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مقدمه
در چند دهٔه اخىر، مباحث مربوط به توسعٔه اقتصادى شاهد تحوالت چشم گىرى بوده 
است. از جملٔه اىن تحوالت، تغىىر در نگرش به مسائل توسعه است. براى مثال، در گذشته 
هدف اصلى برنامه رىزى هاى اقتصادى تأکىد بر » رشد اقتصادى« بدون توجه به مسائلى نظىر 

فقر و نحؤه توزىع تولىد بىن اقشار مختلف جامعه بود.
به همىن دلىل، اقتصاد  دانان به دنبال ىافتن روش هاىى بودند که تا حد امکان »پس انداز« 

را که ىکى از منابع اصلى تأمىن سرماىه است، افزاىش دهند.
از سوى دىگر، براساس ىک اصل اقتصادى در گروه هاى باالى درآمدى در مقاىسه 
با افراد کم درآمد، »مىل نهاىى به مصرف« کمتر و در نتىجه »مىل نهاىى به پس انداز« بىشتر 
است. از همىن رو، اعتقاد بر اىن بود که نابرابرى درتوزىع درآمد سبب افزاىش پس انداز ملى 
مى شود و اىن امر افزاىش سرماىه گذارى و رشد بىشتر اقتصادى را به همراه خواهد داشت. 
تجربٔه کشورهاى توسعه ىافته در گذشته صّحت اىن نظرىه را تأىىد مى کند اّما درستى اىن 
موضوع در مورد کشورهاى در حال توسعه در عمل مورد تردىد است. دلىل اىن تردىد آن 

3
فصل

توزیع درآمد و فقر

آیا راه حلى برای از بىن بردن فقر وجود دارد؟
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است که بسىارى از کشورهاى در حال توسعه در دهه هاى گذشته نرخ هاى رشد اقتصادى 
مثبتى را تجربه کرده اند ولى در مجموع، سطح زندگى بخش بزرگى از جمعىت آنها ثابت 
مانده و حتى کاهش نىز ىافته است. در نتىجه، رشد اقتصادى در رىشه کن کردن ىا حتى 

کاهش »فقر مطلق«1 گسترده در اىن جوامع ناموفق بوده است.
به اىن ترتىب، در حال حاضر ىکى از اهداف اصلى برنامه رىزى هاى اقتصادى در 
کشورهاى در حال توسعه، نابود کردن فقر و تأمىن »رفاه اجتماعى« براى عموم مردم است.

رفاه اجتماعى نىز به معناى اىجاد سالمت در جسم و روح افراد جامعه، تروىج دانش 
و کاهش نابه هنجارهاى اجتماعى است و اىن امر تنها در صورت از بىن رفتن فقر و کاهش 
نابرابرى ها تحقق مى ىابد. به همىن دلىل، شاىد بهترىن مالک براى تعىىن سطح رفاه اجتماعى 
ىک جامعه، آگاهى ىافتن از وضعىت فقر و توزىع درآمد در آن جامعه باشد؛ زىرا هر قدر فقر 
در جامعه اى کمتر و توزىع درآمدها مناسب تر باشد، رفاه مردم آن جامعه بىشتر خواهد بود.

فقر مطلق و فقر نسبى
کلمٔه فقر به طور عام مفهومى نسبى دارد؛ به اىن معنا که حتى در کشورهاى توسعه     ىافته 
و ثروتمند کسانى که در طبقات پاىىن جامعه قرار دارند، خود را نسبت به طبقات باال فقىر 
احساس مى کنند. به بىان دىگر، در »فقر نسبى« درآمد افراد نسبت به ىک دىگر سنجىده 
مى شود و افرادى که درآمد کمترى دارند، نسبت به افراد با درآمد باالتر فقىر محسوب 
مى شوند اّما در مبحث توسعٔه اقتصادى، مفهوم نسبى فقر موردنظر نىست بلکه منظور از 

فقر، »فقر مطلق« است.
بقا و حفظ  براى  در اصطالح اقتصادى، فقىر )مطلق( کسى است که درآمد الزم 
سالمت جسمى و روحى خود را نداشته باشد. به بىان دىگر، در ىک جامعه افرادى که 
درآمد آنها از سطح حداقل درآمد معىشتى معىن کمتر باشد، زىر »خط فقر« قرار دارند. اىن 
درآمد معىشتى درحدى است که فرد قادر به تأمىن نىازهاى اولىٔه خود نظىر غذا، پوشاک، 

1ــ اصطالح »فقر مطلق« در مقابل »فقر نسبى« به کار مى رود. تفاوت بىن اىن دو واژه در قسمت بعد آمده  است.



111

حد  در  آموزش  بهداشت،  مسکن، 
براى  تفرىح  و حداقل  کسب سواد 
حفظ سالمت روحى نخواهد بود. 
به هر حال، نکتٔه قابل توجه اىن که 
سطح حداقل معىشت از ىک کشور 
به  منطقه  ىک  از  ىا  دىگر  کشور  به 
منطقٔه دىگر متفاوت است و اىن امر 
منعکس کنندٔه تفاوت در نىازهاست. 
به عبارت دىگر، در هر جامعه با توجه 

براى  را  درآمد  مى توان حداقل  مردم  سلىقٔه  و  عادت هاى مصرفى  اقتصادى،  به شراىط 
تأمىن نىازهاى اولىه و سطح زندگى متعارف محاسبه کرد و آن را معىار تعىىن خط فقر در 

آن جامعه قرار داد.
نابرابرى در توزىع درآمد  ً با در نظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و مىزان  معموال 
مى توان تصوىرى از وسعت و اندازهٔ فقر در هر کشور به دست آورد. هر چه سطح درآمد 
سرانه در کشورى پاىىن تر باشد، مىزان فقر بىشتر است. به طور مشابه، در هر سطحى از 

درآمد سرانه، هرچه توزىع درآمد ناعادالنه تر باشد، مىزان فقر بىشتر است.

فعالىت 6  ــ4
در منطقه ای که شما زندگى مى کنىد، یک خانواده با چه مىزان درآمد، مى تواند نىازهای 

اساسى خود را برطرف کند؟ در این باره تحقىق کنىد.

توزیع درآمد و معىار سنجش آن
از جمله مشکالت اساسى بر سر راه توسعٔه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى در بسىارى 
ـ  اجتماعى  از کشورهاى در حال توسعه، توزىع نامتعادل درآمدهاست. تحلىل گران اقتصادى  ـ
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معتقدند که فقر، افق دىد افراد را محدود مى کند و آنها را از هرگونه مشارکت مؤثر و سازنده 
بازمى دارد. کاهش فقر از طرىق توزىع عادالنه تر درآمد، انگىزٔه مادى و روانى نىرومندى 
براى جلب مشارکت گستردٔه همگان در فراىند توسعه فراهم مى آورد. در حالى که اختالف 

درآمد وسىع و فقر گسترده مى تواند مانعى قوى بر سر راه پىشرفت اقتصادى باشد.
براى سنجش وضعىت توزىع درآمد در جوامع چندىن معىار متفاوت وجود دارد. 
ىکى از اىن معىارهاى ساده و مفىد شاخص »دهک« هاست. براى تشکىل اىن معىار، مردم 
کشور را به ده گروه جمعىتى مساوى تقسىم مى کنند. در طبقه بندى اىن ده گروه، سطح درآمد 
از کمترىن به بىشترىن مدنظر قرار مى گىرد. به عبارت دىگر، گروه اوّل که 10 درصد اولىٔه 
جمعىت را تشکىل مى دهند، کمترىن درصد درآمد ملى و 10 درصد آخر بىشترىن درصد 
درآمد ملى را دارند. آمارهاى مربوط به سهم اىن دهک ها در جامعه چگونگى توزىع درآمد 

را نشان مى دهد. جدول    6 بىانگر چگونگى توزىع درآمد در اىران در سال 1377 است.
با محاسبٔه نسبت دهک دهم به دهک اّول در کشورهاى مختلف، شاخصى به دست 
مى آىد که براى مقاىسٔه وضعىت توزىع درآمد بىن آنها به کار مى رود. هرچه اىن نسبت بىشتر 
باشد، توزىع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است. در بعضى مواقع 20 درصد باال را نسبت 

به 20 درصد پاىىن جامعه ىا 10 درصد باال را نسبت به 40 درصد پاىىن مى سنجند.
جدول 6  ــ وضعىت توزىع درآمد در اىران در سال 1377

4 درصدسهم دهک اّول
5 درصدسهم دهک دوم
6 درصدسهم دهک سوم

7 درصدسهم دهک چهارم
9 درصدسهم دهک پنجم
9 درصدسهم دهک ششم
10 درصدسهم دهک هفتم
12 درصدسهم دهک هشتم
15 درصدسهم دهک نهم
23 درصدسهم دهک دهم

100 درصد درآمد ملی100 درصد جمعىت کشور
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سىاست کاهش فقر و نابرابری
براى مبارزه با فقر و نابرابرى باىد سىاست هاى مناسب را به کار گرفت. مسلماً برقرارى 
ىک سىستم مناسب و کارآمد مالىاتى از مهم ترىن ابزارهاى مقابله با نابرابرى توزىع درآمد 
است. اگر با به کارگىرى ىک نظام صحىح مالىاتى، توزىع مجدد درآمد به نحو قانونى صورت 
پذىرد، تفاوت مىان درآمد و ثروت ىک گروه محدود و اکثرىت چشمگىر مردم کاهش مى ىابد.
بهبود  مستلزم  فقر  با  مقابله  و  آن  کردن  عادالنه تر  و  درآمد  توزىع  ساختار  اصالح 
وضعىت اقتصادى به وىژه در زمىنٔه تولىد صنعتى است. انسان به مثابٔه مهم ترىن عامل تولىد، 
به آموزش و تأمىن اقتصادى ــ اجتماعى نىاز دارد و هرگونه سرماىه گذارى در اىن زمىنه ها 
به  افزاىش بهره ورى نىروى کار و به تبع آن، باال رفتن درآمد ملى منجر مى شود. در شراىط 
توزىع ناعادالنٔه درآمد و وجود فقر گسترده، هرگونه برنامه رىزى براى ارتقاى جامعه و رشد 
اقتصادى با سّدى نفوذ ناپذىر روبه رو خواهد شد. در مقابل، توزىع عادالنٔه درآمدها و کاهش 
فقر مى تواند انگىزٔه قدرتمندى براى همکارى و مشارکت عموم افراد جامعه در فرآىند 
توسعٔه سالم اقتصادى اىجاد کند. در جامعه اى که بىشتر افراد آن در فقر به سر مى برند و 
به ناامىدى و عدم اعتماد به خود دچارند، حرکت به سمت توسعٔه اقتصادى با موانع جدى 
مواجه خواهد شد. اعمال سىاست هاىى به منظور بهبود شراىط نامطلوب زندگى، روحىٔه 
امىد و اطمىنان نسبت به آىنده را در مردم تقوىت مى کند و انسجام و همکارى بىشترى در 

اجراى برنامه هاى توسعه پدىد مى آورد.

فعالىت ٧ــ4
به نظر شما، چه عواملى مى تواند نظام مالىاتى را به منظور رفع فقر در جامعه بهبود 

بخشد؟ در این مورد در کالس گفت وگو کنىد.
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پرسش
1ــ رابطهٔ نابرابری در توزیع درآمد و رشد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلىل 

قرار دهىد؟
2ــ مهم ترین معىاری را که به وسىلهٔ آن مى توان از سطح رفاه اجتماعى در 

جامعه مطلع شد، نام ببرید و در مورد آن توضىح دهىد.
3ــ معىار خط فقر چىست و چه چىزی را در جامعه مشخص مى کند؟

مى کنند؟  استفاده  درآمد  توزیع  وضعىت  سنجش  برای  معىاری  چه  از  4ــ 
توضىح دهىد.

درآمد  توزیع  نابرابری  با  مى توان  آن  به وسىلهٔ  که  ابزاری  مهم ترین  5  ــ 
مقابله کرد، کدام است؟

6  ــ برنامه ریزان اقتصادی برای رسىدن به توسعه باید به چه عاملى توجه 
کنند؟ چرا؟


