
  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
  143 -150، صفحات 1389 دی و آذر، 10 و 9های  شماره

  گزارش

ها با تأکید بر روش انتخاب شده  های هدفمندی یارانه انواع روش
  در ایران

  دفتر مجله و نشریات
  1نسرین پرستش

 از  پـیش شورهای دنیا مانند انگلـستان و سـوئد         های پرداخت یارانه در برخی از ک       طور کلی سیاست   هب
هـای رفـاه حـاکم بودنـد بـه منظـور مرتفـع سـاختن مـشکالت زنـدگی                      میالدی که دولت   1970سال  

 این سیاست در بسیاری از کشورها کنار        1970 اما بعد از سال      ،خانوارهای کم درآمد بکار گرفته شد     
داخـت یارانـه، تـوان اقتـصادی آنهـا را محـدود             ها به این نتیجه رسیدند که پر        دولت زیراگذاشته شد   

سـازد   ای مواجـه مـی     و صنعتی را با مشکالت عدیده     های کشاورزی    گذاری در بخش   کرده و سرمایه  
هـا بـه ایـن امـر واقـف           بـر ایـن اسـاس دولـت       . گـردد  که در نهایت منجر به کندی رشد اقتصادی می        

شود به رشـد   نابعی که از این بابت آزاد میتوانند با م گردیدند که در صورت عدم پرداخت یارانه می       
  . سریعتر اقتصادی دست یابند

در کشور ما نیز طی چند دهه اخیر برای رفـاه اقـشارکم درآمـد جامعـه، کاالهـای ضـروری بـا                       
رویه کاالهای ضروری،    به مردم عرضه شده است که از عوارض منفی آن مصرف بی           ای   قیمت یارانه 

 اخاللی بـر    آثارگذاری و بطور کلی ایجاد       صادی برای اهداف سرمایه   رشد قاچاق، کم شدن توان اقت     
 ،در درجه اول   در طرح تحول اقتصادی      ویژه  بهلذا دغدغه اصلی دولت     . بدنه اقتصاد کشور شده است    

هـای    بطوریکه منافع به گـروه     استها و سپس رساندن آن به اقشار کم درآمد جامعه            ساماندهی یارانه 
 ،هـا  گردد پیش شرط الزم بـرای هدفمنـدکردن یارانـه           بر این اساس مشاهده می     .مورد نظر تعلق گیرد   

  . باشد های هدف می شناسایی گروه
گونه روش اساسی که قـادر       توان بیان نمود که هیچ     طور قطع و یقین می     درخصوص شناسایی به  

هـای حمـایتی     ح معموالً در انتقال منـافع طـر       زیراهای هدف باشد وجود ندارد       به شناسایی دقیق گروه   

                                                 
 pnasrin2004@yahoo.com                                                   .                          اقتصادیامور کارشناس ارشد معاونت .1
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 به این ترتیب که ممکن است تعدادی از خانوارها که شایستگی دریافت             . خطا وجود دارد   دوهمواره  
 سـوی از . سـوم اسـت  مراین خطا به خطای نوع اول  ع مالی را دارند مشمول طرح حمایتی نگردند    بمنا

 شایـستگی   کـه   در حـالی   هایی مشمول طرح شـوند      طرح حمایتی ممکن است گروه     ی در اجرا  ،دیگر
ای  در مجمـوع آن شـیوه  . شـود   به این خطا، خطای نوع دوم اطالق می  که ها را ندارند   دریافت کمک 

  . مناسب است که مجموع خطای نوع اول و دوم را حداقل نماید
های مختلفی وجود دارد کـه در ذیـل بـه     پذیر روش های آسیب شناسایی گروهدر هر حال برای   

  :گردد آنها اشاره می
هـای هـدف    این شیوه در بسیاری از کشورهای جهـان بـرای حمایـت از گـروه         : اظهاری خود. 1

صـورت مقـدماتی     هگیرد چنانچه در طرح تحول اقتصادی ایران نیز این شـیوه بـ             مورد استفاده قرار می   
 .اعمال گردید

تـوان بـرای شناسـایی       در این شـیوه مـی     : های اجتماعی و اقتصادی    شناسایی بر اساس ویژگی   . 2
 بسیار مهـم و    موضوعاین  های اجتماعی و اقتصادی آنها مراجعه نمود البته          های هدف به ویژگی    هگرو

های هدف در چـه سـنی قـرار دارنـد و از چـه سـطح تحـصیلی                    حیاتی است که تشخیص دهیم گروه     
باشند و در چه مناطق جغرافیایی مستقر        های اقتصادی فعال می    برخوردار هستند همچنین در چه بخش     

هـای آمـاری درآمـد و هزینـه خـانوار،            هـای طـرح    توان با استفاده از داده     میدر این خصوص    . هستند
هـای   خانوارهای زیرخط فقر را شناسایی نمود و سپس بـا مراجعـه بـه فایـل اطالعـاتی آنهـا، ویژگـی                     

 .اجتماعی و اقتصادی فقرا را شناسایی نمود

هـای خانوارهـایی      فقر ویژگـی   در این روش پس از محاسبه خط      ): آزمون وسع  (PMTروش  . 3
تـوان مـشخص     شود بر این اساس مـی      که درآمد آنها برابر یا نزدیک خط فقر است تشخیص داده می           

هـایی نیازمنـد     آیند و چه گـروه      از عهده مخارج الزم برای ادامه زندگی خود بر می          1نمود چه افرادی  
 . دریافت کمک هستند

  زمان بهزیستی، کمیته امداد و ند شناسایی از طریق سامان: شناسایی از طریق نهادهای حمایتی. 4
 در واقـع  .تکـا دارد اآوری سنتی اطالعات  این نوع شناسایی تنها به جمع     : نظام شناسایی سنتی  . 5

پذیرد مانند معرفی از طریق معتمـدین محلـی،          در این روش از طریق معرفی، امر شناسایی صورت می         
 ...مساجد و 

                                                 
ام طرح آماری درآمد و هزینه خـانوار و داده خـام خـود اظهـاری از مرکـز       های دریافت اطالعات داده خ     برای استخراج ویژگی   .1

  .آمار ضروری است
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 بر ایـن اسـاس      شده است  در حمایت هدفمند تلقی      موضوعترین   مهمهای هدف    شناسایی گروه 
  .گردد  اشاره میطور مختصر به یمن و اندونزی های بکار گرفته شده در روشبه 

 متناسـب بـا     ایـن کـشورها   د کـه    نـ ده  در کشورهای منتخب نشان می     صورت گرفته  های بررسی
ه هـای مختلـف بهـر       ترکیبـی از شـیوه     یـا شرایط ویژه خود در انتخاب خانوارهای فقیر از شیوه خاص           

 بـه سـمت فقـرا باشـد و کمتـرین      گیـری   هـدف  شده است کـه   تالشو البته در این کشورها      اند   جسته
 آزمـون وسـع     از طریـق  ترین برنامـه شناسـایی در آنهـا           موفق لذاوتمندان منتقل شود و      به ثر  تراوشات

 شـده   توجـه موضـوع بـشرح ذیـل       گیری به سـه      های هدف   روش در استفاده از   .صورت پذیرفته است  
  :است

تسری اعطای مزایا به افراد غیـر فقیـر خطـای نـوع اول را بـه                 ای است که     گونه گیری به  هدف -
خطـای  (حداقل برساند ضمن اینکه از حضور و برخورداری افراد فقیر از مزایا اطمینان حاصـل شـود                  

  )نوع دوم
ست و معیارهای مذکور سازگار بـا       های اقتصادی توجه شده ا     گیری به محرک   درمعیار هدف  -

 .های مالی در این کشورها بوده است اهداف سیاست

های  گیری موجب پرورش پذیرش سیاسی برنامه       شده است مکانیزم هدف    تالشدر صورت امکان     -
  .اقتصادی شود
 در ایـن کـشورها      روشی برتـر    بعنوان رغم اینکه روش آزمون وسع      علی طور که اشاره شد    همان
منظـور از   . گیـری نیـز بـسیار اتکـا شـده اسـت            های غیرمستقیم هدف    اما به مکانیزم   ،ه است معرفی شد 

گیـری جغرافیـایی یـا       ، هـدف  1هـای آزمـون تقریـب وسـع        گیـری روش   های غیرمستقیم هـدف    روش
 در ذیـل    . اسـت  4)خود اظهـاری  (گیری    و خود هدف   3مبتنی بر نهادهای محلی   گیری   ، هدف 2ای طبقه
  .گردد ها اشاره می گی هر یک از این روشطور مختصر به چگون به

  
  گیری آزمون وسع هدف

 .، ارائه دهنده مزایا به خانوارها یا افرادی اسـت کـه درآمـد آنهـا کمتـر از خـط فقـر اسـت                        روشاین  
 از   و آوری اطالعات مربوط به درآمد خانوارها اسـت         مستلزم جمع  بکارگیری روش وسع از یک سو     

یـا اینکـه   ها تمایل دارند درآمد خود را کمتر از میزان واقعی بیان کنند        خانواراز آنجا که    سوی دیگر   
                                                 

1. Proxy Means Testing  
2..Categorical and Geographic Targeting  
3. Community- Based Targeting  
4. Self- Targeting  
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کننـد   نمـی  درآمدهای خود محاسبه جزءبخش غیررسمی را   درآمد  یا  اشتغالی  درآمد حاصل از خود     
بر این   .وجود ندارد مذکور  ای برای درآمد افراد       مشخص و قابل مشاهده    ار امکان تعریف معی   بنابراین
بـه ایـن معنـا      . استشده  در کنار آزمون وسع نیز استفاده       گیری    غیرمستقیم هدف  های از روش  اساس
، تقریـب وسـع و خـود       نهادهـای محلـی   گیـری مبتنـی بـر        گیری جغرافیایی، هـدف     براساس هدف  که

  . صورت پذیرفته استنیز شناساییگیری  هدف
  

  ای گیری جغرافیایی و طبقه هدف
هـای   شـود کـه بـر مبنـای ویژگـی          هایی از جامعه هـدایت مـی       وهبا استفاده از این مکانیزم، مزایا به گر       

به عنوان مثال سن، تعـداد فرزنـدان، وضـعیت          ( شوند   ماری فقیر محسوب می    اجتماعی و آ   -اقتصادی
هـای اقتـصادی و    ای دارای هزینـه   گیری جغرافیایی و طبقـه     مکانیزم هدف ) بیکاری و محل جغرافیایی   

 کـارایی ایـن     .ود افراد غیرفقیر نیـز بـه جامعـه هـدف وجـود دارد              اما امکان ور   ،اجتماعی پایینی است  
یابد و ممکن است با ترکیب ایـن       نسبت اعضای فقیر در طبقه یا منطقه جغرافیایی افزایش می           به روش

بـه  . بیـشتری یابـد  افـزایش  این روش ، کارایی نهادهای محلی گیری مبتنی بر     مکانیزم با مکانیزم هدف   
  .شود تر می گیری دقیق یایی کوچکتر باشد هدفعبارتی هرچه واحد جغراف

  
  شناسایی از طریق نهادهای محلی

 مثـال بـارز ایـن روش        .پذیرد صورت می های محلی     از طریق مقامات یا انجمن     شناساییدر این روش    
 دانش آموزانی که باید     شناساییدرخصوص  والدین در مدارس است که       متشکل از    های مانند انجمن 

  .کنند فعالیت می شوندصیلی برخوردار از کمک هزینه تح
  

  گیری بر مبنای آزمون تقریب وسع هدف
های متعددی در سـطح خـانوار کـه بـا رفـاه بـستگی                با استفاده از این مکانیزم، مزایا بر مبنای شاخص        

خص مذکور بـا سـهولت بیـشتری        شا. یابد روند انتقال می   میدارند و به عنوان شاخص درآمدی بکار        
هـای مـذکور بـرای بیـان یـک رتبـه کـه               نسبت به درآمد قابل مشاهده است و در نهایـت از شـاخص            

این روش نسبت به روش آزمون      . شود  می مشخصخانوار است   از  کننده سطح دریافت حمایت      تعیین
ی قابل مـشاهده افـراد و       ها مکانیزم در کل به ارتباط قوی بین ویژگی        اثربخشی   اماتر است    وسع ارزان 
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هـا، حـداقل بگیـران، کـارگران روزمـزد، کارمنـدان             بازنشـسته . (دارد  بستگی آنهاخانوارها با درآمد    
  ).باشند در اولویت می... های حمایتی و حداقل بگیر، افراد تحت پوشش سازمان

  
  )گیری یا خود هدف(خود اظهاری 

 طراحـی  ای گونـه   اما به،ی در دسترس همگان استا به معنای این است که یک  کاال یا خدمت یارانه   
گیـری از     بـه عبـارتی امکـان بهـره        .پذیر اسـتفاده از آن را انتخـاب کننـد          افراد آسیب تنها  شود که    می

 افراد موجـود اسـت امـا بیـشتر توسـط افـراد              تمامشود برای    مزایایی که از طریق این مکانیزم ارائه می       
هـای قیمتـی بـرای       شامل یارانه گیری   های خود هدف   هایی از برنامه   نمونه. شود پذیر استفاده می   آسیب

به نسبت  گیری   مکانیزم خود هدف  . شود کاالهای اساسی است که بیشتر توسط افراد فقیر مصرف می         
ترا ست با وجود ایـن       ینیهای اجرایی آن نیز پا     ها نیازمند اطالعات کمتری است و هزینه       سایر مکانیزم 

  .ایا به افراد غیرفقیر نیز وجود داردامکان تسری اعطای مز
کند به عبارتی     جاذبه دارد که ضابطه خروج تدریجی را ارائه می         لحاظگیری از این     خود هدف 

کننـد کـه در      به خود متکـی شـوند خودشـان انتخـاب مـی           خارج شوند و     بحران   آنکه از پس از   افراد  
  .گیری شرکت نکنند های خود هدف برنامه

  .گردد  ارائه می)1(در جدول گیری  های هدف معایب روش مزایا و ،در ادامه
  

  گیری های هدف  مقایسه مزایا و معایب روش.1 جدول
  معایب  مزایا  برنامه حمایتی  گیری های هدف روش

آزمون وسع و آزمون تقریب 
  ای و جغرافیایی وسع، طبقه

های انتقالی نقدی به افراد  پرداخت
فقیر،بیکار، بازنشسته، معلولین، 

ن، دانش آموزان مدارس مناطق مس
محروم، زنان فقیر، کارگران در 

  مناطق روستایی

  ها عدم تخریب قیمت -
ها قابل تعویض بوده و  پرداخت -

نیازهای حمایتی خانوارها را به 
  .سازد طور مستقیم برآورده می

عوامل انگیزشی برای حضور در 
به . کند بازار کار را تخریب می

خت  قابل تعویض بودن پردادلیل
اجرای برنامه مستلزم وجود 

  .اطالعات است

با تنظیم نرخ (گیری  خود هدف
تر از نرخ حداقل  ینیدستمزد پا

  )دستمزد

در قالب (انجام کارهای عمومی 
) ها های توسعه زیرساخت پروژه

توسعه انباشت سرمایه انسانی و 
فیزیکی در مناطق فقیر، حمایت از 

ایجاد اشتغال، ارائه خدمات 
  اجتماعی

تواند سریعاً پس از  این روش می
وقوع بحران در مناطق خاص 

  اجرا شود

امکان تسری اعطای مزایا به افراد 
از لحاظ . غیرفقیر وجود دارد

  .اجرایی مشکل دارد

  نتایج تحقیق: مأخذ
  

  روش انتخاب شده در ایران
 در  .یـد آغاز گرد ) 1389(ماه سال جاری     آذر   28ها در    در کشور ما اجرای قانون هدفمندسازی یارانه      
طـور کـه اشـاره گردیـد بـه طـرح تحـول اقتـصادی بـاز                   واقع چارچوب کلی اجرای این قانون همـان       
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. پردازد شناسی اقتصاد ایران می     طرح تحول یک برنامه اصالح ساختاری است که به آسیب          .گردد می
ضوعات اساسـی   ترین محور طرح تحول اقتصادی بوده است و یکی از مو           ها مهم  هدفمندسازی یارانه 

های هدف و چگونگی نحوه بازتوزیع منـابع مـالی حاصـل از               شناسایی گروه  ،در طرح هدفمندکردن  
هـای مختلفـی     طور که ذکر گردید روش     براساس مطالعات انجام شده همان    . باشد ها می  اصالح قیمت 

بدون در عمل یک روش     .  منابع وجود دارد   باز توزیع های هدف و نحوه      در خصوص شناسایی گروه   
 ببا این اوصـاف بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام شـده و تجـار                  . هدفمندسازی وجود ندارد  نقص برای   

ای و روش خـــود  روش هدفمندســـازی طبقـــهجهـــانی ســـه روش یعنـــی روش ارزیـــابی خـــانوار، 
های هدف بکار گرفته شد که با توجه به تغییر وضعیت معیشتی      منظور شناسایی گروه   هدفمندسازی به 

ذشت زمان ضرورت بـه روزرسـانی اطالعـات در خـصوص خانوارهـا و همچنـین بررسـی                   افراد با گ  
منظور پرهیز از مشمول نمودن افراد کـه نبایـد مـشمول طـرح گردنـد و                  صحیح بودن این اطالعات به    

آوری اطالعات مذکور مـشکالتی بـرای متولیـان اجـرای طـرح              همچنین محدودیت منابع برای جمع    
  . ایجاد نموده است

هـای انـرژی و کاالهـای مـشمول          ص بازتوزیع منابع آزاد شده از اصالح قیمت حامـل         در خصو 
در واقع ایـن روش نـسبت بـه سـایر           . باشد توزیع می   باز نقدیهدفمندسازی، تأکید مسئوالن به روش      

ای اجتماعی، انجام کارهای عمومی، توسعه انباشت سـرمایه          های بازتوزیع که شامل توسعه بیمه      روش
محاسـبه میـزان    . تر تشخیص داده شـده اسـت       های ارائه خدمات اجتماعی مناسب     یر روش انسانی و سا  

 وضعیت اقتـصادی موجـود خانوارهـا،         براساس مکانیزمهایی از جمله    یارانه نقدی پس از انجام مطالعه     
های انرژی و کاالهای اساسی بر قیمـت سـایر کاالهـا، آثـار اصـالح قیمـت                   آثار اصالح قیمت حامل   

هـای انـرژی    رژی و کاالهای اساسی بر هزینه درآمد خانوارها و آثار اصالح قیمت حامل  های ان  حامل
  .بر تولید کاالها و خدمات بوده است

باشد و از یک     صورت پرداخت یکسان می    هها در طرح هدفمندی ب     مندی خانوارها از یارانه    بهره
از منظر دیگر با توجه بـه       .  است  بهبود توزیع درآمد و مبتنی بر عدالت       معنایمنظر پرداخت یکسان به     

 دهـک   3 بـیش از     7 تـا    1های درآمـدی     اطالعات اقتصادی که از خانوارها بدست آمده است دهک        
  .را دارند دریافت یارانه استحقاقدیگر 

 از اجـرای طـرح هدفمنـدکردن بـا توجـه بـه اخبـار و                  ماه 2آنچه مسلم است با گذشت بیش از        
ن همکاری آحاد جامعـه در اجـرای هدفمندسـازی مـورد توجـه               از سوی مسئولی   شده منتشراطالعات  
 درصدی انـرژی و آب      20بهبود نسبی در کاهش مصرف انرژی از جمله کاهش مصرف           . بوده است 
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 ماهه اخیر، کاهش قاچاق سوخت، ثبات در قیمت مسکن و اجـاره بهـا، رونـق نـسبی در بـازار                      دودر  
  .ی مدت کوتاه اجرای طرح مورد توجه بوده استدر ط... سهام ناشی از اعتماد عمومی به بورس و 

  
  بندی جمع

هـای شناسـایی نیازمنـد دسترسـی بـه           رسد افزایش اثربخشی روش    با توجه به آنچه بیان شد به نظر می        
 در عـین حـال کـه ضـروری          .پذیر اسـت   های آسیب  گروهبه  موقع و قابل اطمینان به اطالعات مربوط        

هـای    غیرنقـدی، یارانـه    هـای   یعنـی روش   هـای نقـدی،    پرداخت دیگر در کنار  است ابزارهای حمایتی    
دیگـری  های    حمایت های اجتماعی و   بیمههای توسعه استانی،     های غذایی مکمل، برنامه    قیمتی، برنامه 

اسـت نیـز مـورد توجـه قـرار گیـرد همچنـین              سـازگار     اقتـصاد  ما در های کالن     با اهداف سیاست   که
های کم درآمـد و بـا درآمـد           طرح بر گروه   ندکردن آثار هدفمضروری است برای اجرای بهتر طرح       

وری اقتـصاد نیـز       بـر بهبـود فنـاوری، بـر بهـره          حدر عین حال ارزیابی تأثیر طر     . متوسط ارزیابی گردد  
رود ایـن      انتظار مـی   .باشد ها می  ضرورت انکارناپذپر در موفقیت هر چه بهتر طرح هدفمندشدن یارانه         

گیـری   حورهای طرح تحول که در حال حاضر کم و بیش در حال پی            موارد با توجه به ماهیت سایر م      
  .شوند است، محقق 
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