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توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارها
قبل و بعد از هدفمندی یارانهها در استان فارس
روحاله شهنازی* ،محمدرضا شهسوار ** ،محمدحسین مبشری

***

مقدمه :پرداخت یارانهها با توجه به ماهیت خود بر رفتار اقتصادی خانوارها ،تولیدکنندگان و دولیت
تاثیر گذاشته و این آثار میتواند از جنبههای مختلف نظییر کیارایی ،نیابرابری و توزییع درآمید میورد
بررسی قرار گیر د .هدف این مقاله شناسایی توزیع درآمد و رفاه خانوارهای استان فارس قبیل و بعید
از هدفمندی یارانهها در دورۀ  7878-10میباشد.
روش :روش مورد استفاده به منظور محاسبه و ارزیابی تغییرات رفاه اجتماعی و محاسبه کرشهای
درآمدی و نابرابری رفاه اجتماعی ،استفاده از شاخصهای نسبت دهکها ،ضری جینی و تیابع رفیاه
اجتماعی اتکینسون بوده است.
یافتهها :نتایج محاسبات شاخصهای مذکور با استفاده از دادههیای خیام طیرح آمیارگیری هزینیه-
درآمد خانوارها نران داد که شاخص نسبت دهکها و همچنین ضری جینی برای جوامیع شیهری و
روستایی در سال بعد از هدفمندی یارانهها کاهش یافته است .نتایج محاسیبات بیا شیاخص نیابرابری
اتکینسون نیز منطبق با نتایج حاصل از ضری جینی و بیانگر کاهش نابرابری بود ،با این تفاوت که بیا
افزایش پارامتر نابرابری گرییزی ،مقیدار شیاخص نیابرابری اتکینسیون افیزایش میییابید .یعنیی اگیر
سیاستگذار بخواهد برنامه هدفمندسازی یارانه ها کاراتر باشد ،بایستی انتقال درآمد بیرتری از گروه-
های پردرآمد به نفع کم درآمد صورت پذیرد.
بحث :ارزیابی تغییرات رفاه نران میدهد علیرغم کاهش نابرابری ،رفاه خانوارهیا بیه دلییل تیورم و
کاهش درآمد واقعی ،نزولی بوده است .همچنین ،میزان کرشهای رفاه نسبت به درآمد و نابرابری در
مناطق روستایی در تمام سالها بیرتر از این کرشها در مناطق شهری است.
کلمات کلیدی :توزیع درآمد ،رفاه اجتماعی ،شاخص اتکینسون ،ضریب جینی ،هدفمندی یارانهها
تاریخ دریافت23/2/6 :

تاریخ پذیرش22/4/92:

** کارشناس ارشد اقتصاد ،اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس
*** کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس
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مقدمه
یارانه یکی از ابزارهای حمایتی دولتها برای حمایت از اقرار آسی پذیر و بخشهای
خاص تولیدی است .در تمام نظامهای اقتصادی موضوع رفاه و تامین اجتماعی حایز اهمیت
بوده و بخری از هزینههای جاری دولت به پرداختهای انتقالی برای حمایت از اقرار
آسی پذیر اختصاص مییابد.
شواهد علمی و اقتصادی نراندهندۀ آنست که پرداخت همگانی و غیرهدفمند یارانهها،
نه تنها در ارتقای درآمد و رفاه اقرار آسی پذیر اثری ندارد ،بلکه منافع آن بیرتر نصی
گروههای باالی درآمدی میشود .در ایران و بیرتر کرورهای در حال توسعه ،پرداخت
یارانه به صورت عام و فراگیر بوده و در بین عموم خانوارها توزیع میشود و این امر
موج

اختالل در اهداف حمایتی یارانهها شده است .زیرا میزان بهرهمندی خانوارهای

فقیر در مجموع از برنامههای حمایتی دولتها کم و به دلیل قدرت خرید بیرتر خانوارهای
ثروتمند ،میزان انتفاع آنها از یارانه بیرتر است .در اجرای سیاستهای هدفمندسازی یارانه،
شناسایی اقرار آسی پذیر و هدایت منافع حاصل از حذف یارانهها ،اولین راهحل است.
بنابراین ،مبح

هدفمندسازی بحثی قدیمی است که مورد توافق اقتصاددانان و

سیاستمداران کرورهای در حال توسعه و توسعه یافته است.
ضمن اینکه روش غیرمستقیم پرداخت یارانه در کرور به دلیل واقعینبودن قیمت
کاالهای یارانهای مرکالت عدیدهای ازجمله عدم تخصیص کارآمد منابع ،افزایش مصرف،
بهطور کلی ،هدفمندسازی یارانة حامیلهیای انیر ی بیهعنیوان یکیی از سیاسیتهیای
اجتنابناپذیر دولتها است که میتواند منافعی ازجملیه میوارد زییر را دارا باشید :کیاهش
سهم طبقات درآمدی باال و افزایش سهم طبقات درآمدی پایین از یارانیههیا ،منطقییشیدن
مصرف حاملهای انر ی و جلوگیری از قایا این نوع کاالها ،اصالح قیمیتهیای نسیبی،
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افزایش بهرهوری و رقابتپذیری اقتصادی ،شفافسیازی بودجیه دولیت و کیاهش اتیالف
منابع ،جایگزینکردن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی بیه جیای پرداخیت یارانیه ،اصیالح
ساختار درآمد-هزینه بنگاههای تولیدکننده کاالهای یارانهای ،اقتصادیشدن پرو ههای تامین
انر ی از منابع تجدیدپذیر ،بهبود فناوری تولید حاملهای انر ی و کمک بیه کیاهش عیدم
تعادلهای بودجهای دولت .این منافع ،از طییف گسیتردهای برخیوردار بیوده و بییانکننیدۀ
اثرگذاری اجرای این سیاست بر سطح اجتماع و اقتصاد اسیت .سیرانجام بیا اجیرای طیرح
هدفمندسازی یارانهها 7به عنوان مهمترین بخیش طیرح تحیول اقتصیادی در اواخیر سیال
 ،7871این موضوع عملی شد.
هدف از این پژوهش ،به صورت کلی ،بررسی توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارهای
استان فارس قبل و بعد از برنامه هدفمندسازی یارانهها مییباشید .بیه صیورت جزیییتیر،
اهداف ذیل نیز در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند :بررسی وضعیت نابرابری و توزیع
درآمد در مناطق شهری و روستایی استان ،بررسی الگوی مصرفی و تعیین سهم هزینههیای
گروههای مختلف کاالیی خانوارهای مناطق شهری و روستایی قبل و بعد از اجیرای برنامیه
هدفمندسازی و اندازهگیری اثرات رفاهی پرداختهای یارانهای برای خانوارهای شیهری و
روستایی استان قبل و بعد از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهها.
برای دستیابی به این اهداف ،در این پژوهش از شیاخصهیای ضیری

جینیی ،نسیبت

دهکها و شاخص رفاه اتکینسون استفاده شده است .به علت دوگانگی در ساختار مصرفی
مناطق شهری و روستایی ،در این مقاله جامعة مورد مطالعه (خانوارهای استان) به دو گیروه
خانوارهای شهری و روستایی تقسیم مییشیود .دورۀ زمیانی مطالعیه سیالهیای 7878-10

1. targeting subsidies

139

] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2023-01-07

خانوارهای ساکن در مناطق شهری و روستایی و آمارگیری مرکیز آمیار اییران بیه تفکییک

فصلنامة علمی ی پژوهری رفاه اجتماعی ،سال یهاردهم ،شماره 45

شامل سالهای قبیل از اجیرای هدفمندسیازی یارانیههیا و همچنیین سیال بعید از اجیرای
هدفمندسازی یارانهها در نظر گرفته شده است .در ادامة مقاله ،مطالعات انجامشده بررسیی
میشوند و سپس به معرفی الگوی تحقیق و شاخصها پرداخته و در ادامه یافتههای تحقیق
ارا ه میشوند .در نهایت نیز ،نتیجهگیری و پیرنهادات مقاله ارایه میشود.
مروری بر مطالعات انجامشده
در این قسمت مطالعات انجامشدۀ مرتبط ارا ه میشود .در داخیل کریور بیا توجیه بیه
اینکه اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهها در ماههیای پاییانی سیال  7871جنبیة اجراییی و
عملی به خود گرفته و از سوی دیگر بیه دلییل در دسیترسنبیودن ییا منتررنریدن آمیار و
اطالعات ،بررسی اثرات ایجادشیده توسیط برنامیه هدفمندسیازی یارانیههیا بیر متغیرهیای
اقتصادی نظیر تورم و شاخص قیمتها ،نرخ بیکاری ،تولید ،نابرابری و توزیع درآمد کمتیر
مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.
عمدۀ مطالعات انجامشده داخل کرور که به این موضوع پرداختهاند ،عمیدتاً بیه اثیرات
حذف یارانهها یا افزایش قیمتها ناشی از حذف یا کیاهش آنهیا بیر متغیرهیای اقتصیادی
پرداختهاند و نتایج آنها بیرتر مبتنی بر پیشبینی بوده و مساله نابرابری ،توزیع درآمد و رفیاه
نیییز در آنهییا کمتییر مییورد توجییه قییرار گرفتییه اسییت .در جییدول ( )7مهمتییرین مطالعییات
صورتگرفته که با موضوع این پژوهش بیرتر مرتبط هستند ،ارایه شده است.
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جدول ( )1مطالعات انجامشدۀ قبلی مرتبط با تاثیر اجرای برنامۀ هدفمندسازی یارانهها
نویسندگان
پیراییییییییی و
شهسیییییییوار
()7878

عنوان تحقیق
ارزیابی یارانهها و
مالیاتهای مستقیم از
جنبه رفاه اجتماعی
در ایران

روش تحقیق
تابع رفاه اجتماعی
اتکینسون

خسروینژاد
()7877

اثرات رفاهی حذف
کاالهای
یارانه
بر
اساسی
خانوارهای شهری
ایران
تاثیر هدفمندسازی
یارانهها بر رفاه
اجتماعی در ایران

سیستم تقاضای
تقریباً ایدهآل برای
خانوارهای شهری
ایران

پیرایی و سیف
()7871

تابع رفاه اتکینسون

دادگر و نظری
()7810

رفاهی
تحلیل
سیاستهای یارانهها
در اقتصاد ایران

خود
الگوی
رگرسیون برداری
براساس دادههای
زمانی
سری
7848 -7817

شیییاهمرادی ،
حقیقییییییی ،
زاهییییییییدی
()7810

اثرات
بررسی
قیمت
افزایش
حاملهای انر ی و
پرداخت یارانه نقدی
در ایران

تعادل
محاسبه

الگوی
عمومی
پذیر

هدفمندسازی یارانهها ،رفاه اجتماعی را بهبود میبخرد.
افزایش رفاه با پارامتر نابرابری گریزی جامعه ارتباط معکوس
و با سهم کاالهای غیرمرمول از درآمد دهکهای پایین
درآمدی ارتباط مستقیم دارد.
ینانچه دولت یارانه نان (آرد) را کاهش دهد ،قیمت نان دو برابر
میشود و شاخص هزینه زندگی برای طبقه اول شهری (کمدرآمد
ترین گروه) %77/71 ،افزایش خواهد یافت و هزینه مالی دولت
برای حفظ سطح رفاهی خانوارهای این طبقه به ازای هر خانوار
(تغییر جبرانی) برابر  2078هزار ریال است .در همین حال،
شاخص هزینه زندگی طبقه اول روستایی (کم درآمدترین گروه)
 %74/18افزایش مییابد و تغییر جبرانی این طبقه برای حفظ سطح
رفاه اولیه برابر  2854هزار ریال خواهد بود.
ضری جینی در ایران در دوره مورد مطالعه حول -0/44
 0/84بوده که نران میدهد توزیع درآمد در ایران ناعادالنه
است .همچنین در شرایط تورم رکودی ،تداوم بحران
اقتصادی ،نبود زیرساختهای الزم ،نداشتن مدل اقتصادی و
موارد مرابه ،هدفمندی یارانهها وضعیت توزیع درآمد را نه
تنها بهبود نخواهد داد بلکه حتی باع میشود که طبقات
محروم جامعه را تحت فرار قرار دهد و منجر به بدتر شدن
وضعیت رفاهی آنها شود .
در سیاست افزایش قیمت حاملهای انر ی و پرداخت یارانه
نقدی کاهش سهم دولت از  %20به  %70باع میشود نیمی
از کاهش در رفاه خانوارها جبران شده و کاهش در تولید نیز
تا حدی جبران گردد .بر اساس نتایج این مطالعه ،سناریوهای
مختلف افزایش قیمت انر ی در کوتاه مدت باع کاهش
رفاه و تولید میشود.
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میرزاییییییی و
خسروی نیژاد
()7810

اثرات
شناسایی
قیمت
تعدیل
کاالهای اساسی بر
رفاه
سطح
خانوارهای شهری و
روستایی ایران

تقاضای
مدل
تقریباً ایدهآل

نتایج تحقیق
طی سالهای ( )7881-7878در جوامع شهری و روستایی
ایران افزایش قیمت اقالم خوراکی به افراد فقیر بیرتر از افراد
غیر فقیر آسی رسانده و پرداخت یارانه به گروه اقالم
خوراکی به نفع افراد فقیر بوده است ،در حالی که افزایش
قیمت در گروههایی نظیر بهداشت و درمان ،حمل و نقل و
ارتباطات و تحصیل و آموزش به افراد غیر فقیر بیرتر از افراد
فقیر آسی رسانده است.
نتایج حاصل از اعمال سیاستهای قیمتی نران میدهد برای
طبقات اول تا سوم ،همواره اثرات افزایش قیمت نان بزرگتر از
افزایش قیمت در قندوشکر و روغن نباتی بوده ،و برای
طبقات یهارم و پنجم اثر تعدیل قیمت روغن نباتی بیرتر از
تعدیل قیمت نان و قند و شکر میباشد.
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نویسندگان
شاهمرادی،
و
مهرآرا
فیاضی
()7810

صادقی،
سلمانی
سهرابی
()7817

و
وفا

بهبیییییودی و
حکمتی فریید
()7817

عنوان تحقیق
تاثیر افزایش قیمت
حاملهای انر ی و
آثار آن بر رفاه
خانوار و بودجه
دولت

روش تحقیق
تحلیل داده-ستانده

بررسی اثر افزایش
حاملهای
قیمت
انر ی بر رفاه
کنندگان
مصرف
بخش خانگی
بررسی اثرات رفاهی
قیمت
تعدیل
انر ی
حاملهای
بخش خانگی

تقاضای
مدل
تقریبا ایده آل

رنجبر ،فطرس
کبیریان
و
()7818

تاثیر هدفمندی
یارانهها بر تغییرات
معادل رفاه
مصرفکننده در
ایران

دودونو ،اپتیز،
پی فافن برگر
()2005
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بررسی اثر تعرفه
بر بر تغییر رفاه 4
درآمدی
گروه
در
مصرفکننده
اوکراین

تقاضای
مدل
تقریبا ایده آل

با افزایش قیمت حاملهای انر ی ،سهم تغییرات معادل و
جبرانی از بودجه خانوار در خانوارهای دهکهای پایینتر ،بیش
از خانوارهای دهکهای باالتر بوده و این خانوارها در مقایسه با
دهکهای باالتر رفاه بیرتری در افزایش قیمت از دست
میدهند.
با اصالح یارانه انر ی به صورت افزایش قیمت انر ی ،رفاه
تمامی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و این امر،
بویژه در دهکهای پایین درآمدی در هر دو خانوارهای
شهری و روستایی مصدا بیرتری دارد .همچنین در نتیجه
اصالح یارانه انر ی خانوارهای روستایی در مقایسه با
خانوارهای شهری ،کاهش رفاه بیرتری را تجربه مینمایند و
از طرفی دیگر ،بستههای حمایتی و بازتوزیع درآمد ناشی از
اصالح قیمت انر ی تحت سناریوهای مختلف بازتوزیع تا
حد قابل توجهی کاهش رفاه خانوارها را جبران میکند.
مقدار پرداختی دولت در دامنه تورمی  20الی  80درصدی
کاالهای بیدوام داخلی (با خطای کویکتر از  )%7کمتر از
تغییرات معادل افراد خواهد بود .به این مفهوم که پرداختی
دولت معادل با کاهش رفاه مصرف کنندگان نبوده است.

معیار تغییر جبرانی
و معادل

افزایش تعرفه بر بیرترین فرار را بر گروههای درآمدی اول
و دوم وارد میسازد .با اینکه گروههای یهارم و پنجم
بیرترین استفاده از بر را دارند اما به علت پایینبودن سهم
بر در بودجه خانوار  ،تغییر قیمت بر  ،اثر اندکی در رفاه
آنان دارد.

مدل
عمومی
محاسبهپذیر
()CGE

تعادل

تقاضای
ایدهآل

تقریباً
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حاضری نیری
و حسینینس
()7818

تحلیل تعادل عمومی
محاسبه پذیر اثرات
رفاهی اصالح یارانه
حاملهای انر ی

نتایج تحقیق
افزایش  700درصدی قیمت تمامی حاملهای انر ی باع
افزایش  7درصدی و آزادسازی کامل قیمت حاملها باع
افزایش  707درصدی در شاخص بهای مصرفکننده میشود.
در شرایط افزایش قیمت  700درصدی حاملها ،بیرترین
افزایش قیمتها مربوط به بخش حمل و نقل (با  %78افزایش)
خواهد بود .همچنین ،سناریوی مطرح برای افزایش قیمتهای
حاملهای انر ی نیز باع افزایش سطح قیمتها به میزان
 %21/44خواهد شد .همچنین سیاست افزایش قیمت
حاملهای انر ی و کاهش یارانه پنهان پرداختی باع کاهش
کسری بودجه دولت میشود.
محاسبات تغییرات رفاهی و مقایسه ی آنها با سهم حاملهای
انر ی مصرفی بخش خانگی ازیارانه پرداختی ،نران میدهد
در صورت افزایش  1برابری قیمتها ،در فروردین  ،7810اثر
مستقیم واقعیکردن قیمتهای (افزایش قیمت) حاملهای انر ی
جبران نرده است و مصرف کنندگان متضرر میشوند.

توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارها قبل و بعد از هدفمندی یارانهها

نویسندگان
اکتاویییییانی و
7
همکیییییاران
()2004
منظیییییییور و
همکیییییاران
()2001

2

صیییییییالحی
اصییییییفهانی
()2072

8

اسیییییماعیلی،
کریمییییییی و
5
نجفییییییییی
()2078

عنوان تحقیق
تاثیر کاهش یارانه
نفتی بر اقتصاد کالن
اندونزی

روش تحقیق
مدل تعادل عمومی
پویای
برگرتکننده

بررسی و تحلیل
اصالح قیمت انر ی
در ایران

تعادل
قابل

مدل
عمومی
محاسبه )(CGE

اثر
بررسی
اصالحات یارانه ای
ایران بر خانوارها

لورنز
منحنی
تعمیم یافته و
شاخصهای
انتروپی عمومی
تعادل
مدل
قابل
عمومی
محاسبه )(CGE

بررسی اثرات رفاهی
برنامههای جایگزین
یارانه هدفمند مواد
غذایی در ایران

نتایج تحقیق
افزایش قیمت سوخت ،قیمت ستانده صنایع انر ی بر ،از قبیل
حمل و نقل و شیالت را افزایش میدهد .این سیاست درآمد
حقیقی مردم و رفاه آنها را نیز کاهش میدهد .در حالت
عمومی ،این سیاست سطح فقر را نیز افزایش میدهد.
 -7اثر انقباضی در فعالیتها به وجود میآید (سطح فعالیتها در
همه بخرها به جز بخش خدمات کاهش مییابد) -2 .اثر
ازدحامی به سمت کاالهایی که دولت متقاضی آنهاست ،سو
پیدا میکند -8 .رفاه روستایی به میزان  %78و رفاه شهری %72
کاهش مییابد -5 .شاخص قیمتها تا  %50افزایش مییابد.
تفاوت نابرابری ناشی از انتقاالت نقدی بسیار بیرتر است
یعنی  0/87برای توزیع واقعی در مقابل  0/58در حالت بدون
انتقاالت (پرداختها)  .نویسنده در ادامه نتیجه میگیرد که این
برنامه در مجموع  ،فقر و نابرابری را کاهش داده است.
جایگزینی برنامه یارانه مواد غذایی موجود با یک برنامه
هدفمندشده روی مواد غذایی با مصرف بیرتر در گروههای
کم درآمد ،مخارج دولت را  %5/5کاهش ،صادرات
محصوالت کراورزی را افزایش و صادرات محصوالت
غیرکراورزی را کاهش داده و اثری منفی بر رفاه اجتماعی
تمام گروههای شهری و روستایی به جز پایینترین دهک
درآمدی خواهد داشت.

بررسی مطالعات قبلی به طور خالصه نران میدهد ،عمدۀ این پژوهشها در سطح کیالن
کرور بوده و از سوی دیگر با توجه به گذشت بیش از  2سال از اجرای برنامه هدفمندسیازی
یارانهها ،تاکنون درخصوص اثرات توزیعی و رفاهی پرداخت یارانههیا بیه خانوارهیای اسیتان
فییارس مطالعییه جییامع و دقیقییی انجییام نرییده اسییت .بنییابراین ،بییه منظییور برنامییهریییزی و
یارانهها ،ضروری است که اثرات مذکور از لحاظ هدفمندبودن مورد بررسی قرار گیرد.

2. Manzoor, Shahmoradi and Haqiqi

1. Oktaviani

4. Esmaeili, Karimi and Najafi

3. Salehi-Isfahani
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روش
روش ارزیابی تغییرات توزیع درآمد
ضریب جینی
یکی از متداولترین شاخصهای سنجش نابرابری درآمد جامعه ،ضری
ضری

جینیی اسیت.

جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کامالً برابر درآمد

یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع اسیت .در بیین پژوهریگران روشهیای
مختلفی برای محاسبه این شاخص وجود دارد .یک روش آن است که بعد از مرتی کیردن
صعودی درآمد سرانه خانوارها ،دادهها را به گروههای مساوی تقسیم کرده و سیپس تعییین
میشود که هر یک از گروههای مورد نظر یند درصد از درآمد جامعه را به خود اختصاص
داده است (ابوالفتحی.)7887 ،
شاخص نابرابری اتکینسون

1

اتکینسون ( )7180از نظر تئوری ثابت کرده اسیت کیه ردییف کیردن توزییع درآمیدها
براساس میزان نابرابری هنگامی امکانپذیر است کیه منحنییهیای لیورنز یکیدیگر را قطیع
نکنند .اتکینسون رفاه اجتماعی را به صورت حاصل جمع مطلوبیتهای افراد تعریف نموده
است و فرض میکند افراد دقیقاً دارای تابع مطلوبییت یکسیان هسیتند .اتکینسیون بیا ایین

1. Atkinson Inequality Index
2. quasi - concave
3. additive separable
4. symmetric
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درآمدهای افراد تعریف میکند .الزم به ذکر است که در شاخص اتکینسون ،تابع رفاه بیرای
همة افراد جامعه یکسان در نظر گرفته شده و عالوه بیر آن رفیاه جمعیی جامعیه برابیر بیا
مجموع رفاه (مطلوبیت) فردی آحاد جامعه است .بر این دو فرض ،اشکاالت و انتقادی نییز
وارد شده است.
روش ارزیابی تغییرات رفاه
در حالت کلی میتوان یک تابع رفاه اجتماعی را به صورت زیر تصریح کرد:
() 7

W  W  X , 

که در اینجا  Xکل درآمد است و  بیانگر نحوه توزیع درآمد بین افراد جامعه است
و به عنوان معیار نابرابری شناخته میشود .حال سیاستگذار اجتماعی بایستی بیا الگوهیای
سیاستی خود ترکی

بهینه  و  Xرا به گونهای تعییین نمایید کیه تیابع رفیاه اجتمیاعی

W
W
و 0
حداکثر شود .در تابع رفاه اجتماعی فو  0

X
با افزایش درآمد کل رفاه اجتماعی افزایش و با افزایش درجه نابرابری توزیع درآمید ،رفیاه

بوده و بیانگر آن است کیه

اجتماع کاهش مییابد .میتوان توابع رفاه اجتماعی مختلفی را در نظر گرفت که به بررسیی
ارتباط بین  Xو  و  Wپرداخته باشند .اما از نظر علمی بایستی تابع رفاهی را طراحی
با توجه به اصول موضوعه مطرح شده در ارتباط با شاخصهای اندازهگیری نابرابری و
خصوصیات تابع رفاه اجتماعی اتکینسون ،از این تابع برای ارزیابی تغییرات رفاهی اسیتفاده
خواهد شد .از ویژگیهای تابع رفاه اجتماعی اتکینسیون آن اسیت کیه مییتیوان تغیییرات
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رفاهی را در طی زمان بررسی نمود .در رابطه ( )7اگر  Xو  در طول زمان تغییر کنند ،آن
گاه کل تغییرات رفاه اجتماعی  Wدر طی زمان به صورت زیر خواهد بود:

W  W  X , 

dW w dX w d
()2

.

.
dt
X dt  dt
همچنین در تابع رفاه اتکینسون رابطه ( )8برقرار است:

x   1  I 

()8

متغیر  Xبیانگر وضعیت  و متغیر  1 I بیانگر وضعیت  است لذا خواهیم داشت:
*dx
d
dI
 1  I .
 .
dt
dt
dt

()5

جز اول رابطه ( )5بیانگر تغییرات درآمد و جز دوم بیانگر تغییرات نیابرابری در جامعیه
است .با توجه به الگوی فو به صورت تقریبی تغییرات گسسته رفیاهی در طیی زمیان بیه
صورت زیر خواهد بود.

( 4و  1و  8و )7

x  1  I   I
W  Wt  Wt 1
  t  t 1
I  I t  I t 1

محاسبه کرد.
()1
()70

781

dW 
. 1
d W

 

dW I
I
. 
dI W
1 I

I 
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  نران میدهد که یک درصد تغییر در میانگین درآمد جامعه  با فرض عدم تغییر
در نابرابری  Iباع

یند درصد تغییر در رفاه اجتماع خواهد شد و   Iنران میدهد که

یک درصد تغییر در نابرابری با فرض عدم تغییر در درآمد جامعه باع

یند درصید تغیییر

در رفاه اجتماعی خواهد شد .همان گونه که انتظار میرفت کرش رفاه نسبت بیه نیابرابری
درآمدی منفی است و بیانگر آن است که با افزایش نابرابری ،رفاه اجتماعی کاهش مییابد.
حال رابطه ( )8را در نظر گرفته و با دیفرانسیل کل خواهیم داشت:
()77
()72
()78

dW  1  I d  dI

dW d
I dI


.
W
 1 I I

dW
d
dI
 
 I .
W

I

رابطه ( )78درصد تغییرات کل رفیاه اجتمیاعی و ارتبیاط آن بیا کریشهیای درآمید و
نابرابری را نران میدهد.
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یافتهها
هزینههای ساالنه اسمی و واقعی خانوارهای شهری استان فارس
بررسی آمار منتررشده از سوی مرکز آمار ایران از هزینه خانوارهای شهری استان
فارس نران میدهد طی سالهای  7878-10هزینه خانوار با رشد قابلتوجهی در حال
افزایش بوده است.
در سال  7810متوسط هزینه خانوار شهری  740/7میلیون ریال بوده است که نسبت به
سال  7871حدود  %8/2رشد داشته و این میزان رشد نیز ناشی از افزایش هزینه خانوار
برای کاالهای خوراکی و دخانی بوده است .با وجود روند روبهرشد مناس

هزینههای

غیرخوراکی در بودجه خانوار شهری طی دوره  ،7878-71هزینههای غیرخوراکی در سال
 7810تنها  %0/2افزایش یافته است.
جدول ( )2متوسط سرانه هزینههای خالص خانوار شهری استان فارس -قیمت جاری
سال

هزینه کل

رشد

هزینههای خوراکی و

رشد

()%

دخانی

()%

هزینههای غیرخوراکی

رشد
()%

7877

774080881

24/8

21211814

22/7

77708155

21/2

7871

751018528

21/1

87878117

71/4

775178524

21/7

7810

740871145

8/2

84781225

75/2

775140880

0/2

منبع :مرکز آمار ایران7878-10 ،
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7878

17787154

77/7

27404551

77/7

80811511

71/7
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از آنجاکه سطح عمومی قیمتها ،تعیینکنندۀ مقدار پولی است که خانوار باید برای
تهیه سبد مصرفی خود بپردازد ،افزایش سطح عمومی قیمتها منجر به افزایش هزینههای
خانوار خواهد شد .بنابراین به منظور ازبینبردن اثرات تورمی و در نتیجه دستیابی به
نتایج منطقی تر ،بهتر است هزینه واقعی خانوارها که از حاصل تقسیم هزینه اسمی بر
شاخص قیمتها به دست میآید تحلیل و بررسی شود .برای این منظور ،از شاخص بهای
کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری برحس

گروههای کاالهای خوراکی و

غیرخوراکی استفاده شده است.
جدول ( )8متوسط هزینههای خالص ساالنه یک خانوار شهری استان فارس را بر حس
قیمتهای ثابت سال  7878ارا ه میدهد .با توجه به ارقام محاسبه شده ،هزینه خالص کل
ساالنه خانوار شهری در سال  7810نسبت به سال قبل با  %75کاهش مواجه بوده است به
گونهای که از  185045تومان به  481887تومان کاهش یافته است .این کاهش تقریباً معادل
کاهش در هزینههای غیرخوراکی ساالنه خانوار با توجه به ارزشهای واقعی میباشد .به بیان
دیگر خانوارهای شهری استان به دلیل شرایط حاکم تورمی به منظور حفظ قدرت خرید خود
برای هزینههای خوراکی که عمدتا نیز ضروری هستند ،از مخارج هزینههای غیرخوراکی خود
کاستهاند.
جدول ( )3متوسط سرانه هزینههای خالص خانوار شهری استان فارس -قیمت ثابت

()%

و دخانی

()%

غیرخوراکی

()%

7278270

-8/7

5211770

2/2

0/7

5771440

75/4

4117750

74/1

5721040

-75/7

سال

هزینه کل

7878

4078050

-5/8

7877

4777110

74/7

7222440

7871

1850450

75/4

7858270

1/1

7810

4818870

-75

7844510

0/1

منبع :مرکز آمار ایران7878-10 ،
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سهم هزینههای خوراکی و غیرخوراکی از کل هزینه خانوارهای شهری استان
طی سالهای  7878-10سهم هزینههای خوراکی در سبد هزینه ساالنه خانوار شهری
مرتباً در حال کاهش و سهم هزینههای خوراکی در حال افزایش بوده است .این روند در
سال  7810افزایش یافته است و ترکی

هزینههای خوراکی و غیرخوراکی به ارقام سال

 7878برگرته است .به عبارت دیگر سهم هزینههای خوراکی در بودجه خانوار شهری در
سال  7810نسبت به سال  7871با  %70/8رشد مواجه بوده است که به همین میزان سهم
هزینههای غیرخوراکی رشد منفی داشته است .به نظر میرسد در سال اول اجرای طرح
هدفمندسازی یارانهها ،افزایش درآمد ایجاد شده توسط پرداخت یارانه نقدی در سال
 7810عمدتا صرف افزایش سهم هزینههای خوراکی و دخانی شده است.
جدول ( )4سهم هزینههای خوراکی و غیرخوراکی از کل هزینههای خانوار شهری استان فارس

7878

28/5

81/1

7877

22/7

88/2

7871

27/4

87/4

7810

28/7

81/2
] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2023-01-07

770

سال

هزینه خوراکی و دخانی

هزینههای غیرخوراکی

توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارها قبل و بعد از هدفمندی یارانهها

هزینههای ساالنه اسمی و واقعی خانوارهای روستایی استان فارس
موضوع هزینه و درآمد خانوار روستایی ،به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر شرایط معیرتی
خانوار و کیفیت زندگی ایران از اهمیت فراوانی در مطالعات روستایی برخوردار میباشد.
تعادل بین هزینه و درآمد خانوار روستایی ،موضوعی است که از گذشتههای دور تا کنون
و

برای روستاییان مساله ساز بوده است .فقدان مالکیت ،عدم بازاریابی علمی و مناس

بهرهوری پایین بخش کراورزی دالیلی هستند که همواره در شکلگیری این عدم تعادل
نقش داشته و موج

پیریگرفتن هزینه به درآمد خانوار روستایی شده است که این

هزینهها به تازگی با گرایش به مصرف گرایی شهری ،بیرتر نیز شده است .جدول 4
متوسط هزینههای خالص ساالنه یک خانوار روستایی استان فارس را طی سالهای -10
 7878به تفکیک هزینههای خوراکی و غیرخوراکی ارا ه میدهد .طی سالهای فو نزدیک
به  87تا  %84از کل هزینههای خانوارهای روستایی را به قیمت جاری ،هزینههای خوراکی
ترکیل میدهد .همچنین کل هزینهها در سال  7810به میزان  %70/8رشد یافته است.
جدول ( )4سرانه هزینههای خالص ساالنه خانوار روستایی استان فارس  -قیمت جاری

()%

دخانی

()%

غیرخوراکی

()%

20442810

71/2

81751870

2

74/4

42855888

85/8

15577478

22/8

80177882

1/1

سال

هزینه کل

7878

41111480

8/5

7877

81585858

27/7

28821185

7871

18880540

28/7

88277188

50/8

7810

707288240

70/8

88455787

72/7
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همانند مناطق شهری استان ،به منظور بررسی الگوی مصرف واقعی خانوارهای روستایی و
پرهیز از برداشتهای نابه جایی که روند ظاهری هزینه به وجود میآورد ،با استفاده از
قیمتهای واقعی ،اثرات تورمی از هزینهها خارج شده است .برای این منظور از شاخص
بهای کاالها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی به تفکیک کاالهای خوراکی و
غیرخوراکی استفاده شده است.
با توجه به هزینههای واقعی ارا ه شده در جدول  1متوسط هزینه کل یک خانوار
روستایی در سال  7810نسبت به سال  7871معادل  %20کاهش یافته است .در این سال
هزینههای خوراکی به میزان  %80و هزینههای غیر خوراکی نیز با  %72کاهش مواجه بوده-
اند  .به نظر میرسد شرایط تورمی موجود اثرات نامطلوبتری بر قدرت خانوارهای
روستایی استان به جای گذاشته است.
جدول ( )8سرانه هزینههای خالص ساالنه خانوار روستایی استان فارس  -به قیمت ثابت

()%

دخانی

()%

غیرخوراکی

()%

178810

-28/8

7772840

-8/5

5/8

2777410

20/7

2881140

7/8

2700110

-77/8

سال

هزینه کل

7878

7717750

-25/4

7877

2224170

78/2

151140

7871

2507750

7/2

878550

70/1

7810

7121150

-71/1

405080

-21/8
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سهم هزینههای خوراکی و غیرخوراکی از کل هزینه خانوارهای روستایی استان
نگاهی به سبد هزینه خانوارهای روستایی نران میدهد خانوارهای روستایی استان
سهم بیرتری از مخارج خود را بروی گروههای کاالی خوراکی انجام میدهند و این گروه
سهم بیرتری در هزینه آنها نسبت به خانوارهای شهری دارد.
جدول ( )2سهم هزینههای خوراکی و غیر خوراکی از کل هزینههای خانوار روستایی استان فارس
هزینه خوراکی و دخانی

هزینههای غیرخوراکی

()%

()%

7878

85/5

14/1

7877

87

11

7871

85

11

7810

85/8

14/8

سال

براساس آمار منتررشده از سوی مرکز آمار ایران و محاسبات مندرج در جدول ( ،)8در
سال  ،7810معادل  %84از هزینه خانوار روستایی استان فارس به هزینههای خوراکی و
دخانی تعلق گرفته و این در حالی است که میانگین هزینه خوراکی و دخانی خانوارهای

توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان
برای محاسبة شاخصهای ضیری

جینیی و شیاخص اتکینسیون ،از دادههیا در سیطح
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خانوار استفاده شده و همچنین دادهها در قال

ده دهک هزینهای قرار گرفته است .الزم بیه

ذکر است محاسبات شاخصها طی دورۀ  7878-10انجام گرفته است.
ضریب جینی و شاخص نسبت دهكها
در جداول ( )7و ( )1نتایج محاسبه از روند تغییرات شاخص ضیری

جینیی و نسیبت

دهکها در مناطق شهری و روستایی طی دوره  7878-10ارایه شده است .رونید تغیییرات
جینی در مناطق شهری و روستایی نران میدهد که روند تغییرات این شاخص طی

ضری

 8سال پایانی نزولی بوده و مقدار کاهش در اولین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها
(سال  )7810بیرتر بوده به طوری که این شاخص از  0/81به  0/84در مناطق شیهری و در
مناطق روستایی از  0/81به  0/81کاهش یافته است.
اصوال شاخصهای نابرابری درآمد همانند ضری

جینی در مناطق روسیتایی بیه علیت

ویژگیهای درآمدی و اجتماعی و اقتصیادی خانوارهیا و توزییع ناعادالنیه تیر امکانیات و
فرصتها ،بیرتر از مناطق شهری میباشد .در حالی کیه بیه نظیر مییرسید اجیرای برنامیه
هدفمندسازی یارانه ها منجر به بهبود در توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی اسیتان
گردیده است .با مقایسه کاهش نابرابری در جوامع شهری و روستایی میتوان دید که مقدار
کاهش ضری

جینی در هر دو مناطق تقریبا یکسان بوده و به نظر میرسید اجیرای برنامیه

است.
همچنین با توجه به جداول  7و  1و مراهده شاخص نسبت دهکها و سهم افراد فقییر
میتوان مالحظه کرد سهم  %20فقیرترین جمعییت در جوامیع شیهری و روسیتایی از کیل
درآمییدها از  %4بییه  %8افییزایش یافتییه اسییت .همچنییین فاصییله بییین دهییک فقیرتییرین و
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هدفمندی اثرات تقریبا یکسان بر وضعیت توزیع درآمد منیاطق شیهری و روسیتایی داشیته

توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارها قبل و بعد از هدفمندی یارانهها

ثروتمندترین از  75به  70کاهش یافته که نرانگر بازتوزیع بهتر درآمد پس از اجرای برنامه
هدفمندسازی یارانهها بوده است .در نمودارهای ( )7و ( )2این تغییرات به خوبی مرخص
است.
جدول ( )6محاسبه ضریب جینی و شاخص نسبت دهکها برای خانوارهای شهری استان فارس
شرح

0/814

0/818

0/814

0/844

سهم دهک اول

0/022

0/027

0/028

0/028

سهم دهک دوم

0/081

0/081

0/088

0/052

سهم دهک سوم

0/058

0/051

0/058

0/042

سهم دهک یهارم

0/048

0/048

0/048

0/012

سهم دهک پنجم

0/017

0/011

0/017

0/088

سهم دهک شرم

0/072

0/072

0/077

0/074

سهم دهک هفتم

0/011

0/011

0/017

0/707

سهم دهک هرتم

0/722

0/725

0/727

0/727

سهم دهک نهم

0/717

0/718

0/717

0/748

سهم دهک دهم

0/807

0/805

0/801

/270

سهم  %20فقیرترین جمعیت

0/047

0/041

0/041

0/011

سهم  %70ثروتمندترین به  %70فقیرترین

75/2

75/1

78/8

70/2

سهم  %20ثروتمندترین به  %20فقیرترین

4/2

7/8

7

1/8

سهم  %50ثروتمندترین به  %50فقیرترین

5/8

5/8

5/8

8/1

ضری

جینی
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نمودار  -1روند تغييرات ضريب جيني در مناطق شهري استان فارس طي دوره 1387-90

0.425
0.400
0.375

ضريب جيني

0.350
0.325

1390

1389

1387

1388

جدول ( )7محاسبه ضریب جینی و شاخص نسبت دهکها برای خانوارهای روستایی استان فارس
شرح

0/811

0/500

0/818

0/818

سهم دهک اول

0/022

0/027

0/028

0/028

سهم دهک دوم
سهم دهک سوم
سهم دهک یهارم
سهم دهک پنجم
سهم دهک شرم

0/084
0/051
0/041
0/017
0/077

0/084
0/054
0/041
0/017
0/072

0/081
0/051
0/041
0/017
0/077

0/057
0/047
0/017
0/082
0/075

سهم دهک هفتم

0/017

0/011

0/017

0/700

سهم دهک هرتم
سهم دهک نهم
سهم دهک دهم
سهم  %20فقیرترین جمعیت
سهم  %70ثروتمندترین به  %70فقیرترین
سهم  %20ثروتمندترین به  %20فقیرترین
سهم  %50ثروتمندترین به  %50فقیرترین

0/722
0/718
0/807
0/048
75/8
7/8
5/5

0/725
0/715
0/801
0/041
75/1
7/5
5/5

0/727
0/717
0/870
0/041
78/1
7
5/8

0/727
0/748
0/278
0/017
70/1
1/1
8/8

ضری

جینی
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1366

1367

1370

توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارها قبل و بعد از هدفمندی یارانهها

نمودار  -2روند تغييرات ضريب جيني در مناطق روستايي استان فارس طي دوره 1387-90
0.425
0.400
0.375

ضريب جيني

0.350
0.325

1390

1389

1388

1387

شاخص نابرابری اتکینسون
در شاخص اتکینسون ،هرییه کیه ( پیارامتر نیابرابری گرییزی) افیزایش یابید ،وزن
بیرتری به انتقال درآمد گروههای پایینتر توزیع و وزن کمتری به انتقال درآمید بیه گیروه-
های باالتر داده میشود  .در واقع میزان اهمیتی است که جامعه به برابری توزییع درآمید

در جامعه میدهد و به بیان دیگر باالبودن پارامتر نیابرابریگرییزی داللیت بیر آن دارد کیه
جامعه حاضر برای میزان معین کاهش نابرابری یه مقدار از درآمد خود را از دست بدهید.
اطالع از این موضوع برای سیاستگذاران بخش عمیومی از مسیایلی نظییر بیرآورد اثیرات
هدفمندسازی یارانهها از جنبه توزیع درآمد نیز بسیار مهم است .نتیایج حاصیل از محاسیبه
( )70ارایه شده است.
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جدول ( )10شاخص نابرابری اتکینسون در مناطق شهری و روستایی استان فارس
سال

مناطق روستایی

مناطق شهری

 1

 2

 1

 2

7878

0/285

0/507

0/288

0/504

7877
7871
7810

0/281
0/280
0/771

0/507
0/812
0/882

0/250
0/285
0/711

0/575
0/811
0/881

با توجیه بیه جیدول ( ،)70هماننید ضیری

جینیی ،مقیادیر ایین شیاخص بیه ازای پیارامتر

نابرابریگریزی  7و  2برای  8سال پایانی دورۀ 7878-10در هر دو جامعه شهری و روسیتایی
نزولی بوده و به بیان دیگر اثر اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهها در کاهش نابرابری در ایین
مناطق مثبت بوده است .همچنین مالحظه مییشیود شیاخص نیابرابری اتکینسیون در جامعیه
روستایی بیرتر از جوامع شهری میباشد که منطبق با نتایج حاصل از ضری

جینی میباشد.

نکته مهم و قابل استخراج از جدول ( )70این است که با افزایش پارامتر نابرابریگریزی ،مقیدار
شاخص نابرابری افزایش مییابد .به بیان دیگر ،هر یه که اهمیت بیرتری به افراد کمدرآمید داده
شود ،برای کاهش نابرابری نیاز به انتقال بیرتر درآمد از گروههیای ثروتمنید بیه گیروههیای کیم
درآمد احساس میشود .به بیان دیگر ،بیا پیارامتر نیابرابریگرییزی  ،7مقیدار شیاخص نیابرابری
اتکینسون برابر  0/77بوده و بدین معناست که به منظور توزیع متوازن درآمد در جوامیع شیهری
 %77درآمد جامعه بایستی در این خصوص منتقل شود .با تاکید بر گیروههیای کیم درآمید و بیه
دیگر ،اگر سیاستگذار بخواهد برنامه هدفمندسازی یارانهها با دقیت و هدفمنیدی بیریتر یعنیی
تاکید بر گروههای کم درآمد اجرا شود ،بایستی انتقال درآمد بیرتری از گیروههیای پردرآمید بیه
نفع کمدرآمد باشد .این مساله برای جوامع روستایی نیز برقرار است و به نظر میرسد در جوامیع
روستایی این مساله حتی در اولویت بیرتری هم قرار داشته باشد.
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عنوان مثال با افزایش پارامتر نابرابریگریزی به  ،2این شاخص به  0/882افزایش مییابد .به بییان

توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارها قبل و بعد از هدفمندی یارانهها

شاخص رفاه خانوارهای شهری و روستایی استان
با توجه به الگوی مطیرح شیده در روش پیژوهش ،در ایین قسیمت بیه ارزییابی رفیاه
خانوارها با استفاده تیابع رفیاه اتکینسیون پرداختیه مییشیود .بیدیهی اسیت کیه نوسیانات
شاخصهای نیابرابری در اسیتان در دورۀ  7878-10تحیت تیاثیر سیاسیتهیای اقتصیادی
اتخاذشده در این دوره است .مهمتیرین سیاسیت اقتصیادی اتخاذشیده در طیی ایین دوره،
اجرای تدریجی برنامه هدفمندسازی یارانهها طی فاز اول بوده است .پرسش مطرحشده این
است که در نتیجة این سیاست ،سطح رفاه خانوارها به یه میزان تغییر یافته است؟
جداول ( )77و ( )72مقادیر محاسبهشده برای شاخص رفاهی اتکینسیون را در جوامیع
شهری و روستایی استان فارس نران میدهند .الزم به ذکر است بیه منظیور حیذف اثیرات
تورمی ،از متوسط درآمد واقعی خانوار استفاده شده که با شیاخص تیورم سیال پاییه 7810
تعدیل شده است.
جدول ( )11محاسبه شاخص رفاه اتکینسون در جوامع شهری استان طی دوره 1362-70
ضریب نابرابری

 1

 2

اسمی خانوار

واقعی خانوار

 1

 2

7878

0/285

0/507

15/275/708

757/817/182

778/140/508

17/081/417

7877

0/281

0/507

11/717/821

752/827/888

701/081/707

15/447/757

7871

0/280

0/812

778/188/405

758/878/141

770/141/478

18/270/178

7810

0/771

0/882

782/871/011

782/871/011

708/182/845

87/717/170

سال

اتکینسون
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متوسط درآمد

متوسط درآمد

شاخص رفاه اتکینسون
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جدول ( )12محاسبه شا خص رفاه اتکینسون در جوامع روستایی استان طی دوره 1362-70
ضریب نابرابری
سال

متوسط درآمد

متوسط درآمد

 1

 2

اسمی خانوار

اتکینسون

شاخص رفاه اتکینسون

واقعی خانوار

 1

 2

7878

0/288

0/504

48/115/121

74/087/870

15/787/158

87/102/187

7877

0/250

0/575

41/218/487

74/287/884

15/701/274

88/181/552

7871

0/285

0/811

17/588/221

71/480/545

11/872/117

50/048/088

7810

0/711

0/881

78/188/012

78/188/012

18/475/811

55/121/111

با توجه به جداول ( )77و ( )72مالحظه میشیود طیی دوره  7878-10درآمید سیرانه
اسمی خانوارهای شهری به طور متوسط  %78رشد ،ولی درآمد واقعی آنها به طور متوسیط
 % 8/4کاهش داشته است که مهمتیرین دلییل آن وجیود اثیرات تیورمی حیاکم بیر اقتصیاد
میباشد .در مورد خانوارهای روستایی نیز میتوان گفت علیرغم آنکه طیی دوره 7878-77
درآمد اسمی آنها به طور متوسط به میزان  %77افزایش یافته ولی درآمد واقعی آنها به طیور
متوسط تنها  %0/8کاهش یافته است که کمتر از مناطق شهری میباشد.
به منظور ارزیابی دقیقتر وضعیت رفاه خانوارها با در نظر گرفتن مسیاله توزییع درآمید
زیادی را تجربه ننموده و حتی کاهری بوده اسیت ،امیا اگیر هیدف برنامیه هدفمندسیازی
یارانه ها توجه به و تمرکز بیرتر بر افیراد فقییر باشید (افیزایش پیارامتر نیابرابری گرییزی)
میتوان گفت رفاه خانوارهای شهری طی دوره  7878-10افزایش یافته اگیر ییه بیه دلییل

710

] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2023-01-07

میتوان گفت رفاه خانوارهای شهری با وجود کاهش نیابرابری در توزییع درآمید تغیییرات
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اثرات تورمی این افزایش یرمگیر نبوده است .به نظر میرسد در جوامیع شیهری در نظیر
گرفتن و اعمال سیاستهایی به منظور کاستن اثرات تورمی به منظور افزایش رفاه ضیروری
باشد .در رابطه با خانوارهای روستایی میتوان گفت رفاه اجتماعی افزایری بوده و بیه نظیر
میرسد با تمرکز بیرتر بر گروههای کم درآمدتر این رفاه نیز افزایش خواهد داشت اگر یه
همانند جوامع شهری اثرات تورمی اجرای سیاست هدفمندی نیز در نظر گرفته شود.

کششهای رفاه اجتماعی نسبت به درآمد و نابرابری
همانگونه که گفته شد رفاه خانوارها تح

تیاثیر دو عامیل درآمید واقعیی و نیابرابری

تغییر خواهد کرد و بسته به اینکه اثر کدام عامل بیرتر باشد ،رفاه اجتماعی نیز تحیت تیاثیر
قرار خواهد گرفت .در این قسمت کرشهای رفاه اجتماعی نسبت به درآمد و نیابرابری در
مناطق شهری و روستایی محاسبه و تفسیر خواهد شد.
جدول ( )13کششهای درآمدی و نابرابری رفاه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی استان فارس
سال

مناطق روستایی

مناطق شهری

7878

0/077

-0/008

0/078

-0/22

7877

0/072

-0/008

0/075

-0/28

7871

0/072

-0/008

0/074

-0/27

7810

0/074

-0/002

0/08

-0/77
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کشش درآمدی رفاه

کشش نابرابری رفاه

کشش درآمدی رفاه

کشش نابرابری رفاه
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کرشهای رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری و درآمد در جدول ( )78ارایه شده است .با
توجه به جدول و مطابق با الگو ،همانگونه که انتظار میرفت کرشهیای درآمیدی در هیر
دو جامعه مثبت و کرشهای نابرابری منفی هستند .میزان کرشهیای درآمیدی در جوامیع
روستایی در تمام سالهای بیرتر از کرشهای درآمدی مناطق شهری است و به نظیر میی-
رسد افزایش درآمد خانوارهای روستایی به میزان  %7باع

افزایش رفاه بیریتر بیرای آنهیا

خواهد شد و این مسالهای که سیاستگذاران در طراحی سیاستها باید به آن توجه داشیته
باشند.
از سوی دیگر کرشهای نابرابری رفاه نییز بیرای منیاطق روسیتایی بزرگتیر از منیاطق
شهری است .یعنی خانوارهای روستایی حساسیت و واکنش بیریتری نسیبت بیه تغیییرات
نابرابری دارند و افزایش نابرابری در مناطق روستایی به میزان  %7باع

کاهش رفیاه بیریتر

برای این خانوارها نسبت به خانوارهای شهری خواهد شد.
بحث
در این مقاله سعی شده است به این سوال که توزیع درآمد ،بودجه و رفاه خانوارهای
استان فارس قبل و بعد از هدفمندسازی یارانهها طی دوره  7878-10به یه صورت بوده
است ،پاسخ داده شود .از این رو ،ابتدا وضعیت بودجه ،روند سهم هزینهها و تغییرات آنها
برای خانوارهای شهری و روستایی استان به تفکیک اقالم خوراکی ،دخانی و غیرخوراکی
آمارگیری از هزینه-درآمد و خانوارهای شهری و روستایی استان فارس طی دوره  7878الی
 7810شاخصهای نسبت دهکهای درآمدی ،ضری

جینی ،شاخص اتکینسون ،تغییرات

رفاه اجتماعی و کرشهای درآمدی و نابرابری رفاه اجتماعی برای مناطق شهری و روستایی
استان محاسبه و روند تغییرات این شاخصها برای دوره مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته
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طی دوره  7878-10مورد بررسی قرار گرفت .سپس با استفاده از دادههای خام طرح

توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارها قبل و بعد از هدفمندی یارانهها

است .خالصة نتایج به شرح زیر میباشد:
 -7هزینههای کل اسمی خانوارهای شهری و روستایی استان به تفکیک خوراکی و
غیرخوراکی طی دروه  7878-10به دلیل رشد شاخص قیمتها و تورم ،افزایش
قابلمالحظهای داشته اما هزینههای واقعی خانوارها که نمادی از قدرت خرید خانوارها می-
باشد تغییرات ناییز داشته و در برخی موارد کاهش داشته است.
 -2در جوامع شهری و روستایی طی دوره  ،7878-10سهم هزینههای خوراکی و دخانی
در بودجه خانوار کمتر از هزینه غیرخوراکی است و این موضوع عمدتا به دلیل آن است که
خانوارها قسمت بیرتری از هزینههای خود را بر روی کاالهای با دوام و سرمایهای مانند
مسکن و خدماتی نظیر بهداشت و درمان و حمل و نقل و ارتباطات انجام میدهند.
 -8در جوامع روستایی سهم هزینههای انجامشده بر روی گروه کاالهای خوراکی و
دخانی بیرتر از جوامع شهری است و این موضوع عمدتا با الگوی توسعه این جوامع شهری
در ارتباط میباشد که با افزایش سطح درآمد خانوارها از سهم کاالهای خوراکی و دخانی در
بودجه آنها کاسته میشود.
 -5در جوامع شهری سهم اقالم گوشت ،میوه و سبزیها و گروه آرد و غالت در هزینه-
های خوراکی بیرترین بوده است .در جوامع روستایی به ترتی

سهم اقالم آرد ،رشته و

غالت ،میوه و سبزیها و گوشت بیرتر میباشد.
 -4مسکن و هزینههای مربوط به آن حدود  %80کل هزینههای خانوارهای شهری را به
ارتباطات قرار دارند .برای خانوارهای روستایی نیز روند مذکور برقرار است ولی با این
تفاوت که سهم گروه مسکن برای خانوارهای روستایی کمتر از مناطق شهری است و به نظر
میرسد این موضوع عمدتا به هزینههای بیرتر بودن اجارهبها و قیمت زمین و ساختمان در
نقاط شهری مرتبط باشد.
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خود اختصاص میدهد در رتبههای بعد هزینههای بهداشت و درمان و حمل و نقل و
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 -1محاسبه شاخص نسبت دهکها و سهم افراد کم درآمد از کل درآمد برای جوامع
شهری و روستایی ،نران میدهد که فاصله نسبت دهکهای کمدرآمد و پردرآمد طی -7810
 7878کاهش یافته و بیانگر آن است که اجرای برنامه هدفمندسازی تاثیر مثبتی بر این کاهش
داشته است.
 -8محاسبات شاخص ضری

جینی برای هر دو جوامع شهری و روستایی طی دوره -10

 7877کاهش یافته و نران میدهد اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهها باع

بهبود توزیع

درآمد شده ،اگر یه کاهش نابرابری در هر دو مناطق تقریبا یکسان بوده است.
 -7شاخص نابرابری اتکینسون همانند ضری

جینی طی دوره  7878-10در هیر دو جامعیه

شهری و روستایی نزولی بوده و به بیان دیگر اثیر اجیرای برنامیه هدفمندسیازی یارانیههیا در
کاهش نابرابری در این مناطق مثبت بوده است .همچنین مالحظه میشیود شیاخص نیابرابری
اتکینسون در جامعه روستایی بیرتر از جوامع شهری میباشد که منطبیق بیا نتیایج حاصیل از
ضری

جینی میباشد.

 -1در جوامع شهری و روستایی طی دوره  7877-10با افیزایش پیارامتر نیابرابری گرییزی،
مقدار شاخص نابرابری اتکینسون افزایش مییابد .به بیان دیگر هر یه که اهمیت بیریتری بیه
افراد کم درآمد داده شود برای کاهش نابرابری نیاز به انتقال بیرتر درآمد از گروههای ثروتمند
به گروههای کم درآمد احساس میشود .بنابراین اگیر سیاسیتگیذار بخواهید هدفمندسیازی
یارانهها با دقت و هدفمندی بیرتر یعنی تاکید بر گروههیای کیم درآمید اجیرا شیود ،بایسیتی
روستایی این مساله در اولویت بیرتری قرار داشته باشد.
 -70طی دوره  7878-10درآمد سرانه اسمی خانوارهای شهری بیه طیور متوسیط افیزایش
ولی درآمد واقعی آنها به طور متوسط کاهش یافته است که مهمتیرین دلییل آن وجیود اثیرات
تورمی حاکم بر اقتصاد میباشد .در مورد خانوارهای روستایی نیز مییتیوان گفیت بیا وجیود
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انتقال درآمد بیرتری از گروه های پردرآمید بیه نفیع کیم درآمید صیورت پیذیرد .در جوامیع
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آنکه طی دوره  7878-77درآمد اسمی آنها به طور متوسط افزایش یافته ولیی درآمید واقعیی
آنها اندکی کاهش یافته است که البته کاهش آن کمتر از مناطق شهری میباشید .ایین موضیوع
به دلیل بیرتر بودن شاخص قیمتها و تورم در جوامع شهری نسبت به روستایی بوده است.
 -77رفاه خانوارهای شهری علیرغم کاهش نیابرابری در توزییع درآمید تغیییرات زییادی
راتجربه ننموده و حتی کاهری بوده است اما اگر هدف برنامه هدفمندسازی یارانهها توجه بیه
و تمرکز بیرتر بر افراد فقیر باشد (افیزایش پیارامتر نیابرابری گرییزی) مییتیوان گفیت رفیاه
خانوارهای شهری طی دوره  7878-10افزایش یافتیه ،اگرییه بیه دلییل اثیرات تیورمی ایین
افزایش یرمگیر نبوده است .به نظر مییرسید در جوامیع شیهری در نظیر گیرفتن و اعمیال
سیاستهایی به منظور کاستن اثرات تورمی به منظور افزایش رفاه ضروری باشد.
 -72در جوامع روستایی رفاه اجتماعی افزایری بوده و به نظر میرسد با تمرکز بیریتر بیر
گروههای کمدرآمدتر این رفاه نیز افزایش خواهد داشت.
 -78در جوامع شهری و روستایی کرشهای رفاه نسبت به درآمید مثبیت و کریشهیای
نابرابری منفی هستند و این بدان معناست که با افزایش درآمد واقعی خانوارهیا بیه مییزان ،%7
رفاه اجتماعی نیز افزایش و با افزایش مییزان نیابرابری بیه مییزان  ،%7رفیاه اجتمیاعی کیاهش
خواهد یافت.
 -75میزان کرشهای درآمدی در جوامع روستایی در تمام سالهای بیریتر از کریشهیای
درآمدی مناطق شهری است و به نظر میرسد افزایش درآمد خانوارهای روستایی بیه مییزان %7
سیاستها باید به آن توجه بیرتر داشته باشند .از سوی دیگر کرشهای نابرابری رفاه نییز بیرای
مناطق روستایی بزرگتر از مناطق شهری است .به نظر میرسد خانوارهای روستایی حساسییت و
واکنش بیرتری نسبت به تغییرات نابرابری دارند و افزایش نابرابری در مناطق روستایی به مییزان
 %7باع

کاهش رفاه بیرتر برای این خانوارها نسبت به خانوارهای شهری خواهد شد.
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پیشنهادها
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیرنهادات زیر مطرح میگردد:
 -7گروههای گوشت ،میوه و سبزیها و شیر و فراوردههای آن ،آرد ،رشته و غالت ،
سهم قابل توجهی در هزینههای خوراکی خانوارهای شهری و روستایی دارند .بنابراین ،اعمال
سیاستهای اقتصادی همانند اجرای فازهای بعدی برنامه هدفمندسازی یارانهها ،بایستی
همراه با بکارگیری سیاستهای جبرانی بوده و به گونهای طراحی شوند که منجر به کاهش
خرید و مصرف این گونه اقالم برای خانوارها نرود.
 -2با توجه به اینکه سهم عمدهای از هزینه خانوارها مربوط به گروه مسکن ،حمل و
نقل ،ارتباطات و بهداشت و درمان است ،پیرنهاد میشود به منظور بهرهمندی بیرتر اقرار
آسی پذیر در این بخشها ،شیوه پرداخت یارانه و ارایه خدمات هدفمندتر شود.
 -8در این پژوهش رفتار مصرف کنندگان از دیدگاه سیستمهای تجربی تقاضا و محاسبه
کرشهای قیمتی ،متقاطع و درآمدی آنها مورد توجه قرار نگرفته است و به نظر میرسد در
سیاستگذاریها توجه ویژه به کرشهای مذکور به منظور ارزیابی دقیقتر تغییرات رفاه
خانوارها مد نظر قرار گیرد.
 -5در فازهای بعدی اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهها بررسی مرخصههای اقتصادی-
اجتماعی و جمعیتی گروههای هدف و تعیین گروههای اولویت دار و نیازمند حمایت بیرتر
در جوامع شهری و روستایی لحاظ شود.
سیاستهای اقتصادی به گونهای طراحی و اجرا شود که باعی

بهبیود و پیریرفت در هیر دو

عامل مذکور باشد .به بیان دیگر تنها به یک وجه از رفاه اجتماعی تاکید نرود.
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 -4با توجه به اینکه رفاه خانوارها متاثر از دو عامل توزیع درآمد و درآمد واقعی آنها میباشد،
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