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 تعهدنامه اصالت اثر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ علوم اقتصادی گرایش توسعه  یزدانیاینجانب فاطمه 

 آثار» خود با عنوان:  نامه / رسالۀ تحصیلی  پایان شوم: در نگارش  ریزی متعهد میو برنامه

 «(ایران اقتصاد موردی مطالعه)فقر های شاخص بر ها یارانه هدفمندی قیمتی

نامه متعلق به اینجانب است و در  ت مطرح شده در پایانام ، نظرا امانت را رعایت کرده

ام، منبع یا منابع هر یک را به  گرفته  های دیگران بهره تمامی مواردی که به نحوی از دیدگاه

نامه، برای دفاع و یا حتی پس از فراغت از  ام. چنانچه پس از تسلیم این پایان دقت ذکر کرده

حقوق معنوی پژوهشگران، صاحبنظران و استادان را  داری و تحصیل معلوم شود اصل امانت

تواند موضوع را در مراجع ذیصالح پیگیری نموده و نسبت به  ام، دانشگاه می رعایت نکرده

 ابطال حقوق مترتب بر آن، اقدام الزم را انجام دهد. 

 

 فاطمه یزدانی
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نامه خانم فاطمه يزداني دانشجوی  با استعانت از خداوند متعال، جلسه نهايي دفاعیه پايان

 اقتصادیارشد رشته : علوم  كارشناسي

   تحت عنوان:

 هایشاخص بر هایارانه هدفمندی قیمتی آثار »

 «(ایران اقتصاد موردی فقر)مطالعه

 

با حضور امضاءكنندگان زير انجام و با درجه ......... و نمره ......... مورد 31در تاريخ .../.../... 

 تصويب قرار گرفت. 

 

 اعضای هیأت داوران:

 امضاء  نام و نام خانوادگی سمت

  دکتر سهیال پروین استاد راهنما

  دکتر فرشاد مومنی استاد مشاور 

  دکتر امراهلل امینی استاد داور
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 تقدیم هب:

 مان خواره

 شادی بخش و صفایش ماهی آرامش من است. انهک وجودش

 مان ربارد
 

تحصیل هک همواره رد طول
متحمل زحماتم بود 

کالت، و وجودش ند  ماهی دلگرمي من مي باشد. انو تکیه گاه من رد مواجهه با مش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

 گزاری سپاس

 

كنم و  با سپاس از درگاه خدايي كه آموزگار مهرباني است و همیشه نگاه مهربانش را احساس مي

دانم  ام، پدر ارجمند و مادر مهربانم مي ام را مديون دو حامي بزرگ زندگيپس از آن تمام زندگي

از دكتر سهیال پروين كه حقیقتا در جايگاه استادی و همیشه قدردان زحماتشان خواهم بود. 

دلسوز، راهنما و الگوی امروز و آينده من بوده و خواهند بودو همچنین از مشاور ارجمندم آقای 

ام كه آموختن را به من آموخت، سپاسگزارم؛ قطعا قلم ناتوان  استاد برجستهدكتر فرشاد مومني، 

و زبان قاصرم توان قدرداني از زحمات فراوان اين دو بزرگوار را ندارد اما از درگاه خدايي كه آگاه 

روزی برای اين دو بزرگوار كه بودن در  ها است آرزوی سربلندی و نیک به قلبها و نیت

افزون را برايشان موفقیت روز ام بود، دارم. لندی من در اين مرحله از زندگيمحضرشان مايه سرب

اما تمام ايرادات آن  ،مسلما اين پايان نامه بي نقص نیست از خداوند منان مسئلت میطلبم.

بندم تا بکوشم و با مطالعه بیشتر نواقص آن  شخص اينجانب است و امیدوارم و عهد مي متوجه

هم و برخي هم از نظرم پنهان زمان اشکاالتي كه خود بر برخي از آنها آگارا برطرف كنم و هر 

 نامه بیافزايم.است، را مرتفع نمودم به هر ترتیبي به اين پايان
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 چکیده:

 گیری و مقايسه فقر به منظور بررسي تاثیرهای مربوط به اندازهانجام مطالعات فقر و به خصوص پژوهش

رسد. به كارگیری نتايج حاصل از اين مطالعات در ضروری به نظر ميها و اقتصادی دولتهای اجتماعي سیاست

ها بسیار كمک كننده های مربوط به تخصیص يارانههای موثر در زمینه فقر زدايي مانند سیاستاتخاذ سیاست

ای های هزينهبرای اين منظور در اين مطالعه آثار رفاهي پرداخت نقدی يارانه بر گروه خواهد بود.

سوخت، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات ، آموزش و ساير( برای  مختلف)خوراک، پوشاک، مسکن،

 سیاست هدفمندی يارانه ها بررسي شده است . های قبل و بعد از اجرایدر سال خانوار شهری و روستايي كشور

های فقر در چارچوب ات قیمتي بر شاخصگیری اثر تغییرمحور اصلي بحث در اين رساله  چگونگي اندازه

باشد. اين يادآوری الزم است كه ها ميهای قبل و بعد از هدفمندی يارانههای قیمتي در سالمفاهیم كشش

 باشد. خط فقر مورد استفاده در اين مقاله مبتني بر تعريف خط فقر نسبي مي

های بر گروه 33تا78ییرات قیمتي طي دوره گیری فقر نسبت به تغبا استفاده از حساسیت سه شاخص اندازه

دهد كه طي دوره مذكور هم در مناطق ها نشان ميگیری شده است. تغییرات اين شاخصفقیر و غیر فقیر اندازه

هايي كه سهم بیشتری شهری و هم روستائي فقر افزايش يافته است. دلیل آن اين است كه افزايش قیمت كاال

مثل خوراک، مسکن و سوخت بیشتر بوده است. در عین حال پرداخت نقدی در  در سبد خانوار فقیر دارند

های بشدت فقیر فقط در مناطق روستائي بهبود يابد اين نتیجه مناطق روستائي باعث گرديده كه موقعیت گروه

شود. چون میزان پرداخت نقدی سهم بسیار ناچیزی ددر كل هزينه خانوار شهری در مناطق شهری تايید نمي

 داشته است.

 

 

 شاخص هزينه زندگي فقر فقر، هدفمندی يارانه،: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 فهرست

 3 ....................................................................................................................... اول فصل

 2 ..................................................................................... یدیكل واژگان ياتیعمل فيتعر3-3

 2 .......................................................................................................... مسئله انیب 3-2

 1 ...................................................................................................... موضوع تیاهم 3-1

 4 .................................................................................................... قیتحق یها هدف3-4

 4 ................................................................................................ پژوهش یها پرسش 3-5

 5 ................................................................................................. :پژوهش ی هیفرض  3-6

 5 .................................................................................................. پژوهش یها روش  3-8

 5 ......................................................................................... :اطالعات یگردآور وهیش 33-7

 5 ............................................................................................. اطالعات یگردآور ابزار 3-3

 5 .................................................................. :نمونه ،حجمیریگ نمونه ،روشیآمار جامعه 3-31

 5 .................................................................................................... قیتحق ساختار 3-33

 6 ....................................................................................................... یریگ جهینت 3-32

 8 ...................................................................................................................... دوم فصل

 7 ....................................................................................................... موضوع اتیادب 2-3

 3 ............................................................................................ رانيا در ارانهي خچهيتار 2-2

 3 ................................................................................................. ارانهي یاقتصاد آثار 2-1

 31 ............................................................................................. ها ارانهي ييفقرزدا اثر 2-4

 31 ................................................................................................ ارانهي یبند طبقه  2-5

 33 ............................................................................................... ها ارانهي یهدفمند 2-6

 31 .................................................... آنها از کيهر در ييشناسا گاهيجا و یهدفمند یروشها  2-8

 31 ............................................................................ یخانوار اي یانفراد یهدفمند 2-8-3

 31 ....................................................................................... ياجتماع یهدفمند 2-8-2

 34 .......................................................................................... یبازار یهدفمند 2-8-1

 35 ...................................................................................... ييایجغراف یهدفمند 2-8-4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 35 ....................................................................................... يتیجمع یهدفمند 2-8-5

 36 ................................................................................... یخوداظهار یهدفمند 2-8-6

 37 ............................................................................... یانرژ ارانهي یهدفمندساز تجربه 2-7

 37 ..................................................................................................... لهستان 2-7-3

 37 ................................................................................................... بلغارستان 2-7-2

 33 ..................................................................................................... یاندونز 2-7-1

 21 ......................................................................... ييغذا مواد ارانهي یهدفمندساز تجربه2-3

 21 ......................................................................................................... مصر 2-3-3

 23 ....................................................................................................... تونس 2-3-2

 21 ................................................................................................. ارانهي حذف آثار 2-31

 21 .................................................................................................... تورم اثر2-31-3

 24 ......................................... دیتول امکانات انحراف و ييكارا منابع، صیتخص بر تورم اثر2-31-2

 24 ................................................. خانوارها مصرف بر ييغذا مواد متیق شيافزا ریتاث 2-31-1

 24 .................................................................... ارانههاي حذف اثرات كاهش یها استیس2-33

 25 ..................................................................................... فقر سنجش یها شاخص 2-32

 25 ................................................................................ ریفق افراد نسبت شاخص2-32-3

 26 ..........................................................................یدرآمد شکاف نسبت شاخص2-32-2

 26 .......................................................................................... سن فقر شاخص2-32-1

 28 ....................................................................... توربک و ريفاستر،گر فقر شاخص2-32-4

 27 ............................................................. يتيحما یاستهایس نهیزم در يتجرب مطالعات 2-31

 27 ........................................................................................... يداخل مطالعات2-31-3

 15 .......................................................................................... يخارج مطالعات2-31-2

 41 ..................................................................................................... یریگ جهینت 2-34

 43 ................................................................................................................... سوم فصل

 42 .............................................................................................................. مقدمه 1-3

 42 ............................................................................................. فقر سرشمار شاخص 1-2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 44 ................................................................................................ فقر شکاف شاخص 1-1

 46 ......................................................................... (فقر شدت)فقر شکاف مجذور شاخص 1-4

 43 ........................................................................................... فقر سنجش یاسهایمق 1-5

 53 ................................................................................... فقر یشاخصها يمتیق كشش 1-6

 51 ...............................................................................فقر شاخص بر متیق رییتغ اثرات 1-8

 55 ........................................................................... (PIP)ریفق گروه یبرا متیق شاخص1-7

 58 ................................................................................................................. چهارم فصل

 57 ............................................................................................................... مقدمه4-3

 57 ......................................................................................................... یآمار هيپا 4-2

 53 ............................................................................................................. فقر خط4-1

 62 ..................................................................................... فقر یریگ اندازه یشاخصها 4-4

 62 ................................................................................. ریفق افراد نسبت شاخص 4-4-3

 62 ................................................................................... یدرآمد شکاف شاخص 4-4-2

 61 ........................................................................ توربک و ريفاستر،گر فقر شاخص 4-4-1

 61 ................................................................................................... يمتیق یكششها4-5

 66 ..................................................................... فقرا منفعت شاخص بر متیق رییتغ اثرات 4-6

 81 ................................................. فقر یشاخصها بر متیق راتییتغ یدرآمد و يعيتوز اثرات 4-8

 87 ........................................................................................................ یریگ جهینت4-7

 83 .......................................................................................................... شنهاداتیپ4-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ منابع

 
 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 کلیات تحقیق

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 2  های فقرها بر شاخصآثار قیمتی هدفمندی یارانه

 

 

 کلیدی واژگان عملیاتی تعریف3-3

 

 :  زندگی هزینه شاخص

كننده پايه( است و شاخص قیمت مصرفدرصد تغییر قیمت نسبت به يک دوره خاص)سال 

ها است كه معیاری است برای نشان دادن درصد تغییر قیمت كاال و خدمات مصرفي خانوار

های خاص با همان كیفیت و مقداری كه كنندگان برای يک سبد كاالتغییر قدرت خريد مصرف

 در دوره مبدا بوده است.

 :ها یارانه هدفمندی

 كاهش منظور به "ها يارانه كردن هدفمند"ها يارانه پرداخت نظام در مهم محورهای از يکي 

 توان مي را "ها يارانه هدفمندی" كلي مفهموم يک در.باشد مي جامعه درآمد كم طبقات فشار

 .كرد تعريف هدف گروهای به يارانه اصابت تقويت و ها يارانه مخرب اثرات كاهش صورت به

 : فقر

 .باشد نظر مورد فقر خط از تر پايین خانوارها درآمد كه وضعیتي

 

 بیان مسئله 3-2

 مورد پیوسته افراد رفاه كاهش از جلوگیری و اجتماعي رفاه تامین جهت به يارانه پرداخت  

 يکي يارانه. است بوده ديگر سوی از گذارنسیاست و يکسو از پردازان نظريه و انديشمندان توجه

 اقتصادی، مشکالت ها،بحران بروز شرايط در كه باشدمي دولت گذاریسیاست مهم ابزارهای از

 محل اساس بر و مي شود اتخاذ مختلف هایبخش و اقشار از حمايت جهت اجتماعي و سیاسي

 متفاوتي تاثیرات و نتايج مصرف توزيع، تولید، فرايند در ایيارانه هایپرداخت تخصیص نحوه و

 خود اقتصادی و سیاسي گیریجهت به توجه با اقتصادی نظام هر كه داشت خواهد وجود

 در هايي تواند كه ناكارائيمي همچنین يارانه. گزيندمي بر ان دركاربرد را مختلفي هایروش

 در ها كمک گونه اين هدفمندی برنامه اينرو از .ايجادكند منابع تخصیص در جمله از اقتصاد

 در عمده هایناكارائي و گسترده هايارانه سطح وقتي ويژه به گذاران استسیاست برنامه اولويت

 به گسترده هایهزينه تحمیل اثرات ناكارائي اين مهمترين از يکي .باشد كرده ايجاد اقتصاد

 خواهد را تورمي فشارهای باشد بودجه كسری محل از آن تامین منابع اگر كه باشد مي دولت

 الزم اطالعات فقدان .است برخوردار خاصي اهمیت از يارانه سیاست اصالح جهت اين از. افزود
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 هایسیاست اصالح تا گرديد موجب اقتصادی بخشهای و خانوارها اقتصادی موقعیت مورد در

 و پوشش گستردگي دلیل به. يابد تغییر خانوارها به همگاني نقدی  پرداخت شکل به ایيارانه

 رسد مي نظر به جهت اين از. گرديد ايجاد گسترده تورمي فرآيند ها يارانه مالي تامین شیوه

 اين .يارانه پرداخت اصل تا است داده قرار تاثیر تحت بیشتر را فقیر خانوارهای موقعیت امر اين

 قبل دوره دو برای آن مقايسه و هاقیمت از فقر هایشاخص پذيری تاثیر و اندازه طريق از رساله

-مي قرار سنجش مورد فقر هایشاخص بر را هاقیمت تغییر اثرات هدفمندی سیاست از بعد و

 .دهد

 

 اهمیت موضوع 3-1

ها در كشور و نتايج به دست با آغاز برنامه پنجم توسعه و اجرای طرح هدفمند نمودن يارانه  

توان گفت تحقق اهداف و زمان اجرای گذرد ميآمده از مدت كوتاهي كه از اجرای اين طرح مي

از جمله مجريان، میزان تحقق اهداف و زمان های مختلف هايي در حیطهطرح مزبور چالش

های فراهم كننده اجرای طرح، میزان آمادگي اقتصاد، میزان اجرای طرح، عوامل و زمینه

ها، پیامدهای همخواني توزيع كاالها براساس قیمت تمام شده با وجوه پرداختي به عنوان يارانه

ها قبل و بعد از ل افزايش قیمتاقتصادی و اجتماعي طرح، چگونگي و میزان نظارت و كنتر

اجرای طرح، رابطه كیفیت محصوالت و تقاضای كل اقتصاد، اشتغال و بیکاری با طرح هدفمند 

های كاری اعم از تولیدی، نهايت میزان تطابق فرهنگ حاكم در محیط ها و دركردن يارانه

جهت اجرای موفق بايست خدماتي، توزيعي و مصرفي با اجرای طرح مذكور وجود دارد كه مي

كنندگان حمايت از اقشار به مصرف ترين اهداف پرداخت يارانهطرح مدنظر قرار داد. اصلي

، در عین حال حمايت از تولید و صادرات، ها استآسیب پذير و جلوگیری از افزايش قیمت

را  داخت عام يارانهاز سويي بسیاری از اقتصاددانان پرتامین امنیت غذايي هم مد نظر است. 

همراه با  دانند. از آنجا كه تعديل قیمتهای فقیر بسیار پر هزينه ميرفاه خانوار برای افزايش

گیری ها و حذف آن در يک فرايند زماني امکان پذير است لذا اندازهكاهش تدريجي يارانه

های حمايتي جبراني موضوعي بسیار حائز تغییرات رفاهي شهروندان به منظور ارائه سیستم

 هدفمندی سیاست دوم فاز اجرای خانوارها منظر از اقتصادی شرايط به توجه با. همیت است.  ا

 .باشد مي درآمد كم خانوارهای ژه وي به خانوارها بر اول فاز اجرای تاثیر از اطالع داشتن به منوط

 طراحي در تا .بکشد تصوير به خانوارها منظر از را اول فاز اجرای هایجنبه تواند مي مطالعه اين

 فشار تعديل كه از آنجا .آيد بعمل برنامه اجرای و شکل در بیشتری نظر دقت دوم فاز اجرای و

 از ابعادی تواند مي مطالعه اين نتايج .باشدمي گذارسیاست هدف مهمترين فقیر هایگروه بر

 نمايد. روشن را مسئله اين
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 تحقیق های هدف3-4

در كشورهای در حال گذار از يک سیستم اقتصادی دولت گرا به يک اقتصاد مبتني بر بازار،  

رود. در مسیر اين های مختلف اقتصادی شرط الينفک اين انتقال به شمار ميآزادسازی بخش

ها به اجرا هايي در سیستم اقتصادی، از جمله تعديل در ساختار قیمتبايست تعديلانتقال مي

ها و خصوصا كشور ما با آن مواجه است، اثرات رفاهي ناشي ای كه اين كشورود. مسئلهگذارده ش

 اند نموده سعي ها در راستای كاهش كسری مالي دولتبسیاری از كشوراز اين تغییرات است. 

 مستثني مسئله اين از نیز ايران .بدهند اقتصادی فرايند سازیخصوصي به را بیشتری سهم كه

 غیر هایيارانه حذف دولت، دخالت كاهش اجتماعي، و اقتصادی هایبرنامه طي در و نبوده

 تحول طرح حاضر درحال. است گرفته قرار گذارقانون تاكید مورد هاقیمت اصالح مستقیم،

 افزايش به منجر نهايت در كه است اجرا حال در ها يارانه هدفمندسازی برنامه ويژه به اقتصادی

 آذرماه در مركزی بانک آمار اساس بر .است شده غذايي اقالم ويژه به  اقالم از  بسیاری قیمت

 و هاخوراكي گروه ها، شاخصيارانه هدفمندسازی طرح اجرای از پس يکسال يعني 31سال

 درصد  3173،6/24 ماه آذر در مذكور شاخص به نسبت كه رسید3/128 ها، بهآشامیدني

 پرداختن پذير، باآسیب هایگروه داشتن نگه مصون منظور به دولت البته .است يافته افزايش

 حداقل يا جبران را هاقیمت افزايش  منفي آثار كه است نموده تالش( فراگیر)نقدی يارانه

-گروه بر درآمد متوسط و هاقیمت طريق از اقتصادی سیاست هر آثار كه آنجا از .دهد كاهش

ها و هدفمند كردن مطالعه در مورد نحوه اصالح قیمت شود، بنابراين مي ظاهر درآمدی های

ای و همچنین كاهش آثار ها با هدف برخورداری هر چه بیشتر اقتصاد از چنین برنامهيارانه

درآمد از ضروريات است.در نتیجه يکي از مطالعات كه های متوسط و كمرفاهي منفي بر گروه

ای های درآمدی يا هزينهها بر گروهمندی يارانههدفتواند به مسئله ارزيابي تاثیر  سیاست مي

 اعمال از بعد و قبل)قیمت مطالعه تاثیرتغییرات اين مختلف بپردازد پژوهش حاضر است.

 .كند مي بررسي را فقر های شاخص بر( هايارانه هدفمندی سیاست

 

 پژوهش های پرسش 3-5

 اصلی های پرسش: الف

 چیست؟ فقر های شاخص بر كاالئي يارانه حذف و نقدی پرداخت اثرات -3

 فرعی های پرسش:  ب

 دارد؟ را الزم كارائي تورمي شرايط يک در فقر كاهش در نقدی پرداخت آيا -3
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 از بعد (هزينه)درآمدی مختلف گروههای برای زندگي هزينه شاخص تغییرات -2

 است؟ چقدر هدفمندی

 

 :پژوهش یفرضیه  3-6

-گروه بر بیشتری فشار هايارانه هدفمندی سیاست از پس خانوار مصرفي سبد قیمتي تغییرات 

 است. كرده وارد فقیر های

 

 پژوهش های روش  3-7

 دو و هدفمندی از قبل دوسال)سال4 برای حداقل خانوار بودجه هایداده از منظور اين برای

 .گیرد مي قرار استفاده مورد (هدفمندی از بعد سال

 

 شیوه گردآوری اطالعات:  33-8

 درآمد خانوار مركز آمار ايران استفاده مي شود. -از داده های منتشره طرح هزينه  

 

 : اطالعات گردآوری ابزار 3-3

 ايران آمار مركز از هاداده خريد  

 :نمونه گیری،حجم نمونه آماری،روش جامعه 3-31

 3133 تا 3178 های سال طي ايران روستايي و شهری خانوار 

 

 ساختار تحقیق 3-33

باشد ابتدا در بخش اول با عنوان مباني نظری تحقیق به منظور فصل دوم شامل دو بخش مي

ها، علل و آثار آن پرداخته شده است. در رسیدن به درک مناسبي از موضوع هدفمندی يارانه

ای از چند تحقیق انجام شده در ايران و بخش بعدی با عنوان مطالعات تجربي به بیان خالصه

رها پرداخته شده است. در فصل سوم روش شناسي مورد استفاده در اين تحقیق را در ساير كشو

های ها و دادهبطور مختصر بیان نموديم. در فصل چهارم پس از تشريح الگو، معرفي شاخص
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استفاده شده در تخمین الگو، نتايج حاصل از تخمین و تحلیل اين نتايج بیان خواهد شد. در 

 شود.ها پرداخته ميبه ذكر نتیجه گیری، پیشنهادات و توصیهپايان در فصل پنجم نیز 

 

 نتیجه گیری 3-32

هايي كه بدنبال پاسخ در اين فصل از تحقیق رئوس كلي مطلب را عنوان نموديم، اهداف و سوال

به آنها هستیم را مطرح نموديم و همچنین سعي نموديم ضرورت انجام اين تحقیق را آشکار 

.نمائیمتحقیق مختصری از مباني نظری موضوع را مطرح مينمائیم. در ادامه همراستا با اهداف 
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 ادبیات موضوع 2-3

 مقدمه

يارانه ها برای ايجاد درآمد و تعديل در توزيع آن كاهش آثار ناشي از فشار بازار بر مصرف 

ئه مي شوند.هدف از از تولیدكننده اراكنندگان و همچنین كاهش هزينه های تولید وحمايت 

ايجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزيع  ثبات قیمت ها، ها تخصیص بهینه منابع،پرداخت يارانه

راستای  های حمايتي دولت درسیاست ءبنابراين يارانه جز. باشد تواندمجدد درآمدها مي

سبب ايجاد عدم تعادل میان زيرا عوامل متعددی  باشد.اقتصادی مي تصحیح و هدايت امور

  گردند.مصرف و تجارت مي توزيع، های مختلف تولید،بخش

 فقر كاهش و اجتماعي رفاه های شاخص به توجه دولت رفاه تفکر شدن مطرح با 3351 دهه در

قبول نداشتند، چرا كه  اقتصاددانان را نقش اين. ها گسترش يافتاين زمینه در دولتها دخالت

-شکل با 3381 دهه دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پي داشت. ازهرگونه دخالت 

 به مبتال مسائل با مواجهه برای كه شد ايجاد آگاهي اين  توسعه، در انسان محوريت تفکر گیری

  فیزيکي، سرمايه اندازه به حداقل و نیست كافي فیزيکي  سرمايه  كشورها نیافتگي توسعه

 .دارند ضرورت هم انساني سرمايه گیری شکل و اجتماعي های سیاست و مسايل

 در دستور...و ای يارانه های سیاست رفاه، هایدولت قالب در اجتماعي هایحمايت بنابراين 

 گرفت، قرار غفلت مورد ها يارانه پرداخت زمینه در آنچه. گرفت قرار كشورها توسعه های برنامه

 و جهاني ركود و ها بدهي بحران دنبال به 3371 دهه بود. در سیاستها اين صحیح هدفگیری

 تاكید آفريقا، صحرای و آسیا جنوب التین، امريکای آسیا، شرق كشورهای تجربه تقابل

 تغییر بازار نیروهای بیشتر نقش پذيرفتن و اقتصاد مديريت بهبود سمت به توسعه راهبردهای

 ها يارانه برنامه تغییر در اجرای  به نسبت كشورها اكثر جديد رويکرد اين چارچوب در كه كرد

 .كردند اقدام

 جهت به عمومي يارانه بودن پرهزينه برنامه،  اجرایتغییر در   جهت كشورها اين عمده دلیل

 بازارهای در خدمات و كاالها قیمت افزايش و جمعیت افزايش به توجه با. بود آن بودن فراگیر

 و دولتي توزيع نظام ناكارآيي اين بر عالوه. بود يافته توجهي قابل افزايش دولت مالي بار جهاني

 بوده اصالحات انجام ديگر داليل از كنندگان تولید بر محصوالت قیمت كنترل منفي اثرات

 .است

 متناسب كشورها اين از يک هر كه دهد مي نشان منتخب كشورهای در شده انجام های بررسي

 غالب. اندمند شدهبهره مختلف های شیوه از تركیبي يا و خاص شیوه از خود ويژه شرايط با

 خانوارها درآمد گونه بدين. اند داده انجام وسع آزمون براساس را فقیر خانوارهای انتخاب كشورها
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 از توان مي جمله آن از كه گیردمي قرار استفاده مورد مستحقین انتخاب برای شاخصي عنوان به

 3.برد نام اردن و برزيل هندوستان، امريکا،

 

 تاریخچه یارانه در ایران 2-2

گیری حمايتي دولت در بخش كشاورزی در ايران به دوره صفويه مربوط مي نخستین جهت

. ايران اولین نظام سهمیه بندی همراه با يارانه را در زمان جنگ جهاني تجربه نموده است شود.

كه اين يارانه ها برای گوشت و مي رسد  41سابقه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني آن به دهه 

نرخ  و باال رفتنشد اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزايش درآمد نفت يگندم پرداخت م

دولت اقدام به تاسیس و تشکیل 3151تا قبل از انقالب در مردادماه ها اندک بود.تورم اين يارانه

ان حمايت از تولیدكنندگان سازم 3156بنام حمايت از مصرف كننده نمود و در سال  صندوقي

بعد از  كنندگان تاسیس شد كه تمام وظايف صندوق به اين سازمان محول شد.و مصرف

 ه وجود آمد.بمول يارانه پیروزی انقالب تغییراتي در تشکیالت اجرائي و نحوه توزيع كاالهای مش

، استمرار و فزاينده  سیاست تثبیت اقتصادی دنبال مي شد كه فراگیری 3167قبل از  در دوران

بودن از ويژگي سیاستهای حمايت در اين دوران بود و در واقع همه بنوعي يارانه دريافت مي 

 2.شد و در حد سقف معیني متوقف نبودای پرداخت يارانه قطع نميدر هیچ مرحله كردند،

  

 آثار اقتصادی یارانه 2-1

اقتصادی هستند كه دولت به وسیله آنها دربازار از ديدگاه نظری يارانه و مالیات دو ابزار مهم 

 اقتصاد را تحت تاثیر قرارمي دهد. های نسبي،قیمت دريارانه و مالیات با تغییر. دخالت مي كنند

تحت تاثیر رشد اقتصادی را  مانع تخصیص  بهینه منابع مي شود.و يارانه با تحريف قیمت ها،

بر اقتصاد ملي  های اجتماعي،دجه و افزايش هزينهازسوی ديگر با ايجاد كسری بو ،دهدقرار مي

 ها كنندگان از اين يارانهكشورها ظاهرا مصرف اگرچه در برخي .آثار جدی بر جای مي گذارد

در اما  چون قیمتهای پايین تری برای كاالهای يارانه ای پرداخت مي كنند، شوند،مند ميبهره

 شد. دبه طور غیر مستقیم متضرر خواهناكثر موارد 

به عالوه هر اندازه كه شفافیت در اقتصاد گسترش يابد و مداخله دولت در نظام قیمت ها كمتر 

های گذاری به بخشيابد به عبارت ديگر سرمايهانحراف از سرمايه گذاری مولد كاهش مي ،شود

در  سوق پیدا مي كند. دارای مزيت كه قابلیت رقابت در بازارهای داخلي و خارجي دارند،

 
1
 (1831وزارت رفاه و تامین اجتماعی،معاونت هدفمندی یارانه ها) 

2
 (1811تقوی،مهدی) 
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سرمايه  كند،ها را كنترل و برای بخشي از كاالها يارانه پرداخت ميشرايطي كه دولت قیمت

بر اين اساس و به دلیل اخالل  شود.های مشمول مالیات مي تواند دچار انحراف ر بخشگذاری د

كه اقتصاددانان توسعه  پرداخت  پرداخت يارانه در نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع

-پذير ميتوجیه ها،را تنها برای جبران آثار نامناسب راهبردهای توسعه و توزيع دارايييارانه 

-توزيع دارائي وری،ايجاد اشتغال، رشد بهره دركشورهايي كه راهبردهای توسعه به دنبال .ددانن

به پرداخت يارانه نیازی  های روستايي و بهبود بازاريابي است،گذاری در زير ساختسرمايه ها،

 پرداخت يارانه با تاثیر بر نظام قیمت ها بر ترجیحات مصرف كننده نیز اثر گذاشته است، نیست.

موجب افزايش واردات  اين  ،از اين رو در مورد كاالهای كه تولید داخل جوابگوی تقاضا نباشد

ای را قیمت واقعي كاالی يارانه از سوی ديگر به دلیل اينکه مصرف كننده،شود. اقالم مي

ها را همین امر افزايش يارانه .كند مصرف بهینه آن را نیز رعايت نخواهد كردداخت نميپر

 بدنبال دارد كه خود يکي از عوامل اصلي كسری بودجه به شمار مي رود.

 

 اثر فقرزدایی یارانه ها 2-4

ها، دف آنپردازند كه ههايي ميها و برنامهها برای مبارزه با فقر، به اجرای طرحبسیاری از كشور

ها پرداخت ترين اين طرحهاست. متداولدرآمد و افزايش قدرت خريد آنحمايت از اقشار كم

ی يارانه در دو بخش تولید و مصرف است. اين كار در بخش مصرف در راستای ايجاد امکان تهیه

های ضروری و در بخش تولید به ها و خدمات ارزان قیمت و كمک به ثبات قیمت كاالكاال

ها تالش گیرد. دولتپذيری انجام مينظور افزايش سطح اشتغال، رشد تولید و افزايش رقابتم

درآمد های مختلف، بیشترين منافع را عايد اقشار كمی كاالكنند با تنظیم صحیح نرخ يارانهمي

 های پايین درآمدی نموده و به اين ترتیب رفاه اجتماعي را باال ببرند.و دهک

 

 طبقه بندی یارانه   2-5

تنوع و پیچیدگي محاسبات و كاربردهای گوناگون يارانه ها وهمچنین تاثیرات و نتايج گوناگوني 

بندی و تفکیک آن را بیشتر نمايان ضرورت طبقه كه روش پرداخت يارانه مي تواند داشته باشد،

 از تنوع بیشتریتوانند مي هايارانه به نسبت گستردگي وظايف دولت در اقتصاد، مي كند.

آن مي تواند برخوردار باشند همچنین با توجه به گستردگي موارد پرداخت و منابع و مصارف  

 های متعددی داشته باشد مثال:طبقه بندی
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 سیاسي، يارانه اقتصادی اجتماعي،بندی كرد)توان بر حسب مورد و هدف طبقهرانه را ميياالف: 

 (.توسعه ای

 باشد.مي يارانه بر اساس حسابهای ملي شامل :يارانه مستقیم  يارانه غیر مستقیم ب:

 كااليي، نقدی.يارانه  ج:

 يارانه بر اساس انعکاس هزينه های آن در حسابهای ملي شامل يارانه پنهان و يارانه آشکارد: 

واردكننده... تقسیم ورد پرداخت به تولید كننده، مصرف كننده، صادر كننده، يارانه بر اساس مه: 

 شود.مي

 

 هدفمندی یارانه ها  2-6

های حمايتي دولتي در جهت از بین بردن فقر و يا كاهش آن مباحث مربوط در میان سیاست

های حمايتي آيد. هدفمندی سیاستها به حساب ميترينبه هدفمندی همواره يکي از پیچیده

كند، در مصرف اين احتیاج دارند جاری ميمنابع مالي را به سمت اقشاری كه به واقع به آن 

 دهد. های حمايتي را افزايش ميآورد و كارايي سیاستمنابع صرفه جويي به عمل مي

ها به هدف مورد نظر.يعني تالش در جهت هدفمندی روشي است برای باال بردن اصابت كمک

رايي يعني حداكثر كسب اطمینان از اينکه گروه هدف در اولويت قرار گیرد و از ديدگاه كا

ساختن تاثیر و كاهش اتالف منابع محدود. از اين رو هدفمند كردن يارانه با هدف افزايش سطح 

های ها ، از جمله مباحث در زمینه اجرای سیاستپذير از حمايتهای آسیببرخورداری گروه

عرصه   حمايتي و افزايش كارايي نظام حمايت اجتماعي است. در واقع رويکرد هدفمندی در

پذير هدفي است كه از يک طرف همه های تامین اجتماعي و حمايت از اقشار آسیبسیاست

ها قرار گیرند و از طرف ديگر افراد غیر پذير تحت پوشش اين حمايتهای نیازمند و آسیبگروه

 ها برخوردار نباشند . های حمايتي نیستند از اين حمايتپذير كه جزء گروه هدف سیاستآسیب

معیار هدفمندی در واقع ابزاری برای حمايت است چرا كه آنها به طور مشخص برای دسترسي 

ها را ها به افراد غیر فقیر كارايي آنبه گروه هدف طراحي شده است و نشت منابع مالي اين نظام

دهد. چنانچه نظام حمايتي قابلیت چنین امری را نداشته باشد كارآمد نخواهد بود. به كاهش مي

های حمايتي به ها جزء جدايي ناپذير عموم نظامين خاطر است كه امروزه هدفمند كردن يارانها

آيد، كما اينکه در ايران نیز اين معیار در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی حساب مي

 اجتماعي و فرهنگي مورد تاكید قرار گرفته است.
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دهد كه موفقیت برنامه دی نشان ميكشورهای مختلف در اجرای برنامه هدفمنتجربه 

هدفمندی منوط به برنامه ريزی دقیق، مديريت كارا و نظارت پیوسته است. در يک برنامه 

هدفمندی موفق، سیستم مشخصي برای اخذ بازخورد، ارتقای سطح اجرا، كاهش خطای نوع 

. كه 3دارداول و خطای نوع دوم وجود دارد. سیستم استاندارد هدفمندی هفت مرحله اساسي 

 عبارت اند از:

 ها بر كل جمعیت ها و تحلیل اثر آنارزيابي: سنجش میزان و وسعت نیاز به يارانه

شناسايي: تشخیص گروه جمعیتي كه از ريسک كاهش رفاه باالتری برخوردارند به منظور لحاظ  

 های يارانه ای.شدن در برنامه

 گیرند و میزان منابع.تاثیر قرار ميهای جمعیتي كه تحت اولويت بندی: مطابق با گروه

 برنامه ريزی: ريز شدن در روش كار.

های متداول نقدی، كااليي، كاالبرگي و های هدفمند به وسیله يکي از شیوهاجرا: اعطای يارانه

 قیمتي.

های آسیب پذير از پیش مشخص نظارت: سنجش كارايي برنامه هدفمندی دردستیابي به گروه

ماگرهای صحیح و تصمیم سازی بر اين اساس درجهت ارتقاء سطح كارايي شده و به وسیله ن

 طرح.

 ارزشیابي: سنجش اثر برنامه بر جمعیت مورد هدف. 

 

 

 

 

 

 

 
1

 (1831خسروری نژاد،علی اکبر)
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 هاهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنروش  2-7

های های اجرا و بسته به اين كه تا چه حد به سامانههدفمندی بر اساس روش اجرا، هزينه

اند از: فردی يا شود كه عبارتاطالعاتي فردی و خانواری وابسته باشد، به هفت روش تقسیم مي

 . 3خانواری، اجتماعي، اداری، بازاری يا قیمتي، جغرافیايي، جمعیتي و خوداظهاری

 هدفمندی انفرادی یا خانواری 2-7-3

های تركیبي هدفمندی از شیوهها يا افراد در اين روش دقیق بوده و با استفاده شناسايي خانوار

های آنها هائي شناسايي و نیازهای هدف از طريق شاخصپذيرد. در اين روش گروهصورت مي

شود. اطالع از ويژگي های سني، تحصیلي، جمعیتي، سکونتي، جغرافیايي، و نوع سنجیده مي

سايي در اين ترين نیازهای مرحله شنامیزان مصرف كاالهای با دوام مصرفي ا زجمله عمده

روند.مزايای متعددی برای هدفمندی به اين شیوه وجود دارد از سیستم هدفمندی به شمار مي

جمله دقت باالی هدفمندی، فراهم آمدن زمینه بازبیني استانداردهای زندگي افراد جامعه، 

های كاهش سطح عدم پوشش و فراهم آمدن قابلیت دخالت سريع به منظور رفع نابساماني

ترين زمان اشاره كرد. اين شیوه هدفمندی با های اقتصادی يا طبیعي در كوتاهاز تکانهناشي 

معايبي نیز روبرو است از جمله باال بودن هزينه شناسائي و به روز نگهداری اطالعات مربوط به 

 باشد. افراد مي

 

 هدفمندی اجتماعی 2-7-2

های جامعه تاكید دارد و بر اين اين شیوه بر ساختار تصمیم گیری در سطح هر يک از گروه

های شود.شاخصاساس كاالها و خدمات مورد نیاز میان طبقات مختلف جامعه توزيع مي

روند بیشتر از متغیرهای اجتماعي تشکیل شده اند تا شناسايي كه در اين روش به كار مي

معه هدف را اقتصادی. درشرايطي عملکردی مطلوب خواهد داشت كه بتواند تعريفي دقیق از جا

ارائه دهد. اين روش هدفمندی مناسب كشورهايي است كه فاصله افراد فقیر و كمتر فقیر اندک 

ای از جامعه مستحق تشخیص داده شده و براين اساس دستیابي به بوده و لذا بخش عمده

های اين روش آن است كه در اين سیستم منافع اجماع  كار دشواری نباشد. ازجمله مزيت

های آن گروه يابد كه خود در بطن مشکالت و چالشهای اجتماعي تخصیص ميكمک حاصل از

های اجتماعي قرار دارند و بهترين مرجع برای تعريف معیارها اهداف سیستم حمايتي و گروه

 هدف هستند.

 
1

(1831خسروی نژاد، علی اکبر )-  
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عالوه بر اين معیارهای هدفمندی به كار گرفته شده با شرايط محلي سازگار بوده و به سادگي 

باشند كه اين مهم به ارتقای كارايي اجتماعي قابل درک وفهم مي افراد ان گروه به وسیله

كند. اما در كنار اين مزايا اين روش معايبي نیز به همراه دارد از سیستم هدفمندی كمک مي

های هدفمندی، شناسايي و خروج خاص خود های اجتماعي ا زمعیارآنجا كه هريک از گروه

ج حاصل از هدفمندی در جوامع مختلف متفاوت بوده و مديريت  برنامه و كند نتاياستفاده مي

اداره اين سیستم به وسیله تصمیم گیرندگان مركزی دشوار است. اختالف در هنجارهای 

فرهنگي، استاندارد زندگي، وسايل معاش و منابع آن، ساختار قومي و نژادی، كارايي قدرت 

تواند به ناهماهنگي در تخصیص منابع ف ميهای اجتماعي مختلسیاسي محلي در گروه

بیانجامد. بر اين اساس مرحله شناسايي در اين سیستم هدفمندی بیش از همه نیازمند اطالع از 

مقدار تمايزات بین گروهي و درون گروهي طبقات مختلف اجتماعي به لحاظ مختصات 

 اقتصادی است. 

 هدفمندی بازاری 2-7-3

افراد برای دريافت يارانه براساس انتخاب خود آنها در خريد و در اين روش معیار استحقاق 

های شناسايي از وزن كمتری دراين شود و شاخصفروش كاالها و خدمات در بازار مشخص مي

روش هدفمندی برخوردارند. مبنای اين روش الگوی عرضه و تقاضا است.تغییرات رفتاری از 

شود.در اين رتر به اهداف اين سیستم شناخته ميعوامل اصلي در دستیابي هر چه كاراتر و موث

ای عرضه شود. اينکه های يارانهروش به جای فقرا، كاالها و خدمات مورد نیاز آنها  يا با قیمت

های فقیر، يارانه كااليي يا نقدی ارائه شود به نحو موثری تحت تاثیر سطح برای حمايت از خانوار

 يزی شده است. ريکپارچگي  بازار در ناحیه برنامه

از جمله مزيت های اين روش آن است كه اجرای هدفمندی بازاری ساده بوده، میزان فساد در 

های شناسايي و كنترل( ندارد. اين سیستم كاهش يافته و نیاز به مخارج ادرای چنداني)هزينه

و عوامل رسد كه بدون آگاهي از ويژگي بازار معايبي نیز بر اين سیستم مرتب است، به نظر مي

های قیمتي و درآمدی برای كاال، اعمال تعیین كننده مقادير عرضه و تقاضا در بازار و كشش

ای از هدفمندی چندان موثر نباشد.زماني كه تفاوت در ترجیحات بازاری در بین چنین شیوه

درآمد به های كمهای مختلف جمعیتي اندک باشد، اثر سیاست هدفمندی بازاری بر گروهگروه

ای از منافع حاصل از برنامه هدفمندی به بي مشخص نشده و ممکن است مقادير قابل توجهخو

سمت افرادی جاری شود كه به طور نسبي نیاز كمتری به آن داشته باشند. از آنجا كه ساز و 

كار شناسايي و كنترل پويا در سیستم هدفمندی يارانه به شیوه بازاری وجود ندارد، احتمال 

نیاز جاری شود. مرحله شناسايي در ای از منافع به سمت افراد بيقابل توجهدارد كه حجم 
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های فقیر و ترجیحات های مصرفي خانوارسیستم بازاری بیش از همه نیازمند اطالع از ويژگي

 های مختلف جمعیتي است.بازاری گروه

 هدفمندی جغرافیایی  2-7-4

شود كه مبتني بر اطالعات فردی، خانواری، های شناسايي استفاده ميدر اين روش از شاخص

-منطقه ای و جغرافیايي و براساس ارزيابي فقر، عدم امنیت غذايي و سطح آسیب پذيری، نقشه

دهند. در اين روش از منابع مختلف ای از فقر جغرافیايي را در اختیار سیاست گذار قرار مي

ان مثال نرخ باسوادی كل جمعیت، نرخ شود به عنوبرداری مياطالعاتي و نماگرهای مربوط بهره

با سوادی زنان، نرخ بیکاری، سطح درآمد، رونق يا ركود بخش كشاورزی، نرخ رشد جمعیت و 

شود. در خصوص  نقاط قوت اين روش مي توان گفت از آنجا كه شیوع سوء تغذيه استفاده مي

های سرشماری ز دادهای بر اساس آمار فعلي )اعم اهدفمندی به شیوه جغرافیايي يا منطقه

های نمونه گیری شده پیمايشي( های مختلف اقتصادی اجتماعي و دادههای سالیانه بخشداده

ای مي تواند به روز رساني گیرد در طول زمان و بدون هیچ گونه وقفهمورد نظر قرار مي

ودی از تواند به وسیله تعداد معدشود.هزينه اداری اين شیوه از هدفمندی پايین است و مي

های فقر كه كارشناسان محلي و مركزی صورت گیرد. عالوه بر اين منابع اطالعاتي مانند نقشه

آيند مي توانند فرايندهای برنامه ريزی مركزی را به واسطه هدفمندی جغرافیايي به دست مي

 حمايت كنند. 

اين معیار در  در كنار اين نقاط قوت هدفمندی جغرافیايي نقاط ضعفي نیز دارد، استفاده از

تشخیص گروه هدف مستلزم اين است كه اختالف سطح معیشتي بین مناطق قابل توجه باشد 

تواند منجر به مهاجرت از معايب ديگر اين است كه استفاده از چنین معیاری در هدفمندی مي

های غیر هدف به مناطق هدف باشد و تراكم در آن مناطق با افزايش هزينه زندگي اثرات گروه

های قابل اتکاء در سطح محلي و بخشي امر دشواری است، اين يارانه را از بین ببرد. كسب داده

-های شیوهمشکل به ويژه در كشورهای  در حال توسعه  وخیم تر است. عالوه بر اين محدوديت

های نمونه گیری در اين كشورها نتايج قابل اتکايي را از تخمین نماگرهای هدفمندی به دست 

 هد.دنمي

 هدفمندی جمعیتی 2-7-5

شود. ايده اين روش بر اساس سن يا جنس، يکي از اشکال رايج هدفمندی بر شمرده مي

هايي از جمعیت جامعه بر مبنای معیارهای هدفمندی جمعیتي بسیار ساده است انتخاب گروه

 كمک به  روشن و قابل مشاهده مانند سالمندان، كودكان و زنان سرپرست خانوار، و ارائه نوعي
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های شناسايي در اين روش هدفمندی بیشتر جمعیتي هستند. در اجرای ها. شاخصآن

های مد نظر در هدفمندی جمعیتي ممکن است هدفمندی جمعیتي بايد درنظر داشت كه معیار

های عملیاتي و اجرايي مورد نیاز آن به شامل تعداد زيادی از افراد شود و بنابراين بايد ظرفیت

-ها به نحو مطلوبي صورت ميبیني و تجهیز شوند تا تضمین شود كه پرداختخوبي پیش

گیرد.مرحله شناسايي در اين سیستم هدفمندی بیش از همه نیازمند اطالع از تمايزات سني يا 

های هدفمندی جنسي جمعیت مورد هدف است هر چند كه در صورت تلفیق با ساير سیستم

 خواهد بود.تری نیازمند سامانه اطالعاتي غني

 هدفمندی خوداظهاری 2-7-6

در اين روش مهمترين عامل برای شناسايي افراد مستحق و تخصیص منابع، تصمیم افراد يا 

شود كه باشد. ساز و كار خود اظهاری زماني به كار گرفته ميها برای دريافت  يارانه ميخانوار

وجود داشته و برنامه حمايتي با  ای از افراد جامعهمنابع كافي برای تخصیص میان بخش عمده

های ديگری جهت صحت ارزيابي خوداظهاری وجود كمبود منابع روبرو نباشد و همچنین معیار

اند داشته باشد .سه عامل كه در تصمیم خانوارها يا افراد برای دريافت كمک تاثیر گذارند عبارت

ت كاالها و خدماتي كه در های مشاركت در برنامه يا دريافت كمک،كمیت و كیفیاز: هزينه

آورند،منزلت اجتماعي شركت در برنامه حمايتي.يکي از صورت شركت در برنامه به دست مي

عوامل موفقیت اين روش اين است كه تعريف روشني از جمعیت مورد هدف در مراحل ابتدای 

 برنامه هدفمندی ارائه شود.

ح اطالعات كاملي از شرايط  بازارها پذيرد كه مجريان طرخوداظهاری كارآمد زماني صورت مي

های مختلف های درآمدی و مصرفي گروههای خاص و الگوبا توجه به عرضه و قیمت كاال

ها براساس الگوهای رفتاری و جمعیتي داشته باشند. عامل كلیدی در اينجا اين است كه خانوار

اختالف درنوع كاال، كیفیت و ای كه بندی شوند به گونههای مختلفي تقسیمترجیحات به گروه

ها شود.طراحي هزينه ان منجر به خوداظهاری جمعیت مورد هدف و كنار گذاردن ديگر جمعیت

های بودجه خانوار ها نیازمند آزمون دادهبندی كیفیت كاالسیستم خوداظهاری بر اساس درجه

های مصرف در وهای اساسي در الگتوان تفاوتبه منظور تشخیص اين مطلب است كه آيا مي

 های مختلف درآمدی پیدا كرد يا خیر.بین گروه

عالوه بر اين يکي از عوامل اصلي در موفقیت برنامه هدفمندی به شیوه خوداظهاری اين است  

ای مورد قبول جمعیت هدف قرار گیرد چرا كه در غیر اين صورت، میزان كه كاالی يارانه

ای های غیر يارانهافت و جمعیت مورد نظر تنها از كاالای كاهش خواهد يی يارانهمصرف از كاال

ای خواهد استفاده خواهد كرد كه اين مهم منجر به پايین آمدن كارايي سیستم يارانه

هايي كه به های قیمتي،به ويژه در زمینه كاالشد.معموال اين شیوه هدفمندی از طريق يارانه
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هش اعتبار اجتماعي همراه است، مورد استفاده ها با كاشوند و مصرف آنوسیله فقرا مصرف مي

های ديگر چندان مقدور گیرد.هدفمندی به شیوه خدواظهاری در مواردی كه روشقرار مي

های اقتصادی و در های اجرايي ضعیف است، درموقع بحراننیستند به ويژه زماني كه ظرفیت

 رسد. به نظر مي جايي كه نوسان درآمدها زياد بوده و الگوی منظمي ندارد مفید

هدفمندی به شیوه خوداظهاری نیز نسبت به ديگر انواع هدفمندی دارای مزايا و معايبي است. 

ازآنجا كه نیازی به شناسايي وجود ندارد تدوين و محاسبه نماگرهای مختلف در اين زمینه كنار 

كه هیچ گونه های اداری هدفمندی به شدت پايین خواهد آمد.  از انجا گذاشته شده و هزينه

ای وجود ندارد اين سیستم معموال از درجه های مختلف به منابع يارانهمانعي در دستیابي گروه

ای برخوردار است. دركنار اين نقاط قوت، هدفمندی به شیوه خوداظهاری پوشش قابل توجه

 توان تشخیص داد كه چه فرد، خانوار يانقاط ضعفي نیز دارد. دراين سیستم به سختي مي

های نیازمند و ها تا چه حد برای گروهاند و يارانهها استفاده كردهگروهي از مزايای يارانه

 اند.مستحق دريافت يارانه موثر واقع شده

همچنین فقرا به ويژه دراثر موانع جغرافیايي و زندگي در نواحي دور افتاده، امکان دسترسي  

مطلوب به طرح خود اظهاری را ندارند و عالوه بر اين زماني كه به موانعي چون كیفیت پايین يا 

شود، ای نميای توجههزينه فرصت باالی دسترسي به منافع حاصل از شركت در سیستم يارانه

-های يارانهيابد. اين نکته نیز قابل ذكر است كه هزينهرايي هدفمندی به اين شیوه كاهش ميكا

ای و به عبارتي مخارج دولت ممکن است به واسطه اتخاذ ساز و كار خوداظهاری و پرداخت 

ای در های يارانهجامع به واسطه كم شدن كارائي سیستم يا تورم )افزايش مداوم قیمت كاال

 ای افزايش يابد. به میزان قابل توجه طول زمان(

های های درآمدی و مصرفي گروهترين نیاز مرحله شناسايي در اين سیستم، اطالع از الگوعمده

های مختلف جمعیتي است. های قیمتي تقاضا برای گروهمختلف و به عبارت ديگر كشش

ر سنجش دامنه و های اساسي درالگوی مصرفي طبقات مختلف درآمدی دآشنايي با تفاوت

 منزلت اجتماعي مشاركت در برنامه موثر است.      
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 3تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی 2-8

 هستانل 2-8-3

هدفمندسازی يارانه انرژی در لهستان بخشي از برنامه اصالحات اقتصادی پس از فروپاشي نظام 

بر  بود.ی بلوک شرق كشورهاترين برنامه در گروه  داد كه موفق سوسیالیستي را تشکیل مي

اساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوک درماني قطع شد. انضباط مالي دولت 

با  تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزايش يافت.

 سازی به همراه و برنامه خصوصي تضعیف شدالمللي پول، پول ملي  حمايت صندوق بین

ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجي به منظور تسهیل صادرات و جذب  آزادسازی قیمت

 گذاری خارجي اصالح شد. سرمايه

درصدی تولیدات صنعتي و رشد  24آثار كوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش 

رصد رسیده د  2111به  3373درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال  8/35

درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اولیه رفع   15به  3332بود در سال 

هزار فرصت شغلي توسط اين   511و اين بخش به موتور محرک اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 

 نرخ بیکاری كشور كاهش قابل توجهي يافت. 3332بخش در سال 

 بلغارستان 2-8-2

درآمد و  قبل از ايجاد اصالحات اقتصادی برای حمايت از خانوارهای كم كشور بلغارستان

های آزاد سازی اقتصادی،  كرد. با شروع برنامه تولیدكنندگان از بخش انرژی به شدت حمايت مي

ها در اين بخش كاهش  های عمومي و افزايش سرمايه گذاری، حمايت به منظور كاهش بدهي

های انرژی هستند.  كنندگان منافع حاصل از يارانهتفادهيافت و اكنون خانوارها تنها اس

شود، در  كنندگان غیرخانواری تامین مي های برق مصرفي خانوارها از مصرف های يارانه هزينه

صورتي كه يارانه خدمات گرمايي ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد 

ت برای همه خانوارها وجود دارد و های گاز طبیعي مصرفي خانوارها نیز تنها يک قیم قیمت

گردد. اما شايان توجه است كه خانوارهايي كه به گاز  يارانه آن نیز از ساير مشتريان تامین مي

طبیعي دسترسي دارند، تعدادشان اندک است. علت اين امر اخالل در قیمت برق و محدوديت 

 باشد.  توسعه سیستم گاز در بلغارستان مي

اصالح انرژی از جمله تعديل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط  های مهمي در پیشرفت

كمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد كه در دوره  2112سال 

 
1
 (1831ها)وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت هدفمند نمودن یارانه 
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قیمت برق مصرفي خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدين منظور قرار  2114-2112

دهد تا  درصد در اين سه سال افزايش  31و  35، 21شد اين كمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 

قیمت برق مصرفي خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمايت از  2114در سال 

فقرا در اثر تعديل قیمت ها، دولت اين فرايند اصالح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزايش 

گذاری كه به موجب آن تعرفه  یستم دوگانه قیمتيارانه انرژی در زمستان و دوم، ايجاد س

ادامه يابد و تعرفه بیشتر برای سطوح  2115ای برای يک سطح معیني از مصرف تا سال  يارانه

های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از  فرآيند اصالح يارانه رود. باالتر مصرف بکار 

 8/1درصد به  5/2داخلي روند كاهشي داشته و از ها از تولید ناخالص  سهم يارانه 3337سال 

ها از تولید ناخالص  سهم يارانه 2112و  2113های  رسیده است. در سال 2111درصد در سال 

 3درصد كاهش يافته است. 4/1داخلي به 

 اندونزی 2-8-1

آمد و درهای نفتي برای حمايت از اقشار كم دولت اندونزی از اختصاص يارانه مستقیم به فرآورده

های نفتي در اندونزی كمترين قیمت را در  كند. در نتیجه فرآورده خانوارهای فقیر استفاده مي

درصد بودجه دولت را  31ها بیش از  مقايسه با كشورهای آسیای جنوب شرقي دارد. اين يارانه

به خود اختصاص داده و سبب زيانهای اقتصادی، زيست محیطي و اجتماعي شده است. دولت 

های  های نفتي، باعث افزايش درآمدهای ارزی و كاهش آسیب رداخت يارانه به فرآوردهدر پ

هزينه خالص اقتصادی پرداخت يارانه به نفت سفید،  2112در سال  شود. زيست محیطي مي

میلیارد دالر رسیده  4گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتي، بنزين و نفت كوره سنگین تقريباً به 

میلیارد دالر صرف  16دولت اندونزی  2111-2115های  ه ريزی سالبود. بر اساس برنام

های نفتي كرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب كاهش صادرات  يارانه

 میلیارد دالر بوده است. 36

مدت اين است كه تبديل به يک صادركننده پايدار نفت گردد.  هدف اصلي اندونزی در دراز

های نفتي سعي در كاهش كسری بودجه و مهار روند افزايشي  ش يارانه فرآوردهدولت با كاه

های نفتي را به اين شرط كه به خانوارهای  مصرف داخلي انرژی دارد. دولت نیاز به كاهش يارانه

داند. هدف از انجام اين طرح پرداخت يارانه به  فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری مي

های نفت را صرف كاهش  وه بر اين دولت بايد حداقل بخشي از هزينه يارانهقشر فقیر است. عال

های  فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومي، ارتقا خدمات بهداشتي و ديگر برنامه

توسعه اجتماعي كند. افزايش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمايت غیرمستقیم از 

 های مستقیم به افراد فقیر بايد به طور پرداخت های نفتي باشد. انهها از جمله يار طريق يارانه

 
1
 (1831زورار،پرمه) 
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گذاری  واضح در بودجه ملي مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت 

ها قیمت نفت سفید برای  های نفتي موافقت كنند. با اجرای اين برنامه دوگانه برای فرآورده

يابد. همچنین  هت حمل و نقل عمومي، افزايش نميگروههای كم درآمد و بنزين و گازوئیل ج

های بنزين و نفت  بندی پیشنهاد كرده است كه به موجب آن كوپن دولت يک سیستم سهمیه

سفید بايد به افراد واجد شرايط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن كوپن اين حق را 

نه ای خريداری كنند، البته شايد اين دهد كه نفت سفید و بنزين را به قیمت يارا به افراد مي

های مديريت اين برنامه، با توجه به اينکه  پیشنهاد در عمل به خوبي كاربرد نداشته باشد. هزينه

سازد، بسیار زياد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ  سازمانهای زيادی را درگیر مي

تواند مشکل  پن ها، بدون شک ميهای جعلي، توزيع آنها میان افراد و فروش مجدد كو كوپن

 3بزرگ و مهمي ايجاد كند.

 

 2تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی 2-3

 مصر 2-3-3

برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر 

تر  های پايین قیمتبندی سختگیرانه كاالها با تضمین قابلیت دسترسي به آنها در سطح  سهمیه

های عمومي شامل روغن، شکر،  يارانه 3343كنندگان تأكید داشت. در سال  برای تمامي مصرف

ای افزايش يافت و در سال  چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست كاالهای يارانه

يي كه دارای ای از طريق سهمیه ماهانه به خانوارها قلم كاال رسید. كاالهای يارانه 37به  3371

 داد. پوشش قرار مي  شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت بودند توزيع مي  های سهمیه كارت

اندک بوده است.   3361و  3351های  برنامه يارانه در طول دهه  علیرغم پوشش همگاني، هزينه

اين روند با های مالي  يارانه به میزان قابل توجهي افزايش يافت.  هزينه 3381اما در طول دهه 

تر گرديد. روند فزاينده  رشد سريع جمعیت تشديد شده و با كاهش ارزش پول ملي وخیم

ها به كل  نسبت اين هزينه 3371تداوم يافت و در سال  81های مالي يارانه تا آخر دهه  هزينه

 مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد اين روند آهنگ كاهشي به خود گرفته است.

های  های كالن اقتصادی و تشديد بدهي ها، ايجاد عدم تعادل های مالي يارانه گیری هزينه با اوج

ها  المللي پول به اصالح نظام يارانه كشور مصر با حمايت صندوق بین 3388خارجي در سال 

ر رغم تدابی ای شروع شد. ولي علي اقدام كرد. اين اقدام با افزايش يکباره قیمت كاالهای يارانه

 
1
 (1831زورار پرمه) 

2
 (1831وزارت رفاه وتامین اجتماعی،معاونت هدفمند نمودن یارانه ها) 
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شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. لذا اين كشور به ناچار به اصالح  انديشیده

 به شرح اقدامات زير روی آورد: 3371تدريجي نظام يارانه در طول دهه 

ها تنها برای برخي خانوارهای كامالً ای كاهش يافت و اين كارت های سهمیه تعداد كارت -3

 مستحق اختصاص يافتند.

 قلم كاهش يافت. 4قلم به  37ای از  تعداد كاالهای يارانه -2

 ای افزايش يافت. كاالهای يارانه  قیمت -1

درصدكاهش  76سهم جمعیت تحت پوشش به  3332ها در سال در راستای اعمال اين سیاست

ضع يارانه ای را از طريق و های يارانه يافت و اين روند نزولي بعدها نیز تداوم يافت. دولت، برنامه

های  درصد  از هزينه61، 3335بر محصوالت عمده غذايي اصالح نمود، به طوری كه در سال 

درصد مابقي به يارانه شکر و روغن اختصاص يافت.  41كل برنامه به يارانه آرد گندم و برنج  و 

های  ها بدون محدوديت های ثابت و برای تمامي مصری امروزه آرد گندم و برنج در قیمت

های ماهانه بوده و از طريق  باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه داری در دسترس ميمق

های  بندی شده از طريق كتابچه گردند. كاالهای سهمیه ای توزيع مي های سهمیه كارت

تر در  های پايین های ثابت ماهانه با هزينه شوند و درسطح سهمیه بندی عرضه مي سهمیه

  رسند. ش ميهای خاص به فرو فروشگاه

 تونس 2-3-2 

پرداخت يارانه مواد غذايي را برای حمايت از قدرت خريد  3381دولت تونس در سال 

اين كاالها شروع كرد. اين كاالها شامل غالت، روغن   كنندگان به ويژه فقرا و ثبات قیمت مصرف

قیمتهای بازار كنندگان و زير  آشپزی، شکر و شیر بودند كه بطور نامحدود برای تمام مصرف

 شدند. ارايه مي

كه در سال  اين نوع پرداخت يارانه بار مالي سنگیني بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوری

های پرداختي اختصاص  به يارانه GDPاز  درصد1از كل بودجه دولت و  درصد82حدود  3373

هدفگیری به سمت گروههای ها، در  يافته بود. ولي علیرغم بار مالي بسیار سنگین اينگونه يارانه

های  كه برحسب ارزش مطلق يارانه، يارانه درآمد ضعیف عمل كرده بود به طوری فقیر و كم

 غذايي در كل به میزان اندكي به سمت فقرا هدفگیری شده بود.

كل بودجه سرانه خود را صرف گندم  درصد2/1به عنوان مثال فقیرترين پنجک درآمدی حدود 

بوده است. تفاوت برای  درصد4/1اين نسبت برای پنجک ثروتمند فقط  كرده است در حالیکه

دارد كه تحت شرايط نسبي،  هرچند تحلیل فوق بیان مي آرد و نان نیز تقريباً مشابه است.
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اما در عمل اقدامات اصالحي متعددی نیز  .های غذايي به سمت فقرا هدفگیری شده است يارانه

های اصالحي از  اند. اولین تالش ت به ثروتمندان معرفي شدهها و قطع تراوشا برای كاهش هزينه

هايي  ها صورت پذيرفت كه منجر به مخالفت طرفداران و نارضايتي  طريق افزايش تدريجي قیمت

ها  تأثیر قرار داد و دولت برای بهبود اثر توزيعي يارانه گرديد. اين امر مرحله بعدی اصالح را تحت

 گیری را اتخاذ نمايد.های خودهدف مجبور شد سیستم

كنند اعطا شد. به عبارت  كه فقرا بیشتر مصرف مي يئكه يارانه بیشتر به كاالها  بدين صورت

شدند، حذف شد ولي به ساير كاالها كه از  تولیداتي كه غالباً توسط اغنیاء مصرف مي  ديگر يارانه

 شد. مي شدند يارانه اعطا تر بودند و توسط فقرا مصرف مي نظر كیفیت پايین

 

 هاخالصه عملکرد کشورهای منتخب در هدفمندسازی یارانه 3-2جدول

 

 يارانه غذايي يارانه انرژی كشور

 لهستان

پرداخت يارانه صنايع به روش شوک 

درماني قطع شد. انضباط مالي دولت 

تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد 

تورمي دستمزدها متوقف و نرخ بهره 

 .افزايش يافت

 

 بلغارستان

ها از تولید ناخالص داخلي  سهم يارانه

به  درصد 5/2روند كاهشي داشته و از 

 رسیده است. درصد8/1

 

  بودجه دولتدرصد  31 اندونزی

 

 مصر
 

از هزينه های كل برنامه به  درصد61

 درصد41يارانه آرد گندم و برنج و 

 مابقي به يارانه شکر و روغن

  تونس
دولت و از كل بودجه  درصد82

  GDPاز درصد1

 يارانه ها نمودن هدفمند اجتماعي،معاونت وتامین رفاه وزارت منبع:

 

های اقتصادی و باز توزيع بعد از تولید يارانه به عنوان ابزاری برای حمايت از اقشار و يا فعالیت

تولید و  كنند قدرت خريد طبقات و يا توانها با اعطای يارانه تالش ميآيد، و دولتبه شمار مي

های تولیدی با تحريف های اقتصادی را تقويت كنند. پرداخت يارانه در بخشرقابت در فعالیت

گذاری شود. در بخش خصوصي رقابت و سرمايههای نسبي، مانع تخصیص بهینه منابع ميقیمت

ه شان به طور مصنوعي پايین نگه داشتهايي كه با پرداخت يارانه مصرفي، قیمتدر تولید كاال
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يابد. نتیجه ناگزير اين سیاست حمايتي در بلند مدت ناكارايي تولید و اتالف شود،كاهش ميمي

های مصرفي، پرداخت يارانه با تاثیرگذاری بر نظام منابع و امکانات تولیدی است. در بخش

ای های يارانههای نسبي، بر ترجیهات مصرف كننده نیز تاثیر گذاشته و مصرف كاالقیمت

كند. به اين ترتیب در بلندمدت، الگوی نادرست تولید و مصرف در اقتصاد پیدا مي افزايش

. با وجود آنکه اصالحات اقتصادی 3شودنهادينه شده و با گذشت زمان رفع عیوب ان دشوارتر مي

ها هزينه آيد، ولي معموال اجرای آندهنده رشد و توسعه اقتصادی به حساب ميعنصر شتاب

های وزيع مجدد درآمد، امکان گستردگي فقر و آسیب ديدن برخي گروهاجتماعي دارد. ت

های مالیاتي و تغییر ها، تغییر نظاماجتماعي در اثر اصالحات اقتصادی، مانند تغییر تعرفه

 گذارن اقتصادی بوده است. سیستم پرداخت يارانه، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست

 

 آثار حذف یارانه  2-31

 اثر تورم 2-31-3

كمتر متغیر اقتصادی وجود دارد كه تحت تاثیر اثرات تورم قرار نگیرد،همچنین تورم به عنوان 

كاهش مستمر ارزش پول ملي به خاطر نقشي كه پول در هماهنگ كردن فعالیت های اقتصادی 

تصادی های اقايفا مي كند بر سطح رفاه همه افراد تاثیر مي گذارد اما اين تاثیر بر همه گروه

  2يکسان نیست.

ها و يکي از خصوصیات بارز پديده تورم، ايجاد عدم تناسب و ناهماهنگي تغییرات قیمت

ها باآهنگي درآمدهاست. بدين ترتیب كه قیمت برخي از كاالها و درآمد بعضي از طبقات و گروه

و قشرها به بسیار شديد افزايش مي يابد و حال آنکه قیمت ديگر كاالها و درآمد ساير طبقات 

اين عدم تناسب قدرت خريد درآمدهای پولي افراد  1ماند.كندی باال مي رود و يا حتي ثابت مي

كنندگان درآمد ثابت و كارگران غیر متشکل كه درآمد پولیشان دهد. دريافتجامعه را تقلیل مي

-ه به نفع گروهكندتر از نرخ تورم افزايش مي يابد معموال از تورم زيان مي كنند. زيان اين گرو

های ديگری كه به داليل مختلف درآمدهای پولي شان سريعتر از نرخ تورم افزايش يافته انتقال 

ها بیشتر باشد از آثار و عواقب مالي گروه يابد. به اين ترتیب كه هر چه بضاعت و تواناييمي

ر انتقال درآمد از مانند به اين ترتیب تورم يکي از مهمترين ابزاناگوار تورم بیشتر مصون مي

 بخشي به بخش ديگر است.

 
1

 (1831آخوندزاده،طاهره) 
2
 (1811شاکری،عباس) 
8

 (1811کتابی، احمد)  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 24  فصل دوم ادبیات موضوع

 اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید2-31-2

های مشمول تورم را تواند افزايش عرضه كاالتورم از طريق تخصیص منابع در میان مدت مي

در صورت شود كه شرايط تولید فراهم باشد. بهبود بخشد. اما اين نتیجه در صورتي حاصل مي

كند. در صورتي های فقیر بیشتر ميها فشار را بر گروهفقدان وجود ساير شرايط، افزايش قیمت

شود. در ها موقتا از طريق واردات تعديل ميكه اقتصاد دارای امکانات ارزی باشد، فشار قیمت

از ناحیه  خورد. و تورمای بهم ميها مبادله پذير و غیر مبادلهاين حالت تعادل، قیمت كاال

يابد. در ادامه فرآيند تورم موجب كاهش ای مثل مسکن و خدمات تداوم ميكاالهای غیر مبادله

ها به سطح باالتری سوق داده گردد وبا افزايش قیمت ارز بار ديگر قیمتارزش پول ملي مي

شديد های اقتصادی را نیز تشود. اين فرآيند سیکلشوند و تورم در سطح باالتری محقق ميمي

تواند منجر به شوک كند. و هزينه واردات تولید كنندگان را هم تحت فشار قرار داده و ميمي

 ركودی گردد.

 

 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 2-31-1

تاثیر افزايش قیمت مواد غذايي برخانوارها در داخل كشور و دربین مناطق مختلف جغرافیايي، 

ت باالتر مواد غذايي به طور اساسي بر قدرت خريد خانوارهای فقیر به ويژه متفاوت است.  قیم

-خريداران خالص مواد غذايي و بالطبع نوع و میزان مصرف آنها تاثیرات منفي قابل توجهي مي

های فقیر شهری)خريداراران خالص مواد غذايي( با افزايش بیشتر گذاردر شرايط تورمي خانوار

-اجه هستند. از آنجا كه میزان تاثیر گذاری بخش كشاورزی بر ساير بخشدرهزينه اين اقالم مو

ها به میزان افزايش درآمد اين بخش بستگي دارد،لذا در مناطقي كه كشاورزی منبع درآمد 

وری با توجه به مهیا بودن ساير شرايط تولید، مي است، افزايش تولید مواد غذايي و رشد بهره

هايي گردد فعالیت های كشاورزی و افزايش اشتغال به ويژه دربخشتواند موجب تاثیر گذاری بر 

 كه با تولید كشاورزی مرتبط هستند. 

 

 هاسیاست های کاهش اثرات حذف یارانه2-33

های فقیر دارد، عالوه بر وجود شرايط ها بیشترين اثر را برگروهاثرات تورمي ناشي از حذف يارانه

ها اقتصادی خاصي در راستای كاهش اثرات تورمي بر اين گروهالزم برای حذف يارانه تدابیر 

توزيع درآمد مناسب به عنوان يکي از اهداف اقتصادی دولت، در جهت كاهش  انديشه شود.

نابرابری توزيع درآمد، منجر شده است تا سیاست های مخارج اجتماعي دولت به عنوان يکي از 

 به جای آن كه ارائه   د.د مورد توجه ويژه قرار گیرابزارهای مناسب در زمینه بهبود توزيع درآم
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برخي خدمات بدون هزينه و يا كم هزينه نظیر مخارج خدمات بهداشتي به همه افراد صورت 

گیرد، گروه های كم درآمد را مورد شناسايي قرار داده و اين خدمات به صورت مجاني به آن ها 

اجتماعي در سطحي فراگیر انجام گیرد؛ زيرا خدمات بهداشتي و بیمه های تأمین  .ارائه گردد

 .گروه های كم درآمد بهره مندی بیشتری از اين مخارج نسبت به گروه های پر درآمد دارند

باشد. های اساسي برای مبارزه با فقر نیازمند شناخت فقر و عوامل اثرگذار بر آن ميبرداشتن گام

ين است كه تعداد افراد فقیر و خط فقر به ی قابل توجه اگیری فقر نکتههای اندازهدر روش

ی فقر را توصیف كنند، زيرا به ازای خط فقر و تعداد فقیران مشابه در توانند اندازهتنهايي نمي

ی تواند متفاوت باشد. از اين رو برای درک اندازهت فقر در اين جوامع ميشد دو يا چند جامعه،

دهند. میزان نابرابری ی فقر را نشان ميو اندازههايي داريم كه شدت فقر در هر جامعه شاخص

ی خط فقر، تعداد كل فقیران، از جمله اندازه درآمد در بین افراد فقیر، متوسط درآمد افراد فقیر،

هايي هستند كه بر میزان شدت فقر تاثیر گذار است و تفاوت هر يک از آنها موجب تغییر مولفه

درآمد، همراه به اثرات گسترش حذف يارانه بر طبقات كم با توجه شود.در اندازه شدت فقر مي

يابد در اين رابطه های حمايتي با هدف كاهش فشار بر طبقات فقیر ضرورت ميكردن سیاست

 یص خانوار فقیر از غیر فقیر است.اولین گام تعیین معیار تشخ

 

  3شاخص های سنجش فقر 2-32

 شاخص نسبت افراد فقیر2-32-3

     اين شاخص به صورت  روش اندازه گیری شدت فقر،شاخص نسبت افراد فقیر است.ساده ترين و 

   : نسبت تعداد افراد فقیر به كل جامعه تعريف شده است به اين ترتیب

               1  
  

 
 

تعداد كل افراد جامعه است.اين شاخص نشان مي دهد كه چه Nتعداد افراد فقیر و   كه درآن 

.اندازه اين شاخص بین صفر )حالتي كه هیچ  افراد زير خط فقر زندگي مي كنندنسبتي از 

تغییری در جامعه وجود نداشته باشد( يک )حالتي كه كلیه افراد در جامعه فقیر باشند يعني 

اشکال عمده  درآمد كلیه افراد جامعه كمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد( تغییر مي كند.

ه افزايش يا كاهش میزان درآمد افراد فقیر و غیر فقیرجامعه مشروط اين شاخص اين است ك

برآنکه موجب جابجايي افراد حول خط فقر نشود.هیچگونه تاثیری دراندازه شاخص نسبت افراد 

 
1
 (1831خدادکاشی،فرهاد) 
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فقیر ندارد.يعني نسبت به انتقال درامد بین فقیرها وحتي بین فقیرها و غیر فقیر ها حساس 

 خص نسبت به كاهش درآمد فقرا نیز حساس نمي باشد.نمي باشد وعالوه بر اين،اين شا

 

 شاخص نسبت شکاف درآمدی2-32-2

اين شاخص به صورت نسبت میانگین شکاف درامدی افراد فقیر به خط فقر تعريف شده است.به 

 اين ترتیب:

 

  
3
  

∑
   

 

  

  3

 3  
 ̅

 
 

 

̅ شاخص نسبت درآمدی ، Iكه درآن   
3

  
∑  

  
اين شاخص  .متوسط درآمد افراد فقیر  3  

بر خالف نسبت افراد فقیر تحت شرايطي نسبت به انتقال درآمد از يک فرد فقیر به فرد فقیر 

ديگر حساس نمي باشد.چنانچه دو شاخص مذكور با همديگر بکار برده شوند مي توانند تصوير 

كه اين دو شاخص نابرابری درآمد اشاره مي كند  (3381سن ) نسبتا بهتری از فقر را ارائه دهند.

 بین افراد فقیر را ناديده مي گیرند.

 

 شاخص فقر سن2-32-1

شاخص فقری ارائه داد كه بر پايه مفهوم رتبه ای رفاه قرار داشت.اين  3386در سال "سن"

شاخص محرومیت نسبي افراد فقیر را در مقابل ساير افراد جامعه در نظر مي گیرد.وی اولین بار 

 قر را به صورت زير ارائه كرد: شاخص ف

   ∑    

 

  3

 

جزءثابت نرمال شده است كه به Aامین فرد فقیر و i (g=z-y)وزن شکاف فقر  vكه درآن 

n,q,z بستگي دارد.اين شاخص را به شکل ديگری نیز مي توان بدست آورد اگر ضريب جیني

2  3   درامدهای   شود: افراد فقیر به شکل زير نوشته        
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  3  
3
 

 
2

 2  ̅̅ ̅
  3  2 2           

 كه در اين صورت خواهیم داشت:

 

    3   3    [3  
  

  3
]  

 

وابسته است.از ويژگي های شاخص سن ان است H,I,G به هر سه معیار (p)اين شاخص فقر 

كه )در حالتي  و يک كه اندازه بین صفر)در حالتي كه فرد فقیر در جامعه وجود نداشته باشد(

 تغییر مي كند.  درآمد كلیه افراد جامعه مساوی صفر باشد(

 

 شاخص فقر فاستر،گریر و توربک2-32-4

دسته ديگری از شاخص های فقر در سالهای اخیر كاربرد زيادی پیدا كرده است توسط 

فاستر،گرير توربک پیشنهاد شده است اين سه محقق روش خود را برای ارائه شاخص فقر برا 

 گذارند اين باورمي

كه تجزيه پذيری از ويزگي های مهم يک شاخص فقر مطلوب است.اين گروه از شاخص ها )كه 

نمايش داده مي شوند( بیانگر ان هستند كه میزان فقر حاصل از بررسي زير  FGTبا عالمت 

گروههای مختلف جمعیت را مي توان با هم جمع كرد وبه میزان واحدی از فقر كل جمعیت 

 تر و همکاران وی شاخص فقر خود را بصورت زير ارائه مي دهند:دست يافت. فاس

 

    
3

  2 ∑  
2

 

  3

 

 

گیرد اين شاخص میزان فقر درجامعه رابه صورت مجموع وزني شکاف فقر افراد فقیر در نظر مي

 شود. كه وزن هر گروه از طريق فاصله درآمدی آن با خط فقر مورد نظر تعیین مي
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 های حمایتیمطالعات تجربی در زمینه سیاست 2-31 

 مقدمه 

ای و طرح دولت رفاه در ادبیات  های منطقهنابرابری كاربرد سیاستهای تعديل اقتصادی،

های حمايتي را بیش از گذشته افزايش داده است. با توجه به اثرات اقتصادی كاربرد سیاست

ارزيابي نتايج اين سیاستها بر اركان مختلف ای در تحقیقات گسترده گسترده اين سیاستها،

كه بخشي از اين مطالعات به ارزيابي تاثیر اين انجام شده است  اقتصادی)دولت،خانوار....(

مجموعه اين  مطالعات مواردی كه از  ها دركاهش نابرابری و فقر اختصاص دارد.سیاست

 :بیشترين نزديکي را با موضوع اين رساله دارد،عبارتند از

 

 مطالعات داخلی2-31-3

ارزيابي افزايش قیمت "ای تحت عنوان در مطالعه (3133خسروی نژاد،خدادادكاشي،صحبتي)

به ارزيابي افزايش قیمت مواد غذايي مورد "های شهری ايرانمواد غذايي بر رفاه خانوار

يران  های  شهری  امطالعه)نان،گوشت قرمز،گوشت سفید،لبنیات و تخم مرغ( بر رفاه  خانوار

در  3آلسیستم تقاضای ايدهاند برای اين منظور از نظريه تقاضا و به طور خاص از روش پرداخته

برآورد معادالت  تقاضا و سپس معیار تغییر جبراني جهت ارزيابي تغییر رفاه مصرف كنندگان 

 های بودجه خانوارهای شهری ايران واستفاده شده است. تخمین سیستم تقاضا بر اساس داده

تحقیق  هایبا استفاده از روش پانل ديتا انجام شده است. يافته 3153-3173برای دوره زماني

پايین   های حاكي از آن است كه كاهش رفاه ناشي از افزايش قیمت مواد غذايي در دهک

ای بیشتر از دهک های میاني و دهک های باال است. نتايج به دست آمده بر اساس قانون هزينه

درآمد بیشتر از خانوارهای پر درآمد بیان مي دارد سهم مخارج غذا درخانوارهای كم انگل كه

است و درنتیجه افزايش قیمت موادغذايي مستقیما مخارج غذايي اين خانوارها را متاثر نموده و 

كاهش رفاه در اين خانوارها بیش از ساير خانوارهای ديگر است. نتايج حاصل از محاسبه كشش 

های های خانوارهای  شهری كلیه كششحاكي از ان است كه برای تمامي دهک های درآمدی

تر از واحد بوده و به عنوان كاالی ضروری ها كوچکدرآمدی )مخارج كل( به غیر از غیر خوراكي

 شود.قلمداد مي

نقدی انرژی الکتريکي بر  ( در مطالعه ای اثرات رفاهي يارانه3133اسالمي اندارگلي و همکاران)

اقتصاد ايران را با استفاده از ماتريس حسابداری اجتماعي و مدل تعادل عمومي قابل محاسبه، با 

 
1
 AIDS 
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ها و نتايج شبیه سازی مدل، نتايج توجه به سه سناريوی افزايش قیمت و پرداخت نقدی يارانه

ناخالص داخلي به شدت  ها، تولیدمطالعه مذكور حاكي از اين است كه با اجرای اين سیاست

شود. نتیجه ديگر مشاهده شده حاكي از اين است كه با كاهش يافته و اقتصاد دچار ركود مي

تامین مالي پرداخت نقدی از سه منبع، مازاد درآمدهای دولت، مالیات بر فروش كاالی برق و 

اخلي مجدداً مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزايش قیمت، تولید ناخالص د

ها و قیمت انرژی كاهش چشمگیری داشته و روند اين كاهش با میزان پرداخت نقدی يارانه

ها دارد، به الکتريکي رابطه مستقیم دارد. میزان اين تغییر بستگي به منبع تامین مالي يارانه

نده طوری كه با افزايش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلي به طور فزاي

 كاهش يافته است.

در پژوهشي بر اساس تئوری تقاضای مصرف كنندگان با بهره گیری از مفاهیم ( 3173پروين)

های فقر را اندازه گیری كرده است. نتايج كشش، تاثیر تغییرات قیمتي بر طبقه ای از شاخص

اثر ها از طريق تجربي در مناطق شهری ايران نشان مي دهد كه افزايش سطح عمومي قیمت

درآمدی تغییرات قیمتي شاخص های فقر را بدتر مي كند. تغییرات توزيعي )تغییرات قیمت 

های نسبي( نیز به نفع گروه فقیر نیست. شاخص های قیمتي كه بر اساس رفتار مصرفي گروه 

های قیمتي بر اساس رفتار مصرفي خانوارمیانگین فقیر محاسبه مي گردد، بزرگتر از شاخص

. بنابراين در شرايط تورمي شاخص هزينه زندگي گروه كم درآمد به طور نسبي شودمحاسبه مي

 .غیر فقیر باالتر استاز شاخص هزينه زندگي گروه 

های انرژی روی سبد هزينه خانوار پرداخته شده ای آثار اصالح قیمت نان و حاملدر مطالعه

است.  (SAM)حسابداری اجتماعياست. كه الگوی برآورد اين آثار در اين مطالعه ماتريس 

ستانده تدوين شده بر حسب تمام -( در اين مطالعه ابتدا جدول داده3173حیدری و پرمه )

های انرژی را به روز كرده تا از اين طريق بتوان آثار سیاست های كاالهای اساسي و تمام حامل

انرژی را به تفکیک بر اقتصادی و به ويژه هدفمند نمودن يارانه ها در بخش آرد و حامل های 

اقتصاد ايران مورد بررسي قرار دهند. برای تعیین میزان مصرف كاالها توسط خانوارهای هر 

دهک ابتدا كد كاالهای مصرفي گزارش شده در نشريه هزينه و درآمد خانوارهای شهری و 

های روستايي با كد گروه كااليي در ماتريس حسابداری اجتماعي تطبیق داده شده سپس كاال

گروه هزينه كااليي خانوارهای شهری و روستايي 348مصرفي خانوارهای شهری و روستايي در 

در ماتريس حسابداری اجتماعي قرار داده شده است سپس سهم هر دهک در میزان مصرف كل 

برای خانوارهای شهری و روستايي 348*31هر دهک از مصرف كل كاالی مورد نظر به ابعاد 

  تعیین گرديده است.
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 :شودنتايج حاصل از اين برآورد در قالب سه سناريوی تحلیل مي

حالتي كه تنها يارانه نان حذف شود، حذف يارانه آرد گندم به تنهايي هزينه خانوارهای كم  -3

درصد افزايش 38درصد و هزينه خانوارهای پر درامد شهری را حدود 37درآمد شهری حدود

س از وارد امدن شوک افزايش قیمت آرد گندم در مرحله خواهد داد.علت اين امر ان است كه پ

درصد كم درامدترين خانوارهای شهری 21اول قیمتت نان افزايش مي يابد اين تاثیر برای 

درصد بوده است. مخارج 5/2درصد پردرآمدترين خانوارهای شهری تنها  21درصد و برای 6/4

 .درصد افزايش مي يابد24خانوار روستايي نیز 

تي كه تنها يارانه حامل های انرژی حذف شود، .درصورت حذف يارانه حامل های انرژی حال -2 

درصد و سبد هزينه خانوارهای پردرآمد 36سبد مخارج خانوارهای كم درامد شهری 

درصد افزايش خواهد داشت.افزايش مخارج برای خانوارهای كم درامد و پر درآمد 33حدود

. همانند سناريوی قبل سبد مخارج خانوارهای درصد است22و5/37روستايي به ترتیب 

 روستايي تاثیر پذيری بیشتری از حذف يارانه حامل های انرژی خواهند داشت.

تركیب دو سناريوی قبلي يعني حذف همزمان يارانه نان و يارانه حامل های انرژی.  در  -1 

ه است اثر ان بر قالب سناريوی تركیبي كه همزمان يارانه نان و حامل های انرژی حذف شد

سبد هزينه خانوارهای شهری و روستايي براورد شده است نتايج داللت بر آن دارند كه مخارج 

درصد افزايش 11كل خانوارهای كم درآمد شهری با حذف يارانه نان و حامل های انرژی حدود 

و پر  درصد و خانوارهای كم درامد18خواهد داشت.درحالیکه مخارج خانوارهای پردرامد شهری 

درصد خواهد بود.پس تاثیر پذيری  45درصد و 41درآمد روستايي اين افزايش به ترتیب حدود

 خانوارهای روستايي از حذف يارانه ها بیشتر از خانوارهای شهری است.

آثار رفاهي تعديل قیمت حامل های انرژی در "( در پژوهشي تحت عنوان 3173آخوند زاده )

را انجام داده است. در اين مقاله تقاضای  "(3175-3186ايران)های حمل و نقل ومسکن بخش

های حمل و نقل كشور به تفکیک مناطق شهری و های انرژی در بخشسیستمي حامل

به همراه آثار رفاهي حذف يارانه انرژی در اين بخش ها  3175-3186روستايي در فاصله زماني 

ز سیستم تقاضای ايده آل و برای محاسبه آثار را محاسبه نموده است. برای برآورد تابع تقاضا ا

رفاهي حذف يارانه انرژی و رسیدن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های بین المللي از 

استفاده كرده است. برای انجام محاسبات از نرم افزارهای مطلب و اكسل CVمتغیر جبراني 

سبت هزينه حامل های انرژی به استفاده كرده است. يافته های تحقیق حاكي از آن است كه ن

ها است و اين نسبت در كل مخارج بخش حمل و نقل در دهک های میاني بیشتر از ساير دهک

كند اين نسبت ها همچنین در مناطق بخش مسکن با افزايش سطح رفاه كاهش پیدا مي

های  روستايي بیشتر از مناطق شهری است و در آخر به اين نتیجه رسیده است كه تنوع حامل
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تواند سبب كاهش متغیر جبراني شود و در مجموع متغیر جبراني برای انرژی در سبد انرژی مي

 ای باالتر بیشتر است.های هزينهدهک

اندازه گیری اثرات رفاهي حذف يارنه كاالهای اساسي بر خانوار "ای تحت عنوان در مطالعه 

ای بودجه شهری ايران طي سال های (، بااستفاده از داده ه3177خسروی نژاد ) "شهری ايران

به محاسبه شاخص های رفاهي )درآمد معادل،تغییر جبراني و شاخص درست  3173-3186

هزينه زندگي( ناشي از تعديل يارانه برای كاالهای نان،قند وشکر و روغن نباتي در قالب سیستم 

حاصل از اعمال  تقاضای كاالهای مذكور و محاسبه اثرات تغییر قیمت پرداخته است. نتايج

سیاست های قیمتي نشان مي دهد كه برای طبقات اول تا سوم، همواره اثرات  افزايش قیمت 

نان بیش از افزايش قیمت قند وشکر و روغن نباتي بوده است وبرای طبقات چهارم تا پنجم اثر 

 تعديل  قیمت روغن نباتي بیشتر از تعديل قیمت نان و قند و شکر مي باشد.

های انرژی با ( به اثرات آزاد سازی قیمت حامل3178كارشناسي ارشد بهتری راد )در رساله 

تاكید بر تورم و رشد در ايران پرداخته شده است. وی با اشاره به قیمت های پايین انرژی در 

اقتصاد ايران ومعايب ناشي از پرداخت يارانه قیمتي آن كه با افزايش مصرف انرژی همراه بوده 

های انرژی را با توجه به محدوديت منابع و ذخاير انرژی آزادسازی قیمت حامل است و همچنین

های داند نحوه تعديل قیمت حاملداند. وانچه در اين بین حائز اهمیت ميامری گريزناپذير مي

انرژی است كه يکباره صورت گیرد يا تدريجي. ايشان در مطالعه خود ابتدا مفاهیم يارانه و 

های انرژی به برآورد های اخیر سپس با بررسي وضعیت حاملطايي طي سالمیزان يارانه اع

های انرژی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است،  بر اساس پايه اثرات آزادسازی قیمت حامل

های تئوريکي و ادبیات موضوع اثرات اصلي شوک ها بر تورم ورشد اقتصادی به وسیله مدل 

ش بیني تجزيه واريانس و عکس العمل تحريک تحت شرايط و پی  (VAR)خودرگرسیون برداری

های انرژی مورد بررسي قرار داده و در نهايت دو سناريو افزايش يکباره و تدريجي قیمت حامل

ها مي های انرژی مناسبتر از رويکرد افزايش يکباره قیمتنتیجه گرفته كه كاهش تدريجي يارانه

 به صورت تدريجي مورد عمل واقع شود.باشد. و توصیه میکند افزايش قیمت ها 

( به تحلیل سیاستي آثار حذف يارانه ی كاالهای اساسي بر شاخص 3178بانوئي و پروين )

هزينه زندگي خانوارهای شهری و روستايي در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری پرداختند.در 

ذف يارانه ی اين مقاله بررسي كمي تحلیل های سیاستي آثار سیاست های مالي ناشي از ح

هفت گروه كاالهای اساسي بر افزايش شاخص هزينه زندگي دهک خانوارهای شهری و روستايي 

 در چارچوب رويکرد هزينه)قیمت( و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است.

مبتني بر انتقال هزينه از يک   (SAM)الگوی اول، الگوی هزينه ماتريس حسابداری اجتماعي

ی تحلیل ر بوده و الگوی دوم شکل تجزيه شده آن در قالب الگوی هزينهحساب به حساب ديگ
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مسیر ساختاری از يک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب ديگر به عنوان قطب مقصد و 

 برحسب مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم بوده است.

ه گرو46(حاوی 87*87به ابعاد) 3171ی كاالها و خدمات سالويژهSAM متناسب با اين 

-كاالها و خدمات محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت.تحلیل های سیاستي ناشي از حذف يارانه

ها و چربي های گیاهي و حیواني محصوالت لبني، انواع ی هفت گروه كاال های اساسي: روغن

نان، قند وشکر، محصوالت دارويي و محصوالت گوشتي وساير محصوالت حاصل از 

های اقتصادی و اجتماعي خانوارهای شهری و روستايي در ينه  گروهزراعت)گندم( بر شاخص هز

 SAMدهد. برمبنای نتايج الگوی قیمت دو الگوی مذكور هدف اصلي مقاله را تشکیل مي

مشاهده شد كه اثرات همه جانبه ی ناشي از حذف يارانه در هر يک ازكاالهای مذكور موجب 

)شهری و روستايي( بیشتر از خانوارهای افزايش شاخص هزينه ی زندگي خانوارهای فقیر

 گردد.ثروتمند شهری و روستايي مي

میزان افزايش شاخص هزينه زندگي هفت دهک اول خانوارهای شهری و روستايي در همه ی  

كاالهای اساسي مذكور باالتر از متوسط شاخص هزينه زندگي خانوارهای شهری و روستايي قرار 

گیرند. اين نوع نتايج دارای نارسايي هايي متوسط قرار مي گیرند وسه دهک آخر كمتر ازمي

است مثل ماهیت اثرات همه جانبه بودن آنها يعني اثرات مذكور بر مبنای عناصر كالن ماتريس 

ی عناصر مذكور بر حسب مسیرهای مختلف ضرايب فزاينده حاصل مي گردند و قابلیت تجزيه

ز الگوی قیمت مسیر ساختاری استفاده شده امکان پذير نیست. برای رفع اين محدوديت ا

است.نتايج به طور كلي نشان داد كه درصد مسیرهای اولیه آشکار شده از كل اثرات همه جانبه 

ناشي از حذف يارانه انواع نان دركلیه دهک خانوارهای شهری و روستايي بیشتر از ارقام متناظر 

 ساير محصوالت حاصل از زراعت)گندم(است. 

با استفاده از مفهوم رفاه اجتماعي نشان داده شده است كه به منطور حداكثر شدن  در پژوهشي

چه كاالها و خدماتي بايد مشمول يارانه واقع شوند بدين منظور از مفهوم كشش  يرفاه اجتماع

 اصالحنسبت به قیمت كاالها و خدمات استفاده شده و سپس شاخص 3تابع اجتماعي اتکینسون

قیمت استخراج و سرانجام اين شاخص به منظور ارزيابي مالیات غیر مستقیم و يارانه ها مورد  

 استفاده قرار مي گیرد.

 
1

درآمد جامعه مورد بررسى از  عبارت است از تفاضل نسبت معادل درآمدى توزیع متعادل به میانگین 

عدد واحد اندازه این شاخص در حالت برابرى کامل توزیع درآمد مساوى صفر است. لیکن در حالت 

شده، داراى شرایط  نابرابرى کامل توزیع درآمد، لزوماً برابر یک نخواهد بود، مگر آنکه تابع رفاه انتخاب

 .هائى بیشترى باشند محدودیت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در جوامع شهری و روستايي 3183-3171نتايج پژوهش نشان مي دهد كه طي سال های 

ارانه به قیمت اقالم خوراكي به افراد فقیر بیشتر از افراد غیر فقیر آسیب رسانده و پرداخت ي

گروه اقالم خوراكي در جوامع شهری و روستايي به نفع افراد فقیر بوده است در حالي كه 

افزايش قیمت در گروه هايي نظیر بهداشت و درمان ،حمل و نقل و ارتباطات و تحصیل و 

آموزش به افراد غیر فقیر بیشتر از افراد فقیر آسیب رسانده و افراد غیر فقیر بیشتر از فقرا از 

يارانه های پرداختي به اين بخش ها منتفع شده اند. بنابراين بازنگری در نحوه پرداخت يارانه و 

كاهش آن و اعمال مالیات بر بخش های ذكر شده به منظور كاهش نابرابری و بهبود و اصالح 

 (3176رفاه ضروری به نظر مي رسد.)خسرو پیرائي،محمدرضا شهسوار 

-اثر تغییر قیمت بنزين بر رفاه خانوارها در دهک"ی تحت عنوانا( درمطالعه3172داودی،سالم)

های مختلف درآمدی به بررسي آثار تغییر قیمت بنزين در اقتصاد با محاسبه تغییر رفاه مصرف 

درصدی قیمت بنزين با استفاده از دو  11های مختلف درآمدی ناشي از افزايش كنندگان دهک

پرداخته اند مدل انتخابي  3185-3172طي دوره زماني "تغییر جبراني"و  "تغییر معادل"معیار

های های مورد استفاده و نیز دادهدر برآورد معادالت تقاضا مدل تقاضای تقريبا ايده آل و داده

تلفیقي مي باشد.جهت جامعیت مطالعه در محاسبات مربوط به تغییر رفاه عالوه بر اثر مستقیم 

يعني تورم ناشي از اين تغییر نیز لحاظ  شده است نتايج  تغییر قیمت بنزين اثر غیر مستقیم آن

-های پايین درآمدی از دهکبدست آمد حاكي از آن است كه رفاه نسبي از دست رفته دهک

 باشد.های باالی درآمدی بیشتر مي

های های مربوط به مخارج خانوار در دهکبرای برآورد سیستم تقاضای تقريبا ايده آل از داده

های آن و نیز شاخص بهای مصرفي مدی برای هشت گروه اصلي و همچنین زيرگروهمختلف درآ

 های كااليي فوق استفاده شده است.گروه

های زمانهای های مختلف ابتدا كششهای قیمتي و درآمدی در دهکبرای محاسبه كشش

های هر دهک برای زمانهای مختلف متوسط گیری مختلف محاسبه شده است سپس از كشش

 آيد.های نهايي بدست ميكرده وكشش

ها بايد اثر تغییر قیمت بنزين بر روی برای محاسبه اثر كل تغییر قیمت بنزين روی رفاه خانوار

قیمت ساير كاالها و خدمات را نیز محاسبه كرد. برای ارزيابي اثر كل تغییر قیمت بنزين نیاز به 

كاالها است. بر اساس نتايج اين مطالعه اين محاسبه اثر تورمي تغییر قیمت بنزين بر روی ساير 

درصدی شاخص قیمت حمل و نقل  3درصد( منجر به افزايش 11میزان تغییر در قیمت بنزين)

)به جز گروه حمل و نقل( را به  (CPI)هادرصد افزايش سطح عمومي قیمت4876شودكه مي

 دنبال دارد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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كوچکتر است يعني میزان درآمدی  CVارطبق انتظار از معی EVنتايج نشان داده است كه معیار 

ها به سطح كه بايد از خانوارها گرفته شود تا سیاست افزايش قیمت بنزين اجرا نشود ولي خانوار

رسیدند از میزان درآمدی كه بايد به شد به آن ميمطلوبیت برسند كه اگر سیاست اجرا مي

به سطح مطلوبیت اولیه يعني سطح ها داده شود تا بعد از اجرای سیاست افزايش قیمت خانوار

 مطلوبیت قبل از اجرا برسند كمتر است.

ای دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ريزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگاني در مطالعه

های افزايش قیمت بنزين و اثر آن بر به تحلیل پیامد "بررسي اثر افزايش قیمت بنزين"با عنوان

ها در اقتصاد ايران پرداخته است.در اين مطالعه برای ارزيابي تاثیر قیمت مصرف و سطح عمومي

ها از يک تابع مركب استفاده شده است.به عبارت افزايش قیمت بنزين بر سطح عمومي قیمت

ديگر ابتدا اثر افزايش قیمت بنزين بر شاخص قیمت حمل و نقل و سپس تاثیر شاخص حمل و 

-رد بررسي قرار گرفته است.نتايج تخمین نکات زير را ارائه ميها مونقل بر سطح عمومي قیمت

 كند:

-( است كه نشان دهنده پايین بودن اين كشش مي-164/1الف:كشش قیمتي مصرف بنزين )

 باشد.

است به عبارت ديگر 1/1ب:حساسیت قیمت در بخش حمل و نقل نسبت به قیمت بنزين

یمت دربخش حمل و نقل را به دنبال درصد افزايش شاخص ق1درصد افزايش قیمت بنزين 31

 خواهد داشت.

ها در بخش حمل و نسبت به سطح قیمت (CPI)هاج:حساسیت سطح عمومي قیمت

درصد افزايش سطح عمومي 4/5درصد افزايش قیمت بخش حمل و نقل 31است يعني 54/1نقل

 ها را به دنبال دارد.قیمت

نسبت به قیمت بنزين به صورت زير ها ج حساسیت سطح عمومي قیمت-با توجه به نکات ب

 1/362=1/54*1/1               بدست مي آيد:

درصد افزايش 6/3ها را به میزان درصد افزايش قیمت بنزين،سطح عمومي قیمت 31يعني 

 خواهد داد.

( در پژوهشي به بررسي پرداخت يارانه و چگونگي تخصیص بهینه ان و همچنین 3171معنوی)

مانند شدت فقر،شکاف فقر و شاخص كاكواني برای مناطق شهری و محاسبه شاخص هايي 

رداخته است. دراين پژوهش خظ فقر مطلق بر اساس روش حداقل كالری برآورد شده پروستايي 

و سه سناريو يه صورت زير معرفي شده است: الف(الگوی انستیتو تغذيه   ب(جانشیني كاالهای 

شیني كاالهای ارزان با كاالهای  گران غیر هم ارزان با كاالهای گران هم گروه   پ(جان

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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گروه.نتايج نشان دهنده آن است كه در صورت حذف يارانه كاالهای اساسي )روغن ،برنج ،قند و 

شکر( به مزان چهار تا هفت درصد به آمار فقر بر اساس سناريوهای ياد شده در مناطق شهری و 

 روستايي افزوده خواهد شد.

پژوهشي به بررسي فقر خط فقر و اثر حذف يارانه كاالهای اساسي پرداخته ( در 3183اسالمي)

دهد كه گرچه ممکن است در مصرف انرژی طبقات باالی است وی در اين مطالعه نشان مي

درآمدی از يارانه بیشتری بهره مند شوند ولي اين امر در زمینه كاالهايي نظیر نان و  شیر صدق 

مده نشان مي دهد كه اگر يارانه كاالهای اساسي غذايي حذف و نمي كند بررسي های به عمل آ

پول ان به صورت مستقیم به اقشار زير خط فقر پرداخت شود به علت گستردگي و عمق فقر در 

جامعه اين مبلغ قادر نخواهد بود افراد زير خط فقر را به باالی آن منتقل كند. در مورد دو 

-های خوراكي و كل گروهها درصد بااليي از سهم هزينهالكاالی شیر و نان بدلیل اينکه اين كا

دهد و از نظر كشش قیمتي و درآمدی كوچکتر از های پايین درآمدی را به خود اختصاص مي

 شود.ها توصیه نمييک است، حذف يارانه اين كاال

 

 

 مطالعات خارجی2-31-2

ي و پرداخت يارانه نقدی در ای طرح پرداخت يارانه كااليدرمقاله3( 2131گالسمن و بردسال)

انتقال "هند را مورد بررسي قرار داده اند. پرداخت يارانه نقدی در هند بر پايه برنامه موسوم به 

كه شامل پرداخت نقدی مستقیم از طرف دولت به فقرا است، اجرا شده است.  "مستقیم سود

يارانه كااليي برای  اين سیاست در حالي اجرا شد كه بحث درباره سیستم عطیم و ناكارآمد

 34های متوالي محلي برای بحث و مناقشه بوده است. دولت هند، ساالنه چیزی حدوددهه

میلیارد دالر)معادل يک درصد از تولید ناخالص داخلي( را برای يارانه غذا، كود و نفت صرف 

ود. توزيع اين ای صرف نظر شكرد، البته نبايد از هزينه مربوط به توزيع اين كاالهای يارانهمي

 پذيرفت كه اغلب د رمناطق فقر نشین قرار داشتند. ها و مراكز كوچکي صورت مياقالم در مغازه

ها باعث كاهش نتايج بدست آمده در اين زمینه نشان داد كه نه تنها اين نحوه پرداخت يارانه

يارانه منتفع درصد از افرادی كه از اين نحوه پرداخت 81فقر در هند نشده است، بلکه حدود 

اند .نتايج اين تحقیقات همچنین نشان داد اگر پولي كه برای يارانه شدند،اساسا فقیر نبودهمي

 
1
 Glassman.A,Birdsall.N(2118) 
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توانند با استفاده از اين ها ميشود مستقیما به خود فقرا داده شود، همه آنها پرداخت ميكاال

ته، سیستم پرداخت پول از زير خط فقر خارج شوند. درمقايسه با سیستم بسیار ناكارآمد گذش

اند هايي كه هدف اين برنامه كاهش فقر بودهشود. گروهنقدی يارانه،پیشرفت بزرگي محسوب مي

ها نیز در حال اند. ديگر آمارها تجربه كردهوضعیت معیشتي بهتری را در نتیجه اين سیاست

-و ابزار بهبود هستند. وضعیت تغذيه و حضور كودكان در مدارس بهتر شده است. فروش كود

 آالت كشاورزی هم زيادتر شده است.

كاهش فقر در پاكستان: درسهايي از تجربه "در مقاله ای با عنوان  3(2132اريف و فاروک )

-به بررسي موففقیت دولت چین و ناكامي دولت پاكستان در زمینه كاهش فقر پرداخته "چین

دهه گذشته از طريق آن موفق به اند. اين مطالعه به بررسي مکانیزمي پرداخته كه چین در سه 

ای كه دولت پاكستان در زمینه كاهش فقر ناكام بوده است. گیر فقرشده است. دورهكاهش چشم

درصد بود در  11، نرخ فقر در مناطق روستائي، در چین و پاكستان حدود3381در اواخر دهه 

ش يافت، در هم درصد فقر و هم تعداد فقرا در چین به شدت كاه 3387-2115طول دوره

حالي كه در پاكستان فقر همچنان باال باقي ماند. اين موفقیت تاريخي چین در كاهش فقر به 

گذاری هدفمند و ، سرمايه3381طور عمده بدنبال اصالحات كشاورزی روستائي در اواخر دهه 

، تقويت درآمد غیر كشاورزی روستايیان و گسترش 3371عظیم عمومي از اواسط دهه

بوده است. اساس اين موفقیت ريشه در عزم سیاسي دولت مردان و  3331ر دهه شهرنشیني د

توان سازماني قوی د رچین داشت كه در سطح  كالن باعث ثبات شرايط اقتصادی و در سطح 

 خرد باعث تقويت فقرا گرديد. 

ی در پاكستان نیز عمده ترين داليل ناكامي دولت در كاهش فقر عبارتند از شکاف سیاسي، اجرا

ها، نهادهای ضعیف، حاكمیت ضعیف، هزينه های عمومي پايین، سرمايه انساني ضعیف برنامه

هايي كه در پاكستان در كاهش فقر پايین، فشار جمعیت و درگیری. در اين بین يکي از سیاست

تا حدودی موفق بوده عبارت است از گسترش شهر نشیني. اين سیاست باعث كاهش فقر در 

ده است بنابراين پیشنهاد میکنند با ادغام روستا و ايجاد شهرهای كوچک و مناطق روستايي ش

 توان د ركاهش فقر در پاكستان تا حدودی از حجم و شدت فقر كاست.متوسط مي

های تخصیص يافته به بخش انرژی به به بررسي برآورد میزان يارانه 2(2131لین و جیانگ)

، واثرات اصالح يارانه انرژی 2118های سالادهبر پايه د CGEروش شکاف قیمتي، درقالب مدل

اند. نتايج اين مطالعه، بیانگر آن است كه تحت های اقتصاد كالن در چین پرداختهبر متغیر

سناريوی حذف كامل انرژی بدون باز توزيع درآمد، كاهش رفاه اقتصادی، تولید ناخالص داخلي 

 
   

1
 Arif.G.M,Farooq.Shujaat                                                                                                                                                                                                             

1
Lin and Jiang 
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درصد از 15مل يارانه انرژی و با زتوزيع اشتغال به دنبال خواهد داشت. تحت سناريوی حذف كا

درآمد آن به اقتصاد، آثار مثبتي را داشته به طوری كه رفاه اقتصادی، تولید ناخاص و اشتغال به 

درصد ذخاير حذف  51يابد. در سناريوی سوم در صورت باز توزيع ترتیب درصد افزايش مي

درصد  18/2درصد و اشتغال نیز  84/3درصد، تولید ناخالص داخلي 52/3يارانه، رفاه اقتصادی

  افزايش خواهد داشت.

در پژوهشي تاثیر تغییر قیمت كاالهای خوراكي و غیر خوراكي رابر  3(2116سان و كاكواني)

در كشور برزيل مورد بررسي قرار داده اند.بدين  2116-3333شاخص های فقر در سال های 

منظور كشش كل فقر محاسبه شده واثر كل تغییر قیمت ها بر روی فقر به صورت دو جزء اثر 

تايج نشان مي دهند كه تغییرات قیمت در اين دوره درآمدی و اثر نابرابری تفکیک شده است.ن

در كشور برزيل به طور متناسب در جهت رفاه و مطلوبیت افراد ثروتمند نسبت به افراد فقیر رخ 

 داده است.

گروه 5( به بررسي اثر تعرفه برق بر تغییر رفاه 2114)4وپي فافن برگر 1، اپتیز2مطالعه دودونو

در اين بررسي فرض شده كه  .پرداخته انددر كشور اوكراين  درآمدی مختلف مصرف كننده 

تابع تقاضا خطي است و تنها قیمت برق افزايش يافته و قیمت ساير كاالها واحد منظور شده 

درصد روستايي( مورد بررسي قرار گرفته 22درصد شهری و87خانوار) 326است.در اين تحقیق 

گروه تقسیم شده اند.اين تقسیم بندی به 5ه اند كه اين تعداد بر اساس درآمدهای مختلف ب

ترتیب از فقیرتر به غني تر مي باشد.گروه های چهارم و پنجم به ترتیب بیشترين استفاده و 

و سهم مصرف برق در بودجه خانوار در گروه  گروه سوم كمترين استفاده از مصرف برق را دارند.

رای بررسي اثر افزايش قیمت برق بر روی های دوم و اول به ترتیب بیش ترين مقدار را دارد. ب

های مختلف از تغییر جبراني و معادل استفاده شده است. ديده شده است كه افزايش رفاه گروه

های درآمدی اول دوم وارد مي نمايد. با اينکه گروه های تعرفه برق بیشترين فشار را بر گروه

به علت پايین بودن سهم برق دربودجه چهارم و پنجم بیشترين استفاده از برق را دارند اما 

های پايین درآمدی)اول و خانوار تغییر قیمت برق اثر اندكي در رفاه آنان دارد. دولت به گروه

 دوم( يارانه اعطا مي كند. در نتیجه فشار عمده بروی گروه سوم مي باشد.

یت غذايي با هدف يافتن راهکارهايي برای بهبود و تامین امن 5(2112احمد و همکاران)

وبا  (IFPRI)خانوارهای فقیر در مصر با همکاری موسسه بین المللي تحقیقات سیاست غذايي 

 
2
Son and Kakwani                                                                                                                                                

8
Dodonov                                                                                                                                                         

1Optiz 
5
Pfaffenberger                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          
5
 Ahmed, A. U., H. E. Bouis (2112) 
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های مطالعه تعیین هدفمندی يارانه 3333تا3336مساعدت وزارت كشاورزی و بازرگاني از سال

های قرمز برای اند هدفمند كردن كارت های سبز برای فقرا و كارتغذايي را انجام داده

ندان نیازمند تعیین خانوارهای فقیر و غني مي بوده است.هر تالش اجرايي برای ثروتم

گذاران مواجه است كه چگونه اين خانوارها به دقت و هدفمندی يارانه ها با اين چالش سیاست

با كمترين هزينه تعیین شوند.درامد سرانه خانوارها مي تواند به عنوان معیاری برای رفاه انها در 

شود. از سوی ديگر برآورد درآمد افراد در مصر به دلیل مشکالت تعیین منابع  نظر گرفته

 باشد.درآمدی و دسترسي به آمار و اطالعات مشکل مي

بنابراين از روش تعیین درآمد در كشورهای در حال توسعه برای تشخیص افراد واجد شرايط به  

ندرت استفاده شده است.روش انها استفاده از آزمون تقريب میانگین است. در اين روش به جای 

پرسش مستقیم از درآمد افراد به دنبال تعیین متغیرهايي هستند كه بیشترين ارتباط را با 

هزينه مصرفي( دارند و همچنین جمع آوری و تعیین صحت و سقم اين متغیرها آسان درآمد)

 21خانوار از  2511گیری در دو سطح روستايي و شهری انجام شده و حاوی باشد. اين نمونه

باشند. برای براورد رفاه خانوارها با استفاده از درصد جمعیت كشور مي37استان بوده كه حدود 

وعه زيادی از متغیرهای موجود در داده های نمونه گیری هزينه و درآمد هزينه سرانه، مجم

گروه 8خانوارها كه با مصرف سرانه خانوارها ارتباط دارند در نظر گرفته شده اند. اين متغیرها در 

های مسکن، مالکیت دارايي وضعیت مرگ و میر خانوارها، آموزش، استفاده از خدمات، ويژگي

 ای مکان.ها، اشتغال و متغیره

نتايج نهايي برآورد رگرسیون با متغیر وابسته مصرف سرانه ماهانه نشان داد همه متغیرها در 

مي باشد با توجه به خط فقر و درصد  41/1سطح يک درصدی معني داری مي باشند و برابر 

به دست  238درصد پايیني جمعیت 5/16افراد فقیر نقطه قطع و حداكثر رتبه و امتیاز میان 

 باشد در زمره خانوار فقیر قرار مي گیرد.  238و هر خانواری كه امتیازش پايین تر از  آمد

در پژوهشي به عنوان ارزيابي  مالیات های غیر مستقیم و يارانه ها از  3(2113كاكواني و سان )

روشي برای ارزيابي سیاست -3با دو هدف اصلي  3337ديدگاه فقر در كشور فیلیپین در سال 

تحلیلي از نظام مالي كشور فیلیپین برای -2دولت از ديدگاه كاهش فقر ارائه شود   های مالي

ايجاد برخي اصالحات نهايي در اين سیستم فراهم شود پژوهشگران پس از بدست اوردن كشش 

فقر نسبت به قیمت ها اين كشش را به دو  اثر درآمدی و اثر نابرابری يا توزيع مجدد تفکیک 

استفاده از اين شاخص نشان مي دهد كه مقادير اين شاخص برای گروه اقالم  كرده و سرانجام با

خوراكي نظیر نان وغالت و برنج و سبزيجات بزرگتر از يک بوده و پرداخت يارانه به اين گونه 

اقالم به نسبت به فقرا بیشتر از ثروتمندان  بیشتر منفعت خواهد ساند و هرگونه اعمال مالیات 

 
1
 Kakwani,N.Son,H.H(2111) 
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به ضرر فقرا خواهد بود همچنین نتايج نشان مي دهد كه مقدار اين شاخص  بر روی اين اقالم

برای گروه های نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان كمتر از يک بوده و بیان كننده اين 

موضوع است كه هر گونه پرداخت يارانه به اين گروه ها،به نسبت ثروتمندان را بیشتر از فقرا، 

اين الزم است كه دولت مخارج خود را بر روی خدماتي همچون آموزش منتفع خواهد كرد بنابر

 و پرورش و بهداشت و درمان به نفع فقرا هدف گیری كند. 

كه در مورد جامعه آمريکاست  "اقتصاد فقر و تبعیض"دركتابي به نام 3(3373شیلر)-آر-برادلي

فقر را تحت عنوان كلي به بررسي فقر و عوامل موثر بر آن مي پردازد وی عمده ترين داليل 

نمايد كه اين های انساني،كسری تقاضا برای نیروی كار وجود تبعیض عنوان ميكمبود سرمايه

سه عنوان در قالب متغیرهايي شامل بیکاری، بهره وری، دستمزدهای نازل و اندازه وضعیت 

ازار كاروكسب هايي فردی و تبعیضات موجود در بخانوادگي، فرهنگ و نژاد، تحصیالت و توانايي

دهد.وی به بررسي ارتباط میان متغیر های فقیر مورد بررسي قرار ميتحصیالت برای گروه

پردازد پیرامون ارتباط میان بیکاری و فقر با استفاده از جداول بیکاری با میزان فقر موجود مي

ر با آماری و نمودارها نشان مي دهد كه رابطه معکوس میان اين دو متغیر وجود داردشیل

های كاركرد سرپرست خانوارهای مورد بررسي و استفاده از اطالعات مربوط به تعداد هفته

دهد كه حجم و شدت فقر در میان خانوارهايي كه سرپرست وضعیت درآمدی خانوارنشان مي

انان دارای شغل های نیمه وقت مي باشد در مقايسه با خانوارهايي كه سرپرست آنان دارای 

 درصد بیشتر است.6تا5است شغل تمام وقت 

بررسي آثار سیاست "تحقیقي در اقتصاد پاكستان با عنوان  2(3338رشید امجد،رای.آی.كمال) 

های كالن اقتصادی در كاهش فقر انجام داده است. اين مطالعه  در سه دوره ده ساله با ويژگي 

قر دوره دوم با ويژگي های شامل يک دوره ده ساله همراه با رشد اقتصادی باال و افزايش سطح ف

رشد اقتصادی پايین و كاهش سطح فقر و دوره سوم با ويژگي خاص خود يعني رشد اقتصادی 

كه دارای اثر مثبتي بر كاهش فقر بوده است،انجام شده است به عبارت ديگر اين مطالعه 

درصدد بیان اين مطلب است كه رشد اقتصادی اثرات متفاوتي را بر روی فقر خواهد داشت 

های ساختاری اقتصادی و مسیری كه اين ساختارها در طول ونحوه اين اثر تحت تاثیر ويژگي

های ساده رگرسیوني بدنبال آزمون فرضیاتي باشند.اين مقاله با استفاده از مدلزمان دارند،مي

سیاست توزيع عادالنه درآمدها در مقايسه با تاكید بر رشد تولید سیاست  -3كه شامل 

 -1كند  سطح پايین تر تورم سطح محدود فقر را ايجاد مي -2ای كاهش فقر است مناسبتری بر

 
1
Bradley.R,Shiller(1131)                                                                                                       

                                           
2
Amjad,R.A.R.Kamal(1111) 
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افزايش تولید  -4سطوح باالتر سوبسید های داخلي پرداختي باعث كاهش میزان فقر مي گردد 

 غالت و موادغذايي سرانه باعث كاهش سطح فقر خواهد شد.

یان مي شود كه میزان درنتیجه آزمون اين وضعیت و با توجه به نتايج تخمین ها ب

اشتغال،تركیب اشتغال در رشد اقتصادی به عنوان مهمترين متغیرهای توصیفي برای تغییر 

درمیزان فقر در دوره مورد بررسي است.عالوه بر اين نتايج مدل ها به اين مسئله اشراه مي كند 

فقر  باعث افزايش میزان3377-3375كه اجرای برنامه های تعديل ساختاری طي سالهای 

گرديده است چرا كه اين برنامه ها از طريق كاهش رشد اقتصادی همراه با حذف يارانه های 

پرداختي به نهادهای كشاورزی و مصرفي ،كاهش سطح اشتغال،افزايش مالیاتهای غیر مستقیم 

 و كاهش در مخارج عمومي و خدمات اجتماعي را دنبال داشته است. 

 

  نتیجه گیری 2-35

ای و طرح دولت رفاه در ادبیات  های منطقهنابرابری های تعديل اقتصادی،كاربرد سیاست

های حمايتي را بیش از گذشته افزايش داده است. با توجه به اثرات اقتصادی كاربرد سیاست

ها بر اركان مختلف نتايج اين سیاستای در ارزيابي تحقیقات گسترده ها،گسترده اين سیاست

از  مجموعه اين  مطالعات مواردی كه بیشترين  انجام شده است. .(اقتصادی)دولت،خانوار...

وتاهي كه از با توجه به  مدت زمان كاشاره كرديم، بنابراين  نزديکي را با موضوع اين رساله دارد

-ی مختلفي در زمینه پیامدهای سیاست هاگذرد پژوهشها مياعمال سیاست هدفمندی يارانه

 صورت گرفته است. پژوهش حاضر در زمینه اثرات سیاست قیمتيای و مالیاتي گذاری يارانه

گیری  و بررسي را اندازههای فقر و اثر گذاری آن بر مصرف خانوار ها بر شاخصهدفمندی يارانه

ای كالن هاند  و بیشتر جنبهرداختهبه اين مسئله پمطالعات موجود از منظر فقر كمتر   كند.مي

 اند.اقتصادی را مد نظر داشته
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 مقدمه 1-3

الحات به كار رفته از مراجعه طجهت آشنايي با اصدر اين فصل سعي بر اين است كه خواننده 

های  بکار های فقر و كششنیاز شود  بطور مختصر به معرفي ادبیات شاخصبه كتب مختلف بي

تواند به مند جهت مطالعه و اطالعات بیشتر ميپردازيم. خواننده عالقه رفته در اين تحقیق مي

 اند رجوع نمايد. شدهمراجع مورد استفاده كه در پايان تحقیق ذكر 

ی محاسبه ماند نحوهای كه باقي ميطور خط فقر تنها نکتهبعد از تعیین شاخص رفاه و همین

تواند انجام شود. پژوهشگران با توجه به های متعددی ميفقر است. كه اين كار توسط شاخص

 كنند.موضوع تحقیق خود از يک يا تعدادی از آنها استفاده مي

 

 سرشمار فقرشاخص  1-2

های متمادی است كه از اين شاخص به طور گسترده برای محاسبه فقر در جوامع استفاده سال

كند.بدين ترتیب كه اين ای فقر را در جامعه محاسبه ميشود. اين شاخص به صورت سادهمي

نمايش داده 1 دهد و معموال با شوند نشان ميشاخص نسبت جمعیتي را كه فقیر نامیده مي

 شود.مي

 1  
  

 
 

ای نفر در يک مجموعه 61باشد. اگر كل جمعیت يا تعداد كل نمونه مي  تعداد فقرا و   كه 

1 نفری از يک نمونه فقیر باشند   111  
61

111
خواهد بود. بنابراين شاخص سرشمار  2 1 

 فقر برابر است با :

 1  
1

 
∑       

 

  1

 

و در غیر اين صورت  3يک تابع شاخص است ، اگر شرط داخل پرانتز تحقق يابد مقدار  I(1)كه 

خواهد  3برابر  I(1)كند. بنابراين اگر مخارج كمتراز از خط فقر باشد مقدار صفر را اختیار مي

برابر صفر   I(1)شود. در غیر اين صورت مقدارشد و خانوار مربوطه به عنوان فقیر شمرده مي

باشد. مزيت عمده شاخص سرشمار فقر ، نیز تعداد كل افراد فقیر در جامعه مي    د.بو دخواه

اشکال عمده  1ساختار ساده و سهولت محاسبه ان است. اما اين نوع محاسبه از فقر حداقل 

 دارد:
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دهد. به عنوان مثال اولین اشکال شاخص سرشمار فقر اين است كه شدت فقر را نشان نمي

وزيع درآمد كه در جدول زير نشان داده شده است توجه كنیم و همینطور فرض چنانچه به دو ت

نفر وجود داشته باشد واضح است كه فقر در كشور  4كنیم كه در هر دو كشور الف و ب تنها 

باشد زيرا كه فاصله افراد فقیر از خط فقر در كشور الف بیشتر از الف بیشتر از كشور ب مي

كند و میزان ان در هر دو شمار فقر اين موضوع را منعکس نميكشور ب است. اما شاخص سر

 (.2115شود )مقدمه ای بر تجزيه و تحلیل فقر،بانک جهاني،كشور يکسان محاسبه مي

 

 نحوه محاسبه شاخص سرشمار فقر3-1جدول

 

 325شاخص سرشمار فقر در دو كشور الف و ب با فرض خط فقر 
 فقرشاخص  مخارج به ازای هر فرد در كشور 

 

 مخارج در كشور   الف
 
311 

 
311 

 
351 

 
351 

 

 

51% 

 

 %51 351 351 324 324 مخارج در كشورب
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تواند به عنوان يک تابع رفاه مناسب به شمار رود، زيرا اصل بنابراين شاخص سرشمار فقر نمي

( فرموله شد. اين 3321مفهوم )اصل انتقال( اولین بار توسط دالتون)كند. اين انتقال را نقض مي

-كند كه انتقال بخشي از درآمد از شخص ثروتمندتر به شخص فقیرتر مياصل اينطور بیان مي

بايست رفاه را افزايش دهد. اما در اينجا اگر خانواده فقیر چیزی داشت كه به خانواده فقیرتر 

رسد ی نخواهد كرد. همینطور اين موضوع منطقي به نظر ميبدهد شاخص سرشمار فقر تغییر

كه تصور كنیم فقر در مقیاس كلي كمتر شده است اما همانطور كه گفته شد شاخص سرشمار 

 فقر قادر نخواهد بود اين كاهش فقر را نشان دهد.

كند كه ای به اين موضوع نمياشکال دوم شاخص سرشمار فقر اين است كه اين شاخص اشاره

قدر فقرا فقیر هستند و در نتیجه اگر افراد زير خط فقر فقیرتر شوند، تغییری در اين شاخص چ

-های مبروط به كاهش فقر انجام ميشود. در حالي كه هنگامیکه سیاستگذارایمشاهده  نمي

شود آسان ترين راه برای كاهش نرخ سرشمار فقر اين خواهد بود كه فقرايي را هدف قرار دهیم 

-زير خط فقر و نزديک به آن قرار دارند زيرا كه انتقال انان به باالی خط فقر ارزانكه درست 

ترين راه است. در حالي كه از نظر اخالقي افرادی كه درست زير خط خط فقرند كمترين 

ها دارند. با انجام چنین سیاستي كه افراد نزديک به استحقاق را در بین فقرا برای دريافت كمک
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فقر نجات دهیم، اگر چه شاخص سرشمار فقر پس از اعمال سیاست كاهش نشان خط فقر را از 

اند مشاهده نشده خواهد داد اما تغییری در اوضاع كاني كه جزو فقیرترين اقشار جامعه بوده

 است.

اشکال اساسي ديگری كه در رابطه با اين شاخص وجود دارد اين است كه، نرخ فقری كه 

فقر را در سطح افراد نشان دهد ونه خانوارها. در حالیکه با توجه  بايستشود ميتخمین زده مي

 21باشد، فقیر بودن به اينکه تقريبا تمام آمارهای مربوط به بودجه خانوار در سطح خانوار مي

درصد جمعیت فقیرند)اگر خانوار فقیر بزرگ  25تواند حاكي از ان باشد كه درصد خانوارها مي

برند)اگر خانوارهای فقیر كوچک باشند(. صد جمعیت در فقر به سر ميدر 35باشد( و يا اين كه 

اين در حالي است كه اعداد و ارقام مناسب برای سیاستگذارها ارقامي است كه در سطح افراد 

تعبیر و تفسیر شود. اما برای محاسبه فقر در سطح افراد بايد اين فرض مهم در نظر گرفته شود 

برند در حالیکه ه يک اندازه از سطح مشخصي از رفاه لذت ميكه همه اعضای يک خانواده ب

ها واقعیت نداشته باشد. مثال ممکن است افراد ممکن است اين فرض در بسیاری از موقعیت

مسن دريک خانواده و يا دختران نسبت به ساير اعضای همان خانواده فقیرف فقیرتر باشند. در 

 شود.ان خانواده يکسان تقسیم نميحقیقت كل مصرف هر خانواده بین اعضای هم

 

 شاخص شکاف فقر 1-1

باشد كه میانگین فاصله افراد فقیر را محاسبه مناسبتری از شکاف فقر ، شاخص شکاف فقر مي

كند. بر طبق تعريف، شکاف فقربرابر است با از خط فقر به صورت نسبتي از خط فقر بیان مي

برای افراد غیر فقیر صفر محاسبه خواهد شد. با كسری درامد واقعي از خط فقر. اين شکاف 

 استفاده از تابع شاخص داريم:

 

                

   

 توان به صورت زير نوشت:بنابراين  شاخص شکاف فقر را مي

   
1

 
∑

  

 

 

  1
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با تقسیم شکاف فقر بر خط فقر و  3 دهد كه چگونه شاخص شکاف فقر جدول زير نشان مي

 (.2115ای بر تجزيه و تحلیل فقر، بانک جهاني،آيد )مقدمهتعداد جمعیت به دست مي

 

 نحوه محاسبه شاخص شکاف فقر 2-1جدول

 

 325محاسبه شاخص شکاف فقر با فرض خط فقر

 
 مخارج برای هر فرد در كشور

 

شاخص شکاف 

 فقر

 3 
  361 351 331 311 مخارج در كشورج

  25 35 1 1 شکاف فقر
  

 
 1 1 32/1 1/2 

1 12
4

 1 17 
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اين محاسبه میانگین نسبت شکاف فقر در جمعیت )كه در ان افراد غیر فقیر شکاف فقری برابر 

شمرند. زيرا كه اين مي ای اين شاخص را هزينه حذف فقر بردهد. عدهصفر دارند( را نشان مي

دهد كه چه مقدار درامد يا مصرف بايد به فقرا انتقال يابد تا انها را به باالی شاخص نشان مي

شود كه همان خط فقر انتقال دهد. سپس اين مقدار به صورت نسبتي از خط فقر بیان مي

 باشد.شاخص شکاف فقر مي

های انتقاالت درآمدی هدف دار جمع شکاف به طور ساده حداقل هزينه حذف فقر با استفاده از

فقر در جمعیت است. با اين فرض هر شکافي تا رسیدن به نقطه خط فقر پر خواهد شد. البته 

يابد كه انتقاالت درآمدی به طور كامال كارا انجام شود. ای در صورتي تحقق ميچنین نتیجه

های و همچنین بخواهد سیاست واضح است كه اگر دولت اطالعات كاملي از فقرا داشته باشد

حامي فقرا را نیز در جامعه عملي سازد، نیازی نخواهد داشت كه بیش از اين مبلغ در مورد 

 كاهش فقر هزينه كند.
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 شاخص مجذور شکاف فقر)شدت فقر( 1-4

چنانچه بخواهیم ز شاخصي استفاده كنیم كه نابرابری در بین فقرا را نیز نشان دهد از شاخص 

كنیم. اين شاخص جمع وزني شکاف فقر)كه نسبت به خط فقر کاف فقر استفاده ميمجذور ش

باشد. باشد. كه وزن هر شکاف فقر، نسبت شکاف فقر در بین خود فقرا ميشود( ميسنجیده مي

دهد درصد را به خود اختصاص مي31درصد خط فقر باشد وزن  31به عنوان مثال شکاف فقری 

درصد خواهد بود. اين  51خط فقر باشد وزن مربوط به آن  درصد51و يا شکاف فقری كه 

ها يکسان موضوع بر خالف شاخص شکاف فقر است. زيرا در شاخص شکاف فقر وزن همه شکاف

بوده است. در نتیجه با مجذور كردن شکاف فقر وزن بیشتر مختص مشاهداتي است كه در 

 برند.فاصله بیشتری از خط فقر به سر مي

 2  
1

 
∑ 

  

 
 2

 

  1

 

 

اهمیت اين شاخص بیشتر برای برجسته كردن وزن افرادی است كه از محرومیت بیشتری 

ها، بخواهیم وزن بیشتری به افراد محرومتر برخوردارند. به اين ترتیب چنانچه در تخصیص يارانه

 α كند. هرچهتر كمک ميبدهیم، اين سنجه به ما در تعیین و تخصیص وزن بیشتر به فرد فقیر

 ر انزجار از فقر( بیشتر باشد، وزن تخصیص داده شده به فرد فقیر بیشتر خواهد شد.)پارامت

 

شود، سپس تقسیم بر خط فقر شده دهد كه چگونه شکاف فقر محاسبه ميجدول زير نشان مي

را به ما دهد. يعني همان مجذور شکاف  2 رسد و درنتیجه شاخص  مي 2و بعد از ان به توان 

 (.2115تجزيه و تحلیل فقر،بانک جهاني،ای بر فقر )مقدمه
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 نحوه محاسبه شاخص شدت فقر 1-1جدول

 

 325محاسبه شاخص شکاف فقر با فرض خط فقر 

 
 مخارج برای هر فرد در كشور

 

شاخص مجذور 

 شکاف فقر

 

مخارج در 

 كشورج

311 

 

331 

 

351 

 

361 

 

 

 

 شکاف فقر
25 

 

35 

 

1 

 

1 

 

 

 
  

 
 

 

 
2/1 

 
32/1 

 
1 

 
1 

 
 

 

 
  

 
 2 

 

14/1 

 

344/1 

 

1 

 

1 

 
1 11544

4
 1 1316 

 2112ای بر تجزيه و تحلیل فقر،بانک جهاني منبع:مقدمه

 

گرير و توربک -های محاسباتي است كه توسط فوستراين شاخص به عنوان يکي از مجموعه

-ميگیری فقر پیشنهاد شده است كه به صورت كلي به صورت زير نوشته ( برای اندازه3374)

 شود:

   
1

 
∑ 

  

 
  

 

  1

                                                                            1 

ام فرد خانوار و iمقدار مخارج برای    خط فقر و Zحساسیت شاخص فقر و  كه 

 باشد. مي باشد( مي 1   و     )زماني كه  iشکاف فقر برای فرد        

دهد. به محاسبات مربوط به عمق و شدت فقر اطالعات كاملي را در مورد پديده فقر به ما مي

اين ترتیب كه ممکن است گروهي شاخص سرشمار فقر بااليي را تجربه كنند در حالي كه 

شکاف فقر در آنها پايین باشد)زماني كه افراد فقیر درست زيرر خط فقر باشند(. و يا برعکس، 

رخ ست شاخص فقر پايین اما شکاف فقر بااليي را تجربه كنند. اين اتفاق زماني گروهي ممکن ا

كه تعداد كمي از فقرا درست زير خط فقر قرار داشته و بقیه افراد در سطح پايین از دهد مي

 برند.مصرف به سر مي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ه در كند كه درآن كارگران غیر ماهر سومین رتبجدول زير مثالي در مورد ماداگاسکار مطرح مي

باشند. در حالیکه در مورد شاخص شدت فقر مقام پنجم را دارند. در نرخ سرشمار فقر را دارا مي

مقابل احتمال فقیر بودن دامداران بیشتر است در حالیکه فقر آنها از شدت كمتری برخوردار 

است. بنابراين نوع مداخله دولت كه برای كمک به اين دو گروه نیاز است، متفاوت خواهد 

 (.2115ای بر تجزيه و تحلیل فقر،بانک جهاني،ود)مقدمهب

 

 های فقر با تفکیک مشاغل در ماداگاسکارشاخص 4-1جدول

 

 3334های فقر با تفکیک مشاغل در ماداگاسکار، شاخص

 رتبه 2  رتبه 3  رتبه 1  

داران مزرعه

 كوچک
6/73 3 43 3 6/24 3 

داران مزرعه

 بزرگ
88 2 6/14 2 33 2 

غیر كارگران

 ماهر
8/62 1 5/25 4 34 1 

و دامداران

پرورش 

 دهندگان ماهي

4/53 4 3/28 1 3/36 1 

بازنشستگان و 

 معلوالن
6/51 5 6/21 5 34 4 

 2112ای بر تجزيه و تحلیل فقر،بانک جهاني منبع:مقدمه
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 3مقیاسهای سنجش فقر 1-5

مبین خط فقر، در اين  Zباشد و  F(X)( متغیری تصادفي با تابع xفرض كنید درآمد يک فرد )

 شود:بندی عمومي از مقیاسهای سنجش فقر به صورت زير تعريف ميصورت يک طبقه

 

  ∫       
 

1
                                                                (1-3)  

 

 Zتابعي همگن از درجه صفر نسبت به  P(Z,X)بوده و  P(Z,Z)=1و    xتابع چگالي  f(x)كه 

باشد( درصدی همه درآمدها و خط فقر بدون اثر مي  λباشد )به اين معني كه افزايش مي Xو

بر اساس رابطه مذكور توابع متنوعي ارائه شده است كه در اين تحقیق به بررسي تابع ارائه شده 

اين تابع در نگارش پیوسته آن به صورت زير نوشته  پردازيم.توسط فوستر، گرير و توربرک ، مي

 شود:مي

   ∫  
   

 
   

 
                                                      (1-2 )          

 

پارامتری است كه مقدار باالتر آن مبین   α( است. در اين رابطه 3كه حالت خاصي از رابطه )

αباشد. زماني كه وزن بیشتر برای افراد فقیرتر مي معادل درصد افراد  FGTباشد تابع   1 

1 فقیر در جامعه است )  (. اين شاخص علي رغم سادگي درمحاسبه و درک آسان از    

دهد. اطالعاتي را نشان نمي جايگاه افراد فقیر نسبت به خط فقر و نیز فقیرتر شدن افراد فقیر

αزماني كه    ( معادل مبلغ Z-X( مترادف با شکاف فقر است. در اين رابطه )  3 باشد  3 

شده و از زير خط فقر خارج شود. در   Zپرداختي به فرد فقیر است به طوريکه درآمد او معادل 

وبا   (       اين صورت مجموع مبلغ پرداختي به افراد فقیر برای از بین بردن فقر معادل 

αمتوسط درامد افراد فقیر است. زماني كه     تعداد افراد فقیر و    است كه   1     2   

وزن بیشتری به افرادی كه فقیرتر  شود در اين حالتباشد اين شاخص شدت فقر نامیده مي

 شود.هستند داده مي

 

 

 
1Nanak,Kakwani(1118)                                                                                                                                                                               
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باشد. در حالت گسسته اين شاخص به صورت زير ( در حالت پیوسته  مي2شاخص رابطه )

 شود:معرفي مي

 

       
1

 
∑ 

   

 
  

  

  1

                                                 8  8  

 تعداد افراد جامعه است. Nتعداد افراد فقیر   كه 

α، اگر  1در رابطه   آيد:به دست مي "نسبت سرشمار"قرار داده شود، شاخص   1 

 1  
  

 
                                                                                      1  8  

تعداد افراد جامعه Nتعداد خانوارها يا افراد دارای درآمد پايین تر از خط فقر و    كه درآن 

گیری فقر بوده تصويری ساده از میزان ترين و ابتدايي ترين روش اندازهاست. اين شاخص ساده

 كند.دهد، اما در مورد عمق يا شدت فقر چیزی بیان نميفقر در جامعه به دست مي

آيد كه به دست مي "نسبت شکاف فقر"برابر يک در نظر گرفته شود، شاخص   ، اگر1در رابطه 

 البته با تعداد كل خانوارها )افراد( جامعه نرمال شده است.

   

    1  
1

 
∑ 

   

 

  

  1

                                                             5  8    

آيد كه به به دست مي "شدت فقر"در نظر گرفته شود، شاخص  2برابر  α،  1و اگر رابطه 

 شود:صورت زير نوشته مي

    2     2   1    2  
2                                                6  8  

  كه درآن 
نسبت شکاف  Gمجذور ضريب تغییر يا پراكندگي میان درآمد  افراد فقیر و  2

 شود:ت و به صورت زير تعريف ميدرآمدی فقر اس

  

  
3
  

∑ 
   

 

  

3

                                                                             8  1  
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خط فقر است. نسبت  zام وiدرآمد فرد )خانوار(  xتعداد افراد فقیر زير خط فقر بوده و   

شود، گويای آن است درآمد )هزينه( شکاف درآمدی كه به صورت درصدی از خط فقر بیان مي

اقشار فقیر جامعه بايد چقدر افزايش يابد تا فقر كامال از بین برود. ويژگي اصلي شاخص 

FGT(2) زياد دهد كه از خط فقر فاصله در اين است كه بیشترين وزن را به خانوارهايي مي

 تری دارند.

 

 های فقرکشش قیمتی شاخص 1-6

های و سطح قیمت (z)سطحي از مطلوبیت باشد كه هر فردی با درامد معادل خط فقر  Uاگر 

P توان نوشت: كند، درآن صورت ميكسب مي 

        

     Z=E(U,P)                                                                                 (7-1) 

 

 ام عبارت خواهد بود از: iمشتق اين معادله نسبت به قیمت كاالی 

  

   
 
  

 
  

       

 
                                                                     1  8        

 

 باشد.مي  (z)با درآمدی معادل خط فقرام برای خانواری iسهم مخارج كاال        

 دريک حالت ساده اگر شاخص فقر به صورت زير تعريف شود:

 1  ∫                                                                             11  8 

 

1

 

 

 

 است. (Z)تابع توزيع احتمال برای درآمدی معادل خط فقر      
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-را نسبت به تغییرات قیمت (1 )، كشش شاخص فقر سرشمار    ( نسبت به 31مشتق رابطه )

 دهد.ها نشان مي

 

   
 

  1

   
 
  

 1

 
         

 1 
                                                          11  8  

 

( درصد تغییرات شاخص فقر سرشمار را در ازای يک درصد  33كشش تعريف شده در رابطه )

ها يک درصد افزايش يابند، ی قیمتكند. چنانچه همهگیری ميام اندازهiتغییر در قیمت كاالی 

   ی به اندازه 1 درآن صورت شاخص 
 افزايش خواهد يافت. 

 

 
 1

 ∑  1

    

 1

 

  1

                                                                      12  8  

1  به طور خالصه 
تغییرات شاخص فقر سرشمار را در ازای يک درصد تغییر در سطح   

 دهد.ها نشان ميعمومي قیمت

همین توان به ( بیان شد، هم مي3ی)( كه در رابطهβهای فقر مثل )ای از شاخصبرای طبقه

و با جايگذاری آن در رابطه    گیری از رابطه يک نسبت  ترتیب كشش محاسبه نمود. با مشتق

 ( خواهیم داشت:3) 

  

   
 
  

 
  

1

  
∫

  

  

 

1

                                                             18  8  

                          

ام بیان  iرا به ازای يک درصد تغییر در قیمت كاالی   تغییرات شاخص فقر ( 31رابطه شماره)

 βی كاالها يکسان تغییر كرده باشد، كشش شاخص فقر كند. مجددا چنانچه قیمت مجموعهمي

 عبارت خواهد بود:

   ∑  

 

  1

  
1

 
∫

  

  

 

1

                                                            11  8  
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 دهد.كاال نشان مي nرا به ازای تغییرات يکسان در قیمت   ( تغییرات شاخص فقر34رابطه )

        ی  با جايگزيني رابطه
   

 
( FGT(، كشش شاخص شدت فقر )31در رابطه )   

 شود:به صورت زير حاصل مي

 

    
   

   
 
  

  
 

 

  
[∫ (

   

 
)
  2 

1
            ∫ (

   

 
)
  1

           
 

1
]     (15-8) 

 

αبه ازای      مجموع   1 
 آيد:كاال، كشش قیمتي شاخص  به دست مي Nبرای  

   ∑   
 

 

 

 

  1

    1                                                           16  8             

 

 بر شاخص فقراثرات تغییر قیمت  1-7

ها و مطلوبیت وی ی خانوار )يا فرد( متاثر از سطح قیمت كاالبا فرض اينکه هزينه

 توان به صورت زير نوشت:مي (x) را بر حسب βی شاخص فقر  ، اندازه X=E(u,P)باشد

     ∫  (        )                
 

1

 

 

اندازه اين  ́ ها به سطح صورت تغییر قیمت ها است كه درتابعي از بردار قیمت     كه در ان 

 تغییر خواهد كرد. ́  شاخص به 

 

 با استفاده از بسط تیلور خواهیم داشت:βتغییرات نسبي شاخص فقر 

 

      

  
 ∑ 

  ́    
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       كه در آن 
 ام است.iدر اثر تغییر قیمت كاالی  βنشانگر كشش شاخص فقر   

به  Pها از را بعد از تغییرات بردار قیمت βعبارت سمت راست رابطه باال تغییرات شاخص فقر   

 كند.گیری مياندازه́ 

از آنجا كه تغییرات شاخص فقر متاثر از تغییر در توزيع درآمد و نیزتغییردرمیانگین درامد 

هاا در جهت كاهش فقر است يا افزايش ان، بستگي به ها است، اينکه افزايش قیمتخانوار

ام iی اثر درامدی و اثر توزيعي دارد. اگر كشش شاخص فقر نسبت تغییرات قیمت كاالاندازه

 يعني   به دو جزء تفکیک شود، يعني:

   
   ̅̅ ̅   (   

   ̅̅ ̅  )                                                                   13  8  

 

  ̅̅  شود:ام در كل بودجه خانوار است و به صورت زير تعريف ميiمیانگین سهم هزينه كاالی  ̅

 

  ̅̅ ̅  
∫    

 

1
      

∫        
 

1
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دهد و امین كاال را نشان ميi( اثرات درامدی تغییر قیمت 37جزءاول سمت راست رابطه )

-كند كه ميام را بیان ميiهمواره مثبت است. عبارت دوم، اثرات توزيعي تغییرات قیمت كاالی

قیمتي در مجموع به دهد كه تغییرات ی اين عبارت نشان ميتواند مثبت يا منفي باشد. نتیجه

ام منفي باشد i نفع گروه فقر است يا گروه غیر فقیر. اگر اثرات توزيعي تغییرات قیمت كاالی

 دهد.افزايش قیمت اين كاال توزيع درامد را به نفع گروه فقیر تغییر مي

 شود:( مطرح مي2116برای درک بیشتر اين موضوع شاخص سان و كاكواني )

 

   
 

   

  ̅̅ ̅  
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   اگر  
ام ، گروه غیر فقیر آسیب بیشتری در iكمتر از يک باشد، بعد از افزايش قیمت كاالی  

   مقايسه با گروه كم درآمد تجربه خواهد كرد. در صورتي كه  
یب بزرگتر از يک باشد، آس 
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م بزرگتر ا زآسیب پذيری گروه غیر فقیر خواهد بود. iپذيری گروه فقیر از افزايش قیمت كاالی 

به اين ترتیب، شاخص   به عنوان شاخص تحلیل اثرات توزيعي تغییرات قیمتي بر فقر به كار 

 شود.گرفته مي

كاالها را به دو اثر توان اثرات تغییر قیمت ( مي38ی )( در رابطه37ی )با جايگذاری رابطه

 تفکیک كرد.

 

∑(
  ́    

  
)   

 ∑(
  ́    

  
)  ̅̅ ̅   ∑(

  ́    

  
) (   

   ̅̅ ̅  )                      (1-23)  

 

ها ی قیمت( اثرات تغییر قیمت بر شاخص فقر را وقتي همه23عبارت اول سمت راست رابطه )

های نسبي را بر عبارت دوم، اثر تغییر قیمتدهد. با يک نسبت تغییر كرده باشند، نشان مي

ها هنگامي مطلوب گروه فقیر خواهد بود كند. تغییرات نسبي قیمتگیری ميشاخص فقر اندازه

( منفي باشد، در غیر اين صورت اين تغییرات مطلوب گروه 23ی)كه اندازه عبارت دوم رابطه

 غیر فقیر خواهد بود.

 

 ( PIPشاخص قیمت برای گروه فقیر)1-8

ها معموال به روش السپیرز با استفاده از میانگین وزني سهم مخارج هر كاال در شاخص قیمت

شود كه در واقع مبین رفتار مصرفي ی خانوار برای میانگین جامعه محاسبه ميبودجه

ی ای با متوسط درامد جامعه است. بنابراين، تغییرات اين شاخص، تغییر در هزينهتقاضاكننده

 دهد:را برای میانگین جامعه به دست مي خانوار

  ∑
 ́

 

 

  1

  
̅̅ ̅                                                                          22  8  

حال آنکه رفتار مصرفي خانوار فقیر در قبال تغییرات قیمتي متفاوت از خانوار غیر فقیر است. با 

-شاخص قیمت را برای گروه فقیر به ازای هر يک از شاخصتوان ( مي22ی )استفاده از رابطه

 های فقر محاسبه نمود.

كند، توسط تغییر مي  ́ به   Pها از ( هنگامي كه قیمتβی شاخص فقر)تغییرات نسبي اندازه

 شود.گیری مي( اندازه37ی )رابطه
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́  ها به يک اندازه تغییر كند، )اگر تمامي قیمت را به صورت يک شاخص  λتوان (، مي    

قیمت با اوزان  
   

  
(  38ی )بر اساس رابطه βدر نظر گرفت. اگر تغییرات قیمت، شاخص فقر  

 توان نوشت:تغییر دهد، در آن صورت مي

  ∑
 ́

 
 
   

  
 

 

  1
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اخص وزني قیمت است كه رفتار مصرفي گروه فقیر)بر اساس شاخص فقر يک ش   كه در آن 

β  گیرد.( را در نظر مي 

( نامید. به اين ترتیب به ازای هر يک از PIPرا شاخص قیمت گروه فقیر)  توان بنابراين مي

 های فقر سرشمار،شکاف فقر،شدت فقر يک شاخص قیمت قابل برآورد خواهد بود.شاخص

 را به صورت زير تجزيه كرد.   توان مقدرا ( مي21(و)22(،)37ی)رابطهبا استفاده از 

    ∑
 ́

 

 

  1

  ̅̅ ̅(   
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  ̅̅ λام در كل بودجه خانوار)فرد( است. چنانچه iسهم مخارج كاالی  ̅ باشد، تغییرات    

قیمتي به نفع گروه غیر فقیر خواهد بود و در غیر اين صورت وضعیت نسبي گروه فقیر بهبود 

 خواهد يافت.

   از شاخص   تبعیت  
های فقر، شاخص داللت براين دارد كه به ازای هر يک از شاخص 

 دهد.قیمت متفاوتي به دست مي

 

 جمع بندی

توانند بخوبي در راستای اهداف های معرفي شده ميشاخصهمانطور كه در اين فصل ديديم 

تحقیق بکار گرفته شوند و توانايي پاسخگويي به سواالت اين تحقیق را دارند. به همین منظور 

های فقر سرشمارفقر، شکاف فقر، شدت فقر استفاده شد كه در فصل در اين پژوهش از شاخص

 پردازيم.اين الگو مي بعدی به بررسي و تحلیل نتايج حاصل از اجرای
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 فصل چهارم
ها داده تجزیه و تحلیل  
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 مقدمه4-3

ها معموال به روش السپیرز با استفاده از میانگین وزني سهم مخارج هر كاال در شاخص قیمت

شود كه در واقع مبین رفتار مصرفي ی خانوار برای میانگین جامعه محاسبه ميبودجه

ای با متوسط درآمد جامعه است. بنابراين تغییرات اين شاخص، تغییر در هزينه تقاضاكننده

های اساسي در سبد دهد. با توجه به سهم بیشتر كاالجامعه بدست ميخانوار را برای میانگین 

های با درآمد درآمد، رفتار مصرفي گروه فقیر متفاوت از رفتار خانوارهای كممصرفي خانوار

ی ی هر كاال در بودجهباشد. چنانچه شاخص قیمت با استفاده از نسبت هزينهمتوسط مي

 شودهای فقیر بهتر تبیین ميتار مصرفي گروههای فقیر محاسبه گردد، رفخانوار

های خانوار شهری و روستايي ايران طي سالتعريف و تعیین خط فقر پس از در اين فصل 

های نسبت سرشمار فقر، شکاف فقر، شدت فقر را محاسبه در ادامه شاخص، 3133تا 3178

 خواهد شد.

 پایه آماری 4-2

روستايي ايران است و منبع آماری مورد استفاده  جامعه آماری مورد پژوهش خانوار شهری و

 3133تا3178ها از سالدرآمد خانوار-های هزينههای آماری گردآوری شده در پیمايشريزداده

ها مربوط به ابعاد باشد. تعداد خانوارها در هر سال ثابت نیست. مساله ديگر در تحلیل دادهمي

سازد. به همین بر سطح رفاه خانوار را مشکل مي متفاوت خانوار است كه مقايسه تغییرات قیمت

ها را با يکديگر مرتبط توان ابعاد متفاوت خانوارميها و مخارج خانوار دلیل با سرانه كردن هزينه

 ساخت.

های مورد بررسي اقدام يه برآورد پس از تعیین خط فقر خانوار شهری و روستايي طي سال

نتايج بدست آمده تاثیر تغییرات قیمت بر هر يک از كنیم تا از طريق های قیمتي ميكشش

گانه فقر كه در اين پژوهش مد نظر مي باشد يعني شاخص نسبت سرشمار فقر، های سهشاخص

 گیری شود.شاخص شکاف فقر و شاخص شدت فقر اندازه

-های فقر در اين پژوهش از آمار رسمي بودجه خانوار كه به صورت فايلبرای محاسبه شاخص

های منتخب استفاده گرديده است. داده باشند طي سالموجود مي Excelافزار تحت نرم هايي

 های خوراكي و غیر خواركي است.درآمد خانوار شامل هزينه-های پیمايش شده هزينه
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 خط فقر4-1

شود، دو جنبه مطلق و نسبي در شناسايي با توجه به تعريفي كه برای محرومیت انتخاب مي

گردد، خط فقر مطلق مبتني بر جداسازی فقرا از ساير افراد جامعه بر مطرح ميافراد فقیر 

های ضروری)مانند خوراک، اساس مقدار درآمدی است كه مورد بررسي برای تامین حداقل نیاز

-پوشاک، و مسکن( الزم است و عدم تامین آن توسط هر فرد، وی را به طبقه فقیر منتقل مي

بر اساس درجه ارضای نیازهای فرد نسبت به ديگر افراد جامعه تعريف سازد. اما خط فقر نسبي، 

-تر باشد، شکاف بیشتری بین اقشار كمشود و لذا هر چه توزيع درآمد در جامعه ناعادالنهمي

آيد و تعداد بیشتری از افراد ها به وجود ميدرآمد تعريف شده  بر اساس اين معیار با ديگر گروه

د. انتخاب يکي از دو روش مطلق يا نسبي در تعیین خط فقر بر نتايج رونبه زير خط فقر مي

های عملي فقرزدايي و نیز توزيع درآمدی تاثیر فراوان دارد. بررسیهای حاصل از اجرای سیاست

هايي با هدف توزيع مجدد انتخاب خط فقر مطلق به عنوان معیار سنجش فقر در سیاست

ای به يج سیاست بر مبنای اين معیار، نتايج گمراه كنندهدرآمد، به دلیل عدم انعکاس كامل نتا

گذاری، خط فقر گیری فقر در سیاستدنبال خواهد داشت. بدين سبب در بررسیهای اندازه

 . 3گیردمطلق كاربرد چنداني ندارد و خط فقر نسبي مورد استفاده قرار مي

نمونه در نظر گرفته  كل ی% میانگین هزينه سرانه66در اين مطالعه خط فقر نسبي به صورت 

میانگین ی يک خانوار به عنوان خط فقر، شده است.)برای پرهیز از اريب ناشي از انتخاب هزينه

% مخارج خانوار متوسط به عنوان خط فقر در نظر گرفته 66% كل نمونه حول نقطه 5/1مخارج 

 شده است(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1831آبادی)رنانی و مه

1
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 61  ها تحلیل داده فصل چهارم تجزيه و

 شهری های کاالیی خانوارخط فقر نسبی گروه شاخص3-4جدول

 

 33 31 73 77 78 گروه كااليي

 3/45 3/12 3/22 3/31 3 خوراک

 3/15 3/35 3/17 3/13 3 پوشاک و كفش

 3/38 3/31 3/16 3/17 3 مسکن

 3/33 1/14 3/65 3/11 3 سوخت

 3/23 3/33 3/32 3/31 3 بهداشت

 3/21 3/33 3/31 3/14 3 حمل و نقل

 3/31 3/31 3/32 3/17 3 آموزش

 3/17 3/22 3/31 3/13 3 ساير

 3/13 3/28 3/35 3/13 3 هزينه كل

  منبع: محاسبات محقق

 

 

 روستاییهای کاالیی خانوار خط فقر نسبی گروه شاخص2-4جدول

 

 33 31 73 77 78 گروه كااليي

 3/13 3/48 3/28 3/32 3 خوراک

 3/17 3/36 3/13 3/31 3 پوشاک و كفش

 3/38 3/13 3/18 3/16 3 مسکن

 3/18 2/37 3/47 3/15 3 سوخت

 3/22 3/33 3/34 3/32 3 بهداشت

 3/33 3/22 3/32 3/16 3 حمل و نقل

 3/15 3/16 3/14 3/11 3 آموزش

 3/45 3/23 3/31 3/33 3 ساير

 3/12 3/15 3/21 3/31 3 هزينه كل

  منبع: محاسبات محقق
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ايم و تعديل كرده 78سال های مختلف نسبت به خط فقرهای خانوار شهری و روستايي در سال

-كنیم كه روند تغییر خطوط فقر گروه های كااليي مثبت بوده و خط فقر طي سالمشاهده مي

در مناطق  77گروه كااليي خوراک و بهداشت در سال .باشد های مورد بررسي رو به افزايش مي

يعني  73سال  دهند. در حالیکه اين مقدار درمي ايي بیشترين مقدار خط فقر را نشانروست

سال پس از اعمال 3يعني  31سال اجرای سیاست هدفمندی بیشتر شده است. در سال 

شود، سیاست ماكزيزم خط فقر تغییر ماهیت كاال داده است و به گروه كااليي سوخت مربوط مي

 رژی در اين سال است. های انكه ناشي اثرات از افزايش قیمت حامل

 

های كم ها به ويژه خانوارخانوار ای از هزينهای اساسي، سهم عمدههمسکن به عنوان يکي از نیاز

كند. درآمد تحمیل ميهای كمای بر گروهدهد و فشار فزايندهدرآمد را به خود اختصاص مي

دهنده اين است كه روند صعودی تغییر خط فقر مسکن در میان خانوار شهری و روستايي نشان

مخارج مربوط به گروه كااليي مسکن در سبد مصرفي آنها افزايش های است كه به تعداد خانوار

باشد، افزوده شده است. اين ها در زير خط فقر مييافته است و منجر به قرار گرفتن اين خانوار

های مستقیم از قبیل واگذاری زمین به قیمت كمتر از در حالي است كه دولت با پرداخت يارانه

سکوني به قیمت كمتر از بازار سعي در افزايش رفاه جامعه داشته های مو واگذاری واحد بازار

درآمدف موفقیت های كمهای تامین مسکن برای گروهها و برنامهاست، اما در عمل سیاست

ها وضعیت های ساختاری در نظام پرداخت يارانهبه دلیل ناكاراييچنداني در برنداشته است. 

از بهبود قابل قبولي در مناطق شهری و روستايي درآمد نتوانسته است  مسکن گروه كم

 برخوردار باشد.

 

های مورد بررسي در بین خانوار شهری خط فقر خوراک و بهداشت و مسکن در میان طي سال

های كااليي پوشاک، اند، همچنین در میان خانوار روستايي گروهها روند صعودی داشتهساير كاال

ها مثل خوراک، حمل و اند. اما در اين بین برخي از كاالشتهمسکن خط فقر  افزايش يکپارچه دا

ای كه تا قبل از اجرای اند به گونهنقل و سوخت در مناطق روستايي حركتي نوساني داشته

های بعد از ان اين (  خط فقر روند حركتي صعودی  داشته است، اما در سال73سیاست)سال

سبد مصرفي خانوار از كمتر ضروری به تغییر ماهیت   حركت نزولي شده است كه میتوان به

ها از كل مخارج خانوار فقیر كمتر ها اشاره كرد، يعني سهم اين كاالبیشتر ضروری در اين  سال

 شده است. 
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در میان خانوار شهری بر خالف خانوار روستايي خط فقر خوراک افزايش يافته است يعني سهم 

خارج كل خانوار بیشتر شده است. در حالیکه همانند خانوار خوراک بعد از اجرای سیاست از م

 های بعد از اجرای سیاست داشته است. روستايي، خط فقر سوخت حركتي نزولي در سال

 

 گیری فقرهای اندازهشاخص 4-4

 شاخص نسبت افراد فقیر 4-4-3

     اين شاخص به صورت  ساده ترين و روش اندازه گیری شدت فقر،شاخص نسبت افراد فقیر است.

   : نسبت تعداد افراد فقیر به كل جامعه تعريف شده است به اين ترتیب

            1  
  

 
 

تعداد كل افراد جامعه است.اين شاخص نشان مي دهد كه چه    تعداد افراد فقیر و  كه درآن 

التي كه هیچ .اندازه اين شاخص بین صفر )ح نسبتي از افراد زير خط فقر زندگي مي كنند

تغییری در جامعه وجود نداشته باشد( يک )حالتي كه كلیه افراد در جامعه فقیر باشند يعني 

اشکال عمده  درآمد كلیه افراد جامعه كمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد( تغییر مي كند.

روط اين شاخص اين است كه افزايش يا كاهش میزان درآمد افراد فقیر و غیر فقیرجامعه مش

برآنکه موجب جابجايي افراد حول خط فقر نشود.هیچگونه تاثیری دراندازه شاخص نسبت افراد 

فقیر ندارد.يعني نسبت به انتقال درامد بین فقیرها وحتي بین فقیرها و غیر فقیر ها حساس 

 نمي باشد وعالوه بر اين،اين شاخص نسبت به كاهش درآمد فقرا نیز حساس نمي باشد.

 

 شکاف درآمدیشاخص  4-4-2

آمارتیاسن عامل ديگری را نیز در تعیین فقر مورد توجه قرار داد كه عبارت است از : میزان 

شکاف درآمد هر خانوار از خط فقر. اين شکاف برای كل جامعه به صورت زير قابل محاسبه 

 است:

 

  
3
  

∑
   

 

  

  3

 3  
 ̅
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̅ شاخص نسبت درآمدی ، Iكه درآن   
3

  
∑  

  
متوسط درآمد افراد فقیر.اين شاخص   3  

بر خالف نسبت افراد فقیر تحت شرايطي نسبت به انتقال درآمد از يک فرد فقیر به فرد فقیر 

ديگر حساس نمي باشد.چنانچه دو شاخص مذكور با همديگر بکار برده شوند مي توانند تصوير 

ند كه اين دو شاخص نابرابری درآمد اشاره مي ك (3381سن ) نسبتا بهتری از فقر را ارائه دهند.

 .بین افراد فقیر را ناديده مي گیرند

 3شاخص فقر فاستر،گریر و توربک 4-4-1

دسته ديگری از شاخص های فقر در سالهای اخیر كاربرد زيادی پیدا كرده است توسط 

 فاستر،گرير توربک پیشنهاد شده است اين سه محقق روش خود را برای ارائه شاخص فقر برا

كه تجزيه پذيری از ويزگي های مهم يک شاخص فقر مطلوب است.اين گروه  اين باورمي گذارند

نمايش داده مي شوند( بیانگر ان هستند كه میزان فقر  FGTاز شاخص ها )كه با عالمت 

حاصل از بررسي زير گروههای مختلف جمعیت را مي توان با هم جمع كرد وبه میزان واحدی 

فاستر و همکاران وی شاخص فقر خود را بصورت زير ارائه مي  از فقر كل جمعیت دست يافت.

 دهند:

    
1

  2
∑  

2

 

  1

 

Z  ،خط فقر:x فرد  مقدار مخارج سرانه برایi  ،ام خانوارg=z-x شکاف فقر برایiامین فرد 

گیرد شکاف فقر افراد فقیر در نظر مي اين شاخص میزان فقر درجامعه رابه صورت مجموع وزني

 شود. كه وزن هر گروه از طريق فاصله درآمدی آن با خط فقر مورد نظر تعیین مي

 

 های قیمتیکشش4-5

 ساده اگر شاخص فقر به صورت زير تعريف شود:دريک حالت 

 1  ∫                                                                         

 

1

 

 است. (Z)تابع توزيع احتمال برای درآمدی معادل خط فقر      

 
 
1
Fostar,J.,J.Greer and E.Thorbeck.(1131) 
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 شود:بر اساس روابط زيرمحاسبه مي های مذكوركشش قیمتي هر يک از شاخص

 

  1  
  1

   
 
  

 1

 
         

 1

   

 

  2
 

   
   

 
  

  
 
 

  
[∫(

   

 
)
  2

 

1

            ∫(
   

 
)
  1

           

 

1

] 

 

های فقر مورد نظر های فقر برای سه گروه از شاخصهای قیمت نسبي براساس شاخصكشش

فقر  ها درصد تغییرات شاخصدر جداول زير محاسبه شده است. كشش قیمتي هر يک از كاال

 دهد.ی مربوطه نشان ميمورد نظر را نسبت به يک درصد تغییرات قیمت كاال

 

 خانوار شهریهای مختلف فقر های قیمتی شاخصکشش  1-4جدول

 

 كشش شاخص فقر گروه غیر خوراک كشش شاخص فقر گروه خوراک

 سال
نسبت 

 سرشمار
 شدت فقر شکاف فقر

نسبت 

 سرشمار
 شدت فقر شکاف فقر

78 
46  31 6 

 
1/81 

 

1/71 

 
317  31 6 

 
3/45 

 
3/63 

 

77 
47  31 6 

 
1/83 

 

1/72 

 
316  31 6 

 44/3 3/57 

73 
356  31 6 

 
1/81 

 

1/78 

 
327  31 6 

 
46/3 

 
3/61 

31 
383  31 6 

 
1/33 

 

3/18 

 
347  31 6 

 3/68 3/71 

33 
135  31 6 

 
3/14 

 

3/22 

 
326  31 6 

 3/81 3/34 

 منبع: محاسبات محقق
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 خانوار روستایی مختلف فقرهای قیمتی شاخص هایکشش 4-4جدول

 

 كشش شاخص فقر گروه غیر خوراک كشش شاخص فقر گروه خوراک

 سال
نسبت 

 سرشمار
 شدت فقر شکاف فقر

نسبت 

 سرشمار
 شدت فقر شکاف فقر

78 
63  31 6 

 
1/36 

 

3/17 

 
83  31 6 

 
3/35 

 
3/11 

 

77 
81  31 6 

 
1/32 

 

3/15 

 
73  31 6 

 3/31 3/13 

73 
83  31 6 

 
3/13 

 

3/32 

 
81  31 6 

 3/36 3/11 

31 
77  31 6 

 
3/26 

 

3/27 

 
78  31 6 

 3/14 3/46 

33 
78  31 6 

 
3/14 

 

3/51 

 
33  31 6 

 3/15 3/51 

 منبع: محاسبات محقق

 

كند گیری ميشوند را اندازهنسبت جمعیتي كه به عنوان فقیر شمارش مي شاخص سرشمار فقر

شود. كشش اين شاخص در واقع جامعه يا نمونه حاصل ميكه از نسبت افراد فقیر به كل 

-نشان مي3-4، 2-4سنجد كه جدول حساسیت اين گروه از افراد نسبت به تغییرات قیمت مي

روند صعودی داشته است، يعني در 33تا 78های دهد تغییرات كشش اين شاخص  طي سال

و روستايي نسبت به صورت افزايش يک درصد قیمت گروه خوراک حساسیت خانوار شهری 

ها افزايش قیمت بیشتر شده است. در مورد گروه غیر خوراكي نیز با افزايش يک درصدی قیمت

دارد در حالیکه  73حساسیت خانوار شهری نسبت به تغییرات قیمتي روند نزولي بعد از سال 

 باشد.در مورد خانوار روستايي روند تغییرات صعودی مي

-گیری ميصله درآمد افراد تا خط فقر را نسبت به خط فقر اندازهشاخص شکاف فقر میانگین فا

كند. بر ها را برای كل افراد فقیر به صورت درصدی از خط فقر بیان ميكند، جمع اين میانگین

رسیم كه در بعد از سیاست اساس اين تعريف و با توجه به مقادير جداول فوق به اين نتیجه مي

 روستاييها حساسیت شاخص شکاف فقر در گروه كااليي خوراک مناطق هدفمندی يارانه

دارد. اما كشش اين شاخص در گروه غیر خوراكي بعد  شهریافزايش بیشتری نسبت به مناطق 
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از اجرای طرح در مناطق روستايي تغییرات كمتری نسبت به شهری دارد. كه حاكي از 

 باشد.ت گروه های كااليي غیرخوارک ميحساسیت كم خانوار روستايي نسبت به تغییرات قیم

علت استفاده از شاخص شدت فقر نشان دادن نسبت افراد فقیر و عمق فقر در جامعه مورد 

مطالعه است، كه توسط  فوسترگرير و توربک پیشنهاد گرديده است، اين شاخص صرفا جمع 

ر مناطق های فقر)به صورت نسبتي از خط فقر( است. تغییرات كشش اين شاخص دشکاف

-روستايي و شهری بعد از افزايش قیمت ها روند افزايشي داشته است. همچنین مشاهده مي

پذيری ها بیشتر است كه نشان از آسیبكنیم كشش قیمتي اين شاخص نسبت به ساير شاخص

 های فقیر است.بیشتر گروه

باشند، منافع انها به  بنابراين در تمام دوره مورد بررسي اگر اين گروه از كاالها مشمول يارانه

نسبت برای افراد فقیر بیشتر از گروه غیر فقیر است و به كاهش نابرابری و فقر در جامعه منجر 

مناطق ، اين كشش برای شودشود با توجه به مقادير كشش فقر برای خوراكي مشاهده ميمي

ش يک درصد در روستايي بیشتر از مناطق شهری است. به بیان ديگر در مناطق روستايي افزاي

شود. اين موضوع با ساختار های فقر ميقیمت اين اقالم باعث افزايش بیشتری در شاخص

ای خانوار روستايي در ارتباط است، چون مناطق روستايي به طور كلي سهم بیشتری از بودجه

در يابد و اين اقالم نقش حیاتي تری های خوراكي اختصاص ميها به مقادير كاالبودجه خانوار

 های شهری دارند.بودجه خانوار روستايي در مقايسه با بودجه خانوار

 

 اثرات تغییر قیمت بر شاخص منفعت فقرا 4-6

برای درک بهتر اينکه تغییر قیمت هر يک از اقالم مصرفي چه تاثیری بر توزيع درآمد دارد، 

از رابطه زير  توان از شاخص منفعت فقرا استفاده كرد. شاخص منفعت فقرا با استفادهمي

 شود:محاسبه مي

   
 

   

  ̅̅ ̅  
 

:   
 امiشاخص فقر نسبت به تغییرات قیمت كاالی كشش 

:  ̅̅  ام د ركل بودجه خانوارiی كاالیمیانگین سهم هزينه ̅

بزرگتر از يک بودن اين شاخص در اقالم مصرفي مبین آن است كه افزايش قیمت آن گروه از 

دهد. اين معیار راهنمای را به زيان)نفع( گروه فقیر)غیر فقیر( تغییر ميها توزيع درآمد كاال

بررسي اثرات تغییر های غیر مستقیم است.ای و مالیاتهای يارانهمناسبي برای تغییر در سیاست

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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-گروهدهد كه درنشان مي و روستايي ت بر اين شاخص)منفعت فقرا( در میان خانوار شهریمقی

 :بهداشت و آموزش اين شاخص كمتر از يک است و به معنایهای كااليي پوشاک، 

   
   ̅  

 

باشد، به عبارتي نتايج بدست آمده نشان دهنده رفتار خانوار شهری در مقابل تغییرات قیمت مي

ها پس از اعمال سیاست دهد با افزايش قیمت اين كاالهای نام برده شده است كه نشان ميكاال

اند و پرداخت يارانه به اين نوع ها نشان دادهتری نسبت به تغییر قیمتهدفمندی حساسیت كم

های مورد همچنین طي سال شود.منفعت بیشتر خانوار فقیر از پرداخت يارانه ميها سبب كاال

هدفمندی های خوارک، پوشاک، مسکن و سوخت تا قبل از سال اجرای سیاست بررسي كاال

-پرداخت يارانه تا قبل از اين سال و براساس هر سه شاخص اندازهباشد، يعني بزرگتر از يک مي

فقیر بوده است. روند تغییر گیری فقر در میان خانوار روستايي و شهری به نفع خانوار غیر 

های اشاره شده نوساني است، های پس از اجرای سیاست برای كاالشاخص منفعت فقرا در سال

ساس شاخص سرشمار فقر به گروه كااليي سوخت در كمترين مقدار شاخص منفعت فقرا بر ا

باشد، كه به معنای آسیب پذيری گروه غیر فقیر در مقابل افزايش قیمت مربوط مي 31سال 

 باشد.مي (هابه دلیل تمايل بیشتر گروه غیر فقیر در استفاده از اين كاال) اين كاال در ان سال

-( شاخص منفعت فقرا بر اساس شاخص33و31های ها)سالدر دو سال بعد از هدفمندی يارانه

باشد، از گانه فقر در گروه كااليي حمل و نقل خانوار شهری كمتر از خانوار روستايي ميهای سه

پذيری گروه غیر فقیر مناطق شهری بیشتر از اين توان نتیجه گرفت آسیباين مشاهدات مي

کس نتیجه فوق بدست امده است گروه در مناطق روستايي است. در حالیکه در گروه آموزش ع

پذير گروه غیر فقیر روستايي در اثر افزايش قیمت گروه كااليي آموزش بیشتر از يعني اسیب

  باشد.های بعد از هدفمندی ميگروه غیر فقیر شهری در سال

)سال پس از اجرای سیاست  33روه فقیر در مناطق شهری سالبیشترين آسیب خانوارگ

و از ناحیه افزايش قیمت گروه كااليي سوخت بوده است. در حالیکه در ها( هدفمندی يارانه

ها مربوط به گروه كااليي پذيری ناشي از افزايش قیمتمیان گروه فقیر خانوار روستايي آسیب

سیاست افزايش قیمت گروه كااليي آموزش بر اجرای های پس از مسکن بوده است. در سال

است و در واقع پرداخت  اثر منفي كمتری داشته (1/43، 1/46)خانوارگروه فقیرشهری و روستايي

های كااليي بنابراين افزايش قیمت گروهباشد. يارانه به اين گروه كااليي به نفع گروه فقیر مي

تا 78های ( و روستايي )سال73-77-78های خوراک، مسکن، سوخت در مناطق شهری )سال

 ( طبقات پايین درآمدی را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. 31
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 اثرات تغییر قیمت بر شاخص منفعت فقرا خانوار شهری 5-4جدول 

 

 سال

شاخص 

منفعت 

 فقرا

پوشاک  خوراک

 و كفش
 بهداشت سوخت مسکن

حمل 

 و نقل
 ساير آموزش

هزينه 

 كل

78 

  1 
              

3/11  

          

1/64  

          

3/21  

          

3/18  

              

1/81  

                    

1/58  

          

1/57  

          

1/73  

          

8/28  

  1 
              

3/43  

          

1/81  

          

3/25  

          

3/63  

              

1/62  

                    

1/54  

          

1/44  

          

1/81  

          

8/15  

  2 
              

3/46  

          

1/62  

          

3/11  

          

3/75  

              

1/61  

                    

1/51  

          

1/18  

          

1/62  

          

8/11  

77 

  1 
              

3/23  

          

1/61  

          

3/14  

          

3/18  

              

1/63  

                    

1/54  

          

1/57  

          

1/72  

          

8/26  

  1 
              

3/18  

          

1/68  

          

3/41  

          

3/83  

              

1/63  

                    

1/51  

          

1/45  

          

1/65  

          

8/41  

  2 
              

3/42  

          

1/57  

          

3/46  

          

3/73  

              

1/63  

                    

1/51  

          

1/17  

          

1/58  

          

8/14  

73 

  1 
              

3/18  

          

1/65  

          

3/38  

          

3/88  

              

1/62  

                    

1/57  

          

1/52  

          

1/71  

          

8/51  

  1 
              

3/42  

          

1/65  

          

3/13  

          

3/46  

              

1/54  

                    

1/56  

          

1/51  

          

1/63  

          

8/34  

  2 
              

3/47  

          

1/56  

          

3/16  

          

3/55  

              

1/51  

                    

1/51  

          

1/41  

          

1/63  

          

8/13  

31 

  1 
              

1/38  

          

1/73  

          

3/81  

          

1/18  

              

1/24  

                    

1/12  

          

1/18  

          

1/87  

          

8/36  

  1 
              

3/13  

          

1/63  

          

1/68  

          

3/24  

              

3/25  

                    

1/61  

          

1/46  

          

1/64  

          

6/31  

  2 
              

3/46  

          

1/54  

          

1/64  

          

3/23  

              

3/26  

                    

1/53  

          

1/15  

          

1/56  

          

6/63  

33 

  1 
              

3/37  

          

1/81  

          

3/36  

          

1/83  

              

1/82  

                    

1/67  

          

1/53  

          

1/36  

          

6/82  

  1 
              

3/12  

          

1/62  

          

3/38  

          

3/54  

              

1/65  

                    

1/63  

          

1/53  

          

1/65  

          

8/35  

  2 
              

3/16  

          

1/54  

          

3/22  

          

3/63  

              

1/64  

                    

1/65  

          

1/42  

          

1/57  

          

8/13  

 محاسبات محققمنبع: 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  63 

 

اثرات تغییر قیمت بر شاخص منفعت فقرا خانوارروستایی 6-4جدول   

 

 سال

شاخص 

منفعت 

 فقرا

پوشاک  خوراک

 و كفش
 بهداشت سوخت مسکن

حمل 

 و نقل
 ساير آموزش

هزينه 

 كل

78 

  1 3/26 1/73 3/22 3/18 1/61 1/68 1/41 1/81 8/16 

  1 3/21 1/63 3/47 3/61 1/64 1/62 1/41 1/65 8/21 

  2 3/22 1/51 3/61 3/81 1/62 1/58 1/23 1/62 8/38 

77 

  1 3/11 1/71 3/21 3/42 1/51 1/68 1/13 1/63 6/33 

  1 3/26 1/57 3/56 3/61 1/58 1/66 1/13 1/62 8/21 

  2 3/25 1/46 3/85 3/63 1/55 1/63 1/13 1/57 8/21 

73 

  1 3/14 1/71 3/35 3/56 1/51 1/66 1/28 1/66 6/34 

  1 3/26 1/55 3/56 3/41 1/53 1/66 1/11 1/53 8/13 

  2 3/26 1/46 3/86 3/46 1/56 1/63 1/26 1/54 6/34 

31 

  1 3/11 1/83 3/1 3/33 1/53 1/64 1/26 1/81 6/51 

  1 3/26 1/51 3/44 3/28 1/67 1/67 1/43 1/58 6/74 

  2 3/27 1/42 3/63 3/28 1/66 1/62 1/11 1/52 6/68 

33 

  1 3/21 1/34 3/28 1/88 1/56 1/83 1/27 1/74 6/58 

  1 3/22 1/53 3/43 3/42 1/68 1/81 1/52 1/56 8/13 

  2 3/21 1/41 3/65 3/45 1/67 1/65 1/42 1/53 6/33 

 منبع: محاسبات محقق
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 های فقربر شاخص اثرات توزیعی و درآمدی تغییرات قیمت 4-7

 اين. است فرد حقیقي درآمد در تغییر نتیجه در تقاضا، مورد مقدار در تغییر بیانگر درآمدی اثر

 جانشیني اثر از آن تفکیک اوقات گاهي كه ای گونه به است؛ همراه جانشیني اثر با همواره اثر

 همراه ديگر تفاوتي بي منحني به تفاوتي بي منحني يک از انتقال با عموما و است مشکل بسیار

 های مؤلفه بر مؤثر نیروهای يافتن دنبال به اقتصادی رفتارهای تحلیل برای اقتصاددانان .است

 در نیروها اين درک و فهم جز ای چاره بهتر، تحلیل برای اقتصادی تحلیلگر. اند اقتصادی

اثر  .است درآمدی اثر دارد،  زيادی تاثیر تقاضا بر كه نیروها اين از يکي. ندارد خود های تحلیل

های نسبي را ی كاالها و اثر توزيعي تغییرات قیمتدرآمدی تغییرات يکسان در قیمت همه

كند. به عبارت ديگر اثر توزيعي موقعیت گروه فقیر را در مقايسه با گروه غیر گیری مياندازه

 دهد.ميها متفاوت از يکديگر باشد، نشان فقیر هنگامي كه تغییر قیمت كاال

 

∑(
  ́    

  
)    

 ∑(
  ́    

  
)  ̅̅ ̅   ∑(

  ́    

  
) (   

   ̅̅ ̅  )                       

 

 ام بعد از تغییرات قیمتيiقیمت كاالی  ́   :

 امiقیمت اولیه كاالی   

:    
 امiكشش شاخص فقر نسبت به تغییرات قیمت كاالی  

ها با ی قیمتاثرات تغییر قیمت بر شاخص فقر را وقتي همه فوقعبارت اول سمت راست رابطه 

های نسبي را بر دهد. عبارت دوم، اثر تغییر قیمتيک نسبت تغییر كرده باشند، نشان مي

ها هنگامي مطلوب گروه فقیر خواهد بود كند. تغییرات نسبي قیمتگیری ميشاخص فقر اندازه

در غیر اين صورت اين تغییرات مطلوب گروه غیر فقیر منفي باشد،  كه اندازه عبارت دوم رابطه

های فقر به اثر درآمدی و اثر توزيعي ی اثر تغییرات قیمتي بر شاخصتجزيهدر واقع  خواهد بود.

دهد كه تغییرات قیمت نسبي موقعیت گروه فقیر را در مقايسه با گروه غیر فقیر نشان مي

 دهد. چگونه تغییر مي

با  76-33ها برای دوره اثرات توزيعي و درآمدی ناشي از افزايش قیمت، 7-4و  8-4در جدول 

 ، تغییرات (1 )بر اساس شاخص فقر سرشمار  فرض ثابت بودن ساير شرايط تفکیک شده است. 
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در توزيع به نفع گروه غیر فقیر خانوار روستايي  درصد ،ها طي دوره مورد بررسينسبي قیمت

های اثر توزيعي شاخصاست.  گروه غیر فقیر خانوار شهری كمتر مقايسه با  درصد توزيع به نفع

باشد. به اين دلیل كه شاخص شکاف شکاف فقر و شدت فقر بزرگتر از شاخص سرشمار فقر مي

 فقر و شدت فقر حساسیت بیشتری به توزيع درآمد دارند.

های بعد از افراد فقیر)شاخص شدت فقر( در مناطق شهری در سال ها برایقیمتاثردرآمدی 

 درها بیشتر از مناطق روستايي است كه بیانگر تغییر بیشتر اجرای سیاست هدفمندی يارانه

 مناطق شهری نسبت به روستايي است. هایخانواردرآمد حقیقي 

 

 روستایی خانوار برای اثرات توزیعی و درآمدی تغییرات قیمت 7-4جدول

 

 كل دوره 33-31 31-73 73-77 77-78 78-76 مار فقرششاخص سر

 اثر درآمدی
17  31 6 

 

36  31 6 
 

 

28  31 6 
 

62  31 6 
 

57  31 6 
 

213  31 6 

 

 اثر توزيعي
2  31 6 

 
1 

 
4  31 6 

 
7  31 6 

 
2  31 6 

 
35  31 6 

 

 اثركل
41  31 6 

 
36  31 6 

 
13  31 6 

 
81  31 6 

 
61  31 6 

 
238  31 6 

 

 كل دوره 33-31 31-73 73-77 77-78 78-76 شاخص شکاف فقر

 2/35 1/77 1/33 1/43 1/23 1/54 اثر درآمدی

 1/57 -1/11 1/31 1/11 -1/11 1/48 اثر توزيعي

 1/51 1/75 3/12 1/44 1/21 3/12 اثركل

 كل دوره 33-31 31-73 73-77 77-78 78-76 شاخص شدت فقر

 1/23 1/37 3/11 1/45 1/24 1/63 اثر درآمدی

 1/32 1/15- 1/33 1/14 1/13- 1/12 اثر توزيعي

 1/43 1/34 3/33 1/43 1/21 1/64 اثركل

 منبع: محاسبات محقق
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خانوار شهری برای اثرات توزیعی و درآمدی تغییرات قیمت  8-4جدول  

 

شاخص سرشمار 

 فقر
76-78  78-77  77-73  73-31  31-33  كل دوره 

 اثر درآمدی
16  31 6 

 
34  31 6 

 
22  31 6 

 
323  31 6 

 
53  31 6 

 
263  31 6 

 

توزيعياثر   
1  31 6 

 
3  31 6 

 
1  31 6 

 
 53  31 6 

 
2  31 6 

 
 53  31 6 

 

 اثركل
41  31 6 

 
35  31 6 

 
25  31 6 

 
81  31 6 

 
63  31 6 

 
233  31 6 

 

78-76 شاخص شکاف فقر  78-77  77-73  73-31  31-33  كل دوره 

 

 اثر درآمدی
1/53 1/21 1/12 3/76 1/78 1/85 

 

 اثر توزيعي
1/16 1/13 1/11 1/15 1/12 1/46 

 

 اثركل
1/56 1/23 1/15 2/23 1/73 4/23 

78-76 شاخص شدت فقر  78-77  77-73  73-31  31-33  كل دوره 

 

 اثر درآمدی
1/58 1/22 1/16 2/13 1/33 4/25 

 

 اثر توزيعي
1/18 1/13 1/14 1/48 1/12 1/62 

 

 اثركل
1/65 1/24 1/41 2/58 3/13 4/76 

 منبع: محاسبات محقق

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ای میانگین جامعهشاخص هزینه زندگی بر 3-4جدول 

 

 
78 33 

 روستا شهر روستا شهر

 خوراک
1/21 

 

1/18 

 

1/27 

 

1/43 

 

 غیرخوراک
1/88 

 

1/61 

 

1/82 

 

1/53 

 

 منبع :محاسبات محقق                                      

 

 

گروه فقیر شاخص هزینه زندگی31-4جدول  

 

 شهری

 33 31 73 77 78 شاخص قیمت گروه فقیر

P1 
 1/11 1/13 1/12 1/13 1/11 خوراک

 1/68 1/63 1/67 1/63 1/81 غیرخوراک

P3 
 1/18 1/15 1/11 1/11 1/11 خوراک

 1/61 1/65 1/68 1/68 1868 غیرخوراک

P2 
 1/13 1/18 1/15 1/14 1/14 خوراک

 1/63 1/61 1/65 1/66 1/66 غیرخوراک

 روستا

P1 
 1/43 1/51 1/43 1/48 1/48 خوراک

 1/53 1/51 1/53 1/51 1/51 غیرخوراک

P3 
 1/51 1/47 1/46 1/45 1/46 خوراک

 1/51 1/52 1/54 1/55 1/54 غیرخوراک

P2 
 1/51 1/47 1/46 1/44 1/45 خوراک

 1/51 1/52 1/54 1/56 1/55 غیرخوراک

 منبع :محاسبات محقق    
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بر اساس هر سه شاخص های غیر خوراكي تغییرات قیمت كاالتر نتايج آن است كه تحلیل جزئي

ها وزن بیشتری در سبد خانوار غیر فقیر بنفع گروه غیر فقیر بوده است، چرا كه اين گروه كاال

دارد و چون افزايش قیمت كمتری در مقايسه با گروه خوراكي داشته بنابراين بطور نسبي خانوار 

 (.31فقیر منتفع میگردند)جدول شماره 

 55/1بر اساس شاخص شدت فقر از  33تا  78بطور مثال تغییر قیمت اين گروه كاال طي دوره 

كاهش يافته است در حالیکه افزايش قیمت كاالی خوراكي كه در سبد خانوار فقیر 52/1به 

سهم باالتری دارد بیشتر بوده است، بنابر اين خانوار فقیر آسیب پذيری از اين ناحیه را تجربه 

كند. در حالیکه شاخص هزينه خوراک برای خانوار با درآمد)هزينه( متوسط شهری در سال مي

 باشد.مي 14/1و برای خانوار فقیر شهری بر اساس شاخص سرشمار فقراست  78،21/1

های خوراكي در سبد مصرفي گروه فقیر)بر اساس هر سه شاخص در مناطق روستائي سهم كاال

رآمد)هزينه( متوسط است. اين امر مبین آن است كه افزايش قیمت فقر( باالتر از خانوار با د

دهد. های غیر فقیر تحت تاثیر قرار ميهای گروه خوراكي طبقه فقیر را بیشتر از گروهكاال

شود. به اين ترتیب كه شاخص هزينه درست عکس اين نتیجه برای گروه غیر خوراكي اخذ مي

ولي برای خانوار فقیر بر اساس شاخص سرشمار  88/1ی غیر خوراكي برای خانوار غیر فقیر شهر

 است. 8/1تقريبا  78فقر در سال 

اند. بطوری كه در سبد خانوار شهری ها شدت بیشتری يافتهاين نسبت در تغییرات بین دو دوره

برای خانوار با درآمد)هزينه( متوسط رسیده است در حالیکه سهم  27/1به  21/1سهم غذا از 

كاهش يافته است. بر اساس شاخص سرشمار فقر سهم خوراک از 82/1به  88/1ز غیر خوراک ا

ها در مورد خانوار روستائي نیز صادق است بطور افزايش يافته است اين روند 11/1به  1/1

پذيری به های ضروری )مثل خوراک( بیشتر باشد آسیبخالصه هر چقدر افزايش قیمت كاال

های غیر خوراكي باال بودن سهم مسکن و سوخت در در میان كاالكند. درآمد وارد ميخانوار كم

ها آسیب بیشتری بر گروه سبد خانوار فقیر نیز مبین آن است كه افزايش قیمت اين گروه از كاال

های غیر خوراكي نظیر آموزش، تفريح كه در اين جدول كند. در حالیکه سهم كاالفقیر وارد مي

سبد خانوار غیر فقیر بزرگتر است اين در حالي است كه بصورت ساير مشخص شده است در 

تر در اين گروه كااليي اند. تورم پايینها افزايش قیمت كمتری در اين دوره داشتهاين گروه كاال

های اساسي)خوراک، مسکن، به نفع گروه غیر فقیر است. به اين ترتیب افزايش قیمت گروه كاال

 ار قرار داده است.سوخت( گروه فقیر را بیشتر تحت فش

 14/1های خوراكي در مناطق شهری از اثرات تغییر قیمت بر شاخص شدت فقر برای گروه كاال

های غیر خوراكي افزايش يافته است در حالیکه برای گروه كاال 33در سال  13/1به  78در سال
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فقر از كه سهم كوچکتری در سبد هزينه خانوار فقیر دارد، در دوره مشابه در شاخص شدت 

 كاهش يافته است. 33در سال  51/1به  55/1و برای مناطق روستائي از  63/1به  66/1

 

های خوراک و غیرخوارک خانوار نشان دهنده مقايسه شاخص هزينه 1-4و2-4و3-4های نمودار

 باشند.ها ميهای قبل و بعد از اجرای سیاست هدفمندی يارانهشهری و روستايي در سال

ها به شاخص قیمت السپیرز محاسبه شده، سهم هزينه هر كاال در متوسط هزينه كل خانوار

ها با درآمد متوسط معرف الگوی رفتار مصرفي خانوار كه دهدها نشان ميعنوان وزن هزينه

بدست آمده حاكي از افزايش سهم هزينه گروه كااليي خوراک خانوار شهری و است. نتايج 

گروه كااليي  هزينه سهم باشد و از طرفي كاهشمي 78در مقايسه با سال  33روستايي در سال 

باشد كه نشانگر تغییر الگوی مصرفي خانوار و مي 78كمتر از سال  33غیر خوراک در سال 

 باشد.های كااليي غیر خوراک را در سبد مصرفي ميكمتر شدن سهم گروه

 

 

 میانگین جامعهای بر غیر خوراک-خوراکشاخص هزینه 3-4نمودار

 

 

 منبع :محاسبات محقق        

 

 -

 0.10
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 0.63  

 0.77  
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دهد با مشاهده اين نمودار روند تغییرات قیمت بر روی گروه فقیر و میانگین جامعه نشان مي

در گروه كااليي خوراک هزينه تحمیل شده بر گروه فقیر مناطق شهری و  33كه در سال 

سال با مقايسه شهر و روستا اين نتیجه باشد.  و در همین روستايي بیشتر از متوسط جامعه مي

حاصل شده است كه افزايش هزينه گروه فقیر در مناطق روستايي بیشتر از مناطق شهری بوده 

ها به خاطر وزن بیشتر در سبد است. بنابراين آسیب پذيری گروه فقیر از افزايش قیمت اين كاال

گروه كااليي غیر خوراک مشاهده شده مصرفي آنها بیشتر از گروه غیر فقیر است. در حالیکه در 

است كه افزايش هزينه گروه فقیر بر اساس گروه كااليي غیر خوراک كمتر از متوسط جامعه در 

 باشد. میان خانوار شهری و روستايي مي

 

 

 33و87های شاخص هزینه خوراک گروه فقیر و متوسط جامعه سال 2-4نمودار

 

 

 منبع :محاسبات محقق      
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شاخص هزینه برای  خانوار  
 متوسط

شاخص هزینه خوراک برای گروه 

 p1 فقیر بر اساس
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 33و87های متوسط جامعه سال و خوراک گروه فقیر غیر شاخص هزینه 1-4نمودار

 

 

 منبع :محاسبات محقق      
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 شاخص هزینه برای خانوار متوسط

شاخص هزینه غیر خوراک برای 
 p1گروه فقیر بر اساس شاخص 
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 87  ها تحلیل داده فصل چهارم تجزيه و

 ینتیجه گیر4-8

پرداخت يارانه به روش حاضر موجب تشديد شکاف طبقاتي و افزايش فاصله درآمدی خواهد 

هايي كه درآمد تعیین اولويت تخصیص به كاالهای فقیر و كمشد. ضرورت اعطای يارانه به خانوار

امری الزم است، بر اين اساس در  سازدهای اجتماعي را برآورده ميهای ضروری و ارجحیتنیاز

تواند در های احتمالي ميهای افراد را در جهت جبران كمبودهای اساسي نیازاعطای يارانه كاال

-های كمها، شناسايي خانواردر هدفمند نمودن يارانه ها موثر باشد.گیری صحیح يارانهجهت

های با درآمد باال، امری ف ان برای خانواردرامد و حذهای كمها به خانوارپرداخت يارانهو درآمد 

 ضروری است. 

دهد كه علیرغم وجود های مورد بررسي نشان  ميگیری فقر طي سالهای اندازهشاخص نتايج

-ها در میان خانوار شهری و روستايي صعودی بوده است به گونهنوسانات، روند كلي اين شاخص

شاخص برای گروه فقیر  از فقیرخانوار روستايي بیشترای كه شاخص هزينه زندگي خوراک گروه 

بزرگتر    های شاخص در گروه نابرابری توزيعشدت خانوار شهری است. هر چه مقدار پارامتر 

های با مقايسه شاخصيابد. گیری فقر افزايش ميوزن افراد فقیرتر در شاخص اندازه ،باشد

شود ميهای مد نظر اين نتیجه حاصل سالشکاف فقر و شدت فقر با شاخص سرشمار فقر طي 

های فقیر گرديده است. اما پرداخت كه طي دوره مورد بررسي تورم موجب افزايش تعداد خانوار

خانوارهای فقیر تا خط فقر به ويژه در مناطق  نقدی موجب شده است كه شکاف هزينه

ا توجه به اينکه میزان روستائي كمتر گردد)بر اساس شاخص شکاف فقر( اما در مناطق شهری ب

پرداخت نقدی نسبت به درآمد خانوار شهری ناچیز است، همچنین تحت تاثیر تورم باالتر در 

توان گفت تومر اين مناطق، شکاف فقر در مناطق شهری افزايش يافته است. بطور خالصه مي

اين چه فقر ها از بین برده و فقر را گسترش داده است. بنابراثرات پرداخت نقدی را در شهر

مطلق و چه فقر نسبي در مناطق شهری گسترش يافته است. اما در مناطق روستائي موقعیت 

اند( در اثر پرداخت شکاف را تا خط فقر داشتههائي كه بیشترين های خیلي فقیر)خانوارگروه

افزايش ها نیز افزايش فقر طي دوره مورد بررسي نقدی بهبود يافته است، هر چند كه در روستا

 دهد.نشان مي

های نسبي منجر شود، اما های قیمتي ممکن است به بهبود وو اصالح قیمتهر چند سیاست

ها هنگامي به عرضه بیشتر)در نتیجه تعديل تورم( های باالتر برای كاالبايد توجه داشت قیمت

درآمدشان را  درآمد)كه سهم بزرگي ازهای كمانجامد كه از طريق ايجاد اشتغال برای گروهمي

-كنند( دنبال شود. در غیر اين صورت الزم است برای حمايت از گروههای اساسي ميصرف كاال

 های ديگری تدبیر شود.هايي كه مشاركتي درمنافع حاصل از افزايش قیمت ندارند، سیاست
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 پیشنهادات4-3

گیری رفاه ندازهشود كه تشخیص اگذاری از آنجا ناشي مياهمیت چنین مطالعاتي برای سیاست

تواند گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. حداقل اين از اين جنبه كه ميتواند سیاستو فقر مي

 های غیر صريح را روشن نمايد.های صريح را كاهش دهد، و در عین حال هزينههزينه

های اقتصادی و اجتماعي دقت در چنین مطالعاتي مستلزم وجود اطالعات اماری از ويژگي

آوری شده باشند. يکي از مهمترين مشکالت اين  ها است كه برای همین هدف جمعنوارخا

ها است كه است كه مطالعات فاقد آمارهای الزم است اگرچه طرح هزينه و درآمد خانوار سال

شوند، گردد، اما چون برای اهداف كالن اقتصادی جمعآوری ميتهیه مي "مرجع آماری"توسط

 ، رفاه و توزيع از دقت كافي برخوردار نیستند.گیری فقراين نوع اندازهبرای مطالعاتي از 

باشد. از اينرو غالب مطالعات از خط فقر نسبي استفاده مسئله ديگر فقدان اطالعات خط فقر مي

كند، كه مرجعي برای سنجش نابرابری توزيع درآمد است. و برای سنجش فقر و رفاه به ويژه مي

گذاران اقتصادی باشند. مهمترين داليلي هم كه تهیه شده، سیاست هایاگر مخاطب گزارش

گذاران مجبور به پرداخت نقدی آن هم بطور فراگیر گرديد، فقدان همین اطالعات بود، سیاست

های هدف و كه بي شک هزينه آن به مراتب بیشتر از تهیه اطالعاتي برای تشخیص خانوار

 میزان حمايت بود. 
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اجتماعي، ، فصلنامه رفاه "(3167-71های توسعه) خط فقر در استان سمنان طي برنامه"(،3178ابونوری، اسماعیل و نادر مالکي)

 .27سال هفتم، شماره 

ارزيابي آثار اقتصادی يارانه بنزين بر میزان مصرف ان در "(3175ابونوری،اسماعیل،جعفری صمیمي ،احمد و يوسف محنت فر)

 5جستارهای اقتصادی،شماره "(3151-3172ايران:يک تحلیل تجربي)

-3175های انرژی)های حاملفاهي تعديل قیمتاثار ر"(،3173خوندزاده،طاهره،حسین راغفر و شمس اهلل شیرين بخش)آ

 16(،فصلنامه رفاه اجتماعي،شماره3186

های های اساسي بر شاخص هزينه زندگي خانوارتحلیل سیاستي آثار حذف يارانه كاال"(،3178بانوئي،علي اصغر،سهیال پروين)

 4اقتصاد مقداری،شماره "شهری  وروستايي در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری

 (، روند فقر در مشاغل شهری و عوامل تشديد آن،تهران:معاونت اقتصاد وزارت اقتصاد و دارايي3181،سهیال)پروين

 35،شماره 8،مت بر فقر،فصلنامه اقتصاد مقداری،تاثیر تغییرات قی3173پروين،سهیال،

 .2، مجله برنامه و بودجه، شماره "فقر، خط فقر و كاهش فقر "(،3185پژويان، جمشید) 

، "بــررسـي وضعـیـت فـقـر در مناطق شهری و روستايي اسـتـان فــارس"(، 3177محمدرضا شهسوار) ،پیرايي، خسرو

 پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم.

، پايان نامه "برآورد خط فقر در مناطق شهری استان تهران و مقايسه تطبیقي آن با كل كشور "(،3183فريد، صمد)حکمتي

 ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.كارشناسي 

، فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسعه، "بررسي وضعیت فقر در مناطق شهری و روستايي ايران"(، 3174)پرمه زورار ،خالدی، كوهسار

 .43شماره 

 های فقر در ايران، پژوهشکده آمار.گیری شاخص (، اندازه3173خداداد كاشي، فرهاد) 

، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی "(3183-83نحوه توزيع فقر بین خانوارهای ايراني)"(، 3174فريده باقری)،خداد كاشي، فرهاد 

 .22ايران، شماره 

، "ای خانوارهای ايراني گیـری شاخصهای فقـر براساس عملکرد تغذيه انـدازه "(،3177خلیل حیدری) ،خداداد كاشي، فرهاد

 پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم.

 2،فصلنامه مدلسازی اقتصادی،شماره"های فقر در مناطق شهری و روستاييبرآورد فقر و شاخص"(،3178خسروی نژاد، علي اكبر)
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-3186اندازه گیری اثرات رفاهي حذف يارانه كاالهای اساسي بر خانوارهای شهری "(3177علي اكبر) ،خسروی نژاد

 .51،فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني،شماره "3173

 (،اعتبارات يارانه ای و آثار تورمي آن،بهمن ماه.3177مطالعات اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمي ) دفتر

 .24، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره "3167-71فقر در ايران طي سالهای  "(،3176زهرا ابراهیمي) ،راغفر، حسین  

،همايش اقتصاد يارانه،تهران:دانشگاه امام "ها در ايرانا بر سطح قیمتهبررسي اثر سیاست نقدی كردن يارانه"(،3171زورار،پرمه)

 صادق

 (، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، تهران، دستان.3173سن، آمارتیا) 

 صادق همايش اقتصاد يارانه،تهران:دانشگاه امام"ها بر توزيع درآمدتاثیر پرداخت نقدی يارانه"(،3171شريف زادگان،محمد حسین)

 در انرژی های حامل يارانه حذف از ناشي تورمي آثار ارزيابي"(3178)قاسمي وعابدينمهدی صادقي مراد، شريفي،علي

 .اقتصادی،زمستان پژوهشنامه،"ايران

برآورد میزان فقر و شدت آن در گروههای مختلف شغلي خانوارهای روستايي "(، 3171نژاد) ، سیدمرتضي حسینيمازار، عباسعرب

 .45، فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسعه، شماره "ايران

، فصلنامه رفاه "فقر در خانوارهای ايراني)با نگاهي به نتايج طرح هزينه درآمد خانوار در ايران( "(،3174غروی نخجواني، سید احمد)

 .38اجتماعي، شماره 

 ،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني.2117،تحلیل بر بحران غذايي و بحران مالي جهان در سال 3173قلي پور، سمانه،
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Abstract: 

 

Do poverty studies and especially research related to making measurements and compare poverty in order 

to investigate the influence of politics and social state of the economy are necessary it seems. Using the 

results of these studies in effective policies in the field like eliminating poverty policies related to 

allocating subsidies very helpful. For this purpose the study of works of welfare subsidies paid cash 

groups different cost (food, clothing, housing, fuel, health and medication, transportation and 

communication education and other for urban and rural households in the country before and after the 

implementation of deify her policy subsidies. The main focus of discussion in this essay how measured 

price changes by the poverty indexes in the framework of concepts of attraction price in the year of the 

before and after OF THE deify her subsidies. It is reminded that it is necessary that the poverty line used 

in this article based on the relative poverty line is 

used with three index of sensitivity as measured poverty changes price during the 31-11 group of the poor 

and non poor measurements. This changes the indexes are the shows that during the aforementioned 

period in both urban areas and Rural poverty has increased. The reason is that the increase in the price of 

goods that share the basket of poor families are like food, housing and fuel. At the same time is being paid 

cash in rural areas of the position of the group severely poor only in rural areas improved the results in 

urban areas is not approved. As the rate of pay for a small cash share in total cost urban households. 

Keywords: targeted subsidiy, Poverty,living cost of poor households 
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