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چکیده
عدم کارآیی و ناعادالنه بودن نظام پرداخت یارانهها در کشور در طی سالهای متمادی ،موجب گردید دولت از
سال  ،1331قانون هدفمندسازی یارانهها را عملیاتی نماید ،که در طی آن سهم خانوارهای فقیر از یارانه دولت
افزایش یابد .مطالعه حاضر با استفاده از دادههای در سطح خرد خانوار در دوره  1334تا  1313و تکنیک
رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط از طریق روش  FGLSبه بررسی اثر هدفمندی یارانهها بر ترکیب مصرفی
خانوار پرداخته است .نتایج مطالعه نشان میدهد که در طول دوره مطالعه ،سهم مخارج ضروریتر در سبد
مصرفی خانوارها افزایش ،و بنابراین براساس تئوری انگل ،رفاه خانوارها کاهش یافته ،همچنین متغیر مجازی
یارانه و متغیر یارانه ماهانه دریافتی در میان همه گروههای کاالیی ،بیشترین اثرگذاری را بر روی سهم گروه
خوراک و غذای خانوارها از کل مخارج آنان داشته ،و یکی از دالیل کاهش رفاه خانوارها ،افزایش بیشتر
قیمتهای نسبی نسبت به افزایش درآمد ناشی از یارانهها بوده ،از آنجا که بر اساس مطالعه حاضر ،در بین
تمامی عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص بودجه میان گروههای کاالیی ،عامل درآمد
دائمی بیشترین اثرگذاری را داشته ،لذا هدف اصلی سیاستگذار می باید به جای افزایش اسمی یارانه نقدی از
طریق سیاستهای تورمزا ،بر روی افزایش سطح واقعی درآمد دائمی خانوارها معطوف گردد.
واژگان کلیدي :رفتار مصرفی خانوار ،نظریه انگل ،سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط ،حداقل مربعات
تعمیم یافته عملی
طبقه بندي D11, D12, D04 :JEL

 .1دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی
 .2استادیار اقتصاد دانشگاه رازی
 .3کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه رازی(نویسنده مسئول)
 .4دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی
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 .9مقدمه
در طراحی برنامههای توسعه کشورها ،از آنجا که بهبود در وضعیت معیشتی همه اقشار جامعه به
صورت عام و اقشار کم درآمد به طور خاص ،یکی از اولویتهای اساسی دولتها است ،بنابراین اتخاذ
یک مکانیزم حمایتی مناسب ،همواره مدنظر دولتها قرار داشته است .با توجه به این امر که در کشور
ما ،دولتها ،دولتهای نفتی بودهاند ،لذا همواره مبالغ بسیار قابل توجهی از منابع عمومی به سادهترین
و در عین حال پرهزینهترین شیوه حمایتی ممکن ،در قالب یارانههای غیر مستقیم پرداخت گردیده
است .با توجه به نواقص بسیار زیاد این شیوه پرداخت یارانه ،از قبیل ناعادالنه بودن ،تحریف بازار و
ناکارآیی ،فشار فزاینده بر بودجه عمومی دولت و در نتیجه ،تحمیل تورم به اقتصاد داخلی ،این مقاله
درجهت واکاوی این موضوع مهم تدوین شده است.
یکی از سیاستهای کالن اصالح ساختار اقتصادی کشور که از آذر  1331به اجرا درآمد ،قانون
هدفمندسازی یارانهها بوده است .پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و افزایش قیمت بسیاری
از گروههای کاالیی مصرفی خانوارها ،دولت جهت جبران رفاه از دست رفته مردم و حتی بهبود وضعیت
معیشتی آنان ،تصمیم به پرداخت یارانه نقدی یکسان به همه اقشار جامعه نمود.
مطالعه حاضر این هدف را دنبال مینماید که با تفکیک گروههای کاالیی مصرفی خانوارها به
هشت بخش عمده و بررسی تغییرات رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص منابع بودجهایشان بین
این گروهها ،به مالکی درباره اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بر وضعیت معیشتی خانوارها
دست پیدا کند .الزم به تذکر است که یکی از ابزارها و مالکهای اصلی در این قضاوت ،کیفیت سنجی
کاالهای مصرفی خانوارها از لحاظ کشش درآمدی تقاضا ،پس از اجرای این قانون است.
 .9-9تعريف هدفمندسازي يارانه
در حیطه سیاستهای فقرزدایی ،بهترین راه حلی که اغلب مورد بحث و بررسی قرار میگیرد ،شناسایی
اقشار فقیر جامعه و سپس هدایت منافع حاصله از برنامه هدفمندسازی به سمت این قشر میباشد .بر
این اساس ،هدفمندی به تعیین کسانی که واجد شرایط دریافت برنامهها یا کمکهای اجتماعی1
هستند یا نیستند ،اطالق میگردد .هدفمندی بر این ایده استوار است که بعضی از گروهها باید برای
دریافت برنامههای اجتماعی از سایر گروهها جدا شوند .مبحث هدفمندی ،بحث قدیمی است که مورد
توافق اقتصاددانان و سیاستمداران کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد .منتقدان
هدفمندی اصوالً بر هزینهبر بودن شناسایی خانوارهای فقیر و اثرات آن بر انگیزههایی که ممکن است
در برنامههایی که برای هدفمندی از آزمون درآمدی استفاده میکنند ،تأکید دارند .در نقطه مقابل،
1. Social Programs
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برای جلوگیری از افزایش هزینههای دولت و از سوی دیگر ،حمایت از خانوارهای بیبضاعت ،هدفمندی
یارانهها را توجیه میکنند (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.)11 :1334 ،
هدفمندی در حوزه سیاستهای تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر ،به معنای کاهش
سهم طبقات باالی درآمدی و افزایش سهم طبقات پایین درآمدی از حمایتها میباشد .در چنین
شرایطی ،عالوه بر حصول اطمینان نسبی از تحت پوشش قرار گرفتن اقشار آسیبپذیر ،توزیع درآمد
نیز بهبود مییابد.
.9-1اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در ايران
با اجرای مرحله اول از قانون هدفمند کردن یارانهها ،افزایش قابل مالحظهای در قیمت حاملهای
انرژی رخ داد و دولت خود را متعهد به پرداخت یارانههای نقدی دانست که بیش از درآمدهای حاصل
از اجرای این قانون بود .متعاقب اجرای این قانون و تشدید تحریمهای اقتصادی ،نرخ ارز آزاد ،نوسانات
بیسابقهای را تجربه کرد و به شدت افزایش یافت .با توجه به اینکه در قانون هدفمند کردن یارانهها،
قیمتهای دالری مبنای تعیین قیمتهای داخلی حاملهای انرژی بود ،مجدداً بر شکاف قیمتهای
داخلی و خارجی ،طی زمان افزوده شد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)1 :1313 ،
بنابراین مهمترین نکتهای که از همان ابتدای اجرای این قانون ،موضوع هدفمند کردن یارانهها را
به چالش کشید ،مساله کسری منابع و مصارف اجرای این سیاست ،علیرغم الزام قانون بوده است؛ به
نحوی که عالوه بر ایجاد انحراف در مسیر اصلی ،دولت را در تأمین کسری به وجود آمده با مشکل
مواجه کرد ،که اثرات تورمی تأمین کسری پدید آمده ،سبب شد که بهبود در وضعیت توزیعی خانوارها
که از اهداف اصلی این قانون بود ،با چالش جدی مواجه گردد.
در دو سال اول اجرای قانون هدفمندسازی به رغم عدم تکافوی منابع هدفمندی از محل افزایش
قیمت حاملهای انرژی ،با وفور عواید نفتی ،ظاهراً مشکلی در تأمین منابع اجرای قانون وجود نداشت،
امّا از سال  1311به بعد با تشدید تحریمهای بینالمللی و کاهش محسوس عواید نفتی ،تأمین
نقدینگی مورد نیاز اجرای قانون با مشکل مواجه شد .طی دو سال  1311و  ،1312حداقل  411هزار
میلیارد ریال در سال ،صرف پرداخت نقدی به خانوارها شده است .محل تأمین این منابع ،منابع
شرکتهای تولیدی و عرضهکننده انرژی (به طور متوسط  44درصد) و بودجه عمومی دولت (به طور
متوسط  22درصد) بوده است .صرفنظر از قانونی نبودن بخش عمده تأمین این منابع ،برداشت از
منابع شرکتها و بودجه عمومی دولت ،مشکالت اساسی را برای آنها ایجاد کرد .شرکتهای تأمین
کننده منابع اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها ،مجبور بودهاند ،مبالغ مورد نیاز سازمان هدفمندی
را به این سازمان پرداخت کنند ،در حالی که اصوالً منابعی برای تخصیص به آن ،وجود نداشته است.
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در نتیجه ،این شرکتها با کسریهای فزاینده (کسریهای پنهان) مواجه شدهاند که پیامد آن اخالل
در امور جاری شرکتها ،توقف در فعالیتهای توسعهای ،عدم سرمایهگذاریهای جدید ،عدم پرداخت
مطالبات پیمانکاران و  . . .بوده است.
در طرف دیگر ،دولت ،هم با کاهش عواید نفتی و هم ،با بار مالی فزاینده ناشی از پرداخت یارانه
به خانوارها ،مواجه شد .نتیجه این فشار مضاعف ،کاهش شدید اعتبارات طرحهای عمرانی کشور بوده
است؛ به طوری که عملکرد تملک داراییهای سرمایهای در سال  1311برابر با  134هزار میلیارد ریال
( 33درصد رقم مصوب) و در سال  ،1312برابر با  213هزار میلیارد ریال بوده است (همان.)2-3 :
اتفاقی که در مورد ترکیب یارانه پرداختی افتاده ،نیز بسیار آسیب زا است .نگاهی به سهم بخشهای
مختلف اقتصادی نشان میدهد که طی سالهای  1341-34میزان یارانه انرژی پرداختی به بخش
خانگی تنها  23تا  23درصد از کل یارانه بوده ،امّا حتی بر اساس قانون بودجه سال ( 1311و نه عملکرد
دولت) ،این سهم با توجه به پرداخت یارانه نقدی به  44درصد افزایش یافته است (جبل عاملی و
گودرزی فراهانی .)1313 ،در سال  1312دولت ماهیانه  433هزار ریال بین حدود  42/2میلیون نفر
توزیع کرده و به عبارت دیگر در این سال ،بیش از  413هزار میلیارد ریال بین خانوارها توزیع شده ،در
حالی که درآمد سازمان هدفمند کردن یارانهها از افزایش قیمت حاملهای انرژی ،آب و نان حدود
 312هزار میلیارد ریال بوده است .به عبارت دیگر ،مصارف و منابع پرداخت یارانه نقدی در سال ،1312
حدود  113هزار میلیارد ریال کسری داشته ،که از محل منابع بودجه عمومی تأمین شده ،در حالی که
به موجب ماده ( )4قانون هدفمندسازی یارانهها ،قرار بوده است تا حداکثر  31درصد از خالص
درآمدهای حاصل ،صرف پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی به خانوار شود (مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی.)2-3 :1313 ،
مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از  21فروردین  1313و با ثبتنام از متقاضیان
دریافت یارانه آغاز شد .در نهایت ،بالغ بر  11/2درصد از مردم تمایل خود را برای دریافت یارانه مرحله
دوم از طریق وبگاه رسمی ،اعالم کردند .با تصویب نرخهای جدید بنزین و سایر فرآوردههای نفتی
در دولت و ابالغ آنها به وزارت نفت ،عمالً مرحله سوم هدفمندسازی یارانهها نیز از خرداد  1314شروع
شده است .مهمترین تغییر ایجاد شده در گام سوم نسبت به گام قبل از آن را میتوان تک نرخی
شدن قیمت بنزین دانست .عدم تحقق کامل منابع هدفمندی در سال  ،1313وضعیت بودجه در سال
 ،1314کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه بگیر،
از جمله دالیل افزایش قیمت حاملهای انرژی در این سال است .این مرحله در شرایطی آغاز شده
که کشور در سال پنجم اجرای این قانون قرار داشته است.
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اگرچه در سال  1314میبایست اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تکمیل میشد ،امّا به هر
حال ،رویدادهای مختلف در عرصههای اقتصادی و سیاسی (همچون جهش نرخ ارز و تحریمهای
اقتصادی) و نیز عدم پای بندی به قانون و اجرای ناقص آن در فاز اول که حدود سه سال به طول
انجامید ،فرصتی برای عمل به مهلت قانونی تعیین شده جهت اجرای کامل قانون باقی نگذاشت.
 .9-3شواهدي از اقتصاد ايران
محاسبات مطالعه حاضر بیانگر آن است که از سال  1311به عنوان نخستین سال پس از اجرای
هدفمندسازی یارانهها تا سال  ،1313رشد مخارج ساالنه صورت گرفته توسط خانوارها بر روی اغلب
گروههای کاالیی -پس از کسر تورم ساالنه -یعنی رشد مصرف واقعی گروههای کاالیی توسط خانوارها،
منفی بوده است؛ به طوری که جدول ( )1نشان میدهد ،رشد مصرف حقیقی ساالنه خانوارها در
گروههای کاالیی پوشاک و کفش ،مبلمان و لوازم منزل ،بهداشت و درمان ،فرهنگ و تفریحات و کاالها
و خدمات متفرقه از سال  1311و در گروه خوراک و غذا از سال  1311همواره منفی بوده است.
جدول .9تغییرات واقعی مصرف خانوارها (درصد)
9311

9311

9310

9319

9311

9313

-4/31

3/24

1/13

-1/22

-13/13

-3/33

پوشاک و کفش

-4/14

-1/33

-2/24

-21/32

-21/34

-13/11

مسکن،آب و سوخت

-13/43

13/44

11/44

3/12

-4/11

1/31

مبلمان و لوازم منزل

خوراکی وآشامیدنی

1/33

-2/12

-2/13

-14/32

-22/44

-3/11

-1/ 31

2/41

-32/13

-4/41

-4/43

-14/34

حملونقل ارتباطات

1/43

13/24

21/12

-21/11

3/34

-3/44

فرهنگ وتفريحات

-3/41

-2/11

-2/12

-3/12

-13/21

-2/12

3/11

3/31

-1/34

-11/11

-11/4

-3/22

بهداشت ودرمان

ساير

مأخذ :محاسبات تحقیق براساس دادههای بودجه خانوار مرکز آمار ایران

با توجه به جدول ( )1میتوان گفت به دلیل باالتر بودن نرخ تورم ساالنه اغلب گروههای کاالیی
نسبت به رشد اسمی ساالنه مخارج صورت گرفته توسط خانوارها ،عالوه بر اینکه کیفیت سبد مصرفی
خانوارها پس از هدفمندسازی یارانهها با تنزل مواجه گردیده است ،حتی خانوارها درمورد ضروریترین
گروه کاالیی موجود در سبد مصرفیشان یعنی گروه خوراک و غذا ،انقباضی عمل نموده اند و بنابراین،
پرداختهای نقدی همگانی در قالب قانون هدفمندسازی یارانهها نیز قادر نبوده است تا کمک چندانی
به بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی خانوارها کند.
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سهم گروههای کاالیی از کل مخارج خانوارها که در نمودار ( )1نشان داده شده است ،کیفیت
سنجی سبد هزینهای خانوارها را نشان میدهد .براساس نمودار ( ،)1سهم مخارج خوراکی از کل
مخارج خانوار که بیانگر شاخص معتبر انگل است از  43درصد در سال  1334در یک روند کاهشی
به حدود  41درصد در سال  1333یعنی سال قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها رسیده است.
در نقطه مقابل شاهد آنیم که با کاهش سهم مخارج خوراکی خانوار از کل مخارجشان تا سال ،1333
آنها سهم بیشتری از سبد مصرفی خود را به گروه مسکن ،آب و سوخت تخصیص دادهاند؛ بهنحویکه
سهم این گروه کاالیی از کل مخارج خانوار ،از حدود  11درصد در سال  1334با افزایشی قابل توجه
به حدود  31درصد در سال  1333رسیده است که با توجه به عدم تغییرات عمده در بهای آب و
سوخت در این مدت ،میتوان افزایش سهم مخارج خانوار در این گروه کاالیی را عمدتاً متوجه افزایش
سهم مسکن از مخارج کل خانوارها دانست .نکته حائز اهمیت در مطالعه حاضر ،این است که در آن،
برای بررسی مخارج خانوار ،از دادهها و اطالعات  12جزء بخش هزینه بودجه خانوار مرکز آمار استفاده
شده و مخارج مسکن ،آب و سوخت خانوار نیز ،ذیل این بخش (جزء چهارم) قرار میگیرد که مخارج
مسکن خانوار دربردارنده اطالعات مربوط به مخارج اجارهبهای محل سکونت خانوار (نه سرمایهگذاری
در بخش مسکن و ساختمان) است و بنابراین ،سرمایهگذاری خانوار و خریدوفروش در بخش مسکن
ذیل مخارج مسکن خانوار قرار نمیگیرد و بهصورت جداگانه در جزء چهاردهم بخش هزینهها (بخش
سرمایهگذاری خانوار) مورد بررسی قرار میگیرد ،لذا میتوان گفت ازآنجاییکه مسکن برای خانوارها
کاالیی ضروری قلمداد میشود ،افزایش سهم مخارج مسکن طی دوره  1334تا  ،1333نشاندهنده
آن است که خانوارها سهم بیشتری از مخارج خود را به اجارهبهای محل سکونت خود اختصاص دادهاند
که میتواند ناشی از افزایش اجاره بهای مسکن در این دوره باشد و یا به علت بهبود نسبی وضعیت
معاش خانوارها و سکنی گزیدن در خانههایی با اجارهبهای باالتر باشد ،اما با توجه به این نکته که
کاهش سهم خوراک از سبد مصرفی خانوار طی این دوره قابلتوجه بوده و خوراک خانوار نسبت به
مسکن ،کاالی ضروریتری محسوب میشود و دارای کشش درآمدی پایینتری نسبت به آن بوده ،در
این دوره وضعیت رفاه خانوار بهبود یافته است و خانوارها سهم گروه کاالیی خوراکی را از مخارج خود
کاستهاند تا بتوانند به خانههایی با اجارهبهای باالتری دست پیدا کنند.
نتایج بررسیها همانگونه که در نمودار ( )1مالحظه میشود ،نشاندهنده آن است که از سال
اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها یعنی سال  ،1331تا انتهای سال  ،1312همواره سهم مخارج
خوراکی خانوار از کل مخارج خانوار روندی صعودی داشته ،بهنحویکه این سهم ،از حدود 41/3
درصد در سال  ،1331به حدود  43/3درصد در انتهای سال  1312افزایش یافته ،ولی در سال 1313
به  43/4درصد کاهش یافته است.
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نمودار  .9سهم گروههاي کااليی از کل مخارج خانوار
۱۰%
۸%
۶%
۴%
۲%

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۱۳۸۷

۱۳۸۶

۱۳۸۵

۱۳۸۴

۰%

مبلمان و لوازم منزل

پوشاک و کفش

متفرقه

فرهنگ و تفریح

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۱۳۸۷

۱۳۸۶

۱۳۸۵

۱۳۸۴

مسکن ،آب و سوخت

خوراکی  ،آشامیدنی و دخانیات

حمل و نقل و ارتباطات

بهداشت و درمان

۶۰%
۵۰%
۴۰%
۳۰%
۲۰%
۱۰%
۰%

در مجموع با در نظر گرفتن سهم گروههای کاالیی از کل مخارج خانوار و افزایش قابلتوجه سهم
مخارج خوراک خانوارها از سبد هزینهای آنها و کاهش سهم مخارج کاالهای کمتر ضروری و
غیرضروری از کل مخارج خانوار ،پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها ،میتوان به این نتیجه
دستیافت که طی دوره زمانی بین سالهای  1331تا  ،1313ترکیب سبد خانوار از «اقالم کمتر
ضروری و غیرضروری» به سمت «اقالم ضروری» انتقال یافته است.
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 .1مروري بر پیشینه پژوهش
جهت بررسی تغییرات وضعیت رفاهی خانوارها پس از هدفمندی یارانهها ،مطالعات داخلی زیادی
توسط سازمانها ،اشخاص حقوقی و پژوهشگران داخلی صورت پذیرفته است .نقطه تمایز و نوآوری
مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی صورت گرفته در این زمینه ،از دو جنبه است :اوالً درحالیکه
اغلب مطالعات صورت گرفته برای بررسی وضعیت رفاهی خانوارهای کشور از شاخصهای مرسوم و
متعارف سنجش توزیع درآمد استفاده نمودهاند ،در این مطالعه ،سنجش اوضاع معیشتی خانوارها پس
از طرح هدفمندسازی یارانهها ،بهوسیله بررسی تغییرات رفتار مصرفی خانوارها صورت گرفته است که
میتواند معیاری قابل اتکا جهت کیفیت سنجی سبد مصرفی خانوارها و در نتیجه ،سنجش وضعیت
رفاهی آنان پس از طرح مذکور باشد؛ ثانیاً ،در مطالعه حاضر برخالف اغلب مطالعات داخلی که جهت
برآورد معادالت تقاضای خانوارها برای گروههای کاالیی ،صرفاً از کششهای قیمتی و درآمدی بهره
گرفتهاند ،خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوارها که نقشی تعیین کننده در تقاضای آنها برای
گروههای کاالیی دارد نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند.
 .1-9مطالعات خارجی
فرجزاده و بخشوده ( )Farajzadeh, and Bakhshoodeh, 2015با استفاده از روش تعادل عمومی
قابل محاسبه ،به تحلیل اقتصادی و محیطی اصالح مالیاتها تحت دو سناریو پرداخته اند .در سناریوی
اول ،کل سوبسید را به خانوارها تخصیص دهند ،و در سناریوی دوم ،نصف آن را به تولید کننده و
نصف آن را به مصرف کننده تخصیص داه اند .حذف یارانه و تخصیص آن به خانوارها باعث کاهش
تولید ناخالص داخلی و افزایش شاخص قیمت ها میشود.
مشیری ( )Moshiri, 2015در مطالعهای ،اثر اصالح قیمتهای انرژی را بر مصرف خانوارها در
ایران بررسی میکند و با بهره گیری از کشش تقاضای انرژی در گروههای مختلف درآمدی ،مدل دو
مرحلهای بهینهیابی مصرف کننده و همچنین دادههای بودجه خانوار در بازه زمانی  2111تا 2113
را مورد بررسی قرار میدهد .نتایج نشان میدهد که کشش تقاضای انرژی بسیار پایین بوده ،اما کشش
درآمدی نزدیک به یک است .در بین گروه های مختلف درآمدی ،عکس العمل متفاوتی وجود دارد،
طوری که خانوارهای شهری ،دارای عکسالعمل بیشتری به تغییرات قیمت هستند ،بنابراین اصالح
حاملهای انرژی ،مصرف انرژی را کاهش میدهد.
غریب نواز و واسچیک ( )Gharibnavaz, M.R and Waschik, 2015اصالح یارانههای غذا و
انرژی را مورد بررسی قرار داده اند .نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که افزایش رفاه کل خانوارها در
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اثر اجرای این سیاست ،به اندازه  43درصد است و افزایش رفاه خانوارهای فقیر بالغ بر  111درصد
است .این فرایند همچنین باعث افزایش درآمد دولت به اندازه  31درصد میشود.
کوریم ( )Korayem, 2013به بررسی برنامه یارانه مواد غذایی و کمکهای اجتماعی بر اساس
دادههای منتشر شده و دادههای میدانی مربوط به هفت استان با بیشترین نرخ فقر در مصر پرداخته
است .او با بررسی تأثیر یارانه کاالیی (شامل یارانه نان برای همه خانوارها و یارانه مواد غذایی برای
خانوارهای فقیر) در مقابل یارانههای نقدی بر وضعیت فقر در مصر ،به این نتیجه رسید که یارانه
کاالیی به یارانه نقدی ترجیح داده شده است؛ زیرا به دلیل باال بودن نرخ تورم در این کشور ،مواد
غذایی ضروری برای خانوار فقیر در یارانه کاالیی فراهم میشود ،در حالی که با پرداخت یارانه نقدی
به دلیل افزایش قیمت در بازار ،قدرت خرید کاهش مییابد .با این وجود ،اصالح سیستم توزیع یارانه
کاالیی به منظور دستیابی افراد کم درآمد به مواد غذایی ،ضروری تشخیص داده شده است.
برانلوند و نودستروم ( )Brannlund and Nodstrom, 2114با استفاده از دادههای خانوارهای
کشور سوئد ،اثرات رفاهی ناشی از تغییرات سیاستهای انرژی و محیط زیست را مورد مطالعه قرار
دادهاند .در این تحقیق ،تقاضای مصرفی برای کاالهای بیدوام با استفاده از روش  1QAIDSدر
سالهای  1133 ،1133و  1112برآورد و تغییرات رفاهی ناشی از مالیات بر دی اکسید کربن از طریق
شاخص تغییرات معادل ) (EVمحاسبه شده است .نتایج نشان میدهد که مالیات بر دی اکسید کربن،
اثرات رفاهی منطقهای متفاوتی دارد و خانوارهایی که در مناطق کم تراکمتر زندگی میکنند ،بار
مالیاتی بیشتری را متحمل میشوند.
جنسن و مانریکو ( )Jensen, and Manrique, 1998در مطالعهای ساختار تقاضا بر اساس
دادههای مخارج خانوار بر روی گروههای مختلف درآمدی (سطوح درآمدی پایین ،متوسط پایین،
متوسط باال و باال) را تشریح و با سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل تعمیم یافته خطی ،این تقاضا را برآورد
کرده اند .این مطالعه با استفاده از دادههای آماری مخارج و ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی خانوارهای
اندونزیایی برای سالهای  1132 ،1131و  1134صورت گرفته و کاالهای مورد مطالعه شامل هشت
گروه کاالیی برنج ،گوشت ،لبنیات ،ماهی ،محصوالتی مانند سویا ،ذرت ،گندم و غیره ،میوه و سایر
مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده است .نتایج نشان داد که تقاضای خانوارهای با درآمد متوسط به باال
و درآمد متوسط ،نسبت به قیمتها ،درآمد و متغیرهای جمعیتی و تقاضای خانوارهای با درآمد
متوسط به پایین ،فقط نسبت به درآمد و قیمتهای برنج و ماهی واکنش نشان میدهد.
فرند و والیج ( )Frend and Walich, 1113منافع و زیانهای افزایش قیمت انرژی را بر
خانوارهای لهستانی بررسی کرده و نشان دادهاند که در مجموع ،خانوارهای پردرآمد ،رفاه بیشتری از
1. Quadratic Almost Ideal Demand System
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دست میدهند .با فرض اینکه کشش تقاضا صفر باشد ،رفاه خانوارهای فقیر 3/1 ،درصد کاهش مییابد،
در صورتی که ثروتمندترین خانوارها با  3/2درصد کاهش مواجه هستند .برحسب نوع انرژی ،میزان
رفاه از دست رفته خانوارها در اثر افزایش قیمت برق ،بیشتر از سایر حاملها میباشد .به عالوه ،افزایش
قیمت برق در مقایسه با سایر انرژیها بیشترین تأثیر منفی بر خانوارهای فقیر را دارد و زیان از دست
رفته آن از سایر حاملهای انرژی بیشتر میباشد.
 .1-1مطالعات داخلی
بزازان و همکاران ( )1314در مقالهای با عنوان "تأثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها
به تفکیک شهر و روستا در ایران (یک رهیافت سیستمی)" ،به سنجش اثر هدفمندی یارانه انرژی
برق بر تقاضای خانوار شهری و روستایی در ایران پرداخته اند .آنها با محاسبه کشش قیمتی خودی
مارشالی و کشش مخارجی برای سالهای  1341-11و با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر
نامرتبط به این نتیجه دست یافتهاند که قدرمطلق کشش قیمتی خودی برای هر دو نوع خانوار شهری
و روستایی کمتر از واحد و کوچک است ،لذا سیاستهای قیمتی انرژی به تنهایی برای کاهش مصرف
برق ،احتماالً کارساز نبوده و ضرورت ایجاب میکند در کنار آن ،از سیاستهای مکملی چون تشویق
مردم به استفاده از وسایل کم مصرف ،افزایش فرهنگ مصرف و آگاهی عمومی استفاده شود.
احمدی و همکاران ( ،)1313در مقالهای تحت عنوان"هدفمند کردن قیمت حاملهای انرژی و
رفتار مصرفی خانوارهای شهری" ،ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران را تحت
سناریوهای قیمتی مختلف مورد بررسی قرار داده اند.آنان با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل
و اطالعات  11دهک هزینهای طی سالهای  1331الی  1312به این نتیجه دست مییابند که با
اعمال هر یک از دو سناریوی قیمتی  21و  33درصدی،ترکیب مصرفی خانوارهای شهری دستخوش
تغییر نمیگردد و اولویت مصرفی آنان قبل از قیمت به ترجیحات و نیازشان وابسته است.
جبل عاملی و گودرزی فراهانی ( ،)1313در مقاله خود با عنوان "تأثیر اصالح یارانه بر مصرف
حامل انرژی در ایران :مطالعه موردی مصرف بنزین ،نفت و گازوئیل" ،به بررسی اثر تغییر در قیمت
حاملهای انرژی همچون نفت ،بنزین و گازوییل بر مصرف آن طی دوره  1331-1311در ایران با
استفاده از روش خود رگرسیون برداری ) (VARپرداختهاند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد
که تغییرات قیمت حاملهای انرژی ،به تنهایی اثر چندانی بر مصرف این فرآوردهها نخواهد داشت.
آنها پیشنهاد میکنند که جهت کاهش مصرف این حاملها در کشور ،از به کارگیری سیاستهای
قیمتی (افزایش قیمت نفت ،بنزین و گازوییل) به عنوان تنها ابزار سیاستگذاری به شدت پرهیز شود.
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همچنین نتایج حاصل از علیت گرنجری بیانگر این موضوع بوده که یک علیت یک سویه از سمت
مصرف حاملهای انرژی به سمت قیمت آنها وجود دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس ( )1313در مطالعهای تحت عنوان "بررسی آثار پرداخت یارانه نقدی و
حذف یارانه سه دهک خانوارها ،بر تولید و توزیع درآمد نهادی" در گام اول ،آثار توزیعی هدفمندکردن
یارانهها را با درنظر گرفتن تورم بررسی ،و پس از آن ،آثار توزیعی ناشی از فعل و انفعاالت بخش
حقیقی اقتصاد را از طریق الگوسازی ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی و سپس نتایج به دست
آمده را با اهداف اولیه مقایسه نموده است .در گام بعدی ،آثار تولیدی و توزیعی حذف یارانه نقدی
پرداختی به سه دهک باالی درآمدی با استفاده از روش ضرایب فزاینده قیمت ثابت محاسبه شده و
در پایان نیز چالشهای پیش رو در حذف یارانه دهکهای مختلف بررسی شده و راهکارهایی برای
آنها ارائه گردیده است .نتایج این مطالعه نشان داده است که چه با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی
و چه با رویکرد هزینه خانوار ،پرداخت یارانه برابر ،وضع دهکهای باالی درآمدی را به میزان بیشتری
نسبت به دهکهای پایین درآمدی بهبود میبخشد .همچنین بررسی سناریوی حذف سه دهک
خانوارها و پرداخت به بخش سالمت ،نشان داده است که دولت میتواند با حذف یارانه سه دهک و
پرداخت به این بخش باعث بهبود توزیع درآمد و تولید شود.
رضایی قهرودی و باغ فلکی ( )1312طی مطالعه ای که در پژوهشکده آمار تحت عنوان "بررسی
تأثیر هدفمندکردن یارانهها بر الگوی مصرف خانوارها" صورت پذیرفته ،نشان دادهاند که در دوره مورد
بررسی ،سهم هزینههای مختلف در دهکهای باال ،کاهش و سهم انواع هزینهها در دهکهای پایین،
افزایش یافته و بنابراین فاصله طبقاتی کاهش پیدا کرده است .آنان همچنین نشان دادهاند که در دوره
 1334تا  ،1311این کاهش فاصله طبقاتی در دهکهای پایین در مورد برخی کاالها مانند غالت،
نان و گوشت قرمز در نقاط روستایی ،روغن و چربی ،آب ،انتقاالت ،کفش و پوشاک ،حمل و نقل قابل
توجه ولی در مورد برخی اقالم مانند شیر و فرآوردههای آن ،مواد دخانی ،مسکن ،میوه و خشکبار و
ارتباطات ،دارای تفاوت فاحشی نبوده است.
دادگر و نظری ( )1311در مقاله خود تحت عنوان "تحلیل رفاهی سیاستهای یارانهها در اقتصاد
ایران" ،به بررسی هدفمندسازی یارانهها و آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پرداختهاند.آنان با
استفاده از الگوی رگرسیون برداری براساس دادههای سری زمانی  1333-11به این نتیجه دست
یافتهاند که سیاست هدفمندی یارانهها به شرط وجود دولت بهینه و فراهم بودن زیرساختها باعث
کاهش نابرابری در ایران میشود؛ و کارکرد مثبت آزادسازی قیمتها و حذف یا هدفمندی یارانهها،
مشروط به وجود دولت بهینه و بسترهای اساسی در یک نظام اقتصادی پیش رو است.اما کشور ما در
حال حاضر فاقد آن بوده و سیاستهای یارانهای دولت نهایتاً موجب سردرگمی بیشتر بخش کسب و
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کار ،افزایش قیمت کاالهای اساسی ،به هم ریختگی بیشتر توزیع درآمدها و مجموعهای از پیامدهای
منفی اجتماعی و اقتصادی گردیده است.
 .3مبانی نظري
الگوی مصرف خوراکی خانوارها نشان دهنده سطح رفاه خانوارها است ،که با توجه به بودجه محدود
خود ،ابتدا به برآورد نیازهای اساسی میپردازند؛ نیازهایی که بیشترین مطلوبیت را برای آنها به دنبال
دارد .مصرف خانوارها تحت تأثیر دو عامل قیمت و درآمد قرار دارد ،هر چه درآمد خانوارها افزایش
یابد ،مصرف کاالهای لوکس خانوارها افزایش مییابد و بنابراین ،سهم نیازهای اساسی کاهش مییابد؛
اما با ثابت بودن سایر شرایط ،هر چه قیمتها در اقتصاد افزایش یابد ،تمرکز خانوارها به خصوص
خانوارهای کمدرآمد در جهت برآورد نیازهای اساسیشان افزایش مییابد؛ زیرا در خانوارهای کمدرآمد
بخش اعظم درآمد ،صرف برطرف کردن نیازهای اساسی میشود و از این رو ،کاهش قدرت خرید این
خانوارها با افزایش سطح قیمتها ،مخارج مصرفی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد؛ درحالیکه در
خانوارهای پردرآمد که بخش اعظم درآمد ،پس انداز میشود ،با افزایش سطح قیمتها ،پس انداز که
بخش مازاد بر مصرف است ،تحت تأثیر قرار میگیرد.
هر گونه سیاست حمایتی در جهت کاهش فقر ،دارای اثراتی است که ممکن است در عمل منجر
به نتایج معکوسی شود .سیاست هدفمندی یارانهها دارای دو اثر همجهت میباشد .به این صورت که
آزادسازی قیمت حاملهای انرژی به دلیل افزایش هزینه تولید منجر به افزایش تورم میشود؛ زیرا
توزیع یارانهها در بخش تولید و مصرف به طور ناعادالنه بوده است .براساس تئوریهای اقتصادی،
افزایش درآمد خانوارهای ثروتمند ،دارای اثرگذاری کمتری بر تورم نسبت به حالتی است که درآمد
خانوارهای فقیر افزایش مییابد و بنابراین ،با توجه به اینکه در سیاست هدفمندی یارانهها ،درآمد
خانوارهای فقیر به طور نسبی بیشتر افزایش یافته (به دلیل اینکه درآمد موقتی حاصله از یارانههای
نقدی پرداخت شده به خانوارها ،بخش قابل مالحظهای از درآمد خانوارهای کمدرآمد را تشکیل
میدهد) ،لذا تورم از این ناحیه نیز افزایش یافته است.
به طور کلی ،سیاست هدفمندی یارانهها ،از یک طرف درآمد خانوارها را افزایش میدهد و از طرف
دیگر ،تورم را افزایش میدهد .بنابراین ،تغییرات در قدرت خرید به برآورد دو اثر مذکور بستگی دارد.
قانون هدفمندی یارانهها براساس اصول اقتصاد خرد و جبران اسالتسکی اجرایی گردید ،قبل از
هدفمندی یارانهها ،نظام پرداخت یارانهها به دلیل ساز و کار غیر مستقیم آن ،بیشتر در جهتی بود که
خانوارهای فقیر توان و امکان استفاده از آن را نداشتند .بر همین اساس ،در جهت برخورداری
خانوارهای فقیر از یارانهها ،قانون هدفمندی یارانهها اجرا شد که در قالب آن سوبسید از کاالها برداشته
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شد و قیمتهای نسبی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ،افزایش یافتند که در نتیجه آن ،خط بودجه
خانوارها مطابق نمودار ( )2از  ABبه  CDانتقال یافت و ترکیب کاالیی بهینه آنان از  aبه  bتغییر
نمود؛ لذا هدف سیاستگذار بر اساس جبران اسالتسکی ،این بود که با پرداخت یارانه نقدی به صورت
یکسان به همه خانوارها ،خط بودجه خانوارها از  CDبه صورت موازی به باال انتقال یابد که بتوانند به
همان ترکیب کاالیی پیش از هدفمندسازی یارانهها دست یابند و به عبارت دیگر رفاه آنان دچار تغییر
نشود.
نمودار  .1جبران اسالتسکی
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 .4دادهها و روش مطالعه
 .4-9گردآوري و تحلیل دادهها
با توجه به اینکه مطالعه حاضر به بررسی ترکیب هزینهای خانوار میپردازد ،لذا لزوم استفاده از
دادههای در سطح خرد بودجه-خانوار مرکز آمار مطرح است .دادههای درآمد-هزینه خانوار شامل
گزارش اقتصادی-اجتماعی خانوار است که بهصورت ساالنه توسط مرکز آمار ایران جمعآوری و انتشار
مییابد .گزارش ویژگی اقتصادی و اجتماعی خانوار ،از چهار قسمت تشکیل شده است .در قسمت
اول ،نتایج حاصل از خصوصیات اجتماعی خانوارهای پرسش شده از قبیل سن ،جنس ،بستگی با
سرپرست خانوار ،وضعیت سواد ،مدرک تحصیلی ،فعالیت فرد و وضعیت زناشویی گزارش شده است.
قسمت دوم ،دادههای بودجه خانوار مربوط به محل سکونت و امکانات رفاهی محل سکونت است.
در قسمت سوم ،انواع هزینههای خوراکی و غیرخوراکی و سرمایهگذاری خانوار بهطور کامل گزارش
میشود .قسمت چهارم ،درآمدهای خانوار در سه بخش درآمد حاصل از مشاغل مزد و حقوقبگیر،
مشاغل غیر مزد و حقوقبگیر (آزاد) و متفرقه برای کل اعضای شاغل خانوار گزارش شده و از سال
 1311به دلیل ارائه یارانه نقدی ،میزان یارانه نقدی دریافت شده توسط خانوار نیز گزارش شده است.
با توجه به موضوع مطالعه ،از قسمت سوم ،مخارج خانوارها به تفکیک هشت گروه کاالیی خوراکی،
هزینههای پوشاک و کفش ،هزینههای مسکن ،آب ،فاضالب ،سوخت و روشنایی ،هزینههای مبلمان،
لوازم خانگی و نگهداری آنها ،هزینههای بهداشتی و درمانی ،هزینههای حملونقل ،هزینههای
ارتباطات ،هزینههای خدمات فرهنگی و تفریحات ،هزینههای آموزش و تحصیل ،هزینههای غذاهای
آماده ،هتل و رستوران و هزینههای کاالها و خدمات متفرقه خانوار و از قسمت چهارم ،بخش یارانه
دریافتی خانوار استفاده شده است.
الزم به ذکر است که در گام اول ،تمامی مخارج اعضای خانوارهای نمونه موجود در طرح درآمد-
هزینه خانوار مرکز آمار ،به صورت خام و در قالب نرم افزار  Accessدر اختیار پژوهشگران قرار
میگیرد .بنابراین ،در مطالعه حاضر ،برای کاربردی نمودن این دادههای خام جهت فرایند تخمین ،با
استفاده از کدنویسی ماکرو 1در  Excelو استخراج جداگانه هر یک از هشت بخش هزینهکردی هر
خانوار شهری و روستایی در هرسال ،با به کارگیری نرم افزار  ،Stataمخارج همه خانوارهای شهری و
روستایی بر روی تک تک گروههای کاالیی در سالهای مختلف ادغام و سپس این دادههای ادغام
شده ،دوباره به محیط  Excelجهت محاسبات نهایی منتقل شدهاند.
نتیجه این مطالعه بیانگر آن است که خانوارها برای ماندن در وضعیت حداقل معاش ،سهم بیشتری
از مخارج خود را به کاالهای با کشش درآمدی پایین ،یعنی اقالم ضروری ،اختصاص دادهاند .اگرچه
1. Visual Basic Code
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همانگونه که جدول ( )1مالحظه گردید ،افزایش سهم مخارج کاالهای ضروری از کل مخارج مصرفی
خانوارها نیز قادر نبوده جلوی افت ساالنه مصرف واقعی این کاالها را طی سالهای پس از
هدفمندسازی یارانهها بگیرد و علت آن ،باالتر بودن نرخ تورم گروههای کاالیی مختلف از افزایش
اسمی مصرف آنها بوده است و حتی پرداختهای نقدی نیز به علت از دست رفتن ارزش واقعی،
نتوانسته به بهبود و حتی به ثبات وضعیت معیشتی خانوارها کمک درخوری نماید .همانطور که در
نمودار ( )3مشاهده میشود نسبت یارانه نقدی دریافتی ماهانه خانوارها از کل مخارج ماهانه آنان از
سال  1311دائماً با کاهش مواجه شده است و از  33/3درصد در سال  1311به  24/3درصد در سال
 24/1 ،1311درصد در سال  1312و باالخره  11/3درصد در سال  1313تنزل یافته است.
نمودار  .3نسبت متوسط يارانه نقدي دريافتی از کل مخارج ماهانه خانوار

مأخذ :محاسبات تحقیق

مطالعه حاضر بر آن است تا الگوی مصرفی خانوارها پس از هدفمندسازی یارانهها را مورد بررسی
قرار دهد ،و به همین منظور از متغیرهایی مانند درآمد خانوار ،بعد خانوار  ،جنس و سن سرپرست
خانوار ،شاغل یا بیکار بودن سرپرست خانوار ،شهری یا روستایی بودن ،سالهای تحصیل سرپرست
خانوار ،دارای همسر یا بدون همسر بودن سرپرست خانوار ،شاخص قیمت گروههای کاالیی و میزان
یارانه نقدی دریافتی هر ماه خانوار استفاده شده است .جدول ( ،)2ویژگی دادههای مورد استفاده را
نشان میدهد ،سطح درآمد واقعی ماهیانه خانوارها به قیمت ثابت سال  1311از مقدار  11/3میلیون
ریال در سال  1331به مقدار  4/21میلیون ریال در سال  1313کاهش یافته است .از آنجا که ،هم
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بعد خانوارها کاهش و هم ،سطح قیمتها افزایش داشته است ،بنابراین میتوان گفت یارانه نقدی
دریافتی خانوارها نیز با کاهش مواجه شده است.
جدول  .1ويژگی هاي خانوارهاي مورد مطالعه
تعداد مشاهدات (خانوار)

1331

1311

1311

1312

1313

34241

34333

34323

34413

33131

بعد خانوار (نفر)

3/12

3/31

3/31

3/22

3/23

جنس سرپرست

1/341

1/342

1/324

1/344

1/321

سن سرپرست (سال)

41/23

31/11

31/14

43/33

41/42

وضعیت اشتغال سرپرست

1/413

1/214

1/233

1/413

1/233

شهری یا روستایی بودن

1/433

1/434

1/432

1/413

1/413

سال تحصیل سرپرست

3/34

3/34

3/32

3/31

3/42

درصد تأهل سرپرست خانوارها

32/44

33/32

33/12

32/23

33/41

یارانه نقدی(ریال) به قیمت ثابت 1311

-

1133111

1433441

1143133

331312

درآمد ماهانه (ریال) به قیمت ثابت 1311

11311313

1241114

3134324

3132341

4213233

مأخذ :محاسبات تحقیق بر اساس دادههای بودجه خانوار مرکز آمار ایران

 .4-1روش مطالعه
در مطالعه حاضر ،تالش شده است تا تأثیر متغیر یارانه بر روی سیستمی از مخارج خانوارها که تشکیل
شده از هشت بخش (گروه کاالیی) است ،مورد بررسی قرار بگیرد .از آنجا که تقاضای هر خانوار برای
گروههای کاالیی در یک زمان صورت میپذیرد ،لذا از سیستم معادالت همزمان استفاده شده است.
برای تخمین معادالت سیستمی معموالً چند روش مانند  23SLS ،12SLSو  3SURوجود دارد ،اما
از آنجاییکه در این مطالعه ،متغیرهای موجود در سمت راست معادالت برونزا است ،لذا از روش SUR
استفاده میشود؛ زیرا  ،SURتکنیک مفیدی برای مدلهایی که متغیرهای سمت راست درونزا دارند،
نیست (اشمیت.)333 :1333 ،
معادله ( ،)1نحوه اثرگذاری متغیرهای اقتصادی-اجتماعی خانوار بر سهم هر یک از گروههای
کاالیی هشت گانه را نشان میدهد.
𝑠ℎ𝑘𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑝𝑠𝑖 + 𝛽2 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑘 + 𝛽3 𝑛𝑢𝑚𝑘 + 𝛽4 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑘 + 𝛽5 𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘 + 𝛽6 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑘 +
𝑖𝜀 𝛽7 𝑎𝑔𝑒𝑘 + 𝛽8 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑘 + 𝛽9 𝑎𝑔𝑒2𝑘 + 𝛽10 𝑠𝑐ℎ𝑘 + 𝛽11 𝑝𝑦𝑘 + 𝛽12 𝑝𝑥𝑝𝑘 + 𝛽13 𝑡 +

( )1

𝑖 = 1,2, … ,8
1. Two-Stage Least Squares
2. Three-Stage Least Squares
3. Seem1ngly Unrelated Regression
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در معادله ( 𝑛𝑢𝑚𝑘 ،)1بعد خانوار kام است 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑘 ،متغیر مجازی وضعیت تأهل سرپرست خانوار
kام است که در صورت متأهل بودن ،برابر یک و در غیر این صورت ،برابر صفر است 𝑦𝑎𝑟𝑎 ،متغیر مجازی
وضعیت پرداخت یارانه نقدی است که برای سالهای قبل از ( 1311و خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت
نکردهاند) ،برابر صفر و برای سالهای  1311تا ( 1313و خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمودهاند) ،برابر
یک است (اما این متغیر در مدل دوم مورد استفاده در این مطالعه ،میزان یارانه نقدی دریافتی واقعی هر
ماه خانوار به قیمت ثابت سال  1311است) 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑘 ،متغیر مجازی جنسیت سرپرست خانوار  kام
است که در صورت مرد بودن سرپرست ،برابر یک و در صورت زن بودن ،صفر است 𝑎𝑔𝑒𝑘 ،سن سرپرست
خانوار kام است 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑘 ،متغیر مجازی وضعیت شهرنشینی خانوار kام است؛ بهطوریکه در صورت
شهری بودن ،یک و در صورت غیرشهری بودن ،صفر است 𝑎𝑔𝑒2𝑘 .مجذور سن سرپرست خانوار kام
است 𝑠𝑐ℎ𝑘 ،میزان تحصیالت سرپرست خانوار kام برحسب سال 𝑝𝑦𝑘 ،درآمد خانوار kام برحسب
قیمتهای ثابت سال  𝑡 ،1311روند تغییرات زمان و 𝑖𝑝𝑥𝑝 شاخص وزنی قیمت گروههای کاالیی بجز
گروه کاالیی 𝑖ام است که از رابطه زیر محاسبه گردیده است:1
8

𝑗𝑠 ∑
𝑗=1
𝑖≠𝑗

8

𝑗𝑠 𝑝𝑥𝑝𝑖 = ∑ 𝑝𝑗 .
𝑗=1
𝑖≠𝑗

𝑗𝑠 نیز بیانگر متوسط مخارج ماهانه خانوار بر روی گروه کاالیی 𝑗 ام است.
از آنجا که اثرگذاری عوامل گوناگون از جمله هدفمندسازی یارانهها را بر روی رفتار مصرفی
خانوارها در تخصیص مخارجشان میان گروههای کاالیی فوق بررسی میشود ،لذا هشت معادله همزمان
از معادله ( )1استخراج میگردد.
در تحلیل های اقتصادی ،گاهی ممکن است با مجموعهای از معادالت برای تخمین مواجه باشیم.
برای مثال ،فرض کنید تخمین تابع تقاضا برای مجموعهای از کاالها ،تابع تقاضا برای بخشهای
مختلف حمل و نقل ،تابع سرمایهگذاری برای تعدادی از بنگاه ها و یا توابع مصرف برای زیر مجموعهای
از جمعیت ،مدنظر است .در این مثالها ،جمالت اختالل معادالت مختلف میتوانند همبسته باشند.
ارتباط جمالت اختالل بین معادالت مختلف به همبستگی همزمان 2معروف است که البته این مفهوم
 .1با شدت گیری تحریمهای بین المللی بویژه تحریم های مالی بین المللی علیه کشور ،محدودیتهای موجود از
طریق اثرگذاری بر روی نرخ ارز و در نتیجه اثرگذاری بر روی شاخص قیمتها ،دارای تأثیر غیرمستقیم بر روی رفتار
مصرفی خانوارها بوده اند ،لذا در مطالعه حاضر ،با در نظر گرفتن شاخص قیمتها و همچنین متغیرهای حقیقی به
جای متغیرهای اسمی ،اثر شدت یافتن تحریمهای بین المللی از سال  1311بر روی رفتار مصرفی خانوارها لحاظ
گردیده است.
2. Contemporaneous Correlation
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با عبارت خودهمبستگی که به ارتباط جمالت اختالل در طی زمان برای یک معادله داللت دارد،
متفاوت است .تحت شرایط وجود همبستگی همزمان ،تخمین معادالت به صورت همزمان دارای کارآیی
بیشتری نسبت به تخمین معادالت به صورت تکی است .روش مناسب برای تخمین چنین معادالتی به
تخمین رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط معروف است (تشکینی.)1313 ،
معادالت بهظاهر نامرتبط در مورد رگرسیونهایی بحث میکند که بهظاهر مستقل از هم هستند
و به نظر میرسد که کاربرد روش  OLSمشکلی را ایجاد نمیکند ،اما تصور کنید که دو معادله
رگرسیون داریم که یکی 𝑡 𝑌1و دیگری 𝑡 𝑌2را توصیف کند .از طرف دیگر 𝑌𝑖𝑡 ،شامل دو جزء است:
یکی ،جزء معین که با ) 𝑡𝑖𝑋| 𝑡𝑖𝑌(𝐸 نشان داده میشود و دیگری 𝑢𝑖𝑡 ،که شامل اثر سایر عوامل است؛
درحالیکه جزء معین ،شامل متغیرهایی است که هیچ ارتباطی بین این دو معادله نشان نمیدهد،
ولی 𝑡𝑖𝑢 بهگونهای است که موجب تغییر همزمان 𝑡 𝑌1و 𝑡 𝑌2میشود .لذا عوامل ناشناخته که موجب
تغییر 𝑡𝑖𝑢ها می شود ،موجب وابستگی 𝑡 𝑌1و 𝑡 𝑌2میگردد .در این شرایط ،کاربرد  OLSنمیتواند
به تخمینهای سازگار منجر شود (سوری.)211 :1312 ،
در روش  ،SURمتغیرهای وابسته مختلف تحت بررسی ،گویا "ظاهراً" با یکدیگر ارتباطی ندارند
و یا حداقل اطالعاتی در مورد این ارتباط در دست نیست ولی طی بررسی سیستمی ،این ارتباط
مشاهده میشود .درواقع به علت فقدان اطالعات ،این ارتباطها در جمالت اخالل ظاهر میشود و تنها
تخمینی از آن قابل بررسی است ،لذا پس از برآورد سیستم معادالت  SURبه روش  ،OLSجهت
بررسی وجود همبستگی همزمان میان معادالت موجود در سیستم از آماره آزمون  LMبروش-پاگان،
استفاده میشود که اگر مقدار  LMدر ناحیه بحرانی واقع گردد ،فرضیه صفر ،دال بر عدم وجود
همبستگی همزمان میان جمالت اخالل این معادالت رد شده ،تخمین  OLSبا تخمین  GLSمتفاوت،
و کارآیی  GLSاز  OLSبیشتر است.
فرض کنید تعداد  mمعادله رگرسیونی وجود دارد:
𝑚 𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 𝛽𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 , 𝑖 = 1,2, . . ,
()2
در رابطه ( ،)2متغیر 𝑖𝑥 برداری از متغیرهای توضیحی ،و 𝑖𝛽 ضرایب تخمینی برای هر گروه
کاالیی ،و 𝑖𝑦 متغیر وابسته تحقیق است ،و در صورت استقالل اجزاء اخالل ،ضرایب به صورت رابطه
( )3به دست میآید:
−1
̂
́
́𝑥 )𝑥𝑥( = 𝛽
( )3
زمانی که ماتریس واریانس-کوواریانس معادالت که معموالً به صورت  Ωنشان داده میشود ،معین
باشد ،از روش تبدیل مناسب استفاده میگردد ،و در واقع این روش ،همان روش  WLSاست ،و
بنابراین ،ضرایب به صورت رابطه ( )4میباشد.
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𝑦𝛽̂ = (𝑥 ′ 𝛺−1 𝑥)−1 𝑥 ′ 𝛺−1

()4
اما در صورتی که ماتریس واریانس-کوواریانس  Ωنامعین باشد ،از روش حداقل مربعات تعمیم
یافته امکان پذیر یا  1FGLSاستفاده میشود .برای به دست آوردن تخمینی کارا از ضرایب ،ابتدا Ω
با استفاده از روش  OLSاجزاء اخالل 𝑖𝑒 برآورد میشود ،سپس مقدار واریانس جزء پسماند به صورت
 𝛿𝑖𝑗 = 𝑒𝑖 𝑒𝑗 ′به دست میآید ،بنابراین برای برآورد  Ωاز 𝑗𝑖𝛿 به جای 𝑗𝑖𝜎 استفاده میشود .سپس
مشترکاً با استفاده از تخمین زن  GLSضرایب به صورت رابطه  3خواهد بود:
()3

−1
𝑦𝛽̂ 𝐹𝐺𝐿𝑆 = (𝑥 ′ 𝛺̂−1𝑥) 𝑥 ′ 𝛺̂−1

 .5برآورد مدل و تحلیل نتايج
 .5-9برآورد مدل (با در نظرگرفتن وضعیت پرداخت يارانه نقدي به عنوان متغیر مجازي و
تحلیل توصیفی نتايج)
با توجه به اینکه گروه کاالیی هشتم مصرفی خانوارها (کاالها و خدمات متفرقه) دربرگیرنده دامنه
وسیعی از کاالها و خدمات میگردد ،به منظور افزایش در دقت تفسیر نتایج حاصل از تخمینها،معادله
هشتم که بیانگر سهم این گروه کاالیی از کل مخارج خانوارها است ،در برآورد سیستم معادالت فوق
به کار گرفته نشده است.
پس از برآورد سیستم معادالت  SURبه روش  ،OLSوجود همبستگی همزمان میان جمالت
اخالل هفت معادله مذکور ،مورد آزمون قرار گرفت .برای این منظور از آماره آزمون  LMبروش-پاگان
استفاده شد که مقدار این آماره در سطح یک درصد معنیدار و بنابراین فرضیه صفر ،دال بر عدم
وجود همبستگی همزمان میان جمالت اخالل این معادالت رد شد .بنابراین اجزای خطای این هفت
معادله دارای همبستگی همزمان هستند و به همین منظور جهت افزایش کارآیی برآوردگرها به جای
روش حداقل مربعات ) (OLSاز روش حداقل مربعات تعمیم یافته ) (GLSاستفاده شده است؛ ولی
نامشخص بودن ساختار ماتریس واریانس-کوواریانس پسماندها باعث گردید تا از روش حداقل مربعات
تعمیم یافته عملی ( )FGLSبرای برآورد سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط ( )SURبهره برده شود.
جدول ( )3برآورد مدل با استفاده از روش  FGLSرا نشان میدهد.

1. Feasible Generalized Least Square
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جدول  .3برآورد مدل  SURاز طريق روش *FGLS
فرهنگ و تفريح
***-1/31e-13
)(-3/334
***-4/13e-14
)(-3/141
***1/11411
)(13/34
***1/111422
)(12/44
***1/11222
)(13/31
***-1/11332
)(-11/23
***1/111333
)(31/44
**1/111311
)(2/332
***1/11311
)(41/13
***-1/11221
)(-1/243
***1/1423
)(43/41

حمل و نقل
***1/11143
)(33/13
***-1/31e-13
)(-44/12
***1/1112
)(21/23
***1/11123
)(24/24
***1/11234
)(3/413
***-1/11124
)(-3/123
***1/11131
)(22/42
***-1/1111
)(-44/41
***1/11413
)(33/33
***-1/11114
)(-2/411
***1/1233
)(23/23

بهداشت و درمان
***-1/11113
)(-13/14
***1/33e-13
)(21/12
***-1/11211
)(-3/321
***1/11211
)(24/32
***-1/1112
)(-24/23
***1/11133
)(11/33
***-1/111222
)(-12/14
***-1/11232
)(-13/21
***1/111411
)(2/344
***-1/1134
)(-21/31
***1/122
)(31/41

مبلمان و لوازم
***1/111111
)(3/223
***-1/24e-12
)(-3/441
***-1/11422
)(-12/21
***-1/111424
)(-12/34
***1/11132
)(3/331
***1/11343
)(1/212
***-1/111331
)(-13/33
***1/11332
)(33/43
***1/11431
)(31/31
***-1/111441
)(-2/233
***1/1311
)(42/21

مسکن و سوخت
4/12e-13
)(1/412
***2/43e-12
)(4/113
***-1/11423
)(-2/144
***-1/1141
)(-112/4
***-1/1242
)(-41/43
***1/1133
)(13/42
***1/11234
)(42/41
***1/141
)(213/1
***1/1132
)(34/12
***-1/1241
)(-21/43
***1/121
)(43/14

پوشاک و کفش
***1/111234
)(11/32
***-1/11e-12
)(-3/413
***-1/11424
)(-11/22
***1/11324
)(21/14
***1/11444
)(21/14
1/111411
)(1/143
***1/111413
)(11/41
***1/11132
)(33/32
***1/11421
)(32/23
***-1/11443
) (-3/113
***1/111
)(41/14

خوراک
***1/111313
)(3/114
***-3/43e-12
)(-4/131
***1/11412
)(2/313
***1/1113
)(43/21
***1/1234
)(32/33
***1/11143
)(3/211
***-1/11432
)(-44/44
***-1/114
)(-231/3
***-1/11322
)(-34/32
***1/1332
)(34/13
***-1/121
)(-43/44
***1/111311
)(33/33
***1/111313
)(44/31

***-1/111131
)(-14/31
***-1/111111
)(-4/314

VARIABLES
age
age2
gender
num
active
mari
sch
urban
t
yara
py
ps01
pxp1
ps02
Pxp2

***1/111134
)(11/21
***-1/111233
)(-42/42

ps03
Pxp3

***-3/24e-13
)(-13/12

ps04

***-1/111243
)(-23/32

Pxp4

***2/33e-13
)(3/113
**-2/34e-13
)(-2/134

ps05
Pxp5

***1/111121
)(12/22
***-1/111223
)(-21/34

ps06
Pxp6

***-1/111112
)(-12/42

ps07

***-1/111232
)(-24/31

Pxp7

***1/1141
)(22/41
341432

***1/1213
)(12/31
341432

***1/1311
)(44/34
341432

***1/1333
)(44/22
341432

***1/214
)(111/2
341432

***1/1423
)(31/23
341432

***1/441
)(143/3
341432

Constant
ObservationS

منبع:نتایج تحقیق

* با در نظر گرفتن وضعیت پرداخت یارانه نقدی به عنوان متغیر مجازی ( )yaraدر دوره 1334-13
*معنیدار در سطح  11درصد**،معنیدار در سطح  3درصد ***معنیدار در سطح  1درصد
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نتایج حاصل از برآورد در جدول ( )3نشان میدهد ،که مهمترین و اثرگذارترین عامل در تخصیص
بودجه خانوار به گروه خوراک و غذا ،درآمد دائمی آنها به قیمت ثابت بوده است ،به گونهای که با
توجه به ضروری بودن این گروه کاالیی برای خانوارها ،با افزایش هر یک میلیون ریال به درآمد دائمی
ماهانه خانوارها طی دوره مذکور به قیمت ثابت سال  ،1311سهم این گروه کاالیی از کل مخارج
خانوارها  1/121تقلیل یافته است .این امر بیانگر همان نکتهای است که به وسیله ارنست انگل و با
بررسی آماری بودجه خانوارها مطرح گردید .اساس این یافته بر این اصل استوار است که کشش
درآمدی تقاضای کاالهای خوراکی در بودجه خانوار به نسبت پایین است و بدین دلیل ،با افزایش
درآمد ،مصرف کاالهای خوراکی به نسبت کمتری افزایش مییابد ،و در نتیجه ،اگرچه درآمد خانوارها
افزایش مییابد ،سهم مصرف کاالهای خوراکی در سبد آنان کاهش مییابد ،که به معنای کاهش
واقعی مصرف کاالهای خوراکی نیست ،بلکه مصرف مواد غذایی همپای درآمد افزایش نمییابد.
همچنین خانوارها با قرار گرفتن در وضعیت سخت اقتصادی ،ترجیح میدهند از سهم سایر
کاالهای کم تر ضروری در مخارج خود بکاهند ولی سهم کاالهای خوراکی حتیاالمکان بدون تغییر
باقی بماند .همچنین نتایج برآورد اول نشان میدهد با تغییر وضعیت از عدم اجرا به اجرای قانون
هدفمندسازی یارانه ها ،سهم این گروه از کل مخارج خانوار که بیانگر شاخص معتبر انگل است ،با
افزایش مواجه شده است که نشاندهنده تمرکز بیشتر مخارج خانوار بر روی نیازهای اولیه و ضروری-
شان است ،با افزایش شاخص قیمت در این گروه کاالیی نیز ،خانوارها برای دستیابی به سطح مصرف
قبلی این گروه کاالیی ضروری ،مجبور شده اند سهم بیشتری از مخارج خود را به آن اختصاص دهند
و افزایش شاخص وزنی قیمت سایر گروههای کاالیی نیز خانوارهای ناامید از دستیابی به سایر گروههای
کاالیی را مجاب نموده است تا سهم مخارج کمتر ضروری و لوکس از کل مخارجشان را به نفع
ضروریترین گروه کاالیی موجود در سبد مصرفیشان کم کنند.
در مورد گروه کاالیی مسکن ،آب و سوخت نیز مشاهده میشود که با افزایش درآمد دائمی
خانوارها ،آنان سهم این گروه کاالیی را از سبد مصرفی خود افزایش دادهاند ،و افزایش شاخص قیمت
این گروه کاالیی نیز باعث شده است که به دلیل واقع شدن مسکن در این گروه کاالیی که یکی از
کاالهای ضروری خانوار به حساب میآید (به دلیل آنکه مخارج صورت گرفته در این بخش،
دربرگیرندهی سرمایهگذاری در مسکن و ساختمان و خرید و فروش آن نمیشود و صرفا منعکس
کننده مخارج اجاره مسکن است) ،خانوارها سهم بیشتری از مخارج خود را به آن اختصاص دهند.
همچنین افزایش شاخص قیمت سایر گروههای کاالیی نیز باعث شده است که خانوارها سهم این
گروه کاال را از سبد مصرفیشان کاهش و در عوض ،سهم کاالی ضروریتر یعنی خوراک را در مخارج
خود افزایش دهند.
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نکته قابل مالحظه درباره این گروه کاالیی ،آن است که با افزایش بعد خانوار ،سهم این گروه
کاالیی از مخارج خانوار تقلیل یافته است که علت اصلی آن احتماالً میتواند به دلیل وجود صرفههای
ناشی از مصرف جمعی در مورد این گروه کاالیی که برای خانوار ،کاالیی عمومی محسوب میشود،
باشد.
در گروه کاالیی مبلمان و لوازم منزل نیز که میتواند نقش کاالیی تقریباً لوکس در سبد خانوارها
را ایفا نماید ،مشاهده می شود که با افزایش درآمد دائمی خانوارها ،آنان سهم این گروه کاالیی را از
کل مخارجشان افزایش دادهاند و به دنبال اجرای هدفمندسازی یارانهها ،نقش این گروه کاالیی در
ترکیب مصرفی خانوارها ،کم رنگتر شده است .همچنین افزایش شاخص قیمت این گروه کاالیی و
نیز افزایش شاخص قیمت سایر گروههای کاالیی ،نیز باعث کاهش سهم این گروه کاالیی از کل مخارج
خانوارها گردیدهاست.
درمورد گروه کاالیی بهداشت و درمان نیز مشاهده میشود که افزایش در درآمد دائمی خانوارها،
سهم این گروه را از سبد مصرفی خانوارها افزایش داده ،همچنین با تغییر وضعیت از عدم اجرا به
اجرای هدفمندسازی یارانهها و کاهش سهم این گروه کاالیی از کل مخارج خانوار ،میتوان بیان نمود
پس از هدفمندسازی یارانهها ،سالمت خانوارها بیش از پیش به مخاطره افتاده است .افزایش شاخص
قیمت این گروه ک االیی ،با توجه به ضروری بودن بخش درمان این گروه کاالیی برای خانوارها ،باعث
گرده است تا خانوارها مجبور شوند سهم بیشتری از ترکیب مصرفیشان را صرف این گروه کاالیی
نمایند .همچنین با افزایش شاخص قیمت سایر گروههای کاالیی ،خانوارها سهم این گروه کاالیی را
در سبد هزینهای خود کم کردهاند.
 .5-1برآورد مدل (با در نظرگرفتن میزان واقعی يارانه نقدي دريافتی ماهیانه خانوار و
تحلیل توصیفی نتايج)
در برآورد دوم ،به جای متغیر مجازی وضعیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها ،جهت قابل اطمینان
بودن نتایج مطالعه ،از متغیر متوسط یارانه نقدی دریافتی واقعی ماهانه خانوار به جای متغیر مجازی
یارانه استفاده شده است.
در برآورد صورت گرفته فرضیه صفر ،دال بر عدم وجود همبستگی همزمان میان جمالت اخالل،
این معادالت رد شد؛ بنابراین سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط از روش حداقل مربعات تعمیم یافته
امکانپذیر ) (FGLSبرآورد گردید .نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول ( )4ارائه شده است.
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جدول  .4برآورد مدل  SURاز طريق روش FGLS
فرهنگ و تفريح

حمل و نقل

بهداشت و درمان

مبلمان و لوازم

مسکن و سوخت

پوشاک و کفش

خوراک

**-3/12e-13
)(-2/341
**-2/34e-14
)(-2/132

***1/11114
)(31/33
***-2/14e-13
)(-34/44
***1/1122
)(13/43
***1/11141
)(14/13
***1/11344
)(3/343
-1/111341
)(-1/434
***1/11133
)(41/43
***-1/1114
)(-31/34
***1/1432
)(34/33
***1/1413
)(2/111
***1/1214
)(11/34

***-1/111233
)(-4/112
***1/11e-13
)(11/21

3/21e-13
)(1/312
*-2/34e-14
)(-1/341
***-1/11331
)(-4/234
***1/111232
)(3/412
***1/111413
)(3/114
***1/11232
)(3/131
***-1/111221
)(-1/243
***1/11433
)(21/32
***1/11333
)(11/31
***1/1421
)(4/111
***1/1413
)(33/13

***1/111314
)(2/443
***3/21e-12
)(2/343
***-1/11341
)(-3/133
***-1/1141
)(-22/34
***-1/1231
)(-22/21
***1/1133
)(11/42
***1/11221
)(24/34
***1/121
)(142/4
***1/1241
)(13/13
***-1/322
)(-13/11
***1/211
)(42/41

***1/11114
)(-12/42
***-3/11e-12
)(-2/243
***-1/11213
)(-3/332
***1/11424
)(21/23
***1/11444
)(13/44
-1/111212
)(-1/213
***1/111134
)(3/214
***1/11343
)(21/14
1/11112
)(1/431
***1/131
)(2/113
***1/124
)(22/12

***1/111341
)(2/123
***-3/42e-12
)(-4/342
**1/11334
)(2/113
***1/1133
)(32/12
***1/1212
)(22/11
***1/1113
)(2/143
***-1/11413
)(-31/14
***-1/113
)(-142/4
***-1/11442
)(-3/431
***1/124
)(4/314
***-1/213
)(-31/44
***1/111334
)(34/13
***1/111332
)(112/2

***1/11334
)(3/131
***1/111111
)(2/113
***1/11132
)(3/121
***-1/11212
)(-14/13
***1/111431
)(23/12
***1/11332
)(11/22
***1/1114
)(12/13
1/11121
)(1/131
***1/1231
)(21/14

***-1/11422
)(-4/112
***-1/11413
)(-23/41
***-1/11132
)(-13/43
***1/11141
)(3/324
***-1/111212
)(-3/433
***-1/11333
)(-11/33
***1/1113
)(4/341

1/1332
)(1/332
***1/134
)(43/21

***-1/111311
)(-11/12
***-1/111432
)(-23/41

age2
gender
num
active
mari
sch
urban
t
psubs
py
ps01
pxp1

Pxp2
ps03
Pxp3

***-1/111122
)(-13/31
***-1/111333
)(-33/33

ps04
Pxp4

***1/111114
)(3/414
***-1/111113
)(-2/331

ps05
Pxp5

***1/11123
)(31/43
***-1/111223
)(-21/44

131112

Age

ps02

***1/111224
)(2/143
***-1/11112
)(-41/43

***-1/111433
)(-22/11
***-1/111423
)(-42/43
***-1/1431
)(-13/44

VARIABLES

ps06
Pxp6
ps07
Pxp7

***1/141
)(41/14
131112

***1/1231
)(4/223
131112

***1/1343
)(13/33
131112

***1/221
)(41/31
131112

***1/1211
)(11/13
131112

***1/431
)(44/13
131112

مأخذ :نتایج تحقیق

 +با در نظر گرفتن میزان یارانه نقدی دریافتی خانوار در دوره 1311-13
*معنیدار در سطح  11درصد** ،معنیدار در سطح  3درصد*** ،معنیدار در سطح  1درصد
 Psubsارزش واقعی یارانه نقدی دریافتی هر خانوار در ماههای دوره 1311-13

Constant
Observations
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نتایج حاصل از این تخمین نشان میدهد:
اوالً :با افزایش هریک میلیون ریال به ارزش واقعی یارانه نقدی دریافتی خانوارها:
• سهم گروه خوراک و غذا از سبد هزینهای خانوارها  1/124افزایش یافته است .از آنجا که سهم این
گروه کاالیی در سبد خانوارها افزایش و درصد واقعی مصرف این گروه کاهش یافته است ،لذا افزایش قیمت
در این گروه کاالیی بیش از درآمد جبران شده می باشد،که این امر بیانگر کاهش قدرت خرید خانوارها در
دهکهای پایین درآمدی است؛ اما از آنجا که سهم این گروه کاالیی در سبد هزینهای دهکهای باالی
درآمدی کمتر است ،بنابراین رفاه از دست رفته آنان کمتر کاهش یافته است.
• سهم گروه پوشاک و کفش از سبد هزینهای خانوار 1/131افزایش یافته است .با توجه به اینکه
مخارج بر روی گروه کاالیی پوشاک جزء گروه کاالیی ضروری میباشد ،و همچنین مقادیر واقعی
کاهش پیدا کرده است ،بنابراین اصالح یارانهها باعث کاهش بیشتر رفاه خانوارها در دهکهای پایین
درآمدی نسبت به دهکهای باال شده است.
1
• سهم گروه مسکن ،آب و سوخت از سبد هزینهای خانوار  1/322کاهش یافته  ،اما از آنجا که
مصرف واقعی افزایش یافته است ،بنابراین سیاست هدفمندسازی نتوانسته باعث کاهش مصرف این
گروه کاالیی گردد.
• سهم گروه مبلمان و لوازم منزل از سبد هزینهای خانوار1/1421افزایش یافته است.
• سهم گروه حمل و نقل و ارتباطات از سبد هزینهای خانوار  1/1413افزایش یافته است.
ثانیاً :رابطه معنیداری میان سهم گروه فرهنگ و تفریح 2و سهم بهداشت و درمان 3از سبد
هزینهای خانوار با میزان واقعی یارانه نقدی دریافتی خانوار وجود ندارد .از آنجا که یارانه اثر ناچیزی
بر گروه مبلمان و حملونقل دارد ،بنابراین آنچه برای سیاستگذار دارای اهمیت است ،نوع الگوی
 .1علت این امر میتواند آن باشد که بخش عمده یارانه نقدی پرداختی به خانوارها از محل افزایش قیمت آب ،روشنایی و
سوخت مصرفی خانوارها در محل سکونت آنها بوده و این افزایش قیمت تا حدودی سبب صرفهجویی و اصالح رفتار مصرفی
خانوارها در مورد این گروه کاالیی و کاهش سهم آن از سبد هزینهای خانوارها شده است.
 .2آنچه در مورد سهم این گروه کاالیی از کل مخارج خانوارها تعیین کننده است ،همانگونه که نتایج تخمین در
جدول ( )4نشان میدهد ،درآمد دائمی خانوارها است درحالیکه یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارها در اثر
هدفمندسازی یارانهها برای آنان جنبه درآمد موقتی دارد و به همین علت ،رابطهای معنادار میان سهم گروه فرهنگ
و تفریحات از کل مخارج خانوار با میزان یارانه نقدی دریافتی خانوار مشاهده نمیشود.
 .3علت این رخداد میتواند کارکرد دوگانه این گروه کاالیی باشد .این گروه کاالیی از دو بخش بهداشت و درمان
تشکیل میشود که در عین مکمل بودن ،از منظر لوکس بودن کامالً متفاوتند.هرچند خانوارها با افزایش یارانه نقدی
ناشی از هدفمندسازی یارانهها ممکن است سهم بیشتری از مخارج خود را به مخارج بهداشتی که از کاالهای لوکس
آنها به شمار میرود ،اختصاص دهند؛ ولی به علت ضروری بودن مخارج درمان برای خانوارها نمیتوان رابطهای
معنادار میان میزان یارانه نقدی دریافت شده توسط خانوارها با سهم درمان از کل مخارج خانوارها در نظر گرفت.
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مصرف در دو گروه خوراک و مسکن میباشد چراکه دهکهای پایین درآمدی دارای کاهش رفاه
بیشتری نسبت به دهکهای باالی درآمدی هستند و این مخالف با هدف هدفمندسازی یارانهها است.
به طور کلی ،نتایج نشان میدهد که حتی با افزایش ارزش واقعی یارانه نقدی دریافتی توسط
خانوارها ،آنها سهم گروه مسکن و سوخت که مشمول آزادسازی قیمت سوخت واقع میشود را از سبد
مصرفی خود کاهش و برای باقی ماندن در وضعیت حداقلی معاش ،سهم گروه خوراک و گروه پوشاک
را افزایش دادهاند .بنابراین ،تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که پرداخت یارانهها و تورم افزایش
یافته ناشی از آن باعث کاهش رفاه کل جامعه و کاهش بیشتر در دهکهای پایین درآمدی شده است.
به عبارت دیگر ،پرداخت نقدی یارانهها ،سطح توقع اعضای خانوارها را باال برده و جامعه با فشار تقاضا
مواجه بوده است؛ درحالیکه افزایش درآمد ناشی از یارانههای نقدی ،با تورم ناشی از آن از بین رفته
و توهم پولی حاکم گردیده است ،لذا افزایش رفاه خانوارها به واسطه پرداختهای نقدی ثابت (از
لحاظ اسمی) که در طول دورههای مختلف همواره ارزش واقعی آن کاهش یافته است ،نمیتواند قابل
دسترسی باشد؛ درحالی که افزایش تولید و اشتغال یکی از عوامل اصلی برای بهبود درآمدی حقیقی
و افزایش رفاه خانوارها است.
 .6نتیجهگیري
یکی از مشکالت اصلی برای اقتصاد کشور در سالهای اخیر ،برخورداری ناعادالنه دهکهای مختلف
درآمدی از یارانه اعطا شده دولت بوده است ،لذا دولت از سال  1331قانون هدفمندسازی یارانهها را
اجرایی نمود و برای جبران رفاه از دست رفته خانوار ناشی از اجرای این قانون ،به هر نفر ،فارغ از
سطح درآمد و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی ،ماهانه  433هزار ریال یارانه نقدی پرداخت نمود .باور
سیاستگذاران این بود که اجرای این طرح ،از یک طرف ،مصرف حاملهای انرژی را کاهش میدهد و
از طرف دیگر ،با افزایش سهم خانوارهای فقیر از یارانهها ،رفاه متوسط خانوارها افزایش مییابد؛ به
طوری که سبد مصرفی خانوارها نسبت به قبل دارای کیفیت باالتری خواهد شد ،و از آنجا که در این
مطالعه ،هدف اصلی ،بررسی تحوالت رخ داده در وضعیت رفاهی و معیشتی خانوارها با توجه به
تغییرات صورت گرفته در ترکیبات هزینهای آنها در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها با اتکا به
نظریه انگل و با استفاده از دادههای موجود در سطح خرد خانوار در بازه زمانی سال  1334تا 1313
بود ،مخارج مصرفی خانوار به هفت گروه عمده تفکیک گردید.
نتایج حاصل از برآوردهای این مطالعه نشان میدهد که اوالً ،پس از هدفمندسازی یارانهها سهم
مخارج ضروری خانوارها از سبد مصرفیشان بیشتر شده است و خانوارها بیشتر بر روی برآورده نمودن
نیازهای ابتدایی و ضروری خود تمرکز نمودهاند و سهم مخارج کمتر ضروری و لوکس را از کل مخارج
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خود کاهش دادهاند که این امر میتواند بیانگر تنزل وضعیت رفاهی خانوارها به صورت مطلق پس از
اجرای هدفمندسازی یارانهها باشد و ثانیاً ،مؤثرترین عامل در میان عوامل گوناگون بررسی شده بر
روی رفتار خانوارها در تخصیص بودجه میان گروههای کاالیی گوناگون ،عامل درآمد دائمی است ،لذا
سیاستگذاران به جای افزایش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها از طریق سیاستهای تورمزا که ،هم
درآمد دائمی واقعی خانوارها و هم ،میزان واقعی یارانه نقدی دریافت شده را تقلیل میدهد ،باید از
طریق افزایش قدرت خرید خانوارها ،درآمد دائمی واقعی آنان را افزایش دهند تا کیفیت سبد مصرفی
خانوارها از لحاظ رفاهی بهبود یابد.
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