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چکیده
هدس از انجام این تحقیق مطالعه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م ،مقایسه وضعیت معیشتی بازنشسیتگان ن.م
با خط کمتوانی مالی ،تخمین و برآورد خط کمتوانی مالی و درآمید بازنشسیتگان ن.م در افیق  7898مییباشید.
جامعه هدس این تحقیق از سه گروه وظیفهبگیران ،مستمریبگیران و بازنشستگان ن.م و شامل  125487نفر که
خود دربرگیرنده  777598نفر وظیفهبگیر 295510 ،نفر بازنشسته و  785024نفر مستمریبگیر میباشد .مواد و
دادههای مورد نیاز این پژوهش در حوزه نظری با استفاده از نظریههای مرتبط با معیشیت و سیطح زنیدگی و در
حوزه میدانی با استف اده از اطالعات مستند خروجی از بانک مرکیزی و مرکیز آمیار اییران و همچنیین گیردآوری
دادهها ی میدانی حقیقی مربوط به جامعه بازنشستگان نیروهیای مسیلح انجیام پذیرفتیه اسیت .در ایین تحقییق
وضعیت مستمری بازنشستگان ن.م به هفت گروه تقسیم شده و میزان رشد آن تا سال  7898بیر اسیاس همیین
روال جاری کشور تخمین زده شد .در انتها مقایسههایی بین خط کمتوانی مالی و وضعیت درآمدی بازنشسیتگان
ن.م تا سال  7898برای هر یک از گروهها انجام گرفت .نتایج نشان میدهد که در صورت استمرار وضع موجیود،
گروههای اول تا چهارم از بازنشستگان که حدود  09درصد بازنشستگان را تشکیل میدهنید ،از توانمنیدی میالی
مناسبی در قیاس با هزینههای زندگی برخوردار نخواهند بود.
واژههای کلیدی :کمتوانی مالی ،خط فقر ،درآمد ،معیشت ،بازنشستگان نیروهای مسلح
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مقدمه
فقر (که سعی میشود تا حد ممکن در این مقاله تحت عنوان «کمتوانی میالی» از آن نیام بیرده
شود) پدیدهای چندبعدی است؛ از این رو ارائه ییک تعرییف جیامع و دقییق از آن کیار سیادهای
نیست .از دهه  7009بانک جهانی و سازمان ملل متحد تالشهایی در جهت رسیدن بیه اجمیاع
در ارتباط با مفهوم کمتوانی مالی و راهبردهای کاهش کمتوانی مالی آغاز کردهاند کیه نتیایج آن
را میتوان در گزارشهایی که به عنوان راهنما منتشر شده ،مشاهده نمود .سیازمان ملیل متحید
مفهوم کم توانی مالی را از چهار منظیر رویکیرد پیولی ،رویکیرد توانمنیدی ،رویکیرد محرومییت
اجتماعی و رویکرد مشارکتی مورد توجه و بررسی قرار داده اسیت .رویکیرد پیولی معمیولتیرین
روش برای تعریف و اندازهگیری کمتوانی مالی است.
در ادبیات موضوع مرتبط با خط فقر محرومیت از رفاه تعریف شده اسیت .خیط فقیر عبیارت
است از میزان مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسیی بیه ییک سیطح
حداقلی از رفاه متحمل میشود (مارتین راولیون .)7005 ،7افرادی کیه بیه ایین سیطح حیداقلی
دسترسی ندارند ،به عنوان افراد فقییر شیناخته مییشیوند .مسیئله مهیم در تعییین ایین خیط،
راهکارهای برآورد سطح حداقل رفاه و میزان مخارجی است که جهت دسیتیابی بیه ایین سیطح
مورد نیاز است .لذا با توجه به روشهای متفاوتی که جهت تعیین سطح حیداقل رفیاه و مخیارج
الزم برای دستیابی به آن اتخاذ میشود .رویکردهای متفاوتی در تعیین خط کمتوانی مالی و بیه
تبع آن برآورد خط کمتوانی مالیهای متفاوت شایع است.
در اقتصاد ،رفاه برحسب مطلوبیت مشخص میشود و تابع مطلوبیت بر اساس مصرس کاالهیا
و خدمات تعریف میشود .در واقع این تابع مطلوبیت ،ترجیحیات افیراد را نسیبت بیه سیبدهای
مختلف کاالها و خدمات مشخص میکند .با توجه به این مطلب در تعاریف مربوط به کیمتیوانی
مالی ،فقیر به کسی اطالق میشود که درآمد یا مصرس وی برای تأمین حداقل نیازهای اساسیی
کفایت نکند .خط کمتوانی مالی نیز بر اساس کفایت توانایی میالی در بیه دسیت آوردن حیداقل
استاندارد زندگی تعیین میشود .هر فردی که درآمدش (هزینههایش) کمتیر از خیط کیمتیوانی
مالی باشد ،به عنوان فرد فقیر شناخته میشود.

1. Ravallion, M.
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در واقع مسئله شناسایی کمتوانان مالی یکی از مهیمتیرین مسیائلی اسیت کیه در هیر اقتصیاد
میباید مورد توجه قرار گیرد .شناسایی تک تک گروههای فقیر و نظارت دائمیی بیر وضیعیت آنهیا
تقریباً غیرممکن است؛ زیرا هزینههای این نظارت دائمی فراتر از کیل منیافعی کیه نظیام حمیایتی
منتقل میکند ،خواهد بود .بر این اساس به جای شناسایی فقیرها بهتر آن اسیت کیه خصوصییات
اجتماعی و اقتصادی فقیرها شناسایی شوند .برای مثال سن ،جنسیی ،شیغلی ،منطقیه جغرافییایی،
میزان تحصیالت ،بعد خانوار ،بخش اقتصادی فعالیت سرپرسیت خیانوار فقییر و سیایر خصوصییات
فقیرها را میتوان شناسایی نمود تا بر اساس این یافتهها امکان هدفمند نمودن حمایت فراهم آید.
شناخت خصوصیات اجتماعی و اقتصادی کمتوانان مالی خود در گرو محاسبه خط کمتیوانی
مالی است تا بر اساس آن خانوارهای فقیر را بتوان از خانوارهای غیر فقیر جدا نمیود تیا پیس از
آن مطالعه بر روی خصوصیات فقیرها امکانپذیر شود .خط کمتوانی مالی نیز برحسب مفهیومی
که از کمتوانی مالی در ذهن داریم ،به روشهای مختلف قابلاندازهگیری است :کیمتیوانی میالی
نسبی ،کمتوانی مالی مطلق و کمتوانی مالی ذهنی ،برای هر یک از مفیاهیم سیهگانیه کیمتیوانی
مالی روشهای متعددی برای اندازهگیری کمتوانی مالی وجود دارد.
مسئله اصلی ما در این تحقیق مبتنی بر نظرسنجیهیایی از اسیت کیه از سیامانه ارتبیاط بیا
مشتریان سازمان تأمین اجتماعی ن.م استخراج شده است .بر مبنای نظرسنجی انجیام شیده در
سال  7502باالترین مراجعات به سامانههای نظرسنجی سازمان گالیه و شکایتهایی اسیت کیه
بازنشستگان محترم ن.م نسبت به کمبود دریافتیهای خود برای تأمین حداقل نیازهای زنیدگی
داشتهاند .به طور طبیعی این سؤال مطرح میشود که آیا این نظرها حاصل ذهنیتهای نادرست
است یا واقعیتهای جامعه .لذا مقرر شد در این خصوص تحقیق انجام شیود تیا مشیخص گیردد
حداقل توانمندیهای مالی برای پوشش هزینه های زندگی چقدر است و وضیعیت بازنشسیتگان
نیروهای مسلح در پاسخگویی به مخارج زندگی چگونه است و روند دو جریان فوق طیی مهیر و
مومهای آتی چگونه خواهد بود؟

اهداف
اهداس این مطالعه عبارتاند از :بررسی ادبیات موضوعی و مبیانی نظیری تحقییق ،بیرآورد خیط
کمتوانی مالی در جوامع شهری بر پایه :نیاز به کالری ،خط کمتوانی مالی معکوس ضریب انگیل،
مقایسه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م بیا خیط کیمتیوانی میالی و تخمیین و بیرآورد خیط
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کمتوانی مالی و درآمد بازنشستگان ن.م در افق  7898و مقایسه آنها .هدس اصیلی ایین مطالعیه
تخمین خط کمتوانی مالی در سالهای منتهی به افق سیال  7898و همچنیین تخمیین مییزان
افزایش درآمد بازنشستگان ن.م بر اساس آمار دقیق اخذ شده از سازمان بازنشسیتگی ن.م اسیت
که بتوان پیشبینی وضعیت معیشتی این بازنشستگان در سالهای آتی را امکانپذیر نمود.

سؤاالت تحقیق
.7
.5
.5
.8
.2

تعریف کمتوانی مالی در ادبیات مرتبط چیست؟
انواع روشهای برآورد کمتوانی مالی کدماند و چگونه محاسبه میگردند؟
روند هزینه و درآمد خانواده بهصورت سالیانه و ماهیانه چقدر است؟
وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م نسبت به خط کمتوانی مالی چگونه است؟
روند وضعیت معیشت بازنشستگان ن.م نسبت به خط کمتیوانی میالی تیا سیال 7898
چگونه خواهد بود؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
مسئله تعیین خط کمتوانی مالی در اقتصاد همواره از مهمترین شاخصها و اطالعات میورد نییاز
برنامه ریزان و سیاستگذاران بودهاند .به شکل ویژه در طی سالیان اخیر با مطیرح شیدن بحیر
هدفمندی یارانهها و نیاز به بررسی وضعیت اقتصادی جامعه ،همچنیین نییاز بیه تعییین مییزان
حمایت از خانوارهای نیازمند نیاز به در اختیار بودن این شاخصهیا بیشیتر احسیاس مییشیود.
اینکه خط کمتوانی مالی چه میزانی است تعیین میکند که چند درصید از افیراد و خانوارهیای
حاضر در بازنشستگان ن.م زیر خط کمتوانی مالی و چنید درصید بیاالی خیط کیمتیوانی میالی
هستند .لذا اطالع از وضعیت شاخص و خط کمتوانی مالی خصوصاً در شرایط کنونی بسیار مهیم
و حیاتی است .کمتوانی مالی که نمودی از توسعهنیافتگی است ،مشیکالت مختلفیی را در ابعیاد
گوناگون برای جوامع به بار میآورد .گام اول در طراحی و اجرای برنامههای مبارزه با کیمتیوانی
مالی ،بررسی وضعیت موجود کمتوانی مالی است .در همین راستا محاسبه خط کمتوانی میالی و
برآورد میزان و شدت وقوع کمتوانی مالی میتواند اطالعات مفیدی را در این زمینه فراهم آورد.
همواره بازنشستگان ن.م از وضعیت زندگی خود گالیهمند هسیتند؛ در حیالی کیه هیر سیاله
مقداری منطبق با درصد تورم بیه مییزان مسیتمری بازنشسیتگان ن.م اضیافه مییگیردد و ایین
مستمری معموالً  59درصد بیش از سایر اقشار تنظیم شده است .سؤال این است کیه آییا واقعیاً
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این نارضایتی یک نوع احساس نابجاست و یا در قیاس با شاخص حداقل سیطح زنیدگی و خیط
کمتیوانی میالی ،احساسیی درسیت و صیحیح اسیت؟ اگیر فاصیلهای بیین سیطح درآمید ثابیت
بازنشستگان از محل حقوق با خط کمتوانی مالی وجیود دارد ،چقیدر اسیت و چنید درصید ایین
جامعه باالی خط کمتوانی مالی و چنید درصید پیایین خیط کیمتیوانی میالی قیرار دارنید؟ چیه
رویکردی را میتوان اتخاذ نمود تا ن.م از خط کمتوانی مالی فاصله مثبت بگیرند؟

روششناسی تحقیق و معرفی دادهها
روش تحلیل در این مطالعه از نوع تحلیلی و توصیفی و کتابخانهای است .در بخیش مربیوط بیه
مبانی نظری از روش کتابخانهای و در بخش برآورد خط کمتوانی مالی و شاخصهای کیمتیوانی
مالی و نابرابری از روش تحلیلی و توصیفی اسیتفاده شیده اسیت .در ادامیه بیه جزئییات روش و
معرفی دادهها پرداخته خواهد شد.
در این مطالعه برای برآورد خط کمتوانی مالی از رویکرد نیازهای اساسی استفاده شده است.
به این ترتیب که ابتدا هزینه حداقل نیازهای غذایی تخمین زده شده سپس هزینه مواد غیذایی
مورد نیاز بهعنوان پایه برای محاسبه خط کمتوانی مالی برحسیب درآمید در نظیر گرفتیه شیده
است .برای محاسبه هزینه مواد غذایی معموالً میزان کالری مورد نیاز برای حفظ کارایی فیزیکی
تخمین زده میشود .در این مطالعه با لحاظ نمودن متغیرهای سن ،جنسی و قید بیرای در نظیر
گرفتن تفاوت نیازهای انرژی افراد و همچنیین نظیر متخصصیان ،انیرژی توصییه شیده متوسیط
 5599کالری بهعنوان حداکثر انرژی مورد نیاز برای تخمین خط کمتوانی میالی میورد اسیتفاده
قرار گرفته شده است.
برای به دست آوردن خط کمتوانی مالی برحسب معکوس ضریب انگیل کیافی اسیت هزینیه
مواد غذایی را در معکوس ضریب انگل ضر نمود .ارشانسکی 7از این روش برای سیاختن خیط
1. Orshansky, M.

اگر کسی قادر به فراهم کردن نیازهای مادی اساسی خود مانند خورا  ،پوشا و بهداشت نباشد فقییر شیمرده
میشود .در این روش هزینه الزم جهت تأمین «حداقل مواد غذایی ضروری» که از نظر متخصصان بهداشت و
تغذیه ضروری است محاسبه میشود .در ایران حداقل انرژی مورد نیاز فرد  5579کالری در روز اسیت .حیال
اگر انرژی کسبشده به وسیله مواد غذایی استفاده شده روزانه فرد کمتر از این مقدار باشد فرد فقیر شیناخته
است .این روش منسو به ارشانسکی ) (Orshansky Methodاست؛
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فقر برای اداره تأمین اجتماعی آمریکا استفاده نموده است .با توجه به اینکه در اییاالت متحیده
به طور متوسط یکسوم درآمد ،صرس مواد غذایی میشود ،او هزینه میواد غیذایی را در عیدد 5
ضر نمود و خط کمتوانی مالی را برحسیب درآمید (کیل هزینیههیا) محاسیبه کیرد (ارشیدی،
کریمی ،7505 ،صص .)85 – 05
در این حالت خط فقر بهشدت متأثر از مقدار ضریب انگل 7است .در مطالعات مختلیف ارقیام
متفاوتی برای این ضریب به دست میآید .بیرای مثیال ارشانسیکی در مطالعیات و بررسییهیای
مختلف ارقام  51/9و  55/9را برای این ضریب به دست آورد .برای سالهیای  55تیا  45نییز در
پژوهشکده آمار این ضریب برای ایران برآورد گردیده اسیت (خیداداد کاشیی ،شمسیی.)7507 ،
مزیت این روش در این است که نیازی به انتخیا سیایر نیازهیا و تعییین مقیدار ثیابتی از آنهیا
نیست .با افزایش سطح زندگی بخشی از درآمد که صرس مواد غذایی میشود کاهش میییابید و
بنابراین ضریب مخارج غذایی افزایش مییابد .خط فقر که از این روش به دست میآید تا حیدی
دارای یک مفهوم نسبی است زیرا در این حالت دائماً خط کمتیوانی میالی مییبایید بیر حسیب
تغییرات ضریب انگل تعدیل شود.

جامعه هدف
جامعه هدس ما دربرگیرنده سه دسته وظیفهبگیران ،مسیتمریبگییران و بازنشسیتگان کیل ن.م
میباشد .این جامعه ترکیبی از  125487نفر شامل  777598نفیر وظیفیه بگییر 295510 ،نفیر
بازنشسته و  785024نفر مستمریبگیران است که بر اساس طبقههای درآمدی این جمعیت به
هفت طبقه تقسیم گردید .مطابق اطالعات موجود در سازمان بازنشسیتگی ن.م در سیال 7508
جمعیت تحت پوشش طبقه اول  1..درصد ،طبقه دوم  52درصد ،طبقه سوم  58درصد ،طبقه
1. Engle, R. F.

رابرت فرای انگل (زادۀ  79نوامبر  )7085اقتصاددان اهل آمریکا و به همراه کلیو گرینجر برنده جایزه نوبل اقتصاد
سال  5995میباشد .رویکرد نسبت غذا یا معکوس ضریب اِنگل رویکردی است که بر اساس آن همیواره ییک
نسبت ثابتی غذا بین مخارج خوراکی و درآمد برقرار است .در این روش بیا توجیه بیه تیابع مصیرس اِنگیل در
جامعه ،اندازه مشخص و معمولی را برای نسبت هزینه غذا به حداقل درآمد مورد نییاز بیرای تیأمین نیازهیای
اساسی در نظر میگیرند و نسبت هزینه غذا به درآمد هر یک از افراد را با آن میسنجند .در صورتی که اندازه
این نسبت برای هر فرد جامعه بزرگتر از اندازه مشخص و معلیوم مید نظیر باشید ،آن فیرد ،فقییر محسیو
میشود.
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چهارم  74درصد ،طبقه پنجم  2درصد ،طبقه ششم  ...درصد میباشد.

ابزار گردآوری دادهها
دادهها ی مورد نیاز هر یک از متغیرهای این تحقیق متناسب با میدل میورد نظیر و از دادههیای
واقعی موجود در سازمان بازنشسیتگی ن.م و دادههیای منیدرج در گیزارشهیای بانیک مرکیزی
جمهوری اسالمی ایران جمعآوری شده و از ابزار پرسشنامه استفاده نشده اسیت .از طرفیی کیل
جامعه هدس و دادههای مرتبط با متغیرهای مدلهای مورد استفاده بررسی شده و نمونهبیرداری
از جامعه انجام نشده است .لذا نیازی به برآورد پایایی و روایی ابیزار گیرداوری دادههیا احسیاس
نشد و از ابزار محقق ساختهای در این زمینه استفاده نشده است.

مطالعات پیشین
مطالعات داخلی








اولین مطالعه جامع خط فقر در کشور به وسیلۀ دکتیر حسیین عظیمیی  7525انجیام
شده است .این مطالعه بر اساس آمارهای مصرس خانوارهای شهری و روسیتایی اییران،
طی سالهای  7528-7525انجام یافته است (مالکی و ابونوری.)7541 ،
فرهاد نیلی ( )7512به بررسی تحوالت خط فقیر ،توزییع درآمید و رفیاه اجتمیاعی در
ایران پرداخت .وحید محمودی ( )7547در مقالهای تحت عنوان «اندازهگییری فقیر در
ایران» به تحلیل درجیه کیمتیوانی میالی در اییران و چگیونگی تغیییرات آن در طیول
سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی ( )7515-7554پرداخته است (حسینی.)7507 ،
یکی از محققان دیگر در قالب مقالهای با عنوان «فقر و نابرابری در اییران» بیه ارزییابی
سیاستهای دولت در دوره بعد از انقال برای مبارزه با کیمتیوانی میالی و نیابرابری و
سنجش ظرفیتهای نهادی موجود در کشور برای اجیرای برنامیه فقرزداییی در آینیده
پرداخته است (هادی زنوز.)7548 ،
فریده باقری و حسین کاوند ( )7541اثر رشد اقتصیادی بیر فقیر و نیابرابری در اییران
( )7548-7512به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و فقر و چگونگی تأثیر توأم رشید
و تغییرات نابرابری در کاهش فقر پرداختند.
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 حمید زمان زاده و اصغر شاه مرادی ( )7509در مقالهای با عنوان «برآورد خطوط فقیر
در ایران بر اساس بعد خانوار» به بررسی تأثیر بعد خانوار بر روی برآورد خط کمتیوانی
مالی پرداخته است.
 عباس شاکری و همکاران ( )7505در مقالهای با عنوان «اثر غیرخطی تورم بر نابرابری
درآمد در ایران» به بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در ایران پرداختهاند.

مطالعات خارجی









کاکوانی 7و سان )5975( 5نیز در مطالعهای تحت عنوان «دربیاره ارزییابی برنامیههیای
دولت به نفع فقرا» ،نشان دادند ،در کشور تایلند برنامههای رفاهی دولت بیشتر به نفیع
فقرا بوده است تا اغنیا.
بک ،کونت و لوین ،در مطالعهای تحت عنوان توسعه مالی ،نابرابری و فقیر ،بیه بررسیی
تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای مختلف پرداختند
راوالیون و چین )7001( 5مطالعهای را با اسیتفاده از دادههیای مقطعیی  55کشیور در
حال توسعه انجام دادند که نشان میداد با افزایش یکدرصدی درآمید سیرانه ،نسیبت
افرادی که زیر خط فقر (درآمد کمتر از یک دالر در روز) قرار دارند 5/7 ،درصد کیاهش
خواهد یافت.
پیج آدامز )5995( 8در مطالعه هایی با استفاده از اطالعات و آمیار کشیورهای در حیال
توسعه و با تفکیک کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،از طرییق متغییر مجیازی ،بیه
بررسی ارتباط فقر و نابرابری با رشد اقتصادی پرداخته است.
سییاکس 2و همکییاران ( )5975نشییان دادنیید کییه سییاکنان کشییورهای ثروتمنییدتر از
کشورهای فقیرتر ،شادترند .یافته این پژوهشگران« ،پیارادوکس اسیترالین» را کیه بیه
مدت سه دهه رایج بوده است ،به چالش کشید .بر اساس این دییدگاه ،افیزایش تولیید
ناخالص داخلی به معنای رفاه بیشیتر میردم نیسیت .رواج چنیین باورهیایی مسیئوالن

1. Kakwani, N.
2. Son, H. H.
3. Chen, S.
4. Adams, A. P.
5. Sacks
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کشورهای مختلف را به تالش برای یافتن راههای تازه ای برای ارتقای کیفییت زنیدگی
مردم واداشته بود ،اما یافته این پژوهشگران نادرسیتی پیارادوکس اسیترالین را اثبیات
میکند (افشاری و دهمرده.)7505 ،

مبانی نظری
تعاریف و مفاهیم کمتوانی مالی (فقر)
در سالهای اخیر کمتوانی میالی و روشهیای انیدازهگییری آن در دو حیوزه سیاسیتگیذاری و
دانشگاهی کشورمان مورد توجه قرار گرفته است .به ویژه آنکه از اواخر دهه  59و با شروع برنامه
اول توسعه و آغاز برنامه تعدیل اقتصادی انتظار میرفت با در پیش گرفتن اصیالحات اقتصیادی،
بخشی از خانوارهای ایرانی در تأمین حداقل نیازهای خود دچار مشکل شوند .ناگفته نمانید کیه
توجه به مسئله کمتوانی مالی و کمتوانی مالیزدایی یک موضوع جهانی بود که اییران را نییز در
برگرفت .با مالحظه نتایج مطالعات مختلف متوجه میشویم که اندازه کیمتیوانی میالی در اییران
طیف وسیعی را دربر میگیرد؛ به طوری که برای مثیال بعضیی محققیان معتقدنید کمتیر از 74
درصد جمعیت ایران فقیر میباشند و بعضی نتیجه گرفتهاند  19درصد جمعیت درگیر کمتیوانی
مالی میباشند .علت این تفاوت شدید در چیست؟
تفاوت در نتایج مربوط به اندازه کمتوانی مالی که به وسیلۀ محققان مختلیف محاسیبه شیده
است ،به چند علت میباشد .اول آنکه مفهوم کمتوانی مالی از نظر محققان مختلف ممکن است
متفاوت باشد .دوم آنکه برای اندازهگیری کمتوانی مالی روش واحد مورد توافقی وجود نیدارد و
هر محقق از یک روش خاصی برای محاسبه کمتوانی مالی استفاده میکند.

تعاریف کمتوانی مالی
در کالم معصومان(ع) آمده است« :الْفقر سَوادُ الوَجْهِ فِى الدّارَیْنِ ،فقر سیاهرویی در دنییا و آخیرت
است .7همچنین رسول اکرم(ص) میفرماید «لَوْ ال رَحْمَۀ ربّی عَلى فقر اُمَّتی کیادَ الْفقیر أن یَکُیونَ
کُفْراً»؛ «اگر رحمت خداوند بر فقر امّت من نبود ،هرآینه فقر ،آنها را به کفر میکشاند»5.

 .7میزان الحکمه ،جلد  ،1ص 804
 .5همان
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کمتوانی مالی مطلق یک موضوع عینی است و متضمن تعرییف علمیی کیه بیر پاییه حیداقل
معاش 7شکل گرفته است و منظور حداقل نیازهایی است که برای حفظ زنیدگی الزم اسیت .بیه
این ترتیب کمتوانی مالی مطلق بهعنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعرییف شیده
است .برای این کار الزم است بدانیم مردم به چه چیز نیاز دارند و با دسترسی به چیه مییزان از
کاالها و خدمات مشکل کمتوانی مالی آنها برطرس خواهد شد .این نوع اییده از کیمتیوانی میالی
مطلق یا حداقل معاش با آخرین کار بوت )7440( 5و روانتری 7097( 5و  )7087میرتبط اسیت
(افشاری ،دهمرده.)7505 ،
در مقابل کمتوانی مالی مطلق کمتوانی مالی نسبی قرار دارد که یک موضوع نسبی است کیه
در آن داوریها برای تعیین سطح کمتوانی مالی مؤثر است .کیمتیوانی میالی نسیبی بیه عنیوان
ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی تعریف شده است که در جامعه فعلیی
الزم یا مطلو تشخیص داده میشود.

تعاریف و مفاهیم خط کمتوانی مالی
به عقیده مارتین راولیون ( )7004خط فقر عبارت است از مخارجی که یک فرد در یک زمیان و
مکان معین برای دسترسی به یک سطح حداقل رفاه متحمل میشود .افرادی که به ایین سیطح
از رفاه دسترسی ندارند ،فقیر تلقی میشوند و کسانی که به این سیطح حیداقل رفیاه دسترسیی
دارند ،غیرفقیر میباشند .برای اندازهگیری کمتوانی مالی و تعییین فقیرهیا و تمییز آنهیا از غییر
فقیرها به یک آستانه یا مال به نام خط کمتوانی مالی نییاز مییباشید .ایین آسیتانه چیسیت و
چگونه اندازهگیری میشود؟ این آستانه را میتوان بر اساس واحد پولی و حیداقل مخیارج بیرای
تأمین حیات تعریف نمود؛ اما ادامه حیات خود کامالً روشن نمیباشد .همین ابهام موجیب شیده
است که تعاریف مختلفی از کمتوانی مالی و خط کمتوانی میالی ارائیه شیود .بعضیی از محققیان
حداقل معاش برای ادامه حیات را برحسب مییزان انیرژی و پیروتئین میورد نییاز بیدن تعرییف
میکنند .برای مثال در کشور چین حداقل معاش بر اساس نییاز بیدن بیر  5729کیالری در روز
تعریف شده است؛ به طیوری کیه  09درصید آن از غیالت و تنهیا  79درصید دیگیر بیا مصیرس

1. ubsistence
2. Boot
3. Rowntree
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خوراکیهایی بهجز غالت تأمین شده باشد .در کشور اندونزی خط فقیر برحسیب  5999کیالری
تعریف میشود؛ به طوری که  55درصد آن از طریق غالت تأمین شده باشد.
در این روش ابتدا یک میزانی از درآمد برای تأمین هزینههای غذایی مصرفی در نظر گرفتیه
میشود .سپس یا مقداری درآمد ثابت برای تأمین سایر نیازهای اساسی به آن افیزوده مییشیود
(روش روانتری) و یا میزان درآمد مورد نیاز برای تأمین هزینههای غذای الزم برای زنده مانیدن
فرد با استفاده از میانگین هندسی نسبت هزینه غذا به هزینه کل فرد در جامعه مورد بررسی به
حداقل درآمد مورد نیاز برای تأمین هزینه نیازهای اساسی تبدیل میشیود (روش ارشانسیکی) و
یا اینکه با توجه به تابع مصرس انگل در جامعه ،اندازه مشخص و معمولی را برای نسبت هزینیه
غذا به حداقل درآمد مورد نیاز برای تأمین نیازهای اساسی در نظر گرفته و نسبت هزینه غذا بیه
درآمد هر یک از افراد را با آن میسنجند .در صورتی که اندازه این نسبت برای هیر فیرد جامعیه
بزرگتر از اندازه مشخص و معلوم در نظر گرفته شده باشد وی فقیر محسیو مییشیود (روش
نسبت غذا) .7در برخی مواقع برای تعیین خط کمتوانی مالی روش ارشانسکی بیا انیدکی تعیدیل
به کار گرفته میشود .به این صورت که به جای میانگین هندسیی نسیبت هزینیه غیذا بیه کیل
هزینه فرد در کل جامعه مورد بررسی از میانگین نسبت غذا به کل هزینه افراد پایینترین طبقه
درآمدی جامعه استفاده میشود.
گاهی اوقات برای تعیین خط کمتوانی مالی یا همان خط فقر مطلق از روش حیداقل درآمید
الزم برای تأمین نیازهای اساسی استفاده نمیشود ،بلکه برای مشخص کیردن حیداقل نیازهیای
اساسی برای زندگی ،حداقل ویژگیهای کیفی نظیر حداقل کالری و پیروتئین درییافتی روزانیه،
حداقل سطح زیربنای مسکونی سرانه ،حداقل میزان تحصیالت سرپرست خانوار ،حیداقل تعیداد
افراد باسواد خانواده و  ...نیز در نظر گرفته میشوند و در صیورتی کیه هیر ییک از افیراد جامعیه
حداقل یکی از این ویژگیها را دارا نباشد ،فقیر محسو میشود.
خط کم توانی مالی نسبی یا به صورت درصد معینی (یا میانگین) از درآمید جامعیه و ییا بیه
شکل یک مرز درآمدی که درصد معینی از افراد جامعه پایینتر از آن قیرار مییگیرنید ،تعرییف
میشود (ابوالفتحی .)797 ،7517 ،انتخا خط کمتوانی مالی نسبی موجب میشود که همیواره
در جامعه عدهای از افراد بهعنوان فقیر معرفی شوند .به عنوان نمونیه بیر اسیاس ایین تعرییف از
1. food-ratio method
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کمتوانی مالی نسبی حتی در جامعیه مرفهیی نظییر آمریکیا ،علییرغم افیزایش درآمیدها و رفیع
نیازهای اساسی ،همواره گروهی از جمعیت پایینتر از درصد معین میانه (در آمریکا نصف میانه)
درآمد قرار داشته و بنابراین فقیر محسو میشوند.
ساوهیل )7044( 7در خصوص فقر نسبی اینطور بیان میکند که هر قدر هم کیل درآمید و
درآمد متوسط افراد جامعه افزایش یابد« ،فقر به مفهوم نسبی کلمه ،همیشه با ما خواهید بیود»
(ارشدی ،کریمی.)7505 ،

تعاریف خط کمتوانی مالی
خط کمتوانی مالی عبارت است از مخارجی که یک فرد در یک زمیان و مکیان معیین بیرای
دسترسی به یک سطح حداقل رفاه متحمل میشود .افرادی که بیه ایین سیطح رفیاه دسترسیی
ندارند ،فقیر تلقی میشوند و کسانی که به این حداقل سطح رفاه و باالتر از آن دسترسی دارنید،
غیرفقیر میباشند.

یافتههای تحقیق
در تحلیل پدیده فقر یا کمتوانی مالی صرسنظر از مباحر نظری که در بخشهیای قبلیی بیه آن
پرداخته شده است ،از هر چیز باید برای تعیین فقییر از غیرفقییر ابتیدا بایید ییک آسیتانهای از
امکانات خانوار را تعریف کرد .به این منظور از خط کمتوانی مالی استفاده میشود .خیط فقیر ییا
کمتوانی مالی به معنی میزان منابعی از درآمد و ثروت است که یک خانوار برای رسیدن به ییک
سطح معین از رفاه نیاز دارد .خط کمتوانی مالی مقدار معین و غیرقابیل تغیییری نیسیت ،بلکیه
بسته به مفهومی که از کمتوانی مالی در نظیر اسیت ،مقیدار آن متفیاوت خواهید بیود .ازجملیه
روشهای محاسبه خط کمتوانی مالی استفاده از کالری استاندارد مورد نیاز یک فرد یا خانوار ییا
 29یا  55درصد میانه و میانگین مخارج خانوار و یا معکوس ضریب انگل مییتیوان نیام بیرد .در
روش اول بر اساس نظر متخصصان تغذیهای فر میشود که هر فرد به  5599کالری انرژی در
روز نیاز دارد سپس قیمت هر واحد کالری تعیین میگردد.
برای تعیین خط فقر یا کمتوانی مالی میتوان سهم هزینیه غیذایی را بیا مراجعیه بیه رفتیار
خانوارها تعیین نمود .سپس رقم فوق را در معکوس سهم هزینه غذای خانوار ضر نمود تا خط
1. Sawhill, V.
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کمتوانی مالی خانوار تعییین گیردد .در روش دوم مییانگین ییا میانیه مخیارج خیانوار را تعییین
میکنند سپس  29یا  55درصد آن را بهعنوان خط کمتوانی مالی محاسبه مییکننید .در اینجیا
تنها دو روش از برآوردهای صورت گرفته برای خط کمتوانی مالی ارائه میگیردد .یکیی بیر پاییه
مفهوم مطلق کمتوانی مالی (روش نیاز به  5599کالری) و دیگری بر پایه مفهوم کمتیوانی میالی
نسبی (روش معکوس ضریب انگل) است .جهت این بررسی ابتدا هزینه خیانوار و سیپس درآمید
آنها ارائه میگردد.
جدول  :1متوسط هزینه خالص سالیانه خانوار ایران به تفکیک گرروه هزینره (مأخرذ بانرک مرکرزی
جمهوری اسالمی ایران)

سال

7505

7548
هزینه به
میلیون ریال

درصد
توزیع

هزینه به
میلیون
ریال

درصد
توزیع

جمع کل هزینه خالص

..

011

107

011

 -7خوراکی و آشامیدنیها

0.

..

70

..

 -5دخانیات

1.1

1..

0

1..

.

.

0.

.

 -8مسکن ،آ  ،برق ،گاز و سایر سوختها

07

11

001

1.

 -2لوازم ،اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه

.

.

0.

.

 -5بهداشت و درمان

1

.

07

.

 -1حمل و نقل

7

0.

..

7

 -4ارتباطات

0

.

9

.

 -0تفریح و امور فرهنگی

.

1

7

.

 -79تحصیل

0

.

.

0

1..

.

9

.

1

.

..

7

گروههای هزینه

 -5پوشا

و کفش

 -77رستوران و هتل
 -75کاال و خدمات متفرقه

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح 87 / ...

بر اساس اطالعات مندرج در گیزارش منتشیره بانیک مرکیزی جمهیوری اسیالمی اییران در
شهریور  7508که در آن به اعالم نتایج بررسی بودجه خانوار پرداختیه شیده و جیدول  7میوارد
مربوط به این توضیحات را برای سالهای  7548و  7505نشان میدهد میتوان به طور خالصه
موارد زیر را استنباط نمود:
 -7در سال ( )05متوسط هزینه خالص ساالنه یک خانوار شهری حدود 574728
هزار ریال (ماهانه حدود  55275هزار ریال) بود که نسبت به سال قبل 5/72
افزایش داشته است؛
 -5از کل این مبلغ  8/52درصد (حدود  49495هزار ریال) سهم گروه هزینه
خوراکیها و آشامیدنیها میباشد که نسبت به سال  7505معادل  7/4درصد
افزایش داشته است؛
 -5هزینههای گروههای بهداشت و درمان  4/74درصد ،حمل و نقل  1/50درصد،
تفریح و امور فرهنگی  5/74درصد ،تحصیل  5/55درصد ،رستوران و هتل 0/77
درصد و کاالها و خدمات متفرقه  2/54درصد افزایش داشته است.
در همان حال بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در گزارش میذکور بیه بودجیه درآمیدی
خانوار در سالهای  7548تا  7505نیز پرداخته است.
جدول  :2متوسط درآمد ناخالص ساالنه یک خانوار طی سالهای ( 84 -39مبلغ به میلیون ریال ،مأخذ
بانک مرکزی)

سال
گروههای درآمد

7505

7548
درآمد

درصد
توزیع

درآمد

درصد
توزیع

مجموع درآمد پولی و غیر پولی خالص

97

011

.01

011

درآمد پولی ناخالص

.7

9...

.07

91

 -7درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و
عمومی

0.

09..

11

01..

 -5درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی

01

01..

..

0.

-

-

1..

1.0

 -5درآمد از مزد و حقوق بخش تعاونی
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سال

7505

7548

 -8درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی

0.9

..0

..0

0.1

 -2درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی

07.1

...9

.1

09

 -5درآمدهای متفرقه

00

0...

9.

.1..

 -1درآمد حاصل از فروش کاالی دستدوم

1..

..0

01..

1..

07.7

....

7..0

11.1

درآمد غیر پولی
 -7ارزش اجاری خانه شخصی (مالکنشین)
 -5سایر

5

7

0...

.1

9..1

...1

..1

...

07.7

.

خالصه دو سال اول و آخر گزارش مذکور به شرح جدول  5ارائه شده اسیت .نتیایج خالصیه
مستخرج از جدول دو برای کل سالهای  7548تا  7505را میتوان به شرح زیر خالصه نمود:
 -7در سال  7505بررسی متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص ساالنه یک خانوار
شهری حدود  575459هزار ریال (ماهانه حدود  55725هزار ریال) بود که 19/50
درصد آن درآمد پولی ناخالص و  5/59درصد را درآمد غیر پولی تشکیل داده است.
 -5در سال  7505کل درآمد پولی و غیر پولی ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود
 5/75درصد افزایش داشت (میزان افزایش درآمد پولی ناخالص خانوار معادل 7/78
درصد و درآمد غیر پولی  2/77درصد بود).
 -5یافتههای این بررسی مؤید آن است که در بین درآمدهای پولی ناخالص خانوار ،درآمد
از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی  9/52درصد ،درآمد از مزد و حقوق بخش
خصوصی  5/55درصد ،درآمد از مزد و حقوق بخش تعاونی  7/55درصد ،درآمد از
مشاغل آزاد کشاورزی  0/55درصد درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی  5/5درصد،
درآمدهای متفرقه  1/75درصد و درآمد حاصل از فروش کاالی دستدوم  5/75درصد
نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

 .7تا سال  7540در گروه درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی سؤال میگردیده است.
 .5سایر شامل برآورد ارزش اجاری مسکن در برابر خیدمت و رایگیان و ارزش کاالهیا و خیدمات در برابیر میزد و
حقوق( ،نه از خانواده دیگر)؛ تولید برای مصرس در خانه از محل کسب کشاورزی و غیر کشاورزی میباشد.

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح 83 / ...
جدول  :9تغییرات ارقام هزینه در بودجه خانوار مستخرج از گزارش بانک مرکزی

درصد تغییرات 7548
نسبت به 7545

درصد تغییرات 7505
نسبت به 7505

سال
جمع کل هزینه خالص

0..7

0...

 -7خوراکی و آشامیدنیها

...

7.0

 -5دخانیات

7.7

-0..

01..

0..7

 -8مسکن ،آ  ،برق ،گاز و سایر سوختها

0...

01..

 -2لوازم ،اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه

0...

0..9

 -5بهداشت و درمان

0...

07.9

 -1حمل و نقل

0...

17.9

 -4ارتباطات

...7

...9

 -0تفریح و امور فرهنگی

-1.0

07..

 -79تحصیل

.7.0

.1..

 -77رستوران و هتل

7718

7710

 -75کاال و خدمات متفرقه

5714

5412

گروههای هزینه

 -5پوشا

و کفش

جدول  5نشان میدهد که درصد تغییرات در هر یک از اقالم هزینه در بودجه خانوار نسیبت
به سال قبل چقدر بوده است .برای سیهولت در فقیط تغیییرات سیال  48و  05را نسیبت بیه
سالهای قبل از آن در این جدول نشان دادهایم.
همینطور میزان تغییرات در بودجه درامد سالیانه خانوار نسبت به سال قبل نییز در جیدول
 8ارائه شده است .برای سهولت در در فقط دو سال اول و آخر مطالعه نسیبت بیه سیال قبیل
آنها در جدول نشان داده شده است.
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جدول  4درصد تغییر متوسط درآمد ناخالص ساالنه یک خانوار به تفکیک سهم گروههای مختلف
درآمد طی سالهای 1984-39؛ منبع بانک مرکزی

درصد تغییرات سال درصد تغییرات سال
 05نسبت به 05
 48نسبت به 45

گروههای درآمد
مجموع درامد پولی و غیر پولی خالص

07..

01.1

درآمد پولی ناخالص

.0.7

0..0

 -7درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی

.1.1

..

 -5درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی

...7

.1..

 -5درآمد از مزد و حقوق بخش تعاونی

-

1..0

 -8درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی

-

...7

 -2درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی

....

1..

 -5درآمدهای متفرقه

07.0

0..9

07

01..

0..1

00..

00..

00..

0..7

00..

 -1درامد حاصل از فروش کاالی دستدوم
درآمد غیر پولی
 -7ارزش اجاری خانه شخصی (مالک نشین)
 -5سایر

5

7

خط فقر غذایی (بر اساس  2911کالری) و غیر غذایی
خط کمتوانی مالی یک حداقل سطح زندگی است که پایینتر از آن ،سالمت اعضای خانوار دچار
خطر میشود .در خط کمتوانی مالی مطلق سالمت خانواده به مرحله هشدار مییرسید .بیه ایین
منظور خط فقر بر اساس نیاز  5599کالری نیاز روزانه فرد به مواد غذایی و خط فقر غیر غیذایی
بر اساس حداقل نیاز فرد به نیازهای غیرخوراکی محاسبه شده است.
در گزارش منتشره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،خط فقیر غیذایی (بیر پاییه 5599
کالری) و غیرغذایی ساالنه و ماهانه در مناطق شهری در سالهیای  7505-7548ارائیه و نتیایج
 .7تا سال  7540در گروه درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی سؤال میگردیده است.
 .5سایر شامل برآورد ارزش اجاری مسکن در برابر خیدمت و رایگیان و ارزش کاالهیا و خیدمات در برابیر میزد و
حقوق( ،نه از خانواده دیگر)؛ تولید برای مصرس در خانه از محل کسب کشاورزی و غیر کشاورزی میباشد.

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح 31 / ...

این محاسبات را در مناطق شهری نشان میدهد .بر پایه آن خط فقیر غیذایی سیرانه /سیاالنه از
 7204هزار ریال در سال  7545به  77554هزار ریال در سال  05افزایش یافته است؛ به عبارت
دیگر تأمین  5599کالری برای هر یک از افراد خانوار در سیال منجیر بیه افیزایش  1برابیری در
فاصله زمانی  79سال شده است .این افزایش به نسبت کمتری در خط فقیر غییر غیذایی سیرانه
ساالنه در فاصله زمانی سالهای  7505-7545خود را نشان میدهد .خط فقر غیر غذایی سرانه
ساالنه در فاصله زمانی  79سال مذکور  5برابر شده است .در مجمیوع خیط فقیر غیذایی و غییر
غذایی سرانه برحسب سال و ماه نیز روندی افزایشیی داشیته اسیت و در فاصیله زمیانی 7505-
 7548کمی بیش از  5/2برابر شده است .خالصهای از موارد فوق در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :5خط فقر غذایی بر پایه  2911کالری و غیر غذایی ساالنه و ماهانه (مستخرج از گزارش بانک
مرکزی)

سال

خط فقر غذایی
(سرانه/ساالنه)

خط فقر غیر غذایی
(سرانه /ساالنه)

خط فقر ساالنه غذایی+غیر
غذایی (سرانه/ساالنه)

خط فقر
سرانه/ماهانه

7545

0..

1

...

1..

48

0.7

1.1

.

1...

42

0.7

1.9

...

1..9

45

..1

...

..7

1...

41

..7

.

7.7

1.9.

44

1..

9..

00..

1.7.

40

1.7

9..

00..

1.7.

09

..7

0.

07

0..

07

7..

0.

.1

0.7

05

00.1

07

11

...

خط فقر یا کمتوانی مالی بر پایه معکوس ضریب انگل
ضریب انگل عددی است که بر بخشی از درآمد که صرس مواد غذایی شیده اسیت ،داللیت دارد.
چرا از این ضریب برای تعریف خط کمتوانی مالی استفاده میشود؟ پاسخ به این سیؤال واضیح و
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روشن است؛ زیرا رابطهای پایدار و منظم بین درآمد کل و مخارج مواد غذایی وجود دارد .به این
ترتیب که با افزایش درآمد ،مخارج مواد غذایی افراد به نسبت کمتری افزایش مییابد .بیرای بیه
دست آوردن خط کمتوانی مالی برحسب درآمد ،کیافی اسیت هزینیه میواد غیذایی در معکیوس
ضریب انگل ضر شود .ارشانسکی از این روش برای ساختن خیط کیمتیوانی میالی بیرای اداره
تأمین اجتماعی آمریکا استفاده نمود.
در مطالعه حاضر ضریب انگل برای جامعه شهری ایران بهطور متوسط  9/72و بیرای جامعیه
روستایی  9/54برآورد شده است .مزیت این روش در این است که نیازی به انتخا سایر نیازهیا
و تعیین مقدار ثابتی از آنها نیست .با افزایش سطح زنیدگی بخشیی از درآمید کیه صیرس میواد
غذایی میشود کاهش مییابد و بنابراین ضریب مخارج غذایی افزایش مییابد .نتایج مربیوط بیه
خط کمتوانی مالی در جامعه شهری و روستایی کشور برحسب معکوس ضریب انگیل در جیدول
 5درج گردیده است.
برای برآورد ضریب انگل نیز ابتدا مخارج خوراکی و مخارج کل خانوارهای میورد مطالعیه بیه
ده گروه درآمدی تقسیم و سپس چهار مدل زیر به روشهای اقتصادسنجی برآورد میگردد.

1) F    1I  
2) F    1LnI  L
3) F    1I  
4) F    1LnI  
که در آن  :Fمخارج خوراکی خانوارهای هر دهک
 :Iمخارج کل هر دهک
 و  Lو  و  : جمالت پسماند
این مدلها به روش  OLSتخمین زده شده اسیت و پیس از بررسیی فیرو
 ،OLSبهترین مدل انتخا و ضریب انگل محاسبه میگردد.

روش تخمیین

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح 39 / ...
جدول  :1خط فقر یا کمتوانی مالی بر پایه معکوس ضریب انگل در مناطق شهری در سالهای 1981-1932

سال

ضریب انگل

متوسط هزینه
خورا میلیون ریال

خط فقر ساالنه/سرانه
(میلیون ریال)

خط فقر ماهانه/سرانه
(میلیون ریال)

0171

1.0..

0.7

00

1.7.

70

1.09.

..1

01

0.0

7.

1.09.

..7

0.

0.1

71

1.0.7

1.1

.1.7

0.9

7.

1.0.9

1..

...0

.

7.

1.0.0

1.7

.9.7

..1

7.

1.019

..9

1...

..7

79

1.0.0

...

1...

1

77

1.0.1

..7

...7

1

77

1.0.0

9..

.9..

.

71

1.0.1

7..

.9.1

..7

70

1.07.

0..7

...1

...

7.

1.071

0..1

7..9

9.0

نتایج خط فقر یا کمتوانی مالی و میزان تغییرات سالیانه آن بهطور خالصه در جیدول  1نشیان
میدهد که خط مذکور در مناطق شهری کشور اگرچه در بعضی از سالها نوسان داشیته ،ولیی در
مجموع دارای روندی نزولی بوده است .این شیاخص از  1..91درصید در سیال  7554بیه 0..7
درصد در سال  7544کاهش یافتیه اسیت؛ یعنیی در طیول  57سیال حیدود  21درصید شیاخص
کمتوانی مالی مطلق در مناطق شهری کشور بهبود پیدا کرده است .این شاخص از سیال  7554تیا
سال  7548روندی کاهشی داشته و از سال  7542رو به افزایش نهاده است .کمتیرین انیدازه ایین
شاخص مربوط به سال  7548بوده که جمعیت زیر خط کمتیوانی میالی در ایین سیال حیدود 77
درصد بوده است و بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال  7550بوده که جمعییت زییر خیط
کمتوانی مالی در این سال به حدود  87درصید رسییده اسیت .مییانگین ایین شیاخص در منیاطق
شهری کشور  .1.9.درصد بوده است؛ یعنی در فاصله سالهای  7554تا  7544به طور متوسیط
هرساله حدود  58درصد از جمعیت شهری کشور از پدییده شیوم کیمتیوانی میالی رنیج بیردهانید.
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شاخص شکاس کمتوانی مالی مشابه شاخص سرشمار ،به طور کلی روندی نزولی داشته است .ایین
شاخص در مناطق شهری از  .1.9درصد در سال  7554به  1..0درصد در سیال  7544کیاهش
یافته است؛ یعنی در طول  57سال حدود  57درصد فاصله کمتوانی مالی از خیط کیمتیوانی میالی
کاهش یافته است .شکاس کمتوانی میالی در ایین منیاطق از سیل  7554تیا سیال  7548رونیدی
کاهشی داشته و از سال  7542مجدداً رو به افزایش نهاده است .بیشترین انیدازه ایین شیاخص در
سال  7550و حدود  85درصد بوده و کمترین اندازه این شاخص مربوط بیه سیال  7548و حیدود
 50درصد بوده است .این به معنای آن است که در سال  7550برای از بین بردن کیمتیوانی میالی
مطلق در مناطق شهری کشور ،درآمد اقشار فقیر بایستی حدود  85درصید افیزایش میییافتیه ،در
حالی که در سال  7545کمتر از  50درصد افزایش در درامد کمتوانی مالی کافی بوده تا کیمتیوانی
مالی مطلق شهری برطرس شود .میانگین این شاخص در مناطق شهری کشیور  55/8درصید بیوده
است؛ یعنی در بین سالهای  7554تا  7544فقیران شهری کشیور بیهطیور متوسیط بییش از 55
درصد از خط کمتوانی مالی فاصله داشتهاند.
در جدول  1نتایج خط فقر مطلق یا کمتوانی مالی مطلق و مییزان تغیییرات سیالیانه آن بیه
طور خالصه گردآوری شده است.

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح 35 / ...
جدول  :7درصد کمتوانی مالی و درصد تغییرات آن (روند تغییر شاخصهای کمتوانی مالی در مناطق
شهری و روستایی)

شاخص فقر مطلق

سال
01.7
01.7
0191
0190
019.
0191
019.
019.
019.
0199

شاخص شکاس فقر

درصد تغییر نسبت
درصد تغییر نسبت
به سال قبل
به سال قبل
درصد شکاس فقر
درصد فقر مطلق
شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی
1..91
.0.11
1..71
1...9
11..7
11.1.
1..97
1..0.
.7..
....1

....1
...07
17.79
1....
19.17
17.0.
17.97
.1.07
.....
.0..7

-00..
7.7
0.7
9..
7.9
-07.1
01.0
00.1
01..

9.1
9.7
..9
-1.0
-.
-...
-0.1
-01.1
..9

.1.9
...1
17.1
19..
1...
1...
1..7
1..1
1...
1...

.1..
...0
...7
....
....
.0.1
.1..
...7
....
...7

-1..
7..
..0
..1
1.7
-..1
0.9
1.0
1.1

-..1
1.9
0.1
0.1
9..
-..1
0..
1.7
-0..

تعیین خط کمتوانی مالی و تخمین آن تا افق 1414
با توجه به محاسبات خط کمتوانی مالی برای یک خانواده  2نفره در سال  08به وسیلۀ مرکز آمیار،
بازنشستگان باید درامد ماهیانه معادل  ..9میلیون تومان داشته باشند .بر این اسیاس محاسیبه ده
سال آتی کمتوانی مالی مطلق را بر اساس میانگین تغییرات بیستساله نرخ تورم که رابطیه بسییار
نزدیک و مستقیمی با خط کمتوانی مالی دارد و به طور میانگین از سال  08-18معدل  74درصید
میباشد ،طبق نمودار انجام گرفت .این محاسبات از سال  7545تا  08بر اساس آمارهیای موجیود
مراکز آماری دولتی میباشد و از سال  7508تا  7892بر اساس روند تغییرات نیرخ تیورم تخمیین
زده شده است؛ و به تبع آن خط کمتوانی مالی نیز به دست آمده است.
همان طور که اشاره شد ،در جامعه هدس میورد بررسیی و بیر اسیاس طبقیههیای درآمیدی،
جمعیت این جامعه به هفت طبقه تقسیم گردید .مطابق آمیار و دادههیای جمیعآوری شیده ،در
سال  7508جمعیت طبقه اول معادل  1..درصد ،طبقه دوم  52درصد ،طبقه سوم  58درصید،
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طبقه چهارم  74درصد ،طبقه پنجم  2درصد ،طبقه ششیم  ...درصید و طبقیه هفیتم معیادل
 0..درصد میباشد که این طبقهبندی و درصدهای هر طبقه در جدول  7قابل مشاهده است.
جدول  :1تقسیمبندی درآمدی بازنشستگان ن.م به میلیون تومان (مستخرج از نتایج تحقیق)
طبقه هفتم

طبقه ششم

طبقه پنجم

طبقه چهارم

طبقه سوم

( 2.1درصد)

( 1.2درصد)

( 5درصد)

( 18درصد)

( 94درصد)

باالتر از 1..

1-1..

...-1

.-...

0..-.

0-0..

باالتر از ...

1..-...

1-1..

...-1

0.7-...

0..-0.7

کمتر از 017. 0..

باالتر از ..0

...-..0

1.9-...

1-1.9

...-1

0..-...

کمتر از 017. 0..

باالتر از .

...-.

...-...

1..-...

...-1..

0.7-...

کمتر از 0179 0.7

باالتر از 9..

...-9..

...-...

...-...

1..-...

...-1..

کمتر از 0177 ...

باالتر از 7..

9..-7..

...-9..

.-...

1.7-.

...-1.7

کمتر از 0177 ...

باالتر از 01..

7-01..

9..-7

.-9..

...-.

1-...

باالتر از 0...

01.7-0...

7-01.7

9..-7

...-9..

1..-...

کمتر از 0.10 1..

باالتر از 0..1

7.9-01.7 01.7-01.0 01.0-0..1

...-7.9

..1-...

کمتر از 0.1. ..1

01..-01

9.7-01..

...-9.7

کمتر از 0.11 ...

7..-0... 0...-0..7

...-7..

کمتر از 0.1. ...

باالتر از 07..

0...-07..

01-0...

باالتر از ....

07-....

0..7-07

طبقه دوم

طبقه اول

( 95درصد) ( 6.3درصد)

کمتر از 0

کمتر از 1

سال

017.

0.11

تحلیل آماری
برای هرکدام از طبقهها یک نمودار مقایسهای با خط کمتیوانی میالی و کیمتیوانی میالی مطلیق
ترسیم گردید که روند تغییر هرکدام و شکاس بین آنها را مشخص میکنید و در نهاییت نمیودار
کلی وضعیت طبقههای مختلف در مقایسه با خط کمتوانی میالی و کیمتیوانی میالی مطلیق بیه
نمایش گذاشته شده است.
نمودار شماره  7نشان میدهد که چنانچه مطابق روش سیریهیای زمیانی و بیا فیر عیدم
تغییرات کالن در وضعیت شاخصهای بودجه و هزینه خیانوار نسیبت بیه ادامیه رونید وضیعیت
بودجه و هزینه خانوار و روشهای مورد استفاده بانک مرکزی در برآورد خط فقیر ییا کیمتیوانی
مالی کشور اقدام شود ،وضعیت خط فقر مطلق یا کمتوانی مالی مطلق کشیور از سیال  7545تیا
 7898به نحوی خواهد بود که در سال پایانی افق چشمانداز خیط فقیر بیه عیدد  ...میلییون
تومان در سال  7898و به حدود  ...میلیون تومان در سال  7892افزایش خواهد یافت.

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح 37 / ...
5999999

خط فقر مطلق بر آوردی کشور تا 7892

2999999
8999999
5999999
5999999
7999999

7545
7548
7542
7545
7541
7544
7540
7509
7507
7505
7505
7508
7502
7505
7501
7504
7500
7899
7897
7895
7895
7898
7892

9

نمودار  :1کمتوانی مالی مطلق ماهانه سرانه برای مناطق شهری  1415-1989ارقام به تومان

مطابق آنچه از نتایج این تحقیق (نمودار  )5و با توجه به روشهای محاسباتی بانک مرکیزی
و با فر استمرار رویه فعلی هزینههای زندگی استنباط میشود ،پیشبینی میشیود کیه خیط
فقر یا سطح کمتوانی معمول جامعه (نه خط فقر مطلق) ،حدود  78میلیون تومان در میاه بیرای
سال  7892برآورد میشود .نمودارهای شماره  5تا  77که حاصل از گرداوری و تحلیل دادههای
میدانی که مربوط به جامعه بازنشستگان فعلی ن.م با لحاظ نمودن روند آتی تغییرات نرخ تیورم
و هزینههای زندگی و تغییرات حقوق و مستمری بازنشستگان میباشید حیاکی از آن اسیت کیه
همواره تعداد قابل توجهی از بازنشستگان در سطح کمتیوانی میالی قیرار دارنید کیه در سیطوح
مختلف بازنشستگان متفاوت خواهد بود.
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75999999

فقر مطلق

14130000

78999999

درامد
75999999

خط فقر
79999999
8600000
8100000

4999999

6950000
6180000
4627752

5999999

5100000
3770000
2852702

2700000
2630000
1750000
919000

8999999
5999999
9

7508 7502 7505 7501 7504 7500 7899 7897 7895 7895 7898

نمودار  :2پیشبینی کمتوانی مالی مطلق و خط کمتوانی مالی با نرخ ثابت  %18ماهانه سرانه برای
مناطق شهری و قیاس حقوق بازنشستگان در سالهای  1414-1934با آن خط عمودی نشاندهنده
پیشبینی درآمد بازنشستگان ن.م به ریال است (مستخرج از نتایج تحقیق).

نمودار سه نشان میدهد که در مجموع وضعیت معیشت بازنشستگان در افق  7898باالتر از
سطح کمتوانی مالی مطلق و پایینتر از سطح خط کمتوانی کلی جامعه قرار خواهد داشت.
نمودار  5نشان میدهد که حقوق و مستمری بازنشستگان نیروهای مسلح کیه در طبقیه اول
حقوقی قرار دارند در افق  7505تا با  7898وضعیت نامناسیبی نسیبت بیه حیداقلهیای سیطح
معیشت زندگی در کشور مواجه خواهند بود .نسیبت جمعییت ایین طبقیه از کیل بازنشسیتگان
نیروهای مسلح حدود  1..درصد جامعه آماری میباشد

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح 33 / ...
16000000
14000000
12000000
10000000
فقر مطلق

8000000

حقوق طبقه اول

6000000

خط فقر

4000000
2000000
0

1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

نمودار  :9برآورد روند تغییر شاخصهای کمتوانی مالی در مناطق شهری و روستایی و وضعیت
درآمدی طبقه اول جامعه بازنشستگاه ن.م نسبت به آن (ارقام به تومان).

مشاهده میشود که وضعیت طبقه اول بازنشستگان ن.م که کمترین مبلغ درآمیدی در بیین
بازنشستگان ن.م را به خود اختصاص دادهاند و متأسفانه نسبت آنها از  1..درصید کیل جامعیه
بازنشستگان ن.م تجاوز میکند ،تقریباً منطبق با خط کمتوانی مالی مطلق بیرآوردی در منیاطق
شهری و روستایی کشور است و وضعیت بسیار نامساعدی خواهند داشت .همچنان ایین قشیر از
جامعه با فاصله زیادی از خط کمتوانی و بسیار پیایینتیر از آن بیه زنیدگی سیخت خیود ادامیه
خواهند داد .این قشر نیازمند توجه ویژه خواهند بود .استمرار وضعیت فعلی این قشیر از جامعیه
هدس را با استیصال کامل مواجه خواهد ساخت.
برآورد وضعیت در طبقه دوم حقوقی بازنشستگان نیروهیای مسیلح از وضیعیت  1..درصید
طبقه اول مناسبتر برآورد میشود؛ اما همچنان نشاندهنده وضعیت نامناسب معیشیتی حیدود
 52درصد جامعه بازنشستگان ن.م است که علیرغیم بهتیر بیودن وضیع آنهیا نسیبت بیه خیط
کمتوانی مطلق جامعه ،هنوز تیا خیط کیمتیوانی میالی معمیول جامعیه فاصیله زییادی دارنید و
نامناسبتر از خط فقر معمول جامعه مجبور به گذران امور خود خواهند بود.
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16000000
14000000
12000000
10000000

فقر مطلق

8000000

حقوق طبقه دوم

6000000

خط فقر

4000000
2000000
0

نمودار  :1برآورد خط فقر یا کمتوانی مالی و کمتوانی مالی مطلق با نرخهای متغیر ماهانه ،سرانه برای
مناطق شهری و روند حقوق طبقه دوم بازنشستگان در سالهای  1414-1934که معدل  95درصد
جامعه آماری میباشد

16000000
14000000
12000000
10000000
فقر مطلق

8000000

حقوق طبقه سوم

6000000

خط فقر

4000000
2000000
0
1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397
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نمودار  :7برآورد خط کمتوانی مالی و کمتوانی مالی مطلق با نرخهای متغیر ماهانه سرانه برای مناطق
شهری و روند حقوق طبقه سوم بازنشستگان در سالهای  1414-1934که معدل  94درصد جامعه
آماری میباشد

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح 111 / ...
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نمودار  :8برآورد خط کمتوانی مالی و کمتوانی مالی مطلق با نرخهای متغیر ماهانه سرانه برای مناطق
شهری و روند حقوق طبقه چهارم بازنشستگان در سالهای  1414-1934که معدل  18درصد جامعه
آماری میباشد

وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح در افق  7898برای خانوارهایی که در طبقیات
حقوقی پنج ،شش و هفت قرار دارند و در مجموع از نسبت جمعیتی حیدود  0درصید برخیوردار
میباشند مناسبتر از حداقلهای معیشت جامعه برآورد میگردد.
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نمودار  3برآورد خط کمتوانی مالی و کمتوانی مالی مطلق با نرخهای متغیر ماهانه سرانه برای مناطق شهری
و روند حقوق طبقه پنجم بازنشستگان در سالهای  1414-1934که معدل  5درصد جامعه آماری میباشد
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نمودار  :11برآورد خط کمتوانی مالی و کمتوانی مالی مطلق با نرخهای متغیر ماهانه سرانه برای مناطق شهری و
روند حقوق طبقه ششم بازنشستگان در سالهای  1414-1934که معدل  1.2درصد جامعه آماری میباشد

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح 119 / ...
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نمودار  :11برآورد خط کمتوانی مالی و کمتوانی مالی مطلق با نرخهای متغیر ماهانه سرانه برای مناطق شهری و
روند حقوق طبقه هفتم بازنشستگان در سالهای  1414-1934که معدل  2.1درصد جامعه آماری میباشد

بحث و نتیجهگیری
بر اساس دادههای اخذ شده از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی خط کمتیوانی میالی بیه دو روش
تعیین گردید .در مرحله بعد بر اساس نرخ رشید سیالیانه تیورم پییشبینیی مییزان رشید خیط
کمتوانی مالی تا سال  7898انجام گرفت .در ادامه بیا اسیتفاده از دادههیای کیامالً دقییق کیه از
سازمان بازنشستگی ن.م اخذ شد ،وضیعیت حقیوقی بازنشسیتگان ن.م بیه هفیت گیروه تقسییم
گردید و میزان رشد آن تا سال  7898بر اساس همین آمار تخمیین زده شید .در انتهیا مقایسیۀ
نموداری بین خط کمتوانی مالی و وضعیت درآمدی بازنشستگان ن.م تا سیال  7898بیرای هیر
یک از گروهها انجام گرفت .نتایج نشان میدهد که در صورت استمرار وضیع موجیود گیروههیای
اول تا چهارم این بازنشستگان که حدود  09درصد بازنشستگان را تشکیل مییدهنید ،همچنیان
زیر خط کمتوانی مالی به سر خواهند برد.
ترکیب متفاوتی از جامعه تحت پوشش بازنشستگی ،دچار سطوح مختلفی از کمتیوانی میالی
خواهند بود .همانطور که از نتایج تحقیق برداشت میشیود ،حیدود  1..درصید جامعیه تحیت
پوشش دچار ضعف مفرط مالی خواهند بود که عناصر این قسمت از جامعه همیان افیراد طبقیه
اول حقوقی بازنشستگان میباشند 52 .درصد جامعه که متشکل از مستمریبگییران طبقیه دوم
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جامعه بازنشستگان نیروهای مسلح میباشند .در عین کمتوانی مالی وضعیت بهتری و بیا فاصیله
کمی نسبت به کمتوانترین افراد جامعه خواهند داشت و در عین حال وضع آنهیا از سیایر افیراد
دارای کمتوانی مالی در کشور مناسبتر نخواهد بود و فاصله زیادی نیز با اقشار حتیی کیمتیوان
خواهند داشت .در همین حال برآوردهیا نشیان مییدهید کیه  25درصید جامعیه بازنشسیتگان
نیروهای مسلح که در طبقات سوم و چهارم حقوقی بازنشستگی قرار خواهنید گرفیت ،از لحیاظ
وضعیت معیشت و زندگی فاصله زیادتری با کمتوانترین افراد کشور خواهنید داشیت و در عیین
پایینتر بودن وضعیت زندگیشان نسبت به کمتوانان مالی جامعه ،فاصله کمی را با ایین قشیر از
جامعه خواهند داشت.
همچنین برآوردها نشان میدهد که فقط طبقات پنج ،ششم و هفتم حقوقی بازنشستگان که
جمعاً فقط کمتر از  0درصد جامعه بازنشستگان را تشکیل خواهند داد ،توانمندی مناسب میالی
را برای تأمین هزینههای باالتر از حد متوسط جامعه را کسب خواهند کرد.
لذا با این شیوه محاسبات و وضیعیت تغیییر قیمیتهیا و کیاهش تیوان میالی بازنشسیتگان،
نمیتوان در آینده نزدیک وضعیت مساعدی را برای بازنشستگان نیروهیای مسیلح متصیور شید.
راهکارهای جدیدی باید برای پایان بخشیدن به این روند کاهنده توان مالی بازنشسیتگان میورد
کنکاش قرار گیرد .از آنجایی که مطالعه حاضر فقط معطوس بیه بیرآورد وضیعیت آتیی معیشیت
بازنشستگان نیروهای مسلح میباشد ،بحر ارائه راهکار برای خاتمه بخشیدن بیه رونید فعلیی از
حیطه این مطالعه خارج میباشد .لذا به محققان گرامی توصیه میشیود کیه تحقیقیاتی را بیرای
پیدا کردن راههایی جهت توقف این روند در دستور کار قرار دهند.
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