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  فقرزدارشد  كتاب بررسي و نقد
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  چكيده
موفق هشـت كشـور بـنگالدش، برزيـل، غنـا، هنـد،        ةبه بررسي تجرب فقرزدا رشدكتاب 

راه بـا كـاهش فقـر     يابي به رشد اقتصادي هـم  و اوگاندا در دست ،اندونزي، تونس، ويتنام
بـراي   كه بر بـازتوزيع درآمـد   جاي اين اين است كه به فقرزدا رشد ةپردازد. مزيت نظري مي

شـود و رشـد مشـاركتي را مطـرح      فقرا متمركز شود، بر الگوي رشد اقتصادي متمركز مي
بنگالدش)  ةهند) و رشد فقرزداي نسبي (در تجرب ةكند. رشد فقرزداي مطلق (در تجرب مي

قدر بايد باشد تا رشد  هكار رفته است. روشن نيست كه ميزان كاهش فقر چ در اين كتاب به
تر از رشد فقرزداست،  برآن، در اين كتاب، رشد فراگير كه مفهومي عام نفقرزدا باشد. افزو

هـاي رشـد فقـرزداي هنـد بـا محوريـت        درنظر گرفته نشده است. در اين مقاله سياسـت 
 ةهاي رشد فراگيـر در برنامـ   با سياست 2000تا  1958هاي  كني فقر مطلق، طي سال ريشه
  مقايسه شده است. )2017 - 2007يازدهم و دوازدهم هند ( ةسال پنج

برابري، فقرزدايـي مطلـق،   ، رشـد فراگيـر، نـا   رشـد فقـرزدا  رشد اقتصـادي،   :ها كليدواژه
  .نسبي  فقرزدايي

  
 مقدمه .1

 ةتوسـع  ةلف كتـب و مقـاالت در زمينـ   ؤو م ،گر خانم لوئيز كورد اقتصاددان توسعه، تدوين
كشـور آفريقـايي   وي مدير بانك جهاني بـراي پـنج    )2017( حاضر درحال اقتصادي است.

تخصصـي وي در اقتصـاد    ةو موريتاني است. حـوز  ،بيسائو ةگين گامبيا، سنگال، كيپ ورد،
 رفـاه ند از: كتاب ا ترين آثار لوييز كورد عبارت مهم پايدار است. ةتوسعه كاهش فقر و توسع
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  10/03/1396 ، تاريخ پذيرش:15/01/1396 تاريخ دريافت:
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راه مارياجنوني و كـارلوس   هم (به كارائيب و التين آمريكاي در فقر كني ريشه و مشترك
پـردازد.   سيزده كشور مي ةكه به بررسي تجرب ،)Cord et al. 2015، (كاستالن) ـ رودريگز

 و التـين  آمريكـاي  بـراي  انسـاني  فرصـت  گـزارش  دارند؟ شانسي ما فرزندان آياكتاب 
» پارچه براي تطبيق تغيير اقليم و فقر: يك استراتژي يك« ة)، مقالCord et al. 2011( كارائيب

)Cord et al. 2008(، ركود نابرابري در آمريكاي التين پس از بحران مـالي جهـاني  « ةو مقال« 
)Cord et al. 2014(. 

 ةتوسع ةلف كتب و مقاالت در زمينؤو م ،گر آقاي تيموتي بزلي اقتصاددان توسعه، تدوين
اقتصـاد لنـدن    ة) اسـتادتمام اقتصـاد در مدرسـ   2017( حاضر اقتصادي است. وي درحال

 بـا  مقابلـه  ند از: كتـاب ا توسعه اقتصادي عبارت ةهاي وي در زمين ترين كتاب است. مهم
 ،)Besley et al. 2008( بـازار  يو آزادسـاز  ،هـا  فرصت گسترش نهادها، نقش: جهاني فقر
 توسـعه  نهـادي  خـرد  اقتصـاد  راه با رابـين بـرگس و ايويـد دونالـد سـون)، كتـاب       (هم

)Besley and jayaraman 2010(، هم)  نهـادي  هـاي  چـالش  يا رامن)، كتـاب راه با راجي جا 
راه با  (هم ،)Besley and Zaghan 2005( تاز پيش گزاران ياستس ة: تجرب1990 ةده در توسعه

 Besley and( توسـعه  هـاي  خوشـه  سياسي اقتصاد: بختي خوش هاي ستون برتو زاتا)، كتاب

Persson 2011(، هم) .(راه با تورستن پرسون  
طـور مشـترك توسـط لـوييز كـورد و       ، بهفقرزدا رشدسرانجام كتاب موردبررسي يعني 

گردآوري و تدوين شده است. عنوان كامل كتاب عبارت است  2007تيموتي بزلي در سال 
. خاستگاه كتاب كشورها ةتجرب از هايي درس و ها يرتعمل به قول رشد موافق فقرا: بص از:

و  ،برزيل، غنا، هنـد، انـدونزي، تـونس    هشت كشور بنگالدش، ة، بررسي تجربفقرزدا رشد
دادن  راه با كاهش فقر است. اين كتاب براي نشـان  يابي به رشد هم ويتنام و اوگاندا در دست

ها و شرايط مختلف كشورها بر كاهش فقر و بر توزيع منافع رشـد   اثرگذاري سياست ةنحو
هاي كالن رشد اقتصادي را با اطالعات  ليلهاي مختلف درآمدي، تح ميان خانوارها در گروه

  زند. خرد در سطح خانوارها، پيوند مي
عنوان يك منبع كمك درسي بـراي   علت انتخاب اين كتاب براي بررسي اين است كه به

گيرد و حاوي مباحـث   درس اقتصاد توسعه در مقطع كارشناسي ارشد مورداستفاده قرار مي
  اقتصادي است. ةجديد در توسع

 نقد آن از پس و شكلي نقد سپس. دشو مي ختهداپر ثرا معرفي به ابتدا مقاله نيا در
  هد.د مي تشكيل را مقاله شـبخ خرينآ يگير نتيجه منجااسر. دشو مي منجاا ثرا ييامحتو
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ـ  ةگران از تهي هدف تدوين موفـق هشـت كشـور در منـاطق      ةاين كتاب بازخواني تجرب
ـ  ةاين مطالع ست.ادرشد فقرز ةمختلف جهان در زمين دادن ايـن   دنبـال نشـان   هچندكشوري ب

برخي رويدادهاي اتفـاقي باشـد،    ةتواند نتيج مدت مي است كه هرچند كاهش فقر در كوتاه
هاي مناسـب   اقتصادي و اتخاذ سياست ةريزي خردمندان ولي كاهش پايدار فقر نيازمند برنامه

مـدت و بلندمـدت    هاي كوتاه  اين تجربيات چگونگي تلفيق سياست براي كاهش فقر است.
  كند. منظور افزايش اثر رشد بر كاهش فقر را ارائه مي به

  
 ساختار كتاب .2

 ةو اوايـل دهـ   1990 ةو نـابرابري در دهـ   ،فصل اول نگاه كلي است و روندهاي فقر، رشد
را بررسي  فقرزدا رشدموفق در  هشت كشور نسبتاً ةكند. اين كتاب تجرب را تحليل مي 2000
و  تـونس، اوگانـدا،   برزيل، غنا، هند، اندونزي، ند از: بنگالدش،ا اين كشورها عبارت .كند مي

دالر: برزيل، اندونزي،  هزار ةويتنام. سه كشور با درآمد متوسط با توليد ناخالص داخلي سران
  و هند. چهار كشور با درآمد پايين: بنگالدش، غنا، اوگاندا، و ويتنام. ،تونس

كه چگونه اندونزي در دوران حاكميت سوهارتو براي تضـمين   دهد فصل دوم نشان مي
اي، رشـد اقتصـادي سـريع را بـا      اليـه  مندي فقـرا از رشـد، بـا اجـراي اسـتراتژي سـه       بهره

معـامالتي   ةكـاهش هزينـ   ةوسـيل  ها تلفيق كرد. اين استراتژي بـه  ها و سياست گذاري سرمايه
فعاليت در بازارهاي محصول و عوامل توليد، اقتصاد كالن را با اقتصاد خانوار ادغام كرد كه 

هـاي   گـذاري  برآن، سرمايه افزون خود پيوند ميان سطوح خرد و كالن را تسهيل كرد. ةنوب به
پـذير و ادغـام شـده، توانـايي      انسـاني و بازارهـاي كـار انعطـاف     ةبخش عمومي در سرماي

  ارهاي فقير براي مشاركت در رشد اقتصادي را افزايش داد.خانو
كند كه ميزان فقـر   هند را بررسي مي ةقار فصل سوم روندهاي رشد و كاهش فقر در شبه

جاكـه ايـاالت    هـا وابسـته بـود. ازآن    آن ةها، به ميزان رشد رژيم سياستي و شرايط اولي ايالت
متفاوتي داشتند، هند شرايط  ةو شرايط اوليهاي متفاوتي را به اجرا درآورده  مختلف سياست

هـاي خـرد و كـالن     مطلوبي براي بررسي و آزمون رابطه ميان رشد و فقر با استفاده از داده
يابي به ميزان باالي رشد فقرزدا  كند. اين فصل اهميت چند متغير نهادي براي دست ه ميئارا

گذاري مساعد كسب و  فضاي سرمايهگو،  هاي پاسخ هايي كه از دولت دهد. ايالت را نشان مي
تر بـراي   يافته انساني، حقوق مالكيت توسعه ةمين مالي و سرمايأتر به ت رسي بيش كار، دست

تر زنان در فرايند رشـد اقتصـادي برخـوردار بودنـد در كـاهش فقـر        فقرا و مشاركت بيش
  تري داشتند. موفقيت بيش
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دادن فقر در  كند كه چرا در كاهش ميهاي خرد و كالن بررسي   فصل چهارم براساس داده
كه نابرابري درآمد افزايش يافتـه و   رغم اين ثر بوده است، بهؤم بنگالدش، رشد اقتصادي كامالً

كه در  ،توسعه ةاندازهاي نااميدكنند رغم چشم صورت نامتوازن بوده است. به ظرفيت نهادي به
شدت كاهش  به 1970 ةاوايل دهزمان استقالل بنگالدش وجود داشت، فقر در اين كشور از 

ويژه در نواحي روستايي، مشاركت  انساني به ةهاي توسع گير شاخص يافته است. بهبود چشم
ثباتي اقليمـي، ناشـي از    ها و زمين روستايي، ارتقاي ظرفيت انطباق با بي تر در بازار نهاده بيش

صــادرات هــاي ايمنــي و رشــد ســريع  گــذاري در زيرســاخت روســتايي و شــبكه ســرمايه
اين  دهد. را توضيح مي 1990 ةغيركشاورزي، عملكرد قوي بنگالدش در كاهش فقر طي ده

كند كه چگونه بنگالدش قادر به غلبه بر محيط نهادي ضعيف خود ازطريق  فصل بررسي مي
ها و نهادها و با مساعدت نهادهاي غيردولتي بـوده اسـت. ايـن فصـل بـا       دهي سياست شكل

  رسد. پايان مي ناپذير بوده است به فزايش نابرابري در بنگالدش اجتنابكه آيا ا ارزيابي اين
كه با اصالحات در اواخـر   ،دهد كه چگونه فرايند رشد در ويتنام فصل پنجم توضيح مي

ثر عمـل كـرده   ؤشروع شد، در تحول ساختاري اقتصاد و كاهش سطوح فقر، مـ  1980 ةده
درآمـد در   شغلي جذاب بـراي كـارگران كـم   هاي  است. عامل موفقيت ويتنام ايجاد فرصت

مناطق شهري و روستايي بوده است. در بخش كشاورزي، كارگران از اصـالحات ارضـي و   
چنـين ارتباطـات فزاينـده بـا منـاطق       آزادسازي تجاري و شرايط جذاب بازار جهاني و هـم 

را مند شدند. اصالحات اقتصادي و نهادي نيز پيدايش بخش خصوصي كارآمـد   شهري بهره
تـوجهي   راه با رشد سريع غيركشاورزي، اشتغال رسمي و غيررسمي قابل تسهيل كرد كه هم

رغم كاهش تعداد فقـرا، برخـي منـاطق و     هاي خدمات و صنعت ايجاد كرد. اما به در بخش
تر بخش خصوصي داخلي  بيش ةاقتصادي داشتند. توسع ةتري از توسع مندي كم ها بهره گروه
گذاري بخش عمومي در بهبـود زيرسـاخت و اسـتراتژي     نين سرمايهچ گسترده و هم ةبا پاي

 ةمحتاطانه براي اصالح دولت محلي براي مقابله با فقر مزمن و اطمينان از تداوم رشد با پايـ 
  گسترده موردنياز است.

چرخش اقتصاد پس از بيش از بيست سال  ةدهند غنا در فصل ششم نشان ةتجرب ةمطالع
هـا،   هـا و جريـان كمـك    و اصـالح سياسـت   1984افول جدي است. بـا شـروع در سـال    

راه بـا مبـالغ ارسـالي     تر سياسي ايجاد شد كه هـم  چهارچوب اقتصادي منسجم و ثبات بيش
هاي قـوي   حال، سياست بااين شاغالن خارج كشور به تحقق رشد و كاهش فقر كمك كرد.

ثير گذاشت. كـاهش فقـر در بخـش كشـاورزي     أكالبدي و بخشي بر الگوي توزيعي رشد ت
براي كشاورزاني كه محصوالت كشاورزي صادراتي توليد نكرده يا در نواحي شهري غير از 
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مـزدي انـدك و    برآن، رشد با ايجاد شغل دسـت  شهر آكرا اسكان داشتند محدود بود. افزون
گـذاري بخـش    بودن سرمايه ه بود كه انعكاسي از پايينراه شد تعميق اندك بخش رسمي هم

بخش  ةخصوصي و فقدان تحول ساختاري در اقتصاد بود. تعهد دولت به ثبات كالن، توسع
كاالهـا و   ةثر جهـت عرضـ  ؤخصوصي و بخش كشاورزي نيازمند استمرار و تمركززدايي م

  خدمات براي تسهيم منافع رشد بود.
كنـد.   را بررسي مـي  1990 ةدر اوگاندا از اوايل ده فصل هفتم تطور رشد و كاهش فقر

هاي خارجي زيـاد، در   راه با كمك رشد اقتصادي قوي ناشي از ثبات سياسي و اقتصادي هم
ثر بود. پس از آن زمان، سطوح فقر افـزايش  ؤم 1990 ةكاهش فقر و نابرابري در اواسط ده

ند) واكنشي نشان نداد كه به افزايش يافت، زيرا درآمد خانوارهاي فقير به رشد پيوسته (اما ك
تـر نقـش داشـتند     اين فصل، عواملي كه در رشد كند و نابرابري بيش شد. درمنجر نابرابري 

گذاري و تحول ساختاري در كشاورزي، سطوح پايين  كيد شده است. يعني: فقدان سرمايهأت
يرتـرين منطقـه)،   و نزولي آموزش دبيرستاني ميان فقرا، تنش مـداوم در شـمال اوگانـدا (فق   

گـذاري   راه بـا فضـاي سـرمايه    بخش عمـومي، هـم  ـ   مشاركت غيرشفاف بخش خصوصي
رغـم وجـود    دهـد كـه بـه    اوگاندا نشان مـي  ةطور كلي، تجرب ضعيف شهري و روستايي. به

تواند  هاي نهادي مي هاي اقتصاد سياسي و ضعف هاي خوب، ناهماهنگي ها و برنامه سياست
نتايج مطلوب شود كه ركود اقتصادي و مشاركت نامتوازن در رشد  ها به مانع تبديل سياست

  آورد. راه مي هم را به
هاي  باال و كاهش فقر در تونس بين سال يابي به رشد نسبتاً فصل هشتم چگونگي دست

كند.  محدود و موجودي منابع طبيعي اندك را بررسي مي ةرغم منابع اولي علي 2000و  1960
نقش مهمي در اثرگذاري بر ظرفيت فقرا جهـت مشـاركت در رشـد    چهار مجموعه عوامل 

 ةروستايي كـه بـراي توسـع    ةهاي توسع داشتند: ثبات اقتصاد كالن و بازبودن تجاري، برنامه
هـاي شـغلي    كشاورزي، زيرساخت فراهم كند، ترويج صنايع و خدمات كاربر كـه فرصـت  

 ةگـذاري زيـاد در سـرماي    و سرمايه جذابي را ايجاد كرد و بازار كار روستايي را تسهيل كرد
تونس به رشد قوي  2000انساني در نواحي روستايي و شهري و ميان مردان و زنان. از سال 

دست آورد. بـراي تـداوم رشـد     هاي اجتماعي به هايي در شاخص خود ادامه داد و پيشرفت
بـه ميـزان    هاي مربوط به محيط نهـادي و ايجـاد شـغل، باتوجـه     فقرزداي تونس، نااطميناني

  باال، بايد برطرف شود. كاري نسبتاً بي
بررسي در ايـن كتـاب،   دكشور برزيل است كه درميان كشورهاي مور ةفصل نهم دربار

باالترين توليد ناخالص داخلي سرانه و باالترين نابرابري درآمدي دارد. درنتيجه نـابرابري،  
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ه و به ميزان فقر بـااليي منجـر   طور متوازن به فقرا و غيرفقرا نفع نرساند رشد اقتصادي به
در  2000تـا   1980 ةشده است. در اين فصل نقش آموزش در رشد و نابرابري طـي دور 

انسـاني   ةگـذاري در سـرماي   بررسي آن است كه سـرمايه  ةبرزيل بررسي شده است. نتيج
فقر بوده اسـت، زيـرا رشـد را فقرزداتـر كـرده و ميـزان رشـد را         ةترين عامل كاهند مهم

گذاري در آموزش دبيرستاني در افزايش منافع رشد بـراي فقـرا    داده است. سرمايه افزايش
كـه   انـداز رشـد را بهبـود نبخشـيده اسـت، درحـالي       تنهـايي چشـم   مهم بوده است، اما بـه 

كننده در رشد داشته است، امـا اثرگـذاري    گذاري در آموزش دانشگاهي نقش تعيين سرمايه
 گـذاري در زيرسـاخت نيـز بـراي     برآن، سرمايه افزون تري در فقرزداساختن رشد دارد. كم

ويژه رشـد فقـرزدا، اهميـت دارد بـا درك اهميـت آمـوزش در رشـد و كـاهش          به ،رشد
هاي خـود بـراي تشـويق كودكـان خانوارهـاي فقيـر بـراي         نابرابري، دولت برزيل تالش

يش داده نام در سطوح دبيرستاني و دانشگاهي و بهبود كيفيت آمـوزش ابتـدايي افـزا    ثبت
تواند با موفقيـت   ها مي دهد كه اين تالش بعد نشان مي هاي است. كاهش نابرابري در سال

  .)Besley and Cord 2007: 21- 24راه باشد ( هم
  

  رثا ةترجم شكلي بررسي .3
 ريحــ ص نبيا (سخن مترجمان)، كلي ةممقد داراي ثرا ري،صو جامعيت يها لفهؤم جهت از
ــه  لفصو يگير نتيجه و ،خالصه ول،جد دار،نمو ،مطالب تفصيلي فهرست ،ثرا صليا فدــ
 تــ كيفي ،يــ يآرا فحهـص ري،اـنگ وفرـح داراي ثرا ي،ظاهر و فني كيفيت جهت از. ستا
ــچ  طغالا رو ينازا .ستا هشد منجاا خوبي به نياخو نمونه .ستا مناسب صحافي و ،پاــــ
شده ت ـعاير تخصصي يشارـيو و رشاـنگ وميـعم دـعاقو .دارد دجوو رتند هـب اپيـچ
 شـده منابع هر فصل در انتهاي آن فصل ذكر . ستا هيددگر ئهارا سايير و روان متن و ستا

انگليسـي و  ـ   فارسـي  ةنامـ  موضـوعي اسـت و مترجمـان واژه    ةاست. كتاب حـاوي نمايـ  
 اثر از وضعيت شكلي نسـبتاً  ةاند. درمجموع، ترجم فارسي به انتهاي كتاب افزودهـ   انگليسي

  .)1389مطلوبي برخوردار است (بزلي و كورد 
  

  ثرا ييامحتو تحليل و ارزيابي .4
و نـابرابري   ،كه نگاه كلي يا مرور اجمالي از روندهاي اخيـر فقـر، رشـد    ،پس از فصل اول

دارد. اختصـاص  يك كشـور در رشـد فقـرزدا     ةاست، هريك از فصول دوم تا نهم به تجرب
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و  ،اي اين است كه تجارب بنگالدش، انـدونزي  عات نمونهتوجه اين مطال ازجمله نتايج قابل
هاي بااليي از رشد و كاهش فقر را حتي  توانند نرخ اوگاندا حاكي از آن است كه كشورها مي

 ينا دسـت آورنـد.   و زيرساختي به ،انساني، تجاري ةهاي نهادي، توسع در مواجهه با ضعف
ــثا كل در مطالب منسجاا و منطقي نظم داراي بكتا  از لفؤم. ستا فصل هر درون در و رـ

 لسا تا ثرا در دهستفارداوـم منابع. ستا دهكر دهستفاا كشور هر ةتجرب تبيين در يمعتبر منابع
ــتبي ايبر جديد منابع از ،رو ينازا. دشو مي شامل را 2007 لسا يعني بكتا رنتشاا  ينـــــــ

 از هشد حمطر كشـوري تجربيـات  . ستا شـده  دهستفاا ــد مروزآ رتوــ ص هــ ب توعاـموض
  .ستا رداربرخو مناسب نتقاا و ،تحليل كيفيت ي،بند ستهد م،نسجاا

درسي براي درس اقتصاد توسعه در مقطع  عنوان متن كمك از جهت ابعاد آموزشي، اثر به
عنوان تنها متن اصلي استفاده شود، زيرا  تواند به ولي نمي ،كارشناسي ارشد قابل استفاده است

 مند است و لهئدهد. كتاب مس ربوط به تجربيات رشد فقرزدا را پوشش ميتنها يك مبحث م
توسعه بررسي كرده اسـت كـه چگونـه     له را با تجربيات متنوع هشت كشور درحالئاين مس

  فقر بوده است؟ ةرشد اقتصادي در عمل كاهند
ايـم،    از انقالب اسالمي و توقف جنگ تحميلي، شاهد رشد اقتصادي بوده در ايران پس 

بوده است، بـراي نمونـه در    راه هم ها با فقر و نابرابري اما اين رشد ناهموار و در اغلب سال
ــال ــاي  سـ ، 1389و  1386و  1385و  1384و  1382و  1381و  1379و  1375و  1370هـ

بـوده و   40/0رغم رشد توليد ناخالص داخلي باالي پنج درصد، ميـانگين ضـريب جينـي    به
جمعيـت از   فقيرترين درصد به ده مندترين ثروت درصد ده ن سهمبهبود نيافته است و ميانگي

برابر بوده است (بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـران، بانـك    75/14 ،1395تا  1370  سال
مسئله مطـرح اسـت كـه     نيا ،يدرمورد رشد اقتصادهاي زماني اقتصادي).   اطالعات سري

از  زيـ فقـرا ن  اي. آرسد  ياز جامعه م يو اقشار يدرآمد هاي  به چه دهك يمنافع رشد اقتصاد
  ابد؟ي يكاهش م زين يدرآمد ينابرابر ايآ شوند؟  يمنافع رشد منتفع م

بررسـي و تـدوين    ةبه نيازهاي علمي كشـور در زمينـ   فقرزدا رشدبر اين اساس، كتاب 
  دهد. هاي رشد فقرزدا در ايران پاسخ مي سياست

هـا و   سـازي بـراي واژه   اثر از جهت كاربرد اصطالحات تخصصي و معـادل  ةمتن ترجم
ها براي ويرايش بعدي  سازي اصطالحات تخصصي، به بازنگري برخي اصطالحات و معادل

هـاي اجتمـاعي    )، يارانـه 152و  136 فحةخواني (ص تفاوت و ناهم ةمثال واژ رايدارد. ب نياز
ســازي  ملــي )،284 همــان:لتــي (هــاي بخــش خصوصــي و دو )، همكــاري215 همــان:(
) بـه  79 همـان: پذيري روسـتايي (  انعطاف و )،146 همان:هاي بخشي ( )، محيط306  همان:(
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نـد از: اخـتالف زيـاد،    ا ترتيـب عبـارت   نهادي به هاي مناسب پيش معادل دارد.نياز بازنگري 
 سازي، محيط مياني بخش خصوصي، اشتراكي ـ انتقاالت اجتماعي، مشاركت بخش عمومي

  آوري روستايي. و تاب ،(بين سطح خرد و كالن)
 از ،جهت همين به. تــ سهشت كشور در رشد فقرزدا ةتجرب ئةاراثر ا آورينو ترين مهم

طـور   بـه . ستا رداربرخو توسعه در اقتصاد ممرسو نمتو ساير به نسبت تري بيش روزآمدي
گرفـت. رشـد فقـرزدا     طور جداگانه صورت مي سنتي تحليل رشد اقتصادي و تحليل فقر به

هـاي   سياسـت  ،بر اين اساس  ديگر ادغام كرد. تحليل رشد اقتصادي و تحليل فقر را در يك
دنبـال بهبـود    شـود كـه بـه    هايي گفته مـي  در متون اقتصاد توسعه به سياست pro-poorرشد 

دار و موافـق اسـت و    معناي طـرف  به proگام با رشد اقتصادي است.  وضعيت افراد فقير هم
poor معناي فقير است.  بهpoverty رشدي مـوردنظر اسـت كـه     ،معناي فقر است. بنابراين به
  دار و موافق افراد فقير باشد و به فقيران نفع برساند. طرف

 ازطريـق آن بود كه رشد سريع ميان اقتصاددانان غالب  ديدگاهپس از جنگ جهاني دوم، 
رشـد بسـياري از    ةاما تجرب بهبود شرايط زندگي فقراست. برايثرترين راه ؤشدن، م  صنعتي

رغم وقوع رشد اقتصادي سريع، تعداد فقرا بـاال بـاقي مانـد و حتـي در برخـي       كشورها، به
فقـرزدا   تر شد. درنتيجه اين تفكر شكل گرفت كه رشد اقتصادي ذاتاً موارد، تعداد فقرا بيش

دولـت ازطريـق اعمـال     ةمداخلـ  ،رو زايندهد. ا طور خودكار، فقر را كاهش نمي نيست و به
  راه با كاهش فقر الزم است. هاي رشد هم سياست

  
  فقرزدا رشدمزيت و كاستي  1.4

صـورت كـاربردي و    آن است كه مفهوم رشد فقـرزدا را بـه   فقرزدا رشدمزيت اصلي كتاب 
جاي  رشد فقرزدا اين است كه به ةمزيت نظري ه كرده است.ئهشت كشور ارا ةبراساس تجرب

شـود.   كه بر بازتوزيع درآمد براي فقرا متمركز شود، بر الگوي رشد اقتصادي متمركز مي اين
 ةمتفاوت با انديش كامالً فقرزدا رشدهاي رشد فقرزداست. تحليل  رشد مشاركتي از نوآوري

رشد اقتصادي است و تنها رويكرد كالن به رشد ندارد، بلكه رويكرد كالن  ةمرسوم در زمين
  م دارد.أصورت تو ا بهو خرد ر

كار رفته است. رشد  كشورها، به ةدو تعريف رشد فقرزدا در اين كتاب، هنگام بيان تجرب
 فقرزداي مطلق و رشد فقرزداي نسبي. رشد فقرزداي مطلق بر ميزان كاهش فقر تمركز دارد.

شود كه به افزايش فرصت براي فقرا جهت شركت  هايي تشويق مي در اين تعريف، سياست
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 DFID 2004; Ravallion 2004: 2; Ravallion andشـود (  مـي منجـر  ر فرايند رشد اقتصادي د

Chen 2003: 93-95(. فقرزدا رشدهند در كتاب  ةتعريف رشد فقرزداي مطلق در تبيين تجرب 
  كار رفته است. به

كنـد.   كيد مـي أمندان ت رشد فقرزداي نسبي بر افزايش سهم درآمدي فقرا نسبت به ثروت
تـر از درآمـد كـل     ديگر، رشد درصورتي فقرزداست كه درآمـد افـراد فقيـر سـريع     عبارت به

  جمعيت رشد كند، يعني نابرابري كاهش يابد.
شـود،   مـي منجـر  كه به كاهش نابرابري  ،اين تعريف از دخالت در فرايند رشد اقتصادي

 .)Kakwani and Pernia 2000: 1-16; White and Anderson 2001: 167-289كنـد (  حمايت مي
ـ     كـار   بـنگالدش در ايـن كتـاب بـه     ةتعريف رشد فقرزداي نسـبي ازجملـه در تبيـين تجرب

  است.  رفته
  رشد فقرزدا مطرح شده است: ةهاي زير دربار كاستي

اولين نقدي كه درمورد رشد فقرزداي نسبي مطـرح اسـت ايـن اسـت كـه آيـا كـاهش        
كاهش فقر، مطلوب است؟ بايد توجه داشـت رشـدي كـه فقـر را      ةعنوان وسيل نابرابري، به
  .)Warr 2005: 16( دهد انطباق ندارد با رشدي كه نابرابري را كاهش مي دهد لزوماً كاهش مي

درآمــد (يــا مخــارج) خانوارهــا بــا اســتانداردهاي  ةرشــد فقــرزداي مطلــق بــه مقايســ
درآمد (يا مخـارج)   ةي نسبي به مقايسكه در رشد فقرزدا پردازد. درحالي شده مي تعيين قبل از

با ضريب جيني سنجيده  پردازد كه مثالً مندان مي (يا مخارج) ثروت خانوارهاي فقير با درآمد
  .)ibid.: 3( شود مي

منجر گير در فقر  معناي رشدي كه به كاهش چشم دوم، نقد ديگر درمورد رشد فقرزدا به
گيـر   قدر بايد باشد تا چشم هكاهش در فقر چ)، Lopez 2004: 4( شود ابهام اين تعريف است

در ديدگاه فقـرزداي  . ).ibidقدر بايد از رشد نفع ببرند تا رشد فقرزدا باشد؟ ( هباشد؟ فقرا چ
كه با رشد اقتصادي فقر كاهش يابد، رشد فقرزداسـت، هرچنـد نـابرابري     مطلق، درصورتي
يـن نكتـه توجـه نشـده اسـت كـه       در رشد فقرزداي مطلق، به ا. )ibid.: 5افزايش پيدا كند (

 نابرابري بر رشد اثرات مضر دارد.

هاي خـارج   شود تا درگير فعاليت نابرابر، براي افراد انگيزه ايجاد مي هاي كامالً در جامعه
اجتمـاعي بـراي    ــ  ثباتي اقتصادي از بازارهاي نرمال شوند، مانند جرم و جنايت و غيره. بي

آورد.  وجـود مـي   ند و نااطمينـاني نسـبت بـه آينـده بـه     ك سردي ايجاد مي انباشت سرمايه دل
  يابد. رود با كاهش نابرابري رشد اقتصادي افزايش مي بنابراين، انتظار مي
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انساني هستند را  ةگذاري در سرماي ديگر نابرابري تعداد افرادي كه قادر به سرمايه ازسوي
منـد   تعداد اندك افـراد ثـروت  گذاري در  رو، نابرابري با تمركز سرمايه دهد. ازاين كاهش مي

  .)ibid.: 4( آور است براي رشد اقتصادي زيان
توانـد بـه نتـايج زيـر بهينـه بـراي        سوم، با تمركز بر نابرابري تعريف نسـبي فقـر مـي   

يـابي بـه رشـد     اي كه براي دست مثال، جامعه رايشود. ب منجر خانوارهاي فقير و غيرفقير
دسـت   اي را بـه  كند، نتيجه بي فقرزدايي تالش ميدار فقير يا فقرزدا تحت تعريف نس طرف
كـه درآمـد    درصـد اسـت، درحـالي    دودهد كه ويژگي آن رشد درآمد متوسط به ميزان  مي

درصد افزايش يافته است. در مقايسه بـا شـرايطي كـه رشـد متوسـط       سهخانوارهاي فقير 
درصـد افـزايش يافتـه اسـت.      چهـار  فقطدرصد است، ولي درآمد خانوارهاي فقير  شش

كنـد، امـا    هاي فقير عمل مي الگوي توزيعي رشد اقتصادي در سناريوي اول به نفع خانواده
اي   طور گسـترده  هم خانوارهاي فقير و هم غيرفقير در سناريوي دوم وضع بهتري دارند. به

ـ  پذيرفته شده است كه وقتي كاهش فقر هدف است، تعريف مطلق رشد فقرزدا مناسـب  ر ت
تـرين سـرعت    يابي بـه بـيش   است. هدف از فقرزدايي مطلق افزايش نرخ رشد براي دست

 .)DFID 2004: 4; Ianchovichina and Lundstrom 2009: 3( كاهش فقر است
  
  غفلت كتاب از فقر چندبعدي 2.4

بر مفهوم فقر درآمدي متمركز شده اسـت و فقـر چندبعـدي را بررسـي      فقرزدا رشدكتاب 
 ةدهنـد  . فقر چندبعدي نشـان تر از فقردرآمدي است مفهومي عام فقر چندبعدينكرده است. 

انساني است و الگوي متفاوتي از فقـر درآمـدي    ةهاي اولي محروميت افراد جامعه در قابليت
(وضـعيت سـواد    آمـوزش تغذيه)،  (سوء داراي سه بعد سالمت فقر چندبعدي كند. ارائه مي

 اسـتانداردهاي زنـدگي  و  ساله به مدرسـه)   شانزدهتا  ششسرپرست خانوار، رفتن كودكان 
پـز،   و رسي به آب سالم، تـراكم جمعيـت، سـوخت بـراي پخـت      رسي به برق، دست (دست

 ؛33: 1393 (يگانلو شود ميزان محروميت مشخص مي ،است كه براساس آن مالكيت دارايي)
ها نسبت به  رآمد خانوادهفقر قابليتي ميزان د يافقر چندبعدي ) در 4: 1396 سالم و طاهرپور

رسي مـردم و خـدمات زيربنـايي     چنين ميزان دست هاي زندگي در فقر درآمدي و هم هزينه
 گيرد. و بهداشت در فقر قابليتي موردمحاسبه قرار مي ،مانند آب، گاز، برق، مسكن، آموزش

هـا   س آنر ي هستند كه منابع در دستاقشارو  ،ها گروه ،فقر چندبعدي، فقرا شامل افراددر 
يـافتن بـه سـطوح     هـا را ازدسـت   چنان محدود است كـه آن  (فيزيكي، طبيعي، اجتماعي) آن

 .دارد خود باز مي ةزندگي در جامع ةشد پذيرفته
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بودن، نداشـتن سـرپناه و    فقر فراتر از نداشتن درآمد است. فقيربودن يعني گرسنه واقعدر
نـرفتن، نداشـتن شـغل، هـراس از      مدرسهسوادبودن و  نشدن، بي پوشاك، بيماربودن و درمان

 رسي به آب پاكيزه. و عدم دست ،آينده

رسـي بـه منـابع،     صـورت عـدم دسـت    چنين سازمان ملل متحد فقر يك فـرد را بـه   هم
و توانايي الزم بـراي برخـورداري از شـرايط مناسـب و سـطوح زنـدگي        ،ها، امنيت قابليت

 .كند اجتماعي تعريف ميو  ،چون حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي هم

محروميـت   عنايم  معناي نداشتن درآمد نيست، بلكه فقر به فقر تنها به ،آمارتيا سندرنظر 
 ،سبب محروميت درآمـدي  ديدگاه، يك فرد بهاين . از استهاي فردي و اجتماعي  از قابليت

شود، بلكه به ايـن دليـل فقيـر اسـت كـه توانـايي خـروج از وضـعيت          فقير محسوب نمي
 ندارد.   را  رفق

جاي فقـر درآمـدي از آن جهـت اسـت كـه       ضرورت درنظرگرفتن فقر چندبعدي به
توانـد   سان نباشد، درنتيجه فقر درآمدي نمـي  الگوي رفتار مصرفي افراد ممكن است يك

افـراد گونـاگون بـا    آن،  بـر  . عـالوه شدن حداقل نيازهاي افراد باشد برآورده ةكنند تضمين
چنـين   . هـم يابـد  كاهش مي يشوند، بنابراين دقت فقر درآمدهاي مختلفي مواجه  قيمت

تبديل مقدار مشخصي درآمـد بـه كاركردهـاي خـاص برحسـب سـن،       افراد در توانايي 
 نيـز فراتـر از  افراد فقيـر   هاي . محروميتمتفاوت است و ... ،جنسيت، سالمت، موقعيت

  است.درآمد پايين 
ـ  ئـة راجـاي ا  در اين كتاب مناسب بود كه بـه  ،بنابراين  كشـورها در كـاهش فقـر    ةتجرب

  ه شود.ئموفق كشورها در كاهش فقر چندبعدي ارا ةدرآمدي، تجرب
  
  رشد فراگير 3.4

تـر از   كه مفهومي عـام  ،اين است كه رشد فراگير را فقرزدا رشدنقد محتوايي ديگر به كتاب 
ازقبيل كاهش بر فقرزدايي، مواردي  رشد فقرزداست، درنظر نگرفته است. رشد فراگير عالوه

 ـرشـد    ـضلعي فقر   طور خالصه، سه گيرد. موضوع رشد فراگير به نابرابري را نيز درنظر مي
  دهد. نابرابري است. رشدي است كه فقر و نابرابري را كاهش مي

 ةدر همـ  »وسيع ةپاي«كه رشد اقتصادي در درازمدت، پايدار باشد، بايد رشد با  براي اين
هاي خرد و كـالن رشـد    كننده رو تعيين كار كشور باشد. ازاينها باشد و شامل نيروي  بخش

  گيرد. اقتصادي را درنظر مي
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برآن، رويكرد رشد فراگيـر ديـدگاه درازمـدت دارد و بـر اشـتغال مولـد متمركـز         افزون
هـاي محـروم    كه بر باز توزيع مستقيم درآمد براي افزايش درآمـد گـروه   جاي آن شود، به مي

  متمركز شود.
هـا   مـدت دولـت   هاي رشد اقتصادي بر فقر در كوتاه ف اثرات منفي سياستبراي تضعي

تواند پاسخ  هاي انتقال نقدي نمي هاي توزيع درآمد استفاده كنند، ولي طرح توانند از طرح مي
توانـد بـار زيـادي بـر      هاي بازتوزيع درآمد مي مدت نيز طرح درازمدت باشد، حتي در كوتاه

كشورهايي كه درآمد سرانه پايين است، كاهش فقر ازطريق باز توزيع بودجه تحميل كند. در 
هـاي   ترين تفـاوت  مهم .)Ianchovichina and Lundstrom 2009: 2( درآمد بسيار دشوار است

  ند از:ا رشد فقرزا با رشد فراگير عبارت
 تواند اجرا شـود، ولـي   هاي توزيع مجدد درآمد مي كه رشد فقرزدا باشد طرح براي آن .1

هـاي جديـدي بـراي     وري بهبود پيدا كنـد و فرصـت   كه رشد فراگير باشد بايد بهره براي آن
اشتغال ايجاد شود. نسبت تعداد شاغالن به كل جمعيت تقريبـي بـراي مشـاركت در رشـد     

  اقتصاد است. ةدنبال گسترش انداز جاي توزيع منابع به اقتصادي است. رشد فراگير به
كه رشد فراگير بـر   بوط به رشد و فقر متمركز است، درحاليرشد فقرزدا بر تدابير مر .2

هاي رشد باال و مستمر و كاهش فقر متمركز است. در  نگر از منابع و محدوديت تحليل آينده
شـدن در رشـد اقتصـادي بايـد      عنوان تقريب بـراي سـهيم   رشد فراگير، شاخص نابرابري به

  كاهش يابد.
دارد و بر بهبود ظرفيت مولد افراد و ايجاد محيط  رويكرد رشد فراگير ديدگاه بلندمدت .3

افـزايش درآمـد بـراي     ةعنـوان وسـيل   كند نه بر توزيع درآمد بـه  كيد ميأمساعد براي اشتغال ت
به اين ديدگاه بلندمدت، تمركز بر تحول سـاختاري در چهـارچوب    هاي محروم. باتوجه گروه

  است.  فراگير و پايدار اشتغال مولدشد رشد فراگير وجود دارد. در اين ديدگاه ابزار ر
دنبـال بهبـود    هتفاوت ديگر ميان رشد فقرزدا و رشد فراگير اين است كه رشد فقرزدا ب .4
مندي از  دنبال بهره هكه رشد فراگير ب مندي فقرا از رشد و رفع فقر درآمدي است، درحالي بهره

  .)DFID 2004: 2-12ست (متوسط ا ةها براي اكثريت نيروي كار، چه فقير و چه طبق فرصت
دانند كه آن رشـد تـابع فرصـت اجتمـاعي را      را فراگير مي رشدي) 2007علي و سان (

رس  هاي در دسـت  ميانگين فرصت .1افزايش دهد. فراگيري رشد به دو عامل بستگي دارد: 
  شود. ها ميان جمعيت تسهيم مي چگونه فرصت .2 ،جمعيت

يـابي بـه رشـد پايـداري كـه       ) اول، دسـت 2010(دو بعد رشد فراگير از نظـر مكينلـي   
هاي اقتصادي را ايجاد خواهد كرد و گسترش خواهد داد و دوم، حصول اطمينان از  فرصت
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اي كه اعضاي جامعه بتوانند در رشد مشـاركت   گونه ها به تر به اين فرصت رسي وسيع دست
  كنند و از آن نفع ببرند.

از رشد فقرزداست، زيرا رشد فراگيـر رشـدي   تر  ) رشد فراگير عام2010ازنظر كالسن (
و حتـي   ،هـاي درآمـد متوسـط    فقرا، گـروه  است كه به تمام اقشار جامعه، ازجمله فقرا، شبه

ناميـده شـود    »هـا  عدم مزيت ةرشد كاهند«تواند  رساند. رشد فراگير مي مندان نفع مي ثروت
)Ranieri and Ramos 2013: 1-7(.  

  
 رشد فقرزدا با رشد فراگير در هند ةمقايس .5

  )2000تا  1958هاي رشد فقرزدا در هند ( سياست 1.5
كنند  تر از يك دالر زندگي مي اي كم سوم جمعيت جهان را كه با درآمد روزانه كشور هند يك

انـد. فصـل    هاي هند الگوهاي كاهش فقر بسيار متفاوتي را تجربه كـرده  گيرد. ايالت در بر مي
هـاي   هـاي ايالـت   به تشريح چرايي و چگونگي موفقيت و شكسـت  فقرزدا شدرسوم كتاب 

يابي به رشد و كاهش فقر پرداخته است. اين فصل به بررسـي ارتبـاط    مختلف هند در دست
 95كـه   پـردازد  ميايالت هند  شانزدهدر  2000تا  1958 ةو سياست طي دور ،ميان فقر، رشد

رسـي بـه    انساني و دست ةكنند. در اين فصل، سرماي ها زندگي مي درصد جمعيت هند در آن
ثرنـد، مـدنظر قـرار داده و عوامـل ديگـري ماننـد       ؤكه بر رشد و كاهش فقر م ،مين مالي راأت

و جنسـيت را در شـناخت عملكـرد رشـد و      ،گويي مسئوالن، مقررات، حقوق مالكيت پاسخ
هاي هنـد   در تمام ايالتگيرد. كشش فقر نسبت به رشد  هاي هند درنظر مي كاهش فقر ايالت
  شده است.منجر كه افزايش درآمد سرانه به كاهش فقر  ييدي است بر اينأمنفي است كه ت

انـد.   ثيرگـذار بـوده  أهـاي هنـد ت   عوامل مختلفي بر الگوي ناهمگن كاهش فقر در ايالـت 
تـري   گويي بيش تر پاسخ باالتر و رقابت سياسي قوي ةهاي با تيراژ سران هاي با روزنامه ايالت

اند. بنابراين مشاركت و نظارت بر عملكرد  صورت توزيع عمومي غذا و امدادرساني داشته به
راه با كشش باالتر فقر نسبت به رشد، نرخ رشد باالتر و  ها، هم  مسئوالن، تيراژ باالتر روزنامه

قـانون  هايي كـه   راه داشته است. ايالت هم هاي هند را به تر فقر عمومي در ايالت كاهش بيش
بـرآن،   راه بـوده اسـت. افـزون    تر حامي كارگر بوده است با افزايش فقر شهري هـم  كار بيش

هـاي صـنعت    تري از كـارگر داشـته اسـت از بخـش     هايي كه قانون كار حمايت بيش ايالت
ـ  اند كه اثر منفي بر فقر داشته است. دست تري برخوردار بوده غيررسمي وسيع مين أرسي به ت

جديد  ةهزار شعب سيهاي كوچك در هند شده است. بيش از  رشد بنگاهمالي باعث تسهيل 
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ـ   در دست 2000تا  1961هاي  بانك در نواحي روستايي طي سال مين أرسي روستاييان بـه ت
ها در روستاها در كـاهش فقـر    شعب بانك ةمالي و درنتيجه كاهش فقر نقش داشتند. توسع

  ثر بوده است.ؤروستايي هند م
 ةشـهري بايـد چهـار شـعب     ةازاي هـر شـعب   ها را ملزم كرد كه به انكبانك مركزي هند ب

روستايي داير كنند. با افـزايش شـعب بـانكي در روسـتاها فقـر روسـتايي كـاهش يافـت.         
هـاي    هاي رشد و كشـش   تري به منابع مالي داشتند، نرخ رسي بيش كه دست ،هاي هند ايالت

 ري را تجربه كردند.ت هاي فقر سريع  فقر نسبت به رشد باالتر و كاهش

محدوديتي براي كاهش فقر در هند اسـت. نـرخ متوسـط     ةمنزل انساني عموماً به ةسرماي
هاي هنـد   هاي هند پايين است. ناهمگني در پيشرفت تحصيلي ميان ايالت باسوادي در ايالت

هـاي رشـد    داري ميان نرخ ثبت نام مردان و زنـان بـا نـرخ    وجود دارد. ارتباط مثبت و معني
انساني هند از ابزارهاي اصلي كاهش فقر  ةگذاري در سرماي درآمد سرانه وجود دارد. سرمايه

اند، كليد  جاكه عموم مردم فقير هند ساكن مناطق روستايي هاي هند بوده است. ازآن در ايالت
ها از اختيار تصـويب و   روستايي بوده است. ايالت ةكاهش فقر توسع ةموفقيت هند در زمين

انين اصالحات ارضي برخوردارند. اصالحات ارضي، با بازتوزيع زمين در هند به اجراي قو
 شده است.منجر كاهش فقر روستايي 

هـا درميـان كشـورهاي     نابرابري زن و مرد در باسوادي در هند يكـي از بـاالترين رتبـه   
ـ  توسعه است. ناهمگني در نرخ باسوادي زنان درميان ايالت درحال ه هاي هند وجود دارد و ب

طـور نسـبي پـايين اسـت. زنـان       هاي مولـد بـه   همين جهت در هند، شركت زنان در بخش
طور كلي  هاي مولد خارج از خانه مشاركت كنند. به نياز دارند تا در فعاليت خانوارهاي فقير

 ةدهنـد   شود، نشان نسبت كارگران زن به مرد محاسبه مي ةوسيل ورود زنان به بازار كار، كه به
 هـاي هنـد اسـت    تر فقر در ايالـت  فقر نسبت به رشد باالتر و كاهش سريع اثر مثبت كشش
 رشـد در فصل سوم كتاب  ،شود كه مالحظه مي گونه همان .)124 - 99: 1389(بزلي و كورد 

هاي هند بررسي شده است و نابرابري  ثر بر رشد فقرزداي مطلق در ايالتؤ، عوامل مفقرزدا
  است. ثيرگذار مدنظر نبودهتأو ساير عوامل 

 

  )2017 - 2007هاي رشد فراگير در هند ( سياست 2.5
همين د) و دواز2012 - 2007( دولت هند ةسال  پنج ةانتقال به رشد فراگير در يازدهمين برنام

هاي رشد فراگيـر در   ) تصريح شده است. سياست2017 - 2012( دولت هند ةسال  پنج ةبرنام
  ند از:ا اقتصاد هند عبارت
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يابي به رشد فراگير است. رويكـرد   نياز دست ، پيشسريع اقتصاديرشد پايدار و  ـ
سـاله    پـنج  ة) و دوازدهمـين برنامـ  2012 -2007( دولـت هنـد   ةسال  پنج ةيازدهمين برنام

  ) بر رشد سريع و پايدار متمركز شده است.2012-2017(
راگير در : براي فراگيري رشد بايد اشتغال مولد در هند ايجاد شود. رشد فاشتغال مولدـ 

جاي تمركز بـر توزيـع مسـتقيم     انداز بلندمدت را با تمركز بر اشتغال مولد به  هند بايد چشم
  درآمد درنظر گيرد.

هـاي    : براي فراگيري رشد در هند، رشد بايـد فقـرزدا باشـد. بايـد مكمـل     كاهش فقر ـ
  ها ارائه شود. درآمدي براي مخارج بخش خصوصي براي آن

يابي به برابري درآمد دنبال  كه رشد فراگير باشد، بايد دست اين : برايكاهش نابرابري ـ
  شود و نابرابري درآمد كاهش يابد.

هاي انسـاني ارتقـا پيـدا      : براي فراگيري رشد در هند الزم است قابليتانساني ةتوسع ـ
ـ  ةكند. به طرف عرض مثـال، آيـا شـاغالن داراي قابليـت      رايرشد فراگير بايد توجه شود. ب

منـد شـوند.    هـاي اقتصـادي موجـود بهـره      الزم براي كار مولد هستند تا از فرصـت  انساني
ها مانند آب آشاميدني سالم و سرويس  رسي به بهداشت و آموزش و ديگر زيرساخت دست

ارچوب رشد فراگير بهداشـت  هكند. در چ انساني را تعيين مي ةبهداشتي كافي كيفيت سرماي
 كار گرفته شود. برابري فرصت توسط افراد به ةشاخص درجعنوان  تواند به  و آموزش نيز مي

هاي انساني اساسي باشـند كـه بنيـاد ضـروري بـراي        تمام اعضاي جامعه بايد داراي قابليت
  فراگيري اجتماعي است.

: براي فراگيري رشد در هند الزم است زنان قادر بـه مشـاركت و   مندسازي زنان توان ـ
  اقتصادي باشند. ةانتفاع از توسع

زيرسـاخت   ة: براي فراگيري رشد در هند به توسـع اجتماعي ـ  زيرساخت اقتصاديـ 
هاي جامعه به آب آشاميدني سالم، برق، مسكن،   بخش ةكه هم اي گونه است، بهنياز اقتصادي 

داشته باشند. نتايج رشد فراگيـر  رسي  دستو فراگيري مالي  ،و نقل  سرويس بهداشتي، حمل
تري از افـراد    اجتماعي پايدار براي تعداد بيش ـ  هاي اقتصادي  گسترده به فرصت رسي دست

رسي به خدمات مالي و  ها در هند است. فراگيري مالي در هند فرايند تضمين دست و ايالت
كند. فراگيـري   مالي شرايط تواناساز براي رشد ايجاد مي ةموقع است. توسع اعتبار كافي و به

  شد فراگير در هند است.مالي يك بعد مهم ر
يابي به رشد فراگير در هند اسـت.   راني مانع مهمي براي دست : كمبود حكمراني حكم ـ

راني بايد ارتقا يابد و عناصر  كه رشد اقتصادي هند فراگير باشد استانداردهاي حكم براي اين
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فراگيـر  هاي   راني ضروري است. براي اجراي موفق سياست ي و شفافيت در حكميگو پاسخ
  .)Paramasivan et al. 2014: 229-234اثربخشي دولت هند بايد تقويت شود (

  
  يگير نتيجه .6
گرفـت. رشـد    طور جداگانه صورت مـي  طور سنتي تحليل رشد اقتصادي و تحليل فقر به به

ديگر ادغـام كـرد. رشـدي كـه فقـر را       فقرزدا تحليل رشد اقتصادي و تحليل فقر را در يك
دهـد انطبـاق نـدارد. رشـد فراگيـر       با رشدي كه نابرابري را كاهش مي وماًدهد لز كاهش مي

لحاظ نشده اسـت. كـاهش نـابرابري،     فقرزدا رشدولي در كتاب  ،تر از رشد فقرزداست عام
كه ازجمله محورهاي رشد فراگير  ،هاي اقتصادي مندي از فرصت و بهره ،ايجاد اشتغال مولد

 ةاقتصادي در اين كتاب موردبحث قرار نگرفته اسـت. مقايسـ  وار با رشد  طور نظام است، به
كني فقـر بـا    با محوريت ريشه 2000تا  1958هاي  هاي رشد فقرزداي هند طي سال سياست
) 2010 - 2007يـازدهم و دوازدهـم هنـد (    ةسـال  پـنج  ةهاي رشد فراگير طي برنامـ  سياست
گسترده  ةهاي شامل و با پاي سياستمتمركز بر فقر به  هاي صرفاً انتقال از سياست ةدهند نشان

  در رشد اقتصادي هند است.
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