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چکيده
مصرفکننده

سیاستهاي مهم اقتصادي در بیشتر کشورها حمایت از تولیدکننده یا

یکی از
از طریقپرداخت یارانه است.از سوي دیگر ،برخی اقتصاددانان بر این باورند کهه سیاسهتههاي
حمایتی سبب تحریف قیمتهايبازار و هزینه تولید و تخصیص نامطلوب نهادهها و کاهش رفاه
شود.اینتحقیقبهدنبها بررسهیتهثییرهدفمندسهازيیارانههههابهر

اجتماعی در بلندمدت می
هزینههايغیرخوراکیخانوارهايروستاییبهتفکیکاستانهايکشوردربهازهزمهانی-1394
1387بااستفادهازروشپانلدیتامیباشد.برایناسها،،اسهتانههايکشهوربههسههدسهته
استانهايباسطحتوسعهیافتگیپایینوخیلیپهایین،اسهتانههايبهاسهطحتوسهعهیهافتگی
متوسطواستانهايباسطحتوسعهیافتگیباالوخیلیباالتقسیمشدهاند.نتایجتحقیقنشهان
میدهدکهدرگروهاستانهايباسطحتوسعهیافتگیپایینوخیلیپایینوباالوخیلهیبهاال،
هدفمندسازيیارانههاتثییرمنفیومعنیداريبرهزینههايغیرخهوراکیخانوارههايروسهتایی
دارد.بهعبارتدیگر،دراینگروهازاسهتانهها،بهاانمهادهدفمندسهازيیارانهههها،خانوارههاي

روستاییتمایلبیشتربهمصرفموادخوراکیازخودنشاندادهاند.همچنین،درهرسههگهروه
استانهايموردمطالعه،متوسطدرآمدتثییرمثبتومعنهیداريبهرهزینههههايغیرخهوراکی
خانوارهايروستاییداشتهاست .
طبقهبندي C23, E64, R28:JEL
واژه هاي کليددي :هدفمندسهازيیارانهههها،هزینههههايغیرخهوراکی،توسهعهیهافتگی
استانهايکشور،خانوارهايروستایی،الگويپانلدیتا 
*.نویسندهمسئو ،شمارهتما :،
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 -1مقدمه
تمربهکشورهايمختلفجهانونظریههاياقتصهادينشهانمهیدههدکههیارانهه
بهعنوانیکابزارحمایتیبرايدولتهاهزینههبهربهودهوبهاتحریهفقیمهتهها،مهان 
تخصیصبهینهمناب میشودورشداقتصاديراکاهشمیدهد.ازسويدیگر،باایمهاد
کسريبودجهوافزایشهزینههاياجتماعیبراقتصادکشورآیارجبرانناپذیريبرجاي
میگذارد؛لذاتمهامی کشهورها ،هدفمندسهازي یارانهههها را سهرلوحه برنامههریهزيهها و

سیاستهاي خودقرار دادهاند(اسهکندريوهمکهاران.)1396،سیاسهتهدفمندسهازي

مهمتهرین محورههاي طهر  تحهو  اقتصهادي و ههدف اصهلی آن اصهح 
یارانهها یکی از 
سیاستهاي پولی و مهالی اسهت کهه

ساختارهاي اقتصادي است .این سیاست ،ترکیبی از
تمادبخشهاي اقتصادي کشور را تحت تثییر قرارمیدهد .
یکی از اصو اساسی براي قانون هدفمندي یارانهها افزایش سهم فقرا از کهل یارانهه
پرداختی دولتبراي تماد انواع کاالها بوده است.بهعبارتدیگرقصددولتهها،تمهمین
حداقلسطحرفاهبرايقشرهاییاستکهدرصورتفقهدانننهینحمهایتی،قهادربهه
دسترسیبهاینسطحازرفاهنخواهندبود(پژویانوامینرشهتی.)1384،ازآنمهاکهه
بخشعمدهايازفقراومحروماندرنواحیروستاییکشورزنهدگیمهیکننهد،رهروري
استبرنامههايتوسعهايمانندطر هدفمندسازيیارانههامتوجهاقشارآسیبپذیرکهه
بهطورعمدهساکننواحیروستاییهستند،باشدوتوجهبههروسهتاایانفقیهردرکهانون
برنامههاوطر هايرف محرومیتقهرارگیهرد(نهوراللهیوهمکهاران.)1396،درایهن
شههرایطودرابتههدايامههر،اجههرايسیاسههتهدفمندسههازيیارانههههههاوافههزایشقیمههت
حامل هايانرژيبربدنهاقتصادروستاییمنمهربههبهروزترییراتهیدرهزینههودرآمهد

خانوارروستاییوالگويمصرفآنهاشدهاست.نوآوريمقالهحارردرایناستکهبها
توجهبهمطالعاتمختلفیکهدرایراندراینزمینهصورتگرفته،اماتاکنونمطالعهاي
مبنیبرتثییرهدفمندسازيیارانههابهرهزینههههايغیرخهوراکیخانوارههايروسهتایی
بهتفکیکاستانهايمختلفکشوروباروشPanelانمادنشدهاست،لهذاایهنتحقیهق

بهدنبا بررسیتثییرهدفمندسهازيیارانههههابهرهزینههههايغیرخهوراکیخانوارههاي

روستاییکشورمیباشد .
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 -2پيشينه پژوهش
ریاحیوسلطانآبادي(،)1397بهبررسیایراتاقتصاديهدفمنديیارانههههابهر
معیشتخانوارهايروستاییشهرستانخوشابپرداختهاند.نتهایجنشهانمهیدههدکهه
پرداختیارانهمستقیمدرنواحیروستاییشهرستانخوشابدارايایراتمثبهتماننهد
تقویتدرآمدخانوارروستایی،ررایتومانهدگاريدرنهواحیروسهتاییوایهراتمنفهی
مانندافزایشتوردوقیمتکاالهاوخدماتبودهاست.نوراللهیوهمکاران(،)1396بهه
ایربخشیهدفمنديیارانههابرکیفیتزندگیروستاییاندربخشاحمدآبادشهرسهتان
مشهدپرداختهاند.نتایجنشانمیدهدکهمیانگینکیفیتزندگیخانوارههايروسهتایی
دربعداجتماعی،اقتصادي،کالبديکاهشیافتهوهدفمنديیارانههانتوانستهاسهتدر
بهبودکیفیتزندگیخانوارهايروستاییمهثیرباشهد.سههیلیوهمکهاران(،)1396در
مطالعهايبهبررسیتثییرهدفمندسازيیارانههابرترکیبهزینههايخانوارههادرایهران
پرداختهونشان دادهاند که در طو دوره مطالعه ،سهم مخارج رروريتر در سبدمصرفی
خانوارها ،افزایشو بنابراین براسا ،تئوري انگل ،1رفاه خانوارها کاهش یافتهاست .
مشیري(،)2015در مطالعهايبهبررسهیاصهح  قیمهتههاي انهرژي بهر مصهرف
خانوارها درایران پرداختهونشاندادهکهکشش تقاراي انرژيدرایهرانبسهیار پهایین
است ،اما کششدرآمدي نزدیک به یک میباشد .در بینگهروهههاي مختلهف درآمهدي،
عکسالعمل متفاوتی وجهود دارد،طهوري کهه خانوارههاي شههري ،دارايعکهسالعمهل

بیشتري به ترییرات قیمت هستند ،بنابراین اصح حاملههاي انهرژي ،مصهرف انهرژي را
دهد.رحیمنیاوهمکاران(،)2015بهبررسیترییرروشپرداخهتیارانههبهر

کاهشمی
میدهدکهبا ترییر در
متریرهايتولیدداخلیواشترا پرداختهاند.نتایج مطالعهنشان 
شیوة پرداخت یارانه ،ترکیب تولید و اشترا در بخشهاي اقتصادي دنار ترییر میشهود.
با توجه به نتایج ،بیشترین کاهش در تولیدداخلی و سطح اشهترا  و همچنهین افهزایش
قیمت ،در بخش حمل و نقل دیده میشهود.ازسهایرمطالعهاتمهیتهوانبههفراههانیو
همکاران(،)1392جحلیانوهمکاران(،)1392اصرريلفممهانیوهمکهاران(،)1394
سماسههیقیههداري(،)1394بذرافشههانوهمکههاران(،)1394گلههیومنیههري(،)1397
کورایم(،)2013رحیمنیاوهمکهاران(،)2015یوسهفوبخهت()2015وبرخهوردارو
همکاران()2018اشارهکرد .
1.Engel Theory
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 -3مبانی نظري

یارانه
یارانهعبارتاستازپرداختمستقیمیاغیرمسهتقیمدولتهی،امتیهازاقتصهاديیها
اعطايبرتريویژهايکهبهنهادهايخصوصی،خانوارهاویهادیگهرواحهدهايتولیهدي
جهتدستیابیبههدفهايموردنظهردولهتانمهادمهیپهذیرد(موسهويوهمکهاران،
.)63:1388اگریارانههابهوسیلهابزارهايموجودمثلمالیات،پرداختههايانتقهالیو
توزی درآمدعادالنه شهود،موجهبانتقها قهدرتخریهدازخانوارههايپهرمصهرفبهه
خانوارهايکممصرفمیشودورفاهنسبیخانوارهايکمدرآمدرانسبتبهخانوارههاي
پردرآمدبهبودمیبخشد(دیتون .)2005،1


تأثير هدفمند سازي یارانهها بر مصرف
الگوي مصرف خوراکی خانوارها نشان دهنده سطح رفاه خانوارها مهیباشهد ،کهه بها
توجه به بودجه محدودخود ،ابتدا به برآورد نیازهاي اساسی مهیپردازنهد؛ نیازههایی کهه
بیشترین مطلوبیت را براي آنها به دنبا دارد .مصهرف خانوارهها تحهت تهثییر دو عامهل
قیمت و درآمد قرار داردبهاینصورتکههر نه درآمد خانوارها افهزایشیابهد ،مصهرف
کاالهاي لوکس خانوارها افزایش و بنابراین سهم نیازهاي اساسی کاهش مییابهد؛امها بها
یابت بودن سایر شرایط ،ههر نهه قیمهتهها در اقتصهاد افهزایش یابهد ،تمرکهز خانوارهها
بهخصوصخانوارهاي کمدرآمد در جهت برآورد نیازهاي اساسیشان افزایش مییابد؛ زیرا

در خانوارهاي کمدرآمدبخش زیاديازدرآمد ،صرف برطهرف کهردن نیازههاي اساسهی
میشود و از این رو ،کاهش قدرت خرید اینخانوارها با افزایش سطح قیمهتهها ،مخهارج

حالیکهدرخانوارههاي پردرآمهد کهه بخهش
مصرفی آنها را تحت تثییر قرار میدهد؛ در 
زیادياز درآمد ،پس انداز میشود ،با افزایش سطح قیمتها،پس انداز کهبخش مازاد بر
مصرف است ،تحت تثییر قرار میگیرد(سهیلیوهمکاران .)1396،

 -4مواد و روشها
روش دادههاي ترکیبی  ،روشی براي تلفیق دادههاي مقطعی و سري زمهانی اسهت.
مزیتاین روش در این است که معموالً روشهاي سنتی اقتصا سنمی بر سريهاي زمانی
2

1. Deaton
2.Panel data
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و دادههايمقطعی ،ناهماهنگیهاي مربوط به واحدها یا گروهها را لحاظ نمیکنند و نتایج
دادهههاي
تورشداربودن است(محمدي.)1390،درحقیقت با استفاده از 

داراي ریسک
ترکیبی ،شناسایی واندازهگیري تثییراتی که بهه سهادگی دردادهههايمقطعهی و سهري
زمانی قابل شناسایی نیست ،امکانپذیر میشود(هسیااو.)2003،1
دراینمطالعههبههبررسهیهدفمندسهازيیارانههههابهرهزینههههايغیرخهوراکی
خانوارهايروستاییاستانهايکشوردربهازهزمهانی1387-1394پرداختههمهیشهود.
براسا،مطالعهموسويوهمکاران(،)1394استانهايکشهورازنظهرتوسهعهیهافتگی
(براسا7،شاخصجمعیتیو30شاخصاقتصادي،فرهنگی،صنعتیومسکن)بهسه
دستهتوسعهیافتگیباالوخیلیباال(بامتوسطدرآمهد103372ههزارریها )،توسهعه
یافتگیمتوسط(بامتوسطدرآمد89906هزارریا )وتوسهعهیهافتگیپهایینوخیلهی
پایین(بامتوسطدرآمد92270هزارریا )تقسیمشدهاند.استانهايتههران،اصهفهان،
خراسانرروي،فار،،قم،آذربایمانشرقیویزددرسطحتوسعهیافتگیباالوخیلهی
هايکرمان،مرکزي،سمنان،زنمانوقزویندرسطحتوسعهیافتگیمتوسط

باال2؛استان
ودرنهایتاستانهايمازندران،گلستان،گیحن،آذربایمانغربهی،اردبیهل،خوزسهتان،
هرمزگان،بوشهر،همدان،کرمانشاه،ایحد،لرسهتان،نهارمحها وبختیهاري،کردسهتان،
کهگلویهوبویراحمد،خراسانشمالی،خراسانجنوبیوسیستانوبلونستاندرسهطح
توسعهیافتگیپایینوخیلیپایینقرارگرفتهاند.برايهریهکازایهنسههدسهتهفهرد
خطیبهصورتالگويپانلاستفادهشدهاست.باتوجههبههمطالعهاتمختلهفومبهانی
نظري،دراینپژوهشمتریرهايهدفمندسازيیارانهههها(بههصهورتمتریهرممهازي)،
متوسطدرآمدساالنهخانوارههايروسهتایی(میلیهونتومهان)،متوسهطتعهدادافهراددر
خانوارهايروستایی(نفر)ومتوسطتعهدادافهراددارايدرآمهددرخانوارههايروسهتایی
(نفر)بهعنوانمتریرهايمستقل،وهزینهههايغیرخهوراکیخهانوارروسهتایی(میلیهون
تومان)بهعنوانمتریروابستهانتخابشدهاند.اطحعاتمتریرههايمهوردنیهازازهزینهه
درآمدخانوارروستاییدرسایتمرکزآمارایراناستخراجشدهاست .
الگوياصلیاینمطالعهپانلدیتاوبهیناسهتانیونهارنوباصهلیبهرايننهین
بهصورترابطه()1است .
الگوهایی 
 yit = αi + βi Xit + εit
() 1
1.Hsiao

استانالبرزدردستهتوسعهیافتگیباالوخیلیباالبهدلیلنبودبرخیازاطحعاتحذفشد.

.2
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کهدرآنX it،بردارمتریرهايتوریحیمیباشدکهاختحفبینمقط ههادرایهن
مطالعه(استانهايکشور)درعرضازمبدأنشاندادهشدهاسهت.دربررسهیدادهههاو
برآوردالگوهابهصورتپانلدیتادورهیافتکلهیواصهلیدرادبیهاتدادهههايتلفیقهی
وجوددارد :
1
الف-ایراتیابت :براینفرضاستواراستکهاختحفبهینکشهورهارامهیتهوان
بهصورتتفاوتدرعرضازمبدأنشانداد.بنابراینرابطه()1رامیتوانبرايالگويبها
بهصورتذیلبازنویسیکرد :
ایراتیابت 
 yit = iαi + X i β + εi
() 2
دربرآوردوتخمینالگويایراتیابت،ابتدااینمسثلهمطر استکهآیاشهواهدي
مبنیبرادغادشدندادههاوجوددارد،یااینکهمد بایدبهصورتایراتیابهتبهرآورد
ذیلاستفادهمیشود(بالتاجی .)2005،3

بهصورت
شود.براياینمنظورازآزموننو 2
() 3
() 4

تلفیقشده H0 : Pooled Model
هاي 
داده 



مد ایریابت

H1 : Fixed Effect Model
)(R2u −R2R )/(n−1
)(1−R2u )/(nT−n−K



{ 

=F

اگرفرریهH0پذیرفتهشود،بدینمعنهیاسهتکههشهیبههاوعهرضازمبهدأها
یکسانوتخمینهايسادهرگرسیون(همچون)OLSکارامیباشد.ننانچهH0ردشود،
بدینمعنیاستکهالگوهايادغادشده(عمومی)کارانبهودهوالگهويبهاایهراتیابهت
پذیرفتهمیشود.

4
ب-ایراتتصادفی :براینفرضاستواراستکهجزءیابتمشخصکنندهمقهاط 
مختلفبهصورتتصادفیبینواحدهاومناطقتوزیه شهدهانهد.بنهابراینرابطهه()1را
بهصورتذیلنوشت :
میتوانبرايالگويباایراتتصادفی 

yit = α + βX́ it + Ui + εit
() 5

دررابطه(Ui،)5مشخصکنندهجزءتصادفیمربوطبهiامینواحداست.

1.Fixed Effect
2.Chow test
3.Baltagi
4.Random Effect

309

تأثير هدفمندسازي یارانهها بر هزینههاي غيرخوراکی خانوارهاي روستایی ...

همچنینبرايانتخاب بینالگهويعمهومیوالگهويبهاایهراتتصهادفیازآزمهون
استفادهمیشودکهآزمونمذکوربههصهورتذیهلتورهیحداده

بروچپاگان)(LM Test

میشود(بالتاجی .)2005،

() 6



H0 : Pooled Model

تلفیقشده
هاي 
داده 


ایراتتصادفی H1 : Random Effect Model
مد  
− 1] ~ χ2

() 7

∑(∑ eit )2
∑ ∑ e2it

{

nT

[ )LM = 2(T−1

ننانچهدوآزمونناووبروچپاگانمعنیدارشوند،بدینمعنهیاسهتکههالگهوي

شوند.دراینصهورت


ایراتیابتوایراتتصادفینسبتبهالگويعمومیترجیحدادهمی
1
برايانتخاباینکهالگوبهصورتایراتیابتیاتصهادفیباشهد،ازآزمهونهاوسهمن بهه
شر ذیلاستفادهمیشود(بالتاجی .)2005،
() 8
() 9

ایراتتصادفی H0 : Random Effect Model
مد  



مد ایریابت

H1 : Fixed Effect Model

)~ χ2 (k

̂FE −β
)̂RE(GLS
β
̂
) )̂RE(GLS
Var(βFE )−Var(β

{

=h

درالگوهايپانل(پانلمتوازن)ایستاییمتریرهاازطریقآزمونهاییهمچون:ایم-
پسران-شین،)2003(2لوین-لین-نو3وفیشر4موردبررسیقرارمیگیردکههفهرض
هاعددایستاییمیباشد .

صفرآن

 -5نتایج و بحث
درابتدا،ایستاییمتریرهادرهرسهگروهبااستفادهازآمارهلوین-لهین-نهومهورد
همانطورکهنتایججداو نشانمهیدههدتمهادمتریرههايمهورد
بررسیقرارمیگیرد .
بررسیدرسطحایستامیباشند(متریرمتوسطدرآمهدسهاالنهخانوارههايروسهتاییدر

گروهاستانهايباسطحتوسعهیافتگیباالوخیلیباالبارونددرسطحایستااست) .


1.Hausman Test
2. Im-Pesaran-Shim
3.Levin- Lin-Chu
4. Fisher
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جدول  .1نتایج آزمون ایستایی متغيرهاي مورد بررسی در گروه استانهاي با سطح توسعه
یافتگی پایين و خيلی پایين
متغير

آماره لوین–
لين– چو )(LLC

روند

سطح
معنیداري

  -2/3196بدونروند   0/0102
  -16/6618بدونروند   0/000

هزینههايغیرخوراکیخانوارهايروستایی 
متوسط تعداد افراد داراي درآمد در خانوارهاي
روستایی 
  -14/5306بدونروند   0/000
متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی 
  -24/2014بدونروند   0/000
متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی 
منب :یافتههايتحقیق 
جدول  .2نتایج آزمون ایستایی متغيرهاي مورد بررسی در گروه استانهاي با سطح توسعه
یافتگی متوسط
آماره لوین–
لين– چو )(LLC

متغير

 -5/8140
هزینههايغیرخوراکیخانوارهايروستایی 
متوسطتعدادافراددارايدرآمددرخانوارهايروستایی   -16/4189
 -21/6935
متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی 
 -3/5856
متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی 

روند

سطح
معنیداري

بدونروند   0/000
بدونروند   0/000
بدونروند   0/000
بدونروند   0/0002

منب :یافتههايتحقیق 
جدول  .3نتایج آزمون ایستایی متغيرهاي مورد بررسی در گروه استانهاي با سطح توسعه
یافتگی باال و خيلی باال
متغير

آماره لوین–
لين– چو )(LLC

هزینههايغیرخوراکیخانوارهايروستایی 
متوسطتعدادافراددارايدرآمددرخانوارهايروستایی 
متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی 
متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی 

 -6/7781
 -6/3030
 -13/1292
 -64/4446

منب :یافتههايتحقیق 

روند

سطح
معنیداري

بدونروند   0/000
بدونروند   0/000
بدونروند   0/000
باروند   0/000
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بعدازبررسیایستاییمتریرها،الزداستکهابتداالگويمناسبدرایهنخصهوص
.براياینمنظورازآزمونهاي

(الگويعمومی،ایراتیابتوایراتتصادفی)انتخابشود
مختلفناو،(F)1بروچپاگان،2هاوسمن(3خیدو)استفادهمیشود.نتهایجآزمهونههاي
مذکوردرگروهاستانهايباسطحتوسعهیافتگیپایینوخیلیپاییننشانمیدهدکه
الگوهايپانل(ایراتیابتوتصادفی)برالگويعمومیترجیحدادهمیشهود.بهراسها،
نتایجآزمونهاوسمنکهانتخاببینالگويباایراتیابتویاتصادفیمیباشد،باتوجه
آمدهمیتوانگفتکهالگويپانلباایهراتتصهادفیمهوردتثییهدقهرار

بهنتایجبهدست
می گیرد.همچنینباتوجهبهآزمونبهروشپاگهان،ایهراتتصهادفینسهبتبههالگهوي
عمومیبرتريدارد(جدو ( .))4

جدول  .4نتایج آزمونهاي انتخاب نحوه برآورد الگوي پانل در گروه استانهاي با سطح توسعه
یافتگی پایين و خيلی پایين
آزمون
آزمونناو)(F

آزمونهاوسمن(خیدو) 

آزمونبروشپاگان 

آماره

سطح معنیداري

 7/63
 1/79
 94/69

 0/000
 0/8778
 0/000

منب :یافتههايتحقیق 


درجدو (،)5نتایجمربوطبهآزمونواریانسناهمسانیوخودهمبستگیسریالی
مد مورداستفادهدراینگروهآمدهاست.نتایجحاکیازآناسهتکههمهد پانهلبها
ایراتتصادفیبامسثلهواریانسناهمسانیمواجهمیباشد.ایندرحالیاستکههنتهایج
آزمونوولدریجنشاندهندهعددوجودخودهمبستگیسریالیدرمد مهیباشهد.لهذا
بهمنظوربرطرفکهردنواریهانسناهمسهانیازروشحهداقلمربعهاتتعمهیمیافتههدر
نارنوبالگويپانلدیتاباایراتتصادفیبرايتخمینمد استفادهمیشود .

1. Chaw
2. Breusch and Pagan
3. Hausman
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جدول  .5نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و همبستگی سریالی در گروه استانهاي با سطح
توسعه یافتگی پایين و خيلی پایين
آماره

آزمون

 49/45
آزمون(LRتشخیصواریانسناهمسانی) 
آزمونوولدریج(تشخیصخودهمبستگیسریالی)   0/161

سطح معنیداري

 0/0001
 0/6935

منب :یافتههايتحقیق 

جدو (،)6نتایجبرآوردتثییرهدفمندسازيیارانهههابهرهزینههههايغیرخهوراکی
خانوارهايروستاییدرگروهاستانهايباسطحتوسعهیافتگیپایینوخیلهیپهایینبها
استفادهازروشحداقلمربعاتتعمیمیافتههدرنهارنوبالگهويپانهلدربهازهزمهانی
معنیداريکهلمهد درسهطح
1394-1387رانشانمیدهد.مقدارآمارهآزمونوالد 1
99درصدرانشانمیدهدوبهاینمعنااستکهنتایجبهرازشالگهوازاعتبهارمناسهبی
میباشد .
برخوردار 

جدول  . 6نتایج برآورد الگوي تأثير هدفمند سازي یارانهها بر هزینههاي غير خوراکی در گروه
استانهاي با سطح توسعه یافتگی پایين و خيلی پایين
متغير

ضریب

خطاي معيار

آماره ( Zاحتمال)
***

متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی  )0/000(85/49  0/0079  0/679
متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی  )0/080(1/75  0/0012  0/0021
ns
متوسطتعدادافراددارايدرآمددر )0/531(-0/63  0/00137  -0/000859
خانوارهايروستایی 
***
هدفمندسازيیارانهها(متریرممازي)  )0/005(-2/78  0/0013  -0/0037

*
 )0/070(-1/81  0/0055  -0/0101
عرضازمبدأ 
*** 
)0/000(7689/06


آمارهوالد 
*

منب :یافتههايتحقیقو*و**و***بهترتیبمعنیداردرسطح90و95و99درصدوnsعدد
معنیداري 



1. Wald
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نتایجنشانمیدهدمتریرهدفمندسازيیارانهها1دراینگروهتثییرمنفیومعنیداربهر
خوراکیدارد.بهعبارتدیگربافرضیابتبودنسایرشرایطبهازايیهک

هزینههايغیر
واحدترییردراینمتریر،هزینههايغیرخوراکی0/0037واحدکهاهشمهییابهد.ایهن
کاهشنشاندهندهآناستکهدرگروهاستانههايبهاسهطحتوسهعهیهافتگیپهایینو

خیلیپایین،هدفمندسازيیارانههاسببشدهاستتهاافهرادسهاکندرروسهتادرایهن
استانهاتمایلبیشتريبهمصرفکاالهايخوراکیداشتهباشند.متوسطدرآمدسهاالنه
خانوارهايروستاییمتریردیگرياستکهتهثییرمثبهتومعنهیداريبهرهزینههههاي
غیر خوراکیدارد.بهعبارتدیگردراینگروه،بافرضیابتبودنسایرشهرایط،بههازاي
یکواحدترییردردرآمدساالنهخانوراهايروسهتایی،هزینههههايغیرخهوراکی0/679
واحدافزایشمییابد.متریرعرضازمبدأنیزدراینمطالعههمعنهیدارشهدهورهریب
-0/0101رابهخوداختصاصدادهاست .
بعدازبررسیاستانهايباسطحتوسعهیافتگیپایینوخیلهیپهایین؛بههبررسهی
استانهايباسطحتوسعهیافتگیمتوسطپرداختهمیشود.نتیمهآزمهوننهاو)(Fکهه
درجدو ()7نشاندادهشده،حاکیازپذیرشالگويعمومینسبتبههایهراتیابهتو
)میباشد).بعهد
تصادفیاست(فرضصفردراینآزمونپذیرشالگويعمومی( Pooled
ازپذیرشالگويعمومی،نتایجحاصلازرگرسیونبههروشحهداقلمربعهاتمعمهولی
نشانمیدهدکهتنهامتریرمتوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستاییتثییرمعنهیداري
برهزینههايغیرخوراکیداردوهدفمندسازيیارانههاتثییريدرهزینههايغیرخوراکی
دراستانهايباسطحتوسعهیافتگیمتوسطندارد(جدو ( .))8

جدول  .7نتایج آزمونهاي انتخاب نحوه برآورد الگوي پانل در گروه استانهاي با سطح توسعه
یافتگی متوسط
آزمون

آماره

آزمونناو)(F

 0/81

سطح معنیداري
ns

0/6752

منب :یافتههايتحقیق 



 .1برايهدفمندسازيیارانههامتریرممازيتعریفشدهاستبهاینصورت کهدرسا هاي 1387-1389عدد
کههدفمندسازيیارانههااجراشده،عدد1انتخابگردیدهاست.

صفرودربازهزمانی1390-1394
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جدول  .8نتایج برآورد الگوي تأثير هدفمند سازي یارانهها بر هزینههاي غير خوراکی در گروه
استانهاي با سطح توسعه یافتگی متوسط
ضریب

متغير

خطاي معيار آماره ( Zاحتمال)
*

)0/071(1/86  0/142  0/265
متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی 
)0/203(1/30  0/0058  0/0076
متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی 
ns
متوسط تعداد افراد داراي درآمد در خانوارهاي )0/261(1/14  0/023  0/026
روستایی 
ns
)0/723(-0/36  0/0047  -0/0017
هدفمندسازيیارانهها(متریرممازي) 

ns
 )0/256(-1/16  0/031  -0/035
عرضازمبدأ 
ns

منب :یافتههايتحقیقو*و**و***بهترتیبمعنیداردرسطح90و95و99درصدوnsعدد
معنیداري 


سومینگروهکهدراینمقالهموردبررسیقرارمیگیرد؛گروهاستانهايبهاسهطح
توسعهیافتگیباالوخیلیباالمیباشد.الگويمناسببراياینگهروه(الگهويعمهومی،
ایراتیابتوایراتتصادفی)باتوجهبهآزمونناو،بروچپاگانوهاسهمن،الگهويپانهل
باایراتتصادفیاست(جدو ( .))9

جدول  .9نتایج آزمونهاي انتخاب نحوه برآورد الگوي پانل در گروه استانهاي با سطح توسعه
یافتگی باال و خيلی باال
آزمون

آزمونناو)(F
(خیدو) 
آزمونهاسمن 
آزمونبروشپاگان 

آماره

سطح معنیداري

 8/86
 1/10
 6/12

 0/000
 0/9815
 0/0067

منب :یافتههايتحقیق 


درجدو (،) 10نتایجمربهوطبههآزمهونواریهانسناهمسهانیوخهودهمبسهتگی
سریالینشاندادهشدهاست.نتایجحاکیازآناستکهمد پانلباایراتتصهادفیبها
مسثلهواریانسناهمسانیوخودهمبستگیسریالیمواجهاست،لذابههمنظهوربرطهرف
کردنواریانسناهمسانیوخودهمبستگیسریالیازروشحداقلمربعاتتعمهیمیافتهه
درنارنوبالگويپانلدیتاباایراتتصادفیجهتتخمینمد استفادهمیشود .
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جدول  .10نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و همبستگی سریالی در گروه استانهاي با سطح
توسعه یافتگی باال و خيلی باال
آماره

آزمون

سطح معنیداري

 12/69
آزمون(LRتشخیصواریانسناهمسانی) 
آزمونوولدریج(تشخیصخودهمبستگیسریالی)   7/385

 0/0489
 0/0348

منب :یافتههايتحقیق 


جدو (،)11نتایجبرآوردتثییرهدفمندسازيیارانههابرهزینههههايغیرخهوراکی
خانوارهايروستاییدرگروهاستانهايباسهطحتوسهعهیهافتگیبهاالوخیلهیبهاالبها
استفادهازروشحداقلمربعاتتعمیمیافتهدرنارنوبالگويپانلباایراتتصادفیرا
نشانمیدهد.
جدول  .11نتایج برآورد الگوي تأثير هدفمندسازي یارانهها بر سهم هزینههاي غيرخوراکی در
گروه استانهاي با سطح توسعه یافتگی باال و خيلی باال
متغير

ضریب

خطاي معيار

 0/108  0/334
متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی 
متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی   0/0020  0/00066
متوسطتعدادافراددارايدرآمددرخانوارهاي  0/0017  0/0018
روستایی 
 0/003  -0/011
هدفمندسازيیارانهها(متریرممازي) 
 0/00013  -0/00037
روند 
 0/012  0/040
عرضازمبدأ 


آمارهوالد 

آماره ( Zاحتمال)

***

)0/002(3/09
)0/745(0/33
)0/299(1/04

***

)0/000(-3/96
)0/005(-2/78
*** 
)0/001(3/29
*** 
)0/000(554/87
*** 

منب :یافتههايتحقیقو*و**و***بهترتیبمعنیداردرسطح90و95و99درصدوnsعدد
معنیداري 


مقدارآمارهآزمونوالدمعنیداريکلمد درسطح99درصدرانشانمیدههدو
بهاینمعناستکهنتایجبرازشالگوازاعتبارمناسبیبرخوردارمیباشد.درایهنگهروه،
هدفمندسازيیارانههاتثییرمنفیومعنیداريبهرهزینههههايغیرخهوراکیخانوارههاي
روستاییدرگروهباسطحتوسعهیهافتگیبهاالوخیلهیبهاالدارد.بههعبهارتدیگهر،در
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سا هاییکههدفمندسازيیارانههاانمادگرفته،متوسطدرآمدروستاییاندراینگهروه
نسبتبهدوگروهقبلیافزایشبیشتريداشتهوهمهینمسهثلهسهببشهدهاسهتکهه
روستاییاندراینگروهتمایلبیشتريبههزینهکرددرموادخوراکیخودداشتهباشهند
وبهازايیکواحدترییردرهدفمندسازيیارانههابافرضیابهتبهودنسهایرشهرایط؛
0/011واحدهزینههايغیرخوراکیکاهشمییابد.متوسهطدرآمهدسهاالنهخانوارههاي
روستایی،تثییرمثبتومعنیداريبرهزینههايغیرخوراکیداردوبههازايیهکواحهد
ترییردراینمتریربافرضیابتبودنسهایرشهرایط،هزینههههايغیرخهوراکی0/334
دارمیباشد.

واحدترییرمیکند.دراینگروهنیزمتریرروندوعرضازمبدأمعنی

 -6نتيجهگيري و پيشنهادات
یارانههاوهدفمندسازيآنازجملهراهکارههاییاسهتکههبسهیاريازکشهورهااز
جملهایرانبرايحمایتازخانوارهايکمدرآمد،حفظاشترا ،حفهظامنیهتانهرژيو
حمایتازتولیدداخلیاستفادهکردهاند،امادرکشورهاییکهساختاراقتصاديناکارآمهد
وتوردباالدرآنجاحکفرمااستوهمچنیناطحعهاتدقیقهیازورهعیتخانوارههادر
مهمترین ایهر مثبهت
دستر،نیست،اینطر بامشکحتیمواجهمیشود.بدون تردید 
پرداخت یارانه نقدي در روستاهاافزایشررایتاجتماعی در بین مردد روستاهاست؛ نرا
بهویژهاز حاملهاي انرژي دارند و نیهزدارايبعهد خهانوار بهاالتري در
که مصرف کمتري 
میباشند .باید ایننکته را در نظر گرفت که هر نند به هر فرد
مقایسهباساکنانشهرها 
بهدنبها دارد و
مناب جدیدي تعلق میگیرد ،اما این مناب همراه خود اصح قیمتها را 
در نتیمه حتی قدرت خرید مردد ساکن روستاها را ،نندان افزایش نخواهدداد و تثییر آن
بیشتر در دامنه انتخاب مردد خواهد بود؛ زیرا اولین و محتملتهرین نتیمهه نقهدي کهردن
یارانهها ،افزایش سطح قیمتها وتورد است .
دراینتحقیقتثییرهدفمندسازيیارانههابرهزینههههايغیرخهوراکیخانوارههاي
روستاییکشورموردبررسیقرارگرفتهاست.نتهایجایهنپهژوهشنشهانمهیدههدکهه
هدفمندسازيیارانههادرگروهاستانهايباسطحتوسعهیافتگیپایینوبهاال(گهروه1و
)3برهزینههايخوراکیخانوارهايروستاییتثییرگهذاربهودهاسهت.بههعبهارتدیگهر،
خانوارهايروستاییباتوجهبهبودجهمحدوديکهدارند،ابتدابهرايدربهرآوردهکهردن
نیازهاياساسیخود(نیازهايخوراکی)تحشمیکنندوسهسسبههفکهرتهثمینسهایر
نیازهايخودمیافتند.همچنهینازآنمهاکههبهاهدفمندسهازيیارانهههها،قیمهتههاي
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حاملهايانرژيوبرخیازموادغذاییافزایشمییابد؛ازدیدگاهنظريوبافرضیابهت

بودنسایرشرایط،اینافزایشقیمتهاسببمهیشهودتهادرآمهدحقیقهیخانوارههاي
روستاییکاهشیابد،کهاینامرموجبمیشودخانوارهها بهه خصهوصخانوارههاي کهم
درآمد در جهت برآورد نیازهاي اساسیشان تمرکزکنند؛ زیهرا در خانوارههاي کهمدرآمهد
بخش زیاديازدرآمد ،صرف برطرف کردن نیازهاي اساسی میشود.متریردیگريکهدر
هرسهگروهتثییرمثبتومعنیداريبرهزینهههايغیرخهوراکیدارد،متوسهطدرآمهد
ساالنهخانوارهايروستاییاست.بهعبارتدیگرمصرفیکخانوارروستاییتحتتهثییر
دوعاملدرآمدوقیمتقرارمیگیردومعموالًههرنههدرآمهدخانوارههاافهزایشیابهد،
مصرفکاالهايلوکسوغیرخوراکیآنهانیزافزایشمییابدوسههمنیازههاياساسهی
آنها(خوراکی)روندکاهشیبهخودمیگیرد.برهمیناسا،مهیتهوانبههایهننکتهه
اشارهکردکهعمحًهدفمندسازيیارانههادرایران،سببشدهاستتاافرادبههنیازههاي
خوراکیخودپاسخدهندوتواناییپاسخگوییسایرنیازهايخودرانداشهتهباشهند.بهر
همیناسا،پیشنهاداتسیاستیذیلارااهمیشود :
باتوجهبهترییراتمداودقیمهتههاوبهاالبودننهروتهورددرکشهور،پیشهنهادمیشودبهجايپرداختیارانهنقديکهسببکاهشقدرتخریهدمهرددمهیشهود،از
سیستممناسبجهتتوزی یارانهکاالییبرايدستیابیافرادکمدرآمدبهمهوادغهذایی
استفادهشود .
میتوانبافرهنگسازيوترییهررفتهارمصهرفیخانوارههايروسهتاییازطریهقرسانه هايعمومی،فمايممازيو...؛درجهتاصح الگويمصرفخانوارهايروستایی
اقداماتقابلتوجهیانمادداد .
سیاستگذاران به جهاي افهزایش یارانهه نقهدي پرداختهی بهه خانوارهها از طریهق

سیاستهاییکهسببشهتاببهاالينهروتهوردمهیشهودوسهبب

سیاستهاي توردزا (

افزایشقابلتوجههزینههايزندگیوافزایششکافبیندرآمد-هزینهخانوارمیشهود
وهمدرآمد داامی واقعی خانوارها و هم ،میزان واقعی یارانه نقدي دریافت شهده را تقلیهل
میدهد) ،باید ازطریق افزایش قدرت خرید خانوارها ،درآمد داامی واقعی آنها را افهزایش
دهند تا کیفیت سبد مصرفیخانوارها از لحاظ رفاهی بهبود یابد .
هدایتیارانههابهسمتپروژههايعمرانیوزیرساختیبرايروستاایانبااهدافبلندمدتتوسعهايمیتوانددررفاهروستاایانتثییرگذارباشد .
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