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-ارانهی یهدفمندساز

 ،یراشهریمناطق پ ها،

 .یشهر ر

 

دولت،  میمستق ایهنهیو کاستن از هز تولیدعرصه  شتریب وریبهره یبرا یبه عنوان طرح هاارانهی یهدفمندساز

 و دیتول سازیاست. چابک یاسالم یدر نظام جمهور زبرانگیمهم و بحث یاقتصاد یهااز کنش یکی

ذکر  هاارانهی یفمندسازهد نیاست که در تدو یاز اهداف مهم یکیمختلف اقتصاد  هایبخش یتوانمندساز

برنامه  نیکه ا هددینشان م زی( نی)مقاومت یلاقتصاد م یبرنامه راهبرد یمحتوا یبررس گر،ید یشده است. از سو

 یر اقتصاد ملد وریو بهره زانیحجم، م شیافزا قیدر داخل کشور از طر دیتول هایعرصه سازیبا هدف مقاوم

 یانهیرکردگراکا تأثیر یپژوهش حاضر به بررس ها،ارانهی یدفمندسازه تیشده است. با توجه به اهم یاتیعمل

 نیداخته است. به اپر یاسیو اقتصاد س یاز منظر اقتصاد مقاومت شهر ری یراشهریپ یخانوارهاطرح بر اقتصاد  نیا

با اقتصاد  ایهچه رابط ،یاسیاز منظر اقتصاد س هاارانهی یاست که هدفمندساز نیا قیتحق یمنظور، پرسش اصل

خانوار،  یر مصرفر شاخص رفتاپژوهش بر اساس چها نیدر ا هاارانهی یطرح هدفمندساز یدارد. ابعاد اقتصاد یمل

طرح،  یاجرا و پس از شیو سطح رفاه خانوار پ ازهاین نیاز تأم مندیتیخانوار، رضا ینهیسبد بودجه و هز

 نظربه نیو بنابرا خانوارها رخ نداده است یدر سبد مصرف یمعنادار وتکه  تفا دهدینشان م جیمطالعه است. نتا

در بلندمدت  وکارامد است  یبا اقتصاد مل یمعکوس و منف یرابطه یدارا هاارانهی یرسد طرح هدفمندسازمی

 شود. لیاز موانع تحقق آن تبد یکیبه  تواندیم
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 مقدمه
سیاسی است و پیامدهای آن عالوه بر -های اقتصادیها در کشور یکی از مجموعه کنشطرح هدفمندسازی یارانه

ی رسد از میان همهنظر میگیرد. بهاندازهای کالن را نیز در بر میشمها و چها، برنامهابعاد گوناگون جامعه، طرح

 و تولید و دادتوان به این نتیجه رسید که ها وجود دارد، میمنطقی که درباره هدفمندسازی یارانه-توجیهات اقتصادی

خ دهد تا تولیدکنندگان بر اساس ، ر«ویژه دولتبه» عناصر بیرون از بازار ةآزاد و بدون مداخل تقریباً در فضای باید ستد 

 Farah, et) ز جامعه را شناسایی کننداکنند، نوع و میزان کاالهای مورد نیعالئمی که از مصرف کنندگان دریافت می

al, 2015: 3-4.)  ،اصناف و نمایندگان را به ی خود تنظیمی تولیدرویهگر دولت، اگر نیروی مداخلهبه عبارت دیگر 

نکند، بازار توانایی تنظیم ارتباطات افراد را  تعریف گذاری کلیفراتر از قاعدهاقتصادی خود را  هایکنشبسپارد و 

های پرداختی از سوی دولت باعث برهم خوردن قانون عرضه و تقاضا شده یارانه بر اساس چنین منطقی،خواهد داشت. 

هایی که از دریافت که یارانه ن منطق بر آن استای ،کند. از سوی دیگراختالل ایجاد می بازاری-های تولیدیکنشو در 

 (.254:1396)پژویان،توسط دولت به صنایع یا افراد یا برای دریافت برخی از خدمات  تواندمین ،آیددست میمالیات به

ید ده، ناتوانی و عجز خویش را در تولهای اقتصادی زیانشود که بنگاهپرداخت یارانه توسط دولت باعث می در واقع،

 (.Hope, et al, 2015: 36) پرداختی پنهان کنند یهتر در زیر یارانکاال و خدمات بهتر و با قیمت مناسب

های اجرای این طرح در های تولیدی، یکی از پربسامدترین استداللهدایت جریان یارانه از شهروندان به بنگاه

 کندرا ایجاب می های بخش عمومیگسترش فعالیت ،شرایط اقتصادی معاصرکشور بوده است. بر اساس این استدالل، 

صورت اکتفا نکرده و به ،ها دیگر به نقش کوچکی که اقتصاددانان کالسیک برای آن قائل بودنددولتاز این رو، و 

های اقتصادی با شتاب قابل توجهی نقش دولت در جریانبر این اساس،  .کنندیکی از ارکان اقتصادی جامعه عمل می

شود که منجر به افزایش سهم دولت هایی منتهی میها و دخالتها، بنگاهاین شتاب به ایجاد سازمان .فزایش استرو به ا

نیل به رفاه اجتماعی به  راستای باید در . دولت جدا از وظایف سنتی،(Haley, 2013: 20) گردداز درآمد ملی می

مسائلی رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و  ،هاقیمت مسائلی چون تخصیص منابع، توزیع درآمد، اشتغال، حفظ سطح

شود، ها از بخش مصرف به بخش تولید هم در همین راستا توجیه می. هدایت کردن مسیر یارانهبپردازد از این دست نیز

و لزوم دخالت  استهای اقتصادی دولت رو به گسترش نظر کمیت و هم از لحاظ کیفیت، فعالیت زامروزه هم اچراکه 

 ,Karnik and Lavaniرسد )نظر میبهتر ضروریها مانند هدفمندسازی یارانههای اقتصادی جامعه دولت در جریان

2016: 821.) 

سیاسی است که همزمان در پی از میان برداشتن -ها نوعی کوشش اقتصادیهمچنان که پیداست هدفمندسازی یارانه

بازاری است. به -های تولیدیماعی و اختصاص دادن آن به بنگاههای عمومی دولت بدون تقلیل اختیارات اجتهزینه

گری های جاری دولت و از مداخلهسازی دولت تنها به کاهش هزینهها از کوچکعبارت دیگر، هدفمندسازی یارانه

کتب اتریش، پردازان اقتصادی و از جمله مها از مصرف به تولید است. به باور برخی از نظریهدولت تنها به هدایت هزینه

گرایی مفرط و بازارمحوری مفرط ایجاد کند و با چاالک تواند توازنی میان دولتهای دولت میاین نوع از کنش

های وری اقتصاد ملی بیانجامد. از سوی دیگر، بررسی محتوی برنامهبازار به پویایی و بهره-ساختن بخش تولید

بازاری -های تولیدیدهد که سرآمد اهداف این برنامه، دستیابی به شیوهاستراتژیک و کالن اقتصاد مقاومیتی نیز نشان می

آید. با دست میملی به-ها و نیازهای اساسی در اقتصاد بومیها با پویایی زیرساختمقاوم و منعطف است. این شیوه
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 تأثیرحاضر به بررسی ها و استراتژی اقتصاد مقاومتی، پژوهش توجه به اشتراکات ظاهری میان طرح هدفمندسازی یارانه

لفه اقتصادی در طرح ؤپرداخته است. بدین منظور با بررسی چهار م فضاهای پیراشهریها بر هدفمندسازی یارانه

 ی آن با اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.ها به تبیین نوع رابطههدفمندسازی یارانه

وسیله ایست که  وتبدیل نفع شخصی به خیر عمومی آدام اسمیت، با تأکید بر اینکه بازار آزاد ابزاری است برای 

تواند با آزادی تو سازگار شود، عمالً اقتصاد کالسیک را پایه آن می ةآزادی من به واسط

قراری تعادل کنندگان در بازار را یک دست نامرئی از طریق بربدین ترتیب، رقابت .(92:1391گذاشت)فیتزپتریک،

ی را به بازویی کند. در عین حال اسمیت این دست نامرئو رفاه عمومی هدایت می مابین عرضه و تقاضا، به سوی خیر

لی است و در دهد و معتقد است برخی مقررات رفتاری اخالقی و اجتماعی که در حکومت قانونی متجمرئی پیوند می

ولت را دوجود  مهم و قابل درک برای عموم یهوظیف 3همچنین برای اجرای . اسمیت هاستنهایت دولت ضامن آن

 (:Altieri, 2009: 103-104) داند، این وظایف عبارتند ازدر یک سیستم اقتصاد آزاد ضروری می

 .آن وجود ارتش است ةحمایت از اهالی و دارایی جامعه در مقابل دشمنان که الزم . 1

افزایش این  وو ثروت های دیگر است که اختالف طبقاتی در درآمد دفاع از منافع اهالی در مقابل همشهری.  2

ها اخلی و دادگاهدکند. برای انجام این مهم، وجود نیروهای انتظامی تر میای را سنگینچنین وظیفه ةتفاوت، هزین

 .استضروری 

 . استو سرانجام دولت موظف به ایجاد مؤسسات و خدمات عمومی  . 3

 سازی جریان، آسانآزادسازی نرخ ارز ها، آزادسازی نیروی کار،سازی صنایع، حذف یا کاهش تعرفهخصوصی

در بیشتر مکاتب ها ترین محورهای متشابه طرح هدفمندسازی یارانهترین نکات و اصلیسرمایه و جا به جایی پول، عمده

قتصادی را دوگانه و متشکل از بخش خصوصی و بخش ا  اقتصاددانان اروپایی بویژه آلمانی سیستماقتصادی است. 

اقتصاد بخش عمومی یا دولت  ةاروپا در تحول نظری ۀدر میان کسانی که در قار .کردندرسی میعمومی )دولت(، بر

 ۀنام برد.  دایت زل به نقش دولت در اقتصاد به عنوان ایجاد کنند 3«واگنر »و  2«دایت زل»توان از می ،اندنقشی داشته

اسد و واگنر که پیشتاز زمان خود در بیان گسترش شنکند و اعتبارات دولت را عامل رشد اقتصادی میسرمایه اشاره می

های اقتصادی دولت را بر اساس عوامل فنی ـ فعالیت ةمعروف توسع ةنقش دولت شناخته شده است، فرمول و نظری

توان اهداف میپرداز، های این دو نظریه. بر اساس دیدگاه(16:1396 )پژویان، کندتمرکز جمعیت و شهرنشینی ارائه می

تخصیص منابع؛ دولت به دالیل اقتصادی ناشی از عدم تخصیص  .1 د:اقتصادی دولت را در سه شاخه مشخص نمو ۀعمد

پردازد. این دخالت به صورت در اختیار گرفتن تولید و توزیع، میبسته به دخالت  مؤثر منابع در یک سیستم اقتصاد

ولت باید مشخص کند که چه تغییرات و اصالحاتی . همچنین داستو یا دریافت مالیات  یارانهگذاری، پرداخت قیمت

با توجه به اینکه  توزیع درآمد؛ .2 .در تخصیص منابع الزم است و در جابجایی منابع چه کسی باید متحمل ضرر شود

موظف است که در نیل به عدالت نزدیک شد، دولت  توزیع درآمد مناسب یا عادالنه باید به تعریفی برای تشخیص

ثبات اقتصادی؛  .3 .اهم نمودن اسباب توزیع درآمد در جهت کسب حداکثر رفاه اجتماعی تالش کنداجتماعی و فر

که این عوامل  است ها و...قیمت یکی دیگر از اهداف کلی دولت، فراهم کردن کار برای همه و حفظ سطح مناسب

                                                           
2- Dietzel 
3- Wagner 
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توان گفت که در طیف نهایت میدر  .(23:1396 )پژویان، شونداقتصادی محسوب می ةخود اسبابی برای رشد و توسع

نظریات خود حضور دولت  اندازه و حجم دولت متفاوت است و هریک با توجه به فروض ووسیع نظریات اقتصادی، 

آنان وجود دولت را  ة، اما همنیستدولت یکسان  ۀکنند که در هیچ کدام شکل و اندازدر بازار را به صورتی توجیه می

وجود در واقع،  پذیرند.یت از اقشار مختلف مردم در غالب یک نظام تأمین اجتماعی میدر ایجاد یک محیط امن و حما

ثبات و قدرتمند امروزی است. از سوی  با ةهر جامع ةیک سیستم حمایتی و یک نظام منسجم تأمین اجتماعی، الزم

زیع منابع و امکانات جامعه با افزایش دارد، به دلیل تغییر در توهای اولیه رشد و توسعه را برمیای که گامدیگر هر جامعه

. در چنین شرایطی نیاز افزایش دهدتواند میزان فقر را در جامعه میامر گردد و این شکاف در توزیع درآمد مواجه می

شود تا با حمایت تأمین اجتماعی و نظام حمایتی مناسب بیش از سایر کشورها احساس می کارامدبه حضور یک سیستم 

 ,Andrson) پذیر جامعه را از پیامدهای نا مناسب اقتصادی و اجتماعی مصون نگه داردت فشار و آسیباز اقشار تح

2015: 133.) 

به بررسی نظام مناسب تأمین  48تا  37 ۀاقتصادی از ماد ةسوم توسعة در برنامدر نظام جمهوری اسالمی ایران 

ایران عدم  م حمایتی در کشورهای در حال توسعه خصوصاًدر واقع، معضل اصلی سیست .پردازدها میاجتماعی و یارانه

در ایران بخشی از بیمه مربوط به بازنشستگی، بیکاری و کمک  .استمنسجم و جامع تأمین اجتماعی  ةوجود یک برنام

شود. بخش قابل توجهی از سیستم حمایتی پس از آغاز به خانوارها است و عمدتاً متوجه کارکنان رسمی و دولتی می

در دوران جنگ و حتی پس  کاالهای اساسی اشاره نمود. اساساً  هتوان به یارانگ به اجرا در آمد که از آن جمله میجن

این موارد دچار مشکل بودند و دولت نیز  ةمواد غذایی، اقشار کم درآمد به شدت در تهی ةاز آن به دلیل کاهش عرض

پس از شروع جنگ، نظام  شد. بندی اقالم اساسیبه جیره تحت چنین شرایطی برای حمایت از قشر کم درآمد ناگزیر

گونه محدودیتی در مقدار مصرف ادامه یافت. نان بدون هیچ هکار گرفته شد، یارانتری بهحمایتی به صورت گسترده

و در شد تر از قیمت واقعی کاال دریافت میکاالبرگ مربوطه و پرداخت قیمت رسمی پایین هکاالهای اساسی نیز با ارائ

در این دوران به دلیل  ،از سوی دیگر .شدهای آزاد تهیه میها در بازار با قیمتصورت نیاز بیشتر، مازاد مصرف آن

قیمت ارز در بازار داخل به شدت افزایش یافت و نرخ  های دفاعی کشور و کاهش درآمدهای ارزی،افزایش در هزینه

 ةبازار آزاد ارز قرار داشت. بدین ترتیب دولت عالوه بر پرداخت یاران ارز رسمی نیز در سطح بسیار پایینی نسبت به نرخ

های وارداتی با نرخ ها نهادهصریح به کاالهای اساسی و به کاالهای نهایی وارداتی و همچنین کاالهایی که در تولید آن

 (.Thompson, 2015: 129) کردضمنی پرداخت می ةشوند، نیز یارانکار گرفته میدولتی به

-های پرداخت یارانه و سهمیهسیاست .بنابراین نوع پرداخت یارانه در ایران به دو صورت صریح و ضمنی بوده است

که در واقع توزیع مجدّد  استبندی کاالهای اساسی با هدف حمایت از مصرف کننده در خرید کاالهای معینی 

تر بندی و یارانه لزوماً توزیع عادالنهمایتی مانند سهمیههای مختلف حسیاستدر این راستا،  .درآمدها را نیز مدّنظر دارد

شود، تمامی اقشار جامعه آورد، زیرا زمانی که یارانه به صورت باز همچون کشور ایران ارائه میدرآمد را به همراه نمی

رین تمهمجه گرفت که توان نتیهم رفته میکند. رویتحمیل می را به دولت زیادیهای گردند و هزینهمند میاز آن بهره

در این است که  اقتصادی،تب اها که در ایران در حال اجراست با نظریات مکوجه افتراق طرح هدفمندسازی یارانه

ها برخوردار شده ای از اقبال دولتگذاران این مکتب اقتصادی که نظریات آنها هم اکنون به طور گستردهنپیروان و بنیا
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را مخل امنیت اقتصادی تابند و آنت فرد داشته و اصوالً دخالت دولت در اقتصاد را بر نمیاعتقاد عمیقی به اصال است،

 (. 252:1396)تودارو،  دانندو باعث افزایش فساد می

ارچوب اقتصاد ها بر سبد مصرفی خانوار با هدف تحلیل آن در چدر این پژوهش تأثیر طرح هدفمند کردن یارانه

                                         :  ارانه(، در این پژوهش عبارتند ازعاد مورد بررسی متغیر وابسته )یمقاومتی بررسی شده است. اب

 رفتار مصرفی .1

 سبد بودجه و هزینه خانوار .2

 مندی از تأمین نیازهارضایت .3

 سطح رفاه خانوار .4

 ها پرداخته خواهد شد.که در ادامه به تشریح آن

-باز می 20قرن  میالدی و آغاز 19به اواخر قرن  اجتماعی-اقتصادیای عنوان مقوله مصرف به واژه ةمطالع ةپیشین

گرفت. در شد و فقط از همین منظر مورد توجه قرار میای صرفاً اقتصادی شمرده میپیش از این، مصرف مقولهگردد. 

ای مرتبط با فرهنگ و پدیده ةزلمصرف کردن به من ۀتر شیواین دوره است که برای اولین بار مصرف یا به عبارت دقیق

ها و پرهیز آنان وبر بر این نظر بود که پارسایی پروتستان .گیردمورد توجه قرار می 4بینی خاص توسط  ماکس وبرجهان

-انباشت سرمایه هایزمینهآن عاملی بود که عالوه بر دانش فنی و امکانات ساماندهی عقالنی تولید،  از مصرف تجملّی،

. برشمردن تأثیر یک عامل فرهنگی بر نظم اقتصادی شددارانه در بخشی از اروپا ممکن تولید سرمایه واهم کرد هایی را فر

مهم  ةو اجتماعی، خود چشم انداز جدیدی را در مطالعات جامعه شناسی گشود. مقارن با همین دوره است که دو مطالع

و دیگری در 5شهرها )زیمل( صرف کنندگان کالنجایگاه مصرف نزد م ۀمصرف، یکی دربار ۀشیو ةدیگر در زمین

منتشر   6آمریکایی از مصرف برای تعیین هویت اجتماعی خویش )وبلن( طبقه مرفه جدیداستفاده  ۀارتباط با نحو

داری مصرفی نیز شکل صنعتی شدن، سرمایه ةبا شروع مراحل اولی در واقع در قرن هجدهم، .(57: 1389)یوسفی، شد

های کاالهای جدید و گزینه بازارهای مصرفی داخلی با روندی فزاینده رشد کردند و به دنبال آن، در نتیجه، .گرفت

ها را که وجود آمد. این انقالب جدید در مصرف، خرید مردم از خرده فروشیهانتخاب بیشتری برای مصرف کننده ب

ثروت بیشتری بین مردم و اقشار  ،نوزدهم تر کرد. با رشد صنعتی شدن در طول قرنمتنوع ،به سرعت در حال رشد بودند

داری صنعتی کم کم اقتصاد اجتماعی اروپای غربی و آمریکای شمالی را تحت جامعه توزیع شد؛ به طوری که سرمایه

تری را در زندگی مردم ایفا کرد و این نفوذ خود درآورد. فراوانی و رونق، الگوهای مصرف را تغییر داد و نقش اساسی

مردم داد تا خود را از طبقات دیگر اجتماع متمایز کنند. با به دست آوردن ثروت، طبقات میانه و باالتر  فرصت را به

نوظهور در آمریکای شمالی، کم کم به تقلید از سبک زندگی نخبگان بریتانیایی و اروپاییان پرداختند. در متون اقتصادی 

اندوزی ثروت ۀهای متفاوت به طبقات میانه و باالتر اجازبتکینز تمایل به مصرف، محصول افزایش درآمد است و به نس

در  محققان علم اقتصاد .(6: 1393)احمدی و همکاران،  اگرچه لزوماً میزان این تمایل به مصرف یکی نیست ؛دهدمی

 گی است،بلکه فعالیتی اجتماعی و فرهن با پذیرش این واقعیت که مصرف نه تنها یک فعالیت اقتصادی، 19اول قرن  ةده

                                                           
4 . Max  Weber 
5 .  Simmel 
6 . Veblen 
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از این میان، استراتژی  .دادهای مختلف فرهنگی نشان میهایی عالقه مند شدند که مصرف را در جامعه و در زمینهبه شیوه

آنرا در الگوی مصرف مردم جای کند تا با متناسب کردن یک محصول بازاریابی سبک زندگی، تالش می

 (.Ivanova, et al, 2015: 529)دهد

پذیر است که دارای درآمد یا قدرت خرید باشد. در بوسیلة مصرف کننده هنگامی امکانخرید کاال و خدمت 

 هبودجسبد  ،شودآن قسمت از درآمد یا قدرت خرید مصرف کننده که صرف خرید کاال و خدمت می ،اقتصاد خرد

از کاالها و  چگونگی تخصیص مخارج یک خانوار میان کاالها و خدمات و یا گروهی (.75:1396نام دارد )تقوی،

دهد. امروزه در مطالعات مربوط به بودجه بر اطالعات بودجة خانوار را تشکیل می خدمات در یک دورۀ زمانی خاص،

زیرا اطالعات مربوط به درآمد ؛ ها حائز اهمیت استمخارج و هزینه خالف مطالعات اولیه که توجه به درآمد بود،

های ارائه شده از دقت کمتری برخوردار االتری داشته و در گزارشنسبت به اطالعات مربوط به مخارج حساسیت ب

)احمدی و  از اعضای خانوار و سایر افراد سهیم در خوراک و مسکن تشکیل شده است ،نیز است. یک واحد خانوار

 (.7: 1393همکاران، 

مادی و  امعه از امکاناتشاخصی اقتصادی است که بیانگر میزان برخورداری افراد جخانوار  هسبد هزینبنابراین،  

به منظور مصرف اعضا  ،ارزش پولی کاال یا خدمت تهیه شده توسط خانوا خدمات در دسترس است. در واقع، کاالها و

در برابر  تواند از طریق خرید، تولید خانگی،می ،نامند. کاال یا خدمت تهیه شدهیا هدیه به دیگران را هزینة خانوار می

های خانوار جانی در اختیار خانوار قرار بگیرد که به صورت پولی برآورد شده و جزء هزینهخدمت، از محل کسب و م

این مفهوم در سطح خرد با دخل و خرج خانوار ارتباط دارد و در مجموع  (.6: 1395 منظور گردد )مرکز آمار ایران،

أثر از سبد هزینه های صورت گرفتة بدین صورت که سبک زندگی هر خانواری مت ؛زندکیفیت زندگی افراد را رقم می

 ،هاهایی نظیر میزان درآمد و داراییوۀ دخل و خرج در خانواده از شاخصآن خانوار در یک مدت معین است. نح

پذیرد و رابطة تنگاتنگ و شرایط اجتماعی ـ فرهنگی و ... تأثیر می ها،باورها و نگرش طبقة اجتماعی، سبک زندگی،

پوشاک و مسکن ، های اولیه و ثانویه که از خوراکتخصیص درآمد خانوار به هزینه .کندیم میعلّی و معلولی را ترس

تابع شرایط و  ،بیش از آنکه با وضعیت اقتصادی خانوار مرتبط باشد، گیردهای رفاهی و فرهنگی را دربرمیتا هزینه

شود که جه، اهمیت این مسئله آشکار میبا توجه به مطالب فوق در ارتباط با سبد بود. های غیراقتصادی استمؤلفه

ای و نتیجة یک انتخاب شرطی است که خانوار با توجه به محدودیت بودجه خانوار، سبد مصرفی کاالها در انتخاب

تواند با تغییر در این ترکیب می .نمایدمطلوبیت حاصل از آن کاال و هم چنین الگوی ترجیحات خود آنرا انتخاب می

 فوق تغییر نماید. یک از عوامل  هر

است و از این  اهمندی از زندگی بیانگر میزان برآورده شدن و ارضای تمایالت و نیازهای اساسی انسانرضایت

مندی از زندگی یکی از یترضا، توان گفتشود. به همین جهت میمندی با مفهوم نیاز مرتبط مییتطریق مفهوم رضا

-های او ناشی میانتظارات و آرمان نیازها، ،هات زندگی است که از انگیزشهای اساسی انسان در برابر امکاناواکنش

از آنجا که نیازها و انتظارات متنوع و بسیار گوناگون هستند و سطوح گوناگونی  بنابراین،(. 38:1393،)کجبافشود

شدن نیازها و نوع  چراکه سطح برآورده رضایت نیز بسیار متنوع است و از سطوح گوناگونی برخورردار است؛ دارند،

گیری در شکل کند،نیاز برآورده  شده و جایگاه آن در مجموع نیازهای افراد و میزان خشنودی درونی که ایجاد می
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نماید. با توجه به ماهیت رضایت از زندگی که ریشه در ارضای نیازهای اساسی انسان رضایت فرد نقش بسیاری ایفا می

مبنای   7«وآبراهام مازل» سلسله مراتب نیازهاینظریة  نماید؛ در این زمینه،روری مینیاز ض نظریه های توجه به دارد،

بندی او از نیازهای اساسی انسان برای تعیین نیازهای اصلی در قلمروهای بسیاری از مباحث قرار گرفته است. دسته

ها گرایشی برای تحقق خود هست... در تمامی انسان» مختلف زندگی مکرّر به کار گرفته شده است. مازلو معتقد بود که

-ترین نیاز قرار میمراتبی از نیرومندترین تا ضعیفنیازهایی مشترک و فطری است که در سلسله انگیزۀ آدمی،

بینی نیاز دیگر است و برای پاسخگویی (. بر همین اساس او معتقد بود که هر نیاز پیش14:1391محسنی و صالحی،«)گیرد

شکوفایی نائل شود. این  تر برآورده شود تا فرد در نهایت به تحقق خویشتن و خوداید نیازهای پایینبه نیازهای باالتر ب

ند: نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به ایمنی، نیازهای اجتماعی، نیاز به احترام یا صیانت شوبندی میگروه دسته 5نیازها در 

زهای فیزیولوژیک در حد مقبول و نسبتاً خوبی ارضاء شوند، (. اگر نیا ,2008Rennie :446) ذات، نیاز به خودشکوفایی

 گیرند که مازلو به عنوان ایمنی از آنها یاد کرده است. وی این مجموعه را شاملمجموعة نیازهای جدیدی شکل می

و محدودیت  قانون، نیاز به سازمان، رهایی از نگرانی و آشفتگی، رهایی از ترس، حمایت، وابستگی، ،ثبات امنیت،

 .داندداشتن حامی مقتدر می

روه خاصی از افراد گپذیر و یا آسیب دهد که رفاه و بهزیستی تنها به اقشارمتون مرتبط با اقتصاد نشان می بررسی

اعی آن است که های مهم رفاه اجتمتری پیدا کرده است. یکی از ویژگیشود، بلکه ابعاد گستردهجامعه محدود نمی

ترین نیازهای اساسی باشد. بنابراین، رفاه اجتماعی در هر جامعه از سرزندگی برخوردار منیت وفرد از احساس سالمت، ا

اطمینان همه جانبه  دار باشند. رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش وراجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخو

اد آور شد که توان یتوسط دولت مردان می یامروزه با شکل گرفتن نهادهای جدید رفاه .نسبت به حال و آینده است

أمین رفاه شهروندان تشود. در واقع یکی از وظایف اصلی هر دولتی ها برقرار میرفاه اجتماعی تا حد زیادی توسط دولت

 ةه حداقل زمینریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر بگذاری، برنامهگیری شکوفایی اقتصادی، سرمایهبرای شکل .است

رتیب رفاه عمالً در جامعه است. بدین ت ۀ وجود رفاه درامنیت نشان دهند نوع از و آرام نیاز است که وجود اینمطمئن 

 (. Miller, 2014: 56) گیردای قرار میهر جامعه ههای اصولی و الزماهداف و ارزش هزمر

های زیادی را به عی، الیهاجتما-اقتصادیرفاه اجتماعی مفهومی بسیار پیچیده است که به عنوان مفهوم و واقعیتی 

رهنمون شده است  این چندالیگی در واقع بسیاری از متفکرین را به این نتیجه. اصلی خود در برگرفته است ةدور هست

تعاریفی نسبی از آن  ةبه عبارتی دیگر به ارائ چرا برای رفاه بسیار دشوار بوده و و که یافتن تعریف قطعی و بدون چون

فردی و  ةنکه هم جنبد. این تعاریف نسبی گویای این واقعیت هستند که واقعیت رفاه اجتماعی )در عین ایانتن در داده

و  مده در جوامعهم جمعی، هم ذهنی و هم عینی دارد(، خصلتی پویا و متحول داشته و متناسب با تغییرات به وجود آ

ه وجود دارد، اما التی که بر سر اجماع تعریف رفابا همه این اوضاع و مشک .شودرشد انتظارها و نیازها دگرگون می

 شود.ماع محسوب میوجود رفاه اجتماعی یک واقعیت الزم و ضروری برای هر اجت

گردد. بر مبنای این نظریه، وظیفة هگل باز می« نظریة اخالقی دولت»رفاه اجتماعی به  بارهدر فلسفیهای یکی از پایه

« عدالت»عتماد عمومی در جامعه در جهت حفظ منافع یکایک افراد جامعه است و حفظ امنیت و ایجاد ا ،اخالقی دولت

                                                           
7- Abraham Mazlow 
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گیرد، احساس امنیت و رفاه نیز در این زمینه نقش بسزایی بر عهده دارد؛ و زمانی که عدالت، بعد اجتماعی به خود می

اقتصاد ؛ چراکه به خوبی مشهود است در مباحث مرتبط با اقتصاد رفاه نیز این تلقیرود. در افراد جامعه رو به پایداری می

تابع رفاه اجتماعی عبارت  .(34:1392،رحیمی کالنتری)« تواند اساساً با بذل توجه بیشتری به اخالق تقویت گرددرفاه می

های مربوط به دلیل این که وزن .های افراد در جامعه استپذیر است که این تابع مجموع وزنی مطلوبیتاز تابعی جمع

بیت کسب شده از سوی افراد مساوی نبوده و توابع مطلوبیت افراد متفاوت است، توزیع مصرف کاالها نیز در به مطلو

شرایط حداکثر رفاه برابر نیست و حداکثر کردن رفاه اجتماعی منوط به آن است که اشخاص مقادیر متفاوتی مصرف 

(. با توجه به آنچه گفته شد، 147:1396، قویتکنند و رضایت خاطر متفاوتی از سطوح مطلوبیت کل به دست آورند )

توان به سه بعد تقسیم کرد: احساس رضایت از زندگی، ارزیابی از رفاه با توجه به وضعیت فردی سطح رفاه خانوار را می

 خود و ارزیابی از رفاه با توجه به مقایسه خود با دیگران.

 

 شناسیروش

روش، پیمایشی است. برای سنجش ابعاد اقتصادی طرح تحقیق حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر 

ها در تحقیق گویه استفاده شده است. ابعاد اقتصادی هدفمندسازی یارانه 34ای با نامهها از پرسشهدفمندسازی یارانه

ه خانوار مندی از تأمین نیازها و سطح رفارضایتی خانوار، حاضر عبارتند از؛ رفتار مصرفی خانوار، سبد بودجه و هزینه

است که با استفاده  1398در سال آماری  شهر ری ی آماری تحقیق نیز تمام خانوارهایقبل و بعد از اجرای طرح. جامعه

ی تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل عنوان نمونهسرپرست خانوار به 163گیری سیستماتیک تعداد از نمونه

ده شده است. همچنین مقایسة متغیر وابستة تحقیق در دو مقطع زمانی با جامعة استفاSPSS افزار آماری ها از نرمهداد

ها با بعد از آماری یکسان انجام گرفته است تا مشخص شود آیا ابعاد متغیر وابسته، قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه

وت میانگین نمونه آماری موردنظر در )دو نمونه وابسته( به بررسی تفا tآن تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. از آزمون 

ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده دو مقطع زمانی استفاده شده است. همچنین در این پژوهش برای سنجش پایایی داده

 (.1شده است )جدول 

 

 ها و ضریب آلفای کرونباخ تحقیقها، تعداد گویهشاخص. 1جدول 

 ضریب آلفا )بعد از اجرای طرح( طرح( ضریب آلفا )قبل از اجرای تعدادگویه شاخص

 75/0 72/0 8 رفتار مصرفی

 73/0 71/0 8 بودجه و هزینهسبد 

 83/0 78/0 7 مندی یترضا

 89/0 90/0 11 سطح رفاه

 1399، های تحقیقیافته :منبع
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 ی تحقیقهایافته

 پیرامونی شهر ریها در فضای بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندسازی یارانه
ی ها، چهار شاخص رفتار مصرفی خانوار، سبد بودجه و هزینهبرای سنجش ابعاد اقتصادی طح هدفمندسازی یارانه

مندی از تأمین نیازها و سطح رفاه خانوار، هر کدام در دو بازه زمانی پیش و پس از اجرای طرح خانوار، رضایت

از این بررسی به عنوان مبنایی برای تحلیل اثرگذاری  دست آمدههای بهشود. دادهها بررسی میهدفمندسازی یارانه

 خواهد بود.  فضای پیرامونیها بر مثبت یا منفی طرح هدفمندسازی یارانه

 

در رابطه با مقایسه رفتار مصرفی خانوارها در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندسازی  tنتایج آزمون  .2جدول

 هایارانه

 رفتار مصرفی تعداد میانگین انحراف معیار معیار میانگین خطای آزمون آماری

t= 15/18  قبل از اجرای طرح 163 73/19 648/3 365/0 

Sig= 000/0  بعد از اجرای طرح 163 15/16 396/4 440/0 

 

بررسی آماری حاکی از آن است که میانگین میزان خرید و مصرف کاالها و خدمات سبد مصرفی، توسط نمونه 

باشد؛ در حالی که این رقم قبل از اجرای طرح می 15/16ها، برابر با لعه، بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهمورد مطا

و سطح معناداری حاصل مورد پذیرش است  (t=15/18بوده است. هم چنین مقدار آزمون آماری ) 73/19برابر با 

(000/0 =sig بنابراین می .) مصرف خانوارهای مورد مطالعه، بعد از اجرای طرح، توان نتیجه گرفت که میزان خرید و

نسبت به قبل از آن، کاهش یافته است و وجود تفاوت معنادار میان رفتار مصرفی خانوارها، بعد از اجرای طرح نسبت به 

 شود.قبل از اجرا، تأیید می

 

زمانی قبل و بعد از اجرای طرح  زهبادر رابطه با مقایسه سبد بودجه و هزینه خانوارها در دو  tنتایج آزمون  .3جدول

 هاهدفمندسازی یارانه

 سبد بودجه و هزینه تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار میانگین آزمون آماری

t=14.86 370/0 69/3 34/18 163 قبل از اجرای طرح 

Sig=0/000 450/0 49/4 11/14 163 بعد از اجرای طرح 

 

ت که میانگین میزان مخارج هزینه شده برای تهیه کاالها و خدمات سبد مصرفی، های آماری حاکی از آن اسبررسی

باشد، در حالی که این رقم قبل می 11/14ها، برابر با توسط خانوارهای مورد مطالعه بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه

و سطح معناداری حاصل مورد ( t=14.86بوده است. هم چنین مقدار آزمون آماری )  34/18از اجرای طرح برابر با 

 (.sig= 000/0پذیرش است )

توان نتیجه گرفت که میزان بودجه خانوارهای مورد مطالعه برای تهیه کاالها و خدمات سبد مصرفی بنابراین می 

ها، درآمد خانوار، بعد از اجرای طرح، نسبت به قبل از آن کاهش داشته است. هرچند با اجرای طرح هدفمندی یارانه
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نوارهای مورد مطالعه را افزایش داده است، اما وجود تفاوت معنادار بین سبد بودجه و هزینه خانوارهای جامعه مورد خا

دهد که این افزایش در ازای کاهش سبد مصرف خانوار مطالعه در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح، نشان می

 رخ داده است.

 

مندی خانوارها از تأمین نیازهایشان در دو بازه زمانی قبل و بعد از یتمقایسه میزان رضادر رابطه با  tنتایج آزمون  .4جدول

 هااجرای طرح هدفمندسازی یارانه

 مندیرضایت تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار میانگین آزمون آماری

t=17.75  354/0 53/3 03/18 163 قبل از اجرای طرح 

Sig=0/000 399/0 99/3 28/15 163 بعد از اجرای طرح 

 

مندی خانوارهای مورد مطالعه قبل از اجرای طرح برابر های آماری حاکی از آن است که میانگین رضایتبررسی

( و سطح معناداری حاصل t=17.75است. همچنین مقدار آزمون آماری ) 28/15و بعد از اجرای طرح برابر با  03/18با 

توان نتیجه گرفت که میزان رضایت خانوارهای جامعه مورد مطالعه از بنابراین می(. sig= 000/0مورد پذیرش است )

است و متعاقب آن وجود تفاوت معنادار میان  تأمین نیازهایشان، بعد از اجرای طرح، نسبت به قبل از آن، تقلیل یافته

 تأییدها ز اجرای طرح هدفمندسازی یارانهندی خانوارها از تأمین نیازهایشان در دو بازه زمانی قبل و بعد امیزان رضایت 

 شود.می

 

در رابطه با مقایسه سطح رفاه خانوارها در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندسازی  tنتایج آزمون  .5جدول

 هایارانه

 وضعیت رفاهی خانوار تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار میانگین آزمون آماری

t=21.53  746/0 46/7 40/30 163 قبل از اجرای طرح 

Sig=0/000 688/0 88/6 47/30 163 بعد از اجرای طرح 

 

های آماری جدول فوق، حاکی از آن است که میانگین سطح رفاهی خانوارهای مورد مطالعه، قبل از تحلیل داده

( و سطح t=21.53دار آزمون آماری ). همچنین مقاست 47/30و بعد از اجرای طرح برابر با  40/30اجرای طرح برابر با

توان نتیجه گرفت که وضعیت رفاه و بهزیستی (. بنابراین میsig= 000/0معناداری حاصل مورد پذیرش است )

ای ها، افزایش قابل مالحظهخانوارهای مورد مطالعه، بعد از اجرای طرح در مقایسه با قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه

 نداشته است.

 

 

 



 
 

 137 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

در رابطه با مقایسۀ سبد مصرفی خانوار در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندسازی  tنتایج آزمون  .6ل جدو

 هایارانه

 سبد مصرفی خانوار تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار میانگین آزمون آماری

t=22.11 48/1 83/14 50/87 163 قبل از اجرای طرح 

Sig=/000 62/1 19/15 01/84 163 بعد از اجرای طرح 

 

دهد که میانگین خرید و مصرف کاالهای سبد مصرفی خانوار، میانگین مخارج هزینه های آماری نشان میبررسی

مندی خانوارها از تأمین نیازهایشان و همچنین شده برای تهیه کاالهای سبد مصرفی خانوار، میانگین میزان رضایت

 50/87باشند، قبل از اجرای طرح برابر با تی خانوارها که همگی ابعاد سبد مصرفی خانوار میمیانگین سطح رفاه و بهزیس

( و سطح معناداری حاصل مورد t=22.11. هم چنین مقدار آزمون آماری )است 01/84و بعد از اجرای طرح برابر با 

 (.=000/0sigپذیرش است )

ها در چهار بعد رفتار مصرفی ی طرح هدفمندسازی یارانههای پژوهش نشان داد، ابعاد اقتصادهمچنان که یافته

ها و مندی از تأمین نیازها و سطح رفاه خانوار، نتوانسته است بودجه هزینهی خانوار، رضایتخانوار، سبد بودجه و هزینه

 30تا  20هار شاخص اقتصادی خانوارها به میزان چبودجه درآمدی خانوارها را متعادل کند. افت کمی هر کدام از 

های عمومی دولت که با گری هزینهدهد که هدایتها، نشان میدرصد پس از اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه

بازاری اثرات مثبت بر سبد درآمد خانوارها را در پی نداشته است. -های تولیدیها صورت گرفت، به بخشحذف یارانه

ی ها، نسبت میان درآمد و هزینهاجرای قانون هدفمندسازی یارانه یدهد که برخالف اهداف اولیهاین امر، نشان می

سازی تولید دهد که چابکها و سبد درآمدی خانوارها نشان میخانوارها تنظیم نشده است. عدم تناسب میان سبد هزینه

مسیر موفقی را طی های خارجی، سازی اقتصاد برای مقاوم ماندن در برابر جریانبه منظور گریز از نرخ تورم و منعطف

های وارده بر کند که توانایی مقابله با تکانهنکرده است. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی را ترسیم می

اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. به همین 

کند که در برابر موانع و مشکالت داخلی و خارجی، های از اقتصادی تاکید میتی بر نوعی از کنشمنظور، اقتصاد مقاوم

خیر و با أشود که در چندسال (. اهمیت اقتصاد مقاومتی از آنجا ناشی می117: 1393پایداری کند )طغیانی و درخشان، 

ر و دستیابی به توسعه پایدار را در پیش گرفته هایی برای کاهش مخاطرات اقتصادی کشوها، استراتژیشت یافتن تحریم

توان با نام اقتصاد مقاومتی مطرح کرد؛ چراکه این ها را می(. این استراتژی21: 1395است )کریمی اعتماد و یعقوبی، 

 ر است.های راهبردی درونی، به دنبال کاستن از تاثیر نوسانات محیط بیرونی بر کشونوع از اقتصاد با اتکاء بر نوانمندی

، هدف از اجرای این طرح را مواردی چون بهبود توزیع درآمد، هاقانون هدفمندسازی یارانه مقدمه توجیهی الیحه

های انرژی و اصالح کارایی اقتصادی عنوان داشته های انرژی، کاهش قاچاق حاملوری مصرف حاملکاهش و بهره

داشت. این در حالی  تأکیدداف و وصول به موفقیت در آنها و دولت دهم تا پایان زمان کاری خود بر پیگیری این اه

است تخلفات اجرایی و تبعات اجرای قانون در دو سال نخست )مانند افزایش نرخ تورم، گسیختگی در بازار ارز و 

ها( مجلس شورای اسالمی را به واکنش واداشت و در نتیجه دولت دهم علی رغم تالش بسیار تا افزایش شدید قیمت

 مشابهت(. 7: 1391)مصلی نژاد و یزدانی زازرانی،  ان دوره کاری خود موفق به کسب مجوز اجرای فاز دوم نگردیدپای
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حاصل از تحقیق حاضر درباره ابعاد اقتصادی طرح های یافتهها و الگوهای اقتصاد مقاومتی با اهداف، گزاره

-مد علی رغم بهبود شاخص جینی و سهم مصرف دهکآن است که در زمینه توزیع درآ نشانگر ها،هدفمندسازی یارانه

بر توزیع درآمد )تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، بیکاری و غیره(  مؤثرهای های باال و پایین، کاهش در سایر شاخص

های انرژی نیز وری حاملدست آمده را خنثی کرده است. در زمینه کاهش قاچاق و کاهش مصرف و بهرههنتیجه ب

کم به آن صورت که ها دسترسد طرح هدفمندسازی یارانهنظر میشود. از این رو، بهه نمیشاهدمی را تغییرات مثبت

کند که نتیجه آن، کاستن از کارامدی شود، تضادهای راهبردی و موانع ساختاری را تولید میامروزه پیگیری می

 (.7کارکردی و ساختاری اقتصاد مقاومتی است )جدول 

 

 ها با الگوهای اقتصاد مقاومتیهای محقق شده طرح هدفمندسازی یارانههداف و گزارهمقایسه ا .7جدول 

 طرح هدفمندسازی یارانه

 رویکرد نسبت به الگوهای اقتصاد مقاومتی هاگزاره

 منفی بازاری-افزایش حجم نقدینگی و تورم تولیدی

 منفی تاثیرگذار بر روند افزایش گسست میان سبد هزینه و درآمد خانوارها

 منفی افزایش مصرف و تغییر نامحسوس در کیفیت تولیدات

 منفی های باال و پایینسهم مصرف دهکتوزیع درآمد 

 منفی تولیدی-های عمرانیهای جاری دولت و افزایش هزینهکاهش هزینه

-ی خانوار، رضایتدرصدی رفتار مصرفی خانوار، سبد بودجه و هزینه 30تا  20کاهش 

 نیازها و سطح رفاه خانوار پس از اجرایی شدن طرح هدفمندسازی مندی از تأمین

 منفی

 

 گیرینتیجه
تواند با سیاسی است که می-صورت آرمانی یکی از الگوهای راهبردی اقتصادیها بهطرح هدفمندسازی یارانه

ی طرح هدفمندسازی ی اهداف و بروندادهایی که در قانون برااصول اقتصاد مقاومتی سازگاری داشته باشد. مجموعه

های استراتژیک اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. با این حال، با گذشت نزدیک به یک ها ذکر شده است، با پایهیارانه

افزایش نرخ تورم، گسیختگی در شود، دهه از اجرای این طرح، آنچه به عنوان دستاورد محسوس و عملی مشاهده می

های پژوهش حاضر نیز نشان داد، چهار بعد اقتصادی طرح ود. همچنانکه یافتهب هابازار ارز و افزایش شدید قیمت

مندی از تأمین نیازها و سطح ی خانوار، رضایتها شامل رفتار مصرفی خانوار، سبد بودجه و هزینههدفمندسازی یارانه

ای گونهای نداشته است؛ بهمالحظه رفاه خانوار پس از اجرایی شدن طرح در مقایسه با بازه زمانی قبل از آن، افزایش قابل

که میانگین میزان خرید و مصرف کاالها و خدمات سبد مصرفی، توسط نمونه مورد مطالعه، بعد از اجرای طرح 

بعد از اجرایی شدن آن 15/16ها به در قبل از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه 73/19ها، از مقدار  هدفمندی یارانه

میانگین میزان مخارج هزینه شده برای تهیه کاالها و خدمات سبد مصرفی، توسط خانوارهای رسیده است. همچنین، 

بوده؛ در حالی که این رقم قبل از اجرای طرح برابر  11/14ها، برابر با مورد مطالعه بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه

 03/18د مطالعه قبل از اجرای طرح برابر با مندی خانوارهای موربوده است. همچنین، شاخص میانگین رضایت 34/18با 

است. در نهایت، میانگین سطح رفاهی خانوارهای مورد مطالعه، قبل از اجرای طرح  28/15و بعد از اجرای طرح برابر با 



 
 

 139 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

بوده است. عالوه بر این، افزایش چند صد درصدی قیمت اقالم و  47/30و بعد از اجرای طرح برابر با  40/30برابر با

به این سو حرکت کرد، گسست میان سبد هزینه و سبد درآمد خانوارها را افزایش  1388ها که با شیب تندی از سال کاال

ی طرح توان دریافت که اهداف اولیهداد. با افزایش گسست در دو سبد بودجه )درآمد( و هزینه )مخارج(، می

بازاری بود، محقق نشده -های تولیدیبه سمت کنشای جاری دولت ها که تزریق و هدایت هزینههدفمندساطی یارانه

های تولیدی، منعطف کردن بازار و چاالکی وری بنگاهسازی تولید، افزایش بهرهدهد که چابکاست. این امر نشان می

و، رود، محقق نشده است. از این رشمار میهای مورد نظر در اقتصاد مقاومتی نیز بهنظام اقتصادی کشور که از استراتژی

انداز سند چشم که دردر راستای اهداف اقتصاد مقاومتی کشور  تواندتنهایی نمیبه هایارانه سازیهدفمندرسد نظر میبه

های ابالغی اقتصاد مقاومتی آمده است: استفاده از ظرفیت تر نماید. در بند چهارم سیاستنزدیک ،آمده است 1404

های وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصافزایش تولید، اشتغال و بهره راستای ها در سازی یارانهاجرای هدفمند

زدگی، واردات کاالهای لوکس های نفتی، مصرفرویه فراوردهوابستگی اقتصاد به نفت، مصرف بیی. عدالت اجتماع

اقتصاد مقاومتی ها و از جمله مسائل مدیریتی مشترک در هدفمندسازی یارانه و مصرفی، عدم توجه به تولید داخلی

ترین بخش طرح تحول اقتصادی در چند سال گذشته بیشترین توجه مردم و ها به عنوان مهمیارانه سازیهدفمند است.

طرح تحول اقتصادی بود که  رکنترین ها مهممسئولین را به خود جلب نموده است. از این منظز هدفمندسازی یارانه

اجتماعی ترین جزء طرح تحول است و اجرای موفق این طرح، اقتصاد بیمارگونه زیرا  ؛زددولت نهم و دهم از ان دم می

اقتصاد  ویژهبهها و سازی و بهبود اقتصاد ایران در همه حیطهها و بسترهای الزم برای سالمدهد و زمینهکشور را نجات می

که طرح  آورده است فراهمرا یطی شرا ،به این طرح ملی علمیغیر  . با این حال، رویکردسازدمقاومتی را فراهم می

های فراوانی را داشته باشد. سوابق طرح هدفمندسازی تواند برای کشور هزینهتحول با شکست مواجه شده و این می

های گذشته برای اصالح ساختار دهد که این طرح یک طرح ملی و برنامه نظام اسالمی طی سالها نشان مییارانه

توجه  در این میان آنچه باید موردشده است.  ناپذیر ارزیابیآن یک ضرورت اجتناب رایاجاقتصادی کشور بوده است 

؛ نقش نمایندگان مجلس استهای نظارتی و تعزیراتی جهت کنترل و تثبیت بازار اقتصادی ویژه قرار گیرد نقش دستگاه

معیشتی مردم، گسترش عدالت  کند. ارتقاء سطحسازی و نظارت، بسیار مهم جلوه مینیز در اطالع رسانی و شفاف

در فضاهای پیراشهری و ها ی یارانهسازاجتماعی و اقتصادی، بهبود فرآیندهای تولید و ... از جمله اهداف هدفمند

ها تاکنون کارآمدی چندانی در این زمینه نداشته رسد روند اجرایی هدفمندسازی یارانهنظر میکه به استمستضعف 

 است.

اند، کرده تأکید( مطابقت دارد. همچنانکه این نویسندگان نیز 1396تحقیق صنعتی و تدین )نتایج این تحقیق با 

اصالحات ساختاری در زمینه اقتصاد همراه باشد و بدون در نظر داشت چنین  موازاتها باید به هدفمندسازی یارانه

اومتی قرار گیرد. با این حال، نتایج این تواند به عنصری در تقابل با اقتصاد مقها میاصالحاتی، هدفمندسازی یارانه

( به این نتیجه دست یافته 1394انگیزان و مظفری ). تحقیق دلاست( ناهمسو 1394انگیزان و مظفری )تحقیق با تحقیق دل

محیطی است و موجب تقویت ها به ویژه در عرصه انرژی، دارای آثار مثبت اقتصادی و زیستاست که هدفمندی یارانه

رسید به دلیل آن که قیمت انرژی در ایران ها به نظر مییارانهسازی در ابتدای اجرای طرح هدفمندشود. ید میلعرصه تو

هایی همچون بنزین و گازوئیل از یک سو موجب اصالح های جهانی است و افزایش قیمت حاملتر از قیمتبسیار ارزان
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 ...)متقی و همکاران(بر مناطق و هاارانهی یطرح هدفمندساز یاثرات اقتصاد

تولید و عرضه  هایهزینهد. شورج از کشور میالگوی مصرف و از سوی دیگر موجب کاهش قاچاق آنها به خا

اقتصادی از سوی های سو و کاهش فشارلت اجتماعی از یکبرای حفظ عدا کندایجاب میمحصوالتی مانند برق، گاز 

شد یا به زبان دیگر تفاوت بهای تمام های یاد شده را دولت تحت عنوان یارانه متحمل میزینهدو سوم ه دیگر تقریباً 

یابی به عدالت شود؛ لذا برای دستگردید سهم دولت نامیده میی کاال یا خدمات که توسط دولت تعدیل میشده حقیق

، یارانه در فضاهای پیراشهری درآمد فاقد های کم درآمد یارقش ویژهبهاجتماعی دولت برای رفاه حال عمومی مردم، 

رساند که توان تهیه مایحتاج خود رآمد را به حدی میپرداخت نمود و یا حقوق و درآمد قشرهای کم درآمد و یا فاقد د

 د.را نسبت به قیمت تمام شده کاال و خدمات مورد نیاز داشته باشن

های تخصیصی دولت اصالح گردد که این امر در حال حاضر روش شود کههای تحقیق، پیشنهاد میی یافتهبر پایه

ها به هدفمندسازی یارانه راستایاهد یافت که اساس آن در با جراحی اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی تحقق خو

. طرح هدفمندسازی یارانه در استای و پیرامونی )پیراشهرها( در فضاهای حاشیهمنظور کاهش فقر و افزایش کارایی 

 بایست روی مسائلصورتی که بخواهد با موفقیت همراه باشد و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد، می

گذشته  غیرعلمی دست گذاشته و برای تغییر روند اقتصادی از جنبه ساختاری و نیز فضاهای کم برخوردار یا محروم

ها به دنبال آن بود، کاهش رانت خواری ندسازی یارانهموضوعاتی که هدفم جمله زاز سوی دیگر، ا ریزی نماید.برنامه

توان دیگر سو، با شدت گرفتن تحریم ها در چند سال گذشته میو فساد در سیستم اداری و اقتصاد کشور می باشد. از 

ها و اقتصاد هدفمندی یارانهرو، . از اینها نیز گسترش یافته استدور زدن تحریم با هدفگفت فساد اداری و اقتصادی 

 ی اقتصاد شتاب گیرد.سازی در عرصهروند شفافیت کارآمد خواهد شد کهمقاومتی در صورتی 
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