فقــر پرونـــده
توزيع جغرافيايي فقر

ابزاري براي هدفمندسازي یارانهها
چكيده :پرداخت يارانه توس��ط دولت به گروههاي
خاص اجتماعي همواره از س��وي دولتها به عنوان
اب��زاري براي تعديل نابراب��ري اقتصادي و كمك به
گروهه��اي كمدرآمد به كار گرفته میش��ود .توزيع
ياران��ه نيازمند نظامي منس��جم و هدفمند اس��ت
كه ضمن تامين اه��داف حمايتي دولت ،مانعي در
داود سوري
مقابل كاركرد صحيح سيستم اقتصادي ايجاد نكند.
استاديار دانشكده مديريت و
هدفمندسازي يارانهها بر مبناي محل سكونت خانوار
اقتصاد دانشگاه صنـعتي شـريف
كه از آن تحت عنوان هدفمندسازي جغرافيايي ياد
میش��ود ،يكي از روشهاي موثر انتقال يارانه به خانوارهاي فقير اس��ت .اين مطالعه پس از بررسي
روشهاي هدفمندس��ازي يارانهها ،به تهيه نقشه فقر ايران در سطح شهرستان به عنوان مهمترين
راهنما در هدفمندس��ازي جغرافيايي میپردازد .براي تهيه نقشه فقر كشور از اطالعات سرشماري
و نمونهگيري هزينه درآمد خانوار و روش آماري «برآورد ناحيههاي كوچك» استفاده شده است.
 -1مقدمه
سیاستگذاران اقتصادی همواره بهدنبال روشها و برنامههایی هستند که بتوانند از گسترش فقر
جلوگیری کنند و يا فقر موجود را کاهش دهند .به طور كلي میتوان اين سياستها را در دو گروه
روشهاي مبتني بر توانمندسازي فقرا و سياستهاي مبتني بر پرداخت مستقيم يارانه تقسيم كرد.
هدف از توانمندسازي فقرا فراهم آوردن شرايطي است كه فقرا بتوانند با تكيه بر تواناییهاي خويش
از فقر خارج شوند .سياستهاي كالن اقتصادي اشتغالزا و سرمايهگذاري در آموزش و يا بهداشت
خانوارهاي فقير در زمره اين سياستها هستند .اما سياستهاي توانمندسازي همواره و براي تمامی
گروههای فقير مناس��ب نيستند و ميبايست با سياستهاي حمايتي ديگري نيز همراه بشوند .به
عبارت ديگر نمیتوان انتظار داشت بخشي از گروههاي فقير مانند از كارافتادگان و افراد مسن توان
مش��اركت در چرخه اقتصادي و كس��ب درآمد را داشته باش��ند .از اين رو میبايست اين گروهها را
مستقيماً و با پرداخت يارانه حمايت كرد .از سوي ديگر اثربخشي سياستهاي يارانهاي بسيار سریعتر
است و از اینرو دولتها تمايل بيشتري نسبت به استفاده از اين سياستها دارند .اما مشکل اساسی
که با آن روبهرو هس��تند ،محدود بودن منابع مالی است .از اين رو میبايست از روشهایی استفاده
منابع در دسترس به عمل
کنند که هزینههای اجرایی کمتری داشته تا بتوانند بیشترین استفاده را از ِ
آورند .یکی از این روشها هدفمند کردن یارانهها بهس��وی فقیران است .هدفمند کردن یارانهها از
جمل ه سیاستهایی است که همواره در ضرورت اجرای آ ن اتفاق نظر وجود دارد ،اما چگونگی اجرای
آن منشاء اختالف نظر است .چگونگی انتخاب جامع ه هدف ،اولین مسالهای است که پس از پذيرش
اعطای يارانه ،مطرح میشود .برای حل این مساله ،روشهای متعددی در نوشتگان نظری و تجربی
فقر مطرح شده است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز از دیرباز ،ناگزیر از انتخاب یک روش یا
ترکیبی از این روشها بودهاند .در این مطالعه ،پس از بررسی مزایا و معایب روشهای معمول هدفمند
كردن يارانهها ،نشان داده میشود که هدفمندسازی بر مبنای منطق ه جغرافیایی محل سکونت خانوار،
میتواند تاثیر بیشتری بر کاهش فقر داشته باشد.
از آنجا که فقر و نابرابری ،پدیدهای نامتجانس در مناطق جغرافیایی است ،طبیعی به نظر میرسد
که مکان قرار گرفتن فقیران ،حاوی اطالعاتی باش��د که بتواند در امر هدفمندس��ازی یارانهها مورد
استفاده قرار بگیرد .در روش هدفمندسازی جغرافیایی ،با شناسایی مناطق فقیرنشین ،منافع و مزایای
برنامههای کاهش فقر به سمت آن مناطق سوق داده میشود و سعی بر این است که نابرابریهای
بین منطقهای از بین برود .در کشور ما نیز با توجه به نابرابریهای منطقهای ،بهکارگیری چنین روشی
میتواند نقش قابل مالحظهای در از بین بردن این نابرابریها و در نتیجه کاهش فقر در سطح کشور
داش��ته باش��د .برای اعمال این روش ،نخست باید نقش ه فقر 1کشور را به دست آورد و تصویر دقیق
و واضحی از نابرابریها را به سیاس��تگذاران ارائه کرد .عالوه بر این ،نقش ه فقر میتواند نابرابریهای
درونمنطقهای را نیز به تصویر بکشد .گستره جغرافیایی این نقشه ،بستگی به دادههای موجود در
کشور دارد؛ بهگونهای که هرچه مناطق جغرافیایی کوچکتر شوند ،اطالعات دقیقتری در مورد فقر
میتوان به دست آورد.
هرچند مفهوم این روش س��اده اس��ت ،اما در عمل با موانعی روبهروست که تاکنون ،استفاده از
آن را با مشکل مواجه کرده است .عمدهترین مانع در بهکارگیری این روش ،فقدان اطالعات آماری
است؛ چرا که شاخصهای فقر و نابرابری ،عموماً بر مبنای درآمد یا هزین ه خانوار تعریف میشوند و
این اطالعات ،فقط از طرحهای نمونهگیری هزینه و درآمد خانوارها به دست میآیند که به تنهایی
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نمیتوانند منعکسکننده وضعیت هم ه مناطق جغرافیایی کشور باشند؛ زیرا بسیاری از مناطق ،یا
نمایندهای در نمونه ندارند ،یا دارای تعداد محدودی نمایندهاند .از سوی دیگر ،گسترش دامن ه مناطق
جغرافیایی به استان یا مناطق بزرگتر نیز از كارایی نقشههاي فقر میکاهد .اخیرا ً روشهای آماری
الزم برای تعمیم نتایج نمونه به سرشماری و تلفیق این دو منبع اطالعاتی فراهم شده است و به کمک
روشهای اقتصادسنجی ،خطای اندازهگیری فقر در مناطق كوچك جغرافيايي کاهش مییابند .این
مطالعه قصد دارد با بهکارگیری روشهای جدید آماری و نوشتگان رو به گسترش جغرافیای فقر ،به
تهی ه نقش ه فقر ایران بپردازد .در مرسومترین این روشها ،از ترکیب دادههای نمونهگیری که حاوی
درآمد و هزینههای مصرفی خانوار اس��ت و دادههای سرشماری که اطالعات مربوط به ويژگيهاي
اقتصادی اجتماعي هم ه خانوارهای کشور را دربر دارد ،استفاده میشود .در این مطالعه ،از دادههای
نمونهگیری از هزینه و درآمد خانوارهای سال  1386و دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن
سال  1385استفاده شده است .در ادامه به ترتيب ابتدا ،مباني نظري و نوشتگان فقر ،هدفمند کردن
یارانهها ،و نقش ه فقر مورد بررسی قرار میگیرد .در اين بخش پس از تعريف فقر و معرفي شاخصهاي
فقر ،روشهاي هدفمندسازي يارانهها به پنج طبقه تقسيم شده و مزايا و معايب هر يك توضيح داده
میش��ود .در اين بخش بحث میشود كه هدفمندسازي جغرافيایی نسبت به ساير روشها سادهتر
و كاراتر است و موجب تغيير رفتار اقتصادي خانوارها نميشود .در ادامه ادبيات نقشه فقر به عنوان
مهمترين ابزار هدفمندسازي جغرافيایی مورد بررسي قرار میگيرد و روش برآورد ناحيههاي كوچك
توضيح داده میشود .بررسي اطالعات آماري مورد استفاده در برآورد نقشه فقر ايران و برآورد خط
فقر بخشهاي بعدي اين نوشتار را تشكيل میدهند .در انتها نقشه فقر كشور در سطح شهرستان ارائه
میشود و نتايج آن مورد بحث قرار میگيرد.
 -2مروری بر مباني نظري و نوشتگان موضوع
در اين بخش نوش��تگان موضوع در قالب سه زيربخش مورد بررسي قرار میگيرد .ابتدا مروري
اجمالي بر مفاهيم مورد استفاده در اندازهگيري و سنجش فقر عرضه ميشود .زيربخش دوم به ادبيات
هدفمندسازي يارانهها اختصاص يافته است .در اين زيربخش سعي میشود مزايا و معايب هر يك
از روشهاي هدفمندسازي يارانهها مورد بررسي قرار گيرد .زيربخش انتهایی نيز به روشهاي تهيه
نقشه فقر اختصاص يافته است.
 -1-2فقر

فقير كسي است كه از حداقل رفاه استاندارد جامعه محروم است .از اینرو برای اندازهگیری فقر،
نخست باید ابزاري براي اندازهگيري رفاه 2تعریف شود .روش غالب برای اندازهگيري رفاه استفاده از
درآمد یا هزینههای مصرفی است ،ولی با توجه به دالیل ذیل ،به نظر میرسد استفاده از هزینههای
مصرفی ،گزین ه بهتری باشد.
الف -درآمد فقط یکی از الزمههای مصرف است؛ در حقیقت ،مصرف بهطور واقعیتری سطح رفاه
را منعکس میکند.
ب -خانوارها معموالً درآمد خود را به دقت اعالم نمیکنند؛ در حالی که از حاصل جمع پولی مصرف
کااله��ای مختلف خانوار ،میت��وان به تقریب خوبی از درآمد واقعی خانوار رس��ید .عالوه بر این در
مناطق روستایی ،خانوارها از محل تولید خود نیز مصرف میکنند یا مبادل ه کاالبهکاال انجام میدهند
و این مساله در درآمد فرد منعکس نمیشود .البته برآورد کردن مصرف و مقدار پولی هم ه کاالهای
مصرفی خانوار نیز دشوار است؛ اما در صورت برآورد مناسب ،مصرف ،شاخص رفاه بهتری نسبت به
درآمد است.
پ -مصرف ،دارای نوس��انات کمتری نسبت به درآمد است .بهعنوان مثال ،افرادی مانند کشاورزان
در مناطق روس��تایی ،در هم ه فصول سال درآمد ندارند؛ اما برای گذران زندگی ،همیشه مجبور به
مصرفهستند.
پس از انتخاب واحد اندازهگيري رفاه ،باید س��طحی از رفاه را بهعنوان خط فقر در نظر گرفت،
بهگونهای که افرادي كه كمتر از آن رفاه دارند ،فقیر محسوب شوند و سایر افراد نیز غیرفقیر به حساب
آیند .بهطور کلی ،دو نوع خط فقر در نوشتگان موضوع مطرح میشود.
 خط فقر نس��بی :این خط فقر ،نس��بت به توزیع شاخص رفاه در منطق ه مورد بررسی تعريفمیشود .خط فقر نسبی ،یا بهصورت درصد معینی از میانه یا متوسط درآمد (معموالً  ۲۵درصد یا
 ۵۰درصد آن) تعریف میشود.
 خط فقر مطلق :این خط فقر ،معادل ارزش پولی سبد کاالهای ضروری خانوار است .این کاالهامیتوانند شامل غذا ،بهداشت ،مسکن و ...باشند .در مفهوم فقر مطلق ،احتیاجات اولیه نقش اساسی
را ایفا میکنند .در این رویکرد ،فرد یا خانواری فقیر محسوب میشود که درآمد کافی برای برطرف
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ساختن نیازهای اولیهاش نداشته باشد .بنابراین ،برای محاسب ه خط فقر مطلق ،ابتدا الزم است نیازهای
اولی ه خانوار تعیین شوند .اگر نیازهای اولیه به نیازهای فیزیولوژیکی محدود شود ،باید مجموعهای از
کاالهای اساسی ،شامل مواد غذایی و غیرغذایی را که برای تامین نیازهای اولیه و ادام ه حیات افراد
ضرورت دارند ،تعیین و سپس درآمد الزم برای خرید این مجموعه به قیمتهای رایج را محاسبه کرد.
پس از آنکه واحد اندازهگيري رفاه ( )yو خط فقر ( )zتعیین شدند ،به کمک آنها شاخصهای
فقر س��اخته میش��وند و از آنها به منظور مقایس ه فقر بین مناطق مختلف استفاده میشود .از بین
شاخصهای فقر ،سه شاخص بیش از سایر شاخصها مورد استفاده قرار میگیرند .شاخص سرشمار
فقر ( P ) 3معرف نسبت افرادی از جامعه است که مصرف یا درآمدشان زیر خط فقر است .به عبارت
دیگر ،این شاخص ،نشاندهنده نسبت افرادی از جامعه است که قادر به تامین نیازهای اساسی خود
نیستند .اگر تعداد خانوارهای زیر خط فقر با  qنمایش داده شود ،رایجترین و ابتداییترین شاخص
فقر بهنام «نسبت سرشمار» بهصورت زیر تعريف میشود:
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شاخص شکاف فقر ( P1 ) 4فاصل ه خانوارها از خط فقر را اندازهگیری میکند .به عبارت دیگر،
این شاخص ،مبلغی را نشان میدهد که اگر در اختیار خانوارهای فقیر قرار گیرد ،از فقر خارج خواهند
شد .متوسط شکاف فقر برای مجموع خانوارهای فقیر بهصورت زیر نشان داده میشود:
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شاخص شدت فقر ( P2 ) 5نهتنها فاصل ه فقیران از خط فقر را اندازهگیری میکند ،بلکه نابرابری
بین آنها را نیز در نظر میگیرد .به عبارت دیگر ،این شاخص ،وزن بیشتری به فقیرترین افراد میدهد.
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همانطور که گفته شد ،سیاستگذاران اقتصادی ،همواره بهدنبال برنامههایی هستند که بتوانند
با استفاده از منابع محدود موجود ،بیشترین کمک را به افرادی اختصاص دهند که بیشتر از همه
به آن نیاز دارند .محدودیتدر بودجه ،مانعی برای دولتها در اعطای سراسري یارانههاست .از این
رو هدفمند کردن یارانهها ،تنها گزین ه باقیمانده برای اجرای اهداف برنامههای کاهش فقر است .اما
مشکالتی در این راه وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
شناسایی افراد فقیر ،نیاز به هزین ه زیاد و نیز اطالعاتی دارد که در اکثر کشورهای در حال توسعه
وجود ندارد.
حتی در کشورهای توسعهیافته و پیشرفته که این اطالعات موجود است ،نمیتوان تضمین کرد
هم ه مزایای برنامه فقط به فقیران برسد ،عالوه بر این ،هزین ه زیاد دستیابی به این اطالعات بهگونهای
است که درصد زیادی از منابع موجود را به خود جذب میکند.
اعطای امتیازات و منافع به فقیران ،انگیزهای برای غیرفقیران ایجاد میکند که رفتار خود را طوری
تغییر دهند که شامل برنامههای حمایتی شوند و در نتیجه هزینههای برنامه افزایش و اثر آن بر رفاه
اجتماعی کاهشیابد.
اج��رای این برنامهها موجب میش��ود فقی��ران در جامعه از دیگران متمایز ش��وند (در چش��م
همشهریانشان) و این مساله عکسالعملهای ناخوشایندی را میتواند در پی داشته باشد که اهداف
اولی ه برنامه را زیر سوال میبرد.
اثرگذاری برنامههای هدفمند کردن یارانهها برای کاهش فقر ،بستگی به امکان دسترسی به یک
مکانیسم کارا و نسبتاً ارزان برای شناسایی فقیران دارد که بتوان با استفاده از آن هزینهها را کاهش
و منابع مالی بیشتری را به فقیران اختصاص داد .برای ارزیابی عملکرد برنام ه هدفمند کردن یارانهها،
معیارهایی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره میشود.
خطای نوع اول یا خطای شمول : 6این خطا مشخصکننده تعداد افراد غیرفقیری است که تنها
بهدلیل تشخیص غلط ،مشمول برنامه شدهاند.
خطای نوع دوم یا خطای عدم شمول : 7این خطا مشخصکننده تعداد افراد فقیری است که باز هم
بهدلیل تشخیص غلط ،مشمول برنامه نشدهاند.
هزینههای اجرایی برنامه ،که شامل هزینههای گردآوری دادههای الزم برای طراحی شاخصهای
مناسب به منظور شناسایی جامع ه هدف ،و همچنین هزینههای اجرایی و اداری برنامه میشود.
آثار برنامه بر تغییر رفتار اقتصادی خانوار ،بر رفاه خانوار ،و همچنین بر بودج ه دولت
آثار برنامه بر کاهش فقر.
برنامههای هدفمندس��ازی یارانهها برای کاهش فقر ،در کشورهای مختلف فرق میکند و اکثر
کشورها برنامههای مختلفی را برای رسیدن به هدف اولی ه کاهش فقر اجرا کردهاند .اختالف عمده
بین برنامهها ،در نحوه اجرای آنهاس��ت (چگونگی انتخاب گروه هدف ،معیار صالحیت ش��رکت در

برنامه ،و همچنین ابزارهایی که برای انتقال منافع و مزایا به فقیران مورد استفاده قرار میگیرند) .این
تنوع در برنامههای مختلف ،به علت اختالف در ظرفیتهای اجرایی ،شرایط سیاسی ،و دسترسی به
اطالعات الزم و محدودیتهای بودجهای کشورهاست .روشهای هدفمندسازی یارانهها ،به طور كلي
به دستههای زیر تقسیم میشود:
هدفمندسازی از طریق درآمد خانوار
هدفمندسازی از طریق سایر شاخصهای خانوار
هدفمندسازی از طریق کاال
هدفمندسازی خودگزینشی
هدفمندسازی جغرافیایی.
در ادامه ،هر یک از روشهای ذکرشده به اختصار توضیح دادهمیشوند.
هدفمندس��ازی از طری��ق درآمد خانوار :هدفمندس��ازی بر اس��اس درآمد ،روش��نترین روش
هدفمندسازی است؛ چرا که فقر عموماً از طریق درآمد خانوار تعریف میشود .اگر حداقل درآمد الزم
برای زندگی (خط فقر) محاسبه شود ،گروهی که مورد هدف قرار میگیرند ،خانوارهایی هستند که
درآمدي كمتر از حداقل الزم (خط فقر) دارند .در اين روش يارانهها براي پوشش شكاف بين درآمد
خانوارهاي فقير و خط فقر مورد استفاده قرار میگيرند .این انتقال درآمد با توجه به درآمد خانوار و
سایر مشخصات اعضای خانوار انجام میگيرد .انتقال درآمد میتواند از جنبههای دیگری نیز دیده
شود .مث ً
ال این انتقا ل میتواند بهصورت مالیات منفی بر درآمد صورت گیرد .باید به این نکته نیز اشاره
کرد که این روش ،محدود به انتقال درآمد نیست و میتواند معیار صالحیت شرکت در سایر برنامهها
مانند کاالبرگهای غذایی ،یارانه به خدمات بهداشتی ،یارانه بر مسکن و ...باشد .این روش ،خالی از
عیب نیست؛ از جمله:
اجرای این روش ،خانوارها را ترغیب به پنهانکاری یا دروغ گفتن در مورد درآمد واقعی خود میکند.
افراد خانوار ممکن اس��ت عرض ه نیروی کار خود را کاهش دهند تا از این طریق ،شرایط بهرهمند
شدن از مزایا و منافع برنامه را کسب کنند.
هدفمندسازی از طریق سایر شاخصهای اقتصادی-اجتماعی خانوار :مشکالت اطالعاتی و اجرایی
برنامه هدفمندسازی از طریق درآمد خانوار ،و هزین ه زیاد اجرای آ ن بسیاری از کشورها را به سمت
بهکارگیری دیگر روشهای هدفمند کردن یارانهها س��وق داده است .در این روشها از یک یا چند
ش��اخص اساسی که بهراحتی قابل مشاهده باش��ند و با درآمد خانوار نیز همبستگی زیادی داشته
باش��ند ،بهعنوان معیار تعیین صالحیت شرکتکنندگان در برنامه استفاده میشود .اجرای چنین
برنامههایی نیاز به هزینههای اجرایی بس��یار کمتر نسبت به برنام ه هدفمندسازی از طریق درآمد
خانوار دارد و دسترس��ی به اطالعات مربوط به چنین ش��اخصهایی نیز آسانتر است .در نوشتگان
اقتصادی ،شاخصهایی برای مرتبط کردن سطح مصرف و درآمد خانوار با طیفی از مشخصات خانوار
معرفی ش��دهاند .پارهاي از اين مشخصات ،همبس��تگی زیادی با ظرفیت درآمدی خانوار و سرمایه
انسانی دارند که از جمله میتوان به تعداد فرزندان (یا تعداد فرزندان زیر پنج سال) ،توزیع سنی افراد
خانوار ،جنس سرپرست خانوار ،مقدار زمینی که خانوار در اختیار دارد ،و منطقهای که خانوار در آن
ساکن است ،اشاره کرد .تحلیلهای نظری در مورد هدفمندسازی ،توسط شاخصهای اجتماعی-
اقتصادی ،اولین بار توسط آکرلوف ( )1978مطرح شده و توسط کانبور ( )1987و راوالیون (،1887
 ،)1993و گلوو ( )1992پیگیری ش��ده اس��ت .آکرلوف یک س��امان ه رفاهی را که در آن ،انتقال بر
پای ه مجموع ه مش��خصات خانوار است ،با یک سامان ه انتقاالت به فرم مالیات منفی بر درآمد ،یعنی
مبتنی بر هدفمندسازی از طریق درآمد خانوار مقایسه کرده است .در سامان ه اول از سن ،وضعیت
اشتغال ،سرپرست زن در خانوار ،و تعداد فرزندان برای مشخص کردن صالحیت شرکت در برنامه
استفاده شده است .این سامان ه کمکدرآمدی ،البته باعث ایجاد وابستگی میشود و متمایز شدن را
نیز همراه با خود دارد ،اما انگیزه کار نکردن را که هر سامان ه مالیات منفی بر درآمد پیش میآورد،
ندارد و از نظر اجرایی نیز کمهزین ه است .البته آکرلوف به این نکته اشاره میکند که اگرچه مشخص
کردن صالحیت خانوار برای شرکت در برنامه ،با استفاده از اطالعات و مشخصات خانوار ،آسانتر و
کمهزینهتر است ،اما این روش میتواند اثر منفی بر رفتار خانوار و همچنین بر تصمیمگیری خانوار
داش��ته باشد .کانبور نيز بر بهکارگیری شاخصهایی مبتنی بر مشخصات خانوار به منظور کاهش
هزینههای اجرایی تاکید میکند .راوالیون روش هدفمند کردن ديگري را بر اساس مالکیت زمین
معرفی کرده است .مزیت این شاخص ،کاهش معنادار در هزینههاست .با توجه به اینکه شاخصهای
ذکرشده در مورد این روش ،در کشورهای مختلف با یکدیگر فرق دارند ،میتوان تجرب ه بسیاری از
کشورهای در حال توسعه را در موارد زیر خالصه کرد.
 استفاده از مالکیت زمین بهعنوان شاخص میتواند در بعضی مناطق روستایی مناسب باشد؛چرا که این شاخص معموالً همبستگی زیادی با درآمد خانوار دارد و بهراحتی قابل مشاهده است.
 اعطای مزایا به افراد مسن بهصورت حمایت درآمدی یا یارانههای خدمات بهداشتی در بسیاریاز کشورها معمول است .این برنامهها معموالً جدالبرانگیز هستند؛ چرا که بسیاری از افراد غیرفقیر
را نیز شامل میشوند .بهعنوان مثال ،در بعضی موارد ،بعد از فوت فرد مسن ،این انگیزه برای وارثان
وجود دارد که فوت شخص را اعالم نکنند.
 تعداد فرزندان در خانوار ،ش��اخص مناسبی برای نش��ان دادن درآمد سران ه کم در بسیاری ازکشورهای توسعهیافته است که معموالً در آنها متوسط تعداد فرزند در هر خانوار ،به نسبت ،کم است.
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فقــر پرونـــده
البته در اکثر کشورهای در حال توسعه ،تعداد فرزندان خانواده شاخص خوبی برای فقر نیست چرا كه
باعث میشود فقیران انگیزهشان برای بچهدار شدن افزایش یابد.
هدفمندس��ازی از طریق کاال :منطق هدفمندس��ازی از طریق اعط��ای کاال ،بر پای ه اختالفات
مشاهدهشده در سبد مصرفی خانوارهای فقیر و غیرفقیر است و هدف این برنامه ،کاهش هزین ه تامین
این کاالها و افزایش قدرت خرید فقیران اس��ت .کاالهای یارانهای معموالً ش��امل کاالهای خوراکی
هس��تند که بیشتر توسط فقیران مصرف میش��وند .در این روش ،گزینش کاالهایی که قرار است
بهصورت یارانهای به جامع ه هدف اعطا شوند ،در کاهش خطای نوع اول و هزینههای بودجهای نقش
مهمی ایفا میکند .در این روش اعطای یارانه یا بهصورت اعطای مس��تقیم کاالس��ت و یا بهصورت
کنترل قیمت کاالهای خاصی است که بيشتر توسط فقرا مورد استفاده قرار میگيرند.
یک��ی از معایب اجرای این روش ،تش��ویق خانواره��ای غیرفقیر به تغییر رفتار مصرفی و خرید
بیشتر از کاالهای یارانهای است که در نتیجه ،هزینههای برنامه را افزایش میدهد .از طرف دیگر با
توجه به دسترسی محدود روستاییان به بازارها و مراکز تجاری نسبت به شهرنشینان ،در این روش،
توزيع منابع یارانهاي به نفع شهرنشينان خواهد بود .از طرف دیگر ،وقتی دولتها کنترلهای قیمتی
را اعمال میکنند تا از افزایش قیمت کاالها جلوگیری کنند این اریب بيش��تر همش��ده و احتمال
تش��کیل بازارهای موازی و بازار سیاه را نیز افزايش میدهد ...نتیج ه اعمال این سیاستها در غالب
اوقات فقط افزایش فقر است .با این حال ،فشار سیاسی جمعیت شهرنشین و اجرای به نسبت آسانتر
این برنامهها ،دولتها را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،به خصوص در شرایط تورم زیاد ،به
سمت اجرای این برنامهها سوق میدهد.
هدفمندسازی خودگزینشی :در این روش ،فرد فقیر ،خود انتخاب میکند که در برنامه شرکت
کند یا نه ،و برنامه بهگونهای طراحی میش��ود که غیرفقیران به دالیل مختلف از ش��رکت در این
برنامه امتناعکنند .برنامههای هدفمندسازی خودگزینشی شامل برنامههایی چون برنامههای غذا
در برابر کار یا حقوق در برابر کار هس��تند .اجرای برنامههای غذا در برابر کار ،معموالً در مواقع بروز
حوادثی چون سیل و خشکسالی ،میتوانند نقش بسزایی داشته باشند؛ ولی برنامههای حقوق در برابر
کار ،که بیشتر مرسوماند ،محدودیت زمانی برای اجرای برنامه ندارند .در برنامههای هدفمندسازی
خودگزینشی ،شرکتکنندگان در برنامه ،در قبال کار ،درآمد کسب میکنند اما سطح دستمزد آنها
پایینتر از دس��تمزد بازار برای نیروی کار غیرماهر است .این ،خود نوعی مکانیسم خودکار است تا
فقط کسانی در برنامه شرکت کنند که واقعاً به آن نیاز دارند .از نظر برنامه ،این افراد ،فقیر شناخته
میش��وند .با تکیه بر این مکانیسم خودکار در شناسایی فقیران ،این برنامهها بر مشکل محدودیت
اطالعاتی فائق آمدهاند و هزینههای اجرای برنامه هم کاهش مییابد .از یک طرف ،دستمزدهای کم
برای افراد غیرفقیر ،انگیزه شرکت در برنامه را ایجاد نمیکند؛ چرا که دستمزدهای کم فقط فقیران را
که هزینه  -فرصت کمتری نسبت به بقی ه افراد جامعه دارند ،ب ه سمت خود جلب میکند و از طرف
دیگر ،خانوارهای فقیر هم شناسایی میشوند .از مزایای دیگر این روش میتوان به مزایای بلندمدت
آن اشاره کرد که شامل یادگیری در حین کار و کسب مهارت میشود و افراد میتوانند با استفاده
از این قابلیتها در بخش خصوصی به فعالیت بپردازند .اجرای این روش ،معایبی هم دارد ،از جمله:
فرض زیاد بودن هزینه -فرصت غیرفقیران ،در کشورهای در حال توسعه که در آنها بیکاری زیاد
است ،ممکن است همیشه صادق نباشد.
در مناطق روس��تایی معموالً پرداختهای نقدی چنین برنامههایی بیشتر از درآمد حاصل از کار
کشاورزی است و این مساله باعث ایجاد انگیزه برای ترک کار کشاورزی روستاییان برای بهرهمندی
از مزایای برنامه میشود.
دولتها در بسیاری از کشورها ،هر ساله ،حداقلي از دستمزد را برای نیروی کار تعیین میکنند،
و وضع دس��تمزد پایینتر از سطح حداقل برای دولت ،کار مشکلی است و بعضاً مشکالت سیاسی
پیش میآورد.
هزینههای ایجاد شغل تحت این برنامهها بیشتر از هزینههای مستقیم دستمزد است.
هدفمندسازی جغرافیایی :روش دیگر هدفمندسازی یارانهها ،هدفمندسازی جغرافیایی است که بر
پای ه محل اقامت خانوار است .هدفمندسازی جغرافیایی میتواند بهعنوان راهحلی برای تخصیص منابع
در جهت کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه به کار رود؛ چرا که معموالً فقر در مناطقي خاص
تمرکز مییابد و نابرابری در سطح استاندارد زندگی بین مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد میکند.
از این رو در بسیاری از کشورها ،فقر یک بعد واضح جغرافیایی دارد .نکت ه قابل توجه در این زمینه،
پایداری و ماندگاری یک منطق ه فقیرنش��ین است .از مهمترین دالیل ماندگاری مناطق فقیرنشین
میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
سطح پایین کیفیت خدمات عمومی ،به خصوص در زمین ه آموزش و بهداشت ،که مانع از انباشت
سرمای ه انسانی و در نتیجه مانع از افزايش ظرفیت درآمدی میشود.
شرایط بد و ضعیف زیرساختهای روستایی ،که تجارت و رشد و انباشت سرمایه را محدود میکند.
سطح پایین سرمایههای اجتماعی در جوامع فقیر ،که کسب تکنولوژیهای جدید و بهکارگیری آنها
را کند میکند و در نتیجه ظرفیت درآمدی کاهش مییابد.
فاصل ه زیاد با مراکز شهری ،که مانعی بر سر راه تجارت و کسب تخصصهای الزم است.
هدفمندس��ازی جغرافیایی در سطوح مختلف منطقه ،استان ،شهر ،بخش و دهستان میتواند
اجرا ش��ود .هدفمندس��ازی جغرافیایی از ابزارهای متفاوتی برای انتقال منافع به س��اکنان مناطق
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هدفگذاریش��ده استفاده میکند .از طریق هدفمندسازی جغرافیایی ،هم کارایی افزایش مییابد
و هم نشت منابع و مزایا به غیرفقیران کاهش مییابد .برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه،
هدفمندسازی جغرافیایی ،برتریهای معناداری بر سایر روشهای هدفمندسازی دارد .در زیر به برخی
از این برتریها اشاره شده است.
معیار ساده و واضحی برای شناسایی جامع ه هدف معرفی میکند و محدودیتهای اطالعاتیای را
که سایر برنامههای هدفمندسازی با آنها روبهرو هستند ،شامل نمیشود.
برای اجرا و نظارت ،آسان است.
موجب تغيير رفتار اقتصادي خانوار نمیشود؛ چرا که تغییر مکان اقامت ،سخت و هزینهبر است.
برای تش��خیص صالحیت ش��رکت در برنامه و بهبود هدفمندسازی ،امکان ترکیب شاخصهای
جغرافیایی با سایر شاخصهای خانوار و فرد وجود دارد.
ابزار اجرایی این برنامه ،هم شامل انتقال مستقیم درآمد به جامع ه هدف میشود و هم شامل بهبود
متغیرهای دیگری که در افزایش سطح استاندارد زندگی در مناطق فقیرنشین موثرند.
هدفگذاری جغرافیایی میتواند بهعنوان راهنمایی برای تخصیص منافع برنامههای توسعه كشور
مورد استفاده قرار گیرد.
نسبت به س��ایر روشها ،کمتر گمراهکننده است و با توجه به محدودیتهای بودجهای که اکثر
کشورها با آنها روبهرو هستند ،هزینههای اجرایی آن نسبت به سایر روشها کمتر است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،اختالفات زیادی در شرایط اقتصادی و سطح استاندارد
زندگی بین مناطق و حتی بین جوامع داخل یک منطق ه وجود دارد .همچنین در بس��یاری از این
کش��ورها ،اختالفاتی در ترکیب عقیدتی و مذهبی جمعیت در مناطق مختلف وجود دارد ،که این
موضوع سبب میشود توزیع منطقهای هزینههای دولت ،یک مسال ه سیاسی تلقی شود ،که نیاز به
یک معیار دقیق بر پای ه اطالعات قابل اعتماد و تحلیلهای عادالن ه موقعیت مکانی دارد.
 -3-2نقشههای فقر

همانطور که گفته شد ،سیاستگذاران اقتصادی نیاز به ابزار اطالعاتی دارند که آنان را در شناسایی
مناطق کمتر توسعهیافته و فقیرنشین کمک کند تا بتوانند از طریق انتقال منابع مالي به این مناطق
کمک کنند .این کمکها میتوانند بهصورت کمکهای مالی یا بهصورت سرمایهگذاریهای زیربنایی
و یا ارائ ه خدمات (آموزشی ،بهداشتی) باشند .نقش ه فقر ،یکی از این ابزارهاست .نقشههای فقر ،نمایش
جغرافیایی فقر هستند .به عبارت دیگر ،این نقشهها نشان میدهند فقر در چه قسمتهایی از کشور
تمرکز یافته است .این نقشهها میتوانند به دولتها و موسسات غیردولتی (NGOها) که بهدنبال
افزایش اثربخشی برنامههای کاهش فقر هستند ،کمک قابل مالحظهای ارائه کنند .این نقشهها در
گام اول میتوانند راهنمایی برای تقسیم منابع بین مناطق مختلف باشند و همچنین ابزار مهمی در
تحقیقات به حساب میآیند .در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،نقشههای فقر ،نقش مهمی
در هدایت و تخصیص هزینههای عمومی در جهت اهداف برنامههای کاهش فقر ایفا میکنند .هرچه
سطح همافزونی کوچکتر شود ،اثرگذاری این نقشهها افزایش مییابد .باید توجه داشت که میزان
اطالعرس��انی نقشههای فقر ،تابعی از میزان جزیینگری آنهاست که خود ،تابع عواملی چون موارد
زیر است:
هدفی که نقش��ههای فقر قرار اس��ت پوش��ش دهند .بهعنوان مثال ،آیا قرار است فقر در مناطق
اجرایی دولت مشخص شود؟ یا آیا قرار است مناطق فقیرنشین ،مستقل از ابعاد اجرایی تعیین شوند
تا خدماتدهی به آن مناطق بهبود یابد؟
میزان دسترسی به منابع اطالعاتی مربوط به شناسایی فقیران.
برای به دست آوردن نقشههای دقیقتر ،نیاز به مجموع ه اطالعاتی بزرگتر (سرشماری) است؛
ولی میدانیم بده بستانی 8بین اندازه نمونه و کیفیت اطالعات وجود دارد و تامین همزمان هر دو ،از
لحاظ مالی و اجرایی بسیار هزینهبر است .روشهای متعددی برای تهی ه نقش ه فقر در نوشتگان مطرح
هستند که اکثر آنها همچنان در حال پیشرفت و توسعهاند .روشهای اصلی تهی ه نقش ه فقر عبارتند از:
9
برآورد ناحیههای کوچک
10
شاخص چندگان ه وزنی نیازهای اولیه
11
اندازهگیری مستقیم دادههای بودج ه خانوار
12
اندازهگیری مستقیم دادههای سرشماری
در ادامه تنها روش برآورد ناحيههاي كوچك كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است
توضيح داده میشود.
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روش «برآورد ناحیههای كوچك» 13در س��ال  2003توس��ط البرز ،النجا و النجا 14به ادبيات
نقش��ه فقر معرفي شده اس��ت .اين روش بر مبنای بهکارگیری اطالعات نمونهگيري هزينه-درآمد
خانوار در ش��ناخت عوامل تعيينكننده رفاه خانوار و تعميم آن به اطالعات سرشماري قرار گرفته
اس��ت .روش البرز و همكارانش را میتوان به طور خالصه به سه مرحله تقسيم كرد .مرحله اول به
انتخاب متغيرهاي مشترك در نمونهگيري و سرشماري اختصاص دارد .در مرحله دوم از اطالعات
نمونهگيري در برآورد مدل پيشبيني مخارج خانوار اس��تفاده شده و مخارج خانوارهاي سرشماري
پيشبيني میش��ود و نهایتاً در مرحله سوم شاخصهاي فقر و نابرابري محاسبه ميشوند .در ادامه
چگونگي بهکارگیری اين روش در تهيه نقشه فقر توضيح داده میشود.

فقــر پرونـــده
 -1اطالعات آماري
همانگونه كه قب ً
ال گفته شد ايده اساسي روش برآورد مناطق كوچك ،برآورد سطح مصرف براي
خانوارهاي حاضر در سرشماري و استفاده از آن در محاسبه شاخصهاي فقر و نابرابري است .نظر
به اينكه در اطالعات سرشماري ميزان مصرف و يا درآمد خانوارها مورد سوال قرار نمیگيرد و اين
كميت مبناي مطالعات تجربي فقر است ،میبايست ابتدا آن را برآورد كرد .برآورد مصرف خانوارهاي
سرشماري با استفاده از شناختي كه از رابطه بين مصرف خانوارها و ويژگيهاي اقتصادي -اجتماعي
آنها و همچنين از رابطه بين مصرف خانوارها و ويژگيهاي محل سكونت آنها به دست میآيد ،انجام
میگيرد .از اینرو اولين قدم در بهکارگیری روش برآورد مناطق كوچك شناخت عوامل تعيينكننده
مصرف و يا هزينههاي مصرفي خانوارهاست .اين شناخت در چارچوب اطالعات نمونهگيري هزينه-
درآمد خانوار صورت میپذيرد ،چرا كه تنها طرح آماري است كه در آن ميزان مصرف و هزينههاي
خانوار با جزیيات بس��يار زياد گردآوري ميش��ود .در انتخاب عوامل موثر بر تصميم خانوار در مورد
ميزان مصرف اين محدوديت وجود دارد كه آن متغير میبايست در هر دو مجموعه اطالعاتي مورد
استفاده يعني سرشماري و نمونهگيري وجود داشته باشد .دليل اين امر نياز به اين متغيرها در هنگام
پيشبيني ميزان مصرف خانوارهاي حاضر در سرشماري است .نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار
بگيرد اين واقعيت است كه سرشماري و طرح هزينه-درآمد خانوار توسط افراد مختلف و با مقاصد
متفاوت انجام گرفته اس��ت .بنابراين نمیتوان بدون تحقيق و بررسي پذيرفت كه اين دو مجموعه
اطالعاتي قابل مقايسه و تلفيق هستند .عالوه بر اين سرشماري و نمونهگيري هزينه -درآمد خانوار
از پرسشهاي متفاوتي براي پرسيدن سوالي يكسان استفاده میکنند كه میتواند موجب ناسازگاري
در اطالعات موجود شود .بنابراين در ابتداي مطالعه بايد دقت زيادي در همسنگ كردن دو مجموعه
اطالعاتي مورد استفاده شود .میبايست عبارتهاي به کار گرفته شده در پرسشنامههاي سرشماري
و نمونهگيري با يكديگر مقايسه شود تا مطمئن شد كه پاسخ گوينده از هر دو سوال برداشتي مشابه
داشته است .عالوه بر اين راهنماي پرسشگر نيز میبايست مورد مطالعه دقيق قرار بگيرد تا از يكساني
اهداف پرسشگر نيز اطمينان حاصل آيد .گاهي اوقات نياز به تغيير در كدبندي سواالت كيفي است
كه بايد به دقت انجام بگيرد .پس از يكسانسازي شكلي دو مجموعه اطالعاتي بايد به اين مهم نيز
پرداخت كه آيا از نظر محتوا نيز يكسان هستند؟ پاسخ به اين سوال نيازمند بررسي خصوصيات آماري
متغیرهای مشابه در سرشماري و نمونهگيري است .براي متغيرهاي كيفي بايد توابع توزيع فراواني
با يكديگر مقايسه شوند و در متغيرهاي كمي ويژگيهایی نظير ميانگين ،واريانس ،حداكثر و حداقل
مقدار متغير در سرشماري و نمونهگيري محاسبه و مقايسه شوند.
پس از كسب اطمينان از سازگاري اطالعات ،میبايست تابع مصرف سرانه را با استفاده از اطالعات
نمونهگيري برآورد كرد .بايد توجه داش��ت كه در برآورد اين مدل نمیتوان از نظريه معمول برآورد
تابع مصرف در اقتصاد تبعيت كرد .حتي اگر متغيرهاي يكسان زيادي بين سرشماري و نمونهگيري
مشترك باشند همواره متغيرهایی نيز وجود دارند كه تئوري اقتصاد بر حضور آنها در تابع مصرف
تاكيد دارد اما در نمونهگيري و سرشماري وجود ندارند .طبيعي است كه حذف اين متغيرها باعث
خطاي تصريح مدل میشود و موجب ناسازگاري پارامترهاي برآوردشده ميشود .عالوه بر اين ممكن
است متغيرهایی در برآورد مدل مورد استفاده قرار بگيرند كه نه عامل بلكه معلول مصرف و رفاه خانوار
باشند .به تعبير ديگر و به زبان اقتصادسنجي مدل از مشكل درونزایی رنج ببرد .اين مشكالت به
تنهایی براي نامناسب بودن يك مدل اقتصادسنجي كافي هستند چرا كه با وجود اين معايب در مدل
ديگر نمیتوان تفسيري مطابق با تئوريهاي اقتصادی از پارامترهاي آن مدل داشت .اما بايد توجه
داشت كه در مدل مورد نياز براي تهيه نقشه فقر ،هدف تفسير ضرايب نيست كه اريب بودن يا نبودن
آنها مورد توجه قرار بگيرد .براي تهيه نقشه فقر تنها به مدلي نياز است كه بتواند مقدار مصرف را خوب
پيشبيني كند .به عبارت ديگر در اين تحليل معيار مناسب بودن مدل نه معنيدار بودن ضرايب و
سازگاري آنها با تئوري اقتصاد بلكه برازش بهتر و قدرت بيشتر پيشبيني مدل است.
در مطالعه حاضر پس از بررسیهای الزم در خصوص سازگاري اطالعات سرشماري و نمونهگيري
و تغييرات الزم در جهت سازگاري آنها رابطه مصرف به صورت تابعي نيمهلگاریتمی ،متغير وابسته آن
لگاريتم مصرف سرانه خانوارها و متغيرهاي مستقل آن عبارتند از:
سن و مجذور سن سرپرست خانوار
سطح زیربنای واحد مسکونی خانوار
نوع اسکلت بنای واحد مسکونی خانوار
سرانه اتاق در اختیار
نحوه تصرف محل سکونت خانوار
سوخت (گرما و غذا) مصرفی خانوار
آیا محل سکونت خانوار دارای حمام ،آشپزخانه و سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی است یا خیر.
جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت زناشویی ،اشتغال و موقعیت در شغل سرپرست خانوار
بعد خانوار
محل زندگی خانوار ،استان ،شهر يا روستا
آیا خانوار از تسهیالتی مانند تلفن ،گاز لولهکشی ،آب لولهکشی استفاده میکند یا خیر.
آیا خانوار مالک خودرو ،موتورسیکلت و کامپیوتر است یا خیر.
نسبت افراد نانآور به بعد خانوار

متغيرهاي محيطي :سرانه مراكز بهداشتي ،آموزشي ،ورزشي و فرهنگي
برآورد شده است .در برآورد مدل مصرف سرانه از اطالعات خانوارهای نمونهگیریشده در طرح
هزینه -درآمد خانوار  1386استفاده شده است .برای اینکه بتوان از این اطالعات به عنوان نمایندهای
مناس��ب از خانوارهای ساکن در مناطق جغرافیایی کشور استفاده کرد میبایست به نمونههای هر
منطقه جغرافیایی وزنی معادل اهمیت خانوارهای آن منطقه در اطالعات سرش��ماری داد .از اینرو
رابطه مصرف با استفاده از وزنهای مناسب برآورد شده که دارای ضریب تعیینی معادل 63درصد
است .از این ضریب تعیین در ادبیات تجربی نقشه فقر به عنوان ضریبی باال و از مدل فوق به عنوان
مدلی مناسب از نظر قدرت توضیحدهندگی یاد میشود.
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تعيين خط فقر ،به عنوان آستانهای از مخارج كه گذر از آن نشان از تامين حداقل الزمههاي يك
زندگي سالم براي خانوار دارد ،گامي مهم در مطالعات فقر است .خط فقر تقسيم خانوارها را به فقير و
غيرفقير ،كه اولين قدم در محاسبه شاخصهاي فقر ،بررسي روند فقر و مطالعه ويژگيهاي خانوارهاي
فقير است ،ممكن ميسازد.
براي محاسبه خط فقر روشهاي متعددي وجود دارد .در اين مطالعه از روش موسوم به كالري
استفاده شده است .در اين روش مقصود تعيين ميزان هزينه (درآمد) الزم براي تهيه غذاي كافي به
منظور تامين انرژي مورد نياز اعضاي خانوار است .البته اين ميزان هزينه ،عالوه بر مواد غذایی ،اقالم
غيرغذايي را نيز شامل ميشود ،چرا كه حتي خانوارهايي كه توانايي تهيه غذاي مورد نياز اعضاي خود
را نيز ندارند ،به ناچار بايد هزينههايي براي تهيه مسكن و لباس و ...متحمل شوند.
ايده اين روش بر رابطه بين مصرف كالري و درآمد اس��توار است .بر مبناي اين رابطه با افزايش
درآمد مصرف غذا و به تبع آن دريافت انرژي نيز افزايش مييابد .اگر  kنماد جذب كالري و y
نشاندهنده سطح درآمد باشد ،رابطه بين درآمد و كالري را ميتوان به صورت زير نوشت:

=
k f ( y ), f ′ > 0 f ′′ < 0
با تعيين حداقل ميزان الزم كالري  ، kminميتوان خط فقر ( )zو يا حداقل درآمد مورد نياز
براي تهيه حداقل كالري الزم را به صورت زير محاسبه كرد.

) Z = f −1 (kmin
هر چند تعريف فوق بسيار ساده و قابل درك است اما بهکارگیری آن خالي از كاستيهاي نظري
و دشواريهاي تجربي نيست .همانگونه كه گفته شد در تهيه خط فقر از اين روش محقق ميبايست
در خصوص مواردي چند تصميماتي اتخاذ كند كه هر يك بر مقدار محاسبهش��ده خط فقر تاثير
بسزایی دارند .اولين تصميم ،انتخاب جامعه و يا جوامع مناسب براي محاسبه خط فقر است .منظور
از جامعه مناسب خانوارهایی هستند كه در فضاي اجتماعی اقتصادي مشابه و در تعامل با يكديگر
زندگي میکنند .تفاوت در الگوي مصرف و توزيع قيمت كاالها و خدمات از عواملي هستند كه بايد در
اين انتخاب مورد توجه قرار بگيرند .يكي از معيارهاي تعيين خانوارهاي همگن محل سكونت خانوار
اس��ت .به عنوان مثال خط فقر را میتوان براي خانوارهاي ش��هري و يا روستایی محاسبه كرد و يا
براي هر يك از استانهاي كشور خط فقري جداگانه داشت .اين مطالعه با در نظر گرفتن محدوديت
مش��اهدات نمونهگيري هزينه -درآمد خانوار در اس��تانهاي كشور ،خط فقر را به تفكيك مناطق
روستایی و شهري محاسبه كرده است.
پس از انتخاب جامعه مناسب ،محقق ميبايست ابتدا حداقل كالري الزم  kminرا تعيين كند
و سپس بايد تعيين كند كه خانوار چه ميزان كالري و با چه هزينهاي مصرف كرده است .در مرحله
آخر بايد تصميم بگيرد كه هزينههاي غيرغذايي را چگونه در محاسبه خط فقر دخيل كند .در ادامه
نحوه مواجهه اين مطالعه با هر يك از موارد فوق توضيح داده میشود.
الف -براي محاسبه كالري مورد نياز هر فرد در مطالعات فقر و نابرابري استانداردهاي متعددي
وجود دارد .بسياري از مطالعات حد معيني را مانند  2100كالري در روز و يا  2300كالري در روز را
به عنوان حداقل كالري كه هر فرد براي برخورداري از يك زندگي سالم نياز دارد ،در نظر ميگيرند
ل ضرب بعد خانوار در ميزان تعيينشده كالري
و بنابراين كالري مورد نياز خانوار در هر روز را از حاص 
به دست ميآورند .اين رويه خالي از ايراد نيست ،چرا كه ميزان كالري روزانه مورد نياز افراد بسته به
جنسيت و سن آنها متفاوت است .حتي نوع فعاليتي كه فرد در آن مشغول است نيز در تعيين كالری
مورد نياز او نقش دارد .به عبارت ديگر تعيين عددي ثابت براي كالري مورد نياز روزانه تمامی افراد،
ناهمگني خانوارها را از نظر تركيب س��ني و جنسي در نظر نميگيرد .از اینرو در مطالعه حاضر با
توجه به جنسيت و سن هر يك از اعضاي خانوار و نياز هر يك به كالري روزانه ،مجموع كالري مورد
نياز خانواده محاسبه شده است .به عبارت ديگر اين مطالعه بين خانواري ،به عنوان مثال دونفره كه
متشكل از دو فرد کهنسال است و خانواري دونفره اما جوان تفاوت قائل شده است.
ب -براي محاسبه كالري مصرفي خانوار اطالعات مربوط به ميزان خريد (وزن) و ارزش غذايی
(كالري) تمامیاقالم غذايي مصرفشده خانوار مورد نياز است .براي محاسبه كالري مصرفي خانوار با
استفاده از اطالعات هزينه -درآمد خانوار تعديالت زير صورت گرفته است.
 -1طرح هزينه -درآمد خانوار تنها ميزان خريد خانوار از اقالم غذایی را مورد پرسش قرار ميدهد.
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فقــر پرونـــده
هر چند در مورد بسياري از كاالها ميزان خريد معادل ميزان مصرف در ماه گذشته است .اما در مورد
برخي اقالم غذايي خريد ماهانه خانوار الزاماً در همان ماه مصرف نميشود .اين امر خصوصاً در سبد
ي كه بالفاصله پس از خريد
مصرفي خانوارهاي روستايي بسيار مشهود است .حتي در مورد كاالهاي 
نيز مصرف ميشوند ،ميزان مصرف معادل ميزان خريد نيست چرا كه بسياري از مواد غذايي داراي
ضايعات و اصطالحاً دورريز هستند .در مواجهه با دو مساله فوق اين مطالعه ابتدا با بررسي فراواني
ميزان خريد مواد غذايي در خانوارهاي شهري و روستايي و در فصول مختلف سال در مورد سه كاالي
آرد گندم ،گندم و ديگر غالت فرض كرده است كه اگر خانوار بيش از يكصد كيلوگرم خريداري كرده
است آن ميزان را براي مصرف در تمام سال خريداري كرده است .عالوه بر اين فرض شده است كه
تنها  95درصد از كالري خريداريشده مصرف ميشود.
 -2براي محاسبه كالري مواد غذايي خريداريشده بايد وزن كاال و ميزان كالري آن در هر يكصد گرم
موجود باشد .خوشبختانه اين اطالعات در مورد بسياري از اقالم غذايي خريداريشده خانوار موجود
بوده است و ميتوان به سادگي ميزان كالري خريداريشده را محاسبه کرد .اما كاالهايي نيز هستند
كه به دالیل مختلف وزن آنها معلوم نيست.
برخي از خانوارها مقدار وزني خريد خود را از كااليي خاص اعالم نكردهاند .در اين حالت به دلیل
اينكه اطالعات مربوط به وزن و هزينه خريد آن كاال براي ديگر خانوارها موجود است ابتدا متوسط
قيمت هر واحد كالري از آن كاال به تفكيك مناطق ش��هري و روس��تايي محاسبه شده و سپس با
تقسيم هزينه پرداختي خانوار بر متوسط قيمت كالري آن كاال ،ميزان كالري خريداريشده توسط
خانوار تقريب زده شده است.
براي برخي از اقالم غذايي اساس��اً وزن كاالي خريداريش��ده مورد پرسش قرار نميگيرد و بنابراين
محاس��به كالري آن براي هيچيك از خانوارها ممكن نيس��ت .در اين حالت متوس��ط قيمت كالري در
نزديكترين گروه از مواد غذایی كه آن كاال در آن قرار گرفته است به عنوان مبناي قيمت كالري استفاده
ش��ده است .به عنوان مثال در مورد بس��تني تنها هزينه خريد آن پرسيده ميشود اما بستني در گروه
«فرآوردههاي شير (به جز كره)» قرار گرفته است .از اینرو براي محاسبه كالري خريداريشده خانوار از
طريق بستني ابتدا متوسط قيمت يك واحد كالري در گروه «فرآوردههاي شير (به جز كره)» محاسبه
شده و سپس با تقسيم هزينه خريد بستني بر متوسط قيمت كالري در گروه مربوطه ،كالري خريداريشده
تقريب زده شده است .در تقريب فوق تفاوت مناطق شهري و روستايي نيز در نظر گرفته شده است.
براي محاسبه كالري گروه نوشيدنيها و غذاي خارج از خانه از متوسط قيمت كالري (كل) استفاده
شده است.
 -1پس از تعيين كالري مورد نياز و كالري مصرفشده هر خانوار ،خانوارهاي شهري و روستايي بر
حسب هزينه ناخالص سرانه از پایین به باال مرتب شده و هر يك به  50گروه تقسيم شدهاند .سپس
در هر يك از مناطق شهري و روستايي اولين گروه دو درصدي كه متوسط مصرف كالري خانوارهاي
آن بيشتر از متوسط نياز بوده است به عنوان گروه مبنا انتخاب شده است.
 -2متوسط مخارج غذايي گروههاي مبنا پس از تعديل نسبت به اضافهكالري خريداريشده به عنوان
خط فقر غذایی در شهر و روستا در نظر گرفته شده است.
ج -از ديگر تصميمات مهمی که در تعيين خط فقر بايد گرفته شود ،چگونگي اندازهگيري حداقل
نياز غيرغذايي خانوار است .در مطالعه حاضر خط فقر غيرغذايي به عنوان مضربي از خط فقر در نظر
گرفته شده است و از نسبت متوسط كل هزينهها به متوسط هزينههاي غذايي شش دهك مياني
هر يك از جوامع شهري و روستايي براي تعميم خط فقر غذايي به خط كلي فقر استفاده شده است.
نظر به اينكه متوسط بعد خانوارهاي گروه مبنا از متوسط بعد خانوار در جامعه بيشتر است ،ميبايست
خط فقر محاسبهشده نسبت به مازاد بعد خانوار نيز تعديل شود.
د -نظر به عدم تناس��ب توزيع نمونهگيري خانوارها در اطالعات هزينه و درآمد خانوار با اطالعات
سرشماري در مطالعه حاضر تمامي محاسبات به صورت موزون و با استفاده از نسبت تعداد خانوارهای
هري و روستايي استان 15به خانوارهاي شهري و روستايي در نمونه به عنوان وزن هر مشاهده صورت
گرفته است .در جدول زير خط فقر برآورد شده براي خانوارهاي شهري و روستایی در سال 1386
گزارش شده است.
بررس��ي اطالعات مخارج خانوار نشان میدهد مخارج غذایی در شهر و روستا از توزيعي تقريباَ
يكسان برخوردارند اما توزيع مخارج كل در شهر عالوه بر اينكه به سمت راست انتقال يافته است از
واريانس بيشتري نيز برخوردار است .در جدول فوق نيز مالحظه ميشود كه در حالي كه ميانگين
مخارج غذایی در شهر و روستا تقريباً برابر است ،مخارج كل خانوارهاي شهري قريب به دو برابر مخارج
كل خانوارهاي روستایی است .اين تفاوت برخاسته از مخارج غير غذایی و مشخصاً هزينههاي مسكن
است به طوري كه متوسط هزينه مسكن شهرنشينان  3/5برابر هزینه مسكن روستاییان است .از
اینرو خط فقر مناطق شهري نيز بسيار بيشتر از خط فقر روستایی است.
مخارج غذایی ،غيرغذایی و خط فقر در شهر و روستا ريال -سال
ميانگين مخارج غذایی ميانگين مخارج كل برآورد خط فقر

نسبت خط فقر به كل مخارج

روستا

17/618/538

16/900/000 46/485/828

0/36

شهر

17/806/360

43/100/000 83/798/104

0/51
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 -1نتايج :تـوزيع جغرافيایی فقر و نابرابري در سطح شهرستان
پس از برآورد س��طح مخارج خانوارهاي شهري و روستایی حاضر در سرشماري عمومي نفوس
و مسكن (فرم شماره  )3و تعيين خط فقر ،اين امكان فراهم میشود كه با استفاده از روش برآورد
مناطق كوچك شاخصهاي فقر و نابرابري برآورد شوند .در اين مطالعه ،سه شاخص نرخ فقر (نسبت
سرشمار فقر) ،شكاف فقر و مجذور شكاف فقر براي اندازهگيري فقر و شاخص ضريب جيني براي
سنجش نابرابري در درآمد براي شهرستانهای كشور محاسبه شده است 16.شهرستان در مقياس
طبقهبندي جغرافيايي كشور کوچکتر از استان و بزرگتر از شهر است به طوري كه طبق آخرين
طبقهبندي جغرافيايي ،كل كشور به  30استان و  336شهرستان تقسيم شده است .انتخاب واحد
شهرستان هماهنگ با طبقهبندي رسمي وزارت كشور و به منظور تسهيل فرآيند برنامهريزي و اجراي
سياستهاي اقتصادي صورت گرفته است .واضح است كه اين امكان وجود دارد كه محاسبات فوق
در سطوح جغرافيايي کوچکتر نيز انجام گيرد.
در جدول ( )1نرخ فقر و ضريب جيني در شهرستانهای كشور و براي سال  1386گزارش شده
است .در اين جدول سعي شده است اطالعات ديگري نيز در خصوص وضعيت فقر استان و شهرستان
نس��بت به ديگر استانها و شهرستانهای استان در اختيار خواننده قرار بگيرد هر چند در مقابل از
گزارش شاخصهاي شكاف فقر و مجذور شكاف فقر خودداري شده است 17.از اینرو در ستون پنجم و
ششم به ترتيب رتبه استان در ميان استانهاي كشور و رتبه شهرستان در ميان شهرستانهای استان
از نظر فقر گزارش شده است .براي محاسبه نرخ فقر استان از ميانگين وزني نرخ فقر در شهرستانهاي
استان استفاده شده است و وزن هر شهرستان نيز جمعيت آن شهرستان در سرشماري سال 1385
است .از آنجا كه جمعيت كشور به صورتي همگن و يكنواخت در مناطق جغرافيايي كشور توزيع نشده
است ،نرخ فقر به تنهایی نمیتواند منعكسكننده مناطق تمركز فقرا باشد .از اینرو در ستون هفتم و
هشتم به ترتيب رتبه استان و رتبه شهرستان در استان از نظر تعداد جمعيت فقير نيز گزارش شده
اس��ت .براي محاس��به جمعيت فقير هر شهرستان از حاصلضرب نرخ فقر در شهرستان و جمعيت
شهرستان در سرشماري سال  1385استفاده شده است .در انتها و در ستون نهم ضريب جيني گزارش
شده است .با توجه به شاخصهاي برآوردشده میتوان دريافت كه درصد فقر در استانهاي سيستان
و بلوچستان و قم بيش از ديگر استانهاست و در سيستان نيز شهرستان زهك فقيرترين شهرستان
است .از سوي ديگر استانهاي مازندران ،قزوين و تهران نيز به ترتيب كمترين نرخ فقر را دارا هستند.
هر چند نرخ فقر در سيستان باالترين است و استان تهران داراي يكي از كمترين نرخهای فقر است
اما با توجه به توزيع جمعيت ،بيشترين فقرا در سه استان تهران ،خراسان رضوي و خوزستان زندگي
میکنند .توزيع جمعیت فقير در اين سه استان نيز نشان میدهد بيشتر فقرا در مراكز استان زندگي
میکنند .تجمع فقرا در تهران و مراكز استان نشان از مهاجرت فقرا از شهرها و روستاهاي كوچك به
مراكز استان و سپس از مراكز استان به مركز كشور دارد .بنابراين پرداخت سهم بيشتري از يارانهها به
مراكز استان و مركز كشور تنها به دليل اينكه فقراي بيشتري در آن زندگي میکنند عالوه بر اينكه
موجب جذب بيشتر فقرا به مراكز استان و كشور ميشود ،از كارایی يارانهها ،به دليل نرخ پایین فقر
در مراكز استان و تهران و نشتي باالي يارانهها به غيرفقيران میکاهد .از اینرو شناخت داليل توزيع
نامتوازن نرخ فقر و يا جمعيت فقير در مناطق جغرافيايي الزمه طراحي سياستهاي مناسب و هدفمند
كاهش فقر است .نقشه فقر پنجره ديگري را در مقابل مطالعات فقر و داليل آن در جامعه ،كه تاكنون
منحصر بر ويژگيهاي خانوار و يا سياس��تهاي كالن اقتصادي بوده اس��ت ،میگشايد .از اين زاويه
ويژگيهاي محيطي نقش تعيينكنندهاي بر رفاه ساکنان داشته و از اینرو میتوانند به عنوان ابزارهاي
سياستگذاري در اختيار برنامهريزان قرار بگيرند.
پینوشتها:

1-Poverty map
2-Indicator of well-being
)3-Headcount ratio (incidence of poverty
)4-Depth of poverty (poverty gap
)5-Poverty severity (squared poverty gap
6-Error of inclusion
7-Error of exclusion
8-Trade off
9-Small-area estimation
10-Multivariate weighted basic-needs index
11-Direct measurement of household-survey data
12-Direct measurement of census data
13-Small area estimation
)14-Elbers, Lanjouw and Lanjouw (2003

 -15اين تعداد از اطالعات سرشماري سال  1385گرفته شده است.
 -16براي محاسبه شاخصهاي فقر و نابرابري مخارج خانوار به تعداد پنج هزار بار شبيهسازي شدهاند.
 -17به دليل محدوديت فضا اين شاخصها گزارش نشدهاند.
منابع در دفتر مجله موجود میباشد

