
  

  

  تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمد و مخارج خانوار روستائی
  )مطالعه موردي استان اصفهان(

  1نعمت اله اکبري
  2هما موذن جمشیدي

  
  :چکیده

هاي انرژي بر  دهنده اثر قوي افزایش حامل قیمت مصرف خانوار نشان هاي انرژي در سبد بررسی هزینه
از آنجایی که بخش بزرگی از مخارج هزینه این . هاي شهري فقیرتر است خانواده خانوارهاي روستایی و

که همراه  هاي انرژي در صورتی حامل  شود، افزایش شدید قیمت صرف تامین نیازهاي غذایی آنها می خانوارها
طرف دیگر از . خانوارها خواهد داشت هاي جبرانی یا کمکی نباشد تاثیر منفی بر سالمت غذایی این با گزینه

در صورت جبران هزینه هاي افزایش یافته برابري با افزایش تورم ایجاد شده را نداشته باشد در مجموع رفاه 
  .خانوار روستایی کاهش خواهد یافت

در این مقاله سعی شده است با بررسی مبانی نظري تاثیر افزایش قیمت حامل هاي انرژي بر رفاه 
ه بررسی مطالعه موردي خانوار روستایی استان اصفهان پرداخته شود ،در این روستایی ب رخانوار به ویژه خانوا

در مقایسه با دریافت ) قلم کاال سیزده(مطالعه میزان افزایش مخارج خانوار روستایی در اقالم ضروري زندگی
فتی یک درصد از یارانه دریا 67نتیجه کلی آنکه . هاي مستقیم یارانه پرداختی به خانوار محاسبه شده است

قلم کاالي ضروري گردیده  سیزدهصرف افزایش قیمت  91خانوار روستایی استان اصفهان در اردیبهشت 
درصد مبلغ باقی مانده یارانه دریافتی باید تامین کننده سایر افزایش هاي صورت گرفته در سبد  33است و 

  .خانوار روستایی باشد
  نوار روستایی ، اصفهانیارانه ، هدفمند سازي یارانه ها، خا:کلید واژه
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  :مقدمه 

نظام  -1 :که شامل هفت رأس کلی هاي مهم اصالح ساختار اقتصادي استیکی از طرح طرح تحول اقتصادي
گذاري پول  نظام ارزش -6 ،نظام بانکی - 5 ،نظام گمرك -4 ،نظام مالیاتی - 3 ،هانظام یارانه -2 ،وريبهره

ها، قانون  از بین این هفت نظام به منظور اصالح نظام یارانه. باشد مینظام توزیع کاال و خدمات  - 7ملی و 
به تصویب مجلس و در تاریخ  1388دي  15تبصره در تاریخ  16ماده و  16ها در قالب  هدفمندسازي یارانه

ترین بخش آن  بدیهی است که اجراي این طرح که اساسی .به تأیید شوراي نگهبان رسید 1388دي  23
گردد، مانند هر طرح دیگري، آثار و  ها می هاي انرژي و پرداخت نقدي یارانه صالح قیمت حاملمربوط به ا

واضح است که . هاي گوناگون آن خواهد داشت پیامدهاي مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی بر اقتصاد و بخش
و ایع و دولت هاي مختلف و اساسی از جمله صن بررسی آثار و پیامدهاي اجراي این طرح به خصوص در بخش

هاي  تواند با روشن ساختن زوایاي طرح و فراهم ساختن دیدگاه و نیز بر متغیرهاي کلیدي اقتصاد، میخانوار 
 . گذاران شود گیران و سیاست مفید، راهگشاي تصمیم

هاي انرژي را اصالح کند؛ که در این راستا  رعایت این قانون قیمت حامل با شد در این طرح، دولت مکلف
اقدام به اجرا طرح نموده و عمال طرح هدفمندسازي  1389هاي مختلف در پایان آذر ماه طی اطالعیه دولت
با  1389آذر  28شنبه  از یکقانون هدفمند کردن یارانه ها با دستور رئیس جمهور . ها آغاز گردیدیارانه

ها رسما آغاز  دن یارانهجمهور طرح هدفمند کر با این اعالم رسمی رئیس.آغاز شد» ها طرح اصالح قیمت«
هاي  حامل قیمت حامل هاي انرژي اصالح گردید، .ها در اولین اطالعیه ستاد هدفمند کردن یارانه. گردید

؛ نفت کوره؛ گاز مایع؛ گاز خودرو؛ نفت )گازوئیل (انرژي ذکر شده در این اطالعیه، بنزین موتور؛ نفت گاز
تومان و بنزین معمولی  400اي، به قیمت هر لیتر  میهبنزین معمول سه. بودندسفید؛ گازطبیعی و برق 

 . شدند تومان 300هر متر مکعب به قیمت ) CNG(تومان و گازخودرو 700اي به قیمت هر لیتر  غیرسهمیه
هاي نقدي که در این طرح  هزار تومان براي هر ایرانی مشمول دریافت یارانه 81مبلغ و در همین رابطه 

   .داده شدو با آغاز اجراي این طرح، اجازه برداشت از آن  شدي یارانه دو ماه واریز ، برابودند نام کرده ثبت

  جهان ها در تجربه کشورهاي مختلفهدفمندسازي یارانهي معایب و مزایا- 1
  :مزایا
v دنکها را به مقدار قابل توجهی فراهم میامکان کاهش مقدار کل یارانه ،هاهدفمندکردن یارانه. 
v  زیر خط فقرکمک به افراد 
v پذیري را هاي نفتی اجازه دهد تا قیمت انعطافها را کنار گذاشته و به شرکتدولت تعیین قیمت

براي محصوالت خود با توجه به سقف قیمت اعالم شده تعیین کنند و به این ترتیب امکان رقابت 
 .نیز فراهم شود

v هاي اصلی براي فساد و تقلب را از بین آزادسازي قیمت سوخت تنها اقدامی است که انگیزه  
  .بردمی



v ها براي دستیابی به انواعی از اهداف اي توسط دولتطور گستردههاي تولید و مصرف انرژي بهیارانه
بسیاري از این اهداف نظیر حفظ سطح اشتغال موجود و . گیرندسیاستی مورد استفاده قرار می

 .صادي هستندتأمین مقادیر کافی سوخت براي فقرا اقت
v  هاي ، یارانه)ازجمله شوروي سابق و اروپاي شرقی(در اقتصادهاي در حال توسعه و در حال گذار

مصرف انرژي به منظور اطمینان از اینکه تمامی اعضاي جامعه، از جمله افراد فقیر، به حداقل سطح 
ا براي تشویق رشد هاین نوع یارانه. گیرندمصرف انرژي دسترسی دارند، مورد استفاده قرار می

 .شوندهزینه نیز به کار گرفته میصنعتی با انرژي کم
v هم منجر به افزایش کارایی اقتصادي و هم موجب کاهش تخریب محیط ،حذف یارانه مصرف انرژي-

  .گرددزیست می
v کند، اقتصاد کشورهاي ها را به صورت مستقیم به افراد پرداخت میدر کشورهایی که دولت یارانه

ها باعث در این حالت حذف یارانه. ندورآها منافع بیشتري بدست میدهنده از حذف یارانهیارانه
-گذاري تحریکهاي سرمایهتواند سبب افزایش فرصتکاهش بار مالی بر دوش دولت شده و می

  .کننده رشد باشد
v ند و کهاي جایگزین نیز تغییر میوقتی یارانه بیش از یک سوخت حذف شود، قیمت نسبی سوخت

 .تواند سبب جانشین شدن انواع سوخت در یک فعالیت اقتصادي نظیر تولید برق گردداین امر می
v  سیستم یارانه خود را به خوبی از طریق هدفمندسازي و تمایز کیفیت متحول  1991تونس در سال

 لوکس اقدامات خاص شامل بهبود هدفمندسازي کاالهاي پست، افزایش قیمت کاالهاي .کرد
و کاهش تولید و هزینه توزیع کاالهاي ) دنشومصرف می بیشترکاالهایی که توسط اقشار ثروتمند (

 .باشندمی مشمول یارانه
v در سطحی کمتر از  رسمیصورت ه هاي مدیدي بمدت براي در یمن قیمت داخلی گندم و آرد

را مدت اي میاننامهمسوولین دولتی بر 1996از سال . شدقیمت بازار جهانی توسط دولت تعیین می
 .هاي جهانی نزدیک کنندها را به قیمتها شروع کردند تا قیمتبراي حذف کامل یارانه

v تر، قیمتهاي مالیات پایین ، نرخهایارانه ی ازترکیب به کار گیري بولیوي قیمت داخلی را از طریق-
 .نفت خام براي پاالیشگاه، پایین نگه داشت  هاي پاالیش کمتر و یارانه

v هاي عمومی با استفاده از ریز اطالعات مربوط به  سوخت، هدفگذاري هزینه  در رابطه با یارانه
تواند تا حدود زیادي انتقال کمک به خانوارهاي با درآمد باال را  هاي خانوارهاي فقیر می ویژگی

 . کاهش دهد
v و جبران  دولت به منظور حمایت. از مراحل حساس سیاسی تعیین قیمت جدا شود باید ولتد

نام براي حذف هزینه ثبت: انرژي براي افراد فقیر تسهیالتی در نظر گرفت که شامل قیمت افزایش
هاي اضافی  هاي عمومی، در نظر گرفتن سرمایهمدارس در مقاطع اول و دوم، افزایش تعداد اتوبوس

 رسانی بهقجهت بر ییها براي سالمت نواحی فقیرنشین، افزایش دستمزد روزانه و شروع برنامه
 .بوده است نواحی شهري و خرید وسایل الزم براي کارگران

v رفاه عمومی خواهد شدو باعث بهبود اقتصاد ملی  هایارانه حذف. 



v  افزایش : توان به موارد زیر اشاره نمود شود می حاصل می هایارانهنتایج دیگري که احتماال از حذف از
هاي اشتغال، سیاست منافع ناشی از بلندمدت، افزایشانعطاف در بخش انرژي، ارتقا رشد اقتصادي 

 .مجهز نمودن تجارت جهانی و کاهش مخارج دولتی و کمک به تعادل بودجه
v اي را به منظور وضع مالیات حذف یارانه براي نشان دادن شفافیت در عملکرد خود  دولت غنا مؤسسه

گیري  حاصل از پرداخت مالیات اندازه آوري شده براي یارانهسرمایه جمع اي که تأسیس نمود به گونه
 .رسد و سپس با اختصاص و توزیع مجدد آنها به افراد فقیر می

v  باشد جانبی می هايیارانهحمایت از افراد فقیر به صورت انتقال رفاه خالص اجتماعی مؤثرتر از .
ده کند و پوشش گستر برنامه انتقال مناسب، از انحراف در تصمیمات اقتصادي جلوگیري می

 .نماید خانوارهاي فقیر و حداقل نشتی به درآمدهاي باال را نیز حمایت می
v البته این . باشد انرژي براي افراد فقیر موثرتر می یارانهنسبت به  مشروط انتقال وجه نقدي به صورت

شود و  رهاي فقیر باید به طور موثري صرف بهبود رفاه خانوا خانواده هبرنامه یعنی انتقال وجه ب
ها در برزیل، مکزیک، کلمبیا و  این برنامه. ها صرف مخارج بر سالمت یا آموزش گردد ستی سرمایهبای

  .اند سنگال به طور موفق استفاده شده
v ها صورت گرفت، موجب  که با هدف آزادسازي بخش انرژي برزیل با حذف یارانه 90  تغییرات دهه

  .گذاري خصوصی و رقابت شد تشویق سرمایه
v هاي آزادسازي اقتصادي به منظور افزایش رقابت و کارایی اقتصادي اجرا شد سیاست 1990  در دهه .

براي این کار . نفع بودیهاي ذ ها به منظور حداقل کردن تقابل گروه رویکرد دولت از حذف یارانه
تر انرژي و بهبود خدمات هاي پایینسازي و آزادسازي، همراه با قیمت دولت متعهد شد که خصوصی

  .باشد

  معایب
v هاي انرژي که داراي تفاوت قیمت هستندایجاد بازار سیاه براي حامل. 
v دهداي از جمعیت را تحت تاثیر قرار میبخش گسترده ،انحراف منابع دولت از محل مورد نظر . 
v شود، مخارج انتخاباتی رهبران سیاسی را اي ناشی میپول حاصل از بازار سیاه که از نظام یارانه

 .انجامدکند و این امر به فساد در حکمرانی میمیتأمین مالی 
v  از  صاحبان وسائل نقلیه و ایجاد خسارت برايمخلوط کردن نفت سفید با بنزین و دیزل موجب

سوخت نامرغوب، به دلیل  همنچنین. کندمسائلی است که پرداخت یارانه نفت سفید ایجاد می
 .گردداحتراق بد، موجب افزایش آلودگی هوا می

v گذارد و لذا انه بر قابلیت عالئم قیمتی جهت تنظیم عرضه و تقاضاي منابع سوخت تأثیر مییار
 .اندازدامنیت انرژي کشور را به خطر می

v کنند، انگیزه کمی براي کاهش اي به خوبی عمل نمیاز آنجایی که عالئم قیمتی در نظام یارانه
  .ماندرژي باقی میپذیر انپذیري منابع تجدیدمصرف انرژي یا براي رقابت



v  در هندوستان به دلیل عدم محبوبیت سیاسی پرداخت نقدي یارانه به افراد، چنین اقدامی صورت
 .نگرفته است

v کنندگان سوخت تأثیر منفی یارانه بنزین و دیزل عالوه بر آثار مالیشان به شدت بر توزیع  
 . گذارندمی
v رسندها به افراد مورد نظر نمیبخشی از یارانه. 
v  سوء استفاده از یارانه از طریق تأمین پول براي تحت تأثیر قرار دادن مأمورین فاسد دولتی و نظام

 .شودسیاسی، به اقتصاد سیاه منجر می
v  ن شوق کمک آمحرك اصلی نظام یارانه بخش نفت و فقدان عزم و اراده سیاسی براي حذف واقعی

 .باشدآوري رانت میي جمعبه افراد فقیر نیست، بلکه دست نامرئی نفع شخصی برا
v مورد مقدار هنگفت پول  در هندوستان، با اقتصاددانان برجسته، تالش کمی براي آموزش مردم در

 .مقاالت معدودي در این باره منتشر شده است سیاه ناشی از یارانه بخش نفت صورت گرفته است و
v به کاهش درآمد دولت براي  ،هاي بخش انرژي، حتی زمانی که بخشی از بودجه دولت نباشندیارانه

  .یده استدهند، منتهی گردرا تحت تأثیر قرار می هاي رفاهی که افراد فقیرتأمین شاخص
v کاهش یارانه مواد . هایی شودتواند سبب بروز ناآرامیها به صورت بالقوه میسیاست حذف یارانه

راضات اجتماعی براي غذا ها و اعتها در برخی کشورها موجب ایجاد آشوبغذایی و افزایش قیمت
، و اردن )1988(، الجزایر )1983(، تونس )1981(، مراکش )1977(شده است از جمله در مصر 

 ).1996و  1989(
v داد نبود،  یافته رخ می ها در کالیفرنیا شبیه به آنچه در کشورهاي توسعه شکست برنامه حذف یارانه

سیدهاي اضافی انرژي به جاي حذف بلکه مشکل مراحل بازسازي بود که خود منجر به سوب
  .گردیدسوبسیدها در بازار الکتریسیته 

v بینی نشده  پیش است که معموال به صورت کنندگان در هنگام افزایش قیمت، مشکلی احتکار عرضه
 .گیردمیپیش روي دولت قرار 

v  ود قیمت سوخت افزایش یافت و موجبات تحریکات شدیدي را به وج :2005تجربه یمن، در جوالي
. باشد نفر کشته و تعداد زیادي زخمی شدند، البته این مورد غیرمعمول می 22آورد به گونه اي که 

هاي بلندمدت بهتر هایی وجود دارد، سیاست العمل بینی چنین عکس باید توجه داشت که اگر پیش
  .دنباش جوابگو می

v به افزایش قیمت سوخت  ، مجبورهاي یارانه را تأمین کند به دلیل آن که نتوانسته هزینه دولت وقتی
 .هاي سیاستی است هاي عظیم و آشفتگیشود نتایج آن کسري 
v ها افزایش یابد، این امر هزینه تولید سایر کاالها، به ویژه وقتی قیمت انرژي در نتیجه حذف یارانه

هاي تعالوه، تغییرات قیمبه. دهدکاالهایی که شدت انرژي بیشتري دارند را تحت تأثیر قرار می
  پذیري کاالها در بازارهاي جهانی تأثیر گذاشته و ممکن است به تغییر در نسبی بر رقابت

 .هاي تجاري بیانجامدجریان



v  طور کامل ه ب آغاز شد، 1992سال  ،که ازبرنامه فراگیري در طول چهار سال طی در الجزایرها یارانه
تدریجی و با حمایت از کاالهاي غذایی اساسی در طور ه ها بتزادسازي قیمآبا  برنامهاین . حذف شد

هاي همزمان برنامه. گردیدها حذف تا اینکه این دوره به پایان رسید و یارانه ،این دوره انجام شد
 طرح اصالحیبا این وجود این . پذیر معرفی شدسیبآبراي جبران رفاه از دست رفته اقشار  جبرانی

هاي یارانه غذا موجب کاهش یک پنجم قدرت خرید هزینهحذف : گردیدموجب کاهش بودجه فقرا 
هاي تامین اجتماعی فقرا را انتقال منابع تحت برنامه ،رسدبه نظر می کهرغم اینعلی. شدقشر فقیر 

اما واضح نیست که آیا جبران فقرا به اندازه  ،کندهاي غذایی جبران میبراي از دست رفتن یارانه
 .هش استاندارد زندگی جلوگیري کندکافی گسترده باشد تا از کا

v به صورت اي خود را هاي یارانههاي اقتصادکالن، اردن برنامهثباتیتحت فشارهاي مالی سنگین و بی
این . یارانه گندم حذف شد و قیمت آرد و نان افزایش یافت 1996ابتدا در سال . کرداساسی اصالح 
هاي مواد غذایی با کوپن 1997سپس در . ها بودرانهها همراه با انتقال نقدي فراگیر یاافزایش قیمت

. ها جانشین شد که با سیاست قبلی پرداخت نقدي یارانه نان یکی شدبرنامه انتقال نقدي یارانه
هاي شکر، برنج و شیرخشک شد که داراي کوپنهاي نان مشمول کسانی میپرداخت نقدي یارانه

طور همزمان ه هاي گندم، غذاي حیوانات و نان بتافزایش قیمها به قصد جبران این پرداخت. بودند
هایی که تاییدکننده موفقیت داده. حذف شد 1999نهایتا پرداخت نقدي در ژوئن . شدانجام می

هاي با وجود اینکه این سیاست مخالفت. ها باشد در دسترس نیستسیاست پرداخت نقدي یارانه
ه همراه داشت انتظار بر این بود که هزینه بودجه را کاهش هاي شهري را باجتماعی در قالب آشوب

  .ها را به سمت فقرا هدفمند کنددهد و یارانه
v  اي را معرفی کرد که در  درآمد یارانههاي کم به منظور حمایت از خانواده برزیل دولت 2002در سال

هایی بود که درآمد  خانوادهشد، این تنها براي دالر پرداخت می 38/2در هر ماه مبلغ رآن به هر خانوا
دولت برزیل در پرداخت یارانه،   هدف اولیه. اي بیشتر از نصف حداقل دستمزد را نداشتند ماهیانه

دهد که سیاست یارانه  هنوز هم نشان می 80  آنها در دهه  تجربه. شدن بودترقی و پیشرفت صنعتی
مدت ممکن است باعث تحریک وتاهدر حالی که پرداخت یارانه در ک .برخالف این هدف عمل کرد

اقتصادي شود و به توزیع مجدد درآمد کمک کند، دخالت دولت در بخش انرژي در بلندمدت 
 .تواند پرهزینه باشد می

  

  ها در کشور آثار کلی اجراي قانون هدفمندسازي یارانه-2
هاست که آن  هدفمندکردن یارانهاصلی و قابل بحث طرح تحول اقتصادي دولت،  بخشکه مطرح شد گونه همان

لزوماً این برنامه . صورت مستقیم و نقدي نیست هاي غیرمستقیم و پرداخت آن به حذف یارانه جز هم چیزي
رغم تمامی منافع خود، پیامدهایی را نیز براي جامعه به همراه خواهد داشت که در ادامه به برخی از منافع و علی

  :شود پیامدها پرداخته می

  هامنافع هدفمندسازي یارانه .الف 



 ها طبقات درآمدي باال و افزایش سهم طبقات درآمدي پایین از یارانه کاهش سهم •
 ها حاملهاي انرژي و جلوگیري از قاچاق این  مصرف حامل منطقی شدن •
 پذیري اقتصادي وري و رقابت افزایش بهره هاي نسبی، اصالح قیمت •
 منابع سازي بودجه دولت و کاهش اتالف شفاف •
 هاي رفاه اجتماعی به جاي پرداخت یارانه جایگزین کردن تدریجی طرح •
 اي هاي تولیدکننده کاالهاي یارانه هزینه بنگاه -اصالح ساختار درآمد •
 هاي تامین انرژي از منابع تجدیدپذیر شدن پروژه اقتصادي •
 انرژي هاي بهبود فناوري تولید حامل •
  ولتاي د هاي بودجه کمک به کاهش عدم تعادل •

 کننده اثرگذاري اجراي این سیاست بر سطح اجتماع و اي برخوردار بوده و بیان گسترده این منافع، از طیف

  3.اقتصاد است

  هاپیامدهاي هدفمندسازي یارانه -ب
تواند به همراه داشته باشد و الزم  مدت میها حداقل در کوتاهبرخی از پیامدهایی که هدفمندسازي یارانه

  :اندجلوگیري از بروز مشکالت به آنها توجه شود، در ادامه خالصه شدهمنظور است به

هاي انرژي  حامل. شود بروز تورم از ناحیه فشار هزینه می هاي تولید منجر به ظهور وافزایش قیمت نهاده •
گاز و حتی نفت  ،نفت ،گاز ،برق. تولید هم هستند هشوند نهاد عالوه بر آنکه توسط خانوارها مصرف می

کنند و هرگونه افزایش قیمتی از ناحیه آنها  میزان بسیار زیادي نقش نهاده تولید را ایفا می به ینبنز
مشتقات  باید در نظر گرفت که. سازد هاي تولید و تورم از این ناحیه را فراهم می موجبات افزایش هزینه

شیرخشک و دارو و به عبارت  عالوه بر آنها گندم و برنج وو زیادي هستند بسیار ناشی از نفت خام تعداد 
 در نتیجه عوامل مهمی در ،خواهند شد) هدفمندي آنها(ها  دیگر کاالهاي اساسی هم مشمول حذف یارانه

ماند  کند و این وضعیت به مثابه معلولی می ها شروع به کار می واسطه افزایش هزینههجهت تولید تورم ب
پائین آمدن آن  رود و با با باال رفتن آن باال می .استکه علت اصلی آن بهاي نفت در بازارهاي جهانی 

یابند و نه  هاي انرژي آن کاهش میلفهؤافتد زیرا حداکثر بهاي م چندان مشخص نیست که چه اتفاقی می
هاي انرژي و مشتقات نفت مشمول  لفهؤواسطه ارتباطات طولی و عرضی با مهموارد دیگري که ب لزوماً

دها متصل کردن سرنوشت یک اقتصاد نفتی به درآمدهاي نفت است که نه در بازار این پیام. اند تورم شده
عنصر سیاست از عناصر  در حقیقت،شود و  خورد و تعیین می داخلی بلکه در بازار بین المللی رقم می

  ).1387سبحانی، (باشد  میکننده آن تعیین
درصدي آن بین خانوارهاي  50 زیع مثالًدرآمدي را براي دولت حاصل خواهد کرد که تو ،ها افزایش قیمت •

-پذیر فعلی و خانوارهاي آسیباقشار آسیب ءجزها  یارانهواسطه هدفمندشدن هب جامعه هدف که قاعدتاً
سازد و از آنجا که این  موجبات افزایش امکان خرید توسط آنان را فراهم می ،گیرند پذیر شده قرار می

باید انتظار داشته باشیم که تمامی امکان  وانی هم هستند منطقاًمجموعه داراي نیازهاي اشباع نشده فرا
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این امر در مقایسه با دوره . مالی بدست آورده را مصروف تقاضا نموده و افزایش تقاضاي کل را دامن بزنند
تمام پول در اختیار طبقات دیگر به  داراي این تفاوت است که در آن مرحله لزوماً هدفمندسازي قبل از
عرضه جامعه را در تنگنا قرار داده و تورم  ،وضعیت ناشی از افزایش تقاضاي کل لذا. شد تبدیل نمیتقاضا 

این افزایش تا زمانی که علل اصلی ایجاد آن برقرار باشند و یا تا . آورد به وجود میناشی از فشار تقاضا را 
-واسطه افزایش هزینههجا که بآن ازلیکن . یابد زمانی که عرضه کافی در اقتصاد فراهم نشود استمرار می

عرضه کل نباید  ً قاعدتا ،بخش عرضه با تنگنا مواجه گردیده است) تورم ناشی از فشار هزینه(هاي تولید 
امکان پاسخگویی به تقاضاي کل را داشته باشد مگر اینکه از طریق واردات جبران عرضه نامتناسب با 

  ).1387سبحانی، (انجام گردد تقاضا 
ها موجبات  هاي انرژي است و افزایش قیمت این حامل کنندگان حامل ترین مصرف ود از بزرگدولت خ •

سازد که  ال را مطرح میؤآورد و بطور جدي این س افزایش هزینه بسیار زیادي را براي دولت فراهم می
درصد از  20 الیحه تقدیمی دولت بر آن است که. کند ها را تامین مالی می دولت به چه طریق این هزینه

هاي جاري و عمرانی در ها و همچنین سایر هزینه منابع ناشی از افزایش قیمت را براي جبران این هزینه
هاي شوند در سال اي را متقبل می ها وقتی هزینهدهد که دولتتجربه نشان می .اختیار دولت قرار دهد

و البته ) اي استثنایی است که مقوله(کنند  کنند و یا به سختی تجربه می بعد کاهش آن را یا تجربه نمی
بر آن است ... آنچه متعارف است پایه قرار گرفتن آن هزینه و افزایش درصدي به عنوان جبران تورم و

  ).1387سبحانی، (
تورم موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان . براي اقتصاد است بحرانیک  واقعیتورم به معنی  •

شود و البته نفع ظاهري صاحبان دارائی و درآمدهاي متغیر در  درآمدها می کم و یا بی ،درآمدهاي ثابت
تورم به ضرر همه کسانی که در اقتصاد هستند و یا از کلی اما در یک بیان . آن است که تورم حاکم باشد

را گذاري  امکان سرمایه ،گذاري هاي سرمایه تورم با افزایش هزینه. باشد می ،شوند اقتصاد کشور متاثر می
انجامد و بدیهی است در شرایط  کم و در نتیجه به افت و یا حتی منفی شدن نرخ رشد تولید کل می

نرخ  کاهشناپذیر مدهاي اجتنابامشکل بیکاري از پی پایدار ماندنی همچون اقتصاد ایران یاقتصادها
و  کند می مطمئننااقتصاد تورمی در بخش خصوصی امید به آینده سرمایه گذاري را . گذاري است سرمایه

اقتصاد تورمی . گردد هاي مطمئن می گذاري در کشورهاي دیگر یا بانک ها به سرمایهباعث رفتن سرمایه
خاطر هتمامی که ب هاي دولتی نیمه پروژه به عنوان مثال کندهاي اساسی می در بخش دولتی هم تخریب

گیرند ولی همچنان به پایان  التفاوت میابهکمبود منابع دولتی امکان اتمام ندارند بطور دائم بابت تورم م
 ).1387سبحانی، ( رسند نمی

حذف  هاي صنعت و کشاورزي مانند افزایش قیمت آب و هاي بخش هرگونه تغییرات اساسی در هزینه •
آسیب خواهند دید و  کننده آب و انرژي مصرف بزرگ عنوان بخش به ،هاي انرژي این دو بخش یارانه

رفتن  و در نتیجه سبب از بین غیراقتصادي شده ،ر مقایسه با محصوالت وارداتیقیمت تولیدات آنها د
 .صنعت خواهد شد قدرت رقابت در تولیدات کشور، فروپاشی بخش کشاورزي و

هاي  هاي بنگاه هزینه اي به آنان اولیه و انرژي یارانه عرضه مواد  کنندگان و یا عدم هاي تولید حذف یارانه •
کاالها افزایش، تولید کاهش و در نتیجه  دیداً افزایش خواهد داد در نتیجه، قیمتاقتصادي تولیدي را ش



و با خطر تعطیلی  شده اقتصادي راکد هاي

بهره را افزایش دهد  گذارد با افزایش تورم دولت باید نرخ
ها  بهره بانکی هماهنگ نیست بانک کنندگان احساس کنند نرخ تورم با نرخ

اندازهاي مردم را وام  اي از پس ها بخش عمده
 .شوند به سرعت ورشکست می

لذا واردات  شده، مزیت رقابتی کاالهاي داخلی در بازار کاهش خواهد یافت،
  ).1389شوطی، ( شد افزایش و صادرات کاهش یافته و منجر به کاهش بیشتر تولید و اشتغال خواهد

  خانوار

  

نچه مسلم است هدفمند کردن یارانه ها سه بخش عمده اقتصاد را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحت 
د ها و همچنین مخارج مهر سه بخش مذکور از طریق منابع و درآ
می گیرند و چون در این  و هزینه ها بصورت مثبت و منفی از اجراي قانون هدفمند کردن تحت تاثیر قرار
است تاثیرات  مورد نظر مقاله صرفا بررسی تاثیرات هدفمند کردن بر بخش خانوار آن هم خانوار روستایی

هدفمند کردن یارانه ها بر بخش خانوار مورد توجه قرار می گیرد و دو بخش دیگر دولت و بنگاه هاي 

یک واحد آماري است با صورت گرفته است  در ادبیات اقتصادي و اجتماعی
زیر یک سقف مرکب از افرادي که در یک کانون زندگی می کنند 

ی و داراي منابع درآمدي و مخارج مشترك م
خانوار داراي منابع درآمدي است و از طرف مقابل مخارج 
دي خانوار را بصورت مستقیم و غیر مستقیم و 

تاثیر ھدفمند 
کردن یارانھ ھا

هاي و برخی از فعالیت خواهد یافت بیکاري در جامعه افزایش
 .شدمواجه خواهد 

گذارد با افزایش تورم دولت باید نرخ طور مستقیم بر نظام بانکی تأثیر می تورم به
کنندگان احساس کنند نرخ تورم با نرخ انداز چون در صورتی که پس
ها بخش عمده که بانک رو خواهند شد و از آنجایی با خطر خروج منابع روبه

به سرعت ورشکست میرو شوند  منابع روبه اند اگر با خروج ناگهانی داده
شده، مزیت رقابتی کاالهاي داخلی در بازار کاهش خواهد یافت، هاي تمام با افزایش قیمت

افزایش و صادرات کاهش یافته و منجر به کاهش بیشتر تولید و اشتغال خواهد

خانوارها بر بخش  اجراي حذف یارانه چگونگی تاثیر

نچه مسلم است هدفمند کردن یارانه ها سه بخش عمده اقتصاد را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحت 
هر سه بخش مذکور از طریق منابع و درآ. دولت ، بنگاه و خانوار: تاثیر قرار می دهد 

و هزینه ها بصورت مثبت و منفی از اجراي قانون هدفمند کردن تحت تاثیر قرار
مقاله صرفا بررسی تاثیرات هدفمند کردن بر بخش خانوار آن هم خانوار روستایی

هدفمند کردن یارانه ها بر بخش خانوار مورد توجه قرار می گیرد و دو بخش دیگر دولت و بنگاه هاي 
  تولیدي مورد توجه این مقاله نمی باشد

در ادبیات اقتصادي و اجتماعی تعریفی که از آن خانوار بر اساس
مرکب از افرادي که در یک کانون زندگی می کنند  ،ویژگی هاي اقتصادي و اجتماعی معینی

و داراي منابع درآمدي و مخارج مشترك م می خوابند هم خرج هستند و دور یک سفر غذا می خورند
خانوار داراي منابع درآمدي است و از طرف مقابل مخارج  این از یک طرف همانطور که اشاره شد. 

دي خانوار را بصورت مستقیم و غیر مستقیم و مقانون هدفمند کردن یارانه ها از یک طرف منابع درآ

تاثیر ھدفمند 
کردن یارانھ ھا

دولت

بنگاه

خانوار

بیکاري در جامعه افزایش
مواجه خواهد 

تورم به •
چون در صورتی که پس
با خطر خروج منابع روبه

داده
با افزایش قیمت •

افزایش و صادرات کاهش یافته و منجر به کاهش بیشتر تولید و اشتغال خواهد
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نچه مسلم است هدفمند کردن یارانه ها سه بخش عمده اقتصاد را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحت آ
تاثیر قرار می دهد 

و هزینه ها بصورت مثبت و منفی از اجراي قانون هدفمند کردن تحت تاثیر قرار
مقاله صرفا بررسی تاثیرات هدفمند کردن بر بخش خانوار آن هم خانوار روستایی

هدفمند کردن یارانه ها بر بخش خانوار مورد توجه قرار می گیرد و دو بخش دیگر دولت و بنگاه هاي 
تولیدي مورد توجه این مقاله نمی باشد

خانوار بر اساس
ویژگی هاي اقتصادي و اجتماعی معینی

می خوابند هم خرج هستند و دور یک سفر غذا می خورند
. باشند
قانون هدفمند کردن یارانه ها از یک طرف منابع درآ. دارد



ارج خانوار  نیز به همین و از طرف مقابل مخ هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی تاثیر قرار می دهد
این تغییرات مثبت و منفی در مجموع درآمدها و مخارج خانوار  در نتیجه. شکل تحت تاثیر قرار میگیرد 

  .ناشی از هدفمند کردن یارانه ها هست که موجب کاهش یا افزایش رفاه خانوارها خواهد گردید

 اي ها بر تقاضاي مصرفی و سرمایه آثار حذف یارانه. 3-1

ها و انتقال  افزایش قیمت ها همراه باها ناشی از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه حذف یارانه ثیري کهأت
این که  با توجه به. باشد قابل بررسی می زاویه تغییر در تقاضا ازگذارد  کنندگان بر جاي می نقدي به مصرف

اساس اطالعات   بر. کند یدي پیدا میاهمیت کل تغییر در تقاضا گروه هدف درآمدهاي دولت چه کسانی باشند
توزیعی  در این صورت باز. به چند دهک اول جامعه منتقل شود ها بیشتر این کمک، به صورت نسبی، موجود

هاي باال و پایین براي کاالهاي گوناگون تاثیرات  گیرد که روي تقاضاي دهک تر صورت می به نفع اقشار پایین
و کاالهاي مصرفی ) اتومبیل عمدتاً(در دو بخش تقاضا براي کاالهاي بادوام  این تقاضا خود.گذارد متفاوتی می

  .قابل بررسی است

کند و این به کاهش تقاضا  هزینه باالي انرژي مطلوبیت کاربري ناشی از نگهداري کاالي بادوام را کم می
) ز قیمت نسبیو نی(همچنین با توجه به افزایش قیمت حقیقی . شود براي این نوع محصوالت منجر می

نظر از اثرات ناشی از  با صرف(باال   اي و ثابت ماندن نسبی خط بودجه خانوارهاي پنج دهک کاالهاي یارانه
. یابد ها نیز کاهش می تقاضاي آنها براي محصوالت دیگر خارج از شمول طرح یارانه ، طبعاً)رکود صنعتی

سیاري از کاالهاي آزادسازي شده در خصوصا اگر به این نکته دقت شود که کشش قیمتی تقاضاي ب
توانند به سرعت فاصله بین محل سکونت و  کنندگان نمی به عنوان مثال مصرف. مدت بسیار پایین است کوتاه

مدت سطح مصرف  در نتیجه حداقل در کوتاه. باره تغییر دهند کردن منزل را به یک کار خود یا الگوي گرم
ه خانوار براي این کاالها افزایش یافته و مانده درآمد براي کاالهاي انرژي کمابیش ثابت خواهد بود و هزین

، خدمات )سفر و رستوران(ها ممکن است هزینه کمتري براي تفریح  به عنوان مثال خانواده. شود دیگر کم می
، مبلمان و تعمیر و بهسازي مسکن و تعمیر خودرو )مثال بهداشت دهان و دندان(بهداشتی غیرفوري 

احتماال بخش تفریح و سفر . ها است که به معنی کاهش تقاضا براي محصوالت و خدمات این بخش ،بپردازند
هاي این بخش  رو خواهد شد چرا که اثر افزایش قیمت انرژي روي هزینهبهبا بیشترین نرخ سقوط تقاضا رو

اي از  بخش عمدههاي آزادسازي شده  در صورتی که نهاده. درصد و بسیار قابل توجه است  40نزدیک به 
هزینه تولید این نوع کاالها را تشکیل ندهد و تولیدکنندگان به دالیلی مجبور باشند تا براي مدتی در صنعت 

قیمت » کاهش«مدت با مازاد ظرفیت و لذا  ممکن است در کوتاه) مثال به علت مقررات بازار کار(باقی بمانند 
ها از  ت این اثر خود را به شکل خروج بخشی از شرکتدر بلندمد. رو شویمبهبرخی از این محصوالت رو
  .هاي تعادلی نشان خواهد داد صنعت و بازگشت به قیمت

تا حدي  هاي روستایی در این دهک ها قرار دارندرکه عمدتا خانوا هاي پایین وضعیت تقاضاي دهک
کنندگان از یک طرف با افزایش قیمت حقیقی برخی از کاالهاي سبد  این گروه از مصرف. متفاوت خواهد بود

هاي نقدي نیز تا حدي ارتقا پیدا خواهد  مصرف مواجه شده و از طرف دیگر خط بودجه آنها به دلیل پرداخت



ت حتی اگر پرداخت نقدي صورت گرفته طبعا چون قیمت نسبی کاالهاي آزادسازي شده باالتر رفته اس. کرد
اثر (شود  گیرد و کم می درست به اندازه تفاوت قیمت قبلی و جدید باشد، مصرف در سطح قبلی قرار نمی

اي  تواند منجر به افزایش تقاضا براي کاالهاي پایه می) اثر درآمدي(ولی مازاد بودجه ایجاد شده ) جانشینی
به این ترتیب صنایعی که کاالها و خدمات . قیمت شود  هداشت ارزاندیگري مثل مواد غذایی و پوشاك و ب

البته . تري در آینده باشند توانند در انتظار تقاضاي قوي کنند می تر را تولید می مورد نیاز اقشار با درآمد پایین
یروي هاي صنعتی روي سطح اشتغال و دستمزد ن براي کامل بودن این تصویر باید اثر کاهش تولید در بخش

  .را نیز در تصویر مساله وارد کرد) خصوصا نیروي کار غیرماهر و نیروي کار بخش کشاورزي(کار 
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درصد  69در روستا و  درصد جمعیت کشور 31) 1385سرشماري (شده  براساس آخرین سرشماري انجام
درصد را زنان  10ایرانی را مردان و  درصد خانوارهاي 90سرپرست حدود . هستندجمعیت در شهرها ساکن 

بخش بزرگی . نفر است 04/4متوسط بعد خانوار شهري  و 8/4متوسط بعد خانوار روستایی . دهند تشکیل می
یش کشی دسترسی دارند و در نتیجه اثر افزا کشی، برق و گاز طبیعی لوله لوله هاي کشور به آب از خانواده

 هزینه گاز مایع و نفت سفید سهم. هاي انرژي بر خانوارها اثري سراسري و ملی است حامل قیمت آب و

اهمیت کمتري هاي انرژي  یعنی هزینه، دهد توجهی از هزینه خانوارهاي شهري را به خود اختصاص نمی قابل
هاي  یجه قیمت پایین آب و حاملنت به علت تخصیص یارانه بسیار باال و در. داردتر  خانوارهاي مرفه در سبد

  .دهد هاي خانوار روستایی به خود اختصاص می هزینه انرژي، هزینه این اقالم سهم بسیار کمی را در

هاي انرژي بر  دهنده اثر قوي افزایش حامل قیمت مصرف خانوار نشان هاي انرژي در سبد بررسی هزینه
از آنجایی که بخش بزرگی از مخارج هزینه این . هاي شهري فقیرتر است خانواده خانوارهاي روستایی و

که همراه  هاي انرژي در صورتی حامل  شود، افزایش شدید قیمت صرف تامین نیازهاي غذایی آنها می خانوارها
  .خانوارها خواهد داشت هاي جبرانی یا کمکی نباشد تاثیر منفی بر سالمت غذایی این با گزینه

دفمند کردن یارانه ها طی یکسال و نیم گذشته نشان داد که بی توجهی بررسی عملکرد دولت در اجراي ه  
به دو بخش تولید کننده یا همان بنگاه هاي اقتصادي و همچنین دولت مشکالت اساسی را براي دولت به 

که طی  (ي کارواز طرف بنگاهها افزایش هزینه هاي تولید ، تعطیلی بنگاه ها و اخراج نیر.همراه داشته است 
و  )هزار نیروي کار خود را از دست داده است 70 اصفهان یکسال و نیم گذشته بخش صنعت و معدن استان
هم  دولت از طرف.نتیجه اي بوده که حاصل شده است   در نهایت افزایش قیمت کاالها و محصوالت تولیدي

بطوریکه براساس ، است ی حاصل دیگري نداشتهنکسري بودجه شدید و در نهایت برداشت هاي غیر قانو
 1389کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسالمی در سه ماهه پایانی سال گزارش 

نیز مبلغ  1390هزار میلیارد ریال و در سال  114مبلغ ) ها سه ماهه اول اجراي قانون هدفمند کردن یارانه(
ماه از اجراي قانون  15بنابراین در مدت . نمودي پرداخت نقد  به خانوارها یارانه دولت هزار میلیارد ریال 392

هاي نقدي از سوي دولت بین خانوارها توزیع  هزار میلیارد ریال از بابت یارانه 506جمعاً   هدفمند کردن یارانه
هاي انرژي و کاالها و  گردیده است و این در حالی است که کل درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حامل

به عبارت دیگر در این مدت دولت در اجراي قانون هدفمند . هزار میلیارد ریال بوده است 245 خدمات فقط



هزارمیلیارد  506ها را کاهش داده و از سوي دیگر  هزار میلیارد ریال از یارانه 245سو،  ها از یک کردن یارانه
هزار میلیارد  261ها مبلغ  یارانهیعنی با اجراي قانون هدفمند کردن . نقدي پرداخت نموده است  ریال یارانه
براساس گزارش کمیسیون ویژه بررسی . یارانه بین خانوارها توزیع شده است از منابع درآمدي ریال بیشتر

هزار میلیارد ریال بیش از درآمدهاي  261طرح تحول اقتصادي، دولت منابع مورد نیاز جهت توزیع مبلغ 
، از محل نفت خام و میعانات گازي )٪7/22(ز محل بودجه عمومی ا :از این طروق تامین کرده است حاصله را

در نتیجه امکان . تأمین کرده است) ٪8(و از سایر منابع ) ٪6/17(، از محل منابع بانک مرکزي )11٪(
دولت بخش  امروز اکثر کارشناسان وافق گردیده اند که اگر. هاي تولید فراهم نشده است پرداخت سهم بخش

قابل توجهی از یارانه ها را به تولیدکنندگان اختصاص می داد، امروز شاهد گرانی بیش از حد محصوالت 
ها از  پرداخت یارانه نقدي به خانوارها یکی از دغدغه هاي اصلی دولت در قانون هدفمندسازي یارانه .نبودیم

ها و مقاالت و مصاحبه ها به دولت متذکر شده محقق بارها در سخنرانی  همان ابتدا بوده است، در حالی که
به بخش تولید  باید پرداخت یارانه نقدي به خانوارها، بخش مهمی از منابع هدفمندي یارانه ها را ام مهمتر از
موجب کاهش سطح قیمت کاالها و افت نرخ تورم  و تا جبران افزایش هزینه هاي بخش تولید یابداختصاص 

ي بخصوص به دهک هاي پایین موجب افزایش تقاضا گردیده و در پی خود تورم را پرداخت یارانه نقد .شود
  .بهمراه داشته است و از طرف بخش تولید افزایش هزینه ها به افزایش مضاعف قیمتها گردیده است

  در استان اصفهان 30/1/91تا  1/10/89مقایسه قیمت اقالم ضروري خانوار روستایی از )1(جدول

  

  واحد  نوع کاال
قیمت منتهی به 

1/10/89  
  ریال

قیمت منتهی به 
1/1/1391  

  ریال

درصد 
افزایش 
  قیمت

متوسط مصرف 
  خانوار در ماه

بعد خانوار (
  )1/4روستایی 

هزینه ایجاد 
  شده
  ریال

  187763  4.3  40  153666  110000  کیلو  گوشت  1
  80625  7.5  34  42250  31500  کیلو  گوشت مرغ  2
  58661  6.6  44  29138  20250یک کیلو  روغن  3
  513000  1.35  39  68333  49333نیم کیلو  چاي  4
  47022  3.4  77  31830  18000  کیلو  حبوبات  5
  50477  10.35  34  19250  14373  کیلو  میوه و مرکبات  6
  4725  4.2  14  9375  8250  کیلو  سبزي جات  7
  203550  13.8  57  40500  25750  کیلو  برنج  8
  56650  10.3  48  16930  11430  کیلو  قند و شکر  9

  90000  18  45  16000  11000  کیلو  ماست10
  10000  5  33  8000  6000  کیلو  شیر11
  138000  6  48  20000  13500گرم450  پنیر12



  159000  20  48  24450  16500  کیلو  تخم مرغ13
  1208218            جمع کل  

  1391معاونت برنامه ریزي استانداري  اصفهان : منبع

 بیش از ،91سال تا اردیبهشت  89قلم کاالي خوراکی از آذر  13قیمت تنها  محققبر اساس محاسبات 
در هر ماه به روستایی را در استان اصفهان نفره 4 /1هزار تومانی یک خانوار 182هزار تومان از یارانه 120

ضروري  ها هزینه هزار تومان براي ده 62 و درصد از مبلغ یارانه پرداختی می باشد 67که  خود اختصاص داده
، ،بطوري که مالحظه می گردد ماند  باقی می مانند حامل هاي انرژي ، حمل و نقل ،بهداشت و درمان دیگر

 مبلغ پرداختی به خانوار از محل یارانه ها فقط صرف تامین همان مقدار کاالي خریداري شده از درصد 67
ه از مبلغ یارانه باید تامین کنند درصد باقی ماند 33شده است و  91توسط خانوار براي سال  89در سال 

سایر نیازهاي خانوار باشد که بطور قطع به جز دهک اول یا پایین مناطق روستایی سایر خانوارهاي روستایی 
  مواجه با کاهش رفاه گردیده اند؛

تومان بوده که در اردیبهشت  1100کیلویی  89قیمت ماست در آذر ماه سال . )1(با توجه به جدول   
مصرف . درصدي قیمت این کاالست 45دهنده رشد  تومان افزایش یافته و نشان 1600امسال به کیلویی ماه 

بنابراین هزینه مصرف . کیلو براي یک خانوار در ماه است 18مناطق روستایی استان اصفهان سرانه ماست در 
افزایش    91اردیبهشت  در تومان 28800به  89آذرماه  تومان در 19800از  روستاییماست در یک خانوار 

 450قیمت پنیر پاستوریزه بسته . هزار تومانی هزینه خانوار در خرید ماست را نشان می دهد9یافت که رشد 
تومان بوده که  1350این قیمت  89آذر  29تومان رسیده که در تاریخ  2000گرمی در اردیبهشت امسال به 

 6حدود  براي خانوار روستاییمصرف سرانه پنیر  .درصد رشد قیمت داشته است 48این کاال هم بیش از 
 89بیشتر از آذرماه  تومان 13800در اردیبهشت ماه امسال  روستاییبنابراین یک خانوار . کیلو گرم است

تومان در آذرماه سال  31500 )منجمد و گرم(قیمت مرغ از کیلویی. ه استهزینه خرید پنیر پرداخت کرد
 هزینه درصدي 34افزایش یافت که نشان دهنده افزایش  91سال تومان در اردیبهشت  4225به کیلویی  89

 91به همین ترتیب براي چهارده قلم کاال قیمت هاي اردیبهشت  . است روستاییخرید مرغ در یک خانوار 
نشان داده شده است سر جمع هزینه هاي ) 1(محاسبه شده است که در جدول  89در مقایسه با آذرماه 

است که  89هزارتومان بیشتر از آذرماه  120بیش از  جاد شده براي یک خانوار روستایی در استان اصفهانای
بعبارت دیگر یک . درصد مبلغ یارانه دریافتی یک خانوار روستایی استان اصفهان است 67این رقم معادل 

قط صرف افزایش قیمت این درصد یارانه دریافتی خود را ف 67نزدیک به  91خانوار روستایی در اردیهشت 
سایر هزینه  وییگطبعا پاسخ آن هزار تومان 62یعنی  یارانه، چهارده قلم کاال نمود اشت و مابقی مبلغ مانده

نخواهد بود پس باید پذیرفت که درآمد .... نند حمل و نقل ، حامل هاي انرژي و بهداشت و درمان و اهاي م
خانوار هاي روستایی در مقایسه با تورم ایجاد شده با فرض ثابت  حاصل از محل پرداخت مستقیم یارانه ها به
خانواره ها بخصوص در دهک هاي سه برابري نمی کند و رفاه  89بودن میزان مصرف خانوار نسبت به آذرماه 

این همان پدیده اي بود که کارشناسان پیش بینی می کردند که پرداخت مستقیم .  به باال کاهش یافته است



از یکطرف افزایش هزینه هاي تولید را در پی داشته است و از  ها و بی توجهی به بخش تولیدربه خانوایارانه 
  .طرف دیگر افزایش تقاضا براي کاالها 

  :نتیجه گیري- 4

ü  هدفمند کردن یارانه ها سه بخش دولت ، خانوار و بنگاه هاي تولیدي را به صورت مستقیم و غیر
 تمستقیم تحت تاثیر قرارداده اس

ü طی مدت هدفمند سازي ) قلم کاال 13(قیمت سبد خوارکی هاي خانوارها روستایی استان اصفهان
 درصد رشد داشته است 61بطور متوسط  31/1/91الی  1/10/89یارانه ها 

ü  با فرض اینکه خانوارهاي روستایی میزان مصرف خود را تغییر نداده باشند از مبلغ یارانه دریافتی
 پرداخت شده است 91قلم کاال در اردیبهشت  13ابت افزایش قیمت هزار تومان آن ب 120

ü پرداختی یارانه به خانوارها با توجه به رشد تورم به خصوص در سبد  در صورت ثابت ماندن مبلغ
تمامی مبلغ دریافتی از محل یارانه ها براي جبران افزایش  91خوراکی ها در پایان نیمه اول سال 

 رف خواهد شدقیمت اقالم سبد خوراکی ص
ü  براي خانوار روستایی در استان اصفهان  91با توجه به افزایش قیمت سبد خوراکی در اردیبهشت

هزار تومان می باشد پاسخگویی تامین  62مبلغ باقی مانده از محل پرداخت یارانه ها که معادل 
 مخارج سایر اقالم مورد نیاز خانوارهاي روستایی نخواهد

ü فزایش قیمت کاال ها بخصوص در سبد خوراکی ها که در سبد خانوار روستایی در نتیجه با توجه به ا
از ظریب اهیت باالیی نیز برخوردار است رفاه خانوار روستایی در پی هدفمند سازي یارانه افزایش 

  نیافته است بویژه در دهک هاي متوسط
  :پیشنهادات

نجایی که بخش بزرگی از مخارج هزینه از آبا توجه به اینکه در صورت افزایش تورم در سطح جامعه،  •
هاي انرژي  حامل  شود، افزایش شدید قیمت صرف تامین نیازهاي غذایی آنها می روستایی خانوارها

خانوارها  هاي جبرانی یا کمکی نباشد تاثیر منفی بر سالمت غذایی این که همراه با گزینه در صورتی
باید سیاست هاي دولت در هدفمند سازي یارانه همراه با گسترش تولید باشد تا  خواهد داشت

 افزایش قیمت ها تهدید کننده امنیت غذایی خانوارها نگردد
در هدفمند سازي یارانه دولت نشان داد که توجه جدي و سازنده اي به بخش تولید نداشته است  •

یش قیمت ها بخش تولید بیشتر مورد توجه قرار الزم است به منظور جلوگیري از روند بی رویه افزا
  گیرد

  :منابع

بررسی قاون هدفمند سازي یارانه ها بر هزینه و درآمد کالن شهر اصفهان ، ) 1389(اکبري ، نعمت اهللا ، همکاران  - 
  طرح تحقیقاتی ، معاونت تحقیقات ، پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان ، اصفهان



مطالعه (یارانه ها بر درآمد کالن شهرها تحلیل و چگونگی تاثیر هدفمند کردن) 1389(همکاراناکبري ، نعمت اهللا ،  - 
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