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چکیده
هدف اصللللی این مقاله بررسلللی ا ر قانون هدفمندی یارانهها بر فقر و نابرابری در بین مشلللاآز دزاد و مود و
حقوق بگیر شللهری و روسللتایی کشللور اسللت .برخالف ادبیاک موبود که مبتنی بر مقایسلله مقادیر م ل
شاخص های فقر و نابرابری ا ست این م العه فوا صز اطمینان دماری را بهکار میگیرد .در این را ستا این مقاله
دادههای هوینه و دردمد خانوارهای شهری و روستایی کشور و روشهای تجویه و تفاضز شاخصهای نابرابری
و فقر را بکار گرفت .م اب نتایج اگرچه مقایسلله مقادیر م ل شللاخصهای فقر و نابرابری بیانگر بهبود دنها
طی دوره  13۵۱-۵۹ن سبت به دوره  13۸۱-۸۸ا ست اما نتایج حا صز از تجویه و مقای سه شاخصها برا ساس
فواصللز اطمینان دماری این یافتهها را تأیید نمیکند ،بهعنوانمثال اگرچه هدفمندی میوان نابرابری برای هر
دو گروه شللل لی در مناط روسلللتایی را کاهش داده اما برای مناط شلللهری میوان نابرابری در بین مود و
حقوقبگیران افوایش یافته و برای م شاآز دزاد ت ییر معنیداری حا صز ن شده ا ست .هدفمندی فارغ از من قه
ب رافیایی نابرابری در بین مود و حقوقبگیران را تشدید کرده است .در این زمینه نتایج حاصز از شاخصهای
فقر نشان میدهد که طی برنامه پنجم سهم مود و حقوقبگیران از فقر کز در مناط شهری ابت و در مناط
روسللتایی افوایش یافته طی سللالهای بعد از هدفمندی فارغ از من قه ب رافیایی برای هر دو گروه شلل لی
فقرسللرشللمار و شللکاففقر افوایش یافته اسللت؛ بنابراین برای سللیاسللتگذاری صللحی  ،قوللاوک در مورد د ار
سللیاسللتها براسللاس مقایسلله مقادیر م ل شللاخصها کافی نبوده و نیازمند بررسللیهای دقی تر در س ل
زیرگروههای ش لی است.
کلیدواژهها :فقر ،نابرابری ،قانون هدفمندی یارانهها ،مشاآز دزاد ،مود و حقوقبگیر.
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 .1مقدمه
موضوووو رفاه و تأمین اجتماعی همواره حائز اهمیت بوده و در همه نظامهای اقتصوووادی سوو
قابلتوج ی از منابع عمومی صوف حمایت از اقشوار سسوی پذیف میشوود بهطوریکه سویاسوتهای
بازتوزیعی و حمایت از گفوههای نیازمند یكی از بفنامههای م کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته
اسوووت .در ایفای نیز این م از طفیر پفدایت یارانههای غیف هدفمند و همگانی دنبال میشو ود؛ اما
شووواهد علمی و اقتصووادی نشووای داد که پفدایت همگانی و غیف هدفمند یارانه بف روی کاالهای
مختلف ،نهتن ا در رفاه اقشار سسی پذیف اثفی نداشت ،بلكه منافع سی بیشتف نصی گفوههای باالی
درسمدی میشوود شوو نازی و همكارای .)361 :3323 ،ایاللهای گسووتفده ناشووی از یارانه کاالیی
بهی صوص یارانه انفژی) در بخش های م صففی و تولیدی باعث شد که اکثف ک شورها هدفمند سازی
یارانهها را در د ستور کار سیا ستی یود قفار دهند صادقی و همكارای 13 :3321 ،و پیفایی و سیف،
 .)69 :3312ایفای نیز از این قاعده مسوووتثنی نبوده و دولت ن در  91سذر  3312با هد گسوووتف
عدالت و رقابتپذیف شدی اقتصاد ،اقدام به حذ یارانههای کاالیی کفد.
سنچه در ایفای انجام شوود در واقع حذ یارانه کاالیی همگانی و تبدیل سی به یارانه نیدی همگانی
بود که بهغلط هدفمندسووازی یارانهها نام گففت .درحالیکه هدفمندسووازی ابزاری بفای ب بود کارایی
بفنامههای فیفزدایی و سایف بفنامههای تو سعه اجتماعی ا ست .هدفمند سازی از طفیر ر ساندی منافع
بفنامههای مذکور به فیفای واقعی جامعه ،موج افزایش کارایی این بفنامهها می شود .در واقع ا ساس
رو هدفمندسووازی عبارت اسووت از ت وومین اینكه منافع محدود مفتبط با بفنامههای فیفزدایی به
فیفای واقعی جامعه بفسوود و تا حد امكای تال شووود که هیی فییفی یا هیی گفوهی از فیفا از بفنامه
حذ نشوووند ،از طف دیگف این رو ها با شووناسووایی اففاد فییف از اففاد غیففییف و حذ گفوه دوم از
بفنامه از اتال منابع جلوگیفی میکنند و موج میشوند تا منافعی که از یك بودجه ثابت نصی فیفا
می شود افزایش یابد یا بفای کاهش میدار م شخ صی از فیف در جامعه ،در بودجه موردنیاز صففهجویی
شود .به بیای دقیرتف انگیزههای هدفمندسازی از سه ویژگی مختص به شفایط سیاستگذاری ناشی
می شود که یكی حداکثف کفدی میزای کاهش در فیف با افزایش رفاه اجتماعی ،دوم محدود بودی بودجه
مفتبط با بفنامههای فیفزدایی و سوم مبادله بین تعداد ذینفعای بفنامه و میزای پفدایت انتیالی است که
بهتفتی ن شایدهنده هد  ،محدودیت بودجه و هزینه فف صت یك بفنامه هدفمندسازی ه ستند .منافع
مذکور بف این ففض مبتنی ا ست که دولت توانایی تفكیك اففاد فییف از غیففییف را دا شته با شد اما در
عمل و بهی صوص در ک شورهای درحالتو سعه بهدلیل ضعف سایتاری در نظام مالیاتی و ن ادهای
حمایتی دولت ها قادر به شوووناسوووایی فیفا نیسوووتند ،به همین دلیل در ایفای نیز اگفچه دولت تیفیبا
یارانههای کاالیی را حذ کفد اما یارانههای نیدی بهصورت هدفمند توزیع نشدند.
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یارانه نیدی همگانی از کانالهای مختلفی بف قدرت یفید یانوارها ،فیف و توزیع درسمد اثف میگذارد.
این سوویاسووت از یكسووو با حذ یارانه کاالیی و انفژی باعث افزایش قیمتها و کاهش قدرت یفید
دهكهای مختلف درسمدی می شود و از سوی دیگف ،پفدایت نیدی یارانه موج افزایش درسمد اسمی
یانوارها و در نتیجه افزایش قدرت یفید سیها یواهد شووود یاشوووارئل و نییبی .)363 :3321 ،بهدلیل
بفیورداری یك سای همه اففاد جامعه از یارانه نیدی بهی صوص در سالهای اولیه اجفای طفح) انتظار
نمیرود تأثیف چندانی بف توزیع درسمد بفجای گذاشوووته باشووود .از طففی بهدلیل تأثیفپذیفی متفاوت
گفوههای مختلف شغلی از تورم ممكن است حذ یارانههای همگانی کاالیی بف هف کدام از سیها سثار
متفاوتی داشته باشد.
بفاساس مباحث فوق هد ا صلی میاله حا ضف بفرسی اثف اجفای قانوی هدفمندی یارانهها بف فیف و
نابفابفی در بین م شاغل سزاد و مزد و حیوق بگیف ش فی و رو ستایی ک شور ا ست .این بفر سی از چند
منظف دارای اهمیت ا ست ،یكی اینكه تاکنوی اثف هدفمندی یارانهها بف این دو گفوه از م شاغل بفر سی
ن شده ا ست .دوم ،بفر سیهای انجام شده به مو ضو تأثیف قانوی هدفمندی یارانهها بف نابفابفیهای
بینگفوهی و درویگفوهی و تأثیف سی بف س ن سبی گفوههای مختلف در فیف کل نپفدایتهاند .سوم و
م تف اینكه ق ووواوت معالعات قبلی در زمینه کاهش یا افزایش فیف و نابفابفی ناشوووی از هدفمندی
صففا مبتنی بف میای سه ن سبی میادیف معلر شایصهای فیف و نابفابفی بوده و بفا ساس یك فا صله
اطمینای سماری انجام ن شده ا ست درحالیکه در این معالعه تغییفات شایصهای نابفابفی و فیف قبل و
بعد از هدفمندی بف ا ساس یك فا صله اطمینای سماری بفر سی یواهند شد .در واقع نتایج این تحییر
عالوهبف ارزیابی هدفمندی یارانه ها از بعد فیف و نابفابفی ،می تواند در زمینه حذ  ،تداوم یا افزایش
س یارانه بفیی گفوههای شغلی به سیا ستگذارای کمك کند .در این را ستا میاله به این صورت
سازمایدهی شده است که در بخش بعدی مبانی نظفی تجزیه و تفاضل شایصهای نابفابفی و فیف و
مفور ادبیات تجفبی ارائه میشود ،دادهها و رو شناسی تحییر در بخش سوم معففی می شوند ،بخش
چ ارم به تحلیل و تخمین نتایج میپفدازد و در بخش پنج نتیجهگیفی و پیشن ادات ارائه میشود.
 .2ادبیات موضوع
در این بخش ابتدا مبانی نظفی مفتبط با رو های ارزیابی عملكفد بفنامههای هدفمند سازی و سپس
پیشینه پژوهش ارائه میشود.
 .1-2مبانی نظری
بفنامههای هدفمندسووازی عموما مبتنی بف اطالعات ناقص بوده و ممكن اسووت دچار یعای شوومول3
مشووومول نمودی اففاد غیففییف) یا یعای حذ  9حذ کفدی اففاد فییف) شووووند .در کشوووورهای
1. Error of Inclusion
2. Errors of Exclusion
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توسووعهیافته با وجود اطالعات کافی از وضووعیت اقتصووادی یانوارها امكای حداقل سووایتن این یعاها
وجود دارد اما در کشورهای درحالتوسعه ضعف سیست های اجفایی و مالیاتی موج شده که شناسایی
فیفا و در نتیجه حداقلسازی یعاهای مذکور به س ولت ممكن نباشد .بف این اساس یك رو معمول
بفای بفرسووی عملكفد بفنامههای هدفمندسووازی محاسووبه یعاهای فوق اسووت کورینا و اسووتیوارت،
 .3)2 :3221بفای این منظور بفا ساس و ضعیت فیف فییف یا غیففییف) و و ضعیت دریافت یا عدمدریافت
یارانه ،جامعه به چ ار گفوه  C ،B ،Aو  Dبه شفح جدول  )3تیسی میشود.
جدول  :1تقسیم جمعیت براساس وضعیت فقر و دریافت یارانه
وضعیت خانوارها

دریافت یارانه

عدم دریافت یارانه

فییف

A

B

غیففییف

C

D

با توجه به جدول  )3شایصهای پو شش کل ،پو شش فیفا و یعاهای شمول و حذ به صورت
زیف محا سبه می شوند .پو شش کل ن سبت یانوارهای دریافتکننده یارانه  )A+Cبه کل یانوارهای
موردبفر سی  )A+B+C+Dا ست در میابل پو شش فیفا به صورت ن سبت تعداد کل یانوارهای فییف
دریافتکننده یارانه  )Aبف تعداد کل یانوارهای فییف تعفیف میشوووود .بف این اسووواس یعای حذ
عبارت از یك من ای تعداد کل یانوارهای فییفی که یارانه دریافت میکنند  )Bتیسوووی بف تعداد کل
یانوارهای فییف در جمعیت  )A+Bاسووت و یعای شوومول تعداد کل یانوارهای غیففییفی که یارانه
دریافت میکنند  )Cتیسو وی بف تعداد کل یانوارهای دریافتکننده یارانه اسوووت .در حالت کلی وجود
یعا های مذکور اجتناب ناپذیف بوده و تال بفای کاهش دادی یك نو یعا موج افزایش یعای
دیگف میشوووود .ی عای شووومول از طفیر اتال م نابع و افزایش بود جه موردن یاز بفای یك بف نا مه
هدفمندسو وازی مشوووخص و یعای حذ از طفیر رهاسوووازی فیفا بدوی هییگونه حمایت اجتماعی
موج ناکارسمدی بفنامههای کاهش فیف میشوند .اگفچه هف دو یعا نامعلوب هستند اما اهمیت نسبی
این یعاها تا حد زیادی بسته به اهدا سیاستگذارای و میزای بیزاری از فیف در جامعه متفاوت است.
در عمل ارزیابی عملكفد بفنامههای هدفمند سازی بفا ساس حداقل سازی یعاهای شمول و حذ با
چندین محدودیت عمده روبهرو است همای: )16 :3221 ،اول اینكه این رو شكل توزیع درسمدها و
موقعیت اففاد نسبت به یط فیف را نادیده میگیفد .دوم ،به میزای بودجه انتیالیافته و تفاوت در سعوح
پفدایت در بین یانوارها توج ی نمیکند .سوم ،بفنامههای موفر در زمینه یعای شمول از نظف یعای
حذ عملكفد معلوبی ندارند اما در رو فوق این مبادله نادیده گففته شده است.
بفای غلبه بف محدودیتهای فوق در ادبیات مفبوطه بفای ارزیابی عملكفد بفنامههای هدفمندسازی
از دو رویكفد دیگف نیز استفاده میشود ،یكی مبتنی بف مف وم س ن ایی و دیگفی مبتنی بف تجزیه
1. Corina and Stewart
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شایصهای فیف و نابفابفی است .در واقع در این رو ها بهجای سنجش اینكه بفنامه به چه میزای در
پوشش دادی فیفا مؤثف بوده به بفرسی تأثیف یارانهها بف کاهش فیف و نابفابفی تمفکز میکنند .3رو
س ن ایی مبتنی بف متدولوژی مؤسسه  9CEQاست انامی ،الستینگ و هیگنز 3)31 :9133 ،و مف وم
ریاضی س ن ایی به شفح زیف است:
𝑒𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖 𝑑𝑛𝐸𝑥𝑒𝑑𝑛𝐼 𝑀𝐶𝑇𝐸𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐸𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒(𝑇) −

که  End incomeدرسمد قابلتصف یا درسمد قابلمصف است که از این به بعد درسمد ن ایی نامیده
میشود T .اشاره به پفدایت انتیالی دارد و سمت راست رابعه مذکور تفاوت شایص مفبوطه
شایصهای فیف یا نابفابفی) در قبل و بعد از پفدایت انتیالی است .بفای مشخص کفدی اینكه
پفدایتهای انتیالی /یارانههای نیدی به چه میزای در کاهش فیف و نابفابفی موفر هستند مؤسسه
 CEQمبتنی بف مف وم س ن ایی معیارهای اثفبخشی  IEI1و  SEI1را تعفیف کفده استIEI .
بهصورت نسبت س ن ایی مشاهدهشده س پفدایت انتیالی در کاهش فیف یا نابفابفی مشفوط به
شكل موجود توزیع پفدایتهای انتیالی) به س ن ایی ب ینه س پفدایت انتیالی در کاهش فیف یا
نابفابفی مشفوط به توزیع ب ینه پفدایتهای انتیالی )6تعفیف میشود و قدرت تحیریافته پفدایتهای
انتیالی در کاهش نابفابفی یا فیف را نشای میدهد .اگف عدد متناظف با  IEIبفابف  1/2باشد بدای معنی
است که پفدایت انتیالی  21درصد قدرت بالیوها در کاهش نابفابفی یا فیف را محیر کفده و اگف بفابف
یك باشد کل قدرت بالیوها را محیر سایته است .از نظف ریاضی شایص  IEIبهصورت زیف تعفیف
میشود.
𝑒𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖 𝑑𝑛𝐸𝑇𝐶𝑀

∗

𝑒𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖 𝑑𝑛𝐸𝑇𝐶𝑀

= 𝑒𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖 𝑑𝑛𝐸𝑇𝐼𝐸𝐼

ن ایی در

که صورت کسف س ن ایی در شفایط توزیع موجود پفدایتهای انتیالی و مخفج سی س
شفایط توزیع ب ینه پفدایت انتیالی است.
شایص  SEIنسبت حداقل پفدایت انتیالی موردنیاز در شفایط توزیع ب ینه پفدایتهای انتیالی به
پفدایت انتیالی موجود است با این شفط که س ن ایی در دو حالت یكسای باشد .این شایص نشای
میدهد که با توزیع ب ینه پفدایت انتیالی به چه میزای میتوای از هزینه پفدایت انتیالی ک کفد
)1. Besley and Kanbur(1993), Jellema, Lustig Haas and Wolf(2016
2. Commitment to Equity Institute
3. Enami, Lustig and Higgins
4. Impact Effectiveness Index
5. Spending Effectiveness Index
 .6بهعنوای مثال در مورد پفدایت انتیالی ففسیند پفدایت ب ینه به این صورت است که از فییفتفین ففد شفو کفده و سنیدر به وی پفدایت میکنی
که درسمد بفابف با درسمد دومین فییفتفین شود و به همین صورت ادامه می یابد و تا زمانی که کل درسمد در نظف گففته شده بفای پفدایت انتیالی
تمام شود ادامه دارد.
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بهطوریکوه از نظف کواهش در فیوف و نابوفابفی نتایج مشابه وضع موجود حاصل شود .بهعنوایمثال
 SEI= 1/2به این معنی است که س ن ایی مشابه وضعیت موجود را میتوای با هزینهای معادل 21
درصد پفدایتهای انتیالی موجود بهدست سورد مشفوط به اینكه پفدایتهای انتیالی بهصورت ب ینه
توزیع شوند .از نظف ریاضی شایص  SEIبهصورت زیف تعفیف میشود:
∗𝑇
𝑇

= 𝑒𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖 𝑑𝑛𝐸𝑇𝐼𝐸𝑆

که ∗ 𝑇 میدار مینیم پفدایت انتیالی است که بفای ایجاد میدار مشاب ی 𝑒𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖 𝑑𝑛𝐸 𝐶𝑀 الزم است
در واقع ∗ 𝑇 پفدایت انتیالی در شفایط توزیع ب ینه سی است.
رو س ن ایی مبتنی بف درسمد قابلتصف هف یانوار است که سنجش سی مستلزم در ایتیار داشتن
اطالعات مفبوط به درسمد یانوارها از منابع مختلف و انوا مختلف مالیاتهای پفدایتی است .به دلیل
اینكه در کشورهای درحالتوسعه اطالعات درسمدی و مالیاتهای پفدایتی یانوارها یا وجود ندارد یا اگف
موجود است از دقت کافی بفیوردار نیستند عموما از روشی معمولتف که مبتنی بف شایصهای فیف و
نابفابفی مبتنی بف هزینههای یانوار استفاده میشود که در ادامه توضیح داده میشود.
 .1-1-2تجزیه نابرابری و فقر

تجزیه یك تكنیك استاندارد بفای بفرسی س گفوههای مختلف جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی از فیف
و نابفابفی کل است که سایتار و پویاییهای این پدیدهها را نمایای می سازد لیچفیلد.3)311 :3222 ،
در واقع عوامل زیادی در فیف و نابفابفی کلی م شارکت دارند اما سؤال م این ا ست که کدام عامل
نسووبت به سووایف عوامل تأثیفگذاری بیشووتفی دارد؛ بنابفاین ارائه معیارهای نابفابفی و فیف با توجه به
یصوصیات اقتصادی ،اجتماعی و جغفافیایی اففاد و یانوارها ج ت سیاستگذاریهای توسعه اجتماعی
ضفوری ا ست چفا که اهمیت عوامل مختلفی که اثفبخ شی سیا ستهای کالی را ب بود میبخ شند،
س شكار میکند .در ادامه رو های تجزیه نابفابفی و فیف بفا ساس متداولتفین شایصهای موجود در
این حوزهها یعنی ضفی جینی و شایص فیف فوستف ،گفیف و توربك  9)FGTارائه میشود.
تجزیه ضریب جینی :پس از تایوووول 3در سال  3262تجزیه شایصهای نابفابفی ازجمله ضفی
جینی بسوویار موردتوجه قفار گففت .در این زمینه چ ار تكنیك تجزیه نابفابفی وجود دارد ،یكی تجزیه
نابفابفی بفا ساس زیفگفوههای جمعیتی بایف ، ،1)6 :9136 ،دوم ،تجزیه نابفابفی بفا ساس منابع درسمد
لیچفیلد ،)33 :3222 ،سوم ،تجزیه نابفابفی بفا ساس فاکتورهای مؤثف ح شمتی 1)6 :9111 ،و چ ارم
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2. Foster, Greer and Thorbeck
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4. Bayar
5. Heshmati
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تجزیه مبتنی بف رگفسوویوی اسووت فیلدز .3)921 :3222 ،از بین چ ار تكنیك مذکور تجزیه بفاسوواس
زیفگفوههای جمعیتی یكی از رو های م در تحیییات نابفابفی اسووت .در این رو نابفابفی کلی
در توزیع ،به نابفابفی بینگفوهی و نابفابفی درویگفوهی تفكیك میشود.
در رو تجزیه بف ا ساس زیف گفوه های جمعیتی ضفی جینی ن سبی یا معلر را می توای به صورت
زیف تجزیه کفد .اگف  Gزیفگفوه جمعیتی وجود داشته باشد ،بفای تعیین س هف یك از این زیفگفوهها
از نابفابفی کل ،ضفی جینی به شكل زیف تجزیه میشود سرار و داگالس.9)62 :9133 ،
𝐺

𝑅 I = ∑ 𝜙𝑔 𝜑𝑔 𝐼𝑔 + 𝐼 ̅ +

)3

𝑔=1

در این رابعه  ϕgس

جمعیتی گفوه  φg ، gس

درسمد گفوه  gو ̅ Iنابفابفی بینگفوهی زمانی

که به هف ففد درسمد متوسط گفوه وی ایتصاص مییابد) است  Rنیز به همپوشانی گفوه درسمدی اشاره
دارد.
تجزیه شاخص فقر  :FGTدر سال  3211فوستف ،گفیف و توربك دستهای از شایصهای فیف تحت
عنوای  FGTبه شفح زیف ارائه کفدند.
𝑞

)9

3

𝛼 𝑖𝑦𝑧−
(∑
)
𝑛
𝑧

= )F(α

𝑖=3

فیف تلیی می شود که در سی  zیط فیفyi ،

در این شایص ،فیف به صورت تابعی از ن سبت شكا
درسمد ففد یا یانوار  iام و  αمیزای تنفف و گفیز از فیف در جامعه را نشوووای میدهد و هف چه میدار سی
بی شتف با شد به این معنی ا ست که جامعه از فیف گفیزای بوده و باید به فییفتفین اففاد اهمیت بی شتفی
داد ابونوری و مالكی .)991 :3312 ،اگف  αبفابف صفف با شد شایص ن سبت سف شمار فیف را نتیجه
میدهد و در حالت  αبفابف با یك ،به شایص شكا فیف و در حالت  αبفابف با دو ،به شایص شدت
فیف معفو است که همای شایص شكا فیف است که بیشتفین وزی را به یانوارهایی میدهد که از
یط فیف فاصووله زیادتفی دارند .بفای تجزیه شووایص FGTاگف  yبیانگف درسمد کل جمعیت باشوود
میتوای سی را به صورت حا صلجمع درسمد رو ستایی  )yRو ش فی  )yuهف دو زیفگفوه جمعیتی دیگف
مانند م شاغل سزاد و مزد و حیوقبگیف)  y = yu + yRبیای کفد حال با ففض اینكه س  yuو  yRاز y
به تفتی بفابف با  pو  1-pباشد فیف کل را میتوای بهصورت زیف تجزیه کفد.

1. Fields
2. Arar and Duclos
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)3

که:

α

nR z − x R
1
i
( ∑ pα ≤ z + (1 − p).
) Πxi ≤ z
n i=1
z

α
xiu

1
z−
( ∑ pα = p.
) Πxi
n i=1
z
z = p. puα + (1 − p). pR
α
nu

در رابعه فوق 𝛼𝑝 نشایدهنده شایص فیف کل puα ،شایص محاسبه شده بفای جمعیت ش فی و
 pRαشایص محاسبه شده بفای جمعیت روستایی اساست لوبفانو.3)3 :9139 ،
 .2-1-2تفاضل نابرابری و فقر

در معالعاتی که در زمینه فیف و نابفابفی صورت گففته با میای سه میادیف عددی این شایصها در دو
نیعه زمانی بفای یك جمعیت مشوووخص) یا در یك نیعه زمانی بفای دو جمعیت متفاوت) در مورد
تفاوت نابفابفی و فیف اظ ارنظف شده است اما این رویكفد یالی از اشكال نیست چفا که در یك بفرسی
دقیر و علمی این تفاوتها باید مبتنی بف تفاوت میادیف بهد ستسمده بفا ساس فا صله اطمینای سماری،
مورد ق اوت قفار گیفند .بدین منظور شیوه محا سبه انحفا معیار و فا صله اطمینای سماری بفای دو
شایص ضفی جینی و  FGTکه از متداولتفین شایصهای نابفابفی و فیف هستند ،ارائه میشود.
انحراف معیار ضریب جینی :دیویدسن 9در سال  9112ضفی جینی را بهصورت زیف بیای کفد.
n

)1

2
1
∑ y(i) (i − ) − 1
2
μ̂n
2

=̂
G

i=1

که  𝑦(𝑖) ) i = 1, … , nدرسمد بهصورت صعودی مفت شده و ̂𝜇 میانگین این درسمدها است .دیویدسن
با یافتن یك عبارت تیفیبی بفای تور ̂𝐺 و بهکارگیفی سی یك تخمینزی اصووالح شووده نسووبت به
تور بفای ضفی جینی ا ستخفاج کفد .وی ضفی جینی ا صالح شده که با ̃𝐺 م شخص شده را
بهصورت تیفیبی از ̂𝐺 بیای میکند.
)1

𝑛
̂𝐺
𝑛−1

= ̃𝐺

اگفچه ̃𝐺 همچنای دارای تور اسوووت اما میزای تور سی به میزای 𝑛−1بفابف ،از تور ̂𝐺 کمتف
اسوووت .معامعادله را میتوای بفای بفسورد یعای اسوووتاندارد ̃𝐺 بكار گففت .بفای انجام این کار 𝑖̃𝑧
بهصورت زیف تعفیف میشود.

1. Lubrano
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) 𝑖𝑣 𝑧̃𝑖 = −(𝐺̃ + 1)𝑦(𝑖) + 2(𝑤𝑖 −

)6

که در سی 𝑛 𝑤𝑖 = (2𝑖 − 1)𝑦(𝑖) ⁄2و )𝑖(𝑦  𝑣𝑖 = 𝑛−1 ∑𝑖𝑗=1است .یعای استاندارد ضفی جینی
اصالح شده یعنی̃
 Gبهصورت زیف محاسبه میشود.
𝑛

1
∑(𝑧̃𝑖 − 𝑧̅)2
(𝑛𝜇̂ )2

)2

√ = ) ̃𝐺(𝐸𝑆

𝑖=1

حال با در ایتیار داشتن انحفا معیار ضفی جینی میتوای بفای سی فا صله اطمینای تعفیف کفد و
بفاساس سی معنیداری تفاوت دو ضفی جینی را بفرسی کفد.
تفا ضل شاخص فقر  :FGTشایص فیف فو ستف ،گفیف و توربك در سال  3211بف ح س پارامتف
فیفگزیزی 𝛼 بهصورت زیف تعفیف شده است:
𝛼≥0

)1

𝑥𝑑)𝑥(𝑓

𝛼 𝑥𝑧 𝑧−
)
𝑧

( 𝑝𝛼 = ∫0

این شایص را میتوای با یك رو نسبتا ساده بفسورد کفد .یك نمونه  nتایی از یانوارها را در نظف
بگیفید که درسمد سیها 𝑛𝑥 …  𝑥1 ,ا ست که م شاهدات 𝑖𝑥 به صورت صعودی مفت شدهاند و  qرتبه
سیفین ففد یا یانوار فییف باشد .در این صورت بفسوردگف سازگار بفای 𝛼𝑝 بهصورت زیف است.
𝑞

1
𝛼 𝑖𝑙𝑥 𝑧 −
( ∑ = 𝛼̂𝑝
)
𝑛
𝑧

)2

𝑖=1

در حالت عمومی و بفای  ،𝛼 = 0بهکارگیفی ق یه حد مفکزی نفمال مجانبی بودی این بفسوردگف
را به شفح زیف ارائه میکند.
) √𝑛(𝑝̂𝛼 − 𝑝𝛼 )~𝑁(0, 𝜎 2

)31
واریانس 𝛼̂𝑝 بهصورت زیفتعفیف میشود.
)33

𝑧
𝛼𝑥 − 𝑧 2
( ∫ = 𝜎 2 = 𝐸(𝑝̂𝛼 − 𝑝𝛼 )2
) 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝑝𝛼2
𝑧
0

بفسوردگف طبیعی بفای واریانس رابعه  )31بهصورت زیف است.
)39

𝑝̂𝛼2

2

𝜎̂ = 𝑝̂2𝛼 −

انحفا استاندارد  p̂αبه صورت 𝑛√ 𝜎̂⁄بفسورد شده و با نماد 𝑝̂𝜎 نشای داده می شود سپس متغیف
تصادفی که دارای توزیع نفمال با میانگین صفف و واریانس یك است بهصورت زیف یواهد بود.
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𝛼𝑝 𝑝̂𝛼 −
𝑝̂𝜎

)33

=𝑡

در ن ایت در سعح یعای  1درصد فاصله اطمینای بهصورت زیف محاسبه میشود.
)31

̂𝜎 𝑝̂𝛼 − 𝑡%5 𝜎̂ ≤ 𝑝𝛼 ≤ 𝑝̂𝛼 + 𝑡%5

با در نظف گففتن دو نمونه مسووتیل با اندازههای  n1و  n2و توزیعهای مجانبی) 𝑖𝑝  √𝑛𝑖 (𝑝̂𝑖 −با
واریانس  𝜎𝑖2که  i=1,2و حذ 𝛼 در شایص 𝛼𝑝  ،انحفا استاندارد تفاضل بفسورد شده ) (𝑝̂1 − 𝑝̂2
بهصورت زیف است.
)31

𝜎̂12 𝜎̂22
𝑆𝐸(𝑝̂1 − 𝑝̂2 ) = √ +
𝑛1 𝑛2

سماره مفبوطه بفای سزموی بفابفی دو نیز شایص فیف بهصورت زیف است.
)36

𝑝̂1 − 𝑝̂2
) 𝑆𝐸(𝑝̂1 − 𝑝̂2

= 𝑦𝜂

که دارای توزیع نفمال با میانگین صفف و واریانس یك است.
 .2-2پیشینه پژوهش
یكی از جامعتفین معالعات صورتگففته در زمینه سثار رفاهی سیا ست هدفمند سازی یارانهها معالعه
پفوین و بانویی  ) 3326ا ست ،این محییای سثار سیا ست هدفمندی و م سیف اثفگذاری سی بف شایص
رفاه شووایص هزینه زندگی) را در چارچوب ماتفیسهای حسووابداری اجتماعی در دهكهای مختلف
درسمدی بفای مناطر ش فی و روستایی طی سالهای  3311و  3321موردبفرسی قفار دادند .در نتایج
این تحییر سه نكته بفج سته وجود دارد ،یكی اینكه شكا نابفابفی بین مناطر ش فی و رو ستایی
افزایش یافته اسوووت .دوم ،تغییفات رفاه تغییف شوووایص هزینه زندگی) بفای همه دهكهای درسمدی
یكسای نبوده ،بهعبارتدیگف سثار هدفمندی بعد از گذشت یك سال از نظف قدرمعلر ،به نفع طبیه فییف
بوده ،اما از نظف نسبی طبیه پفدرسمد بیشتف منتفع شده و درعینحال ،ف شار اصلی این سیاست بف دو
طبیات میانی بوده ا ست .سوم ،هدفمندی ،پیچیدگی و دره تنیدگی گ ستفدهای در م سیف اثفگذاری
تغییفات قیمت سووویت بف شووایصهای قیمتی بهویژه بف شووایص هزینه زندگی یانوارها ایجاد کفده
است ،بهعنوایمثال ،قبل از اجفای سیاست مذکور ،افزایش قیمت سویت ،از پنج مسیف شایص هزینه
یانوار را متأثف میکفد ،حالسنكه بعد از هدفمندی ،افزایش قیمت س وویت از بیسووت مسوویف متفاوت،
شایص هزینه یانوارها را تحت تأثیف قفار میدهد .این پدیده ازسنجا نا شی می شود که بعد از اجفای
هدفمندی ،سوو هزینه سووویت در بخشهای مختلف اقتصوواد افزایش یافته و ن ایتا مسوویفهای
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اثفگذاری و س سی در شایص هزینه زندگی افزایش یافته ا ست .این دره تنیدگی در اقت صاد باعث
سختتف شدی حصول اهدا سیاستگذاری ،بهویژه در زمینه کنتفل قیمتها و سیاستهای حمایتی
میشود.
نتایج معالعات حاجیپور و فال سلیمای )9136 3و س یلی و همكارای  )3326نیز به نوعی یافتههای
فوق را تأیید میکند .حاجیپور و فالسلیمای در سال  ،9136به بفرسی اثف هدفمندی یارانهها بف شایص
فالکت در مناطر شوو فی و روسووتایی ایفای طی دوره  9112-31پفدایتند .نتایج نشووای میدهد که
هدفمندی یارانهها ه در مناطر شوو فی و ه در مناطر روسوووتایی کشوووور منجف به افزایش فیف و
کاهش رفاه شده ا ست .ر شد بیكاری در مناطر رو ستایی بی شتف از مناطر ش فی بوده و هدفمندی
یارانهها از اهدا اساسی یود منحف شده است .س یلی و همكارای در سال  3326نیز با استفاده از
دادههای در سعح یانوار در دوره  3311-23و تكنیك رگفسیویهای به ظاهف نامفتبط از طفیر رو
 FGLSبه بفرسی اثف هدفمندی یارانهها بف تفکی مصففی یانوار پفدایتهاند .نتایج نشای میدهد که
در طول دوره معالعه ،س مخارج ضفوریتف در سبد م صففی یانوارها افزایش ،بنابفاین بفا ساس
تئوری انگل ،رفاه یانوارها کاهش یافته اسوووت ،همچنین متغیف مجازی یارانه و متغیف یارانه ماهانه
دریافتی در میای همه گفوههای کاالیی ،بیشووتفین اثفگذاری را بف روی س و گفوه یوراک و غذای
یانوارها از کل مخارج سنای داشووته و در ن ایت یكی از دالیل کاهش رفاه یانوارها ،افزایش بیشووتف
قیمتهای نسبی نسبت به افزایش درسمد ناشی از یارانهها بوده است .نتایج رنجبف و همكارای )3323
نیز با شبیه سازی متغیفهای الگوی تیاضای مصف کنندگای کشور با استفاده از سیست تیاضای تیفیبا
ایدئال طی دوره زمانی  3312-21نشای دادند که پفدایتی دولت معادل با کاهش رفاه مصف کنندگای
نبوده و نتوانسته زیای رفاهی حاصل بفای اففاد را جبفای کند .معالعات صورتگففته در سعح استایها
ازجمله فارس و اصف ای نیز یافتههای مذکور را تأیید میکند .صادقی و همكارای  ،)3321با استفاده از
سی ست مخارج یعی و طی دوره زمانی  3313-21تأثیف قانوی هدفمند سازی یارانهها را بف رفاه یانوار
در استای اصف ای موردبفرسی قفار دادند .نتایج حاصل از محاسبه دو شایص تغییفات رفاهی جبفانی و
معادل ن شایدهنده کاهش رفاه یانوارها بعد از هدفمند سازی یارانهها ا ست .در این زمینه ش نازی و
همكارای  )3323نیز به بفر سی توزیع درسمد و رفاه یانوارها قبل و بعد از هدفمندی یارانهها در ا ستای
فارس طی دوره  3312-21با اسووتفاده از شووایصهای نسووبت دهكها ،ضووفی جینی و تابع رفاه
اجتماعی اتكینسوووی پفدایتند .ارزیابی تغییفات رفاه با اسووتفاده از شووایصهای مذکور نشووای میدهد
علیفغ کاهش نابفابفی ،ر فاه یانوار ها بهدل یل تورم و کاهش درس مد واقعی ،نزولی بوده و اگف
سوویاسووتگذار بخواهد بفنامه هدفمندسووازی یارانهها کاراتف باشوود ،بایسووتی انتیال درسمد بیشووتفی از
گفوههای پفدرسمد به گفوههای ک درسمد جامعه صورت پذیفد.
1. Hajipour and Fallsolyman.
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علی رغ اینكه معالعات مذکور به نوعی بف سثار منفی هدفمندی یارانه ها بف رفاه ،فیف و نابفابفی
تأکید دارند اما تعداد محدودی از معالعات یال این یافتهها را نشای میدهند .در این زمینه رحیمینیا
و اکبفی میدم  )3321با اسووتفاده از الگوی تعادل عمومی قابلمحاسووبه  )CGEو شووایص تغییفات
معادل  )EVبه بفر سی سثار ا صالح یارانهها بف شایص بفابفی رفاهی پفدایتهاند .محییین  31سناریو
متفاوت اصالح یارانهها را شبیهسازی کفدهاند .در بخش اول یارانههای غیفمستیی به صورت مفحلهای
کاهش یافته و در قسوومت دوم پنج سووناریو متفاوت از کاهش همزمای کل یارانههای غیفمسووتیی و
بازپفدایت نیدی سیها به یانوار ،بخشهای تولیدی و دولت شووبیهسووازی شووده اسووت و سثار سیها بف
شایص بفابفی رفاهی بفرسی شده است .نتایج نشای میدهد که با اصالح یارانهها در همه سناریوها
شوووكا رفاهی یانوارها کاهش و بفابفی رفاهی در جامعه ب بود مییابد .یكی از نتایج م این میاله
این اسووت که با کاهش س و دولت و بخش تولید از یارانه شووایص بفابفی رفاهی بزرگتف میشووود.
نتایج این تحییر همچنین نشوووای می دهد که شوووایص نابفابفی رفاهی یانوارها در سوووناریوهای
بازپفدایت یارانه نیدی بیشتف از سناریوهای عدم بازپفدایت یارانه نیدی کاهش مییابد؛ یعنی وضعیت
بفابفی در جامعه با بازپفدایت یارانه نیدی شوووفایط ب تفی پیدا میکند؛ بنابفاین به ادامه روند پفدایت
یارانه نیدی به یانوارهای ک درسمد در مفحله گذار تأکید میشوووود .یكی از یافتههای م این تحییر
بیای میکند که با کاهش سو و دولت و بخش های تولیدی از بازپفدایت یارانه ها ،شوووكا رفاهی
یانوارها بیشوووتف کاهش می یابد و شوووایص بفابفی رفاهی در جامعه بزرگتف میشوووود .دلیل این
نتیجهگیفی این ا ست که افزایش تیا ضای یانوارها با پفدایت یارانه نیدی بی شتف به سیها میتواند اثف
مثبتی بف تولیدات بفیی از بخشها همچوی پوشوواک و یوراک داشووته باشوود .در معالعه رحیمینیا و
همكارای  )3321این اثف مثبت بف مح صوالت بخشهای مذکور ،بیش از اثف مثبت بازپفدایت یارانه به
بخشهای تولیدی و یدماتی پیشبینی شده است.
در تأیید سثار مثبت قانوی هدفمندی یارانهها ،احمدی و همكارای  )3321در یك پژوهش پیمایشی-
تحلیلی که با هد بفرسوووی اثفات اقتصوووادی و اجتماعی قانوی هدفمندی یارانهها بف کیفیت زندگی
روستاییای ش فستای ارومیه به انجام رسید با بفرسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی یانوارهای روستایی
با استفاده از ابزار پفسشنامه ،نشای دادند که اجفای قانوی هدفمندی یارانهها ه بف بعد اقتصادی و ه
بف بعد اجتماعی کیفیت زندگی روستاییای در ش فستای ارومیه اثف مثبت و معنیداری داشته ولی اثفات
اجتماعی سی بیش از اثفات اقتصووادی اجفای این قانوی بوده اسووت .با این اوصووا ازسنجاکه کیفیت
زندگی تابع شفایط و عوامل بسیار متنو و متعددی است با قععیت نمیتوای تمام تغییفات حاصله را به
اجفای قانوی هدفمندی یارانهها مفتبط دانست.
امامی و همكارای  )9136با بهکارگیفی رو س ن ایی مؤ سسه  CEQو دادههای هزینه درسمد
یانوارهای ش فی و رو ستایی ک شور در دوره  9133-9139اثفبخ شی سیا ستهای مالیاتی مالیات و
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پفدایت انتیالی) بف فیف و نابفابفی را بفرسی کفدهاند .بفاساس نتایج حاصل یالص مالیاتهای مستیی
و غیفم ستیی در تفکی با ه ضفی جینی را به میزای  1/1611واحد و ن سبت فیف سف شمار را به
میزای  63درصد کاهش میدهند زمانی که ارز پولی یارانههای سموز و سالمت در محاسبات وارد
میشووود ،ضووفی جینی به میزای  1/1232واحد کاهش مییابد .بفاسوواس اندازه سوو های ن ایی
نویسوووندگای دریافتند که نیفوی پیشوووفای این کاهشها در فیف و نابفابفی) بفنامه هدفمندی یارانهها
است .در اثف این بفنامه کاهش اساسی در فیف روستایی رخ داده بهطوریکه شایص فیف سفشمار از 11
به  93درصوود کاهش یافته اسووت و در نیاط ش و فی تأثیف هدفمندی یارانه بف فیف متوسووط بوده و فیف
سف شمار را از  33به  1در صد کاهش داده ا ست .مالیات و پفدایتهای انتیالی در اثفبخ شی در زمینه
کاهش نابفابفی مشابهاند .مالیات بف درسمد با حصول  11درصد از ظففیت بالیوها در کاهش نابفابفی
مؤثفتفین ابزار در بخش درسمدها اسوووت .در طف مخارج پفدایتهای اجتماعی مؤثفتفین ابزار بوده و
 11درصد ظففیت بالیوها در کاهش فیف را محیر سایته است .مالیاتها بهویژه در افزایش درسمدها
بدوی اینكه موج افزایش فیف شوووند موثفاند که نشووای میدهد فیفا تا حد زیادی از پفدایت مالیات
معا هستند .در میابل ازسنجاکه بخش عظیمی از پفدایتهای انتیالی بفای فیفا هد گذاری شده این
پفدایتها چندای مؤثف نیسووتند و این پفدایت صووففا  91درصوود ظففیت بالیوهشووای در کاهش فیف را
محیر سوووایتهاند .اثفبخشوووی بفنامه هدفمندی یارانهها میتواند از طفیر حذ گفوههای پفدرسمد و
بازتخصیص صففهجویی حاصله به فیفا بهطورجدی ب بود یابد.
معابر بفرسوووی فوق نمیتوای به قععیت در مورد شووویوه اثفگذاری قانوی هدفمندی یارانه ها بف
وضعیت رفاهی یانوارها بخصوص فیف و نابفابفی در بین سیها اظ ارنظف کفد .بااینوجود اکثف معالعات
نشانگف اثف منفی هدفمندی یارانهها بف وضعیت رفاهی یانوارها است و تاکنوی معالعهای که به تفكیك
گفوه مشوواغل ،بهویژه مشوواغل سزاد و مزد و حیوقبگیف ،به بفرسووی سثار هدفمندی یارانهها بپفدازد در
کشور انجام نشده است .تن ا معالعه موجود بفاساس گفوههای جمعیتی معالعه پفوین و مستعلی پارسا
 )3321است .در این معالعه بفاساس ماتفیس حسابداری اجتماعی سالهای  3311و 3321سثار اجفای
قانوی هدفمندی یارانه ها بف شایص هزینه زندگی زنای سفپف ست یانوار بفر سی شده ا ست .بفا ساس
نتایج حاصوول تغییفات شووایص هزینه زندگی بفای یانوارهای روسووتایی با سووفپفسووت زی بیش از
یانوارهای ش فی م شابه بوده ا ست .متو سط کل شایص هزینه زندگی یانوارها از  1/111در سال
 3311به  1/111در سال  3321کاهش یافته است که تغییفات این شایص بفای یانوارهای روستایی
با سفپف ست زی در دوره موردبفر سی بهتفتی  1/12و  1/116ا ست که بیانگف فیف بی شتف در بین گفوه
جمعیتی اسووت .این نتایج لزوم انجام بفرسوویهای بیشووتف در زمینه سثار هدفمندی یارانهها به تفكیك
گفوههای مختلف شغلی و جمعیتی را ن شای میدهد به این دلیل در این میاله سثار هدفمندی یارانهها
بف مشاغل سزاد و مزد و حیوقبگیف بفرسی میشود.
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 .3روششناسی تحقیق
در ادبیات مفبوطه ج ت ارزیابی بفنامههای پفدایت انتیالی بفاسووواس شوووایصهای فیف و نابفابفی از
رو س ن ایی مؤ س سه  CEQا ستفاده می شود؛ اما سنجش شایصهای این مؤ س سه م ستلزم در
ایتیار داشووتن اطالعات مفبوط به درسمد یانوارها از منابع مختلف و انوا مختلف مالیاتهای پفدایتی
اسووت .هف چند که این اطالعات در دادههای هزینه درسمد یانوارها که توسووط مفکز سمار ایفای منتشووف
میشود وجود دارد و در معالعات تجفبی 3مبتنی بف رو س ن ایی بفای ایفای نیز بكار گففته شدهاند
اما در ایفای اطالعات درسمدی بهدلیل فیدای سوویسووت اطالعات جامع مالیاتی و نظام مالیات بف جمع
درسمد چندای موثر نیستند از طففی در ایفای  GDPنیز به رو درسمدی محاسبه نمی شود و به همین
دلیل بفیال سووایف کشووورها در ایفای نظام دقیر و منسووج جمعسوری اطالعات درسمدی یانوارها را
نداری  .بنابف دالیل مذکور در این میاله از رو مفسوم که مبتنی بف تجزیه شایصهای نابفابفی و فیف
است استفاده میشود اما تفاوت این معالعه با سایف معالعاتی که با استفاده شایصهای فیف و نابفابفی
انجام شده در این ا ست که در معالعات گذ شته با میای سه میادیف عددی این شایصها در دو نیعه
زمانی بفای یك جمعیت مشووخص) یا در یك نیعه زمانی بفای دو جمعیت متفاوت) در مورد تفاوت
نابفابفی و فیف اظ ارنظف شده است اما این رویكفد یالی از اشكال نیست چفا که در یك بفرسی دقیر
و علمی این تفاوتها باید مبتنی بف تفاوت میادیف بهدسوتسمده بفاسواس فاصوله اطمینای سماری ،مورد
ق اوت قفار گیفند که در این میاله با محاسبه انحفا معیار و فاصله اطمینای بفای شایصهای فوق
بفرسی تفاوت شایصها بفاساس فاصله اطمینای سماری انجام میشود.
در این معالعه دادههای هزینه و درسمد یانوارها به تفكیك مناطر ش فی و رو ستایی که هف سال
تو سط مفکز سمار منت شف می شود ،طی دوره  3322-21بكار میرود .هد از انتخاب دوره زمانی فوق
این اسووت که تحوالت متغیفها حداقل ده سووال قبل از هدفمندی و پنج سووال بعد از هدفمندی دیده
شود .با توجه به اینكه هد این معالعه بفر سی فیف و نابفابفی قبل و بعد از هدفمندی بفای دو گفوه
مشاغل مزد و حیوقبگیف و سزاد است دادههای هزینه بفای این دو گفوه از مشاغل تفكیك شده است.
با تی سی هزینههای سالیانه بف بعد یانوار هزینههای سفانه محا سبه و با تی سی هزینههای سفانه بف
شایص قیمت بف پایه سال  )3321هزینههای حیییی سفانه حاصل شده است .یالصهای از دادههای
مورداستفاده بفاساس زیفدورههای مذکور در جدول  )3سمده است.
معابر جدول  ،)3تعداد یانوارها در هف دو گفوه شغلی در سالهای موردبفر سی متفاوت ا ست و
بی شتفین تعداد یانوار متعلر به م شاغل مزد و حیوقبگیف در سال  3312و کمتفین تعداد یانوار مفبوط
به م شاغل سزاد در سال  3313ا ست .متو سط هزینهها در سال  3311در م شاغل سزاد دارای بی شتفین
میدار و در سال  3322دارای کمتفین میدار ا ست .انحفا معیار در م شاغل مزد و حیوقبگیف در سال
)1. Emami et.al.(2016
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 3312دارای بی شتفین میدار و در سال  3322دارای کمتفین میدار است .ماکزیم میدار هزینهها بفابف
با  1211میلیوی ریال است که مفبوط به مشاغل سزاد در سال  3311است و مشاغل سزاد در سال 3322
دارای کمتفین میدار 3311933ریال) است.
جدول  :1تحلیل توصیفی دادههای هزینه خانوارها در دو گروه شغلی مزد و حقوقبگیر و آزاد
سال

11
11
21
21

گروه شغلی
مزد و حیوقبگیف
سزاد
مزد و حیوقبگیف
سزاد
مزد و حیوقبگیف
سزاد
مزد و حیوقبگیف
سزاد

هزینه سرانه حقیقی به ریال

تعداد کل
نمونه

میانگین

31119
31369
32223
36131
91111
36916
32321
31921

33111111
11311111
31611111
31111111
12311111
33311111
92111111
96211111

انحراف
معیار
33111111
12911111
92111111
92311111
19311111
31611111
93211111
93911111

ماکزیمم

مینیمم

211111111
1211111111
293111111
231111111
3191111111
6231111111
622111111
139111111

3316331
226111
3129192
23133612
3932612
22631211
11212313
9939133

منبع :یافتههای پژوهش

در پایای این بخش رو مورد ا ستفاده بفای محا سبه یط فیف در این معالعه ،ارائه می شود .بفای
محاسبه یط فیف معلر کل در این پژوهش از رو ارشانسكی به شفح زیف استفاده شده است.
)32

NFC
FC

= FAP + FAP.

NFC
)
FC

= FAP. (1 +

FC+NFC
)
FC

( TAP = FAP.

که در رابعه فوق  TAPیط فیف معلر کل FAP ،یط فیف معلر غذایی و  FCو  NFCنیز بهتفتی
𝐶𝐹𝑁

هزینه کل یوراک و هزینه کل غیفیوراک ه ستند .در رو ار شان سكی 𝐶𝐹 عدد  1/1در نظف گففته
شده ،اما در این معالعه بفای اینكه ن سبت هزینه غیفیوراک به یوراک به صورت دقیرتفی به د ست
سید بهجای عدد ار شان سكی میانگین هند سی ن سبت هزینه غیفیوراک به یوراک بفای  3دهك اول
هزینهای در  1سال سیف دوره مورد بفرسی ،محاسبه شده است .بفای محاسبه یط فیف کل کافی است
یط فیف معلر غذایی را محا سبه کفد که بفای محا سبه یط فیف غذایی از سبد پی شن ادی ان ستیتو
تغذیه ایفای به شفح جدول  3 )9استفاده شده است.

 .3تغذیه منا س که به الگوی پی شن ادی ان ستیتو تغذیه معفو ا ست باید تأمینکننده  9921کیلوکالفی انفژی بفای هف نفف در روز با شد .این میدار
کالفی باید از تفکی موادغذایی متفاوتی چوی غالت ،حبوبات ،گوشت ،روغن نباتی ،قند و شكف ،لبنیات ،سبووووزی و میوووووه تأمیوووون شووووود که
کوارشونواسوای توغوذیوه س و هوفکودام را توعیویون کفدهاند.
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جدول  :2سبد پیشنهادی انستیتو تغذیه ایران به میزان  2224/4کیلوکالری
مواد غذایی

نای
بفنج
حبوبات
قند و شكف
روغن
گوشت قفمز
گوشت مفغ

مقادیر موردنیاز در روز
وزن (گرم)
911
311
31
11
91
31
91

کیلوکالری
612
361
316
311
991
12/6
23/9

مواد غذایی
گوشت ماهی
تخ مفغ
شیف
ماست
پنیف
سبزی
میوه

مقادیر موردنیاز در روز
وزن (گرم)
91
91
311
311
91
391
311

کیلوکالری
91/2
11
61
13/2
12
336/9
321

منبع :ارشدی و کفیمی31 :3329 ،

 .4نتایج برآورد شاخصها
در این بخش نتایج حاصوول از تجزیه و تفاضوول فیف و نابفابفی بفای سووالهای قبل و بعد از اجفای
هدفمندی یارانهها ارائه میشووود ،3عالوهبف این دورههای زمانی بهصووورتی تفكیك شوودهاند که امكای
میایسه طی بفنامههای چ ارم و پنج توسعه نیز ممكن شود .بفاساس نتایج میتوای وضعیت مشاغل
مزد و حیوقبگیف روسوتایی و شو فی را در یك نیعه زمانی سوال ابتدا و انت ای هف بفنامه) و در طی
زمای در طول بفنامهها) را میایسه کفد .محاسبات فیف و نابفابفی درویگفوهی و بینگفوهی نیز امكای
میایسه وضعیت هف نو از مشاغل دروی مناطر ش فی یا روستایی و بین دو منعیه را ففاه میکند.
نتایج تجزیه نابفابفی م شاغل مزد و حیوقبگیف و سزاد بفا ساس ضفی جینی در جدول  )3سمده ا ست.
میایسه شایص ضفی جینی در سالهای قبل و بعد از هدفمندی بفنامه چ ارم و پنج ) در مورد هف
دو گفوه شغلی نشای میدهد که بفای کل شاغلین ،شاغلین مزد و حیوقبگیف و مشاغل سزاد در هف دو
منعیه شو و فی و روسوووتایی میزای نابفابفی کاهش یافته اسوووت .طی بفنامه چ ارم سو و مزد و
حیوقبگیفای از نابفابفی کل در مناطر ش فی افزایش و در مناطر روستایی کاهش یافته اما در بفنامه
پنج س این گفوه شغلی از نابفابفی کل در هف دو منعیه افزایش یافته است .بفای مشاغل سزاد طی
بفنامه چ ارم وضعیت عكس مشاغل مزد و حیوقبگیف است یعنی س مشاغل سزاد از نابفابفی کل در
مناطر شوو فی کاهش و در مناطر روسووتایی افزایش یافته اما بعداز هدفمندی بفنامه پنج ) سوو
م شاغل سزاد از نابفابفی کل کاهش یافته ا ست .بهطور یال صه هدفمندی موج شده فارغ از منعیه
جغفافیایی سوو مزد و حیوق بگیفای از نابفابفی کل افزایش و سوو مشوواغل سزاد کاهش یابد یا به
عبارتی هدفمندی نابفابفی در بین مزد و حیوقبگیفای را تشدید کفده است.

 .3سمار سال  3312به دلیل اینكه بخشی از سال به دورای قبل و بخش دیگف به دورای بعد از هدفمندی بفمیگفدد لحاظ نشده است.
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جدول  :3تجزیه ضریب جینی
مقدار شاخص ضریب جینی
برنامه

سال

منطقه
کل

مزد و
حقوقبگیر

مشاغل
آزاد

ش فی

1/11

1/11

1/13

روستایی

1/32

1/32

1/31

ش فی

1/32

1/11

1/31

3311
بفنامه
چ ارم
3311
روستایی

1/31

1/32

1/32

ش فی

1/31

1/31

1/31

روستایی

1/33

1/31

1/33

ش فی

1/31

1/36

1/31

3321
بفنامه
پنج
3321
روستایی

1/39

1/39

1/39

سهم مطلق و سهم نسبی از نابرابری کل
(اعداد داخل پرانتز سهم نسبی به درصد)
درونگروهی
بین
مشاغل
مزد و
گروهی
کل
آزاد
حقوقبگیر
1/111
1/12
1/33
1/93
)3/2
)31
)33
)13
1/13
1/11
1/33
1/32
)9/1
)93
)31
)11
1/111
1/16
1/31
1/91
)3
)31
)31
)13
1/13
1/31
1/12
1/32
)6/2
)92
)93
)11
1/112
1/11
1/33
1/31
)9
)31
)32
)13
1/19
1/12
1/11
1/32
)2/1
)96
)91
)11
1/119
1/11
1/31
1/32
)1/1
)39
)19
)11
1/13
1/12
1/12
1/36
)2/9
)93
)92
)11

منبع :یافتههای تحییر

یافتههای پیشین مبتنی بف بفسوردگفهای نیعهای است و اظ ارنظف علمی در زمینه تغییفات نابفابفی
باید مبتنی بف فا صله اطمینای سماری با شد .بفای ق اوت علمیتف در این زمینه تفا ضل نابفابفی بفای
گفوههای شغلی مختلف در دروی و بین مناطر ش فی و روستایی همچنین در یك نیعه زمانی و طی
زمای بفاساس فاصله اطمینای سماری بهتفتی در جداول  )1و  )1سمده است.
نتایج حاصل از تفاوت نابفابفی در بین گفوههای شغلی مختلف بفای مناطر ش فی و روستایی در
سال ابتدا و انت ای بفنامه چ ارم و پنج توسعه در جدول  )1نشای میدهد که در ابتدای بفنامه چ ارم
از نظف نابفابفی درویگفوهی بین مزد و حیوقبگیفای شو و فی و روسوووتایی و همچنین مشووواغل سزاد
ش فی و رو ستایی تفاوت معنیداری وجود دارد ،به این معنی که نابفابفی در دروی دو گفوه شغلی در
مناطر شوو فی بیشووتف از مناطر روسووتایی اسووت اما در پایای بفنامه چ ارم این تفاوت از نظف سماری
معنی دار نی ست و بفیال سال ابتدای بفنامه ه در مناطر ش فی و ه در مناطر رو ستایی میزای
نابفابفی در بین مزد و حیوقبگیفای بیش از مشاغل سزاد است .یك سال بعد از هدفمندی سال )3321
در همه موارد بفرسی شده نابفابفی در بین مزد و حیوقبگیفای بیش از مشاغل سزاد بوده و در پنج سال
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بعد از هدفمندی نیز این نتیجه همچنای بفقفار اسوووت .نكته جال اینكه میزای نابفابفی در بین مزد و
حیوق بگیفای چه در مناطر شو و فی و چه روسوووتایی بیش از نابفابفی در بین مشووواغل سزاد اسوووت.
درحالیکه معموال انتظار بف این ا ست که نابفابفی بین م شاغل سزاد بی شتف از م شاغل مزد و حیوقبگیف
با شد زیفا شاغلین سزاد فف صتهای پیشروی ب سیار متعدد و متفاوتی دارند درحالیکه شاغلین مزد و
حیوقبگیف تابع قوانین و میفرات حیوق دستمزد هستند .چنین شواهدی داللت بف این دارد که بفیال
ادعای حامیای دیالت دولت در اقتصوواد ،توزیع حاصوول از مكانسووی بازار بفابفتف از توزیع توسووط دولت
است.
جدول  :4تفاوت نابرابری بین شاغلین آزاد و مزد و حقوقبگیر در یک سال معین
برنامه

سال

3311
بفنامه
چ ارم
3311

3321
بفنامه
پنج
3321

توضیحات

تفاضل ضریب جینی

تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی

𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠 = 1/112
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠 = −1/112
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤𝑢 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤𝑟 = 1/133
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑢 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑟 = 1/192
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠 = 1/136
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠 = 1/193
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤𝑢 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤𝑟 = 1/112
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑢 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑟 = 1/111
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠 = 1/139
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠 = 1/139
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤𝑢 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤𝑟 = 1/112
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑢 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑟 = 1/131
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠 = 1/116
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠 = 1/131
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤𝑢 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑤𝑟 = 1/131
𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑢 − 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑟 = 1/192

سطح
احتمال
1/121
1/316
1/112
1/111
1/111
1/111
1/112
1/191
1/111
1/131
1/111
1/121
1/321
1/111
1/111
1/111

منبع :یافتههای تحییر

نتایج حاصل از بفرسی تغییفات نابفابفی طی هف بفنامه در جدول  )1نشای میدهد که طی بفنامه
چ ارم صففا نابفابفی در بین مشاغل سزاد ش فی بهطور معنیداری کاهش یافته است .در سالهای بعد
از هدفمندی بفنامه پنج ) بفای مزد و حیوق بگیفای و مشاغل سزاد روستایی میزای نابفابفی کاهش اما
بفای مناطر ش فی میزای نابفابفی در بین مزد و حیوقبگیفای بهطور معنیداری افزایش یافته است و
بفای مشاغل سزاد نیز تغییف حاصل معنیدار نیست.
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جدول  :۵تغییر نابرابری در طی برنامهها برای شاغلین آزاد و مزد و حقوقبگیر
برنامه
بفنامه چ ارم
3311-3311

بفنامه پنج
3321-3321

توضیحات
تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای روستایی
تغییف وضعیت مشاغل سزاد روستایی
تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای ش فی
تغییف وضعیت مشاغل سزاد ش فی
تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای روستایی
تغییف وضعیت مشاغل سزاد روستایی
تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای ش فی
تغییف وضعیت مشاغل سزاد ش فی

تفاضل ضریب جینی
gini88 − gini84 = −1/119
gini88 − gini84 = −1/112
gini88 − gini84 = −1/113
gini88 − gini84 = −1/133
gini95 − gini90 = −1/136
gini95 − gini90 = −1/112
gini95 − gini90 = 1/112
gini95 − gini90 = 1/131

سطح
احتمال
1/219
1/321
1/122
1/111
1/111
1/123
1/163
1/332

منبع :یافتههای تحییر

بهطورکلی در مورد تأثیف هدفمندی بف میزای نابفابفی گفوههای شووغلی ،ق وواوت بفاسوواس میادیف
معلر شایص ضفی جینی و بفر سی حا صل از فا صله اطمینایهای سماری دو نتیجه متفاوت ارائه
میکنند ،بفاسوواس بفسوردگفهای نیعهای وضووعیت نابفابفی ب بود یافته اما بفاسوواس فاصووله اطمینای
سماری در سالهای بعد از هدفمندی بفنامه پنج ) بفای مزد و حیوقبگیفای و م شاغل سزاد رو ستایی
میزای نابفابفی کاهش ا ما بفای م ناطر شو و فی میزای نابفابفی در بین مزد و حیوقبگیفای بهطور
معنیداری افزایش یافته است و بفای مشاغل سزاد نیز تغییف حاصل معنیدار نیست.
بفای بفر سی و ضعیت فیف نتایج تجزیه دو شایص فیف سف شمار و شكا فیف بفای م شاغل مزد و
حیوقبگیف و سزاد ش فی و رو ستایی در جدول  ) 6سمده ا ست .میدار هف دو شایص فیف سف شمار و
شكا فیف در سالهای بعد از هدفمندی ن سبت به بفنامه چ ارم تو سعه ب بود یافته ا ست اما بفر سی
س شاغلین سزاد و مزد و حیوقبگیف از کل فیف رو ستایی و ش فی ن شای میدهد طی بفنامه چ ارم
س مزد و حیوق بگیفای از فیف کل در مناطر ش فی افزایش و در مناطر رو ستایی کاهش یافته اما
بفای شاغلین سزاد عكس نتیجه فوق رخ داده ا ست .طی بفنامه پنج نیز س مزد و حیوقبگیفای از
فیف کل در مناطر ش فی ثابت و در مناطر روستایی افزایش یافته است.
ج ت بفر سی دقیرتف تغییفات فیف نتایج حا صل از بفر سی تفاوت فیف در یك نیعه زمانی و در طی
زمای بفا ساس فا صله اطمینای سماری بهتفتی در جداول  )2و  )1سمده ا ست .نتایج جدول  )2ن شای
میدهد که از نظف تفاوت شایصهای فیف فیف سفشمار و شكا فیف) بین گفوههای مختلف شغلی در
ابتدای بفنامه چ ارم بفای مناطر روسووتایی فیف مزد و حیوقبگیفای بیش از مشوواغل سزاد اسووت اما در
مناطر ش فی تفاوتی بین سیها وجود ندارد .همچنین بفاساس این نتایج بفای گفوههای شغلی م شابه،
و ضعیت فیف در مناطر ش فی ب تف از مناطر رو ستایی ا ست .در پایای بفنامه چ ارم و ضعیت م شابه
ابتدای بفنامه اسووت تن ا با این تفاوت که در مناطر ش و فی فیف مزد و حیوقبگیفای بیش از مشوواغل
سزاد ا ست .در طی بفنامه پنج نیز نتایج مذکور تأیید می شود یعنی حتی در سالهای بعد از هدفمندی
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همچنای میزای فیف سف شمار و شكا مزد و حیوقبگیفای فارغ از منعیه جغفافیایی) بیش از م شاغل
سزاد است و وضعیت هف دو گفوه شغلی در مناطر ش فی ب تف از مناطر روستایی است.
جدول  :6تجزیه شاخصهای فقر
شاخص
فقر

سهم مطلق و سهم نسبی از فقر
کل

مقدار شاخص فقر
برنامه

سال

منطقه

(اعداد داخل پرانتز سهم نسبی به درصد)

کل

مزد و
حقوقبگیر

مشاغل
آزاد

ش فی

1/39

1/33

1/33

روستایی

1/13

1/11

1/13

ش فی

1/31

1/11

1/36

روستایی

1/69

1/61

1/12

ش فی

1/33

1/39

1/92

روستایی

1/12

1/13

1/13

ش فی

1/36

1/32

1/36

روستایی

1/19

1/11

1/12

ش فی

1/31

1/33

1/12

روستایی

1/91

1/93

1/32

ش فی

1/33

1/31

1/33

روستایی

1/91

1/91

1/93

ش فی

1/12

1/31

1/11

روستایی

1/31

1/32

1/33

ش فی

1/33

1/33

1/31

روستایی

1/32

1/32

1/31

3311
بفنامه
چ ارم
3311
فیف
سفشمار
3321
بفنامه
پنج
3321

3311
بفنامه
چ ارم
3311
شكا
فیف
3321
بفنامه
پنج
3321

منبع :یافتههای تحییر

کل
1/39
)311
1/13
)311
1/31
)311
1/69
)311
1/33
)311
1/12
)311
1/36
)311
1/19
)311
1/31
)311
1/91
)311
1/33
)311
1/91
)311
1/12
)311
1/31
)311
1/33
)311
1/32
)311

مزد و
حقوقبگیر
1/32
)12
1/31
)16
1/91
)63
1/39
)19
1/91
)61
1/96
)11
1/91
)61
1/31
)12
1/16
)63
1/39
)11
1/11
)66
1/31
)11
1/16
)61
1/12
)12
1/12
)61
1/31
)63

مشاغل
آزاد
1/33
)13
1/93
)11
1/31
)32
1/31
)11
1/33
)31
1/99
)16
1/33
)31
1/99
)13
1/11
)32
1/12
)19
1/11
)31
1/39
)16
1/13
)39
1/16
)13
1/13
)39
1/12
)12
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جدول  :۷تفاوت شاخصهای فقر بین شاغلین آزاد و مزد و حقوقبگیر در یک سال معین
شاخص

برنامه

سال

3311

توضیحات
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی

بفنامه
چ ارم

3311

تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی

فیف
سفشمار

3321

تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی

بفنامه
پنج

3321

تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی

شكا
فیف

بفنامه
چ ارم

3311

تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی

تفاضل ضریب جینی
𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤 −
= 1/111
𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤 −
= 1/131
𝑟𝑤𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤𝑢 −
= −1/991
𝑟𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑠𝑢 −
= −1/321
𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤 −
= 1/111
𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤 −
= 1/132
𝑟𝑤𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤𝑢 −
= −1/913
𝑟𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑠𝑢 −
= −1/913
𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤 −
= 1/126
𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤 −
= 1/132
𝑟𝑤𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤𝑢 −
= −1/323
𝑟𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑠𝑢 −
= −1/313
𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤 −
= 1/113
𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤 −
= 1/112
𝑟𝑤𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑤𝑢 −
= −1/329
𝑟𝑠𝐻𝑃 𝑃𝐻𝑠𝑢 −
= −1/336
𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤 −
= 1/133
𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤 −
= 1/133
𝑟𝑤𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤𝑢 −
= −1/313
𝑟𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑠𝑢 −
= −1/131

سطح
احتمال
1/111
1/313
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/393
1/111
1/111
1/111
1/116
1/111
1/111
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3311

تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی

3321

تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی

بفنامه
پنج

3321

تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
روستایی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای و مشاغل سزاد
ش فی
تفاوت مزد و حیوقبگیفای ش فی و روستایی
تفاوت مشاغل سزاد ش فی و روستایی

𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤 −
= 1/113
𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤 −
= 1/192
𝑟𝑤𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤𝑢 −
= −1/313
𝑟𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑠𝑢 −
= −1/332
𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤 −
= 1/113
𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤 −
= 1/191
𝑟𝑤𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤𝑢 −
= −1/123
𝑟𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑠𝑢 −
= −1/112
𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤 −
= 1/112
𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤 −
= 1/136
𝑟𝑤𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑤𝑢 −
= −1/121
𝑟𝑠𝐺𝑃 𝑃𝐺𝑠𝑢 −
= −1/113

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
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بفرسوووی تغییفات فیف در طی زمای در جدول  )1نشوووای میدهد که طی سوووالهای قبل و بعد از
هدفمندی بفای مناطر ش فی و روستایی و بفای هف دو گفوه شغلی موردبفرسی فیف سفشمار و شكا
فیف بهطور معنیداری افزایش یافته است.
جدول  :8تغییر شاخصهای فقر در طی برنامهها برای شاغلین آزاد و مزد و حقوقبگیر
شاخص

برنامه

فیف سفشمار

بفنامه چ ارم
3311-3311

توضیحات

تفاضل ضریب جینی

تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای
روستایی

𝑃𝐻88 − 𝑃𝐻84
= 1/311

تغییف وضعیت مشاغل سزاد روستایی
تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای ش فی
تغییف وضعیت مشاغل سزاد ش فی

𝑃𝐻88 − 𝑃𝐻84
= 1/122
𝑃𝐻88 − 𝑃𝐻84
= 1/161
𝑃𝐻88 − 𝑃𝐻84
= 1/111

سطح
احتمال

1/111
1/111
1/111
1/113
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تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای
روستایی
بفنامه پنج
3321-3321

تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای ش فی

تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای
روستایی

𝑃𝐺88 − 𝑃𝐺84
= 1/161

تغییف وضعیت مشاغل سزاد روستایی

تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای ش فی

𝑃𝐺88 − 𝑃𝐺84
= 1/111
𝑃𝐺88 − 𝑃𝐺84
= 1/131
𝑃𝐺88 − 𝑃𝐺84
= 1/132

تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای
روستایی

𝑃𝐺95 − 𝑃𝐺90
= 1/131

تغییف وضعیت مشاغل سزاد روستایی

تغییف وضعیت مشاغل سزاد ش فی

شكا
فیف

بفنامه پنج
3321-3321

𝑃𝐻95 − 𝑃𝐻90
= 1/111
𝑃𝐻95 − 𝑃𝐻90
= 1/111
𝑃𝐻95 − 𝑃𝐻90
= 1/111
𝑃𝐻95 − 𝑃𝐻90
= 1/129

تغییف وضعیت مشاغل سزاد ش فی

بفنامه چ ارم
3311-3311

سال هشتم -شماره  -2۵بهار 13۵۸

تغییف وضعیت مشاغل سزاد روستایی
تغییف وضعیت مزد و حیوقبگیفای ش فی
تغییف وضعیت مشاغل سزاد ش فی

𝑃𝐺95 − 𝑃𝐺90
= 1/133
𝑃𝐺95 − 𝑃𝐺90
= 1/132
𝑃𝐺95 − 𝑃𝐺90
= 1/193

221

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

منبع :یافتههای تحییر

نتیجهگیری
هد اصلی این میاله بفرسی اثف اجفای قانوی هدفمندی یارانهها بف فیف و نابفابفی در بین مشاغل سزاد
و مزد و حیوقبگیف ش فی و روستایی کشور است .نوسوری معالعه حاضف بفرسی اثف هدفمندی یارانهها
به تفكیك گفوههای شغلی ا ست و بفیال معالعات قبلی که صففا مبتنی بف میای سه ن سبی میادیف
معلر شایصهای فیف و نابفابفی هستند در اینجا اثف هدفمندی بف فیف و نابفابفی بفاساس یك فاصله
اطمینای سماری بفرسی شده است .در این راستا با استفاده از دادههای هزینه و درسمد یانوارها طی دوره
 3311-21و رو های تجزیه و تفا ضل بفای شایصهای ضفی جینی ،فیف سف شمار و شكا فیف،
اثف هدفمندی یارانهها ارزیابی شده است.
میای سه نتایج حا صل از میدار شایص ضفی جینی ،در سالهای قبل و بعد از هدفمندی ن شای
میدهد که بفای کل شوواغلین ،شوواغلین مزد و حیوقبگیف و مشوواغل سزاد در هف دو منعیه شوو فی و
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رو ستایی میزای نابفابفی کاهش یافته ا ست .نتایج حا صل از س ن سبی گفوههای مختلف شاغلین از
نابفابفی کل بیانگف سی ا ست که طی بفنامه چ ارم س مزد و حیوقبگیفای از نابفابفی کل در مناطر
ش فی افزایش و در مناطر روستایی کاهش یافته است اما در بفنامه پنج س هف دو گفوه شغلی از
نابفابفی کل افزایش یافته ا ست .بفای م شاغل سزاد طی بفنامه چ ارم و ضعیت عكس م شاغل مزد و
حیوقبگیف است یعنی س مشاغل سزاد از نابفابفی کل در مناطر ش فی کاهش و در مناطر روستایی
افزایش یافته ا ست اما بعد از هدفمندی بفنامه پنج ) س م شاغل سزاد از نابفابفی کل کاهش یافته
اسووت .بهطور یالصووه هدفمندی موج شووده فارغ از منعیه جغفافیایی سو مزد و حیوقبگیفای از
نابفابفی کل افزایش و سو و مشوووا غل سزاد کاهش یا بد یعنی هدفمندی نابفابفی در بین مزد و
حیوقبگیفای را تشدید کفده است.
نتایج حا صل از بفر سی تغییفات نابفابفی در طی زمای ن شای میدهد که طی بفنامه چ ارم صففا
نابفابفی در بین مشوواغل سزاد شوو فی بهطور معنیداری کاهش یافته اسووت اما در سووالهای بعد از
هدفمندی بفنامه پنج ) بفای مزد و حیوقبگیفای و مشوواغل سزاد روسووتایی میزای نابفابفی کاهش اما
بفای مناطر ش فی میزای نابفابفی در بین مزد و حیوقبگیفای بهطور معنیداری افزایش یافته است و
بفای مشاغل سزاد نیز تغییف حاصل معنیدار نیست.
بفاسوواس میادیف معلر شووایصهای فیف ،میدار هف دو شووایص فیف سووفشوومار و شووكا فیف در
سالهای بعد از هدفمندی نسبت به بفنامه چ ارم توسعه ب بود یافته است .بفرسی س شاغلین سزاد و
مزد و حیوقبگیف از کل فیف روسوتایی و فیف شو فی نشوای میدهد در طی بفنامه چ ارم سو مزد و
حیوقبگیفای ش فی از فیف کل افزایش و س مزد و حیوقبگیفای رو ستایی کاهش یافته ا ست اما
بفای شوواغلین سزاد عكس نتیجه فوق رخ داده اسووت .طی بفنامه پنج نیز سوو مزد و حیوقبگیفای
ش فی از فیف کل ثابت و س مزد و حیوقبگیفای روستایی افزایش یافته است.
از نظف تفاوت شایصهای فیف فیف سفشمار و شكا فیف) بین گفوههای مختلف شغلی در ابتدای
بفنامه چ ارم بفای مناطر روسووتایی فیف مزد و حیوقبگیفای بیش از مشوواغل سزاد اسووت اما در مناطر
ش فی تفاوتی بین سیها وجود ندارد .بفا ساس این نتایج بفای گفوههای شغلی م شابه و ضعیت فیف در
مناطر ش فی ب تف از مناطر روستایی است .در پایای بفنامه چ ارم وضعیت مشابه ابتدای بفنامه است
تن ا با این تفاوت که در مناطر ش فی فیف مزد و حیوقبگیفای بیش از م شاغل سزاد ا ست .نكته جال
اینكه طی بفنامه پنج نیز نتایج مذکور تأیید میشود یعنی حتی در سالهای بعد از هدفمندی همچنای
میزای فیف سفشمار و شكا مزد و حیوقبگیفای فارغ از منعیه جغفافیایی) بیش از مشاغل سزاد ا ست
و وضعیت هف دو گفوه شغلی در مناطر ش فی ب تف از مناطر روستایی است .بفرسی تغییفات فیف در
طی زمای ن شای میدهد که طی سالهای قبل و بعد از هدفمندی بفای مناطر ش فی و رو ستایی و
بفای هف دو گفوه شغلی موردبفرسی فیف سفشمار و شكا فیف بهطور معنیداری افزایش یافته است.
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بهطورکلی در مورد تأثیف هدفمندی بف میزای نابفابفی و فیف در بین م شاغل سزاد و مزد و حیوقبگیف
روستایی و ش فی ،ق اوت بفاساس میادیف معلر شایصها و بفرسی حاصل از فاصله اطمینایهای
سماری دو نتیجه متفاوت را ارائه میکنند .بفا ساس بفسوردگفهای نیعهای و ضعیت نابفابفی و فیف ب بود
یافته ا ست اما بفا ساس فا صله اطمینای سماری در سالهای بعد از هدفمندی طی بفنامه پنج ) بفای
مزد و حیوقبگیفای و مشوواغل سزاد روسووتایی میزای نابفابفی کاهش اما بفای مناطر شوو فی میزای
نابفابفی در بین مزد و حیوقبگیفای بهطور معنیداری افزایش یافته است و بفای مشاغل سزاد نیز تغییف
حا صل معنیدار نی ست .در مورد فیف نیز نتایج سزمویهای سماری بیانگف بدتف شدی و ضعیت فیف بفای
همه گفوههای شغلی ا ست .بف این ا ساس ق اوت در مورد سثار سیا ستها بفا ساس میای سه میادیف
معلر شایصها یا بفاساس وضعیت کل جمعیت یا مناطر ش فی و روستایی هفچند اطالعات مفیدی
ارائه میدهد اما بفای سیاستگذاری درست کافی نبوده و بفای این منظور نیازمند بفرسیهای دقیرتف
علمی و در سعح زیفگفوههای کوچكتف شغلی است.
بفا ساس نتایج حا صل از این میاله تو صیه می شود که دولت با اتخاذ سیا ستهای صحیح ازجمله
تمفکز یارا نه ها بفای مزد و حیوقبگیفای نزد یك به یط فیف و حذ یارا نه بی یه گفوه های مزد و
حیوقبگیف ،اجفای قانوی نظام هماهنگ پفدایت کارکنای دولت و نظارت بف اجفای قانوی کار در بخش
مزد و حیوقبگیفای بخشهای غیفدولتی) نابفابفی در بین مزد و حیوقبگیفای شوو فی را کاهش دهد.
از طف دیگف ازسنجاکه بخش عظیمی از یارانهها بفای فیفا هد گذاری نشوووده این پفدایتها چندای
مؤثف نیسووتند لذا بفای اثفبخشووی بیشووتف بفنامه هدفمندی یارانهها بهویژه در زمینه کاهش فیف توصوویه
میشود از طفیر حذ گفوههای پفدرسمد و بازتخصیص صففهجویی حاصله به فیفا اقدام شود.
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Investigation the Effects of Targeted Subsidies on Self-employed and Wage
and Salary Earners: Based on poverty and inequality
Darvishi, B.1*, Mohammadian, F.2, Ahmadikhah, M.3
Abstract
The main objective of this article is to investigate the impact of targeted subsidies
law on poverty and inequality among Self-employment and wage and salary
earners in Iran. Contrary to the literature which is based on the comparison
between the absolute values of indicators, this study employs the statistical
confidence intervals. To doing so, we use rural and urban household’s
expenditure-income data during 2006-2017 and gini and FGT indices. Although
the absolute values of indicators showed that they improve during 2012-2017 in
compare to 2006-2010 period, but the results of indicators difference based on the
statistical confidence intervals do not confirm this findings, for example in the
years after targeted subsidies implementation, the inequality rate decreased for
these two professional groups in rural areas, however, the inequality rate increased
among wage and salaries earners for urban areas and there was not any significant
change for self-employed jobs. Without the consideration of geographical areas,
targeted subsidies aggravated inequality among wage and salaries earners. In this
regard, the results of poverty indicators showed that wage and salaries earners
share of total poverty is fixed in urban areas and it increased in rural areas during
the fifth development plan and without consideration of geographical area, the
headcount poverty and poverty gap increased for these two professional groups.
Therefore, in order to correct policy-making, the judge about the impacts of
policies based on the comparison of indicators absolute values is not enough and
it requires more accurate investigations at the professional subgroups level.
Keywords: Poverty, Inequality, Targeted subsidies law, Self-employment and
wage and salary earners
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