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  چکیده

نی را بر دوش دولت تحمیل می هاي نقدي به همه خانوارها اعم از فقیر و غیر فقیر نه تنها بار مالی سنگیپرداخت کمک

در . نیز سازگاري ندارد مستلزم تعیین افراد فقیر جامعه استکه اجراي صحیح آن ها ارانههدفمندي یبرنامه هدف غایی کند بلکه با 

که ) درآمد(ها، روش جایگزین هاي نقدي دولت پس از حذف یارانهمشمول کمکشهري ي خانوارها بمنظور تعییناین مطالعه 

ترین ابزارها ابه بکار رفته است و یکی از دقیقهاي مشف براي تعیین گروههاي هدف برنامهاي در کشورهاي مختلورت گستردهبص

توان بجاي بر اساس نتایج می. مون قرار گرفتمورد آز 1387هاي درآمد و هزینه خانوار سال با بکارگیري دادهدر این رابطه است، 

براساس  از طریق امتیازات هر خانوار که بر حسب تجربه از دقت کافی برخوردار نیست، ،آمد خانوارهاتشخیص فقرا از روي میزان در

هاي مستحق بودن آنها براي دریافت کمکمیزان فقر و درنتیجه  ها و مکان زندگیداراییانواع ویژگیهاي فردي، مالکیت و کیفیت 

پوشش تحت به عبارت دیگر با درصد و  60انتخاب خط هدف تواند با یهمچنین دولت م. تشخیص دادبا دقت قابل قبولی نقدي را 

کشور مورد حمایت قرار  شهريدر مناطق  رادرصد قابل قبولی از فقرا قراردادن خانوارهایی که مخارج آنها از این حدکمتر است، 

  .هاي نقدي به خانوارهاي غیر فقیر جلوگیري نمایدو از پرداخت کمک دهد

  

  آزمون روش جایگزینمناطق شهري و ها، پرداخت نقدي، حذف یارانه :کلیدي واژگان
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  مقدمه

ن، دولت در اواخر اهداف از پیش تعیین شده گسترش عدالت، کاهش تورم و رقابت پذیرشدن اقتصاد ایرادر راستاي   

ماهیانه مبلغی را به آنها پرداخت می مخارج خانوارها  اقدام به اجراي برنامه حذف یارانه ها نمود و براي جبران افزایش 1389سال 

ها  تري از یارانه ها، دولت به درستی بر این باور بود که خانوارهاي ثروتمندتر بخش بزرگ در توجیه اعمال سیاست حذف یارانه. نماید

ها بسیار روشن است و  د کردن یارانهمعناي هدفمن. ها را هدفمند نمود بایست یارانه دهند و از این رو می را به خود اختصاص می

رسد قریب به اتفاق خانوارها  اما در حال حاضر به نظر می. ها بایستی فقط نصیب افراد با درآمد پایین شود بدان معناست که یارانه

اي کم گرچه ممکن است خانواره. کنند ریال به ازاي هر نفرکمک نقدي دریافت می 455000ماهانه ) میلیون نفر 70بیش از (

کامالً راضی باشند به ویژه آنهایی که بعد ) که معادل یا حتی بیش از درآمد فعلی آنهاست(درآمدتر با دریافت چنین مبلغی 

تر است و گرچه با احتساب بعدکوچکتر خانوارهاي ثروتمندتر مبلغ دریافتی توسط آنها ممکن است فقط درصدي  خانوارشان بزرگ

. شد، با این وجود پرداخت کمک نقدي به همه افراد جامعه با اصالت برنامه هدفمندي منافات داردکوچکی از درآمد خالص آنها با

هاي اخیر  کند، به نحوي که در ماه عالوه بر این، پرداخت نقدي به صورت فعلی بار مالی سنگینی را به دوش دولت تحمیل می

هاي عدالت و یا حذف خانوارهاي پردرآمد از  گزین کردن کارتبحث جای. رسد هایی براي کاستن این بار مالی به گوش می زمزمه

هاي اجرایی هر یک از  آنچه در این میان شایان ذکر است اینکه هزینه. تحت پوشش قرار گرفتن کمک هاي نقدي گواه این ادعاست

. هاي زیادي را در بر داشت ههاي درآمدي که از دقت کافی برخوردار نبود به تنهایی هزین تعیین خوشه. ها کم نیست این برنامه

طلبد بلکه بخودي خود دستگاه هاي عریض و طویلی را  هاي اجرایی قابل توجهی را می تعیین خانوارهاي پردرآمد نیز نه تنها هزینه

ه این مسیري است که در اغلب کشورها ک. هاي نقدي دولت فقط به قشر فقیر جامعه تعلق گیرد اما به هر حال باید کمک. می طلبد

آنچه مسلم به نظر می رسد دولت بدنبال اجراي هرچه بهتر برنامه هدفمندي است و مایل . گردد هایی مشابه دارند اعمال می برنامه

قانون این در حالی است که طبق  .است تا حد امکان ضمن حمایت از قشر کم درآمد جامعه بار مالی کمتري را نیز بدوش بکشد

وزیر امور به نقل از . مند شوند ها بهره شان از بازپرداخت یارانه متناسب با قدرت درآمدي باید ها ادهخانو ،ها هدفمند کردن یارانه

را فراهم متناسب با میزان درآمد خانوارها  هاي نقدي توزیع نابرابر یارانهامکان  یصراحت چنیناین قانون با  اقتصادي و دارایی کشور

  حاشیهمثل خبر دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در (ا وجود بعضی شواهد و گفته ها اما ب ). 31/2/90خبرگزاري مهر (کند  می

) بگیران فهرست یارانهمطالعه حذف برخی افراد که وضعیت درآمدي مناسبی دارند از مبنی بر  هاي پولی و ارزي همایش سیاست

براي ایب رییس اتاق ایران مخارج دولت نود، بنا به گفته با این وج. هنوز برنامه اي براي این منظور ازسوي دولت اعالم نشده است

به همین دلیل دولت ها است و  درآمد ناشی از هدفمندسازي یارانه کمتراز هزار میلیارد تومان 15تا  10پرداخت کمک ها حدود 

ها  ستاد هدفمندسازي یارانهگفته دبیر به اما  . )90شهریور  3دنیاي اقتصاد (تدابیري اتخاذ کرده تا این کسري را جبران کند 

درآمد در حال اجرا است که اگر دولت به نتیجه قطعی برسد، بخشی از خانوارهاي پردرآمد از دریافت یارانه  شناسایی خانوارهاي کم«

 تخصیص غیرمساوي یارانه نقدي از ابتداي مطرح .کنند درآمد یارانه بیشتري دریافت می نقدي حذف خواهند شد و خانوارهاي کم

شد که بازتوزیع یارانه  هاي متفاوتی در این باره مطرح می در آن زمان ایده. محل بحث بود 1387ها در سال  شدن هدفمندي یارانه

بندي کل جامعه و حذف سه دهک باالتر از دریافت یارانه نقدي  خوشه. نقدي بین تنها دو یا سه دهک پایین جامعه یکی از آنها بود

هاي  سومین ایده هم تقسیم یارانه نقدي به دو بخش بود که یک بخش آن تنها به گروه. اي اجرا نیز رفتدیگر نظري بود که تا پ

اکنون با بازگشایی بحث ، باید دید . کنندگان تقسیم شود درآمد اختصاص یابد و بخش دیگر به طور مساوي بین همه درخواست کم

قطع ها دولت موظف به دي یارانهقانون هدفمن 10عالوه بر این، بر اساس ماده  .»دهد ها اقبال نشان می یک از این ایده دولت به کدام

با تشکیل کمسیونی با  بینی شده که دولتدر این ماده پیش). اقتصادي مجلس کمسیون(هاي مرفه شده است هاي خانوادهیارانه

هاي یط دیگر نسبت به شناسایی خانوادهاهاي مختلف و با در نظرگرفتن شرایط زندگی، محل زندگی و بسیاري شرکمک دستگاه

  . پردرآمد اقدام کند

رسد و مراجعه جیمی بنظر میحاز خانوارهاي فقیر کار  مرفههاي و خانوارافراد و تفکیک تک تک تشخیص بدیهی است 

بندي کردن نویسی و خوشهدان قابل اعتماد است و تجربه نامبه همه افراد و یا خانوارها براي این منظور نه اقتصادي است و نه چن
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لذا براي موفقیت بیشتر در شناسایی خانوارهاي مرفه باید چنان عمل کرد که ویژگیهاي دقیقی از . جامعه دلیلی بر این ادعاست

 نباشد و درعین هاي عریض و طویل سازمانها و  ود و در عین حال نیازي به دستگاهر واقع شظوار بجاي درآمد اظهاري آنها مد نخان

  . هاي نقدي کمترین حداقل باشد ي تعیین واجدین دریافت کمک ل خطاحا

و هاسو،  2004واهاپاسی و واندر اوورا، ( توان در چهار مقوله خالصه کرد را می 1به طور کلی روشهاي هدفمند کردن

2010 :(  

این روش . دهد یرا تحت پوشش قرار م) مثالً زنان و یا کودکان( هدفکه یک گروه مشخص : 2هدفمند کردن گروهی -1

  .گرچه آسان است ولی غالباً همراه با پوشش دادن افراد غیرفقیر به طور وسیع است

که بر اساس آن، برنامه حمایتی افرادي که درآمدشان کمتر از حد معینی است  Means testتست درآمد خانوار یا  -2

 .کامل تعیین شده بود، این روش بسیار دقیق بودبدیهی است اگر درآمد افراد جامعه به درستی و با دقت . دهد را پوشش می

وقتی . است Means testاي از  به عنوان زیرمجموعهPMT  (Proxy-Means Tests)آزمون روش جایگزین یا   -3

هاي اقتصادي، اجتماعی و مشخصات  به جاي درآمد از ابزار و عوامل و شاخص. نتوان درآمد افراد جامعه را به درستی تعیین کرد

ها یا عوامل باید به اندازه کافی با درآمد  این شاخص. شود که به نحوي نمایانگر درآمد است به عنوان تقریبی از آن استفاده می خانوار

 . است هدفیک روش غیررسمی براي تعیین گروه  PMTخانوارها همبستگی داشته باشند، در واقع 

اد یا خانوارهاي خاصی براي تحت پوشش قرار گرفتن یک برنامه که بر اساس آن افر selection Selfانتخاب خاص یا  -4     

 .شوند حمایتی، انتخاب می

هاي مستقیم تعیین درآمد خانوارها از دقت کافی برخوردار  از آنجا که در کشورهاي جهان سوم از جمله ایران، روش

بسیار  PMTقیم و به زبان دیگر استفاده از هاي غیرمست هاي نقدي مبتنی بر شاخص نیست، تعیین افراد واجد شرایط دریافت کمک

  .مفید است

هاي  از تست اي خالصه )2009(زوهر از جمله . این روش در مطالعات بسیار زیادي معرفی و به کار گرفته شده است

دي و ک هاي حمایتی را ارزیابی کرده و مکانیسم تعیین واجدین شرایط برنامه )1994(را ارایه کرده و گروش  PMTمبتنی بر 

بیان ) 2009(و زلر  )2005(پرسند  گونه که همان. را صورت داده است هاي هدفمندي اي بین شاخص مقایسه )2004(اسکوستیاس 

جدین شرایط است که از طریق امتیاز دهی به خانوارها بر اساس ایک روش بسیار عالی براي تعیین و PMT، روش اند کرده

ها عمدتاً در برگیرنده متغیرهاي زیر  این شاخص. کند را مشخص می هر یکاقتصادي  هاي فردي و اقتصادي آنها، وضعیت شاخص

  :)2009شریف، (است 

  سطح تحصیالت افراد خانوار و هاي فردي سرپرست خانوار مثل سواد، سن، جنس و نیز اندازه خانوار ویژگی -1

یت خانه، نوع خانه مسکونی، داشتن مثل مالک(اند  گیري هایی که به سهولت قابل تعیین و اندازه مالکیت دارایی -2

 )امثالهموسایلی مثل تلویزیون، اتومبیل، ماشین لباسشویی و 

 )مثالً شهر و روستا(خانوار  محل زندگی -3

و گلوو و  2010، هوسون 2002، کدي و همکاران  2009مثل شریف ( خانوار، مطالعات زیادي يها با به کارگیري داده

گرچه . اند که در قریب به اتفاق آنها مخارج مصرفی سرانه تابعی از متغیرهاي فوق بوده است کرده از این روش استفاده )1989کنان 

هایی مثل پروبیت به کار رفته است ولی در اکثریت  روش) 2006و زلر و همکاران 2007اسو و همکاران همثل (در برخی مطالعات 

یا (ی سرانه به عنوان متغیر تابع و شاخصی براي تعیین میزان فقر آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، مخارج مصرف

جمع جبري حاصلضرب ضرایب رگرسیون امتیاز خانوار از طریق سپس . خانوار بر روي متغیرهاي مزبور رگرس شده است) رفاه

اینکه یک خانوار واجد تحت براي تعیین . تخمین زده شده در مقادیر متغیرهاي خانوارها و مقدار ثابت رگرسیون تعیین شده است

                                                
1  - Targeting Methodology 
2 - Group Targeting 
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 گویند می Cut-off lineاست که گاهی به آن » 3خط هدف«برنامه حمایتی است یا خیر نیاز به تعریف یک  نپوشش قرار گرفت

  .)1992و هداد و همکاران  2005، زلروآلکاراز 1997گروش و گلینسکایا (

انوار واجد حمایت شدن است و به عبارت دیگر آن اگر امتیاز برآورد شده یک خانوار از خط هدف کوچکتر باشد آن خ

اران آن را به گذ شود و غالباً سیاست ج استفاده میبراي تعیین خط هدف، از توزیع واقعی مخار .شود خانوار فقیر تشخیص داده می

  .)2005کاستاندا و  1994گروش و بارکر( کنند که بیشترین افراد فقیر را تحت پوشش قرار دهد نحوي تعیین می

  

  )اي ایرانبر PMT(روش تحقیق 

خانوار در مناطق شهري است،  19381که دربرگیرنده  1387هاي خانوار سال  براي ایران از داده PMTبراي ایجاد 

این .  شوند که حتی االمکان تعدادبیشتري از خانوارها را در بر گیردب براي طراحی مدل سعی شده تا متغیرهایی انتخا. استفاده شد

  :ا عبارت بوده اند ازمتغیره

اندازه خانوار، سن سرپرست، وابستگی خانوار، جنس سرپرست، سطح سواد (خصوصیات فردي و جمعیتی خانوارها  -1

  )سرپرست، نوع شغل سرپرست، نسبت افراد داراي درآمد در خانوار، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار

ها، دارا بودن آشپزخانه،  ح اصلی بنا، تعداد اتاقانه، مصالشامل مالکیت مسکن، مساحت خ(مشخصات مسکن خانوار  -2

 )درمنزل مسکونی منبع تأمین آب، نوع سوخت گرمایی و پخت و پز، وجود حمام و توالت

، فریزر و یخچال، کامپیوتر DVDمالکیت دارایی و دسترسی به امکانات از قبیل رادیو و تلویزیون رنگی، ویدئو و  -3

یکلت، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی، زمین کشاورزي و باغ و دامهاي بزرگ شخصی و اینترنت، دوچرخه و موتورس

 ).و کوچک

خرید یا هزینه ) ر یا آزاد، کشاورزي یا غیرکشاورزي، مزدبگی)دائمی یا موقت(هاي اقتصادي شامل نوع شغل  فعالیت -4

 غذاي بیرون  از کل مخارج، سهم هزینه تفریحات و سهم هزینه گذاري، خرید یا هزینه کاالي با دوام، سهم مواد غذایی خانوار سرمایه

 
 شامل محل اسکان خانوار در شهر یا روستازندگی مکان  -5

و بقیه به عنوان متغیرهاي  گزارش نشدهاز بین این متغیرها، آنهایی که داراي ضریب معنی دار در رگرسیون نبودند 

  ).1جدول (توضیح دهنده مخارج سرانه انتخاب شدند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
3 - Targeting line 
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  PMTتعریف متغیرهاي نهایی مدل  - 1جدول 

  بعد خانوار

  جنس سرپرست

  سرپرست سن

  سن سرپرست

  سرپرست وضعیت ازدواج

  مصالح اصلی ساختمان

   خانه یتالکم

  اتومبیل

  موتورسیکلت

  دوچرخه

  رادیو

  ویدئو

  کامپیوتر

  خرید یا هزینه کاالي با دوام

  شغل 

  مخارج تفریحی

  رمخارج غذاي بیرون ب

  اي خرید یا هزینه سرمایه

  هاي با دوام دارایی

  سهم مواد غذایی

  0= در غیر این صورت  1= و بزرگتر  5

  0= در غیر این صورت  1=  مرد

  0= در غیر این صورت  1= و بزرگتر  65

  0= در غیر این صورت  1= و کوچکتر  50

  0= در غیر این صورت  1= ازدواج نکرده 

  0= صورت در غیر این  1= خشت وگلی 

  0= در غیر این صورت  1=  مالک

  1= مالک بودن 

  1= مالک بودن 

  1= مالک بودن 

  1= مالک بودن 

  1= مالک بودن 

  1= مالک بودن 

  1= سرمایه گذاري کرده 

   1=آزاد 

  1= مخارج مثبت 

  1= مخارج مثبت 

  1= رقم مثبت 

  هاي با دوام ارزش سرانه دارایی

  ارجنسبت مخارج مواد غذایی به کل مخ

  

شود که برخی از متغیرها مثل جنس، سن، وضعیت اشتغال و وضعیت ازدواج سرپرست به صورت موهومی صفرو یک  مالحظه می

نیز تعریف ) سال یا بیشتر 65تا  15مثالً سن بین (هاي دیگر  اند و ضمناً برخی متغیرها مثالً سن سرپرست در مقوله تعریف شده

سایر متغیرهایی که معنی دار نشده اند عبارت از مالکیت تلویزیون، یخچال فریزر، . اند ی دار نبودهاز نظر آماري معنبودند که   شده

مالکیت زمین زراعی و باغ، دامهاي کوچک و بزرگ، سایر ابعاد خانوار، تعدا اتاقها، مساحت خانه، وضعیت اشتغال و تحصیل، سایر 

  .الح ساختمان بوده استوضعیت هاي ازدواج، نوع سوخت مصرفی و سایر انواع مص

  :تخمین زده شد OLSبه روش ) 1(بر این اساس، ابتدا رگرسیون 

      )1              (                                                                                      
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به . اند پارامترهاي تخمین زده شده αi و 0متغیرهاي مندرج در جدول، و  Xiلگاریتم مخارج سرانه خانوار،  log Yiکه در آن 

، وزن مربوط به هر متغیر عبارت از )2009وشریف  2005، پرساد 2006، ژوهانسون 2002مثل بالچ (پیروي از مطالعات قبلی 

بدیهی است براي متغیرهاي  .ضرب شده است 100ترین عدد صحیح روند شده و در آن در رگرسیون بوده که به نزدیک ضریب

و در غیر  1پیوسته، امتیاز در ارزش متغیر ضرب شده و براي متغیرهاي موهومی در حالی که برابر با یک بوده اند امتیاز مربوطه در 

  .این صورت در صفر ضرب شده است

ها در رگرسیون  Xiگزینی مجموع شود، از طریق جای هم گفته می PMT scoreپس از آن امتیاز برآورد شده هر خانوار که گاهی 

مقدار این امتیاز با خط . است 100در) بصورت لگاریتم(این امتیاز در واقع معادل حاصلضرب مصرف سرانه برآورد شده . بدست آمد

مشخص کننده فقیر بودن خانوار ) در نظر گرفته شد% 75و  %60، %50، % 40، %30، % 25، %20که در این مطالعه معادل (هدف 

  . هرچه امتیاز از خط هدف کوچکتر باشد نمایانگر فقیرتر بودن خانوار است. تاس
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هم گفته  under-coverageکه  exclusionیا خطاي (باید در نظر داشت که هر خط هدف مشخص داراي خطاهایی از نوع اول 

همانگونه که در مطالعات . است) دشو هم گفته می leakageکه گاهی به ان  inclusion یا خطاي(و یا خطاي نوع دوم ) شود می

. ذکر شده است) 2010و هاسو  2006، شراینر 2006، زلر و همکاران 2002بالچ ، 1989گلیو وکنان ، 1994گروش  مانند(گذشته 

ده از امتیاز تعیین ش) بزرگتر(باشد در حالی که مخارج واقعی او کوچکتر ) کوچکتر(اگر مخارج برآوردي خانوار از خط هدف بزرگتر 

در خطاي نوع اول بعضی از فقرا به طرز غلطی غیرفقیر . ري از نوع اول یا دوم وجود داردگی است در این صورت خطاي اندازه

به بیان دیگر خطاي نوع اول . شوند اند و در خطاي نوع دوم، بعضی از افراد غیر فقیر به عنوان فقیر قلمداد می تشخیص داده شده

هاست که به غلط به  ه و خطاي نوع دوم سهمی از پرداختهاست که به افراد واجد شرایط داده نشد نشان دهنده سهمی از پرداخت

  .افراد غیر واجد شرایط داده شده است

  :براي تعیین دقت مدل از چند شاخص به شرح زیر استفاه شد) IRIS, 2005مثل (به پیروي از مطالعات قبلی 

  .ر آنها به درستی توسط مدل تعیین شده استنسبت کل خانوارهایی که وضعیت فق  :دقت کل -1

 اند به کل فقرا نسبت افرادي که به درستی فقیر تشخیص داده شده :دقت برآورد فقر  -2

 اند به کل غیرفقیران نسبت افرادي که به درستی غیرفقیر تشخیص داده شده: دقت برآورد غیرفقرا -3

4- Under-coverage یا خطاي نوع اول 

5- Leakage مخطاي نوع دو یا 

، االتاس و همکاران )2002(، کدي و همکاران )2002(احمد و بویس یادآوري می شود دو معیار آخر در اغلب مطالعات تجربی مثل 

براي سهولت بیشتر محاسبه معیارهاي فوق از جدول متقاطع  .ستفاده شده اندا) 2009(و کدي و بارکر  )2002(، بالچ )2010(

(cross tab) خط هدف بهینه نیز با توجه به میزان دقت کل مربوط به آنها و نیز دقت فقیران تعیین شد .دو در دو استفاده شد. 

  

  نتایج و بحث

همان گونه که . نشان داده شده است 2شامل ضرایب و وزن مربوط به متغیرها در جدول  PMTنتایج برآورد مدل 

 61ضریب تعیین تعدیل شده قریب به . اند دار بوده اري معنیشود ضرایب تمامی متغیرهاي باقی مانده در مدل از نظر آم مالحظه می

  .است که حاکی از دقت کافی مدل است% 
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 PMTمدل  معنی دار ي  ضرایب و وزن مربوط به متغیرها - 2جدول 

  وزن متغیر t  ضریب  متغیر

  مقدارثابت

  )و بیشتر 5(بعد خانوار 

  )مرد( جنس سرپرست

  )یا کمتر 50( سن سرپرست خانوار

  )یا بیشتر 65(سن سرپرست خانوار 

  )آزاد(سرپرست  شغل

  )مجرد( وضعیت ازدواج سرپرست

  اتوموبیل

  موتورسیکلت

  دوچرخه

  رادیو

  وئوید

  کامپیوتر

  حمام شخصی

  )مترمربع 100کمتر از (مساحت خانه 

  اي خرید یا هزینه سرمایه

  مالک خانه

  )خشت( مصالح اصلی ساختمان

  مخارج تفریحی

  رج غذاي بیرون برمخا

به ازاي هر  ارزش دارایی ثابت با دوام

  فرد

  سهم مواد غذایی

805/6  

127/0 -  

124/0  

061/0-  

074/0  

011/0  

147/0  

107/0  

075/0  

018/0  

025/0  

032/0  

087/0  

140/0  

034/0 -  

050/0  

151/0  

061/0-  

129/0  

122/0  

000/0  

039/0 -  

563/44  

841/1  

349/3  

029/5 -  

143/2  

774/3  

907/3  

737/11  

129/2  

700/1  

047/3  

484/3  

397/9  

948/2  

941/2 -  

200/4  

417/2  

557/4  

240/14  

244/14  

285/3  

006/83-  

680  

13-  

12  

6-  

7  

1  

15  

11  

8  

2  

2  

3  

9  

14  

3 -  

5  

15  

6-  

13  

12  

0  

4 -  

R2 = ٠.611                                       Adjusted  R2 = 0.609 

Std. Error of the Estimate = 0.358                  F = 275.018 

  

مطابق این جدول، متغیرهایی که داراي وزن مثبت هستند، منجر به امتیاز کلی باالتر شده و از اینرو هرچه مقدار متغیر مربوطه 

راي اتومبیل بر این اساس، خانوارهاي با سرپرست مرد که براي مثال دا. دهد ر باشد اورا غیر فقیر تر نشان میبراي خانواري بزرگت

ذاري روي گ خصی هستند و در ماه گذشته سرمایهسواري شخصی، دوچرخه و موتورسیکلت، کامپیوترشخصی، رادیو یا حمام ش

دریافت شانس کمتري براي هاي ملکی زندگی میکنند داراي امتیاز کل باالتري هستند و لذا  اند و یا در خانه کاالیی با دوام داشته

این نتایج  .ها نیزدارد کلی بستگی به سایر عوامل و ویژگیلبته این یک قاعده کلی نیست و در واقع امتیازات ا .دارند هاي نقدي کمک

شود که امتیاز کلی همه خانوارهاي نمونه تعیین  یادآوري می  ضمناً. هست) 2009(ف تا حد زیادي منطبق بر یافته هاي شری

  .شده استگردیده ولیکن به دلیل طوالنی بودن نتایج گزارش ن

ید هاي نقدي است باید دید که نهایتاً کدام خط هدف با کند چه فردي الیق دریافت کمک عالوه بر آنکه این نتایج مشخص می

  . ، فقر واقعی در مقابل فقر برآوردي نمایش داده شده است3در جدول . شود هاي دقت تعیین می پاسخ بر اساس شاخص. مالك باشد
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  در مناطق شهري ایرانخطوط هدف در سطوح مختلف آورد شده بر واقعی و فقر -3جدول 

  خط هدف
 معادل با خط هدفماهانه  مخارج سرانه

  )هزار ریال(
  )درصد( فقرواقعی

 فقربرآوردي

  )درصد(

20%  

25%  

30%  

40%  

50%  

60%  

75%  

2/155  

9/190  

9/234  

5/339  

6/468  

4/677  

8/725  

7/19  

5/24  

8/29  

1/40  

4/49  

1/60  

1/62  

7/14  

6/17  

2/21  

4/29  

3/39  

8/54  

1/58  

  

 3876سرانه واقعی، رقم مربوط به خانوار شماره ماهانه  جشود که پس از مرتب کردن مشاهدات بر حسب مخار یادآوري می

بر این اساس، مخارج سرانه واقعی . دهد را، براي مثال، تشکیل می %20خط هدف هزار ریال  677یعنی ) خانوار 19381درصد 20(

قلمداد ) زیر خط فقر هستند FGTآنهایی که مطابق معیار(ر واقعی یعنوان فقلذا به نوارها کمتر از رقم مزبور بوده و درصدخا 7/19

در صد  1/62بهمین ترتیب. اندفقیر تشخیص داده شده PMTبر طبق مدل خانوارها  درصد 7/14در این خط هدف، . دنمی شو

شود که با مالحظه می. درصد برآورد کرده است 1/58حالیکه مدل این رقم را فقیرند در % 75خانوارها بطور واقعی در خط هدف 

کمترین فاصله % 75و در خط  یابدیابد و سپس کاهش میعی افزایش میتفاوت بین فقر برآوردي و واق% 40به  %20حرکت از خط 

   .بین این دو وجود دارد

  

بر اساس جدول متقاطع، در سطح . شترین دقت را داردشود که کدام یک از خطوط هدف بیاکنون این سوال مطرح می

 اندتشخیص داده شدهغیرفقیر خانوار) درصد6/95( 14886خانواري که واقعاً غیرفقیر هستند،  15565، از بین %20خط هدف 

یر تشخیص داده فقنیز توسط مدل  )خانوار 3816خانوار از  2161(درصد خانوار هاي واقعاً فقیر  6/56و همچنین  )دقت غیر فقیر(

  .نشان داده شده است 4در جدول برآورد به تفکیک خطوط هدف معیارهاي دقت  همراه با سایر هاشاخصاین . )دقت فقر( اندشده

  

  در خطوط هدف مختلف PMTمعیارهاي دقت مدل   -4جدول 

 خطاي نوع دوم خطاي نوع اول  دقت غیرفقر  دقت فقر  دقت کلی  خط هدف

20%  

25%  

30%  

40%  

50%  

60%  

75%  

0/88  

6/86  

5/85  

7/83  

2/83  

8/83  

7/83  

6/56  

5/58  

2/61  

4/66  

7/72  

1/82  

7/83  

6/95  

7/95  

8/95  

3/95  

4/93  

3/86  

8/83  

8/17  

3/13  

8/9  

0/7  

8/6  

1/9  

9/9  

4/43  

5/41  

8/38  

6/33  

3/27  

9/17  

3/16  
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خطاهاي نوع و از طرفی  )درصد 8/83(داراي باالترین دقت کلی است % 60شود، خط هدف همان طور که مالحظه می

کمی بیش (خانوار  9558خانوار، تعداد  11644سطح، از بین در این . درصد است 18و  9اول ودوم در آن به ترتیب معادل حدود 

بدرستی غیرفقیر تشخیص داده ) خانوار 7737خانوار از  6677(خانوارها درصد  87بدرستی فقیر و همچنین قریب به ) درصد 82 از

در این سطح، میزان دقت برآورد در  .گذاران باشدمالك عمل سیاست دتواناز نظر دقت کل می% 60بنابراین خط هدف . اند شده

دیگر، تعیین خانوارهاي ذینفع کمکبه بیان  ).5جدول (بعضی استانها مثل کرمانشاه، لرستان، زنجان وقم تقریبا صددرصد است 

با این وجود . و یا امتیاز آنها منجر به پوشش یکسانی خواهدشد) و یا مخارج سرانه(آمد هاي نقدي دولت در این استانها بر مبناي در

هنوز این امکان وجود دارد که حتی در این استانها نیز خانوارهایی به غلط مستحق دریافت این کمک ها تشخیص داده شوند و یا 

  .خانوارهایی به غلط از دریافت این کمک ها محروم شوند

  

  )درصد(                مقایسه فقر واقعی و برآوردي در مناطق شهري استانهاي کشور  - 5جدول 

 قرفف

  واقعی

قر فف

  برآوردي
  نام استان

ك 

  استان

قر فف

  واقعی

فقر 

  برآوردي
 نام استان

ك 

  استان

 00 مرکزي 76 81 15 لرستان 52 51

 01 گیالن 44 48 16 ایالم 57 64

 02 مازندران 13 23 17 کهگیلویه و بویراحمد 58 72

 03 آذربایجان شرقی 55 69 18 بوشهر 36 40

 04 آذربایجان غربی 48 57 19 زنجان 54 55

 05 کرمانشاه 60 60 20 سمنان 70 78

 06 خوزستان 55 57 21 یزد 80 89

 07 فارس 26 32 22 هرمزگان 67 69

 08 کرمان 55 58 23 تهران 44 53

 09 يخراسان رضو 44 54 24 اردبیل 40 50

 10 اصفهان 52 62 25 قم 79 79

 11 بلوچستانسیستان و 90 88 26 قزوین 36 38

 12 کردستان 68 70 27 گلستان 44 57

 13 همدان 68 70 28 خراسان شمالی 58 64

 14 بختیاريچهارمحال و 41 34 29 خراسان جنوبی 74 76

  

که  شهري دولت باید آن دسته از خانوارهایی ،%)60خط (در صورتی که دقت کلی مدل مبنا قرار گیرد اما بهرحال، 

 60گرچه  این صورتدر . است را تحت پوشش پرداخت نقدي قرار دهدیاکمتر هزار ریال 677سرانه واقعی آنها ماهانه رج امخ

نفعان ان ذیدرصد آنها بعنو 8/54ها هستند ولی طبق امتیازات محاسبه شده، حدود  خانوارها واجد شرایط دریافت کمک درصد

  . شوند برنامه تشخیص داده می

هاي نقدي که یکی  ایط دریافت کمکآنچه مسلم است اینکه علیرغم وجود خطاهاي نوع اول و دوم، تشخیص واجدین شر

بر این اساس، نه تنها نیازي به پرداخت به . توان بر اساس امتیازات خانوارها واگذار نمود هاي فعلی دولت است را می از دغدغه

خانوارها نیست بلکه دولت قادر خواهد بود با اختصاص مبلغ بیشتر صرفا به فقیران جامعه فاصله طبقاتی را بیش از پیش کلیه 

بهرحال . گیردهاي نقدي در نظر ب خواهد تحت عنوان کمک اي دارد که دولت می تگی به بودجهالبته این امر بس. کاهش دهد
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در شهرها از مخارج فعلی این % 60اي این برنامه با لحاظ کردن خط هدف هاي منظور شده دولت بر بدیهی است که هزینه

 .برنامه کمتر خواهد بود

  

  نتیجه گیري و پیشنهادات

ها به صورت فعلی بار مالی سنگینی را به دوش  هاي زندگی ناشی از حذف یارا نه نقدي بمنظور جبران افزایش هزینه پرداخت

هاي  در ماههاي دولت وجود دارد و از جمله  اي بهینه کردن برنامه پرداخت کمکهایی بربه همین جهت بحث. کند دولت تحمیل می

در رابطه با اینکه چه افراد . استمطرح هاي نقدي  رآمد از تحت پوشش قرار گرفتن کمکهایی براي حذف خانوارهاي پرد اخیر زمزمه

این  ها هستند افزایش مخارج ناشی از حذف یارانهخشی ازبهاي نقدي دولت بعنوان جبران  ا خانوارهایی در ایران مستحق کمکی

بندي خانوارها بر اساس درآمد گزارشی آنها همانند بسیاري از  تجربه خوشه از آنجا که. مطالعه راهکاري نسبتا ساده فراهم کرده است

از ) درآمد(ار یا روش جایگزین کشورهاي دیگر با موفقیت همراه نبود، لذا امتیاز دهی بر حسب خصوصیات فردي و اقتصادي خانو

هاي این مطالعه، این امکان وجود دارد که مطابق خصوصیات  یافتهبر اساس . دقت بسیار باالتري براي تشخیص فقرا برخوردار است

فقرا  تومان در ماه، پول بیشتري فقط در اختیار 45500فردي و اجتماعی خانوارها، یا از طریق پوشش دادن خانوارهاي فقیر به جاي 

. هاي دولت را کاهش داد تیو یا همین مقدار پول را فقط در اختیار خانوارهاي فقیر جامعه قرار داد و از آن طریق کل پرداخ داقرار د

ها است، خانوارهاي پردرآمد از دریافت یارانه نقدي حذف خواهند شد و  ستاد هدفمندسازي یارانهبدین ترتیب همانگونه که مد نظر 

 ها مبنی بر قطع قانون هدفمندي یارانه 10دن ماده این بمعناي برآورد ش. کنند درآمد یارانه بیشتري دریافت می مخانوارهاي ک

کسري مخارج دولت براي پرداخت درآمد از این طریق، امکان جبران  شناسایی خانوارهاي کم. هاي مرفه خواهد بود هاي خانواده یارانه

عالوه بر این، بدلیل  .کند یلیارد تومان است بخوبی فراهم میهزار م 15تا  10س اتاق ایران حدود نایب رییبه گفته ها را نیز که  کمک

وستایی از طریق این آنکه روش شناخت فقرا در سطوح مختلف از جمله در سطح کشور و به تفکیک استانها و مناطق شهري و ر

بشرح مندرج در (آنها با مراجعه به ویژگیهاي و اطالعات خانوارها  توان با در دست داشتن پذیر است لذا به آسانی می مطالعه امکان

 . هاي نقدي را مشخص نمود کبا دقت قابل قبول واجدین دریافت کم) 2جدول 

توان به  امعه است، پس از شناسایی آنها میها به افراد فقیر ج سازي اعطاي کمک که مسئله اصلی برنامه هاي هدفمندالبته ازآنجا      

پرداخت قبوض انرژي بویژه برق در بعضی موارد ها  مله بدلیل آنکه پس از حذف یارانهاز ج. متفاوتی فقرا را تحت پوشش قرار دادطرق 

بجاي پرداخت  با تاخیر روبرو شده و یا اساسا پرداختی صورت نگرفته و بمعناي دیگر کمکهاي پرداختی در جاي خود خرج نشده،

اي در اختیارخانوارهاي فقیر قرار گیرد تا  هاي ویژه ه برخی کشورهاي دیگر مثل مصر کارتتجربهمانند نقدي این امکان وجود دارد تا 

همچنین از آنجا که مبلغ پایه . ها را در موارد از پیش تعیین شده و در استان یا منطقه معین خرج کند کمک هر خانوار قادر باشد

، این احتمال نیز وجود دارد که مبالغ متعلقه به خانوارها در هاي انرژي است هاي مربوط به حامل ها بر اساس افزایش هزینه کمک

قبوض مختلف برق، آب و گازتوزیع و بعنوان تخفیف از مبالغ مربوطه کسرگردد بنحوي که مستقیما پول نقد به خانوارها پرداخت 

زه داده شود در موارد خاصی مثل امور بهداشتی و ها پس از کسر مبالغ قبوض به آنها اجا ودر صورت باقیماندن بخشی از کمک نشود

کند که  مدت طوالنی این عادت را ایجاد میباید توجه نمود که پرداخت نقدي به مردم ب بهرحال. تحصیل فرزندان از آن استفاده کنند

کند ممکن است به  مالی سنگینی را به دولت تحمیل میکمک هاست و ضمن آنکه بار  دولت تحت هر شرایطی موظف به اعطاي این

ها به هر شیوه ممکن  این کمکبنابراین، پرداخت غیر مستقیم . تورم موجود دامن بزند و لذا در بلند مدت به اهرمی ناکارا مبدل شود

حسب مکان زندگی برتر است که بجاي توزیع یکنواخت کمکها  رسد بویژه اینکه بدالیل مختلف عادالنه تري بنظر می گزینه مناسب

   .ها نیز متفاوت باشد کمکمیزان 

. هاي فقیر شناسایی شوند ، خانوارشود ابتدا بر اساس امتیازات تعیین شده بو سیله روش جایگزین درآمد بطور خالصه پیشنهاد می    

که ممکن است بر (ها در جاي خود بمصرف میرسند معادل مبالغ منظور شده براي هر خانوار  سپس براي اطمینان از اینکه کمک

هاي انرژي آنها منظور و با در اختیار قرار دادن کارت هاي اعتباري ویژه  تخفیفاتی در قبوض حامل) اوت باشدسب مکان زندگی متفح

    .مابه التفاوت کمک ها را در موارد از پیش تعیین شده خرج کرد
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