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 پیشگفتار

کارگیري صحیح این موارد در با مفاهیم اقتصادي و به مندانعالقهآشنایی هرچه بیشتر  منظوربه

در معاونت  "سادهاقتصاد به زبان "، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان هاي اقتصاديتحلیل

هاي اقتصادي به اجرا درآمد. نسخه اقتصادي اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی

هاي بعدي، در انتها یک فرم منظور بهبود نسخهبه .باشدیمخروجی این ایده  ینوهفتمسی، پیشرو

ارزیابی تهیه و تنظیم گردیده است که خواهشمندیم فرم مذکور را تکمیل و از طریق دبیر کمیسیون 

 آگاه خودمرکز تحقیقات را از نظرات ارزشمند  research-center@iccim.irخود یا آدرس ایمیل 

   سازید.

  آنو ابعاد مختلف  فهوم فقرم

مختلف از قبیل  هايشکلفقر در " کهاست  توصیف فقر چنین بیان داشته درسازمان ملل متحد 

ومیر ناشی از آن؛ و مرگگرسنگی و سوء تغذیه؛ بیماري ؛ پایدار شتمعیکمبود درآمد براي 

خود را  پدیده همچنین. این کندنمود پیدا میمحرومیت و تبعیض اجتماعی  ؛ناامنی ؛خانمانیبی

فرهنگی، هاي در عرصه گیريتصمیمفرایندهاي مشارکت در  براي توانایی به شکل عدم

  ."دهداجتماعی و مدنی نشان می

فقر  کند:فقر را چنین تعریف میاین نهاد . »محرومیت از رفاه است ،فقر«نیز  بانک جهانینظر از 

 نرفتن سواد بودن و مدرسهبی، درمان نشدنبیمار بودن و  و لباس،فقر نداشتن سرپناه ، گرسنگی

 هاست.فقرا در فقر زیستن چیزي فراتر از اینبراي کند بانک جهانی همچنین تاکید می  است.

خارج قرار دارند که ها عدالتیبی و در معرض انواع خطرات و پذیرندبسیار آسیب اغلبچراکه فقرا 

شدت مورد جامعه به حتی دولتی و اجتماعی و ياز سوي نهادهاهمچنین  آنها از اراده آنهاست.

  .دهندگیرند و از این طریق صدا و قدرت خود را در این نهادها از دست میاستفاده قرار میءسو

  و سیر تحول آن فقر اهیتم

درآمدي یا چندبعدي فقر مطلق یا نسبی،  فقر اعم از مختلفی رویکردهايدر خصوص فقر، تعاریف و 

  اشاره خواهد شد. فقر موجود به هايدیدگاهتعاریف و در ادامه به برخی از مهترین . است ارائه شده
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به قرن نوزدهم میالدي در گیري و درك ماهیت فقر مند براي تعریف، اندازههاي نظامنخستین تالش

عنوان یکی از بهروانتري  .کردمفهوم فقر مطلق را مطرح  1روانتريم هوبسیکه  گرددمیانگلستان باز

شهر یورك  اهالیخصوص  فصلی درآوري اطالعات مبا جمع 1899پیشگامان مطالعات فقر، در سال 

منابع موردنیاز براي ( حداقل معاشخانوارهایی را که مجموع درآمد آنها براي دستیابی به انگلستان، در 

فقیر نبود، کافی  بقا) براي ضروري زندگیحداقل نیازهاي حفظ سالمتی و تامین کارایی جسمانی و یا 

بود که ابتدا حداقل هزینه تامین غذا، لباس، سوخت، اجاره و  ترتیببه این روانتري کار  ش. رونامید

نامید سپس  "(مطلق) خط فقر"تخمین زد و آن را سایزهاي مختلف خانوارها با اي بر را لوازم خانگی

بود، فقیر ( بر اساس سایز خانوار) کمتر از خط فقر تعیین شده شان تمام خانوارهایی که درآمد هفتگی

از مطالعات  يالهام بخش بسیاراو  و مفهوم حداقل معیشت و فقر مطلقروانتري مطالعات  .2کرداعالم 

   .ي در حوزه فقر بودبعد

 .گردیدمفهوم جدیدي به اسم فقر نسبی که در مقابل فقر مطلق قرار دارد مطرح  ،میالدي 70در دهه 

 المللی در مدرسه اقتصاد لندنهاي اجتماعی بینسیاست شناسان به نام و استاداز جامعه  3سندنپیتر تاو

چنین بیان داشت که مفهوم فقر مطلق بر پایه این فرض بنا شده ، ایدهاین پیشگامان عنوان یکی از به

جوامع یکسان است، حال آنکه  که حداقلی از نیازهاي اساسی وجود دارد که براي همه مردم در همه

از اند. چنین نیازهایی نه فقط در بین جوامع گوناگون بلکه حتی در داخل یک جامعه واحد نیز متفاوت

الزم که منابع  کرد محسوبها را فقیر افراد، خانوارها و گروهتوان نظر تاوسند در یک جامعه زمانی می

برخورداري از امکانات و شرایط معمول در  و هافعالیتنواع غذاها، مشارکت در یا مطلوب براي تهیه ا

طور جدي و اساسی از به آنهاباشند و یا منابع در اختیار از دست داده اي که به آن تعلق دارند را جامعه

کنار گذاشته شدن این گروه از افراد  این امرمتوسط فردي یا خانوادگی متعارف کمتر باشد که نتیجه 

توان میبا توجه به تعریف ارائه شده از سوي تاوسند باشد. ها می، رسوم و فعالیتاز زندگی اجتماعی

که درآمدشان حتی اگر براي بقا کافی  شوندمحسوب میمردمی فقیر نسبی به فقر، در رویکرد گفت 

                                                      
1 Seebohm Rowntree  

سنت تخمین زده شد و  8شگلینگ و  17نفره،  5عنوان مثال بر اساس محاسبات روانتري، حداقل هزینه هفتگی براي یک خانواده به 2
  نفره که درآمد هفتگی آنها کمتر از این مبلغ بود فقیر تلقی شدند. 5تمام خانوارهاي 

3 Peter Townsend 

1
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نسبی فقر نیز مانند  رویکرد در ).1392(ارشدي،  تر استموردنظر اجتماع بسیار پایین باشد از درآمد

 درصد صورتبهشود که استفاده مینسبی ، براي تفکیک فقرا از دیگر افراد، از خط فقر فقر مطلق

 از معینی درصدي که درآمدي مرز شکلیا به و )درآمد جامعه متوسط سطح یا( میانه از معینی

 که افرادي ،آمریکا درعنوان مثال به .شده استتعریف  گیرند،می قرار آن از ترپائین جامعه افراد

این معیار در  .گردندمی محسوب فقیر باشد، جامعه يدرآمد میانهچهارپنجم  از ترپائین آنها درآمد

 باشددرصد متوسط درآمد جامعه می 60و در اتحادیه اروپا  میانگین درآمدي سومدومالزي 

  .)1393(کشاورز، 

استفاده از مفهوم فقر مطلق براي کشورهاي  )،1998در سال نوبلیست اقتصاد ( 1آمارتیا سن از نظر

 برايکارگیري مفهوم فقر نسبی در حال توسعه که همچنان گرفتار گرسنگی هستند و به

   .است، مناسب اندکشورهاي توسعه یافته که فقر مطلق را پشت سر گذاشته

درآمد افراد جامعه باال باشد هر قدر هم الزم به ذکر است که از آنجا که بر اساس خط فقر نسبی 

شوند. اي از افراد فقیر محسوب میو تمامی آحاد آن از حداقل نیازها برخوردار باشند، همواره عده

در چرا که فقر مطلق بر خالف فقر نسبی شود. فقر مطلق استفاده میخط ، از در اکثر مطالعات

   ).1392کند (ارشدي، نتیجه رشد و توسعه اقتصادي تغییر می

بعدي نیست که بتوان آن را اي تکفقر صرفا پدیدهکه بیان این با سنآمارتیا  ،1987سال  در

بنیان  "فقر چند بعدي"رویکرد جدیدي از فقر را تحت عنوان  ،تعریف کردصورت کمبود درآمد به

اساسی  هايها و قابلیتتوانمنديشود که افراد از فقر هنگامی ایجاد می داشتاظهار  سننهاد. 

سطوح پایینی از سالمت و بهداشت  از دارند یانمناسبی درآمد یا تحصیالت بنابراین  و محرومند

 واحساس ناتوانی  همچنین ،ی دارنداعتماد بنفس پایین ،برنددر ناامنی به سر می، برخوردارند

در ابعاد گوناگون (سیاسی،  بدو تولد و در مقاطع مختلف زندگیوقی که یک فرد از محرومیت از حق

  ).,World Bank 2009( کنندرا تجربه می شوداجتماعی، فرهنگی و ..) از آن برخوردار می

فقر  گیري فقر در سطح جهان،بانک جهانی و سازمان ملل متحد براي اندازهالزم به ذکر است که 

  کنند. اي میمطلق و فقر چندبعدي را اندازه

                                                      
1 Amartya Kumar Sen 
1
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  فقر هايیشهعلل و ر

درجه و کم رشد  در سطح کالن، توان در دو سطح کالن و خرد مورد بررسی قرار داد.علل فقر را می

ها ونهادهاي معیوب، زیرساخت؛ ساختارهاي صنعتیضعف  و پایین و انسانی اقتصاديیافتگی توسعه

سیاسی و حکمرانی خوب، عدم ثبات ضعف در ، سیستم قضایی ناکارآمد و کار بازارساختار نامناسب 

ها و دسترسی ضعف در زیرساختاي ضعیف؛ اقتصادي، مشارکت عمومی پایین، امنیت ملی و منطقه

وهوایی نامناسب و منابع طبیعی هاي اقلیمی، شرایط آبدشوار، محدودیتشرایط جغرافیایی ؛ 1به آنها

  .باشندبروز فقر از علل توانند میکم 

درآمد ناکافی براي رفع نیازهاي اولیه و  خانوارها (از قبیلاقتصادي نامناسب  شرایطدر سطح خرد،  

بازده و ناپایدار)، هاي کمارائی، اشتغال ناپایدار یا بیکاري ،حداقلی از امکانات بهداشتی و آموزشی

هاي بیماريء به بتالتغذیه؛ اسوء نامناسب، سالمت و بهداشتشامل ( ضعیفاجتماعی  هايویژگی

 آشامیدنی آب بودنن دسترس در اعم از گاهسکونت نامناسب شرایط ؛سواد بودن کم سواد یابی واگیردار؛

 فاضالب، دفع غیربهداشتی انرژي، منابع سایر و برقعدم دسترسی به  ،ضعیف ارتباطی خدمات ،سالم

جمعیتی خانوارها  خصوصیاتضعف در و  )کار محل تا طوالنی مسیر و هاجاده به دسترسیعدم 

 اندعنوان بخشی از علل فقر شناسایی شدهبه) خانوار(پرجمعیت و جوان بودن خانوار، زنان سرپرست 

  . )1397(سالم، پاییز 

  پیامدهاي فقر

آورد. این پدیده به بار می جوامعبراي  گوناگونمعضالت اجتماعی و اقتصادي مختلفی را در ابعاد  فقر

نیافتگی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است ثبات اقتصادي، همبستگی که خود نمودي از توسعه 

به ومیر کند و موجب افزایش مرگها را تهدید میاجتماعی و همچنین سالمت جسمی و روحی ملت

 ها و کاهشانسان نوزادان، مادران و همچنین کاهش متوسط طول عمر، افت کارایی در میان خصوص

افزایش اجتماعی، سرمایه افت کاهش رشد اقتصادي،  ،نیروي کار وريبهرهمشارکت در بازار کار، تنزل 

این پدیده هنگامی که از نسلی  گردد.می ، افزایش جرم و جنایت و فسادخدمات اجتماعیهاي هزینه

                                                      
  .هاي هموار، برق، بازارهاي بزرگ، مدارس و مراکز درمانی، فاصله زیاد با مراکز اداري محلیعدم دسترسی به جادهمانند  1
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مانعی پایدار در به شود آنچنان که میبه نسل دیگر تداوم یابد ریشه دوانده و به یک فرهنگ تبدیل 

  . )1379 زاده،(حسن گرددتبدیل میمقابل توسعه 

  آرمان جهانی کاهش فقر 

، اعالم کرد در سه دهه اخیر کشورهاي در 1990سالسازمان ملل متحد در گزارش توسعه انسانی 

اند، اما همچنان بیش از یک میلیارد نفر در این داشتهچشمگیري  هاي اقتصاديل توسعه پیشرفتحا

 1,75میلیون بزرگسال قادر به خواندن و نوشتن نیستند و  900برند، سر میکشورها در فقر مطلق به

 800خانمان هستند و در حدود میلیون نفر بی 100میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، 

 14سال داراي سوء تغذیه هستند و  5میلیون کودك زیر  150میلیون نفر هر روز گرسنه هستند. 

و  کاهش فقر مطلقاین سازمان از همین رو، میرند. سالگی می 5رسیدن به  میلیون کودك قبل از

توسعه هزاره  اهداف را تحت عنوان هاآنو در سراسر جهان را در اولویت قرار داد  هاي انسانیمحرومیت

 2015را تا سال  1990بر همین اساس کشورهاي عضو متعهد شدند تعداد فقرا در سال . نمود 1معرفی

در راستاي فراگیر نمودن آموزش ابتدایی، رفع اختالف جنسیتی  همچنین، .دنکاهش دهبه نصف 

درسطوح آموزش ابتدایی و راهنمایی، کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان، دستیابی همگانی به 

خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده، تکمیل و اجراي راهبردهاي ملی براي توسعه پایدار توسط کشورها 

کاهش فقر  هدفالزم به ذکر است که تالش کنند.  دن روند اتالف منابع محیطیو معکوس کر

    ).World bank, 2019( محقق شد 2010سال زودتر در سال  5 مطلق،

وجود بیش از هاي وسیع و در گزارش توسعه جهانی، به محرومیتبانک جهانی نیز ، 1990در سال

مندي فقرا از دهنده عدم بهرهنشان کهاشاره کرد یک میلیارد فقیر در کشورهاي در حال توسعه 

. از همین رو این بانک نیز با بیان بودهاي اقتصادي تجربه شده در این کشورها در سه دهه اخیر رشد

اي از دست رفته بوده است، مسئله مبارزه با هاي گذشته براي بسیاري از فقراي جهان دههاینکه دهه

و رویاي خود را جهان بدون فقر اعالم کرد و ) WDR,1990(نامید ، 1990فقر را چالش بزرگ دهه 

  گیري فقر در سراسر جهان را در دستور کار خود قرار داد. براي این منظور شناسایی فقرا و اندازه

                                                      
1 Millennium Development Goals (MDGs) 
1
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  هاي کاهش فقرسیاست

 توسعه اقتصاد ملی است. ،مهمترین عامل موفقیت در کاهش فقربر اساس رهنمودهاي بانک جهانی 

فرایندهاي اقتصادي، اجتماعی تعامل تمامی فقر حاصل از آنجا که  کندتاکید می نهادبا این حال این 

کنند، بنابراین براي مبارزه با یکدیگر را در جهت افزایش یا کاهش فقر تقویت میو سیاسی است که 

 ارتقاءانمندسازي؛ و تو ها؛بهبود فرصتدر راستاي المللی در سطح محلی، ملی و بینآن باید با اقداماتی 

تواند نیروي محرکه در واقع پیشرفت در این سه حوزه می. طور همزمان تالش کردبهبراي فقرا،  امنیت

 .م براي کاهش فقر را به وجود آوردالز

ها در طور کلی اقدام در هر سه زمینه مطلوب است اما تعیین اولویتالزم به ذکر است که با آنکه به

  به  شرایط اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر کشور یا جامعه بستگی دارد.این خصوص، 

- هاي شغلی و داراییرشد اقتصادي پایین، بازارهاي غیرقابل نفوذ، کمبود فرصتها: فرصت بهبود 

ها بر پایه سازوکارهایی همین دلیل بهبود فرصتسازد. بههاي ناچیز، مردم را در فقر مادي گرفتار می

هاي آنها، یکی از بازارها به نفع فقرا و کمک به افزایش دارایی گسترشاز قبیل ترویج رشد اقتصادي، 

بیش و مبتنی بر فقر کمتر سریع و پایدار  تحقق رشدبراي شود. هاي کاهش فقر محسوب میراه حل

هاي فناورانه صی و نوآوريگذاري بخش خصووکار محرك سرمایهاز هر چیز وجود فضاي کسب

گذاري نیاز آن ثبات سیاسی، اجتماعی و اقدامات تکمیلی دولت از قبیل سرمایهضرورت دارد که پیش

در خصوص باشد. کار میهاي نیرويونقل و افزایش مهارت، شبکه حملهایرساختدر توسعه ز

صورت باز عمل المللی بهت بینواهد حاکی از آن است کشورهایی که در تجارگسترش بازارها نیز، ش

هستند و از رشد  مالی و پولی مناسب هايیافته و نیز سیاستکنند داراي بازارهاي مالی توسعهمی

هاي تواند از طریق افزایش قابلیتمینیز کمک به تشکیل دارایی براي فقرا  .1باالتري نیز برخوردارند

مالکیت یا دسترسی به زمین، زیربناها و خدمات مالی ؛ توجه به مسئله انسانی مانند آموزش و بهداشت

  پیگیري شوند. ، آنهاهاي اجتماعی براي عنوان داراییهاي اجتماعی بهو در نهایت ایجاد شبکه

                                                      
شرایط ساختاري و نهادي هر کشور، شامل مزیت نسبی و الگوهاي نابرابري بستگی به اثرات اصالحات بازار بر عملکرد اقتصادي و البته  1

 مالکیت دارایی آنها دارد. 
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زنی با موسسات دولتی که هاي فقرا براي چانهتوانمندسازي به معناي ارتقاء قابلیت: توانمندسازي

هاي گیريتاثیردارد، است. این کار از طریق تقویت مشارکت آنان در تصمیمعملکردشان بر زندگی آنها 

گیرد. تحقق این هدف مستلزم وادار ساختن موسسات دولتی محلی و فرایندهاي سیاسی صورت می

هاي این نهادها به حمایت از فقرا است. و اجتماعی به کار براي فقرا و به عبارتی گرایش برنامه

هاي اداري و سازيهاي گسترده حکمرانی خوب است که ظرفیتبخشی از برنامهتوانمندسازي فقرا 

ایجاد مبانی  کند. زیرا بار اصلی فساد اداري بر دوش فقرا است.مقررات و نیز کاهش فساد را ایجاب می

ساالرانه کننده وجود نهادهاي شفاف که داراي سازوکارهاي مشارکتی و مردمقانونی و سیاسی تضمین

؛ دهنده رشدهاي دولتی ترویجد؛ ایجاد سازمانگیري و نظارت بر امور اجرایی هستنور تصمیمدر ام

هاي جنسیتی، قومی، نژادي، مذهبی رفع تبعیضتالش براي تمرکزدایی و توسعه محلی؛ تالش براي 

  باشند. میدسازي فقرا ناز جمله اقدامات مفید در راستاي توانمها هستند یا اجتماعی که منشاء نابرابري

هایی چون پذیري آنها در برابر ریسکمعناي کاهش آسیبافزایش امنیت فقرا به: امنیتارتقاء 

 است. هابحراناین بالیاي طبیعی و کمک به آنها براي کاهش اثرات  اقتصادي، هاي، بحرانهابیماري

در بازار زنی چانهاهش قدرت و ک پذیري عاملی براي تشدید وخامت اوضاع فقراچرا که این آسیب

تقویت نهادهاي مدیریت ریسک، سازوکارهاي مرتبط با ارتقاء امنیت فقرا عبارتند از: از جمله باشد. می

هاي که در قالب آن طرح مستمندانحمایت از موسسات حامی فقرا، تدوین پودمانی براي کمک به 

مبارزه با شیوع ایدز، پیشگیري  ،1شودهاي جمعیتی اجرا میها و انواع گروهمختلفی براي پوشش ریسک

هاي مالی تجهیز و مقابله با تکانه و لوگیريهاي ملی براي جتدوین برنامههاي داخلی، یا حل درگیري

  .و طبیعی

اقدامات و  محلی کافی نیست براي محو سریع فقر انجام اقدامات ملی و: المللیاقدامات بین

تر منافع ها براي تضمین توزیع متعادلدر بسیاري از حوزهالمللی (به ویژه توسط کشورهاي صنعتی) بین

اقداماتی  مندي کشورهاي فقیر و مردم فقیر در کشورهاي در حال توسعه ضرورت دارد.توسعه و بهره

تحقیقات و  پیشرفتثبات مالی جهانی با این شرط که با مهار نیروهاي جهانی به نفع فقرا؛ از قبیل 

                                                      
هاي اعتبارات خرد، بیمه هاي اجتماعی، برنامههاي کار عمومی، صندوقشامل بیمه درمان، مستمري بازنشستگی و سالمندي، برنامه 1

  . ایتی)طراحی تورهاي ایمنی (چترهاي حمهاي نقدي و بیکاري و پرداخت
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بازارهاي کشورهاي ثروتمند و پیشرفته به روي  باز شدن ؛کشورهاي فقیر نادیده گرفته نشوند ،فناوري

 کنند به خود کمک ها تا فقرا بتوانندمالی و بخشودگی بدهی افزایش کمک ؛تولیدات کشورهاي فقیر

  ).2001د (بانک جهانی، نرا کاهش ده فقراچذیري تواند آسیبمی

  فقرگیري اندازههاي گرها و شاخصامن

عنوان شاخصی استاندارد براي تعیین ، خط فقر را به1990از سال  براي شناسایی فقرا، بانک جهانی

بانک به این ترتیب این  . روش کارفقر مطلق و تعریف آن در فقیرترین کشورهاي جهان معرفی کرد

، 1985سال  PPPs(2برابري قدرت خرید ( حسبکشور را بر  33در  1ابتدا خطوط فقر ملیبود که 

 ،که یک دالر در روز بودترین خط فقر در میان کشورهاي کم درآمد را نمود و بعد شاخص تعدیل

 بر اساس برابري قدرت خرید سال 2008 سال . این رقم دربرگزیدالمللی، عنوان اولین خط فقر بینبه

به  2011 پایه بر اساس برابري قدرت خرید سال 2015روز و در سال  در دالر 1,25 به 2005 پایه

  .یافت افزایش دالر در روز 1,9

، هابا استفاده از برخی شاخص المللی و شناسایی افراد فقیر،تعیین خط فقر بینبعد از جهانی بانک 

  :کرددر مناطق و کشورهاي مختلف جهان شکاف و شدت فقر مطلق  میزان،اقدام به سنجش 

  3فقر) نرخ( جمعیت زیر خط فقر نسبت - 

 که درآمد یا سطح مصرف آنها زیر خط فقر است را  جمعیت ی ازنسبت به سادگی این شاخص

حالتی که هیچ فقیري (صفر  نرخ فقر بیناندازه شاخص  .)World Bank,2010( ددهمی نشان

د و هرچقدر کنتغییر می، )حالتی که کلیه افراد در جامعه فقیر هستند(و یک  )در جامعه وجود ندارد

 هاي این شاخص آن است که از ضعفه است. به یک نزدیکتر باشد به معنی فقر بیشتر در جامع

                                                      
فقیر تلقی  خود،شود فرد با توجه به شرایط داخلی کشورکننده میزان مشخصی از مصرف و یا درآمد است که باعث میبیان ملیخط فقر  1

  .)2008د (بانک جهانی، نگرد
2 Purchasing Power Parities (PPPs)  

. مشترك کاربرد دارد واحد یک به مختلف هايپول با شده گیرياندازه فقرهاي خط اسمی ارزش تبدیل شاخص برابري قدرت خرید، براي
ر واقع، در نیاز  مورد دالر بر حسب خدمات و کاالها از یکسانی سبد خرید براي که است کشور یک پول تعـداد واحدهاي این شاخص براـب

  .است
3 Headcount  

2

3
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دهد در حالی که برخی از فقرا نسبت هاي مختلف فقرا یکسان نمایش میعمق فقر را براي گروه

  کنند.تري را تجربه میبه برخی دیگر، فقر عمیق

  1شکاف فقر -

 و کندگیري میافراد فقیر از خط فقر را اندازهدرآمد فاصله عمق فقر یا همان ، )��( شکاف فقر

  شود:می به صورت زیر محاسبه

�� = (� − ��) × �(�� < �) 
��)�  و خط فقر  � ،امین فرد جامعهiدرآمد  �� < براي فقرا یک و براي سایر افراد صفر (�

  گردد:صورت محاسبه میاین به  ،فقر به صورت نسبی از خطشکاف فقر  است. متوسط

�� = 	
1

�
�

��
�

�

���

	 

 2شکاف فقر) مجذور( رشدت فق -

گیري اندازهصورت نسبتی از خط فقر هاي فقر را بهشکاف توان دوممیانگین  که این شاخص

  .)World Bank,2009(  دنمایمنعکس میمیان فقرا را  درآمد نابرابريکند، میزان می

�� = 	
1

�
��

��
�
�
��

���

 

 . نمایدفقر در جهان می سنجشصورت سالیانه اقدام به به نیز  سازمان ملل متحدعالوه بر بانک جهانی، 

خود، عالوه بر اینکه فقر درآمدي را به همان روش بانک  3این سازمان ذیل برنامه توسعه انسانی

درآمد  مراتب فراتر از کمبودابعاد فقر به با این استدالل که  ،1997از سال  کند،جهانی محاسبه می

نموده است. براي این منظور نیز تاکنون دو شاخص معرفی  چندبعدياقدام به سنجش فقر ، هستند

 است: کرده

 

  

                                                      
1 Poverty Gap  
2 Poverty Severity (Squared Poverty Gap) 
3 United Nations Development Programme 

1

2

3
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 HPI(1( قر انسانیشاخص ف - 

سنجش قرار مورد  راانسان از سه قابلیت طول عمر، دانش و سطح زندگی  این شاخص محرومیت

  ).HDR,1997( )1(جدول  دهد می

 )HPI(. شاخص فقر انسانی 1 جدول

  آستانه محرومیت/ فرد محروم است اگر:  بعد

  سالگی فوت کنند. 40رود قبل از درصد افرادي که انتظار می  محرومیت از طول عمر

  سواد هستند.درصد افراد بالغی که بی  محرومیت دانش

  محرومیت از سطح زندگی

  درصد افرادي که به آب سالم دسترسی ندارند.

  درصد افرادي که به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند.

  وزنی هستند.سالی که دچار کم 5کودکان زیر 

ر این شاخص است. الزم به ذکر است که آما بیشتردهنده فقر انسانی اننشهرچه مقدار شاخص فقر انسانی باالتر باشد 

  .  گردیده استجهانی ارائه  توسط بانک 2010تا سال 
The Human Development Report, 1997 

  MPI(2( شاخص فقر چندبعدي - 

، جایگزین شاخص فقر انسانیعنوان به 2010در سال توسط سازمان ملل متحد این شاخص که 

زیرشاخص مرتبط با سه  10در  زمانطور همهایی که یک خانوار بهترکیب محرومیتشد،  معرفی

یک خانوار در نماید. گیري میرا اندازه کندمی استانداردهاي زندگی تجربه و آموزش، سالمتعد ب

 .)HDR,2010(شود محروم باشد، فقیر محسوب مییا بیشتر  هازیر شاخصدر یک سوم صورتی که 

استفاده  )2شماره ( هاي محرومیت به شرح جدولبراي تشخیص محرومیت خانوارها نیز از آستانه

   .شودمی

کند. همچنین براي شاخص فقر چندبعدي بین عدد صفر تا یک تغییر می الزم به ذکر است که اندازه

ها یا بیشتر محروم توان نرخ فقر (درصدي از جمعیت که در یک سوم  شاخصاین شاخص نیز می

 هستند) و شدت فقر (میانگین درصد وزنی محرومیت میان فقرا) را محاسبه کرد.

  

                                                      
1 Human Development Index (HPI) 
2 Multidimensional Poverty Index (MPI) 

1
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  رومیت در شاخص فقر چندبعدي هاي محها و آستانهابعاد، زیرشاخص .2 ولجد

  آستانه محرومیت/ خانوار محروم است، اگر:  زیرشاخص  بعد

  سالمت
  تغذیه باشند.افراد بزرگسال یا کودك در خانوار دچار سوء  تغذیه

 ومیرمرگ
  کودکان

  کودکی در خانواده فوت کرده باشد.

  آموزش

 هايسال
  تحصیل

را به اتمام نرسانده  ساله و بیشتر خانوار،  سال تحصیل10اعضاء 
  باشند.

 تحصیل
  کودکان

یک از کودکان در سن تحصیل، در مدرسه حضور نداشته هیچ
  باشند.

استانداردهاي 
  زندگی

  به برق دسترسی نداشته باشد.  برق

  فاضالب
سیستم تخلیه فاضالب نداشته باشد و یا مشترك با خانوار دیگر 

  است.
  چوب یا کود حیوانی باشد.پزي چوب، زغال سوخت خوراك  سوخت

  کشی دسترسی نداشته باشد.خانوار به آب لوله  آب
- جنس کف
  پوش اتاق

  خانه، خاك، شن، ماسه یا کود باشد. پوشکف

  هادارایی
، تلویزیون، ها نباشد: رادیومالک بیش از یکی از این دارایی

اتومبیل یا تراکتوري کامپیوتر، یخچال، دوچرخه، موتورسیکلت، 
  نیست.

Source: http://hdr.undp.org/en/2018-MPI 

  نگاهی به وضعیت فقر در جهان 

 به شرحدر مناطق مختلف جهان،  مطلق فقر هايشاخص برخی برآوردهاي بانک جهانی از

درصد از جمعیت  10، 2015شود، در سال طور که مالحظه میهمان باشد.می) 3جدول شماره (

اند این در حالی است که در سال دالر در روز زندگی کرده 1,9جهان با درآمدي زیر خط فقر 

  دالر در روز بوده است.  1,9درصد از جمعیت زیر خط فقر  35,85، درآمد 1990
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 2015و 1990هاي دالر در روز در سال 1,9: آمارهاي فقر بر اساس خط فقر 3 جدول

 سال منطقه

 نرخ

 فقر

(%) 

 شکاف

 فقر

(%) 

 شدت

 فقر

 تعداد

 فقرا

 (میلیون)

  1خاورمیانه و شمال آفریقا
1990 6,17 1,15 0,38 14,18 

2015 5,01 1,28 0,50 18,64 

  صحراي آفریقا
1990 54,26 24,33 14,15 277,51 

2015 41,10 15,79 8,24 413,25 

  آمریکاي التین و کارائیب
1990 14,19 5,76 3,41 62,57 

2015 4,13 1,54 0,92 25,90 

  سایر مناطق با درآمد باال
1990 0,48 0,28 0,22 4,32 

2015 0,68 0,49 0,42 7,32 

  اروپا و آسیاي مرکزي
1990 -- -- -- -- 

2015 1,47 0,40 0,18 7,15 

  شرق آسیا و اقیانوسیه
1990 61,60 22,64 10,82 987,05 

2015 2,32 0,46 0,16 47,18 

  جنوب آسیا
1990 47,31 13,23 5,10 535,91 

2015 .. ... .. .. 

  کل جهان
1990 35,85 12,71 6,12 1894,82 

2015 10 3,10 1,49 735,86 

 سایر مناطق با درآمد پایین
1990 43,15 15,27 7,34 1890,50 

2015 11,62 3,55 1,67 728,54 
Source: http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx  

میزان فقر مطلق در جهان کاهش  2015و  1990هاي توان گفت در فاصله سالاز همین رو می

هایی که در کاهش فقر حاصل یافته است. با این حال بانک جهانی اعالم نموده با وجود پیشرفت

برند غیرقابل قبول است و با توجه که در فقر شدید به سر میشده است، همچنان تعداد افرادي 

رسد که در آینده کاهش فقر به اندازه هاي صورت گرفته از رشد جهانی، به نظر میبینیبه  پیش

  به طول بیانجامد.   2030کافی سریع نباشد و احتماال نابودي کامل فقر مطلق تا سال 

                                                      
  ایران در میان کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا لحاظ شده است. در این برآوردها، 1
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درصد طی  5به  6,2یانه و شمال آفریقا، نرخ فقر از جالب توجه آنکه اگرچه در منطقه خاورم

کاهش یافته اما بررسی شاخص شدت فقر در این منطقه حاکی از آن  1990-2015هاي سال

ها به مراتب بدتر شده است. ضمنا بهبود شاخص شدت است که وضع فقراي آن طی این سال

  دار و قابل توجه است. معنیانوسیه طی دوره مذکور، کامال فقر در منطقه شرق آسیا و اقی

درصد از  77که  1کشور 105جدیدترین برآوردهاي سازمان ملل متحد از وضعیت فقر چندبعدي در 

  ) نشان داده شده است. 4در جدول ( اندجمعیت جهان را در خود جاي داده

 2018. فقر چند بعدي در مناطق مختلف جهان در سال 4جدول

 منطقه
 شاخص فقر

 چندبعدي

 فقرنرخ 

(%) 
  شدت فقر

 تعداد فقرا

 (میلیون)

 559,6 54,9 57,8 0317  صحراي آفریقا

 545,9 45,8 31,3 0,143 جنوب آسیا

 65,7 50,8 19,2 0,098 کشورهاي عربی

 52,3 41,8 10,1 0,042 آمریکاي التین و کارائیب

 0,0255,9 43,1 117,7 شرق آسیا و اقیانوسیه

 3,5 38,9 2,4 0,009 شرق اروپا و آسیاي مرکزي

source: http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/global_MPI_Report-2018.pdf 

 5,73درصد از جمعیت  23میلیارد نفر برابر با  1,3شود در مجموع حدود طور که مالحظه میهمان

. الزم به اندبوده، فقیر کردندیدر کشورهاي مزبور زندگی م  2018در سال  میلیارد نفري جهان، که

در ، 2015در سال بیشترین نرخ فقر  بر اساس شاخص فقر مطلق بانک جهانی،اشاره است که 

) و خاورمیانه و شمال %11,6سایر مناطق با درآمد پایین ()، % 41سه منطقه صحراي آفریقا (

ل متحد با استفاده از هاي سازمان مله است که با نتایج حاصل از بررسی) دیده شد%5آفریقا (

همخوانی دارد. چراکه بر اساس شاخص مذکور، بیشترین  2018شاخص فقر چندبعدي در سال 

) و کشورهاي %31,3)، جنوب آسیا (%57,8به ترتیب در صحراي آفریقا ( 2018نرخ فقر در سال 

                                                      
  لحاظ نشده است. ها، اطالعات مربوط به کشور ما ایران در این برآورده  1
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نطقه ) مشاهده شده است. الزم به ذکر است که اطالعات مرتبط با وضعیت فقر م%19,2عربی (

  ر دسترس بانک جهانی نبوده است.د 2018جنوب آسیا در سال 

  تجربه کشورهاي موفق در کاهش فقر

در ادامه تجربه دو کشور چین و ترکیه در زمینه کاهش فقر بررسی خواهد شد. چین از سوي 

  عنوان کشوري موفق در خصوص کاهش فقر معرفی شده است. سازمان ملل و بانک جهانی به

و سازمان دهی خدمات اجتماعی از  2001در کاهش فقر پس از بحران اقتصادي سال ترکیه نیز 

  .تجربه جالب توجهی برخوردار است

  چین

 یلیونم 700از  یشب منجر به رهایی یندر چ یعگسترده و سر يدر سه دهه گذشته، رشد اقتصاد

  همچنین). World Bank,2016در این کشور شده است ( (بر اساس خط فقر ملی) از فقرنفر 

موفق به ، 1981-2015هاي در فاصله سالدالر در روز، چین  1,9 المللیبین بر اساس خط فقر

درصد در سال  88طوري که نرخ فقر در این کشور از میلیون نفر از فقر شد به 860نجات حدود 

  . )1(نمودار  ، کاهش یافت2015درصد  در سال  0,7به  1981

خورد: نخست برنامه اصالحات اقتصادي و سیاست برجسته به چشم میدر موفقیت چین دو عامل 

و سپس تالش مستمر و متمرکز  1درهاي باز که رشد سریع اقتصادي را در این کشور رقم زد

تا امروز (سفارت چین در افغانستان،  1978این کشور براي کاهش فقر در جریان اصالحات از سال 

2019(2.  

                                                      
گذاري خارجی، رویکردهاي جدید مدیریت اقتصادي؛ آزادي باالي اقتصادي ناشی از تجارت درهاي باز، جذب سرمایهرشد  1

ها، تنوع مالکیت و ایجاد شرایط مناسب براي شکوفایی بخش خصوصی، تقویت حقوق مالکیت و اهمیت دادن تدریجی قیمت

  ها.توسعه انسانی و زیرساختدر خصوص گذاري به سرمایه
2 http://af.china-embassy.org/eng/ 

سازماندهی

2
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  1981-2015و جمعیت فقیر (میلیون) در چین طی دوره  نرخ فقر (درصد) :1 نمودار

  
Source : http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx 

براي فقرا در مناطق  هاي چین براي کاهش فقر که در راستاي ایجاد فرصتاز جمله سیاست

توان به موراد میاند، آنها اجرا شده پذیريمنظور کاهش آسیببهویژه در روستاها و پذیر بهآسیب

  ذیل اشاره کرد:

ارتقاء سرمایه  درگذاري هاي انسانی و فیزیکی به فقرا از طریق سرمایهساخت و انتقال دارایی -

هاي بهداشتی، مبارزه وپرورش و مراقبتآوري، بهبود آموزشانسانی به وسیله گسترش فن

هاي دولتی براي حمایت هزینه جسمی، اعطاي کمک هايهاي واگیردار و معلولیتيبا بیمار

  گذاري در این مناطق و اعطاي وام به خانوارها و کشاورزان فقیر. از سرمایه

هاي شغلی تقویت تولیدات کشاورزي و رشد اقتصادي در روستاها و افزایش فرصت  -

که از مازاد نیروي کار مزارع براي توسعه  FFW1غیرکشاورزي از طریق اجراي برنامه 

 کند.هایی مانند جاده، آبیاري و امکانات آب آشامیدنی استفاده میزیرساخت

                                                      
1 Food for work (FFW) program 
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- هاي تمام وزارتخانهگیري از ظرفیتتمرکز روي افزایش درآمد خالص سرانه خانوارها، بهره  -

هاي ویژه یل سازمانالمللی براي کاهش فقر و  تشکهاي داخلی و بینهاي دولتی و سازمان

در  LGPRD(1مبارزه با فقر از جمله شوراي دولتی براي توسعه اقتصادي و کاهش فقر (

 .2هاي کاهش فقر سازي برنامهدر راستاي هماهنگ 1986سال 

  ترکیه 

درصد به حدود  33موفق شد نرخ جمعیت زیر خط فقر را از  2002-12هاي ترکیه در فاصله سال

میلیارد دالر  233این کشور در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی خود از درصد کاهش دهد.  3

تنها در شاخص برابري)، نه 3(رشد بیش از  2013میلیارد دالر در سال  785به  2002در سال 

)، بلکه میزان 2012در سال 0,722به  2002در سال  0,671توسعه انسانی پیشرفت داشت ( از 

که در سال اي کاهش داد. به این ترتیب که هنگامیقابل مالحظهفقر مطلق را نیز به میزان 

به سبب بحران اقتصادي، معیشت بسیاري از خانوارها در این کشور به خطر افتاد، بسیاري  2001

از افراد یک شبه دارایی و شغل خود را از دست دادند و تعداد زیادي از مردم در زمره جمعیت 

هاي اجتماعی خود قرار گرفتند. لذا دولت ترکیه نظام کمک هاي اجتماعیمستحق دریافت کمک

- هاي هدفمند غیرمشارکتی، قوت بخشید. بههاي نقدي و برنامهها، پرداخترا با تکیه بر یارانه

درصد  0,5هاي اجتماعی به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی از که مخارج کمکطوري

هزار نفر تحت  370میلیون و  6به این ترتیب، رسید. 2012درصد در  1,1به  2002در سال 

دالر در روز محو کند  1,25پوشش قرار گرفتند و دولت توانست فقر مطلق را بر حسب خط فقر 

  .    )1393(وزارت کار، 

 هايپرداخت تولیت ترکیه در گوناگونی نهادهاي ،2011 سال از پیش الزم به ذکر است که تا

 عهده بر را) خاص طور به( اجتماعی تأمین نظام و) عام طوربه( اجتماعی هايکمک با مرتبط

پذیر اغلب مجبور به اتکا هاي آسیبداشتند. در نتیجه بیکاران، از کارافتادگان، ایتام، زنان و گروه

 ارائه در هاي غیررسمی بودند. چندپارگیهاي حمایت اجتماعی از جمله حمایتبه سایر چارچوب

                                                      
1 The State Council’s Leading Group for Poverty Reduction and Development. 
2 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/386051/eawp-10.pdf 
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 ايعدیده مشکالت درگیر، نهادهاي و عامالن تعداد در تکثر ات و نیزخدم و اجتماعی هايکمک

بود. به  کرده ایجاد اجتماعی هاي کمک با مرتبط بازرسی هماهنگی و تنظیم، فرآیندهاي در را

این ترتیب، نظام تامین اجتماعی این کشور با این نقد روبرو بود که مزایا را به سوي فقرا 

کند دهد، در عوض این نظام از کسانی حمایت میرا به آنها ارائه نمیهدفگذاري ننموده و خدمات 

اند هاي موجود توانستهخیریههاي سیاسی پرنفوذ و که از طریق روابط گوناگون با سازمان

که این روابط را ندارند مجبور به اتکا به خویشاوندان خود دست بیاورند و کسانیامتیازاتی به

- منظور بهبود سازوکارهاي هدفمندسازي، رعایت عدالت، کاهش نشتیبههستند. لذا دولت ترکیه 

تري را ایجاد نمود و پایش اثرگذاري آن، نظام تامین اجتماعی جامع هاي نظام تامین اجتماعی

هاي اجتماعی را در یک اداره دولتی متشکل کرد. و برخی از نهادهاي درگیر در خصوص حمایت

هاي اجتماعی دولتی در این قالب را ، مسئولیت تمام کمک2011به این ترتیب، دولت در ژوئن 

  ).1393گردآوري نمود. (وزارت کار،  "گذاري اجتماعیخانواده و سیاست"زیر چتر وزارتخانه جدید 
طور ) قابل مالحظه است. همان5هاي فقر در ترکیه در جدول شماره (آمارهاي مربوط به شاخص

ویژه در فاصله زیر خط فقر و هم شکاف و شدت فقر به شود هم درصد جمعیتکه مشاهده می

  در این کشور کاهش یافته است.    2011و  2002هاي سال

 2011، 2002، 1990هاي هاي فقر در ترکیه، در سال. شاخص5 جدول

  شکاف فقر  نرخ فقر  خط فقر سال
  شدت فقر

  جمعیت

 میلیون (%) (%) (دالر در روز) 

1990 1,9 1,87 0,43 0,19 53,92 

2002 1,9 1,71 0,22 0,04 65,14 

2011 1,9 0,28 0,01 0 73,41 

Source  :  http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx 
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  ایران فقر در هی به وضعیت نگا

که  پس از پیروزي انقالب اسالمیویژه مورد توجه بوده است. به اي، فقر همواره مسئلهایراندر 

تنها و در این راستا نه چندان شد اهمیت اهدافی از قبیل حمایت از مستضعفان و نیازمندان دو

هاي قانون اساسی و نیز در تدوین و اجراي برنامه 43و 31، 21، 3مسئله فقر و رفع آن در اصول 

به مساله منظور توجه هاي زیادي بهساله توسعه موردتوجه قرار گرفت بلکه نهادها و سازمانپنج

- در ادامه وضعیت کشور در برخی از شاخص. پذیر شکل گرفتفقر و حمایت از رفاه اقشار آسیب

  هاي فقر که در بخش قبلی به آنها اشاره شد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

  خط فقر 

، شاخص درصد جمعیت زیر خط 1990-2017بر اساس برآوردهاي بانک جهانی در دوره زمانی 

  ، در ایران از روندي کاهشی برخوردار بوده است.(نرخ فقر)  ر در روزدال 1,9فقر 

  )1990-2017. شاخص نسبت فقر در ایران (6 جدول

 2017 2010 2000 1990 شاخص

 81,1 74,5 66,1 56,2  جمعیت کل

 .. .. .. .. (درصد از جمعیت) درصد جمعیت زیر خط فقر ملی
دالر در  1,9 المللیدرصد جمعیت زیر خط فقر بین

 (درصد از جمعیت) روز
5,6 2,6 1 0,2 

Source : http://wdi.worldbank.org/tables 

گردد اطالعات مربوط به خط فقر ملی ایران در ) مالحظه می6طور که در جدول شماره (همان

انتشار شاخص خط فقر بر اساس قانون بر عهده . الزم به ذکر است که در ایران دسترس نیست

هیچ رقمی را در خصوص  1386وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است اما این وزارتخانه از سال 

 طوربه اخیر هايسال تا نیز دیگري نهاد هیچ ضمنا است. نکردهصورت رسمی منتشر خط فقر به

هاي مرکز پژوهشبا این حال  .است ننموده یرانا در ملی فقر خط انتشار و محاسبه به اقدام رسمی

 نفره در میان چهار خوشه 4هاي تازگی اقدام به برآورد خط فقر خانوارمجلس شوراي اسالمی به
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، نموده 1397بهار و تابستان و 1396، 1395هاي در سال 2روستایی کشور و پنج خوشه 1شهري

  است. 

 رشد آن در مناطق شهري (هزار تومان)برآورد خط فقر ماهیانه و نرخ  :7 جدول

  خط فقر سال
خوشه 

  اول

خوشه 

  دوم

خوشه 

  سوم

خوشه 

  چهارم

  سال

1395  
  2076  1365  983  1109  نفره 4خط فقر خانوار 

  سال

1396  

  2316  1544  1129  1253  نفره 4خط فقر خانوار 

  %11,6  %13,1  %14,8  %13  1395نرخ رشد نسبت به سال 

  بهار
1397  

  2450  1618  1180  1312  نفره 4خانوار خط فقر 

  %11,1  %10,9  %10,2  %9,3  1396نرخ رشد نسبت به بهار 

تابستان 

1397  

  2728  1810  1331  1489  نفره 4خط فقر خانوار 

  %22,4  %23,9  %42,3  %25,8  96نرخ رشد نسبت به تابستان 

  1397هاي مجلس شوراي اسالمی، آذرماه منبع : مرکز پژوهش

گردد اوال باالترین خط فقر ماهیانه براي شهرستان ، مالحظه می7طور که در جدول شماره همان

براي یک خانوار چهار نفره دو میلیون هفتاد و شش هزار  1395دست آمده که در سال تهران به

و بیست و هشت هزار  صدتدر حدود دو میلیون و هف 1397تومان محاسبه شده و در تابستان 

نسبت به بهار  1397شده است. ثانیا خط فقر در شهرستان تهران تنها در تابستان  تومان برآورد

تواند نفره افزایش داشته که این موضوع می 4هزار تومان براي یک خانوار  278همان سال، 

هاي قبل نسبت به سال 1397دهنده قرار گرفتن افراد بیشتري در زیر خط فقر در سال نشان

  .باشد

اوال باالترین خط فقر ماهیانه در مناطق روستایی براي خوشه اول ، 8شماره بر اساس جدول 

، براي یک خانوار چهار نفره یک میلیون و 1395آمده است که در سال دست(تهران و البرز) به

                                                      
هاي اردبیل، خوزستان : استانخوشه دومهاي مرکزي، آذربایجان غربی و ...؛ هاي شهري عبارتند از: خوشه اول: استانخوشه  1

  : شهرستان تهران.خوشه چهارمهاي کرمانشاه، البرز و ...؛ : استانخوشه سومو...؛ 
و بختیاري و..،؛ خوشه سوم: آذربایجان هاي روستایی عبارتند از: خوشه اول: تهران، البرز. خوشه دوم: خوزستان، چهارمحالخوشه 2

  .شرقی، کردستان و ...؛ خوشه چهارم: زنجان، کرمانشاه و ...؛ خوشه پنجم: سیستان و بلوچستان، ایالم و... 
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یک میلیون و پانصد و هفتاد  1397صد و شصت و هفت هزار تومان محاسبه شده و در تابستان 

 فصل به نسبت جاري سال تابستان در کلی طوررد شده است. ثانیا بهو هشت هزار تومان برآو

 داشته شهري مناطق به نسبت بیشتري شتاب روستایی مناطق در فقر افزایش قبل، سال مشابه

   .است

 برآورد خط فقر ماهانه و نرخ رشد آن در مناطق روستایی (هزار تومان) :8جدول 

 
  هاخوشه

خوشه 

  اول

خوشه 

  دوم

خوشه 

  سوم

خوشه 

  چهارم

خوشه 

  پنجم

سال 

1395  
  543  746  592  631  1167  نفره 4خط فقر خانوار 

  سال

1396  

  674  853  686  735  1322  نفره 4خط فقر خانوار 

  %21,1  %14,4  %15,8  %16,4  %13,3  95نرخ رشد نسبت به سال

بهار 

1397  

  676  893  712  764  1386  نفره 4خط فقر خانوار 

  %12,3  %11,4  %11,5  %9,3  %10,6  96نرخ رشد نسبت به بهار

تابستان 

1397  

  781  1039  822  879  1578  نفره 4خط فقر خانوار 

  %30,2  %30,4  %28,4  %28,6  %25  96نرخ رشد نسبت به تابستان 

  1397هاي مجلس شوراي اسالمی، آذر ماه منبع : مرکز پژوهش

چه در مناطق روستایی ها خوشهخط فقر کلیه توان گفت با توجه به جداول فوق می در مجموع

در  روندي افزایشی را طی نموده است. همچنین خط فقر 95از سال و چه در مناطق شهري، 

که قبل رشد داشته سال در نسبت به فصل مشابه  )در بهار و هم در تابستان (همسال جاري 

  این رشد در تابستان شدیدتر بوده است.

 بر جهان کشورهاي برخی و منطقه کشورهاي ایران، در مطلق فقر وضعیت ،9 شماره جدول در

  .است مشاهده قابل جهانی، بانک اطالعات اساس
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) در ایران و برخی  دالر در روز 1,9خط فقر بانک جهانی ( هاي فقرشاخص وضعیت .9 جدول

   )1990-2015(کشورها 

  سال کشور
  نرخ فقر

(%) 
  فقر شکاف
(%)  

  شدت
  فقر

  جمعیت
 (میلیون)

 12,06 0,86 2,45 10,97 1990  یمن
2015 40,85 11,95 4,95 26,92 

 0,59 0,92 2,28 8,77 1990  جیبوتی
2015 18,6 6,3 3,25 0,93 

  سوریه
1990 7,84 1,39 0,39 12,45 
2015 21,19 4,75 1,58 18,73 

  الجزیره
1990 5,28 0,76 0,16 25,91 
2015 0,35 0,13 0,11 39,87 

  عراق
1990 2,19 0,36 0,09 17,47 
2015 2,23 0,33 0,08 36,12 

  تونس
1990 9,82 2,44 0,95 8,23 
2015 0,93 0,17 0,05 11,27 

  مراکش
1990 4,22 0,63 0,15 24,88 
2015 0,92 0,16 0,05 34,8 

  مصر
1990 7,78 1,13 0,28 57,41 
2015 1,35 0,16 0,04 93,78 

  غزه و کرانه باختري
1990 -- -- -- -- 
2015 0,59 0,09 0,02 4,42 

 56,23 0,6 1,42 5,61 1990  ایران
2015 0,37 0,06 0,02 79,36 

 3,56 0,14 0,43 2,41 1990 اردن
2015 0,24 0,04 0,01 9,16 

 لبنان
1990 0,06 0,01 0 2,7 
2015 0 0 0 5,85 

  ترکیه
1990 1,87 0,43 0,19 53,92 
2015 0,28 0,06 0,02 78,27 

  هند
1990 47,39 12,92 4,84 870,13 
2015 13,42 2,38 0,65 1309,05 

  پاکستان
1990 57,24 19,01 8,41 107,68 
2015 5,47 0,72 0,15 189,38 

 کره جنوبی
1990 0,33 0,21 31,70 0,33 
2015 0,25 0,11 0,05 51,01 

 انگلستان
1990 0,49 0,3 0,23 57,25 
2015 0,23 0,09 0,03 65,13 

 آمریکا
1990 0,5 0,35 0,29 249,62 
2015 1,16 0,96 0,86 320,9 

کویت، لیبی، مالت، عربستان سعودي، امارات، در این  اطالعات برخی از کشورهاي منا از جمله بحرین، اسرائیل،نکته: 
   زمینه در دسترس نیست. 

Source :http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx# 
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الزم به ذکر است که هرچه درصد نرخ فقر، شکاف فقر و میزان شدت فقر در یک کشور بیشتر 

کنند، از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میدهد درصد بیشتري باشد، به ترتیب نشان می

  نابرابري بین فقرا شدیدتر است. ،در نهایت و فاصله فقرا از خط فقر بیشتر است

 دالر در روز  در ایران و برخی کشورها 1,9وضعیت نرخ فقر بر اساس خط فقر  2 نمودار

)2015-1990( 

  

  :گرددمالحظه می 9همانطور که در جدول شماره 

دالر در روز زندگی  1,9درصد از جمعیت ایران با درآمدي زیر خط فقر  0,37، 2015در سال  -

 این به. است بوده درصد 5,6 ،1990 سال در نظر مورد رقم که ستالیح در ایناند،کرده

. است داشته معناداري کاهش هاسال این طی ایران در مطلق فقر خط زیر جمعیت که معنا

. است یافته بهبود نیز فقرا میان نابرابري و فقر خط از فقرا فاصله همچنین، مدت این در

 بهبود ایران در جهانی بانک مطلق فقر هايشاخص نظر، مورد دوره در کلی طورلذا به

  اند.یافته
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(نرخ فقر) در بین کشورهاي منطقه منا، بیشترین درصد جمعیت زیر خط فقر  2015ر سال د -

کشور منطقه  12باشد، کشور ما ایران در این شاخص بین ) می%40,8مربوط به کشور یمن (

منا، در جایگاه دهم بعد از کشورهاي سوریه، جیبوتی، عراق، مصر، تونس، مراکش و غزه 

به ترتیب بیشتر از ، 2015در سال درصد جمعیت زیر خط فقر در ایران همچنین، قرار دارد. 

 باشد.پاکستان و هند می کشورهاي انگلستان، کره و ترکیه و کمتر از آمریکا،

) است. %11,95در بین کشورهاي منطقه منا، بیشترین شکاف فقر مربوط به کشور یمن ( -

گیري هاي فقر توسط بانک جهانی براي آنها اندازهکشور منا که شاخص 12ایران نیز از بین 

شکاف همچنین، شده است، بعد از کشور اردن بهترین وضعیت را در زمینه شکاف فقر دارد. 

در بین کشورهاي هند، آمریکا، پاکستان،  است که 0,06و هم در ترکیه  کشورمان در همفقر 

 .استاز همه کمتر  کره جنوبی، انگلستان و ترکیه،

کشور یمن وجود داشته ، در 2015در بین کشورهاي منطقه منا بیشترین شدت فقر در سال  -

به این  .ه منا در رتبه دهم قرار داردکشور منطق 12به لحاظ شدت فقر در بین ایران است.  

در میان کشورهاي منا کمترین نابرابري میان فقرا در ایران  اردناز  2015در سال معنا که 

همچنین شدت فقر در ایران از کشورهاي آمریکا، کره و انگلستان کمتر داشته است. وجود 

هند و پاکستان خص در ین شاافقر در ایران و ترکیه برابر است.  در حالی که شدت .است

حاکی از کمتر بودن نابرابري بین فقرا در ایران نسبت به  این امربیشتر از ایران است که 

 باشد. دو کشور هند و پاکستان می

  فقر چندبعدي 

 درکشوري که سازمان ملل  105هاي قبلی مطرح گردید ایران، در میان طور که در بخشهمان

در داخل کشور نیز  .ندارد قرار است نموده محاسبه آنها براي را چندبعدي فقر شاخص 2018 سال

خانه مسئول محاسبه شاخص فقر چندبعدي، وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی است که این وزرات

صورت عمومی منتشر نکرده است. با این محاسبه این شاخص، اطالعات آن را به با وجودنیز 

، طی گزارشی اقدام به برآورد 1396در آذر ماه سال هاي مجلس شوراي اسالمی پژوهش رکزحال م

نموده  )ها و اقتصاد ایرانالمللی  و بومی (روش سازگار با دادهبین هايبه روششاخص فقرچندبعدي 



24

  

24 

در نظر گرفته شده براي  هاي محرومیت آستانهها و ابعاد و زیرشاخص ،10در جدول شماره . است

  شده است. شاخص چندبعدي فقر به روش بومی نشان دادهبرآورد 

   بومیمحرومیت در شاخص فقر چندبعدي  هايها و آستانهابعاد، زیرشاخص. 10 ولدج

  1396هاي مجلس شوراي اسالمی، آذر ماه مرکز پژوهشمنبع: 

المللی بومی و بین هايروش اساس بر ایران در فقر چندبعدي شاخص زمانی سري ،11شماره  جدول

کند و هر چه این شاخص بین صفر و یک تغییر می. دهدمی نشان در مناطق شهري و روستایی را

  مقدار عددي آن بیشتري باشد، به منزله بیشتر بودن فقر چندبعدي در بین خانوارها است. 

روند این شاخص در مناطق روستایی ایران کاهشی بوده که  1373 -92به طور کلی طی دوره 

  . باشدمیدهنده بهبود وضعیت مناطق روستایی از این منظر در دوره یادشده نشان

روندي صعودي داشته است. بعد از  1373در خصوص خانوارهاي شهري ایران، این شاخص تا سال 

به بعد 1387کند، اما از سال روند تقریبا یکنواختی را طی می1387تا سال  1374کاهش در سال 

ها و بروز تحریم1380هاي باال، رکود اواخر دهه تواند تورمده که علت آن میطور متوسط صعودي بوبه

  باشد.1390در اوایل دهه 

  بعد
  زیر

  شاخص
  آستانه محرومیت/ خانوار محروم است، اگر:

  آموزش

  سرپرست خانوار، باسواد نباشد  تحصیل

  کودکان
سال) وجود  16تا  6تحصیل ( در خانوار حداقل یک کودك در سن

  کند.باشد که تحصیل نمی داشته

  کالري باشد. 2300مصرف سرانه کالري افراد خانوار روزانه کمتر از   تغذیه   سالمت

  تسهیالت 

  زندگی

  در منزل به برق دسترسی نداشته باشد.  برق

  فاضالب
وجود حمام در خانه. خانواري فقیر است که در خانه حمام نداشته 

  باشد.

  پزي چوب، زغال چوب یا کود حیوانی باشد.سوخت خوراك  سوخت 

  کشی دسترسی نداشته باشد.خانوار به آب لوله  آب سالم

  متر مربع باشد. 10مساحت سرانه سکونت خانوار کمتر از   محل زندگی

  هادارایی
خانوار حداکثر یکی از کاالهاي یخچال، تلویزیون، تلف، ماشین 

  ه را در تملک داشته باشد.یو وسیله نقللباسشویی 
  گردد.ها محروم باشد فقیر محسوب میدر یک سوم زیرشاخص یک خانوار در صورتی که نکته:
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  )93-1370. شاخص فقر چندبعدي  شهري و روستایی ایران (11جدول 

 سال
  المللیروش بین  روش بومی

  سال
  المللیروش بین  روش بومی

  شهري  روستایی  شهري  روستایی  شهري  روستایی  شهري  روستایی

70  0,354  0,133  0,345  0,130  82  0,102  0,061  0,100  0,061  

71  0,311  0,152  0,304  0,150  83  0,098  0,063  0,097  0,063  

72  0,324  0,180  0,317  0,179  84  0,093  0,057  0,092  0,05  

73  0,330  0,189  0,323  0,188  85  0,091  0,059  0,090  0,05  

74  0,235  0,084  0,228  0,083  86  0,086  0,055  0,083  0,05  

75  0,210  0,085  0,205  0,084  87  0,092  0,063  0,091  0,06  

76  0,189  0,060  0,184  0,059  88  0,120  0,098  0,119  0,09  

77  0,170  0,074  0,166  0,073  89  0,087  0,061  0,087  0,06  

78  0,137  0,073  0,133  0,072  90  0,079  0,089  0,078  0,08  

79  0,143  0,069  0,139  0,068  91  0,077  0,093  0,077  0,09  

80  0,130  0,058  0,127  0,057  92  0,101  0,094  0,101  0,09  

81  0,114  0,061  0,112  0,060  93  0,066  0,124  0,066  0,12  
  1396هاي مجلس، منبع : مرکز پژوهش

  )93-1370 شاخص فقر چندبعدي  بومی در مناطق شهري و روستایی ایران ( .3نمودار 

  
  اند.برنامه توسعه اجرا نشده 1389و  1373هاي * در سال
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  گردد:مالحظه می 3طور که در نمودار شماره همان

شاخص فقر چندبعدي بدترین وضعیت خود را در طول برنامه اول، هاي توسعه، در میان برنامه

آزادسازي قیمت برخی  و سازي نرخ ارزبراي یکساندولت تالش  هاتجربه نمود. در این سال

افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها را در پی داشت. لذا محرمیت از تغذیه کاالها، 

مناسب در مناطق روستایی و شهري به شدت افزایش یافت و فقر چندبعدي در این مناطق، 

  تشدید شد.

تأکید در این دوره،  این شاخص بهترین بهبود خود را در طول برنامه دوم توسعه، تجربه کرد.

منجر به ثبات نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادي، کاهش نرخ تورم و در اقتصادي  دولت بر تثبیت

  .نتیجه کاهش فقر در میان خانوارهاي روستایی و شهري شد

سازي نرخ ارز در برنامه سوم توسعه، ابتدائا تورم افزایش یافت و اجراي سیاست یکسان دنبالبه

ها و ارزهاي ترجیحی) بنديدلیل حذف سهمیهاي (بهاي و سرمایهاولیه، واسطهواردات مواد 

اي در ادامه، محرومیت تغذیه انضباط پولی لذا با وجود کنترل تورم و پیگیري. محدود شد

خانوارهاي شهري مختصري در طول برنامه مذکور، افزایش یافت. اما در خانوارهاي روستایی 

تنها فقر چندبعدي ر بخش کشاورزي، مسائل اجتماعی و صنایع کوچک، نهتأکید برنامه ب دلیلبه

  کاهش یافت بلکه، شکاف فقر میان خانوارهاي شهري و روستایی نیز کم شد.

فزایش رشد اقتصادي را در در برنامه چهارم توسعه، تزریق درآمدهاي نفتی و اعطاي تسهیالت، ا

، فقر چندبعدي در همه مناطق، بهبودي جزئی را لذا در سال هاي ابتدایی این برنامهپی داشت. 

هاي (ناشی از رشد نقدینگی، بودجهفشارهاي تورمی  گیريشکل واسطهتجربه کرد. در ادامه به

انبساطی، تسهیالت مسکن مهر و تنش در روابط خارجی)، فقرچندبعدي در مناطق شهري و 

و کاهش تورم، تاحدي  اقتصادي با بهبود رشد 89روستایی افزایش یافت. این شاخص در سال 

   بهتر شد.

تحریم ها، نرخ تورم  اجرا و تشدید اجراي قانون هدفمندي یارانه ها و دلیلبه در برنامه پنجم

). 92درسال  -%1,9را تجربه و رشد اقتصادي نیز روند کاهشی را طی کرد ( قابل توجهافزایشی 

روي  باق شهري و روستایی شد. مجموعه این عوامل، سبب افزایش فقر چندبعدي در مناط
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 ، کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادي،بهبود روابط خارجی به واسطهکارآمدن دولت جدید 

ق شهري به دلیل برقراري تحریم طاي در مناطق روستایی، بهبود یافت اما در منامحرومیت تغذیه

 دنمو تجربهها علیرغم شروع مذاکرات و باال بودن نرخ بیکاري، فقر چندبعدي روند افزایشی را 

  ).1396هاي مجلس، آذر (مرکز پژوهش

  گیرينتیجه

هاي مختلف رگیري نهادها و سازمانرغم ددر ایران حاکی از آن است که علیفقر  هايبررسی شاخص

 است.  کشورترین معضالت همچنان یکی از جدياین پدیده قر، با مسئله ف

هاي نابسامانیتوان به میضد فقر، ملی نبود یک برنامه جامع در کشور در کنار  از علل بقاي فقر

گذاري براي وکار نامناسب، فضاي نامساعد سرمایهمحیط کسباقتصادي ناشی از عوامل داخلی اعم از 

تورم فزاینده، ، چارچوب نهادي معیوب، و غیرمولد اقتصاد ملی تولید ساختار ضدبخش خصوصی، 

  اشاره کرد. هاي اقتصادي، ویژه تحریمو عوامل خارجی به ناپایداري و عدم ثبات رشد اقتصادي

کمک چندانی به  ،توسعه انسانی در کشور بهبود شاخصت صورت گرفته در راستاي امتاسفانه اقدام

ساختارهاي انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و دلیل چراکه از یک طرف به .نکرده است فقرا

گذاري و ایجاد اشتغال ندارد و از سوي دیگر ضعف نظام آموزشی در مجال کافی براي حضور، سرمایه

  متناسب با پتانسیلهاي شغلی فرصتگیري منجر به عدم شکلمورد نیاز بازار کار،  نیروي کارتربیت 

پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت اقتصاد ملی شده است که این مسأله دستیابی اقشار آسیبهاي 

  جدي مواجه ساخته است.

ها نیز اثر از سوي دیگر اقدام دولت در زمینه پرداخت یارانه در قالب اجراي قانون هدفمندي یارانه

ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر ور بهمعناداري در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهاي کش

هاي هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدي به کلیه افراد توان در عدم شناسایی درست گروهرا می

  هاي قیمتی، جستجو نمود. واسطه تورمهاي عام پرداختی بهو نیز کاهش قدرت خرید یارانه

رسد ، به نظر میزمینه کاهش فقرتجربه کشورهاي موفق در هاي بانک جهانی و توصیه با توجه به 

  گذاران قرار گیرد:در راستاي کاهش فقر در کشور ضروریست راهکارهاي زیر در دستور کار سیاست

 ،تدوین برنامه جامع کاهش فقر - 
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هاي دهی در کشور به سمت فعالیتاصالح چارچوب نهادي و سیستم پاداش مبارزه با فساد، - 

 زا، اشتغالتولیدي و 

 ،گذاران داخلی و خارجیوکار براي جذب سرمایهبهبود محیط کسب - 

 گیري از افزایش خط فقر،منظور جلوکنترل تورم به - 

 ،اهم ساختن نهادهاي پشتیبان بازارتوجه به مسئله حکمرانی خوب در کشور با فر - 

ها به اقشار افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستاي پاسخگو ساختن دولت و سایر نهاد - 

 پذیر،آسیب

هاي انتقالی هاي انتقالی نقدي هدفمند به جاي پرداختها از طریق پرداختهدفمند نمودن یارانه - 

 ،نقدي همگانی

 ،انس آنها براي جذب در بازار کارها و شپذیر در راستاي ارتقاء مهارتآموزش اقشار آسیب - 

ارائه چترهاي حمایتی و  حمایتی هدفمندهاي اجراي سیاستاز طریق  افزایش امنیت نیازمندان  - 

 هاي اجتماعی،و بیمه

منظور تعامل موثر با تمامی هاي اجتماعی بهتوانمندسازي فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین - 

 ،هاي دولتیمسئوالن و سازمان

 هاي محلی.تشکیل انجمن - 
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لطفًا این فرم را پس از تکمیل جدا نموده و به دفتر مرکز تحقیقات و بررسی  های اقتصادی اتاق ایران تحویل فرمایید.
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