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 43، شمارهيازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  **دهي فاطمه سرخه ،*حسين راغفر
  

ي هـاي انتقـال     هاي شناسايي افراد واجد شرايط دريافت پرداخت         هدف از اين مطالعه بررسي روش      :مقدمه
در شـرايطي كـه نـابرابري       . در شرايطي است كه دولت اطالعات دقيقـي در مـورد جامعـة هـدف نـدارد                

ها وجود دارد پايش اطالعات گردآوري شـده فراينـد پـر               بين دولت و متقاضيان دريافت يارانه      2اطالعاتي
  .اي را جذب كند  اي از منابع يارانه تواند سهم عمده اي است كه مي هزينه
ظور شناسايي افراد واجـد شـرايط اسـتحقاق دريافـت يارانـه هـادر شـرايط فقـدان بانـك                      به من  :روش

اگـر دولـت بخواهـد    . هاي تقريبي استفاده كـرد  توان از روش هاي نيازمند در كشور مي  اطالعاتي خانوار 
 پرداخـت كنـد بايـد اطالعـات مربـوط بـه ترجيحـات                از نقدي و كااليي    ها را به صورت تلفيقي      يارانه

توانـد بـا      به منظور شناسايي ترجيحـات مـصرف كننـدگان دولـت مـي            . نندگان را داشته باشد   مصرف ك 
هاي مختلفـي از كـاال و خـدمات و            هاي نيازمند سبد     درآمد خانوار   و استفاده از اطالعات پيمايش هزينه    

ه اين روش كه با اسـتفاد     . هاي مختلف اين دسته از مصرف كنندگان طراحي كند          وجه نقد را براي گروه    
  .  است3شود موسوم به روش خود گزيني از نظريه اقتصاد اطالعات تنظيم مي

ها نيـست و    پرداخت پول نقد در شرايط نابرابري اطالعاتي روش مناسبي براي توزيع يارانه          :ها  يافته
توانـد موجـب بـروز     زند بلكه عاملي است كه همواره مـي  نه تنها اخالق كار در جامعه را آسيب مي    

 . ئة اطالعات نادرست و تغيير رفتار توسط افراد شودانگيزة ارا
هاي پرداخـت يارانـه ايـن شـيوه داراي ايـن              ترين شيوه   در شرايط نابرابري اطالعاتي مناسب    : بحث

كنـد و     مزيت است كه از پرداختهاي نقدي يكسان به همه افراد در برنامه يارانه نقدي جلوگيري مي               
دهد، عـالوه بـر آن از خطـاي ورود متقاضـياني كـه       هش ميها را در مقياس وسيع كشوري كا   هزينه

  . كاهد هاي كااليي و خدمات است مي ها معطوف يارانه ترجيحات آن
هـاي پرداختـي دولـت در جهـت           هاي حمايتي دولت را مطمئن خواهد ساخت كه يارانـه           ارائة بسته 

 ارتقـاء آمـوزش جامعـه       ها و   ارتقاي سالمت، بهبود تغذيه، جلوگيري از سوء تغذيه و شيوع بيماري          
    . مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  .هاي نقدي و كااليي، اقتصاد اطالعات، خودگزيني اطالعات نابرابر، يارانه: ها كليد واژه
  19/02/90: تاريخ پذيرش     04/02/89 :تاريخ دريافت

                                                           
    <raghfar@alzahra.ac.ir> ، دانشگاه الزهرادكتر اقتصاد* 

  اقتصادرشد كارشناس ا** 
2- asymmetric information  3- self-selection 
 

هاي نيازمند در طرح هدفمندشناسايي خانوار
 ها با وجود نابرابري اطالعاتي كردن يارانه
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  مقدمه
چيـده در اقتـصاد   مناظره و در عـين حـال پي   ها يكي از مسائل پر    هدفمندسازي يارانه  ةلئمس

هـاي    آغـاز شـد و در مـاه   1370 ةاين بحث در شكل جديدي از اوائل ده      . ايران بوده است  
ها، به معناي    ارانهسازي ي در مورد هدفمند  .  اجراي آن آغاز شده است     1380 ةسال پاياني ده  

هـا    آن ةشـود كـه از جملـ        هاي هدف، اهداف گوناگوني جستجو مي       پرداخت يارانه به گروه   
هاي نيازمند در اثر آزاد سازي         مصرف خانوار  ةكاهش هزين :  به موارد زير اشاره كرد     توان  مي

هاي   داشتن قيمت مصرف كننده، يا به صورت پرداخت        هاي يارانه اي، پايين نگه      قيمت كاال 
ان و يا بـه صـورت       قدرت خريد از دست رفته مصرف كنندگ      مين بخشي از    أجبراني براي ت  

 توليد و در نتيجه قيمت      ةداشتن هزين  ذكنندگان براي پايين نگه   هاي جبراني به تولي     پرداخت
هاي خارجي؛    هاي توليدي در داخل براي مقابله با تهاجم كاال          مصرف كننده؛ تقويت فعاليت   

  . و يا اهداف تلفيقي فوق
هـاي واجـد شـرايط        ها شناسايي خـانوار     ترين اصل در اجراي هدفمند سازي يارانه       مهم

ها بـا توجـه بـه     هاي متفاوت خانوار   به نحوي كه امكان تشخيص نياز     دريافت يارانه هاست    
ـ    . پذير شود  ها امكان   تفاوت در نياز   مين ايـن هـدف داشـتن يـك بانـك           أيك روش براي ت

 ةهاي واجد شرايط در كـشور اسـت كـه بـه صـورت يـك شـبك        اطالعاتي در مورد خانوار  
هـاي     بانـك  ةاند شبك   توانستههايي كه      كشور ةتجرب. شود  اطالعاتي در سطح ملي تشكيل مي     
هـاي اطالعـاتي      سيس چنـين شـبكه    أدهد كه ت     نشان مي  ،اطالعاتي نسبتاً موفقي برقرار كنند    

عالوه بر عزم سياسي، مستلزم زمان نسبتاً طوالني، منابع انـساني و مـالي كـافي، و انـضباط                   
 تعيـين    اطالعاتي وجـود نداشـته باشـد،       ةدر شرايطي كه چنين شبك    . اداري و اجرايي است   

صحت و سقم اطالعات ارائه شده از سوي متقاضيان مستلزم صرف مبالغ هنگفتي از منـابع                
به ايـن ترتيـب، بـا توجـه بـه تفـاوت در              . عمومي است كه متضمن موفقيت ناچيزي است      

هـاي تقريبـي بـراي شناسـايي ايـن گـروه از               توان از روش    هاي نيازمند، مي    هاي خانوار   نياز
پذيري   ميزان آسيبةها تعيين انداز هاي شناسايي خانوار يكي از روش  . دها استفاده كر    خانوار
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هـا   توان عوامل مختلف تأثيرگذار بر رفاه خـانوار        در اين روش مي   . ها نسبت به فقر است     آن
توان يك    اي كه معرف نقش اين عوامل اثرگذار باشد مي          را شناسايي كرد و با تعريف سنجه      
  . ها ارائه كرد ها بر حسب نياز آن بندي خانوار  دستهشاخص قابل اعتماد تقريبي براي

 سئوال ديگري كه بالفاصله     ،هاي واجد شرايط دريافت يارانه      اما پس از شناسايي خانوار    
ها  هاي آن شود اين است كه چگونه نياز  ها مطرح مي    در مقابل مجريان طرح هدفمندي يارانه     

ها و متناسب با نوع خدمات يا         گروه از خانوار   هاي هر   را تعيين كنيم تا بتوانيم بر اساس نياز       
هاي نيازمند قرار دهيم به نحوي كه مطمئن          ها و يا تركيبي از هر دو را در اختيار خانوار            كاال

جا منظور از كارايي  در اين. برخوردار است» يي نسبيآكار«اي از  شويم نظام پرداخت يارانه   
به افراد  ) 1(ها    آن است كه منابع محدود يارانه     نسبي نظام پرداخت يارانه حصول اطمينان از        

هاي متفـاوتي     هاي متفاوتي دارند سبد     هايي كه نياز    به خانوار ) 2(شوند،    نيازمند پرداخت مي  
هـاي نظـام    شود به نحوي كه ضمن حداقل كردن هزينـه  اي ارائه مي    از كاال و خدمات يارانه    

هـاي متناسـبي بـا        هاي متفاوت سـبد     ا نياز هاي ب   ها اين اطمينان حاصل شود كه خانوار        يارانه
  . كنند هاي خود دريافت مي نياز

هـا بـر حـسب        بنـدي خـانوار      مسئلة بعـدي گـروه     ،هاي نيازمند   پس از شناسايي خانوار   
آيد   ها پيش مي    مشكلي كه در اجراي اين بخش از طرح هدفمندي يارانه         . هاست  هاي آن   نياز

ها، و مـردم، بـه عنـوان         ارانهوان پرداخت كنندة ي   ناشي از تفاوت اطالعات بين دولت، به عن       
كوشد از    ها دولت مي    در يك نظام مطلوب پرداخت يارانه     .  است ها ارانههاي ي   دريافت كننده 

در خطاي نـوع اول دولـت       . هاي نوع اول و دوم اجتناب كند        هاي موسوم به خطا     بروز خطا 
و گروهـي از افـرادي كـه        ممكن است به داليلي افـراد واجـد شـرايط را شناسـايي نكنـد                

در خطاي نوع دوم دولت ممكن . استحقاق دريافت يارانه دارند از دريافت آن محروم شوند      
ها  هر دوي اين خطا. است به افرادي يارانه پرداخت كند كه واجد شرايط دريافت آن نباشند

ي هـا   مـردم بـه عنـوان انـسان       . ناشي از وجود نابرابري اطالعاتي بين دولت و مـردم اسـت           
ها بر حـسب      كوشند مطلوبيت خود را حداكثر كنند و چنان چه پرداخت يارانه            اقتصادي مي 
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ها صورت نگيرد انگيزة كافي وجود خواهد داشت كه بـا             ميزان نياز و وضعيت اقتصادي آن     
ارائة اطالعات ناكافي به مجريان طرح هدفمندي از مزايايي بهره مند شـوند كـه اسـتحقاق                 

گيـرد كـه هـر دو        در اين صورت ضمن اين كه اين امكان قوت مي         . رندها را ندا    دريافت آن 
بـراي  . هاي اجراي طرح نيز افزايش خواهـد يافـت     گيري رخ دهند، هزينه     نوع خطاي هدف  

 1توان با استفاده از اصل افشاء       غلبه بر اين مشكل و با توجه به وجود نابرابري اطالعاتي مي           
هـا و     هـاي خـانوار      بـراي شناسـايي نيـاز      2زينـي در نظريه اقتصاد اطالعات و روش خود گ       

  . ها استفاده كرد بندي آن گروه
  

 هاي واجد شرايط در شرايط نابرابري اطالعات بندي خانوار گروه

هاي واجد شـرايط، سـئوال ديگـري كـه در مرحلـة اجرايـي طـرح             پس از شناسايي خانوار   
ها به صـورت       پرداخت يارانه  شود اين است كه شيوة بهينة       ها مطرح مي    هدفمند كردن يارانه  

يا به صورت پرداخت كاال و خدمات است؟ پاسخ به اين سئوال  نقدي است يا غير نقدي و
و متقاضيان  ) دولت(شود كه عامل تفاوت اطالعاتي بين سياست گذاران           تر مي   وقتي پيچيده 

ظـام  طراحـي يـك ن  «اين عبارت كـه  . هاي رفاهي وارد مسئله شود ها و كمك  دريافت يارانه 
هـا را حـداكثر       ها، رفاه دريافت كننـدگان كمـك       ارانهرفاه اجتماعي بر پاية پرداخت نقدي ي      

اين گـزاره تنهـا در شـرايط سـاده          . توسط بعضي از اقتصاددانان مطرح شده است      » سازد  مي
امـا همـين اسـتدالل يكـي از داليـل پرداخـت             . تواند صادق باشد    سازي صورت مسئله مي   

در ايـن فـصل ابتـدا       . ايط واقعي و پيچيدة ايران قـرار گرفتـه اسـت          هاي نقدي در شر     يارانه
هـا   پرداخت نقـدي يارانـه   شود و شرايطي را كه تحت آن ارزيابي نظري اين گزاره ارائه مي

آيا هميشه پرداخت يارانه به شكل نقدي رفـاه دريافـت           . شود  شيوة مرجح است بررسي مي    
ه دنبال طراحي يـك نظـام رفـاه اجتمـاعي بـا             سازد؟ آيا اگر دولت ب      كنندگان را حداكثر مي   

سازد؟ با توجه به اين احتمال        ها اين امر را محقق مي       حداقل هزينه باشد، نقدي كردن يارانه     
                                                           
1- revelation principle  2- self-selection 
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كه افراد عموماً براي اين كه واجد شرايط دريافـت يارانـه شـوند اطالعـات درسـتي ارائـه                    
به ارائة اطالعات صحيح كرد و از     توان دريافت كنندگان يارانه را وادار         كنند، چگونه مي    نمي

هاي دولت تا حدود زيادي ايـن اطمينـان حاصـل شـود كـه                 اين طريق ضمن كاهش هزينه    
كنـيم يـك      در اين جا فرض مـي     . ها به افراد واجد شرايط تخصيص پيدا خواهند كرد          يارانه

دولت با يك منبع مالي مشخص در پي طراحي يك نظام رفـاهي اسـت كـه ايـن نظـام بـا                       
تحـت  .  هزينه، دريافت كنندگان را به يك سطح حداقل مطلوبيت مورد نظر برسـاند             حداقل

هـاي نقـدي و تحـت چـه           چه شرايطي يك برنامة رفاهي بهينه بايد فقـط شـامل پرداخـت            
ها سئواالتي هستند كه در اين        هاي نقدي و جنسي باشد؟ اين       شرايطي شامل هر دو پرداخت    

  . ها پاسخ داده خواهد شد بخش به آن
 

  ارائة خدمات رفاهي به شكل پرداختهاي نقدي و جنسي و تحليل شيوه خودگزيني
توان   اي داشته باشند، مي     اگر تمام متقاضيان دريافت خدمات رفاهي ترجيحات قابل مشاهده        

بـه  . ها به افراد نيازمند، از پرداخت يارانه نقدي بهينه مطمئن شـد             با اختصاص درست يارانه   
شود، كـه او را بـه حـداقل سـطح مطلوبيـت       يارانة نقدي داده ميهر متقاضي حداقل مقدار     

اگر ترجيحات مـصرف كننـدگان قابـل    . رساند هاي مصرفي بهينه مي طراحي شده با انتخاب 
هاي حمايتي حاوي هر      تواند با ارائة فهرستي كه در برگيرندة بسته         مشاهده نباشند دولت مي   

يان بخواهد بستة مطلوب خود را انتخاب هاي نقدي و غير نقدي است از متقاض  دو پرداخت 
پـنج  ) 1996(سن  آمارتيا. زند  صرف كنندگان دست مي   كنند و از اين طريق به كشف رفتار م        

شمارد كه اين مشكالت هنگـام پرداخـت          هاي نقدي بر مي     مشكل اساسي را براي پرداخت    
اطالعـات  مشكل نخـست ارائـة      «. هاي حمايتي كم رنگ خواهند شد       ها به شكل بسته     يارانه

هـا    در زماني كه شـرط دريافـت كمـك        . هاي نقدي است    غلط به دولت براي دريافت يارانه     
هـاي عمـده در ارائـة     توسط افراد بر اساس متغيري مانند درآمد باشد، بايد انتظـار تحريـف     

اطالعات و اطالعات غلط را داشته باشيم كه در اين صورت هر دو نوع خطاي نـوع اول و                   
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هـاي كـار و نيـز        از جملـه مـشكالت بعـدي كـاهش انگيـزه          . گرفـت دوم صورت خواهند    
معتقد است كه ايـن شـيوه ضـمن از          ) 1996(سن  » .دار شدن عزت نفس افراد است       خدشه

تواند زمينة بـروز فـساد        هاي اداري زيادي در بر دارد و مي         بين بردن عزت نفس افراد هزينه     
دارد  وي در ادامه بيان مـي . دهد ميدر نام اداري شود و خطاي نوع اول را به شدت افزايش             

اهميـت   اي و بي اي حاشيه گذاران معموالً از بين رفتن عزّت نفس افراد را مسئله    سياست«كه  
دهم كه با استناد به استدالل جان رالـز در دفـاع از         كنند ولي من به خودم اجازه مي        تلقي مي 

عدالت به مثابة انصاف بايـد بـر        اي كه نظرية      ترين كاالي اوليه    عزت نفس بپردازم شايد مهم    
  ».آن تأكيد ورزد، عزت نفس است

هاي نقدي هستند كـه   هاي اداري باال و فساد از جمله مشكالت پرداخت         همچنين هزينه 
اين مشكالت هنگام پرداخت به صـورت خـدمات عمـومي بـه             . كند  ها اشاره مي    سن به آن  

 ايـن اسـت كـه افـراد در          رسد و علـت آن      شكل خدمات سالمتي و آموزشي به حداقل مي       
صورت عدم نياز دليلي براي مراجعه به پزشك و يا دريافت خـدمات آموزشـي و مهـارتي                  

هـستند شـناخت افـراد نيازمنـد و         » غيرقابـل انتقـال   «ندارند و ضمن ايـن كـه ايـن كاالهـا            
در ادامه به ارائة راه حلي براي پرداخت اين         . غيرنيازمند به اين دسته از خدمات آسان است       

پردازيم، به نحوي كه خطاي نوع دوم يعني پرداخت به افراد غير واجـد                ونه كاالها هم مي   گ
ها به طور نقدي پرداخت شوند ممكـن اسـت ايـن منـابع بـه          اگر يارانه . شرايط كاهش يابد  

رسـي همگـان بـه        گـذار از دسـت      مصرف كاالها و خدمات اساسي اي كه هـدف سياسـت          
اي را در نظر بگيريد كـه در آن نـرخ ابـتال بـه       جامعه به عنوان مثال  . هاست حاصل نشود    آن

در صورت پرداخت يارانـة نقـدي بـه         . ها نگران كننده است     هاي خانوار   اعتياد در سرپرست  
هاي زيـاد بـه هـدف افـزايش      خانوار بدسرپرست و احياناً معتاد دولت عالوه بر تقبل هزينه  

هاي حمايتي  در حالي كه ارائة بستهيابد،    رفاه اجتماعي و عدالت نسبي در جامعه دست نمي        
تـري، بـه اهـداف        هاي كـم    تواند با هزينه    شامل خدمات پزشكي، آموزش، غذا و مسكن مي       

نـشان  ) 1981هـريس و تاونـسند      (مطالعـات مختلفـي از جملـه        . تعريف شده دست يابـد    
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ئـة چنـين    تواند بـا ارا     هاي رفاهي مبتني بر يارانة نقدي مي        دهند كه هزينة انتظاري برنامه      مي
هـاي رفـاهي قابـل     ها در مطالعة خود اين فـرض را كـه بـسته          البته آن . فهرستي كاهش يابد  

شرايطي را بررسي   ) 1986(ريك   اما داي و  . معاملة مجدد در بازار باشند را در نظر نگرفتند        
اي دريافتي را در بازار       هاي يارانه   هاي جنسي بتوانند كاال     كردند كه تحت آن متقاضيان كمك     

ها در ايـران سـازگارتر        رسد اين فرض با شرايط كنوني توزيع يارانه         به نظر مي  . امله كنند مع
هـاي مختلـف مـصرف كننـدگان          اكنون به ارائة يك مدل تبييني براي تفكيـك گـروه          . است
كنيم تنها دو نوع مصرف كننده        در اين جا براي ساده نگهداشتن مدل، فرض مي        . پردازيم  مي

هـا و   توان با دو تركيب از كـاال  ها را نيز مي هستند كه ترجيحات آن   مورد نظر سياست گذار     
  . ها را از هم متمايز كرد خدمات تعريف و آن

كننـد،    هاي رفـاهي دو نـوع كـاال را مـصرف مـي              كنيم كه متقاضيان بسته      فرض مي 
نـشان  Rmل كه با شود و پرداخت پو نشان داده مي Rgپرداخت جنسي كه با  

 توسـط تـابع    iتفاوتي متقاضـيان نـوع       متقاضيان دو نوع هستند و نقشة بي      . شود  داده مي 
شـود، كـه در آن         كه مقعر و اكيداً صعودي است، نمايش داده مي         i|m,g(u(مطلوبيت  

وع مصرف كننده خود به دو گروه متمايز به اين ترتيب هر يك از اين دو ن   . a,b=iداريم  
 كاال را بـه پـول       aمتقاضيان نوع   . دهيم   نشان مي  b و   aهاي    ها را با گروه     شوند كه آن    مي

در ايـن صـورت   . دهند  پول نقد را به كاال ترجيح ميbدهند و متقاضيان نوع       ترجيح مي 
بـيش از   a نـوع نرخ نهايي جانشيني ميان پول و پرداخت جنسي براي دريافت كنندگان   

هـا در يـك نقطـه همـديگر را قطـع         به همين دليل منحني ترجيحـات آن      . 1 است bنوع  
هاي   تر از تمام منحني     در نقاط تقاطع پر شيب     aتفاوتي نوع    هاي بي   تمام منحني . كنند  مي
كنيم كه هر يك از اين دو نوع متقاضي در پاسـخ بـه        فرض مي .  هستند bتفاوتي نوع    بي

شوند يا نسبت به سـئوال        واست دريافت يارانه به دو دسته تقسيم مي       سئواالت فرم درخ  
دهنـد و همـة درآمـد خـود را گـزارش              مربوط به اعالم درآمد خود پاسخ صـحيح مـي         

                                                           
1- )]b|m,g(u/)b|m,g(u[)]a|m,g(/)a|m,g(u[ mgg    
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شود   ها به دو گروه تقسيم مي       به اين ترتيب هر يك از آن      . كنند  كنند و يا گزارش نمي      مي
اي داشـته اسـت و       ار صـادقانه  كه گروه نخست درآمد نقدي گزارش نشده ندارد و رفتـ          

در ايـن صـورت     .  تومان از درآمد نقدي خود را گزارش نكرده است         Nگروه دوم مبلغ    
ــشده      آن ــزارش ن ــدي گ ــطح نق ــي از دو س ــا يك ــب ب ــه ترتي ــا ب ــا 0ه ــف N ي  تعري
)N(شوند  مي 0 .     كنـيم كـه       همچنـين فـرض مـيif وif̂1         در صـدي از جمعيـت بـا 

 تومان درآمد نقدي گزارش نشده به دولت دارد         N مقدار   if̂كه  هستند iترجيحات نوع   
كنـيم انـواع ترجيحـات        فرض مي . فاقد درآمد نقدي گزارش نشده به دولت است        ifو

f,f̂),(بنابراين  . در اين جمعيت وجود دارند    گوناگون   ii 01 مطلوبيـت و دارايـي     .  است
هـاي    دولت به متقاضيان برنامـه    . اي به طور كلي قابل مشاهده نيست        هيچ دريافت كننده  

كـاال  (كند كه شامل پرداخـت جنـسي           سبد مصرفي پيشنهاد مي    4رفاهي فهرستي شامل    
اي و آن چه از مواهـب و درآمـد            يچ دريافت كننده  مطلوبيت ه . و پول است  ) وخدمات

البته فرض بر اين است كه اين افراد بعد از يـك            . دارد، براي دولت قابل مشاهده نيست     
ها افرادي هستند كه درآمـدهاي        اند و در ميان آن      آزمون، مثالً آزمون وسع، انتخاب شده     

فاده از روش خـودگزيني  خواهد با اسـت  اند و دولت مي خود را به درستي گزارش نكرده  
هـاي    خود گزينـي يكـي از روش      . ها را وادار كند كه درآمد واقعي خود را افشا كنند            آن

هـاي مختلـف از       در اين جا دولت با ارائة سبد      . مورد استفاده در اقتصاد اطالعات است     
ها بـا انتخـاب    خواهد كه سبد مورد نظر خود را انتخاب كنند و آن ها مي   متقاضيان يارانه 

دهنـد و     هاي پيشنهادي نوع ترجيحات خود را بروز مـي          سبد مطلوب خود از ميان سبد     
ها   نكتة حساس در اين روش انتخاب سبد      . شود  در واقع نوع مصرف كننده مشخص مي      

اي سبدي غير از آن چه كـه نـوع خـود اوسـت را                 به نحوي است كه اگر مصرف كننده      
شود كـه نـوع خـود را بـر            او حداكثر مي  شود و تنها زماني رفاه        انتخاب كند متضرر مي   

در مدل ساده ارائه شده در اين مقاله افـراد بـه            . اساس نوع ترجيحات خود انتخاب كند     
 سبد پيشنهادي دولت اطالعات خصوصي    4عنوان بازيگران اقتصادي با انتخاب يكي از        

                                                           
  . هيچ كدام از نتايج ما به اندازة اين درصدها بستگي ندارد ولي هيچ كدام از اين در صدها هم صفر نيست ـ1
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ي رفـاهي   هـا   دولت به متقاضـيان برنامـه     . كنند  افشاء مي ) در اينجا نوع خود را    (خود را   
)m,g(مل كنـد كـه شـا       سبد پيشنهاد مي   4فهرستي مركب از     ii و)m̂,ĝ( ii

اسـت كـه    1
i=a,b        هركدام از اين سبدها براي يـك نـوع از          .  و شامل مقاديري از جنس و پول است

را انتخـاب  متقاضيان رفاهي طراحي شده است كه با خودگزيني سبد مربـوط بـه خـود        
كوشـد تـا بـا طراحـي سـبدهاي            در روش خودگزيني سياست گـذار مـي       . خواهند كرد 

اي را كـه اطالعـات    هاي يارانه پيشنهادي شامل كاال و وجه نقد متقاضيان دريافت كمك        
خصوصي دارند، وادار كند به نحوي سبد مورد نياز خود را انتخاب و گزينش كنند كـه                 

تـرين    را براي هر گروه از متقاضيان داشـته باشـد، كـم           ضمن اين كه باالترين مطلوبيت      
هزينه را براي دولت در بر داشته باشد و عالوه بر آن با انتخاب سبد متناسب با شـرايط    

نوع ايـن متقاضـي مـشخص       ) كه براي دولت مشخص نيست    (واقعي هر مصرف كننده     
االي بيشتر و به     ك aدولت بايد طوري اين سبدها را طراحي كند كه به افراد گروه             . شود

معـادل  (پول  ) ارزش( پول بيشتر اختصاص يابد، چون اين افراد كاال را به            bافراد گروه   
از طرف ديگر اگر حـداقل مقـدار نقـدي الزم           . دهند  ترجيح مي ) آن كاال به قيمت بازار    

تر از حداقل مقدار نقدي افراد گـروه           به حداقل مطلوبيت كم    aبراي رساندن افراد گروه     
b تـرين هزينـه بـراي        ، روش خودگزيني توانسته است افراد را به درستي و با كـم             باشد

 براي آن دسته از افرادي كه درآمـد         b يا   aدر هر يك از دو گروه       . دولت مشخص سازد  
شود كه در آن مقدار كـاال         نقدي گزارش نشده به دولت دارند، سبدي در نظر گرفته مي          

گروه ديگر كه فاقد مقدار نقدي گزارش نـشده بـه   نسبت به پول نقد در مقايسه با افراد       
طراحي اين سبدها بايد با توجه به قيمت كاالهـا در بـازار             . تر است   دولت هستند، بيش  

هـاي متفـاوت و       در قيمت . ها در نظر گرفته شود      خريد و فروش و قيمت بازار سياه آن       
قاضيان يك سـبد    مت. مقادير متفاوت كاال و پول شرايط خود گزيني متفاوت خواهد بود          

كنند، در حالي كه بازار سياه كه در آن مقادير كـاال و پـول    از اين فهرست را انتخاب مي  

                                                           
هايي كه به دريافت كنندگان اجازه مي دهند جـنس اضـافي    آن(تر  ين مسئله واضح است كه برنامه هاي رفاهي پيچيده   ـ ا 1

  . هي مطرح شده در اين متن برتري ندارداي بر برنامة رفا از نظر هزينه) هاي دولتي بخرند در قيمت
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، 1pمتقاضيان ممكن است كاال را به قيمت هر واحـد         . قابل معامله است نيز وجود دارد     
ن اسـت واحـدهاي   كه قيمت پرداختي توسط دولت است خريـداري كننـد و يـا ممكـ            

 نـشان داده    Bp در بازار سياه به فروش برسانند كه با          pتر از     تر كاال را با قيمت كم       بيش
**(كنند، مثـل   هاي حمايتي را انتخاب مي متقاضياني كه بسته . شود  مي m,g(  تواننـد   مـي

 را در بازار سياه بفروشـند يـا كـاالي          g* مصرف كنند، مقداري از      بستة انتخاب شده را   
مجموعه فرصت قابل دسترسي براي متقاضياني كـه        .  خريداري كنند  p اضافي در قيمت  

**(محدوده  m,g (2كننـد بـا    را انتخاب مي)** m,g( o  نمـايش داده شـده   1در شـكل 
i|Nm,g(u(فرض كنيـد كـه      . است **           حـداكثر مطلوبيـت دريافـت كننـده نـوعi  از

**(انتخاب بسته رفاهي     m,g (           باشد كسي كه يك مقدار نقدي ابتدايي به مقـدارN  كـه   
)N     معاملة مورد  ) اگر وجود داشته باشد   ( سپس در بازار سياه      دارد و ) 1 مساوي صفر يا

  . دهد نظر خود را انجام مي

  
  1شكل 

 

                                                           
اي حداقل كنندة هزينه نخواهد بود اگر  اين مسئله بسيار واضح است كه برنامة يارانه فقط نقدي هيچگاه از لحاظ هزينه       ـ  1

  . تري نسبت به قيمت بازاري تهيه نمايد دولت بتواند جنس را با قيمت كم
2- |)m,g{()m,g(o **  براي **

BB
* mgpmgp.gg  براي }mgpmgp,gg **

BB
*   

)m,g( **

pشيب

psشيب

)m,g(O **
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داند، اما    دولت نوع و يا مقدار مبلغ نقدي گزارش نشدة هر دريافت كنندة رفاهي را نمي              
هاي پيشنهاد شده در يك برنامة رفـاهي انتخـاب            داند كه هر دريافت كننده بين محدوده        مي
بنابراين در انتخـاب حـداقل      . كند تا مطلوبيت نهايي حاصل از مصرفش را حداكثر سازد          مي

آمـاده شـده      با حـداقل مطلوبيـت     iهزينه برنامة رفاهي كه براي تمام دريافت كنندگان نوع          
برنامـة خـودگزيني    . است دولت به دنبال حداكثر كردن مطلوبيت دريافـت كننـدگان اسـت            

 . توصيف شده بدين صورت است

  
  برنامة خود گزيني 

  )(abj,i]m̂ĝp[f̂]mpg[fb,a)m,ĝ(),m,g(Min iiiiiiiiii 1  
)(b,aj,i)}i|Nm̂,ĝ(u,)i|m,g(u,u{max)i|m,g(u jjii

i
ii 2  

)(b,aj,i)}i|Nm̂,ĝ(u,)i|m,g(u,umax{)i|Nm̂,ĝ(u jjii
i

ii 3  
  

دهد كه    تابع هدف است كه هزينة مورد انتظار يك برنامة رفاهي را نشان مي            ) 1(معادلة  
گيرد و دولت در پي حـداقل كـردن تـابع هـدف               در آن به چهار گروه پرداخت صورت مي       

قيـود  . كنند  ل قيود حداقل مطلوبيت هستند كه مانند قيود خودگزيني كار مي          قيود شام . است
هـاي نـوع خـودش        خود گزيني بايد براي هر دريافت كننده سبد مصرف متناسب با دارايي           

 كه درآمد گزارش نشده نـدارد از انتخـاب          iكند كه فرد نوع       بيان مي ) 2(معادلة  . وضع شود 
لوبيت بيشتري نسبت به انتخاب بـسته رفـاهي افـراد    بستة رفاهي مربوط به خودش بايد مط    

 كه مقدار نقدي گزارش نشده دارد از        iكند كه فرد نوع       بيان مي ) 3(معادلة  . ديگر كسب كند  
تـري نـسبت بـه انتخـاب بـستة            انتخاب بستة رفاهي مربوط به خودش بايد مطلوبيت بيش        

است كه به حـداقل مقـدار در        يك برنامة رفاهي وقتي بهينه      . رفاهي افراد ديگر كسب نمايد    
يك برنامة يارانة نقدي برنامة رفاهي است كـه در آن فقـط يارانـة               . برنامة خودگزيني برسد  

برنامة يارانة نقدي بر پاية ارتباط ميـان حـداقل سـطوح نقـدي الزم               . شود  نقدي پيشنهاد مي  
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ارش نشده  براي رسيدن به حداقل مطلوبيت الزم براي دريافت كنندگاني است كه درآمد گز            
 بـدون مقـدار نقـدي    iحداقل سطح نقدي الزم براي يك دريافت كننده از نوع    im. ندارند

رابطة بهينگي   bm و   amارتباط  .  است iuگزارش نشده براي دستيابي به سطح مطلوبيت        
بـه  ) 1984(نتيجة فوق به وسيلة داي و ريك        . كنند  هاي نقدي را در اين مدل بيان مي         برنامه

  . صورت قضية زير مطرح شده است
  

  : قضيه
ab: هاي نقدي بهينه هستند اگر و فقط اگر داشته باشيم هاي يارانه برنامه mm   

البته ما اين مسئله را فقط براي افـراد         . تا حدودي بيان كنندة اين توضيحات است       مدل زير   
  .  نيز مسئله به نحو مشابهي قابل توضيح استbايم، براي گروه  ح داده توضيaگروه 

  
 دهد؟  گزيني چگونه خطاها را كاهش ميخود

لت و افراد فاقـد     افراد داراي درآمد گزارش نشده به دو      :  شامل دو دسته هستند    aافراد گروه   
تـر را      كـاالي بـيش    bهر دو دسته نيز نسبت به افـراد گـروه           . درآمد گزارش نشده به دولت    

وضـعيت  ) 2(وضعيت قبل از دريافت يارانه و وضـعيت         ) 1(اگر وضعيت   . دهند  ترجيح مي 
m,g(u(: پس از دريافت يارانه باشد داريم      كـه درآمـد گـزارش       aمطلوبيت افراد گروه    111

m,g(u( نشده ندارند قبل از دريافت يارانه و  مطلوبيت همين افراد پـس از دريافـت   222
Nm̂,ĝ(u(نيز   يارانه باشد، و   111     مطلوبيت افراد گروه a      داراي درآمد گزارش نشده قبل 

Nm̂,ĝ(u(از دريافت يارانه باشد و       222            مطلوبيت همـين افـراد پـس از دريافـت يارانـه
  : باشدآن گاه داريم

1212 ggg,mmm   

1212 ĝĝĝ,m̂m̂m̂   
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هاي رفاهي است كه هر فرد بايـد سـبد متناسـب بـا            سبد كمك  4پيشنهاد  : اقدام دولت  
m̂mر ايـن جـا      د. خود را انتخاب كند در غير اين صـورت متـضرر خواهـد شـد                 و  

ĝg خواهد بود . 

 كه فاقد درآمد گزارش نشده به دولت هـستند، ايـن            aبه اين ترتيب ويژگي افراد گروه       
  : ها بيش از باقي افراد همين گروه است يعني است كه مطلوبيت نهايي پول براي آن

)()Nm̂,ĝ(u)Nm̂,ĝ(u)m,g(u)m,g(u mgmg 4  
)()Nm̂,ĝ(u)m,g(u gg 5  

باشـند، مقـدار كـاالي         كه داراي درآمد گزارش نشده مي      aسبد پيشنهادي به افراد گروه      
تري نسبت به ساير افراد همين گروه دارد، اما حداقل مقدار نقدي براي رسيدن به ايـن      بيش

 كـه درآمـد گـزارش     اسـت aگروه  تر از حداقل مقدار نقدي افراد ديگر سطح مطلوبيت كم
 . نشده ندارند

)()m̂,ĝ(u)m,g(u 6  

)(u)m,g(u)m,g(u)m,g(u 7222111   

)(u)m̂,ĝ(u)m̂,ĝ(u)Nm̂,ĝ(u 8222111   

u)m̂,ĝ(u)m,g(u  222222  

گيريم در صورتي كه افراد فاقد درآمد گزارش نشده سبد مربوط بـه               به اين ترتيب نتيجه مي    
 . انتقالي بهتر خواهد شدهاي  ها پس از دريافت خودشان را انتخاب كنند وضع آن

)()m̂,ĝ(u)m,g(u)m,g(u)m,g(u 9111111   
گويد وضع افراد داراي درآمد گزارش نشده، اگر سبد مربوط بـه خـود را                 اين نتيجه مي  

هاي انتقالي بهتر خواهد شد، و اگر سبد مربوط به افـراد ديگـر              انتخاب كنند پس از دريافت    
  . تتري دست خواهند ياف را انتخاب كنند به مطلوبيت پايين

)()m̂,ĝ(u)m̂,ĝ(u)m̂,ĝ(u)Nm̂,ĝ(u 10111111   
 بيان كرد كه به دليل طوالني شـدن از بيـان            bتوان براي افراد گروه       نتايج مشابهي را مي   

  . كنيم آن صرف نظر مي
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  يك مثال عددي
در اين مثـال    . كنيم  هاي حمايتي ارائه شده توسط دولت ارائه مي         در اين جا مثالي را از بسته      
شوند، هدف نشان دادن كـاركرد شـيوة خـود            ي فرضي بيان مي   ها  كامالً انتزاعي كه با قيمت    

هاي اجناس و قيمت بازار سياه و تغييـر مقـادير    واضح است كه با تغيير قيمت . گزيني است 
گيـريم    در اين مثال وضعيتي را در نظر مـي        . هاي رفاهي برنامة متفاوتي خواهيم داشت       بسته

به عنوان مثال كاالبرگ غذايي قابل      . دهاي جنسي قابل فروش مجدد باشن       كه در آن پرداخت   
فروش در بازار است در حاليكه كه خدمات بهداشتي و آموزشي غير قابـل فـروش مجـدد                  

  . شود بروز نخواهد كرد به اين ترتيب مشكلي كه در زير بيان مي. هستند
پذير هستند ماننـد تـابع    كنيم كه افراد داراي توابع مطلوبيت اكيداً مقعر و جمع     فرض مي 
  : مطلوبيت زير

)(cmgln)m,g(u 111   
  :  گروه داراي توابع مطلوبيت به شكل زير باشند4و براي مثال اين 

)(gln)m,g(um 124    
)(ĝln)Nm̂,ĝ(um̂// 1347355    

)(gln)m,g(um bbbb 144  
)(ĝln)Nm̂,ĝ(um̂// bbbb 155621   

ت نهايي كـاال بـراي      هاي اين توابع را در قسمت قبل بيان كرديم، اين كه مطلوبي             ويژگي
 است و همچنين مطلوبيـت نهـايي كـاال بـراي افـراد داراي درآمـد                 b بيش از گروه     aگروه  

 اگر  aگزارش نشده در هر گروه بيش از افراد فاقد درآمد گزارش نشده است و افراد گروه                 
هاي مربوط به خودشان را انتخاب نمايند پس از دريافت يارانه به يك سطح مطلوبيت                 بسته
  ).  صادق استbتوضيحات مشابهي براي افراد گروه . (رسند مي

)()m,g(u/)m,g(u)m,g(u/)m,g(u bbmbbgaamaag 16  
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همچنين اگر هر شخص سبد مربوط به خود را انتخاب نمايد نسبت به زماني كـه سـبد      
اگر قيمـت   . تري دست خواهد يافت     مربوط به فرد ديگر را انتخاب نمايد به مطلوبيت بيش         

 واحـد پـولي     5. 0پولي باشد و قيمت كاال در بازار سـياه           واحد   2هر واحد كاال و خدمات      
 سبد رفاهي را به متقاضيان ارائه دهد كه به اختصار بـه شـكل               4كنيم دولت     باشد فرض مي  
  : دهيم زير نشان مي

  
  

حداقل مقدار نقدي مورد نياز براي اين كه افراد به حداقل مطلوبيت خود برسند، بـراي                
. باشـد   واحـد پـولي مـي   250و  260 و  320 و 340 بـه پـايين       سبد فوق به ترتيب از بـاال       4

abشود    همانطور كه مالحظه مي    mm  باشد و تحت اين شرايط پرداخـت جنـسي بـر              مي
زنند چون    هيچكدام از افراد خود را به جاي ديگري جا نمي         . پرداخت نقدي ارجحيت دارد   

در اين شرايط كه امكان معاملة كاالهـا        . فتها كاهش خواهد يا     اگر چنين شود مطلوبيت آن    
و پول پس از انتخاب سبد رفاهي در بازار وجود دارد مـا مـسئله را بـراي يـك فـرد حـل                        

 250 با حداقل مقدار نقدي مورد نيـاز         bاگر فرد   . كنيم بقية افراد نيز رفتار مشابهي دارند        مي
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 بـا حـداقل مقـدار    aي فـرد  واحد پولي براي رسيدن به حداقل مطلوبيت خود به بستة رفاه 
، )140-70= 70( واحد كاال، 70 واحد پولي حسادت ورزد و آن را انتخاب كند، 340نقدي  

 واحد پول نقـد كـسب      35فروشد و      واحد پولي مي   5/0را در بازار سياه به قيمت هر واحد         
 واحد پولي خواهـد     95 واحد نقدي موجود در سبد رفاهي خودش در كل           60كند كه با      مي
دراين مثال حداقل مقدار نقـدي      . مطلوبيت او را كاهش خواهد داد     ) 95/70(شت اما سبد    دا

  . باشد  ميb بيش از فرد نوع aالزم براي رسيدن به حداقل مطلوبيت براي فرد نوع 
)}b|Nm̂,ĝ(u,)b|m,g(u,u{max)b|Nm̂,ĝ(u aaaa

b
bb   

  

  : به اين ترتيب در مثال ارائه شده داريم
)b|,(u)b|m,g(ĝln)b|Nm̂,ĝ(um̂//)b|N,(u aabbbb 60140562111070   

  
ط مورد بررسي برقرار شد و ساير شروط نيز به همين ترتيـب اثبـات               به اين ترتيب شر   

اگر به هر دليلي افراد خود را به جاي هم جا بزننـد و بـستة حمـايتي ديگـري را                     . شوند  مي
انتخاب نمايند برنامه شامل پرداخت جنسي ديگر برنامه حداقل كنندة هزينـه نخواهـد بـود                

اگـر  . هد شد و برنامة نقدي بهينه خواهد بـود        هاي برنامة خودگزيني تأمين نخوا      چون شرط 
شود كه خـودگزيني انجـام نخواهـد گرفـت و             شرايط برنامه به گونة زير باشد مالحظه مي       

  . برنامة يارانة نقدي بهتر خواهد بود
 واحـد پـولي   25/0 واحد پولي و قيمت اجنـاس در بـازار سـياه             5/0اگر قيمت اجناس    

 را برگزيند مطلوبيتش افزايش خواهد يافت و بـا          bي فرد    اگر بستة حمايت   aباشد، آنگاه فرد    
آورد كـه مطلـوبيتش       را به دست مي   ) 200و40(يابيم كه او سبد       محاسبات مشابه قبل در مي    

  . را افزايش خواهد داد
)}a|Nm̂,ĝ(w,)a|m,g(w,umax{)a|m,g(W bbb

a
aa b
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 بهينه  شود، بنابراين برنامة جنسي     كنيم كه شرط برنامة خودگزيني تأمين نمي        مالحظه مي 
 بـراي رسـيدن بـه       bبايد توجه داشت كه حداقل مقدار نقدي الزم براي فـرد            . نخواهد بود 

يعنـي رابطـة    .  خواهـد بـود    aحداقل مطلوبيتش بيش از حداقل مقدار نقدي الزم براي فرد           
ab mm       اگـر در بـستة حمـايتي كاالهـاي غيـر قابـل             . كند   برقرار بوده و قضيه صدق مي

 مجدد، مانند خدمات پزشكي، بهداشت و آموزش قرار گيرد خود گزيني به احتمـال               فروش
  . تري صورت خواهد گرفت بيش

توانايي دولت براي استفاده از كاال و خود گزيني در يك نظام رفـاهي بـا انجـام مبادلـه         
تواند   ميالبته هزينة برنامة رفاهي اغلب      . رود  ميان دريافت كنندگان در بازار سياه از بين نمي        

هايي كه قيمـت      هاي معامله در بازار سياه كاهش يابد، شايد با فعاليت           با از بين رفتن فرصت    
  . تر از قيمت جنس قرار دهد، اين امر محقق گردد بازار سياه را كم
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B كنند چون به  ي ميخود را درست معرف ابند و افراد گروهي ي دست ميت باالتريمطلوبaوه  افراد گر-2 شكل
 .دها سب چون به نظرآن كنند ي ميز خود را درست معرفين A .ش از اندازه كاال دارديب

  
واضح اسـت كـه در دنيـاي        . اي بيان شد    در اين مدل مسئله به صورت بسيار ساده شده        

هـا    تـوان بـه همـة آن        واقعي نكات بسياري وجود دارند كه در فضاي محدود كنـوني نمـي            
اي فاقد منطـق      نكته كه حتي در شرايط ساده سازي شده برنامه        اما نشان دادن اين     . پرداخت

بـراي  . گـويي نخواهـد داشـت       تر قطعاً توانايي پاسـخ      اقتصادي الزم است در شرايط پيچيده     
درك مسائلي كه در پشت اين قضيه وجود دارند ما فقط توجـه خـود را معطـوف افـرادي                    

ها، حـداقل مطلوبيـت افـراد را          قيمت اگر   1.اند  كنيم كه درآمد نقدي خود را گزارش داده         مي
 نمايش داده   2هاي نهايي جانشيني منجر به موقعيتي شبيه آن چه در شكل              معين كنند و نرخ   

                                                           
آن چه در پس اين قضيه قرار دارد اين است كه سطوح حداقل درآمد به ارتباط ميان بسياري از مسائل از جمله قيمت                       ـ  1

كاال در بازار خريد، نرخ نهايي جانشني ميان كاال و پول نقد براي انواع دريافت كنندگان، ارتباط ميـان حـداقل مطلوبيـت                       
ها همه و همه در تعيين ارتباط ميان حـداقل سـطوح نقـدي الزم بـراي حـداقل                     اين. منحني هاي بي تفاوتي، بستگي دارد     

  . سطوح مطلوبيت نقش مهمي را ايفا مي كنند

)m,g( bb

bm

am

)m,g( cc
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باشـد از   اي كارا مـي  توان به روشي كه از لحاظ هزينه        را مي  bو   aشده است شود، افراد نوع    
هـا را     ايي كه فقـط آن    ه   به آن  aاين كار با اختصاص سبد مصرف مرجح افراد         . هم جدا كرد  

 سبد مصرفي پيشنهاد    bبه افراد نوع    . به سطح حداقل مطلوبيتشان برساند، انجام خواهد شد       
تـر از هزينـة       شود كه از لحاظ مقدار هزينه كم        ها داده مي    شود كه تمام مقدار نقدي به آن        مي

بد مربـوط بـه      تا زماني كه با انتخاب سـ       aافراد گروه   .  است aسبد پيشنهادي به افراد گروه      
كنند، خود را به جاي افراد گـروه           كسب مي  bتري نسبت به افراد گروه        خود مطلوبيت بيش  

b   افراد گروه   .  معرفي نخواهند كردb             البتـه از   ( نيز تا زماني كه مقدار كاالي بـيش از انـدازه
 افـراد نـوع معرفـي       a وجود داشـته باشـد خـود را بـه جـاي              aدر سبد   ) bنقطه نظر افراد نوع     

دهد كه بـه شـكل سـودمندي منجـر بـه خـود                اي را نشان مي      ساختار برنامه  2شكل  . كنند  نمي
يـابي بـه حـداقل مطلوبيـت الزم      شود، در اين جا سطح نقدي مورد نياز براي دسـت    گزيني مي 

  . است bبيش از سطح نقدي مورد نياز افراد گروه ) aافراد نوع (تر  متقاضيان مقادير جنس بيش
هاي جنسي در يـك برنامـة رفـاهي تحـت تـأثير               ين كه چگونه پرداخت   براي مشاهدة ا  

تـوان مـوارد زيـر را     يابد، مـي  متغيرهاي گوناگون قرار گرفته و بر پرداخت نقدي برتري مي       
دهند چگونه پارامترهاي مختلـف در بهينـه    اين موارد عالوه بر اين كه نشان مي . بيان داشت 

ان دهندة اين موضوع نيـز هـستند كـه مـسئله در             گذارند، نش   بودن يك برنامة خاص اثر مي     
تر از آن است كه به سادگي بتوان در مـورد بهينـه بـودن يـا نبـودن                     عالم واقع بسيار پيچيده   

  : هاي پرداخت نقدي اظهار نظر كرد برنامه
شود كه پرداخـت      تر مي   هاي جنسي باالتر باشد، اين احتمال بيش        هر چه قيمت پرداخت   ) 1

ة رفاهي بهينه عرضه شود، زيرا اين مسئله حداقل مقدار نقدي الزم            جنسي در يك برنام   
هاي رفـاهي جنـسي شـامل         بنابراين اگر پرداخت  . دهد   را افزايش مي   aبراي افراد گروه    

كاال و خدمات گران قيمتي باشد كه تهية آن بدون يارانه براي متقاضيان مـشكل اسـت                  
نامـة پرداخـت جنـسي بهتـر از        ، بر )هـاي كـم درآمـد       مثل خدمات جراحي براي گروه    (

تر بـراي     تواند اين خدمات را ارزان      پرداخت نقدي خواهدبود، از طرف ديگر دولت مي       
 . يابد مردم تهيه كند بدين ترتيب هم هزينة دولت و هم هزينة مردم كاهش مي
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تر از قيمت خريد دولت باشد هزينة برنامه رفاهي بـراي   هر چه قيمت بازار سياه كاال كم    ) 2
تر صورت خواهد     تر خواهد بود چرا كه فروش مجدد كاالها در بازار سياه كم             ت كم دول

البتـه  . تري بر دولت به هدف خود دست خواهد يافـت           هاي كم   گرفت و برنامه با هزينه    
دهد و به برتـري       هاي برنامه را تحت تأثير قرار مي        تغييرات قيمت بازار سياه فقط هزينه     
 . سازد اي وارد نمي هبرنامه شامل پرداخت جنسي خدش

يابـد، حـداقل مقـدار نقـدي الزم بـراي             زماني كه حداقل مطلوبيت يك گروه افـزايش مـي         ) 3
بنابراين افزايش حداقل مطلوبيت افـراد      . يابد  رسيدن به آن حداقل مطلوبيت نيز افزايش مي       

قل بـرد و افـزايش حـدا         احتمال بهينه بودن برنامه شامل پرداخت جنسي را باال مي          aگروه  
 .  احتمال بهينه بودن برنامه شامل پرداخت نقدي را باال خواهد بردbمطلوبيت گروه 

كند،  ها تغيير مي زماني كه مقدار نقدي گزارش نشده برخي از دريافت كنندگان با نوع آن  ) 4
هايي كه در آن برنامة بهينه شامل كاال باشـد افـزايش              در چنين مواردي احتمال وضعيت    

 aتر از افراد نوع  بيشbاگر عدم گزارش صحيح دارايي افراد ميان افراد نوع مثالً . يابد مي
باشد و اين مسئله به نوع افراد بستگي داشته باشد، پرداخت جنسي بر پرداخـت نقـدي           

پـردازيم   ما در اين جا به توضيح اين مورد و چگونگي ايـن مـسئله نمـي             . (مرجح است 
عيت وجود داشته باشد، پرداخت جنسي بـر       خواهيم نشان دهيم كه اگر اين وض        فقط مي 
  . )هاي نقدي ارجحيت دارد پرداخت

هاي جنسي غير قابل فروش مجدد باشند، بازار سياه هـم موجـود نخواهـد                 اگر پرداخت ) 5
بـراي مثـال    (تري صـورت خواهـد گرفـت،          بود و بدين ترتيب خودگزيني با هزينة كم       

 ). موزش و مسكن باشندهاي حمايتي شامل خدمات پزشكي، آ چنانچه بسته

اند و مقـدار   در اين جا ممكن است دولت براي افرادي كه اطالعات نادرستي ارائه كرده  
در ايـن صـورت ممكـن اسـت روش          . نقدي گزارش نـشده دارنـد جرايمـي اعمـال كنـد           

خودگزيني منجر به افشاي اين دسته از افراد شود و بنابراين براي فرار از جرايم مبادرت به                 
با اين حال اين نظريه حتي زماني كه دولت خود را مقيد به ارائـة دو                .  متفاوت كنند  انتخابي
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ها با استفاده     بستة رفاهي كند كه فقط براي دريافت كنندگاني در نظر گرفته شده كه نوع آن              
بـه  . اند، باز هم نتيجـه بـا ارزش اسـت    از هم متمايز شده) 1مثالً آزمون وسع (از يك آزمون    
براي اين كه افـراد بـا انتخـاب سـبد مربـوط بـه خـود،                 ( سبد   4گر انتخاب   عبارت ديگر، ا  

اين خطر را ايجاد كند كه افراد داراي درآمد گزارش نشده،           ) هاي خود را افشاء كنند      ويژگي
خود را افشاء نكنند، براي اجتناب از اين وضعيت حتي اگر دو سبد ارائـه شـوند تـا بـدين                     

اسايي كنيم اين روش باز هم بر پرداخت نقدي ارجحيـت   را شنb و aوسيله فقط افراد نوع  
انتخاب يك بستة رفاهي خاص افشاء كنندة اين        . دهد  هاي دولت را كاهش مي      دارد و هزينه  

بنـابراين حتـي اگـر نخـواهيم افـراد          . مسئله نيست كه فرد مقدار نقدي گزارش نشده ندارد        
وش، روش نـسبت بـه روش       داراي درآمد گزارش نشده را شناسايي كنـيم بـاز هـم ايـن ر              

چون در روش پرداخت نقدي به     . كند  تري متوجه منابع عمومي مي      پرداخت نقدي هزينة كم   
بـه  . شـود   دليل فقدان عامل متمايز كنندة ديگر، به همة متقاضيان مبلغ يكساني پرداخت مـي             

هـاي جنـسي در مقايـسه بـا روش            اين ترتيب در شـرايط توصـيف شـده، روش پرداخـت           
كند و از اين لحـاظ بـر روش           تري را متوجه منابع عمومي مي       نقدي هزينة كم  هاي    پرداخت

هاي شامل پرداخت جنـسي توانـايي كـشف ترجيحـات غيـر قابـل                 برنامه. دوم مزيت دارد  
ملتـزر و   . هاي يارانة نقـدي چنـين توانـايي را ندارنـد            مشاهده را دارند، در حالي كه برنامه      

هـاي رفـاهي بـر مبنـاي يارانـة نقـدي نـسبت بـه                  امـه اند كه برن    نشان داده ) 1984(ريچارد  
دهنـد و در ضـمن تعـداد دريافـت            هاي كـار را كـاهش مـي         هاي يارانة جنسي انگيزه     برنامه

توان چنين پيشنهاد كـرد كـه بـراي كـاهش             بنابراين مي . كنندگان را نيز افزايش خواهند داد     
ون وسع يا آزمون تقريب وسع      مثالً آزم (هاي پرداخت يارانه پس از يك آزمون          هزينة برنامه 

هـاي    براي انجام خـودگزيني و طراحـي برنامـه        ) گيري به روش جغرافيايي     و يا حتي هدف   
ترين هزينه براي دولت، به شيوة يادشده سبدهايي متناسب با ترجيحـات              پرداخت يارانه با كم   

تواننـد    هـا مـي    اين سـبد  . ها طراحي و ارائه شوند      هاي متفاوتي از واجدين دريافت يارانه       گروه
                                                           
1- Means test 
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هـاي    هاي نقدي و جنسي باشند تا عالوه بر خودگزيني و كاهش هزينـه              شامل هر دو پرداخت   
هـا از     ها به صـورت هدفمنـدتري صـورت گيرنـد و ضـمناً واجـدين كمـك                  دولت، پرداخت 

هـاي    شود كه در اين سبدها، كاال برگ        بنابراين پيشنهاد مي  . هاي رفاهي بهره مند گردند      حداقل
 . مات پزشكي، آموزش، مسكن عمومي، و نيز حمل و نقل عمومي ارائه گردندغذايي، خد

  
  بندي و نتيجه جمع

هـا در هنگـام       روش بهينة پرداخـت يارانـه     : در اين مقاله به دنبال پاسخ اين سئواالت بوديم        
توان به طور قطع اعالم كـرد         فقدان بانك اطالعاتي جامع و قابل اتكاء چگونه است؟ آيا مي          

  ت نقدي كاراتر از پرداخت جنسي است يا خير؟ كه پرداخ
مالحظه كرديم كه حتي در صورت وجود اطالعات برابر بين دولت و مـردم، بـه دليـل                  

ها كه بر رفاه      هاي خانوار   امكان ناپذيري برابري اطالعات بين دولت و مردم در همة ويژگي          
توانـد رفـاه      خـدمات مـي   هـا بـه صـورت كـاال و            گذارند، پرداخت يارانه    ها تأثير مي    خانوار

در حـالي كـه در شـرايط        . پذير كند   هاي نقدي امكان    اجتماعي باالتري را نسبت به پرداخت     
واقعي به دليل نـابرابري اطالعـاتي و وجـود نااطمينـاني، دولـت قـادر بـه شناسـايي همـة                      

توانـد    هـاي نقـدي مـي       ها نيست و به همين دليل پرداخـت         هاي مؤثر بر رفاه خانوار      ويژگي
تـري، همچـون ترغيـب        هاي اجتماعي بيش    تر به عدم تعادل     هاي اجرايي باال    وه بر هزينه  عال

در وضعيت واقعي نابرابري اطالعاتي بين دولت و مردم، دولت          . بازار مواد مخدر، دامن زند    
شود و همواره افراد با تغيير رفتار خـود           هيچ گاه از درآمدهاي افراد به طور كامل مطلع نمي         

.  از پرداخت ماليات اجتناب ورزند و خود را مشمول پرداخـت يارانـه كننـد               سعي دارند كه  
پرداخت پول نقد در چنين شرايطي كارساز نيست و همواره انگيزة ارائة اطالعات نادرست              

هاي كـار و تـالش را نيـز           كند، ضمن اين كه انگيزه      و تغيير رفتار توسط افراد را ترغيب مي       
در اين  . د واجد شرايط دريافت يارانه را افزايش خواهد داد        دهد و افرا    براي افراد كاهش مي   

. شود  تر مي   شرايط امكان بروز خطاي نوع اول و نوع دوم در شناسايي واجدين شرايط بيش             
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به دليل اين كه دولت توانايي شناسايي خانوارهاي واجد شرايط را ندارد خطـاي نـوع اول                 
يط در نظر گرفتـه نـشوند و كـاهش          گيرد و خانوارهايي ممكن است واجد شرا        صورت مي 

هـا باعـث      ها به دليل تورم و افزايش قميت كاالها بـه دليـل حـذف يارانـه                 قدرت خريد آن  
از سوي ديگر بـه دليـل فقـدان         . ها با مشكالت جدي دست به گريبان شوند         شود كه آن    مي

تند بانك اطالعاتي جامع و قابل اتكاء افراد ديگري كـه واجـد شـرايط دريافـت مزايـا نيـس                  
توانند خود را جزو مشمولين دريافت يارانه قرار دهند كه در اين صورت منابع عمـومي                  مي

روش . هاي اقتصادي ـ اجتماعي كشور شوند به هدر خواهد رفت كه بايد صرف زيرساخت
هاي جنسي و نقدي به       پيشنهادي جايگزين در شرايط نابرابري اطالعاتي تلفيقي از پرداخت        

 از جمله موارد پرداخت جنسي، غـذا، خـدمات پزشـكي، آمـوزش،           .شيوة خودگزيني است  
پرداخت نقـدي فقـط تحـت شـرايطي بهينـه           . مسكن عمومي، و حمل و نقل عمومي است       

از جملة آن شرايط ايـن اسـت        . پذير است   است كه تحقق آن شرايط تقريباً به سختي امكان        
اطمينان حاصل كنـد كـه      كه ترجيحات افراد بايد توسط دولت قابل مشاهده باشد تا دولت            

در حالي كه در كشور ما اين مسئله اگـر          . شوند  هاي پرداختي به طور بهينه مصرف مي        يارانه
در كشوري كه بيش از سه ميليون معتاد در . غير ممكن نباشد بسيار مشكل و پر هزينه است       

در چنـين  . گيـرد  هـا بـه درسـتي صـورت نمـي      آن وجود دارد، مديريت مصرف در خانواده   
تواند موجب رشد تقاضا و مصرف مواد مخدر          ها به شيوة نقدي مي      ايطي پرداخت يارانه  شر

از طرف ديگـر بـا گـران شـدن كاالهـاي اساسـي و               . و كاالهاي غير ضروري وارداتي شود     
اگر كاالها . خدمات بهداشتي و مسكن كشور با مسائل و مشكالت جدي مواجه خواهد شد 

هاي   ها و ايجاد تورم قيمت      كه با حذف يارانه   (گراني باشد   و مايحتاج افراد نيازمند كاالهاي      
پرداخت نقدي بهينه نخواهد بـود و شـرط بهينگـي را            ) كاالها به يك باره باال خواهد رفت      

تـر خواهـد      فراهم نخواهد ساخت و پرداخت جنسي و كااليي به شيوة خود گزيني مناسب            
 دارد كه تحقق آن شـرايط تقريبـاً         يارانة نقدي تحت شرايطي بر يارانة جنسي ارجحيت       . بود

  . پذير نيست امكان
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  هاي سياستي توصيه
در عالم واقع دولت هيچگاه توانايي مـشاهدة ترجيحـات افـراد و درآمـدهاي گـزارش                  .1

توانـد مطمـئن شـود كـه افـراد       ها را ندارد اما با ارائة بستة حمايتي، دولت مـي   نشدة آن 
مثل غذا، بهداشت، آموزش، و حمـل       (نظر  هاي كاالهاي اساسي مورد       نيازمند به حداقل  

اي   از طرف ديگر در كشورهاي درحال توسعه      . دسترسي خواهند داشت  ) و نقل عمومي  
هاي مالياتي مناسب دولت هيچگـاه توانـايي مـشاهده در             مانند ايران به دليل فقدان نظام     

زينـي را   هاي رفاهي كه امكان خود گ       تحت چنين شرايطي ارائة بسته    . آمد افراد را ندارد   
هـا بـه صـورت نقـدي در       به افراد واجد شرايط دريافت يارانه بدهد بيش از ارائة يارانه          

 . هاي دولت مؤثر هستند كاهش هزينه

هاي نقدي و جنسي كه متقاضيان از ميـان           هاي حمايتي شامل هر دو پرداخت       ارائة بسته  .2
ن مزيت را دارد كـه  زنند، اي ها بر اساس شرايط مالي و نياز خود دست به انتخاب مي  آن

ها  كند و هزينه هاي نقدي يكسان به همه در برنامة يارانة نقدي جلوگيري مي   از پرداخت 
دهـد، عـالوه بـر آن خطـاي ورود افـرادي كـه                را در مقياس وسيع كشوري كاهش مي      

 . دهد استحقاق دريافت مزايا را ندارند نيز كاهش مي

هاي پرداختـي دولـت        ساخت كه يارانه   هاي حمايتي دولت را مطمئن خواهد       ارائة بسته  .3
هـا و     در جهت ارتقاء سالمت، بهبود تغذيه، جلوگيري از سوء تغذيه و شـيوع بيمـاري              

ارتقاء آموزش جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و جمعيت سالم تحـصيل كـرده               
بهره وري را ارتقاء خواهد داد و از اين رو ثروت نفت كه يك ثروت بين نسلي اسـت                   

جهت مصرف كاالهاي غير ضروري و وارداتي مورد استفاده قرار نخواهد گرفـت و              در  
 . خطاهاي پرداخت يارانه تا حدود زيادي كاهش خواهد يافت

كمك به شكل خدمات غير قابل انتقال مثـل خـدمات درمـاني و آموزشـي نـسبت بـه                     .4
ف در  تـري دارد احتمـال انحـرا        هـاي گـسترده     پرداخت مستقيم پول كه نياز به بررسـي       

  . دهد تخصيص منابع را كاهش مي



  ...ها هاي نيازمند در طرح هدفمند كردن يارانه شناسايي خانوار 
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هـا تعيـين واجـدين شـرايط برحـسب            هـاي درسـت پرداخـت يارانـه         يكي از سياست   .5
هـاي   به عنوان مثال شناسايي افـرادي كـه داراي بيمـاري   . ها است هاي خاص آن  ويژگي

هاي خاص هستند با حداقل هزينه صورت گيرد و پرداخت            جسمي و روحي و ناتواني    
افراد دانشجو يا در حال تحـصيل       . پذير كند   را به احتمال خيلي باال امكان     هدفمند يارانه   

نيز به دليل تحصيل از انجام كار ناتوان هستند و لذا در دوران تحـصيل در گـروه فقـرا                    
ها و باز پس گـرفتن آن در هنگـام يـافتن             گيرند لذا پرداخت يارانة موقتي به آن        قرار مي 

ها است بلكه باعـث ارتقـاء كيفيـت و     رداخت يارانهگيري در پ  شغل نه تنها نوعي هدف    
افراد نيازمند بيمـار و     . كميت نظام آموزش و تحقيق و نيروي انساني كشور خواهد شد          

هـاي سـنگيني      فاقد پوشش بيمه اي، بيماران صعب العالج و بيماران خـاص بـا هزينـه              
لي اسـت كـه     ايـن در حـا    . دارنـد   هاي اندكي دريافت مي     مواجه هستند و يارانه و كمك     

شود كه به دليل عدم   هاي دارو و بهداشت و درمان مي        ساالنه مبالغ هنگفتي صرف يارانه    
بندي و نظام ارجاع و پزشك خانواده ايـن مبـالغ هنگفـت بـه طـور                   وجود نظام سهميه  

هاي حمايتي حاوي  شود و در نهايت پيشنهاد بسته اسراف آميز و غير كارايي مصرف مي      
اي يكـي از      و آموزشي و مسكن به شيوة خود گزينـي و سـهميه           غذا، خدمات بهداشتي    

  . شود ها ارزيابي مي هاي بهينة پرداخت يارانه راه
ها بدون وجود يك نظام تأمين اجتماعي كارا و گسترده و وجود تور ايمني                حذف يارانه  .6

توانـد عـوارض گـسترده و         اجتماعي كه بيكاران و فقرا را به خوبي پوشـش دهـد مـي             
چنانچه بدون توجه بـه مـشكالتي نظيـر         . هاي اجتماعي را در پي داشته باشد       نارضايتي

ها حذف شوند و نظام تأمين اجتماعي از كارايي الزم براي مقابلـه         بيكاري و تورم يارانه   
با مشكالت موجود برخوردار نباشد خطرات بزرگي اقشار كم درآمد را تهديد خواهـد              

 قرار است اصالح شود بسيار سنگين است و به          هايي كه   از آن جا كه حجم يارانه     . نمود
هاي نهان و ضمني اسـت، لـذا       ها به صورت يارانه     طور خاص بخش قابل توجهي از آن      

اي در جامعه به وجـود خواهـد آورد و افـراد              ها آثار و تبعات رفاهي گسترده       حذف آن 



  43 شماره ،يازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
206 

 داده  نيازمندي كه به دليل نابرابري اطالعاتي واجـد شـرايط دريافـت يارانـه تـشخيص               
هاي كمرشكني خواهند شـد و از طـرف           ها متحمل هزينه    شوند پس از حذف يارانه      نمي

اي از افراد با ارائة اطالعات نادرست مشمول پرداخت خواهند شد كـه مبـالغ    ديگر عده 
ايـن مـسئله    . بسياري از اين طريق به سمت افراد غير واجد شرايط منحرف خواهد شد            

اي از اين طريـق ايجـاد خواهـد         هد داد و فساد گسترده    هاي دولت را افزايش خوا      هزينه
 . هاي اجتماعي را افزايش خواهد داد شد و خطر وقوع نا آرامي

در فصل چهارم كتاب جهاني سازي و مـسائل آن پـس از اشـاره بـه      ) 2002(استيگليتز   .7
خطر به هم ريختگي اجتماعي     : غم انگيزترين اشتباهات  «تجربة اندونزي از آن به عنوان       

هـاي سـوخت و مـواد         كند فرداي همان روز كه يارانـه        كند و بيان مي     ياد مي »  سياسي و
هـاي صـندوق بـين المللـي      او سياست. ها در گرفت غذايي براي فقرا قطع شد، شورش   

پول و اجماع واشنگتني را موجب سوء تغذية كودكان و ايجـاد تـورم و سـلب اعتمـاد                   
هـاي مـواد       از شورش در اندونزي يارانـه      كند و اين كه پس      مردم از سياست گذاران مي    

هـا را   توانستند يارانه اگر مي: پرسند غذايي و سوخت به حالت اول برگشتند اما مردم مي 
اي كه دچار گسستگي شده ديگر متحـد و     پرداخت كنند چرا آن را قطع كردند و جامعه        

  . يكپارچه نخواهد شد
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