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In the last decades, poverty has permeated Iran's economy. The developmental government of Iran, as the most important center of decision making, has set its socio-economic
aim to combat poverty. Government's expenditure is the main means of obtaining the
purposes such as improving the level of education, health, and economic development
as tools of combating poverty. Among different levels of poverty, absolute poverty is
the most important one in the developing countries. Therefore, this study aims to analyze the government's education and human resources expenditure on urban absolute
poverty. Accordingly, modeling the effective factors of poverty and employing Markov
Switching method, the research hypotheses were tested in a period from 1985 to 2014.
The findings showed that urban poverty includes two levels of higher and lower poverty,
in that the probability of staying in the latter is more than the former. Also, the findings
from the model indicated that human capital and the ratio of education expenditure to
the total government's expenditure has a significantly negative impact on the absolute
urban poverty index. It is suggested that the ratio of education expenditure be increased
to reduce urban poverty.
JEL Classification: I39, I32, I31, F12.
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در دهههــای اخیــر ،چهــرۀ آشــکار فقــر جایگزیــن ســیمای پنهــان آن در اقتصــاد ایــران شــده
اســت .دولــت رشــدمحور در ایــران ،بهعنــوان ثروتمندتریــن نهــاد تصمیمگیــر ،مبــارزه بــا فقــر را
مهمتریــن هــدف اقتصــادی ـ اجتماعــی خــود میدانــد .مخــارج دولتــی مهمتریــن ابــزار دولــت
بهمنظــور نیــل بــه اهــداف میانــی ماننــد بهبــود ســطح آمــوزش و بهداشــت و رشــد اقتصــادی
بهعنــوان ابزارهایــی بــرای مقابلــه بــا فقــر اســت .در بیــن ســطوح مختلــف فقــر نیــز ،آنچــه در
کشــورهای درحــال توســعه مهمتــر اســت ،فقــر مطلــق اســت .بــه ایــن ترتیــب ،هــدف ایــن
پژوهــش بررســی تأثیــر مخــارج آموزشــی دولــت و ســرمایۀ انســانی بــر فقــر مطلــق شــهری در
ایــران اســت .بدیــن منظــور ،بــا مدلســازی عوامــل مؤثــر بــر فقــر و بهکارگیــری روش مارکــوف
ســوئیچینگ ،فرضیههــای پژوهــش در بــازۀ زمانــی  1364تــا  1393مــورد آزمــون قــرار گرفــت.
نتایــج بــرآورد مــدلپژوهــش نشــان داد فقــر شــهری دارای دو رژیــم فقــر بــاال و پاییــن اســت کــه
احتمــال مانــدن در رژیــم فقــر پاییــن بیشــتر از احتمــال مانــدن در رژیــم فقــر باالســت .همچنین
طبــق نتایــج بــرآورد مــدل ،ســرمایۀ انســانی و نســبت مخــارج آمــوزش و پــرورش بــه کل مخــارج
دولــت تأثیــر منفــی و معنـاداری بــر شــاخص فقــر مطلــق شــهری داشــته اســت .مبتنی بــر نتایج
پژوهــش ،پیشــنهاد میشــود بهمنظــور کاهــش فقــر شــهری ،ســهم مخــارج آمــوزش و پــرورش
دولت افزایش یابد.
طبقهبندی .I39 ،I32 ،I31 ،F12 :JEL
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 .1مقدمه
س��رمایۀ انس��انی یک��ی از مهمتری��ن عوام��ل تولیدــ در جوام��ع امــروزی محسـ�وب میشــود .تقویــت
سرــمایۀ انســانی در کش��ورهای درحــال توســعه بــه کاهــش فقــر نســبی در ایــن کشــورها ،نســبت
بــه میانگیــن جهانــی ،منجــر شــده اســت ( .)UNDP, 2015یکـ�ی از اهـ�داف گـ�زارش توسـ�عۀ انسـ�انی
( )UNDP, 2000کــه مبتنــی بــر بیانیــۀ هــزارۀ ســازمان ملــل متحــد بــود و بــه امضــای  189رهبــر
کشــورهای جه�اـن رســید ،کاهــش یــا حــذف فقــر تــا ســال  2015م بــود (Sanz, Peris & Escámez,
 .)2017یک�یـ از مهمتریــن راهکارهــای تقویــت ســرمایۀ انســانی ســرمایهگذاری بخــش عمومــی یــا
دول��ت در آم��وزش و پرــورش و همچنینــ آم��وزش عال��ی اس��ت .بــا تقویــت وجــود دولتهــای رفــاه،
تخصی��ص بهینــۀ هزینهه��ای دول��ت درجه��ت افزای��ش رفـ�اه و کاه��ش فق��ر اهمیـ�ت مییابـ�د .همچنیــن
اج��رای سیاستــهای دولتـ�ی در توزی��ع و بازتوزی�عـ درآمدهاــ ،بهخصــوص بودجــۀ عمومــی ،تأثیــرات
تخصیصــی و توزیعــی کوتاهمــدت و بلندمــدت خواهــد داشــت کــه از ســوی اقتصادانــان کالســیک بــا
کارایـ�ی ب�اـزار و بخ��ش خصوص��ی مقایس��ه خواه��د شـ�د و دسـ�تکم بایــد کارایــی بخــش خصوصــی
را داشــته باشــد ( .)Osundina, Ebere & Osundina, 2014رفــع فقــر و کاهــش نابرابــری از وظایــف
اصلیــ دولتــ بهش��مار میآی�دـ .دولتــ میتواندــ ب��ا عرض��ۀ خدماــت عمومـ�ی ،ازقبیـ�ل خدمـ�ات
آموزشــی ،وضـ�ع اقتصاــدی افرــاد را تغییـ�ر دهـ�د و نقـ�ش مهمـ�ی درکاهـ�ش فقـ�ر و نابرابــری ایفـ�ا کنـ�د
(حکیمآبــادی و ســعادتی.)1392 ،
در دهههــای اخیــر ،چهــرۀ آشــکار فقــر جایگزیــن ســیمای پنهــان آن در اقتصــاد ایــران شــده
اســت (راغفـ�ر ،بـ�زازان ،قاسـ�می و حسـ�نوند .)1394 ،فقــر نموــدی از توســعهنیافتگی اسـ�ت .بــه همیــن
دلیلــ کاه��ش فقـ�ر ب�رـای دولتهـ�ای توســعهمحور در کشــورهای درحــال توســعه متغیــری حیاتــی
ش��مرده میشـ�ود (ارشــدی و کریمــی .)1392 ،همچنیـ�ن در برنامهه��اي پنجســالۀ توســعه ،بــر مقابلــه
ب��ا فقـ�ر تأكيـ�د شـ�ده اسـ�ت (خدادادکاشــی و جاویــدی .)1391 ،بنابرایـ�ن اولویتبنــدی اثربخشـ�ی
هزینههــای دولـ�ت بـ�ر کاهـ�ش فقـ�ر بسـ�یار ضـ�روری مینمایـ�د (ترکمان��ی و جمالیمقــدم.)1384 ،
در قان��ون اساس��ی ایــران در اصــول  31 ،29 ،21 ،3و  43بهطــور شــفاف بــه کاهــش فقــر و تأمیــن
رفاــه اشــاره ش��ده اس��ت؛ بهطــوری کــه اســتنباط یــک دولــت رفــاه از ایــن اصــول دور از عقالنیــت
نیســت (احم��دی شــادمهری و داودی .)1394 ،طیــف وســیعی از متغیرهــا بــر فقــر مؤثــر اســت و
راهحلهــای متعــددی بــرای مبــارزه بــا آن پیشــنهاد شــده؛ امــا ســؤال پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه
آي��ا دولته��ا ب�اـ تخصيــص مجــدد مخ��ارج عموم�يـ ميتواننــد اثربخشــي ايــن مخــارج در مبــارزه بــا
فقــر را افزاي��ش دهنـ�د .پاســخ ايــن ســؤال نيازمنــد شــناخت آثــار هريــك از اجــزاي مخــارج عمومــي
ب��ر فق��ر اسـ�ت .مارش��ال متص��ور ب��ود کــه آم��وزش و پ��رورش ،بهعن�وـان س��رمایهگذاری ملــی ،موجــب
تح�وـالت اساسـ�ی در افرــاد میشــود؛ بــه همیــن دلیــل ،هــم دولــت و هــم والدیــن بایــد در تأمیــن
هزینههـ�ای آمـ�وزش و پـ�رورش مشـ�ارکت کننـ�د (بـ�ه نقـ�ل از کفایـ�ی و درسـ�تکار .)1386 ،مطابــق
نظریههـ�ای سرــمایۀ انس��انی ،س��رمایهگذاری بلندمدــت در س�رـمایۀ انســانی ،بهینهتری��ن روش بـ�رای

322

یونس نادمی و همکار .تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایۀ انسانی بر فقر شهری در ایران.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

تغییـ�ر در توزیـ�ع درآمدهاســت ( .)Kakwani, Khandker & Son, 2003س��رمایهگذاری در ســرمایۀ
انس��انی بـ�ه تخصی��ص عادالنهتــر مناب��ع در بلندمــدت منج�رـ میشــود و از هــر دو طریــق بــازده پولــي
و اث�رـات غيرپول�يـ ب��ه كاه��ش فق�رـ میانجامـ�د ( .)Becker, 1964در جوامــع مــدرن ،درآمــد و قــدرت
خریــد فــرد در بلندمــدت تحــت تأثیــر هزینههــای ســرمایهگذاری در ســرمایۀ انســانی و نــرخ بــازده
آن اسـ�ت ( .)Mincer, 1985رش��د اقتص��ادی ،بهویژــه از طری��ق ارتقــای س��رمایۀ انس��انی ،از عمدهتریــن
راهبرده��ای کاه��ش فق��ر محسـ�وب میشـ�ود ( .)Maalo & Kelvin, 2016آم��وزش ،بهخصــوص
آم��وزش دولتــی ،اث��ر كاهن�دـه ب��ر فق��ر در ای��ران دارد .بهطــور میانگیــن افــراد دارای تحصیــات بیشــتر
درآمــد بیشــتر و احتمــال فقــر کمتــری دارنــد (خدادادکاشــی و جایــدی .)1391 ،هزینههــای آمــوزش
در ای��ران در مقاطعــ پایینت��ر ،ب��ه نف��ع دهکه�اـی پاییــن درآمــدی اســت؛ امــا در مقاطــع باالتــر و
عالــی ،بیشــتر بــه نفــع دهکهــای باالتــر درآمــدی اســت (حکیمآبــادی و ســعادتی .)1392 ،بنابرایــن
هــدف از مقالــه حاضــر بررســی اثرگــذاری مخــارج آموزشــی دولــت و ســرمایۀ انســانی بــر فقــر مطلــق
در ای��ران اس��ت .ب��ه عبـ�ارت دیگ��ر ،اگ��ر دولـ�ت نح��وۀ تخصی�صـ بودج��ه را بهســمت مخــارج آموزشــی
بیش��تر تغیی��ر ده��د ،میت�وـان شــاهد کاهشــ فقرــ مطل��ق بــود؟ پاســخ ایــن ســؤال اهمیــت زیــادی در
مبح��ث تخصی��ص بهین��ۀ منابـ�ع بودج��های کش��ور خواه��د داش��ت.
بــه ایــن ترتیــب ،ســاختار پژوهــش بــه این شــکل اســت کــه بخــش دوم بــه ادبیــات نظری و پیشــینۀ
تحقی��ق اختص�اـص دارد .در بخ�شـ س��وم ،م��دل پژوهشــ ارائ��ه میش��ود .در بخــش چهــارم ،نتایــج بــرآورد
مدــل بحثــ میش��ود .درنهای��ت در بخ��ش پنج��م ،نتیجهگی��ری و پیش��نهادها آم��ده اس��ت.
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1. Malik
2. Goaied & Ghazouani
3. Fan, Hazell & Thorat
4. Okurut, Jonathan, Odwee & Adebua
5. Geda, Jong, Kimenyi & Mwabu
6. Moke, Gan & Sanyal
7. Agenor, Bayaktar & El Aynaoui
8. Fan, Brzeska & Shields
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و هن��د مطالعـ�های در زمینــۀ تأثیــر سیســاتهای دولــت بــر فقــر انجــام دادنــد و دریافتنــد کــه
در کشــورهای بــا درآمــد انــدک ،ماننــد هنــد و اوگانــدا ،هزینههــای آمــوزش و زیرســاختها بــه
کاهــش فقــر انجامیــده اســت .در کشــورهای بــا درآمــد متوســط ،ماننــد تایلنــد ،هزینههــای آمــوزش
ابتدایــی تأثیــر معن ـاداری بــر فقــر نــدارد .در کشــورهای نفتخیــز ،ماننــد یمــن ،هزینههــای دولــت
در بخــش کشــاورزی و روســتایی بــر کاهــش فقــر تأثیــر مثبــت داشــته اســت .آچیــا ،وانگومبــه و
خادیولــی )2010( 9در کنیــا دریافتنــد کــه تأثیــر مخــارج آموزشــی بــر احتمــال خــروج از فقــر در بیــن
خانوادههــای روســتایی بیشــتر از خانوادههــای شــهری اســت.
اوقــداری و اوریاخــی )2010( 10بــا اســتفاده مــدل یوهانســن ـ جوســیلیوس طــی دورۀ  1961تــا
 2007در نیجریــه ،یاســین ،صالــح و غفــار )2011( 11در ســودان جنوبــی ،آلــم ،ســلطانا و بــوت)2010( 12
در کش��ورهای آس��یایی در س��الهای  1970تــا  ،2005وانــگ ،)2011( 13بــرای  31کشــور منتخــب در
دورۀ  1986تــا  ،2007انابــی ،هــاروی و الن )2011( 14بــا اســتفاده از مدلهــای همپوشــانی نســلی
در دورۀ  1975تــا  2009و محدحســین ،فیدلیــزان و رزاق )2012( 15بــا کاربــرد رابطــۀ علــت گرنجــری
در مالــزی ،نشــان دادنــد کــه هزینههــای آمــوزش و هزینــۀ بهداشــتی دولــت تأثیــر مثبتــی بــر رشــد
اقتصــادی دارد کــه میتوانــد کانالــی بــرای کاهــش فقــر نیــز باشــد.
مالیــک ،چادهــاری و حنیــف )2012( 16نشــان دادنــد کــه دسترســی بــه امکانــات بهداشــتی نظیــر
آب پــاک تأثیــر معنـاداری بــر فقــر در خانوارهــای پاکســتانی دارد .براســاس نتایــج پژوهــش آرکوالنیــا،
والــه و آزودا ،)2014( 17اگــر مصــرف بخــش خصوصــی و دولتــی جانشــین هــم شــود ،هزینههــای
کمــی اســتاندارد زندگــی در میــان نخواهــد
دولــت کارا نخواهــد بــود و احتمــال ارتقــای ســطح کیفــی و ّ
بــود و اگــر دو مصــرف یادشــده مکمــل یکدیگــر باشــد ،کارایــی هزینههــای دولــت در کاهــش فقــر و
افزایــش رفــاه رشــد خواهــد کــرد .اومــاری و موتــاری )2016( 18و مالــو و کلویــن ( )2016بــه بررســی
هزینههــای بخشــی بودجــۀ دولــت در دورۀ  1964تــا  2010و  1969تــا  2013در کاهــش فقــر نســبی
و مطلــق در کنیــا پرداختنــد و دریافتنــد کــه هزینههــای بهداشــت و کشــاورزی دارای تأثیــر مثبــت و
هزینههــای زیرســاختی دارای تأثیــر منفــی اســت .همچنیــن آمــوزش بــر فقــر نســبی تأثیــر معن ـادار
9. Achia, Wangombe & Khadioli
10. Ighodaro & Oriakhi
11. Yassin, Salih & Gafar
12. Alam, Sultana & Butt
13. Wang
14. Annabi, Harvey & Lan
15. Mohd Hussin, Fidlizan & Razak
16. Malik, Chaudhry & Hanif
17. Ercolania, Valle & Azevedoa
18. Omari & Muturi
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نــدارد؛ ولــی بــر کاهــش فقــر مطلــق تأثیــر معن ـادار و مثبــت دارد .نیارکــو )2016( 19در غنــا نشــان
داد کــه هزینهه��ای بودج��ۀ دولت�یـ بهخصــوص در بخــش بهداشــت و آمــوزش موجــب کاهــش فقــر
مطلــق در مناطــق شــهری و روســتایی شــده اســت .ســانز و دیگــران ( )2017بــا اســتفاده از روش
توانمندســازی انســانی 20نشــان دادنــد کــه آمــوزش عالــی در اســپانیا در مقایســه بــا اتحادیــۀ اروپــا بــه
کاهــش بیشــتر فقــر نســبی انجامیــده اســت .فرانکبــرگ و تومــاس )2017( 21بــه ارزیابــی ســه متغیــر
مهــم در تعریــف ســرمایۀ انســانی شــامل آمــوزش ،بهداشــت و تأمیــن حداقــل معیشــت بــر شــوکهای
اقتصــادی در اندونــزی پرداختنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه تقویــت ایــن ســه متغیــر منجــر بــه تقویــت
س��رمایۀ انساــنی و کاهــش فق�رـ در جامعهــ میشــود و احتمــال قــرار گرفتــن اقتصــاد در معــرض
شــوکها را کاهــش میدهــد.
ترکمانــی و جمالیمقــدم ( )1384در مقالــۀ خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســرمایهگذاری
در توســعه و عمــران روســتایی ،تحقیــق و توســعۀ کشــاورزی و بهداشــت بیشــترین تأثیــر را بــر کاهــش
فقــر روســتایی دارد .زیبایــی و شــیروانیان ( )1388رابطــۀ متقابــل غیرخطــی بیــن متغیرهــای اقتصــاد
کالن و فقــر را در دورۀ  1357تــا  1383اثبــات کردنــد .مهربانــی ( )1387نشــان داد کــه نســبت
مخــارج آموزشــي بــه  GNPو نــرخ ثبتنــام در مقطــع دبيرســتان موجــب کاهــش نابرابــري درآمــد
و فقــر شــده اســت .صادقــي و داوودي ( )1390تأثیــر متغیرهــای اقتصــادی و هزینههــای آمــوزش و
بهداشــت بــر فقــر روســتایی در دورۀ  1360تــا  1388را بررســی کردنــد و بــه ایــن نتایــج رســیدند
کــه ســرمايهگذاري عمومــي در صنعــت آب ،زیرســاختهای بهداشــتی و حملونقــل بيشــترين تأثیــر
را در کاهــش فقــر روســتايي دارد .مشــکانی ( )1391بــا اســتفاده از یــک مــدل تعــادل عمومــی پویــا
همــراه بــا ماتریــس حســابداری اجتماعــی ســال  1380نشــان داد کــه رشــد مخــارج آمــوزش باعــث
کاهــش فقــر و توزیــع مطلوبتــر درآمــد میشــود؛ بهطــوری کــه خــط فقــر از  7/11بــه 7/10
درصــد کاهــش مییابــد .خدادادکاشــی و جاویــدی ( )1391بــا اســتفاده از مــدل پروبیــت دوگانــه بــه
بررســی اثــر آمــوزش بــر فقــر شــهري و روســتايي در ايــران پرداختنــد .براســاس یافتههــای پژوهــش
آنهــا ،بــا افزايــش نســبت افــراد داراي درآمــد در خانــوار و ســطح آمــوزش ،احتمــال فقــر مســكن ،فقــر
درآمــدي و فقــر بهداشــتي در خانوارهــا كاهــش مييابــد و ایــن اثــر در آمــوزش دولتــی قویتــر اســت.
حکیمآبــادی و ســعادتی ( )1392بــه بررســی توزیــع مخــارج عمومــی آمــوزش در ایــران بــا روش
تحلیــل وقــوع منفعــت همــت گماشــتند .یافتههــای تحقیــق ایشــان گویــای ایــن اســت کــه در مقطــع
ابتدایــی ،توزیــع مخــارج آمــوزش فزاینــده اســت؛ یعنــی ســهم گــروه درآمــدی فقیرتــر از منافــع حاصــل
از مخــارج دولــت بیشــتر از گــروه درآمــدی ثروتمندتــر بــوده اســت .در مقطــع راهنمایــی ،متوســطه و
آمــوزش عالــی ایــن توزیــع کاهنــده اســت؛ یعنــی ســهم گــروه درآمــدی ثروتمندتــر از منافــع حاصــل
19. Nyarkoh
20. Human Capabilities Approach
21. Frankenberg & Thomas
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از مخــارج دولــت بیشــتر از گــروه درآمــدی فقیرتــر بــوده اســت .درمجمــوع توزیــع مخــارج عمومــی
آمــوزش در ایــران کاهنــده اســت؛ بنابرایــن پیشــنهاد میشــود موانــع دسترســی افــراد فقیــر بــه
خدمــات آموزشــی دولــت شناســایی و مرتفــع شــود تــا راههــای دسترســی ایــن افــراد بــه خدمــات
آموزشــی همــوار گــردد .خداپرســت و داودی ( )1392در دورۀ  1360تــا  1390نشــان دادنــد کــه
ارتقــای ســطح بهداشــت و آمــوزش و هزینههــای اجتماعــی دولــت توزیــع درآمــد را بهتــر میکنــد.
احمــدی و داودی ( )1394بــا اســتفاده از سیســتم معــادالت همزمــان بــه بررســی تأثیــر متغیرهــای
اقتصــاد کالن و هزینههــای دولتــی بــر فقــر در دورۀ  1360تــا  1391پرداختنــد .براســاس نتایــج
ایــن پژوهــش ،هزینههــای آمــوزش و بهداشــت تأثیــر مثبتــی بــر کاهــش فقــر دارد .بــااوش ،شــیانی
و موســایی ( )1396عوامــل اقتصــادی ـ اجتماعــی مؤثــر بــر فقــر و نابرابــری در حــوزۀ ســامت طــی
ســالهای  1394تــا  1390را تحلیــل کردنــد .براســاس نتایــج بهدســتآمده ،میــان فقــر مطلــق،
هزینههــای کمرشــکن ســامت ،فقــر ناشــی از هزینههــای ســنگین ســامت ،تــورم ،ضریــب جینــی،
شهرنشــینی و بیــکاری بهعنــوان متغیرهــای مســتقل و عدالــت در ســامت بهعنــوان متغیــر وابســته
رابطــۀ معنــادار و منفــی وجــود دارد.

 .3چارچوب نظری

آدام اس��میت اولیـ�ن اقتصاددان��ی اسـ�ت ک��ه مهـ�ارت (سرــمایۀ انساــنی) و آمــوزش (تخصــص) را عامــل
ث��روت در اقتص�اـد معرف��ی کـ�رد (حکیمآبــادی و ســعادتی .)1392 ،کوزنت��س آمــوزش و پــرورش را
نوع��ی سرــمایۀ انســانی میدانسـ�ت کـ�ه بایـ�د در محاسـ�بات تولیـ�د ناخالـ�ص داخلـ�ی وارد شـ�ود (بــه
نقــل از کفایــی و درســتکار .)1386 ،آم��وزش از کان��ال ،افزای��ش ســرمایۀ انســانی ،بهــروهوری و کارایــی و
درنهای��ت دس��تمزد ب��ه رش��د اقتصاــدی و کاه��ش فق�رـ و نابراب��ری میانجامـ�د (ترکمان��ی و جمالیمقــدم،
 .)1384فقـ�ر تقسـ�یمبندیهای متنوعـ�ی دارد :فقـ�ر غذایـ�ی ( ،)Pajooyan, 1994فقـ�ر مطلـ�ق یـ�ا نسـ�بی
(خدادادکاش��ی ،حیـ�دری و باقـ�ری ،)1384 ،فقـ�ر شـ�هری یـ�ا روسـ�تایی (خالـ�دي ،)1384 ،فقــر دائمــی یــا
موق��ت ،فق��ر جزی��رهای ی��ا فراگی��ر و فق��ر قابلیت��ی (نداش��تن ح��ق انتخ��اب ،آزادی و مش��ارکت) (Sen,
 )1976کــه مفاهیمــی عینــی اســت؛ فقــر آموزشــی ،فقــر فرهنگــی (معنــوی) ،فقــر روانــی و فقــر ذهنــی
کـ�ه مفاهیمـ�ی انتزاعـ�ی اسـ�ت (رئیسدان��ا .)1379 ،فقــر مطلــق ناتوانــي در كســب حداقــل اســتاندارد
زندگـ�ي اسـ�ت ( .)UNSD, 2005راونتــري )1901( 22فقــر مطلــق را موضوعــی عينــي دانســته و آن را
معينــی از اســتاندارهاي
ب��ا حداق��ل معيش��ت مرتب��ط ک��رده و فقــر نســبي را ناتوانــي در كســب ســطح ّ
زندگـ�ي كـ�ه در جامعـ�ۀ فعلـ�ی الزم يـ�ا مطلـ�وب تشـ�خيص داده ميشـ�ود ،تعريـ�ف کـ�رده اسـ�ت (بــه نقــل
از خالـ�دي1384 ،؛ پیرایــی و شهســواری1388 ،؛ خدادادکاشــی و دیگــران .)1384 ،بهصــورت کلــی دو
رویک��رد عم�دـه در ب��رآورد خـ�ط فق��ر مطلقــ وج��ود دارد و بیش��تر روشهــا بـ�ا اندکــی تعدیــل مبتنــی
بــر ای��ن دو رویک��رد استــ :رویک��رد نیازه��ای اساس��ی (حداق��ل مع��اش) ( )Pajooyan, 1994و رویکــرد
22. Rowntree
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نسـ�بت غـ�ذا (معکـ�وس ضریـ�ب انـ�گل) ( .)Atkinson, 1987; Madden, 1999دو ف��رض درخص��وص فناوری
و عملک��رد بازاره��ای عوام��ل تولی��د وج�وـد دارد ک��ه نش��ان میده�دـ آم�وـزش میتوان��د کیفی��ت نیــروی
کار ،به��رهوری نی��روی کار و دس�تـمزد نی��روی کار را افزایــشدهدــ .فــرض فنـ�ی بیاــن میکن��د کـ�ه تولیـ�د
نهای��ی نیرــوی کار ماه�رـ بیشتــر از نی��روی کار غیرماه��ر اس��ت و اگ��ر عرض��ۀ نیرــوی کار ماهــر بیشــتر از
عرض��ۀ نیــروی کار غیرماه��ر ش��ود ،تولی��د نهای��ی نی��روی کار ماه��ر بهط��ور نس��بی بیش��تر خواه��د ش��د.
فــرض ب�اـزار عوامـ�ل نیـ�ز نش�اـن میدهـ�د دس��تمزد نی��روی کار ماهـ�ر ارزش پولـ�ی تولیـ�د نهایـ�ی اوسـ�ت
(مهربانـ�ی .)1387 ،خــط فقــر مطلــق شــکافهای قاطــع طبقاتــی را اندازهگیــری میکنــد (رئیسدانــا،
 .)1379براســاس گــزارش اهــداف توســعۀ هــزاره )2015( 23سـ�ازمان مل��ل متح��د ،در ســال  1990م در
کشـ�ورهای درحـ�ال توسـ�عه 47 ،درصـ�د مـ�ردم زیـ�ر خ�طـ فقرــ زندگیــ میکردنــد؛ درحالــی کــه در ســال
 2015م ایــن رقــم بــه  14درص�دـ رس��یده اس��ت .همچنی��ن تع�دـاد اف�رـاد بهشــدت فقیــر از 1926میلیــون
نفــر در ســال  1990م بــه  836میلیــون نفــر در ســال  2015م کاه��ش یافت��ه اس��ت .همچنیــن آمــوزش
نهفقــط از کانــال بهــرهوری ،کارایــی ،دســتمزد ،تخصــص و تقســیم کار بــر کاهــش فقــر تأثیــر میگــذارد،
بلکــه از کانــال بهبــود ســطح بهداشــتی و هزینههــای بهداشــتی فــردی و خانوادگــی بــر کاهــش فقــر
اثرگـ�ذار اسـ�ت ( .)Sanz et al., 2017آم��وزش عالوهبــر اثربخشــی مســتقیم بــر افزایــش درآمــد ،بــا تأثیــر
غیرمستــقیم در تصمیمگیــری ف��رد ،متغی��ر کلیـ�دی در جلوگی�رـی از ب��روز فقرــ و حتــی خــروج از فقــر
اســت ( .)Sen, 1976براسـ�اس رويكــرد كينزــي ،آموــزش از ســطح فقـ�ر و نابرابــري درآمدهـ�ا ميكاهــد
(مهربانــی .)1387 ،موضــوع آموــزش در مدلهـ�ای رشــد از س��ه دهـ�ه قبــل ،ابتــدا در مدلهــای رشــد
درونزا و مدلهـ�ای رش��د نئوکالس��یک مط��رح ش��د .گراســمن و هلپمــن )1991( 24و رومــر)1990( 25
مدله��ای رش��د مبتن�یـ ب��ر دان��ش ،و آرو )1962( 26مدله��ای رش��د یادگیـ�ری در حینــ کار را مــورد
توج��ه قـ�رار دادنـ�د .نتایـ�ج مطالعـ�ات مختل��ف نشاــن داد آم�وـزش و تقوی��ت سرــمایۀ انســانی بهطـ�ور
مس��تقیم ب��ر بهبـ�ود فراینـ�د تغییـ�ر فنـ�اوری و رشـ�د اقتصـ�ادی اثرگـ�ذار اسـ�ت (Barro, 1990; Romer,
 )1990; Lucas, 1988; Mankiw, Romer, & Weil, 1992; Acemoglu & Joshua, 2000و از ایــن طریــق
نی�زـ ب��ر کاه��ش فقرــ ،بهوی��ژه فق�رـ مطل��ق ،و نابرابرــی مؤث��ر اس��ت .هزینههـ�ای آم�وـزش بهصــورت
خصوصـ�ی و دولتـ�ی انجـ�ام میشـ�ود؛ امـ�ا در بررسـ�ی تأثیـ�ر فقـ�ر ،هزینههـ�ای دولتـ�ی اثرگذارتـ�ر اسـ�ت
(حکیمآبــادی و ســعادتی .)1392 ،هزينههاــي آم�وـزش اث�رـات خارج��ی مثبتـ�ی ماننــد دســتيابي بــه
آگاهـ�ي بیشـ�تر ،بهداش��ت فـ�ردي مناس��بتر ،مرگوميــر كمتــر ،بُعــد خانــوادۀ کمتــر ،ســرمایهگذاری
کارآتـ�ر و انتخابه�اـی اقتص��اد سیاس��ی بهین��ه دارد كـ�ه درمجم��وع موج��ب بهـ�رهوري و مشــاركت بيشــتر
نيـ�روي کار و رشـ�د اقتصـ�ادي باالتـ�ر ( )Abhijeet, 2010و کاهـ�ش فقـ�ر میشـ�ود (صادقــی1393 ،؛ �Schul
 .)tz, 1961راغفــر ( )1384فقـــر را نتيجــ�ۀ سـ��اختار قـدــرت و نظـ��ام اجتماعــي میدانــد و ایــن ســؤال را
23. The Millennium Development Goals Report
24. Grossman & Helpman
25. Romer
26. Arrow
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مط�رـح میکندــ ک��ه چـ�را باوج�وـد پیش��رفتهای گسـ�ترده ،هن��وز فق�رـ ت��داوم دارد .فقــ�ر مــ�زمن در
خانواره��اي ب��ا سرپرســت بيس�وـاد يــا كمس��واد بيش��تر راي��ج اس��ت و ایــن مســئله در مناطــق شــهری
بی�شـ از مناطقــ روس��تایی دی��ده میش�وـد و ای�نـ بیســوادی بــر هزینههــای بهداشــتی خانوادگــی نیــز
مؤثـ�ر اسـ�ت ( .)Salehi & Majbouri, 2010تأثی�رـ هزینههــای آمــوزش در احتمــال خــروج از فقــر در
مقطـ�ع ابتدایـ�ی بیـ�ش از مقطـ�ع تحصیـلات عالـ�ی اسـ�ت (.)Osundina et al., 2014

 .4روش تحقیق

بهمنظــور بررســی تأثیــر مخــارج آمــوزش و پــرورش و مخــارج بهداشــتی دولــت بــر فقــر شــهری در
ای��ران ،ب��ا اســتفاده از مطالع��ات پیش��ین ،بهخصـ�وص تحقیـ�ق ســوری ( ،)1377زيبايـ�ي و شـ�يروانيان
( )1388و احمــدی شــادمهری و داودی ( )1394و سـ�ایر مطالعـ�ات ذکرشـ�ده در بخـ�ش ادبیـ�ات نظـ�ری،
مـ�دل زیـ�ر تصریـ�ح شـ�ده اسـ�ت:
()1
شـ�اخص فقـ�ر مطل��ق ش��هری ی��ا هم��ان نس��بت سرش��مار فق��ر اس��ت .ایــن
کــه در آن
شــاخص برحســب میــزان کالــری مــورد نیــاز بــدن انســان و هزینــۀ الزم بــرای تأمیــن ایــن میــزان
کالــری در مناطــق شــهری ،از ســوی پژوهشــکدۀ آمــار ایــران محاســبه شــده اســت .درنهایــت ایــن
ش��اخص بهوســیلۀ نســبت درصــد فقــرا در مناطــق شــهری (کســانی کــه در تأمیــن حداقــل کالــری
نســبت مخــارج آمــوزش و
م��ورد نی��از ناتوانانــد) ب��ه کل جمعی�تـ محاس��به میشــود.
نســبت مخــارج بهداشــتی دولــت بــه کل مخــارج
پــرورش دولــت بــه کل مخــارج دولــت،
شــاخص درجــۀ بــاز
شــاخص ســرمایۀ انســانی یــا نــرخ ثبــت نــام متوســطه،
دولــت،
توان دوم نســبت
نســبت درآمدهــای نفــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی و
بــودن،
درآمده��ای نفــت ب��ه تولیدــ ناخال��ص داخل��ی اسـ�ت ت�اـ بت��وان تأثی�رـات آس�تـانهای درآمدهــای نفتــی
ب��ر فق��ر ش��هری را بهدســت آورد .اث��رات آس�تـانهای درآمدهــای نفتــی بــر رشــد اقتصــادی در مطالعــۀ
مه��رآرا و مکینیــری ( )1388نشــان داده ش��ده؛ ل�ذـا میتــوان فرضیــۀ وجــود آســتانۀ درآمدهــای
نفتــی بــر فقــر را نیــز مــورد آزمــون قــرار داد؛ زیــرا درآمدهــای نفتــی از طریــق مــواردی چــون ورود
تکنولــوژی و تقویــت صنایــع داخلــی و همچنیــن افزایــش مخــارج دولــت و ایجــاد اشــتغال و یــا از
طری��ق اعط��ای یاران�هـ و س��ایر پرداخته��ای دول��ت ب��ه قش�رـهای کمدرآمــد تأثیــرات مثبتــی در
کاهـ�ش فقرــ دارد و هــم از منظ��ری دیگ�رـ ،از طری��ق تقوی��ت فعالیته��ای رانتجویــی و گســترش
ان�دـازۀ دول��ت و درنتیجــه اث�رـ برونرانــی بهخصــوص هنــگام ســهم بــاالی درآمدهــای نفتــی تأثیــرات
منفیــ ب��ر فق��ر برج�اـی میگ��ذارد .بنابراینــ بهدلیــل اثــرات دوگانــۀ درآمدهــای نفتــی بــر فقــر،
فرضیۀــ تأثی�رـ غیرخطیــ ب��ودن آن فرضی��های قابــل آزمــون اســت کــه در ایــن مقالــه ،نخســتین بــار
تأثی�رـات آستــانهای درآمدهــای نفتــی بــر فقــر مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت .نیــز جــزء خطــای
رگرس��یون اس��ت.
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شکل  .1نسبت سرشمار فقر شهری
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

همانطـ�ور کـ�ه شــکل  1نشـ�ان میده��د ،ب��ا توجهــ ب��ه اینک�هـ فق��ر مطل��ق در برخیــ س��الها
بهنسـ�بت باــال و در برخ��ی سـ�الها کمابیشــ پایی��ن ب��وده ،الزم اسـ�ت اینــ تغیی��رات و پویاییهــای
فقـ�ر مطل�قـ در طوــل زم�اـن در مدلســازی فقـ�ر لحاــظ شــود .بنابرای�نـ بهمنظــور دســت یافتــن بــه
نتایــج دقیقت��ر ،از تصری�حـ مارکوــف ســوئیچینگ برــای مدلســازی عوامــل مؤثــر بــر فقــر اســتفاده
ش��ده اسـ�ت .ای��ن ن��وع تصریــح اج��ازه میدهــد فق��ر را بهصــورت دو رژیــم فقــر بــاال و پاییــن
مدلســازی ک�رـد کهــ رژیمه��ای فقـ�ر باــال و پایی��ن در ط��ول زم�اـن و بهدلیــل پویایــی شــرایط
اقتصــادی درحــال تغییرــ و انتقــال از ی��ک رژی��م ب��ه رژی��م دیگ��ر اسـ�ت و اینــ دو رژیمــ بهواســطۀ
حلق��ۀ مارکــوف ب��ا یکدیگ��ر ارتب��اط دارد؛ ل��ذا میتــوان احتمــاالت انتقــال از هــر رژیــم بــه رژیــم
دیگ��ر را نیزــ بهدستــ آورد .ویژگــی اینــ ن��وع مدلس��ازی بی��ان رژیمهــا بــا احتمــال اســت؛ زیــرا
قطعیتــی در ه��ر رژی��م وجـ�ود ندــارد کــه احتم�اـل رخ�دـاد آن یــک باش��د ،بلکهــ بهدلیــل وجــود
ان�وـاع خطاه��ا در متغیرهاــ و ش��رایط پویای�یـ متغیره��ای اقتص��ادی ،میتــوان از احتمــال رخــداد
هــر واقعــه یــا رژیــم فقــر اســتفاده کــرد و ایــن لحــاظ کــردن عــدم قطعیــت و بیــان احتمالــی از
ویژگیهـ�ای مهـ�م تصریـ�ح مارکـ�وف سـ�وئیچینگ اسـ�ت .بنابرایـ�ن تصریـ�ح مارکـ�وف سـ�وئیچینگ
معادلـ�ۀ  1را میت�وـان بهصــورت معادلــۀ  2نوشــت:
()2
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کــه در آن ،اندیــس  iبهمعنــای نــوع رژیــم اســت کــه در اینجــا دو رژیــم  1و  2را بــرای فقــر
مطل��ق ف��رض کردهای��م ک��ه هـ�ر رژی��م دارای ی��ک عـ�رض از مب��دأ مخت��ص خ��ود بههمــراه واریانــس
معین��ی از فق��ر اس��ت کهــ ایــن دو ش�اـخص یعنـ�ی ع��رض از مبــدأ یـ�ا میانگیــن فقــر
ی��ا انح��راف معی��ار ّ
معینــی اســت کــه پراکندگــی فقــر حــول میانگیــن در
در رژیــم  1دارای انحــراف معیــار یــا واریانــس ّ
معینــی
رژیــم  1را نش��ان میدهــد؛ همچنیــن بــرای رژیــم  2بــه همیــن شــکل میانگیــن و واریانــس ّ
بهدستــ میآی��د .البتـ�ه الزم اســت ب��رای اطمین��ان از وجوــد دو رژی��م فقـ�ر مطلـ�ق ،آزمــون نســبت
درس��تنمایی ( )LRهانســن )1992( 27را انجــام داد کــه در ایــن آزمــون ،فرضیــۀ صفــر خطــی بــودن
م�دـل درمقاب��ل فرضی��ۀ وج��ود دورژیم��ی ب�وـدن مدــل آزم�وـن میشــود .بهمنظــور بــرآورد مــدل
مارک��وف ســوئیچینگ ،از روش ماکزیم��م درسـ�تنمایی اس��تفاده میشــود .بنابرایــن تابــع لگاریتــم
درســتنمایی را میتــوان بهصــورت معادلـ�ۀ  3نوشــت:
()3
توزی��ع ش��رطی فقـ�ر بهشــرط رخ دادن رژیــم  iدر زمــان  tاســت
بهط�وـری کــه
احتمــال
کــه  stنش��اندهندۀ رژی��م ی��ا وضعی�تـ م��دل اس��ت .عبــارت
مجموعــۀ اطالعــات در زمــان  t-1اســت .تابــع درسـتنمایی
پیشبینــی شــده اســت کــه بیانگــر
ف��وق بــا استــفاده از روشه��ای محاس��بات عدــدی ماکزیم��م میش��ود .بهمنظــور بــرآورد تابــع ایــن
درسـ�تنمایی ،از نرمافــزار ایویــوز( 28نســخۀ  )9اسـ�تفاده شـ�ده اسـ�ت .دورۀ زمانـ�ی بـ�رآورد بـ�ازۀ 1364
تــا  1393اســت.

 .5یافتههای پژوهش

قبــل از بــرآورد مــدل بایــد از مانایــی متغیرهــای مــدل اطمینــان یافــت .ابتــدا آزمــون وجــود ریشــۀ
واحـ�د متغیرهاــ ب��ا آزم�ـون زی��وت ـ انــدروز 29انج�اـم ش��د .دلی��ل بهکارگی��ری آزمـ�ون زی��وت ـ انــدروز
ای��ن اسـ�ت کهــ متغیرهــای اقتص��اد ای��ران ب��ا شکس��تهای ســاختاری متعــددی همچــون جنــگ،
تحریــم و ش��وکهای نفتــی مواجــه بــوده اســت .بنابرایــن در شــرایط اقتصــاد ایــران ،اســتفاده از
آزمونهـ�ای مانایـ�ی بـ�ا لح��اظ شکس��ت ساــختاری ب��ر ســایر آزمونه��ای ریش��ۀ واح��د ارج��ح اس��ت.
بدی��ن منظ��ور ،از آزم��ون زی�وـت ـ اندــروز کــه یکـ�ی از مهمتری��ن آزمونهــای ریشــۀ واحــد بــا لحــاظ
کــردن شکســت ســاختاری اســت ،اســتفاده شــده اســت .نتای�جـ آزموــن مانایــی زی��وت ـ ان��دروز در
جــدول  1نشــان داده کــه تمـ�ام متغیرهــای پژوهــش در ســطح معنــای  5درصــد مانــا اســت .بنابرایــن
پــس از اطمیناــن از وجــود مانایـ�ی در متغیره�اـی پژوه�شـ ،میتــوان م�دـل را ب�اـ روشهــای متعــارف
ب��رآورد ک��رد.
27. Hansen
28. Eviews
29. Zivot-Andrews

330

یونس نادمی و همکار .تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایۀ انسانی بر فقر شهری در ایران.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

جدول  .1نتایج آزمون مانایی زیوت ـ اندروز
متغیر

P-Value

نتیجۀ آزمون

فقر مطلق شهری

0/03

مانایی

نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت

0/00

مانایی

نسبت مخارج بهداشتی به کل مخارج دولت

0/05

مانایی

نرخ بیکاری

0/01

مانایی

درجۀ باز بودن

0/00

مانایی

سرمایۀ انسانی

0/00

مانایی

نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی

0/00

مانایی

مجذور نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی

0/00

مانایی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :محاسبات پژوهش)

در ایــن پژوه��ش ،ف��رض میکنی��م ک��ه متغی��ر فقرــ از دو رژی��م تبعی�تـ میکنــد کــه یــک رژیــم بــا
میانگیــن فقــر بــاال و دیگــری بــا میانگیــن فقــر پاییــن مشــخص شــده اســت .امــا بــرای اطمینــان یافتن از
وج��ود دو رژیــم در مدــل پژوهــش ،بای�دـ از آزمـ�ون نســبت درس��تنمایی ( )LRهانســن ( )1992اســتفاده
ک��رد .در ای��ن آزم��ون ،فرضی��ۀ صف��ر خط��ی ب��ودن درمقابــل فرضی��ۀ وج��ود دو رژیـ�م آزموــن میشــود.
جــدول  2نتایــج ایــن آزمــون را بــرای دو مــدل پژوهــش نشــان داده اســت.
جدول  .2آزمون نسبت درستنمایی ( )LRهانسن
آمارۀآزمون

P-Value

نتیجۀ آزمون

97/52

0/00

ر ّد فرضیۀ صفر و تأیید وجود دورژیمی بودن فقر شهری

(منبع :محاسبات پژوهش)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

نتای��ج آزمــون نسبــت درسـ�تنمایی هانســن برــای م��دل پژوه��ش نش��ان میدهــد فرضیــۀ صفــر
خط��ی بوــدن مـ�دل پژوهــش رد شــده و وجــود دو رژیــم فقــر شــهری در اقتصــاد ایــران تأییــد شــده
اس��ت .ل�ذـا باــ اس��تفاده از ای��ن آزموــن میتوــان اطمین��ان یاف��ت ک��ه م��دل فق��ر ش��هری را میتــوان
ب��ا الگ��وی مارک��وف س��وئیچینگ ب��ا وج��ود دو رژی��م ب��رآورد ک��رد.
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جدول  .3نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای مدل فقر شهری
متغیر

ضریب

آمارۀ t

P-Value

عرض از مبدأ در رژیم 1

0/37

17/90

0/00

عرض از مبدأ در رژیم 2

0/38

688/3

0/00

لگاریتم انحراف معیار رژیم 1

-2/59

-16/48

0/00

لگاریتم انحراف معیار رژیم 2

-8/33

-24/13

0/00

نسبت مخارج آموزشی به کل مخارج دولت

-0/65

-156/01

0/00

سرمایۀ انسانی

-0/005

-424/12

0/00

نسبت مخارج بهداشتی به کل مخارج دولت

4/69

460/6

0/00

درجۀ باز بودن

0/35

129/6

0/00

نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی

-2/85

-474/99

0/00

توان دوم نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی

7/80

333/51

0/00

دامی جنگ

0/06

168/64

0/00

لگاریتم درستنمایی

64/24

آزمون خودهمبستگی  Qوقفه 4
()P-Value

0/99

(منبع :محاسبات پژوهش با نرمافزار ایویوز)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

خالصۀ نتایج برآورد مدل به این شرح است:
 .1فقــر مطلــق شــهری در اقتصــاد ایــران دارای دو رژیــم بــوده کــه یــک رژیــم بــا عــرض از مبــدأ
و واریانــس کمتــر (رژیــم  1یــا رژیــم فقــر پاییــن) و رژیــم دیگــر بــا عــرض از مبــدأ و واریانــس بیشــتر
(رژیــم  2یــا رژیــم فقــر بــاال) اســت .نتایــج ماتریــس انتقــال بیــن دو رژیــم فقــر نیــز بهصــورت زیــر
بهدســت آمــده اســت:
کــه در آن،
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بیانگــر احتمــال مانــدن در رژیــم فقــر باالســت کــه مقــدار
آن بهدســت آمــده اســت .درمقابــل،
احتمــال آن  0/13بهدســت آمــده اســت .همچنیــن احتمــال انتقــال از رژیــم فقــر پاییــن بــه رژیــم فقــر
رقــم  0/31اســت و احتمــال انتقــال از رژیــم فقــر بــاال بــه رژیــم فقــر پاییــن یــا
بــاال یــا
نیــز احتمــال  0/87را نشــان میدهــد .لــذا احتمــال مانــدن در رژیــم فقــر پاییــن بیشــتر از احتمــال
مانــدن در رژیــم فقــر باالســت .همچنیــن نتایــج حاصــل از طــول دورۀ مانــدن در رژیــم فقــر پاییــن و
بــاال حاکــی اســت کــه طــول دورۀ مانــدن در رژیــم فقــر پاییــن حــدود  3/28ســال ،و طــول دورۀ ماندن
در رژیــم فقــر بــاال حــدود  1/15ســال اســت .نمــودار احتمــاالت شــرطی قــرار گرفتــن در رژیمهــای
فقــر بــاال و پاییــن نیــز در شــکل  2نشــان داده شــده اســت.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شکل  .2احتماالت شرطی قرار گرفتن در رژیم فقر پایین (رژیم  )1و رژیم فقر باال (رژیم  )2در بازۀ زمانی  1364تا 1393

 .2نســبت مخــارج آمــوزش و پــرورش بــه کل مخــارج دولــت تأثیــر منفــی و معنـاداری بــر شــاخص
فقــر مطلــق شــهری داشــته کــه نشــان میدهــد مخــارج آمــوزش و پــرورش دولــت بــرای گســترش
آمــوزش و پــرورش در مناطــق شــهری کشــور توانســته اســت بــا تأثیــر بــر بهبــود ســرمایۀ انســانی و
ایجــاد فرصتهــای شــغلی بــرای افــراد آموزشدیــده ،موجــب کاهــش فقــر مطلــق در کشــور شــود.
 .3ســرمایۀ انســانی یــا نــرخ ثبتنــام متوســطه نیــز تأثیــر منفــی و معنــادار بــر فقــر مطلــق
شــهری داشــته کــه ایــن نتیجــه بــا نتیجــۀ مخــارج آمــوزش و پــرورش دولــت نیــز ســازگار اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،بــا افزایــش ســرمایۀ انســانی و افزایــش نــرخ ثبتنــام متوســطه ،فرصتهــای بیشــتری
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بــرای اشــتغال ،بهخصــوص بــرای خانوارهــای کمدرآمــد شــهری ،ایجــاد شــده و لــذا توانســته موجــب
کاهــش فقــر مطلــق شــود .درواقــع یکــی از راههــای نجــات خانوادههــای فقیــر ،فراهــم کــردن آمــوزش
بــرای ایــن خانوارهاســت تــا کــودکان بااســتعداد در خانوارهــای فقیــر بتواننــد بــا کســب آمــوزش و
ارتقــای ســرمایۀ انســانی و بهدســت آوردن فرصتهــای شــغلی و کســب درآمــد مناســب ،خــود و
خانوادهشــان را از زیــر خــط فقــر برهاننــد.
 .4نســبت مخــارج بهداشــتی بــه کل مخــارج دولــت تأثیــر مثبــت و معن ـاداری بــر شــاخص فقــر
مطلــق داشــته اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مخــارج بهداشــتی دولــت نتوانســته اســت از بــار ســنگین
هزینههــای بهداشــت و درمــان ،بهخصــوص بــرای قشــرهای کمدرآمــد و متوســط جامعــه ،بکاهــد.
 .5درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد تأثیــر مثبــت و معن ـاداری بــر فقــر مطلــق داشــته کــه ایــن مســئله
بــا توجــه بــه ســاختار ســنتی اقتصــاد ایــران و برخــی سیاس ـتهای اشــتباه دولــت ،همچــون ثابــت
نگــه داشــتن نــرخ ارز اســمی در شــرایط تورمــی و درنتیجــه کاهــش نــرخ ارز واقعــی ،موجــب کاهــش
تــوان رقابتــی تولیــدات داخــل و از دســت رفتــن برخــی کســبوکارهای داخلــی بهدلیــل واردات
کاالهــای مشــابه و ارزان خارجــی شــده کــه نتیجــۀ آن بــه نفــع قشــرهای ثروتمنــد و بــازرگان و بــه
ضــرر تولیــدات داخــل بــوده اســت .لــذا افزونبــر افزایــش فقــر ،موجــب بدتــر شــدن توزیــع درآمــد در
جامعــه نیــز شــده اســت .بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد زمانــی نتیجــۀ
مطلوبــی میدهــد کــه افزونبــر بهبــود نهــادی فضــای کس ـبوکار ،ســایر سیاس ـتهای پولــی و ارزی
نیــز در خدمــت تولیــد ملــی باشــد.
 .6نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــری غیرخطــی و آســتانهای بــر شــاخص
فقــر شــهری داشــته اســت .بــه عبــارت دیگــر ،تــا زمانــی کــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی کمتــر از  18درصــد 30باشــد ،افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در تولیــد ناخالــص
داخلــی توانســته اســت از طریــق افزایــش مخــارج زیربنایــی و عمرانــی و مخــارج توســعهای دولــت ماننــد
مخــارج آمــوزش و بهداشــتی و حتــی پرداختهــای انتقالــی موجبــات کاهــش فقــر را فراهــم کنــد؛
امــا پــس از افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در اقتصــاد و عبــور از حــد آســتانۀ  18درصــد ،افزایــش
ســهم درآمدهــای نفتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی موجبــات افزایــش فقــر مطلــق را فراهــم کــرد؛ زیــرا
افزایــش درآمدهــای نفتــی در اقتصــاد از طریــق تقویــت رانتجویــی ،افزایــش بیــش از حــد بهینــۀ انــدازۀ
دولــت در اقتصــاد و درنتیجــه اثــرات ازدحامــی حضــور دولــت در اقتصــاد ،ناکارایــی مخــارج دولــت ،دیــد
کوتاهمــدت سیاســتگذاران در ترجیــح منافــع کوتاهمــدت بــه بلندمــدت ،درنهایــت موجــب افزایــش
فقــر مطلــق شــده اســت .ایــن پدیــده را میتــوان کاربــردی از فرضیــۀ نفریــن منابــع دانســت کــه نشــان
میدهــد اگــر اقتصــاد وابســتگی بیــش از حــد بــه درآمدهــای نفتــی داشــته باشــد ،ایــن درآمدهــا بهجــای
 .30این مقدار آستانه از برابر صفر قرار دادن مشتق «فقر مطلق شهری» نسبت به «درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی»
بهدست آمده است.
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کاهــش فقــر موجــب افزایــش فقــر نیــز میشــود .لــذا موهبــت منابــع در رژیــم درآمدهــای نفتــی پاییــن
ــــ هنگامــی کــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی کمتــر از  18درصــد باشــد ــــ بــه
مصیبتــی در رژیــم درآمدهــای نفتــی بــاال ــــ هنگامــی کــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص
داخلــی بیشــتر از  18درصــد باشــد ــــ تبدیــل شــده اســت.
 .7متغیــر دامــی ســالهای جنــگ نیــز تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر شــاخص فقــر مطلــق داشــته
اســت؛ زیــرا جنــگ تحمیلــی بهســبب تخریــب زیرســاختهای مالــی و انســانی و همچنیــن تخصیــص
منابــع بــه تأمیــن مخــارج جنــگ موجــب کاهــش کســبوکارها و افزایــش بیــکاری شــده و لــذا
موجــب بدتــر شــدن وضعیــت فقــر مطلــق در کشــور شــده اســت .درنهایــت آزمــون خودهمبســتگی
حاکــی از نبــو ِد خودهمبســتگی اجــزای خطــا بــوده اســت.

 .6نتیجهگیری

هــدف از ایــن مقالــه بررســی اثرگــذاری مخــارج آمــوزش و پــرورش و ســرمایۀ انســانی بــر فقــر
مطلــق شــهری در بــازۀ زمانــی  1364تــا  1393اســت .بدیــن منظــور ،بــا اســتفاده از روش مارکــوف
ســوئیچینگ و تصریــح دورژیمــی فقــر مطلــق ،بــه بــرآورد عوامــل مؤثــر بــر فقــر پرداختــه شــد .نتایــج
بــرآورد مــدل نشــان داد فقــر شــهری در اقتصــاد ایــران دارای دو رژیــم فقــر پاییــن و بــاال بــوده و
رژیــم فقــر پاییــن مانــدگاری بیشــتری از رژیــم فقــر بــاال داشــته اســت .همچنیــن نتایــج بــرآورد مــدل
بیانگــر ایــن اســت کــه افزایــش نســبت مخــارج آمــوزش و پــرورش دولــت بــه کل مخــارج دولــت و
بهبــود ســرمایۀ انســانی موجــب کاهــش فقــر شــهری در ایــران شــده کــه ایــن نتایــج بــا مطالعــات فــن
و دیگــران ( ،)2001آچیــا و دیگــران ( ،)2010محــد و دیگــران ( ،)2012مهربانــی ( )1387و احمــدی و
داودی ( )1394ســازگار اســت .همچنیــن نتایــج نشــان داد افزایــش نســبت مخــارج بهداشــتی دولــت
بــه کل مخــارج دولــت تأثیــر افزایشــی بــر فقــر شــهری داشــته کــه ایــن نتیجــه بــا یافتههــای پژوهــش
صادقــی ( )1393ســازگار اســت و بــا نتایــج ســایر مطالعــات پیشــین تفــاوت دارد .همچنیــن درجــۀ
بــاز بــودن تأثیــر مثبــت و معنـاداری بــر فقــر مطلــق داشــتهاســت .درنهایــت نســبت درآمدهــای نفتــی
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی تأثیــری غیرخطــی و آســتانهای بــر شــاخص فقــر مطلــق داشــته اســت.
ی کــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی کمتــر از 18
بــه عبــارت دیگــر ،تــا زمان ـ 
درصــد باشــد ،افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی توانســته اســت موجــب
کاهــش فقــر شــود؛ امــا پــس از افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در اقتصــاد و عبــور از حــد آســتانۀ 18
درصــد ،افزایــش ســهم درآمدهــای نفتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی موجــب افزایــش فقــر شــده کــه
ایــن نتیجــه همســو بــا یافتههــای مقالــۀ مهــرآرا و مکینیــری ( )1388بــوده اســت.

 .6پیشنهادها

برگرفتــه از نتایــج پژوهــش پیشــنهاد میشــود ســهم مخــارج آمــوزش و پــرورش دولــت افزایــش یابــد.
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بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن پژوهــش فقــر مطلــق بررســی شــد و نیــز بــا عنایــت بــه نتایــج ســایر
پژوهشهــا کــه مخــارج آمــوزش و پــرورش در مقاطــع پایینتــر بــر فقــر مطلــق تأثیــر بیشــتری
دارد تــا فقــر نســبی ،پیشــنهاد میشــود مخــارج آمــوزش در مقاطــع باالتــر بهویــژه مقاطــع عالــی
بــه مقاطــع پایینتــر و آمــوزش و پــرورش تخصیــص مجــدد یابــد .البتــه افزایــش مخــارج آمــوزش
و پــرورش عالوهبــر اهــداف نهایــی کاهــش فقــر مطلــق ،دســتیابی بــه اهــداف میانــی ماننــد رشــد
اقتصــادی و کاهــش نابرابــری را نیــز تســهیل میکنــد .درنهایــت بــا توجــه بــه هزینههــای ســنگین
بهداشــت و درمــان بــرای خانوارهــا و ناکارآمــدی مخــارج بهداشــتی دولــت در کاهــش فقــر ،الزم اســت
مخــارج دولــت در امــر بهداشــت و درمــان بهصــورت هدفمنــد هزینــه شــود تــا بتوانــد بخشــی از بــار
هزین ـهای مخــارج بهداشــت و درمــان خانوارهــا بکاهــد.
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