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مردم فقیر ،دولت فربه و
اقتصاد فاسد
حفیظ اهلل ذکی
در کنار تروریسم و مواد مخدر ،فساد اداری و بروکراسی طوالنی
در افغانســتان ،ساختار دولت را معیوب ساخته و از کارکرد مفید
آن به میزان زیادی کاسته است .پس از خروج نیروهای خارجی و
کم شدن حجم کمک های بیرونی به افغانستان ،این مردم بار دگر
در چنگال بیرحم فقر و بیکاری گرفتار گردیده و بر لشکر بیکاران
در کشور یکباره افزوده شــده است .در حال حاضر این کشور با
انبوهی از مردم بیکار ،فقیر و گرســنه روبرو می باشد که بخاطر
نجات جان خود خطر مهاجرت به کشــورهای خارجی را بر ماندن
در کشور ترجیح می دهند.
امروز افغانستان دارای پایین سطح تولید ناخالص داخلی و دارای
کمترین عاید سرانه می باشد که تنها در صد کمی از بودجه ملی
را تأمین می کند .در این کشور بیشتر از دو ملیون نفر در زیر خط
فقر به ســر می برند که قادر به تهیه مواد اولیه و اساسی زندگی
خود نیستند.
با این هم افغانســتان دارای یک دولت فربــه و کارمندان زیاد
می باشــد که ســاالنه حجم بزرگی از بودجه به حقوق ،معاشات
و امتیازات کارمندان دولت اختصاص می یابد .در افغانســتان بر
مبنای قانون اساسی ،اقتصاد بازار و یا اقتصاد رقابتی حاکم است؛
اما در طی چهارده سال هیچگاه رقابتی در عرصه اقتصادی موجود
نبوده و انحصار واردات و صادرات کاالها و گرفتن پروژه های نان و
آب دار تنها به بخش کوچکی از تاجران ،که اغلب با مقامات عالی
رتبه دولتی نسبت فامیلی و خویشــاوندی داشته اند ،اختصاص
پیدا کرده و دیگران از این حق کامال محروم نگه داشته شده اند.
به عالوه ضعف قوانین و رقابت های تنگاتنگ قدرتمندان بر ســر
منابع مادی از یک طرف دولت را بیش از حد فربه و بزرگ ساخته و
بر طول و عرض آن افزوده است و از سوی دیگر پرداخت معاشات
و امتیازات آنها خرج سنگینی را بر بودجه ملی تحمیل کرده است.
بدون شــک دولت نقش عمده در فساد مالی دارد ،به هر میزانی
که دولت بزرگ شــود ،فساد ،رشوه و رانت خواری نیز افزوده می
گردد .به همین خاطر وقتی حکومت هر روز به بهانه های مختلف
کمیســیونی را ایجاد می کند و نهادهای جدیدی را بدون این که
به وجودشان نیاز باشــند ،تأسیس می کند ،در واقع به ریشه دار
شدن فساد و بروکراسی در کشور کمک می کند و میزان بیشتری
از ســرمایه های ملی را برباد می دهد .امروز از یک سو سرمایه
های این مردم توسط دولتمردان بلعیده می شود و از سوی دیگر
موانعی از سوی کارمندان دولت بر سر راه توسعه ،مبارزه با فساد
و فقر گذاشته می شود.
روند غیر قانونی و ناسالم استخدام دولتی و حاکم شدن فرهنگ
قانون گریزی و رانت خواری در کشــور مسیر هرنوع پیشرفت در
زمینه های اداری و اقتصادی و سیاسی را بر روی مردم بسته است.
امروز حکومت با کمیســیون بازی ها و تأسیس نهادهای ناکارآمد
و پر مصرف می خواهد دامنه دولــت را برای جلب رضایت افراد
زورمند ،گســترده ســازد و این امر در حقیقت دولت دیگری را
در ســایه دولت قانونی به وجود می آورد که در شرایط حساس،
مشــکالت زیادی را در روند تصمیم گیری ها و اجرای سیاست
هــای کالن ملی به وجود آورده می توانند .اگر به نمونه های اخیر
تصمیم حکومت توجه شــود ،ایجاد واحد مستقل بودجوی برای
رییس جمهور پیشین و تشکیل شورای عالی جهادی ،جز این که
فشار مضاعفی را بر بودجه ملی تحمیل سازد و مشکالت بیشتری
را در کارایی حکومت ایجاد کند ،هیچ فایده و ثمره دیگری ندارد.
حکومت در شــرایط اضطراری کنونی ،که شــهروندان به فقر و
بیکاری دســت و پنجه نرم می کنند ،بایستی به کوچکتر کردن و
مؤثریت دولت بیاندیشد ،نه به فربه تر کردن آن .دولت فربه سبب
ناکارآمدی ادارات دولتی و ناکامی سیاست های توسعوی در کشور
خواهدشد .دولت فربه نمی تواند از اقتصاد و دارایی ملی محافظت
کند و سطح فقر و بیکاری در کشور را کاهش دهد .دولت فربه هم
فســاد مالی را افزایش می دهد و هم توسعه اقتصادی را با موانع
مواجه می سازد.

فقر چیست و چگونه میتوان با آن مبارزه کرد؟
امروزه بروز مشــکالت مالی در بسیاری از
کشورها سبب شــده تا فقر در این جوامع
افزایش یابــد ،اما فقر چیســت و چگونه
میتوان با آن مقابله کرد؟
به گزارش تراز ،براســاس بررســیهای
اخیرآکسفام ۸۵ ،ثروتمندترین افراد جهان
توانستهاند ثروتی برابر با دارایی  ۵۰درصد
از جمعیت فقیر جهان را به دست بیاورند.
ثابتشدهاست که یک درصد از ثروتمندان
جهان در مجموع ثروتــی برابر با  ۱۱۰هزار
میلیارد دالر در اختیار دارند که این مقدار
 ۶۵برابر از دارایی  ۵۰درصد مردم ســطح
پایین دنیاست.
حداقل  ۸۰درصــد از مردم جهان با دارایی
کمتر از  ۱۰دالر در روز زندگی میکنند.
برخــی از مردم در فقر به ســر میبرند و
گروهی در نزدیکی خط فقر هســتند .تمام
این مســائل منجر به بحثهای اجتماعی و
اقتصادی زیادی شدهاست اما در کمتر جایی
به طور واضح توضیح دادهشدهاست که فقر
چیست و زندگی در فقر چگونهاست .فقر در
تمام جهان و همه کشورها ،چه مدرن و چه
در حال توسعه وجود دارد.
در معرفی افراد فقیــر از واژه زیر خط فقر
استفاده میشــود ،اما مسئلهای که وجود
دارد این اســت که آیا فردی که زیر خط
فقرآمریکاست با فرد فقیر جنوب صحرای
آفریقا برابر هستند؟
فقر چیست؟
توضیح معنی کلمه فقر کمی دشوار است و
آن به این دلیل است که معنی آن بستگی
به مکان زندگی ،فرهنگ کشــور ،مردم و
عوامل دیگر دارد .بــرای مثال مردمی که
در خانههای کوچک در حومه شــهرهای
بزرگ جهان مانند نیویورک زندگی میکنند
ممکن است در مقایسه با همسایگان خود
فقیر باشــند ،اما در مقایســه با مردم بی
بضاعت در محلههای فقیرنشین کشورهای
در حال توسعه ،ممکن است وضعیت مالی
آنها زیاد هم بد نباشد.
با تمــام این موارد براســاس قوانین کلی
میتوان فقر را ناتوانی در آزادانه عمل کردن
در اکثر مواقع به علت کمبود منابع مالی و

یا فرصت برای بهدســت آوردن آن منابع
مالی تعریف کرد .بنا به این تعریف ،کســی
که دو ســانس کار میکند تا بتواند هزینه
مواد غذایی واجاره خود را پرداخت کند و
کسی که در کشوری دیگر به دلیل دستمزد
پایین گرسنه میماند هر دو از نظر توصیفی
فقیر محسوب میشــوند و آن هم به دلیل
عدم توانایی در انجام آزادانه کارهای مورد
نظر میباشد.
با این وجود که هــر دو گروه افراد تعریف
شده در باال فقیر محســوب میشوند ،اما
گروه دوم که در وضعیت بدتری هستند در
اصطالح «فقر مطلق» به سر میبرند و افراد
این دســته از تهیه نیازهای اساسی خود
مانند غذا ،پوشاک ،مسکن و غیره ناتوانند.
بنا به گزارش بانک جهانی ،با وجود اینکه فقر
در جهان بــه آرامی در حال فروکش کردن
میباشد ،اما تعداد افرادی که با درآمد زیر
یک دالر در جهان زندگی میکنند در سال
 ،۲۰۱۵نزدیک به یــک میلیارد نفر خواهد
بود .فقر به معنی نداشــتن بودجه نیست،
بلکه به معنی نداشــتن امکان تهیهکردن

خواستهها و نیازها است.
خط فقر
تعیین این دسته از معیارهای اندازهگیری،
در ابتــدا نیازمند در نظــر گرفتن مکان
جغرافیایی خاص است که برپایه آن بتوان
قیمت نیازهای اساسی را تعیین کرد .برای
مثال بــرای تعریف خط فقر ،اقتصاددانها
بایدهزینه میانگین خریــد روزانه مقدار
معینی کالری که فرد در منطقه جغرافیایی
خاص بدان نیاز دارد ،تعیین کنند.
با تعیین خــط فقر ،افرادی که در زیر خط
فقر به ســر میبرند ،افرادی هستند که
قادر به تهیــه هزینه خوراک خود نبوده و
فقیر محسوب میشوند .بنا به بررسیهای
انجامشده ،خط فقر در کشورهای درحال
توسعه حدود  ۲دالر اعالم شدهاست.
به علت اینکه قیمــت همه کاالها به طور
طبیعی با گذشــت زمان گران تر شده و
ارزش پول دچار تغییر میشــود ،ارزش
مادی خط فقــر نیز با زمان ،مکان و ارزش
پول دچار تغییر میشود.
برای مثــال خط فقر غذا در ایاالت متحده

 ۴.۹۱دالر است ،در حالیکه همین خط در
سوئیس برابر با  ۱۰.۲۵دالر است.
چگونه میتوان با فقر در سطح بین المللی
مقابله کرد؟
مقابلــه با فقر از مباحــث مهم و پرتکرار
محافل سیاسی اســت .برخی از کشورها
به دنبال راهحلی برای ریشــهکن کردن
فقر به طــور کامل ،با تغییر در شــرایط
ایجاد آن هســتند .در سوی دیگر ،سایر
کشورها ســعی در حذف سیستمهایی که
ایجادکننده نابرابری در جامعه هســتند،
نظیر سرمایهداری ،دارند .این گروه معتقد
هستند که با محدود کردن سرمایهداری،
پول و سرمایه به طور طبیعی به سمت افراد
نیازمند هدایت خواهد شد.
اما راهحلــی که ســادهتر عملی خواهد
بودبحــث کمتری را ایجــاد میکند؛ این
است که افرادی که منابع مالی بیشتری در
اختیار دارند به افراد نیازمند کمک کنند.
این راه حل «مسیر رفاه/خیریه» میتواند
از نظر لجســتیکی پیچیده به نظر بیاید
اما در کاهش اثرات فقر در کمترین زمان

توسعه اقتصادی

مقدمه
از سالیان بسیار دور ,با افزایش سطح دانش و فهم
بشر ,کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال
بهبود و ارتقا بوده است .بعد از انقالب فرهنگی-
اجتماعی اروپا (رنســانس) و متعاقب آن انقالب
صنعتی ,موج پیشــرفتهای شتابان کشورهای
غربی آغاز گردید .تنها کشور آسیایی که تا حدی
با جریان رشد قرنهای نوزده و اوایل قرن بیستم
میالدی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود .بعد
از رنســانس که انقالبی فکری در اروپا رخ داد,
پتانســیلهای فراوان این ملل ,شکوفا و متجلی
گردید اما متاسفانه در همین دوران ,کشورهای
شرقی روند روبهرشــدی را تجربه نکرده و بعض ًا
سیری نزولی طی نمودند .البته بعض ًا حرکتهای
مقطعی و موردی در این کشــورها صورت گرفت
اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی
تناســب کافی را نداشــت و مورد حمایت واقع
نگردید ,به سرعت مزمحل گردید .محمدتقیخان
امیرکبیر در ایران ,نمونهای از این دست است.

 کارتون روز

مباحث توســعه اقتصادی از قرن هفدهم
و هجدهم میالدی در کشورهای اروپایی
مطرح گردید .فشار صنعتیشدن و رشد
فناوری در این کشــورها توام با تصاحب
بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث
شــد تا در زمانی کوتاه ,شکاف بین دو
قطب پیشرفته و عقبمانده عمیق شده و
دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد:
کشورهای پیشــرفته (یا توسعهیافته) و
کشورهای عقبمانده (یا توسعهنیافته).
توسعه اقتصادی چیست
باید ببن دو مفهوم ”رشــد اقتصادی“ و
”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد .رشد
اقتصادی ,مفهومی کمی است در حالیکه
توســعه اقتصادی ,مفهومی کیفی است.
”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست
از افزایش تولید (کشــور) در یک سال
خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.
در سطح کالن ,افزایش تولید ناخالص ملی
( )GNPیا تولید ناخالص داخلی ()GDP
در ســال موردنیاز به نسبت مقدار آن در
یک ســال پایه ,رشد اقتصادی محسوب
میشــود که باید برای دستیابی به عدد
رشــد واقعی ,تغییر قیمتهــا (بخاطر
تورم) و اســتهالک تجهیزات و کاالهای
سرمایهای را نیز از آن کسر نمود
منابع مختلف رشــد اقتصادی عبارتند
از افزایش بکارگیــری نهادهها (افزایش
ســرمایه یا نیروی کار) ,افزایش کارآیی
اقتصاد (افزایش بهرهوری عوامل تولید),
و بکارگیــری ظرفیتهای احتمالی خالی
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در اقتصاد.
”توســعه اقتصادی“ عبارتست از رشد
همراه با افزایــش ظرفیتهای تولیدی
اعم از ظرفیتهای فیزیکی ,انســانی و
اجتماعی .در توســعه اقتصادی ,رشــد
کمــی تولید حاصل خواهد شــد اما در
کنار آن ,نهادهــای اجتماعی نیز متحول
خواهند شــد ,نگرشهــا تغییر خواهد
کرد ,توان بهرهبــرداری از منابع موجود
به صورت مستمر و پویا افزایش یافته ,و
هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.
بعالوه میتوان گفت ترکیب تولید و سهم
نسبی نهادهها نیز در فرآیند تولید تغییر
میکند .توســعه امری فراگیر در جامعه
است و نمیتواند تنها در یک بخش از آن
اتفاق بیفتد .توســعه ,حد و مرز و سقف
مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن
به انسان ,پدیدهای کیفی است (برخالف
رشــد اقتصادی که کام ً
ال کمی است) که
هیچ محدودیتی ندارد
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
افزایــش ثروت و رفاه مــردم جامعه (و
ریشهکنی فقر)
ایجاد اشتغال ,که هر دوی این اهداف در
راســتای عدالت اجتماعی است .نگاه به
توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته
و کشورهای توسعهنیافته متفاوت است.
در کشورهای توســعهیافته ,هدف اصلی
افزایش رفاه و امکانات مردم اســت در
حالیکه در کشورهای عقبمانده  ,بیشتر
ریشهکنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی

مدنظر است.
شاخصهای توسعه اقتصادی
از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی یا
سطح توســعهیافتگی میتوان این موارد
را برشمرد
الف .شــاخص درآمد ســرانه :از تقسیم
درآمد ملی یک کشــور (تولید ناخالص
داخلی) به جمعیت آن ,درآمد ســرانه
بدســت میآید .این شــاخص ساده و
قابلارزیابی در کشورهای مختلف ,معموالً
با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته
مقایسه میشود .زمانی درآمد سرانه 5000
دالر در سال نشانگر توسعهیافتگی بوده
است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه
 10000دالر.
ب .شاخص برابری قدرت خرید ( :)PPPاز
آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمتهای
محلی کشــورها محاســبه میگردد و
معموالً سطح قیمت محصوالت و خدمات
در کشــورهای مختلف جهان یکســان
نیست ,از شــاخص برابری قدرت خرید
اســتفاده میگردد .در این روش ,مقدار
تولید کاالهای مختلف در هر کشــور ,در
قیمتهای جهانی آن کاالها ضرب شــده
و پــس از انجام تعدیــات الزم ,تولید
ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه
میگردد.
ج .شاخص درآمد پایدار (:)GNA, SSI
کوشش برای غلبه بر نارساییهای شاخص
درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به
جای ”توسعه اقتصادی“ ,منجر به محاسبه

موثر خواهد بود .ارائه سازمانهای حمایت
از فقرا و ارائه خدمات بهداشتی ،مسکن و
یا یارانه مواد غذایی راهحل معقولی برای
حل مشکل فقر نیســت ،اما این تالشها
میتواند بسیاری از نیازهای این دسته از
افراد را رفع کند.
کنترل فقر در کشورهای توسعهیافته
کشورهای توســعه یافته نیز در مقیاس
بزرگی با فقر گالویز هستند .یک نمونه از
افزایش فقر در ایــن مناطق ،افزایش اتکا
مردم به غذاهای دولتی به منظور ماندن در
باالی خط فقر است .رکود اقتصادی جهانی
ســبب افزایش تقاضا بــرای برنامههای
رفاهی شدهاست که این امر سبب تغییرات
اساســی در برنامههای اقتصادی کشورها
وارائه کوپــن غذایی و ایجاد برنامه کمک
هزینه تغذیه تکمیلی شده است.
این برنامه عالوه بر نیاز شدید به بهرهوری
بیشــتر کشــورها ،منجر به تغییراتی نیز
شدهاســت و اکنون این برنامه اقتصادی
بزرگترین برنامه در نوع خود در کشورهای
توســعهیافته محسوب میشــود .از سال
 ،۲۰۰۸ارائه کوپن برای تامین هزین ه تغذیه
شــهروندان در کشورها توســعهیافته به
صورت الکترونیکی درآمدهاست و با ارائه
کارتهایی مشابه کارتبانکی و شارژ ماهانه
آن بر اســاس وضعیت کاربر(تعداد افراد
تحت تکفل ،درآمد کل فــرد ،هزینههای
خانواده و غیره) انجام میشــود و هنگام
خرید مانند عابربانکهــا عمل میکند و
هزینه تغذیه افراد از آن کاســته میشود.
این سیستم دور از وضعیت ایدهآل است،
اما همین روش توانسته میلیونها آمریکایی
را باالی خط فقر نگاه دارد .امید اســت که
در آینــده نزدیک و با تالش یکپارچه تمام
کشــورها ،در یک جهان ایدهآل ،نیازی به
ارائه یارانه مواد غذایی وجود نداشتهباشد
و تنها مشکل اساســی حل مشکل نبود
تکنولوژی در کشــورهای فقیر جهان برای
ارائه این سیســتمهای پیشرفته بر مبنای
تکنولوژی باشد که آن نیز با کمی سعی قابل
حل شدن خواهد بود.
منبع :انترنت

شاخص درآمد پایدار گردید .در این روش,
هزینههای زیســتمحیطی که در جریان
تولید و رشد اقتصادی ایجاد میگردد نیز
در حســابهای ملی منظور گردیده (چه
به عنوان خســارت و چه به عنوان بهبود
منابع و محیط زیســت) و سپس میزان
رشد و توسعه بدست میآید.
د .شــاخصهای ترکیبی توسعه :از اوایل
دهــه  ,1980برخــی از اقتصاددانان به
جای تکیه بر یک شــاخص انفرادی برای
اندازهگیری و مقایســه توسعه اقتصادی
بین کشورها ,اســتفاده از شاخصهای
ترکیبی را پیشــنهاد نمودند .به عنوان
مثال میتوان به شــاخص ترکیبی موزنی
که مکگراناهــان ( )1973برمبنای 18
شاخص اصلی ( 73زیرشاخص) محاسبه
مینمود ,اشاره کرد (بعد ,شاخص توسعه
انسانی معرفی گردید).
و .شاخص توسعه انســانی ( :)HDIاین
شاخص در ســال  1991توسط سازمان
ملل متحد معرفی گردید که براساس این
شاخصها محاسبه میگردد :درآمد سرانه
واقعی (براساس روش شــاخص برابری
خرید) ,امید بــه زندگی (دربدو تولد) ,و
دسترســی به آموزش (که تابعی از نرخ
باسوادی بزرگساالن و میانگین سالهای
به مدرسهرفتن افراد است).
مکاتب مختلف توسعه اقتصادی
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در
غرب ,اولین اندیشههای اقتصادی ظهور
نمود .این اندیشهها ,در پی تئوریزهکردن
رشــد درحالظهــور ,علــل و عوامل,
راهکارهای هدایت و راهبری ,و بررســی
پیامدهای ممکن بود .از جمله مکاتب پایه
در توسعه اقتصادی میتوان به این موارد
اشاره کرد
نظریه آدام اسمیت
اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان
خوشــبین کالسیک اســت که از او به
عنــوان ”پدر علــم اقتصاد“ نــام برده
میشود .اســمیت و دیگر اقتصاددانان
کالســیک (همچون ریکاردو و مالتوس),
”زمیــن“” ,کار“ و ”ســرمایه“ را عوامل
نامرئی
تولید میدانستند .مفاهیم دست
ِ
”تقســیم کار“” ,انباشــت ســرمایه“ و
”گسترش بازار“ ,اســکلت نظریه وی را
در توســعه اقتصادی تشکیل میدهند.
تعبیر ”دســتهای نامرئی“ آدام اسمیت
را میتــوان ,به طور ســاده ,نیروهایی
دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل
میدهند ,یعنی خواستها و مطلوبهای
مصرفکنندگان کاالها و خدمات (از یک
طرف) و تعقیب منافع خصوصی توســط
تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر) ,که
در مجموع سطوح تولید و قیمتها را به
سمت تعادل سوق میدهند...ادامه دارد
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