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  1بررسي وضعيت فقر در جهان

  
  

  :مترجم
   فخري ميرشجاعي

  
   2چكيده

در ايـن   . اسـت اي برخـوردار       رفاه اقتصادي از اهميت ويژه     حوزههاي محاسبه آن از جمله مباحثي است كه در            موضوع فقر و روش   
 ضـمن مـروري بـر برآوردهـاي     ،است  منتشر شده"2008هاي توسعه جهاني در سال    شاخص "قاله كه به صورت ضميمه گزارش       م

المللـي، بـا    ، خط فقـر بـين  انجام شدهدر بازنگري . است المللي، برآورد جديدي ازخط فقر جهاني ارائه شده پيشين از خط فقر بين 
  .  دالر در روز افزايش يافت25/1هاي جديد از يك دالر به  استفاده از داده

المللي    كشورها، تعيين استاندارد بين    PPPافزايش حجم اطالعات دريافتي از كشورهاي مختلف، تجديد نظر در محاسبه            
 بررسي، نحوه تجميع اطالعات كااليي و موارد بدون پاسخ و غير قابـل   براي محاسبه خط فقر در كشورهاي مختلف و توجه به دوره         

دهد كه  نتايج نشان مي. المللي مورد دقت قرار گرفته است     است كه در برآورد جديد خط فقر بين        هايي  گيري از جمله موضوع    اندازه
  .  كشورهاي فقير باالتر از برآورد قبلي استويژه كشورهاي در حال توسعه به بيشتر در PPPبرآوردهاي جديد 

 بـه  1980كنند، از دهه   دالر در روز زندگي مي25/1 تعداد افراد فقيري كه در خط فقر جهاني ،گزارشاين بر اساس نتايج  
  .است ي و اقيانوسيه  اختصاص داشتهش بوده و بيشترين كاهش به آسياي شرقبعد رو به كاه

  .اي طقهالمللي، فقر من گيري خط فقر، فقر نسبي، فقر مطلق، فقر بين فقر، خط فقر، اندازه :ديــواژگان كلي

  JEL :  I32بندي طبقه
  

________________________________________________________ 
   بــا عنــوان  كــه اســت2005 ترجمــه كامــل گــزارش بانــك جهــاني از وضــعيت فقــر در جهــان در ســال  ،گــزارشايــن  .1
"Poverty Data" منتشر شد2008 درسال  .  

  . ا.ا.زي جهاي اقتصادي، بانك مرك ها و سياست كارشناس ارشد برنامه ريزي و توسعه اقتصادي، كارشناس اداره بررسي 
fmirshojaeecb@yahoo.com 

  .توسط مترجم نوشته شده است. 2
  25/12/1389: تاريخ پذيرش                                30/5/1389: تاريخ دريافت
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  معرفي گزارش. 1
 منتـشر  "2008هـاني در سـال   هـاي توسـعه ج       شـاخص  "اين گزارش كه بـه عنـوان ضـميمه گـزارش          

 از بـازنگري در تعريـف خـط    پسبرآورد جديد . دهد ، برآورد جديدي از فقر جهاني را ارايه مي   است  شده
ان اسـتاندارد   بـه عنـو   خـط فقريـك دالر در روز        . باشـد    به بعد مي   1999فقر يك دالر در روز و از سال         

، خـط   انجام شـده  در بازنگري   . است    شده و در اهداف توسعه هزاره نيز آمده         جهاني از فقر مفرط شناخته    
 دالر افزايش   25/1به  PPPs(1(هاي برابري قدرت خريد       هاي جديد نرخ    المللي، با استفاده از داده     فقر بين 

 "هاي بودجه خـانوار     بررسي"مچنين مجموعه   و ه  2"المللي   بين   مقايسه  برنامه"اطالعات جديد از    . يافت
برآورد جديد از وسـعت و عمـق فقـر،    . است  استخراج شدهشود، آوري مي   كه در كشورهاي مختلف جمع    

 و با توجه به آخرين اطالعات از وضعيت هزينه زنـدگي در       شده  توسعه محاسبه      كشور درحال  115براي  
  .كشورها تبيين شده استاين 

ل اساسي شده و تعداد فقرا  وضعيت فقر در جهان دستخوش تحوبراساس خط فقر جديد،
هاي پيشين بانك جهاني از   در گزارش، ديگربيانبه . است  افراد دچار فقرشديد افزايش يافتهويژه به

وضعيت قيمت در كشورهاي در حال توسعه، برآورد پاييني از سطح قيمت اين كشورها و درنتيجه 
 4/1براساس معيار جديد حدود . بود كشورها ارائه شدهاين ارد زندگي در برآورد بااليي از سطح استاند

 بيش از(برند  فقر مطلق به سر مي ميليارد نفر در
4

در سال ). رهاي درحال توسعهجمعيت كشو 1

 درصد از مردم در كشورهاي در حال توسعه با 42  ـسال آغاز تدوين اهداف توسعه هزارهـ 1990
، فقر جهاني 2005 سال و در سال 15پس از . اند  دالر در روز زندگي كرده25/1رآمدي كمتر از د

 با چنين نرخ كاهشي، اهداف توسعه هزاره، در. ساالنه به طور متوسط يك واحد درصد كاهش يافت
ي در آسيا.  تحقق خواهد يافت،سطح جهاني و آسياي شرقي بيش از آنچه كه از ابتدا تعيين شده بود

البته مشخص است كه .   بيشترين كاهش را تجربه خواهد نمود2015سال  شرقي نرخ فقر تا
هاي گسترده فقر بين مناطق مختلف، كشورهاي موجود در يك منطقه و يا حتي در داخل هر  تفاوت

________________________________________________________ 
1. Purchasing Power Parities 
2. International Comparison Program 
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آوردن  امكان   ضمن فراهم،گزارشاين شده در  اطالعات ارائه. كشور، همچنان وجود خواهد داشت
  .نمايد ها، مسير دستيابي به جهاني بدون فقر حاد را نيز هموار مي اين تفاوتمشاهده 

  تعيين خط فقر جهاني. 2
، بانك جهاني شاخص اسـتانداردي را بـراي تعيـين فقـر مطلـق و                1990درگزارش توسعه جهاني سال     

تلف كـه بـا   براين اساس، رفاه مردم در كشورهاي مخ. تعريف آن در فقيرترين كشورهاي جهان ارائه داد    
بـا توجـه بـه      . گيـرد  گيري قرار مي    شود مورد اندازه   توجه به تفاوت قدرت خريد پول كشورها تعديل مي        

 الزم براي  كننده حداقل هزينه المللي بيان استانداردهاي برآورد شده در فقيرترين كشورها، خط فقر بين 
  . پذيرفتني نيستازهاي اساسي انسان است كه الزاماً نيتأمين

  برابري قدرت خريد. 1. 2
هاي مختلف به يك واحد مشترك، بانك        گيري شده با پول     براي تبديل ارزش اسمي خط فقرهاي اندازه      

 تعـداد   برابـر  PPP واقع،در  .  كشور به كار گرفت    146 را براي    )PPPs (جهاني معيار برابري قدرت خريد    
 خدمات بر حسب دالر مورد نياز       كه براي خريد سبد يكساني از كاالها و       است   واحدهاي پول يك كشور   

 ميانگين وزني از قيمت نسبي كاالها و خدمات خريداري شده در هر كـشور               PPPs از نظر آماري،  . است
 .دشو هاي ملي استخراج مي      از سهم مخارج مصرفي در حساب      ياد شده هاي    وزن. ها است  براساس هزينه 

PPPs    هـاي   كننـده قيمـت     هاي ارز لزومـاً مـنعكس       ا نرخ ، زير هاي ارز رايج، برتري دارد      در مقايسه با نرخ
 مالي تجارت و يا تأمينبر اساس تقاضاي ارز براي  نسبي كاالها و خدمات مصرفي در يك كشور نبوده و

كه   بارها مشاهده شده. پذيرد ثير ميأبازي نيز ت شود و تا حدي از تقاضاي سفته گذاري تعيين مي سرمايه
 كه تبديل يك دالر به ارز رايج يك كشور در همان كشور، ممكـن اسـت             اند  مسافران خارجي بيان كرده   

 قدرت خريد دالر در كشورهاي فقير       ،در مجموع . قدرت خريد بيشتر و يا كمتري در آمريكا داشته باشد         
  . سرانه وجود داردGDP به نرخ ارز بازار و PPPبيشتراست و عموماً يك رابطه منفي بين نسبت 

  المللي ين از خط فقر بين برآوردهاي پيش.2. 2
.  منتـشر شـد    1990جهاني سـال  المللي در گزارش توسعه       خط فقر بين    تعريف بانك جهاني از    نخستين

در طـول   ) يافتـه و در حـال توسـعه        توسـعه ( كـشور    33روي   اي بـر     براساس مطالعـه   خط فقر ياد شده   
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 1985ر سـال  هـاي قيمـت داخلـي د    د، سپس با توجه بـه شـاخص       شمحاسبه   1990-1980 هاي  سال
. د، بـرآورد شـ     به دست آمـده بـود      Penn1 برحسب دالركه از جدول      PPPتعديل و پس از آن براساس       

 31 حـدود  ،آمدنـد   كشور كه فقيرترين به حـساب مـي     15، متوسط خط فقر در      ياد شده براساس نتايج   
قر همـراه بـا افـزايش       رشد ف   در همان سال برآوردها از روند رو به         .  دالر در روز بود    02/1دالر در ماه يا     

، 1993 در سـال     PPPبا برآوردهـاي جديـد      .  حكايت داشت  ندهيهاي آ   در سال سرانه مصرف خصوصي    
 74/32، درآمـد فقيرتـرين افـراد        1993براساس نتايج سـال     .  محاسبه شد  بار ديگر خط فقر جهاني نيز     

هاي   بار در گزارش شاخص نخستين براي   پژوهشنتايج اين   . دبرآورد ش )  دالر در روز   08/1(ه  دالر در ما  
  . منتشر شد2001-2000توسعه انساني سال 

  المللي جديد خط فقر بين. 3. 2
  هـاي    سـال  در خـط فقـر كـشوري        89جهـاني و براسـاس       المللـي جديـد توسـط بانـك         خط فقر بـين   

 2"هزينـه نيازهـاي اساسـي     "براي محاسبه خط فقر كشوري  روش        . است  محاسبه شده  2005 -1990
 حـداقل   تـأمين براساس اين روش، ابتدا حـداقل درآمـد مـورد نيـاز بـراي               . گيرد   قرار مي  مورد استفاده 

شـود     غيرغذايي بـه آن افـزوده مـي         سپس هزينه حداقل نيازهاي    ، شده نيازهاي غذايي هر فرد محاسبه    
 در  .)آيد   به دست مي   ،اين مقدار از مخارج غير خوراكي افرادي كه نزديك به خط فقر غذايي قرار دارند              (

  . گيرد  سبدهاي كااليي در كشورهاي مختلف مدنظر قرار نميميانهاي كيفي   تفاوت،اين روش
عبـارت از   3خط فقـر مطلـق      . دشو خط فقر به دو صورت خط فقر مطلق و نسبي محاسبه مي             

 جامعـه مـورد   موارد ديگرهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و  ميزان درآمدي است كه با توجه به زمينه       
شود فـرد مـورد        مي باعث آن   تأمين حداقل نيازهاي ضروري افراد الزم است و عدم          تأمينبراي    مطالعه،
 به صورت درصد معيني از ميانه توزيـع درآمـد           4خط فقر نسبي  . شود  در نظرگرفته ) مطلق( فقير ،بررسي

نه قـرار   تـر از ايـن آسـتا       آنها پـايين  ) هزينه  (شود و افرادي كه درآمد        جامعه در نظر گرفته مي    ) هزينه(

________________________________________________________ 
 188و ساير متغيرهاي كالن اقتصادي  براي ) PPP(ت مربوط به برابري قدرت خريد اطالعادر برگيرنده Penn  جدول .1

  .اين جدول توسط دانشگاه پنسيلوانيا تهيه شده است. است 1950كشور از سال 
2. Cost of  Basic Needs 
3. Absolute Poverty Line 
4. Relative Poverty Line 
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 خطـوط فقـر نـسبي در كـشورهاي مختلـف          ،بنـابراين . شـوند   محـسوب مـي   ) نـسبي (گيـرد، فقيـر       مي
يابد، ولي   كه با توجه به سطح درآمد كشور افزايش مي است كننده محروميت نسبي افراد جامعه     مشخص

بـراي  خط فقر مطلق حداقل مصرف موردنياز است براي اينكه فرد فقير تلقـي نگـردد و يـا درآمـد وي                      
  . حداقل نيازهاي اساسي كفايت نكندتأمين

 74 براسـاس اطالعـات      1 كشور وجود نداشته و نمـودار        15البته اطالعات كامل در خصوص        
اتيـوپي،     كـشور فقيـر شـامل مـاالوي، مـالي،            15،  ترين سطح نمودار    در پايين . ه است كشور ترسيم شد  

 چـاد، نپـال و غنـا     سائو، تانزانيا، تاجيكستان، موزامبيك، نيجر، اوگاندا، گامبيا، رواندا، گينه بي       سيرالئون،  
 دالر به تناسب    60در درآمدهاي باالي    .  دالر است  60قرار دارند كه مصرف متوسط ماهانه  آنها كمتراز          

  .يابد وضعيت مصرف كشورها، خط فقر افزايش مي
  خطوط فقر كشورها .1 نمودار

  )2005سال در   PPPماهانه و  براساس (

  
  : .Ravallion, Chen and Sangraula. (2008)خذأ م              

  تابع فقر كشوري به صورت زير است؛ با توجه به نتايج حاصل و شكل نمودار،

iiii
*

i ε. )).(1Cβ(α.ZZ +++= − ll                                                                )1(  

iZ =خط فقر داخلي كشورi تبديل شده با PPP برحسب دالر  
Ci  =  متوسط مصرف سرانه ماهانه برحسبPPP 
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*Z = 60متوسط خط فقر مطلق براي كشورهاي با كمتر از$Ci ≤ 

li   = و براي ساير كشورها صفر استيك فقير  كشور15متغير مجازي كه براي  

  :دست آمد  و نتايج زير بهشده  خط فقر مطلق و نسبي برآوردZ*براي خط فقر مطلقرابطه باال 

iiiii ε̂)1).(0.326C(19.3937.98Z +−++= ll                                          )2( 

74N      0.89R 2 ==  
  .دش دالر در روز برآورد 25/1 دالر در ماه و يا 38ق اين اساس، خط فقر مطل بر

  المللي تغيير كرده است؟  چرا خط فقر بين.4. 2
كارگرفته شده در محاسبه خط فقر جديد و پيشين يكسان است، خطوط فقر قديمي بـا                  اگرچه روش به  

.  شـده اسـت    تري از اطالعات مربوط به خط فقر كشورها محاسبه          استفاده از مجموعه كوچكتر و قديمي     
 استفاده شده بـراي تبـديل پـول رايـج كـشورها بـه دالر                PPPs تغييرات قابل توجهي در      ،اين   بر   افزون

دهد كه   نشان مي"2005المللي سال  برنامه سنجش بين"اطالعات مربوط به نتايج . صورت گرفته است
دسـت     به پيشيناي  سطوح قيمت در كشورهاي در حال توسعه بيش از آن مقداري بوده كه در برآورده              

  . بسيار پايين  برآورد شده بود1993 سال PPPs ، ديگربيانبه . آمده است
گذاري   دركشورهاي فقير بيشتر است، زيرا كيفيت كاالهاي قيمت      PPPsانحراف به سمت پايين     

آمـد در كـشورهاي فقيـر         دقت كنترل نشده و درنتيجه كاالهايي كه بـه نظرمـي             به 1993شده در سال    
تـوان دقيقـاً      بنـابراين نمـي   . باشـند   تـري برخـوردار بـوده        ممكن است از كيفيت پـايين      ،ر هستند ت ارزان
. اسـت   هاي واقعي افزايش يا كاهش يافتـه        المللي جديد براساس ارزش     گيري كرد كه خط فقر بين       نتيجه
 كـه  عنـوان مثـال همچنـان     ممكن است خط فقر جديد نيز در طي زمان تغييـر كنـد، بـه            ، بر اين  افزون

  .يابد كنند خط فقر هم افزايش مي مصرف و درآمد رشد مي

  گيري خط فقر كشوري  اندازه.3
. اسـت  كـشور   شامل دو مجموعـه از ميـزان فقـر در هـر            "هاي توسعه جهاني    شاخص"ضميمه گزارش   

 بقيـه و  ) در برخـي مـوارد شـهري و روسـتايي         (بخشي از اين اطالعات براساس خط فقر ملي كـشورها           
خط فقر هـر كـشور       برآورد.  است 2005 دالر در سال     00/2 و   25/1المللي روزي     بينبراساس خط فقر    
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 كـه   " كاهش فقر   استراتژي" بانك جهاني و كارشناسان داخلي هركشور و با توجه به            يبا همكاري اعضا  
  .است توسط خود كشورها تهيه شده، صورت گرفته

صي از مصرف و يا درآمد است كه كننده ميزان مشخ  خط فقر داخلي بيان طوركه بيان شد   همان
برآوردهاي ملي فقر معيار مناسبي     . د فرد با توجه به شرايط داخلي كشور فقير تلقي نگردد          شو  مي باعث

كننده افراد فقيـر     مرزي كه مشخص  . رود  شمار مي   هاي داخلي به منظوركاهش فقر به       براي سياستگذاري 
با توجه به خط فقـر داخلـي هركـشور          . يابد  يش مي  با افزايش سطح درآمد كشورها افزا      است،و غيرفقير   

المللي فقر، اسـتاندارد      معيارهاي بين . توان يك معيار واحد براي مقايسه فقر بين كشورها ارائه نمود            نمي
  .دهد يكساني را براي مقايسه ميزان فقر بين كشورهاي مختلف ارائه مي

 سال  20در. جه خانوار ضروري است   هاي حاصل از بررسي بود      براي محاسبه معيارهاي فقر، داده    
اي يافته، ضـمن اينكـه        دهند افزايش قابل مالحظه     گذشته تعداد كشورهايي كه اين بررسي را انجام مي        

 گزارش بررسـي  675بانك جهاني در حال حاضر . است  آوري شده نيز ارتقا داشته      هاي جمع   كيفيت داده 
اگـر چـه    .  در اختيـار دارد    2007-1979هـاي     ل كشور در حال توسعه را براي سـا        115خانوار از     بودجه

 ،1جـدول   . ها يكسان نيـست امـا بـراي برخـي از اهـداف مفيـد هـستند                  گيري اين بررسي    روش نمونه 
دهنده تعداد موارد بررسي از كشورهاي بـا درآمـد پـايين و متوسـط در فواصـل سـه سـاله بـين                          نشان
 هـاي    در سـال   درمو 15ها از     رتعداد داده توجه، افزايش چشمگي    نكته قابل .  است 2006-1980 هاي  سال

 در تعداد  كاهشي2003البته پس از سال . است 2003-2001 هاي  مورد در سال118به 1980-1982
ل وجود وقفه بين  آوري شده بلكه به دلي هاي جمع دادهد كه نه به دليل كاهش شو ها مشاهده مي بررسي

  .تاسهاي در دسترس  ها و داده آوري داده زمان جمع
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  اند هايي كه در برآورد فقر مورد استفاده قرارگرفته  مجموعه بررسي.1جدول 
  1978 -1979  1980 -1982  1983 -1985  1986-1988  1989-1991  1990-1993  1995 -1997  1998-2000  2001-2005  2002-2006  

آســياي شــرقي و 
  12  9  15  16  14  7  6  7  5  0  اقيانوسيه

ــياي   ــا و آس اروپ
  20  51  42  29  25  5  21  1  0  0  مركزي

امريكاي التـين و    
  37  35  38  36  20  27  14  5  7  1  كارائيب

خاورميانه و شمال   
  4  2  5  5  3  4  3  2  0  0  آفريقا

  4  4  4  10  6  7  6  6  1  2  جنوب آسيا
  17  17  16  15  24  7  7  4  2  0  صحراي آفريقا

كشورهاي بادرآمد  
  94  118  120  111  92  57  57  25  15  3  متوسط و پايين

  بانك جهاني: خذأم            
  

 سهم پوشش جمعيت در بررسي بودجه خانوار كشورهاي در حال توسعه افـزايش              ،اينافزون بر   
هـا در    به علت اينكه در كشورهاي بزرگ در مقايسه با كشورهاي كوچك يـا فقيـر، بررسـي                . يافته است 

. است  درصد رسيده90هاي اخير به  شود، نرخ پوشش جمعيت در سال تري انجام مي فواصل زماني كوتاه 
  .دهد  ميانگين سهم پوشش جمعيت در فواصل زماني سه ساله را نشان مي،2نمودار 

  هاي بودجه خانوار  ميزان پوشش جمعيت در بررسي.2نمودار 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 Chen and Ravallion.(2001).خذأم                       

گرفتـه و حـاوي اطالعـات        رت ملي صـورت   ها به صو    تر فقر،  بهتراست بررسي      برآورد دقيق براي  
عـالوه    بـه . باشـد ) شامل مصرف يا درآمد حاصل از توليدات شخصي       (كاملي از درآمد و مصرف خانوارها       
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ادامه با جزئيـات بيـشتر مـورد     هاي بودجه خانوار وجود دارد كه در    موارد ديگري نيز درخصوص بررسي    
  .گيرد بحث قرار مي

  هاي مورد بررسي دوره .1. 3
 ايـن   .اي برخـوردار اسـت      رف پارامتري است كه در كشورهاي در حال توسعه فقير از اهميـت ويـژه              مص

كه ممكن  (گيرد     كه درخصوص مخارج خوراكي و غيرخوراكي انجام مي        هايي  پرسشمتغير با استفاده از     
 حـاوي   اي كـه    اين اطالعات يا بـا اسـتفاده از پرسـشنامه         . شود  برآورد مي ) است توليد خود خانوار باشد    

كـرده    گو كه سـعي      و يا از دفاتر مخارج روزانه فرد پاسخ        آمده از عناوين مصرفي است به دست        فهرستي
البته بايد توجه داشت كه ايـن       . دشو  استخراج مي  ،اي خود را در آن ثبت نمايد        است تمامي موارد هزينه   

بـرآورد بيـشتر و يـا        و ممكن است      نشده منجر هاي صحيح   به يافتن داده  شيوه كسب اطالعات هميشه     
 هـاي   و نمونـه هـاي بودجـه خـانوار در مقـاطع زمـاني           بررسي. كمتري از سطح مصرف جامعه ارائه دهد      

طول دوره زماني مورد  ، بههاي گزارش شده  و ميزان هزينهمخارجحقيقي  جريان. گيرد متفاوتي انجام مي
شود   تر انجام مي    ترهاي طوالني هاي بررسي كه در توا      شود كه در دوره      مشاهده مي  .بررسي حساس است  

هـاي    له بـه ويـژه در مـورد هزينـه         اين مسأ . شوند  ذشت زمان فراموش مي   ها به دليل گ     بسياري از هزينه  
  .دهد  و در نتيجه برآورد كمتري از ميزان مصرف واقعي ارائه ميشتهخوراكي مصداق بيشتري دا

  1 كااليي  مربوط به اقالم تجميع اطالعات.2. 3
رد متوليان آمار بودجه خانوار حاوي عناوين مصرفي براي هر فرد اسـت كـه الزم اسـت بـا                    نتيجه عملك 

 دربرگيرنـده اند كـه      اي طراحي شده    گونه  ها به   ها پرسشنامه   در بسياري از نظرسنجي   . دشويكديگر جمع   
اگرچـه ممكـن    . طبقات متعددي از كاالها است كه از نظر پاسخگو تفاوت كيفي چنداني با هـم ندارنـد                

منجـر   به افزايش خطاي ناشي از خستگي براي پاسخگو و همچنين پرسشگر          ها  پرسشاست تعداد زياد    
 و كاهش طبقات كااليي به برآورد كمتـري از           كردن پرسشنامه   د، اما شواهدي وجود دارد كه خالصه      شو

تواند به    استفاده ازيك پرسشنامه واحد در دفعات متعدد نيز مي        . است  شدهمنجر  مصرف واقعي خانوارها    
  .دشومنجر  برخي از كاالها دو چنداناز قلم انداختن كاالهاي جديد ويا احتساب 

________________________________________________________ 
1.  Aggregation of  Items 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

  1390، تابستان 58سال نوزدهم، شماره هاي اقتصـادي،  فصلنامه روند پژوهش    
  

214  

   مراجعه هنگام بدون پاسخ در بررسيهاي واحد .3. 3
عدم حضور در منزل يكـي      . كنند  همواره تعدادي از خانوارهاي نمونه در بررسي مورد نظر مشاركت نمي          

 سـئواالت " و بـا     2شـود    بيان مـي   1" پاسخ  بدون واحدهاي" نوانبيشتر با ع  اين موارد   . از داليل آن است   
 " بدون پاسـخ     "تعداد موارد تا زماني كه     4. متفاوت است  ، كه در هر پرسشنامه وجود دارد      3"بدون پاسخ 

 و  باشد نگراني درمورد تورش نتايج آماري در دوره مورد بررسي وجود نداشته           تصادفي  در جامعه آماري    
  . سوي جامعه آماري نيل خواهد كردبههمچنان آماري نمونه 

ري  ممكن است خانوارهاي نسبتاً ثروتمند در تكميـل پرسـشنامه مـشاركت كمتـ              ، براين افزون
ها هزينـه فرصـت زيـادي داشـته و يـا در برخـي مـوارد، پاسـخگويي بـه                     داشته باشند، چرا كه براي آن     

نيز متصور است كه ممكن اسـت       له  أاين مس . نمايند   را نوعي دخالت در امور شخصي تلقي مي        ها  پرسش
 بـراي خانمان بـوده و دسترسـي بـه آنهـا             بيبرخي  . د پرسش قرار بگيرند   خانوارهاي فقير نيز كمتر مور    

گويي با سـطح درآمـد نـسبت          ميزان عدم پاسخ   چنانچه. پذير نيست   تكميل پرسشنامه به راحتي امكان    
. خواهد شـد منجر رآورد باالتري از فقر     نتيجه حاصل از بررسي به ب     در اين صورت    مستقيم داشته باشد،    

تـوان از آن      هاي خيلي ثروتمند و خيلـي فقيـر باشـد، مـي             مسئله عدم پاسخگويي صرفاً در گروه     اما اگر   
  .پوشي نموده و تاثيري بر پارامترهاي فقر ندارد چشم

  درآمد يا مصرف. 4. 3
  : براي تعيين سطح رفاه جامعه استبرتري شاخص ، مصرف،به داليل زير

به عنـوان نمونـه فـرد فقيـري كـه در بخـش              . تر است   گيري درآمد معموالً مشكل     اندازه .1
غيررسمي اشتغال دارد، فيش حقوقي مشخصي ندارد و يا كارگراني كه براي خـود كـار                

يـا   نمايند و  كه از اعالم آن امتناع ميبيشتر موارد درآمدهاي نامنظم داشته  كنند در     مي

________________________________________________________ 
1. Unit nonresponse  

ها نداشته و يا به علت عدم حضور در خانه قادر به پاسخگويي            اي به پاسخگويي پرسش     خانوارهاي نمونه كه به داليل مختلف، عالفه       2.
 .باشند، مترجم سئواالت نمي

3. Item nonresponse  
هاي خاص مربوط  اي از پرسش ائه پاسخ به پارهنمايند اما از ار برخي از افراد جامعه آماري، در انجام پاسخگويي به سئواالت شركت مي. 4

  .كنند، مترجم به مصرف و درآمد خودداري مي
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 .ستايي درآمد كشاورزي دارند كه قابل محاسبه نيستبسياري از مردم در مناطق رو

چرا كه ممكن است بـدون اينكـه        . مصرف با معيارهاي استاندارد زندگي سازگارتر است       .2
 تا حـد    ،بنابراين. استاندارد حقيقي زندگي در طول زمان تغيير كند، درآمد تغيير نمايد          

ي مبتنـي بـر     هـاي رفـاه     هاي توسعه انساني جهـان، شـاخص        ممكن در گزارش شاخص   
هـاي مربـوط بـه مـصرف           امـا داده   ،مصرف براي محاسبه فقر در نظر گرفته شده اسـت         

 . هميشه در دسترس نيست

  1گيري  موارد غيرقابل اندازه.5. 3
 صحيح و جامع باشد، مقيـاس فقـر ممكـن اسـت نتوانـد             طالعات بررسي بودجه خانوار كامالً    حتي اگر ا  

هـاي موجـود     براي مثال، ميزان مصرف خانوارها، عدم برابري      . هاي مهم رفاه فردي را پوشش دهد       جنبه
 معيارهاي فقر مبتني بر مـصرف و درآمـد اگـر چـه              ،بنابراين. دهد  بين خانوارهاي مختلف را نشان نمي     

  .توانند به عنوان آمار مناسبي از كيفيت زندگي مردم مورد تفسير قرار گيرند مفيد هستند اما نمي

   در سطح كشور-المللي فقر ه و بين معيارهاي قابل مقايس.4
 ؛المللي سه دسته از اطالعات مـورد نيـاز اسـت            براي برآورد معيارهاي قابل مقايسه از فقر در سطح بين         

 و  PPPآيـد، عامـل تبـديل         دست مي   اطالعات مربوط به درآمد يا مصرف كه از بررسي بودجه خانوار به           
كردن   اول، نرمال : حاسبه چهار مرحله وجود دارد    براي م . كننده براي هر كشور    يك شاخص بهاي مصرف   

دوم، تبـديل خـط فقـر       . هاي مربوط به توزيع درآمد و مصرف خانوار با توجـه بـه انـدازه خانوارهـا                  داده
سـوم، بـا اسـتفاده از يـك شـاخص بهـاي              . PPPالمللي با توجـه بـه نـرخ ارز داخلـي و براسـاس                 بين

رايـج  هـاي     پول رايج داخلي با توجه به سـطح قيمـت         كننده در داخل كشور، خط فقر بر حسب          مصرف
سهم جمعيت با مخارج و يا درآمد كمتر از آسـتانه           تعيين  چهارم،  . دشو  درطول دوره بررسي تعديل مي    

  .شود المللي كه با استفاده از توزيع بررسي بودجه خانوار محاسبه مي خط فقر بين

  گيري  مشكالت اندازه .1. 4
هاي بسياري را به دليل   اما در عمل پيچيدگي،شده به نظر ساده و روشن است كار گرفته   اگرچه روش به  

________________________________________________________ 
1. Non measurement Issues 
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آوري اطالعـات از بررسـي        هاي پيشين مـشكالت مربـوط بـه جمـع           در بخش . ها به دنبال دارد     نوع داده 
در اين بخش در زمينه اعتبار ميزان فقر برآوردشده         . طور خالصه مورد بررسي قرارگرفت      خانوار به   بودجه
  .هاي قيمتي مورد استفاده توضيحاتي ارايه خواهد شد  و شاخصPPPsه به كيفيت با توج

هـا ارائـه و از        سـي جـامعي از قيمـت       برر 2005 سـال    "المللـي    بـين    مقايـسه   برنامه" چه در اگر
ثير عواملي از قبيـل   أ اما نتايج برآوردشده تحت ت     شد،تري براي محاسبه فقر استفاده        ي پيشرفته ها  روش

هـا    گيري و فرضيات مـورد اسـتفاده در بـرآورد قيمـت             گيري، خطاهاي اندازه    هاي نمونه   شتفاوت در رو  
كننده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و ممكـن اسـت ميـزان      بهاي مصرف   كيفيت شاخص . قراردارد

كننـده،    در محاسبه شـاخص بهـاي مـصرف       . ثر نمايد أاعتبار محاسبات فقر را در مرحله تعميم نتايج مت        
كردن قيمت و وزن كاالهاي مصرفي در سبد مـورد اسـتفاده بـراي محاسـبه شـاخص از اهميـت                      روز به

گذاري كاالها استاندارد قيمت بـراي كاالهـا در           ممكن است در قيمت    ،همچنين. اي برخوردار است    ويژه
 ايـن مـوارد در      .دمتفـاوت باشـ   به منطقه ديگر    كشور  كاالها از يك منطقه     ويژگي  و يا    نظر گرفته نشده  

 اعتبار نتايج محاسبات فقـر مـورد        اين ترتيب،   به. شوند كننده منظور نمي    محاسبه شاخص قيمت مصرف   
  برنامـه مقايـسه   " ،توان اذعان نمود با توجه به همه اين مالحظـات            مي ،با اين حال  . دشو ترديد واقع مي  

  .است ه بهترين برآورد از برابري قدرت خريد كشورها را ارائه داد2005 سال "المللي بين

   "اريب مناطق شهري" تصحيح .2. 4
كننده متوسط   بايست منعكس   مي ،گيرد   بر اساس آن مورد محاسبه قرار مي       PPPsارقام مربوط به قيمت كه      

كننـده در بـسياري از        در حالي كه در محاسبه شـاخص قيمـت مـصرف          . هاي ملي در هر كشور باشد      قيمت
بـراي   "المللـي  بـين   مقايـسه برنامـه  "به عنوان نمونه در . ندگير مناطق شهري مدنظر قرار ميصرفاً  كشورها  

بـه همـين دليـل      .  در نظر گرفته شده بودند     ، استان كه داراي نرخ شهرنشيني بااليي بودند       11 ،كشور چين 
كشور چين و تصحيح خطاي اريب مناطق شهري، تفاوت خط فقـر شـهري و روسـتايي                  PPPsبراي تعديل   

 تعديالت " مناطق شهرياريب" در دو كشور هند و اندونزي براي تصحيح ،همچنين. مالك عمل قرار گرفت
 در ايـن دو كـشور منـاطق شـهري و            "المللـي   بـين مقايسه  برنامه  " است كه    گفتني. مشابهي صورت گرفت  

مناطق شهري و روستايي از نسبت خط فقر مناطق شهري PPPs  ،در اين موارد. گرفت بر مي روستايي را در
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كه   PPPsاين   .شود  لي باشد محاسبه مي    م PPPاي كه ميانگين وزني مخارج آن معادل          گونه  بهبه روستايي،   
المللي به خطوط فقر شهري و روستايي برحسب پول رايج كشورها مـورد اسـتفاده     براي تبديل خط فقر بين    

 ين شيوه صـرفاً استفاده از ا. شود گيرد براي توزيع مصرف مناطق شهري و روستايي نيز بكار برده مي    قرار مي 
هـاي قيمـت    پذير است كه خطوط فقر شهري و روستايي و همچنين سـري زمـاني از شـاخص             زماني امكان 

  .وجود داشته باشد
  .1كادر

   Povcalnetبرآورد نرخ فقر با استفاده از 
  را معرفي نموده است كـه        Povcalnetگروه پژوهشي بانك جهاني ابزار محاسباتي تحت وب با عنوان             

هايي كه بانك جهاني براي تعيين خط فقـر يـك دالر              دهد با استفاده از همان داده       بران اجازه مي  به كار 
ويـژه در مـوارد       اين ابزار بـه   . است، برآوردهاي فقر مربوط به كشور خود را انجام دهند           كار برده   در روز به  

  :شود كار برده مي زير به
فقر مطلق كه توسـط پژوهـشگران بانـك         اي و جهاني از ميزان        سازي برآوردهاي منطقه    پياده •

 ).فرمان اول(است  جهاني انجام شده

 ).فرمان دوم(است  محاسبه فقركل با توجه به فقر گروهي كه در هر كشور برآورد شده •

هاي كل فقر با اسـتفاده از فـروض مختلـف در مـورد                برآورد نرخ و شكاف فقر كشورها يا نرخ        •
 ).فرمان سوم و چهارم() PPP(هاي برابري خريد  خط فقر و نرخ

  مورد بررسـي بودجـه خـانوار مربـوط بـه      675 از Povcal Netاطالعات مربوط به مصرف و درآمد در 
  .است  به دست آمده2007-1979هاي   كشور درحال توسعه بين سال115

و هـا     ها نظير دهـك     براي كاهش تعداد محاسبات، اين ابزار محاسباتي از اطالعات مربوط به توزيع گروه            
با استفاده از اين اطالعـات،      . كند  ها و نظاير آن به جاي اطالعات مربوط به هر خانوار استفاده مي              صدك

اسـت كـه  ) توزيع درآمد يا هزينه( قادر به تصريح و برآورد پارامتريك منـحني لورنز Povcalالگـوريتم  
توانند به صفحه مربوط به  ران ميهمچنين، كارب. كار گرفته شود هاي مربوط به فقر به تواند در تحليل مي

  .هاي زماني اطالعات بودجه خانوار هر كشور دسترسي داشته باشند سري
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  .1ادامه كادر 
شده خط فقر در  مقادير تعيين. شود براي برآورد فقر، خط فقر ماهانه بر حسب دالر مشخص مي        

براي تبديل خـط    .  است 2005ال  هاي س   و براساس قيمت  )  دالر در روز   25/1( دالر در ماه     38افزار،    نرم
 "المللـي   بـين  برنامه مقايـسه " PPPsاز  ,Povcal Net قدرت خريد مناسب فقر به پول داخلي براساس

از بانـك اطالعـاتي    Povcal Netكننده در  آمار شاخص قيمت مصرف.  استفاده كرده است2005سال 
شـده    شده و منحني لورنز برآورد      يلبا ادغام خط فقر تعد    . است  هاي توسعه جهاني به دست آمده       شاخص

در زمـان بـرآورد     . آيـد    دست مي  تر از خط فقر هستند، به       سهم جمعيتي كه در سطح خط فقر يا پايين        
 PPPتواننـد نـرخ    چه به صورت كلـي و چـه در سـطح هركـشور، كـاربران همچنـين مـي           هاي فقر     نرخ

.  جـايگزين نماينـد  2005 رسمي سـال   را با هر متغير مناسب ديگر مانند نرخ ارز2005قراردادي سال   
كننـده    تر، مـنعكس  هـاي بـاال      نـرخ  :متغيرهاي جايگزين براساس پول رايج كشورها بر حسب دالر است         

فقر  در مقايسه با خط ي دالر و خط فقر باالتربرحسبتر  درآمد پايين متوسط سطح قيمت باالتر و بنابراين
  .باشد مي قبلي

، 1993،  1990،  1987،  1984،  1981مرجـع   هـاي     كل فقر براي دو كـشور و يـا بيـشتر در سـال             
بـا اسـتفاده از    Povcal Netهاي كل فقـر،   براي نرخ. گيري است قابل اندازه 2005و 2002، 1999، 1996

هاي ملي كشورها، نرخ رشد مصرف سرانه خصوصي را محاسبه كرده و سپس آن                اطالعات مربوط به حساب   
شـود كـه توزيـع درآمـد در حـول       فـرض مـي  . نمايـد   ميانگين  مصرف خصوصي نرمال مي   ا با توجه به   ر

محاسبه مرجع  كه دو بررسي براساس يك سال         زماني. كند  ميانگين بوده و در طول زمان نيز تغيير نمي        
عبـارت اسـت از متوسـط وزنـي دو نـرخ تعـداد              مرجـع   شوند، نرخ تعداد خانوارهاي فقيـر در سـال            مي
نرخ همه كشورها در سال مرجع داراي اگر . است دست آمده انوارهاي فقير كه از دو بررسي ياد شده بهخ

نـرخ تعـداد     كل عبارت است از ميانگين وزنـي         نرخ تعداد خانوارهاي فقير   باشند،  تعداد خانوارهاي فقير    
اسـت كـه از     وزن هر كشور ميزان جمعيـت آن كـشور          (تمامي كشورها در سال مرجع      خانوارهاي فقير   

  ).شود اطالعات بانك جهاني استخراج مي
Povcal Net از طريق آدرس زير قابل دسترسي است :  

http://iresearch .world bank. Org/ povcalnet.  
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  اي فقر منطقه: المللي  معيارهاي مقايسه فقر بين.5
اي، ابتـدا الزم      هبراي مقايسه تعداد فقرا در كشورهاي مختلف و سپس محاسبه متغيرهـاي كـل منطقـ               

براي كـشورهايي كـه اطالعـات در        . دشوارايه  ) سال مرجع (است برآورد هركشور در يك سال مشترك        
هاي قبل و بعد ويا هـردو،   يابي و با توجه به نتايج سال      سال مرجع وجود ندارد، با استفاده از روش درون        

يابي نتايج بهتري را ارايه        درون هر قدر اطالعات بيشتري موجود باشد، روش      . گيرد  محاسبات صورت مي  
 با تعديل نرخ رشد ميانگين درآمد و مخارج در سـال مـورد بررسـي مقاديرمـشاهده                  ،سپس. خواهد داد 

  :در اين خصوص دو فرض الزم است. دشو نشده در سال مرجع استخراج مي
   ثابت بودن منحني توزيع درآمد)الف

مد به تناسب رشد درآمد و مخارج در اين فرض به اين مفهوم است كه سطوح مصرف و درآ
توان با داشـتن نـرخ رشـد درآمـد و مـصرف،       با اين فرض مي. هاي مختلف ثابت بماند     سال

  .ميزان فقر را در سال مرجع برآورد نمود
   نرخ تغييردرمصرف واقعي سرانه)ب

 بـراي تغيير در مقدار مصرف واقعي حاصل از نتـايج بررسـي بودجـه خـانوار، بهتـرين آمـار                
 كـشورها مطالعـات و      بيشتربا توجه به اينكه در      . هاي مختلف است    ها در سال    قايسه كشور م

، ميـزان تغييـر در مـصرف سـرانه          نيـست نتايج بررسي خانوار به طور سـاالنه در دسـترس           
البتـه تـضميني    . د مبناي محاسبات اسـت    شو هاي ملي استخراج مي     خصوصي كه از حساب   

 تغييـر   برابـر آمد يا مصرف در بررسي بودجه خانوار دقيقاً         وجود ندارد كه ميزان تغيير در در      
ايـن  توان اثبات نمود كـه        مدت مي    ولي در كوتاه   ،هاي ملي باشد    در مصرف خصوصي حساب   

  .رود  بهترين جايگزين به شمار مي،متغير

  1كردن اطالعات  مرتبفرآيند. 1. 5
يانگين مصرف درسال مرجع با استفاده      گيرد، م   هاي مورد بررسي قرار مي       مرجع بين سال    كه سال   زماني

 نرخ تعداد خانوارهاي فقيـر درسـال مرجـع پـس از     ،در مرحله دوم. دشو يابي محاسبه مي   روش درون  از

________________________________________________________ 
1. The lining – Up Process 
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و با توجه به ميانگين سـال مرجـع        قرار گرفته    مورد بررسي    ،شده در دو سال     كردن توزيع مشاهده    نرمال
در ايـن   . عداد خانوارهاي فقير در سال مرجـع وجـود دارد          دو برآورد از نرخ ت     ،بنابراين. دشو محاسبه مي 

 برابر با ميانگين نرخ تعداد خانوارهاي فقير محاسبه         ،نرخ تعداد خانوارهاي فقير براي سال مرجع      صورت  
 اطالعات مربوط به يك سال در دسترس است، ميـانگين سـال مرجـع بـا                 كه صرفاً   زماني. باشد  ميشده  

هـاي    مورد بررسي براساس نرخ رشد مصرف خصوصي سرانه كه از حساب          توجه به تعديل ميانگين سال      
ميزان فقر درسال مرجع با استفاده از ميانگين حاصله و توزيـع           . دشو  استخراج مي  ،آيد  ملي به دست مي   

هاي مـورد بررسـي،    تر و بيشتر از سال اطالعات كامل. دشو شده در سال مورد بررسي برآورد مي        مشاهده
  .اي به دنبال خواهد داشت تري از مقادير منطقه برآوردهاي مطمئن

  ) PPP( برآوردهاي جديد برابري قدرت خريد .6
PPPs           كه ي ديگرهاي كشورها  عبارت است از نرخ ارزي كه ارزش پول كشور مشخصي را به پول يا پول 

صاد يا ميزان براي مقايسه اندازه اقتPPPs  نرخ برابري. كند  تبديل مي،همان قدرت خريد را داشته باشد
كننده تفاوت قيمـت كاالهـا        ، چرا كه مشخص   استمصرف و همچنين محاسبه فقر بهتر از نرخ ارز بازار           

توان به كمـك آن مقايـسه معنـادارتري را بـين توليـد                اي است و مي     خدمات غيرمبادله   كاالها و  ويژه  به
  را  قيمـت دربـين كـشورها   تفـاوت سـطوح   PPPs  ،بيان ديگربه . واقعي در كشورهاي مختلف انجام داد

تغييرات سـطوح   كشور مختص به يك قيمتي مرسوم و   شاخص  ه يك ركطو كند، درست همان   مي   تعديل
  . نمايد ول زمان را تعديل ميط قيمت در

PPPs      ــين ــشورهاي تعي ــشابه در ك ــدمات م ــا و خ ــت كااله ــان قيم ــسه همزم ــده  از مقاي ش
شده و پس از آن به هم مـرتبط   جغرافيايي محاسبهبراي شش منطقه PPPs  ،در عمل. دشو مي محاسبه

 يـك شـاخص چنـد جانبـه اسـت و      PPPs چـرا كـه   ؛شوند تا در يك سري زماني كلي قـرار گيرنـد        مي
  PPPتـوان سـازگاري بـين     از نظر منطقي نيز نمي  . توان آن را براي يك كشور خاص محاسبه نمود          نمي

  . جانبه ايجاد نمود چندPPPشده و  كه براساس مقايسه دو كشور محاسبه
شكست در تصحيح اين اختالف . تر است سطوح قيمت در كشورهاي فقير پايينبه طور معمول، 

هاي ارز بازار، اندازه اقتصادهاي درحال توسـعه و همچنـين سـطوح مـصرف                 به اين مفهوم است كه نرخ     
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 2005شـده در سـال      د برآور PPPsمطابق بـا    . كند  كشورها را كمتر برآورد مي     اين   واقعي شهروندان در  
 18 درصد از توليد جهاني را به خود اختصاص داده  و ايـن ميـزان                 40 توسعه حدود     كشورهاي درحال 
اختالف بـين نـرخ ارز و       . دشو تر از آن چيزي است كه با توجه به نرخ ارز محاسبه مي              واحد درصد بيش  

  .در كشورهاي فقير بيش از اين مقدار است PPPميزان 
   و نرخ ارزبازارPPP برحسب  سرانه و مصرف خصوصي سرانهGDPسه  مقاي.3نمودار 

  
  

  

  
  

  .هاي توسعه جهاني بانك اطالعاتي شاخص: خذأم                 

PPP   ترين   ترين و كامل    المللي استخراج شده و گسترده       بين   هشتم برنامه مقايسه   1 جديد از دور
دليـل افـزودن برخـي معيارهـاي      رود و به مي به شمار    GDPهاي    لفهؤ براي م  PPP محاسبه   برايتالش  

  .دهد تري از وضعيت كشورها ارائه مي كيفي، ديدگاه بهتر و كامل
PPPكشورهاي بيشتر در 1996-1993هاي  سال المللي بين  بين  پيشين براساس برنامه مقايسه 

شـده   اسـبه  مح OECDالمنافع و كـشورهاي        در حال توسعه، برنامه مقايسه اروپا در كشورهاي مشترك        
 در PPPبراي محاسـبه  . كار گرفته شد المللي به   فقر بين  براي برآورد مصرف خصوصي و در نهايت      بود و   

به ويژه شـاخص    (هاي قبل و با استفاده از تعديل تغييرات قيمت            يابي براي سال    سال پايه از روش برون    
  .آمريكا استفاده شددر هر اقتصاد نسبت به اقتصاد ) كننده  و يا شاخص قيمت مصرفGDPضمني 

 كـشورهاي در حـال    بيـشتر درPPPs  دهد كه برآوردهاي جديـد  نتايج به دست آمده نشان مي
 كشورهاي فقير باالتر از برآورد قبلي است و اين مطلب بيانگر آن است كه سـطح قيمـت                   ويژه    توسعه به 

________________________________________________________ 
1. Round 
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نمودار ها كمتر است ـ  ن آGDP و ـ كشورهاي درحال توسعه باالتر از رقم برآوردي بوده است  در بيشتر
 نـشان  ،اسـت    را كه براي محاسبه مصرف خصوصي اسـتفاده شـده          2005 سال   در قديم   PPP نسبت   ،4

 بيـشتر در  .  قبلي كمتر از حـد بـرآورد شـده بـود           PPPsدهد كه     مقادير كمتر از يك نشان مي     . دهد  مي
  .ر بيشتر است اما دامنه اختالف در كشورهاي فقير بسيا،كشورها برآورد قبلي كمتر بوده

    قديم و جديد PPPمصرف براساس تغييرات مقايسه  .4نمودار 
  
  
  
  
  
  
  

  .هاي توسعه جهاني بانك اطالعات شاخص: خذأم        

 دريـابي اگـر چـه      قديم و جديد بـه چنـد علـت اسـت؛ اول، روش بـرون              PPP ميانگين  اختالف
هـاي نـسبي كاالهـا و     ه دليل تغييـر قيمـت   اما در بلندمدت ب،آيد  برآورد خوبي  به شمار مي     مدت    كوتاه

برنامـه  "  محاسـباتي دوم، روش.  مناسبي نخواهد بودبرآوردخدمات و همچنين ساختار اقتصادي كشور     
هـاي ملـي      حساب سيستماستفاده از   .  با روش دوره قبلي يكسان نيست      2005 سال   "المللي  مقايسه بين 

 GDPهـاي هزينـه در        عيـين وزن گـروه    بـراي ت   1968ي  هـاي ملـ     سيستم حساب  به جاي    1993سال  
اي بـراي ايجـاد ارتبـاط          منطقـه   ضمن اينكه استفاده از مقايسه    . ثر باشد ؤتواند در ايجاد اين تفاوت م       مي

كـارگيري روش توصـيفي سـاختار         ، بـه  )به جاي ارتباط منفرد كشورها با يكـديگر       (بين مناطق مختلف    
منظـور افـزايش    هاي فصلي به  از دادهاستفاده  و توليدات براي تعيين مشخصات قيمت كاالها و خدمات    

  .ثيرگذار باشدأاختالف تاين تواند در بروز  كيفي اطالعات مي
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   قديم و جديد در مناطق مختلفPPP مقايسه .5نمودار
  )2005براساس ميانگين وزني سال ( 

    

  

  

  
  
  

  .شاخص هاي توسعه جهاني: خذأم            

بنـابراين  . كنـد   مصرف خصوصي استفاده مي PPPالمللي از  بينبانك جهاني در تعيين خط فقر
مقايسه مصرف خصوصي براسـاس     . خواهدشدمنجر   به تغيير ميزان فقر جهاني       PPPsهر تجديدنظر در    

PPP          جديد و قديم بيانگر برآورد كمتر فقرجهاني براساس PPPs  متوسـط نـسبت مـصرف      .  قبلي است
توان ادعـا نمـود        است و مي   7/0كشورهاي در حال توسعه      قديم به جديد براي      PPPخصوصي براساس   

 كمتر از حد واقعي     1996-1993هاي    شده براي تعديل مصرف خصوصي بين سال       هاي برآورد  PPPكه  
 كـشورهاي در حـال توسـعه    بيشتربوده و رقم يك دالر درآمد روزانه براي فقر، برآورد پاييني از فقر در         

  .استبوده 
 امـا   ،اي داشـته اسـت       قبلـي، پيـشرفت قابـل مالحظـه        PPPيسه با    جديد در مقا   PPPsاگرچه  

مـصرف خـصوصي بـا اسـتفاده از         بـراي    PPPs. زاسـت   كارگيري آن براي تعيين فقر مشكل       همچنان به 
هـاي    هـا و وزن     قيمـت ايـن   اينكه  . دشو  محاسبه مي  GDPهاي داخلي و سهم مخارج در         متوسط قيمت 

صرف خانوارهاي فقير را نشان دهد موضوعي است كـه هنـوز            تواند الگوي واقعي م     درنظرگرفته شده مي  
دهـد كـه تغييـر     هاي بودجـه خـانوار نـشان مـي         كارگيري سهم مخارج حاصل از بررسي       به. مطرح است 

هاي قيمت  مخـتص       بانك توسعه آسيايي نيز بررسي    .  مصرف خصوصي دارد   PPPثير كمي بر    أها ت   سهم
هـاي پرداختـي      دهد كه قيمت    نتايج نشان مي  .  اجرا نمود  2008 كشور آسيايي در سال      14به فقر را در     

 PPPs محاسبه شده كمتر از PPPsهاي داخلي بوده  و    تر از متوسط قيمت     توسط فقرا در سطحي پايين    
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شده صرفاً درخصوص خانوارهاي فقير بوده و ممكن است به اين علت  البته بررسي انجام. استاندارد است
. ار اسـت  تـري برخـورد     ه توسط خانوارهاي فقير از سـطح كيفـي پـايين          باشد كه كاالهاي خريداري شد    

منجر  PPP قبلي، عدم كنترل كيفي سبد كااليي به برآورد اشتباه           "المللي   بين   مقايسه  برنامه"براساس  
 كاربردي به منظور تعيين الگوي مصرفي مردم فقير در كشورهاي     PPPها براي برآورد      تالش. خواهدشد

  .مچنان ادامه دارد ه،در حال توسعه

  برابري قدرت خريد براي كشورهاي غيرمشمول. 1. 6
اگرچـه سـهم ايـن كـشورها        . گيـرد    همه كشورها را در برنمـي      2005 سال   "المللي  برنامه مقايسه بين  "

 اما الزم است در برآورد معيار جامع و كامـل از انـدازه اقتـصاد و                 ،درتوليد و جمعيت جهاني ناچيز است     
  شـامل بحثـي در     2005 سـال    "المللي  برنامه مقايسه بين  "گزارش نهايي . رگرفته شوند فقر جهان در نظ   

 ضـمن   2005بـراي سـال     .  اسـت  )1993(شده در مرحله پيشين      هاي رگرسيون استفاده    ارتباط با مدل  
 نـسبت   PLI.  به عنوان متغير وابسته نيز استفاده شد       PLIهاي مشابه از شاخص قيمت        استفاده از مدل  

  .  به نرخ ارز بازار دركشورهاي مشمول استPPPنرخ برابري 
  :دشو  زير برآورد ميرابطه از PLIبراي هر كشور 

iiiiii edDXCDbXaPLI ++++=                                                                    )3(  
  :كه در آن

iX =GDP ار ، سهم واردات و صـادرات از  سرانه بر حسب دالر و به قيمت هاي بازGDP   ر  و سـن بـا
  تكفل

iD=           ،متغير مجازي به ترتيب براي اقتصاد كشورهاي صحراي آفريقاOECD      و كشورهاي محـصور در
 خشكي

 و ساير منابع    WDI و بانك اطالعات     2005المللي سال     با استفاده از نتايج برنامه مقايسه بين        
  :و نتايج زير به دست آمدشده  برآورد باال، مدل اطالعاتي رسمي

 امريكا برابر يـك     PPPهاي چند جانبه است،       با توجه به اينكه امريكا كشور مرجع در مقايسه          
  . ضروري است كه قيد تصريحي زير براي تابع در نظرگرفته شود، است ، بنابراين100 برابر PLIو 
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iUSAiUSAiiiUSAii e)Dd(D)XDXC(D)Xb(Xln(100)PLI +−+−+−==            )4(  
  

  .اند وسيله ارزش متناظر دالر نرمال شده هم متغير وابسته و هم متغيرهاي توضيحي به
 درسـطح مـصرف     PLI و ديگـري     GDP در سـطح     PLIاولـي بـراي     . شـود   دو مدل برآورد مي   

نتـايج  . استفاده شده اسـت    1" غير مرتبط   مدل رگرسيوني ظاهراً   "مدل از روش    خصوصي كه در هر دو      
  . ه شده است اراي،2برآورد در جدول 

   نتايج برآورد مدل.2 جدول

   در سطح مصرف خصوصيPLIمقدار   GDPدر سطح  PLIمقدار
  متغيرهاي وابسته

  خطاي استاندارد  ضريب  خطاي استاندارد  ضريب
GDP007/0  253/0  008/0  279/0  سرانه  

      GDP 102/0-  017/0سهم صادرات از 
      GDP 071/0  022/0سهم واردات از 
  079/0  384/0  076/0  348/0  سن بار تكفل

 R2  خالصه برآورد مدل
خطاي استاندارد 

 R2  ريشه واحد
خطاي استاندارد 

  ريشه واحد
  969/0  135/0  948/0  143/0  

  . بانك جهانيپژوهشگزارش گروه : خذأم   
  

  اي و حركت به سمت اهداف توسعه هزاره  برآورد فقر منطقه.7
.  به بعد رو بـه كـاهش اسـت         1980 دالر در روز، از سال       25/1 ربرابمعيار فقر جهاني به تعبير خط فقر        

 ميليارد نفـر در     8/1، به   1981 ميليارد نفر در سال      9/1برند از     سر مي   تعداد افرادي كه در فقر مطلق به      
 ربـع   درالبته كاهش تعداد فقـرا      ). 6نمودار  ( رسيده است    2005 ميليارد نفر در سال      4/1و  1990سال  

  .پوشاند اي را مي هاي عمده منطقه قرن گذشته تفاوت

________________________________________________________ 
هـاي نـامرتبط و    يك روش كارا براي رگرسـيون   )Seemingly Unrelated Regression Method Zellner( اين روش .1

   :كنيدبراي اطالع بيشتر  به مقاله زير مراجعه .  استميعي تورش تجآزمون
Zellner, A. (1961). An Efficient Method Of Estimating Seemingly Unrelated Regression And Test 
for Aggregation  Bias." Journal of American Statistical Association. Vol.57,pp 348-368. 
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  نرخ فقـر در ايـن منطقـه از   . است ي و اقيانوسيه بودهرين كاهش تعداد فقرا در آسياي شرق بيشت
 دالر  25/1 رسيده و تعداد فقرايي كه با كمتـر از           2005 درصد در سال     17 به   1981 درصد درسال  78 

بيشترين ميزان كاهش فقـر در چـين        . است  ميليون نفر رسيده   750كنند به كمتر از       در روز زندگي مي   
 ميليون نفـر پـايين تـر از         627يعني  . است   درصد كاهش داشته   16 درصد به    84و نرخ فقر از     داده    روي

  .برآورد قبلي
 يافتـه ولـي   درصـد كـاهش   40 درصـد بـه   59 از ياد شده نرخ فقر درجنوب آسيا در دوره زماني        

 درصد در سـال     51 وسپس 1999 درصد درسال    59 به   1981 درصد درسال  54دركشورهاي افريقايي از  
  . برابر شده است2كنند تقريباًً  اما تعداد افرادي كه زير خط فقر زندگي مي.  رسيده است2005

 آسيا و اقيانوسيه به اهداف توسعه هـزاره نزديـك شـوند و              توان اميدوار بود كشورهاي شرق      مي
د نرخ رشد اقتصادي هرچند پايين ولـي رو         وجو.  به نصف كاهش يابد    2015 تا سال    1990نرخ فقرسال 

تواند در دسـتيابي بـه اهـداف توسـعه            جنوب آسيا مي   كارائيب و  به رشد دركشورهاي امريكاي التين و     
كه از بحران مالي اقتصاد     دارد  عمق ركود جهاني     شده بستگي به تداوم و     مسايل مطرح . ثر باشد ؤهزاره م 

  .است مريكا شروع شدها
شوند با توجه به استانداردهاي اقتصادهاي متوسط          كه از فقر مطلق خارج مي      البته افراد فقيري  

.  دالر در روز بود 2،  2005متوسط خط فقر دركشورهاي در حال توسعه در سال          . همچنان فقير هستند  
 كـاهش   2005 درصد در سـال      47 به   1981 درصد در سال     70نرخ فقر دركشورهاي درحال توسعه از       

برنـد تقريبـاً ثابـت مانـده       دالر در روز به سر مـي  2د مردمي كه با درآمدي كمتر از        اما تعدا . يافته است 
 آسيا و اقيانوسيه به ويژه شرقبيشترين ميزان كاهش در تعداد و نسبت فقر، در ).  ميليارد نفر5/2(است

ننـد  ك  دالر زنـدگي مـي  2در ساير كشورها تعداد افرادي كه با درآمدي كمتر از       . در چين رخ داده است    
 دالر در روز درآمـد دارنـد تقريبـاً دو برابـر شـده       2 تـا    25/1افزايش يافتـه و تعـداد افـرادي كـه بـين             

  ). ميليارد نفر18/1(است
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  فقير در جهان  تعداد افراد.6نمودار 

    

  

  

  

  

  
  
  

  .بانك جهاني: خذأم          

  فدر مناطق مختل دالر درآمد روزانه 25/1جمعيت با كمتراز  سهم .7نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .بانك جهاني :خذأم          
  

 تعداد فقـرا در منطقـه خاورميانـه و شـمال آفريقـا              ،شود  زير مالحظه مي   هاي  ولچنانچه از جد  
  . شود  درصد از افراد را شامل مي9/16 دالر در روز حدود 2براساس معيار فقر 
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  در روز دالر 25/1با درآمد كمتراز تعداد و سهم افراد  .3جدول 
  )درصدـ ميليون نفر(                                                               

  . povcalnet، بانك جهاني :خذأم

  
  در روز دالر2تعداد و سهم افراد با درآمد كمتراز  .4جدول 

  )درصدـ ميليون نفر( 

   .povcalnet، بانك جهاني :خذأم

  1981  1984  1987  1990  1993  1996  1999  2002  2005  

  1071  آسياي شرقي و اقيانوسيه
)7/77(  

947  
)5/65(  

822  
)2/54(  

873  
)7/54(  

845  
)8/50(  

622  
)0/36(  

635  
)5/35(  

507  
)6/27(  

316  
)8/16(  

  835  چين
)0/84(  

720  
)4/69(  

586  
)0/54(  

683  
)2/60(  

633  
)7/53(  

443  
)4/36(  

447  
)6/35(  

363  
)4/28(  

208  
)9/15(  

  7  اروپا و آسياي مركزي
)7/1(  

6  
)3/1(  

5  
)1/1(  

9  
)0/2(  

20  
)3/4(  

22  
)6/4(  

24  
)1/5(  

22  
)6/4(  

17  
)7/3(  

  14  خاورميانه و شمال آفريقا
)9/7(  

12  
)1/6(  

12  
)7/5(  

10  
)3/4(  

10  
)1/4(  

11  
)1/4(  

12  
)2/4(  

10  
)6/3(  

11  
)6/3(  

  548  آسياي جنوبي
)4/59(  

548  
)6/55(  

569  
)2/54(  

579  
)7/51(  

559  
)9/46(  

594  
)1/47(  

589  
)1/44(  

616  
)8/43(  

596  
)3/40(  

  420  هند
)8/59(  

416  
)5/55(  

428  
)6/53(  

435  
)3/51(  

444  
)4/49(  

442  
)6/46(  

447  
)8/44(  

460  
)9/43(  

456  
)6/41(  

  212  صحراي آفريقا
)4/53(  

242  
)8/55(  

258  
)5/54(  

298  
)6/57(  

317  
)9/56(  

356  
)8/58(  

383  
)4/58(  

390  
)0/55(  

388  
)9/50(  

  1900  كل
)9/51(  

1814  
)7/46(  

1723  
)9/41(  

1818  
)7/41(  

1799  
)2/39(  

1658  
)5/34(  

1698  
)7/33(  

1601  
)5/30(  

1374  
)2/25(  

  1981  1984  1987  1990  1993  1996  1999  2002  2005  
  1278  آسياي شرقي و اقيانوسيه

)6/92(  
1280  

)5/88(  
1238  

)6/81(  
1274  

)8/79(  
1262  

)8/75(  
1108  

)1/64(  
1105  

)8/61(  
954  

)9/51(  
729  

)7/38(  
  972  ينچ

)8/97(  
963  

)9/92(  
907  

)7/83(  
961  

)6/84(  
926  

)6/78(  
792  

)1/65(  
770  

)4/61(  
655  

)2/51(  
474  

)3/36(  
  35  اروپا و آسياي مركزي

)3/8(  
28  

)5/6(  
25  

)6/5(  
32  

)9/6(  
49  

)3/10(  
56  

)9/11(  
68  

)3/14(  
57  

)0/12(  
42  

)9/8(  
  46  خاورميانه و شمال آفريقا

)7/26(  
44  

)1/23(  
47  

)7/22(  
44  

)7/19(  
48  

)8/19(  
52  

)2/20(  
52  

)0/19(  
51  

)6/17(  
51  

)9/16(  
  799  آسياي جنوبي

)5/86(  
836  

)8/84(  
881  

)9/83(  
926  
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