابرابري کمتر دارد داري بادر بلندمدت رشد پایدار پیوند معنی«است که 

اده و به ها را افزایش دتواند نابرابريدهد فرایند رشد میهاي تجربی نشان میبه تعبیر دیگر، یافته

نی در نتیجه کاهش نابرابري لزوماً به مع .ثباتی سیاسی و عدم استمرار رشد اقتصادي دامن بزندبی

ه آخر . درواقع همین دیدگاتواند به استمرار رشد کمک کندبلکه می ،ایجاد مانع دربرابر رشد نیست

  .است که اکنون دستیابی به رشد فراگیر را داراي اهمیت ساخته است

  ضرورت رشد فراگیر در تجربه رشد کشورهاي مختلف

توجه به ضرورت رشد فراگیر در ادبیات کنونی اقتصاد جهان در نتیجه وقوع بحران در الگوي جاري 

توان تحوالت دو دهه گذشته کشورهاي مختلف رشد در مناطق مختلف دنیا ایجاد شده است. می

  جهان، از شرق آسیا، تا خاورمیانه تا آمریکاي التین را در این بازنگري الگوهاي رشد موثر دانست.

 بشرق آسیا بیشتر از دیگر نقاط جهان، مالکی براي بحث پیرامون دستاوردهاي رشد اقتصادي محسو

فقر  اي در زمینه کاهشکنندهرشد اقتصادي شرق آسیا در سه دهه گذشته، دستاوردهاي خیرهشود. می

میلیارد نفر از جمعیت جهان  2حدود  1990سالکه در یبراساس مطالعات جهانی در حال داشته است.

 800از  کردند، تا دهه جاري این میزان به کمتردالر در روز) زندگی می 1,25زیرخط فقر مطلق (

                                                           
1 . Berg & Ostry 

،،
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میلیون نفر کاهش یافته است. بیشتر این کاهش فقر محصول رشد اقتصادي چین و هند در سه دهه 

نابرابري در این کشورها در همزمان با رشد،  ین وجود،با ا .)2018(بانک جهانی،  تگذشته بوده اس

دنبال هرا ب ادهه اول قرن بیست و یکم افزایش یافت. این مسئله نگرانی رهبران کشورهاي شرق آسی

دهد درحالی که رشد اقتصادي موجب افزایش سطح عمومی رفاه داشت. افزایش نابرابري نشان می

امعه از هاي جاما تغییر براي همه با یک سرعت اتفاق نیفتاده و برخی از بخش ،این جوامع شده است

). از نظر رهبران 2008، 1آسیاییاند (بانک توسعه نوعی به حاشیه رانده شدهه این فرایند جا مانده و ب

ها، محرومین و به هایی از جامعه از فرایند رشد (عموماً اقلیتسیاسی این کشورها، جاماندن بخش

تواند به تهدیدي براي اجماع سیاسی و تداوم فرایند تر شدن جامعه میها) و قطبیحاشیه رانده شده

  ).2007، 2(آسه آن رشد بدل شود

ور شدن آتش در منطقه خاورمیانه و با شعلهرهبران شرق آسیا شده بود، موجب نگرانی آنچه 

) به وقوع پیوست. درحالی که کشورهاي 2011هاي عربی در ابتداي دهه جاري میالدي (انقالب

بعضاً  هبودند، رشدي ک آفریقایی در دهه اول قرن بیست و یکم رشدهاي نسبتاً باالیی را تجربه کرده

شد، در انتهاي این دهه بسیاري از کشورهاي آفریقایی یاد می» سانس آفریقاییرن«با عنوان  آناز 

بی شد هاي عرانواعی از مشکالت را تجربه کردند. به صورت مشخص تونس درحالی پیشگام انقالب

  ). 2016، 3درصد را تجربه کرده بود (حکیمیان 4که در یک دهه قبل از آن رشد متوسط 

ها در پی اجراي ثباتیجنوب قاره آمریکا که شاهد شدیدترین بی در منطقه آمریکاي التین و

ها براي درخواست 1990بود، گذار به دموکراسی در دهه  1980هاي رشدگرا در طول دهه سیاست

رسید می . اینطور به نظربیشتر شد ،هاي فزاینده در این قاره را هدف بگیردهایی که نابرابريسیاست

وده و صرفاً تفاوت بهاي پایینی جامعه براي بقا بیخشبه نبرد هر روزه ب که الگوي رشدي که نسبت

ی از هاي بزرگقادر به راضی کردن بخش ،هاي رشد در بلندمدت ببندددل به رخنه به پایین صرفه

راي دهندگان نخواهد بود. همین مسئله اهمیت دستیابی به رشد همراه با برابري را براي رهبران این 

                                                           
1 . Asian Development Bank (ADB) 
2 . ASEAN 
3 . Hakimian 
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   دنبال آورد. کشورها به 

این  ها موجب هشدار نسبت به تبعاتروند رو به افزایش نابرابريدر کشورهاي پیشرفته نیز، سرانجام 

ها را به رشد نابرابري 2008روند از سوي برخی محققان شده است. به طور مثال، استیگلیتز بحران مالی 

جوامع با  «عنوان کرده است. از نظر وي ثباتی سیاسی نسبت داده است و نهایتاً بهاي نابرابري را بی

 »دارها در بلندمدت نه با ثبات است و نه پایتوانند کارا عمل کنند و اقتصاد آننابرابري شدید نمی

   .)197، ص 1394(استیگلیتز، 

در مجموع رهبران شرق آسیا که بیشتر از سایر رهبران دنیا نگران تبعات افزایش نابرابري در فرایند 

با تمرکز د را بای رشد اقتصادياند: بندي کردهاند، موضع خود را نسبت به مسئله اینطور جمعهرشد بود

 -هاي اقتصادي خلق شده به وسیله رشد در دسترس همه که فرصتمساله بیشتري بر تضمین این 

  . باشد، پیگیري کردتا باالترین حد ممکن  -به ویژه فقرا 

هاي اقتصادي یک استراتژي رشد فراگیر، سیاستایجاد رشد هستند، 		در حالی که بازارها مرکز

تا شکست هاي بازار را مشخص کرده و همه اجزاء 		گیردهاي دولت را در بر میو برنامه

 .) 2007(آسه آن،  کند		هاي جدید اقتصاديتر در این فرصتجامعه را قادر به مشارکت کامل

ت نیاز به در پیش گرفتن استراتژي رشدي اس ،هاي کنونی رشدچالشبراي مواجهه مناسب با بنابراین 

  .نیز مورد توجه قرار دهدها و ابعاد گوناگون آن را که نابرابري

  استراتژي رشد فراگیرهاي ویژگی

هاي استراتژي رشد فراگیر را در مقایسه با دو استراتژي بدیل آن یعنی استراتژي تعدیل ویژگی

  توان شناخت.می ساختاري و رشد فقرزدا

میالدي، نهادهاي جهانی به بسیاري  1980هاي میانه دهه در سال استراتژي تعدیل ساختاري:

 هايبنگاه به کردند که با محور قرار دادن اصالحاتی کهاز کشورهاي در حال توسعه توصیه می

ها رشد اقتصادي را دنبال کنند. صرفنظر از اینکه این توصیه ،رسانندمیاقتصادي در کسب سود یاري 

دها ها، کاهش یا تثبیت دستمزبا حذف یارانهعمدتاً منجر به رشد سریع و مستمر نشد، این اصالحات 

اي دولت (مانند مخارج آموزشی و بهداشتی) و تسهیل مقررات اخراج در بازارها و کاهش مخارج توسعه
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و اقتصادهاي در حال توسعه را با مشکالت  موجب افزایش نابرابري و فقر شد همسائلی ک همراه بود،

باتی در ثها و بیتوان به سقوط روساي برخی دولتمشکالتی که از جمله آن می .فراوان روبرو ساخت

  .)1386(مومنی،  در برخی دیگر کشورها اشاره کرد استیضاح و برکناري وزرا

از  2000و  1990هاي به مشکالت الگوي رشد قبلی، در دهه در پاسخ استراتژي رشد فقرزدا:

و از  د شدتاکییکسو بر اصالحات نهادي مانند بهبود پاسخگویی دولت و بهبود محیط کسب و کار 

دار فقر و تعداد فقرا باشد مورد توجه قرار گرفت. همراه با کاهش معنیسوي دیگر استراتژي رشدي که 

، یعنی رشدي که با کشش فقرزدایی باالیی همراه باشد »شد به نفع فقرار«یا  1استراتژي رشد فقرزدا

بطور مثال اندونزي در دوره بعد از . 3)2000، 2(کاکوانی و پرنیا در این الگو مورد توجه قرار گرفت

گذاري درستی که در زمینه ترویج و حمایت از کشت برنج کودتاي ژنرال سوهارتو، توانست با سیاست

مهمترین محصول صادراتی این کشور) انجام داد، ضمن ایجاد زمینه اشتغال و  افزایش درآمد (بعنوان 

براي بخش بزرگی از جمعیت اقتصاد کم درآمد اندونزي، زمینه افزایش درآمد ملی و دستیابی به رشد 

   ).1389کورد,  &اقتصاديِ فقرزدا را براي خود مهیا سازد (بزلی 

مشخص شد که رشد فقرزدا بیشتر براي کشورهاي کم درآمدي که با نسبت  2000اما در انتهاي دهه 

در  تسطح باالیی از جمعی که در کشورهاي با درآمد متوسط .باالي فقرا روبرو هستند مهم است

ه شود. به جامعهاي مانع توجه به سایر بخشتواند تمرکز بر فقرا می کنند،باالي خط فقر زندگی می

اگر نابرابري به اندازه کافی نسبت  ) 2008، 4(اسپنسبانک جهانی رشد و توسعه موقت تعبیر کمیسیون 

 ،به میانگین تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، حتی در شرایطی که میانگین درآمد در حال بهبود است

  تواند بدتر شود.وضعیت اکثر مردم می

                                                           
1 . Pro-poor Growth 
2 . Kakwani & Pernia 

 عبیرت شود، مطلق فقر زیر سطح کاهش به منجر که است رشدي اول تعبیر دارد، وجود فقرزدا رشد از تعبیر . دو 3

 توجه وردم را جامعه درآمد افزایش به نسبت فقرا درآمد افزایش بیشتر شتاب یا ملی درآمد از فقرا سهم افزایش دوم

 دخیل فقر فتعری در نیز را نابرابري مسئله دوم که تعبیر اما است فقرزدا رشد از رایج تعبیر اول، تعبیر. دهدمی قرار

 .باشدمی فراگیر رشد به نزدیک تعبیري کند،می
4 . Spence 

،
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موجب غفلت از سایر افرادي شود که نزدیک به خط فقر بوده و بر تواند همچنین، تمرکز بر فقرا می

 شود تا اکثریتنابرابري توزیع درآمد موجب میاند. اساس سازوکارهاي دیگري دچار محرومیت شده

جامعه با درآمد اندك اما با وضعیت درآمدي نزدیک به یکدیگر قرار داشته باشند درحالی که شکاف 

تواند بسیاري گذاري مبتنی بر خط فقر میدار است. در چنین حالتی سیاستعنیها با اقلیت مدرآمدي آن

  هاي حمایتی نادیده گیرد. از خانوارهاي اندکی باالتر از خط فقر را در سیاست

سازي است که ممکن است در رفع محرومیت نیازمند توجه به سازوکارهاي محرومیت عالوه بر این

تی صورت متفاوه هاي رشد ممکن است بصرفهمورد توجه نباشد.  رویکردهاي معطوف به فقر چندان

بخشی  ،شکاف بین نقاط شهري و روستایی، نقاط مرکز و پیرامون .در نقاط مختلف کشور توزیع شود

اري از . زنان در بسیتوجه کردهاي اجتماعی نیز تبعیضهمچنین باید به  دهد.ها را نشان میاز تفاوت

اي براي برخورداري از مواهب رشد مواجه هستند، معموالً با دیوارهاي شیشهکشورهاي در حال توسعه 

  هاي قومی و مذهبی معموالً کمترین دستاوردها را از رشد دارند.همچنین اقلیت

 هاي متفاوتی منجر شود. براي فراگیر ساختن دسترسی همگانتواند به سیاستتمرکز بر نابرابري می

ی) اي (مرزي) و نیز دورافتاده (روستایهاي حاشیههایی است که در بخشتبه رشد، نیاز به اتخاذ سیاس

  هاي آن را نصیب آنان سازد. نیز افراد را درگیر رشد و صرفه

ها برخی از محققین از استراتژي رشدي که صرفاً بر افزایش مجموع تولیدات باتوجه به این تفاوت

نام  1الگوي منحرف رشدگیرد با عنوان ظر نمیجامعه حمایت کرده و مالحظات توزیعی آن را در ن

شود در هاي رشد در بخش کوچکی از جامعه میالگوي منحرف رشد، موجب سرریز صرفه اند.برده

سیاري ب سازد. این استراتژيِ رشد،حالی که بخش بزرگی از جامعه را در نبرد هر روزه براي بقا، رها می

 ) 2004، 2(ساشها را نادیده گرفته و با افزایش نابرابري و تمرکز ثروت و دارایی همراه است از بخش

ها براي اعتراضات هستند و در صورتی که رشد اقتصادي همراه ترین گروهها معموالً آمادههمین گروه

  تیجه است. ترین نرشد نزدیک ثباتی و از دست رفتن استمرارها نباشد بیبا در بر گرفتن این گروه

 بلیي دو استراتژي قتوان گفت رشد فراگیر در پاسخ به کمبودهامی استراتژي رشد فراگیر:

                                                           
1 . Preserve Growth 
2 . Sachs 
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که بوده و د دو روي یک سنتوانبه تعبیر صندوق بین المللی پول، برابري و رشد می .مطرح شده است

اقتصادي مثبت است، جامعه  ). به تعبیر دیگر، وقتی رشد2013، اوستريمکمل هم باشند(برگ و 

ح ویژه در کشورهایی که با سطوه دست آورد، اما به ممکن است وضع بهتري در مقایسه با گذشته ب

هاي اقتصادي که به صورت ساده روي نرخ رشد میانگین تمرکز سیاست ،باالي نابرابري مواجه هستند

کنند، ممکن است به طرز خطرناکی ساده لوحانه بوده و مخاطرات پایداريِ این استراتژي رشد را می

هاي بر همین اساس، استراتژي رشد فراگیر بر نحوه برخورداري گروه .)2010، 1(رامچاراننگیرنددر نظر 

یح توان با دو ویژگی توضاست. استراتژي رشد فراگیر را می هاي رشد متمرکز بودهمختلف از صرفه

  داد.

ویژگی اول این استراتژي تاکیدي است که بر لزوم کنترل و کاهش نابرابري در فرایند رشد 

چنان همهاي رشد در جامعه مورد توجه قرار گیرد. شود تا نحوه توزیع صرفهاین مسئله موجب می دارد.

-زروستا، مرک -هاي جغرافیایی (شهرهاي رشد در برشدر بخش قبل گفته شد، توزیع صرفهکه 

هاي قومی، زبانی و مذهبی و نیز جوانان و زنان) در این استراتژي هاي اجتماعی (اقلیتپیرامون) و برش

  گیرد.ها صورت میها در جهت بهبود وضعیت این گروهگذاريمورد توجه بوده و سیاست

ت تاکیدي است که بر اهمی، برخی مطالعات بر آن تمرکز شدهکه در ویژگی دوم این استراتژي 

رسد پایدارترین روش براي به نظر می شود.در فرایند رشد می 2ویژه کار شایستههاشتغال و ب

ویژه هنگامی که اشتغال، مالحظات مربوط به ههاي رشد در جامعه، ایجاد اشتغال است. بتوزیع صرفه

تواند در جامعه توزیع هاي رشد از طریق عواید اشتغال می، صرفه3داشته باشدکرامت انسانی افراد را 

ند که فرصت مشارکت در فرای زایی استرشد فراگیر، رشد اشتغال ویژگی دوم،درواقع در قالب شود. 

داده و با در برگرفتن بخش بزرگتري از جامعه در فرایند  نفع شدن در منافع آن رارشد و سپس ذي

  شود.رشد و توزیع عواید رشد در میان آنها، رشدي فراگیر محسوب می

                                                           
1 . Ramcharan 
2  .Descent Work 

 ي،آزاد طیرابه کار مولد در ش یابیفرصت دست«عبارت است از  ستهیکار شاطبق تعریف سازمان بین المللی کار، . 3 

  »یو شرافت انسان يبرابر ت،یامن
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  رشد فراگیرسنجش 

. در شودمیسازي استفاده مدلسازي کمی و شاخص رشد فراگیر از دو شیوه سنجشبراي بطورکلی 

ورد مکاهش نابرابري و افزایش اشتغال  زدایی رشد یا تاثیر رشد برمعموال کشش نابرابري روش اول،

رشدي که با نابرابري کمتر و اشتغال بیشتر همراه باشد را رشد  ،در این تلقی .توجه قرار گرفته است

  اند.فراگیر خوانده

رفاه  شد به ابعاد غیردرآمديکه به مفهوم توسعه فراگیر نزدیک است، دامنه فراگیري ردر تلقی دوم 

مورد  ،توانند بر استمرار رشد بلندمدت داشته باشندهم کشیده شده و این ابعاد از زاویه تاثیري که می

هایی مانند آموزش، سالمت، امنیت اجتماعی، حفظ محیط در این تلقی، مولفه اند.توجه قرار گرفته

گیرد زیرا این عوامل هم بر توجه قرار می زیست و حتی حکمرانی هم در سنجش رشد فراگیر مورد

ایه به طور مثال بهبود سرم کیفیت رشد، سطح مشارکت عوامل و توزیع عواید آن در جامعه موثر است.

وري نیروي کار و منبعی براي رشد تواند به بهبود بهرهانسانی (سطح آموزش و سواد)، از یکسو می

مشاغل  دست آوردناي پایینی جامعه کمک کند تا با بههبلندمدت بدل شده و از سوي دیگر به بخش

موزش گذاري دولت در آهاي رشد ببرند. در نتیجه سطح سرمایهتر، بهره بیشتري از صرفهتخصصی

  تواند مبنایی براي سنجش رشد فراگیر باشد.نیروي انسانی هم می

هاي ترکیبی استفاده شاخصسازي و ساخت شاخص براي سنجش رشد فراگیر از روشتلقی دوم در 

اي است که شود. این تعبیر از رشد با مفهوم توسعه فراگیر همپوشانی دارد. توسعه فراگیر، توسعهمی

اخته تر سابعاد درآمدي و غیردرآمدي رفاه را بهبود بخشیده و توزیع رفاه در همه این ابعاد را هم متوازن

  ).2010و بهبود دهد (رانیار و کانبور، 

ها و متغیرها را در سنجش ها، مولفهاي از شاخصموع همچنان که بحث شد، دامنه گستردهدر مج

 اديرشد اقتصو  درآمد سرانهترین عواملی که بجز شاخص توان دخالت داد اما مهمرشد فراگیر می

(نابرابري  نابرابريتوان وضعیت سطوح مختلف باید در ارزیابی رشد فراگیر مورد توجه باشد را می

(وضعیت نرخ  زاییاشتغالدر میان همه افراد جامعه، نابرابري در مناطق مختلف و ...) و نیز 

ها و ...) معرفی کرد. این دو بعد مهم یعنی نابرابري و بیکاري، نرخ بیکاري جوانان، زنان، اقلیت

هاي رشد در جامعه و دیگري نحوه مشارکت جامعه در زایی یکی وضعیت توزیع صرفهاشتغال
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  چسازد.رایند رشد را نشان داده و سطح فراگیري آن را مشخص میف

  ایران وضعیت رشد فراگیر در

توان هاي اخیر تهیه کرده است، میبا نگاه به شاخص توسعه فراگیر که مجمع جهانی اقتصاد در سال

د، ) را رشدي غیرفراگیر معرفی کر1392-1396( 2017تا  2013سال میان  5رشد اقتصادي ایران در 

هاي رشد اما براي بازه بلندمدت، بدلیل فقدان شاخص بین المللی در این زمینه باید با نگاه به مولفه

  فراگیر در مورد وضعیت رشد فراگیر در ایران قضاوت کرد.

باتوجه به فقدان شاخص بین المللی، در اینجا براي بررسی نسبت اقتصاد ایران با رشد فراگیر از  

هاي رشد درآمد سرانه، ضریب جینی، نرخ بیکاري و نرخ مشارکت (نرخ مشارکت کل و نرخ شاخص

قتصاد ا با مرور عملکرد دو دهه گذشته اقتصاد ایران، درباره تجربه سپس مشارکت زنان) استفاده شده و

  ایران در زمینه رشد فراگیر توضیحاتی داده شده است.

توان یمپیش از بررسی دو دهه اخیر باید بر این نکته تاکید کرد که از منظر رابطه نابرابري و رشد، 

رشد اقتصادي خیره کننده پیش از انقالب را رشدي غیرفراگیر ارزیابی کرد. این رشد اقتصادي در حالی 

، ایران را 0,5نابرابري در ایران بشدت افزایش یافته و ضریب جینی با عبور از مرز دست آمد که هب

ها تواند یکی از منابع ناخرسندي. همین مسئله می1تبدیل به یکی از نابرابرترین جوامع دنیا ساخته بود

  رژیم گذشته را نشان دهد.از 

ه و رشد اقتصادي نیز از روندي قرار داشت 0,4هاي پس از انقالب، ضریب جینی در حدود در سال

اد دهد از دو دهه گذشته، اقتصالمللی نشان میده است. با این وجود مطالعات بیننوسانی برخوردار بو

 ).2016(حکیمیان، اندرشد غیرفراگیر در نوسان بودهروندهایی است که بین رکود و  ایران در حال تجربه

 و کاهش افزایشو دهه گذشته، رشدي نوسانی بوده که از در د ایران رشد اقتصاديتر به تعبیر دقیق

ار فراز اجتماعی کشور نیز دچ -درآمدهاي نفتی تاثیر پذیرفته و به همراه آن سایر متغیرهاي اقتصادي

                                                           
دد یک ع ضریب جینی شاخصی براي سنجش نابرابري درآمد است. این شاخص بین صفر و یک قرار داشته و. 1 

به معنی نابرابري کامل و صفر به معنی برابري کامل بین اعضاء جامعه است. وضعیت توزیع درآمد در همه جوامع 

را نابرابري متوسط  0,5تا  0,3نابرابري اندك، بین  0,3اي بین این دو است، بر این اساس، نابرابري در حدود نقطه

  کنند.را نابرابري شدید عنوان می 0,5و باالتر از 
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  و فرود شده است. 

  روند رشد و نابرابري درآمدي

 توان به آن استناد کرد،میهایی که ترین دادهبراي بررسی روند رشد فراگیر در ایران، از جمله مهم

در دو دهه گذشته  1) روند رفاه و نابرابري در کشور1بررسی روند رشد و ضریب جینی است. در نمودار (

  بررسی شده است. 

 )2010(دالر ثابت  )1380-1398(درآمد سرانه و ضریب جینی  ):1(نمودار   

 هاي بانک مرکزيمنبع: داده  

  

  

  

  

                                                           
هاي قابل اتکا در زمینه درآمد خانوارها، در محاسبات نابرابري . نکته قابل ذکر این است که باتوجه به فقدان داده 1

 درآمد خانوارها مورد استفاده است.-گیري هزینهدر کشور، نابرابري مصرف براساس نمونه
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  )1380-1398( روند رشد درآمد سرانه و نابرابري در ایران ):2نمودار (

  
 هاي بانک مرکزيمنبع: داده    

دهد، در دو دهه گذشته، اقتصاد ایران روندهاي متفاوتی را تجربه ) نشان می2همچنان که نمودار (  

  توان مجزا کرد:کرده است. این وضعیت را در قالب پنج دوره می

 دالر تا  10اي ) دوره رونق نفتی است که طی آن قیمت نفت از بشکه1387-1379هاي (سال

دالر افزایش داشت. در طی این مدت اقتصاد ایران نیز رشد اقتصادي را تجربه  140اي بشکه

هایی این روند با افزایش سریع درآمد سرانه همراه بوده است در حالی که در کرده است، در سال

ی) نابرابري درآمد (ضریب جینمیانگین بوده است. در این مرحله،  هاي دیگر این روند کمترسال

  توان رشد اقتصادي را نسبتاً فراگیر ارزیابی کرد.از این نظر می قرار داشته است. 0,4در حدود 

 ) اي است که همراه با کاهش درآمدهاي نفتی، طرح هدفمندي ) دوره1390-1387دوره دوم

ها ها درآمد سرانه در رکود قرار داشت، پرداخت نقدي یارانهن سالها اجرا شد. اگرچه در اییارانه

ه و داشتدر پی در کوتاه مدت (بصورت موقت) درآمد، کاهش نابرابري را هاي کمبه ویژه به گروه

  کاهش یافت. 0,37به  0,4ضریب جینی از 

 ) (ضریب افته) دوره تحریم است، در طی این دوره، نابرابري افزایش ی1390 -1392دوره سوم 

اقتصاد ایران با کاهش سطح رفاه (درآمد سرانه) روبرو بوده  و بازگشته است) 0,4جینی به مقدار 
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  ترین آثار را هم بر رشد و هم فراگیري داشته است.درواقع تحریم مخرب است.

 ) بود، نابرابري هم  ) درحالی که اقتصاد ایران در حال خروج از تحریم1393-1396دوره چهارم

ه این ب سرعت افزایش یافته و درواقع اقتصاد ایران در حال تجربه رشد غیرفراگیر بوده است. هب

امعه را هاي جمعنی که رشد اقتصادي رخ داده سرریز به پایین اندکی داشته و بسیاري از بخش

  .در بر نگرفته است

  در اقتصاد ایران ها مجددا سطح درآمد سرانه را ): این دوره، تحریم1397 -1400(دوره پنجم

بنابراین  است. رسیده) 0,41(ضریب جینی به حدود  کاهش داده درحالی که نابرابري افزایش یافته

آثار مخربی که در ابتداي این دهه وجود داشت در سه سال اخیر مجدداً تشدید شده و سطوح 

 باالیی از فقر، نابرابري و از دست رفتن رفاه اقتصادي را موجب شده است.

توان گفت که در دو دهه گذشته اقتصاد ایران در دستیابی به رشد فراگیر (رشد ساس این روند میبر ا

  همراه با کنترل یا کاهش نابرابري) ناکام بوده است. 

نابرابري هم به موازات شتاب گرفتن رشد درآمد سرانه در دو دهه گذشته دهد ) نشان می2نمودار (

بنابراین هرگاه شتاب رشد ). 1395و  1393، 1386، 1382، 1381هاي یافته است (سالافزایش 

اگرچه نسبتاً  1380افزایش یافته نابرابري هم جهش کرده است، بنابراین رشد اقتصادي ابتداي دهه 

 رانها موجب شده که اقتصاد ایهمچنین وقوع تحریمخوب بوده اما فراگیري نسبتاً کمی داشته است، 

ثباتی درآمد سرانه و رشد نابرابري را تجربه کند که وضعیت بسیار بی، هم زمان کاهش 1390در دهه 

   را به همراه دارد.

  رشد اقتصادي و اشتغال

) 5توان مورد تحلیل قرار داد. در نمودار (وضعیت رشد فراگیر را با مقایسه روند رشد و اشتغال نیز می

  است.تحوالت نرخ بیکاري و نرخ مشارکت در دوره تحت بررسی آمده 
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  )1380-1398(نرخ بیکاري و نرخ مشارکت  ):3(نمودار 

  منبع: مرکز آمار ایران      

م توان به پنج دوره تقسیدهد، روندهاي تجربه شده در کشور را می) نیز نشان می3همچنان که نمودار (

  کرد: 

 مشارکتو نیز نرخ ، تحوالت اشتغال با افزایش اشتغال 1384: تا سال )1384-1380هاي (سال 

رغم تمایل بخش بزرگتري از جامعه به مشارکت در اقتصاد، میزان درواقع علی همراه بوده است.

 شدند.واردان موفق به کسب شغل زایی افزایش یافته و بخشی زیادي از تازهاشتغال

 ) زایی است، همچنین ، همراه با کاهش توان اشتغال1380) نیمه دوم دهه 1384-1390دوره دوم

  اند.شارکت کاهش یافته یعنی بخشی از جمعیت جویاي کار از یافتن کار ناامید شدهنرخ م

 ) در طی این دوره، روندهاي متناقضی در بازار کار  .) دوره تحریم است1390 -1392دوره سوم

ت. کاهش یافته اس هم بیکاري نرخ یافته،کاهش تجربه شده است، درحالی که نرخ مشارکت 

که شاید  نرخ مشارکت به کمترین حد خود در این دوران رسیده است  1390درواقع در سال 

بیانگر این نکته باشد که کاهش نرخ بیکاري با کاهش جمعیت فعال و جویاي کار در بازار ممکن 

  .شده است

 ) بود،  ) در این دوره درحالی که اقتصاد ایران در حال خروج از تحریم1393-1396دوره چهارم
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  زا است.یکاري افزایش یافته بود که بیانگر رشد غیراشتغالنرخ مشارکت و نرخ ب

  ها موجب کاهش نرخ مشارکت شده و روندهاي ): این دوره، تحریم1397 -1400(دوره پنجم

 زا در کشور را تشدید کرده است.غیراشتغال

ر نیمه د توان به این نتیجه رسید که بجزدر مجموع با مقایسه روندهاي رشد و نابرابري و اشتغال می

، در بقیه دوره تحت بررسی، رشد اقتصادي رخ داده در کشور، غیرفراگیر محسوب 1380اول دهه 

  شود.می

  رشد اقتصادي و اشتغال زنان

 

)1384-1398نرخ مشارکت و بیکاري زنان ( ):4(نمودار  

  منبع: مرکز آمار ایران

وجود ندارد، نرخ  1384پیش از هاي هاي مربوط به اشتغال زنان در سالباتوجه به اینکه داده

دهد ها نشان میمقایسهمحاسبه شده است.  1384هاي پس از در اینجا براي سال زنان بیکاري

ي داري میان نرخ مشارکت اقتصادشکاف معنیکه بازار کار در ایران به شدت برعلیه زنان بوده و 

 ر کشور فراگیر ارزیابی کرد. همچنینتوان اشتغال را دزنان و مردان وجود داشته و از این نظر، نمی
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با وجود آنکه نرخ مشارکت زنان کمتر از نصف نرخ مشارکت کل اقتصادي و حدوداً یک چهارم 

، نرخ بیکاري زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاري کل است، 1نرخ مشارکت اقتصادي مردان است

داد زنند تعن شغل مییعنی از میان همان اندك جمعیت زنان که دست به جستجو براي یافت

بسیار بیشتري (نسبت به مردان) به شغل دست نیافته یا حداقل در بازار کار رسمی استخدام 

  شوند.نمی

کاهش نرخ بیکاري همزمان با کاهش  1387الی  1384دهد هاي اخیر نشان میهمچنین داده

هاي شغل) و در سالنرخ مشارکت زنان بوده (به معنی ناامید شدن تعدادي از زنان از جستجوي 

، افزایش نرخ مشارکت با افزایش نرخ بیکاري همراه بوده است، یعنی تحوالت 1396و  1393

اقتصادي موجب ورود زنان بیشتري به بازار کار شده اما بدون ایجاد شغل، این زنان عمدتاً به 

نان، شتغال زگیري کرد که از منظر اتوان نتیجهاند. بنابراین میجمعیت بیکار افزوده شده

  اند.فرایندهاي اقتصادي رخ داده فراگیر نبوده

  ايهاي منطقهرشد اقتصادي و نابرابري

تواند مهم باشد. برخی هاي آن در توزیع جغرافیایی هم میعالوه بر این بررسی روند رشد و سرریز

 اند که رشد نابرابري (ضریب جینی) و بیکاري در طول اینتحقیقات در این حوزه به این نتیجه رسیده

هاي استسیهاي ایران داشته است بنابراین دولت باید دوره تاثیر منفی بر رشد اقتصادي استان

هاي مشخصی براي کاهش نابرابري و افزایش اشتغال در پیش گیرد تا شاهد بهبود وضعیت در استان

  ).1392(صادقی، کشور باشیم 

  

  استراتژي رشد اقتصادي و محرومیت زدایی

ها شاهد رشد فراگیر ، در سایر دوره1380دهد که بجز در نیمه اول دهه هاي باال نشان میمقایسه

بر یههاي سرمادهد که عمده این رشد در بخشهمین رشد نیز نشان میتر یم. اما بررسی دقیقانبوده

هاي غیرفلزي و ساختمان) رخ داده است که در نتیجه (صنایع معدنی، خودرو، فلزات اساسی، کانی

                                                           
  است. 0,15زنان حدوداً است در حالی که براي  0,6نرخ مشارکت اقتصادي مردان حدوداً . 1 
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  سرریز به پایین اندکی داشته است.

  رشد اقتصادي و حفظ محیط زیست

، در هاي موجودابعاد اجتماعی و زیست محیطی نیز بسط داد. براساس داده توان درمطالعات باال را می

دهد اما همزمان بیکاري سواد اگرچه جهش تعداد تحصیلکردگان را نشان می بعد اجتماعی، شاخص

روي گذاري در آموزش نیگیري از سرمایهفارغ التحصیالن نیز افزایش یافت و اقتصاد ایران در بهره

  وده است.انسانی ناکام ب

سوزي مراتع و همچنین روند انتشار گازهاي آالینده و تخریب محیطی زیست که در قالب آتش

ها خود را نشان داده است بیانگر بدست آمدن رشد به قیمت از بین ها و نیز تعدد وقوع سیالبجنگل

  بردن پایداري رشد و تضییع حقوق ساکنان مناطق جنگلی و ... است.

دهد استراتژي رشد اقتصادي ایران در دو دهه گذشته، استراتژي رشد نشان میافزودن این نکات 

به ها) بسیار بر روندهاي تجرهاي بیرونی (رونق درآمدهاي نفتی یا تحریمفراگیر نبوده است. شوك

النی اي طوشاهد رشد سریع و مستمر براي بازهه و روندهاي تجربه شده شده در ایران تاثیرگذار بود

چنین از هملکه در پی نوسانات درآمدهاي نفتی، رشد اقتصادي کشور کم و زیاد شده است. ب ،نبوده

درصد ساالنه  8تحقق رشد اقتصادي متوسط گذاري برنامه ششم توسعه (با هدفگذاري، منظر سیاست

  ) فاصله زیادي وجود دارد. 1400تا سال  0,34رسیدن به ضریب جینی و 

  

  

  

  

 

  بنديجمع

نافع و همراه با سرریز گسترده م رشد اقتصادي است که با کاهش نابرابريدربرگیرنده رشد فراگیر 

هاي کم اند. رشد فراگیر، رشدي است که منافع آن بیشتر نصیب گروهتعریف کرده رشد در جامعه
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  بنديجمع

نافع و همراه با سرریز گسترده م رشد اقتصادي است که با کاهش نابرابريدربرگیرنده رشد فراگیر 

هاي کم اند. رشد فراگیر، رشدي است که منافع آن بیشتر نصیب گروهتعریف کرده رشد در جامعه

ها در فرایند توسعه هاي کم درآمد، محرومین و به حاشیه رانده شدهدرآمد شده و افزایش درآمد گروه

  ها باشد.شتر از سایر گروهبی

ی دارد. اي نسبتاً طوالنبا رشد فراگیر فاصلهکه دهد تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان می

در  نظر از نوسان بسیار زیاد رشددهد صرفتر رشد اقتصادي در دو دهه گذشته نشان میبررسی دقیق

هاي اخیر، از منظر رشد فراگیر، با افول بیشتر سالدو دهه گذشته و روندهاي رکودي تجربه شده در 

رشد  ایم. به تعبیر دیگر براساس تحلیلهاي مختلف جامعه روبرو بودهاستانداردهاي زندگی بخش

هایی که رشد اقتصادي مثبت و درآمد ها حتی در سال، در سایر دوره1380جز نیمه اول دهه هفراگیر، ب

  ایم.زایی را شاهد بوده، افزایش نابرابري و عدم اشتغالسرانه در حال افزایش بوده است

ح ملی هاي کافی بررسی اینجا به سطهمچنین این نکته نیز قابل ذکر است که باتوجه به فقدان داده

هاي به حاشیه رانده شده بررسی صورت ها و گروهمحدود بوده و درباره میزان افزایش رفاه اقلیت

توان گفت که می، 1380الت سیاسی تجربه شده در نیمه اول دهه نگرفته است. باتوجه به تحو

  فراگیري رشد تجربه شده در این دوره نیز مطابق انتظارات جامعه پیش نرفته است.

شدت هها، اقتصاد ایران بباتوجه به روندهاي تجربه شده در ایران، افول رشد اقتصادي و صعود نابرابري

هاي هوشمندانه براي تحریک رشد همراه با سرریز به سیاستتخاذ نیازمند رشد اقتصادي فراگیر و ا

ویژگی باشند. اول اینکه به  5ها باید حداقل واجد توان گفت این سیاستبر این پایه می پایین است.

ذاري و افزایش گباتوجه به اینکه افول سرمایهثباتی اقتصادي کمک کند. به تعبیر دیگر کاهش بی

 ها گره خورده است، تالش براي خروج از تحریمد ایران در دوره اخیر با مسئله تحریمثباتی در اقتصابی

در ضمن احیاء رشد، با افزایش . دوم ارتقاء رشد باید مورد توجه قرار گیرد به عنوان نقطه کانونی سیاست

در  مهایی مانند مالیات بر عایدي سرمایه همراه باشد، سوهزینه فرصت سوداگري از طریق سیاست

مت ها را به سگذاري مولد، سرمایهمقابل افزایش هزینه فرصت سوداگري، با کاهش هزینه سرمایه

اي وسیع براي مهارت آموزي و همراه با برنامهزا هدایت کند. چهارم اینکه کسب و کارهاي اشتغال
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ي را از امنطقهبوده و دست آخر، توازن انطباق دانش عملیاتی نیروي کار با نیاز واحدهاي اقتصادي 

هاي رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت به سمت این مناطق هایی مانند ایجاد قطبطریق سیاست

  دنبال کند.
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لطفًا این فرم را پس از تکمیل جدا نموده و به دفتر مرکز تحقیقات و بررسی  های اقتصادی اتاق ایران تحویل فرمایید.
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........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  

  
داخته بايستي به معرفي چه متغيرها يا مفاهيم اقتصادي پر، بعدي بروشور يهانسخهاز نظر شما در  -4

  شود؟
........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  

  
روزرساني دانش هيئت نمايندگان محترم پيشنهاد ميهاي آموزشي را براي بهبرگزاري چه دوره -5

  نماييد؟ 
........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  

لطفًا این فرم را پس از تکمیل جدا نموده و به دفتر مرکز تحقیقات و بررسی  های اقتصادی اتاق ایران تحویل فرمایید.

"
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