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 .1مقدمه

اقتصاد رفاه بهمثابه یکی از شاخههای اصلی علم اقتصاد درصدد تقویت بنیانهای مربوط به پروسه
تصمیمسازی اجتماعی 1است .اقتصاد رفاه بهطور مشخص به شاخهای از علم اقتصاد گفته میشود که با
استفاده از تکنیکهای اقتصاد خرد به ارزشیابی 2بهروزی اقتصادی افراد و کل جامعه در یک وضعیت خاص
در نسبت با یک وضع تعادلی ،از حیث مقوالت کارآیی و توزیع میپردازد.
اقتصاد رفاه بهطور مشخص با پارتو 3متولد گردید و بعدها با استخراج و تدوین قضایای اول 4و دوم 5از مباحث
وی این شاخه از علم اقتصاد بسط یافت.
به منظور رتبهبندی سطح رفاه اجتماعی بر اساس نگرش ترتیبی استفاده از منحنی لورنز و منحنی لورنز
تعمیمیافته پیشنهاد شده است .اما این روشها کیفی بوده و کمیتی را ارائه نمیکنند .به منظور برطرف
نمودن این موضوع و نیز لحاظ نمودن ایدهها و دیدگاههای اقتصاددانان و سیاستمداران ،تابع رفاه اجتماعی
مطرح میشود .به طورکلی تابع رفاه اجتماعی یک انبشتهگر آماری است که براساس آن از یک توزیع کمیتی
به دست میآید که بر مبنای آن میتوان قضاوت کلی پیرامون آن توزیع انجام داد .به عنوان مثال و از
دیدگاه مطلوبیت گرایان تابع رفاه اجتماعی جمع مطلوبیت تمام افراد جامعه است و در این زمینه تفاوتی
بین یک واحد مطلوبیت اضافی برای فرد فقیر و غنی وجود نخواهد داشت و با دیدگاه مقابل آن که تنها
مطلوبیت محرومترین گروه مبنا قرار گرفته و رفاه را زمانی ارتقا یافته میدانند که مطلوبیت این گروه افزایش
یابد ،متفاوت است .شایان گفت است که در مطالعات تجربی و کاربردی تابع رفاه سن 6از جایگاه ویژه ای
برخوردار است.
در این گزارش به بررسی تابع رفاه سن و روشهایی که برای تعمیم این تابع ارائه شده است میپردازیم و در
نهایت شاخص مذکور برای بررسی رفاه در دوره زمانی  1395 -1401محاسبه و ارائه میشود.

 .2معرفي ديدگاه آمارتياسن

آمارتیاسن اقتصاددان برجسته هندی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  ،199۸یکی از مؤثرترین
۸
اقتصاددانانی است که در نیل مطالعات اقتصاد رفاه به سمت رویکردهای بینرشتهای 7و چندرشتهای
مشارکت گستردهای نموده است .اما شاید آن وجهی از کار سن که موجب شده است تا آن را بهمثابه یک
احیاگر در این عرصه مورد بازشناسی قرار دهند ،درهمآمیختن دوباره فلسفه و اقتصاد است که منجر به
1

Social Decision Making
Evaluation
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Vilfredo Pareto
4
First Welfare Theorem
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Second Welfare Theorem
 Amartya Sen 6برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  199۸به دلیل تحقیقات ارزندهای که در زمینه اقتصاد رفاه انجام داده است.
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پررنگ شدن بُعد ارزشی اقتصاد رفاه شده است .سن همانند اسمیت معتقد است ،اقتصاد مدرن تا اندازهای
بهعنوان شاخهای از فلسفه اخالق ظهور یافته است .سن برای اقتصاد دو منشأ قائل است :اخالق 9و
مهندسی .10چارچوبها و محدودیتهای اخالقی اقتصاد به بررسی انگیزش( 11یعنی اینکه یک فرد چگونه
باید زندگی کند) و دستاوردهای اجتماعی( 12خیر بشر) میپردازد .تکنیکهای مهندسی ،که اکنون بر اقتصاد
تسلط یافتهاند ،بر وابستگی متقابل متغیرهای مهم تأکید دارند .سن معتقد است که برای داشتن توازن بهتر
میبایست از طریق تقویت شاخه اخالق اقتصاد ،میان این دو شاخه مکمل ،تالقی ایجاد شود .بهعالوه وی
معتقد است که تحلیلهای خوشساختار 13میتوانند از فلسفه اخالقی بهتر الهام بگیرند.
سن با علم به کاستیهای رویکرد مطلوبیتگرا (که بهنوعی میتوان اینگونه حکم نمود که اقتصاد رفاه کامالً
در بستر این رویکرد نضج یافته است) از یکسو و همچنین علم به موضوعیت رویکرد پیامدگرا در اقتصاد
رفاه از سوی دیگر به تبیین رویکرد نسبتاً میانه پیامدگراییِ جامعنگر روی آورد .سن همچنین متأثر از
ایدههای اولیه و همیشگیاش در باب فقر ،آزادی و… مطالعات بسیاری را در مورد موضوعات قحطی ،توسعه
کشورهای جهان سوم و… انجام داد و در این زمینه شاخصهای بسیاری را درزمینهی سنجش نابرابری
اجتماعی ، 14مقایسه رفاه بین جوامع و… تدوین نمود .در واقع سن با معرفی این رویکرد توانست انقالب
مهمی را در عرصه اقتصاد رفاه و سایر حوزههای مرتبط مخصوصاً در فلسفه سیاسی ایجاد نماید .سن در
ضمن معرفی این رویکرد بر توانمندیهای آدمی یا قابلیتهای وی تأکید نموده و بدین ترتیب بهمثابه
مخالفی قدرتمند در برابر رویکردهای منبعگرا 15مثل دورکین و رالز ایستاده است .با اتکا بر این رویکرد،
قدرت تبیینی سِن در نسبت با رویکردهای رقیب در توضیح این مسئله افزایش مییابد که چرا افزایش
درآمدها در مواقع بسیاری منجر به بهبود توانمندی افراد و یا حس توسعهیافتگیِ ایشان نمیشود.
درواقع سن معتقد است برابر شدن درآمدها و سایر منابع مورد تأکید جریانهای مختلف حوزه عدالت و…،
صرفاً از این حیث که به برابر شدن فرصتها و سپس توانمندیها کمک میکند ،مهم است و از همین رو
16
نمیتوان درآمد را بهعنوان تنها معیار در بحث سیاست اجتماعی مورد توجه قرار داد.
 .3معرفي تابع رفاه اجتماعي سن

بررسی تابع رفاه اجتماعی مبتنی بر مطلوبیت افراد جامعه به سطح درامد هر فرد بستگی دارد .از طرف دیگر
بروز نابرابری در توزیع درامدها میتواند عاملی در جهت کاهش مطلوبیت قلمداد شود لذا یک تابع رفاه
اجتماعی تلخیص یافته 17را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
9

Ethics
Engineering
11
Motivation
12
Social achievements
13
Well-constructed
14
Social Inequity
15
Resource-Based
16
Sen, 1992: 26–28, 36–38
17
Abbreviated Social Welfare
10
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)W=W(X,I
)(1
که  Xو  Iتابعی از سطح درامدهای جامعه )  )X1,X2,…,XNبوده X ،به درامد و  Iبه نابرابری توزیع آن
بستگی دارد .بدیهی است افزایش (کاهش) در درامدها باعث افزایش (کاهش) رفاه و افزایش (کاهش) در
نابرابری توزیع آن باعث کاهش (افزایش) رفاه میشوند.
این دیدگاه که افزایش درامد یک فرد با فرض عدم تغییر در سایر شرایط منتهی به افزایش سطح رفاه خواهد
شد ،حاصل از اصل پارتو است.
سن در سال  1974تابع زیر را به عنوان تابع رفاه اجتماعی پیشنهاد نمود:
)W=µ(1-G
)(2
که  µمیانگین و  Gضریب جینی توزیع درامد است.
با دیفرانسیلگیری از رابطه مذکور میتوان به تقریب زیر رسید:
ΔW≈ (1-G) Δµ- µΔG
)(3
با استفاده از این رابطه به مطالعه تغییرات رفاه برحسب تغییرات  Gو  µدر طی دوره مورد بررسی پرداخته
میشود به طوریکه عبارت اول تاثیر تغییرات  µبر رفاه را سنجیده و عبارت دوم تغییر در نابرابری توزیع
درامد را بیان میکند .بدیهی است زمانی که شاهد افزایش در نابرابری توزیع درامد هستیم از تاثیر افزایشی
( µدر صورت وجود داشتن) کاسته میشود.
بنا به تعریف ضریب جینی ،این شاخص معادل دو برابر فضای بین منحنی لورنز و خط  45درجه است و
بنابراین ( )1-Gمعائل دو برابر فضای زیر منحنی لورنز است .لذا با عنایت به تعریف منحنی لورنز تعمیم
یافته ،شاخص سن معادل دو برابر فضای زیر منحنی لورنز تعمیم یافته است .به عبارت دیگر
W=µ(1-G)=2∫GL(p)dp
)(4
است.
 .4محاسبه شاخص رفاه اجتماعي سن در ايران

شاخص رفاه اجتماعی سن بر مبنای طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار
ایران برای دورهزمانی  1395الی  1400و برای سال  1401با فرض ثابت ماندن مصرف خانوار سال 1400
در سال  1401و افزایش هزینه ها براساس تورم ایجاد شده بر روی تعدادی از کاالها بر اثر حذف ارز
ترجیحی محاسبه شد .با توجه به سیاست دولت که با روش یارانه نقدی یا اعطای کاالبرگ به خانوارهای
مشمول به دنبال باز توزیع مواهب است و میخواهد مصرف (قدرت خرید خانوار) کاهش نیابد ،فرض ثابت
ماندن مصرف خانوارها قبل و بعد از آزادسازي قيمت (سال  1400سال پايه مصرف خانوار) در نظر
گرفته شد.
با توجه به اینکه همواره برای محاسبات توزیع درامد ،متوسط هزینه ناخالص جایگزین متوسط درامد می-
شود ،متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری /روستایی به قیمت ثابت سال  100=1400با استفاده از
نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق شهری و روستایی مرکز آمار ایران تعدیل شده است.
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محاسبه متوسط هزینه ناخالص به قیمت ثابت (سال پایه=  ،)1400ضریب جینی و شاخص رفاه اجتماعی
سن در مناطق شهری و روستایی در جداول  1و  2قابل مشاهده است.
جدول  -1شاخص رفاه اجتماعي سن در مناطق شهري سال هاي 1395-1401

سال

متوسط هزينه ناخالص

ضريب جيني

شاخص سن

1395

1,014,097

0.3730

635,829

1396

1,086,097

0.3793

674,162

1397

1,029,881

0.3940

624,108

1398

925,734

0.3828

571,391

1399

886,826

0.3835

546,728

1400

941,352

0.3757

587,686

1401

895,943

0.3669

567,222

(هزار ريال)

ماخذ :محاسبات نویسنده گزارش

جدول  -2شاخص رفاه اجتماعي سن در مناطق روستايي سال هاي 1395-1401

سال

متوسط هزينه ناخالص

ضريب جيني

شاخص سن

1395

597,244

0.3362

396,451

1396

627,040

0.3559

403,902

1397

588,398

0.3595

376,845

1398

522,847

0.3539

337,801

1399

498,345

0.3590

319,439

1400

529,417

0.3594

339,145

1401

508,731

0.3512

330,065

(هزار ريال)

ماخذ :محاسبات نویسنده گزارش

نمودار  1شاخص رفاه اجتماعی سن در مناطق شهری و روستایی را بر اساس محاسبات موجود در جداول
 1و  2و برای سالهای  1395الی ،1401نشان میدهد.

5
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ماخذ :محاسبات نویسنده گزارش

برای بررسی دقیقتر شاخص رفاه اجتماعی سن و عوامل موثر بر تغییرات رفاه (مطابق رابطه ( )3که در باال
اشاره شد) ،محاسبه رفاه مبتنی بر شاخص سن برای دوره زمانی  1395 -1401انجام شد .تغییرات رفاه
خانوارها در تمامی سالها نسبت به سال پایه  1400به تفکیک مناطق شهری و روستایی در ادامه بررسی
میشود.
مناطق شهري:1395-1400 ،

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  1.5درصد رشد مثبت داشته است .کاهش
ضریب جینی در این دوره ،رشد حاصله را تحت تاثیر قرار داده به طوریکه افزایش رفاه مبتنی بر شاخص
"سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود  1.6درصد مثبت شده است .کمیت رفاه مبتنی بر شاخص سن
به میزان  45512واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص افزایش و  2630واحد متاثر از افزایش ضریب جینی
افزایش یافته است و در نتیجه در کل رشد مثبت داشته است.
مناطق شهري ،دوره :1396-1400

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  3.۸درصد رشد مثبت داشته است .افزایش
نابرابری درامدی نیز در این دوره رشد حاصله را تحت تاثیر قرار داده به طوریکه افزایش رفاه مبتنی بر
شاخص "سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود  3.7درصد مثبت است .کمیت رفاه مبتنی بر شاخص
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سن به میزان  90105واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص و  3629واحد متاثر از افزایش ضریب جینی
کاهش یافته است و در نتیجه در کل رشد مثبت داشته است.
مناطق شهري ،دوره :1397-1400

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  3.1درصد رشد مثبت داشته است .ضریب
جینی نیز در این دوره افزایش داشته است و در نتیجه رشد حاصله را تحت تاثیر قرار داده به طوریکه
افزایش رفاه مبتنی بر شاخص "سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود  2.1درصد مثبت است .کمیت
رفاه مبتنی بر شاخص سن به میزان  5445۸واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص ،افزایش و  1۸036واحد
متاثر از افزایش نابرابری ،کاهش یافته است و در نتیجه در کل رشد مثبت داشته است.
مناطق شهري ،دوره :1398-1400

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  0.۸درصد رشد منفی داشته است .با توجه به
افزایش نابرابری در این دوره ،افزایش رفاه مبتنی بر شاخص "سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود
 1.4درصد منفی است .کمیت رفاه مبتنی بر شاخص سن به میزان  9694واحد متاثر از رشد هزینه
ناخالص ،کاهش و  6600واحد متاثر از افزایش ضریب جینی ،کاهش یافته است و در نتیجه در کل رشد
منفی داشته است.
مناطق شهري ،دوره :1399-1400

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  5.۸درصد رشد منفی داشته است .ضریب
جینی در این دوره افزایش یافته است و این افزایش اثرات منفی افزایش هزینه را بدتر کرده است ،به
طوریکه افزایش رفاه مبتنی بر شاخص "سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود  7.0درصد منفی است.
کمیت رفاه مبتنی بر شاخص سن به میزان  33۸27واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص کاهش و 7129
واحد متاثر از افزایش ضریب جینی کاهش یافته و در نتیجه در کل رشد منفی داشته است.
مناطق شهري ،دوره :1400-1401

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  4.۸درصد رشد منفی داشته است .ضریب
جینی در این دوره کاهش یافته است و این کاهش ،اثرات منفی افزایش هزینه را کمتر کرده است ،به
طوریکه افزایش رفاه مبتنی بر شاخص "سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود  3.5درصد منفی است.
کمیت رفاه مبتنی بر شاخص سن به میزان  2۸54۸واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص کاهش و ۸0۸4
واحد متاثر از کاهش ضریب جینی افزایش یافته و در نتیجه در کل رشد منفی داشته است.
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نمودار  2رفاه مبتنی بر شاخص سن را به همراه تغییرات متغیرهای تاثیرگذار بر روی آن ،در مناطق شهری
نشان میدهد.

ماخذ :محاسبات نویسنده گزارش

به همان ترتیبی که در مناطق شهری بررسی شد ،یکبار هم شاخص رفاه اجتماعی سن را در دورههای
موردنظر در مناطق روستایی مرور میکنیم.
مناطق روستايي ،دوره :1395-1400

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  2.6درصد رشد مثبت داشته است .کاهش
ضریب جینی در این دوره رشد حاصله را تحت تاثیر قرار داده به طوریکه افزایش رفاه مبتنی بر شاخص
"سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود  3.4درصد مثبت است .کمیت رفاه مبتنی بر شاخص سن به
میزان  44236واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص افزایش و  13069واحد متاثر از کاهش ضریب جینی
افزایش یافته است و در نتیجه در کل رشد مثبت داشته است.
مناطق روستايي ،دوره :1396-1400

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  4.6درصد رشد مثبت داشته است .کاهش
نابرابری درامد نیز رشد حاصله را اندکی تحت تاثیر قرار داده به طوریکه افزایش رفاه مبتنی بر شاخص
"سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود  4.۸درصد مثبت شده است .کمیت رفاه مبتنی بر شاخص سن
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به میزان  62710واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص و  2046واحد متاثر از کاهش ضریب جینی ،افزایش
یافته است و در نتیجه در کل رشد مثبت داشته است.
مناطق روستايي ،دوره :1397-1400

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  3.7درصد رشد مثبت داشته است .افزایش
ناچیز ضریب جینی در این دوره نتوانسته اثر منفی آن را افزایش دهد ،به طوریکه افزایش رفاه مبتنی بر
شاخص "سن" به طور متوسط ساالنه رشد  3.7درصد مثبت باقی مانده است .کمیت رفاه مبتنی بر شاخص
سن به میزان  37779واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص افزایش و  7۸واحد متاثر از افزایش ضریب جینی
کاهش یافته است و در نتیجه در کل رشد مثبت داشته است.
مناطق روستايي ،دوره :1398-1400

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  0.6درصد رشد منفی داشته است .کاهش
نابرابری درامدی در این دوره رشد حاصله را به صورت مثبتی تحت تاثیر قرار داده به طوریکه افزایش رفاه
مبتنی بر شاخص "سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود  0.2درصد منفی است .کمیت رفاه مبتنی بر
شاخص سن به میزان  4227واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص کاهش و  2۸۸3واحد متاثر از افزایش
ضریب جینی کاهش یافته است و در نتیجه در کل رشد منفی داشته است.
مناطق روستايي ،دوره :1399-1400

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  5.9درصد رشد منفی داشته است .کاهش
ضریب جینی در این دوره توانسته رشد حاصله را اندکی تحت تاثیر قرار دهد به طوریکه کاهش رفاه
مبتنی بر شاخص "سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود  5.۸درصد منفی است .کمیت رفاه مبتنی بر
شاخص سن به میزان  19911واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص کاهش و  205واحد متاثر از افزایش
ضریب جینی کاهش یافته و در نتیجه در کل رشد منفی داشته است.
مناطق روستايي ،دوره :1400-1401

در این دوره متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت  3.9درصد رشد منفی داشته است .کاهش
ضریب جینی در این دوره توانسته رشد حاصله را به مقدار زیادی تحت تاثیر قرار دهد به طوریکه کاهش
رفاه مبتنی بر شاخص "سن" به طور متوسط ساالنه رشدی حدود  2.7درصد منفی است .کمیت رفاه
مبتنی بر شاخص سن به میزان  13336واحد متاثر از رشد هزینه ناخالص کاهش و  4256واحد متاثر از
افزایش ضریب جینی کاهش یافته و در نتیجه در کل رشد منفی داشته است.
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نمودار  3رفاه مبتنی بر شاخص سن را به همراه تغییرات متغیرهای تاثیرگذار بر روی آن ،در مناطق
روستایی نشان میدهد.

ماخذ :محاسبات نویسنده گزارش
 .5نتيجه گيري:

 در مناطق شهری در دوره زمانی  1400-1401شاهد کاهش نابرابری درامدی به دلیل یارانهمعیشتی پرداخت شده به  9دهک اول درامد هستیم .از سوی دیگر به دلیل تورم ناشی از حذف ارز
ترجیحی بر روی برخی کاالها ،کاهش در درامد (هزینه) خانوار به قیمت ثابت نیز رخ داده است که در
نهایت محاسبات گویای کاهش رفاه مبتنی بر شاخص سن در این دوره است .به عبارت دیگر کاهش
نابرابری ناشی از پرداخت نقدی ،نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش
قیمتها را در برخی دهکها (خصوصاً دهک دهم) به طور کامل جبران نماید.
 در مناطق روستایی نیز در دوره زمانی  1400-1401وضعیتی مشابه مناطق شهری مشاهده می-شود .از یک سو شاهد کاهش ضریب جینی به دلیل پرداخت یارانه معیشتی به خانوارها هستیم .از
سوی دیگر به دلیل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بر روی برخی کاالها ،کاهش در درامد (هزینه)
خانوار به قیمت ثابت نیز رخ داده است که در نهایت محاسبات گویای کاهش رفاه مبتنی بر شاخص
سن در این دوره است .به عبارت دیگر کاهش نابرابری ناشی از پرداخت نقدی نتوانسته کاهش قدرت
خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها را در برخی دهکها به طور کامل جبران نماید.
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