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 در سبد خانوار ي نقديهاسهم يارانه

 1قصوريشكوفه 

 

 مقدمه .1

اين قانون دولت پس از اصالح  7مطابق ماده به تصويب رسيد.  1388سال  درها قانون هدفمند كردن يارانه

هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، ، آوري و دفع فاضالبكارمزد جمع ،آبهاي انرژي، قيمت حامل

در قالب پرداخت  اييارانهتوانست ، میشکر، خدمات پستی، خدمات هواپيمايی و خدمات ريلی )مسافري(

 تنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخنقدي و غير

  .دنماي

ميليون نفر در قالب  ۶8 بيش از هاي اطالعات اقتصادي براي دريافت يارانه نقدي از سوي، فرم138۹تا مهر 

كننده در طرح آغاز  پرداخت يارانه به افراد ثبت نام 138۹از آذرماه سال  .ميليون خانوار تکميل شد ۲۰حدود 

گذرد و اظهار نظرهاي متفاوتی درخصوص تعداد خانوارها میسال از پرداخت نقدي به  7اكنون بيش از شد. 

 دريافت كنندگان، رقم واريزي و ... وجود دارد.

از ابتداي واريز نقدي يارانه به خانوارها در پرسشنامه طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار مركز آمار ايران 

 امدهاي خانوار اختصاص يافت. دريافتی خانوار به عنوان يکی از در نقدي بخشی به ثبت يارانه

ا دريافتی در كل درامد خانوارهنقدي ابتدا سهم يارانه  در اين مقاله با استفاده از نتايج بدست آمده در اين طرح

نقدي محاسبه شده و سپس سهم يارانه  13۹7الی  13۹۰هاي براي سالبه تفکيك مناطق شهري و روستايی 

بررسی شده  13۹7در مناطق شهري و روستايی سال هاي درامدي دريافتی در درامد كل به تفکيك دهك

 است.
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 خانواريك در درامد كل  نقدي سهم يارانه .2

بگير به خانوارها آغاز شد ولی به تدريج به جمعيت يارانه نقدي پرداخت يارانه 138۹كه در اواخر سال با اين

 افزوده شد.ابتدايی هاي در سال

 13۹۰دهد در سال آمارگيري هزينه و درامد خانوارهاي شهري و روستايی نشان میهاي نتايج دريافتی از طرح

درصد بوده است. در  ۲۰و  11از كل درامد يك خانوار شهري و روستايی به ترتيب  نقدي سهم درامد يارانه

مناطق شهري و  ي)نقدي( افزايش يافته است اين سهم براكه جمعيت يارانه بگير 13۹1حالی كه در سال 

 ازشود اين سهم گونه كه در جدول يك مشاهده میدرصد افزايش يافته است. همان ۲۲و  1۲روستايی به 

 روندي كاهشی داشته است. دبه بع 13۹۲هاي سال

سهم يارانه نقدي از كل درامد يك خانوار به طور متوسط در مناطق  13۹7اين در حالی است كه در سال 

 درصد است.  8درصد و در مناطق روستايی  4شهري 

 

 1390-97هاي در درامد كل يك خانوار شهري و روستايي سال نقدي سهم يارانه -1جدول 

1390 11 20 

1391 12 22 

1392 10 19 

1393 7 14 

1394 6 12 

1395 5 11 

1396 5 10 

1397 4 8 
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 هاي درامديدهكبه تفكيك خانوار يك سهم يارانه نقدي در درامد كل  .3

كننده يارانه نقدي در هر دهك، در بخش دوم اين بررسی، با توجه به متفاوت بودن درامد و تعداد افراد دريافت

 دريافتی خانوارها در هر دهك نسبت به درامد كل خانوار همان دهك محاسبه شد.سهم يارانه نقدي 

از كمترين درامد تا بيشترين درامد  13۹7هاي درامد كل خانوارها در سال براي دهك بندي درامد خانوار، داده

به شد. آن دهك محاس كل خانوار گانه، در هر دهك متوسط درامدبندي دهمرتب شده و پس از انجام گروه

 نوارهاي هر دهك نيز پس از انجام همان گروه بندي اوليه محاسبه شد. خابديهی است كه يارانه نقدي دريافتی 

و  13در مناطق شهري و روستايی سهم يارانه نقدي در درامد كل خانوار دهك اول به ترتيب  13۹7در سال 

 درصد است. 4و  1ه ترتيب درصد است. اين سهم در دهك دهم در مناطق شهري و روستايی ب ۲۹
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 1397سال  درامدي هاي دهك تفكيك به روستايي و شهري خانوار يك كل درامد در نقدي يارانه سهم -2جدول

 29 13 اول دهك

 20 9 دوم دهك

 16 7 سوم دهك

 13 6 چهارم دهك

 11 5 پنجم دهك

 9 5 ششم دهك

 8 4 هفتم دهك

 7 3 هشتم دهك

2 6 

 4 1 دهم دهك
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 جمع بندي .4

در متوسط درامد كل يك خانوار در مناطق شهري و روستايی در متوسط سهم يارانه نقدي دريافتی  -1

نرخ تورم رسمی كشور اين امر بديهی به روندي نزولی داشته كه با توجه  13۹7الی  13۹1هاي سال

 است.

هاي درامدي شهري و روستايی روندي نزولی نشان متوسط يارانه نقدي دريافتی خانوارها در دهك -۲

تيجه يابد در ناي باالتر افزايش میكه درامد كل خانوار با تغيير دهك به پلهدهد كه با توجه به اينمی

 يابد. سهم يارانه نقدي نيز كاهش می


