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 خالصه مدیریتی

در زندگی اقتصادی  جهت مشارکت ،برای اعضای جامعه هابه برابری فرصت (EI) 1اقتصادی شمول

 یبه گذر به سمت اقتصادها یابیدست یبرا شهروندان اشاره دارد. و کنندگانکارفرمایان، کارآفرینان، مصرف

 یاقتصاد فرصت یو به طور کل ینیکارآفر ی،امور مال کامل و عادالنه به بازار کار، یکه در آن دسترس یدارپا

 ود،شیم ینتضم یگر،د یطسن و شرا ی،اجتماع - یاقتصاد یطمحل تولد، مح یت،نظر از جنسصرف

 یعسرت ی،شمول اقتصاد یانداز اصلچشم یگر،عبارت د بهاست.  یو ضرور یاتیح یامر یشمول اقتصاد

عادالنه  یسدستر یبرا یاز توان بخش خصوص یریگبا بهره یارباز یدر انتقال کشورها به سمت اقتصادها

است.  یارباز یاقتصادها یو اجتماع یاسیس یداریپا یتتقو یجهبرابر و در نت یاقتصاد یهابه فرصت

، 2بودنعد عادالنهتوسط بنیاد راکفلر در پنج بُآن های ویژگیشمول اقتصادی،  مفهوم بهتربرای درک 

تسهیل در شناسایی . جهت است شدهی معرف 6بودن و باثبات 5یپایدار ،4بودن رشدالحدر ،3داشتنمشارکت

 یصاداقتشمول دستیابی به که منجر به  برای هر یک از پنج ویژگی) موضوعدر هر  تاثیرگذارعوامل 

است. عالوه  شاخص اصلی ارائه گردیده 49 و بر این اساس،شده در نظر گرفته یرمجموعهز، سه (شودمی

 عنوانبههای کافی در کشورها، دادهبه  به دلیل عدم دسترسی که شدهیمعرفشاخص دیگر نیز  8این،  بر

که  گرفتهانجاممطالعاتی  ،افزایش شمول اقتصادیبا توجه به اهمیت   .نداهای اصلی توصیه نشدهشاخص

 3العات در قالب این مط است. یشنهاد شدهپجهت تقویت شمول اقتصادی  مختلفی هایراهبرددر آنها 

 (EBRD)7هدیدگاه بانک اروپایی بازسازی و توسع. در گروه اول که منطق بر باشدگروه قابل طبقه بندی می

شامل دسترسی به اشتغال و مهارت، کارآفرینی و دسترسی به منابع  راهبردیموضوع  3از طریق ، است

ترسی دستوان می ،شودتصادی میهای اقدسترسی به خدماتی که موجب تقویت فرصت یتدرنهامالی و 

 تقویت، مرتبط هاییاستس باها و تعامل از طریق پروژهزنان و جوانان را  های اقتصادی برایبه فرصت

                                                 
1 Economic Inclusion (EI) 
2 Equitable 
3 Participatory 
4 Growing 
5 Sustainable 
6 Stable 
7 European Bank for Reconstruction and Development(EBRD) 
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های اصلی آن )جنسیت، گسترش تدریجی رویکرد شمول از گروههدافی مانند اها نمود. این راهبرد

مول ش یرارزیابی تأثو...، همچنین ی معلولیت، پناهندگان ها مانند افراد داراگروهسایر ، مناطق( به جوانان

دقیق در فرآیندهای انتخاب،  وتحلیلیهاطمینان از تجز یتهای هدف خاص و درنهادر گروهاقتصادی 

عالوه بر راهبردهایی که از سوی این بانک مطرح شده، گروه  .کنندرا دنبال میها نظارت و ارزیابی پروژه

رفته که گوکار انجامکسب کید بر ایجادأشمول اقتصادی با تتقویت های راهبرد صخصودر  دوم مطالعات

قدرت اقتصادی  نفوذ ، اعمالرو به رشدهای های صنعت با فرصتبخششامل  راهبردچهار بر اساس آن 

 هشدیمعرف های عمومیگذاریزایی از طریق سرمایهافزایش اشتغال ،هاتاقلیّ وکارکسبگسترش  و نهادها

   شوند.می مدت و برخی در بلندمدت منجر به ایجاد اشتغالبرخی در کوتاهکه  است

شامل  ،گروه 4در سازی و توانمندتقویت شمول اقتصادی برای ها در نهایت در گروه سوم، زمینه

بندی طبقهمنابع افزایش و فعال در سیاستگذاری  هنجارها و نهادها، مشارکت های حقوق بشر،چارچوب

شود که صرف نظر از بحث بر اساس این مطالعات، بیان میمورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. و 

مول ش یتتقوراهبردهای شمول اقتصادی، چگونگی تقویت آن از اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا 

 (،ها استتبه فرص یدسترس یشمستلزم افزا یزکه آن ن)مشارکت فعال در اقتصاد بازار  یقاز طر یاقتصاد

در  ود.جوامع ش یزندگ یفیتو بهبود ک یاجتماع یهاتر، کاهش تنشاقتصاد سالم یجادباعث ا تواندیم

( یغلش یهاتوسعه مهارت یارد خُ گذارییه)مانند سرما پردازندیافراد م یقکه به عال ییهاراستا، برنامه ینا

 رو،یناقتصاد دارند. ازا یاصل یانو جر یقابتر رهایمشارکت در بازا یآنها برا یسازدر آماده ینقش مهم

 ررسمییغ ی،ورشکستگ ینقوان یت،ازجمله حقوق مالک ی،با اصالحات در چارچوب نهاد یدها بابرنامه ینا

 قانون در ارتباط باشند.  یتاقتصاد و حاکم

 وکار و کارآفرینی و توانمندسازیجهت تقویت شمول اقتصادی، توجه به کسببر این، عالوه 

های اصلی شمول اقتصادی که موتور محرکه توسعه اقتصادی و عنوان مؤلفهجوانان به و اقتصادی زنان

است. کارآفرینان و صاحبان مشاغل کوچک و متوسط، این فرصت را فراهم  ضروری ،باشنداجتماعی می

، یجاد اشتغالتر، با اطور مستقیم در رشد اقتصادی مشارکت داشته باشند. به عبارت بهآورند تا افراد بهمی

برای  انگیزه تالشدر این خصوص، فعال باشند.  ،گیرد تا در اقتصاداین فرصت در اختیار افراد قرار می

کارآفرینی  .گیردشکل میز مبرم به ایجاد شغل نیا ورشد جمعیت  با توجه به ،ارتقاء کارآفرینی در جوانان
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باعث توسعه  ،التحصیالن جوان استفارغ نتخاب بیشترکه مشاغل دولتی ا شرایطی در تواندمیویژه به

شود. جهت ترویج شمول های اقتصادی فرصتجهت ایجاد  ،بخش خصوصی و باز کردن مسیرهای جدید

، باید اهداف از بین مالحظات متعدد انتخاب شود. اولین هدف، تشویق افراد ینیاقتصادی از طریق کارآفر

ای هدف سوم اجر و هاکارآفرینی، هدف دوم، تقویت رشد بنگاه های گوناگون برایبیشتر با پیشینه

هدف چهارم، جذب کارآفرینان همچنین کند. اصالحات نهادی است که تحقق دو هدف اول را تسهیل می

، دسترسی به بازارها و خدمات مالی و گسترش (مشاغل رسمی)مشاغل به مسیر اصلی اقتصاد هدایت و 

ی های کارآفرینارتقاء توسعه جوامع محلی، پرورش اکوسیستمنیز هایی هدف ن باشد.میخدمات عمومی 

شمول  یتتقو یتالش برا یزوکار نکسب یطدر محسالم و پیوند آنها با اقتصادهای ملی و جهانی است. 

ه نشان داده است ک یقاتدارد. تحق شمارییب یایکوچک مزا یهامشاغل و بنگاه یجادا یقاز طر یاقتصاد

 ینا یریارگک. بهپردازندیم یها به استخدام ساکنان محلشرکت یراز سا یشترکوچک، ب یهااهمشاغل و بنگ

قدرت  تیامر باعث تقو ینباشد و ا یساکنان محل یتصرف باالتر براقابل آمدبه مفهوم در تواندیافراد م

 ییهافرصتها صاحبان آن یبرا یزاز رشد مشاغل کوچک ن یتشود. حماو نشاط آن محالت  یاقتصاد

در  یینقش بسزا تواندیم یشمول اقتصاد هاییتراستا، فعال ین. در اکندیثروت فراهم م یجادجهت ا

 هایتحریم ناشی از مشکالتنیز حاکی از  اقتصاد ایراندر این راستا، مطالعه  .وکار داشته باشدبهبود کسب

، زمینه در این رابری اجتماعی شده است.فزایش نابمنجر به ااست که خود های تورمی باال اقتصادی و نرخ

ر، گذاران کشور بر کاهش آن و از سوی دیگبا توجه به اهمیت مسئله نابرابری و تأکید سیاست سویکاز 

ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه که یکی از اهداف بسیار مهم  یابیدست

ضرورت و اهمیت شمول اقتصادی و  باشد،می( 14۰4در افق  انداز)طبق سند چشم 14۰4کشور تا سال 

 شود.تقویت آن جهت دستیابی به این اهداف آشکار می

 های، جهت تقویت شمول اقتصادی در ایران با توجه به شاخصشدهیانبا توجه به مطالب ب

کت رخ مشارها مانند شاخص نابرابری جنسیتی، نشاخص ینترپیشنهادی در این گزارش، برخی از مهم

مطالعه و  ید به زندگی و شاخص حاکمیت قانون(، امCPIاقتصادی )نیروی کار(، شاخص ادراک فساد  )

 صورت زیر است: که نتایج آن به شدهیبررس



 (وکارکسب)با تأکید بر فضای و وضعیت آن در ایران شمول اقتصادی  نگاهی به مفهوم   4

برآورد شده  % 4۰.1، 1398سال ییزهای مرکز آمار ایران در پانرخ مشارکت اقتصادی بر اساس داده

در  است. یافتهواحد درصد کاهش  4/۰بوده،  % 4۰.5که برابر با 1397ال س ییزاست که این نرخ نسبت به پا

 داشت و یجا 142کشور در رتبه  149درمجموع  589/۰یتی جنس یشاخص نابرابرایران با  2۰18سال 

فافیت در ش المللیینموسسه بهمچنین است.  گرفتهقرار  یتیشکاف جنس یشترینکشور با ب 1۰ ءجز

در بین را  (1۰۰از  26)شاخص ادراک فساد ایران با توجه به امتیاز  2۰19سال  جدیدترین گزارش خود در

تر از حد متوسط بخش دولتی ایران امتیازی پایین که بر اساس آن قرار داد 146کشور جهان در رتبه  18۰

امید به زندگی ، 2۰19 در سال پذیری جهانشاخص رقابت کسب نموده است. بر اساس آمارهای گزارش

ومیر کودکان، افزایش کیفیت زندگی دهنده کاهش مرگنشانکه  قرار دارد  71 در رتبه 8۰.4امتیاز با ن ایرا

همچنین شاخص ضریب جینی در سال در ایران است. های واگیردار شدن بیماریکنسالمندان و ریشه

در  یت قانونشاخص حاکمرسید.  4۰93/۰واحد افزایش به عدد  ۰1/۰با حدود  1396نسبت به سال  1397

 کشور جای داده است.  113درمیان   8۰در رتبه  ۰.48ایران را با امتیاز  2۰17 -2۰18سال 

در راستای تقویت شمول اقتصادی در کشور، ضروری است راهکارهایی  و با توجه به این آمار

 یژهوهبل کوچک هایی برای تأمین اعتبار و مشاوره بیشتر برای کارآفرینان و مشاغروش یریکارگمانند به

کار، وکسبهای توسعه های تأمین مالی برای پشتیبانی از برنامهجریانتداوم  ،هامتعلق به اقلیت یهابنگاه

محروم برای مناطق افزایش توانایی ساکنان . همچنین جهت گذاران قرار گیرددر دستور کار سیاست

سعه کوچک، تو هایکسب و کار بهت پرداخت تسهیالبایست اقداماتی مانند می ،تضمین شغل مناسب

 وکارکسبدولت در قالب توسعه توسط ، حمایت از کسب و کار مبتنی بر گردشگری ایخدمات بیمه

و  انیانسمنابع توسعه افزایش  ،بخش خصوصی جهت افزایش انگیزهها مشوق استفاده از. انجام گیرد

 ر اینعالوه ب .آیدبه شمار میحیاتی کشور امری  در جهت تقویت شمول اقتصادینیز  های شغلیفرصت

های آموزشی و خدمات پشتیبانی گسترش منابع برنامهراستای  در راهکارهایی شناسایی و پیگیری، موارد

نمودن برطرف، هاپذیر در راستای ارتقاء مهارتآموزش اقشار آسیب، نیروی کار ماهرجهت توسعه 

رار قگذاران سیاستبایست مورد توجه مینیز  ینیهای کارآفرهای جنسیتی خاص در زمینهمحدودیت

 .گیرد
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 .مقدمه1

افزایش نابرابری، یک تهدید جدی برای رشد اقتصادی پایدار به دریافتند که  اقتصاددانانهای اخیر، در سال

ات المللی پول و مؤسسهای فکر و حتی صندوق بین، تحقیقات دانشگاهی، اتاقزمینهآید. در این شمار می

شود. اند که نابرابری مانع رشد مینشان دادهدر تحقیقات خود نیز  1مانند استاندارد و پورزالمللی بین مالی

عنی پذیرترین قشر جامعه یآسیب یژهوبههای اجتماعی در سرتاسر جهان به محرومیتمنجر تأثیر نابرابری 

ندان به ثروتم کهیدرحال ؛داردیبازممردم را از مشارکت در فرآیندهای اقتصادی  ،فقرا شده است. نابرابری

 آوری ثروت کسب کنند. را از جمع منافعدهد تا بیشترین این امکان را می

یجاد ا رفاهسطح  باال بردنبرای رهایی جوامع از فقر و را منابع الزم  ،، رشد اقتصادیدیگردر نگاهی 

، تقویت روینازایابد. گسترش نمی امعجومساوی در تمام  طوربه، رشد و مزایای آن حال ینا باکند. می

 شده یلتبد، به یک اولویت جهانی پایدارتر تر وابزاری برای ایجاد جوامع عادالنه عنوانبه 2رشد فراگیر

جهت مشارکت در زندگی  ،های برابر اعضای جامعهافزایش دسترسی به فرصتدر این خصوص  است.

شمول  توجه بیشتر به  است که خود مستلزم نابرابریهش کا جهتها حلراه ینترمهمیکی از اقتصادی 

  .باشدمی 3اقتصادی

نجر باال م های تورماقتصادی و نرخ هایتحریمناشی از  مشکالتاقتصاد ایران، وضعیت کنونی در 

امروزه فقر و نابرابری  کهینحوبهشده است. دست و افزایش نابرابری اجتماعی پذیری اقشار تهیآسیببه 

 سویکاز  این راستا،در  است. شده یلتبدهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یران به یکی از چالشدر ا

 یابیستد گذاران کشور بر کاهش آن و از سوی دیگر، نابرابری و تأکید سیاست مسئلهبا توجه به اهمیت 

ف بسیار مهم کشور تا سال یکی از اهداایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه که 

جهت اهمیت شمول اقتصادی و تقویت آن  و ضرورت باشد،می( 14۰4انداز در افق )طبق سند چشم 14۰4

 . شودآشکار میف اهدادستیابی به این 

                                                 
1 Standard&Poors 
2 Inclusive Growth 
3 Economic Inclusion 
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 درواقع وده وب پذیرفقیر و آسیب جامعه فراتر از پرداختن به نیازهای اساسیدر کشور شمول اقتصادی 

اقتصادی های ظرفیتهای تولیدی و کمک به آنها برای تحقق کامل عاالنه آنها در فعالیتبرای شرکت ف راهی

هایی جهت تقویت شمول اقتصادی د، شناخت راهبربر این اساس .باشدمیافزایش رقابت  یتدرنهاو خود 

 رسد. ضروری به نظر می وکارکسببا تأکید بر فضای گیری آن اندازههای و شاخص

 یصاداقتو اهداف شمول  ، بیان مفهومرش ابتدا به تعریفمیت این موضوع، در این گزابا توجه به اه

شمول  هایراهبردشود. در ادامه نیز های آن پرداخته میها و شاخصویژگی بررسی سپس بهو 

لی های اصیکی از مؤلفه عنوانبه وکارکسبکارآفرینی و موضوع  یتنها در و یبررس مورد (EIS)1اقتصادی

 های سیاستی جهت تقویت شمول اقتصادیتوصیهدر پایان نیز  .گیردقرار می مطالعه مورد یشمول اقتصاد

 .خواهد شدوکار مطرح کید بر فضای کسبأدر ایران با ت

 شمول اقتصادی اهداف و تعریف .2

اعضای جامعه جهت مشارکت در زندگی اقتصادی اشاره  تمامها برای فرصتشمول اقتصادی به برابری 

اد و هایی برای مشارکت در اقتصباید فرصت ،متفاوتدرآمدی  طبقاتو  های اجتماعیبا پیشینهدارد. افراد 

ای جموعهبه م "شمول اقتصادی"توان گفت می یطورکلبهخود داشته باشند.  مشارکتاز مزایای  بهره بردن

توسط مشاغل، دولت و سایر نهادهای جامعه برای ایجاد عدالت و  اتخاذشدههای ها و شیوهسیاست از

بدین ترتیب  .اعضای جامعه اشاره دارد درفرصت 

وانند تکارفرمایان، کارآفرینان، کارمندان و مشتریان می

های زندگی اقتصادی جامعه خود در تمام جنبه

 ،شمول اقتصادیاز هدف براین اساس، مشارکت کنند. 

برخورداری از جهت افراد در اطمینان  یجادا

 کسبو  یاقتصادهای فعالیتدر های برابر فرصت

های اجتماعی، قومی و نژادی زمینه تمامدر  ی آنمزایا

  .استو سطوح درآمدی 

                                                 
1 Economic Inclusion Strategy 

های ها و شیوهسیاستشمول اقتصادی به 

 توسط مشاغل، دولت و سایر نهادهااتخاذشده 

در جامعه برابر برای ایجاد عدالت و فرصت 

به معنای شمول اقتصادی . در واقع اشاره دارد

ها برای تمام اعضای جامعه جهت برابری فرصت

 است. مشارکت در زندگی اقتصادی
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بهبود دسترسی به آموزش و اشتغال برای افراد مانند اشکال مختلفی  دارای تواندشمول اقتصادی می

ه های کارآفرینی را تقویت کرده و دسترسی بتواند فرصت. شمول اقتصادی همچنین میداشته باشدبیکار 

 تواند شامل پیشرفت درها می. این تالشهموار نمایدسرمایه و بازار را برای زنان و یا افراد دارای معلولیت 

 افزایش نشاط بهباشد که گذاری خصوصی ها و خدمات در محالت فقیرنشین و جذب سرمایهزیرساخت

 شوند.میمنجر اقتصادی و کیفیت زندگی 

لزم مست ،یاقتصادهای فعالیتاز طریق مشارکت فعال در  اقتصادی تقویت شمولدر این راستا، 

افزایش به  یتدرنهااست که  ی برابرهابه فرصتکنندگان کارگران، کارآفرینان و مصرفدسترسی بیشتر 

جهت  ،حذف تبعیض و رفع موانع بابرای ارتقاء شمول اقتصادی  تالش د.شونمیمنجر رشد اقتصادی 

شرایط  عیت ووضایجاد و آنها را برای بهبود  افراد و اجتماع باالیی درظرفیت های برابر، فرصتدستیابی به 

از طریق  رتبا ایجاد جامعه سالمبر این، تالش برای ارتقاء شمول اقتصادی عالوهسازد. توانمند می تر،مناسب

ان، دانشجوی ازجمله استعداد باهای اقتصادی، منجر به تسهیل در جذب و پرورش افراد گسترش فرصت

 . گرددمیاساتید و متخصصان 

های از طریق ایجاد مشاغل و بنگاهشمول اقتصادی تقویت تالش برای نیز  وکارکسبدر محیط 

بیشتر از سایر  ،های کوچککه مشاغل و بنگاه. تحقیقات نشان داده است شماری داردمزایای بی کوچک

 تصرفقابلتواند به مفهوم درآمد این افراد می یریکارگبهپردازند. ها به استخدام ساکنان محلی میشرکت

 محلی باشد و این امر باعث تقویت برای ساکنانباالتر 

شود. حمایت از قدرت اقتصادی و نشاط آن محالت 

ها صاحبان آن رشد مشاغل کوچک نیز برای

عالوه کند. هایی جهت ایجاد ثروت فراهم میفرصت

تواند در واکنش به شمول اقتصادی میبر این، 

در  غییرباشد. ت مؤثرتغییرات جمعیتی و سیاستی نیز 

کارگران فعلی  کاهشسازد( و های مهاجرتی )که توانایی شغلی برای ورود کارگران را محدود میسیاست

نماید. عواملی هستند که کارفرمایان را ملزم به پرورش نیروی کار محلی می ازجمله ،یبه دلیل بازنشستگ

تواند با ها و مشاغل کوچک میایجاد بنگاه

تلف و ایجاد گسترش اشتغال در نقاط مخ

های اقتصادی و اجتماعی در مناطق فرصت

مختلف کشور به گسترش شمول اقتصادی 

 کمک شایان توجهی کند.
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، درمجموع د.داشته باش وکارکسبتواند نقش بسزایی در بهبود های شمول اقتصادی میدر این راستا، فعالیت

 :شودزیر مطرح میمتمایز  و جزئیچندین هدف  در اقتصادی هدف کلی از شمول

 مبتنی بر ابزاری که با کمک آن خانوارها ارزش اقتصادی متعدد در سطح جامعه  یهاایجاد شغل

وری مشاغل از عوامل کنند. کیفیت و بهرهرا دنبال بیشتری اقتصادی  هایایجاد و فرصتبیشتری 

  .آینددر دستیابی این هدف به شمار میاصلی 

  ماندگاری  .و مشاغل جدید وکاربکس گذارانیانبنهایی برای فرصتبا ایجاد گسترش کارآفرینی

  .این هدف هستند صلیانداز رشد آنها از عوامل اهای جدید و چشمبنگاه

  انوارهاها و خبرای مدیریت بنگاه یازموردندسترسی به بازارها، امور مالی و اطالعات، منابع تضمین، 

  .شونداین هدف محسوب میعوامل اصلی  ازجمله، های بازارمؤسسات و واسطه

  لهازجمنیز  همعااز ج وسیعینیازهای مصرفی طیف ورده نمودن آجهت بربازاریابی کاالها و خدمات 

 گردد.دیگر اهداف محسوب می

 

  یشمول اقتصاد هایو شاخص هاویژگی .3

 مورد  عددر پنج بُ 1توسط بنیاد راکفلر آن هایویژگیابتدا  ،یاقتصادشمول  مفهوم درکدر تالش برای 

سراسر  درافراد بخشی از مأموریت کلی خود در ترویج رفاه  عنوانبه این بنیاد. است رگرفتهقرا یبررس

 یانزبر لزوم غلبه بر  "شمول"کلمه بر این اساس، کرده است.  حمایت شمول اقتصادیجهان از پیشبرد 

اکفلر با . بنیاد رهمه ابعاد زندگی اقتصادی است نظر گرفتنبیانگر لزوم در  "یاقتصاد"و واژه  کندتأکید می

های گسترده فرصتکند که در آن اقتصادی تعریف می عنوانبهرا  "2شمول اقتصادی"، موارداین  بریهتک

 وجود دارد. (موانع مواجه هستند ینتربزرگبا در این مسیر که افرادی برای  یژهوبه)برای توسعه بیشتر رفاه 

 روبه رشد ،4مشارکت داشتن، 3عادالنه بودن ای پنج ویژگیدار شمول اقتصادیکند که بنیاد استدالل می این

                                                 
1 Rockefeller Foundation 
2 Economic Inclusion 

3 Equitable 
4 Participatory 
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جهت در ابتدا برای هر یک از پنج ویژگی، بر این اساس نیز  .باشدمی 3باثبات بودن و 2یپایدار ،1بودن

 گرددمجموعه ترسیم میزیرسه  شمول اقتصادی،تسهیل در شناسایی عوامل مهم در هر موضوع و دستیابی به 

با استفاده  (.1)جدول شماره دنکنفراهم می یریگاندازهقابلهای بندی شاخصبرای طبقه زمینه خاصی راکه 

  .5شوندمیمعرفی  4فرعیشاخص  8و شاخص اصلی  49 نیز از این چارچوب

 عادالنه بودن :. ویژگی اول شمول اقتصادی3-1

ای پیشرفت های بیشتری برتفرصعادالنه بودن به مفهوم در دسترس بودن  " بر اساس تعریف بنیاد راکفلر،

ری نابراب بوده وها قادر به استفاده از این فرصت ،های فقیرهمه اقشار جامعه بخصوص گروه افراد است.

سترسی د ازجملهتر، اقتصادی محکم پایهیکافزایش، رو به کاهش است. مردم از دسترسی برابر به  یجابه

نقل عمومی، آموزش، هوای پاک و وی کافی، مانند حملهابرابر به کاالهای عمومی، خدمات و زیرساخت

ظر ندر بخش اصلی  سه زیربرای عادالنه بودن  ،تعریفاین . با توجه به "آب سالم، برخوردار هستند

 است:  یریگاندازهقابل مشخصهای که در آن شاخص  شدهگرفته

                                                 
1 Growing 
2 Sustainable 
3 Stable 

 .استنشده  در نظر گرفتههای اصلی شاخص عنوانبه شاخص 8این  های کافی در کشورها،به دلیل عدم دسترسی به داده 4
5 Chris Benner & Manuel Pastor (2016) 
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  1اغلب افرادبرای پیشرفت امکان . 3-1-1

وع موض ینا .شودمحسوب می عادالنهفرصت در ایجاد د مهم ابعی از اافراد، یک اغلببرای پیشرفت امکان 

که در آن  یطیشرا رغمیعل ،جامعه یاعضا تمامکه 

 یابند،دست  یتتوانند به موفقیم ،یندآیم یابه دن

در یک جامعه  است. یاقتصادشمول  یاصل یژگیو

ای از توانند به مجموعهعادالنه، همه افراد می

دهد ا دسترسی پیدا کنند که به آنها امکان میهفرصت

طبقه اجتماعی  از نظرصرفخود را  "مسیر"آزادانه 

شود که ، اغلب مشاهده میحالینباا ؛انتخاب کنند

پیشرفت تا حد زیادی به جایگاه ابتدایی فرد میزان 

 -اجتماعیضعیت ابی به وموانع برای دستی ینتربزرگکسانی که فقیر هستند با  ،دیگریانببه. بستگی دارد

ری است. ضرو ،اقتصادی ها برای شمولشکاف فرصت بردن ینباز ، روینازاباشند. روبرو می بهتراقتصادی 

درصدی از جمعیت با پیشرفت تحصیلی باالتر از  چهار شاخص شامل یرمجموعهزبرای این در این راستا، 

 بعد سال 1۰ طییی دستمزد باالکه  ساله  3۰تا  25اد افرمد پایین آدرمیزان ، ینسل ینبتحرک درآمد ، والدین

 است.شده در نظر گرفتهآموزش در اوایل دوران کودکی  یتدرنها وکنند کسب می

 . کاهش نابرابری3-1-2

 ،حالینااب. ها برای پیشبرد رشد الزم استکنند که برخی از نابرابریاستدالل می هاستمدتاقتصاددانان 

تواند می درواقعکه نابرابری  دهندنشان میبلکه  ،کنداعتبار میبیاین نظریه رشد را  اتنهنه ،شواهد اخیر

رابری با افزایش ناب اثرات مخرب بر رشد پایدار اقتصادی، توسعه انسانی و تحرک اجتماعی داشته باشد.

ثباتی سیاسی و وری پایین، عدم آموزش و بیبهره ،خود نوبهبهدرآمدی، افراد بیشتری فقیر شده و این 

فاده سعی شده نابرابری با است ،در این بخش .دهدافزایش می ،همراه استبا سطح باالی فقر را که  اقتصادی

 رینتیینپاهای مختلف درآمدی و اجتماعی مانند نسبت درآمد به مصرف باالترین پنجک به از شاخص

                                                 
1 Upward Mobility for More People 

دارای پنج ویژگی عادالنه بودن،  شمول اقتصادی

 و ی، پایداربودن مشارکت داشتن، روبه رشد

شمول دستیابی به جهت  .باشدمیثبات 

رسه زی ،هاویژگی اینبرای هر یک از  ،اقتصادی

با استفاده از این چارچوب و مجموعه ترسیم 

معرفی  فرعیشاخص  8و شاخص اصلی  49

 .شوندمی
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 پردرآمده صدک سهم ثروت متعلق بط، درصد درآمد متوس 5۰آمد کمتر از ها با درپنجک، درصد خانواده

 شاخص نابرابری جنسیتی سنجیده شود. و جامعه

 . دسترسی برابر به کاالهای عمومی و خدمات اکوسیستم 3-1-3

. دباشمیو کیفیت زندگی  رفاهکننده یک عامل اصلی تعیین ،کاالهای عمومی و خدمات اکوسیستم تهیه

 چون کیفیت پایین آب و بهداشت، عواملیک در سراسر جهان در اثر و کود سالبزرگ فرد هامیلیون سالههمه

و خدمات بهداشتی اساسی را برای  سالماین امر، دسترسی به آب شیرین  .دهندجان خود را از دست می

 یتوجهقابلهای متمادی پیشرفت امید به زندگی در طی سال ازنظرسازد. اگرچه مقابله با فقر ضروری می

 یژهوهبانتقال در سراسر جهان، قابلهای واگیر و غیراما برای مقابله کامل با بروز بیماری است، شدهحاصل

نیز  فیتیباکهای بیشتری الزم است. دسترسی به آموزش های جامعه، تالشپذیرترین گروهدر بین آسیب

 آشامیدنی سالم، دسترسی به آب، درمجموعنقش مهمی در تأمین رفاه فراگیر و پایدار برای همگان دارد. 

های اصلی توسعه جهانی بشر های بهداشتی و آموزش از شاخصها، مراقبتبهداشت کافی، زیرساخت

وی قابلیت شستش ازجملهمند از خدمات بهداشتی و درمانی، ، نسبت جمعیت بهرهروینازا .آیندمی حساببه

برق  مند ازالم، سهم خانوارهای بهرهمند از منبع آب آشامیدنی سدست با آب و صابون، نسبت جمعیت بهره

سال، نسبت  5نوزادان و اطفال زیر  یروممرگنرخ اتمام دوره ابتدایی، نرخ ، یا سایر خدمات پیشرفته انرژی

 لهازجمبندی سطح حقوق اجتماعی زنان ، رتبهدارند عمومی ونقلحملدسترسی مناسب به ی که جمعیت

 شوند.محسوب می یرمجموعهزهای پیشنهادی برای این شاخص

 1داشتن مشارکت :. ویژگی دوم شمول اقتصادی3-2

ل در زندگی کام طوربهتوانند مردم می"منظور از مشارکت داشتن این است که  بر اساس تعریف بنیاد راکفلر،

کنندگان و صاحبان مشاغل، قادر به دسترسی و کارگران، مصرف عنوانبهمردم  .اقتصادی مشارکت کنند

  دهد تابازارها هستند. شفافیت و دانش عمومی از قوانین و هنجارها به افراد این امکان را می مشارکت در

ای بکار ردهگست طوربهوری افن. این به فعالیت بپردازندشغلی پیدا کنند یا در بازار  آغاز ورا  یوکارکسب

 "شود.د و اجتماع میافراو موجب رفاه بیشتر  شدهگرفته

                                                 
1 Participatory 
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ارگران، ک عنوانبهاصلی شامل دسترسی و مشارکت مردم در بازارها  بخش یرزتعریف، سه با توجه به این 

برای  وریاهای گسترده فنکنندگان و صاحبان مشاغل، شفافیت بازار و تقارن اطالعات، زیرساختمصرف

 د.باشمی یریگاندازهقابلهای خاص نیز برای هر یک است که شاخص ییشناساقابل افراد پیشرفت همه

 کنندگان و صاحبان مشاغلکارگران، مصرف عنوانبه. دسترسی و مشارکت مردم در بازارها 3-2-1

والت دسترسی به بازار محص .است ضروری شمول اقتصادیپیشرفت  جهتارتقاء مشارکت برابر در بازارها 

برای  و سازدنوآوری و رشد اقتصادی فراهم میدر های بیشتری را فرصت ،صاحبان مشاغل برایو خدمات 

 باوجودهمه شهروندان، در این شرایط، نماید. عد مهمی از رفاه اجتماعی را ایجاد میبُ ،کنندگانمصرف

 .های اقتصادی کشور خود هستندقادر به مشارکت کامل در فعالیت متفاوت، جنسیت و موقعیت اجتماعی

در دارد. به همراه تری نیز اقتصادی گسترده بلکه تأثیرات اجتماعی و ،به نفع خود افراد است تنهانهاین امر 

رسمی، مخارج مصرفی نهایی سرانه خانوار، تراکم غیرنرخ مشارکت نیروی کار، سهم اشتغال این زمینه 

های پیشنهادی شاخص ازجمله( نیز 64-15نفر سنین  1۰۰۰های جدید در هر نامثبت جدید ) وکارکسب

 شوند.می محسوب

 و تقارن اطالعات . شفافیت بازار3-2-2

های بیشتر و هم در گذاریتواند هم در جذب سرمایهشود که شفافیت بازار میدر اکثر مواقع، ادعا می

اطالعات، توسعه اقتصادی را عدم تقارن فساد و  ،جلوگیری از رکود اقتصادی مفید باشد. از سوی دیگر

مدت، مدنی طوالنی تعارضاتج سرمایه، گذاری خارجی، خروتواند به کاهش سرمایهمی وتضعیف  شدتبه

های ضعیف منجر شود که همگی با توسعه و فقر ارتباط زیادی کاالهای عمومی و زیرساخت نامناسبتأمین 

فی با اهدا، بهبود پاسخگویی و شاخص کنترل فساد نیز وکارکسبهمچون سهولت هایی دارند. شاخص

ان مطلق میزارزیابی و  تقارن اطالعات ،شفافیت بازار یسوبه حرکت درپیشرفت میزان نظارت بر مانند 

 . دنشوپیشنهاد میدولتی  یهاسازمانفساد در 

 افراد وری برای پیشرفت همهاهای گسترده فن. زیرساخت3-2-3

تی و آموزشی بهداش یهادستگاههای اقتصادی، پیشرفت در محرک اصلی توسعه و زیربنای پیشرفت، وریناف

زندگی، یادگیری، برقراری ارتباط و تعامل در  روش در های جدیدا است. نوآوریهو توسعه زیرساخت
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وری فراگیر بوده است، اما در مورد اهای فنپیشرفت ،های اخیردهند. اگرچه در دههسراسر جهان را تغییر می

ها آنهایی در جهان وجود دارد که در مکان که طورهمان درواقع. چنین نیست وضع انتشار گسترده آن

کاربرد  در آن ازوری نافکه شود هایی نیز یافت میمکان در مقابل وجود ندارد،نیز پایه وری نافدسترسی به 

 در آنهای سنی بین جنسیت و گروه )دسترسی به فناوری(1فناورانه تقسیماما  ؛ای برخوردار استگسترده

های ورینافنان از دسترسی کلیه اعضای جامعه به . برای اینکه اقتصادها فراگیر باشند، باید با اطمیبرقرار است

 ابزاری عنوانبهاطالعات وری نافو مدرن، این شکاف را برطرف کرد. با توجه به اهمیت  صرفهبهمقرون

 و نفر 1۰۰مانند مشترکین تلفن همراه به ازای هر هایی شاخصبه  یرمجموعهزبرای انتشار دانش، در این 

گیری ارتباطی را اندازههای ورینافدسترسی به  درواقع کهشود ترنت پرداخته میدرصد خانوارهای دارای این

 .دنکنمی

 2رشد بودنرو به  :. ویژگی سوم شمول اقتصادی3-3

اقتصاد،  یک" ویژگی رو به رشد بودن شمول اقتصادی با توجه به تعریف بنیاد راکفلر به صورت زیر است:

های شغلی و کاری در حال کند. فرصتمید تولیرصت بیشتر کاالها و خدمات را جهت  کسب سود و ف

 های اقتصادی برای پیشرفت همهبرای فقرا در حال افزایش است. سیستم یژهوبهو درآمد باشد میرشد 

ییر در از طریق تغ تنهانهویژه جوامع فقیر و محروم در حال تغییر هستند. رشد و تحول اقتصادی و بهافراد 

گیری گیرد، بلکه با سایر نتایج حاصل از رفاه عمومی سنجیده و اندازهاخلی صورت میتولید ناخالص د

 "شود.می

رشد  طورمعمولبهزیرا ؛ برخوردار استخاصی جمله آخر در تعریف اقتصاد رو به رشد از اهمیت 

فاه بهبود ر عنوانبهرشد در اینجا  کهیدرحالشود، می یریگاندازهتولید ناخالص داخلی یا درآمد  برحسب

 ،عد اصلیرشد، سه بُ روبهاقتصادهای تعریف  با توجه به  شود. مشاهده می یچندبعددر یک چارچوب 

که  شدهمشخص ،تحول اقتصادی برای همه افرادو  بهبود رفاه مادی، مناسبافزایش فرصت کاری و شغلی 

 .است یریگاندازهقابلهای خاص در آن شاخص

                                                 
1 Technological Divide 
2 Growing 
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 و شغلی مناسب. افزایش فرصت کاری 3-3-1

درآمد ارزشمندی  ،شود. اشتغالمیدر نظر گرفته  یترین معیار در سالمت اقتصاداغلب مهم ،رشد اشتغال

بازتاب تولید و مصرف بیشتر کاالها و خدمات است.  طورمعمولبهکند و را برای کارگران فراهم می

درآمد  تغییر در سطحجهت بلکه  ،لکل اشتغا برای تنهانه های شغلی مناسبگیری و تعریف فرصتاندازه

 در این راستا، نسبت اشتغال به جمعیت، نرخ رشد متوسط نیاز به توجه بیشتری دارد. قشر ضعیف، یژهوبه

 آیند.به شمار می یرمجموعهزهای این شاخص ،مطلق درآمدیفقر درآمد سرانه و میزان 

 . بهبود رفاه مادی3-3-2

ن ارزیابی ای، یگردعبارتبهعد از رشد اقتصادی و رفاه است. یک بُ درآمد ایجادشده توسط مشاغل، تنها

 نمسک، خوراک)زندگی  ضروریاتبه رفاه مادی در سایر  ،که تا چه اندازه یک اقتصاد در حال رشد موضوع

های سازوکار. بهبود در ابعاد رفاه مادی ممکن است از طریق انواع اهمیت دارد ،شودمیمنجر  (و بهداشت

هایی که شاخص ،عالوه بر درآمد اولیهدر این قسمت،  روینازا ؛خصوصی حاصل شود و عمومی مختلف

 د.نشو، پیشنهاد میهستندامنیت غذایی، شرایط زندگی و طول عمر  نمایانگر

 . تحول اقتصادی برای بهبود همه افراد3-3-3

تر به باالتر از های تولیدی پایینبرای تغییر از فعالیت یاقتصاد ظرفیتگیری اندازه باهدفگروه این زیر

این نوع  کهیدرحال است. شدهگرفتهدر نظر وری اهای فنوری بیشتر، ایجاد دانش و پیشرفتطریق بهره

مند برای ارزش فرآیندیک تواند میاما کافی نیست،  جمعیبرای بهبود رفاه  ییتنهابهتحوالت اقتصادی 

ی یهابر شاخص خصوص بنابراین، اقدامات پیشنهادی در این؛ محسوب شود یافزایش منابع مادی اقتصاد

همچون هزینه تحقیق و  یافزوده اقتصادهای افزایش ارزشو مؤلفه کار یروینوری افزایش بهرهمانند 

 باال متمرکز است. یاورنفبا  کاال توسعه، صادرات

 پایداری: . ویژگی چهارم شمول اقتصادی3-4

  ویژگی پایداری شمول اقتصادی به صورت زیر است:بر اساس تعریف بنیاد راکفلر، 
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خواهد  ینسل ینبرفاه  موجب حفظ رو ینا ازو زمان پایدار  باگذشت 1ثروت اقتصادی و اجتماعی "

 هایی است که به رفاه انساناراییثروت اقتصادی و اجتماعی، ارزش اجتماعی کل مجموعه دمنظور از . شد

د البته این موضوع را نیز بای. انجامدمی (های طبیعیی، اجتماعی و سرمایهتولیدی، مالی، انسانهای )سرمایه

سرمایه طبیعی، باید توانایی طبیعت را در تولید اکوسیستم کاالها و در استفاده از انسان در نظر داشت که 

مدت ی بلندیاها و مزاها باید هزینهگیریبنابراین تصمیم؛ نماید، حفظ شودمنجر می بشرخدماتی که به رفاه 

 ".یرندبرگمدت را در و نه صرفاً منافع کوتاه

های اصلی که بر اساس آن شاخص بخش یرز، سه یپایداریعنی ی اقتصادویژگی چهارم شمول با توجه به 

فزایش ا پایداری رفاه اجتماعی و اقتصادی در طول زمان، که شامل شدهییشناسااست  یریگاندازهقابلخاص 

شامل  گیریو فرآیندهای تصمیم یعیمنابع طبو کاهش استفاده از  زیستیطمحسالمت  گذاری درسرمایه

 .شودمی مدتهای بلندهزینه

 زمان در طول. پایداری رفاه اجتماعی و اقتصادی 3-4-1

 2۰یا  1۰در  جامعه نمونه طوربه؛ رسدشود، تصویری از آینده به ذهن میوقتی کلمه پایداری شنیده می

دوره این  یطرا های رفاهی پیشرفتتوان  با توجه به این سوال میرسد؟ چگونه به نظر می سال آینده

، روینازا. مورد ارزیابی قرار داد ،"رفاه اجتماعی و اقتصادی در طول زمان پایداری" بخش یرز زمانی در

ذایی، رفاه، یعنی امنیت غتغییر سه مؤلفه مهم  ،روینازا باشد.از نسل جدید  مناسبی معیارتواند می ،سال 2۰

سال  2۰های بکار رفته شامل شاخصبر این اساس، . دنشوارزیابی میسال  2۰طیشرایط زندگی و سالمت 

شهری ساکن  یتجمع ییرتغسال  2۰تغییر درصدی از جمعیت باالتر از حداقل سطح مصرف انرژی غذایی، 

سال تغییر امید به زندگی در بدو تولد  2۰ و مبادوا یرغهای های غیردائمی، سازهگاهها، سکونتدر زاغه

 باشد.می

 و کاهش استفاده از منابع طبیعی زیستیطمحگذاری در سالمت . افزایش سرمایه3-4-2

و در دسترس بودن منابع محیطی بستگی دارد. برای اندازه سالمتبه یتدرنهاتوسعه انسانی و اقتصادی 

شدت شامل و استفاده از منابع پایدار، شش شاخص  زیستمحیطسالمت بهبود  در جهتگیری پیشرفت 

                                                 
1 Economic and social wealth 
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، سطح متوسط ساالنه ذرات ریز در شهرها، 2co، فاضالب ایمن، انتشار شدهمصرفانرژی، کل منابع آبی 

 .شودپیشنهاد می شاخص حفاظت از منابع طبیعی

 مدتهای بلندهزینه همراه باگیری تصمیم یندهایفرآ .3-4-3

عیار مناسب مبر این اساس، به دنبال ایجاد منافع برای نسل حال و آینده است.  ،ه پایداریهای دستیابی بشیوه

مستلزم توجه به  ،مدتکوتاهدر دوره سود کسب عالوه بر  ،های توسعهراهبرداطمینان از صحت  جهت

کار ب ندرتهبها و منافع برای ایجاد توازن هزینه ،. این روش سادهاستمدت احتمالی بلند اثراتخطرات و 

برانگیز چالش هاآنو وزن گیری محیطی وجود دارد که اندازههای انسانی و زیست، زیرا هزینهشودگرفته می

زیست تمرکز تالش برای جابجایی مبادالت بین نیازهای انسان و حفظ محیط بر بخش. در این باشدمی

 1د ناخالص داخلی به مصرف مواد داخلینسبت تولی که وری منابعتحت عنوان بهره ،شود و یک شاخصمی

و تولید  برای تأمین سطح مصرفرا از منابع اکوسیستم استفاده  یزانماین شاخص  .گرددپیشنهاد میباشد می

 .سنجدمییک اقتصاد 

 2باثبات بودن: ویژگی پنجم شمول اقتصادی .3-5

بین وشخنسبت به آینده ها دولتو  امعفراد، جوابودن بر اساس تعریف بنیاد راکفلر عبارتند از :  ثبات با

با اطمینان به  هستند وخود برخوردار  بینی نتیجه تصمیمات اقتصادیدر پیش ییتوانایی باالاز و  باشندمی

در جوامع فقیر یا  خصوصبهها و فشارها در برابر شوک شدتبهها آن. پردازندمیگذاری در آینده سرمایه

 کنند.مقاومت می پذیرآسیب

 بینی نتیجه تصمیمات اقتصادیو توانایی پیش به آینده جامعه. اعتماد 3-5-1

باشد. های توسعه متکی است، به قضاوت انسان نیز متکی میاقتصاد سالم به همان اندازه که به سایر محرک

ی ادرشد اقتص افزایش و افرادگذاری مصرف و سرمایهسطح ، یاقتصادجوامع در سطح اطمینان با افزایش 

و  بودهآینده  هب جامعهاعتماد  مانع ایجاد ،هستند بینیپیشیرقابلغ. در مقابل، اقتصادهایی که یابدتسریع می

دو عامل مهم ثبات  در این قسمت ،روینا از. شودمیرکود  افزایشگذاری و منجر به کاهش سرمایه امراین 

 که اعتماد عمومی وها و مقررات( نوسانات تولید ناخالص داخلی و کیفیت و صحت سیاست) یاقتصاد

                                                 
1 Consumption Of Interior Materials 
2 Stable 
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در تولید ناخالص داخلی  سالبهسالبا دو شاخص انحراف استاندارد تغییرات د ندهخصوصی را شکل می

 شود.میو شاخص کیفیت قانونی در نظر گرفته 

 توسط افراد جامعه گذاری در آیندهتوانایی سرمایه .3-5-2

بنابراین،  .مدت نیز بسیار مهم استبلنددر یر بودن اهداف آینده پذفعلی، درک فرد از امکان رفاهعالوه بر 

گذاری در آینده سرمایه جهت ،های در دسترسباید بتواند برای شهروندان خود فرصت باثباتیک اقتصاد 

توصیههای . شاخصنماید محافظت بینیپیشقابلخطرات غیر پذیر در مقابلآسیبو از جمعیت را فراهم 

باال که از  به سال 15مند از خدمات بانکی، درصد جمعیت درصد جمعیت بهرهشامل  ،خشدر این بشده 

ر قانون، بندی دولت مبتنی برتبه ،رد، حقوق مالکیتهای خُاند، نسبت پوشش بیمهمالی وام گرفته اتمؤسس

گی مالی، ادسطح آم تنها باشد کهمی المللی کشوربندی راهنمای ریسک بینهای داخلی، رتبهسطح درگیری

 .دهدامنیت قراردادها و ثبات داخلی یک اقتصاد را نشان می

 هاها و تنشآوری اقتصادی در برابر شوک. تاب3-6

ثبات  در راستایهای شدید، اولویت اصلی سیاست برای جذب و غلبه بر شوک تقویت ظرفیت اقتصادها

 منظوربههمچنین ها و فشارها و ش تأثیر شوکهای اولیه، کاهپذیریبرای رفع آسیب روینازااقتصادی است. 

در  .ددر نظر گرفته شون های مورد نیازالزم است سیاست های اقتصادی آنهاو هزینهمدت بلند اثراتکاهش 

و  نیدروهای هایی که میزان آمادگی داخلی را برای تنششاخصهای شمول اقتصادی، چارچوب معیار

های حمایت دو مؤلفه مهم برنامهو دربرگیرنده گیری از شوک اندازههای قبل و بعد برای دوره یرونیب

 جدرصدی از مخار عنوانبههستند شامل مخارج دولت بر امنیت اجتماعی و رفاه  اجتماعی و تنوع اقتصادی

 های اجتماعی و بازارهای دولت در برنامه)نظارت بر سیاست 1بندی کارکل دولت، حمایت اجتماعی و رتبه

گذاری مستقیم خارجی در برابر هیرشمن )صادرات(، سرمایه -شاخص تمرکز محصوالت هرفیندال کار(،

 .باشندمی2تولید ناخالص داخلی درصدی از عنوانبهگذاری پرتفوی خارجی سرمایه

 شمول اقتصادی هایو شاخص هایرمجموعهز، هاویژگی .1جدول شماره 

 شاخص یرمجموعهز ویژگی

 درصدی از جمعیت با پیشرفت تحصیلی باالتر از والدین برای اغلب افراد یشرفتپ امکان

                                                 
1 Labor Rating 
2fdi Versus Fpi, Both As A % Of Gdp 
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 عادالنه
 بودن

 ینسل ینتحرک درآمد ب

 کنندکسب می بعد سال 10 که دستمزد باالیی طیساله  30تا  25مد پایین افراد آمیزان در

 دوران کودکی ابتدایآموزش در 

 کاهش نابرابری

 پنجک ترینییننجک به پانسبت درآمد به مصرف باالترین پ

 درصد درآمد متوسط 50ها با درآمد کمتر از درصد خانواده

 صدک پردرآمد جامعهسهم ثروت متعلق به 

 شاخص نابرابری جنسیتی

دسترسی برابر به کاالهای عمومی و 
 خدمات اکوسیستم

آب  ازجملهداشت عمومی دسترسی به به(مند از خدمات بهداشتی و درمانی ایمن، نسبت جمعیت بهره
  )سالم و پاکیزه

 مند از منبع آب آشامیدنی سالمنسبت جمعیت بهره

 مند از برق یا سایر خدمات پیشرفته انرژیسهم خانوارهای بهره

 نرخ اتمام دوره ابتدایی

 سال 5نوزادان و اطفال زیر  یرومنرخ مرگ

 عمومی دارند ونقلنسبت جمعیتی که دسترسی مناسب به حمل

 بندی سطح حقوق اجتماعی زنانرتبه

 مشارکتی

دسترسی و مشارکت مردم در بازارها 
کنندگان و عنوان کارگران، مصرفبه

 صاحبان مشاغل

 کار یروینرخ مشارکت ن

 یررسمیسهم اشتغال غ

 مخارج مصرفی نهایی سرانه خانوار

 (64-15نفر سنین  1000هر های جدید در ناموکار جدید )ثبتتراکم کسب

 شفافیت بازار و تقارن اطالعات

 وکار فاصله تا مرزسهولت کسب

 شاخص بهبود پاسخگویی

 شاخص کنترل فساد

های گسترده فناوری برای یرساختز
 پیشرفت همه

 نفر 100مشترکین تلفن همراه به ازای هر 

 درصد خانوارهای دارای اینترنت

 رشد روبه

 فرصت کاری و شغلی مناسبافزایش 

 نسبت اشتغال به جمعیت )جمعیت در سن کار(

 نرخ رشد متوسط درآمد سرانه

 میزان فقر مطلق درآمدی

 بهبود رفاه مادی

 تولید ناخالص داخلی سرانه

 درصدی از جمعیت باالتر از حداقل سطح مصرف انرژی غذایی

 سازه بادوام

 امید به زندگی

 صادی برای بهبود همه افرادتحول اقت

 وری کار )تولید ناخالص داخلی برای هر ساعت کار(بهره

 از تولید ناخالص داخلی( ٪هزینه تحقیق و توسعه )

 از صادرات تولیدی( ٪باال ) یصادرات با فنّاور

 پایدار

پایداری رفاه اجتماعی و اقتصادی در 
 طول زمان

 تر از حداقل سطح مصرف انرژی غذاییسال تغییر درصدی از جمعیت باال 20

 بادوام یرهای غهای غیردائمی، سازهگاهها، سکونتسال تغییر جمعیت شهری ساکن در زاغه 20

 سال تغییر در امید به زندگی در بدو تولد 20

گذاری در سالمت افزایش سرمایه
و کاهش استفاده از منابع  زیستیطمح

 طبیعی

 شدت انرژی

 (٪شده )بع آبی مصرفکل منا

 فاضالب ایمن
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 2coانتشار 

 سطح متوسط ساالنه ذرات ریز در شهرها

 شاخص حفاظت از منابع طبیعی

گیری شامل تصمیم یندهایفرآ
 مدتهای بلندهزینه

 منابع: نسبت تولید ناخالص داخلی به مصرف مواد داخلی یوربهره

 باثبات

نده و اعتماد عمومی و خصوصی به آی
 بینی نتیجه تصمیماتتوانایی پیش

 اقتصادی

 سال در تولید ناخالص داخلیبهانحراف استاندارد تغییرات سال

 شاخص کیفیت قانونی

گذاری در آینده توسط توانایی سرمایه
 افراد جامعه.

 مند از خدمات بانکیدرصد جمعیت بهره

 اندگرفتهسال باال که از مؤسسه مالی وام  15درصد جمعیت 

 های خردنسبت پوشش بیمه

 بندی دولت مبتنی بر قانونو رتبه CPIAحقوق مالکیت 

 المللی کشوربندی راهنمای ریسک بینهای داخلی، رتبهسطح درگیری

 ها وآوری اقتصادی در برابر شوکتاب
 ها.تنش

 کل دولتعنوان درصدی از مخارج مخارج دولت بر امنیت اجتماعی و رفاه به

 های اجتماعی و بازار کار(های دولت در برنامهبندی کار )نظارت بر سیاستحمایت اجتماعی و رتبه

 هیرشمن )صادرات( -شاخص تمرکز محصوالت هرفیندال

عنوان درصدی از پرتفوی خارجی، به گذارییهگذاری مستقیم خارجی در برابر سرماسرمایه 
 تولید ناخالص داخلی

 (2۰16) یاقتصادهای شمول شاخص بع:من 

 شمول اقتصادیتقویت  یهاراهبرد .4

از طریق پروژه یگذار( بر ایجاد تأثیرEIS) یاقتصادهای شمول راهبردها، بر اساس مفهوم نابرابری فرصت

افراد در مناطق  و است که باعث افزایش شمول اقتصادی جوانان، زنان شده متمرکز یهایها و فعالیت

 شود.می و مواردی از این دست افراد معلول ،وممحر

 (EBRD) 1شمول اقتصادی از دیدگاه بانک اروپایی بازسازی و توسعهتقویت  یهاراهبرد .4-1

های خود را برای مبارزه با نابرابری بکار گرفته توسعه پایدار، جامعه جهانی تالش 2۰3۰با آغاز برنامه 

ه رفاه، های اقتصادی برای دستیابی بها و فرصت، کیفیت شغلی، مهارتاست. در این راستا، توجه به اشتغال

ی که مسائل ازجملهگیرد. حتم با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی شکل می طوربهضروری است که 

 بحران مالی همراه با افزایش  .است و نابرابری شمول اقتصادیقرار داده  یرتأثرا تحت  EBRD بانکامروزه 

 منطقه ایجاد کرده است.این هایی را در بسیاری از کشورهای و نابرابری، چالش بیکاری

                                                 
1 European Bank for Reconstruction and Development 
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 "1های برابر در دنیای نابرابرگذار برای همه: فرصت" تحت عنوان EBRDکه در گزارش  طورهمان

کشورهای در حال گذار شاهد رشد و همگرایی چشمگیر با  یکشورها ،است شدهمطرح 2۰16در سال 

درصد از مردم  44تنها  و این رشد تجربهرا به دنبال ، بسیاری از آنها توزیع نابرابر حال ینا بابودند.  یغرب

منجر به افزایش درک نابرابری شده امر اند. این همگرایی درآمد را تجربه کرده EBRDطبق گزارش بانک 

اروپایی بنابراین بانک ؛ ذاردگمینامطلوب خود بر اعتماد مردم به سیستم بازار و دموکراسی تأثیر  نوبهبهکه 

های معتقد است که اقتصادهای پایدار و کارآمد بازار نیاز به دسترسی عادالنه به فرصتبازسازی و توسعه 

 .دارند از شرایط آنها نظرصرف ،افراداقتصادی برای همه 

 کهیکی از شش ویژگی گذار بانک  عنوانبهرا  "فراگیر"انتقال  ،EBRDبانک در این خصوص 

ن بانک ای. کندمیتعریف و عملیاتی ، مقاوم و یکپارچه شمول، رقابتی، حکمرانی خوب، سبز،از  اندعبارت

را در موضوع استراتژیک  3مناطق محروم  و های اقتصادی برای زنان، جوانانتقویت فرصت جهت

ع مالی و رسی به منابشامل دسترسی به اشتغال و مهارت، کارآفرینی و دستگیرد که های خود بکار میهپروژ

با ذکر  2که هر یک در جدول شماره  باشدمیدر راستای تقویت اقتصادی  دسترسی به خدمات یتدرنها

 .اندقرارگرفته یموردبررسهای عملیاتی ها، اهداف و پاسخچالش

 EBRD)توسعه )بانک اروپایی بازسازی و دیدگاه  شمول اقتصادی بر پایهی تقویت هاراهبرد: 2جدول شماره 

 های عملیاتیپاسخ اهداف چالش راهبرد

دسترسی به 
اشتغال و 

 مهارت

سازی و تأثیرات جهانی
منجر به نیاز  ICTانقالب 

های جدید و به مهارت
تغییر اساسی در جهان، 
بازارهای کار جهانی و 

شده  EBRDای در منطقه
 است.

تعامل مشتریان در 
تری از طیف وسیع

ها و مناطق بخش
 یجغرافیای

های آموزش محلی حمایت از بخش خصوصی در معرفی فرصت
 های یادگیری مبتنی بر کار با همکاری مؤسساتباال و فرصت یفیتباک

 ای و تحصیالت تکمیلیآموزش محلی در مقاطع حرفه

آوردن کارفرمایان و مقامات ایجاد یک گفتگوی سیاسی برای گردهم 
 رفته مهارت ملیهای پیشآموزشی برای معرفی استاندارد

 تقویت آموزش در جهت پیشرفت شغلی با محوریت اشتغال رسمی 

 های باالدسترسی عادالنه به مهارت 

 هاحمایت از مشتریان در معرفی فرصت 

کارآفرینی و 
دسترسی به 
 منابع مالی

شکاف شمول در رابطه با 
دسترسی به منابع مالی در 

تخصص  بر یهتک
گسترده بانک در ارتقاء 
کارآفرینی و دسترسی به 

 MSMEsگسترش تمرکز جغرافیایی از خطوط اعتباری و مشاوره به 
 در مناطق کمتر پیشرفته ازلحاظ اقتصادی

 وکار تقویت و گسترش بانک زنان در برنامه کسب

                                                 
1 Transition for all: equal opportunities in an unequal world 
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، EBRDبسیاری از منطقه 
 برای زنان یژهوبه

در  SMEمنابع مالی 
 طی مراحل تجاری

ی هاها و ارتقاء از طریق کارآفرینی و پیشرفت مهارتصتکشف فر
 هاجوانان در شرکت

به  دسترسی
که  یخدمات

موجب تقویت 
های فرصت

اقتصادی 
 شودمی

عدم دسترسی به خدماتی 
ونقل مانند آب، نیرو، حمل

 هازیرساخت یا

EBRD  در جستجوی
ترویج شمول اقتصادی 
با حمایت از دسترسی به 

 و یافتهدونقل بهبوحمل
قابلیت اتصال فناوری 
اطالعات و ارتباطات و 
همچنین خدمات است 
که موجب افزایش 

های اقتصادی فرصت
 شودمی

 ایهای جادهونقل، زیرساختافزایش اتصال از طریق خدمات حمل

 افزایش دسترسی به اتصال به فناوری اطالعات و ارتباطات

 ی به منابع برقبهبود اتصاالت آب و فاضالب و دسترس

 های آبیاریبهبود دسترسی به زمین

 ونقل حمل یهامعرفی طراحی شهری فراگیر و شبکه

 بازسازی و توسعه بانک اروپایی منبع:

 از: اندعبارتو توسعه  یبازساز ییبانک اروپا( از دیدگاه EIS) یاقتصادهای شمول راهبرداهداف 

تمرکز در سه بخش موضوعی با اولویت دسترسی به مهارت و اشتغال، اقتصادی تقویت رویکرد شمول  -

 بخشد.های اقتصادی را ارتقا میدسترسی به خدماتی که فرصت کارآفرینی و دسترسی به امور مالی،

های دیگر ، مناطق( به گروههای اصلی آن )جنسیت، جوانانگسترش تدریجی رویکرد شمول از گروه-

 فراد دارای معلولیت، پناهندگانمانند افزایش سن کار، ا

 های هدف خاصشمول در رابطه با گروه یرتأثارزیابی -

 هااطمینان از روش تحلیل دقیق در فرآیندهای انتخاب، نظارت و ارزیابی پروژه -

 بر اساس مطالعاتی در امریکاشمول اقتصادی تقویت های راهبرد .4-2

 گرفتهانجام 1ات مختلفیمطالع یکادر امر وکارکسببر ایجاد کید أهای شمول اقتصادی با تراهبرد ینهدرزم

 دهشاشارهبه آن ادامه که در ها راهبرداین  .که در آنها اشاره به راهبردهای تقویت شمول اقتصادی شده است

 و اطمینان کردههای اقتصادی متصل پذیر را به مشاغل جدید و فعالیتهای آسیبصریحاً گروه ،است

 مدتبرخی در کوتاه وارائه  ررشد خانوارا در جهت ی یهامشاغل جدید، دستمزد، مزایا و فرصتد که ندهمی

 :شونددر بلندمدت به ایجاد اشتغال منجر میدیگر و برخی 

                                                 
1 Sarah Treuhaft And Victor Rubin, Policylink,Economic Inclusion: Advancing An Equity-Driven Growth 

Model, Big Ideas For Job Creation 
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 رو به رشد هایصنعت با فرصت بخش .4-2-1

توان را می "های رو به رشدبا فرصت ییهابخش"

د که هم میهایی از صنعت تعریف کربخش عنوانبه

 د ونمنطقه سوق ده به سمتد رشد اقتصادی را نتوان

مناسب را برای ساکنان ارائه شغل  ظرفیتد نتوانهم می

د. هر منطقه نیاز نداشته باش به همراهپذیر آسیبمناطق 

 ؛با فرصت باال دارد فردمنحصربههای به شناسایی بخش

 است.متفاوت منطقه هر زیرا شرایط برای رشد خاص 

شناسایی صنایع  جهت ،های صنعتداده وتحلیلیهتجزهای مختلفی برای روش ،خصصان توسعه اقتصادیمت

که رشد  گیرندبه کار می( ...گذاران و هایی از مشاغل مرتبط، کارآفرینان، محققان، سرمایهها )گروهو خوشه

با رشد باال که از فرصت باالیی  ییهادهد. برای شناسایی بخشیا مزیت رقابتی در اقتصاد منطقه را نشان می

از این طریق ا صنایع بپردازند ترشد نیز برخوردار هستند، تحلیلگران نیز باید به ارزیابی ساختار اشتغال در 

پذیر هایی را برای پیشرفت شغلی کارگران آسیبفرصتهمچنین ، مزایا و دستمزدارزیابی کنند که آیا آنها 

 کنند.فراهم می

ک با مدربرای انجام این کار، بررسی سهم مشاغلی است که به سمت کارگرانی  مناسب وشیک ر 

که  وکارکسبروند. صنایع و مشاغل با سهم بزرگی از می مرتبط یرغتحصیلی باال و سطح دستمزد 

 مناسبیدهند، کاندیداهای لیسانس می فاقد مدرک تحصیلی کارگران به رامتوسط سطح دستمزدهای باالتر از 

دبیرستان دوره آنها نیاز به آموزش فراتر از . است "1مهارت متوسط"در بیشتر موارد، این مشاغل  هستند.

 باید به ساختار سنی البته. دارند ساله چهار)مانند کارآموزی یا مدرک کاردانی( اما نه یک مدرک دانشگاهی 

توجه  شوند،رگران، بازنشسته میتعداد بسیاری از کا در آنهایی که برای شناسایی بخشنیز نیروی کار فعلی 

های اهبردرتوانند توسعه اقتصادی و های با فرصت باال شناسایی شدند، میمناطق با بخش کهیهنگام .نمود

ناطقی م برای فراگیر بودن، آن یابی کنند.توسعه نیروی کار خود را جهت پرورش و رشد و رقابت آنها جهت

                                                 
1 middle-skill 

ار چه شمول اقتصادیدر آمریکا جهت گسترش 

-راهبرد اساسی با هدف ایجاد ارتباط بین گروه

پذیر و مشاغل جدید در دستور کار های آسیب

مشاغل جدید، دستمزد، این قرار گرفته است. 

هایی را در جهت رشد خانوار ا و فرصتمزای

 اند.کرده ارائه
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وامع جکنند، باید تأثیرات جغرافیایی را با توجه به محلی که ا میای را اجرهای بخشی و خوشهراهبردکه 

 .یرندنظرگکنند، در در آن زندگی می اقشار متفاوت و درآمدکم

 قدرت اقتصادی نهادها نفوذ اعمال .4-2-2

 ایها، ادارات دولتی و مؤسسات فرهنگی، فعاالن مهم اقتصاد منطقهها، دانشگاهنهادهایی مانند بیمارستان

ات برای کاالها و خدم های زیادیهزینهباشند، زمین می یتوجهقابلهستند. آنها کارفرمایان اصلی با تعداد 

در اقتصاد  1ها و نیروی کار ماهر دارند که برای رشد محرککنند و نقش مهمی در ایجاد نوآوریهزینه می

آنها با  ود را جابجا کنند، هویتمحل کار خ یراحتبهتوانند محور ضروری است. این نهادها نمیدانش

شود که این نهادها شرکای است. همه این خصوصیات باعث می خوردهگره ،اندشدهواقعکه در آن شهرهایی 

ای باشند و استفاده از قدرت اقتصادی آنها رویکرد مهمی است اصلی استراتژیک در توسعه اقتصاد منطقه

 .دنموکه باید در شمول اقتصادی به آن توجه 

 ی جمعیتیهااقلیت وکارکسب گسترش .4-2-3

در  های توسعه،شمار برای دستیابی به سرمایه، اطالعات و شبکهیموانع ب باوجودها اقلیت وکارکسب

ر کشودر این زمینه در . دندارباالیی برای رشد ظرفیت و  اندای رشد کردهطور فزایندههای اخیر بهسال

 های آفریقاییهای متعلق به آمریکایی، شرکت2۰۰7تا  2۰۰2های بین سالکه  دهدها نشان میآمریکا بررسی

مک به کارآفرینان کدر این راستا، . اندتر از مشاغل سفیدپوست رشد نمودهتبار، التین و آسیایی دو برابر سریع

های شرو ها، فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال فراگیر است.وکار اقلیتاندازی و گسترش کسبدر راه

های دسترسی به سرمایه ضروری است، سازمان بسیاری برای حمایت از این دسته از کارآفرینان وجود دارد.

از ایده گرفته تا  ،گذاری جدیدسرمایه عمرتوانند به کارآفرینان در طول چرخه حامی مشاغل همچنین می

های پشتیبانی ممکن است د. این سازمانکمک کننسازی، تأمین مالی، ادغام و مالکیت نمونه اولیه، تجاری

های سازمانسازی و همچنین دسترسی به فضا و سرمایه را ارائه دهند. آموزش، کمک فنی، مربیگری یا شبکه

 اروککسبیک روش بر شروع  .رسانندزایی فراگیر را به حداکثر میاشتغال ،از دو روش وکارکسب یبانپشت

                                                 
1 Stimulant growth 
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توانند میکه  باال رشداقتصادی با ه کارآفرینان اقلیت در مناطق کمک ب بردیگر  روشمتمرکز است و 

 کید دارد.أ، تیندافزا یبایجاد و بر تعداد شاغلین جدید  تربزرگدر مقیاس  های بازاری رافرصت

 های عمومیگذاریزایی از طریق سرمایهاشتغال یشافزا .4-2-4

و رقابت دارد و فرصتی بزرگی برای پیوند  گذاری عمومی نقش اساسی در تقویت رشد اقتصادیسرمایه

نتایج مطالعات نشان داده است که دهد. و اقتصادی ارائه می یشغلهای فرصتاز  ماندهعقبدادن جوامع 

های اساسی زیرساخت ایجادرا در  یتوجهقابلمنابع  ،های فدرال، ایالتی و محلیدولتدر جوامع امروزی، 

به اقتصاد انرژی  گذرآب و فاضالب(،  یهالوله وها، خطوط ریلی ها، پلدهجا مثالعنوانبهفیزیکی کشور )

ها گذاریسرمایه شود. اینمی کار یروینکه منجر به نوآوری و آموزش  برندمی بکارتحقیقات انجام  و پاک

ز گذاری عمومی یکی اسرمایه روینازا .دهدتوجهی افزایش میقابلوری بخش خصوصی را به میزان بهره

اساسی را برای اطمینان از  راهبردتوانند چهار می . دولتراهکارهای ایجاد اشتغال است ینمؤثرتر

 های عمومی جهت تقویت شمول اقتصادی در نظر بگیرند:گذاریسرمایه

 ایجاد شغل و دیگر مزایای اجتماعی و  حداکثر رساندنگذاری در جهت به انتخاب سرمایه

 محیطیزیست

 اند.قرار نگرفتهمورد ارزیابی  طی زمانای هدفمند در جوامعی که در هگذاریسرمایه 

  و مشاغل دائمی وسازساختبرای  افراد بومیاستخدام 

  ینتأمبه همراه زنجیره  هامحلی و متعلق به اقلیت وکارکسبایجاد فرصت برای توسعه 
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  1برخی کشورها تجاربهای تقویت شمول اقتصادی . راهبرد4-3

ه در حمایت از دستیابی بابزاری  عنوانبههای فعال محیطها و زمینهبرقراری شمول اقتصادی جهت تقویت 

تکه سیاس متوسطدرآمد ی با درآمد پایین و یبه ویژه در کشورها. این امر است ضروری توسعه عادالنه

گزارش در  ،اساساین بر  باشد.میای برخوردار از اهمیت ویژه دارد، آنهاگذاری نقش مهمی در پیشرفت 

، شمول، سازیتوانمنددهنده: شتابپیشرفت " با عنوان 2۰19در سال  2اسکیپ و یو ان دی پی و ای بی دی

شمول اقتصادی تقویت برای را  هاییو محیط هازمینهتوان که می شدهاستدالل  "3برابری آسیا و اقیانوس آرام

شامل  ،گروه 4در برشمرد و آنها را سازی و توانمند

 هنجارها و نهادها، مشارکت های حقوق بشر،چوبچار

 :بندی کردطبقهمنابع  افزایشو  گذاریفعال در سیاست

 4های حقوق بشرچارچوب. 4-3-1

تبعیض مبتنی بر جنسیت، سن، ناتوانی، مذهب، نژاد، 

 معواانعی برای جومنشأ قومی یا اجتماعی، همچنان م

ند، به هست که در تالش برای توانمندسازی افرادفراگیر 

اغلب جوامعی که این امر به ویژه برای  د.نآیشمار می

بسیار مهم برای  ابزاری ،قانون مبارزه با تبعیض. است یزبرانگچالشبا اشکال مختلف تبعیض روبرو هستند، 

جبران با تواند است و در صورت عدم حمایت از حقوق بشر، می درآمدکمهای اطمینان از حمایت از گروه

بدون تبعیض بر اساس جنسیت، ا های اجتماعی رگروه تمامقوانینی که برابری بین  .همراه باشد خسارت

ول قابل قب ،اعمال تبعیضمبنی بر اینکه  امعوج رای کنند، پیام روشنی بتوانایی یا شرایط دیگر تأیید می

گی اقدامات فرهن بردن ینببرای از  ابزاری قدرتمند عنوانبهچنین قوانینی همچنین  به همراه دارد.نیست 

بر ارتقاء و اجرای قوانین و نیز  (SDG) توسعه پایدار فاهدبر این اساس، یکی از ا کند.منفی عمل می

اکثر کشورهایی که بهترین عملکرد را دارند، در این زمینه،  .آمیز متمرکز استهای غیر تبعیضسیاست

                                                 
1 Closing The Gap,(2019) 
2 Escap, Undp And Adb 
3 Accelerating Progress: An Empowered, Inclusive And Equal Asia And The Pacific 
4 Human Rights Frameworks 

توانمندسازی افراد برای مهم انعی وم هاتبعیض

و توجه به حقوق بشر سبب تقویت  هستند

 یلیپین،بنگالدش و فگردد. شمول مالی می

 یشترین، ب(کشور کم درآمد و درآمد متوسط)

اند ردهک یبحقوق بشر را تصو المللییناسناد ب

را در خصوص شمول  یامالحظهقابل شرفتیو پ

 .اندمحروم بدست آورده یهاگروه
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کار را در  المللیبینهای اساسی سازمان نوانسیونهای مهم حقوق بشر سازمان ملل و همچنین ککنوانسیون

 کشور کم درآمد و  عنوانبهبنگالدش و فیلیپین، به ترتیب  .دانکرده لحاظقوانین داخلی خود تصویب و 

در هر که  یامالحظهقابلپیشرفت  .اندالمللی حقوق بشر را تصویب کرده، بیشترین اسناد بینمتوسط درآمد

حاصل شده است، توسط اشتغال، هم در آموزش و  هم درهای محروم گروهول خصوص شمدر دو کشور 

در  .شودتبعیض حمایت میارائه شده توسط قوانین ملی حقوق بشر و قوانین ضد ،بنیاد حقوقی مستحکم

 ،از طریق تارا تصویب کرد،  "1مگنا کارتا زنان"تحت عنوان  ، فیلیپین قانون جامع حقوق بشر 2۰۰9سال 

 .ارتقاء حقوق زنان فیلیپینی، تبعیض را از بین ببرد حمایت و

 2هنجارها و نهادها .2.3.4

کنند، اصول برابری در دسترسی به خدمات اساسی و فرصت اقتصادی را بیان می ،های هنجاریچارچوب

 .دهندهمچنین پیشرفتی را که توسط بسیاری از کشورها با بهترین عملکرد به دست آمده است، توضیح می

اختصاصی اجرا و کنترل شوند، تأثیر آنها پایدار و تقویت  نهادهایهنجارهای قانونی از طریق  نگامی کهه

در فیلیپین، چارچوب حقوقی جامع در مورد برابری جنسیتی، با انتصاب کمیسیون زنان به طور  .گرددمی

نیز قزاقستان  در این خصوص، .است اجراشده 1975از سال  جمهوررئیسدفتر نظارت  تحتمستقیم 

یکی شور این ک. گیردیبرماستراتژی برابری جنسیتی اتخاذ کرده است که چندین حوزه توانمندسازی را در 

ت نیروی مشارک نرختوانسته و پرداخته شکاف دستمزد جنسیتی به بررسی  از معدود کشورهایی است که

 دهد.فزایش ا 2۰13درصد در سال  75به  1991درصد در سال  7۰ را از  کار زنان

مثال، در مالزی، یک بخش  عنوانبه .اندقوانینی را تصویب کرده ،برای افراد معلول، چندین کشور

با  .های فراگیر نظارت داردبر مدارس ویژه و برنامه 1995، از سال وپرورشآموزشاختصاصی، در وزارت 

و کودکان دارای معلولیت  ، شکاف آموزش متوسطه بینخاص هایآموزشبرای  "3قوانین آموزش"اجرای 

توسط  ،پیشرفت در آموزش متوسطه در بین افراد معلولنیز  چینکشور در  کودکان سالم برطرف شده است.

نقشه راه برای دستیابی به آموزش پایه عادالنه  پشتیبانی شده است، که "4نامه توسعه آموزش اجباریتفاهم"

                                                 
1 Magna Carta Of Women 
2 Norms And Institutions 
3 Education Rules 
4 Compulsory Education Development Memorandum 
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می ها مقایسهسایر گروه افراد دارای معلولیت باگامی که با این حال، هن. کندرا تشریح می 2۰2۰تا سال 

 .با شدیدترین تبعیض روبرو هستند همچناند، نشو

 گذاری فعال در سیاست 1مشارکت .3.3.4

دی و تقویت شمول اقتصامشارکت، هم ابزاری برای بهبود نتایج توسعه و هم ابزاری برای توانمندسازی 

گیری برای اطمینان از پاسخگویی خدمات عمومی به ای تصمیممشارکت شهروندان در فرآینده. است

کم در کشورهای .داشته باشدمنابع تواند نقش مهمی در هدایت تخصیص است و می ضرورینیازهای آنها 

 در آموزش و یا اشتغال درزمینههای توسعه شکاف کاهشجامعه مدنی در  ،مانند بنگالدش و هنددرآمد، 

در این کشورها، جامعه مدنی با دولت در ارائه خدمات  .شته استم نقش اساسی داهای محروبرخی از گروه

های محروم نیز برای حقوق اقتصادی کند، ضمن اینکه از مطالبات گروههمکاری می محروم افراد عمومی به 

 . نمایدو اجتماعی حمایت می

 2. افزایش منابع4.3.4

فعال در  هنجارها و نهادها، مشارکتحقوق بشر،  یهابچارچوهای فعال )محیط و هاینهزمعالوه بر 

 ،مطالعه و بررسی شدراهبردهایی در جهت تقویت شمول اقتصادی  عنوانبه( که تاکنون یاستگذاریس

بر ظرفیت تصمیمو د ندههای شغلی را افزایش میهایی که دسترسی و کیفیت آموزش و فرصتسیاست

 ها دراین سیاست. باشندای برخوردار میویژهاهمیت از ، نیز تندتمرکز هسمهای خاص محروم گیری گروه

های محروم های افزایش نمایندگی در بین گروهبخشی و سیاست مؤثرهای شامل  سیاستکلی دسته  2قالب 

های سیاست"و  "های آموزش فراگیرسیاست"به تشریح   یهای مؤثر بخشسیاستبندی شدند. طبقهبررسی 

و  شمول"به توضیح  های محرومهای افزایش نمایندگی در بین گروهسیاست و  "کارفراگیر بازار 

های یاستس"و " زنان جتماعیهای توانمندسازی اقتصادی اسیاست"، "توانمندسازی ساکنان روستایی

 پردازد.می "فراگیر معلولیت

 (SDG) 3در جهت اهداف توسعه پایدار (EIS) یاقتصادشمول  راهبرد سهم .4-4

                                                 
1 participation 
2Increase resources 
3 Sustainable Development Goals 
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شمول در راستای ارتقای اهداف توسعه پایدار  17از  هدف 10
 اقتصادی

 شمول اقتصادی راهبردهای عملیاتی پاسخ

 :سالمتی و تندرستی
 اطمینان از زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در همه سنین

 مطمئن و ایمن ونقلحملبهبود دسترسی به  -
 با افزایش جمعیت دارند یوجهتقابلای که ارتباط های جادهارتقاء شبکه -
شده آب و فاضالب و  یبهسازگذاری در اتصاالت جدید یا سرمایه -

 آبیاری یهادستگاه

 :وپرورشآموزشکیفیت 
های یادگیری فراگیر و عادالنه و ایجاد فرصت وپرورشآموزش

 برای همه العمرمادام

تنی یری مبیادگ یهابرنامهحمایت از معرفی کیفیت آموزش معتبر محلی، -
 بر کار )کارآموزی مؤثر و...(

 ای( و مدارس حرفهEBRDبهبود مشارکت بین کارفرمایان )مشتریان  -
 تسهیل مسیرها به مشاغل مناسب -

 برابری جنسیتی:
 دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران

 در HRی هاها و روشدر سیاست یافتهبهبودهای برابر معرفی فرصت -

 هاسطح شرکت
)در  به رهبری زنان MSME اارائه خطوط اعتباری و مشاوره متناسب ب -

 (وکارکسبهای برنامه

 آب پاک و فاضالب:
 اطمینان از در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضالب برای همه

 بهبود اتصاالت آب و فاضالب و دسترسی به منبع برق

 ک:و پا صرفهبهمقرونانرژی 
، پایدار و مدرن اعتمادقابل، یمتقارزاناطمینان از دسترسی به انرژی 

 برای همه

قابلیت اتصال جدید به شبکه برق که برای اولین بار اتصال برق در مناطق 
 .سازدیمرا قادر  دورافتادهروستایی و 

 کار شایسته و رشد اقتصادی:
 ،ترویج ثبات، رشد اقتصادی پایدار، فراگیر

 کامل و مولد و کار مناسب برای همهاشتغال 

های محلی از طریق بهبود امکانات و پشتیبانی از دستیابی به مهارت-
 ییزااشتغالها برای بهبود ای و سایر آموزشدهندگان حرفهارائه

و گسترش  PPPبخشی از  عنوانبههای فراگیر بهبود تدارکات و رویه •-
 فراگیر ینتأمابتکار عمل زنجیره 

 :هات، نوآوری و زیرساختصنع
پذیر، ترویج صنعت گسترده و پایدار و های انعطافایجاد زیرساخت
 تقویت نوآوری

در جهت ترویج دسترسی به بازارها، کارآفرینی و یا  ITافزایش اتصال  -
 شمول مالی

 شدهیفتعردر مناطق  MSMEsخطوط اعتباری و مشاوره متناسب با  -
 ومتحت عنوان دورافتاده و محر

 متعلق به پناهندگان وکارکسبدسترسی به منابع مالی برای  -
ای های منطقهوام ارز محلی در کشورهای با نوسانات نرخ ارز و نابرابری -

 در دسترس بودن وام ارز محلی

 ها:کاهش نابرابری
 کاهش نابرابری درآمد در درون و میان کشورها

و طرح یبرابر ملی / بخش یهافرصتپشتیبانی و تقویت استانداردهای  -
 های اعتباربخشی مرتبط

 شهرها و جوامع پایدار:
 های انسانی فراگیر، ایمن، مقاوم و پایدارایجاد شهرها و شهرک

 و طراحی شهری فراگیر ونقلحملپشتیبانی از  -

 قوی:نهادهای صلح، عدالت و 
الت دو فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به ع یزآمصلحارتقاء جوامع 

 برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

 یهامهارتگذاری برای معرفی استانداردهای انجام گفتگوی سیاست -
 نیازهای فعلی و مورد انتظار بازار کار آینده کنندهمنعکس، یافتهبهبودملی 

 محلی نانجام گفتگوهای سیاسی درباره توسعه روستایی با همکاری ذینفعا -
 یهارحطبرابر ملی/ بخشی و  یهافرصتپشتیبانی و تقویت استانداردهای  -

 اعتباربخشی مرتبط

 بانک اروپایی بازسازی و توسعه منبع:
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 یاقتصاد شمول تیجهت تقو ییراهکارها .5

 اهرم بازار .5-1

هدف  آزاد، بازارزایی است. در یک اقتصاد در بیشتر کشورها، بخش خصوصی محرک رشد اقتصادی و اشتغال

رویکردهای بازار باشد. میهایی در زنجیره ارزش فرصتایجاد و و نوآوری های خصوصی، سودآوری بنگاه

های حلراه .دارند یاراخت، عناصر و اجزاء الزم برای دستیابی به پایداری را در بودن یرفراگدر تالش برای  ،محور

 گذاریزایی مجدد سرمایهها و اشتغالبنگاهتواند در که مید هستنو تولید منابعی  پاسخگو به تقاضا ،بازار

ا د و به دولت ینباید با بازارها مرتبط باشها برنامهراهکارها و اقتصادی  شمولبرای تحقق ، بنابراین؛ شوند

د یا رگذاری خ)مانند سرمایه پردازندهایی که به عالیق افراد میبرنامهدر این راستا،  نباشد.وابسته  خدمات

سازی آنها برای مشارکت در بازارهای رقابتی و جریان اصلی های شغلی( نقش مهمی در آمادهتوسعه مهارت

حقوق مالکیت، قوانین  ازجملهها باید با اصالحات در چارچوب نهادی، این برنامه ،روینازا اقتصاد دارند.

ر غیر این صورت، خدمات به افراد در اقتصاد و حاکمیت قانون در ارتباط باشند. د یررسمیغورشکستگی، 

 .ماندها و خانوارها ناکام میرشد و پیشرفت پایدار بنگاه

 اصلی شمول اقتصادی یهامؤلفه عنوانبهو کارآفرینی  وکارکسب. 5-2

موتور محرکه توسعه  عنوانبه( SMEs) 1کوچک و متوسط یوکارهاکسبکارآفرینی و ظرفیت خلق 

 یرهاوکاکسبتوان اثر نمی که آنجا ازتوسعه جوامع دارند. یند آفراساسی در  اقتصادی و اجتماعی، نقش

کوچک را در رشد اقتصادی کشورها نادیده گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشورها اقدام به 

تا از آورند ها و شرایطی را به وجود میو مشوق نمایندمیهای بلندمدت ریزیگذاری و برنامهسیاست

های کوچک بنگاهکوچک و متوسط برای رسیدن به رشد پایدار استفاده نمایند.  یوکارهاکسبظرفیت خلق 

 وکارسبککنند. کارآفرینان و صاحبان زایی ایفا میدر اشتغال یژهوبهو متوسط نقش مهمی در اقتصاد جهانی 

قیم در رشد اقتصادی مشارکت داشته مست طوربه آورند تا افرادکوچک و متوسط، این فرصت را فراهم می

در اقتصاد،  گیرد تا، این فرصت در اختیار افراد قرار می، با رشد مشاغل و ایجاد اشتغالیگردعبارتبهباشند. 

                                                 
1 Small And Medium-Sized Enterprise 
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کوچک در تسهیل شمول اقتصادی بسیار حائز  وکارکسبو ایجاد  ینانکارآفر، نقش روینازافعال باشند. 

 اهمیت است.

 در تقویت شمول اقتصادی زنان وجوانان . کارآفرینی 5-2-1

افزایش سرمایه انسانی و توجه به توانمندسازی 

ها برای تقویت اقتصادی زنان، جوانان و سایر گروه

این  توانمندسازیشمول اقتصادی ضروری است. 

ها مؤثر، تأثیرات مثبتی بر خانوار طوربهها گروه

ر دکند. یبالاستفاده را آزاد مهای ظرفیتگذارد و می

 وانعنبه زنان وجوانان شناخت کارآفرینی این راستا، 

القوه مسیر ب در راستایمحرک اصلی توسعه اقتصادی، 

کارآفرینی جوانان و زنان را  ،در این بخش . به دلیل اهمیت این موضوع،ضرورت داردبرای رفع فقر 

  دهیم:و بررسی قرار می موردمطالعه

ی راهی برای تقویت رقابت اقتصاد عنوانبهدر بسیاری از کشورها جوانان کارآفرینی های اخیر در سال

ای برای کارآفرینی جوانان زمینه کهیدرحالبرخوردار شده است.  باالییاز اهمیت  ایو ترویج توسعه منطقه

 ورهادر کشرا آن به توجه روزافزون  ،دانشگاهی و سیاسی است، دو عامل اصلی محافلبحث و گفتگو در 

عامل است.  فعال افزایش تعداد جوانان بیکار در مقایسه با جمعیت ،عامل اولدهد. خود اختصاص می به

شدن است. راهی برای پرداختن به جهانی عنوانبهدوم، نیاز به رقابت بیشتر برای توسعه مهارت و کارآفرینی 

کنند می تصورارد که جوانان اگرچه ادبیات مربوط به کارآفرینی جوانان محدود است، اما شواهدی وجود د

تر است. مناسب ،کندشغل، آزادی و استقالل را برای آنها فراهم می که آنجا ازکار کردن برای خودشان 

رشد  وجه بهبا تانگیزه تالش برای ارتقاء کارآفرینی در جوانان با توجه به نیاز مبرم به ایجاد شغل ، روینازا

شورهایی که از جمعیت جوان برخوردارند، جوانان نماینده یک منبع برای کشود. جمعیت جوان، ایجاد می

این مزایای  ، تحققحالینبااتواند توسعه اقتصادی آینده و تحول ساختاری را تقویت کند. مهم هستند که می

 ازوانان )های شغلی جهای شغلی دارد. تالش برای بهبود فرصتاقتصادی بستگی به دسترسی به فرصت

اغل مش. نمایدمیای برای کل اقتصاد فراهم یق توسعه کارآفرینی در جوانان( منافع گستردهاز طر جمله

طور به جوانان و زنان اقتصادی توانمندسازی

و  گذاردها میمؤثر، تأثیرات مثبتی بر خانوار

و از را آزاد در جامعه استفاده  های بالظرفیت

به تقویت شمول اقتصادی منجر این طریق 

 گردد.می

 



 (وکارکسب)با تأکید بر فضای و وضعیت آن در ایران شمول اقتصادی  نگاهی به مفهوم   31

تواند جوان است، می یالنالتحصفارغکه مشاغل دولتی انتخاب غالب  شرایطیدر  خصوصبهکارآفرینی 

 تقویتدر این خصوص، باعث توسعه بخش خصوصی و باز کردن مسیرهای جدید این فرصت شود. 

 طلبد:میرا اقدامات زیر کارآفرینی قتصادی از طریق شمول ا

  برای جوانانبرابر های شغلی فرصتایجاد 

 جوانان به جریان اصلی اقتصادی هدایت •

 جوانانرسیدگی به برخی از مشکالت اجتماعی روانی و بزهکاری  •

 ها و تجربیات جدیدیکمک به جوانان برای توسعه مهارت •

 مت در جوانانو مقاو ارتقاء نوآوری •

های توسعه بخش خصوصی و ارتقاء کارآفرینی به رسد زنان نیز یک گروه هدف مهم در برنامهبه نظر می

تواند به چهار طریق شمول اقتصادی را دهد که فعالیت زنان میشواهد تجربی نشان میآیند. شمار می

 تقویت کند:

 رشد کالن اقتصادی-

 تر توسعهنتایج مطلوب-

 ادی بیشترتنوع اقتص-

 کاهش سطح نابرابری درآمد-

در اقتصادهای  ترمهم)از همه افزایش مشارکت اقتصادی زنان باعث ایجاد دستاوردهایی در کشورها 

درصد  94کند که ( تأیید میILO) 1کار المللیینببرآورد سازمان شود. ی میبا تمام سطوح درآمدنوظهور( 

برای مشارکت اقتصادی روبرو هستند، در کشورهای  یتوجهقابلمیلیون زن در جهان که با موانع  865از 

 ینب رای پول نیز همبستگی باالی المللیینبتوسط صندوق  شدهانجام. مطالعات کنندزندگی می توسعهدرحال

 کهیرحالد، مثالعنوانبهدهد. نشان می درآمدکمپیشرفت در برابری جنسیتی و رشد اقتصادی در کشورهای 

تواند تولید ناخالص داخلی را می متحدهیاالتاردن شکاف جنسیتی در مشارکت نیروی کار در از بین ب

تواند تولید ناخالص داخلی را درصد افزایش دهد، در کشورهایی با درآمد پایین همچون مصر می 5حدود 

 ریق مشارکتشمول اقتصادی از طبرای تقویت ، الزم است این کشورها روینازا درصد افزایش دهد. 34 تا

                                                 
1 International Labour Organization 
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ن بردن موانع از بیگذاری در پتانسیل اقتصادی زنان و سرمایهتالش برای  ،و ارتقاء کارآفرینیاقتصادی زنان 

 را در دستور کار خود قرار دهند.قانونی، ساختاری و فرهنگی 

های همنابع به سمت توسعه پتانسیل کارآفرینی زنان و حمایت از بنگابیشتر  آیا هدایتکه  است ینا سؤال

ات کند؟ تحقیقکمک می توسعهدرحالخرد و کوچک آنها به رشد اقتصاد فراگیر جنسیتی در کشورهای 

نان زمشارکت اقتصادی و کارآفرینی ها برای ها و برنامهتأثیرات یا مزایای احتمالی سیاست کهدهد نشان می

سیاستی که صرفاً بر توسعه بخش در اقدامات  "1آساهای معجزهحلراه"هنوز ناشناخته مانده و جستجوی 

اثر است. بی د،نماینشینی تمرکز میخصوصی برای غلبه بر موضوعات نابرابری جنسیتی، محرومیت و حاشیه

 ردهنخودستکه مشکل واقعی اما هنگامی ،باشدزنان  برخیهایی وجود دارند که به نفع بدون شک برنامه

یه زنان علدر آن در اقتصادهای مردساالرانه و جوامعی که  ی کهاناین بدان معناست که کارآفرین -باقی بماند 

موقعیت و موفقیت کارآفرینی زنان را  یجهدرنتنمایند و شود، فعالیت مینسبت به مردان مغرضانه عمل می

 گونه تأثیر کالن اجتماعی یا اقتصادی باقی خواهد ماند.ها بیهوده و بدون هیچتالش -کنندمحدود می

تغییرات جدی و اصالحات واقعی هنوز به اثبات نرسیده است و با تعصب پایدار استا، در این ر

 یرادی فراگتا توسعه اقتص یمبخشتحقق، باید انتظارات خود را از ارتقاء کارآفرینی جنسیتی در کارآفرینی

های سیاستی ها و شیوهلحبرابر به نفع زنان و مردان است، به دنبال داشته و به دنبال راه طوربهجنسیتی را که 

جایگزین باشیم. در این خصوص، سه بلوک ساختاری برای ارتقاء کارآفرینی شامل متعهد بودن به عدالت 

خانواده، ازدواج و فرزندان که ممکن است  یتدرنهاجنسیتی، در نظر داشتن تأثیرات اقتصادی و اجتماعی و 

 گردد.می مطرح ،کارآفرینی بپردازد ینهدرزمبه تبعیض جنسیتی 

های حلاین است که برای دستیابی به رشد فراگیر اقتصادی، به راه رسد،به نظر میآنچه مشهود 

های کارآفرینی برطرف نماید. در این زمینه، درزمینههای جنسیتی خاص را که محدودیت استسیاستی نیاز 

یاستی مناسب های سشیوه یریکارگبه های جنسیتی وبرداری از ظرافتتواند با پردههای فمینیستی میدیدگاه

ها برای تحلیل اثراتی که عدالت را در های خاص برای افراد خاص در تسهیل توسعه چارچوبدرزمینه

 دهد، بکار رود.ای قرار میهای پیچیدهچنین زمینه

                                                 
1 Miracle Solutions 
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 تعیین اهداف شمول اقتصادی از طریق کارآفرینی .5-2-2

های در میان مردم محروم یافت. در بین بنگاه ازجملهری از جوامع توان در بسیااستعدادهای پنهان را می

ای از مشاغل کوچک و نوپا وجود دارد. بسیاری از این بنگاهاقتصادهای نوظهور، بخش گستردهدر موفق 

ن برداری از ایبرای بهره رشد و اشتغال ایجاد کنند. ،توانند برای جوامع با امتیاز کمترها و کارآفرینان می

  ، باید اهداف از بین مالحظات متعدد انتخاب شود.اقتصادی تانسیل و ترویج شمولپ

های تشویق افراد بیشتر با پیشینه ،اولین هدف

گوناگون برای کارآفرینی است. کارآفرینان، هسته 

دهند. اصلی یک اکوسیستم کارآفرینی را تشکیل می

کمیاب  ،های شغلی سنتیدر مواردی که فرصت

رآفرینی مسیری را برای جلوگیری از هستند، کا

وابستگی به شبکه امنیت اجتماعی و کشف مسیرهای 

آموزش نیز نقش مهمی در  کند.پیشرفت فراهم می

ی، تفکر انتقادی و اهای حرفهشکل دادن به آرمان

 نگرش به حل مسئله دارد.

 یخوداشتغالز میزان در حال حاضر ا ،توسعهدرحالها است. کشورهای هدف دوم تقویت رشد بنگاه

، بلکه کوچکهای بنگاهتعداد بیشتری از  تنها به آن نیاز دارند، نهاین کشورها باالیی برخوردار هستند. آنچه 

  .استگذاری های در حال رشد با تولید بیشتر و مناسب برای سرمایهباالتر و بنگاه یفیتباکهای نوپا بنگاه

کند. بهبود فضای تحقق دو هدف اول را تسهیل میهدف سوم اجرای اصالحات نهادی است که 

های بار اداری و محیط یرتأثنامتناسبی تحت  طوربهکه  های کوچک و متوسطبنگاهبرای  وکارکسب

ها شامل حقوق موانع سیستمی برای رشد بنگاه شود.قرار گرفتند یک اولویت محسوب می بینیپیشیرقابلغ

است.  بینیپیش یرقابلغپیچیده و سنگین، فساد گسترده و محیط نظارتی های مالیاتی مالکیت ضعیف، رژیم

فرصت برای افراد با دسترسی بهتر به منابع می یت، سودآوری و محدودشغلایجاد  مانع ،این موارد

ی دسترس شده به مسیر اصلی اقتصاد شامل مشاغل رسمی،هدف چهارم، جذب کارآفرینان و مشاغل جداشود.

مول اقتصادی از طریق جهت گسترش ش

ر تشویق افراد بیشتکارآفرینی باید چهار هدف 

تقویت  ،های گوناگون برای کارآفرینیبا پیشینه

ارتقاء و  اجرای اصالحات نهادی، هارشد بنگاه

 هایسیستم توسعه محلی جوامع، پرورش اکو

کارآفرینی سالم و پیوند آنها با اقتصادهای ملی 

 مدنظر قرار گیرد. و جهانی
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این امر از طریق اصالحات قانونی، توسعه  .خدمات مالی و گسترش خدمات عمومی استبه بازارها و 

 شود.های عمومی انجام میگذاریهای خصوصی و سرمایهشبکه

های کارآفرینی سالم و پیوند آنها با هدف نهایی ارتقاء توسعه محلی جوامع، پرورش اکوسیستم

های د بهترین شرایط را برای توسعه ارگانیک اکوسیستماقتصادهای ملی و جهانی است. شهرها تمایل دارن

ها کارآفرینی فراهم کنند. توسعه چندین شهر و منطقه در سراسر کشور باعث افزایش تنوع و کاهش نابرابری

افزایی به وجود و هم آمدهسازد تا گرد هم های محلی فعاالن جامعه را قادر میاکوسیستم برشود. تمرکز می

ها در چارچوب ملی برای و توانایی مقامات محلی در ارتقاء کارآفرینی و ادغام این فعالیتآورند. نقش 

 های اقتصاد ملی بسیار مهم است.موفقیت برنامه

 های شمول اقتصادی در ایرانبررسی وضعیت برخی از شاخص .6

العه در ادامه به مط های پیشنهادی شمول اقتصادی که در این گزارش به آن پرداخته شد،با توجه به شاخص

های پردازیم تا از این طریق تهدیدها و فرصتها در ایران میاین شاخص ینترمهمو بررسی برخی از 

 جهت تقویت شمول اقتصادی آشکار گردد: یشروپ

 1. شاخص نابرابری جنسیتی6-1

ار قر یموردبررسر( بعد توسعه انسانی )سالمت، توانمندی و بازار کا 3این شاخص نابرابری جنسیتی را از 

مادران و نرخ باروری دختران نوجوان، بعد  یروممرگگیری میزان دهد. بعد سالمت از طریق اندازهمی

ساله و بیشتر با  25توانمندی از نسبت زنانی که در پارلمان کشورها حضور دارند و نسبت زنان به مردان 

ساله و بیشتر سنجیده  15ارکت نیروی کار زنان حداقل تحصیالت متوسطه و بعد بازار کار از طریق نرخ مش

تغییر  2۰15تا  2۰1۰از سال در ایران  این شاخص ،بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد شود.می

باشد که می 589/۰ ،2۰18و در سال  ۰/ 461به  2۰17و در سال  یافتهکاهش 2۰16چندانی نداشته، در سال 

 هرچند. 2است قرارگرفتهکشور با بیشترین شکاف جنسیتی  1۰و جزو  142کشور در رتبه  149 درمجموع

 باشد، نابرابری جنسیتی کمتر است. تریکنزداین شاخص به صفر 

                                                 
1 Gender Inequality Index 
2 The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum 
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 )نیروی کار( 1نرخ مشارکت اقتصادی .6-2

شود. این نرخ که های کلیدی بازار کار در سطح جهان محسوب میشاخص ازجملهنرخ مشارکت اقتصادی 

ز های مرک، بر اساس دادهآیدیم به دستشاغل و بیکار( به جمعیت در سن کار )فعال از نسبت جمعیت 

پاییز )درصد بوده و در  4۰زیر  1395تا  1386های آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی )نیروی کار( طی سال

 افزایشواحد درصد  ۰.4، حدود 1396برآورد شده است که نسبت به دوره مشابه خود در سال  4۰.5%(، 97

 % 4۰.1 ،1398سال پاییزهای مرکز آمار ایران در نرخ مشارکت اقتصادی بر اساس دادهدهد. را نشان می

بررسی این است.  واحد درصد کاهش داشته ۰.4، 1397سال  پاییزبرآورد شده است که این نرخ نسبت به 

 باألخص)ها های کالن دولتگذاریو سرمایه در اقتصاد یامالحظهقابلکه رشد  یهرزماندهد روند نشان می

شود. از های شغلی بیشتر در کشور فراهم میهای ایجاد فرصتزمینه آن زمانبنایی( اتفاق افتد، در امور زیر

 توان بهره گرفت.ها میریزیهای اشتغال و برنامهاین شاخص برای تدوین سیاست

 (CPI) 2شاخص ادراک فساد.6-3

شاخص ادراک فساد ایران را با امتیاز  92۰1ن گزارش خود در سال در جدیدتری 3شفافیت المللیینبموسسه 

تغییری ندارد؛  2۰18امتیاز ایران نسبت به سال قرار داد.  146کشور جهان در رتبه  18۰در بین  1۰۰از  28

تنزل یافته و نام آن در کنار کشورهایی همچون آنگوال،  146به  138ای، از اما رتبه ایران با سقوط هشت پله

ی فساد در بخش عمومی یک کشور این معیار، شاخصی است که رتبه .شودموزامبیک و بنگالدش دیده می

قرار دارد، به این  1۰۰تا  ۰دهد. رقم شاخص ادراک فساد بین را درمیان سایر کشورهای جهان نشان می

به  ه( امتیازشانوکار در کشور مربوطها )از نگاه کارشناسان و صاحبان کسبصورت که فاسدترین دولت

کنند که طبیعتاً در کسب می 1۰۰به  تریکنزدها نیز امتیازی ترین دولتاست و پاک تریکنزدعدد صفر 

مانند به الملل، بخش دولتی ایرانبندی جدید سازمان شفافیت بینگیرند. در رتبهای بهتر نیز جای میرتبه

نموده و در جایگاهی بسیار نازل در سطح منطقه و تر از حد متوسط کسب های گذشته امتیازی پایینسال

 .است قرارگرفتهجهان 

 4به زندگی یدام .6-4

                                                 
1 Economic Participation Rate 
2 Corruption Perception Index 

3 Transparency International 

4 Life Expectancy 
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 در .دهدرا نشان میامید به زندگی یک شاخص آماری است که متوسط طول عمر هر فرد در یک جامعه 

فت، به هد یاباشد، امید به زندگی افزایش خوا یافتهبهبودهای بهداشتی و درمانی این میزان؛ هر چه شاخص

بر  .شودتلقی می کشورها یماندگعقبهای سنجش پیشرفت و این شاخص یکی از شاخص همین دلیل

 در رتبه 4/8۰امتیاز با ایران امید به زندگی ، «2۰19پذیری جهان شاخص رقابت»اساس آمارهای گزارش 

های اخیر موفق به توسعه الگردد که ایران در س. رشد این شاخص به فاکتورهای زیادی برمیقرار دارد 71

های کن شدن بیماریومیر کودکان، افزایش کیفیت زندگی سالمندان و ریشهشده است. کاهش مرگا نهآ

 عواملی است که باعث شد ایران در این شاخص نرخ صعودی را در پیش بگیرد. ازجملهواگیردار 

 حاکمیت قانون شاخص .6-5

مجموعه داده جهان است که حاکمیت قانون را  ینترجامع، 1پروژه عدالت جهانی شاخص حاکمیت قانون

با ارائه امتیازات و های عموم مردم و متخصصان داخلی در سراسر جهان بر اساس تجربیات و برداشت

محدودیت در قدرت دولت، عدم وجود فساد، دولت باز، حقوق اساسی،  ها بر اساس هشت عاملبندیرتبه

شاخص کند. گیری میاندازهکشور  113، عدالت مدنی و عدالت کیفری در نظم و امنیت، اجرای قانونی

بر اساس این شاخص در سال پایبندی قوی به قانون است.  دهندهنشان 1بوده و  1تا  ۰بین  حاکمیت قانون

 به خود اختصاص داده است. کشور 113 یاندر مرا  8۰رتبه  48/۰ایران با امتیاز  2۰17 -2۰18

 جهت تقویت شمول اقتصادی در ایران های سیاستیتوصیهبندی و جمع .7

شد، ر در حالعادالنه، مشارکتی، آن شامل ضمن معرفی مفهوم شمول اقتصادی، پنج ویژگی  ،در این گزارش

 5 ینا یک چارچوب پیشنهادی متشکل ازو قرار گرفت  مطالعه موردتوسط بنیاد راکفلر  ،پایدار و باثبات

شاخص  57و  مجموعهیرز 15 به همراه ویژگی

همچنین جهت افزایش شمول . دبررسی شپیشنهادی 

 یاقتصادهای شمول راهبرد ،زنان و واناناقتصادی ج

(EIS از دیدگاه بانک اروپایی بازسازی و ) توسعه

(EBRD با ،)دسترسی به  -1 موضوع استراتژیک 3

                                                 
1 The World Justice Project (Wjp) Rule Of Law Index 

بخش خصوصی برای  یزهعدم انگ

، ضعف نظام آموزشی و ... در گذاریسرمایه

های گیری فرصتشکلایران سبب عدم 

و در  یهای اقتصاد ملشغلی متناسب با پتانسیل

 نتیجه ضعف شمول اقتصادی شده است.
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تقویت  جهت در به خدماتدسترسی  -3کارآفرینی و دسترسی به منابع مالی و  -2اشتغال و مهارت،

کید بر أبا ت شمول اقتصادی راهبرد 4 یگریدقرار گرفت. در مطالعه  مطالعه مورد ،های اقتصادیفرصت

قدرت اقتصادی نهادها،  نفوذاعمالهای صنعت با فرصت باالرو به رشد، شامل بخشکه  وکارکسبایجاد 

. د، معرفی شاستهای عمومی گذاریسرمایه زایی از طریقها، افزایش اشتغالاقلیت وکارکسبگسترش 

و کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی زنان، جوانان  وکارکسبجهت تقویت شمول اقتصادی، توجه به 

نیز برخی اهداف جهت ترویج  یتدرنها قرار گرفت. موردتوجههای اصلی شمول اقتصادی مؤلفه عنوانبه

  د.آفرینی بررسی ششمول اقتصادی از طریق کار

های اقتصاد های شغلی متناسب با پتانسیلگیری فرصتدر این راستا، در کشور ایران نیز عدم شکل

گذاری و ایجاد شغل، ضعف نظام آموزشی در تربیت بخش خصوصی برای سرمایه یزهعدم انگملی، به دلیل 

قتصادی( را برابر )شمول اهای اقتصادی پذیر به فرصتنیروی کار موردنیاز بازار کار، دستیابی اقشار آسیب

ه نتایج مطلوبی نداشت تاکنون صورت گرفتهبا محدودیت جدی مواجه ساخته است و متأسفانه اقدامات 

وکار نامناسب یکی از عواملی است که منجر شده مسئله عوامل داخلی اعم از محیط کسب یطورکلبهاست. 

 .شودترین معضالت کشور تلقی میاز جدیپذیر در ایران، همواره یکی فقر و حمایت از اقشار آسیب

ها شاخص ینترمهمبرخی از در این گزارش های پیشنهادی شمول اقتصادی با توجه به شاخص ،روینازا

ید به (، امCPI) مانند شاخص نابرابری جنسیتی، نرخ مشارکت اقتصادی )نیروی کار(، شاخص ادراک فساد

  زیر است: صورتبهکه نتایج آن  لعه و بررسی شددر ایران مطا زندگی و شاخص حاکمیت قانون
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در  589/۰ یتیجنس یشاخص نابرابرایران، با 

 یجا 142در رتبه  ،کشور 149 درمجموع، 2۰18سال 

 تییشکاف جنس یشترینکشور با ب 1۰ ءجز و دارد

نرخ مشارکت اقتصادی بر اساس است.  گرفتهقرار 

 % 4۰.1 ،1398سال پاییزهای مرکز آمار ایران در داده

، 1397سال  پاییزبرآورد شده که این نرخ نسبت به 

موسسه است.  واحد درصد کاهش داشته ۰.4

شفافیت در جدیدترین گزارش خود در  المللیینب

شاخص ادراک فساد با توجه به امتیاز  2۰19سال 

بخش دولتی  ساس آنکه بر ا قرار داد 146کشور جهان در رتبه  18۰در بین این کشور را  (1۰۰از  26)ایران 

یری پذشاخص رقابت تر از حد متوسط کسب نموده است. بر اساس آمارهای گزارشایران امتیازی پایین

دهنده کاهش نشانکه  قرار دارد 71 در رتبه 4/8۰امتیاز با ایران امید به زندگی ، 2۰19در سال  جهان

در ایران است. های واگیردار ن بیماریشدکنومیر کودکان، افزایش کیفیت زندگی سالمندان و ریشهمرگ

به عدد  یشواحد افزا ۰1/۰با حدود  1396نسبت به سال  1397در سال  ینیج یبشاخص ضر ینهمچن

درمیان  8۰در رتبه  48/۰ایران را با امتیاز  2۰17 -2۰18در سال  شاخص حاکمیت قانون. یدرس 4۰93/۰

 کشور جای داده است.  113

وسعهتنسبت به کشورهای  شمول اقتصادی نظر ازتوان گفت ایران می رمجموعداین آمار با توجه به  

بهبود  و در راستای تقویت شمول اقتصادی بایستمی روینازامطلوبی قرار نداشته، در وضعیت  یافته

 گذاران قرار گیرد:در کشور راهکارهای زیر در دستور کار سیاستحکمرانی خوب، 

های کارآفرینی و توانمندسازی زنان و کوشش درزمینهنسیتی خاص های جبرطرف نمودن محدودیت -

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از طریق افزایش سطح  هاییتموقعبرای افزایش مشارکت آنان در 

 .دانش رسمی آنها

نسبت به  نظر شمول اقتصادی ایران از

در وضعیت مطلوبی قرار  یافتهتوسعهکشورهای 

بایست در راستای تقویت می روینته، ازانداش

در و بهبود حکمرانی خوب،  شمول اقتصادی

همچون کاهش کشور راهکارهای 

، کاهش سطح فساد، های جنسیتیمحدودیت

، بخش خصوصیتقویت  ،بهبود حاکمیت قانون

 دهد.در دستور کار قرار آموزش و ... 
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 ذفح نظارتی، ایجاد جریان آزاد اطالعات، استقالل دستگاه قضایی و نهادهای کاهش سطح فساد از طریق -

مشارکت بیشتر مردم در ساختار   بهبود وضعیت حقوق و دستمزد، سازی قوانین،ها و سادهبرخی محدودیت

 اولویت قرار دادن مبارزه با فسادهای کالن قدرت سیاسی،

ایش منظور رصد و پطراحی نظام و سامانه اطالعاتی دقیق و جامع به»از طریق  بهبود رتبه حاکمیت قانون -

، «هاها و دستورالعملکشور و شناسایی وضعیت اجرا یا عدم اجرای مصوبات، بخشنامه دقیق محیط اداری

تهیه مدل ملی برای ارزیابی »، «و سازمان دولتی هوزارتخان هر بر اساسهای اصالح نظام اداری تدوین برنامه»

های ساالنه بر اساس عملکرد هر های اجرایی و تخصیص بودجهحاکمیت قانون به تفکیک کلیه دستگاه

در چارچوب برنامه ارتقای  سازمان ملل متحد هایاستفاده از کمک»، «دستگاه در حوزه اجرای درست قوانین

گاه پذیر به دستهای آسیبها و تسهیل دسترسی گروهکاهش خشونت زمینه درحاکمیت قانون در کشورها 

و  زنان یاقتصاد ازجملهتخصصی ویژه برای رسیدگی به امور گوناگون های ایجاد و توسعه دادگاه»، «قضایی

 «کودکان

با همکاری کوچک و مشاغل نوپا  وکارکسب بهبود محیطتقویت و ها و ابزارهای جدید برای راهبرد-

برای تأمین اعتبار و مشاوره بیشتر برای کارآفرینان و  ییهاروش یریکارگبهخش خصوصی مانند دولت و ب

های تأمین مالی برای پشتیبانی از جریانتداوم ها و متعلق به اقلیت یهابنگاه یژهوبهمشاغل کوچک 

 وکارکسبهای توسعه برنامه

ی افزایش توانای منجر بهکه  وکارکسبتوسعه  بدر قالتوسط دولت خدمات  ها و یابرنامهفراهم نمودن  -

 گرددمناسب میساکنان محروم برای تضمین شغل 

ها و رویکردهای دیگر برای تشویق بخش خصوصی در جهت تقویت شمول اقتصادی مشوق استفاده از-

قرار ی وصبخش خصدر اختیار  های محلیتوسعه پروژهبرای منابع عمومی را  تواند، دولت میمثالعنوانبه)

 (.را بر عهده بگیردهای محلی بنگاه یازموردنو یا تهیه بخشی از کاالها و خدمات  دهد

 های شغلیو فرصت کار یروینمنابع توسعه افزایش  -

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%84%D9%84+%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
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هت ج های آموزشی و خدمات پشتیبانیگسترش منابع برنامهراستای در  راهکارهایی شناسایی و پیگیری -

ها های مربوط به شغلها، صالحیترتباط و انتشار اطالعات در مورد شغلبهبود اتوسعه نیروی کار ماهر، 

 های شغلی مناسبدر جهت ارائه فرصت

 ها و شانس آنها برای جذب در بازار کارپذیر در راستای ارتقاء مهارتآموزش اقشار آسیب-
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