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مقدمه

در این نوشتار به اجمال فقر ،تاریخچه مطالعات فقر ،تعریف فقر نسبی و
مطلق ،روشهای تعیین خطر فقر نسبی ومطلق ،و راهکارهای تعیین خط فقر در
ایران ،و پرداخت یارانه به فقرا را بررسی می کنیم .این موضوع از آن جهت
حائز اهمیت است که روشن شدن زوایای این بحث میتواند به سیاستگذاران
در اتخاذ بهترین روش برای حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه ،مخصوصا در
شرایط کنونی ،کمک کند.

فقر مطلق
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تاریخچه مطالعات فقر

قدیمیترین مطالعات در مورد فقر را باید در اندیشههای اسالمی سراغ
گرفت .زیرا در اولین سالهای تشکیل حکومت نبوی صدقات واجب تشریع
شد ،که هر چند نوعی مالیات اسالمی محسوب میشود اما دریافت کننده آن
نه تنها دولت که فقرا نیز بودند .از این رو شناخت فقیر و تعیین مالکهای فقر
از همان ابتدا وارد ادبیات اسالمی گردید .آیات و روایات متعدد و نیز کتب
فقهی موید این مطلب است.
در ادبیات متعارف اقتصادی نیز از همان ابتدا مفهوم فقر مورد توجه
اقتصاددانان بود .اما از اواخر قرن  19مطالعات علمی درباره فقر با تحقیقات
چارلز بوث 1و بنجامین سیبوم راونتری 2آغاز گردید .اگر چه پیش از آن در
سال  1797ادن 3در کتاب خود اطالعات زیادی راجع به وضع بودجه
خانوارها در  100حوزه کلیسایی انجام داده بود ،پیش از وی انگلس 4و میهو

5

نیز اطالعات سودمندی در مورد وضعیت فقرا در مناطق شهری انگلستان تهیه
نموده بودند .اما برای اولین بار بوث ،نتایج تحقیقات مطالعه میدانی در لندن را،
)1 Charles Booth (1840–1916
)2 Benjamin Seebohm Rowntree (1871- 1954
3 Eden
4 Engels
5 Mayhw
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برای اندازهگیری میزان فقر بین سالهای  1892و  ،1897منتشر کرد .چارلز
بوث ،در اوایل قرن بیستم ،ایده خط فقر را مطرح کرد ،مفهومی که توسط
هیئت مدیره مدرسه لندن تایید شد.

1

سپس راونتری ،جامعه شناس بریتانیایی ،خانوادههای ثروتمند یورک 2را
بررسی کرد و خط فقر را حداقل درآمد هفتگی که "برای تامین ضروریات
یک زندگی سالم ضروری است" دانست ،که شامل سوخت و روشنایی،
اجاره ،غذا ،لباس ،لوازم خانگی و شخصی بود .وی ارزانترین قیمت را برای
حداقل مصرف کالری و تعادل غذایی ،براساس دادههای متخصصان تغذیه ،در
نظر گرفت ،به نحوی که موجب بیماری یا کاهش وزن آنها نشود 3.این نتیجه
با یافتههای بوث درباره فقر در لندن مطابقت داشت و بدین ترتیب این دیدگاه،
که فقر مطلق تنها مشکل لندن است و در بقیه انگلیس وجود ندارد ،به چالش
کشیده شد.
در آمریکا هانتر 4در  1904در صدد برآمد تا خط فقر را تعریف نماید .و
این خود موجب تحقیقات دیگری گردید که از آن جمله میتوان مفهوم "رفاه
حداقل" 5را نام برد .در دهه  60مشکل فقر در آمریکا به گونهی نظام یافته
1 Alan Gillie, "The Origin of the Poverty Line", Economic History Review,
XLIX/4 (1996), 726
2 York
3 Rowntree, Benjamin Seebohm (1901). Poverty: A Study in Town Life.
Macmillan and Co. p. 298
4 Hunter
5 Minimume Comfort
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مورد مطالعه قرار گرفت .البته پیش از هانتر نیز دانشمندان دیگری مانند
لمپمن ،1هارینگتون 2و گالبریت 3تحقیقاتی در این زمینه داشتند .در واقع انتشار
این تحقیقات بود که توجه به مسأله فقر را در آمریکا برانگیخت.
برای نخستین بار در آمریکا گزارش شورای مشاوران اقتصادی رئیس
جمهور آمریکا 4در سال  1964خط فقر را  3000دالر در سال تعیین کرد،
که منشأ آن تحقیقات اورشانسکی 5بود .همزمان تحقیقات مشابهی در بسیاری
از کشورهای دیگر نیز انجام گرفت و محققان به مرور عالقهمند به مطالعه
تطبیقی فقر بین کشورها شدند .سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 6از اولین
سازمانهایی بود که مبادرت به چنین مطالعات تطبیقی نمود و پژوهشهای
وسیعتری با گروه مطالعات درآمد لوگزامبورک 7در این زمینه انجام داد.

1 Lampman
2 Harrington
3 Galbrith
4 CEA: Council of Economic Advisers.
5 Orshanskey
6 OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development
7 Luxemburg Income Study
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خط فقر

فقر به معنی عدم دستیابی به حداقل نیازمندیها و توانمندیها برای داشتن
یک زندگی سالم است و ابعاد متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را
در بر میگیرد .میزان و شدت فقر در کشورهای توسعه نیافته به مراتب شدیدتر
است.

1

مطالعه فقر نیازمند تعریف شاخصی است که به آن آستانه فقر ،مرز فقر یا
خط فقر میگویند .خط فقر ،حداقل درآمد (هزینه) است که در یک کشور
خاص کافی فرض میشود 2،به نحوی که با این میزان درآمد شخص میتواند
نیازهای اساسی خود را تأمین نماید ،بنابراین افرادی که از نظر میزان درآمد
پایینتر از آن قرار بگیرند فقیر محسوب شوند .از آنجایی که نیازهای اساسی
بسته به تفاوت زمان ،مکان و جوامع متفاوت است ،خط فقر در هر کشوری
متفاوت خواهد بود و به میزان توسعه ،اقلیم و ارزشهای اجتماعی آن جامعه
بستگی خواهد داشت .به همین دلیل ،مانند تعریف فقر ،تصور عمومی یا علمی
از خط فقر در کشورهای توسعه یافته به مراتب باالتر از کشورهای در حال
توسعه است 13.شاخص فقر میتواند صورتهای متفاوتی را بپذیرد که از
1 World Bank (2001) Building Institutions For Markets. World
Development Report 2002,Washington Dc,Oxford University Press and
World Bank.
2 Ravallion, Martin Poverty freak: A Guide to Concepts and Methods.
Living Standards Measurement Papers, The World Bank, 1992, p. 25
3 Hagenaars, Aldi & van Praag, Bernard A Synthesis of Poverty Line
Definitions. Review of Income and Wealth, 1985
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جملهٔ آنها سه برداشت زیر است:
مصرف یک سبد خاص از کاال
هزینه کل
درآمد کل
روش اول به وسیلهٔ جیمز توبین پیشنهاد شده است .توبین به نیازهای
بیولوژیکی و ضروریاتی اشاره میکند که اگر به مقدار کافی بین افراد توزیع
نشود آنها را زیر خط فقر قرار خواهد داد .ترسیم خط فقر بر اساس حداقل
هزینه یا حداقل درآمد دو برداشت دیگری است که از دیر زمان ،مطرح بوده
است .مطالعاتی که بعد از جنگ جهانی دوم در زمینهٔ فقر در انگلستان
صورت گرفته عمدتاً متکی به آمار بودجه خانوار بوده و از روش هزینه استفاده
شده است .آبل اسمیت 2و تاونزند 3در سال  ۱۹۶۵به عنوان پیشگام مطالعات
بودجهُ خانوار از روش فوق برای تعیین فقر استفاده نمودند.
از میان این سه روش ،روش اول بیشتر مورد نظر بوده و از میان روش دوم و
سوم ،اغلب روش دوم (روش هزینه) ترجیح داده شده است ،زیرا به دست
آوردن آمار واقعی هزینه آسانتر از سنجیدن میزان درآمد است ،چون مردم
معموالً به بیان میزان هزینه زندگیشان بیش از میزان درآمد تمایل دارند.
به دالیل دیگری نیز روش هزینه و درآمد منجر به نتایج متفاوتی میگردد.
1 Hagenaars, Aldi & de Vos, Klaas The Definition and Measurement of
Poverty. Journal of Human Resources, 1988
2 Brian Abel-Smith
3 Peter Townsend
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مثالً امکان دارد افرادی از نظر سطح درآمد زیر خط فقر قرار داشته باشند ،ولی
از طریق قرض نمودن یا فروش بعضی از داراییها سطح رفاه خود را باالتر از
خط فقر قرار دهند .هم چنان که ممکن است گروهی که سطح درآمدی باالتر
از خط فقر را دارا هستند ،به دالیلی چون عادت اجتماعی ،دانش ناقص یا
ناقص بودن بازار قادر به تامین نیازهای خود در سطح مناسب و باالتر از خط
فقر نباشند.
این نکته را نباید از نظر دور داشت که استفاده از روش اول (مصرف یک
سبد خاص از کاال) به یکی از دو روش دیگر نیز وابسته است ،زیرا توانایی و یا
عدم توانایی خانوار برای مصرف سبد خاص از کاال ،اثبات نمیشود مگر از
طریق هزینه کل و یا درآمد کل.

1

تعیین خط فقر معموال با تعیین تمام هزینههای ضروری که بزرگساالن به
طور متوسط در یک سال مصرف میکنند ،انجام میشود 2.هزنیه مسکن
معموال بخش عمده این هزینهها را تشکیل میدهد .عوامل فردی نیز اغلب برای
تعیین خط فقر مورد در نظر گرفته میشوند ،مانند وجود یک سالمند معلول یا
کودک در خانواده یا ازدواج و غیره.

 1جمشید پژویان ،فقر ،خط فقر و کاهش فقر ،مجله برنامه و بودجه ،1375 ،شماره  ،۲ص۲۳-۵.

2 Poverty Lines – Martin Ravallion, in The New Palgrave Dictionary of
Economics, 2nd Edition, London: Palgrave Macmillan
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فقر مطلق

فقر مطلق 1به وضعیت افراد بدون مقایسه بین آنها و جامعه اشاره دارد .فقر
مطلق فقدان منابع کافی برای تامین نیازهای اولیه زندگی است ،به نحوی که در
این شرایط ،زندگی فرد ،در معرض آسیبهای جسمی یا اجتماعی -فرهنگی
باشد .بر اساس اعالمیه سازمان ملل متحد در اجالس جهانی توسعه اجتماعی در
کپنهاگ در سال  ،1995فقر مطلق شرایطی است که موجب محرومیت شدید
از نیازهای اساسی شود ،از جمله:
غذا

آب آشامیدنی سالم

امکانات بهداشت عمومی و فاضالب:

سالمت

مسکن

آموزش و پرورش

اطالعات

دسترسی به خدمات

این محرومیتها تنها به درآمد بستگی نداشته و به دسترسی به خدمات نیز
مرتبط است .دیوید گوردون ،در مقالهای با عنوان "شاخص فقر و گرسنگی"
برای سازمان ملل متحد ،فقر مطلق را به فقدان دو مورد از هشت نیاز اساسی
تعریف میکند.

2

رویکرد نیازهای اساسی یکی از رویکردهای مهم برای اندازه گیری فقر
مطلق در کشورهای در حال توسعه است .این رویکرد توسط سازمان جهانی
1 Absolute poverty
2 "Indicators of Poverty and Hunger" (PDF). Retrieved 14 February 2008.
David Gordon 2005
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کار در کنفرانس اشتغال جهانی در سال  1976معرفی شد .بر این اساس خط
فقر مطلق به حداقل درآمد مورد نیاز برای برآوردن نیازهای اساسی تعریف
میشود.

21

در مقابل منتقدان معتقدند رویکرد نیازهای اساسی فاقد دقت علمی،
مصرفمحور و ضدرشد است .برخی آن را "دستورالعملی برای تداوم عقب
ماندگی اقتصادی" میدانند ،که با خوشخیالی تصور میکند "حذف فقر بسیار
آسان است".

3

خط فقر مطلق

در اکتبر  ،2015بانک جهانی خط فقر جهانی 4را معادل درآمد روزانه
 1.90دالر تعیین کرد .رقم  1.90دالر بر اساس شاخص برابری قدرت خرید

5

در سال  2011در ایاالت متحده محاسبه شده است .اما شاخص جدید رقم
 1.25دالر را بر اساس برابری قدرت خرید در سال  2005جایگزین شاخص
قبلی کرد 6.اکثر محققان بر این باورند که این شاخص جدید ،واقعیت امروز ،به
1 The World Employment Programme at ILO" (PDF). Archived from the
original (PDF) on 19 March 2014.
2 Richard Jolly (October 1976). "The World Employment Conference: The
Enthronement of Basic Needs". Development Policy Review.
3 Dharam Ghai (June 1978). "Basic Needs and its Critics". Institute of
Development Studies.
4 IPL: international poverty line
5 PPP: purchasing power parity
;6 "World Bank Forecasts Global Poverty to Fall Below 10% for First Time
2030".
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ویژه قیمتهای جدید کشورهای در حال توسعه را بهتر منعکس کند.

1

از طرف دیگر چنانچه گفته شد خط فقر مطلق ،مرز درآمدی (هزینه) است
که فرد در پایینتر از آن قادر به تامین نیازهای ضروری خود نیست ،پس
میتوان با تعریف سبدی از کاالها و خدمات ضروری و تعیین قیمت آن در هر
منطقه شاخصی منطقهای برای فقر مطلق بدست آورد.
فقر نسبی

فقر نسبی 2به وضعیت افراد در مقایسه با دیگران اشاره دارد .یک شخص
دچار فقر نسبی است ،اگر درآمدش کمتر از متوسط جامعه باشد ،اما او
هنگامی دچار فقر مطلق است که درآمدش کمتر از خط فقر باشد .به عبارت
دیگر فقر مطلق به فقدان حداقل نیازمندیهای اساسی اشاره دارد و فقر نسبی به
پایینتر بودن نسبی در برخورداری از کاالها.

3

اولین پیشینه استفاده از مفهوم فقر نسبی را نیز میتوان در ادبیات اسالمی
یافت ،آنجا که شریعت مالک استحقاق صدقات را شأن افراد میداند .در
ادبیات کالسیک اقتصاد نیز این مفهوم قدمتی طوالنی دارد .آدام اسمیت در
سال 1776استدالل کرد که فقر ،یعنی ناتوانی در تهیه "نه تنها کاالهای

www.worldbank.org. Retrieved 6 October 2015.
1 Hildegard Lingnau (19 February 2016). "Major breakthrough". D+C,
development&cooperation. Retrieved 27 April 2016.
2 Relative poverty
3 Human development report, 1997, page 16.
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ضروری زندگی ،که هرچیزی که معموال ،نداشتن آن برای افراد آبرومند،
حتی در پایین ترین طبقات ،شایسته نیست" 2 1.جان کنت گالبریت در سال
 1958فقر را اینگونه تعریف میکند" :مردم وقتی فقیر هستند که درآمدشان،
حتی اگر برای بقا مناسب باشد ،به طور قابل مالحظهای از جامعه شان کمتر
باشد" 3.در ایاالت متحده ،جمهوریخواهان در سال  1964در گزارش کمیته
مشترک اقتصادی رئیس جمهور ،مفهوم فقر نسبی را تأیید کردند" :هیچ
تعریف عینی از فقر وجود ندارد  ...تعریف فقر از مکانی به مکان دیگر و زمانی
به زمان دیگر تغییر میکند .در آمریکا همچنان که استانداردهای زندگی باال
میرود ،تصور ما نیز از آنچه زیر استاندارد است باال میرود".

4

در سال  ،1965رز فریدمن معتقد بود که تعریف فقر با استانداردهای
زندگی عمومی تغییر میکند" :کسانی که در سال  1995فقیر محسوب
خواهند شد ،نسبت به بسیاری که در سال  1965فقیر محسوب نمیشوند سطح

1 Adam Smith (1776). An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations
2 Peter Adamson; UNICEF Innocenti Research Centre (2012). Measuring
child poverty: New league tables of child poverty in the world's rich
countries (PDF) (Report). UNICEF Innocenti Research Centre Report
Card. Florence, Italy.
3 Galbraith, J. K. (1958). The Affluent Society. Boston: Houghton Mifflin.
4 Minority [Republican] views, p. 46 in U.S. Congress, Report of the Joint
Economic Committee on the January 1964 Economic Report of the
President with Minority and Additional Views (Report). Washington,
D.C.: US Government Printing Office. January 1964.
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1

."زندگی باالتری خواهند داشت

 و سازمان3 برنامه توسعه سازمان ملل متحد،2 یونیسف،اتحادیه اروپا
 خط فقر نسبی را مالکی برای تعیین نرخ رسمی،همکاری و توسعه اقتصادی
شاخص فقر نسبی برجسته ترین و پرکاربردترین

87654

. .فقر بکار میگیرند

 هزینههای، فقر نسبی9.شاخص بهرهمندی اجتماعی در اتحادیه اروپا است
بهرهمندی اجتماعی و برابری فرصتها را در یک زمان و مکان خاص بهتر

1 Friedman, Rose. D. (1965). Poverty: Definition and Perspective.
American Enterprise Institute for Public Policy Research (Report).
Washington, D.C.
2 UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund.
3 UNDP: United Nations Development Programme.
4 Raphael, Dennis (June 2009). "Poverty, Human Development, and Health
in Canada: Research, Practice, and Advocacy Dilemmas". Canadian
Journal of Nursing Research (CJNR). 41 (2): 7–18.
5 Child poverty in rich nations: Report card no. 6 (Report). Innocenti
Research Centre. 2005.
6 Growing unequal? Income distribution and poverty in OECD countries".
Paris, France: Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD). 2008.
7 Human development report: Capacity development: Empowering people
and institutions (Report). Geneva: United Nations Development Program.
2008.
8" Child Poverty". Ottawa, ON: Conference Board of Canada. 2013.
9 Ive Marx; Karel van den Bosch. "How poverty differs from inequality on
poverty management in an enlarged EU context: Conventional and
alternate approaches" (PDF). Antwerp, Belgium: Centre for Social Policy.
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1

.منعکس میکند

 مشکل،هنگامی که اقتصاد فراتر از یک سطح حداقلی پیشرفت کرده باشد
 از بین بردن تأثیرات فقر در شکل مطلق-چه از منظر هویت فردی یا اجتماعی بلکه هدف برطرف کردن تأثیر تفاوتهایی است که هر روز بین،آن نیست
 مساله فقر در کشورهای، عمال.زندگی فقرا و اطرافیان آنها دیده میشود
 اما برخی نیز معتقدند که فقر نسبی3 2.صنعتی امروزه مشکل فقر نسبی است
» که استفاده از اصطالح «فقر،صرفا یک معیار نابرابری در توزیع درآمد است
 مثال اگر درآمد تمام افراد یک کشور دو برابر.در مورد آن گمراه کننده است
. فقر نسبی کاهش نخواهد یافت،شود

1 Jonathan Bradshaw; Yekaterina Chzhen; Gill Main; Bruno Martorano;
Leonardo Menchini; Chris de Neubourg (January 2012). Relative Income
Poverty among Children in Rich Countries (PDF) (Report). Innocenti
Working Paper. Florence, Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
ISSN 1014-7837
2 Jonathan Bradshaw; Yekaterina Chzhen; Gill Main; Bruno Martorano;
Leonardo Menchini; Chris de Neubourg (January 2012). Relative Income
Poverty among Children in Rich Countries (PDF) (Report). Innocenti
Working Paper. Florence, Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
ISSN 1014-7837
3 A League Table of Child Poverty in Rich Nations (Report). Innocenti
Report Card No.1. Florence, Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
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خط فقر نسبی

روشهای مختلفی برای اندازه گیری خط فقر وجود دارد.
روش  %60میانگین درآمد جامعه
در این روش ،خط فقر نسبی به صورت درصد معینی از میانه یا میانگین
توزیع درآمد (هزینه) جامعه در نظر گرفته میشود و افرادی که درآمد (هزینه)
آنها پایینتر از این آستانه قرار میگیرد فقیر محسوب میشوند .افرادی که زیر
این خط فقر قرار میگیرند فقیر مطلق نیستند؛ بلکه در مقایسه با دیگران فقیر
محسوب میشوند .خط فقری که در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و
اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار میگیرد مبتنی بر سطح درآمدی در حد 60
درصد درآمد متوسط خانوارهاست 1.از جمله مزایای این روش کم هزینه بودن
تعیین آن است .همچنین با توجه به سطح اقتصادی کشورهای مختلف تغییر
میکند .اما از طرفی این شاخص میتواند گمراه کننده باشد و به قولی تنها
یک شاخص توزیع درآمد است نه فقر .مثال چنانچه در مدت زمان کوتاهی
درآمد تمام افراد در یک کشور دوبرابر شود ،این شاخص نیز دو برابر شده و
تعداد فقرا را دو برابر محاسبه می کند.

1 Michael Blastland (31 July 2009). "Just what is poor?". BBC NEWS.
Retrieved 25 September 2008.
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روش خط فقر ذهنی ))SPL

روش دیگر روش خط فقر ذهنی 1است .در این روش از افراد سواالتی
درباره کمترین مقدار درآمد الزم برای رفع نیاز یک خانواده  ۴نفره در یک
جامعه خاص پرسیده میشود .به این سواالت ،پرسشهای حداقل درآمد 2گفته
میشود .این کار با دو روش پاتریک و جودهارت انجام میشود .کیل پاتریک
برای اندازه گیری خط فقر ،متوسط پاسخها را در نظر میگیرد .اما در روش
جودهارت و دیگران 3استدالل میشود که با افزایش درآمد افراد ،حداقل
درآمد بیان شده نیز افزایش مییابد .زیرا مردم ثروتمند نسبت به فقرا تقاضای
رفاه باالتری دارند .در این صورت پاسخ دهندگان سه دسته میشوند؛ آنها که
در آمدشان با کفایت برابر ،کمتر و یا بیشتر است .نظر افرادی که در آمدشان
مساوی کفایت بیان شده ،به عنوان معیار قرار میگیرد.

4

1 SPL: Subjective Poverty Line
2 MIQ: Minimum Income Question

3 Goodhart, T., Victor, H. and K. Arie (1977), “The Poverty Line”, The
Journal of Human Recourses, Vol. 12, No. 4, pp. 520-530.
 4یداهلل دادگر ،سهیال پروین ،حسین عباسی نژاد ،مجتبی باقری ،اندازه گیرری خرط کیایرر شررعی و
بررسی تاثیر شئون بر مقدار آن (مطالعه موردی استان قم) ،فصرلاامه پژوهشهرای اقتصرادی ایرران،

سال شانزدهم ،شماره  ،49زمستان  ،1390ص33-1
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در نمودار محور افقی ،در آمد واقعی افراد و محور عمودی ،درآمد
حداقلی است که افراد در پرسشنامه بیان کرده اند .خطی که دارای شیب مثبت
و عرض از مبدأ است ،از رابطه درآمد حداقل و درآمد واقعی بیان شده در
پرسشنامه ها ،برآورد شده است .نقطه تالقی خط بدست آمده با خط  ۴۵درجه،
بیانگر تساوی درآمد واقعی و حداقل درآمد (حد کفاف یا خط فقر) است.
برآورد این شاخص بر خالف شاخص اول پرهزینه تر است ،اما اشکال
شاخص قبلی ،که صرفا یک شاخص پراکندگی توزیع درآمد بود را نداشته و
فقر نسبی را بهتر نمایان می سازد.

20
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تله فقر

تله فقر سازوکاری است که فرار از فقر را برای فقرا بسیار دشوار میکند.
تله فقر زمانی ایجاد میشود که دستیابی به مقدار معینی از سرمایه به منظور
کسب درآمد کافی برای فرار از فقر ،برای فقرا بسیار دشوار باشد .منظور از
سرمایه در اینجا اعم از سرمایه مادی ،انسانی و  ...است .هنگامی که افراد در
کسب شکلهای مختلف سرمایه دچار مشکل شوند ،و بدست آوردن آن نیز
برای آنها بسیار سخت باشد ،یک چرخه فزاینده فقر ایجاد میشود.
بنابراین فقر میتواند به دلیل عملکرد ضعیف بخش عمومی از جمله در
آموزش ،خدمات بهداشت و سالمت ،ارتباطات ،زیرساختهای اقتصادی و ...
تشدید شود .متاسفانه در سالهای اخیر ،در برخی از این موارد کشور مانند
آموزش ضعیفتر شده و دولت سهم کمتری از اینگونه سرمایه گذاریها را
متقبل میشود .در نتیجه بار این هزینهها بیشتر به دوش خانوار میافتد و
خانوادههای فقیر به دلیل عدم توانایی در دام فقر گرفتار میشوند .از جمله
مهمترین این موارد میتوان بر آموزش و بهداشت تاکید بیشتری کرد.
به همین دلیل از راهکارهای اساسی رفع فقر مطلق و نسبی در جامعه،
سرمایهگذاری دولت در خدمات عمومی از جمله بهداشت و آموزش است.
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تعیین خط فقر در ایران

برای تعیین خط فقر در ایران نیز میتوان از روشهای ذکر شده بهره
جست:
تعیین خط فقر مطلق مطابق خط فقر جهانی

با توجه به اینکه بانک جهانی خط فقر جهانی را درآمد روزانه  1.25دالر
بر اساس برابری قدرت خرید سال  2005تعریف کرده است میتوان این رقم
را به معادل ریالی آن تبدیل کرد.
خط فقر به ریال در سال 1.25 = 97دالر (  xشاخص قیمت سال
/2018شاخص قیمت سال ) x 2005نرخ دالر بر اساس برابری قدرت خرید
در سال 97
شاخص قیمت امریکا در سال 89 =2005
شاخص قیمت امریکا در سال 114 =2018

1

معادل دالری  1.25در سال  1.6 =2018دالر
نرخ دالر بر اساس شاخص برابری قدرت خرید =  10600ریال

2

معادل ریالی  1.568دالر بر اساس برابری قدرت خرید در سال =1397
 17000ریال درآمد روزانه و حدود 50هزار تومان درآمد ماهیانه.

1
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL?end=2017&locations
=US&start=2005
https://www.quandl.com/data/ODA/IRN_PPPEX-Islamic-Republic-ofIran-Implied-PPP-Conversion-Rate-LCU-per-USD

2
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چنانچه مالک خط فقر بین المللی را رقم  1.9دالر در سال  2011قرار
دهیم ،خط فقر مطلق در ایران معادل درآمد روزانه  2230تومان و درآمد
ماهیانه  67هزار تومان خواهد بود.
از جمله مزایای این روش بی هزینه بودن تعیین خط فقر مطلق است .اما باید
توجه داشت این خطر فقر بین المللی است و ممکن است با شرایط ایران کامال
سازگار نباشد.
تعیین خط فقر مطلق با سبد نیازهای ضروری در ایران

روش دوم برای تعیین خط فقر مطلق تعیین سبدی از کاالها و خدمات
ضروری یک شخص و تبدیل آن بر اساس شاخصهای قیمتی است .مثال برای
تعیین نیاز افراد به انرژی غذایی ،متخصصان تغذیه نیاز به انرژی افراد مختلف را
در حالت استراحت و انجام فعالیتهای مختلف برآورد کرده اند .این نیاز از
سوی سازمان بهداشت جهانی 1حداقل  2000کیلو کالری در روز تعیین شده
است .در ایران دفتر بهبود تغذیه وزارت بداشت سبد مطلوب غذایی گروههای
سنی مختلف را بر اساس مواد غذایی متداول در کشور اعالم کرده است .پس
از مشخص شدن سبد غذایی مطلوب الزم است که ارزش پولی این سبد بر
طبق قیمتهای رایج تخمین زده میشود.

2

طبق همین روش میتوان سبدی حداقلی از کاالها و خدمات ضروری از

1 WHO: World Health Organization

 2فقر در ایران طی سالهای  ،1383-1368حسین راغیر ،زهرا ابراهیمی ،فصلاامه علمی پژوهشی رفاه
اجتماعی،سال ششم ،شماره 24
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جمله غذا ،حاملهای انرژی ،بهداشت و سالمت ،مسکن ،آموزش ،ارتباطات و
 ...را متناسب با نیازها و شرایط فرهنگی و اقلیمی ایران تشکیل داد و معادل
ریالی آن را به عنوان خط فقر مطلق اعالم کرد .این شاخص میبایست هر سال
توسط سازمان آمار به روز شود.
تعیین خط فقر نسبی بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا

طبق این روش  60درصد میانگین درآمد افراد در کل کشور به عنوان خط
فقر نسبی در نظر گرفته میشود .طبق گزارش سازمان آمار در سال  96متوسط
درآمد ماهانه خانوارهای کل کشور اعم از مناطق روستایی و شهری معادل
27میلیون ریال بوده است .با توجه به اینکه طبق سرشماری سال  95بُعد خانوار
در ایران معادل  3.3نفر بوده است ،متوسط درآمد سرانه  8184هزار ریال و
خط فقر نسبی سرانه ،معادل  60درصد متوسط درآمد سرانه ،یعنی  4910هزار
ریال خواهد بود .بر اساس اعالم بانک مرکزی و با در نظر گرفتن تورم 24
درصد ،این رقم برای سال  97برابر  6100هزار ریال است.
روش خط فقر ذهنی ))SPL

دادگر و دیگران با استفاده از روش خط فقر ذهنی ،برای تعیین حد کفاف
یا خط فقر در استان قم در سال  1387به نتایج زیر دست یافتند .ما در اینجا با
استفاده از محاسبه گر تورم بانک مرکزی ایران ،معادل تقریبی نتایج در سال
 97را به دست آوردیم .البته نتایج دقیقتر نیاز به انجام مجدد پژوهشی مشابه
دارد.
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خط فقر از روش جودهارت برای خانوارهای  4 ،1و  8نفره بدین ترتیب
است:
خط فقر سرانه (تومان)

بُعد خانوار
1
4
8

سال 87

سال 97

35694
3
1
12368
7

سال 87

183600
0

14489

خط فقر خانوار (تومان)
35694
3

746000
636000

سال 97
183600
0

57956
6

298200
0

98949
6

509200
0

خط فقر سرانه بر اساس روش پاتریک در هر بُعدی از خانوار برابر
 144197تومان (معادل  742000تومان در سال  )97است .این تفاوت به
دلیل لحاظ صرفههای نسبت به مقیاس در روش جودهارت و عدم لحاظ آن در
روش پاتریک است.

1

نکته قابل توجه نزدیک بودن خط فقر نسبی سرانه ،در سه روش استاندارد
اتحادیه اروپا ،روش جودهارت در خانوار  4نفره و روش پاتریک و حدود 6
تا  7میلیون ریال است.
از جمله محاسن این روش تطابق کامل با شرایط کشور و نیز در نظر گرفتن
اثر بُعد خانوار در صرفه نسبت به مقیاس در هزنیهها است .زیرا برخی از هزینهها

 1یداهلل دادگر ،سهیال پروین ،حسین عباسی نژاد ،مجتبی باقری ،اندازه گیرری خرط کیایرر شررعی و
بررسی تاثیر شئون بر مقدار آن (مطالعه موردی استان قم) ،فصرلاامه پژوهشهرای اقتصرادی ایرران،

سال شانزدهم ،شماره  ،49زمستان  ،1390ص33-1
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25

در یک خانوار به صورت مشترک انجام میگیرد که موجب می شود هزینه
یک خانوار  4نفره کمتر از  4برابر هزینه یک خانوار یک نفره باشد .بنابراین به
صورت عادالنهتری خط فقر را بر اساس تعداد افراد خانوار و شرایط تعیین می
کند.
تخصیص یارانه بر اساس خط فقر مطلق و نسبی

از جمله مولفههای مهم در توزیع یارانه عادالنه بودن آن است .بر این اساس
به نظر میرسد که روش خط فقر ذهنی با در نظر گرفتن بعد خانوار و درآمد
سرانه ،به این هدف نزدیکتر است .از طرف دیگر توزیع یارانه باید به نحوی
باشد که مشوق فقر نباشد .بنابراین جبران تنها درصدی از فاصله درآمد خانوار
با خط فقر مربوط به خود (مثال  25درصد) ،انگیزه افراد برای کسب درآمد
بیشتر را از بین نخواهد برد .اما این امر در مورد خط فقر مطلق صادق نیست،
زیرا بر اساس آنچه در مورد این گونه فقر بیان شد ،میبایست کل فاصله
درآمد فرد ،تا خط فقر مطلق جبران شود .نمودار زیر روش توزیع یارانه را بر
اساس موارد باال نشان میدهد.

26
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بنابراین طبق این روش یک مبلغ قطعی به عنوان یارانه به تمام خانوادهها
تعلق نمیگیرد .بلکه چنانچه خانوار زیر خط فقر نسبی قرار گرفته باشد
درصدی از فاصله درآمد وی با حد کفاف (خط فقر نسبی) جبران خواهد شد
و چنانچه پس از این جبران نیز همچنان زیر خط فقر مطلق قرار گیرد ،یارانهای
معادل فاصله درآمد وی تا خط فقر مطلق به وی پرداخت میشود.
در نتیجه از الزامات پرداخت یارانه در این روش مشخص شدن درآمد هر
خانوار به صورت دقیق است .این امر می تواند از طریق ارائه اظهارنامه مالیاتی
توسط خانوارهای متقاضی یارانه صورت گیرد .بنابراین سازمان امور مالیاتی
متولی پرداخت یارانه نیز خواهد بود ،زیرا مطابق اصول اقتصادی یارانه چیزی
جز مالیات منفی نیست .همچنین نهادهای پولی و مالی از جمله بانکها ،بورس و
 ...و دیگر نهادهای متولی حمایت از اقشار آسیب پذیر مانند کمیته امداد امام
خمینی ره ،سازمان بهزیستی ،بنیاد شهید و  ...نیز باید ملزم به ارائه اطالعات
خود به این سازمان باشند ،تا با تکمیل بانک اطالعاتِ سازمان امور مالیاتی،
عدالت و دقت در تخصیص یارانه به نیازمندان به نحو دقیقتری صورت گیرد.
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سبد کاال یا یارانه نقدی

حمایت از فقرا می تواند به دو صورت نقدی و کاالیی صورت پذیرد .البته
کمتر اقتصاددانی موافق ارائه کمک به صورت کاالیی است ،اما در صف
سیاستگذاران این روش به نسبت حامیان بیشتری دارد .در ادامه به معایب و
مزایای هر روش اشاره می کنیم:

• توزیع کاالهای اساسی موجب ایجاد رانت برای دستگاههای اجرایی
در انتخاب سبد کاال و یا برندهای خاص می شود .این مسئله از
مهمترین دالیل حمایت سیاستگذاران از سبدکاال است .درحالی که
در یارانه نقدی چنین رانتی وجود ندارد.

• ارائه "سرپناه شبانه عمومی و یک وعده غذای گرم" روش دیگری از
کمک غیر نقدی است که در برخی کشورها از جمله کشورهای
صنعتی به کار گرفته می شود .تنها دلیل حمایت از این روش ،ارائه
آن به نیازمندان واقعی بدون نیاز به کسب اطالعات است .البته با توجه
به تقریبا صفر بودن بی خانمان در ایران این روش کاربردی ندارد.

• همواره معادل نقدی یک سبد کاال مطلوبیت و رفاه باالتری را برای
دریافت کننده به همراه دارد .زیرا با امکان وجود هزاران یا حتی
میلیونها ترکیب سبد کاال که افراد با دریافت نقدی قادر به تهیه آن
هستند ،سبد کاالی تعیین شده توسط دولت احتماال بهترین گزینه
برای معدودی از میلیون ها خانوار نیازمند خواهد بود.

• در روش سبد کاال منابع فراوانی صرف توزیع کاال می شود ،که این
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منابع مطلوبیتی برای خانوار ایجاد نمی کند .در واقع این منابع هرچند
به عنوان هزینه حمایت از نیازمندان محسوب می شود ولی به دست
آنها نمی رسد و هدر رفته محسوب می شود .در حالی که در یارانه
نقدی این مساله وجود ندارد.
• همچنین در صورت انتخاب روش نقدی می بایست توجه داشته باشیم
که ،کوپن الکترونیک نیز دارای معایبی است .زیرا این روش نیز افراد
را در انتخاب فروشگاه مورد نظر خود و به تبع برندهای در دسترس
دچار محدودیت کرده و در نهایت بهرهوری ایشان از منابع اختصاص
داده شده را کاهش می دهد .البته همانطور که در بند اول گذشت
اینگونه تصمیمات در دستگاههای سیاستگذار به دلیل رانت ایجاد
شده برای دستگاههای اجرایی است ،و معموال سیاستگذاران به همین
دلیل از آن حمایت می کنند .در حالی که یارانه نقدیِ بدون
محدودیت ،این رانت را از بین می برد.

29

فقر مطلق

منابع

 اندازه گیری، مجتبی باقری، حسین عباسی نژاد، سهیال پروین،داهلل دادگر
خط کفایت شرعی و بررسی تاثیر شئون بر مقدار آن (مطالعه موردی استان
 زمستان،49  شماره، سال شانزدهم، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،)قم
،1390
، مجله برنامه و بودجه، خط فقر و کاهش فقر، فقر، جمشید پژویان.1
۲۳-۵. ص،۲  شماره،1375
 زهرا، حسین راغفر،1383-1368 فقر در ایران طی سالهای

1

.2

 شماره،سال ششم، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،ابراهیمی
24
3. Child Poverty". Ottawa, ON: Conference Board of
Canada. 2013.
4. "Indicators of Poverty and Hunger" (PDF). Retrieved 14
February 2008. David Gordon 2005
5. "World Bank Forecasts Global Poverty to Fall Below 10%
for First Time; Major Hurdles Remain in Goal to End
Poverty by 2030". www.worldbank.org. Retrieved 6
October 2015.
6. A League Table of Child Poverty in Rich Nations
(Report). Innocenti Report Card No.1. Florence, Italy:
UNICEF Innocenti Research Centre.
7. Adam Smith (1776). An Inquiry Into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations
8. Alan Gillie, "The Origin of the Poverty Line", Economic
History Review, XLIX/4 (1996), 726

مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی

30

9. Child poverty in rich nations: Report card no. 6 (Report).
Innocenti Research Centre. 2005.
10. Dharam Ghai (June 1978). "Basic Needs and its Critics".
Institute of Development Studies.
11. Friedman, Rose. D. (1965). Poverty: Definition and
Perspective. American Enterprise Institute for Public
Policy Research (Report). Washington, D.C.
12. Galbraith, J. K. (1958). The Affluent Society. Boston:
Houghton Mifflin.
13. Goodhart, T., Victor, H. and K. Arie (1977), “The Poverty
Line”, The Journal of Human Recourses, Vol. 12, No. 4,
pp. 520-530.
14. Growing unequal? Income distribution and poverty in
OECD countries". Paris, France: Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD). 2008.
15. Hagenaars, Aldi & de Vos, Klaas The Definition and
Measurement of Poverty. Journal of Human Resources,
1988
16. Hildegard Lingnau (19 February 2016). "Major
breakthrough".
D+C,
development&cooperation.
Retrieved 27 April 2016.
17. Human development report: Capacity development:
Empowering people and institutions (Report). Geneva:
United Nations Development Program. 2008.
18. Ive Marx; Karel van den Bosch. "How poverty differs
from inequality on poverty management in an enlarged
EU context: Conventional and alternate approaches"
(PDF). Antwerp, Belgium: Centre for Social Policy.
19. Jonathan Bradshaw; Yekaterina Chzhen; Gill Main; Bruno
Martorano; Leonardo Menchini; Chris de Neubourg
(January 2012). Relative Income Poverty among Children
in Rich Countries (PDF) (Report). Innocenti Working

31

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

فقر مطلق

Paper. Florence, Italy: UNICEF Innocenti Research
Centre. ISSN 1014Michael Blastland (31 July 2009). "Just what is poor?".
BBC NEWS. Retrieved 25 September 2008.
Minority [Republican] views, p. 46 in U.S. Congress,
Report of the Joint Economic Committee on the January
1964 Economic Report of the President with Minority and
Additional Views (Report). Washington, D.C.: US
Government Printing Office. January 1964.
Peter Adamson; UNICEF Innocenti Research Centre
(2012). Measuring child poverty: New league tables of
child poverty in the world's rich countries (PDF) (Report).
UNICEF Innocenti Research Centre Report Card.
Florence, Italy.
Poverty Lines – Martin Ravallion, in The New Palgrave
Dictionary of Economics, 2nd Edition, London: Palgrave
Macmillan
Raphael, Dennis (June 2009). "Poverty, Human
Development, and Health in Canada: Research, Practice,
and Advocacy Dilemmas". Canadian Journal of Nursing
Research (CJNR). 41 (2): 7–18.
Ravallion, Martin Poverty freak: A Guide to Concepts and
Methods. Living Standards Measurement Papers, The
World Bank, 1992, p. 25
Richard Jolly (October 1976). "The World Employment
Conference: The Enthronement of Basic Needs".
Development Policy Review.
Rowntree, Benjamin Seebohm (1901). Poverty: A Study
in Town Life. Macmillan and Co. p. 298
The World Employment Programme at ILO" (PDF).
Archived from the original (PDF) on 19 March 2014.
UNICEF: United Nations International Children's
Emergency Fund.
World Bank (2001) Building Institutions For Markets.
World Development Report 2002,Washington Dc,Oxford

32

مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی

University Press and World Bank.
31. York

