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چکیده
باتوجهبه پیشرفتهای قابلتوجه در کشورهای مختلف ،کماکان فقر از موضوعات چالشبرانگیز کشورهای
درحالتوسعه میباشد .بررسی اثرگذاری سیاستهای مختلف اقتصادی بر پدیده فقر همیشه موردتوجه سیاستگذاران
اقتصادی بوده است و علیرغم اعمال سیاستهای حمایتی و اقتصادی توسط دولتها مسئله تله فقر و قرار گرفتن کشور در
چرخه فقر از موضوعات اساسی و قابلتأمل بوده است بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش پویایی سیستمی
سیاستهایی که میتواند این پدیده را در ایران تحلیل کند استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که جهت خروج از تلۀ فقر از
سناریوهای افزایش نیروی کار همراه با بهبود تکنولوژی ،افزایش میل نهایی به پسانداز و افزایش درآمدهای نفتی دولت
میتوان استفاده کرد؛ بنابراین سیاستگذاران اقتصادی میبایست جهت خروج ایران از تله فقر ،افزایش مهارت نیروی انسانی
متخصص همراه با افزایش تکنولوژی ،افزایش درآمدهای نفتی و افزایش میل نهایی به پسانداز جهت افزایش تولید و توسعه
زیرساختها و حمایت از اقشار آسیبپذیر را مدنظر قرار دهند.
كلیدواژهها :تلۀ فقر؛ رشد اقتصادی؛ پویایی سیستم؛ ایران.
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مقدمه
یکی از مسائل اساسی و نگرانکنندده کده از دیربداز دامدنگیدر جوامد انسدانی و خصوصدا جوامد
اسالمی بوده ،فقر است .فقر بیانکنندۀ نوعی نیاز در کم بدودن امکاندات مدادی بدرای حدداقل معیشدت
زندگی بشری میباشد که ممکن است این نیازها بر اساس ضعف اسدتعدادهای جسدمی و رواندی و یدا
فراهم نبدودن شدرایط اجتمداعی و اقتصدادی الزم جهدت اسدتفاده از اسدتعدادها و منداب موجدود باشدد.
همچنان ممکن است دلیل وجود فقر در کشورهای جهان سدوم اسدتفادۀ نادرسدت از مکدانیزم تولیدد و
توزی درآمد و ثروت در درون ساختار اجتماعی و اقتصادی آن جامعه باشد (الماسی و قره بابا:0800 ،
.)70
بر اساس یک دیدگاه بدون یک حمایت خارجی نمیتدوان از ایدن مشدکل نادات یافدت .جامعدۀ
جهانی به کمک بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تالش مینمایند تا فقدر را از جهدان ریشدهکدن
نموده و یا به حداقل ممکن برساند که به همین دلیل یکی از اهداف مهم توسعۀ هزاره مطرح شد .یگانه
دلیل وجود هزارۀ سوم کاهش و رف فقر در سطح جهانی به حساب میآید .با در نظرداشت تالشهای
کلی برای رف فقر؛ هدف از این پژوهش آن است که برای کاهش فقر و خدروج از تلده فقدر در ایدران
چه سناریوهایی قابلشناسایی و تحلیل هست.
در این تحقیق بعد از مقدمه به مبانی نظری پرداخته میشود و سپس پیشینۀ تحقیق موردمطالعه قرار
میگیرد .در ادامۀ آن ،روش تحقیق و تازیهوتحلیل دادهها معرفی میشود و به همین ترتیدب در آخدر
نتیاهگیری و پیشنهادات مطرح میگردد.

مبانی نظری پژوهش
فقر پدیدۀ چندبعددی اسدت کده از دریچدههدای مختلدف بررسدی مدیگدردد .وضدعیت اقتصدادی،
جمعیتشناسی ،سیاست ،روانشناسی ،جغرافیا ،شهرسازی و غیره مهمترین موارد از ابعاد فقر میباشدد.
دانشمندان علم اقتصاد با در نظرداشت این ابعاد تعریفهای متفاوتی در مورد فقدر ارائده نمدوده اسدت.
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تانسند 0فقر را کمبود مناب برای کسب انواع رژیدمهدای غدذایی ،مشدارکت در فعالیدتهدا و شدرایط و
امکانات معمول زندگی تعریدف نمدوده اسدت .باندک توسدعۀ آسدیا فقدر را محرومیدت از دارایدیهدا و
فرصتهایی میداند که هر فرد مستحق آن میباشد (خسروینژاد .)00 :0830 ،بر اساس تعریف باندک
جهانی افراد فقیر کسانی هستند که از مناب اقتصادی کافی برای تأمین نیازهای اساسی برخوردار نیستند
(حکمتی فرید و همکاران.)38 :0830 ،
چنانچه امروزه در مورد عدم توسعه و پیشدرفت کشدورهای اسدالمی و چگدونگی موجودیدت فقدر
تحقیق صورت میگیرد؛ دالیل گوناگونی مشاهده میشود کده از جملدۀ آنهدا سدرمایهگدذاری پدایین
باعث بازدهی کم در جامعه میگردد و به نوبه خود بازدهی کم باعث کاهش درآمد ،کاهش تقاضا و
پسانداز میگردد و این عمل به نوبه خود باعث افزایش فقر در جامعه میشود و افزایش فقر بار دیگدر
باعث سرمایهگذاری پایین میگردد و این عمل به شکل دایرهای جریان دارد که این عمل به نام دایدره
خبیثۀ فقر یا تلۀ فقر نامیده شده است (روزبهان .)03 :0830 ،تلۀ فقر بهطورکلی به دو دستۀ بدزر

تلدۀ

فنی و تلۀ جمعیتی تقسیم گردیده است که موردبحث قرار میگیرد.
الف) تلۀ فنی فقر :بعضی از کشدورهای کمتدر توسدعهیافتده بده دلیدل اعمدال سیاسدتهدای ضدعیف
اقتصادی ،فقیر ماندهاند و با آنکه نرخ پسانداز این کشورها باال بوده اما باز هم توانایی دست یافتن بده
رشد و توسعه را نداشتند .این نظریه که در دهۀ  0301توسط دانشمندان اقتصادی مطرح گردیده اسدت
گفته شده که این کشورها به دام فقر مبتال شده است یا به عبارت دیگر فقر گذشتۀ این کشورها باعث
فقر کنونی و آیندۀ آنها شده است.
چنانچه آدام اسمیت نظر داده بود که «تقسیم کار محدود بده گسدترۀ بدازار اسدت» ،یاند

()0370

تالش نمود تا ایدن نظریده را بده صدورت پویدا در چدارچوب رشدد بدرای علدت فقدر کشدورهای کمتدر
توسعهیافته توجیه نماید .به باور یان

سرمایهگذاری خارجی و بازدههای صعودی سدرمایه بدر رشدد و

توسعه اهمیت فراوان دارد .وی بیان نمود کشورهایی که به جذب سدرمایهگدذاری خدارجی و بدازدهی
صعودی دست نیافتهاند به همین ترتیب به رشد و رفاه اقتصادی نیز نرسیدهاند و برعکس کشورهای که
1. Townsand
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به جذب سرمایهگذاری خارجی دست یافتهاند توانسدتهاندد بده رشدد و توسدعه و رفداه زنددگی برسدند.
رزنشتاین و رودن 1بیان نموده است؛ کشورهایی که در دام فقر افتادهاند باید برای بیدرون شددن از ایدن
تله درآمد سرانۀ خود را از سطح آستانه که خط فقر نامیده میشود عبور دهند و این عمل نیاز به فشدار
اولیهای دارد که بنام «فشار بزر » نامیده میشود.
کشورهای توسعهنیافته به دالیل مختلف نتوانستهاند تا این فشار بزر

را تاربه کنند .این کشورها

در طول تاریخ تالشهای زیادی نمودهاند تا خود را از تلۀ فنی فقر ناات دهندد امدا متأسدفانه منداب در
دست داشتۀ این کشورها برای خروج از این تله کارساز نبوده است .کشدورهای درحدالتوسدعه نیدز بدا
پیدروی از کشددورهای دارای تاربدۀ فشددار بددزر

(کشددورهای توسدعهیافتدده) مددیتوانندد بددا اسددتفاده از

پساندازهای بیشتر و کاهش مخارج سرمایۀ خود را افدزایش داده و خدود را از ایدن تلده نادات دهندد
(راغفر و همکاران.)003 :0830 ،
روش دوم که برای رف تلۀ فنی فقر مؤثر میباشد کاهش جمعیت است .با کاهش موقتی نرخ رشد
جمعیت میتوان از دام فنی فقر ناات یافدت .یکدی دیگدر از روشهدای کده در رهدایی از تلدۀ فقدر در
کشورهای درحالتوسعه از اهمیت زیادی برخوردار است سیاست کداهش ندرخ اسدتهالر سدرمایه یدا
نرخ رشد فناوری است که بهطور موقتی مانند نرخ رشد جمعیت عمل میکند (آذری بنی.)77 :0837 ،
ب) تلۀ جمعیتی فقر :تلۀ جمعیتی یدک بحدث شدیرین در توسدعۀ اقتصدادی اسدت .در یدک کشدور
توسعهنیافته بدون اینکه در مورد فناوریهای تولیدی آن بحثی صورت گیرد ،صاحبنظدران اقتصدادی
وضعیت اقتصادی کشور مربوطه را بر رشد جمعیتی آن ربط میدهند .قابل یادآوری است کده علمدای
اقتصادی قبل از سولو 2نرخ رشد جمعیت را یک متغیر درونزا فرض نموده بودند؛ درحدالیکده سدولو
این متغیر را ثابت و بدرونزا در نظدر گرفدت .بدا در نظرداشدت مباحدث مختلدف در مدورد اینکده رشدد
جمعیت برونزا یا درونزا است ،مالتوس ( )0300این متغیر را تاب درآمد سرانه تعریف نمود .طبق این
نظریه؛ هرگاه درآمد سرانه افزایش یابد ،نرخ رشد جمعیت نیدز افدزایش خواهدد یافدت .ایدن نظریده در
بحثهای اقتصادی بنام «نظریۀ انتقال جمعیتی مالتوس» شهرت یافت.
1. Rosenstein and Rodin
2. Solo

21

مدلسازیپویایی تلۀ فقر در ایران (رویکرد سیستم داینامیک) 

نظریۀ مشهور مالتوس 1توسط سولو ( )0308مورد بررسی بیشتر قرار گرفت .سولو این نظریده را در
مدل رشد خود گناانیده و آن را مورد تحلیل قرار داد .تفسیر نظریۀ مالتوس توسط سولو طوری اسدت
که وقتی درآمد سرانه در حالت بحرانی قرار دارد ،موازی با آن جمعیت نیز کاهش پیدا میکند؛ یعندی
 nمنفی میگردد؛ و بالعکس زمانی که درآمد سرانه رو به صعود مدیگدذارد ،جمعیدت نیدز بده تددریج
افزایش مییابد اما زمانی که درآمد سرانه به حداکثر خود برسد مقدار جمعیت متوقف شدده و مدوازی
با درآمد سرانه افزایش نکرده بلکه کاهش مییابد .نتیاه اینکه در سطح درآمد سرانه نقدا بحراندی و
حداکثر نرخ رشد جمعیت منفی بوده و در دامنۀ حداقل و حداکثر مثبت است.
نکتۀ قابل یادآوری این است که درگذشتۀ نظریدۀ مدالتوس در مدورد رابطده بدین رشدد جمعیدت و
درآمد سرانه صادق بود که علمای اقتصادی مانند لیبنشتاین 0300( 2و  )0300و نلسون )0303( 3نیز آن
را در نظریۀ توسعه بااهمیت میدانستند .ولی این نظریه در عمل امروزه صادق نیست؛ یعندی در جوامد
امروزی بهداشت و درمان بیشتر از گذشته موردتوجه قرار گرفته و در چند دهۀ اخیر ندرخ مدر ومیدر
کاهش یافته است و در مقابل نرخ زادوولد در کشورهای عقبمانده بیشتر شده اسدت (یداوری:0833 ،
.)00

پیشینۀ پژوهش
محققین از دریچههای مختلف و تحت عنوانهای گوناگون هم در ایران و هم در خارج از کشدور
به پدیدۀ فقر پرداخته و به نتایای رسیدهاند که در جدول ذیل بدهطدور خالصده بده نکدات مهدم آنهدا
پرداخته میشود:

جدول  .0مطالعات اخیر انجام شده در زمینۀ فقر

1. Malthus
2. Liebenstein
3. Nelson
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نویسندگان
اهداف یا سؤاالت اصلی

(سال

روش استفاده شده

یافتههای تحقیق

پژوهش)
آیا فقر کنونی میتواند متأثر
گاسپارت و
توماس

1

()7107

خانوادههای آسیبپذیر کسانی هستند

از فقر در گذشته باشد؟ چه

دادههای تحقیق پنلی بوده و

که سطح سواد آنها پایین است و به

عواملی بر پویایی و تلۀ فقر

مدل استفاده شده در این

کمکهای بیرونی بیشتر وابستگی دارد.

در مناطق روستایی

تحقیق مارکوف است.

همچنان فقر کنونی روی وضعیت افراد

ماداگاسکار اثرگذار هستند؟
ماسنیاریتا
پوهان و
ویتال

آموزشوپرورش :مطالعۀ بین

2

نسلی در اندونیزیا

()7103
ناهید خان و
ماید

3

()7103

هاوشوفیر
()7103

غلبه بر تلۀ فقر از طریق

در آینده اثرگذار است.

روش تازیهوتحلیل آماری

برای شکستن تلۀ فقر؛ آموزشوپرورش

میان نسلی

بین نسلی تقویت گردد.

تلۀ فقر و رشد اقتصادی:

روش خودرگرسیون

مطالعۀ موردی پاکستان

برداری با وقفههای توزیعی
()ARDL

4

سیاستهای رشد اقتصادی باید طوری
طراحی گردد که نهتنها رشد اقتصادی
بلکه اعمال نفوذی مستقل برای کاهش
فقر نیز در نظر گرفته شود.

رگرسیون متغیرهای ابزاری

درآمد و بهزیستی روانشناختی قابلیت

آیا دام فقر روانی وجود

روانشناسی با استفاده از

ارتااعی زیادی دارد و با بهرهگیری از

دارد؟

روش حداقل مربعات

بهزیستی روانشناختی میتوان از دام

معمولی

فقر رهایی یافت.

1. Gaspart & Thomas
2. Masniarita Pohan & Vitale
3. Naheed Khan & Tariq Majeed
4. Haushofer
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نویسندگان
(سال

اهداف یا سؤاالت اصلی

یافتههای تحقیق

روش استفاده شده

پژوهش)
دادهها پرسشنامهای بوده و

دو مفهوم «بیقدرتی» و «فقر» از پنج

برای تازیهوتحلیل از ضریب

مفهوم موجود در تحقیق نامبرده بیشترین

همبستگی و تحلیل مسیر

تأثیر را بر مدل موردمطالعه دارد که تلۀ

بهرهگیری استفاده شده است.

محرومیت در منطقه را نشان میدهد.

دادههای تحقیق رویکرد

ایران در طی سالهای موردبررسی به

تلههای فقر در اقتصاد متکی

پنلی داشته و از مدل

کمک سرمایههای طبیعی رشد

به مناب طبیعی ایران

سرریزهای مثبت استفاده

قابلتوجهی داشته و از تلۀ فقر فرار

شده است

نموده است.

جمشیدی و

شناسایی علل و عوامل تلۀ

خاتونآبادی

محرومیت در جوام

()0830

روستایی استان ایالم

راغفر و
همکاران
()0830

جلیلی کاماو

ارزیابی رابطۀ استخراج مناب

و نادمی

آب زیرزمینی و فقر روستایی

()0830

در ایران

دادههای استفاده شده در
این تحقیق پنلی بوده و از
تصریح مارکوف
استفاده شده

سوئیچین

است.

کیفیت استفاده از آب و نحوۀ دسترسی
به مناب آبی در قالب یک سیستم
مدیریت جام مناب آب در مناطق
تحت تنش فقر مطلق اجرا گردد.

با در نظر داشت مطالعات اخیر در ایران و خارج از کشور؛ مهمترین نوآوری ایدن تحقیدق کداربرد
روش سیستم داینامیک برای تحلیل تله فقر و تبیین سناریوهای مختلف برای تحلیل آن در ایران است.

روش پژوهش
برای رسیدن به هدف این تحقیق و جواب دادن بده سدؤال مطدرح شدده؛ در مبدانی نظدری از روش
تحلیلی توصیفی با رویکرد کتابخانهای استفاده شده اسدت و بدرای تحلیدل دادههدا از رویکدرد پویدایی
سیستم استفاده شده و همچنان از لحاظ هدف؛ یک تحقیق کداربردی اسدت .در جمد آوری دادههدای
این تحقیق از سایتهای معتبر مانند سدایت وزارت اقتصداد و دارایدی ،مرکدز آمدار کدار ایدران ،باندک
مرکزی ایران ،بانک جهانی ،بانک صندوق بینالمللی پول استفاده شده است.

21

پژوهشهای پیشرفت :سیستمها و راهبردها ،سال دوم ،شماره  ،3پاییز  0011

نوع ابزاری که برای تحلیل پویایی مدلسازی تلۀ فقر در نظر گرفته شده اسدت ندرمافدزار vensim

است .این نرمافزار برای شبیهسازی حلقههای علت و معلولی ،جریان پویا شناسی سیسدتم و غیدره اسدت
که امکان مفهومسازی ،مستند کردن ،شبیهسازی ،توصیف ،تحلیدل و بهینده سداختن مددلهدای پویدایی
سیستم را به وجدود مدیآورد .همچندان ایدن ندرمافدزار شدرایط ،چدارچوبهدا و سدازوکارهای مناسدب
مدلسازی را فراهم میآورد تا بتوان با استفاده از ابزارهای آن شبیهسازی مفهومی و ریاضیات را طبدق
نمودارهای علت-معلولی و نرخ-جریان اناام داد (حمیدیزاده.)001 :0830 ،

تجزیهوتحلیل اطالعات
چنانچه در ابتدای این مقاله ذکر گردید ،هدف از این تحقیق بررسدی تلدۀ فقدر در کشدور ایدران بدا
رویکرد سیستم داینامیک است .برای رسیدن به این هدف ابتدا علتهای وجود فقر در کشور و سدپس
روابط نرخ و جریانها رسم میگردد.

روابط علت و معلولی تلۀ فقر
یکی از عوامل مهم که فقر را در یک جامعه تقویت مینماید بدهی دولت است .بددهی دولدت بده
سه حالت ممکن استقراض از نظام بانکی ،استقراض از خارج کشور و انتشار اوراق بهادار با نرخ سدود
معین اجرا میگردد .نقدینگی و تورم توسط استقراض از نظام بانکی یدا پرداخدت سدود وام خدارجی و
اوراق بهادار قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی را متأثر مدیسدازد (وهدابی اردکلدو و همکداران،
 .)007 :0830چنانچه در شکل  0مشاهده مدیشدود حلقدههدای بدازخورد  B3 ،B2 ،B1و  B4چگدونگی
بدهی دولت و سود مربو به آن را نشان میدهد .در کشورهای درحالتوسعه با افزایش دخالت دولت
در بخش اقتصادی؛ دولت دست به سیاست کسری بودجه میزند و در نتیاه از مناب داخلی و خارجی
استقراض مینماید که بدهی دولت زیاد میشود .ازآناایی که وامهای خارجی دارای بهرۀ بداال اسدت؛
لذا خسارت مربو به بازپرداخت بدهی دولت و بهرۀ آن افزایش مییابد .با ادامۀ افزایش بهرۀ خارجی
و بدهی اصلی ،مقدار مخدارج دولدت نیدز افدزایش مدییابدد .تدا زمدانی کده درآمدد-مصدرف سدرانه و
بازپرداخت بدهی با مخارج دولت منطبق نباشد ،کسری بودجه افزایش یافته و دولت مابور میگدردد
تا سال بعد مقدار وام بیشتری را قرض بگیرد .در شکل  0متغیرهای پرداخت سود و بازپرداخت بددهی
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با بدهی کلی رابطه دوطرفه داشته و تالش مینمایند تا رشد بدهی کلی را خنثی نمایند.
یکی دیگر از عوامل که فقر را در جامعه دوام دار میسازد ،بهره وری پایین تولید اسدت .بهدره وری
پایین تولید مشکالتی را برای تولیدکنندگان به وجدود مدیآورد و در نتیاده بدا کداهش انگیدزۀ تولیدد،
سودآوری تولید نیدز کداهش یافتده و فدرار سدرمایه از کشدور اجتنداب ناپدذیر مدیگدردد (جمشدیدی و
خاتونآبادی .)07 :0830 ،با در نظر داشت هریک از متغیرهدای حلقدۀ ( )R1در شدکل  0چندین مطدرح
میگردد که درآمد کم به ازای هر کارگر باعث پس انداز کم میشدود و ایدن خدود منادر بده کداهش
سرمایه گذاری و انباشتگی سرمایه میشود ،با کاهش انباشت سرمایه و تولید در کشور تولیدد ناخدالص
داخلی کاهش مییابد .با کاهش تولید ناخالص داخلی دو اتفاق میافتد ،یکی مقدار درآمدهای دولت
کاهش مییابد و به همین ترتیب کسری بودجۀ دولت افزایش مییابد .با افزایش کسری بودجده حلقده
انباشتگی بدهی دولت تقویت میشود و فقر در جامعه گسترش مییابد .دوم اینکه انتظار میرود که بدا
کاهش تولید ناخالص داخلی و سرمایۀ کم بهرهوری هر کارگر کاهش یابد و وقتی کده بهدره وری هدر
کارگر در طول زمان کاهش یابد ،درآمد هر کارگر بار دیگر کاهش یافته و منار به کاهش پس اندداز
میشود و به مرور زمدان ایدن چرخده ،تلدۀ فقدر را بده وجدود مدیآورد .حلقدۀ  R5رابطدۀ دوطرفده میدان
استهالر و سرمایه را نشان میدهد .به هراندازه مقدار سرمایه در کشور زیاد شود ،مقدار استهالر نیز
زیاد میشود و برعکس؛ به هر اندازه مقدار استهالر زیاد شود ،مقدار سرمایه کاهش مییابد .سرمایه-
گذاری خارجی و سرمایه گذاریهای دولتی در کشور ماموعۀ سرمایهگدذاری را تشدکیل مدیدهدد و
تالش مینمایند تا مقدار انباشتگی سرمایه را افزایش دهد .نیازهای اساسدی بده عندوان یدک متغیدر علدی
روی پس انداز اثر غیرمستقیم دارد؛ یعنی به هر اندازه نیازهای اولیه افزایش یابد ،به همان انددازه مقددار
پسانداز کاهش مییابد.
افزایش بیش ازحد جمعیت یکی دیگر از عواملی است کده باعدث فقدر بیشدتر در جامعده مدیشدود.
مالتوس در مورد افزایش جمعیت نگران بوده و با رشد جمعیت فقر و بیکداری را در جامعده پدیشبیندی
کرده است .طبق نظریۀ مالتوس رشد جمعیت طبق تصاعد هندسی حرکت مدیکندد درحدالیکده مدواد
غذایی طبق تصاعد حسابی افزایش مییابد( .الماسی و قره بابا.)37-30 :0800 ،
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چنانچه حلقههای  R3 ،R2و  R4نشان میدهد ،درآمد سرانه باعدث افدزایش زادوولدد مدیگدردد و
جمعیت افزایش مییابد .با افزایش جمعیت بار دیگر زادوولد زیاد میگردد .با رشد جمعیت در کشور
تعداد نیروی کار زیاد شده و روی تولید ناخالص داخلی اثر مثبت میگذارد .ازآنااییکه مناب طبیعی
ثابت و محدود است افزایش نیروی کار باعث کاهش بهرهوری سرانه میگردد که مقدار درآمد سرانه
به نوبۀ خود کاهش مییابد .بدا افدزایش جمعیدت مقددار مدر ومیدر نیدز افدزایش مدییابدد و بدالعکس
مر ومیر زیاد باعث کاهش جمعیت میگردد .هرگاه تعداد مر

و میر بیشتر از تعداد زادوولد گردد

جمعیت کاهش مییابد.
با توجه به اینکه تلۀ فقر یک پدیدۀ چندبعدی است؛ لذا از یک جا شدن تلههدای انباشدتگی بددهی
دولت ،تلۀ پسانداز و بهرهوری نیروی کار پایین و تلۀ جمعیتی تشکیل میگردد .شکل  0نشدان دهنددۀ
ترکیب تلههای نامبرده است که ذیال نشان داده شده است.
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بازپرداخت اصل و سود
+
-

B2
بازپرداختها

+

مرگ و میر

+

بدهی کل
+

R4

+

زاد و ولد

مرگ و میر

R3

جمعیت -

زاد و ولد

-

مخارج دولتی

+

+

+
R2

پس انداز

+

درآمد سرانه واقعی
نیروی کار

+

نیروی کار

بدهی  -استقراض

جمعیت

+
-

+

منابع بازار مالی

درآمد مالیاتی
+

+
R1

+

کسری بودجه
- -

سرمایه گذاری

+
استقراض از بانک مرکزی

تولید ناخالص واقعی
+

+

استقراض از بانک مرکزی

R5

+

-

+

استهالک

+

+

B4

استهالک

منابع مالی در اختیار بخش
خصوصی

انتشار اوراق مشارکت

B3

+

تولید سرانه واقعی
نیروی کار

+

انباشت بدهی

خدمات عمومی سرانه

+

B1

انباشت سرمایه
+

سرمایه گذاری

R6

تورم +

پایه پولی

تورم

سرمایه گذاری خارجی

+

-

B5
درآمدهای نفتی

سرمایه گذاری دولتی
درآمدهای نفتی دولت
+

شکل  .0ساختار روابط علت و معلولی تلۀ فقر
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اعتبارسنجی مدل
2

1

اعتبارسنای در مدلهای سیستم داینامیک به دو گونه اعتبار سداختاری و اعتبدار رفتداری تقسدیم
گردیده است .اعتبار ساختاری به این معنی است که یک مدل باید به گونۀ دقیق و کدافی نشدان دهنددۀ
روابط جهان واقعی باشد .اعتبار رفتاری به این معنی است که رفتار یک مدل به اندازۀ کافی نشاندهندۀ
رفتار پدیده در جهان واقعی باشد .اعتبار رفتاری وقتی به وجود می آید که مدل دارای اعتبار ساختاری
مناسب باشد (همایون فر و همکاران .)007 :0830 ،برای اعتبارسدنای یدک مددل آزمدونهدای زیدادی
معرفی شده است که از جملۀ آنها آزمون وارد ساختن تکانه به متغیرها در این تحقیق اجرا میگردد.
آزمون وارد کردن تکانه به متغیرها
در آزمون وارد ساختن تکانه به متغیرها میتوان تأثیر آن را بر رفتار سیستم و دیگر متغیرهای مددل
مشاهده کرد .با وارد کردن تکانده بده متغیدر مدوردنظر انتظدار مدیرود سدایر متغیرهدا نیدز عکدس العمدل
قابل قبول را از خود نشان دهد؛ به عبارت دیگر این آزمون نشان میدهد که آیا با وارد کردن تکانه بده
متغیر موردنظر ،الگوی طراحی شده می تواند رفتار مورد انتظار از ورود تکانه و اثرگذاری آن بر سدایر
متغیرها را شبیهسازی کند؟ (صمدی و امامی میبدی.)71 :0830 ،
در این تحقیق فرض شده است که در سال  0833به دلیل جهانی شدن ویروس کرونا درآمد نفتدی
ایران به اندازه چهار میلیارد دالر کاهش مییابد .انتظار میرود این سقو درآمددی منادر بده کداهش
تولید ناخالص داخلی و دیگر متغیرهای مدل گردد .نمودار  8نشاندهندۀ این آزمون است.

1. Structural Validiation
2. Behavior Validiation
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نمودار  .3عکسالعمل تولید ناخالص داخلی با كاهش درآمد نفتی دولت

نمودار  8نشان میدهد که با کاهش درآمد نفتی دولت ،تولید ناخالص داخلی نیز کاهش مییابدد.
بددا تکددرار آزمددون وارد کددردن تکاندده بدده متغیرهددا هماننددد تولیددد ناخددالص داخلددی ،دیگددر متغیرهددا نیددز
عکسالعمل از خود نشان میدهد که در ایناا به همین مثال اکتفا میگردد.

ساختار نرخ و جریان مدل
در این بخش به چگونگی ساختار مدل پرداخته میشدود .چنانچده کده از شدرح سیسدتم داینامیدک
برمیآید ،سیستم داینامیک زمان را به صورت پیوسته نشان میدهد؛ یعنی سیستم داینامیک جریان یک
حادثۀ گذشته را به زمان حال و زمان حال را به آینده وصل مینماید که به کمک معادالت ریاضدیاتی
بیان میگردد (مشایخی .)03 :0830 ،این نمودارها جریانهای فیزیکی یا اطالعاتی را نسبت بده روابدط
علت و معلولی دقیقتر نشان میدهد .در این نمودارها ،بر عالوۀ روابط علت و معلولی متغیرهای سطح،
نرخ ،کمکی و پارامترهای ثابت مدل نیز نمدایش داده مدیشدود (همدان .)708 :در متغیرهدای سدطح یدا
حالت جریانهای انباشته شده بازنمایی میشود که در طول یک دورۀ زمدانی نشدان داده مدیشدود .در
پایان هر فاصدلۀ زمدانی ،ارزش هدر سدطح دوبداره حسداب شدده و بده وسدیلهی ارزش قبلدی آن و ندرخ
جریانهای ورودی و خروجی به متغیر سطح در طول دورۀ زمانی تعیین میگردد (حمیدیزاده:0830 ،
 .)000در ختم هر مرحلۀ در نظر گرفته شده هر بار که شبیهسازی پایان مییابد ،متغیرهای سیستم بدرای
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بازنمایی نتایج از مرحلۀ شدبیهسدازی قبلدی بدهروزرسدانی مدیگدردد .اطالعدات از متغیرهدای سدطح بده
متغیرهای نرخ به وسیله متغیر سومی که به نام متغیرهای کمکی یاد میگردد ،تبدیل میشود .متغیرهای
سطح توسط نماد مستطیل ،متغیرهای نرخ به وسدیله تنظدیم شدیر آب (تنظدیمکننددۀ جریدان) متغیرهدای
کمکی به وسیلۀ دایره نشان داده میشود (احمدوند و مسعود عرب.)30 :0800 ،
متغیرهای استفاده شده در این مدل به سه دسته تقسیم گردیده است )0 .متغیرهای حالدت :در مددل
 0شش متغیر حالت وجود دارد که عبارتاند از :سرمایه ،نرخ نهایی مالیات ،بودجه بیرنی دولت ،نسبت
اسمی پسانداز ،بدهی عمومی و سود معوقه )7 .متغیرهای نرخ :این متغیرها به طرف متغیرهدای حالدت
در جریان میباشد و یا اینکه از متغیرهای حالت در حال خارج شدن هسدتند و تعیدینکننددۀ متغیرهدای
حالت میباشد .در مدل  0ده متغیر نرخ وجود دارد که عبارتاند از :سدرمایهگدذاری کدل ،اسدتهالر
سرمایه ،سرمایۀ مصرفی ،نرخ نهایی مالیات تعدیل شدده ،تغییدرات بودجدۀ دولدت ،ندرخ اسدمی تعددیل
پس انداز ،استقراض ،بازپرداخت ،افزایش سود معوقه و کاهش سود معوقه )8 .متغیرهای کمکدی :ایدن
متغیرها مکمل متغیرهای نرخ است و حاوی متغیرهای دیگر نیز است که مرزهای مدل اصلی را تشکیل
میدهد .در مدل  0بهجز متغیرهای حالت و نرخ کده فوقدا ذکدر گردیدده اسدت ،بقیدۀ متغیرهدا کمکدی
میباشند .به منظور شبیهسازی نتایج و سیاستها باید ساختار انباشت و جریان مسئله مشخص گردد که
مطابق مدل ذیل نشان داده میشود.
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قیمت سرمایه
سرمایه گذاری خالص
خالص سرمایه گذاری
جاری در بخش سرمایه

یراذگ هیامرس<
خصوصی<

سرمایه گذاری خالص در
بخش سرمایه

تکنولوژی
تالشهای کاری

>یفرصم هیامرس<
سرمایه گذاری دولت

بودجه دولت.

سرمایه

>تلود هجدوب رسک<

سرمایه گذاری کل
سرمایه گذاری
خصوصی

اشتراک سرمایه
گذاری دولت

نیروی کار اولیه
سرمایه مصرفی
نیروی کار مرجع

استهالک
مدت زمان بدست
آوردن سرمایه

بدهی دولت
درصد
پس انداز

بیتا

نرخ استهالک

>دمآرد<

اشتراک مخارج دولت
از درآمد

>دصرد<

>زادنا سپ تبسن<

بازپرداخت

درآمد قابل تصرف
نرخ مالیات

>دصرد<

درآمدهای نفتی

کسر بودجه دولت

بودجه دولت

>دمآرد<

رشد اسمی بودجه
دولت

مخارج کلی دولت

گزینه برای رشد
>دصرد< درونی دولت
مخارج اجتماعی دولت

پرداخت سود
اوسط نرخ سود

محرک دولت

بودجه بیرونی
دولت

افزایش سود معوقه

نرخ نهایی
مالیات

>دصرد<
اشتراک درآمد
مطلوب دولت

نرخ رشد اسمی
بودجه دولت

نرخ رشد اولیه
بودجه ولت

تغیرات بودجه دولت

اندازه تحرک دولت

مدت تحرک

نرخ مفاد

حداکثر تاثیر ثروت بر
پس انداز

انتظارات نرخ تورم
پولی

انتظارات تغیر ثروت
تاثیر بازگشت بر
پس انداز

حساب بازگشت ثروت
بر پس انداز

بدهی های دولت از
درآمدهای اشتراکی

گزینه شامل شدن رشد پول
در بودجه دولت

>نامز<
>نامز<

>تلود ی هدب<

>دمآرد<

نرخ اوراق مشارکت
دولتی
تاثیر ثروت بر پس
انداز

زمان

تغییر نهایی نرخ رشد خرن تاریغت هک ینامز تدم<
رشد بودجه دولت متوقف میشود<
بودجه دولت

انتظارات تغیر بازگشت
بر سرمایه

>دصرد<

تغیرات نرخ رشد
بودجه دولت
>دصرد<

>دمآرد<

نرخ اسمی پس انداز

یراذگ هیامرس<
دولت<

نسبت پس انداز
نسبت اسمی
پس انداز

نرخ پس انداز
زمان برای تعدیل ارقام
پس انداز

حساسیت بازگشت بر
پس انداز

>دصرد<

نسبت حد اکثر پس
انداز

مدل  .0روابط انباشت و جریان
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یراذگ هیامرس<
خصوصی<

نرخ پس انداز موثر

نسبت الزامی پس انداز
حداکثر تاثیر بازگشت
بر پس انداز

مدت زمان که نرخ رشد
بودجه دولت تغییر میکند

مدت زمانی که تغیرات نرخ
رشد بودجه دولت متوقف میشود

تغیرات فعال نرخ رشد
بودجه دولت

>دصرد<
زمان آغاز تحرک

فراصم کارتشا<
دولت از درآمد<

انتقال مالیات

دشر خرن هک نامز تدم<
بودجه دولت تغییر میکند<

تغیرات بلند مدت نرخ
رشد بودجه دولت

نرخ نهایی مالیات
تعدیل شده

>نامز<

یارانه های دولت
درصد از بودجه
کاهش سود معوقه

مدت زمانی که نرخ مالیات
نهایی تعدیل گردد

نرخ مالیات اولیه

مالیات

استقراض

سود معوقه

سرمایه اولیه
قیمت

مخارج دولت

بدهی عمومی

سرمایه مرجع

درآمد

مصرف

درصد کسر بودجه

تولید

>دصرد<

مخارج مصرفی دولت
استقراض از بانک
اشتراک مصارف
مرکزی
دولت از درآمد

درآمدهای دولت

نیروی کار شاغل

نرخ اسمی تعدیل پس
انداز
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مهمترین معادالت که در این مدل به کار رفته و روی فقر اثرگذار است عبارتاند از:
انباشتگی سرمایه مقدار کل سرمایۀ مورداستفاده در تولید کداال و خددمات در جامعده اسدت .رشدد
مقدار سرمایه با سرمایهگذاری کل ،استهالر و مصارف سرمایوی در رابطه است.
)(0

)Capital Aseets= INTEG (Investment-Capital Consumption-Loses

مقدار انباشت سرمایه به اساس مقدار سرمایهگذاری و مقددار اسدتهالر و مصدارف سدرمایوی بده
ازای هر سال سنایده میشود .درصدورتی کده مقددار سدرمایهگدذاری از مقددار اسدتهالر و مصدارف
سرمایوی بیشتر باشد ،مقدار انباشت سرمایه بیشتر میگردد و اگر مقدار سرمایهگدذاری در طدول سدال
کمتر از مقدار استهالر و مصارف سرمایوی باشد؛ مقدار انباشت سرمایه کاهش مییابد.
سرمایه گذاری کل در جامعه از ماموع سرمایهگذاری خصوصی و سرمایهگذاری دولتی به دست
میآید که فرمول آن قرار ذیل است.
)(7

Investment = DELAY3 (Private Investment +Gov Investment) /
)Asset Price, Time to Acquire Capital Assets

در این معادله از تاب تأخیر استفاده شده است زیرا یک مدت زمان معین طول مدیکشدد تدا مقددار
سرمایهگذاریهای خصوصی و دولتی به فعالیت آغاز نموده و سرمایهگذاری کلی در کشور را تشکیل
دهد .برای اجرای سرمایهگذاری خصوصی و دولتی به طور حتمی یا تأخیر مواد و یدا تدأخیر اطالعدات
وجود دارد که باعث تأخیر سرمایهگذاری کلی میگردد.
تولید کاال و خدمات یکی از بحث های اصلی این پژوهش است که به اساس تاب کاپ  -داگالس
حاصل میگردد .در تاب کداپ  -داگدالس  Ytمقددار تولیددات،
سرمایه،

نیروی کار سال قبل و

سدرمایه سدال قبدل ،کشدش

بهرهوری سال قبل میباشد.
) (

مشابه فرمول کاب – داگالس مقدار تولیدات در کشور ایران از ونسیم به شکل ذیل حاصل شدده
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است.
)(8

)Production = Technology (Applied Labor / Ref Labor) ^ Beta
)(Capital Assets / Ref Capital) ^ (1-Beta

تولیدات نشان دهندۀ ماموعۀ کاال ،اجناس و خدمات میباشد که در طول یک دورۀ مالی معمدوال
یک سال حاصل میگردد.
تولید سرانه یکی از متغیرهای اساسی تلۀ فقر است که مقدار تولیدات ماموعی کشور را بر تعدداد
نیروی در سن کار تشریح مینماید .به هر اندازه مقدار تولید سرانه افزایش یابد؛ نشان میدهد که مقدار
عرضۀ کاال و خدمات در بازار زیاد شده است .معادلۀ تولید سرانه قرار ذیل نشان داده شده است.
)(0

Production per Capita = Production / Working Population

در معادلۀ فوق تولید سرانه از حاصل تقسدیم مقددار تولیددات مامدوعی در طدی یدک دوره مدالی
مشخص معموال یک سال بر مقدار افراد نیروی در سن کار به دست آمده است .دیگر متغیرهای سرانه
مانند درآمد سرانه ،سرمایۀ سرانه ،پسانداز سرانه و مقدار سرمایهگذاری سرانه نیز مشابه تولید سرانه به
دست میآید که در ایناا فقط تولید سرانه بهعنوان نمونه آورده شده است.
تولی دد ناخددالص داخل دی کشددور یک دی از مهددمتددرین متغیرهددای مددؤثر روی فقددر مددیباشددد کدده از
حاصلضرب تولیدات و قیمتها به دست میآید .معادلۀ تولید ناخالص داخلی قرار ذیل میباشد.
Price

)(0

Income = GDP = Production

تولید ناخالص داخلی عبارت از ماموعۀ ارزش های نهایی تولید شده توسدط واحددهای اقتصدادی
در داخل کشور در یک دورۀ زمانی معین است .تمام تولیدات داخلی با ارزش ریالی خود ضرب شده
و مقدار تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
درآمد قابل تصرف عبارت از تفاوت درآمد کل یا تولید ناخالص داخلدی و مقددار مالیدات دولتدی
میباشد .درآمد قابل تصرف به دو دسته تقسیم میگردد .بخشی از این درآمدها به مصرف مدیرسدد و
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بخش باقیماندۀ آن پسانداز میگردد .معادلۀ درآمد قابلتصرف قرار ذیل میباشد.
Income

)(3

)Disposable Income = (1- (Tax Rate / Percent

در معادلۀ فوق مقدار نرخ مالیات به اساس درصد ارائه شده است .برای محاسبۀ درآمد قابل تصرف
از عدد صد مقدار درصد و یا از عدد یک مقدار نرخ مالیات را کم نموده و حاصل آن را با درآمد کل
ضرب مینماییم.
تکنولوژی یکی از مسائل مهمی است که به نیروی کار کمدک نمدوده و باعدث افدزایش تولیددات
میگردد .تکنولوژی میتواند کاربر یا سرمایهبر باشد و از طریق تدأثیر تاربیدات کارمنددان و سدرمایه-
گذاری و ماشین آالت بر بهرهوری تکنولوژی؛ این متغیر تقویت میشود .معادلۀ ایدن متغیدر قدرار ذیدل
است.
Technology = Initial Technology Productivity Effect of Experience on
)Technology Productivity Effect of Investment on Technology Productivity (0

در معادلۀ فوق تکنولدوژی معاصدر از حاصدل ضدرب بهدرهوری تکنولدوژی اولیده ،تدأثیر تاربیدات
کارمندان بر بهرهوری تکنولوژی و تأثیر سرمایهگذاری بر بهرهوری تکنولوژی به دست میآید.
یکی از عوامل پیشرفت و افزایش سطح رفاه جامعه سرمایهگذاریهای دولتی مدیباشدد .دولدت بدا
تقسیم بودجه به دو دستۀ بودجۀ جاری و عمرانی به سرمایهگذاریهای دولتدی توجده نمدوده اسدت .بدا
افزایش مقدار بودجۀ عمرانی و افزایش سرمایهگذاریهای دولتدی سدطح رفداه جامعده افدزایش یافتده و
مقدار فقر کاهش مییابد .معادلۀ این متغیر قرار ذیل میباشد.
)(0

)Government investment = (Government Investment Share / Percent
Government Spending

در معادلۀ فوق مقدار سرمایهگذاری دولتی از حاصل ضرب سهم سرمایهگذاری دولدت در بدازار و
مقدار مصارف دولت در بخش رفاه جامعه بده دسدت مدیآیدد .بده ادامدۀ فرمدولهدای فدوق؛ بعضدی از
معادالت و ارقام مهم استفاده شده در مدل در جدول ذیل آمده است.
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جدول  .2متغیرهای تحقیق
نام متغیر
اوسط نرخ
سود
بدهی عمومی
درآمدهای
نفتی
سرمایۀ
مصرفی

نوع

واحد

فرمول/مقدار

کمکی

میلیارد ریال/سال

Public Debt / Accrued Interest

حالت

میلیارد ریال

borrowing-repayment

کمکی

میلیارد دالر /سال

24500000000

جریان

میلیارد ریال /سال

Capital Assets / Ave Life of Cap

متغیر

نرخ اوراق
مشارکت

کمکی

درصد

18

دولتی
پسانداز

کمکی

میلیارد ریال /سال

Disposable Income

حساسیت
بازگشت بر

کمکی

سال

2

پسانداز
حساسیت
بازگشت
ثروت بر

کمکی

سال

4

پسانداز
حداکثر تأثیر
ثروت بر

کمکی

-

1.5

پسانداز

11
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نام متغیر
مالیات
مخارج
مصرفی دولت
استقراض
استقراض از
بانک مرکزی
استهالر
سهم درآمد
مطلوب دولت

نوع
متغیر

واحد

کمکی

میلیارد ریال/سال

کمکی

میلیارد ریال/سال

جریان

میلیارد ریال/سال

کمکی

میلیارد ریال/سال

جریان

میلیارد ریال/سال

کمکی

درصد

فرمول/مقدار
)(Tax Rate / Percent

Income

1- (Gov Invest Share / Percent) Gov Spending
gov deficit

deficit fraction

1 - gov deficit fraction
Capital Assets

)(Loss Rate / Percent
18.5

سهم
سرمایهگذاری

کمکی

درصد

29.5

دولت
افزایش سود

جریان

میلیارد ریال/سال

کمکی

درصد

30

بازپرداخت

جریان

میلیارد ریال/سال

Public Debt - gov payments

بدهی دولت

کمکی

میلیارد ریال/سال

بیتا

کمکی

پرداخت سود

کمکی

میلیارد ریال/سال

پسانداز

کمکی

میلیارد ریال/سال

معوقه
اندازۀ تحرر
دولت

gov Broowing

)DT

gov bond rate

INTEG (borrowing-repayment
0.7

)SMOOTH3I (Public Debt, 4, average interest rate
Disposable Income

تغییرات نرخ
رشد بودجۀ

کمکی

-0

درصد

دولت
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نام متغیر
درآمد سرانه
درآمدهای
دولت
زمان آغاز
تحرر

نوع

واحد

فرمول/مقدار

کمکی

میلیارد ریال/نفر

Income / Working Population

کمکی

میلیارد ریال

Tax + oil revenue

کمکی

سال

2011

متغیر

زمان برای
تعدیل ارقام

کمکی

سال

2

پسانداز
سرمایهگذاری
خالص
سرمایهگذاری
خالص سرانه
سرمایهگذاری
خصوصی

سرمایهگذاری
سرانه

سرمایه مرج
سرمایه
مصرفی

کمکی
کمکی

میلیارد ریال/سال

Asset Price

میلیارد

Net Investment in Capital Units

Net Investment / Working Population

ریال/سال/نفر

کمکی

میلیارد ریال/سال

)MAX (0,Savings-Gov Deficit

کمکی

میلیارد ریال/سال

Investment / Working Population

کمکی

میلیارد ریال

1000000

کمکی

میلیارد ریال/سال

Capital Assets / Ave Life of Cap

سهم مخارج
دولت از

کمکی

درصد

Percent

درآمد

12
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نام متغیر
کاهش سود
معوقه
کسر بودجه
دولت

نوع

واحد

فرمول/مقدار

جریان

میلیارد ریال/ریال

average interest rate + repayment

کمکی

میلیارد ریال/سال

Gov Budget - Gov revenue

متغیر

مخارج
اجتماعی

کمکی

میلیارد ریال/سال

GOV budget + yaranaha + profit payments

دولت
مخارج دولت

کمکی

میلیارد ریال/سال

Social expenses + Gov Budget

مدت تحرر

کمکی

سال

2

مصرف

کمکی

میلیارد ریال/سال

نرخ استهالر

کمکی

درصد

نرخ پسانداز

کمکی

درصد

کمکی

درصد

16

کمکی

درصد

10

کمکی

درصد

16

حالت

درصد

کمکی

نفر

نرخ رشد اولیۀ
بودجه دولت
نرخ مالیات
اولیه
نرخ مفاد
نرخ نهایی
مالیات
نیروی کار
اولیه
نیروی کار
شاغل

Disposable Income

)(1 - Savings Fraction
5

Percent

dt + Initial

Savings Fraction

INTEG (Adjustment of Final Tax rate
Tax rate
2.30E+07

کمکی

Work Effort

Employed Labor

یارانههای
دولت به

کمکی

درصد از بودجه

0.2*gdp

اساس درصد
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نام متغیر

نوع

واحد

متغیر

فرمول/مقدار

از بودجه
سود معوقه

میلیارد ریال/سال

حالت

)dt

INTEG (interest accural-interest elimination

سناریوسازی با پارامترها
در این بخش مقاله به سیاستهای اقتصادی در طی دوره زمدانی  71سداله ( )0000-0830پرداختده
میشود .در محیط شبیهسازی شده پارامترها تغییر مینماید تا سیستم موردنظر واکدنش قابدلقبدول را از
خود نشان دهد .رفتار متغیرهای موجود در طول زمان و نیز رفتار هریک از متغیرهدای کدالن اقتصدادی
تحت سیاست موردنظر قابل تازیهوتحلیل میباشد .در سناریوسازیهدای ایدن پدژوهش رونددی اجدرا
میگردد تا فقر در جامعه کاهش یابد .پارامترهای موردنظر در این پژوهش مورد آزمایش قدرار گرفتده
و آثار آن بر درآمد ،پسانداز ،تولید ناخالص داخلی ،درآمد سرانه و غیره ارزیابی شده که در جددول
ذیل نشان داده میشود.
جدول  .3سناریوهای تحقیق
شماره

نام سیاستها

تغییرات وارد شده

0

افزایش نیروی کار همراه با بهبود تکنولوژی

٪00 - ٪01 ،٪0

7

افزایش میل نهایی به پسانداز

٪00

8

افزایش درآمدهای نفتی دولت

 81میلیارد دالر

نتایج سناریوی اول :افزایش نیروی كار همراه با بهبود تکنولوژی
نیروی کار یکی از عوامل رشد و توسعه میباشد .در یک کشور به هراندازه که نیروی کار وجدود
داشته باشد با استخدام آنها در مشاغل مختلف به همان اندازه قدرت اقتصادی کشور نیز افزایش مدی-
یابد .برای رشد اقتصادی یک کشور کافی است بین جمعیت و تدراکم سدرمایه همداهنگی الزم وجدود
داشته باشد .عدهای از اندیشدمندان اقتصدادی بدر ایدن بداور هسدتند کده افدزایش جمعیدت سدبب بهبدود
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تکنولوژی میگردد و در نتیاه عامل مثبتی برای رشد اقتصادی به شمار میآید .این دسدته از علمدا بدر
این باور هستند که در یک گروه بزر

تری از جمعیت با احتمدال زیداد ،محققدان و مهندسدان زیدادی

وجود دارد که در نتیاه ظرفیت و توان جامعه افزایش یافته و با ندوآوری و توانداییهدای خدارق العدادۀ
خویش درآمد سرانه را افزایش میدهد .چنانچه در چرخۀ اقتصادی مدل  0نیز دیده میشود ،با افزایش
نیروی کار همراه با تکنولوژی؛ درآمد سرانه ،پس انداز سرانه ،سرمایهگدذاری سدرانه ،سدرمایۀ سدرانه و
تولید سرانه نیز افزایش مییابد .تکنولوژی و پیشرفت آن یکی از مهمترین منب رشد اقتصادی به شمار
میرود که به کمک آن از مناب محدود تولیدی بیشترین استفاده صورت میگیرد .تکنولوژی تواندایی
تبدیل مناب را به محصول نهایی و قابل مصرف ،با هزینههای کمتر را دارا میباشد .در مدل رشد سولو
دو پایه سرمایۀ فیزیکی و سرمایۀ انسانی مورد بحث قرار گرفته است که هریک ابدزاری را بدرای تغییدر
الگوی رشد برای تولید سرانه فراهم میکند .در مدل رشد سدولو عامدل تکنولدوژی تدابعی از سدرمایه-
گذاری تامعی و تولید تامعی مدیباشدد .ایدن موضدوع شدامل یدادگیری از طریدق سدرمایهگدذاری و
یادگیری از طریق تاربه میباشد که تغییر هریک از این عوامل باعث تغییر در فناوری شده و در نتیاه
باعث رشد اقتصادی میگردد .قدرت یادگیری هم برای سدرمایهگدذاری و هدم بدرای تاربده ،درصدد
بهبود بهرهوری تکنولوژی را مشخص میکند .در این سناریو نیروی کار از  7/0درصد بده  0درصدد و
توانایی یادگیری تاربه از  0درصد به  01درصد و توانایی یادگیری از سرمایهگذاری از  01درصد بده
 00درصد افزایش یافته است .متغیرهای که از این سناریو تأثیرپذیر است قرار ذیل میباشد.
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نمودار  .0روند تغییر متغیرهای كل بر اساس سناریوی افزایش نیروی كار همراه با تکنولوژی

چنانچه گرافهدای متغیرهدای کدالن اقتصدادی نشدان مدیدهدد بدا افدزایش نیدروی کدار همدراه بدا
تکنولوژی ،سرمایه گذاری کل افزایش یافته است؛ زیرا با افدزایش تکنولدوژی در جامعده مقددار تولیدد
زیاد شده و به تعقیب آن درآمد کل زیاد گردیده است .با افزایش درآمد ،مقدار پس انداز زیاد شده و
سرمایهگذاری کل افزایش یافته است .مقدار سرمایهگذاریها در سال اول  000100میلیارد ریال بدوده
و در سال بیستم به  773073میلیارد ریدال رسدیده اسدت .بده دنبدال آن ،مقددار سدرمایه در جامعده زیداد
گردیده است که در اول مقدار سرمایه کمتر از درآمدها بوده است؛ اما بدا عملدی نمدودن ایدن سدناریو
مقدار سرمایه گذاری زیاد شده و سرمایه در بین سال های ششم ،هفتم و هشدتم بدا مقددار درآمدد برابدر
میگردد اما بعد از سال هشتم بیشتر از درآمدها میشود .مقدار سرمایه در سال اول  81781111میلیارد
ریال بوده و در سال بیستم به  00010011میلیارد ریال رسیده است .در ادامۀ متغیرهای فدوق ،ماموعدۀ
درآمدها در سال ابتدایی  00773711میلیارد ریال و در سدال  0000بده مبلد  00300711میلیدارد ریدال
رسیده است .ماموعۀ تولیدات با رند

خاکسدتری نشدان داده شدده اسدت کده در سدال  0830مقددار

 0833311میلیارد واحد کاال و در سال  0000به مقدار  0007001میلیارد واحد کاال میرسد .پساندداز
نیز در سال اول تخمینی مبل  000000میلیارد ریال بوده و در سال بیستم به مبل  780030میلیدارد ریدال
رسیده است.

نمودار  .5روند تغییر متغیرهای سرانه بر اساس سناریوی افزایش نیروی كار همراه با تکنولوژی
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متغیرهای سرانۀ اقتصادی نیز همانند متغیرهای کل اقتصادی با افزایش نیروی کار و تکنولوژی زیاد
میگدردد و روندد صدعودی را دارد .در متغیرهدای فدوق مقددار سدرمایۀ سدرانه از  00073311ریدال بده
 00000011ریال میرسد .درآمد سرانه نیز از  781887111ریدال در سدال  0830بده مبلد 000000111
ریال در سال  0000میرسد .ماموعۀ تولیدات سرانۀ کشور در سال اول تخمینی مقدار  700801واحد
کاال و در سال اخیر به مقدار  800100واحد کاال میرسد .مقدار پساندداز سدرانه در سدال  0830مبلد
 003801ریال و در سال  0000به مبلد  303301ریدال مدیرسدد .مقددار سدرمایهگدذاری سدرانه نیدز از
 0800001ریال به  01030000/07ریال میرسد.

نتایج سناریوی دوم :افزایش میل نهایی به پسانداز
به هر اندازه که پسانداز افزایش یابد به همان اندازه مقدار سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد و بده
همین ترتیب افزایش سرمایهگذاری باعث سرمایۀ بیشدتر در جامعده و رشدد اقتصدادی مدیگدردد .آدام
اسمیت بنیانگذار مکتب کالسیکها بیان نموده است که تمرکدز سدرمایه یکدی از شدرو الزم بدرای
توسعۀ اقتصادی است و کلید حل این معما پسانداز مردم و تواناییهای آنها به پسانداز است .بدون
شک رشد اقتصادی و سرمایه باعث درآمد بیشتر خانوادهها نیز میگردد .رابطه بین پسانداز و درآمدد
دوطرفه است ،یعنی با درآمد بیشتر پسانداز زیاد میگردد و برعکس؛ با پسانداز بیشتر سرمایهگذاری
بیشتر شده و با سرمایۀ بیشتر در جامعه تولید بیشتر گردیده و در نهایت درآمددها افدزایش مدییابدد .بده
اساس نظریۀ مکتب نوکالسیکها اگر در یک کشور پسانداز افزایش یابد مقدار سرمایهگذاری سرانه
زیاد شده و سرمایۀ سرانه نیز افزایش مییابد؛ به همین ترتیب بدا افدزایش سدرمایۀ سدرانه ،مقددار تولیدد
سرانه نیز در طول زمان زیداد مدیشدود .بدا تولیدد سدرانۀ بیشدتر مقددار درآمدد سدرانه افدزایش مدییابدد
(هوشمندی .)008 :0800 ،در این سناریو مقدار پسانداز از  01درصد اولیه به  00درصد افزایش یافتده
است و نتیاۀ این سناریو تحت گراف ذیل متغیرهای کل اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده است.

11

مدلسازیپویایی تلۀ فقر در ایران (رویکرد سیستم داینامیک) 

نمودار  .6روند تغییر متغیرهای كل بر اساس سناریوی افزایش میل نهایی به پسانداز

با افزایش میل نهایی به پسانداز در نمودار  3مقدار سرمایهگدذاری کدل در سدال بیسدتم بده ارزش
 030000میلیارد ریال میرسد و به تعقیب آن مقدار انباشت سرمایه نیز افدزایش یافتده و بده 00103011
میلیارد ریال میرسد که با گراف سرمایه گذاری تقریبا مدوازی اسدت .چنانچده مبدانی نظدری نیدز تائیدد
مینماید با افزایش مقدار سرمایهگذاری و انباشت سرمایه؛ مقدار تولید و درآمدها افزایش یافته است و
به ترتیب در سال بیستم به  0003011میلیارد واحد کاال و  083071111میلیارد ریدال رسدیده اسدت .در
کنار افزایش متغیرهای کل اقتصادی؛ متغیرهای سرانه نیز افزایش یافته است که در نمودار  0نشان داده
شده است.
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نمودار  .7روند تغییر متغیرهای سرانه بر اساس سناریوی افزایش میل نهایی به پسانداز

مبانی نظری مربو به این سناریو گراف ها را تشریح مینماید که تمام گرافهای متغیرهای سدرانه
رو به افزایش است .مقدار تولید سرانه در سال بیستم به  80000واحد کاال میرسد .مقدار سرمایۀ سرانه
از  00073311ریددال بدده  03700001ریددال در سددال بیسددتم مددیرسددد و متغیرهددای درآمددد سددرانه و
سرمایهگذاری سرانه نیز در سال بیستم به ترتیب به  800100111ریال و  01800000ریال میرسند.

نتایج سناریوی سوم :افزایش درآمدهای نفتی دولت
با افزایش درآمدهای نفتی دولت ،رونق اقتصادی در کشور پدیدار میشود و متغیرهای مهدم اقتصدادی
مانند پسانداز در کشور زیاد میشود و به همین ترتیب با افزایش پس انداز سرمایه گذاری نیز افدزایش
مییابد ،با افزایش سرمایهگذاری؛ تراکم سرمایه زیاد شده و همچنان مقدار تولید ملی تحت تأثیر قدرار
میگیرد .در بلندمدت افزایش درآمدهای نفتی دولت از طریق افزایش مخارج عمرانی باعدث افدزایش
سرمایهگذاری ملی و اشتغال میگردد .به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی در اقتصداد افدزایش مدی-
یابد .افزایش درآمدهای نفتی میتواند تأثیر انقباضی تولید در بنگاههای داخلدی پدس از شدور مثبدت
قیمت نفت را جبران نماید ،چراکه عرضۀ نیروی کار نسبت بده تغییدرات دسدتمزد حقیقدی کدم کشدش
هستند و سهم نفت در تولید کوتاه مدت محددود اسدت؛ بندابراین بدا افدزایش درآمددهای نفتدی دولدت
مصرف خانوارها نیز افزایش مییابد .در این بخش درآمدهای نفتی دولت به عنوان سناریو تعریف شده
است .افزایش درآمدهای نفتی دولت از  70/0میلیارد دالر اولیه به  81میلیارد افزایش داده شده اسدت.
متغیرهای کالن اقتصادی که از این سناریو تأثیر میپذیرد قرار ذیل است.

11

مدلسازیپویایی تلۀ فقر در ایران (رویکرد سیستم داینامیک) 

نمودار  .8روند تغییر متغیرهای كل بر اساس سناریوی افزایش درآمدهای نفتی دولت

بر اساس افزایش مقدار درآمدهای نفتی دولت که در نمودار  0نشان داده شده اسدت؛ مانندد نتدایج
دو سناریوی قبلی تمام متغیرهای کل افزایش یافته است .با عملی نمدودن ایدن سدناریو مقددار سدرمایه-
گذاری کل از  000100میلیارد ریال از سال  0830به  000000میلیارد ریال در سال  0000میرسدد .بده
ادامۀ آن؛ مقدار سرمایۀ کل نیز از  81781111میلیارد ریال بده  03003011میلیدارد ریدال افدزایش پیددا
مددیکنددد .درآمددد کددل در سددال  0830بدده مبل د  00773711میلیددارد ریددال بددوده و در سددال  0000بدده
 007778111میلیارد ریال میرسد .به ادامۀ متغیرهای فوق؛ تولید کل و پس انداز کل نیز بده ترتیدب بده
 0003831میلیارد واحد کاال و  030703میلیارد ریال مدیرسدد .نمدودار  3افدزایش متغیرهدای سدرانه را
نشان میدهد.
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نمودار  .9روند تغییر متغیرهای سرانه بر اساس سناریوی افزایش درآمدهای نفتی دولت

با عملی نمودن افزایش درآمددهای نفتدی دولدت؛ مقددار تولیدد سدرانه از  700801واحدد کداال بده
 810007واحد کاال در سال بیستم افزایش مییابد .به ادامۀ آن مقدار سدرمایۀ سدرانه و سدرمایهگدذاری
سرانه افزایش یافته است که به ترتیب به  08001001ریدال و  01003000ریدال در سدال بیسدتم رسدیده
است .همچنان درآمدهای سرانه و پسانداز سرانه نیز در سال بیستم به ترتیدب بده  830130111ریدال و
 300701ریال رسیده است.

نتیجهگیری و پیشنهادات
هددف از ایددن پدژوهش مدددلسدازی تلددۀ فقدر در ایددران مدیباشددد؛ زیدرا یکددی از مسدائل اساسدی و
نگرانکننده که موردتوجه دولتها بوده است مسئله فقر و تله آن میباشد .برای تحلیل دادههدای ایدن
پژوهش از رویکرد پویایی سیستم استفاده شده است.
بر اساس روابط علت و معلولی یکی از عوامل مهم کده فقدر را در یدک جامعده تقویدت مدینمایدد
بدهی دولت میباشد .بدهی دولت به سه حالت ممکن استقراض از نظام بانکی ،استقراض از خدارج از
کشور و انتشار اوراق بهادار با نرخ سود معین اجرا میگردد .نقدینگی و تورم توسط استقراض از نظدام
بانکی یا پرداخت سود وام خارجی و اوراق بهادار قدرت خرید و مصدرف بخدش خصوصدی را متدأثر
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میسازد و فقر در جامعه پایدار میماند .یکی دیگر از عوامل کده فقدر را در جامعده دوام دار مدیسدازد،
بهرهوری پایین تولید میباشد .بهرهوری پایین تولید مشکالتی را برای تولیدکنندگان به وجود میآورد
و در نتیادده بددا کدداهش انگیددزۀ تولیددد ،سددودآوری تولیددد نیددز کدداهش یافتدده و فددرار سددرمایه از کشددور
اجتناب ناپذیر میگردد .با فرار سرمایه از کشور و کاهش سرمایهگذاری مردم بیشتر بیکدار شدده و فقدر
گسترده تر میشود .افزایش بیش ازحد جمعیت یکی دیگدر از عدواملی اسدت کده باعدث فقدر بیشدتر در
جامعه میشود .مالتوس در مورد افزایش جمعیت نگران بوده و با رشدد جمعیدت فقدر و بیکداری را در
جامعه پیشبینی کرده است .طبق نظریۀ مالتوس رشد جمعیت مانند تصاعد هندسدی حرکدت مدیکندد،
درحالیکه مواد غذایی طبق تصاعد حسابی افزایش مییابد.
در ایران بهرهوری نیروی کار بسیار پایین است و این موضوع باعث تلۀ پایین رشد اقتصادی و تلدۀ
فقر در کشور شده است .برای جلوگیری از تلۀ فقر سه سناریو در نظر گرفته شدده اسدت .پارامترهدایی
که در این تحقیق در نظر گرفته شده است عبارتاند از :افزایش نیروی کار همراه با بهبود تکنولدوژی،
افزایش میل نهایی به پدساندداز و افدزایش درآمددهای نفتدی دولدت .بدا عملدی نمدودن ایدن سدناریوها
متغیرهای کالن اقتصادی مانند تولید کل ،تولید سدرانه ،درآمدد کدل ،درآمدد سدرانه ،پدساندداز کدل،
پسانداز سرانه ،سرمایهگذاری کل ،سرمایهگذاری سرانه ،سرمایۀ کل و سرمایۀ سرانه افزایش مییابد و
در نتیاه رفاه جامعۀ نیروی کار افزایش یافته و کشور از تلۀ فقر خارج میشود.

پیشنهادات
 در بازار نیروی کار باید شرایط استخدام نیروی کار متخصدص فدراهم گدردد تدا بدا اسدتفاده از
مهارت ها و تاربیات آن ها در حوزۀ کاری حداکثر استفاده صورت گیرد؛ زیرا از یک طدرف
با استفاده از نیروی کار متخصص متغیرهای سرانه افزایش مییابد و از طرف دیگدر اسدتهالر
سرمایه کاهش مییابد.
 بودجۀ عمرانی یا سرمایهگذاری دولت بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته اناام شود تدا از یدک
طرف شرایط کاری برای مردم فقیر فراهم گردد و از طرف دیگر سطح رفاه آنها باال برود.
 دولت باید تالش نماید تا با بازاریابی مؤثر بین المللی درآمدهای نفتی خدود را افدزایش داده و
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بدهیهای خارجی را کاهش دهد تا سود معوقه خارجی کاهش یابد .دولت سود معوقۀ ناشدی
از بدهی خارجی را باید به شکل کمکهای بالعوض به مناطق فقیرنشین توزی نماید.
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Abstracts

Modeling the dynamics of Poverty Trap in the Islamic
Republic of Iran (dynamic system)
Mohammad Ghaffari Fard  Hossein Rezaee  Mohammad Reza Shojaee

Abstract
With the developments and innovations that have taken place in the present
century and the innumerable advances that have appeared at the level of the
universe; But poverty still plagues some countries in the world, especially in the
Third World. Poverty is a multidimensional phenomenon that explains a kind of
human need for a living.
To analyze the data of this research, the system dynamics method has been used
and Vinsim software has been used for this set. The scientific estimation of the
variables of this research has been considered during the years of 1397 to 1417. The
scenarios used in this set are: increase of labor force with technology, increase of
marginal propensity to save, increase of government oil revenues.
The results show that in order to get out of the poverty trap, scenarios of
increasing labor force with technology, increasing the marginal propensity to save
and increasing government oil revenues should be used. A practical proposal given
to the government; The training of the expert workforce accompanied by the
increase of technology and also that; Government with increasing oil revenues;
Reduce foreign debt and allocate overdue interest on foreign debt in the form of
grants to poor people.
Keywords: Poverty Trap, Economic Growth, System Dynamics, Iran
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