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 سپاس نامه

هر. سپاس خدای را که هر توفیق� در گرو عنایت اوست اکنون که با یاری او توانسته ام تالش�
چند ناچیز را در راه کسب دانش به انجام برسانم، بر خود الزم م� دانم از استاد راهنمای بزرگوارم، 

و سرکار خانم دکتر سهیال پروین، که به پایان رساندن این تحقیق جز با راهنمایی ها ی خوب
.هدایت های بی دریغ ایشان میسر نبود، قدر دان� نمایم

از استاد مشاورم، جناب آقای دکتر عل� اصغر بانویی، که تذکراتشان باعث غنای پایان نامه شد،
همچنین از جناب آقای دکتر فرشاد مومن� که زحمت داوری این اثر را به عهده. تشDر م� نمایم

ی آمار قدر دان� نمایمدر. داشتند، سپاسHذارم . این جا جا دارد از کمJ های فراوان پژوهشDده
ی آمار انجام شده است و مال� پژوهشDده .این تحقیق با حمایت های تخصص�

و مادرم که با حمایت های خویش، همواره مرا پشتیبان� کرده در آخر، از خانواده ام، به ویژه پدر
و قدر شناس� را دار ی محبت آنان را اند، نهایت سپاس و از خداوند منان خواستارم تا سایه م

.همیشه بر سرم نگاه دارد

ی ادای حق این عزیزان برآیم .امیدوارم بتوانم از عهده

 ۱۳۹۱بهمن
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 چكيده

ي تجارب كشورهاي درحال توسعه به ميالدي60در دهه نشان داد كه لزوما رشد اقتصادي، كاهش فقر را

باي در زمينه 1970از اينرو تحقيقات در دهه. همراه نخواهد داشت تدوين ويژگي هاي رشدي كه همراه

و اصطالح  اين تجارب نشان مي دهد. گرفتمورد توجه قرار" رشد فقر زدا"كاهش فقر باشد، مطرح گرديد

كه اگر ويژگي هاي گروه هاي فقير در الگوي رشد در نظر گرفته نشود، لزوما با رشد اقتصاد ملي، فقر كاهش 

.نخواهد يافت

اين مطالعه با بكارگيري ماتريس حسابداري اجتماعي، اثر گذاري رشد بخش هاي اقتصادي را در كاهش فقر

اي. پيگيري كرده است بهمراه اطالعات سرشماري 1385ن منظور، ماتريس حسابداري اجتماعي سال براي

و مسكن و غير مستقيم شاخص فقر را در اثر رشد بخش هايو بودجه خانوار نفوس ، تغييرات مستقيم

و تحليل كرده است . اقتصادي بررسي

عا14نتايج حاكي از اين است كه تخفيف يا كاهش فقر در مل؛ تغيير در ميانگين بخش اقتصادي، از دو

و اجتماعي خانوارهادرآمد هاي گروه هاي اق به تغيير در ميانگين درآمد نسبت شاخص فقر كششو تصادي

بيشترين سهم در كاهش فقر خانوارها، به ترتيب مربوط به رشد بخش هاي. مي پذيردگروه هاي مزبور، تاثير 

و خرده فروشي مي كشاورزي، ساختمان،  و همچنين. باشدعمده فروشي بخش هاي واسطه گري هاي مالي

به. سهم قابل توجه اي را در كاهش شكاف درآمدي خانوارها نسبت به خط فقر به همراه داشته اندآموزش 

ت .زدا تعريف مي شودرتيب رشد بخش هاي مذكور، رشد فقراين

اجFGTزدا، تجزيه شاخص فقر رشد فقر: واژه هاي كليدي تماعي، ضرايب فزاينده، ماتريس حسابداري

.قيمت ثابت
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 مقدمه)1-1

، ضمن يك اجماع عمومي مبني بر ضعف اقتصادي مطرح شدن بحث منافع حاصل از رشدبا 1990دهه

و ثروت در رشد به عنوان تنها ابزار كاهش فقر، توجه بسياري از محققان به سياست هاي توزيع مجدد درآمد

به نظر به اينكه. كنار رشد اقتصادي جلب شد و توزيع آن بستگي عواملي از جمله فقر پيدا متوسط درآمد

و، مي توان بيان نمود همراه با افزايش متوسط درآمد، فقرمي كند افزايش نابرابري، فقر افزايشبا كاهش

يا،در اثر رشد اقتصادي، متوسط درآمد افزايش مي يابد بنابراين.مي يابد اما نابرابري مي تواند افزايش

1.كاهش داشته باشد

و كاربردي مسئله فقر بسيار گسترده است، اما همگي از اين ايده حمايت كرده اند كه رشد ادبيات نظري

و فقر را كاهش مي دهد و سطح. اقتصادي در بلند مدت نابرابري در عين حال اين تحقيقات رابطه بين فقر

و. رشد درآمد را بسط نداده اند مطالعات تجربي به ويژه مطالعات مقطعي بين كشورها تاكيد بر رابطه مثبت

و كاهش فقر داشته اند، اما شيوه تاثيرگذاري بر توزيع درآمد در اين مطالعات نتيجه قويي بين  رشد اقتصادي

آن. كلي بدست نمي دهد و بدنبال و تشديد نابرابري به اين دليل كه در خالل رشد، تورم اجتناب ناپذير بوده

2.فقر را به همراه خواهد داشت

و و يا شناخت عوامل موثر بر فقر در مناطق و هم چنين عوامل تشديد كننده ميان گروه هاي مختلف جامعه

تخفيف دهنده آن، در برنامه هاي فقرزدايي، منجر به سياست گذاري مناسب، جلوگيري از اتالف منابع 

و تداوم فقر به صورت يك مانع از توسعه پايدار كشور مي گردد .اقتصادي

و بهره برداري آن ها از در مباني اقتصاد خرد، اثرگذاري رشد بر توا نمندي خانوارهاي فقير جهت مشاركت

لذا مهمترين چالش براي سياست گذاران در طراحي. منافع رشد، كم تر مورد ريشه يابي قرار گرفته است

و خرد اقتصادي است .سياست هاي فقرزدا، ايجاد ارتباط بين حوزه هاي كالن

و كاوند.1 )1387( باقري
)1386(پروين.2
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كه بخشي- الگوهايي كالنكاربرد ماتريس حسابداري اجتماعي يكي از ساختار اقتصاد را بصورت بيان است

و خانوارها نمايان مي سازد .كمي از ارتباط واسطه اي بين بخش هاي مختلف اقتصاد، بازارها، عوامل توليد

و غير الگواين مطالعه با بكارگيري اين و مرتبط ساختن آن با شاخص هاي فقر، مكانيسم اثر گذاري مستقيم

و به عنوان يك تجربه مستقيم سياست هاي كالن اقتصادي بر اين شاخص ها را مد نظر قرار مي دهد

اندازهرا به سياست هاي رشد تقاضا محور در بخش هاي اقتصادي نسبتكاربردي واكنش شاخص هاي فقر 

.گيري مي نمايد

وانند اقتصاد را هم بررسي سياست هاي اقتصادي تاثير گذار بر شاخص فقر در چارچوب مدل هايي كه بت

و هم بخشي بررسي كنند،  نظام حسابداري ميانه به شكل از اينرو.مورد توجه قرار مي گيردبصورت كالن

، زيرا از انعطاف پذيري الزم جهت بررسي مسئله فقر برخوردار مي باشدماتريس حسابداري اجتماعي الگوي 

و هم بصورت جزئي در اين مدل ها عالوه بر آثار مستقيم، آثار غير مستقي م سياست ها هم در كل اقتصاد

يا.همچنين نتايج واقع بينانه تري را حاصل مي نمايد.ديده مي شود و در حالي كه در مدل هاي كالن

و يا در سطح بخش ها بررسي مي گردد .بخشي تنها آثار مستقيم در سطح كالن

و به نظام حسابداري ميانه هم به لحاظ پوشش آماري، اقتصادي و هم به لحاظ كاركردها نسبت اجتماعي

و بخشي فراگير تر است زيرا كه وظيفه اصلي نظام حسابداري كالن به شكل نظام. نظام حسابداري كالن

وظيفه نظام حسابداري بخشي در قالب. حسابداري ملي، اساسا نظام مند كردن آمارهاي كالن اقتصادي است

اولي،.ن آمارهاي اقتصادي در سطح بخش هاي مختلف اقتصادي استستانده نيز نظام مند كرد-جدول داده

و بين نهادي را بعلت حسابداري مضاعف اساسا ناديده مي گيرد، حال آنكه  مبادالت واسطه اي بين بخشي

1.نقش اساسي را در دومي ايفا مي كند) نه مبادالت جاري بين بخشي(مبادالت واسطه اي بين بخشي

بدين معني كه عالوه بر در نظر.ه تركيبي از دو نظام حسابداري موجود مي باشدنظام حسابداري ميان

و بخشي، مي تواند آمارهاي اجتماعي را بر مبناي معيارهاي  گرفتن آمارهاي اقتصادي نظام مند شده كالن

 
و عرب مازار يزدي.1 )1383(بانويي
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و اجتماعي با آمارهاي نظام مند شده اقتصادي سازگار و. نمايدو هماهنگ مشخص اقتصادي اژه بنابراين،

نظام حسابداري ميانه كه معموال به ماتريس حسابداري اجتماعي اطالق مي گردد، داراي اين حسن است كه 

و  و اجتماعي نيروي كار را فراهم خانوارهاامكان طبقه بندي تفصيلي طيف وسيعي از گروه هاي اقتصادي

ف و نهادهاي جامعه و پيوند منطقي بين اقتصاد كالن، ساختار توليد 1.راهم مي گرددكرده

اين مطالعه با بكارگيري ماتريس حسابداري اجتماعي، اثر گذاري رشد بخش هاي اقتصادي را در كاهش فقر

بهمراه اطالعات سرشماري 1385براي اين منظور، ماتريس حسابداري اجتماعي سال. پيگيري كرده است

و غير مستقيم شا و آمار مربوط به بودجه خانوارها، تغييرات مستقيم و مسكن خص فقر را در اثر رشد نفوس

و تحليل كرده است . بخش هاي اقتصادي بررسي

 بيان مساله)1-2

در60دهه ميالدي اقتصاد جهاني با رشد ساالنه قابل قبولي در توليد ناخالص داخي همراه بود، درعين حال،

ن . شان مي دادبسياري از كشورهاي درحال توسعه با وجود بكارگيري الگوهاي توسعه، هنوز فقر پايداري

از. تجارب كشورهاي درحال توسعه نشان داد كه لزوما رشد اقتصادي، كاهش فقر را به همراه نخواهد داشت

در زمينه تدوين ويژگي هاي رشدي كه همراه با كاهش فقر باشد، مطرح 1970اينرو تحقيقات در دهه

و اصطالح  ن. مورد توجه قرار گرفت"رشد فقرزدا"گرديد شان مي دهد كه اگر ويژگي هاي گروه اين تجارب

. هاي فقير در الگوي رشد در نظر گرفته نشود، لزوما با رشد اقتصاد ملي، فقر كاهش نخواهد يافت

، به عنوان راهنمايي مناسب براي تدوين شناخت ابعاد تاثيرپذيري فقر از سياست هاي مختلف اقتصادي

و استفاده بهينه از منابع و محدوديت در كشور برنامه هاي فقرزدايي از. باشدمي براي كاهش فقر يكي

اما تجارب همين كشورها نشان داده اند. رشد اقتصادي است تسريعاهداف اصلي كشور هاي در حال توسعه، 

 
 همان ماخذ.1
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با كاهش فقر همراه رشد اقتصادي.، پايدار نخواهد بودباشدنرشد اقتصادي همراه با كاهش فقر كه اگر

1.توزيع درآمد را همراه با رشد ميانگين درآمدها در نظر داشته باشدكهنيازمند استراتژي است 

و و گستردهادبيات پيچيده ، حكايت از آن دارد كه درجه حصول موفقيت رشد بلندمدت اقتصادي، فقررشد

. توزيع درآمد در برنامه هاي رشد اقتصادي دارد ويژگيبستگي به لحاظ نمودن عوامل تاثيرگذار از جمله

با اجراي برنامه هاي رشد همراه با تعديل توزيع دارايي به كاهش نابرابري 1970در دهه نظير چين،يكشور

و در مقابل كشورهاي و فقر در حد چشمگيري نايل گرديد و برزيل حتي هنگاميتوزيع درآمد نظير فيليپين

ر 2.باقي ماندندشد اقتصادي باال، شمار كثيري از جمعيت در فقر دستيابي به نرخ هاي

، روابط تعادل جزئيتحقيقات در مورد تاثير پذيري شاخص فقر از سياست هاي اقتصادي، از روش هاي غالب

و توزيع درآمد را مدنظر قرار داده اند به عبارت ديگر، رويكرد آماري.متقابل متغيرهاي كالن اقتصادي، فقر

شاخص،اين مطالعه از اين حيث حائز اهميت است كه اوال.در اين مطالعات مدنظر قرار گرفته است3ربه فق

ا ثانيا، با كاربرد مدل هاي مبتني.قتصاد مورد بررسي، محاسبه مي كندفقر را به تفكيك فعاليت هاي مختلف

و عكس العمل توليد  بر تعادل عمومي در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي، تعامالت بين بازارها، عمل

و مصرف كنندگان در بازارها را نيز مدنظر قرار مي دهد 4فقربهاين پژوهش با رويكرد ساختاري. كنندگان

 تحليل خواهدرا بر ماتريس حسابداري اجتماعي، مسئله فقر در چارچوب الگوهاي تعادل عمومي مبتني

. نمود

، تحليل گران اقتصادي بدون توجه به نارسايي هاي نظام هاي حسابداري موجود مانند 1970در ابتداي دهه

و جدول داده ستانده، رشد اقتصادي را همراه با ابعاد اقتصادي واجتماعي توزيع-نظام حساب هاي ملي

و فقر را مستقل از ساختار اقتصاد با رويكرد تعادل جزئي در كشورهاي درحال توسعه مورد درآمد، اشت غال

.ارزيابي قرار داده اند

1.  Thorbecke (1989)  
)1375(پروين.2

3 . Statistical Approach to Poverty 
4 . Structural Approach to Poverty 
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و درآمد خانوارها، پايه هاي آماري اين نوع رويكرد به شمار مي روند كه فقط يك جز از چند آمارهاي هزينه

كردهايي را در تحليل هاي همزمان الگوهاي مصرفي توان چنين روي نميوجز نظام حسابداري ميانه هستند؛ 

و اجتماعي خانوارها در كنار ساير حساب هاي اقتصاد نظير حساب  طيف وسيعي از گروه هاي اقتصادي

و دنياي خارج مورد استفاده قرار داد اين نوع رويكرد، رويكرد آماري به فقر. توليد، عوامل توليد، انباشت

. ناميده شد

فقرزدايي توسط تحليل گران نظام حسابداري ميانه مورد انتقادواز نظر ارزيابي ساختار فقر رويكرد مذكور

مي چرا. قرار گرفت - كه محدوديت هايي را در خصوص استراتژي هاي مربوط به كاهش موثر فقر به وجود

به. آورد و درآمد خانوارها يكي از محدوديت هاي اين نوع رويكرد . شمار مي آيدمحدوديت آماري هزينه

عالوه برآن، شناسايي فقرا از طريق رويكرد مذكور نه فقط به آساني امكان پذير نيست، بلكه همچنين پيوند

و عوامل موثر بر آن وجود ندارد به منظور رفع اين محدوديت ها، تحليل گران. منطقي بين شناسايي فقرا

ب"نظام حسابداري ميانه در بانك جهاني،  در اين رويكرد سطح. را مطرح نمودند"ه فقررويكرد ساختاري

به-3مولد خانوار، دارايي هاي-2قابليت هاي اعضاي خانوار،-1زندگي يك خانوار بستگي به  دسترسي

و-4،)منابع طبيعي وانساني(منابع  مبادله تجاري بين كاالهاي مورد نياز يك خانوار با كاالهايي-5بازارها

و  1.فروش آن است، داردكه قادر به توليد

كند ابعاد مختلفي را براي شناسايي عوامل فقر در نظر بگيرد كه اين ابعاد رويكرد ساختاري به فقر سعي مي

در.شد اساسا در رويكرد قبلي ناديده گرفته مي چنين رويكردي نه فقط نياز به آمارهاي تفصيلي خانوارها

م و جامع سطح خرد دارد، بلكه همچنين بايستي به طور نطقي منجر به ساخت يك پايگاه آماري منسجم

و خرد اقتصادي  نظير ماتريس حسابداري اجتماعي گردد تا بتواند سازگاري هاي الزم را در سطح كالن

2.فراهم نمايد

1 . Pyatt (2001) 
و عرب مازار يزدي.2 )1383(بانويي

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



١٨ 

و يكي از اهداف اصلي طراحي نظام حسابداري ميانه به شكل ماتريس حسابداري اجتماعي، بررسي كمي

ا ميالدي وارد 1950است كه از دهه"رخنه پايين"جتماعي رويكردهاي معطوف به شفاف سازي ابعاد

و سياستگذاري اقتصاد توسعه شد و اجتماعي اين. عرصه هاي نظري و همزمان ابعاد اقتصادي بررسي كمي

- جدول داده(و بخشي) حساب هاي ملي(نوع رويكرد ها، عمال خارج از حيطه نظام هاي حسابداري كالن 

و دليليك. قرار مي گيرند) تاندهس اين است كه ماتريس حسابداري اجتماعي هم به لحاظ پوشش آماري

و بخشي موجود گسترده تر است 1.هم به لحاظ تبيين ساختار اقتصاد نسبت به نظام هاي حسابداري كالن

و همچنين ضرايب فزاينده منتج از الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي، تصوير جامع تري  براي تحليل ها

و اقتصادي نسبت به ضرايب فزاينده الگوهاي كالن وبخشي بدست مي زيرا. دهد سياستگذاري هاي اجتماعي

و زيرحساب ها به ويژه طبقه بندي تفصيلي هزينه در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي، آرايش حساب ها

مي درآمد خانوارها با واحدهاي مشخص آماري درقالب يك ماتريسو كه جبري طوري سازمان دهي گردد

و بخشي، ميزان انعطاف پذيري آن را در تحليل هاي  ضمن رفع بعضي از نارسايي هاي الگوهاي كالن

2.همزمان اقتصادي واجتماعي نسبت به سايرالگوها امكان پذير مي نمايد

ي كه عالوه بر در نظر بدين معن. باشد نظام حسابداري ميانه تركيبي از دو نظام حسابداري موجود مي

مي-گرفتن آمارهاي نظام مند شده كالن كه بخشي و خروجي نهادهاي جامعه تواند برابري اقالم ورودي

و هماهنگ نمايد و. داراي بار اجتماعي هستند را با آمارهاي نظام مند شده اقتصادي سازگار سازگاري

از هماهنگي اين نوع پايه هاي آماري خود مي محدوديت ها يا گره هاي نظام حسابداري موجود تواند بعضي

3.را برطرف نمايد

و اهميت آن در بررسي همزمان ابعاد اجتماعي در كنار ابعاد لذا چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي

مي. تواند ابزار مناسبي در سنجش فقر وفقر زدايي باشد اقتصادي، مي نظام بيان نمود،توان همچنين

 
 همان ماخذ.1
و محمودي.2 )1382(بانويي
و مومني.3 )1389(بانويي
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و تاثير پذيري شاخص فقر حسابداري مذكور و گسترش بخش هاي اقتصادي ، نتايج حاصل از سياست توسعه

مي را به طور .دهد واقع بينانه تري نشان

و غير مستقيم سياست هاي كالن اقتصادي بر شاخص فقر فعاليت در ميان به منظور بررسي اثرات مستقيم

و سپس هريك از شاخص ها با توجه به ساختار ماتريس هاي مختلف اقتصادي،  ابتدا شاخص فقر انتخاب

فوستر،" گروه فقرهاي در اين مطالعه براي اين منظور از شاخص. حسابداري اجتماعي تجزيه مي شوند

و توربك  مي الزم از قابليت تفكيك پذيريها اين شاخص زيراشود، استفاده ميF.G.T(1(گرير  برخوردار

مينشبا و د براي فعاليت هاي مختلف اقتصادي به طور متناسب با ساختار ماتريس حسابدارينتواند

به عبارت ديگر انتخاب اين شاخص فقر مطابق با قالب ساختار ماتريس حسابداري.دنشو تجزيهاجتماعي

2.اجتماعي مي باشد كه به تفكيك فعاليت هاي مختلف اقتصادي است

و توربك روش خود را براي ارائه شاخص فقر بر اين باور مي گذارند كه تجزيه پذيري از ويژگي فوستر، گرير

ها. هاي مهم يك شاخص فقر مطلوب است ) نمايش داده مي شوند FGTكه با عالمت(اين گروه از شاخص

م و بيانگر آن هستند كه ميزان فقر حاصل از بررسي زيرگروه هاي مختلف جمعيت را ي توان با هم جمع كرد

3.به ميزان واحدي از فقر كل جمعيت دست يافت

و نرمال شده از شكاف فقر افراد فقير در نظر اين شاخص ميزان فقر در جامعه را به صورت مجموع موزون

در نتيجه ميزان محروميت هر فرد فقير. مي گيرد كه ضريب وزني هر شكاف فقر همان شكاف فقر است

و. زان شكاف فقر اوستتابعي از مي از ديگر ويژگي هاي اين شاخص فقر در مقايسه با شاخص هاي فقر سن

4.تاكاياما، حساسيت بيشتر آن نسبت به توزيع درآمد در جامعه مي باشد

1. Foster, Greer and Thorbecke 
2 . Thorbecke and Hung- Sang Jung (1996) 

و همكاران.3 )1381(خداداد كاشي
 همان ماخذ.4
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و اهميت موضوع)1-3  ضرورت

و دانشگاهي و روش هاي اندازه گيري آن در دو حوزه سياستگذاري كشورمان مورد در سال هاي اخير فقر

و آغاز برنامه تعديل60به ويژه آنكه از اواخر دهه. توجه قرار گرفته است و با شروع برنامه اول توسعه

اقتصادي انتظار مي رفت با در پيش گرفتن اصالحات اقتصادي، بخشي از خانوارهاي ايراني در تامين حداقل

ها. نيازهاي خود با مشكل مواجه شوند ي زيادي در قالب مطالعات پژوهشي، ارائه مقاالت بر اين اساس تالش

و غيره صورت گرفت، تا مقوله فقر يا تاليف كتب، برگزاري همايش هاي مختلف، ادامه برنامه هاي فقرزدايي

تعداد قابل توجه اي از پايان نامه هاي دانشجويي در سطح كارشناسي. در ايران از ابعاد مختلف بررسي گردد

و دكتري نيز  .به اين امر اختصاص يافتارشد

و آقاي كيايي ها در پايان نامه هاي خود در سطح ي تالش هاي ارزنده خانم فرزانه اين رساله نيز ادامه

ي. كارشناسي ارشد در دانشكده اقتصاد عالمه طباطبايي مي باشد در واقع اين رساله يك گام جلوتر از ادامه

و فقرزدايي با كاربرد الگوي ماتريس حسابداري تالش هاي دانشجويان مزبور مي باشد تا بر رسي مساله فقر

.اجتماعي، نتايج واقع بينانه تري را ارائه دهد

و در تمامي مقاطع تاريخ از اهميت ويژه اي برخوردار و توزيع درآمد در كليه كشورها توجه به مساله فقر

ه. است و مكان هاي پديدار شدن فقر به يكباره در يك مقطع خاص نبوده، بلكه و غنا در زمان ها مزماني فقر

و. حاصل تدريجي نظام هاي موجود جوامع در طول تاريخ بوده است،مختلف اين امر معضالت اجتماعي

چراكه اين پديده خود نمودي از توسعه. اقتصادي مختلفي را در ابعاد مختلف براي جوامع به بار مي آورد

و فرهنگي،نيافتگي اقتصادي و همچنين سالمت اجتماعي است، كه ثبات سياسي، همبستگي اجتماعي

هنگامي كه از نسلي به نسل ديگر تداوم يابد، به عنوان فقر پديده.مي كندرا تهديد جامعهجسمي روحي 

مي پايدار مانعي در مقابل توسعه . گردد تبديل
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 سواالت وفرضيات تحقيق)1-4

 سواالت تحقيق)1-4-1

 در تعديل فقر چيست؟نقش بخش هاي اقتصادي

در اعمالكداميك از بخش هاي اقتصادي با و گسترش بخش هاي مختلف اقتصادي سياست هاي توسعه

 چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي، سهم بيشتري را در كاهش فقر دارد؟

 فرضيات تحقيق)1-4-2

.را دركاهش فقر دارد باالتريدر ايران بخش كشاورزي سهم

 اهداف تحقيق)1-5

هدف از اين تحقيق، بسط رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت ماتريس حسابداري اجتماعي در سنجش

و فقرزدايي در سطوح بخش هاي مختلف اقتصاد ايران مي غالب مطالعات. باشد همزمان رشد، توزيع درآمد

مي) APC( صورت گرفته در زمينه مساله فقر، صرفا بر پايه كميت هاي متوسط ميل به مصرف خانوارها

باشد؛ به عبارت ديگر بر ميناي رويكرد ضرايب فزاينده قيمت حسابداري، اثرات شوك هاي اقتصادي را مورد

كميت هاي حال آنكه عامل مهم بررسي اثرات شوك هاي اقتصادي بر درآمد خانوارها،. دهند بررسي قرار مي

. باشندمي) MPC(نهايي ميل به مصرف خانوارها 

و بكارگيري ضرايب ميل نهايي به مصرف لذا در اين مطالعه با استفاده از رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت

و به جاي ميل متوسط به مصرف، ابعاد توزيعي سياست هاي اقتصادي اعمال شده بر سپس درآمد خانوارها

. تغييرات شاخص فقر مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت
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 روش شناسي)1-6

و با در اين مطالعه بر مبناي رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي

و فقر زدايي در بخش هاي مختلف، FGTاستفاده از شاخص فقر  به سنجش همزمان رشد، توزيع درآمد

.اقتصادي پرداخته مي شود

 نوع روش تحقيق)1-6-1

وخادر اين مطالعه از روش تحقيق كتاب .اسنادي استفاده شده است نه اي

ها)1-6-2 و داده  روش گردآوري اطالعات

ي شاخص مركز آمار ايران هاي آمارازفقر هاي داده هاي مورد نياز در اين پژوهش به منظور محاسبه

كه در پايان نامه كارشناسي 1385ماتريس حسابداري اجتماعي به هنگام شده سال. شده است استفاده

و تدوين شده است؛ RASتوسط روش 1389در سال ارشد محمد مهدي كيايي ها و درآمد تهيه هزينه

و مسكن سال ر، مركز آما 1385ها در سالرخانوا و اطالعات كشش مصرفي 1385سرشماري نفوس

داده هايي خانوارها كه طبق روش سيستم مخارج خطي توسعه يافته در پايان نامه مزبور محاسبه شده است؛

و. آمده استاست كه مستقيما از اطالعات موجود بدست  در سال شاخص هاي فقر اطالعات كشش آمار

ه از تابع درجه دوم منحني لورنز، برآورد، با استفاد، در اين تحقيقمتناسب با بخش هاي اقتصادي 1385

.شده است

با28�28 ماتريس حسابداري اجتماعي پايان نامه آقاي كيايي ها،ابعاد حساب توليد در بخش در بخش

و ابعاد اين شده، حساب توليد تجميع 1385كه متناسب با پايه هاي آماري سال.تكنولوژي بخش است

.ديل شده استتباقتصادي بخش14�14حساب به

سازگاري بخش هاي اين جدول با طبقه بندي فعاليت هاي مربوط،بخشي14جدول انتخاب مهمترين دليل

ي ميل 1385به خانوارهاي شاغل در سال  و انطباق با اطالعات كشش هاي مصرفي خانوارها جهت محاسبه
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فعاليت هاي كد بندي تانداردهاياسفعاليت هاي تجميع شده بر مبناي. نهايي به مصرف خانوارها مي باشد

ISIC ،انتخاب شده استتك رقمي.

و اطالعات مركز آمار ايران در سال حدود، 1385تعداد كل خانوارهاي مورد بررسي در نمونه مربوط به آمار

مي 30910 و 14175كه. باشند خانوار .داده اندخانوار روستايي را تشكيل 16735خانوار شهري

 آماري جامعه)1-6-3

ي فعاليت هاي اقتصاد ايران براساس ماتريس حسابداري در اين تحقيق جامعه آماري مربوط به كليه

.باشدمي، در سطوح ملي 1385 اجتماعي به هنگام شده سال 

و واژگان اختصاصي طرح)1-7  تعريف مفاهيم

نظ:ماتريس حسابداري اجتماعي- ام مند شده كالن نظام مند كردن آمارهاي اجتماعي با آمارهاي

در) ستانده- جدول داده(و بخشي) حساب هاي ملي(اقتصادي  و خرد براساس پشتوانه نظري اقتصاد كالن

و يا ماتريس حسابداري اجتماعي مي نامند 1.چارچوب يك ماتريس جبري را نظام حسابداري ميانه

اقتصادي واجتماعي رشد اين رويكرد در تحليل هاي:رويكرد ضرايب فزاينده حسابداري قيمت-

به. گيرد وتوزيع درآمد مورد استفاده قرار مي كليه ضرايب حساب ها در رويكرد مذكور ضرايب ميل متوسط

2.بكارگيري آن در سنجش شاخص فقر نامناسب است. هزينه است

)هزينه( به جاي ضرايب متوسط ميل به مصرف دراين رويكرد:رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت-

و اجتماعي خانوارهاگ از ضرايب نهايي ميل به مصرف، با توجه به كشش هاي درآمدي،روه هاي اقتصادي

و فقرزدايي استفاده مي شودتحليل هاي همزدر تحت شرايط ثبات قيمت،آنها 3.مان رشد، توزيع درآمد

و عرب مازار يزدي.1 )1383(بانويي
ها.2 )1389(كيايي
و.3 )1382(عسگري بانويي
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و: رويكرد آماري به فقر- مي درآمد پايه هاي اساسي در اين رويكرد، داده هاي هزينه كه باشد خانوارها

و توان چنين رويكردي را در تحليل هاي بنابراين نمي فقط يك جز از چند جز نظام حسابداري ميانه هستند

همزمان الگوهاي مصرفي طيف وسيعي از گروه هاي اقتصادي واجتماعي خانوارها، در كنارساير حساب هاي 

.مورد استفاده قرار داد جامعه نظير توليد، عوامل توليد، انباشت ودنياي خارج

از:1به فقر رويكرد ساختاري- جمله به منظور رفع محدوديت هاي آماري هزينه ودرآمد خانوارها كه

و محدوديت هاي رويكرد آماري مي شناسايي فقر درنظر گرفته باشد؛ در اين رويكرد ابعاد مختلف در تعيين

و كه عالوه بر نياز به آمارهاي تفصيلي خانو،شود مي ارها درسطح خرد، نيازمند يك پايگاه آماري منسجم

باشد تا بدين ترتيب سازگاري هاي الزم در سطح كالن وخرد جامع نظير ماتريس حسابداري اجتماعي مي

. اقتصاد را فراهم نمايد

يك) 1998(مارتين راوليون بر اساس تعريف:خط فقر- خط فقر عبارت است از مخارجي كه يك فرد در

و مكان معين براي دسترسي به يك سطح حداقل رفاه محتمل مي افرادي كه به اين سطح رفاه. شود زمان

يكي از روش هاي متداول براي تعيين خط فقر برمبناي مفهوم نسبي. شوند دسترسي ندارند، فقير تلقي مي

و يا ميانه مخارج خانوارها استآن، محا ي درصدي از ميانگين 2.سبه

ساده ترين وابتدايي ترين روش اندازه گيري شدت فقر است كه به صورت:شاخص نسبت افراد فقير-

3.تعداد افراد فقير به كل جامعه تعريف شده است،نسبي

ا:شاخص شكاف درآمدي- فراد فقير به خط فقر اين شاخص به صورت نسبت ميانگين شكاف درآمدي

4.تعريف شده است

و منحني لورنز،.تاكنون اهميت رويكرد ساختاري به فقر در مقابل رويكرد آماري به فقر خوب برجسته نشده است.1 كاربرد ضريب جيني
.از مهمترين روش هاي سنجش فقر در رويكرد ساختاري بشمار مي روند

)1386(پروين.2
 همان ماخذ.3
و همكاران.4 )1381(خداداد كاشي
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ف- و توربكوشاخص در اين شاخص، ميزان فقر حاصل از بررسي زيرگروه هاي مختلف:ستر، گرير

و به ميزان واحدي از فقر كل جمعيت دست يافت جمعيت را مي شاخص مذكور ميزان. توان باهم جمع كرد

د شد(ر جامعه را به صورت مجموع موزونفقر شكاف افراد فقير را درنظر مي گيرد كه ميزان)هو نرمال

1.محروميت هر فرد فقير تابعي از ميزان شكاف فقر اوست

ها)1-8 و تحليل داده  روش تجزيه

و با استفاده از اطالعات مربوط به كشش مصرفي در اين مطالعه، در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي

و در رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت به كار خانوارها، ميل نهايي به مصرف خانوارها  استخراج گرديده

نتايج اين رويكرد، ميزان افزايش درآمد نهادهاي جامعه را ناشي از اعمال سياست اقتصادي. گرفته مي شود

سپس بر اساس آمار مربوط به بودجه خانوارها،. نمايان مي سازد) افزايش يك واحد بودجه مصرفي دولت(

دليل انتخاب اين تعريف از خط فقر.2درصد ميانگين هزينه خانوارها، بدست مي آيد66صورت خط فقر به 

و مطلق به اين صورت است كه، با توجه  به تعريف مطلق يا نسبي فقر، خط فقر نيز داراي دو مفهوم نسبي

ا شاخص هاي زير. است كه انتخاب هريك از اين دو، در سياست هاي عملي فقرزدايي حائز اهميت مي باشد

اجتماعي كوتاه-فقر مبتني بر هريك از اين دو مفهوم، حساسيت هاي متفاوتي در مقابل تغييرات اقتصادي

و نابرابري درآمدي از خود نشان مي دهند و بلندمدت 3.مدت

خط فقر نسبي به ميزان نابرابري توزيع درآمد در جامعه حساسيت بيشتري دارد در حاليكه خط فقر مطلق

و توسعه اقتصاديدر نتي ي رشد لذا انتخاب خط فقر نسبي به جاي خط فقر. اجتماعي تغيير مي كند-جه

و نتايج بهتري را ارائه مي دهد 4.مطلق در تحقيقات، از انعطاف پذيري الزم برخوردار بوده

 همان ماخذ.1
ي اندازه گيري آن در فصل چهارم رساله ارائه شده است.2 و نحوه .توضيحات بيشتر در ارتباط با تعريف خط فقر
و همكاران.3 )1381(خداداد كاشي
 همان ماخذ.4
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بت در ادامه، بر مبناي تابع رگرسيوني منحني لورنز، طبق روش حداقل مربعات، كشش شاخص هاي فقر نس

و توربك گروه فقر هاي در نهايت، با توجه به شاخص. به ميانگين درآمد برآورد مي گردد و فوستر، گرير

، ميزان تاثير پذيري شاخص هاي فقر ناشي از اعمال سياست ميزان حساسيت آن ها نسبت به رشد درآمد

.اقتصادي اندازه گيري مي گردد

 ساختار تحقيق)1-9

در در راستاي موضوع مطرح شده و سواالت تحقيق، مطالب اين رساله :فصل ارائه شده است5و اهداف

و واژه:فصل اول كليات تحقيق شامل اهميت موضوع، اهداف، سواالت، فرضيه ها، پايه هاي آماري، مفاهيم

و تحليل داده ها و روش تجزيه .هاي اختصاصي طرح

ي تحقيق:فصل دوم و پيشينه  مباني نظري

شن:فصل سوم ايروش و مفاهيم پايه و تعاريف  اسي تحقيق

و تحليل نتايج:فصل چهارم  پايه هاي آماري، يافته ها

و ارائه پيشنهاداتي خالصه:فصل پنجم .مطالب، نتيجه گيري
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:فصل دوم
ی و پیشینه مبان& نظری

 تحقیق
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه)2-1

و شرط كافي عدم افزايش رشد فراگير در بخش هاي مختلف اقتصادي شرط الزم كاهش فقر مي باشد،

ي امروزه،. نابرابري در توزيع رشد است و نابرابري در كاهش فقر از بعد نظري مورد عالقه اهميت نسبي رشد

و از بعد تجربي مد نظر عالقه مندان به الگوهاي  مباني اقتصاد.تاس پايه هاي خردپژوهشگران اقتصاد توسعه

و بهره برداري آن ها از رشد كم تر مورد،خرد اثرگذاري رشد بر توانمندي خانوارهاي فقير جهت مشاركت

.ريشه يابي قرار گرفته است

و كورد مهم ترين چالش براي سياست گذاران در طراحي سياست هاي فقر،)2007(طبق مطالعات بزلي

و خرد اقتصادي است ي كشورهاي موفق.زدا، ايجاد ارتباط بين حوزه هاي كالن در زمينه نگاهي به تجربه

و ويتنام(ي كاهش فقر  مي تواند در برخورد با اين) بنگالدش، برزيل، غنا، هند، اندونزي، تونس، اوگاندا

1.راهگشا باشدچالش ها، 

به طور كلي تمام اقتصادها به نوعي با شوك هاي كالن اقتصادي مواجه هستند، اما وابستگي شديد

و مواد اوليه اي مانند نفت باعث شده است تا بروز شوك  كشورهاي در حال توسعه به صادرات منابع طبيعي

و نابرابري نيز، به عنوان افزون بر اين،. اين كشورها باشد خصيصه هاي ذاتيهاي كالن يكي از  وجود فقر

2. يكي ديگر از ويژگي هاي بارز اين كشورها محسوب مي شود

و درآمدهاي دولت را تشكيل مي دهد در. در ايران نيز نفت سهم بزرگي از صادرات همين موضوع كشور را

چشمه مي گيرد معرض شوك هاي كالني قرار مي دهد كه به طور خاص از تغييرات در درآمدهاي نفتي سر

و نياز به گسترش عرضهو خود مقدمه اي براي بروز شوك هاي ديگري چون شوك افزايش مخارج دولت

و نابرابري تاثير گذار مي باشند. مي شود پول 3.كه بر فقر

و مالكي.1 )1389(شاكري
و محمدي.2 )1388(نوفرستي
 ماخذهمان.3
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و تعريف در اين فصل، ابتدا در مورد شكل گيري رويكرد نظام حسابداري در قالب نظام حسابداري ميانه

آن.س حسابدراي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته استجامع ماتري و اهميت در قسمت بعد، به مفهوم فقر

و سپس ادبيات رشد فقرزدا مطرح شده است درو در ادامه. در اقتصاد توسعه به برخي از مطالعات كليدي

.اين زمينه اشاره خواهد شد

 رويكرد نظام حسابداري در قالب نظام حسابداري ميانه)2-2

و تحليل هاي اجتماعي، در قالب يك ماتريس جبري نياز و هماهنگي بين حساب هاي ملي ايجاد سازگاري

و نظام مند كردن  ي نظري توام با نظام مند كردن آمارهاي اجتماعي در موازات آمارهاي كالن به پشتوانه

.آمارهاي اقتصادي دارد

ميهرچند آمارهاي نظام مند شده حساب هاي ملي بنابر از ماهيت كالن خود تواند پاسخگوي طيف وسيعي

و تحليل هاي كمي مربوط به آن ها باشد، داراي نارسايي هايي در  ديدگاه هاي معطوف به رشد اقتصادي

و  و بهبود در اقشار مختلف جمعيت و اجتماعي، به ويژه پيوند بين رفاه كالن قلمرو همزمان اقتصادي

و اجتماعي آن عالوه زيرا كه مسا. فقرزدايي مي باشد و تحليل هاي اقتصادي ئل مربوط به توزيع درآمد، فقر

1.بر آمارهاي كالن نياز به آمارهاي نظام مند در سطح خرد نيز دارد

به منظور رفع نارسايي هاي مذكور نظام حسابداري ميانه در قالب ماتريس حسابداري اجتماعي توسط

و در طيف وسيعي  و اجتماعي كشورهاي مختلف پژوهشگران طراحي گرديد از سياستگزاري هاي اقتصادي

.جهان، به ويژه در كشورهاي درحال توسعه مورد استفاده قرار گرفت

و تبعات ابعاد اجتماعي آن، پژوهشگران در دهه و آثار  1970به منظور بررسي همزمان افزايش ثروت

بر خالف. نظام حسابداري ميانه معروف استميالدي رويكرد نظام حسابداري را طراحي كردند كه به رويكرد

نظام حسابداري موجود، نظام حسابداري ميانه، ريشه در نخستين تالش هاي انجام شده در سه قرن پيش از 

 
و دباغ.1 )1382(پرمه
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سوي گري گوري كينگ دارد كه براي نخستين بار براي جامعه آن زمان انگلستان با اين سوال اساسي طرح

چ"شده بود كه  1"قدر است؟ سهم هركس در جامعه

و و يك مصرف كننده در نظر گرفته مي شود در الگوي كالن كينز، اقتصاد به صورت يك توليد كننده

و توزيع درآمد در سطح كالن را بدست مي دهد و كالكي برمبناي. ضرايب تكاثري مصرف كالدور، پاسينتي

و  يك مصرف كننده كينز را به طبقه بندي طبقاتي جامعه كارل ماركس، اقتصاد كالن يك توليد كننده

و گسترش دادند كه بعدها به الگوهاي تعميم يافته  و دو مصرف كننده بسط الگوي كالن يك توليد كننده

.اقتصاد كالن كينز معروف گرديد

و سرمايه(له توزيع درآمد دو عامل توليدي ضرايب تكاثري تعميم يافته اين الگوها مي توانست مقو كارگران

هم) داران و اجتماعي مورد ارزيابي قرار دهدرا و غير. راه با ابعاد اقتصادي و تبعات مستقيم بررسي كمي آثار

و يك مصرف كننده  مستقيم اقتصادي به شكل ماتريس واسطه بين بخشي در الگوي چند توليد كننده

و به علت برونزا. لئونتيف درقالب ماتريس ضرايب تكاثري توليد نقش اساسي را ايفا مي كند بودن مصرف

و اجتماعي در خصوص توزيع درآمد درآمد خانوارها، نمي توان الگوي مذكور را در تحليل هاي اقتصادي

2.ساختاري مورد استفاده قرار داد

و تركيب آن در و كالكي و دو مصرف كننده كالدور، پاسينتي ميازاوا با استفاده از الگوي يك توليد كننده

ط ميالگوي لئونتيف، موفق به و دو مصرف كننده شد كه از طريق آن  راحي الگوي تركيبي چند توليد كننده

و اجتماعي را به طور همزمان مورد بررسي قرار داد و غير مستقيم اقتصادي 3.توان آثار وتبعات مستقيم

و زير حساب ها با واحدهاي مشخص در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي كه درآن آرايش حساب ها

ي الگوي آماري  به تفصيلي ترين شكل ممكن در قالب يك ماتريس جبري سازماندهي مي گردند، زمينه

و و چند مصرف كننده را فراهم مي كند مي چند توليد كننده در بدين ترتيب تواند انعطاف پذيري بيشتري

 
و عسگري.1 )1382(بانويي
 همان ماخذ.2
 همان ماخذ.3
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و ماتريس ضرايب فزاينده تج و اجتماعي به شكل ماتريس ضرايب فزاينده زيه شده در تحليل هاي اقتصادي

:از جمله دستاوردهاي ماتريس مذكور عبارتند از1.مقايسه با ساير الگوهاي پيشين فراهم نمايد

و-1 و اجتماعي نيروي كار و گسترده اي از درآمد گروه هاي اقتصادي طبقه بندي طيف تفصيلي

س و غيره در كنار و درآمد خانوارها با خصوصيات فرهنگي، نژادي، مذهبي، قومي اختار توليد هزينه

.تواند منشا باز كردن يكي از گره هاي اساسي نظام هاي حسابداري موجود به شمار رود كه مي

و حقوق بگير به شكل-2 و اجتماعي نيروي كار غير مزد و شناسايي درآمد گروه هاي اقتصادي تعيين

.درآمد مختلط

 1970از دهه"انسان محور"پيوند اين ابعاد با ديدگاه هاي جديد توسعه اقتصادي با رويكرد-3

.ميالدي به بعد

و شناسايي يكي از منابع اصلي درآمد نهادها، شركت-4 طبقه بندي تفصيلي ارزش افزوده، بستر تعيين

و دولت را فراهم مي سازد .ها

و گروه-5 طبقه بندي تفصيلي گروه هاي مختلف عوامل توليدي، توزيع درآمد ساختاري عوامل توليد

.رها، توزيع درآمد ساختاري نهادي را به دست مي دهدهاي مختلف خانوا

و اجتماعي رويكردهاي معطوف به رشد همراه با توزيع درآمد به طور ايجاد پيوند منطقي بين ابعاد اقتصادي

2.همزمان در نظام حسابداري ميانه به شكل ماتريس حسابداري اجتماعي ميسر مي گردد

و الگوهاي مرتبط به آن مانند الگوهاي ماتريس حسابداري دو دليل اصلي در طراحي نظام حسابدار ي ميانه

و الگوهاي قابل محاسبه تعادل عمومي، دخيل بوده اند ويك: اجتماعي خردي پيوند نظريه هاي اقتصاد كالن

و تقاضاي اقتصاد در سطوح مختلف فعاليت هاي توليدي گروه هاي  و ايجاد ارتباط منطقي بين عرضه

و اجت و هماهنگي منسجم هرچه بيشتر ميان اقتصادي و ديگري ايجاد سازگاري و خانوارها ماعي نيروي كار

و كالن در قالب يك ماتريس جبري  .آمارهاي خرد

.  همان ماخذ1
و عرب مازار يزدي.2 )1383(بانويي
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با: شود ماتريس حسابداري اجتماعي در تعريف به اين صورت بيان مي نظام مند كردن آمارهاي اجتماعي

ه( آمارهاي نظام مند شده كالن اقتصادي بر اساس) ستانده-جدول داده(و بخشي) اي ملي حساب

و يا ماتريس حسابداري  و خرد در چارچوب يك ماتريس را نظام حسابداري ميانه پشتوانه نظري اقتصاد كالن

1.اجتماعي مي نامند

و درآمد آن ها به تفصيلي ترين"ميانه"به كارگيري واژه اساسا بر چگونگي پيوند بين مصرف خانوارها

و مالي استوار است كه هم داراي  و زير حساب هاي توليدي، پولي سطح ممكن در موازات ساير حساب ها

و هم داراي بار آمارهاي منسجم مي . باشد پشتوانه نظري

توان در طيف وسيعي از گروه هايو منسجم حساب هاي ملي موجود را نميعلت اينكه چرا آمارهاي كالن

و اجتماعي  و اقتصادي و درآمد خانوارها مرتبط نمود، به بهترين شكل توسط ريچارد استون معمار هزينه

:طراح نظام حسابداري نوين به صورت زير بيان شده است

به چندين زير حساب در قالب) CPCو ISICبرمبناي(در نظام حساب هاي ملي حساب هاي توليد

و يا گروه هاي كااليي تقسيم مي  و درآمد نهادهاي فعاليت هاي توليدي گردند ولي حساب هاي هزينه

و دولت بدون طبقه بندي تفصيلي تر بخش خانوار امكان: جامعه فقط به سه بخش اصلي شركتها، خانوارها

. پذير مي گردد

و درآمد خانوارها وجود نداشته باشد، نمي -ماداميكه اين انعطاف پذيري در مورد طبقه بندي بيشتر هزينه

و گسترش داد توان آمارهاي و اجتماعي بسط اين. كالن نظام حساب هاي ملي را به بررسي هاي اقتصادي

هرچند از مدت ها پيش مطالعات. خود يكي از نارسايي هاي اساسي نظام حسابهاي كالن ملي بشمار مي آيد

از مربوط به توزيع و جدا ان درآمد مقداري بطور مستقل جام گرفته نظام حساب هاي ملي توسط پژوهشگران

بود، با اين حال فقدان طبقه بندي تفصيلي خانوارها در نظام حساب هاي ملي بيانگر اين واقعيت است كه 

 
و عرب مازار يزدي.1 )1383(بانويي
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و اجتماعي توزيع درآمد نمي توان آن را همانند بررسي هاي تفصيلي توليد در تحليل هاي تفصيلي اقتصادي

1. مورد استفاده قرار داد

ب و يكپارچه مانند ماتريس حسابداري بررسي كمي اين نوع موضوعات نياز ه يك پايگاه آماري منسجم

و سپس در بانك جهاني و همكاران وي در سازمان بين المللي كار اجتماعي داشت كه توسط گراهام پيات

يكي از اهداف اصلي طراحي نظام حسابداري ميانه به شكل ماتريس حسابداري اجتماعي،2.طراحي گرديد

و شفاف سا  1950است كه از دهه"رخنه پايين"زي ابعاد اجتماعي رويكردهاي معطوف به بررسي كمي

و سياستگذ شدميالدي وارد عرصه هاي نظري 3.اري اقتصاد توسعه

و اجتماعي اين نوع رويكردها، عمال خارج از حيطه نظام هاي بررسي كمي و همزمان ابعاد اقتصادي

كه دليليك.دقرار مي گير) ستانده-دول دادهج(و بخشي) حساب هاي ملي( حسابداري كالن اين است

و هم به لحاظ تبيين ساختار اقتصاد نسبت به نظام  ماتريس حسابداري اجتماعي هم به لحاظ پوشش آماري

و بخشي موجود گسترده تر است . هاي حسابداري كالن

بدين معني كه عالوه بر در نظر گرفتن. نظام حسابداري ميانه تركيبي از دو نظام حسابداري موجود مي باشد

و خروجي نهادهاي جامعه كه داراي بار آمارهاي نظام مند شده كالن بخشي، مي تواند برابري اقالم ورودي

و هماهنگ نمايد و هماهنگي اين. اجتماعي هستند را با آمارهاي نظام مند شده اقتصادي سازگار سازگاري

بعضي از محدوديت ها يا گره هاي نظام حسابداري موجود را برطرف تواند نوع پايه هاي آماري خود مي

4.نمايد

تواند بازكردن برخي از محدوديت هاي نظام هاي حسابداري موجود توسط ماتريس حسابداري اجتماعي مي

و اجتماعي نسبت به ساير  ميزان انعطاف پذيري كابردهاي آن را در تحليل هاي سياستي همزمان اقتصادي

 
و عسگري.1 )1382(بانويي
 همان ماخذ.2
و مسائلي.3 )1387(صادقي
ها.4 )1389(كيايي
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و هم براي سياستگذار فراهم نمايدنظام ها اين نوع تحليل هاي.ي حسابداري موجود هم براي تحليل گر

:توان در سه نوع سياستگذاري زير مشخص نمود سياستي را مي

و درآمد، يكم؛ و پي گيري آنار آن بر رشد از دوم؛هدايت منابع از بستر فعاليت هاي توليدي هدايت منابع

ب و درآمدبستر انتقاالت دولت و بررسي آثار آن بر رشد هدايت منابع از بستر عوامل توليدي سوم؛.ه خانوارها

و درآمد 1.و مطالعه آثار آن بر رشد

و توزيع درآمد)2-3 ي رشد اقتصادي  رابطه

و توزيع درآمد از موضوعات مهم اقتصادي است كه مورد توجه اقتصاددانان به ويژه ي رشد اقتصادي رابطه

و راجع به آن نظريه هاي گوناگون ابراز شده است مهمترين مسئله. اقتصاددانان توسعه را به خود جلب كرده

ر از.ا نيز به ارمغان آوردآن است كه مسيري براي رشد انتخاب شود كه همزمان بهبود توزيع درآمد يكي

مشكالت اساسي در برنامه هاي توسعه اقتصادي، تعيين روش هايي است كه دولت به كمك آن بتواند منابع 

جامعه را به گونه اي اختصاص دهد كه رشد اقتصادي، سبب افزايش نابرابري درآمدها در جامعه نشود، زيرا 

و.ر نمي انجامدنرخ رشد باالي درآمد ملي لزوما به كاهش فق و توزيع عادالنه تر درآمد بايد در تعامل رشد

2.ارتباط نزديك با يكديگر باشد

و توزيع درآمدها مكانيزم و توسعه اقتصادي تاثيرگذار مي باشد نابرابري در توزيع درآمدها بر ايجاد رشد

و  و تا زماني كه درآمد سرانه و خود به خود فرآيند رشد اقتصادي است درآمد ملي به حد كافي باال طبيعي

و غيره فقط به كندي رشد اقتصادي منجر  نباشد، هرگونه تالش براي توزيع مجدد درآمدها از طريق ماليات

اين نظريه ابتدا توسط كوزنتس، صاحب نظر در تحليل الگوي رشد تاريخي كشورهاي توسعه يافته. مي شود

نا. مطرح شد و پس از ثابت ماندن در او معتقد بود در مراحل اوليه رشد، برابري درآمد نخست افزايش يافته

شدUاين الگو به منحني. سطح معيني به تدريج كاهش مي يابد اگرچه اطالعات. معكوس كوزنتس معروف

 
و مومني.1 )1389(بانويي
و همكاران.2 )1387(مهرگان
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مربوط به كشورهاي توسعه يافته اين نظريه را تاييد مي كند اما وضعيت كشورهاي درحال توسعه صحت اين

1.قرار دادنظريه را مورد ترديد 

و توسعه اقتصادي موثر مي داند در اين ديدگاه. در ديدگاه ديگري، توزيع عادالنه درآمد را در افزايش رشد

توزيع عادالنه درآمد حتي در جامعه اي با درآمد ملي پايين، موجب برخورداري اكثريت افراد از نيازهاي 

و بهداشت و تربيت و در نهايت امكانات بهره وري اساسي مثل خوراك، پوشاك، مسكن، تعليم مي گردد

و نابرابري در جامعه اي ادامه يابد روند آن تشديد. اقتصاد را فراهم مي آورد بر اساس اين ديدگاه وقتي فقر

و رفع نيازهاي. خواهد شد در نتيجه اين ديدگاه به ايجاد اشتغال براي افراد، تامين درآمد كافي براي آنان

مچنين براي اينكه كليه افراد بتوانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند، الزم استه. اساسي تاكيد دارد

و دولت با اقدامات الزم، فواصل موجود بين  درآمد گروه هاي كم درآمد سريع تر از ساير گروه ها افزايش يابد

و همچنين مناطق مختلف را كاهش دهد 2.گروه هاي مختلف

كه 1950از اوايل دهه و به شكل نظام حساب هاي ملي توسط ميالدي آمارهاي اقتصادي، نظام مند شده

و ظهور پديده هايي از جمله  سازمان ملل متحد تهيه گرديد، تاكنون به علت تغييرات اوضاع اقتصاد جهاني

و غيره(مشكالت اجتماعي  در)فقر، بيكاري و به تازگي نيز اقتصاد اطالعات، دوبار ، مسائل زيست محيطي

ه در. ميالدي مورد تجديد نظر قرار گرفته است 1993و 1986اي سال با اين حال بسياري از تحليل گران

و كافي را نسبت به  بررسي هاي خود نشان داده اند كه نظام هاي حسابداري موجود انعطاف پذيري الزم

و عدالت اجتماعي ندارند 3. ديدگاه هاي رشد

س با وجود داشتن چهار 1993وي سازمان ملل متحد در سال نظام حساب هاي ملي تجديد نظر شده از

و: ويژگي اصلي نسبت به نظام هاي حسابداري پيشين شامل  جامع بودن، انعطاف پذير بودن، داراي تعاريف

)1371(آزاد بخت.1
 همان ماخذ.2
و عرب مازار يزدي.3 )1383(بانويي

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



٣٦ 

و محوريت دادن بيشتر به آمارهاي اقتصادي، هنوز از حساسيت الزم نسبت به ابعاد مفاهيم پيشرفته

1.اجتماعي برخوردار نيست

بنابراين پر رنگ نشان دادن ابعاد اجتماعي در كنار آمارهاي اقتصادي، در برخي از الگوهاي نظام حسابداري

يك. ميانه همچون الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي قابل مالحظه است مقوله توزيع درآمد نيز به عنوان

.مساله اجتماعي در ادبيات توسعه اقتصادي قابل اهميت است

و ارتباط آن با الگوهاي نظام لذا در اين قسمت به طور مختصر به انواع توزيع درآمد در ادبيات توسعه

مي. حسابداري ميانه، اشاره خواهد شد كه به طور كلي در ادبيات توسعه چهار نوع توزيع درآمد تعريف شود

د: عبارتند از رآمد مقداري، توزيع درآمد توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد يا توزيع درآمد كاركردي، توزيع

و توزيع درآمد ساختاري نهادي .2ساختاري عوامل توليد

3تابعيتوزيع درآمد)2-3-1-

بيشتر مدنظر كالسيك ها مطرح شده نوع اول توزيع درآمد، توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد است كه

ه.تعيين مي كندرا بازار عوامل، قيمت واحد هر عامل توليدي مفهوم. بود ر واحد در تعداد وقتي قيمت

بنابراين توزيع درآمد فقط بين. پرداخت كل به هر عامل توليدي به دست مي آيد شاغلين ضرب كنيم،

و نيروي كار مد نظر قرار مي گيرد .عامل سرمايه

4توزيع درآمد مقداري)2-3-2-

ها بيشتراين نوع توزيع درآمد در اين رويكرد، بررسي نابرابري. قرار گرفتمدنظر توسط نئوكالسيك

آن.رفاه مورد نظر است و درآمد دريافتي ، معموال بررسي اين هدفبراي. مهم خواهد بود بنابراين خانوار

 همان ماخذ.1
ي.2 .، استفاده شده است)1382(اكبري مطالب مربوط به انواع توزيع درآمد از پايان نامه

3 . Functional Distribution 
4. Size Distribution 
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و و معيار اندازه گيري اين رويكرد، ضريب جيني و درآمد خانوارها استفاده مي شود از آمار هزينه

د. منحني لورنز است ازاين رويكرد :اراي نارسايي هايي مي باشد كه عبارتند

و جمعيتي-1 ضريب جيني تنها به نابرابري درآمدي بين گروه هاي جامعه با ضريب وزني درآمدي

و براي مطالعه ميزان نابرابري درون گروه ها قابل استفاده نخو .بود اهدقابل تفكيك است

و درآمد خانوارها به صورت انفراد-2 بنابراين چنين رويكردي.ي محاسبه مي شوددر اين رويكرد هزينه

و نظام حسابداري جدول داده را نمي -توان در قالب نظام حساب هاي ملي كه ماهيت كالن دارند

و درآمد خانوارها به صورت برونزا- زيرا در جدول داده. ستانده مورد استفاده قرار داد ستانده هزينه

.ندو خارج از ساختار اقتصادي قرار مي گير

.بررسي اين نوع توزيع درآمد در عمل مستقل از ساختار توليد مي باشد-3

1توزيع درآمد ساختاري عوامل توليد)2-3-3-

و اجتماعي(توزيع درآمد ساختاري عوامل توليد به معني سهم نسبي عوامل توليدي گروه هاي اقتصادي

و سرمايه اما آمارهاي مربوط به نظام حسابداري. در سطح بخش هاي مختلف اقتصادي است) نيروي كار

آ. كالن نمي توانند تامين كننده نيازهاي آماري توزيع درآمد مذكور باشند مارها، طيف وسيعي از زيرا اين

و بين نهادي همانند مبادالت واسطه اي ناحيه اول را در نظر نمي گيرند؛ از اين رو از  مبادالت درون نهادي

و اطالعات مربوط به نظام حسابداري جدول داده  ستانده كه درآن ساختار اقتصاد مدنظر است،- آمار

.استفاده مي گردد

و الگوهاي مرتبط به آن، اين است كه نهادهاي داخلي جامعه-يكي از نارسايي هاي جدول داده به(ستانده

خ و بدين به عنوان متغيرهاي برون) انوارهاويژه ترتيب محدوديت هاي زا خارج از ساختار توليد قرار مي گيرند

و توزيع درآمد ساختاري را در محاسبه  و مقداري نهاديو تحليل هاي توزيع درآمد ساختاري عوامل توليد

.ايجاد مي كند

1 . Structural Distribution of Factors Income 

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



٣٨ 

1هاتوزيع درآمد ساختاري نهاد)2-3-4-

اين نوع توزيع درآمد در سه دهه اخير در ادبيات توسعه اقتصادي متناسب با ساختار اقتصادي اجتماعي

اين نوع توزيع درآمد كه در قالب ماتريس حسابداري اجتماعي. كشورهاي در حال توسعه مطرح شده است

و يك نوع همگرايي بين اقتصاد صرفا رشد محور با مطرح مي شود، يك نظر و جو مي كند يه ميانه را جست

و كالن امكانياقتصاد انسان محور، از طريق پيوند اجزاي تشكيل دهنده  اقتصاد، كه اساسا از تلفيق خرد

.پذير است را فراهم مي نمايد

كه رويكرد مذكوراز محاسن و پرور عواملي مانند اين است و محيط زيست را كه آموزش ش سرمايه انساني

و موثري در توزيع درآمد هستند حال آنكه در رويكرد هاي ديگر اين.مدنظر قرار مي دهد، عوامل بسيار مهم

و يا دچار مشكل هستند .عوامل يا در نظر گرفته نمي شوند

و فقر زدايي، از در اين تحقيق نيز با بكارگيري الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي در بررسي مسئل ه فقر

.جمله مزاياي الگوي مذكور را در مقوله توزيع درآمد برجسته مي نمايد

 رويكرد ساختاري به فقر در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي)2-4

:، تحليل گران اقتصادي بدون توجه به نارسايي هاي نظام هاي حسابداري موجود مانند1970در ابتداي دهه

و جدول داده و اجتماعي توزيع- نظام حساب هاي ملي ستانده، رشد اقتصادي را همراه با ابعاد اقتصادي

و فقر را مستقل از ساختار اقتصاد با رويكرد تعادل جزئي  در كشورهاي درحال توسعه مورد درآمد، اشتغال

.ارزيابي قرار داده اند

و درآمد خانوارها، پايه هاي اساسي آماري اين نوع رويكرد به شمار مي روند كه فقط يك جز آمارهاي هزينه

توان چنين رويكردهايي را در تحليل هاي همزمان بنابراين نمي،د جز نظام حسابداري ميانه هستنداز چن

 
1 . Structural Distribution of Institutional Income 
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و اجتماعي خانوارها در كنار ساير حساب هاي جامعه الگوهاي مصرفي طيف وسيعي از گروه هاي اقتصادي

و دنياي خارج مورد استفاده قرار داد 1.نظير توليد، عوامل توليد، انباشت

و داده هاي تركيبي كه ماتريس حسابداري اجتماعي فراهم مي آورد، -مياز تلفيق نظام حسابداري ميانه

.سنجش مسائلي مثل تحليل سياست هاي اقتصادي در چارچوب فقرزدايي بهره جست توان الگوي براي

و فقر آماري به فقررويكرد زدايي توسط تحليل گران نظام حسابداري ميانه مورد از نظر ارزيابي ساختار فقر

به. انتقاد قرار گرفت وجود چرا كه محدوديت هايي را در خصوص استراتژي هاي مربوط به كاهش موثر فقر

و درآمد خانوارها يكي از محدوديت هاي اين نوع رويكر. مي آورد .د به شمار مي آيدمحدوديت آماري هزينه

به منظور رفع اين محدوديت ها، تحليل.و عوامل فقر وجود ندارد ميزان فقرپيوند منطقي بين عالوه بر آن،

را مطرح2"رويكرد ساختاري به فقر"اني، گران نظام حسابداري ميانه به رهبري گراهام پيات در بانك جه

3.نمودند

در-2قابليت هاي اعضاي خانوار،-1در اين رويكرد سطح زندگي يك خانوار بستگي به دارايي هاي مولد

و انساني( دسترسي به منابع-3مالكيت خانوار،  و-4،)منابع طبيعي كاالهاي مبادله تجاري بين-5بازارها

و فروش آن است، دارد با كاالهايي خانوارمورد نياز يك  4. كه قادر به توليد

و شناسايي،بنابراين مشاهده مي گردد كه رويكرد ساختاري به فقر سعي ميكند ابعاد مختلف را براي تعيين

به. فقر در نظر بگيرد كه اين ابعاد اساسا در رويكرد قبلي ناديده گرفته مي شد چنين رويكردي نه فقط نياز

يكآ مارهاي تفصيلي خانوارها در سطح خرد دارد، بلكه همچنين بايستي به طور منطقي منجر به ساخت

و جامع نظير ماتريس حسابداري اجتماعي گردد تا بتواند سازگاري هاي الزم را در  پايگاه آماري منسجم

و خرد اقتصادي فراهم نمايد .سطح كالن

1 . Pyatt (2001)
2 . Structural Approach to Poverty 

 همان ماخذ.3
 همان ماخذ.4
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ساختاري به فقر در چارچوب الگوي ماتريس حسابداري هدف اصلي اين مطالعه نيز، كاربرد رويكرد

.اجتماعي، جهت تحليل رشد بخش هاي اقتصادي در ارتباط با مسئله فقر است

 شاخص فقر درچارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي)2-5

و حساب) درآمد(نظام حسابداري كالن هر جامعه شامل حساب هاي توليد، مصرف نهادها، حساب انباشت

ستانده متعارف، تعامل حساب توليد به صورت-در نظام حسابداري جدول داده. خارج مي باشددنياي 

و ساير حساب هاي جامعه نظير حساب نهادها، خدمات عوامل توليدي  كه حاصل خدمات سرمايه( درونزا

و منابع طبيعي است  در) انساني، سرمايه فيزيكي نظر گرفتهو حساب دنياي خارج، خارج از نظام توليدي

بدين ترتيب اين نوع نظام حسابداري فقط مي تواند در تحليل الگوهاي رشد متكي بر طرف. مي شوند

و مسائل تقاضاي كل اقتصاد مطرح باشد و در ارزيابي اثرات سياست هاي اقتصادي بر توزيع درآمد، اشتغال

و زيست محيطي ناتوان مي باشد 1.اجتماعي

ميالدي، فصل 1970ظهور ديدگاه هاي جديد توسعه اقتصادي از دهه گرديدهمان طور كه قبال اشاره

و اصالح در نظام  جديدي از الگوهاي مرتبط با اين موضوع را فراهم نمود، به نحوي كه زمينه ساز بازنگري

و بخشي موجود گرديد . حسابداري كالن

و و بانك نهادهاي بين المللبا حمايت يكي از الگوها كه توسط پژوهشگران ي مانند سازمان بين المللي كار

در اين نوع نظام، حساب. جهاني طراحي گرديد، نظام حسابداري ماتريس حسابداري اجتماعي مي باشد

و دستمزد(و خدمات سرمايه انساني) به ويژه خانوارها( توليد، حساب نهادها  به عنوان حساب) حقوق

يك ماتريس جبري سازماندهي مي گردند، به اين ترتيب ضمن هاي درونزا در تعامل با يكديگر در قالب

اجتماعي كشورهاي درحال توسعه، امكان بررسي كمي همزمان روابط بين ساختار-تبيين ساختار اقتصادي 

 
و محمودي.1 )1380(بانويي، عسگري
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و فقر را در سطح بخش هاي و مسائل مربوط به توزيع مجدد درآمد و ثانويه درآمد توليد، مصرف، توزيع اوليه

1.كه اساسا از انتقاالت نهادهاي مختلف جامعه سرچشمه مي گيرد، فراهم مي كند مختلف اقتصادي

آن،الگوي ماتريس حسابداري اجتماعيويژگي ديگر و كاربرد در تحليل هاي كوتاه مدت همزمان اقتصادي

و توزيع درآمد نهادي ساختاري  و به تبع آن تحليل هاي سياستي. استاجتماعي رشد  از منظر روش شناسي

و توزيع درآمد، تحليل گران حوزه ماتريس حسابداري اجتماعي از دو رويكرد كلي و اجتماعي رشد اقتصادي

و رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت: استفاده مي كنند كه عبارتند از . رويكرد ضرايب فزاينده حسابداري

ر و جفري و سپس توسط گراهام پيات و گسترش يافترويكرد اول ابتدا توسط ريچارد استون . اند بسط

و توزيعي نيز رويكرد دوم مربوط به اريك توربك است كه به طور كلي به رويكرد ضرايب تكاثري وابستگي

از. معروف است در رويكرد ضرايب فزاينده حسابداري، كليه ضرايب مستقيم در كليه حساب هاي درونزا

و مبتني بر اين فرض است كه ميل  متوسط به هزينه با ميل نهايي به هزينه گروه جنس ضرايب متوسط بوده

و اجتماعي خانوارها باهم برابر مي باشد، يعني كشش درآمدي آن ها برابر با واحد مي باشد 2. هاي اقتصادي

و اجتماعي حال آنكه در رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت، ميل نهايي به هزينه گروه هاي اقتصادي

وخانوارها در سطح بخش هاي مخ بدين ترتيب فرض رويكرد فوق را برطرف تلف اقتصادي محاسبه مي گردد

و بنابراين رويكرد اول را نمي. مي كند و سياست هاي معطوف به آن در سطح فقر توان به مسائل فقر زدايي

زدايي در سطح بخش هاي مختلف را امكان بررسي فقر، انعطاف پذيري رويكرد دوم امابخش ها تعميم داد، 

3.مي كند فراهم

پذيرش دو فرض مندي ماتريس حسابداري اجتماعي، نيازبطور كلي هر دو رويكرد ضرايب تكاثري در الگو

:هستنداساسي زير 

ها.1 )1389(كيايي
2 . Pyatt and Round (1979) 
3. Thorbecke and Jung (1996) 
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مي- الف و بنابراين محدوديتي در طرف عرضه فرض شود كه مازاد ظرفيت توليد در اقتصاد وجود دارد

.شود اقتصاد در نظر گرفته نمي

و-ب 1.معلوم مي باشد) يكساله(در يك دوره مشخص) عوامل توليدي(منابع تكنولوژي توليد

و قيمت و بنابراين رويكرد مقداري است كليه تعديالت در ضرايب تكاثري به صورت تعديالت مقداري بوده

به عنوان نمونه قيمت نهادها متناسب با تغييرات. ها نقش اساسي را در تغييرات مقداري ايفا نمي كنند

البته قابل ذكر است كه در فصل مربوط به روش شناسي موضوع. واسطه تغيير پيدا نمي كنندتقاضاي 

و توضيح رويكرد هاي فوق پرداخته خواهد شد .تحقيق، به طور كامل، به بررسي

و فقر زدايي تحت اين. مي باشددر چارچوب كالن اقتصادي در اين تحقيق مبناي اصلي بررسي مساله فقر

و غير مستقيم سياست هاي كالن اقتصادي بر شاخص هاي فقر توانميشرايط  تحليل اثرات مستقيم

و فعاليت هاي مختلف اقتصادي، را بر اساس شاخص فقري متناسب با چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي

.با توجه به اهداف مورد نظر طراحي نمود

و توربك)2-5-1 )FGT( شاخص هاي فقر گروه فوستر، گرير

و توربك گروه فقر هاي اين مطالعه از شاخصدر مي) FGT(فوستر، گرير ها.شود استفاده اين شاخص

به.دناز قابليت تفكيك پذيري برخوردار مي باش ضمن آنكه با در نظر گرفتن ابعاد توزيع درآمد، اين امكان را

.دكاربران مي دهد كه اثرات رشد بر فقر را به تفكيك اندازه اثر، بررسي نماي

و توربك روش خود را براي ارائه شاخص فقر بر اين باور مي گذارند كه تجزيه پذيري از ويژگي فوستر، گرير

ها. هاي مهم يك شاخص فقر مطلوب است ) نمايش داده مي شوند FGTكه با عالمت(اين گروه از شاخص

)1382(اكبري.1
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و بيانگر آن هستند كه ميزان فقر حاصل از بررسي زيرگروه هاي مختلف جمعيت را مي توان با هم جمع كرد

1.به ميزان واحدي از فقر كل جمعيت دست يافت

و نرمال شده از شكاف فقر افراد فقير در نظر اين شاخص ميزان فقر در جامعه را به صورت مجموع موزون

در نتيجه ميزان محروميت هر فرد فقير. مي گيرد كه ضريب وزني هر شكاف فقر همان شكاف فقر است

و. از ميزان شكاف فقر اوستتابعي  از ديگر ويژگي هاي اين شاخص فقر در مقايسه با شاخص هاي فقر سن

2.تاكاياما، حساسيت بيشتر آن نسبت به توزيع درآمد در جامعه مي باشد

و توربك، متناسب ترين شاخص با و بنابراين شاخص فقر فوستر، گرير توجه به اهداف موضوع تحقيق

ريس حسابداري اجتماعي مي باشد كه اثرات سياست هاي كالن اقتصادي را در ميان بكارگيري الگوي مات

و  و فقر زدايي در چارچوب رويكرد ساختاري به فقر مورد تحليل بخش هاي مختلف اقتصادي بر مساله فقر

. بررسي قرار مي دهد

 فقر تعاريف)2-6

و پژ و چند بعدي فقر، در منابع موجود وهش هاي انجام شده، تعاريف متفاوتي براي به دليل ماهيت پيچيده

و معتقدند تنها با تعاريف از3هنجاري بودن به مفهوم اما همه به نوعي. فقر ارائه شده است فقر تاكيد دارند

يك. توان فقير را از غيرفقير جدا نمود پيش تعيين شده مي و يعني فقر هميشه مقايسه اي بين يك مشاهده

مي. استشرط از پيش تعيين شده  توان نخست ناشي از نوع تفكر در مورد نقش علت اين تفاوت ها را

و امثال  اجتماعي انسان، برداشت از مفهوم عدالت اجتماعي، باور به اصالت فرد يا جمع، شرايط زيست بومي

و دوم نيازهاي متنوع انساني كه فقدان هريك منجر به تعريف جديدي از فقر مي 4. شود، دانست آن

و همكاران.1 )1381(خداداد كاشي
 همان ماخذ.2

3 . Normative 
 همان ماخذ.4
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و غيره نيازه و سطوح فرهنگي و تمدن، شرايط فني اي انسان برحسب شرايط زماني، مكاني، مرحله پيشرفت

مي. تغيير مي يابند توان دريافت كه به دليل وجود ديدگاه هاي با نگاهي به ادبيات اقتصادي مربوط به فقر

و ثابتي از اين مقوله در بين اقتصاد دانان وجود ندارد؛ اما تقريبا تمامي اقتصاد دانان متفاوت، تعريف مشخص

و فقر نسبي را پذيرفته اند 1.تقسيم بندي فقر به دوگروه كلي فقر مطلق

فقر در تعريف مطلق آن به عنوان ناتواني فرد يا يك خانواده در دسترسي به منابع كافي براي تامين نيازهاي

ط سطح زندگي افراد يك جامعهو فقر نسبي به صورت ناتواني در كسب متوس2باشد اساسي زندگي مي

3.تعريف شده است

و تحصيالت، و كمبود در دارايي، سالمتي، اميد به زندگي، آموزش در واقع فقر حيطه هايي از قبيل نقصان

و ساير شاخص هاي اجتماعي را نيز در بر مي و قدرت 4. گيرد اختيار

و راونتري ن، در اواخر قرن نوزدهم تالش كردند تعريف دونفر از پيشگامان مطالعات فقر در انگلستا5بوت

و متضمن تعريف علمي، كه بر پايه از نظر آن ها،. مناسبي از فقر ارائه دهند فقر مطلق موضوعي عيني است

و منظور حداقل نيازهايي است كه براي حفظ زندگي الزم است به اين. حداقل معاش شكل گرفته است

اگر. زندگي تعريف شده است معيني از سطح در كسب حداقل استانداردترتيب فقر مطلق، به عنوان ناتواني 

6.محدوديت كسب استاندارد مورد نظر باشد، فقير مطلق تعريف مي شودفردي در 

و در نتيجه داوري هاي افراد بر تعيين در مقابل فقر مطلق، فقر نسبي قرار دارد كه موضوع نسبي است

عن. سطح فقر موثر است وان ناتواني در كسب سطح معيني از استانداردهاي زندگي، كه در فقر نسبي به

صرفا فقدان،فقر نسبي مفهومدر. شود؛ تعريف شده است جامعه فعلي الزم يا مطلوب تشخيص داده مي
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2 . Fields(2001) 
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در اين معيار ممكن است حتي خانوار فقير از استاندارد نيست، بلكه مطرح منابع براي تامين نيازهاي اساسي

1.برخوردار باشد اما در مقايسه با استاندارد هاي جامعه يا گروه هايي از جامعه فقير تلقي شودزندگي 

مي) مصرفيا(بنابراين در تعريف فقر نسبي كه به نابرابري در توزيع درآمد  بين افراد يا خانوارها مي پردازد،

درصد درآمد دريافت شده به وسيله توان درصد كل درآمد دريافت شده به وسيله فقيرترين قشر جامعه را با

2.ثروتمندترين قشرجامعه مقايسه كرد

بر. است اوليهفقر دريك تعريف ساده به معني عدم توانايي در برآورده كردن نيازهاي در فقرمطلق، خط فقر

اين. اما در فقر نسبي، استاندارد ثابتي وجود نداردشود اساس يك قدرت خريد ثابت درنظر گرفته مي

3.ستاندارد مي تواند تغيير كندا

آن فقر تحت تاثير دو عامل تغيير مي بنابراين سياست هاي. كند، اول تغيير در ميانگين درآمد؛ دوم توزيع

اول اثرات درآمدي: توانند از دو جهت شاخص هاي فقر را متاثر كنند اقتصادي در قالب تغييرات قيمتي مي

و دوم تغيير در قيمت هاي نسبي يعني تغيير در درآمد حقيقي خانوارها تحت تاثير سطح عمومي قيمت ها

4.شود كه از آن به تغييرات توزيعي تعبير مي

و)2-7  فقر توسعه اقتصادي

كه در آن بسياري از كشورهاي در حال توسعه به اهداف خود در زمينه رشد 1960و 1950تجربه دهه هاي

توده هاي مردم در غالب موارد بدون تغيير باقي ماند، نشان داد كه اقتصادي دست يافتند، اما كيفيت زندگي 

ي توسعه، اشتباه باشد و سياستگذاران. بايد چيزي در آن تعريف كوته نگرانه تعداد روز افزوني از اقتصاددانان

و افزايش بيكاري اعتراض كردند و رو به وخامت درآمد طو. به شدت به گستردگي فقر، توزيع نابرابر ر به

يك 1970خالصه توسعه اقتصادي در خالل دهه و بيكاري در چارچوب از لحاظ كاهش يا رفع فقر، نابرابري
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پديده توسعه يا وجود كمتر توسعه يافتگي فقط موضوعي. نظام اقتصادي در حال رشد، دوباره تعريف شد

و نابرابري نيس كمتر توسعه يافتگي يكي.تاقتصادي يا حتي موضوعي از مقوله سنجش مقدار درآمد، اشتغال

و همانطور كه وضعيتي ذهني است،  و چراي زندگي ميليارد ها نفر از مردم بوده از واقعيت هاي بي چون

1.وضعيت فقر ملت ها نيز هست

بنابراين توسعه بايد به عنوان يك فرآيند چند بعدي محسوب شود كه شامل تغييرات عمده در ساختارهاي

و و نهادهاي ملي و ريشه كن كردن فقر است جمعي . نيز افزايش سرعت رشد اقتصادي، كاهش نابرابري

توسعه در اصل بايد موجب طيف گسترده اي از تغييراتي گردد كه كل يك نظام جمعي از آن شرايط زندگي

.كه ناخوشايند تلقي مي شوند به وضعيت يا شرايط ديگري برسد كه از لحاظ مادي يا معنوي بهتر است

كه) 1998برنده جايزه نوبل در سال(2سنآمارتيا همان چيزي است"تبديل قابليت به كاركرد"عقيده دارد

رشد اقتصادي را نمي توان واقعا به خودي خود هدف: سن مي گويد. كه فرق يك فرد فقير با غير فقير است

آز. دانست و ادي هايي كه از آنها بهره توسعه اقتصادي بايد بيشتر به ارتقاي كيفيت اوقاتي كه مي گذارنيم

3.مند مي شويم، منجر گردد

و فقر به طور اخص، الزم است در حوزه اي فراتر از به منظور درك هرگونه مفهوم رفاه انساني به طور اعم

و كاربرد آن ها را در نظر بگيريم يك(پرداختن به آنچه سن آن ها را كاركردها. كاالها تفكر كرده يعني آنچه

براي كاالهايي با مشخصات مفروض كه تحت مالكيت يا كنترل) مي دهد يا مي تواند انجام دهد فرد انجام

ها. فرد در مي آيند ي محوري از اكثر شناخت ي فرد بر زندگي خود نيز يك جنبه آزادي انتخاب يا احاطه

و كاهش فقر است .نسبت به رفاه

و زمام سن قابليت ها را به عنوان آزادي فرد بر حسب انتخاب كاركردها با توجه به مشخصات فردي خود

توضيحات سن معلوم مي كند كه چرا اقتصاد دانان توسعه. اختيار كاالها را در دست داشتن، تعريف مي كند
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و توانمند سازي تاكيد كرده وكشورهاي و اخيرا بر شمول اجتماعي و آموزش، كاهش فقر اين همه بر سالمت

دچداراي  و آموزش را به مثابه مصاديق رشد بدون توسعه مي داننددرآمد كافي اما .ار ضعف سالمت

مشخص بودن تلقي مسلط از توسعه به معناي امكان پذيري شفاف سازي اهداف توسعه ملي بر حسب

و سياست هاي اجرايي در  و به دنبال آن است كه از يكسو منطق انتخاب استراتژي ها موازين علمي است

ي آن كه به تعبير فيلسوفان عرصه هريك از برنا و از طرف ديگر به واسطه مه هاي توسعه فراهم مي شود

.از هر امري، به خودي خود، نمايانگر متدولوژي به كار رفته به منظور شناخت آن پديده است"تعريف"علم، 

س و تعريف اهدافي همچون كاهش فقر در برنامه توسعه به معناي شفاف ازي مشخص شدن تلقي از توسعه

1.فرآيندي است كه طي شده است

توسعه اقتصادي عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيت هاي توليدي اعم از ظرفيت هاي فيزيكي،

و اجتماعي مي. انساني شود اما دركنار آن، نهادهاي اجتماعي در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد حاصل

و نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير خواهند  كرد، توان بهره برداري از منابع موجود به صورت مستمر

و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد 2.پويا افزايش يافته

را ارائه نمي دهد، مع ذلك يكي از عوامل اصلي هر فقر اگرچه رشد سريع اقتصادي خود به خود پاسخ مساله

ي واقع بينانه توسعه اي و توزيع. باشدشده است كه برفقر متمركزيبرنامه به عالوه، رشد سريع اقتصادي

مسئله انتخاب بين رشد بيشتر. يكديگر ناسازگار نيستند عادالنه تر درآمد به عنوان هدف هاي توسعه لزوما با

كه انتخاب نوع رشد اقتصاديي مسئله، يا برابري بيشتر مطرح نيست، بلكه  كشورهاي جهان سومفقر در است

.را تعديل كند

بلكه مستلزم آن است كه سطح زندگي،استراتژي توسعه نه تنها مستلزم تسريع رشد اقتصادي استاز اينرو

بنابراين. كه عمدتا در جريان رشد اقتصادي ثابت مانده است، بهبود يابدمختلف جامعه، مادي گروه هاي 
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و همه شمول بر،هدف اصلي توسعه بايد ايجاد يك الگوي مطلوب رشد درآمد همگاني با تاكيدي خاص

و درآمد گروه هاي  1.شدبا فقيرتسريع رشد

 زدارشد فقر)2-8

ي. رشد فراگير نقشي تعيين كننده در شتاب بخشيدن به كاهش فقر دارد  1980و 1970در دو دهه

كشورهاي آسياي شرقي نشان دادند كه رشد سريع، همراه با نابرابري اوليه كشورهاي موفق در كاهش فقر، در

باپايين  ميتوزيعياتتغيير همراه همچنين تحليل. تواند فقر را به مقدار قابل توجه اي كاهش دهد،

ي  در ميان تعدادي از كشورهاي درحال توسعه، بر اهميت 1990و 1980تغييرات سطوح فقر در دو دهه

2.داشتدر كاهش فقر تاكيد رشد سريع

مي،نابرابري درآمداما . تحت تاثير قرار مي دهد،شود سرعتي را كه رشد اقتصادي به كاهش فقر تبديل

دركشورهاي با نابرابري اوليه زياد يا در كشورهايي كه الگوي توزيعي رشد به نفع غير فقير است، رشد در

.پايين آوردن سطوح فقر كارايي كمتر دارد

تر 1990در اواخر دهه وقتي كه اقتصاد دانان دريافتند؛ شتاب بخشيدن به كاهش فقر نيازمند رشد سريع

و نابرابري كمتر است، اصطالح  و فقر اضافه شد3"رشد فقرزدا"اقتصادي ر دهه از اواخ4.نيز به ادبيات رشد

زدا به كار گرفته شد، اقتصاد دانان با ديدگاه تازه اي در خصوص ارتباط بيني مذكور كه اصطالح رشد فقر

و تغييرات نابرابري در كاهش فقر مواجه شدند و چگونگي تاثير توام رشد و فقر . رشد اقتصادي

ي به 1990در دهه با مطرح شدن منافع حاصل از رشد، ضمن يك اجماع عمومي مبني بر ضعف رشد

و ثروت در كنار عاملعنوان تنها  كاهش فقر، توجه بسياري از محققان به سياست هاي توزيع مجدد درآمد

مي. رشد اقتصادي جلب شد و نابرابري بستگي پيدا افزايش. كند بنابراين كاهش فقر به متوسط درآمد
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3 . Pro – Poor Growth 
 همان ماخذ.3
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و افزايش نابرابري فقر را افزايش مي درآمد در اثر رشد اقتصادي متوسط. دهد متوسط درآمد، فقر را كاهش

مي،افزايش ميابد و يا كاهش داشته باشد اما نابرابري 1.تواند افزايش

ولي فقر اقتصادي همچنان به عنوان يك واقعيت انكار ناپذير. تاريخ شاهد رشد اقتصادي در جهان بوده است

ي. در زندگي بشر وجود دارد م1990وقتي كه اقتصاد جهاني، به ويژه در طول دهه الحظه، نرخ رشد قابل

درصد توليد ناخالص داخلي را در سال تجربه كرد، بحث هاي جدي در خصوص چگونگي توزيع رشد 2.5

و اين پرسش مطح شد كه آيا رشد اقتصادي، راهي موثر حاصل در كشورهاي درحال توسعه شكل گرفت

 رود؟ براي كاهش فقر در كشورهاي درحال توسعه به شمار مي

و استدالل هاي ارا موسسات بين المللي نظير بانك: ئه شده را مي توان در دو دسته طبقه بندي كردپاسخ ها

جهاني، بر اين باور بوده اند كه بايد از سياست هاي اقتصادي متمايل به رشد حمايت كرد تا فرصت هاي الزم 

مي. براي افزايش درآمد افراد فقير به وجود آيد و كراي براي مثال، ر بانك جهانيد2توان به مطالعه دوالر

اشاره كرد كه در آن نشان داده شد؛ با رشد اقتصادي، بدون توجه به ماهيت رشد، درآمد افراد فقير افزايش

و رشد اقتصادي در راستاي فرضيه مشهور كوزنتس 4.شود منجر به كاهش فقر مي3مي يابد

و آهلووالياريشه هاي رشد فقر ي5زدا، به استدالل هاي چنري بازتوزيع"در خصوص 1970در دهه

و آهلوواليا،. برمي گردد6"مجددگرا تواند نقطه مي7"توزيع مجدد درآمد همراه با رشد"طبق مدل چنري

. آغازين رشد فقرزدا محسوب گردد

د و مرسوم8زدا، مفهوم رشد فراگير، به جاي واژه رشد فقر1990ر سال در گزارش توسعه جهاني .شدرايج

شد 1990در طول دهه رشد فقر زدا به شكل هاي گوناگون. واژه رشد فراگير به مفهوم رشد فقرزدا تعبير
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مي. تعريف شده است و سازمان ملل در سال از آن جمله كه 2000توان به تعريف بانك جهاني اشاره كرد

و به موجب آن رشد، فقرا منت فع شوند رشدي را فقرزدا مي دانند كه به كاهشي معني دار در فقر منجر شود

.و دسترسي آن ها به فرصت هاي اقتصادي براي ارتقاي درآمدشان افزايش يابد

و راواليون و پرنيا. رشد را رشد فقرزدا معرفي كردند كشش باالي فقر برحسب) 2002(دات ) 2000(كاكواني

س و به رشد فقرزدا را نوعي رشد مي دانند كه به فقرا امكان دهد تا فعاالنه در فعاليت اقتصادي هيم شوند

اين تعريف با قوانين بانك توسعه. فقير از افزايش كل درآمد منتفع گردندغير طور متناسب بيش از افراد

.در خصوص راهبرد كاهش فقر سازگار است1آسيا

و و با سياست ها كه طبق اين تعريف، زماني رشد فقرزداست كه نيروي كار را جذب كند برنامه هايي

و گروه هاي محروم ديگر، باشديف مي دهد، همراه نابرابري را تخف درآمد ايجادو براي فقرا، به خصوص زنان

مي.و اشتغال كند . تواند فقر را كاهش دهد چنين رشدي، به سرعت

به. فع بيشتري كسب مي كنندفقرا به طور متناسب مناي است كه پس طبق سناريوي رشد فقرزدا، رشد

همديگر عبارت .راه با كاهش در نابرابري، كاهش دهد، رشد، فقر را

و كاربردي از رشد فقرزدا، منجر به ارائه دو تعريف رشد فقرزداي نسبي تالش به منظور ارائه مفهومي تحليلي

مي.و مطلق شده است ي رشد فقرزدا را افزايش سهم درآمدي فقرا از. داند تعريف نسبي، الزمه اين تعريف

ميدخالت هايي كه منجر به كاهش  مي نابرابري .كند شوند، بدون توجه به اثر آن ها بر رشد، حمايت

و به اين ترتيب نرخ كاهش از طرفي، تعريف مطلق رشد فقرزدا، بر شتاب بخشيدن به نرخ رشد درآمد فقرا

مي. فقر تمركز دارد و افزايش فرصت هاي اين تعريف سياست هاي را تشويق كند كه منجر به افزايش رشد

ميفقرا بر و با تعريف جامع برابري فرصت ها در گزارش بانك جهاني تحت اي شركت در فرآيند رشد شوند

 
1 . Asian Development Bank 
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و توسعه 2006گزارش توسعه جهان در سال"عنوان و همچنين با تعهدات انجمن هاي بين"، برابري

1.، هماهنگ است2015المللي نسبت به نخستين هدف توسعه هزاره يعني از بين بردن فقر تا سال

ميدوراواليون است؛ در تعريف اول، بيشتر استفاده شدهدهد كه در ادبيات اخير تعريف از رشد فقرزدا ارائه

مييرشد در صورتي كه همه درآمدها در يك نرخ مشابه اي رشد؛دهد فقرزدا است كه ميزان فقر را كاهش

و نابرا.داشته باشند . كاهش دهدتواما بري را در تعريف دوم، رشد فقرزدا رشدي است كه فقر

و رشد دومدر تعريف ي رشد بايستي درنظر گرفته شود ، تاكيد به محورهاي توزيعي دارد كه در طول دوره

از رشدفقرزدا در اين تعريف بايستي به گونه اي باشد كه درآمد افراد غيرفقير رشد درآمد افراد فقير باالتر

به اولتعريف. شود مياز رشد فقرزدا تاكيد و رشدي را در نظر در ميزان فقر دارد گيرد كه اندازه فقر را

و ميانگين استاندارد سطح زندگي افراد. اقتصاد تغيير دهد به طور طبيعي اين مساله بستگي به توزيع درآمد

.دارد

ه نقش دارند؛عامل مهمي كه در رشد فقرزدا دو و تغيير در توزيع درآمدنابرابري طي اي اوليه -مي رشددر

ي اين.باشد با كاهش بنابراين. كمتري را دارندكه در رشد مثبت، فقرا سهم استعامل اول بيان كننده

كهسطح زندگي افراد فقير مي تواند، نابرابري را درجهت كسب، هستند در يك محيط اقتصادي ناپايداري

كا.منافعي از رشد برايشان موثر سازد ي تغيير در توزيع، تاكيد دارد هش ميزان فقرعامل دوم بر 2.در نتيجه

مجموعه اين ايده ها،. اعمال مي شودكهي استو سياست هاي هر كشور تحت تاثير شرايط عوامل مذكور،

و در عين حال همراه با رشد. تاكيد برآن دارد كه استراتژي رشد بايد تاكيد بر كاهش فقر داشته باشد

.د كالن جامعه حاكم نمايديك پايداري را در اقتصا اقتصادي

در برخي از كشورها بايستي سياست افزايش رشد.باشد سياست هاي اعمالي در همه كشورها قابل اجرا نمي

و در برخي ديگر، سياست هاي رشد فقرزدا با تاكيد بركاهش نابرابري به كار  اقتصادي را به دنبال داشته باشد

 
و مالكي.1 )1389(شاكري

2. Ravallion (2000) 
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نيكشورهاي. گرفته شود مي اوليه ابرابريكه داراي يك سطح با پايين هستند، توانند رشد اقتصادي همراه

و در مقابل كشورهاي كه سطح نابرابري باالي دارند از طريق رشد فقرزدا مي  كاهش فقر خوبي داشته باشند

1.توانند ميزان فقر را كاهش دهند

و كورد از،2)2007(بر اساس مطالعات بزلي درميان كشورهاي موفق به لحاظ سياست هاي فقرزدايي، نيمي

بنگالدش،:مثل(و نيمي ديگر با درآمد پايين) اندونزي، هند، برزيل وتونس: مثل( كشورها با درآمد متوسط 

و ويتنام ي.هستند) غنا، اوگاندا در كشورهاي با درآمد متوسط، دولت ها قادر به افزايش انباشت سرمايه

و خصوصي در ميان خانوارهاي فقير بوده اند فيزيكي .و انساني عمومي

اندونزي سطح بااليي از فساد: در عين حال، اين دولت ها از نظر كيفيت نهادها تفاوت زيادي با يكديگر دارند

و نهادهاي عمومي. دارد، اما فساد در تونس پايين است و فدرالي قوي هند بطور نسبي عرف هاي دموكراتيك

و آزادي هاي محدودتر داشته اندپاي ي بااليي از تمركز و اندونزي درجه در اين. داري دارد، اما دولت تونس

را كشورها، و برخي عوامل سياسي، عوامل محرك كاهش فقر سياست هاي تجاري، سياست هاي كالن

. دهند تشكيل مي

ي ي پيشرفت هاي حاصل در زمينه كاهش فقر از تخصيص منابع مالي در كشورهاي با درآمد پايين، عمده

و منافع موردي ناشي از اجراي سياست هاي تثبيت كالن به همراه  اهداف نظامي به طرح هاي رفاهي

. اصالحات ساختاري حاصل شده است

و آزاد سازي تجاري هم به اين كشورها اجازه داد تا از رشد صادرات محصوالت شرايط مساعد بازار جهاني

و صنعتي و غنا. منتفع شوند كشاورزي عالوه بر اين، كمك. به جز در موارد خاصي مثل كشورهاي اوگاندا

ي انساني از طريق سرمايه  و رشد مخارج عمومي به اين كشورها كمك كرد تا انباشت سرمايه هاي خارجي
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و آموزش ارتقا بخشيده شود و منابع مالي داخلي جهت پيشرفت زيرساخت هاي خود. گذاري در بهداشت

1.بكار گرفته شود

مي) 2000(كاكواني . نمايد كه تغيير در توزيع درآمد، خود فقر را كاهش دهد رشد فقرزدا را اينگونه مطرح

رشد بسيار 1980- 1990به عنوان مثال كشور چين در بين دوره. هرچند در واقع اين تعريف اتفاق نيافتد

از،استبااليي را تجربه كرده است اما رشد فقرزدا نبوده  منافع افراد غير چون منافع افراد فقير از رشد كمتر

. فقير در اين دوره بوده است

است؛ يكي وجود نرخ بااليي از رشد ميانگين درآمدها، دوم حساسيت باالي مهمرشد فقرزدادرسه عامل

و سومفقر نس مي. وي كاهش فقر برمبناي رشد درآمدها، يك الگبت به رشد ميانگين درآمدها  عوامل فوق

2.توانند در رشد فقرزدا قابل توجه باشند

 رشد فقرزدايها پيش نياز)2-9

اما آنچه بين همه. فقرزدا نمودن رشد، از يك اقتصاد به اقتصاد ديگر تفاوت مي كندزمينه هاي الزم براي

و اجتماعي گروه هاي فقير در برنامه ريزي رشد از  ي ويژگي هاي اقتصادي اقتصاد ها مشترك است، مالحظه

و از طرف ديگر، فراهم آوردن شرايطي كه دستيابي گروه فقير را به منافع حاصل از رشد تسهيل يك طرف

و از طرف ديگر،. مي كند به عنوان مثال، سرمايه گذاري در نيروي انساني، افزايش بهره وري در اين گروه

. سياست هاي رشد هم بايد در راستاي اشتغال زايي بيشتر در گروه فقير قرار داشته باشد

ي بسياري از كشورها. شرط كافي براي فقرزدا بودن رشد، سازگاري اين دو جنبه است ، سياست توسعه

نيروي انساني را بطور عام در پيش گرفتند اما اين سرمايه گذاري مطابق با تقاضاي نيروي انساني در كالن

بنابراين در فرآيند اين سياست ها، به مرحله اي رسيدند كه تقاضاي اشتغال سازگار با عرضه. اقتصاد نبود

 
و مالكي.1 )1389(شاكري

2 . Kraay (2006) 
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ه. نيروي كار نبود اي فقير وجود دارد، تكيه بر درآمد هاي حاصل از كار پديده مشتركي كه در غالب گروه

.مي باشد

در اين صورت، شرط فقرزدا بودن رشد،. در برخي از اقتصادهاي زمينه ساز فقر، نابرابري توزيع بوده است

بطور كلي، در نظر گرفتن ويژگي هاي جمعيتي، منطقه اي،. توجه به برابر كردن توزيع رشدي مي باشد

و نژادي .مي تواند در بهبود توزيع رشد موثر باشد قومي

و توزيع درآمد، سياست هاي كالن اقتصادي ميعمدتا منجر به كاهش سازگار با ويژگي گروه فقير -فقر

و هم به طور غير مستقيم در تجارب گسترده اي مورد تاييد قرار؛گردند اين رابطه هم به طور مستقيم

به. گرفته است و ابزارهاي شدت اين پديده بسته الگوهاي به كار گرفته شده، پيش زمينه هاي اقتصاد

اي. آثار اين سياست ها به ويژه در بلند مدت از اهميت بيشتري برخوردار است. دارد،استفاده شده به گونه

و توليد ملي را تحت تاثير قرار  -ميكه سياست كالن اقتصادي اگر منجر به رشد پايدار گردد، سطح اشتغال

و نابرابري توزيع را متاثر مي كنند و از هر دو جنبه، فقر . دهد

و هم در كوتاه مدت پديده فقر را تحت تاثير قرار مي اين. دهد سياست هاي اقتصادي هم در بلند مدت

مي5سياست ها حداقل از  و نابرابري را تحت تاثير قرار :دهند مسير شرايط فقر

 بازار كار به ويژه تقاضاي كار-1
 رشد اقتصادي در قالب افزايش درآمد-2
)تغيير قدرت خريد( تغيير در قيمت هاي نسبي-3

 فرآيند سرمايه گذاري-4
 تغيير در ارزش دارايي خانوار-5
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و مي بسته به شدت اثرگذاري اين سياست ها بر اشتغال، درآمد تواند قيمت، جهت اثرگذاري آن ها بر فقر

مخ. متفاوت باشد 1.مدهاي متفاوتي را نشان داده اندتلف پياتجارب متعدد در كشورهاي

و نابرابري را بهبود بخشد اين است كه رشد از داليلي كه رشد اقتصادي در ايران نتوانسته پديده فقر

رشد عمدتا. اقتصادي نتوانسته اشتغال با درآمد كافي را براي نيروي كار همراه با توزيع برابر تر فراهم آورد

. ت؛ بنابراين توزيع درآمد را هم نابرابر كرده استهمراه با تورم بوده اس

و تسلط دهك هاي درآمدي باال بر چنين شوك نفتي اوليهبا توجه به افزايش قابل توجه از يك طرف

.را نيز افزايش داده است توان انتظار داشت كه افزايش توليد، درصد خانوارهاي زير خط فقر درآمدهايي مي

ه مندي دهك هاي درآمدي پايين از افزايش توليد كه عمدتا ناشي از افزايش با عنايت به اين كه بهر

توان دريافت كه چرا افزايش توليد سبب افزايش درصد خانوارهاي زيرخطمي. درآمدهاي نفتي بوده است

.فقر شده است

اين رشد. نبوده كه منجر به كاهش فقر گردد) بيكاران(ناشي از بهبود اشتغال،به اين ترتيب رشد توليد

و توزيع آن از طريق مكانيزم هاي  اقتصادي خارج از معيارهاي مربوط به چگونگي افزايش درآمدهاي نفتي

2.مي باشد

طراما در دوره بعد از انقالب از يك طرف سهم درآمدهاي نفتي در توليد كاهش يافت و از تره ف ديگر بزرگ

در عين حال به دنبال افزايش.، منجر به كاهش خانوارهاي زير خط فقر گرديده استدولتي شدن بخش

را) ناشي از افزايش نقدينگي(قيمت ها  . است حفظ كردهبه زيان خانوارهاي كم درآمد همچنان توزيع درآمد

چارچوب بهبود اقتصاد تحقق نيافته چنين وضعيتي حكايت از آن دارد كه تغييرات شاخص هاي فقر در

و در صورت فقدان حمايت تغيير در است، بلكه ناشي از عوامل ديگر از جمله  سياست هاي حمايتي مي باشد

 
)1386(پروين.1
)1389(پروين.2
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هاي موثر دولت از گروه هاي فقير، هر عاملي كه موجب افزايش سطح قيمت ها شود، افزايش خانوارهاي

1.زيرخط فقر را به دنبال خواهد داشت

 موضوع تحقيقي پيشينه)2-10

ارتباطات بين در اين الگوها،.غالبا تعادل هاي جزئي را مد نظر قرار داده اند،فقردر بررسي مطالعات موجود

و اين مطالعات مبتني بر مدل هاي.مي شودساير بازارهاي اقتصاد ناديده انگاشته گروه هاي مختلف فعاليت

. ني تك معادله مي باشندتعادل جزيي در چارچوب معادالت رگرسيو

در اين مطالعه با تكيه به چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي، ابعاد نظري اثرات تغيير در سياست هاي

بدين ترتيب در اين. كالن اقتصادي بر شاخص فقر به تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي ارائه مي گردد

م و تحليل قرار دادروش مي توان اوال شاخص فقر را به تفكيك فعاليت هاي . ختلف اقتصادي مورد تجزيه

و پولي در يك اقتصاد مي باشد، لذا ثانيا، با توجه به اينكه ماتريس حسابداري اجتماعي شامل مبادالت واقعي

و عوامل توليدي را مدنظر قرار مي دهد و فعاليت ها .تعامالت كليه بازارها

خا به طور كلي مي و و سوابق داخل رج از كشور را در دو دسته، مطالعات مبتني بر بررسي توان تحقيقات

و مطالعات مبتني بر الگوهاي تعادل عمومي، قسمت بندي نمود :هاي تعادل جزيي

 مبتني بر بررسي هاي تعادل جزييمطالعات)2-10-1

و همكاران� و توزيع درآمد در ايران، رابطه)1384( ابريشمي ي با عنوان بررسي رابطه رشد در مقاله

و آزمون همگرايي يوهانسن و رشد اقتصادي را بر اساس آزمون عليت گرنجر -ي بين متغيرهاي نابرابري

، نشان مي 1350-1381يافته هاي بدست آمده بر اساس اطالعات ساليانه دوره. جوسيليوس بررسي نمودند

ي ي علي يك طرفه از سمت نابرابري درآمد به رشد اقتصادي وجود دارددهد كه به عبارت ديگر،.ك رابطه

 
 همان ماخذ.1
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ي. تغييرات در نابرابري، تغييرات در رشد اقتصادي را توجيه مي كند بر اساس نتايج همين آزمون، رابطه

.عليت از رشد اقتصادي به نابرابري را نمي توان پذيرفت

و به كمك مدل خود به عالوه در اين تحقيق، سعي شده است تا با استفاده از اطالعات سري زماني

و آزمون هم انباشتگي يوهانسن ي تعادلي بلند مدت بين اين متغيرها- رگرسيون برداري جوسيليوس رابطه

و ناقص سرمايه بدست آورد بر اساس نتايج اين تحقيق، افزايش نابرابري. را، بر اساس مدل هاي بازار كامل

نتايج بدست آمده با انتظارات در خصوص ناقص. آمد در بلندمدت، سبب كاهش رشد اقتصادي مي شوددر

.بودن بازار سرمايه در ايران سازگار است

درآمد اين مطالعه،در. نقش انواع درآمد ها در نابرابري را مد نظر قرار داده است)1385(پروين سهيال�

و حقوق، درآمد حاصل از مشاغل آزاد درآمد غير: گروه4خالص خانوارها در  پولي، درآمد حاصل از دستمزد

و ساير درآمدها طبقه بندي  و غير كشاورزي . شده استكشاورزي

دهد كه مهمترين عامل نابرابري، مربوط به گسترش نابرابري درآمد حاصل از مشاغل آزاد نتايج نشان مي

و دليل عمده آن، گسترش تنوع اين نوع فعاليت و ماليات گريزي اين بخش در اقتصاد است است عامل.ها

و حقوق در بخش دولتي است كه نتيجه  در بخش پرداخت هاي غير رقابتيمهم ديگر در نابرابري دستمزد

. عمومي است

و از كشش ساير اجزاي درآمدي بزرگتر كشش پذيري ضريب جيني نسبت به درآمد مشاغل آزاد مثبت

وبنابراين جبران آثا. است درر توزيعي سياست رشد اقتصادي كه گسترش خود اشتغال يا توسعه اشتغال

همچنين نابرابري.بخش دولتي را در پي داشته باشد، مستلزم همراهي آن با يك سياست بازتوزيعي است

و درآمد مشاغل. گسترده تر از مناطق شهري است در دوره مورد بررسي، توزيع درآمد در مناطق روستايي

. كشاورزي بيشترين تاثير را در نابرابري توزيع درآمد داشته استآزاد

و قناعتيان� ي زماني،)1385(پيرائي و نابرابري درآمد در ايران را در دوره اثر رشد اقتصادي بر فقر

و روستايي بررسي نموده اند 1382تا 1374 كه. در مناطق شهري نتايج بدست آمده حاكي از آن است
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در شمول فقر در و عمق فقر و شدت ي مورد بررسي كاهش يافته و روستايي ايران در دوره مناطق شهري

و رشد. مناطق روستايي افزايش پيدا كرده است و نرخ-همچنين با توجه به منحني هاي اصابت رشد فقر

و نابرابري، مشاهده شده كه رشد اقتصادي طي سال هاي ي بين رشد و مبادله مورد هاي رشد معادل فقر

و روستايي به طور ضعيف به نفع فقير عمل كرده است به عبارت ديگر، رشد ريزشي. نظر، در مناطق شهري

، به دليل آنكه اثر رشد بر فقر، اثر معكوس بر نابرابري را جبران 1377تنها در سال. از غني به فقير است

و به عبارت ديگر تشديد كننده فقر بوده .است نكرده، رشد به ضرر فقير

:در ميان مطالعات در خارج از كشور، مي توان به موارد زير اشاره كرد

ي خود تحت عنوان،1)2006(كراي� را رشد فقرزدادرسه عامل چه زماني رشد فقرزدا است؟،: در مقاله

نسمطرح مي كند بت به رشد؛ يكي وجود نرخ بااليي از رشد ميانگين درآمدها، دوم حساسيت باالي فقر

و سوم . وي كاهش فقر برمبناي رشد درآمدها، يك الگميانگين درآمدها

ارائه شده 1990تا 1980نتايج اين مقاله بر اساس الگوي پانل از چند كشور درحال توسعه بين سال هاي

در بلند مدت، افزايش در ميانگين درآمدها به عنوان مهمترين عامل از عوامل فوق، بر فقر تاثير گذار. است

يعني. سياست پيشنهادي در اين مقاله، سوق دادن رشد اقتصادي پايه به سمت رشد فقرزدا است.ي باشدم

و نابرابري را تواما كاهش دهد .رشدي كه بتواند همراه با افزايش در ميانگين درآمد ها، فقر

و پرنيا� و نابرابري درآمدي، شاخص رشد فقرزدا را براي2)2000(كاكواني ي رشد فقرزدا ، در مطالعه

يافته هاي آن ها حاكي از اين بود كه توليد ناخالص داخلي واقعي. چند كشور از جمله الئوس برآورد كردند

ي 1997-1998و 1992-1993سرانه كشور در بين سال هاي  در. درصد بوده است6/4داراي رشد سليانه

ي شاخص فقر به اندازه طي درصد شده1/3اين دوره ها افزايش در نابرابري، موجب كاهش تغيير ساليانه

7/0،)كشش فقر(است، يعني به طور متوسط، به ازاي هريك درصد افزايش در نرخ رشد، ميزان وقوع فقر 

به)كشش(اثر: اين كاهش در فقر توسط دو اثر صورت گرفته است. درصد كاهش يافته است خالص رشد
 
1 . Kraay (2006) 
2 . Kakwani and Pernia (2000) 
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به عبارت ديگر، با فرض ثابت ماندن نابرابري،. درصد6/2به ميزان خالص نابرابري) كشش(و اثر-2/3ميزان

درصد كاهش يافته، ولي افزايش در نابرابري، اثر2/3به ازاي هر يك درصد افزايش در رشد، فقر به ميزان 

ي شاخص رشد فقرزدا، نشان دادندآن. درصد كاهش داده است6/2رشد بر فقر را به ميزان  ها با محاسبه

.كه رشد اقتصادي به نفع فقرا نبوده است

در مطالعه اي با استفاده از روش اقتصاد سنجي نشان مي دهند كه انتخاب،1)2007(و گاليناتو لوپز�

ر و عمومي عامل مهمي است كه توسعه اقتصادي ا تحت دولت ميان پرداخت يارانه به كاالهاي خصوصي

و در كاهش فقر نيز موثر است . تاثير قرار مي دهد

در اين راستا از مجموعه داده هاي جديدي استفاده شده است كه از بخش روستايي در پانزده كشور آمريكاي

نتايج نشان مي دهد، كاهش سهم يارانه هاي. جمع آوري شده است 1985-2001التين براي سال هاي 

و معني داري بر درآمد سرانه در روستا داردپرداختي به كاالهاي خصو . صي در بودجه دولت، اثر مثبت

و به كاهش فقر همچنين اثرات نامطلوب محيطي را كه در اثر توليد زياد به وجود مي آيد، كاهش مي دهد

.نيز كمك مي كند

 مطالعات مبتني بر الگوهاي تعادل عمومي)2-10-2

تااكثر مطالعات در داخل كشور در ي اقتصادي، بر اساس ثير پذيري شاخص هاي فقر از سياست زمينه

و توزيع درآمد پرداخته فقط،الگوهاي تعادل عمومي و. اندبه سنجش همزمان رشد و بسط آن به فقر

حال آنكه در خارج از كشور، مطالعاتي با اتكا به چارچوب ماتريس. فقرزدايي را موكول به آينده نموده اند

ا ها،جتماعيحسابداري ميي اقتصاديهمراه با طبقه بندي فعاليت ، تصاوير متفاوتي در نتايج را آشكار

و انعطاف.سازند كه با استفاده از رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت در الگو، نتايج به واقعيت نزديك تر بوده

كشدر در اين قسمت به برخي از مطالعات.پذيري بيشتري دارد و خارج از :ور اشاره مي شودداخل

1 . Lopez and Galinato (2007) 
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و پروين� ي ماتريس حسابداري اجتماعي،)1387(بانويي نشان داده اند در چارچوب يك مدل بر پايه

ي حذف يارانه در هريك از كاالهاي اساسي موجب افزايش شاخص هزينه زندگي كه آثار وتبعات همه جانبه

و روستايي(در خانوارهاي فقير   1380در سال)شهري وروستايي(بيشتر از خانوارهاي ثروتمند) شهري

.ايي بوده استبه عالوه اين شدت افزايش در خانوارهاي شهري بيشتر از خانوارهاي روست. خواهد بود

مشاهدات مذكور بيانگر اين واقعيت است كه اتخاذ اين نوع سياست ها عالوه بر افزايش نابرابري منطقه اي

دراين مطالعه، محققين بر مبناي.، شكاف نابرابري درون مناطق نيز افزايش خواهد يافت)روستايي- شهري(

و شك اف نابرابري را در راستاي اجراي يك سياست الگوي ماتريس حسابدراي اجتماعي، وضعيت خانوارها

و تحليل قرار داده اند . اقتصادي مورد بررسي

در)1382(اكبري�  1375خود از الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي سال پايان نامه كارشناسي ارشد،

و اين. داده استمورد بررسي قرارراو مفهوم عدالت ادبيات مربوط به انواع توزيع درآمداستفاده نموده

و نابرابري را در اثر سياست هاي اقتصادي بر وضعيت خانوارها  مطالعه همانند مطالعات فوق، مسئله عدالت

اما نكته قابل توجه آن بررسي توزيع درآمد نهادي در ميان فعاليت هاي مختلف. بررسي نموده است

. اقتصادي درچارچوب الگوهاي تعادل عمومي است

و گسترش بخش خدمات كسب وكار بطور بالقوهن مي دهد كه نتايج حاصله نشا -ميسياست هاي توسعه

و افزايش درآمد نهادهاي جامعه گردد اما اتخاذ اين. تواند منجر به افزايش توليد، افزايش درآمد عوامل توليد

و روستايي همراه خواهد بود ت. نوع سياست ها همراه با افزايش شكاف درآمدي شهري  وسعه بخشحال آنكه

و باغداري، شكاف درآمدي كمتري بين شهر: هاي از اقتصاد مثل مي زراعت در مطالعه.كندو روستا ايجاد

و .فقرزدايي نداشته است مورد نظر، رويكرد ساختاري بوده است اما پيوندي با مساله فقر

ها� با)1389(كيايي بر، و ضرايب فزاينده قيمت ثابت ي دو رويكرد ضرايب فزاينده حسابداري مقايسه

در نظرگرفتن ميل، نشان مي دهد كه رويكرد دوم به دليل 1385مبناي ماتريس حسابداري اجتماعي سال 

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



٦١ 

نهايي به مصرف خانوارها به جاي ميل متوسط به مصرف، تحليل هاي توزيع درآمد واقع بينانه تري نسبت به

و انعطاف پذيري بيشتري را داراست .رويكرد اول ارائه ميدهد

و رويكرد هاي مذكوربنابراين اين مطالعه در مقايسه با ساير مطالعات ي روش شناسي ، بيشتر به جنبه

و اينكه رويكرد محاسباتي در الگوهاي تعادل عمومي از جمله ماتريس حسابداري اجتماعي اشاره مي نمايد

مي ضرايب فزاينده . تواند ابعاد اجتماعي را واقع بينانه تر نشان دهد قيمت ثابت، به عنوان رويكرد مناسب

و فقر همچنين روش اما در اين تحقيق اشاره اي به موضوع. زدايي مي باشدمناسبي در بررسي مساله فقر

و فقط مسئله توزيع درآمد را در ميان فعاليت هاي مختلف اقتصادي ناشي از اعمال سياست  فقر نشده

.استاقتصادي را تحليل نموده 

و روستايي بر مبناي روي ي فوق، بيشترين شكاف درآمدي ميان خانوارهاي شهري كرد در مقايسه با مطالعه

در. ضرايب فزاينده حسابداري، در بخش خدمات است و روستايي اما شكاف درآمدي خانوارهاي شهري

ي بخش ها بيشتر از شكاف درآمدي در رويكرد ضرايب فزاينده  رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت در كليه

.حسابداري مي باشد

و هونگ سانگ جانگ� سنجش شاخص فقر در چارچوب اولين مطالعه در زمينه)1996(1توربك

كهميماتريس حسابداري اجتماعي،  و توزيع درآمد بر اساس مدل ماتريس موضوعباباشد تحليل فقر

بخش75در اين مطالعه، ماتريس حسابداري اجتماعي كشور اندونزي شامل.حسابداري اجتماعي است

و23اقتصادي،  و اجتماعي خانوارها ميگروه نهاده9گروه اقتصادي تا 1984باشد كه مربوط به سال هايا

.است 1987

و صنايع وابسته به آن، بيشتري سهم را در كاهش طبق نتايج حاصله مي توان بيان نمود كه بخش كشاورزي

در. دهند فقر نسبت به ساير بخش هاي اصلي اقتصاد تشكيل مي به طور كلي رويكرد ضرايب فزاينده

مي كشورهاي درحال توسعه نقش مهمي كند؛ چراكه در اثر صنعتي شدن، گروه هاي اقتصادي را ايفا

 
1. Thorbecke and Hong- sang jung (1996)  
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شوند بنابراين بخش هاي صنعتي سهم كمتري را در كاهش فقر دارا واجتماعي زيادي با فقر روبرو مي

و اثرات توزيعي پاييني نسبت به بهره مندي عوامل توليد مربوط به گروه هاي خانواري فقير از  هستند

ه .اي مختلف توليدي ناشي از صنعتي شدن وجود داردتكنولوژي در بخش

و توربك و شاخص فقر فوستر، گرير به اين؛)F.G.T(در اين مقاله با معرفي ماتريس حسابداري اجتماعي

و صنايع وابسته به آن بيشترين سهم را در كاهش فقر نسبت به ساير،نتيجه رسيده اند كه بخش كشاورزي

مي 1987تا 1984بخش هاي اصلي اقتصاد در كشور اندونزي بين سال هاي  .باشند دارا

ازبا در مطالعه ديگري1)1989(توربك� و رويكرد ضرايب فزاينده استفاده و توربك شاخص فوستر، گرير

ا1975كشور اندونزي در سال در ماتريس حسابداري اجتماعي قيمت ثابت درست، به اين نتيجه رسيده كه

و غير واحدي1صورت افزايش  در سوبسيد دريافتي توسط كارگران بخش كشاورزي، به طور مستقيم

كه واحد 1.222مستقيم، كل درآمد اين گروه  آن مربوط به كشاورزان با زمين هاي كوچك 0.258مي باشد

. مقياس مي باشد

بنابراين اين مطالعه، با رويكرد ساختاري مسئله فقر وفقرزدايي را بر مبناي الگوي ماتريس حسابداري

اين. حال آنكه در مطالعات داخلي، از اين طيف مطالعه وجود ندارد. اجتماعي مورد بررسي قرار داده است

و انتقاالت درآمدي بين  ي فوق، بيشتر به توزيع بودجه اي دولت مطالعه در مقايسه با مطالعه

كه. اشاره دارد) خانوارها(نهادها ي فوق بررسي مسئله فقر وفقرزدايي در ميان درحالي هدف اصلي در مطالعه

.بخش هاي مختلف اقتصادي مي باشد

و همكاران� يب فزاينده قيمت ثابت در چارچوب الگوي ماتريس رويكرد ضرا)2010(2سيواردي

ي. استفاده نموده است 2000كشور ويتنام درسال براي حسابداري اجتماعي  اين مطالعه همانند مطالعه

، رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت را در مقايسه با ساير رويكردها در تحليل در ايران آقاي كيايي ها

ر . ويكردي مناسب معرفي نموده استنابرابري درآمدي، به عنوان

1. Thorbecke (1989)  
2. Civardi (2010)  
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كه نتايج نشان مي بخش كشاورزي در بين خانوارهاي روستايي، بيشترين سهمدرسياست هاي دولت دهد

ي به مسئله فقر وفقرزدايي نداشته است.داردرا در كاهش سطح نابرابري درآمدي  ي مذكور اشاره .مطالعه

و جمع بندي)2-11 ي مطالب  خالصه

با هدف بررسي تاثير پذيري رشد بخش هاي اقتصادي در كاهش فقر، بر اساس رويكرد ضرايب رسالهاين

. فزاينده قيمت ثابت در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي به تفكيك فعاليت ها، انجام گرفته است

و رشد اقتصاديي كه با هدف كاهش فقر ،باشدريو نابراب بنابراين در اين فصل، اهميت مسئله اجتماعي فقر

ايجاد يك الگوي مطلوب رشد از طرف ديگر، هدف توسعه اقتصادي. در قالب اصطالح رشد فقرزدا تعريف شد

و همه شمول و درآمد گروه هاي،درآمد همگاني .مي باشد فقيربا تاكيدي خاص بر تسريع رشد

كرد آماري به فقر در در سال هاي اخير مطالعات نسبتا قابل توجهي، پيرامون شناخت داليل فقر با روي

يك. چارچوب الگوهاي تعادل جزيي شده است اما همانطور كه قبال اشاره شد، مطالعات فقط اثرات مستقيم

و الگوهاي مورد استفاده از نوع الگوهاي تعادل  سياست اقتصادي را بر شاخص فقر مورد بررسي قرار داده اند

.جزيي بوده اند

ن محور بررسي، در چارچوب الگوهاي تعادل عمومي به سنجش همزمان از طرفي ديگر، مطالعاتي با همي

و توزيع درآمد پرداخته شده است و فقرزدايي نداشته است. رشد اين مطالعه،.اما پيوندي با مسئله فقر

و با استفاده از شاخص هاي فقر   گروهرويكرد ساختاري به فقر را در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي

)FGT(به در، و تاثير آن بر فقر و غير مستقيم اعمال سياست اقتصادي و تحليل اثرات مستقيم تجزيه

.ميان فعاليت هاي مختلف، پرداخته است

و كاربرد شاخص فقر مورد بررسي رشد فقرزدا، با رويكرد ساختاري طبق الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي

.تري را آشكار سازدنظر در اين مطالعه، مي تواند نتايج واقع بينانه 
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و شاخص فقر ارائه شده، اين فصل به مباني نظري نظر به مناسب بودن الگوي انتخاب شده در بررسي فقر

مربوط به شكل گيري رويكرد نظام حسابداري ميانه در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي، اهميت توزيع 

و نهايتا رشد فقرزدا، پرد و فقر در توسعه اقتصادي و در ادامه مواردي از مطالعات. اخته شده استدرآمد

و خارج از كشور ارائه شده است .تجربي در داخل

بطور كلي مي توان بيان نمود، با توجه به اهميت مسئله فقر در توسعه اقتصادي، شناخت عوامل موثر بر فقر

ي پايدار قابل مالحظه مي باشد بداري اجتماعي الگوي ماتريس حسا.و فقرزدايي جهت دستيابي به توسعه

و  است كه بر مبناي رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت مي توان در بررسي همزمان مسائل اقتصادي

بنابراين نتايج اين رساله در فصل هاي بعدي با توجه به مباني نظري ارائه شده. اجتماعي از آن استفاده نمود

.و روش شناسي تكنيك مورد استفاده، اهميت دارد

ادامه اين تحقيق، در فصل سوم، روش شناسي ماتريس حسابداري اجتماعي در چارچوب رويكرد ضرايب در

و سپس، روش شناسي عوامل مستقيم وغير مستقيم مربوط به  فزاينده قيمت ثابت بررسي شده است

و در نهاي و مساله فقرزدايي به تفكيك فعاليت هاي مختلف اقتصادي اشاره شده ت، شاخص فقر موردنظر

و برآورد كشش شاخص هاي فقر نسبت به ميانگين درآمد  روش هاي محاسباتي مربوط به شاخص هاي فقر

. گيرد بر اساس فرم درجه دوم از منحني لورنز مورد بررسي قرار مي

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



٦٥ 

:فصل سوم
 روش شناس& تحقیق
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 مقدمه)3-1

است كه در تحليل چارچوب هاي كالن اقتصادي كاربرد زيادي الگوهاييحسابداري اجتماعي از ماتريس

و زير حساب هاي واحدهاي مشخص آماري به تفضيلي ترين. يافته است در اين الگو كه آرايش حساب ها

شكل ممكن در قالب يك ماتريس جبري سازماندهي مي گردند، مي تواند انعطاف پذيري بيشتري در تحليل 

و و اجتماعي انواع توزيع درآمد ساختاري به شكل ماتريس ضرايب فزاينده در مقايسه با ساير هاي اقتصادي

. الگوها فراهم كند

از آنجا كه ماتريس حسابداري اجتماعي تعامل چند حساب جامعه را بصورت همزمان نشان مي دهد؛ ضرايب

و هم غير مستقيم حساب هاي جامعه را  بر يكديگر نمايش مي فزاينده حاصل از آن نيز هم اثرات مستقيم

و غير مستقيم حاصل را به تصوير مي كشد و هم اثرات مستقيم . دهد، بنابراين هم يك مدل تعادل عمومي

و تحليل وضعيت پس بكارگيري ماتريس حسابداري اجتماعي، مناسب ترين روش در نمايش تصويري جامع

و اجتماعي يك جامعه مي باشد .اقتصادي

و غير مستقيم سياست هاي كالن اقتصادي بر شاخص هاي فقر بمنظور ارائه روش شناسي اثرات مستقيم

فعاليت هاي مختلف اقتصادي، ضروري مي نمايد، ابتدا شاخص فقري در چارچوب ماتريس حسابداري 

 فقر هاي در اين مطالعه براي اين منظور از شاخص. گردد استفادهاجتماعي با توجه به اهداف مورد نظر 

از استفاده مي شود؛ اين)FGT مانند شاخص(مرسوم قابليت تفكيك پذيري برخوردارها شاخص گروه

و مي تواننباش مي شوند .دند براي فعاليت هاي مختلف اقتصادي بطور جداگانه محاسبه

ماتريس حسابداري اجتماعي، به روش شناسي شاخص فقر روش شناسي پس از بررسي بخشلذا در اين

شدنظر مورد از طرف ديگر، كاربرد شاخص هاي فقر ارائه شده در الگوي ماتريس حسابداري. پرداخته خواهد

اجتماعي، نيازمند برآورد كشش درآمدي شاخص هاي فقر به تفكيك فعاليت هاي اقتصادي بر مبناي تابع 

شدرگرسيوني درجه دوم منحني لورنز مي باشد كه در اين فصل، روش شناسي آن ارائه خوا .هد
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و بخش هاي بعدي اين فصل به اين شرح تنظيم يافته است؛ ابتدا ساختار ماتريس حسابداري اجتماعي

در ادامه به روش شناسي مربوط به برآورد كشش. چگونگي كاركردهاي انواع حساب هاي آن تشريح مي شود

و سپس شاخص هاي فقر نسبت به رشد درآمد بر مبناي تابع رگرسيوني منحني لورنز، پرد اخته مي شود

و فقر شد زداييروش شناسي بررسي مساله فقر در قسمت پاياني اين بخش به نحوه ارتباط. طرح خواهد

و شاخص هاي فقر اشاره خواهد شد .جدول ماتريس حسابداري اجتماعي

 ساختار يك ماتريس حسابداري اجتماعي متعارف)3-2

و چگونگي تعامل هاي منطقي حساب به منظور شناخت بهتر از ساختار يك ماتريس حسابداري اجتماعي

و زير حساب هاي آن، الزم است ابتدا حساب  و همچنين تفسير هر يك از حساب هاي اصلي هاي اصلي آن

.هاي كالن هر جامعه مشخص گردد

و حتي روستا(در اين مورد هر جامعه مستقل از درجه توسعه يافتگي، داراي پنج) درسطح ملي، منطقه

از. حساب مشخص مي باشد حساب توليد، حساب عوامل توليد، حساب مصرف،: اين حساب ها عبارتند

چنانچه پنج حساب مذكور را در قالب يك ماتريس جبري.و حساب دنياي خارج) پس انداز(حساب انباشت 

.تنظيم نماييم، ماتريس حسابداري اجتماعي يك جامعه را بدست مي دهد

ما1-3جدول اين جدول. تريس حسابداري اجتماعي را در قالب پنج حساب مشخص نشان مي دهد، ساختار

و اجتماعي انعطاف پذير مي باشد شامل پنج حساب، حساب-يك. در سه زمينه در تحليل هاي اقتصادي

و نهادها تفكيك شده است اين نوع تفكيك مي تواند بستر طبقه بندي. مصرف به دو حساب، عوامل توليد

و تفصيلي  و اجتماعي درآمد نيروي كار، درآمد مختلط ماتريس ارزش افزوده را بر حسب گروه هاي اقتصادي

و اجتماعي خانوارها  و همچنين طبقه بندي تفصيلي گروه هاي اقتصادي مازاد عملياتي بدون درآمد مختلط

.را فراهم نمايد
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سي كمي ابعاد ميزان مشاركت هدف اصلي اين نوع طبقه بندي ها مي توانند نقش اساسي را در برر

و نهادي(اقتصادي مردم در توسعه، توزيع درآمد  در)عوامل توليدي و اخيرا نيز ، شناسايي گروه هاي هدف

و هم براي سياستگذار فراهم نمايد و تقاضاي نيروي كار را هم براي تحليل گر .عرضه

و بسط آن در توالي انواع حساب هاي پيشنها-دو دي ماتريس حسابداري اجتماعي در نظام انعطاف بيشتر

و حساب عوامل 1993حسابداري سال  و كاال سازمان ملل متحد مانند حساب توليد به دو حساب بخش

و مصرف درآمد و نهادي بر حسب ايجاد درآمد، تخصيص درآمد اوليه، توزيع درآمد ثانويه .توليد

و اطالعات موجودتن-سه آ. اسب آن با آمار و يا از پرسش نامه زيرا كه و اطالعاتي كه از سرشماري ها مار

نيروي(ها جمع آوري مي گردند بيانگر اين واقعيت است كه توليد كنندگان در ازاي خدمات عوامل توليد 

و سرمايه و مازاد عملياتي پرداخت مي كنند نه فرضا به خانوارها) كار .به صورت جبران خدمات
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 نهادها

دريافت نهادها
از دنياي 

)3،5(خارج

انتقاالت جاري بين
)3،3(نهادي

تخصيص درآمد
عوامل توليد به 

)3،2(نهادها

حساب مصرف-3
 نهادها

 جمع پس انداز
وام خالص از

دنياي 
)4،5(خارج

پس انداز داخلي
)4،3(نهادها

پس(حساب انباشت-4
)انداز

جمع درآمد
حساب دنياي 

 خارج

تراز تجاري
)5،4(خارجي

پرداخت نهادها به
)5،3(دنياي خارج

پرداخت عوامل
توليد به دنياي 

)5،2(خارج

و واردات كاالها
)5،1(خدمات

حساب دنياي خارج-5

جمع هزينه
 دنياي خارج

جمع سرمايه
 گذاري

 جمع هزينه نهادها
جمع هزينه
 عوامل توليد

جمع هزينه(عرضه كل
)توليد كنندگان

 جمع خروجي ها

  Thorbecke and Hong-sang Juing, (1996):ماخذ

پ :اختصار به اين شرح استبه مذكورحساب جدول نج كاركردهاي هريك از

و ستون و خدمات توليد كنندگان) حساب توليد(1سطر جدول مورد بررسي، به ترتيب نحوه فروش كاالها

و ستون در واقع ساختار يك جدول داده اين.و ساختار هزينه آنها را به نمايش مي گذارد را-سطر ستانده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و يا درآمد تول. در سطح كالن نشان مي دهد يد كنندگان را بيان مي جمع سطري آن تقاضاي كل جامعه

. كند

 مي باشد)1،1درايه(قسمت اول تقاضاي واسطه اي بين بخشي. تقاضاي كل از دو قسمت تشكيل شده است

ستانده لئونتيف است كه درآن فعاليت هاي-كه همان ماتريس واسطه اي بين بخشي در جدول داده

و زير بخش هاي و مختلف توليدي نظير كشاورزي، صنعت، خدمات اي آن ها با يكديگر داد ستد واسطه

.دارند

قسمت نشان مي دهد كه كاالهاي توليد شده توسط اين. قسمت دوم تقاضاي نهايي را آشكار مي كند

)1،3(درايه. مي شوند)1،5و1،4و3،1درايه هاي(فعاليت هاي توليدي به چه صورت جذب تقاضاي نهايي 

و خدماتي است كه توسط و دولت به صورت نهايي ميزان كاالها و اجتماعي خانوارها گروه هاي اقتصادي

به ترتيب باقي مانده اجزاي تقاضا مي باشند كه يا به منظور)1،5(و)1،4(درايه هاي. مصرف مي شوند

و خدمات به  و يا به صورت كاالها و امنيت توليدي بخش هاي اقتصادي تشكيل سرمايه مي دهند ايجاد

.ر مي گردندخارج از مرز صاد

و چگونگي) بخش هاي اقتصادي( ساختار هزينه حساب توليد اشاره،جدول مورد1ستون را منعكس مي كند

پرداخت واسطه اي حساب توليد)1،1(در درايه. پرداخت حساب مذكور را به ساير حساب ها نشان مي دهد

به)2،1(ه دراي. به خود حساب در قالب ماتريس مبادالت واسطه اي بين بخشي است پرداخت حساب مذكور

و غيره(عوامل توليدي  و پرداخت توليد كنندگان به حساب دنياي) كار، سرمايه به صورت ارزش افزوده است

و خدمات در درايه  . منظور مي گردد)5،1(خارج به شكل واردات كاالها

و ستون ر2سطر و هزينه حساب عوامل توليد 2سطر.ا منعكس مي كندجدول مذكور به ترتيب درآمدها

حساب مذكور بيان مي كند كه عوامل توليد در قالب ماتريس حسابداري اجتماعي، درآمد هاي خود را از دو

و ديگري دريافت عوامل توليد از دنياي)2،1(يكي به صورت ارزش افزوده، درايه. طريق كسب مي كنند

ها2ستون).2،5(خارج، درايه ي عوامل توليد به چه حساب هايي پرداخت شده نشان مي دهد كه درآمد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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خانوارها،(در اين مورد مشاهده مي گردد كه بخشي از درآمد عوامل توليد به نهادهاي داخلي جامعه. است

و دولت و بخش ديگر درآمدهاي حساب عوامل توليد به حساب)3،2(اختصاص مي يابد، درايه) شركت ها

).5،2(دنياي خارج منظور مي گردد، درايه

و ستون و هزينه هاي حساب مصرف نهادها را نشان مي دهند3سطر در. جدول به ترتيب مجموع درآمد ها

منبع اول، درآمد. مشاهده مي گردد كه درآمد حساب نهادها از سه منبع مشخص تشكيل شده است3سطر

منبع دوم،).3،2(ههايي است كه نهادهاي جامعه مستقيما از عوامل توليدي دريافت مي كنند، دراي

)3،3(درآمدهايي است كه نهادهاي جامعه از طريق انتقاالت جاري بين خود دريافت مي كنند، درايه

).3،5(وسومين منبع درآمدهايي است كه آنها از حساب دنياي خارج دريافت مي كنند،درايه

به چهار قسمت قابل تفكيك اقالم هزينه نهادها. ستون حساب مذكور، نحوه هزينه آنها را آشكار مي كند

و خدماتي است كه توسط نهادها انجام مي گيرد، درايه. است قسمت).1،3(قسمت اول، مقدار هزينه كاالها

قسمت آخر پرداخت نهادهاو)3،3(درايه. ديگر پرداخت نهادها به نهادها به صورت انتقاالت بين نهادي است

چه از كل درآمد نهاد باقي مي ماند، پس انداز نهادهاي جامعهآن).5،3(به حساب دنياي خارج است، درايه

و سپس به حساب انباشت در درايه) پس انداز(محسوب مي شود كه معموال به صورت پسماند بدست مي آيد

.منظور مي گردد)4،3(

و ستون و جمع سرمايه گذاري را بيان مي كنند4سطر 4سطر. حساب انباشت به ترتيب جمع پس انداز

قسمت اول مقدار پس اندازي است. جمع پس انداز ملي را نشان مي دهد كه از دوقسمت تشكيل شده است

كه)4،3(كه توسط نهادهاي داخلي جامعه انجام مي گيرد، درايه و قسمت دوم خالص وام هايي است

).4،5(از دنياي خارج مي گيرد، درايه) دولت(نهادها

پس. كل پس انداز ملي چگونه سرمايه گذاري مي گرددستون حساب مذكور بيان مي كند كه بخشي از كل

انداز مذكور به منظور ايجاد ظرفيت توليدي در بخش هاي مختلف اقتصادي، تشكيل سرمايه مي گردد، 

و بخش ديگر به صورت پس ماند كه در واقع نشان دهنده تراز تجاري كشور است، در حساب)1،4(درايه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و يا حتي صفر باشد،. ته مي شوددنياي خارج در نظر گرف اين پس ماند ممكن است منفي، مثبت

).4،5(درايه

و ستون اقالم سطر مذكور،. اقالم دنياي خارج در ماتريس حسابداري اجتماعي را نشان مي دهند5سطر

، پرداخت نهادها به دنياي خارج،)5،2(دنياي خارج، درايه) هزينه كشور مورد بررسي(درآمد ساير كشور

اقالم ستون آن درآمدهايي است كه كشور مورد. را در بر مي گيرد)5،4(و تراز تجاري، داريه)5،3(درايه

.بررسي از ساير كشورها دريافت مي كند

و برونزا در ماتريس حسابداري اجتماعي)3-3 و شناسايي حساب هاي درونزا  تعيين

و برونزا نقش و تفكيك حساب هاي درونزا اساسي را در شناخت بهتر روشها، رويكردهاي تعيين، شناسايي

و به تبع آن تحليل هاي سياستي مرتبط به هريك از رويكردها دارد در اين. ماتريس حسابداري اجتماعي

مورد ادبيات موجود نشان مي دهند كه از پنج حساب گفته شده در بخش پيشين، سه حساب يعني حساب 

و حساب نهاده و سوبسيدها(ا توليد، حساب عوامل توليد و) بجز دولت، ماليات به عنوان حساب هاي درونزا

و خدمات(و حساب دنياي خارج) پس انداز(دو حساب ديگر، يعني حساب انباشت  و واردات كاالها ) صادرات

و سوبسيدها، حساب هاي برون زا ماتريس حسابداري اجتماعي را تشكيل مي بعالوه حساب دولت، ماليات

. دهند

و برونزا در در راستاي توضيحات فوق، ماتريس حسابداري اجتماعي كالن بر حسب حساب هاي درونزا

.سازماندهي مي شود2-3جدول 
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و برونزاحساب هاي ماتريس حسابداري اجتماعي كالن بر حسب.2-3جدول  درونزا

 جمع ورودي ها

حساب هاي درونزاحساب هاي برونزا
 اقالم ورودي

 اقالم خروجي

ساير-4
و(حسابها انباشت

)دنياي خارج

حساب3
و(نهادها خانوارها
)شركتها

حساب2
 عوامل توليد

حساب-1
 توليد

جمع درآمد توليد
 كنندگان

مصرف نهايي كاالها
و خدمات ساير 
و نهادها، انباشت
و  صادرات كاالها

)1،4(خدمات

و مصرف نهايي كاالها
توسط خانوارها خدمات 

)1،3(

ماتريس مبادالت
واسطهاي بين 

)1،1(بخشي
حساب توليد-1

نزا
رو

يد
ها

ب
سا

ح

جمع درآمد
 عوامل توليد

دريافت عوامل توليد
)2،4(از دنياي خارج

ماتريس ارزش
)2،1(افزوده

حساب عوامل-2
 توليد

جمع درآمد
 نهادها

دريافت نهادها از
)3،4(دنياي خارج

بين انتقاالت جاري
بجز(نهادهاي داخلي 

(دولت (3،3(

ماتريس تخصيص
درآمد عوامل توليد 

به نهادهاي 
) بجز دولت(داخلي
)3،2(

حساب-3
خانوارها(نهادها

)و شركتها

جمع درآمد ساير
 حساب

پرداخت ساير
حسابها به ساير 

پس(حسابها رقم
)4،4)(ماند

پرداخت نهادها به
و دنياي  دولت

)4،3(خارج

عوامل پرداخت
و  توليد به دولت

)4،2(دنياي خارج

و واردات كاالها
و  خدمات مالياتها

)4،1(سوبسيدها
 ساير حسابها-4

ي
ها

ب
سا

ح
نزا

رو
ب

جمع هزينه ساير
 حسابها

 جمع هزينه نهادها
جمع هزينه عوامل

 توليد
جمع هزينه توليد

 كنندگان
 جمع خروجي ها

 Thorbecke and Hong-sang Juing, (1996):ماخذ

:بررسي نماييم، به مشاهده كلي زير خواهيم رسيد2-3چنانچه سازماندهي حساب هاي اصلي جدول

باهم تعامل منطقي)1،3(و)3،3(،)3،2(،)2،1(،)1،1(حساب هاي درونزا در پنج درايه، يعني درايه- الف

و سپس نهادها دارند، بطوريكه ساختار اقتصادي را از توليد كنندگان به عوامل توليد، عوام ل توليد به نهادها

.را به توليد كنندگان به شكل سيكل توليدي آشكار مي كند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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برونزا متغيرهاي سياستيو اجزاي تشكيل دهنده آن در حساب هاي)3،4(،)2،4(،)1،4(درايه هاي-ب

چارچوب ماتريسدر. به متغيرهاي تزريقي معروفندحيطه اقتصاد كالن، متغيرهاي مذكوردر. بشمار مي روند

حسابداري اجتماعي، متغيرهاي مذكور را مي توان از منظر اقتصاد تقاضا محور در سه سطح سياستگذاري 

از. مورد استفاده قرار داد :اين سطوح سياستگذاري عبارتند

بر-1 و همچنين تشويق صادرات را و تبعات تغييرات سياست هاي هزينه اي دولت، سرمايه گذاري آثار

و افزايش درآمد گروه هاي اقتصادي افزايش  توليد بخش هاي اقتصادي، افزايش توزيع درآمد عوامل توليدي

فرضا اتخاذ سياست هاي صادرات نيروي(آثار وتبعات تغييرات درآمد عوامل توليد-2و اجتماعي خانوارها، 

و به تبع آن افزايش درآمد آن ها توزيع درآمد عوامل توليد بر افزايش توليد، افزايش) كار به ساير كشورها

و  و اجتماعي خانوارها و تبعات تغييرات درآمد گروه هاي-3وافزايش درآمد گروه هاي اقتصادي آثار

و اجتماعي خانوارها ناشي از سياست هاي انتقاالت جاري دولت به آن ها به عنوان نمونه سياست(اقتصادي

و افزايش توزيع بر افزايش توليد بخش هاي اقتصاد) هاي سهام عدالت ي، افزايش توزيع درآمد عوامل توليدي

و اجتماعي خانوارها؛ بطور كلي سياست هاي فوق به سياست هاي تقاضا محور  درآمد گروه هاي اقتصادي

.معروفند

و اجزاي تشكيل دهنده آن نيز متغيرهاي برونزاي ماتريس حسابداري)4،3(و)4،2(،)4،1(درايه هاي-ج

به عنوان. اين متغيرها در حيطه اقتصاد كالن به متغيرهاي نشتي معروفند. كيل مي دهنداجتماعي را تش

از)4،1(درايه) متغيرهاي نشتي(نمونه، متغيرهاي كالن سياستي و خدمات، انواع: عبارتند واردات كاالها

و ماليات ها ها(سوبسيدها و تعرفه ).ماليات بر فعاليت هاي توليدي

ح سابداري اجتماعي، اين متغيرها بطور كلي در حيطه سياست هاي مالي دولت قرار در چارچوب ماتريس

و مي توان تحليل هاي سياستي آثار وتبعات تغييرات هريك از آن ها را بر تغييرات شاخص قيمت  مي گيرند

سه حساب درونزاي ماتريس حسابداري اجتماعي يعني شاخص قيمت توليد كنندگان، شاخص قيمت عوامل 
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و اجتماعي خانوارها كه خود منعكس كننده رفاه توليد و شاخص قيمت هزينه زندگي گروه هاي اقتصادي

.آن ها بشمار مي رود را مورد سنجش قرار داد

 رويكردهاي ماتريس حسابداري اجتماعي)3-4

و قلمرو كاربردها، ادبيات موجود نشان مي دهند كه دو نوع رويكرد كلي در ماتريس از منظر روش شناسي

رويكرد طرف عرضه يا رويكرد-2. رويكرد طرف تقاضا-1: حسابداري اجتماعي وجود دارند كه عبارتند از

و يا قيمت .هزينه

و غير مستقيم تغييرات متغيرهاي كالن سياستي و تبعات مستقيم اقالم(در رويكرد طرف تقاضا، آثار

تغييرات همزمان توليد بخش هاي مختلف اقتصادي، تغييرات توزيع درآمد عوامل توليدي، تغييرات) تزريقي

ه و اجتماعي خانوارها، توان اشتغال زايي بخش ا، فقر وفقرزدايي بخش هاي توزيع درآمد گروه هاي اقتصادي

بكارگيري اين نوع تغييرات. مختلف اقتصادي در قالب رويكرد ساختاري به فقر مورد سنجش قرار مي گيرند

. در قالب سه سطح سياستگذاري امكان پذير است

-ب،رويكرد ضرايب فزاينده حسابداري-الف: رويكرد طرف تقاضا به چهار زير رويكرد تقسيم مي شود

رويكرد تحليل-د،رويكرد مختلط يا رويكرد محدوديت طرف عرضه-ج،د ضرايب فزاينده قيمت ثابترويكر

. مسير ساختاري

و غير و تبعات مستقيم و يا قيمت بطور كلي سياست هاي معطوف به آثار در رويكرد طرف عرضه، هزينه

و اجتماعي مت) سياست هاي مالي دولت(مستقيم اقتصادي غيرهاي سياستي مالي ناشي از تغييرات

ها(دولت و تغييرات) اقالم نشتي بر تغييرات شاخص قيمت بخش ها، تغييرات شاخص قيمت عوامل توليدي

و اجتماعي خانوارها به صورت كمي مورد بررسي) شاخص رفاه(شاخص هزينه زندگي گروه هاي اقتصادي

:ه اساسي زير داردبكارگيري هريك از رويكردهاي فوق نياز به دو نكت. قرار مي گيرند
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هر دو رويكرد تحليل هاي اثر بخشي را بدست مي دهند كه در چارچوب سياست هاي كوتاه مدت- يك

.امكان پذير مي باشد

و در قالب سه سطح سياستگذاري-دو ماتريس ضرايب فزاينده استاندارد، نقش اساسي را در رويكرد تقاضا

و  قيمت، ماتريس ضرايب فزاينده انتقال قيمت نقش بسزايي را در ايفا مي كند، حال آنكه در رويكرد هزينه

.تحليل هاي سياست مالي دارد

بررسي ساير.، تاكيد رساله حاضر بر رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت استشدهمانطور كه قبال اشاره

و و يا كاربردي آن، خارج از حوصله اين پژوهش مي باشد نياز به تالش رويكردها چه به لحاظ روش شناسي

.جداگانه اي دارد

 نقش ماتريس ضرايب فزاينده استاندارد در رويكرد تقاضا)3-4-1

و بكارگيري آن در طيف به منظور بررسي ابعاد مختلف روش شناسي رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت

و اجتماعي، الزم است كه ابتدا بر مبناي ساختار جدول  ، ساختار كلي1وسيعي از سياستگذاري اقتصادي

و برونزا طراحي گردديك ماتريس حسابداري اجتماعي بر حسب حساب هاي در اين ساختار3-3جدول. ونزا

.را نشان مي دهد

و برونزا.3-3جدول  ساختار كلي يك ماتريس حسابداري اجتماعي بر اساس حساب هاي درونزا

 حساب هاي درونزا حساب هاي برونزا جمع ورودي
�ورودي

�خروجي

dYX
(II)

N
(I) 

 حساب هاي درونزا

xY
R

(IV)
L

(III)
 حساب هاي برونزا

xY ′dY  جمع خروجي′

 Thorbecke and Hong-sang Juing, (1996):ماخذ
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و برونزا در چهار ناحيه مشخص سازماندهي شدهIVو I،II،IIIجدول فوق به دو حساب كلي درونزا

و كليه مبادالت جاري حساب هاي درونزا. است توليد، عوامل توليد(در ناحيه جدول يك ماتريس مربع است

.را آشكار مي كند) ونهادهاي داخلي جامعه بجز دولت

Ne=n وeبنابراين. يك بردار واحد ستوني استnجمع سطري ماتريس مربعNرا نشان مي دهد .

.i،j=3،2،1و. را آشكار مي كنندIتعداد حساب هاي درونزا در ناحيهjوiو انديس هاي�ijعناصر

Xدر ناحيهIIتوليد،(حساب هاي برونزاي مربوط به سه حساب درونزا) اقالم تزريقي(، متغيرهاي سياستي

و نهادها از. را آشكار مي كنند) عوامل توليد ي آن عبارتند هزينه دولت، سرمايه: اجزاي تشكيل دهنده

د و انتقاالت جاري و خدمات، درآمد عوامل توليد از دنياي خارج . ولت به خانوارهاگذاري، صادرات كاال ها

]يك بردار مي باشد، بطوريكهXبنابراين، ]iX x=و عناصر آنix3،2،1و=i.

dYو عناصر آن و يا درآمد حساب هاي درونزا را نشان مي دهد dجمع تقاضا d
iY Y =  بطوريكهd

iY

.مي باشد)i=3،2،1(امiبيانگر جمع درآمد حساب هاي درونزاي

Lدر ناحيهIII مي مجموع اقالم نشتي هاي حساب هاي درونزا است كه در حساب هاي برونزا منظور

از. گردد ها: اجزاي تشكيل دهنده آن عبارتند و واردات، سوبسيد و خدمات، ماليات ها بر توليد واردات كاالها

و نهادها به خارج و واردات، پس اندازها، پرداخت حساب هاي عوامل توليد هايي نظير واردات، متغير. بر توليد

ماليات وسوبسيد ها در واقع متغيرهاي سياستي هستند كه در چارچوب سياست هاي مالي دولت مورد 

jL. استفاده قرار مي گيرند I =  3،2،1بطوريكه. يك بردار سطري است=jاقالم نشتي سه حساب

.درونزا نشان مي دهند

dY و عناصر آن′ و يا هزينه حساب هاي درونزا مي باشد dجمع خروجي ها d
jY Y′ ′ =  يك بردار سطري

و جمع. را نشان مي دهد و خروجي حساب هاي درونزا بر مبناي منطق نظام حسابداري، جمع ورودي

و خروجي هريك از حساب هاي درونزا بايستي با هم برابر باشند، يعني d ورودي dY Y dو=′ d
i iY Y ′=.
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و خروجي هاي حساب هاي برونزا يعنيIVدر ناحيه به عنوان يك قلم پس ماند تراز كننده ورودي ها

x xY Y سه3-3با توجه به توضيحات فوق مي توان شكل ماتريسي جدول. عمل مي كند=′ را براي

.نشان داد4-3حساب درونزا در جدول 

و حساب برونزاي ماتريس حسابداري اجتماعي.4-3جدول  شكل ماتريسي سه حساب درونزا

 جمع ورودي ها

حساب هاي درونزاحساب هاي برونزا
 اقالم ورودي

 اقالم خروجي

ساير-4
و(حسابها انباشت

)دنياي خارج
 حساب نهادها-3

عوامل حساب-2
 توليد

 حساب توليد-1

1Y1X13�011�1-حساب توليد 

نزا
رو

يد
ها

ب
سا

ح

2Y2X0021�2-حساب عوامل توليد

3Y3X33�32�03-حساب نهادها 

xYR3I ′2I ′1I ′

واردات،(ساير حسابها-4

سوبسيد ها، ماليات ها 

ي)وغيره
ها

ب
سا

ح
نزا

رو
ب

xY ′3Y ′
2Y ′

1Y  جمع خروجي ها′

 Thorbecke and Hong-sang Juing, (1996):ماخذ

و(درآمد-ستانده لئونتيف، تراز تركيبي توليد- براساس منطق تراز توليدي جدول داده عوامل توليدي

:با توجه به سه حساب درونزاي جدول فوق به صورت زير نوشته مي شود)نهادهاي داخلي جامعه

3-1d
i iY n x= +

�eكه در آن n=وe ij
j

� �=∑.
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د)1-3(رابطه قسمت اول. از دو قسمت تشكيل شده استهد كه كل درآمد حساب هاي درونزا نشان مي

درآمد حساب هاي درونزا با حساب هاي درونزا به صورت مبادالت جاري است وقسمت ديگر آن درآمدهاي 

 ).ix(حساب هاي درونزاست كه به عنوان حساب هاي برونزا در ساير حساب ها منظور مي شود

به منظور تحليل هاي اقتصادي، الزم است كه قسمت مبادالت واسطه اي بين حساب هاي درونزا به يك

به كل�ضرايب مذكور از تقسيم هر يك از عناصر ماتريس. ماتريس ميل متوسط به هزينه تبديل گردد

:هزينه حساب بدست مي آيد، يعني

3-21d
nB � Y

−
 =  

3-3d
n� B Y=

11 13

21

32 33

0
0 0

0
n

B B
B B

B B

 
 =  
 
 

:عبارتند ازnBعناصر ماتريس

و يا مصرف)11B(ستانده لئونتيف- ماتريس ضرايب متوسط داده ، ماتريس ضرايب متوسط هزينه

(بجز دولت(نهادها (13B(ماتريس ضرايب متوسط درآمد عوامل توليد ،)21B(ماتريس ضرايب متوسط ،

و بين نهادي)32B(درآمد نهادهاي داخلي  ).33B(و ماتريس ضرايب متوسط مبادالت درون نهادي

.رابطه جديدي به صورت زير حاصل مي گردد)1-3(در رابطه)3-3(با جايگزيني رابطه

3-4

و اجتماعي ناشي از تغييرات متغيرهاي)4(با استفاده از رابطه و تبعات سياست هاي اقتصادي مي توان آثار

dرا برixسياستي 
iYبه صورت زير مورد سنجش قرار داد.

d d
nY B Y x= +
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3-51( ) . .d
n aY I B x M x−= − =

)1،)5(در رابطه )nI B و استاندارد در رويكرد تقاضاaMو يا−− يك ماتريس ضرايب فزاينده متعارف

را مي توان در سه سطح سياستگذاري بر حسب)5(رابطه. ماتريس حسابداري اجتماعي را بيان مي كند

dYبر تغييرات متغيرهاي درونزايaMاز طريق ماتريس ضرايب فزايندهxتغييرات متغيرهاي برونزاي 

. مورد استفاده قرار داد

و سياست هاي مرتبط به آن در چارچوب سه فرض اساسي زير امكان پذير بكارگيري اين نوع تحليل ها

:است

و-يك بنابراين، هيچ گونه محدوديتي در طرف فرض مي شود كه مازاد ظرفيت توليد در اقتصاد وجود دارد

اين نارسايي اخيرا توسط بعضي از پژوهشگران، حداقل براي بعضي. عرضه اقتصاد در نظر گرفته نمي شود

مانند بعضي زير بخش هاي( بخش هاي اقتصادي كه احتمال محدوديت هاي طرف عرضه آنها مي رود

.مورد توجه قرار گرفته است) كشاورزي

و همچنين منابع تكنولو-دو مي) يكساله(در يك دوره مشخص حسابداري) عوامل توليد(ژي توليد معلوم

.باشد

و ميل نهايي به هزينه در كليه عناصر ماتريس ضرايب-سه -يكسان فرض ميnBميل متوسط به هزينه
.شود

تح)5(با توجه به سه فرض فوق، يكي از محاسن رابطه و اجتماعي در و سياستگذاري هاي اقتصادي ليل ها

يعني. قابل تجزيه به سه جز مشخص مي باشد)aM(اين است كه ماتريس حسابداري ضرايب فزاينده 

3 2 1aM M M M=.رابطه جديد زير بدست مي آيد)5(با جايگذاري در رابطه.

3-63 2 1
dY M M M x= × × ×
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و غير مستقيم تغييرات)6-3(رابطه aMبر مبناي ضرايب تجزيه شدهdYرا بر تغييراتxاثرات مستقيم

و) يا ساير اثرات(اثرات حلقه باز2Mاثرات حلقه بسته ناقص،1Mاز منظر روش شناسي،. نشان مي دهد

3Mگذارند اثرات حلقه بسته كامل را به نمايش مي .

1Mو پس از اثر گذاشتن بر ساير زير حساب هاي آن حساب مجددا به آن يعني اثرات از يك حساب شروع

اساسا2M. ماتريس ضرايب فزاينده لئونتيف نمونه اي از اثرات حلقه بسته ناقص است. حساب بر مي گردد

به. را شامل مي شودپس ماند اثرات زنجيره اي و پس از اثر گذاشتن يعني اينكه اثرات از يك حساب شروع

يعني اثرات از يك حساب يعني حساب توليد3M. ساير حساب ها، مجددا به حساب اصلي بر نمي گردد

و پس از اثر گذاشتن به ساير حساب ها مجددا به حساب اصلي بر مي گردد .شروع

به سه جز، مشخص مي كند كه نقش هريك از سه حساب درونزا درaMاز منظر سياستگذاري تجزيه

.خاذ هر يك از سه سطح سياستگذاري چگونه مي باشدفرايند پيچيده ساختار توليد ناشي از ات

 نقش ماتريس ضرايب فزاينده قيمت ثابت در رويكرد تقاضا)3-4-2

در سه سطح سياستگذاري فرض برابري ضرايب هزينه)6(و)5(يكي از نارسايي هاي بكارگيري رابطه هاي

كارگيري فرض مذكور در خصوصب. متوسط در سه حساب درونزا با ضرايب هزينه نهايي آنها مي باشد

و اجتماعي قابل دفاع باشد ولي  و عوامل توليد ممكن است در تحليل كوتاه مدت اقتصادي حساب هاي توليد

اخيرا بعضي از پژوهشگران تالش كردند، با محاسبه ميل. در مورد مصرف خانوارها غير واقعي بنظر مي رسد

ص .ورت زير اصالح نمايندنهايي به مصرف خانوارها، روابط فوق را به

3-7d d
ndy C dy dx= +

nكه در آن ijC C=و

3-81( )d
n cdy I C dx M dx−= − =

:را مي توان به شكل ماتريس به صورت زير بيان نمود)7(، رابطه)5(بعالوه در مقايسه با رابطه
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3-9
1 1 111 13

2 21 2 2

32 33 33 3

0
0 0

0

d d

d d

d d

dy dy dxc c
dy c dy dx

c c dxdy dy

      
      = +      

            

 

:مقايسه نماييم، به مشاهدات كلي زير خواهيم رسيد)9(و)8(و)7(را با روابط)6(و)5(چنانچه روابط

و)6(در رابطهaMاز منظر روش شناسي- يك )8(در رابطهcMماتريس ضرايب فزاينده حسابداري

.ماتريس ضرايب فزاينده قيمت ثابت ناميده مي شوند

و اجتماعي برتري داردaMبرcMاز منظر پايه نظري-دو زيرا كه،. در تحليل هاي كوتاه مدت اقتصادي

و ميل نهايي به هزينهaMكليه زنجيره هاي سيكل توليدي در  بر مبناي فرض برابر ميل متوسط به هزينه

بر. استوار است كه خود ناشي از تغييرات متغيرهاي سياستي در سه سطحaMبدين ترتيب نتايج مبتني

و اجتماعي خانوارها حا و درآمد گروه هاي اقتصادي صل مي گردند، در سياستگذاري بر توليد، عوامل توليد

. تبيين فرايند زنجيره اي ناتوان مي باشند

منعكس كننده كششaMيك علت اين است كه بكارگيري فرض برابري متوسط با نهايي در كليه عناصر

aMاين خود يكي از محدوديت هاي اساسي. مستتر استnBهاي هزينه اي واحد مي باشد كه در ضرايب 

و اجتماعي آن به شمار مي رود به.و تحليل هاي اقتصادي به منظور برون رفت از اين نارسايي، ميل نهايي

كه در چارچوب ثبات. در واقعيت نزديك تر استnBكه نسبت بهnCهزينه به عنوان يك بديل يعني 

.قيمت هاي كينزي پيشنهاد مي گردد

بدين معني كه در سياست هاي كوتاه مدت الگوي تعادل كينزي با افزايش مقدار توليد تحت شرايط وجود

ق يمت ها ظرفيت هاي خالي توليد، قيمت ها ثابت مي ماند، حال آنكه در مدل هاي تعادل عمومي والراس،

.تعيين كننده تعادل اقتصادي بشمار مي رود

و اجتماعي خانوارهاaMدر- سه 13B(فرض مي شود كه كشش هاي درآمدي تقاضاي گروه هاي اقتصادي

با)33Bو11B،21B،32B(همانند ساير حساب هاي درونزا) و خدمات برابر براي گروه هاي مختلف كاالها
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و بافرض ثبات) خانوارها(يعني اينكه مصرف كنندگان جامعه. واحد باشد به نسبت درآمد مشخص خود

و رفتار مصرف كنندگان فرض غير واقعي قيمت ها بر كاالهاي مختلف هزينه مي كنند كه با توجه به حركات

.مي باشد

و به تبع)nC(گردد، تصوير واقع بينانه تري از ساختار اقتصاد13Bجايگزين13cتحت اين شرايط چناچه

)1آن )nI C و اجتماعي حاصل مي گردددر تحليل هاي اق−− .تصادي

ي ميل نهايي به مصرف يعني بطور كلي. ام به صورت زير انجام مي گيردiبراي كاالي13cنحوه محاسبه

ام برابر است با نسبت ميل نهايي هزينه كااليiگروه هاي مختلف خانوارها براي كاالي) هزينه(كشش درآمد 

iام)hiMEP(به ميل نهايي متوسط هزينه همان كاال)hiAEP.( 

3-10hi
hi

hi

MEPey AEP=

hieyو اجتماعي خانوارهاي10-3در رابطه امiام را در كاالهايhكشش درآمدي گروه هاي اقتصادي
. ام است نه درآمد قابل تصرف آنهاhمراد از درآمد در اين رابطه كل درآمد گروه خانوارهاي. نشان مي دهد

به صورت زير بدستhiMEPمحاسبه مي گردد،13Bكه بر مبنايhiAEPو همچنينhieyبا معلوم بودن

.مي آيد

3-11hi hi hiMEP ey AEP=

و

3-121hi
i
MEP =∑

انعطاف پذيري بيشتري در بكارگيري تحليل هاي)9(و شكل ماتريسي آن در رابطه)7(رابطه- چهار

و اجتماعي در سه سطح سياستگذاري نسبت به رابطه  . دارد)5(اقتصادي
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و با استفاده از رابطه به-مي توان سه رابطه تراز توليدي9-3در راستاي مشاهده فوق تراز درآمدي مستقل

:زير بيان نمودصورت 

3-131 11 1 13 3 10d d ddy c dy c dy dx= + + + 

3-142 21 1 20 0d ddy c dy dx= + + + 

3-153 32 2 33 3 30d d ddy c dy c dy dx= + + + 

:كه در نتيجه

3-161 1
1 11 13 3 11 1( ) ( )d ddy I c c dy I c dx− −= − + −

3-172 21 1 2
d ddy c dy dx= + 

3-181 1
3 33 32 2 33 3( ) ( )d ddy I c c dy I c dx− −= − + −

و اجزاي تشكيل ي آن در روابط فوق سه سطح سياستگذاري را برحسب تغييرات متغيرهاي سياستي دهنده

از. سه حساب درونزا آشكار مي كنند .3dxو1dx،2dx:اين سطح سياستگذاري عبارتند

و غير مستقيم اتخاذ هريك از سياستگذاري را مي توان در سناريوهاي مختلف بر و تبعات مستقيم آثار

هاافزا و)2dx(، بر افزايش درآمد عوامل توليد)1dx(يش توليد بخش و افزايش درآمد گروه هاي اقتصادي

. مورد سنجش قرار داد)3dx(اجتماعي خانوارها

اثرات افزايش توليد بر شاخص هاي فقر به به عنوان نمونه، با توجه به موضوع تحقيق، بمنظور بررسي

تفكيك فعاليت هاي مختلف اقتصادي ضروري است ابتدا تغييرات درآمد نهادها را به واسطه تغييرات در 

يعني توليد داده مي شود1dxتوليد مورد بررسي قرار دهيم، بدين منظور در اين حالت، اجازه تغيير فقط به 

2(و ساير حساب هاي برونزا  3 0dx dx= )18(و)17(،)16(در نتيجه رابطه. تغيير پيدا نمي كند)=

:بصورت زير در مي آيند
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3-191 1
1 11 13 3 11 1( ) ( )d ddy I c c dy I c dx− −= − + −

3-202 21 1
d ddy c dy=

3-211
3 33 32 2( )d ddy I c c dy−= −

2اكنون معادل
ddyقرار داده مي شود21-3در معادله20-3از رابطه:

3-221
3 33 32 21 1( )d ddy I c c c dy−= −

1سپس معادله
ddyقراد داده مي شود22-3در معادله19-3از رابطه:

3-231 1 1
3 33 32 21 11 13 3 11 1( ) ( ) ( )d ddy I c c c I c c dy I c dx− − − = − − + − 

3تمام
ddyبه يك طرف معادله انتقال داده مي شوند:

3-241 1 1 1
3 33 32 21 11 13 3 33 32 21 11 1( ) ( ) ( ) ( )d ddy I c c c I c c dy I c c c I c dx− − − −   − − − = − −    

3با فاكتور گرفتن
ddyو سپس مرتب كردن معادله بر حسب 3در سمت راست معادله

ddyمعادله فوق ،

:بصورت زير در مي آيد

3-2511 1 1 1
3 33 32 21 11 13 33 32 21 11 1( ) ( ) ( ) ( )ddy I I c c c I c c I c c c I c dx

−− − − − = − − − − −  

و غير مستقيم تغييرات25-3رابطه را بر تغييرات درآمد گروه)1dx(برونزاي حساب توليد اثرات مستقيم

و اجتماعي خانوارها  3(هاي مختلف اقتصادي
ddy(به آشكار مي كند، به عبارت ديگر توجه اصلي آن

1(قسمتي از ضرايب تكاثري با قيمت ثابت است كه پيوند بين فعاليت هاي 
ddy(را با گروه هاي مختلف

و اجتماعي خانوارها فراهم مي كند با. اقتصادي . نشان داده مي شود23Mcاين ماتريس

23Mcيكي از بلوك هاي ماتريسcMاگر. مي باشدijm23يكي از عناصر ماتريسMcباشد، در اين

و غير مستقيم افزايش يك واحد تقاضا براي فعاليت  ي اثرات مستقيم صورت ماتريس مذكور نشان دهنده
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و اجتماعي خانوارهاي گروهjهاي توليدي امiام بر درآمد دريافت شده توسط گروه هاي مختلف اقتصادي
. مي باشد

اين دو جز به ترتيب، ماتريس هاي.RوD:اثر هريك از سياستگذاري ها از دو جز تشكيل شده است

و در نهايت  و وابستگي ناشي از سياست ها را در فرايند پيچيده توليد، عوامل توليد ضرايب فزاينده توزيعي

و اجتماعي خانوارها بيان مي كنند . درآمد گروه هاي اقتصادي

يكي ديگر از محاسن بكارگيري روابط ارائه شده در بند چهار اين است كه مي توانند بستر تحليل هاي-پنج

و فقر زدايي در سطح بخش هاي مختلف اقتصادي را در چارچوب  به"رويكرد ساختاري به فقر"فقر نسبت

و غالب آماري به فقر" . را فراهم نمايند"رويكرد متداول

)R(و ماتريس ضرايب فزاينده وابستگي)D(ضرايب فزاينده توزيعي ماتريس)3-5

با.، از دوجز كلي تشكيل شده است25-3سمت راست رابطه و تبعات توزيعي است كه جز اول مربوط به آثار

.به صورت زير بيان مي گرددDبنابراين با توجه به رابطه مذكور ماتريس. بيان مي گرددDماتريس 

3-261 1
33 32 21 11( ) ( )D I c c c I c− −= − − 

:به سه ماتريس ضرايب فزاينده جزئي قابل تجزيه مي باشدDماتريس

3-273 2 1D D D D=

3-281
3 33( )D I c −= −

3-292 31 21D c c=

3-301
1 11( )D I c −= −

و درون نهادي را بيان مي كند3Dماتريس و غير مستقيم انتقاالت جاري بين نهادي . اثرات مستقيم
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و غير مستقيم توزيعي درآمد از عوامل توليدي به صاحبان اصلي خود، يعني2Dماتريس اثرات مستقيم

عوامل توليدي به گروه هاي مختلف نهادها را نشان مي دهد؛ يعني چگونگي توزيع درآمد گروه هاي مختلف

و اجتماعي خانوارها را آشكار مي كند . اقتصادي

و غير مستقيم نيازهاي زنجيره اي فعاليت هاي توليدي را آشكار مي كند1Dماتريس .هم اثرات مستقيم

بر اثرات توزيعي، و غير مستقيم افزايش تقاضاي نهايي افزايش توليد، افزايش نيازهاي واسطه اثرات مستقيم

و همچنين تخصيص افزايش عوامل  بين بخشي، افزايش تقاضا براي عوامل اوليه توليد، افزايش درآمد نهادها

و در نهايت ضرايب  و اجتماعي خانوارها، نيروي كار به مالكان اصلي خود، يعني گروه هاي مختلف اقتصادي

.و درون نهادي را مورد بررسي قرار مي دهد تكاثري انتقاالت جاري بين نهادي

و دوباره هزينه كردن نهادهاي جامعه به ويژه گروه هاي مختلف خانوارها اثرات وابستگي، اثرات هزينه كردن

13cبدين معني كه درآمدهاي اضافي دريافت شده توسط خانوارها از طريق ماتريس. را در بر مي گيرد

و غير خوراكي توليد شده توسط فعاليت هاي توليدي هزينه مي شود بدين ترتيب توليد. روي اقالم خوراكي

و به تبع آن افزايش تقاضا  بيشتر ناشي از افزايش تقاضا، موجب افزايش بيشتر مبادالت واسطه بين بخشي

و زمين مي گردد . براي عوامل توليدي نظير نيروي كار، سرمايه

و در نهايت باعث افزايش جريان درآمدي مستقيم افزايش تق اضا براي عوامل توليد موجب افزايش درآمد آنها

و اجتماعي خانوارها مي گردد و افزايش درآمد خانوارها باعث.و غير مستقيم گروه هاي مختلف اقتصادي

و درآمد و لذا موجبات تشديد سيكل تقاضا، توليد گر- افزايش تقاضا مي گردد .ددمصرف مي

و با استفاده از جز دوم سمت راست رابطه وابستگي بصورت ذيل، اثرات25-3باتوجه به توضيحات فوق،

:بيان مي شود

3-3111 1
33 32 21 11 13( ) ( )R I I c c c I c c

−− − = − − − 
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و غير مستقيم، از هزينه خانوارها)31(همانطوري كه در رابطه و13cنشان مي دهد، اثرات مستقيم شروع

پس از افزايش مصرف باعث افزايش توليد 
1

11( )I c و درنهايت باعث21c، افزايش تقاضاي عوامل توليد−− ،

و درون نهادي در اين افزايش درآمد نهادهاي مختلف مي و با توجه به لحاظ نمودن انتقاالت بين نهادي شود

1بين عامل 
33( )I c . را نيز خواهيم داشت−−

به26-3با توجه به رابطه و ماتريس ميل نهايي ، اثرات وابستگي را مي توان به عنوان تابعي از اثرات توزيعي

)1ني هزينه خانوارها در نظر گرفت، يع )R I DE −= 1كه درآن− 1
33 32 21 11( ) ( )D I c c c I c− −= − و −

13E c=مي باشد.

 بر شاخص فقرو وابستگي ماتريس ضرايب فزاينده توزيعيتعميم)3-6

قابليت تفكيك پذيري دارند، شاخص هاي مناسبي براي سنجش FGTاز آنجا كه شاخص هاي فقر گروه

و كاربردهاي متفاوت مي تواند به شاخص هاي  و درآمدي بر فقر را دارند؛ كه بر حسب نياز آثار توزيعي

و نسبت فقرا است، شاخص شكاف فقر كه در عين سنجش  نسبت فقرا كه كاربرد آن بيشتر در سنجش تعداد

و باالخره شاخص شدت فقر كه فقر، مي تواند شكاف گر وه فقير را نسبت به خط فقر مورد نظر سنجش كند

.عالوه بر شكاف فقر، شدت شكاف را نيز از طريق وزن دهي به گروه هاي فقير مد نظر قرار مي دهد

:اين صورت تعريف مي شودبه FGT گروه شاخص

3-32
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وzشاخص فقر،Pαكه در آن )خط فقر , )q q y z=و درآمد گروه هاي تعداد فقرا كه تابعي از خط فقر

م درآمد خانوارها به صورت صعودي مرتب بردار آن ابتدا محاسبهباشد كه براييمربوطه

1 2 3, , ,..., ny y y y y=و بر اساس خط فقر بدست آمده، شاخص فقر مورد نظر از رابطه فوق محاسبه مي

.شود
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براي محاسبه تغييرات شاخص فقر به علت تغييرات توليد بخشي، ضروري مي نمايد، اثر تغيير در درآمد بر

نشان داد كه تغيير در شاخص فقر به علت تغيير در درآمد) 1993(مشخص شود، كاكواني FGTمعيار فقر 

:يا توليد بخشي به دو قسمت تجزيه پذير است

ها درآمدها در ميانگين فقرات ناشي از تغيير)1  در هريك از بخش
ازتغيير)2 ها توزيع درآمد بين خانوارها ات ناشي  در هريك از بخش

:را مي توان به صورت زير تعريف كرد FGTشاخص فقر تغييرات

3-33
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ijPαشاخص فقرFGT مربوط به بخشjام براي گروه خانوارi،امiyميانگين درآمد سرانه در گروه هاي

وiخانوارهاي  .منعكس كننده پارامترهاي توزيعي مي باشدijkθام

:ام توزيع درآمد در گروه هاي نهادي ثابت بماند، خواهيم داشتjبا فرض اينكه با تغيير در توليد فعاليت
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ام كه از افزايش توليد بخشiبا توجه به ميانگين درآمد سرانه هر گروه خانوارijPαكششiαηكه در آن

jمي . شود، مي باشد ام ناشي

بمنظور ارتباط دادن تغييرات در شاخص فقر به تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي به تغييرات در توليد يا

اقتصادي كه از اجراي سياست هاي كالن اقتصادي ناشي مي شود، از رابطه ذيل درآمد فعاليت هاي مختلف 

:استفاده مي شود

3-35i ij jd y Mc dx=
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وiام مي باشد كه بصورت سرانه براي گروهjيير در تقاضا يا توليد بخش تغjdxكه در آن ijMcام تعريف

.ضرايب فزاينده ماتريس حسابداري اجتماعي به قيمت ثابت مي باشد

:خواهيم داشت)34(در)35(با جايگذاري رابطه
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امiام، اثرات براي گروه هاي مختلف خانوارهايiبراي بدست آوردن اثرات تخفيف فقر كل در گروه فعاليت

را با همديگر جمع بسته مي شود، به طوري كه
1
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=

شاخصjPαو∑=

.ام مي باشدjفقر براي گروه فعاليت 

:با ديفرانسيل گيري كلي از رابطه فوق داريم

3-37
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:، خواهيم داشت32-3در رابطه FGTو با توجه به تعريف شاخص فقر

3-381
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وiتعداد فقرا در گروه خانوارiqكه در آن امiاگر سهم فقرا در گروه خانوار هاي. كل فقرا مي باشدq ام
؛iSαاز كل فقرا را  بناميم، كه درآن

3-39
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:خواهيم داشت)38(در رابطه)39(بدين ترتيب با جايگزين رابطه

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



٩١ 

3-40
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، درصد تغييرات در شاخص فقر به تفكيك فعاليت هاي)40(در رابطه)36(و در نهايت با جايگذاري رابطه

يلذمختلف اقتصادي در اثر افزايش توليد يا تقاضا به سبب سياست هاي كالن اقتصادي دولت بصورت

:بدست مي آيد

3-41
1

( )
m

j j
i i ij

ij i

dP dx
S Mc

P y
α

α α
α

η
=

=∑

jكه درآن
i

i

dx
yαη

 
 
 

ورا تغييرات در متوسط همراه باPα، حساسيت شاخص iنشان مي دهد ijS Mcα

. ام مي باشدiقسمتي از كل اثرات توزيعي دريافت شده براي فقرا در گروه خانوار

ام ناشي از اعمال سياستjكه از افزايش در توليد بخش) فقرزدايي(بدين ترتيب كل تخفيف در شاخص فقر

:هاي كالن اقتصادي دولت باشد با دو جز ذيل سازگار مي باشد

.مي باشدهاخانواركلتغيير در ميانگين درآمد-١

درشد(حساسيت معيار فقر انتخاب شده به رشد،-٢ .)رآمد گروه هاي خانواريعني تغيير در ميانگين

 كشش شاخص فقر نسبت به رشد درآمد)3-7

و فقر زدايي به تفكيك فعاليت هاي مختلف اقتصادي ناشي از سياست هاي كالن در بررسي مساله فقر

يكي از كامل ترين معيارهاي اندازه گيري. داردفراوان اهميت،اقتصادي، حساسيت معيار فقر نسبت به رشد

در. هستند كه بر پايه منحني هاي پارامتريك لورنز ساخته مي شونديفقر، شاخص هاي اين معيارها هم

و شبيه سازي، نسبت به ساير روش ها مزيت دارد و هم سهولت در محاسبات .زمينه دقت در اندازه گيري
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مي در ادبيات موجود براساس شكل تابع چگالي احتمال، منحني لورنز فرم هاي تابعي متعددي را در بر

كاربرد بيشتري يافتهβ(2(و منحني لورنز با توزيع بتا1)GQ(گيرد كه از ميان آنها فرم درجه دو معمولي

.است

و با آماده سازي اطالعات مربوط به بودجه خانوارها، در اين تحقيق، بر اساس فرم درجه دو منحني لورنز

و سپس با جايگذاري در روابط رياضي مشخص، شاخص هاي فقر  ضرايب رگرسيوني تابع مذكور برآورد شده

.و كشش شاخص فقر نسبت به رشد درآمد، محاسبه مي گردد

تاcوa،bضرايب بع درجه دو منحني لورنز از معادله زير با استفاده از تكنيك رگرسيون برآورد مي در

.گردد

3-422log(1 ) ( ) log(1 ) ( )L a P L b P c P L− = − + − + −

و:Lكه در آن . توزيع نسبي تراكمي جمعيت خانوارها مي باشد:Pتوزيع نسبي تراكمي مخارج خانوارها

و. بر اساس معادله فوق، براي هريك از فعاليت هاي اقتصادي، رگرسيوني جداگانه تخمين زده مي شود

هر گروه فعاليت به جز آخرين گروه خانواري در هر فعاليتPوLهمچنين از تمامي اطالعات مربوط به

با. استفاده مي شود مي باشد كه لگاريتم)1،1(به دليل اينكه ارزش گروه اخر خانوار در هر فعاليت برابر

و يا برابر2Rو. براي آنها بي معني حاصل مي شود مي تمام رگرسيون هاي برآورد شده نزديك با واحد

.باشد

فرم هاي رياضي شاخص فقر حاصل از فرم درجه دو براي منحني لورنز كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار

.گرفته است، در جدول زير خالصه شده است

1.General Quadratic Form 
2 . Beta 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دو.5-3جدول  شاخص فقر بر اساس منحني لورنز در فرم درجه

پارامترها)GQ(فرم درجه دو عمومي منحني لورنز

L(P)معادله منحني لورنز
12 2 21( ) ( )

2
L P bP e mP nP e = − + + + +  

1 1

0

( , , ) (1 )
k

r sB k r s P P dP− −= −∫

)H(شاخص نسبت فقر
12 21 2 2( )(( ) )

2
z zH n r b b m

m µ µ
− = − + + + − 

 

( 1)e a b c= − + + +

2 4m b a= −

)PG(شكاف فقر

( ) ( )PG H L H
z
µ= −

2 4n be c= −

1
2 2 2( 4 )r n me= −

)FGT(مربع شكاف فقر

2 1

2

12( ) ( ) ( ) (( ) ln( ))
16 1

H srFGT PG H aH bL H
z H s
µ  −= − − + − − 

1
( )

2
r ns
m
−=

2
( )

2
r ns
m
+= −

 Gaurav Datt(1998): ماخذ

با توجه به تعريف عمومي كشش، مشتق نسبي شاخص هاي مورد نظر نسبت به ميانگين درآمد، كشش فقر

شاخص اندازه گيري فقر باشد، مشتقHبطور ساده اگر. را بدست مي دهد)µ(نسبت به ميانگين درآمد

:مرتبه اول آن نسبت به ميانگين درآمد جامعه كه متاثر از رشد مي باشد، بصورت زير تعريف مي گردد

3-432. ( )
H z

L Hµ µ
∂ =

′′∂

:و مشتق دوم آن عبارتند از

3-441( )
. ( )

L H
f zµ

′′ =

كشش شاخص فقر نسبت افراد فقير نسبت به ميانگين با توجه به دو معادله اخير، رابطه زير براي محاسبه

:قابل استخراج است)Hη(درآمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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3-45

( ). 0H
H zf z

H H
µη

µ
∂= = −
∂

≺

اي(نسبتي از جامعه را شامل ميشود كه درآمدي  f(z)كه درآن اگر شاخص. داردzكمتر يا برابر) هزينه

و خط فقر در نظر گرفته شود :شكاف درآمدي بصورت ساده بصورت شكاف ميانگين درآمد فقرا

3-46

( )zPG
z

µ∗−=

در)∗µ(به منظور بدست آوردن كشش درآمدي آن ابتدا الزم است كه ميزان تغيير در ميانگين درآمد فقرا

مي.نتيجه افزايش ميانگين كل درآمد جامعه تعيين شود براي اين منظور با توجه به تعريف منحني لورنز

:توان نوشت

3-47( ) HL H µ
µ

∗

=

ي زير حاصل مي گردد :تغييرات ميانگين درآمد گروه فقير در اثر رشد درآمد از رابطه

3-48
( )

H
zµ µ µ η

µ µ µ

∗ ∗ ∗∂ −= +
∂

و48-3و44-3در نظر گرفتن معادالت مشخص است كه اولين عبارت سمت راست در معادله فوق، مثبت

لذا نمي توان تاثير قطعي رشد ميانگين درآمد جامعه را بر ميانگين درآمد فقرا. عبارت دوم آن منفي است

اگر در نتيجه رشد اقتصادي، هيچ فرد فقيري نتواند از درآمد باالتر از خط فقر برخوردار گردد،. نمود تعيين

. چنين تاثيري با استفاده از عبارت اول قابل تشخيص است. ميانگين درآمد فقرا افزايش خواهد يافت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زيرا. درآمد افراد فقير خواهد داشتاما انتقال افراد فقير از زير خط فقر به باالي آن، تاثيرمنفي بر ميانگين

چنين نتيجه اي با استفاده از عبارت1.چنين افرادي نسبت به ساير فقرا از سطح درآمدي باالتر برخوردارند

.به دست مي آيد48-3دوم در معادله 

و تعريف شاخص شكاف درآمدي، كشش آن نسبت به ميانگين درآمد46-3و48-3با درنظر گرفتن روابط

: عبارت خواهد بود از

3-49
(1 ) 0PG
z H
z

µη
µ

∗

∗

− −= −
−

≺

كاهش، هموارهجامعهميانگين درآمد) كاهش(اين رابطه مبين آن است كه نسبت شكاف فقر با افزايش

.مي يابد) افزايش(

و توربك قابل نتيجه گيري ي كشش شاخص فقر فوستر، گرير به همين ترتيب رابطه زير را براي محاسبه

:است

3-50
2

2(1 )FGT
PG
p

η = −

روابط محاسباتي مشتق مرتبه اول شاخص هاي مورد استفاده در برآورد كشش ها در فرم درجه دو منحني

.لورنز در جدول زير ارائه شده است

)1386(پروين.1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دوي مشتقات مرتبه.6-3جدول و دوم منحني لورنز درجه  اول

)GQ(فرم درجه دو عمومي منحني لورنز

( )L P′

1
2 2 2(2 )( )( )

2 4
b mP n m nP eL P

−
+ + +′ = − − 

( )L P′′

3
2 2 2 2( )( )

8
r mP nP eL P

−
+ +′′ =

 Gaurav Datt(1998): ماخذ

و تعريف كشش، روابط خالصه شده در جدول زير جهت برآورد كشش با توجه به مشتقات توابع لورنز

.شاخص فقر نسبت به رشد درآمد بكاربرده شده است

 كشش شاخص هاي فقر نسبت به ميانگين رشد درآمد.7-3جدول

نسبت به ميانگين رشد درآمدشاخص

 نسبت افراد فقير
( )
z

HL Hµ
−

′′
 

1 شكاف فقر H
P G

−

و توربك  فوستر، گرير
2

2 (1 )PG
p

−

 Gaurav Datt(1998): ماخذ

و جمع بنديي خالصه)3-8  مطالب

مطالب ارائه شده در اين بخش، مكانيسم استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي در تحليل تغييرات ناشي از

بطور خالصه، از آنجا كه تغييرات فقر ناشي از دو دسته. اقتصادي بر فقر را تعيين نمودسياست هاي كالن 

و تغييرات توزيعي؛ شاخص هاي فقري كه خاصيت اين تفكيك پذيري. تغييرات مي باشد تغييرات درآمدي

.را داشته باشد، كاربرد مي يابند

و كشش هاي است كه از طري FGTكاربردي ترين شاخص ها، شاخص هاي گروه ق كشش هاي درآمدي

.توزيعي، دو دسته تغييرات را جدا مي سازند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و اندازه گيري آن ها مستلزم انتخاب توابع آماري مناسب براي الگوي توزيع مالحظه تغييرات توزيعي

و فرم هاي عمومي  درآمدي جامعه است كه در اين رابطه، بهترين آن ها يعني فرم هاي درجه توزيع بتا

.و نحوه ارتباط آن ها با شاخص هاي فقر بيان گرديدتشريح 

از آنجا كه تجزيه شاخص هاي فقر از طريق مفاهيم كشش امكان پذير مي گردد، پيوند اين شاخص ها با

.تغييرات متغيرهاي كالن اقتصادي، بايد شرايط سازگاري فراهم گردد

ف زاينده قيمت ثابت، از ميل نهايي به مصرف در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي بر مبناي رويكرد ضرايب

لذا جهت استخراج ميل نهايي به مصرف. به جاي ميل متوسط به مصرف خانوارها استفاده مي نمايد

به همين دليل اين رويكرد در مقايسه با رويكرد ضرايب. خانوارها، نيازمند كشش درآمدي خانوارها مي باشد

.ري را داردفزاينده حسابداري انعطاف پذيري بيشت

ي اين قسمت فصل بعدي اين رساله ضمن معرفي پايه هاي آماري به كاربرد تكنيك هاي شرح داده شده

براي برآورد تغييرات شاخص فقر ناشي از اعمال سياست اقتصادي در فعاليت هاي مورد نظر اقتصاد ايران 

.مي پردازد
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:فصل چهارم
ها پایه های آماری،یافته

 نتایجو تحلیل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه)4-1

و چگونگي سازماندهي آن ها در ماتريس حسابداري اجتماعي به،اين فصل ضمن ارائه پايه هاي آماري

و تحليل رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت و فرضيه هاي تحقيق، منظور بررسي ، متناسب با سواالت

براي اين منظور. گرفته استمورد بررسي قرار تاثيرپذيري شاخص هاي فقر ناشي از اعمال سياست اقتصادي

:مطالب اين فصل در دو بخش سازماندهي مي گردد

و تحليل نتايج مربوط به ماتريس حسابداري اجتماعي)1  پايه هاي آماري، يافته ها
و تحليل نتايج مربوط به شاخص هاي فقر)2  پايه هاي آماري، يافته ها

و)4-2  تحليل نتايج مربوط به ماتريس حسابداري اجتماعيپايه هاي آماري، يافته ها

ي شاخص و داده هاي مورد نياز در اين پژوهش به منظور محاسبه و گروه فقر هاي آمارها فوستر، گرير

از،توربك بر مبناي ماتريس حسابداري اجتماعي در اقتصاد ايران ماتريس حسابداري اجتماعي: عبارت است

و درآمد خانوادها در سال، هزي1385به هنگام شده سال  و مسكن 1385نه مركز آمار، سرشماري نفوس

و1385سال  و متناسب با بخش هاي اقتصادي 1385اطالعات كشش هاي مصرفي خانوارها در سال، آمار

و كه در اين تحقيق، متناسب با بخش هاي اقتصادي 1385در سال شاخص هاي فقر اطالعات كشش آمار

.شده است برآورد دوم منحني لورنز بر مبناي تابع درجه

و نحوه)4-2-1  1385سازماندهي آن ها در ماتريس حسابداري اجتماعي سالي پايه هاي آماري

و به قيمت 1385ماتريس حسابداري اجتماعي به هنگام شده سال ايران داراي واحد پولي ميليارد ريال

ابعاد. مي باشد ISICاستفاده براي فعاليت هاي اقتصاديدر اين ماتريس، طبقه بندي مورد. باشد جاري مي

تكنولوژي بخش فرض بخش در بخش با بخشي به صورت28�28ستانده-حساب توليد در جدول داده 

دراست كه متناسب با  و اطالعات موجود از كشش هاي مصرفي 1385سال آمار بودجه خانوارها و آمار
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كر خانوارها، و ابعاد اين حساب به حساب توليد را تجميع در ماتريس حسابداري بخشي14�14ده

.اجتماعي تبديل شده است

سازگاري بخش هاي اين جدول با طبقه بندي كاالهاي مصرفي،بخشي14جدول انتخاب مهمترين دليل

:بخش اقتصادي به شرح زير در نظر گرفته شده اند14.مي باشد1385خانوارها در سال 

و شيالتكشاورزي، شكار،-1  جنگلداري
 استخراج معدن-2
 ساختوصنعت-3
و گاز-4  تامين آب، برق
 ساختمان-5
و خانگي-6 و كاالهاي شخصي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري  عمده فروشي
و رستوران-7  هتل
و ارتباطات-8  حمل ونقل، انبارداري
 واسطه گري هاي مالي-9
و كار-10 و فعاليت هاي كسب  مستغالت، اجاره
و تامين اجتماعي اجبارياداره امور-11  عمومي، دفاع
 آموزش-12
و مددكاري اجتماعي-13  بهداشت
و شخصي-14  ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

ي رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت ي حاضر به منظور محاسبه ماتريس حسابداري الگوي،در مطالعه

مي 1385اجتماعي بهنگام شده سال  باشد، مورد ايران كه به صورت بخش در بخش با تكنولوژي بخش

الزم به ذكر است ماتريس مذكور در پايان نامه كارشناسي ارشد محمد مهدي كيايي.گيرد استفاده قرار مي
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و تدوين، RASها توسط روش ه. شده است تهيه نگام شده، مبناي محاسبات در اين كه اين ماتريس به

.رساله قرار گرفته است

بهمي،ستانده روش هاي متعددي وجود دارد كه از رايج ترين آنها- به منظور بروز رساني جدول داده توان

ها. اشاره كرد"تعديل شده RAS"و"RAS"دو روش  جدول دقيق،اين دو روش نسبت به ساير روش

و با خطاي كمتري  . را ارائه مي كنندتر

تحت اين.استفاده شده است"RAS" بروز رساني از روش جهتدر پايان نامه محمد مهدي كيايي ها

شرايط انتظار مي رود كه متغيرهاي كالن مستخرج از اين نوع جداول با متغير هاي كالن حساب هاي ملي 

و هماهنگي الزم را داشته باشد در. سازگاري مورد جداول آماري با حساب هاي ملي كمتر چنين سازگاري

و متغيرهاي حساب مصداق پيدا مي و امكان مغايرت هاي جزئي بين متغيرهاي كالن جداول آماري كند

.تحت اين شرايط، متغيرهاي كالن در جداول آماري مالك سنجش قرار مي گيرند. هاي ملي مي رود

ي ماتريس حسابداري اجتماع)4-2-2  1385ي به هنگام شده سال فرآيند محاسبه

ي ماتريس حسابداري اجتماعي :به شرح ذيل مي باشد 1385سال به هنگام شده(SAM)فرآيند محاسبه

مركز 1380ستانده سال-برمبناي جدول داده 1385ستانده سال-به هنگام كردن جدول داده-1

و حساب هاي ملي سال  .مركزآمار ايران 1385آمار ايران

ي-2 و واردات سال محاسبه از 1385ارزش افزوده هريك از بخش هاي اقتصادي كشور با استفاده

و پايه هاي آماري ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1385آمارهاي كالن سال  مركز آمار ايران

).1380براساس وزن دهي به آن ها برمبناي مقادير سال(1380

، حساب 1385ستانده سال-جدول داده برمبناي 1385تهيه ماتريس حسابداري اجتماعي سال-3

و درآمد 1385، واردات سال 1385مركز آمار، ارزش افزوده سال 1385هاي ملي سال ، هزينه
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و پرداخت هاي عوامل 1385خانوارها در سال و بعضي از آمارهاي مربوط به دريافتي ها مركز آمار

و نهادها از دنياي خارج بانك مركزي .توليد

ما-4 .1385تريس حسابداري اجتماعي سال تراز كردن

 1385بنابراين جدول سال. مي باشد 1380آخرين جدول آماري موجود براي اقتصاد ايران مربوط به سال

بدين.بهنگام شده استمركز آمار ايران 1385حساب هاي ملي سالو 1380جداول آماري سال بر مبناي

و 1380نده سال ستا- شرح با استفاده از اين روش، جدول داده  - در نهايت جدول داده را بروز رساني كرده

.بدست آمده است 1385ستانده سال

 1385ماتريس حسابداري اجتماعي سال)4-2-3

، با آمارهاي كالن مانند عرضه كل، تقاضاي كل، 1385ماتريس حسابداري اجتماعي به هنگام شده سال

و ارزش مركز آمار ايران كامال سازگاري 1385افزوده حساب هاي ملي سال تقاضاي نهايي، صادرات، واردات

.دارد

مي 1385، ماتريس حسابداري اجتماعي كالن سال1-4جدول ماتريس مذكور. دهد اقتصاد ايران را نشان

و. تشكيل شده است،از پنج حساب كه در واقع حساب هاي اصلي يك جامعه به شمار مي آيند سطرها

كل(س مذكور به ترتيب اقالم ورودي ستون هاي ماتري يا(و اقالم خروجي) درآمدها يا تقاضاي هزينه ها

مي) عرضه كل .دهد هر حساب را نشان

و مازاد عملياتي: حساب عوامل توليد به سه زير حساب ) درآمد سرمايه(درآمد نيروي كار، درآمد مختلط

و دولت تقسيم گرديده است:حساب نهادها نيز به سه زير حساب.گروه بندي شده است .خانوارها، شركت ها

كل(به ترتيب اقالم ورودي1سطر وستون و يا تقاضاي كل(و اقالم خروجي) درآمدها و يا عرضه ) هزينه ها

مي 4272567در سطر يك مشاهده مي گردد؛ تقاضاي كل اقتصاد به ارزش. را بيان مي كنند ميليارد ريال
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مصرف واسطه بين) درصد تقاضاي كل اقتصاد30(ميليارد ريال 1290357اد، از تقاضاي كل اقتص. باشد

. تقاضاي نهايي است) درصد70(ميليارد ريال باقي مانده 2982210). 1.1درايه(بخشي مي گردد 

و) درصد تقاضاي نهايي38(ميليارد ريال 1134981از كل تقاضاي نهايي توسط گروه هاي اقتصادي

را) درصد كل تقاضاي نهايي11(ميليارد ريال 355758،)1.3-1درايه(ا مصرف مي گردد اجتماعي خانواره

و) درصد كل تقاضاي نهايي24(ميليارد ريال 735496).1.4درايه(دولت مصرف مي كند به صورت كاالها

 ). 1.5درايه(خدمات توسط توليد كنندگان داخلي به خارج از مرزهاي كشور صادر مي گردد 

ح به) كل عرضه(ساب مذكور، ساختار هزينه ستون و يا پرداخت هاي آن ها را بخش هاي مختلف اقتصادي

و دنياي خارج نشان مي دهد)نيروي كار وسرمايه(توليد كنندگان، عوامل توليد  از كل هزينه.، دولت

(درصد كل هزينه30(ميليارد ريال 1290357ميليارد ريال، 4272567 نه واسطه سهم هزي) 1.1درايه)

به صورت ارزش افزوده به عوامل توليد) درصد كل هزينه56(ميليارد ريال 2388948. حساب توليد است

و سرمايه( .پرداخت مي شود) نيروي كار

و اجتماعي نيروي كار 2388948از ميليارد 443500ميليارد ريال ارزش افزوده، سهم گروه هاي اقتصادي

(هدرصد كل ارزش افزود19(ريال  81(ميليارد ريال باقي مانده ارزش افزوده 1945450و)2-1،1درايه)

، سهم هر يك واحدكه به ازاي اين نسبت ها نشان مي دهد. سهم سرمايه است) درصد كل ارزش افزوده

و واحد19عوامل توليدي نيروي كار -مي اين ارقام نشان. است سهم عوامل توليدي سرمايه واحد81است

و كاراندوز است يعني توليد كنندگان در فرآيند توليد خود به نسبت دهند كه اقتصاد ايران اساسا سرمايه بر

.قابل مالحظه اي از سرمايه استفاده مي كند، تا نيروي كار

كه1-4 با توجه به جدول در) درصد از كل ارزش افزوده33(ميليارد ريال 785875مشاهده مي گردد

مازاد عملياتي بدون(باقي مانده ارزش افزوده).2-1،2درايه(مختلط تشكيل مي دهد اقتصاد ايران را درآمد

با) درآمد سرمايه كه 1159575برابر درصد كل ارزش افزوده ناخالص در اقتصاد48ميليارد ريال مي باشد

(2-1،3درايه(ايران را نشان مي دهد  ط توليد ميليارد ريال خالص ماليات هايي است كه توس) 7909).

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



١٠٤ 

و واردكنندگان به نهادها كه) صدم درصد كل عرضه2حدود منفي(پرداخت مي كنند) دولت(كنندگان

).3-1،3درايه(عالمت منفي بدين معناست كه سوبسيد پرداختي دولت بيش از ماليات دريافتي بوده است

ا) درصد كل هزينه توليد14(ميليارد ريال 601171 و خدماتي ست كه توليد كنندگان جهت واردات كاالها

).5،1درايه(تامين نيازهاي توليدي خود به دنياي خارج پرداخت ميكنند 

و و درآمد سرمايه: ستون حساب عوامل توليد به سه زير حساب سطر مازاد(درآمد نيروي كار، درآمد مختلط

. تفكيك شده است) عملياتي بدون درآمد مختلط

و ستون زير حساب درآمد نير و اقالم خروجي گروه هاي مختلف سطر وي كار به ترتيب اقالم ورودي

و اجتماعي نيروي كار را بيان مي كنند كه. اقتصادي يكي از محاسن ماتريس حسابداري اجتماعي اين است

به مي و رنگ پوست زير حساب مذكور را توان بر مبناي معيارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قومي

م .مكن طبقه بندي نمودتفصيلي ترين شكل

با 1385دهد كه كل درآمد نيروي كار در سال سطر مذكور نشان مي مي 549541برابر ميليارد ريال

قسمت اول درآمدهايي است كه نيروي كار به صورت. اين درآمد از دو قسمت تشكيل شده است. باشد

رقم. ميليارد ريال مي باشد 443500جبران خدمات از فعاليت هاي توليدي دريافت مي كنند كه برابر با 

).2-1،1درايه(درصد كل درآمد نيروي كار را تشكيل مي دهد81مذكور 

دريافتي هاي آن دسته از شاغلين مقيمي كه در واحدهاي(قسمت دوم درآمد هايي است كه عوامل توليد

 29517مذكور برابر با رقم. از دنياي خارج دريافت مي كنند) توليدي غير مقيم مشغول به كار هستند

ستون زير حساب مذكور).1-5،2درايه(است) 1385درصد كل درآمد نيروي كار در سال5(ميليارد ريال

از. اقالم خروجي را بيان ميكند ميليارد 486915ميليارد ريال درآمد نيروي كار، 549541به عنوان نمونه

از(ريال  ).3-2،1-1درايه(، يعني خانوارها تخصيص مي يابد به مالكان اصلي نيروي كار) درصد89بيش

از(ميليارد ريال 62626باقي مانده دريافتي هاي آن دسته از شاغلين) درصد كل درآمد نيروي كار1كمتر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و بدين ترتيب در سطر حساب دنياي غيرمقيمي است كه در واحدهاي توليدي مقيم مشغول به كار هستند

).2،5-1 درايه(خارج منظور مي شود 

و نحوه تخصيص آن را آشكار مي كند به. سطر وستون زير حساب درآمد مختلط به ترتيب جمع درآمد

-2درايه(ميليارد ريال درآمد مختلط، تماما به خانوارها اختصاص مي يابد 891200عنوان نمونه از مجموع

ميليارد 977724به ارزش)د مختلطمازاد عملياتي بدون درآم(حال آنكه از مجموع درآمد سرمايه).2،1-3

ها)جمع سطري زير حساب مازاد عملياتي حساب عوامل توليد(ريال،  ، به هر سه نهاد يعني خانوارها، شركت

(و دولت اختصاص داده شده است به عنوان نمونه از ). ستون زير حساب مازاد عملياتي حساب عوامل توليد.

 439976به خانوارها،) درصد كل مازاد عملياتي42(ارد ريال ميلي 410644ميليارد ريال، 977724كل 

و) درصد كل مازاد عملياتي45(ميليارد ريال درصد كل مازاد13(ميليارد ريال 127104به شركت ها

).3-3و2-3،3-2و2-3،3-1و2-3درايه(به دولت اختصاص داده شده است) عملياتي

و عبارت در اين مورد مازاد عملياتي مربوط به از است خانوارها تنها مربوط به بخش مستغالت مي باشد

بنابراين آنچه كه در بخش مستغالت به عنوان مازاد عملياتي. اجاره احتسابي واحد هاي مسكوني شخصي

.آمده بود، كال به عنوان مازاد عملياتي دريافتي به خانوارها منظور شده است

و(، حساب نهادها، اشارهدر جدول مورد شركت ها،3-2خانوارها،3-1: به سه زير حساب)3ستون سطر

و ستون هاي مربوط به هريك از زير حساب هاي مذكور به ترتيب. دولت تفكيك شده است3-3 سطرها

و هزينه هاي نهادهاي جامعه را نشان مي دهند . درآمدها

و اجتماعي خانوارها را آشكار مي كنند3-1سطر وستون و هزينه گروه هاي اقتصادي . به ترتيب درآمدها

درصد كل درآمد71رقم مذكور. ميليارد ريال مي باشد 1818001برابر 1385درآمد خانوارها در سال

. نهادهاي داخلي جامعه را تشكيل مي دهد

و سوم از حساب: است درآمد خانوارها از سه منبع تشكيل شده اول از حساب توليد، دوم از حساب نهادها

از. دنياي خارج به)3-1و2-1درايه(درآمد نيروي كار: درآمد خانوارها از حساب عوامل توليد عبارت است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و ستون(، از درآمد مختلط)درصد كل درآمد نهادها30(ميليارد ريال 548746ارزش و2-2تقاطع سطر

ار)1-3 و(و از مازاد عملياتي) درصد كل درآمد خانوارها36(ميليارد ريال 655085زش به تقاطع سطر

).درصد كل درآمد خانوارها26(ميليارد ريال 483844به ارزش)3-1و2-3ستون 

و ستون(خانوارها: درآمد خانوارها از حساب نهادها، عبارت است از به ارزش)3-1و3-1تقاطع سطر

رقم مذكور اساسا انتقاالت جاري بين ). درصد كل درآمد خانوارها1حدود(ارد ريال ميلي 21445

و روستايي سال  و درآمد خانوارهاي شهري مركز آمار ايران 1385خانوارهاست كه بر مبناي آمارگيري هزينه

از. محاسبه شده است ح: اقالم در برگيرنده رقم مذكور عبارتند اوي رفتگر، خدمات غير مستمر بگير خانگي

و فروش وسايل نقليه شخصي و هزينه هاي داللي براي خريد و زكات . برف روب، شيشه پاك كن، خمس

و ستون(از شركت ها ) درصد كل درآمد خانوارها3(ميليارد ريال 64417به ارزش)3-1و3-2تقاطع سطر

و خانوارهاست از اقالم تشكيل. رقم مذكور نيز انتقاالت جاري بين شركت ها : دهنده رقم مذكور عبارت است

و ساير مزاياي و سود سهام، بازنشستگي ها و غير دولتي هداياي نقدي پرداخت شده به موسسات دولتي

.تامين اجتماعي

و ستون(از دولت درصد از كل درآمد2حدود(ميليارد ريال 43937به ارزش)3-1و3-3تقاطع سطر

ازاقالم تشكيل دهنده ). خانوارها و انواع كمك هاي اجتماعي:ي آن عبارتند . كمك هاي بالعوض اظطراري

و ستون( از حساب دنياي خارج ميليارد ريال كه شامل هدايايي است 5267به ارزش)3-1و5تقاطع سطر

. كه توسط خانوارهاي ايراني از دنياي خارج دريافت كرده اند

مصرف نهايي:، اقالم هزينه هاي خانوارها را نشان مي دهد كه از چهار جز تشكيل شده است3-1ستون

و خدمات خانوارها به ارزش  62رقم مذكور).3-1و1تقاطع سطر وستون(ميليارد ريال 1134981كاالها

م. درصد كل هزينه خانوارها را تشكيل مي دهد و اين رقم در واقع پرداخت گروه هاي ختلف اقتصادي

.خانوارها به حساب توليد مي باشداجتماعي 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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پرداخت هاي جاري خانوارها به خانوارها به صورت: پرداخت هاي جاري خانوارها به حساب نهادها، مانند

و ستون(ميليارد ريال 21445انتقاالت جاري به ارزش  1پرداخت هاي مذكور).3-1و3-1تقاطع سطر

 116پرداخت هاي جاري خانوارها به شركت ها به ارزش. وارها را تشكيل مي دهددرصد كل هزينه خان

و ستون(ميليارد ريال از).3-2و3-1تقاطع سطر سود: اقالم تشكيل دهنده پرداخت هاي مذكور عبارتند

و ساير مزاياي تامين اجتماعي و پرداخت هاي بيمه .وام هاي رهني، بازنشستگي ها

كه 32891ها به دولت به ارزش پرداخت هاي خانوار درصد كل هزينه درآمد خانوار2ميليارد ريال مي باشد

و ستون(مي باشد  به 613).3-3و3-1تقاطع سطر ميليارد ريال هم خانوارهاي ايراني به صورت هدايا

خانوارها به بنابراين آنچه از كل هزينه خانوارها باقي مي ماند، پس انداز. خارج از كشور ارسال مي كنند

كل35رقم مذكور. ميليارد ريال است كه در حساب انباشت سرمايه منظور مي گردد 627936ارزش  درصد

و ستون(هزينه خانوارها را تشكيل مي دهد  ).4و3-1تقاطع سطر

و. دومين زير حساب، حساب نهادها، حساب شركت هاست سطر وستون زير حساب مذكور، اقالم ورودي

، جمع درآمد شركت ها به ارزش)3-2سطر(سطر زير حساب مذكور.ي آن را مشخص مي كننداقالم خروج

 518404درصد كل درآمد شركت ها يعني97ميليارد ريال را نشان مي دهد، ار رقم مذكور، 534189

 درصد باقي مانده، درآمد3. مربوط به مازاد عملياتي است)3-2و2-3تقاطع سطر وستون(ميليارد ريال

و دولت دريافت مي كنند هاي ناشي از انتقاالت جاري است كه شركت ها به ترتيب از خانوارها، شركت ها

و ستون(ميليارد ريال 116از: كه شامل اين موارد هستند ميليارد ريال 12985و)3-2و3-1تقاطع سطر

و ستون( و ستون(ميليارد ريال 2684و)3-2و3-2تقاطع سطر ،3-2ستون).3-2و3-3تقاطع سطر

.نحوه اقالم هزينه شركت ها را آشكار مي كند

و بنابراين، آنچه در ساختار بر مبناي اصول نظام حسابداري، شركت ها همانند خانوارها مصرف نهايي ندارند

و پس انداز آن ها مي  هزينه آن ها منظور مي گردند، پرداخت هاي جاري شركت ها به نهادهاي جامعه

ميليارد ريال 64417در اين مورد ارقام ستون مورد بررسي نشان مي دهد كه از كل هزينه شركت ها،.باشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و ستون( و)3-1و3-2تقاطع سطر ميليارد ريال انتقاالت جاري 12985به خانوارها پرداخت مي كنند

و  وس(ميليارد ريال پرداخت شركت ها به دولت است 41553بين شركت ها و)3-2و3-2تون تقاطع سطر

و ستون( (3-3و3-2تقاطع سطر و ستون ). پس از كسر مجموع پرداخت هاي)3-3و3-2تقاطع سطر

جاري شركت ها به نهادهاي جامعه، از كل هزينه شركت ها، آنچه باقي مي ماند، پس انداز شركت ها مي 

تقاطع(ميليارد ريال است 415233رقم مذكور برابر. باشد كه در حساب انباشت سرمايه منظور مي گردد

).4و3-2سطر وستون 

و هزينه اي دولت تشكيل مي دهند كه سطر وستون -3سومين زير حساب، حساب نهادها را اقالم درآمدي

به ارزش 1385جمع درآمد هاي جاري دولت را در سال3-3در سطر. منظور شده است3جدول3

و واردات به ارزش. ميليارد ريال نشان مي دهد 228163 ( ميليارد ريال-7909خالص ماليات هاي بر توليد

و ستون منفي بودن آن بدين معناست كه سوبسيد پرداختي دولت بيشتر از ماليات)3-3و1تقاطع سطر

تشكيل 1385درصد كل درآمد هاي جاري دولت را در سال3رقم مذكور منفي. هاي دريافتي اش مي باشد

. مي دهد

و ستون(ميليارد ريال 149761 آن)3-3و2-3تقاطع سطر 65درآمد هاي مازاد عملياتي است؛ سهم

را) درصد كل درآمد دولت38(ميليارد ريال 86310. مي باشد 1385درصد كل درآمد هاي دولت درسال

و ساير انتقاالت جاري يليارد ريال،م 32891پرداخت هاي خانوارها به دولت به ارزش(ماليات هاي مستقيم

و(ميليارد ريال، 41553پرداخت هاي شركت ها به دولت به ارزش).3-3و3-1سطر وستون( سطر

و ستون(ميليارد ريال،17و پرداخت هاي دولت به دولت به ارزش)3-3و3-2ستون )3-3و3-3سطر

و در نهايت . از دنياي خارج است) درصد كل درآمد هاي دولت5(ميليارد ريال 11849تشكيل مي دهند

ميليارد ريال هزينه دولت، 228163از مجموع. اقالم هزينه اي دولت را آشكار مي كند3-3ستون

و خدمات مي شود 355758 از. ميليارد ريال توسط دولت هزينه كاال كل 100رقم مذكور بيش درصد

و ستون( هزينه دولت مي باشد كه اين امر سبب شده پس انداز دولت منفي شود ).1و3-3سطر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و ستون(ميليارد ريال 43937پرداخت هاي جاري دولت به خانوارها، به ارزش ، پرداخت)3-1و3-3سطر

و ستون(ميليارد ريال 2684هاي جاري دولت به شركت ها به ارزش . تشكيل مي دهد)3-2و3-3سطر

كل. استميليارد ريال نيز پرداخت هاي دولت به دنياي خارج 11527 پس از كسر اقالم هزينه فوق از

.ميليارد ريال است- 185760هزينه دولت، آنچه باقي مي ماند پس انداز دولت به ارزش 

و ستون به عنوان.و سرمايه گذاري را نشان مي دهد) پس انداز(به ترتيب حساب انباشت3جدول4سطر

با 1385نمونه، پس انداز ناخالص ملي در سال  ميليارد ريال 627936. ميليارد ريال مي باشد 880923 برابر

).4و3-1سطر وستون(توسط خانوارها پس انداز مي گردد) درصد كل پس انداز ناخالص ملي71(

و سهم پس انداز) درصد كل پس انداز ناخالص ملي47(ميليارد ريال 415233 سهم پس انداز شركت ها؛

ميليارد ريال، وام 23514باقي مانده حساب پس انداز يعني. صد استدر21دولت در كل پس انداز، منفي 

.خالص از دنياي خارج است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ها ورودي جمع
حساب

خارج دنياي
انباشت حساب

گذاري( )سرمايه

نهادها مصرف توليدحساب عوامل حساب

توليد وروديحساب اقالم

خروجي اقالم

هادولت خانوارهاشركت
مازاد
عملياتي

درآمد
مختلط

درآمد
كار نيروي

543-32-31-33-22-21-21

توليد4272567735496755954355758113498112903571 حساب

كار549541295175200241-2 نيروي درآمد

يد
تول

ل 
وام
ب ع

سا
ح

 

مختلط8912008912002-2 درآمد

عملياتي9777249777243-2 مازاد

خانوارها18180015274393764417214454106448912004869151-3

دها
نها

ف 
صر
ب م

سا
ح

 

ها5341892684129851164399762-3 شركت

دولت3-3)7909(22816311849174155332891127104

انباشت4152336279364)185760(88092423514 انداز(حساب )پس

خارج80090612497011527613626266011715 دنياي حساب

ها1106219580090688092422816353418918180019777248912005495414272567 خروجي جمع

سال.۱-۴جدول اجتماع& ریال(۱۳۸۵ماتریسحسابداری )میلیارد

پایه:ماخذ ها۱۳۸۵جدول یکیایی نامه پایان از
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و ضرايب فزاينده قيمت ثابت)4-2-4 ي ضرايب فزاينده حسابداري  محاسبه

همانطور كه قبال اشاره گرديد، رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت در مقايسه با رويكرد ضرايب فزاينده

و توزيع درآمد همراه با انعطاف حسابداري، تصوير واقع بينانه تري در تحليل هاي  و اجتماعي رشد اقتصادي

بدين منظور در اين قسمت، از نتايج حاصله رويكرد ضرايب فزاينده حسابداري،. پذيري بيشتر ارائه مي دهد

و سپس بر اساس اطالعات مربوط به كشش هاي  ميل متوسط به مصرف خانوارها استخراج مي شود

خ انوارها محاسبه مي شود تا بدين ترتيب بتوان رويكرد ضرايب فزاينده قيمت درآمدي، ميل نهايي به مصرف

و تحليل  ي شاخص هاي فقر ي فرآيند محاسباتي مربوط به محاسبه و در ادامه ثابت را محاسبه كرده

و ي اعمال سياست هاي كالن اقتصادي، پرداخت موضوع فقر .فقرزدايي در نتيجه

 حسابداريرويكرد ضرايب فزاينده)4-2-4-1

دالت بر اساس رويكرد ضرايب فزاينده حسابداري به منظور تحليل هاي اقتصادي، الزم است كه قسمت مبا

اكنون ضرايب مذكور. زا به يك ماتريس ميل متوسط به هزينه تبديل گرددواسطه اي بين حساب هاي درون

و به كل حساب هزينه بدست مي آيدNكه از تقسيم هر يك از عناصر ماتريس  را محاسبه مي كنيم

:را بدست مي آوريمBماتريس 
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-مي13Bبا توجه به اين امر كه تفاوت اساسي دو رويكرد ضرايب فزاينده حسابداري وقيمت ثابت در درايه

) بجز دولت(باشد، جدول مربوط به اين درايه يا به عبارتي ماتريس ضرايب متوسط هزينه يا مصرف نهادها

. در زير به نمايش درآمده است

و اجتماعي خانوار، بطور متوسط چه درصدي از ميل متوسط به مصرف بدين معناست كه يك گروه اقتصادي

د، به عنوان مثال براساس جدول زير، يك گروه اقتصادي درآمد خود را مصرف كاال يا خدمات خاصي مي كن
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درصد از درآمد خود را بطور متوسط هزينه بخش اول يعني5و اجتماعي خانوار شهري در ايران حدود

و ماهيگيري مي كند .كشاورزي، شكار، جنگلداري

و روستايي در سال.2-4جدول  1385ميل متوسط به مصرف خانوارهاي شهري

روستاييشهرياقتصاديفعاليت

و شيالت 1055/0198/0كشاورزي، شكار، جنگلداري

20001/00004/0استخراج معدن

3017/0048/0ساختوصنعت

و گاز 4002/0007/0تامين آب، برق

50004/00003/0ساختمان

و و كاالهاي شخصي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري عمده فروشي
 خانگي

6067/0183/0

و رستوران 7012/0019/0هتل

و ارتباطات 8046/0079/0 حمل ونقل، انبارداري

9009/0019/0 واسطه گري هاي مالي

و كار و فعاليت هاي كسب 10137/0119/0مستغالت، اجاره

و تامين اجتماعي اجباري 11002/0003/0اداره امور عمومي، دفاع

12005/0005/0آموزش

و مددكاري اجتماعي 130003/0001/0بهداشت

و شخصي 14009/0024/0ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

%04/5%59/2ميل متوسط به مصرفميانگين ساده

 محاسبات تحقيق: ماخذ

:بر اساس جدول فوق مي توان به اين نكات اشاره كرد

از- و خدمات(بخش كلي اقتصاد4مشاهده مي شود كه ) كه عبارتند از كشاورزي، معادن، صنايع

به. مي باشد كشاورزيو سپس خدماتبيشترين ميل متوسط به مصرف خانوارهاي شهري از بخش

و فعاليت هاي يعني بخش دهمبخش اقتصادي، بخش14عنوان مثال از اين مستغالت، اجاره

و كار و. درصد مي باشد كه بسيار قابل توجه است13اي ميل متوسط به مصرفي معادل، داركسب

.مي باشد كه نزديك به صفر است استخراج معدنكمترين ميل متوسط به مصرف از بخش
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و ساخت، خدماتبخش هاي كشاورزي،،در مورد خانوارهاي روستايي- استخراجو در نهايت صنعت

ميل متوسط به مصرف. تا چهارم ميل متوسط به مصرف هستندبه ترتيب در رتبه هاي اول معدن

و ماهيگيري به تنهايي حدود  درصد مي باشد كه بسيار قابل20بخش كشاورزي، شكار، جنگلداري

و در مقابل ميل متوسط به مصرف بخش استخراج معادن، نزديك به صفر است . توجه است

بزرگتر از ميانگين ميل متوسط%04/5با مقدار ميانگين ميل متوسط به مصرف خانوارهاي روستايي-

.مي باشد%59/2به مصرف خانوارهاي شهري با مقدار

و مددكاري اجتماعي در- و بهداشت ميزان مبادالت واسطه اي بخش استخراج معدن، ساختمان

به همين. بسيار ناچيز مي باشد 1385جدول پايه مربوط به ماتريس حسابداري اجتماعي در سال 

و نزديك به صفر مي  دليل، حاصل نسبت اين مبادالت به هزينه كل هر بخش اقتصادي، كوچك

.شود

دري فرآيند محاسبه)4-2-4-2 و اجتماعي خانوارها كشش هاي مصرفي گروه هاي اقتصادي

 1385سال 

نهايي به ميل"همانطور كه قبال اشاره گرديد، براي بررسي رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت نياز به

و اجتماعي خانوارها مي باشد كه آن را مي توان با استفاده از كشش درآمدي"مصرف  گروه هاي اقتصادي

و اجتماعي خانوار ها محاسبه نمود اما مرحله مهم اين فرآيند، محاسبه كشش درآمدي. گروه هاي اقتصادي

و اجتماعي خانوارها مي باشد كه با بهره گيري  و اقتصاد گروه هاي اقتصادي از روش هاي اقتصاد سنجي

.خرد قابل محاسبه مي باشند

و آمار واطالعات آن از پايان نامه كارشناسي ارشد در اين رساله، كشش هاي مصرفي خانوارها محاسبه نشده

ي مزبور، اطالعات كشش درآمدي خانوارها طبق.محمد مهدي كيايي ها استفاده شده است در پايان نامه

نتايج كاربرد اين روش جهت برآورد كشش.، بدست آمده اند"مخارج خطي توسعه يافته سيستم"روش 

و روستايي در جدول  .ارائه شده است)3-4(درآمدي بخش هاي مختلف براي خانوارهاي شهري
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و حداقل معيشت خانوار( روش سيستم مخارج خطي توسعه يافته داراي دو مزيت) در تخمين تابع تقاضا

و درآمد مي باشدا: عمده است آن. ولين مزيت آن خطي بودن تقاضا نسبت به متغيرهاي قيمت مزيت دوم

كاال به كار گيريم، تنهاnبه عبارتي چنانچه ما دستگاه را براي. كاهش تعداد پارامتر هاي مورد برآورد است

ك. پارامتر را برآورد نماييم(2n-1)بايد معادله منفردnه شامل در حالي كه اگر ما يك دستگاه خطي عادي

.پارامتر است(n2+2n)كاال تخمين بزنيم، اين دستگاه به طور معمول دارايnباشد براي 

مزيت. يكي ديگر از مزاياي مهم اين سيستم، اين است كه تفسير پارامترهاي اين سيستم بسيار ساده است

كاالها كار مي كنيم، اگرچه سيستم چهار اين سيستم به اين صورت است كه وقتي با گروه هاي كلي شده 

و مكمل بودن كاالها را در بر ندارد ولي مي تواند تقريب خوبي  مخارج خطي، محدوديت كشش هاي قيمتي

و شهرت اصلي آن كاربري بودن آن است. از واقعيت باشد .اما بزرگ ترين مزيت سيستم مخارج خطي

است كه به ما اجازه مي دهد، يك سيستم يك مدل ساده(ELES)سيستم مخارج خطي توسعه يافته

و بر اساس تئوري تقاضاي استاندارد بدست آوريم . تقاضا را طبق شرايط تئوري

و روستايي ارائه شده است :بر اساس جدول ذيل، نتايج كشش درآمدي خانوارهاي شهري

كه- در، كشش درآمدي انتظار مي رودبر اساس چهار بخش كلي اقتصاد، همانطور خانوارهاي شهري

بخش خدمات داراي باالترين ميزان است، بدين معنا كه تقاضاي خدمات خانوارهاي شهري نسبت 

و با تغيير درآمد به سرعت واكنش نشان مي . دهند به تغيير درآمد حساسيت بسيار بااليي دارد

و ن نهايتابخش هاي صنعت، كشاورزي سبت به معادن به ترتيب در رتبه هاي بعدي حساسيت

.واكنش نشان مي دهنديدرآمداتتغيير

همانند خانوارهاي شهري، خانوارهاي روستايي نيز داراي بيشترين كشش درآمدي در بخش خدمات-

و رتبه ساير بخش ها نيز مانند خانوارهاي شهري مي باشد با. هستند تفاوت خانوارهاي روستايي

كلي اقتصاد مي باشد، بدين ترتيب كه كال بخش4شهري درميزان كشش درآمدي هر كدام از اين 
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بيشتر از كشش درآمدي روستاييبخش اصلي اقتصاد، كشش درآمدي خانوارهاي4در هر

.مي باشد شهريخانوارهاي 

مي ذيلجدول- دهد كه كشش درآمدي تقاضاي خانوارهاي شهري در مورد بخش هاي نشان

و بي كشش مي  و صنعت كمتر از واحد و زير بخش.باشدكشاورزي، معادن اما در بخش خدمات

از اينرو تغييرات درآمد؛دهاي آن مشاهده مي كنيم كه اين كشش درآمدي بزرگتر از واحد مي باش

.خانوارها، در اين بخش ها بيشتر منعكس مي شود

در اين مورد، كشش. در مورد خانوارهاي روستايي نيز تاحدودي نتايجي مشابه مشاهده مي كنيم-

ت و بي درآمدي و معادن كمتر از واحد قاضاي خانوارهاي روستايي در مورد بخش هاي كشاورزي

.در مورد صنايع نيز تقريبا بي كشش هستند. كشش مي باشد

از- و مددكاري اجتماعي، بيشتر كشش درآمدي تقاضاي خانوارهاي روستايي در بخش بهداشت

درآمد، تقاضاي خانوارهاي روستايي از به اين معني كه در اثر تغيير. خانوارهاي شهري مي باشد

و درمان بيشتر از خانوارهاي شهري مي باشد كه ناشي از قرار گرفتن مصرف. خدمات بهداشت

.كنندگان روستايي در سطوح پايين درآمدي نسبت به خانوارهاي شهري مي باشد

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



١١٦ 

و روستايي در سال.3-4جدول  1385كشش هاي درآمدي خانوارهاي شهري

روستاييشهريفعاليت اقتصادي

و شيالت 1725/0615/0كشاورزي، شكار، جنگلداري

2627/0057/0استخراج معدن

3783/0933/0ساختوصنعت

و گاز 4627/0057/0تامين آب، برق

5627/0057/0 ساختمان

و كاالهاي شخصي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري عمده فروشي
 وخانگي

6128/0206/1

و رستوران 7121/1729/0هتل

و ارتباطات 8114/1186/1حمل ونقل، انبارداري

9128/0206/1واسطه گري هاي مالي

و كار و فعاليت هاي كسب 10627/0057/0مستغالت، اجاره

و تامين اجتماعي اجباري 11128/0206/1اداره امور عمومي، دفاع

12121/1729/0آموزش

و مددكاري اجتماعي 13996/1679/2بهداشت

و شخصي 14121/1729/0ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

ي كارشناسي ارشد:ماخذ ها پايان نامه )1389(محمد مهدي كيايي

 رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت)4-2-4-3

 به جاي ضرايب متوسط ميل به مصرف در رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت،،همانطور كه قبال اشاره شد

و اجتماعي خانوارها)هزينه( از ضرايب نهايي ميل به مصرف، با توجه به كشش هاي،گروه هاي اقتصادي

1.ميگيردمورد استفاده قرار،درآمدي آنها

ي ميل نهايي به مصرف براي كاالي جهت بهامiمحاسبه كه، با توجه گروه) هزينه(كشش درآمد اين نكته

به ميل)hiMEP(امiام برابر است با نسبت ميل نهايي هزينه كااليiهاي مختلف خانوارها براي كاالي 

كشش درآمدي(hieyبا معلوم بودن لذا.در نظر گرفته شده است)hiAEP(نهايي متوسط هزينه همان كاال 

 
)1382(بانويي وعسگري.1

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



١١٧ 

و اجتماعي خانوارهاي ،)ميل متوسط هزينه(hiAEPو همچنين)امiام را در كاالهايhگروه هاي اقتصادي

hi.با توجه به رابطه hi hiMEP ey AEP=ميل نهايي به مصرف حاصل مي گردد ،.

مي دانيم، ميل همانطور كه مي .دهد نهايي به مخارج تغييرات بسيار كوچك را نسبت به تغيير درآمد نمايش

و و اجتماعي خانوارهاي شهري همچنين تفاوت قائل شدن ميان كشش هاي درآمدي گروه هاي اقتصادي

روستايي نيز در افزايش دقت بررسي تغيير در الگوي مصرف خانوارها در هنگام تغيير در توزيع درآمد بسيار 

كه. وثر استم طبيعي است كه رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت با داشتن اين دو مزيت قادر خواهد بود

.را نمايش دهد تصوير واقعي تري از توزيع درآمد نهادي جامعه

و روستايي نتايج :به شرح ذيل مي باشدحاصل از ميل نهايي به مصرف خانوارهاي شهري

اص- و خدمات(لي اقتصاد مشاهده مي شود كه از بخش هاي ) كه عبارتند از كشاورزي، معادن، صنايع

با.مي باشد خدماتبيشترين ميل نهايي به مصرف خانوارهاي شهري از بخش بدين معناست كه

نسبت به ساير بخش ها بيشتر مصرف خانوارهاي شهري از زير بخش هاي خدمات، تغيير درآمد، 

مي، كشاورزييي به مصرف بترتيب متعلق به رتبه هاي بعدي ميل نها. خواهد كردتغيير  صنعت

.ميل نهايي به مصرف در بخش استخراج معادن نزديك به صفر مي باشد. باشد

تا صنعت، خدمات، كشاورزيدر مورد خانوارهاي روستايي بخش هاي- ، بترتيب در رتبه هاي اول

و روستايي در ميزان ميل. ميل نهايي به مصرف هستند سوم تفاوت قابل توجه خانوارهاي شهري

.نهايي به مصرف آن ها مي باشد

با بررسي ميانگين ميل نهايي به مخارج مشاهده مي شود كه ميانگين ميل نهايي به مصرف-

با%66/1خانوارهاي شهري با مقدار  كوچكتر از ميانگين ميل نهايي به مصرف خانوارهاي روستايي

بخشي از اين مسئله مي تواند مربوط به بزرگ تر بودن بعد خانوارهاي. مي باشد%95/3مقدار 

.روستايي درمقايسه با خانوارهاي شهري باشد

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



١١٨ 

كه- در برخي از با مقايسه جدول ميل نهايي به مصرف با جدول ميل متوسط به مصرف در مي يابيم

و در برخي موارد بر عكس، اما  موارد ميل متوسط به مصرف بزرگتر از ميل نهايي به مصرف بوده

و هم خانوارهاي روستايي از ميانگين ميل  ميانگين ميل نهايي به مصرف هم خانوارهاي شهري

.متوسط به مصرف آن ها كمتر مي باشد

 1385و روستايي در سال خانوارهاي شهري ميل نهايي به مصرف.4-4جدول

روستاييشهريفعاليت اقتصادي

و شيالت 1040/0122/0كشاورزي، شكار، جنگلداري

20001/00002/0استخراج معدن

و ساخت 3013/0045/0صنعت

و گاز 4001/00004/0تامين آب، برق

50003/00002/0 ساختمان

و خرده فروشي، تعمير وسايل و كاالهاي شخصيعمده فروشي نقليه موتوري
 وخانگي

6009/0221/0

و رستوران 7014/0014/0هتل

و ارتباطات 8051/0094/0حمل ونقل، انبارداري

9001/0023/0واسطه گري هاي مالي

و كار و فعاليت هاي كسب 10086/0007/0مستغالت، اجاره

و تامين اجتماعي 110002/0003/0اجبارياداره امور عمومي، دفاع

12006/0004/0آموزش

و مددكاري اجتماعي 13001/0003/0بهداشت

و شخصي 14010/0017/0ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

%95/3%66/1به مصرفنهاييميلميانگين ساده

 محاسبات تحقيق: ماخذ

خانوارهاي برتوزيع درآمد1اثرات حاصل از شوك تقاضاي نهايي،رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت بردكار با

و شركت ها ارقام جدول نشان مي دهند كه سياست هاي. بررسي شده است5-4درجدول شهري، روستايي

و گسترش بخش هاي مختلف اقتصادي  در اينجا تزريق يك ميليارد ريال در متغيرهاي كالن(توسعه

 
.منظور از شوك تقاضاي نهايي، افزايش يك واحد مخارج مصرفي دولت مي باشد.1

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



١١٩ 

و غير مستقيم چه ميزان منجر به افزايش) مصرفي دولت سياستي يعني افزايش در مخارج بطور مستقيم

و اجتماعي خانوارها بر اساس رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت خواهد شد . درآمد گروه هاي اقتصادي

نتايج كلي اعمال سياست افزايش مخارج مصرفي دولت، در چارچوب ضرايب فزاينده قيمت ثابت بر درآمد

د ها(ولت نهادها بجز و شركت مي) خانوارهاي شهري، روستايي :توان چنين خالصه نمود را

كه. سهم شركت ها در بخش هايي كه سودآوري بيشتري دارند، باالتر است- بطوريكه سه بخش اولي

استخراج(2بخش: بيشترين ميزان سودآوري شركت ها از آنها حاصل مي شود بترتيب عبارتند از

و فعاليت هاي كسب وكار(10و بخش) آب، برق وگازتامين(4، بخش)معادن ).مستغالت، اجاره

. افزايش درآمد مربوط به زير بخش هاي خدمات مي باشد اثر در ميان خانوارهاي شهري، بيشترين-

و(6بطوري كه بخش ) شامل عمده فروشي، خرده فروشي  8.69) آموزش(12درصد، بخش 8.71...

و بخش و مددكا(13درصد در بخش. درصد افزايش درآمد داشته اند 8.53) ري اجتماعي بهداشت

و(6روستايي بطور مشابه بيشترين افزايش درآمد، مربوط به بخش ) عمده فروشي، خرده فروشي ...

و سپس بخش 11.24حدود  درصد افزايش 9.36) كشاورزي، شكار وجنگلداري وشيالت(1درصد

و آمو. درآمد داشته اند زش در مقايسه با بخش كشاورزي، از نظر نيروي كار زير بخش هاي خدمات

و با مهارت باالتري را در بر ميگيرد لذا تاثير شوك تقاضاي نهايي بر افزايش درآمد. تخصصي تر

.نهادها در اين فعاليت هاي اقتصادي نسبت به فعاليت كشاورزي بيشتر خواهد بود

و(6بخش- ) عمده فروشي، خرده فروشي هاي مورد بررسي نسبت به در ميان خانوار...

درصد افزايش درآمد بيشتري را به همراه3، حدود)كشاورزي، شكار وجنگلداري وشيالت(1بخش

و فعاليت نيروي كار با مهارت. داشته است به عبارت ديگر به دليل بهره وري پايين بخش كشاورزي

در اين بخش، در مقايسه با پايين در اين بخش منجر گرديده كه افزايش درآمد ناشي از شوك وارده 

.ساير بخش ها كمتر باشد

76از كل افزايش درآمد خانوارها، درآمد خانوارهاي شهري در رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت،-

درصد كل درآمد ايجاد24درآمد خانوارهاي روستايي فقطو. درصد كل درآمد را نشان مي دهد

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



١٢٠ 

رو.شده را تشكيل مي دهد يكرد ضرايب فزاينده حسابداري، درآمد خانوارهاي در حالي كه در

را31درصد كل افزايش درآمد، در خانوارهاي روستايي فقط69شهري  درصد از افزايش درآمد

.نشان مي دهد

ي انعطاف پذيري رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت در مقايسه با رويكرد اين نتيجه نشان دهنده

و. باشدضرايب فزاينده حسابداري مي  به عبارت ديگر با بكارگيري ميل نهايي به مصرف خانوارها

كشش درآمدي آن ها، ميزان رفاه اقتصادي خانوارهاي شهري در مقايسه با خانوارهاي روستايي را 

و گسترش. بهتر نمايان مي سازد  از سوي ديگر، شكاف درآمدي ناشي از سياست هاي توسعه

در تقاضاي نهايي .ميان خانوارهاي شهري بيشتر از خانوارهاي روستايي مي باشد در كليه بخش ها،

يك واحد مصرف دولت بر درآمد نهادها در سال.5-4جدول در رويكرد ضرايب فزاينده قيمت 1385اثر افزايش
)ميليارد ريال(ثابت

شركت هاخانوارروستاييخانوارشهري فعاليت اقتصادي
كل نهادها بجز

 دولت

و شيالتكشاورزي، شكار،  1.120 0.116 0.287 10.717جنگلداري

 1.105 0.473 0.107 20.525استخراج معدن

 0.659 0.156 0.121 30.382ساختوصنعت

و گاز  1.129 0.353 0.151 40.625تامين آب، برق

 1.017 0.225 0.177 50.615ساختمان

و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه عمده فروشي
و و خانگي موتوري  كاالهاي شخصي

60.848 0.345 0.145 1.339 

و رستوران  1.048 0.167 0.240 70.642هتل

و ارتباطات  1.073 0.191 0.232 80.650حمل ونقل، انبارداري

 1.200 0.157 0.219 90.824واسطه گري هاي مالي

و كار و فعاليت هاي كسب  1.211 0.261 0.242 100.707مستغالت، اجاره

و تامين اجتماعي اجباري  1.192 0.151 0.239 110.802اداره امور عمومي، دفاع

 1.181 0.098 0.235 120.847آموزش

و مددكاري اجتماعي  1.198 0.128 0.239 130.831بهداشت

و شخصي  1.159 0.198 0.231 140.730ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

 محاسبات تحقيق: ماخذ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و تحليل نتايج)4-3 به پايه هاي آماري، يافته ها  شاخص هاي فقر مربوط

و درآمد خانوارها در سال)4-3-1  1385پايه هاي آماري مربوط به هزينه

و درآمد خانوارها با پايه هاي آماري درماتريس حسابداري و آمار مربوط به هزينه جهت تطابق داده ها

بو،اجتماعي مربوط به كشش درآمدي خانوارها در فعاليت هاي مشخص شده،ه اطالعات همچنين با توجه

در استضروري  كه اين.فعاليت تجميع گردد14كه ابعاد حساب توليد در ماتريس حسابداري اجتماعي

:فعاليت هاي اقتصادي عبارت است از

و شيالت-1  كشاورزي، شكار، جنگلداري
 استخراج معدن-2
 ساختوصنعت-3
و گازتامين آب، برق-4

 ساختمان-5
و خانگي-6 و كاالهاي شخصي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري  عمده فروشي
و رستوران-7  هتل
و ارتباطات-8  حمل ونقل، انبارداري
 واسطه گري هاي مالي-9
و كار-10 و فعاليت هاي كسب  مستغالت، اجاره
و تامين اجتماعي اجباري-11  اداره امور عمومي، دفاع
 آموزش-12
و مددكار-13 ي اجتماعيبهداشت

و شخصي-14  ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و درآمد خانوارها در سال از 1385از جمله فعاليت هاي تجميع شده در آمار هزينه بخش اول: عبارت است

و جنگلداري با فعاليت شيالت تجميع شده است و. يعني كشاورزي، شكار و فعاليت اول را درآمار هزينه

و شيالت"ان فعاليتدرآمد خانوارها تحت عنو . باشدمي"كشاورزي، شكار، جنگلداري

و: همچنين فعاليت هاي مثل خانوارهاي داراي مستخدم، فعاليت هاي توليدي غيرقابل تفكيك، سازمان ها

و درآمد خانوارها هيات و فعاليت هاي اظهارنشده در فعاليت آخر هزينه ،هاي برون مرزي، دفاتر مركزي

ف"تحت عنوان و شخصيساير در14در مجموع. تجميع شده است"عاليت هاي عمومي، اجتماعي فعاليت را

و درآمد خانوارها به صورت فوق تعريف مي نماييم كه طبقه بندي آنها طبق استانداردهاي فعاليت آمار هزينه

مي ISICهاي  .باشند تك رقمي

و اطالعات مركز آمار ايران در سال حدود، 1385تعداد كل خانوارهاي مورد بررسي در نمونه مربوط به آمار

مي 30910 و 14175كه. باشند خانوار مي 16735خانوار شهري .دهند خانوار روستايي را تشكيل

.باشدمي36/4يو در خانوارهاي روستاي89/3، 1385سال در متوسط بعد خانوار در خانوارهاي شهري

و مسكن سال در  خانوار 17495951، تعداد كل خانوارها در سطح كشور برابر با 1385سرشماري نفوس

و 12401582باشد؛ كه تعداد مي از آمار سرشماري. هستندخانوار روستايي 5094369خانوار شهري

و تعميم دادن داده هاي نمونه به كل سطح كشور و مسكن جهت تطابق مي نفوس شود تا بدين استفاده

و كالن را در ماتريس حسابداري اجتماعي سال  . داشته باشيم 1385ترتيب بتوان تطابق بين داده هاي خرد

.خالصه اي از توضيحات فوق بيان شده است6-4در جدول

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و مسكن سال.6-4جدول و سرشماري نفوس و اطالعات مربوط به بودجه خانوار  1385آمار

خانوار در سرشماريتعداد
و مسكن  نفوس

 متوسط بعد خانوار
تعداد خانوار در نمونه
 مورد بررسي مركز آمار

 30910 4.03 138517495951سال-كل كشور

 14175 3.89 138512401582سال-نقاط شهري

 16735 4.36 51385094369سال-نقاط روستايي

 مركز آمار ايران: ماخذ

و ستون و اطالعات خانوارها بايستي به گونه اي سازماندهي شوند كه بتوان از آنها در ساخت سطر آمار

و. مربوطه در ماتريس حسابداري اجتماعي استفاده نمود بدين منظور ابتدا فعاليت هاي مربوط به آمار هزينه

ها ISICدرآمد خانوارها را با استفاده از كدهاي استاندارد  ي حساب توليد ماتريس با فعاليت ي ناحيه

سپس متوسط هزينه مصرفي يك خانوار را از فعاليت اقتصادي. شده استحسابداري اجتماعي تطابق داده

به) شهري يا روستايي(به اين صورت كه، كل هزينه مصرفي خانوار. شده استمورد نظر محاسبه  نسبت

.به مي گرددتعداد كل خانوارها در فعاليت اقتصادي مورد نظر محاس

، در ساخت سطر وستون مربوطه در ماتريس اطالعات بدست آمده از نمونه گيريبراي آنكه بتوان از

 حسابداري اجتماعي استفاده نمود، گام هاي زير بايد پيموده شود؛

و-1 متوسط هزينه مصرفي يك خانوار در هر فعاليت اقتصادي در تعداد كل خانوارهاي شهري

و مسكن سال 1385براي سال روستايي در سطح كشور طبق آمار مربوط به سرشماري نفوس

مي 1385 در نتيجه جدولي بدست مي آيد كه ارقام آن عبارت است از ميزان مصرف. شود ضرب

.كل خانوارهاي موجود از هر فعاليت اقتصادي

د-2 ر ساير سهم ميزان مصرف فعاليت مورد نظر توسط خانوارهاي موجود درآن از كل مصرف خانوارها

و. فعاليت ها محاسبه مي گردد در نتيجه جدولي بدست مي آيد كه سهم مصرفي خانوارهاي شهري

مي روستايي از هر فعاليت را شامل مي .باشد شود كه مجموع سهم ها معادل يك

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1385از ماتريس حسابداري اجتماعي سال1-3را در ساخت درايه2جدول بدست آمده از مرحله-3

مييعني مصرف و روستايي استفاده و خدمات توسط خانوارهاي شهري براي اين. شود نهايي كاالها

.كار كافي است، سهم هاي حاصل را در ارقام مربوطه در ماتريس حسابداري اجتماعي ضرب شود

و اطالعات مربوط به بودجه خانوار 1385پس از انجام مراحل فوق، ماتريس حسابداري اجتماعي سال با آمار

و روستايي در ناحيه. است شدهسازماندهي 1385سال در از1-3و بردار مربوط به خانوارهاي شهري

و خروجي هاي ماتريس. ماتريس حسابداري اجتماعي، ارقام حاصله جايگزين شده است و كامال ورودي هاي

مي. حسابداري اجتماعي تراز مي باشد فزاينده قيمت توان رويكرد ضرايب حال با داشتن ماتريس مذكور

.ثابت را درآن اجرا نمود

و ميزان در هرفعاليت اقتصادي از كل هزينه خانوارها خانواريك متوسط هزينه مصرفي دو جدول زير،در

.شكاف فقر درآمد خانوارها نسبت به خط فقر معين شده، نشان داده مي شود

ي اين است كه ميزان مخارج مصرفي در واقع متوسط هزينه مصرفي خانوارها در جدول زير بيان كننده

و يا خدمات توليدي در هر گروه از فعاليت ها، به طور متوسط چه ميزان مي باشد به. خانوارها از محصوالت

و گاز، حدود و گاز8عنوان نمونه، در بخش تامين آب، برق درصد هزينه خانوارها صرف قبض هاي آب، برق

.مخارج خانوارها در خريد محصوالت كشاورزي پرداخت مي شوددرصد5و. در مناطق روستايي مي شود

در بخش واسطه گري هاي مالي،و روستايي، متوسط هزينه مصرفي خانوارهاي شهري عليرغم اينكه،

م و در بخش ساختمان، كمترين رقم از . توسط هزينه مصرفي را به خود اختصاص داده اندبيشترين رقم

خ دمات واسطه گري هاي مالي استفاده مي كنند، نسبت به خط فقر نيز شكاف فقر خانوارهايي كه از

و در بخش ساختمان، كمترين مقدار را حاصل نموده اند . بيشترين ميزان

باالبودن اين شكاف، نشان. شكاف فقر خانوارهاي مورد بررسي در بخش آموزش نيز قابل توجه مي باشد

ي درآمدي باالي خانوارها از  ي فاصله خط فقر مي باشد كه گروه هاي فقير زيادي را در خود جاي دهنده

.داده اند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و متوسط هزينه مصرفي طبق نتايج مطرح شده، جهت بهبود نسبي فقر در هر فعاليت، با توجه به شكاف فقر

و تامين آب، برق  خانوارها، بهتر است كه رشد درآمد در بخش هاي آموزش، واسطه گري هاي مالي، بهداشت

.مقايسه با ساير فعاليت ها بيشتر شود تا بدين ترتيب آن ها به خط فقر نزديك تر شوندو گاز در

 1385در سال سهم بخش هاي مختلف در هزينه يك خانوار از كل هزينه مصرفيمتوسط.7-4جدول

روستاييشهريفعاليت اقتصادي

و شيالت %5.53%15.63كشاورزي، شكار، جنگلداري

%6.77%28.29 استخراج معدن

%5.93%35.85ساختوصنعت

و گاز %8.44%48.65 تامين آب، برق

%4.15%54.62 ساختمان

و خانگي و كاالهاي شخصي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري %6.54%66.10 عمده فروشي

و رستوران %5.62%76.51 هتل

و ارتباطات %6.67%85.92 حمل ونقل، انبارداري

%9.97%99.86واسطه گري هاي مالي

و كار و فعاليت هاي كسب %8.01%107.55 مستغالت، اجاره

و تامين اجتماعي اجباري %8.65%118.24 اداره امور عمومي، دفاع

%9.38%128.38آموزش

و مددكاري اجتماعي %9%138.35 بهداشت

و شخصي %5.35%146.04 ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

%100%100جمع كل

و روستايي، مركز آمار ايران-آمار هزينه: ماخذ و محاسبات تحقيق 1385درآمد خانوار شهري

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1385شكاف فقر درآمد خانوارها در هر فعاليت نسبت به خط فقر معين شده در سال.8-4جدول

روستاييشهريفعاليت اقتصادي

و شيالتكشاورزي، شكار، %4%14جنگلداري

%7%29 استخراج معدن

%5%35ساختوصنعت

و گاز %9%410 تامين آب، برق

%2%52 ساختمان

و خانگي و كاالهاي شخصي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري %6%65 عمده فروشي

و رستوران %5%76 هتل

و ارتباطات %6%85 حمل ونقل، انبارداري

%12%912واسطه گري هاي مالي

و كار و فعاليت هاي كسب %9%108 مستغالت، اجاره

و تامين اجتماعي اجباري %10%119 اداره امور عمومي، دفاع

%11%129آموزش

و مددكاري اجتماعي %10%139 بهداشت

و شخصي %4%145 ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

%100%100جمع كل

و روستايي، مركز آمار ايران-آمار هزينه: ماخذ و محاسبات تحقيق 1385درآمد خانوار شهري

و اطالعات بودجه خانوار سال FGT گروه فقر هاي سنجش شاخص)4-3-2  1385بر مبناي آمار

و توربك كه در فصل گذشته گروه فقر هاي براساس توضيحات مربوط به روش شناسي شاخص فوستر، گرير

توانمي به اين ترتيب. انجام گرفت 1385سازماندهي در مورد آمار بودجه خانوارها در سال، مطرح شد

تغييرات ناشي از اعمال يك سياست را از طريق ضرايب فزاينده ماتريس حسابداري اجتماعي بر شاخص فقر 

د ي زير نشان .ادمورد نظر، به شكل رابطه
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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و همراه باPα، حساسيت شاخص iتغييرات در متوسط نشان مي دهد ijS Mcα

طي. ام مي باشدiقسمتي از كل اثرات توزيعي دريافت شده براي فقرا در گروه خانوار حال رابطه فوق را در

و تحليل قرار مي دهيم مراحل زير .مورد سنجش

 تعيين خط فقر)4-3-2-1

و مكان معين1)1998(به عقيده مارتين راواليون خط فقر عبارت است از مخارجي كه يك فرد در يك زمان

افرادي كه به اين سطح رفاه دسترسي ندارند فقير. براي دسترسي به يك سطح حداقل رفاه متحمل مي شود

و كساني كه به اين سطح حداقل رفاه دسترسي دارند غير فقير مي باشند مي. تلقي مي شوند -خط فقر را

و حداقل مخارج براي ادامه حيات تعريف نمودتوان بر اسا اما ادامه حيات خود كامال روشن.س واحد پولي

و خط فقر ارائه شود. نمي باشد . همين ابهام موجب شده است كه تعاريف مختلفي از فقر

و پروتئين مورد نياز بدن تعريف برخي از محققين حداقل معاش براي ادامه حيات را برحسب ميزان انرژي

و مطلق. مي كنند از سوي ديگر، بسته به تعريف مطلق يا نسبي فقر، خط فقر نيز داراي دو مفهوم نسبي

زيرا شاخص هاي. است كه انتخاب هريك از اين دو، در سياست هاي عملي فقرزدايي حائز اهميت مي باشد

اجتماعي كوتاه-تصاديفقر مبتني بر هريك از اين دو مفهوم، حساسيت هاي متفاوتي در مقابل تغييرات اق

و نابرابري درآمدي از خود نشان مي دهند و بلندمدت 2.مدت

بر اساس تعريف، خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدي است كه با توجه به زمينه هاي فرهنگي،

و غيره جامعه مورد بررسي براي تامين حداقل نيازهاي افراد  و(اجتماعي، اقتصادي مانند پوشاك، غذا

3.اين روش تعيين خط فقر را روش نيازهاي اساسي نيز مي گويند. الزم است) سكنم

1 . Ravallion (1998) 
و همكاران.2 )1381(خداداد كاشي
)1371(ابوالفتحي قمي.3
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و يا به شكل يك مرز درآمدي كه درصد) يا ميانگين(خط فقر نسبي يا بصورت درصد معيني درآمد جامعه

ش. معيني از افراد جامعه پايين تر از آن قرار مي گيرند، تعريف مي شود ود انتخاب خط فقر نسبي موجب مي

1. كه همواره در جامعه عده اي از افراد به عنوان فقير معرفي شوند

و درآمد متوسط افراد2)1998(ساهيل در خصوص فقر نسبي اينطور بيان مي كند كه هر قدر هم كل درآمد

. جامعه افزايش يابد، فقر به مفهوم نسبي كلمه، هميشه با ما خواهد بود

ت وزيع درآمد در جامعه حساسيت بيشتري دارد در حاليكه خط فقر مطلق خط فقر نسبي به ميزان نابرابري

و توسعه اقتصادي ي رشد لذا انتخاب خط فقر نسبي به جاي خط فقر. اجتماعي تغيير مي كند-در نتيجه

و نتايج بهتري را ارائه مي دهد 3.مطلق در تحقيقات، از انعطاف پذيري الزم برخوردار بوده

درصدي از ميانگين مخارج خانوارها در به صورت خط فقر برمبناي مفهوم نسبي آن، تعيين در اين مطالعه

در. شده استنظر گرفته  مزيت معيار خط نسبي در اين است كه به طور تلويحي وضعيت كالن اقتصادي نيز

در عين حال اشكال معيار فوق اين است كه هميشه درصدي از جامعه به صورت فقير.نظر گرفته مي شود

.عريف مي شوندت

با. مسئله بعد تعيين درصد ميانگين يا ميانه به عنوان خط فقر است بهبراي اين منظور مطالعات غالب توجه

و50، از صورت گرفته به خانوار) هزينه(درآمد ميانهياو خانوار) هزينه(درآمد درصد ميانگين66يا درصد

 درصد ميانه50خط فقر تعيين شده برمبناي. شده استعنوان معيارهاي تعيين خط فقر ساالنه استفاده

و حداكثر خط فقر درصد ميانگين هزينه خانوارها به ترتيب66و هزينه خانوارها كه.تعريف مي شودحداقل

و روستايي66در اين مطالعه، خط فقر بر اساس .استفاده مي شوددرصد ميانگين هزينه خانوارهاي شهري

فقر طبق تعريف فوق به اين ترتيب عمل نموده؛ ابتدا هزينه سرانه فرد را در تمامي به منظور محاسبه خط

و  و سپس از خانوار وسطي، محدوده اي به اندازه يك درصد باال خانوارها به صورت صعودي مرتب كرده

 
)1371(ابوالفتحي قمي.1

2 . Sawhill (1998) 
و همكاران.3 )1381(خداداد كاشي
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و در آخر، و ميانگين آن را محاسبه مي نماييم ميانگين، درصد اين66پايين خانوار وسطي را انتخاب نموده

ي. معادل تعريف خط فقر در اين پژوهش مي باشد در،برمبناي تعريف فوق برآورد شدهخط فقر نتيجه

و در خانوارهاي روستايي 8460645 خانوارهاي شهري معادل -مي 1385ريال در سال 4781452ريال

.باشد

و برآورد شاخص)4-3-2-2 هاي فقر برآورد كشش شاخص هاي فقر نسبت به رشد درآمد

و توربك)PG(فقر، شكاف)H(سرشمار )FGT(و فوستر، گرير

ي زير نشان داده شده بر مبناي برآورد تابع رگرسيوني تعريف شده مربوط به منحني لورنز كه در رابطه

و روستايي برآورد14برايcوa،bضرايب،است .مي گرددفعاليت اقتصادي در ميان خانوارهاي شهري

2lo g (1 ) ( ) lo g (1 ) ( )L a P L b P c P L− = − + − + − 4-2

و بدين ترتيب سپس نتايج در روابط مشتقات نسبي از تابع مذكور نسبت به ميانگين درآمد، جايگزين شده

و هم كشش شاخص هاي فقر نسبت به ميانگين درآمد ها استخراج FGTوH،PGهم شاخص هاي فقر 

.نتايج برآورد ها مشاهده مي گردد11-4و10-9،4-4در جداول. شده است

كشش شاخص فقر نسبت به رشد درآمد، منفي است يعني طبق تعريف كشش، همراه با افزايش ميانگين

از. درآمد خانوارها، ميزان فقر كاهش مي يابد همچنين شاخص هاي فقري كه نسبت به توزيع درآمد

.، براي كاهش فقر نرخ رشد باالتري را توصيه مي كنندFGT حساسيت بيشتري برخوردارند، نظير شاخص

.به عبارت ديگر گروه هاي فقير تر نسبت به انتقال درآمد حساس تر هستند تا رشد ميانگين درآمدها

 مي شودخانوارهاي شهري مشاهده) بصورت قدر مطلق(بر اساس نتايج حاصله از كشش شاخص هاي فقر

:كه

، بزرگتر از يك FGTوPGشاخص هاي فقر فقر نسبت به ميانگين درآمد براي قدر مطلق كشش-

و. مي باشد كاهش با نرخ باالتر رشد اقتصاديلذا اساسا فقر نسبت به رشد اقتصادي حساس است
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) از جمله توزيع درآمد(به ازاي يك درصد رشد اقتصادي با فرض ثابت بودن ساير شرايط. مي يابد

ي بر مبناي شاخص،افراد زير خط فقر در مناطق شهري)شدت فقر(شكاف فقرمجموع نرمال شده

كاهش% 2.6ميزان شكاف فقر،PGاما بر اساس شاخص فقر. كاهش مي يابد% FGT ،4.4فقر 

، بطور)α(بنابراين اين حساسيت همراه با افزايش حساسيت توابع فقر نسبت به نابرابري. مي يابد

.همگن افزايش مي يابد

كش- نسبت به رشد درآمد، FGTوPGش ترين فعاليت اقتصادي مربوط به شاخص هاي كم

و نابرابري) ساختمان(5مربوط به بخش  مي باشد؛ بدين معني است كه ميزان كاهش شكاف فقر

توزيع درآمد در اثر رشد درآمد خانوارها، نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي، در اين بخش كم تر 

تر. است واسطه(9ين فعاليت اقتصادي در شاخص هاي مذكور، مربوط به بخش هاي اما پر كشش

و گاز(4و بخش) گري هاي مالي .مي باشد) تامين آب، برق

با) ساختمان(5، پر كشش ترين بخش اقتصادي مربوط به بخش)H(در مورد شاخص فقر سرشمار-

با مقدار) ماليواسطه گري هاي(9و كم كشش ترين آن مربوط به بخش427/0مقدار عددي

بنابراين با توجه به شكاف فقر باالي خانوارها در بخش واسطه گري هاي.مي باشد002/0عددي 

مالي، بايستي پرداخت درآمدي به آن ها بيشتر شود يا رشد درآمد بيشتر از واحد باشد تا بدين 

ب. ترتيب خانوارها در اين گروه به خط فقر نزديك تر شوند در حاليكه. هبود يابدو بطور نسبي، فقر

و در اين گروه مي توان فقر را به  درآمد خانوارها در بخش ساختمان به خط فقر نزديك تر مي باشد

يعني تعداد افراد فقير در اين گروه را مي توان با سياست هاي برنامه ريزي. طور مطلق بهبود داد

.شده، كاهش داد

ب- ه توزيع درآمد از حساسيت بيشتري برخوردار نتايج نشان مي دهد شاخص هاي فقري كه نسبت

چرا.، براي كاهش فقر نرخ رشد باالتري را توصيه مي كنند)FGT(هستند، نظير شاخص شدت فقر

.كه بخشي از اثرات رشد درآمد از طريق نابرابري توزيع خنثي مي شود
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ات بخش آموزش كه مجموعه اي از آموزش دولتي، موسسات آموزشي آزاد، خصوصي، موسس-

و غيره مي باشد؛ ي تخصصي بودن مهارت نيروي كار در اين بخش آمادگي كنكور نشان دهنده

را اين بخش. است همانند نتايج مربوط به بخش واسطه گري هاي مالي شايد تعداد فقيران كمتري

آن. طبق شاخص فقر سرشمار نمايان سازد اما شكاف فقر آن ها از خط فقر باالست جهت نزديكي

خط فقر بهتر است پرداخت بيشتري از درآمد به آن ها داده شود تا بدين ترتيب فقر به طور ها به

.نسبي بهبود يابد

 1385نتايج برآورد كشش شاخص هاي فقر نسبت به رشد درآمد، خانوارهاي شهري سال.9-4جدول

 فعاليت اقتصادي
كشش
شاخص
H

كشش
شاخص
PG 

كشش
شاخص
FGT 

و شيالتكشاورزي، شكار، -2.344-1.521- 10.164جنگلداري

-5.025-3.297-20.012استخراج معدن

-3.181-2.075-30.051ساختوصنعت

و گاز -5.616- 3.689-40.009تامين آب، برق

- 1.869-1.207-50.427ساختمان

و كاالهاي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري عمده فروشي
و  خانگي شخصي

60.065 -1.943-2.982-

و رستوران - 3.706-2.423-70.030هتل

و ارتباطات -3.028-1.974- 80.061حمل ونقل، انبارداري

-5.025-3.814-90.002واسطه گري هاي مالي

و كار و فعاليت هاي كسب -5.277- 3.464-100.010مستغالت، اجاره

و -4.485-2.939-110.017تامين اجتماعي اجبارياداره امور عمومي، دفاع

-5.544- 3.642-120.009آموزش

و مددكاري اجتماعي -5.343-3.508-130.010بهداشت

و شخصي - 3.256-2.125-140.047ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

 محاسبات تحقيق: ماخذ

:كه مي شوداز نتايج برآورد شده كشش شاخص هاي فقر نسبت به رشد درآمد خانوارهاي روستايي مشاهده
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به طور مشابه در مناطق روستايي نيز، قدر مطلق كشش فقر نسبت به ميانگين درآمد براي شاخص-

هم لذا.، بزرگتر از يك مي باشدFGTوPGهاي فقر  رش در اين مناطق د اساسا فقر نسبت به

و سريع تر از نرخ رشد اقتصادي كاهش مي يابد به ازاي يك درصد رشد. اقتصادي حساس است

در مناطق شدت شكاف فقر،)از جمله توزيع درآمد(اقتصادي با فرض ثابت بودن ساير شرايط

شكاف،PGاما بر اساس شاخص فقر. كاهش مي يابد% FGT ،3.4روستايي بر مبناي شاخص فقر 

مي%2فقر  به. يابد كاهش بنابراين اين حساسيت همراه با افزايش حساسيت توابع فقر نسبت

.، بطور همگن افزايش مي يابد)α(نابرابريپارامتر 

نسبت به رشد درآمد در ميان FGTكم كشش ترين فعاليت اقتصادي مربوط به شاخص-

پ. خانوارهاي روستايي همانند خانوارهاي شهري، مربوط به بخش ساختمان است ر كشش ترينو

. مربوط به استخراج معدن استPGو هم شاخص FGTفعاليت اقتصادي هم در شاخص

همانطور كه بيان شد، شكاف درآمدي در بخش ساختمان پايين است يعني درآمد خانوارها به خط

در حالي كه شكاف درآمدي در بخش هاي معدن،. اما تعداد فقيران باالست. فقر نزديك تر مي باشد

ي زيادي دارد آموزش و درآمد خانوارها از خط فقر، فاصله .و واسطه گري هاي مالي باال است

و واسطه گري هاي مالي با درآمد بنابراين بهبود فقر به طور نسبي در بخش هاي معدن، آموزش

. بيشتر حاصل مي گردد اما بهبود مطلق فقر را مي توان در بخش ساختمان، حاصل نمود

به در مورد شاخص فقر- سرشمار، پركشش ترين فعاليت اقتصادي همانند خانوارهاي شهري، مربوط

و خروج نيروي. مي باشد254/0بخش ساختمان با مقدار عددي  در بخش ساختمان آزادي ورود

و تعداد گروه هاي فقير نيز قابل توجه مي باشد لذا حساسيت اين گروه نسبت به رشد. كار باالست

. درآمد پراهميت مي باشد

كم كشش ترين فعاليت مربوط به زير بخش هاي خدمات از بر مبناي همان شاخص فقر سرشمار،

و كار(10جمله، بخش  و فعاليت كسب و تامين(11، بخش)مستغالت، اجاره اداره امور عمومي، دفاع

و مددكاري اجتماعي(13و بخش) اجتماعي و همچنين بخش زير بنايي تامين آب، برق) بهداشت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فعاليت هاي مشاوره اي، مهندسي،: زيربخش هاي اين گروه از فعاليت ها شامل.ز مي باشدو گا

و نيروي انتظامي، تامين اجتماعي،  و تبليغات، ترجمه، فعاليت هاي نظامي فعاليت اجاره مسكن

مي. مددكاري مي باشد - تعداد فقيران در اين بخش ها، كم اما شكاف درآمدي آن ها از خط فقر باال

.شدبا

و اجاره شامل زير بخش هاي مثل اجاره مسكن مي باشد اما بخش ساختمان بيشتر- بخش مستغالت

از. ماهيت سرمايه گذاري دارد طبق شاخص فقر سرشمار، تعداد فقيران در بخش ساختمان باالتر

و اجاره است اما شكاف فقر بخش مستغالت در مقايسه با بخش ساختمان بيشتر  بخش مستغالت

.است

و به باالي خط فقر آن ها را بنابراين بهبود مطلق فقر در بخش ساختمان، از تعداد فقيران مي كاهد

و اجاره، از شكاف فقر مي كاهد  انتقال مي دهد در حالي كه با بهبود نسبي فقر در بخش مستغالت

.و خانوارها به خط فقر نزديك تر مي شوند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1385شاخص هاي فقر نسبت به رشد درآمد، خانوارهاي روستايي سال نتايج برآورد كشش.10-4جدول

 فعاليت اقتصادي
كشش
شاخص
H

كشش
شاخص
PG 

كشش
شاخص
FGT 

و شيالت -2.773-1.805-10.085كشاورزي، شكار، جنگلداري

-5.197-3.411-20.011استخراج معدن

-4.520- 2.962- 30.016ساختوصنعت

و -2.822- 1.657-40.001گازتامين آب، برق

-2.109- 1.365-50.254ساختمان

و كاالهاي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري عمده فروشي
و خانگي  شخصي

60.017-2.920-4.456 -

و رستوران -3.978- 2.603-70.024هتل

و ارتباطات -3.819-2.497-80.028حمل ونقل، انبارداري

-3.128-1.566-90.009گري هاي ماليواسطه

و كار و فعاليت هاي كسب -2.933- 1.631-100.001مستغالت، اجاره

و تامين اجتماعي اجباري - 2.996- 1.596-110.001اداره امور عمومي، دفاع

-3.028-1.551-120.009آموزش

و مددكاري اجتماعي -3.199- 1.691-130.001بهداشت

و شخصيساير - 2.868- 1.867-140.075فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

 محاسبات تحقيق: ماخذ

و شاخص شدت فقر: شاخص هاي فقر از جمله،در ادامه ) FGT(شاخص فقر سرشمار، شكاف درآمدي

.، نتايج مربوط به برآورد شاخص هاي فقر نشان داده شده است)11(در جدول. اندازه گيري شده اند

:نتايج برآورد شاخص هاي فقر مربوط به خانوارهاي شهري به اين صورت مي باشد

) ساختمان(5، بخش FGTوH،PGهمانطور كه مشخص است در مورد هر سه شاخص-

و بخش بر. كمترين مقدار را به خود اختصاص داده است) واسطه گري هاي مالي(9بيشترين مقدار

ختمان، تعداد گروه هاي فقير باالست اما در بخش واسطه مبناي شاخص فقر سرشمار، در بخش سا

گري هاي مالي بر اساس شاخص شكاف درآمدي، فاصله درآمد خانوارهاي فقير از خط فقر بيشتر 
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بنابراين جهت بهبود نسبي فقر، درآمد بيشتري بايد به آن ها پرداخت گردد تا خانوارهاي فقير. است

. به خط فقر نزديك تر شوند

ف- و سپس بخش كشاورزي در شاخص قر سرشمار، نشان داده است كه بخش ساختمان در رتبه اول

و بخش  رتبه دوم، در مقايسه با ساير بخش ها، بيشترين تعداد افراد فقير را در كل جمعيت داراست

. واسطه گري هاي مالي كمترين تعداد افراد فقير را در خود جاي داده است

و اندازه آن بين شاخص مذكور نشان مي دهد كه چه نسبتي از افراد زير خط فقر زندگي مي كنند

يك) حالتي كه هيچ تغييري در جامعه وجود نداشته باشد(صفر حالتي كه كليه افراد در جامعه(و

مي) فقير باشند درصد افراد فقير هستند78بنابراين به عنوان مثال در بخش ساختمان. كند تغيير

از شاغلين در اين بخش زير خط فقر درصد14گري هاي مالي حدود حال آنكه در بخش واسطه 

.قرار دارند

35، در بخش ساختمان فقرافراد فقير از خط فقر با توجه به شاخص شكاف درآمديميزان شكاف-

و در بخش واسطه گري هاي مالي البته اشكال شاخص شكاف. درصد مي باشد8/0درصد مي باشد

.رابري درآمدي بين افراد فقير را ناديده مي گيرد، در اين است كه نابفقر

، ميزان فقر در جامعه را به صورت مجموع مربع موزون شده از شكاف فقر افراد فقير FGTشاخص-

به. در نظر مي گيرد باال بودن ميزان اين شاخص، به معني حساسيت باالي شاخص فقر نسبت

كه نابرابري كمتر است، فقر نيز نشان داده به عبارت ديگر، در بخش هايي. تغييرات توزيعي است

و در بخش واسطه گري18شاخص شدت فقر در بخش ساختمان حدود. مي شود هاي مالي درصد

.درصد مي باشد1/0حدود 

درصد خانوارها فقير مي باشند،47كه در بخش آموزش حدود نشان مي دهدشاخص فقر سرشمار،-

و خصوصي، موسسات  اين بخش شامل زيربخش هاي آموزشي اعم از آموزش دولتي، موسسات آزاد

رغم تخصصي بودن نيروي كار در اين بخش، در مقايسه با بنابراين علي. گي كنكور مي باشندآماد
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بي.شكاف فقر قابل توجه استبخش ساختمان كه تخصصي نمي باشند، ميزان ازسوي ديگر،

.كشش بودن شاخص ها در اين بخش به معني لزوم رشد درآمدي باالتر در اين فعاليت ها مي باشد

خ و در مناطق روستايي، سهم باالي بخش كشاورزي بسيار قابل توجه انوارهاي فقير در بخش ساختمان

خد. است و ماتي توليد مي شود كه عمدتا كاربر هستند، به سرمايه در بخش روستايي غير كشاورزي كاالها

و غير قابل تجارتند و خانوارهاي با درآمد. اندكي نياز دارند همچنين بخش ساختمان، شاغلين كم مهارت

لذا سياست هاي اقتصاديي كه موانع رشد توليد در اين بخش ها را كاهش. پايين را در خود جاي داده است

سرمايه گذاري هاي زير بنايي، محدوديت هاي وارداتي كاالهاي بخش كشاورزي،:لبه عنوان مثا(دهد، 

.در مقايسه با ساير بخش ها، كمك بيشتري در كاهش فقر خواهد داشت) بهبود بهره وري نيروي كار

:جزييات مربوط به نتايج برآورد شاخص هاي فقر در ميان خانوارهاي روستايي به اين ترتيب مي باشد

ده نتايج برآورد شاخص هاي فقر در ميان خانوارهاي روستايي، مي توان بيان نمود كه با مشاه-

و(1و سپس بخش) ساختمان(5همانند خانوارهاي شهري، بخش  كشاورزي،شكار، جنگلداري

بنابراين با توجه به سهم باالي خانوارهاي. بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است) شيالت

ك و ساختمان، رونق اين بخش ها، نقش قابل توجه اي در كاهش فقرفقير در بخش هاي  شاورزي

.دارند بصورت مطلق

و بخش) ساختمان(5، بخشFGTوH،PGدر ارتباط با سه شاخص فقر- بيشترين ميزان عددي

قابل اهميت است كه شكاف.كم ترين مقدار را نسبت به ساير بخش ها دارا مي باشند) آموزش(12

.دو بخش، نسبت به خط فقر متفاوت مي باشددرآمدي اين 

. درصد جمعيت در بخش ساختمان فقير مي باشند75طبق نتايج شاخص فقر سرشمار، حدود-

و67حدود .درصد از جمعيت، در بخش آموزش فقير مي باشند29درصد در بخش كشاورزي
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ب- 31خش ساختمان ميزان شكاف افراد فقير از خط فقر با توجه به شاخص شكاف درآمدي، در

ي اول مي باشددرصد كه نسبت به سا ،درصد3در بخش آموزش اين شاخص. ير بخش ها در رتبه

ي آخر در مقايسه با ساير فعاليت هاي اقتصادي، قرار گرفته است .كه در رتبه

كه نابرابري درآمدي در بخش ساختمان نسبت به ساير فعاليت هم مبين آن است FGTشاخص-

ي آخر قرار دارد و در بخش آموزش در رتبه ي اول اين شاخص تابعي از شكاف فقر.ها در رتبه

بنابراين در بخش آموزش شكاف درآمدي گروه هاي فقير از خط فقر باالتر از بخش ساختمان. است

.نيازمند رشد درآمدي باالتر است بهبود نسبي فقر در بخش آموزش. است

 1385شاخص هاي فقر در سال برآوردنتايج.11-4جدول

 فعاليت اقتصادي
 شاخص فقر سرشمار

شاخص شكاف
 درآمدي

شدتشاخص
 (FGT)فقر

روستاييشهريروستاييشهريروستاييشهري

و شيالت  0.101 0.132 0.240 0.286 0.673 10.721كشاورزي، شكار، جنگلداري

 0.031 0.033 0.111 0.116 0.488 20.497استخراج معدن

 0.041 0.080 0.133 0.206 0.529 30.633 ساختوصنعت

و گاز  0.015 0.026 0.068 0.099 0.394 40.465تامين آب، برق

 0.154 0.183 0.317 0.354 0.750 50.781ساختمان

و خرده فروشي، تعمير وسايل عمده فروشي
و خانگي و كاالهاي شخصي  نقليه موتوري

60.652 0.533 0.222 0.136 0.089 0.042 

و رستوران  0.053 0.060 0.157 0.172 0.567 70.588هتل

و ارتباطات  0.057 0.087 0.166 0.218 0.579 80.648حمل ونقل، انبارداري

 0.007 0.001 0.041 0.008 0.311 90.146واسطه گري هاي مالي

و كار و فعاليت هاي كسب  0.012 0.030 0.060 0.108 0.373 100.483 مستغالت، اجاره

و تامين اجتماعي اداره امور عمومي، دفاع
 اجباري

11 0.531 0.342 0.135 0.050 0.042 0.009 

 0.006 0.027 0.036 0.101 0.294 120.469آموزش

و مددكاري اجتماعي  0.018 0.029 0.078 0.106 0.419 130.479بهداشت

و شخصي  0.095 0.076 0.231 0.200 0.664 140.626ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

 محاسبات تحقيق: ماخذ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 برآورد نسبت فقرا از كل فقر)4-3-2-3

فقر سرشمار، شكاف از كل فقر در شاخص هاي فعاليت اقتصاديفقرا در هر گروه نسبتدر اين مرحله،

و توربك و فوستر، گرير طبق تعريف مطرح شده در فصل گذشته از شاخص. محاسبه مي گردد درآمدي

FGTرابطه زير را داشتيم ،:

4-3
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ميi فعاليت بيان كننده سهم فقرا در گروه .باشد ام از كل فقرا

به12-4جدول. شود نشان داده ميisαكه با .دده را نشان ميisαنتايج مربوط

:خانوارهاي شهري به اين صورت مي باشدنتايج برآورد نسبت فقرا از كل فقر در ميان

هر- به FGTوH،PGشاخص فقر3بيشترين نسبت در نسبت به كل فقرا، به ترتيب مربوط

ي اول، بخش) ساختمان(5بخش ي دوم) كشاورزي، شكار، جنگلداري وشيالت(1در رتبه در رتبه

و وسايل خانگي(6و سپس بخش  و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري در) عمده فروشي

ي سوم قرار دارند . رتبه

در) اسطه گري هاي ماليو(9مربوط به بخش فقرا كمترين نسبت- در مورد هر سه شاخص فقر،

خط. مقايسه با ساير فعاليت ها مي باشد علت اصلي آن، باال بودن شكاف درآمدي خانوارها نسبت به

بنابراين شايد تعداد گروه هاي فقير از كل فقيران در اين فعاليت جزيي. فقر تعريف شده مي باشد

.مي باشدباشد اما شكاف درآمدي آن ها باال 

به نتايج نسبت فقرا در هر فعاليت به كل فقرا در ميان خانوارهاي روستايي نيز همانند خانوارهاي شهري

: صورت زير مي باشد
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، بيشترين ميزان از نسبت برآورد شده به ترتيب مربوط به بخش در مورد هر سه شاخص فقر-

و شيالت(1، بخش)ساختمان(5 د) كشاورزي، شكار، جنگلداري ساير فعاليت(14ر آخر بخشو

و شخصي ي مورد بررسي تقريبا. مي باشند) هاي عمومي همچنين قابل اهميت است كه در نمونه

درصد از كل خانوارهاي روستايي يعني نيمي از اين نمونه، به فعاليت كشاورزي، جنگلداري، 57

و زراعت مشغول هستند ست خانوارها در درصد از كل نمونه، شغل سرپر13حدود.ماهيگيري

و تاسيسات ساختماني مي باشد و ساز ساختماني .فعاليت ساخت

-مي) آموزش(12كم ترين نسبت درصد فقر به كل فقرا در مورد هر سه شاخص فقر، مربوط به بخش-

و: قابل ذكر است كه اين بخش شامل. باشد آموزش هاي خصوصي در قالب موسسات آموزشي آزاد

. خصوصي كه موجب شده سهم فقرا كمتر گردد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1385در شاخص هاي فقر مورد بررسي سال از كل فقر فعاليت هاي مختلففقرا در برآورد نسبت.12-4جدول

 فعاليت اقتصادي

درصد فقرا
فقر شاخصدر

 سرشمار

درصد فقرا در
شاخص شكاف

 درآمدي

درصد فقرا در
 شاخص شدت فقر

روستاييشهريروستاييشهريروستاييشهري

و شيالت %15.8%14.7%13.2%12.3%9.7%19.4كشاورزي، شكار، جنگلداري

%4.8%3.7%6.1%5%7.1%26.5استخراج معدن

%6.4%8.9%7.3%8.8%7.6%38.2 ساختوصنعت

و گاز %2.3%2.9%3.7%4.2%5.7%46تامين آب، برق

%24%20.4%14.7%15.2%10.8%510.2ساختمان

و خرده فروشي، تعمير وسايل عمده فروشي
و خانگي و كاالهاي شخصي  نقليه موتوري

68.1%7.7%9.5%7.5%9.9%6.6%

و رستوران %8.3%6.7%8.6%7.4%8.2%77.6هتل

و ارتباطات %8.9%9.7%9.1%9.4%8.4%88.4حمل ونقل، انبارداري

%1.1%0.1%2.2%0.3%4.5%91.9واسطه گري هاي مالي

و كار و فعاليت هاي كسب %1.9%3.4%3.3%4.6%5.4%106.3مستغالت، اجاره

و تامين اجتماعي اداره امور عمومي، دفاع
 اجباري

11 6.9%4.9%5.8%2.7%4.7%1.4%

%0.9%3%2%4.3%4.3%126.1آموزش

و مددكاري اجتماعي %2.8%3.2%4.3%4.5%6.1%136.2بهداشت

و شخصي %14.8%8.5%12.7%8.6%9.6%148.1ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

%100%100%100%100%100%100جمع كل

 محاسبات تحقيق: ماخذ

 ميزان فقرزدايي ناشي از تغيير بودجه جاري دولت در بخش هاي مختلف)4-3-2-4

و متداول ترين سياست اعمال شده، كه در اين مطالعه به كار برده شده است، تغيير بودجه جاري ساده ترين

و: با سياست هاي صحيح از قبيلحال آنكه. دولت است رشد صادرات، رشد سرمايه گذاري، بهره وري توليد

.غيره مي توان نتايج را ارزيابي نمود

به نتايجچنانچه؛شدن بيا1-4ي طبق تعريفي كه در رابطه مربوط به رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت

و نسبت فقر،  شود،ميانگين هزينه خانوارها در هرفعاليت اقتصادي تقسيمبر همراه كشش شاخص هاي فقر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بر تغيير شاخص فقر مورد) افزايش يك واحد بودجه مصرفي دولت(از اعمال سياست اقتصادي اثرات حاصل

نشان داده شده13-4اين نتايج در جدول.فقرزدايي بخش هاي اقتصادي حاصل مي گرددو ميزان نظر

.است

:نتايج مربوط به ميزان فقرزدايي ناشي از تغيير بودجه جاري دولت درخانوارهاي شهري به شرح ذيل است

- به بخش ساختمان، در رتبه به ترتيب مربوط سياست مربوطه،باالترين كاهش فقر ناشي از اعمال-

و شيالتي اول، و خرده بخش كشاورزي، شكار، جنگلداري و بخش عمده فروشي ي دوم در رتبه

ي سوم اين نتيجه متاثر از كشش پذيري شاخص هاي فقر، ميانگين.قرار دارند فروشي در رتبه

و نيز نسبت باالي فقر به كل فقرا در اين بخش ها مي  . باشددرآمدي خانوارها

و خروج نيروي كار به اين دسته از فعاليت ها، بهره وري بخش هاي مذكور، به دليل آزادي در ورود

پايين درآمدي به خصوص در بخش كشاورزي، منجر شده كه تعداد گروه هاي فقير قابل مالحظه 

.باشد

به- 4و بخش) آموزش(12بخش،)واسطه گري هاي مالي(9بخش پايين ترين سهم فقرزدايي مربوط

و گاز( و ميانگين درآمد. مي باشد) تامين آب، برق اين نتايج نيز بر اساس كشش شاخص هاي فقر

. خانوارها حاصل شده است

در اين بخش ها، به اين معني است كه بهبود نسبي فقر در اين FGTحساسيت باالي شاخص

ت شاخص فقر نسبت به تغييرات تغييرا. فعاليت ها تنها از طريق رشد درآمدي باال حاصل مي گردد

ي گروه هاي فقيري است كه درآمدشان از خط فقر تعريف توزيعي در اين بخش ها نشان دهنده

ي زيادي دارد . شده، فاصله

مي- و آموزش بيشتر وابسته به فعاليت هاي خصوصي -فعاليت هاي همچون واسطه گري هاي مالي

و كمتر از درآمدهاي نفتي تاثير پذير از. مي باشند باشند لذا بديهي است كه تاثير پذيري كم تري

ها. بودجه مصرفي دولت داشته باشند در عين حال كشش شاخص هاي فقر در اين دسته از فعاليت

.باال مي باشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و اوگاندا، نتايج مشابهي را با اقتصاد- يافته هاي مربوط به اقتصاد كشورهاي اندونزي، هند، ويتنام

.مذكور سهم باالي از فقرا را در برداشته استبخش كشاورزي در كشورهاي. ايران داشته اند

:نتايج مربوط به ميزان فقرزدايي ناشي از تغيير بودجه جاري دولت در خانوارهاي روستايي به شرح ذيل است

باالترين كاهش فقر ناشي از اعمال سياست مربوطه، در خانوارهاي روستايي همانند خانوارهاي-

و بخش ساختمان مي باشدشهري مربو در.ط به بخش كشاورزي نسبت بااليي از گروه هاي فقير

و كشش شاخص هاي فقر  اين فعاليت ها، پايين بودن مهارت نيروي كار، ميانگين درآمدي خانوارها

در اثر رشد ميانگين درآمدها منجر گرديده كه بهبود مطلق فقر در اين فعاليت ها از تغيير بودجه 

.متاثر باشد جاري دولت

و در بخش7، خانوارهاي روستايي بخش كشاورزي، حدود FGTبر اساس شاخص فقر- درصد

اي شهري همان فعاليت ها، سهم فقرزدايي باالتري درصد، نسبت به خانواره3ساختمان حدود 

و بنابراين خانوارهاي روستايي در مقايسه با خانوارهاي شهري در بررسي موضوع. داشته اند فقر

و اهميت مي باشندفقر .زدايي قابل توجه

و گاز(4بخش- عليرغم) آموزش(12و بخش) واسطه گري هاي مالي(9، بخش)تامين آب، برق

كشش باالي شاخص هاي فقر نسبت به ميانگين درآمدها، از تاثير پذيري كمتري نسبت به بودجه 

ف. جاري دولت برخوردارند قر تعريف شده، در فعاليت هاي شكاف درآمدي گروه هاي فقير از خط

بنابراين رشد درآمدي باالتر مي تواند در بهبود نسبي فقر اين فعاليت ها موثر. مذكور، باال مي باشد

.باشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تاثير پذيري شاخص هاي فقر از سياست افزايش مخارج مصرفي دولت به تفكيك فعاليت هاي.13-4جدول
 1385اقتصادي در سال 

 فعاليت اقتصادي

اهش فقر در شاخص هايك

 شدت فقر شكاف درآمدي فقر سرشمار

روستاييشهريروستاييشهريروستاييشهري

و شيالت %18.7%12.4%16%9.8%20%118.7كشاورزي، شكار، جنگلداري
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و گاز %1%3.7%1.5%05.2≈%40.4تامين آب، برق

%16.6%14.4%12.3%10%51%555.2ساختمان

و خرده فروشي، تعمير وسايل عمده فروشي
و خانگي و كاالهاي شخصي  نقليه موتوري

67.3%3.1%11.1%14.6%12.2%12.4%

و رستوران %11.6%7%12.5%7.4%3.9%72.2هتل

و ارتباطات %9.9%8.8%10.4%8%3.8%85.2حمل ونقل، انبارداري

%0.7%0.1%1.1%0.4%00.5≈9واسطه گري هاي مالي

و كار و فعاليت هاي كسب %1.5%4.9%2.3%6.5%0.1%100.6مستغالت، اجاره

و تامين اجتماعي اجباري %1%6.5%1.7%7.6%0.1%111.2اداره امور عمومي، دفاع

%0.6%5.2%1.1%7.2%0.5%120.6آموزش

و مددكاري اجتماعي %2.1%5.5%2.7%7.4%0.1%130.7بهداشت

و شخصي %15.8%10.3%13.9%9.9%15.2%144.8ساير فعاليت هاي عمومي، اجتماعي

 محاسبات تحقيق: ماخذ

و جمع بندي)4-4 ي مطالب  خالصه

و تحليل داده هاي خرد با الگوي كالن در اين رساله جهت بررسي مسئله اجتماعي فقر بسيار روش تجزيه

بر. قابل اهميت مي باشد به عبارت ديگر كاربرد شاخص هاي فقر به تفكيك فعاليت هاي مختلف اقتصادي

تطابق داده.ه استمبناي يكي از الگوهاي تعادل عمومي يعني ماتريس حسابداري اجتماعي، قابل مالحظ

و كاربرد كشش هاي درآمدي خانوارها  موجب نتايج واقع بينانه تري گرديده هاي خرد با داده هاي كالن

. است
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و تكنيك مورد استفاده، نتايج مربوط به رشد فقرزدا در هريك از فعاليت با توجه به روش شناسي موضوع

و غير مستقيم ناشي از اعمال شوك به عبارت ديگر. هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت اثرات مستقيم

برمبناي رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت در الگوي ماتريس) افزايش مخارج مصرفي دولت(تقاضاي نهايي

و تحليل شد . حسابداري اجتماعي به تفكيك فعاليت هاي مختلف در كاهش فقر تجزيه

در باالترين در ميان،)افزايش مخارج مصرفي دولت(مربوطه كاهش فقر ناشي از اعمال سياست سهم

كشاورزي، شكار،(1خانوارهاي مورد بررسي براساس هر سه شاخص فقر ارائه شده، به ترتيب مربوط به بخش 

و شيالت  اين نتيجه بر مبناي كشش شاخص هاي فقر،. مي باشد)ساختمان(5و بخش)جنگلداري

ف و نسبت باالي . قر به كل فقرا حاصل گرديده استميانگين درآمد خانوارها

و خروجديبهره وري پايين درآم در اين دستهو مهارت پايين نيروي كار نيروي كار به بازار، آزادي در ورود

ها. از فعاليت ها، منجر شده كه تعداد گروه هاي فقير قابل توجه باشد لذا بهبود مطلق فقر در اين بخش

.مخارج مصرفي دولت باشد مي تواند تاثير گذار از تغيير

ها. مي باشد) آموزش(12و بخش) واسطه گري هاي مالي(9سهم مربوط به بخش پايين ترين اين بخش

عليرغم كشش باالي شاخص هاي فقر نسبت به ميانگين درآمدها، تاثير پذيري كمتري را از اعمال سياست 

. لذا رشد درآمدي باالتر در بهبود نسبي فقر موثر است. مربوطه، برخوردار هستند

تصادي بايستي بر اساس نتايج حاصل مي توان پيشنهاد نمود كه براي كاهش فقر در ايران، سياست هاي اق

محدوديت هاي وارداتي كاالهاي بخش: به عنوان نمونه( در راستاي رشد اقتصادي بخش كشاورزي

و قشرهاي كم درآمد را در خود)كشاورزي، بهبود بهره وري نيروي كار باشد، بخشي كه شاغلين كم مهارت

ت ديگر، از تعداد فقيران در به عبار. در اين حالت بهبود فقر بطور مطلق حاصل مي گردد.جاي داده است

اما بهبود نسبي فقر زماني حاصل مي شود كه از شكاف درآمدي خانوارها. بخش هاي مزبور كاسته مي شود

و بخش واسطه گري هاي مالي در بهبود نسبي فقر. نسبت به خط فقر كاسته شود از جمله بخش آموزش

و اهميت مي باشند .قابل توجه
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:فصل پنجم
ی مطا لب، خالصه

و ارائه نتیجه گیری
 پیشنهادات
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 مقدمه)5-1

از تجربيات اقتصاد ايران در زمينه تاثير پذيري فقر از رشد اقتصادي، مبين ساختار اقتصادي است كه متاثر

كه هاي وجود نرخ. درآمد حاصل از منابع نفتي مي باشد تورم باال، افت قدرت خريد، توزيع نابرابر درآمدي

 مطلوبيمتاثر از منابع نفتي است؛ از مهمترين داليلي مي باشد كه منجر گرديده، شاخص هاي فقر تغييرات 

.را در راستاي رشد اقتصادي محقق شده، نشان ندهد

ه و و ميان گروه هاي مختلف جامعه و شناخت عوامل موثر بر فقر در مناطق يام چنين عوامل تشديد كننده

تخفيف دهنده آن، در برنامه هاي فقرزدايي، منجر به سياست گذاري مناسب، جلوگيري از اتالف منابع

ت و بر. توسعه پايدار كشور مي گرددداوم فقر به صورت يك مانع اقتصادي اييكي از جنبه هاي برنامه ريزي

.صادي مي باشدكاهش فقر، مالحظه فقر در چارچوب كالن اقت

است كه مي تواند كالن اقتصادي را نمايان كند؛ اين الگوهاييكاربرد ماتريس حسابداري اجتماعي يكي از

و غير الگو مطالعه با بكارگيري اين و مرتبط ساختن آن با شاخص هاي فقر، مكانيسم اثر گذاري مستقيم

و به عنوان يك تجربه مستقيم سياست هاي كالن اقتصادي بر اين شاخص ها را مد نظ ر قرار مي دهد

واكنش شاخص هاي فقر را به سياست هاي رشد تقاضا محور در بخش هاي اقتصادي را اندازه،كاربردي

.گيري مي نمايد

مي: مطالب اين فصل در سه محور كلي ارائه مي گردد - در ابتدا خالصه اي از مطالب چهار فصل اول بيان

شد سپس در ادامه به بيان. شود و نتايج رساله پرداخته خواهد و در انتها پيشنهاداتي. مهم ترين مشاهدات

.به منظور پژوهش هاي آتي مطرح خواهد شد
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 مطالب رسالهي خالصه)5-2

تدوين ويژگي هاي رشدي كه همراه با كاهش فقر باشد، مطرح گرديدي در زمينه 1960تحقيقات در دهه

اين تجارب نشان مي دهد كه اگر ويژگي هاي گروه هاي. مورد توجه قرار گرفت"رشد فقرزدا"و اصطالح 

. فقير در الگوي رشد در نظر گرفته نشود، لزوما با رشد اقتصاد ملي، فقر كاهش نخواهد يافت

و سوابق موج ي بررسي مسئله فقر،ود تحقيقات ي در زمينه مطالعات مبتني بر بررسي هاي به دو دسته

و مطالعات مبتني بر الگوهاي تعادل عمومي،  ، اثر غالب اين مطالعات. مي شودبندي تقسيمتعادل جزيي

مبتني بر روش هاي اقتصاد در چارچوب مدل هايپذيري شاخص هاي فقر از سياست هاي اقتصادي را

و معموال روابط اقتصادي در قالب تعادل جزيي مورد توجه قرار گرفته بررسي كرده اندمعادله اي سنجي تك 

.است

تصاد اين مطالعه از اين حيث حائز اهميت است كه اوال شاخص فقر را به تفكيك فعاليت هاي مختلف اق

فقر را بر مبناي ثانيا، بر خالف مدل هاي تعادل جزئي كه شاخص هاي. مورد بررسي، محاسبه مي كند

ماتريس حسابداري اجتماعي رويكرد ساختاري الگوي مورد سنجش قرار مي دهند، در1رويكرد آماري به فقر

.مورد توجه قرار مي گيرد2به فقر

و پس از مراد از رويكرد ساختاري به فقر، ميزان اثرات زنجيره اي است كه از بخش هاي واقعي اقتصاد شروع

واثر گذاشتن به تو و توزيع درآمد نهادي، به كاهش .يا افزايش فقر ختم مي گردد زيع درآمد عوامل توليدي

و سياست هاي توسعه اعمالكداميك از بخش هاي اقتصادي با نتايج اين مطالعه در پاسخ به اين سوال كه،

در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي، سهم بخش هاي مختلف اقتصادي تقاضاي نهايي گسترش

. نشان داده مي شود بيشتري را در كاهش فقر دارد؟

1 . Statistical Approach to Poverty 
2 . Structural Approach to Poverty 

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



١٤٨ 

و از ارزش افزوده كمتري با توجه به اينكه بخش كشاورزي به عنوان بخش اوليه در اقتصاد مي باشد

به همين دليل، بهره وري درآمد پايين مي باشد، به عالوه سهم بيشتري از فقرا را در برگرفته. برخوردار است

.را دركاهش فقر دارد بيشتريبخش كشاورزي سهم له به اين ترتيب است كه لذا فرض اين رسا. است

و مفهوم رشد فقرزدا و مباني نظري مرتبط با ماتريس حسابداري اجتماعي، فقر در فصل دوم، ارائه پيشينه

و نحوه شكل گيري نظام حسابداري در قالب نظام حسابداري. مد نظر قرار گرفت  بدين منظور ابتدا به تعريف

و مفهوم فقر مطرح گرديد. ميانه پرداخته شد و فقر در ادبيات توسعه .در ادامه به اهميت مقوله توزيع درآمد

و پيش نيازهاي اساسي آن در اقتصاد توسعه مطرح شد . سپس مباني نظري در ارتباط با تعريف رشد فقرزدا

و رويكردهاي ماترياين فصل آن بود كه نشان داده شود، الگوي هدف از بيان مطالب س حسابداري اجتماعي

د .اراي پشتوانه نظري در اقتصاد استآن در ارتباط با مساله فقر

و غير مستقيم و تحليل عوامل مستقيم و تجزيه در فصل سوم، روش شناسي ماتريس حسابداري اجتماعي

م. تاثير گذار بر شاخص فقر ارائه گرديد و بخصوص هدف از اين فصل آشنايي هرچه بيشتر با اين اتريس

به رويكردضرايب فزاينده قيمت ثابت به عنوان يك  و شناسايي بخش كليدي تحليلي مناسب براي تعيين

و استراتژي هاي مناسب در رشد فقرزدا عنوان شد؛ چرا كه اين رويكرد همانگونه كه  منظور اتخاذ سياست ها

و دقيق است .بحث شد، رويكردي جامع

و به منظور معرفي جامع تر رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي

: كاربرد آن به صورت رويكرد ساختاري به فقر، مطالب اين فصل نيز بدين صورت ارائه شد

سپس به تفكيك پنج حساب اصلي. ابتدا ساختار يك ماتريس حسابداري اجتماعي متعارف شرح داده شد

شد جامعه بر اساس معيارها و.و واحدهاي مشخص آماري پرداخته و شناسايي حساب هاي درونزا تعيين

و توسط. برونزا در ماتريس حسابداري اجتماعي مطرح گرديد در ادامه رويكردهاي ماتريس مذكور بيان شد

و عوامل تاثير گذار بر شاخص  و توربك و وابستگي، شاخص فقر فوستر، گرير ماتريس ضرايب فزاينده توزيعي
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روش شناسي كشش شاخص هاي فقر نسبت به ميانگين درآمد خانوارها به عنوان. فقر مورد نظر مطرح شد

.بخش آخر اين فصل، در اختيار خواننده قرار گرفت

در فصل چهارم با توجه به پايه هاي آماري مورد استفاده، سعي بر عملياتي نمودن رويكرد ضرايب فزاينده

و شاخص قيمت ثابت در چارچوب ماتريس و اطالعات فقر مورد نظر بر اساس هاي حسابداري اجتماعي آمار

.بودجه خانوار ارائه شد

عالوه بر اين امر، نتايج حاصل از محاسبات كشش شاخص هاي فقر نسبت به ميانگين درآمد خانوارها،

و  و در نهايت ميزان فقرزدايي هريك از شدت فقرشاخص هاي فقر سرشمار، شكاف درآمدي بخش هاي،

و تحليل قرار گرفت و مورد تجزيه و. اقتصادي مشاهده گرديد و مشاهدات اين رساله خالصه مهمترين نتايج

.پيشنهادات سياستي در قسمت بعد ارائه گرديد

 نتيجه گيري)5-3

و تحليل شاخص فقر به تفكيك فعاليت هاي مختلف اقتصادي به ازاي افزايش در توليد يا تقاضاي تجزيه

كالن اقتصادي با استفاده از الگوهاي تعادل تقاضا محور بخش معيني از اقتصاد به سبب اعمال سياست هاي

ي آن مي توان اثرات سياست هاي كاربردي را دقيق تر ارزيا .بي نمودعمومي راهكاري است كه به وسيله

و متداول ترين سياستي است كه در اين مطالعه به كار ي مصرفي دولت، ساده ترين سياست تغيير بودجه

و: حال آنكه سياست هاي صحيح تري مثل. برده شده است و رونق تشويق توليد، صادرات، بهبود بهره وري

.ار دادسرمايه گذاري واقعي در بخش هاي اقتصاد، را مي توان مورد ارزيابي قر

آنتكنيك ارائه شده مي تواند و مكانيسم هايي كه از طريق ،در مشخص نمودن تعيين كننده هاي ساختاري

براي اين منظور در اين رساله، بر مبناي رويكرد.، مفيد واقع شودبخشي بر كاهش فقر تاثيرگذار است توليد

و تحليل عوامل تاثير گذار ضرايب فزاينده قيمت ثابت در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي ، به بررسي

. بر شاخص فقر ارائه شده، پرداخته شد
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رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت در مقايسه با رويكرد ضرايب فزاينده حسابداري از انعطاف پذيري

و به واقعيت نزديك تر مي باشد كه. بيشتري برخوردار بوده در رويكرد ضرايب فزاينده حسابداري، چرا

و روستايي واحد در نظر گرفته مي شودكش .ش درآمدي بخش هاي اقتصادي را براي تمام خانوارهاي شهري

و روستايي برابر با ميل نهايي به فرض بر اين است كه ميل متوسط به مصرف براي تمام خانوارهاي شهري

كشش درآمدي، آن را اما در رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت، به جاي واحد فرض كردن. مصرف مي باشد

و در اين رويكرد از ميل نهايي به مصرف بجاي ميل متوسط به مصرف استفاده مي شود، در  محاسبه نموده

نتيجه مي توان انتظار داشت كه تصوير واقعي تري از ساختار اقتصاد را نسبت به رويكرد ضرايب فزاينده 

.حسابداري ارائه دهد

و در نهايت خدمات، در رويكرد بر اساس چهار بخش اصلي اقتصاد يعن ي بخش كشاورزي، معادن، صنعت

ضرايب فزاينده قيمت ثابت همواره سهم درآمد خانوارهاي شهري در كليه بخش ها بيشتر از خانوارهاي

بجز(باتوجه به رويكرد فوق، مشاهده گرديد كه بيشترين اثر در افزايش درآمد نهادها. روستايي مي باشد

بخ) دولت و خانگي(6ش هاي مربوط به و تعمير وسايل نقليه موتوري و خرده فروشي ،)عمده فروشي

و كار(10 و فعاليت كسب و درمان(13،)مستغالت، اجاره كشاورزي، شكار، جنگلداري(1و) بهداشت

.مي باشد) وشيالت

در.گرديد، در طي چهار مرحله، ابتدا خط فقر تعيين توان فقرزدايي بخش هاي مختلف اقتصاد جهت بررسي

و ي دوم بر اساس تابع رگرسيوني منحني لورنز، كشش شاخص هاي فقر نسبت به رشد درآمدها مرحله

شد FGTوH،PGشاخص هاي فقر  ي نسبتي از فقر. برآورد كل در نهايت با محاسبه در هر فعاليت به

يك(ست اقتصادي، ميزان فقرزدايي هر گروه از فعاليت هاي اقتصادي را ناشي از اعمال سيافقرا افزايش

شد،)واحد بودجه مصرفي دولت .محاسبه

در ميان خانوارهاي مورد بررسي براساس هر سه شاخص مربوطهباالترين كاهش فقر ناشي از اعمال سياست

و شيالت(1فقر ارائه شده، به ترتيب مربوط به بخش  سپس در رتبه بعدي،)كشاورزي، شكار، جنگلداري
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و وسايل خانگي(6بخشو) ساختمان(5بخش و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري ) عمده فروشي

مذكور داراي كشش شاخص فقر نسبت به رشد درآمد پايين، نسبت بااليي هاي، بخشطبق نتايج. قرار دارند

و باالترين ميزان برآورد از شاخص هاي فقر را به همراه دار ه وري پايين كه ناشي از بهر.دناز فقر به كل فقرا

و خروج به اين فعاليتها درآمدي در اين گروه .مهارت پايين نيروي كار مي باشدوها، آزادي در ورود

.وه هاي فقير نيز قابل توجه استبنابراين تعداد گر

. مي باشد) آموزش(12و بخش) واسطه گري هاي مالي(9مربوط به بخش در فقرزدايي، كمترين سهم

و و زيربخش هاي آموزش كه به صورت موسسات آزاد خصوصي هستند، بيشتر بخش واسطه گري هاي مالي

و وابسته اين بخش ها،.مدهاي نفتي تاثير پذير مي باشندكمتر از درآبه فعاليت هاي خصوصي مي باشند

حساسيت باالي شاخص هاي فقر.دنيي را نسبت به خط فقر تعيين شده دارا مي باششكاف درآمدي باال

رشد درآمدي باالتري را بايد جهت بهبود نسبي فقر، نسبت به ميانگين درآمد در اين بخش ها منجر شده كه

.داشته باشند

و در مناطق روستايي، سهم باالي خانوارهاي فقير در. بخش كشاورزي استمربوط به بخش ساختمان

و خدماتي توليد مي شود كه عمدتا كاربر هستند، به سرمايه اندكي مناطق روستايي غير كشاورزي كاالها

و غير قابل تجارتند را. نياز دارند و خانوارهاي با درآمد پايين همچنين بخش ساختمان، شاغلين كم مهارت

من بنابراين سياست هايي. در خود جاي داده است جر به افزايش درآمد يا كاهش هزينه مي گردد، در كه

.كاهش فقر نقش مهمي دارد

و در بخش ساختمان7، خانوارهاي روستايي بخش كشاورزي، حدود FGTبر اساس شاخص فقر درصد

بنابراين. درصد، نسبت به خانوارهاي شهري همان فعاليت ها، سهم فقر زدايي باالتري داشته است3حدود 

ر و اهميت خانوارهاي و فقر زدايي قابل توجه وستايي در مقايسه با خانوارهاي شهري در بررسي موضوع فقر

.مي باشند
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اين مطالعه با هدف بررسي تاثير پذيري رشد بخش هاي اقتصادي در كاهش فقر، بر اساس رويكرد ضرايب

در. فزاينده قيمت ثابت در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي به تفكيك فعاليت ها، انجام گرفته است

و رشد اقتصاديي كه با هدف كاهش فقري، اهميت مسئله رسالهاين درو نابرابري فقر باشد؛ مطرح شد كه

ايجاد يك الگوي مطلوب رشد از طرف ديگر، هدف توسعه اقتصادي. قالب اصطالح رشد فقرزدا تعريف شد

و همه شمول و درآمد گروه هاي،درآمد همگاني .مي باشد فقيربا تاكيدي خاص بر تسريع رشد

و اجتماع و توزيع درآمد نهادي يكي از الگوهاي كه در تحليل هاي كوتاه مدت همزمان اقتصادي ي رشد

اين الگو در مقايسه با ساير. ساختاري مورد استفاده قرار مي گيرد، الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي است

. الگوهاي مربوط به نظام حسابداري ميانه، از اهميت فراواني در بررسي مسائل اجتماعي برخوردار مي باشد

. مناسب در بررسي فقر باشد بنابراين در اين مطالعه مي تواند الگوي

و توربك نيز از قابليت تفكيك پذيري در ميان فعاليت هاي مختلف برخوردار است . شاخص فقر فوستر، گرير

و تغييرات توزيعي: از طرف ديگر، تغييرات فقر ناشي از دو دسته تغييرات مي باشد . تغييرات درآمدي

برخوردار هستند، كه از طريق كشش هاي درآمدي از خاصيت تفكيك پذيري FGTشاخص هاي فقر گروه

.و كشش هاي توزيعي، دو دسته تغييرات را جدا مي سازند

از آنجا كه تجزيه شاخص هاي فقر از طريق مفاهيم كشش امكان پذير مي گردد، پيوند اين شاخص ها با

عه بر اساس فرم هاي در اين مطال. تغييرات متغيرهاي كالن اقتصادي، بايد شرايط سازگاري فراهم گردد

و تخمين تابع رگرسيوني مورد نظر، كشش درآمدي شاخص هاي فقر برآورد گرديد سپس با كاربرد. عمومي

آن در نتايج مربوط به رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت در ماتريس حسابداري اجتماعي، توان فقرزدايي 

و تحليل شد .بخش هاي اقتصادي بررسي

در برنامه هاي توسعه اقتصادي، تعيين روش هايي است كه دولت به كمك آن بتواند يكي از مشكالت اساسي

منابع جامعه را به گونه اي اختصاص دهد كه رشد اقتصادي، سبب افزايش نابرابري درآمدها در جامعه نشود، 

.زيرا نرخ باالي رشد درآمد ملي لزوما منجر به كاهش فقر نمي شود
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د و توزيع عادالنه تر و از اين رو رشد و ارتباط نزديك با يكديگر باشد با"رآمد بايد در تعامل رشد همراه

. مي بايد در دستور كار برنامه ريزان قرار گيرد"بازتوزيع

و شكل دهي  نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر تاثير قابل توجه رشد بخش كشاورزي بر رشد اقتصادي

اما بايد توجه داشت كه در اين راستا عوامل ديگري مانند. مي باشدي رشد اقتصادي با توزيع درآمد رابطه

و ساير محدوديت هايي كه دولت با آن مواج بديهي.ه مي باشد، در نظر گرفته نشده استدرآمد هاي نفتي

است كه با وارد نمودن اين عوامل مي توان تبيين بسيار دقيق تري از نقش هريك از اين متغيرها در شكل 

و به ويژه تركيب آن ارائه نموددهي رش .د اقتصادي

و پيشنهادهايي براي مطالعات آينده)5-4  پيشنهادات سياستي

بر اساس نتايج حاصل مي توان پيشنهاد نمود كه براي كاهش فقر در ايران، سياست هاي اقتصادي بايستي

و قش رهاي كم درآمد را در در راستاي رشد اقتصادي بخش كشاورزي باشد، بخشي كه شاغلين كم مهارت

به عبارت ديگر، از تعداد فقيران. در اين حالت بهبود فقر بطور مطلق حاصل مي گردد.خود جاي داده است

. در بخش هاي مزبور كاسته مي شود

. اما بهبود نسبي فقر زماني حاصل مي شود كه از شكاف درآمدي خانوارها نسبت به خط فقر كاسته شود

و بخش واس و اهميت مي باشندبخش آموزش .طه گري هاي مالي در بهبود نسبي فقر قابل توجه

كاهش در بخش هايي كه سهم فقرزدايي باالتري را دارند، موانع رشد توليد چنانچه سياست هاي اقتصادي،

به عنوان نمونه، سرمايه گذاري هاي زير بنايي، محدوديت هاي وارداتي كاالهاي بخش كشاورزي،(، دهد

و بهبود بهره .كمك بيشتري در فقرزدايي خواهد داشتدر مقايسه با ساير بخش ها، ...) وري نيروي كار

و از نقش بخش شواهد تجربي حاكي از اين است كه در فرآيند توسعه، بخش صنعت، نقش پيشرو را دارد

بر. كشاورزي كاسته مي شود عليه اين نكته بسياري از كشورهاي جهان را به پذيرش سياست هاي منفي

و بخش عمومي، سوق  و تاكيد بر انتقال منابع قابل سرمايه گذاري در اين بخش به بخش صنعت كشاورزي
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اخذ مازاد از بخش"، بر 1960و 1950شايان ذكر است سياست هاي توسعه در دهه هاي(؛ داده است

.)، جهت سرمايه گذاري در ديگر بخش هاي در حال رشد اقتصاد تاكيد داشتند"كشاورزي

و فقرا نتوانند به مناطقي كه فرصت اگر رشد اقتصادي، مناطق محروم را بصورت فرعي مورد توجه قرار دهد

به بيان ديگر اگر محور. ها در آن جا توسعه مي يابد مهاجرت كنند، رشد خود به نابرابري منجر مي گردد

از آن بخش به دست مي آورند، رشد، بخش هايي مثل كشاورزي است، كه مردم فقير درآمد خود را بيشتر 

و نابرابري كمك كند .اين رشد مي تواند به كاهش فقر

در طول انجام اين پايان نامه به نكاتي دست يافته شد كه در نظر گرفتن تمامي آن موارد در اين تحقيق

لعات بعدي لذا در اين قسمت به ارائه پيشنهاداتي پرداخته مي شود كه مي تواند راه گشاي مطا. ميسر نبود

:در اين زمينه باشد

و تحليل� و تجزيه  سه سطح سياستگذاري اقتصادي در رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت قابل بررسي

يع.باشد مي از قبيل ني سياستهاي تغيير متغيرهاي كالن در اين رساله به بررسي سطح اول سياستگذاري

. هزينه دولت، پرداخته شد

به(توان به بررسي سطح دوم سياستگذاري در مطالعات ديگر مي بررسي اثر تغيير انتقاالت جاري دولت

.پرداخت) بررسي اثر تغيير درآمد عوامل توليد از دنياي خارج(و سطح سوم سياستگذاري) خانوارها

و متداول ترين سياست اقتصادي براي آزمون� سياست افزايش يك واحد بودجه جاري دولت، ساده ترين

تشويق توليد، صادرات، بهبود بهره وري: حال آنكه مي توان سياست هاي صحيح تري مثل. شده استاتخاذ 

و سرمايه گذاري واقعي را مورد ارزيابي قرار داد .نيروي كار

و تبعات ناشي از اعمال سياست هاي كالن اقتصادي� با توجه به رويكرد ساختاري به فقر در اين رساله، آثار

و تحليل قرار گرفت بر شاخص فقر در و تجزيه لذا نتايج اين. هر يك از بخش هاي اقتصادي مورد بررسي
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و فقرزدايي در هريك از گروه هاي كااليي تعريف شده در رساله مي تواند زمينه اي را براي مطالعات فقر

.بخش هاي مختلف اقتصاد، ارائه نمايد

ر گرفته شد، يك گام رو به جلو در ماتريس حسابداري رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت كه در اينجا بكا�

دا. اجتماعي است را.ددر قدم بعدي مي توان تغييرات قيمت ها را نيز در تحليل ها دخالت در واقع قيمت ها

.درونزا نمود) مانند اثر تغيير نرخ ارز در قيمت عوامل توليد(در همه سطوح 

به� علت تغيير در توليد يا درآمد به دو قسمت تجزيه مي گردد؛ باتوجه به اينكه تغيير در شاخص فقر

و ديگري تغيير در توزيع درآمد بين گروه هاي  قسمتي مربوط به تغيير در ميانگين درآمد سرانه خانوارها

لذا در مطالعه. كه تغيير در توزيع درآمد نهادي ثابت است شده استدر اين مطالعه فرض. خانواري مي باشد

.ان تغيير در توزيع درآمد نهادي را نيز مد نظر قرار دادديگر مي تو
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Measurement and Analysis of  Poverty Index based on Social Accounting 
Matrices: (The Case of  Iran) 

 

Abstract 

Precent Economic Growth in some Developing countries resembled to the 
1960’s. It showed that Poverty allivation needed to be considered the social and 
economic features of poor groups throught the economic growth. Thus, 
researchers in 1970’s considered the features of Growth and affect poor life 
more, and try called the "Pro-Poor Growth".  

 In this study, by using a Social Accounting Matrix, the impact of economic 
growth on poverty reduction is investigated. The role of sectoral economic 
growth on Poverty evaluation with respect to the Iranian economy is analysed; 
by using 2006 SAM of Iran and also comprehensive household servay of 2006 
and population servay 2006. 

The results indicate that the reduction of poverty on 14 economic sectors takes 
effect the two factors: change in average income of the socio-economic groups 
and the elasticity of poverty index to change in the average income groups. The 
highest proportion of households in poverty reduction not only is related to the 
Agricultural, Building, Wholesale and retail sector. but also the Financial 
intermediation and Education sector have the highest poverty reduction.  

 

Key Words: Pro-Poor Growth, Decomposition of  FGT Poverty Index, Social 
Accounting Matrix (SAM), Fixed Price Multiplier. 
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