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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

»پرداخت همگانی یارانۀ نقدی« یا »تضمین حداقل درآمد«؟ 
کامل فقر تنها  که با »تضمین حداقل درآمد« برای امحای  کشور زیر خط فقرند؛ این در حالیست  گزارش مرکز پژوهش های مجلس  ۳۳٪ مردم  به 

به نه هزار میلیارد تومان در ماه نیاز داریم. 
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یو بی آی، به معنای پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همۀ افراد، در عمل تنها در دو 
کشور ایران و مغولستان اجرا شده است. این در حالیست که در جهان طرح های شبه-یو بی آی 
زیادی، مانند تضمین حداقل درآمد، به شکل آزمایشی یا به طور گسترده در حال اجراست. 

نمودار باال به مقایسۀ هزینۀ اجرای یکی از طرح های شبه-یوبی آی با سایر هزینه های 
دولت می پردازد. داده ها نشان می دهند که در سال   ۱۳۹۸ با پرداخت یارانه های 
افزایشی به چهار دهک اول، به ارزش  ۶۷ تا ۴۱۸ هزار تومان در ماه بر اساس دهک، 
می توانستیم کلیۀ دهک ها را به باالی خط فقر برسانیم. هزینۀ این سناریو  ۱۱۳ هزار 
میلیارد تومان در سال است.

مقام معظم رهبری، در آذر ماه امسال، در دیدار با رؤسای 
سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
به  محروم،  اقشار  از  حمایت  ضرورت  بر  کید  تأ ضمن 
کرونا  فرمودند  و  کرده  اشاره  اخیر  سال  چند  تورمی  رکود 
کرده  ایجاد  اقشاری  برای  معیشتی  جدی  دشواری های 
که تا پیش از آن نیز به شدت تحت فشار بوده اند.  است 
راستای  در  سخنانشان  ادامۀ  در  خامنه ای  آیت اهلل 
فقرزدایی به دو سیاست  اجتماعی اشاره کردند که به بیان 
کنار یکدیگر موثر خواهند بود:  کارشناسان در  ایشان از نظر 
اجتماعی و )۲(  اجرای نظام متمرکز و جامع حمایت   )۱(

توسعۀ پایگاه اطالعات رفاه. 
کمتر اجرا شده ولی بسیار  ح های  در دهۀ اخیر، یکی از طر
حمایت  جامع  نظام  ساختاری  تغییر  برای  معاصر  و  داغ 
که طرفدارانی در میان نظریه پردازان  کشورها،  اجتماعی 
یو بی آی  یا  همگانی«  پایۀ  »درآمد  دارد،  چپ  و  راست 
نقدی،  پرداخت  است:    )Universal Basic Income(
تنها  گرچه  جامعه.  افراد  همۀ  به  غیرمشروط  و  همگانی 
که تجربۀ اجرای این ایده را داشته اند، ایران  کشوری  دو 
»شبه-یو بی آی«   ح های  طر ولی  هستند،  مغولستان  و 
شده  اند.  اجرا  جهان  نقاط  از  بسیاری  در   )quasi-UBI(
درآمد   حداقل  تضمین  به  می توان  ح ها  طر این  جملۀ  از 
»درآمد  یا   )Guaranteed Minimum Income Program(

کرد. پایۀ همگانی روستاییان«  اشاره 
در هفته های اخیر و در فرآیند بررسی الیحه بودجه سال 
در  نقدی  یارانه های  مبلغ  افزایش  ح  طر مجلس   ،۱۴۰۰
داد.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  ترجیحی  ارز  حذف  ازای 
یک  با  دیگر  بار  خود  ح  طر بررسی  در  مجلس  نمایندگان 
سوال اساسی مواجه اند: یوبی آی یا شبه یوبی آی؟ یعنی 
یارانۀ  از  درآمدشان(  میزان  از  نظر  )صرف  افراد  همۀ  آیا 
به  دسترسی  شود  تالش  یا  شوند  برخوردار  یکسان  نقدی 

گردد؟  کلیۀ افراد جامعه تضمین  حداقل درآمد برای 
ایران در زمینۀ  گزارش حاضر به تجارب جهانی و تجربۀ 
این  به  و  می پردازد  یو بی آی  شبه  و  یو بی آی  ح های  طر
ح  یو بی آی راه حلی  که آیا اجرای طر سوال پاسخ می دهد 
مناسب برای رسیدن به حمایت جامع اجتماعی است یا 
افراد  از  که بسیاری  گزارش نشان می دهیم  این  خیر؟ در 
گر به افراد  چهار دهک اول درآمدی کشور زیر خط فقرند و ا
مشمول این چهار دهک، مابه التفاوت ساالنۀ هزینۀ سرانه 
با سرانۀ خط فقر ملی پرداخت شود )بین ۶۷ هزار تومان 
برای هر نفر )برای دهک چهارم( تا ۵۴۹ هزار تومان برای 
هفر نفر )برای دهک اول( در سال ۱۳۹۸(، فقر در کشور به 
کامل فقر در  کامل از بین خواهد رفت. هزینۀ امحای  طور 
که حدود ٪۳.۵  سال ۱۳۹۸، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بود، 

از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می داد.

۱۴۰۰

۱۴۰۰

ارقام به هزار میلیارد و ساالنه است.

کامل فقر با پرکردن شکاف هزینه های سرانه با خط فقر ملی  ح تضمین حداقل درآمد»: بار مالی امحای  طر



قبل از بحران کرونا و در سال ۱۳۹۸، طبق برآورد مرکز پژوهش های 
مجلس، یک سوم جمعیت کشور )معادل ۲۷.۶ میلیون نفر( زیر 
خط فقر بودند. این در حالی است بسیاری از کشورهایی که سرانۀ 
تولید ناخالص داخلی آن ها مشابه ایران است )در بازۀ $۳۰۰۰±( 
منطقه  کشورهای  دارند؛  کمتری  فقر  نرخ  ایران  با  مقایسه  در 
کشورهای با جمعیت عمدتًا مسلمان  هم چون ترکیه و اردن و 
جنوب شرق آسیا چون اندونزی و مالزی از این جمله اند. حال 
که مجلس طرح افزایش مبلغ یارانه های نقدی در ازای حذف ارز 
که چگونه  کار خود دارد، سوال اینجاست  ترجیحی را در دستور 
گام موثرتری در راستای  می توان با استفاده از یارانه های نقدی 
از میزان  افراد )صرف نظر  آیا همۀ  برداشت: یعنی  امحای فقر 
درآمدشان( از یارانۀ نقدی یکسان برخوردار شوند یا تالش شود 
دسترسی به حداقل درآمد برای کلیۀ افراد جامعه تضمین گردد؟

 
ح های »درآمد پایۀ همگانی« برای ایران و    آیا اجرای طر

کشورهای مشابه مناسب است؟
پرداخت  معنای  به  یو بی آی  دادیم،  توضیح  که  طور  همان 
میزان  از  مستقل  افراد،  کلیۀ  به  همگانی  و  مشروط  نقدی 
مورد  در  گر بخواهیم  ا کارشناسان،  نظر  به  است.  درآمدشان 
کشور  یک  در  یو بی آی  طرح های  نبودن  یا  مناسب بودن 
تصمیم بگیریم، باید ابتدا ارزیابی درستی از نظام مساعدت 
کشور داشته باشیم. آیا سطح پوشش نهادهای  اجتماعی در 
مساعدتی در کشور )نهادهایی مانند کمیتۀ امداد و بهزیستی(، 
کفایت است و  کافیست؟ آیا مساعدت های این نهادها در حد 

برای کسانی که نیازهای بیشتری دارند افزایشی است؟ 
کمک های  که طرح های مساعدت اجتماعی و  کشوری  1. در 
بالعوض در آن دارای مزایای کافی و متناسب با نیاز گروه های 
طرح  یک  اجرای  است،  قابل مالحظه  پوشش  و  آسیب پذیر 
یا محرکی جز فقرزدایی داشته باشد  بایستی هدف  یو بی آی 

)مانند توزیع عادالنۀ سود سهام اجتماعی(. 
2. در کشوری که سطح پوشش مساعدت اجتماعی زیاد است، 
اما کمک ها متناسب با نیاز اقشار محروم افزایش پیدا نمی کند، 
یو بی آی می تواند به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شود. گرچه 
ناخواستۀ  نتایج  از  آسیب پذیر  گروه های  برخی  است  ممکن 

همگانی شدن کمک ها صدمه ببینند. 
که مساعدت های اجتماعی پوششی محدود  در صورتی   .3
کند، طرح  داشته باشد اما متناسب با نیاز بیشتر افزایش پیدا 
را  توزیع  و  داده  گسترش  را  پوشش  سطح  می تواند  یو بی آی 
بودجه- طرح  گر  ا اقتصاددانان  قول  به  اما  کند.  یک دست 

خنثی )budget neutral( باشد، این به معنای »پول کمتر برای 
تعداد افراد بیشتر« و احتماال »پول کمتر برای فقرا« است.

گر مساعدت های اجتماعی ناچیز و یک دست بوده و افزایشی  4. ا
سطح  گسترش  برای  گزینه ای  می تواند  یوبی آی  نباشند،  نیز 
پوشش باشد: در صورتی که تأمین مالی آن از طریق مالیات بندی 
تصاعدی بر درآمد، حذف یارانه های انرژی یا بازتوزیع درآمدهای 
کم درآمد به لحاظ مالی چنین  کشورهای  بادآورده باشد. اغلب 
کشورهای با درآمد متوسط  ویژگی هایی ندارند؛ اما ممکن است 

که از منابع غنی برخوردارند، دست به چنین کاری بزنند.
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

با این فرض که سرانۀ خط فقر در سال ۱۳۹۸، ۹۶۷ هزار تومان بوده است، داده های پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان نشان می دهد که در این سال تقریبا چهار دهک اول درآمدی زیر خط 
فقر بوده اند. همچنین، بر اساس داده های سرشماری بودجه خانوار، هزینه های دهک اول 
ماهیانه ۴۱۸ هزار تومان بوده که با سرانۀ خط فقر شکافی 5۴۹ هزار تومانی داشته است. این 
شکاف در دهک های باالتر کاهش پیدا می کند و برای دهک چهارم به ۶۷ هزار تومان میرسد. 
این محاسبات نشان می دهد که بار مالی رساندن کلیۀ افراد جامعه به باالی خط فقر در آن 
سال، ماهانه ۹۳۹۳ میلیارد تومان و ساالنه ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است.
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تجارب اجرای طرح های »درآمد پایۀ همگانی« در ایران و جهان

خ فقر در  کشورهایی مانند ترکیه و برزیل مشابه ایران است، نر که سرانۀ تولید ناخالص داخلی  در حالی 
گام  خ فقر ایران می باشد. چگونه می توان با استفاده از یارانه های نقدی  کشورها بسیار پایین تر از نر این 

موثرتری در راستای امحای فقر برداشت؟

کردن شکاف هزینۀ سرانه با سرانۀ خط فقر ملی،  هزینۀ رساندن آحاد جامعه به باالی خط فقر، با پر 
113 هزار میلیارد تومان است. 

هزار  ۱۱۳هزینة رساندن آحاد جامعه به باالی خط فقر، با پر کردن شکاف هزینة سرانه با سرانة خط فقر ملی،  عنوان نمودار:
 میلیارد تومان است. 

 

مشابه  یو کشورها رانیا یبرا «درآمد پایة همگانی»های یا اجرای طرحآ
 مناسب است؟

به معنای پرداخت نقدی مشروط و همگانی به کلیة افراد، مستقل از میزان درآمدشان است. آی بیهمان طور که توضیح دادیم، یو
باید ابتدا ارزیابی  آی در یک کشور تصمیم بگیریم،بیهای یوبودن یا نبودن طرحدر مورد مناسب به نظر کارشناسان، اگر بخواهیم

پوشش نهادهای مساعدتی در کشور )نهادهایی مانند کمیتة  درستی از نظام مساعدت اجتماعی در کشور داشته باشیم. آیا سطح
های این نهادها در حد کفایت است و برای کسانی که نیازهای بیشتری دارند افزایشی امداد و بهزیستی(، کافیست؟ آیا مساعدت

 است؟ 

های با نیاز گروهو متناسب  دارای مزایای کافیدر آن  های بالعوضو کمک مساعدت اجتماعی هایدر کشوری که طرح .۱
در آن بایستی هدفی یا محرکی جز فقرزدایی داشته آی بیاجرای یک طرح یواست، مالحظه پوشش قابل پذیر وآسیب
 . سود سهام اجتماعی(توزیع عادالنة )مانند باشد 

یدا ها متناسب با نیاز اقشار محروم افزایش پاست، اما کمک سطح پوشش مساعدت اجتماعی زیاددر کشوری که  .۲
پذیر از های آسیبعنوان یک گزینه در نظر گرفته شود. گرچه ممکن است برخی گروهتواند بهمی آیبیکند، یونمی

 ها صدمه ببینند. نتایج ناخواستة همگانی شدن کمک
، طرح پوششی محدود داشته باشد اما متناسب با نیاز بیشتر افزایش پیدا کندهای اجتماعی در صورتی که مساعدت .۳

-بودجهاگر طرح اما به قول اقتصاددانان دست کند. توزیع را یک و تواند سطح پوشش را گسترش دادهآی میبیوی
پول کمتر برای »و احتماال « ای تعداد افراد بیشترپول کمتر بر»، این به معنای ( باشدbudget neutralخنثی )

 است.« فقرا
ای برای گسترش تواند گزینهآی میدست بوده و افزایشی نیز نباشند، یوبیهای اجتماعی ناچیز و یکاگر مساعدت .۴

های انرژی یا بندی تصاعدی بر درآمد، حذف یارانهسطح پوشش باشد: در صورتی که تأمین مالی آن از طریق مالیات

۴۱۸

۶۴۵

۸۰۰
۹۰۰

۵۴۹

۳۲۲

۱۶۷
۶۷

دهک اول دهک دوم دهک سوم دهک چهارم

(هزار تومان-ماهاته)هزینۀ سرانه 

(هزار تومان-ماهانه)شکاف هزینه سرانه با سرانه خط فقر ملی 
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نگاهی به برنامه های یو بی آی یا شبه-یوبی آی در جهان

هنگ کنگ
   سطح مزایا: ۶ هزار دالر هنگ کنگ در سال 2011 و 

پس از آن 10 هزار دالر در سال 2020 )ساالنه(
   پوشش: سطح ملی )حدود ۴ میلیون نفر در سال 

 )2011
و   2011 ح: یک بار در سال  اجرای طر زمان  مدت     

یک بار در سال 2020
   منبع تأمین مالی: دولت

آالسکا
کاهش  کنش به  کثر 20۷2 دالر به ازای هر شخص )این مبلغ در سال 201۶ و 201۷ در وا    سطح مزایا: ساالنه حدا
کاهش یافت(  این مبلغ بین 1.۷ درصد درآمد ساالنۀ افراد در آالسکا در 198۴ تا ۶.۴ درصد در سال 2000  کاالها  قیمت 

متغیر بوده است. 
کنین ایالت )حدود ۶00 هزار نفر(.    پوشش: تمامی سا

کنون ح: از سال 1982 تا     مدت زمان اجرای طر
   منبع تأمین مالی: دولت ایالتی/ منابع مالی ملی - در سال 19۷۶ صندوقی با بودجۀ ۶0.1 میلیارد دالر تأسیس شد 

گردآوری می شد. که درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی و معدنی در آن 

ماکائو
کنین دائــم از ۷20 دالر آمریــکا     ســطح مزایــا: بــرای ســا
در ســال شــروع شــد و تــا 1۳00 دالر در ســال افزایــش 
کنین موقــت حــدود نصــف ایــن  کــرد و بــرای ســا پیــدا 
بــه مبلــغ  مبلــغ پرداخــت می شــود )مقــررات مربــوط 
ســاالنۀ پرداختــی ســاالنه بازبینــی و تجدیــد می شــود(. 
کارت هویتــی  کنان/افراد دارای     پوشــش: تمامــی ســا
کن موقــت( کن دائمــی و ۶2 هــزار ســا )حــدود ۶۴0 هــزار ســا
ح ابتــدا سیاســتی برای  ح: ایــن طــر    مــدت زمــان اجــرای طــر
یــک بــار اجــرا بــود امــا ســپس بــه یــک سیاســت بلندمــدت 

کنــون در حــال اجراســت.  تغییــر یافــت و از ســال 2008 تــا 
   منبع تأمین مالی: دولت

ح، دولــت از ســال 2010 ســرمایۀ     عالوه بــر ایــن طــر
ســاالنه ای را بــه برخــی از حســاب های شــخصی تامیــن 
واجــد    )Provident Fund( بازنشســتگی  دورۀ  مالــی 

کــرده اســت.  شــرایط تزریــق 
کازینوها    منبع تأمین مالی: مالیات های 

مغولستان
کنــار ایــران، مغولســتان تنهــا کشــور جهــان اســت      در 
کامــل )پرداخــت نقــدی،  کــه برنامــۀ یوبــی آی را به طــور 
کرده اســت.  همگانــی و غیرمشــروط بــه همــۀ افــراد( اجرا 
   ســطح مزایــا: پیشــنهاد اولیــه ســاالنه 89 دالر بــه 
 بــه 

ً
ازای هــر فــرد بــود ولــی در اجــرا، پرداخت هــا بعضــا

کمتــر از میــزان پیش بینــی شــده بــود.   صــورت ماهانــه و 
ح: از فوریــۀ 2010 آغــاز شــد و     مــدت زمــان اجــرای طــر
ح مشــخص نشــده بــود،  در ابتــدا مــدت زمــان اجــرای طــر

امــا بعــد از 28 مــاه، در ژوئــن 2012 بــه پایــان رســید.  
   منبع تأمین مالی: درآمد معادن 

   ایــن برنامــه فقــر را تــا یک ســوم، و نابرابــری را تــا ٪12 
کاهــش داد. 

   ایــن برنامــه بــه دلیل ناپایداری منابع مالی و منجرشــدن 
ح  کشــور، متوقــف و بــا طــر بــه افزایــش بدهی هــای خارجــی 
کــه هزینه هــای آن  کــودکان  انتقــال نقــدی همگانــی بــرای 

ح یوبــی آی بــود، جایگزیــن شــد. یک ســوم طــر

رشته کوه  گریت اسموکی، کارولینای 
شمالی، ایاالت متحده

قبیلۀ بومی چروکه در شرق آمریکا
   ســطح مزایــا: دو بــار در ســال پرداخــت، افزایــش 
تدریجــی از 595 دالر بــه ازای هــر شــخص تــا 12 هــزار دالر 

   پوشش: حدود 15 هزار عضو قبیله
کنون ح: از 1996 تا     مدت زمان اجرای طر

کازینوها    منبع تأمین مالی: سود 

توضیحات مربوط به طرح یوبی آی ایران را 
در صفحه ۴ بخوانید.
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

یک برنامۀ کارای یو بی آی یا شبه-
یو بی آی، در صورت کفایت مبلغ، 
با فراهم آوردن درآمد پایۀ فردی، 
زنانی را که به لحاظ اقتصادی وابسته 
هستند توانمند می سازد و به طور 
خاص خروج زنان را از روابط خانگی 
نامطلوب و تعرض آمیز تسهیل می کند.
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طرحهای تأمین مالی و اعتبار خرد در ایران

 شواهد تجربی در مورد ابعاد مختلف طرح های 
»درآمد پایۀ همگانی« چه می گویند؟

شدت  به  درآمد  سطح  و  انتخابات  در  سیاسی  مشارکت 
رأی دهندگان  مشارکت  احتمال  و  وابسته اند  یکدیگر  به 
یو بی آی  می شود.  بیشتر  آن ها  درآمد  سطح  افزایش  با 
را  عّلی  مکانیسم های  برخی  می تواند  درآمد  افزایش  با 
کاهش مشارکت سیاسی افراد و خانوارهای  که منجر به 
بدین واسطه  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  می شوند  کم درآمد 
وجود  شواهدی  همچنین،  ببرد.  باال  را  مشارکت  سطح 
اثرات  می تواند  یو بی آی  قدرتمند  ح  طر یک  که  دارد 
طوالنی مدتی بر مشارکت سیاسی داشته باشد و احتمال 
ج  خار فقر  چرخۀ  از  که  خانوارهایی  فرزندان  مشارکت 
می شوند را به طور قابل توجهی افزایش دهد. گرچه، باید 
ح های یو بی آی نمی توانند برخی موانع  اذعان کرد که طر
و  تحصیالت  بودن  پایین  مانند  سیاسی  مشارکت  مهم 
عدم دغدغۀ سیاسی را از بین ببرند و چنان چه با تضعیف 
شوند  همراه  اجتماعی  حمایت  خدمات  سایر  توقف  یا 

می توانند تاثیر منفی بر مشارکت سیاسی داشته باشند. 

»نابرابری درآمدی« و »درآمد پایۀ همگانی« 
سطح باالی نابرابری درآمدی آمار جرم را افزایش داده و 
کاهش سالمت جسم و روان و رضایت از زندگی در  باعث 
گر  ا یو بی آی،  کارآمد  برنامۀ  یک  می شود.  جامعه  سطح 
سهم بیشتری از درآمد را به خانواده های فقیرتر اختصاص 
دهد و منابع مالیش را از افزایش مالیات بر ثروت تأمین 
شود.  درآمدی  نابرابری  کاهش  به  منجر  می تواند  کند، 
ایجاد  پایین  طبقات  برای  یو بی آی  که  امنیتی  حاشیۀ 
می کند می تواند به فقرا فرصت پیشرفت آموزشی یا تغییر 
امکان  و  دارایی  افزایش  به  منجر  حتی  و  داده  را  شغل 

سرمایه گذاری بخشی از درآمد شود. 
این  اجرای  و چگونگی  اقتصادی  گرفتن شرایط  نظر  در 
برنامه ها تاثیر زیادی در موفقیت آن ها در کاهش نابرابری 
درآمدی دارد. گرچه برنامۀ کالن-مقیاس بولسا فامیلیا با 
پرداخت های نقدی مشروط در برزیل باعث کاهش قابل 
کشور شد، اما شواهد نشان  مالحظۀ ضریب جینی در این 
کوتاه مدت و  ح یو بی آی در آالسکا  هم در  که طر می دهد 

هم در بلندمدت نابرابری درآمدی را افزایش داد. 

»کار« و »درآمد پایۀ همگانی«
امروز، در »اقتصاد گیگ« )gig economy( تعداد فزاینده ای 
کار خوداشتغال هستند و مشاغلی انعطاف پذیر  از نیروی 
اما موقتی، بی ثبات و ناامن دارند. برخی از متخصصین 
اتوماسیون  روندهای  که  می کنند  پیش بینی  کار  حوزۀ 
پیچیدگی های  و  تکنولوژیک  پیشرفت های  کنونی، 
تعداد  بیشتر  کاهش هر چه  به  فزایندۀ هوش مصنوعی 
مشاغل سنتی تمام وقت و امن، و افزایش مشاغل بی ثبات 
خواهد انجامید. برنامه های یو بی آی احتماال می توانند به 
کاهش مشکالتی که با این اشکال نوین کار مالزم اند، یاری 

رسانند. در واقع، در صورتی که مبلغ یو بی آی به حد کافی 
به  کارگران  وابستگی  می توانند  ح ها  طر این  باشد،  زیاد 
بی ثباتی کاری و اقتصاد ناامن را کاهش دهند. البته، باید 
کفایت، جای  که یو بی آی، حتی در صورت  توجه داشت 
جایگزین  و  نمی گیرد  را  کار  بازار  به  ثبات دهنده  قوانین 
پاداش، بیمۀ سالمت، مزایای بازنشستگی و بیمۀ حوادث 

نمی شود. 

»سالمت« و »درآمد پایۀ همگانی«
نابرابری های اجتماعی و فشارهای مالی  با  که  جوامعی 
شدید دست و پنجه نرم می کنند، با خطر فزایندۀ گسترش 
افسردگی،  خاص  طور  )به  روانی  و  جسمی  بیماری های 
و   )PTSD( سانحه  از  پس  اضطراب  اختالل  اضطراب، 
اختالل سوءمصرف مواد مخدر( روبرو هستند. یو بی آی 
می تواند با افزایش تحرک و امنیت مالی افراد، به بهبود 
وابستگی  کاهش  با  و  بیانجامد  روانی  و  سالمت جسمی 
کارگران به مشاغل ناامن و کم دستمزد، به طور مستقیم و 
غیرمستقیم سطح رفاه را افزایش داده و به بهبود سالمت 
جسمی و روانی بیانجامد. همچنین، شواهد تجربی نشان 
تعیین  اجتماعی  عوامل  مهم ترین  از  یکی  که  می دهند 
سالمت جسم و روان محل زندگیست و با افزایش درآمد 
کنند  از طریق یو بی آی افراد می توانند در مناطقی زندگی 
که خدمات زیرساختی و اجتماعی بهتر و بیشتری داشته 

باشند. 

»زنان« و »درآمد پایۀ همگانی«
که  می کنند  استدالل  اجتماعی  فعالین  و  پژوهشگران 
وابستگی اقتصادی زنان منشأ اصلی نابرابری جنسیتی در 
خانوار است. هرچه وابستگی اقتصادی زنان بیشتر باشد، 
احتمال نگرش برابری خواهانه در خانوار کمتر بوده و این 
انتظار که انجام کلیۀ کارهای خانگی و مراقبتی فقط »کار« 
کارای یو بی آی،  زنان است تقویت می شود. یک برنامۀ 
در صورت کفایت مبلغ، با فراهم آوردن درآمد پایۀ فردی، 
توانمند  هستند  وابسته  اقتصادی  لحاظ  به  که  را  زنانی 
روابط خانگی  از  را  زنان  به طور خاص خروج  و  می سازد 

نامطلوب و تعرض آمیز تسهیل می کند.

ح یارانه های نقدی جمهوری اسالمی ایران   طر
با آغاز برنامۀ اول توسعه، از ابتدای سال ۱۳۷۰ سیاست  هایی 
و  آزادسازی  جهت  در  اقتصادی  تعدیل  تحت عنوان 
این  که  گرفت  قرار  موردتوجه  هرچه بیشتر  خصوصی سازی 
یارانه ها  حذف  و  کاهش  جهت  در  نیز  را  اهدافی  سیاست ها 
سهم   ،۷۸-۱۳۷۴ سال های  طول  در  می کردند.  دنبال 
خود  به  کاهنده ای  روند  کشور  عمومی  بودجۀ  از  یارانه ها 
به صورت  قیمت ها  آزادسازی  و  یارانه ها  حذف  اما  گرفت، 
ذیل  و   ۸۰ دهۀ  اواخر  در  نخستین بار  منسجم،  ح  طر یک 
قانون  برپایۀ  خورد.  کلید  یارانه ها«  »هدف مندسازی  ح  طر
سال،  پنج  مدت  در  که  بود  بنا  یارانه ها«  »هدف مندسازی 
گاز، نفت، برق، آب،  گازوییل،  کاالهایی مانند بنزین،  یارانه 
گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و این اقالم با قیمت 
بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند )گرچه در نهایت 
ح  کامل اجرا نشد(. هدف طر حذف یارانۀ اقالم مذکور به طور 
هدفمندسازی محدودساختن دسترسی دهک های درآمدی 
باال به اقالم یارانه ای و توزیع مستقیم این یارانه ها میان افراد 
ح در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس  نیازمند اعالم شده بود. این طر
تصویب شد و در آذر ماه سال ۱۳۸۹، وجوه نقدی همگانی 
اجرای  با  همزمان  شد.  واریز  خانوار  سرپرستان  حساب  به 
ح، قیمت انرژی های مصرفی ازجمله بنزین، سی ان جی و  طر
کشاورزی  گازوئیل آزاد و نیز قیمت های تمام شدۀ محصوالت 
پیدا  افزایش  کشاورزی(  نهاده های  یارانۀ  حذف  دلیل  )به 
کرد. مبلغ ۴۵.۵ هزار تومانی یارانه در ابتدا ۲۹٪ متوسط درآمد 

سرانه و نزدیک به ۳٪ از تولید ناخالص داخلی بود. 
امروز، پس از گذشت بیش از ده سال، با افزایش شدید تورم و 
کاهش قدرت خرید، ارزش این وجوه به حدود ۱۵٪ ارزش آن ها 
کاهش یافته است. بررسی جامعی از تاثیر اجرای  در  سال ۸۹ 
خ فقر در همان سال ها انجام نشده،  کاهش نر این قانون بر 
اما تاثیر آن بر سبدغذایی خانوار مورد مطالعه قرار گرفته است. 
قیمت  ح،  طر اجرای  از  پس  که  می دهند  نشان  تحقیقات 
کاالها  کاالها با سایر  مواد غذایی یارانه ای افزایش یافت، این 
کی خانوار جایگزین شدند و در نهایت به دلیل  در سبد خورا
افزایش تقاضا قیمت کاالهای جایگزین نیز افزایش پیدا کرد. 
به دلیل  که  داد  نشان  شده  انجام  پیمایش های  هم چنین، 
کاالها حذف شد  کاهش قدرت خرید خانوارها، مصرف برخی 

یا به شدت کاهش یافت. 
اما در عین حال مطالعات تجربی انجام شده پس از اجرای 
پول  توزیع  که  می دهد  نشان  یارانه ها  هدفمندسازی  ح  طر
کاری  نقد تأثیر منفی ای بر عرضۀ نیروی کار به لحاظ ساعات 
جوانان،  کار  میزان  اندک  کاهش  جز  به  مشارکت،  میزان  و 

کار در بخش خدمات افزایش نیز یافته بود.  نداشته و میزان 

طرح درآمد پایۀ همگانی در مغولستان 
فقر را تا یک سوم، و نابرابری را تا ٪۱2 
کاهش داد. اما این برنامه پس از 2۹ ماه 
اجرا به دلیل کمبود منابع مالی متوقف 
شد و جای خود را به طرح هدفمند کمک 
بالعوض به کودکان داد.


