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پولدارها و فقرا درآمد خود را چگونه خرج مي كنند؟

بحران تقاضا در اقتصاد ايران، به عنوان پديده ای جديد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. 
آن طور كه سعيد ليالز كارشناس اقتصاد و تاريخ برآورد كرده است، طي ۷۰ سال گذشته كه تاريخ 
اقتصاد ايران مكتوب شــده، ركود اقتصادی كه ناشي از بحران تقاضا باشد، سابقه نداشته است. او 
معتقد است كه فروپاشي قدرت خريد طبقه متوسط و پايين تر از متوسط در سال های ۸۹ تا ۹۲ 
ريشه اصلي اين بحران تقاضا است. بر اين اساس شكافي چشمگير در ميزان درآمد و هزينه خانوار 
طي اين سال ها ايجاد شد كه ناشي از تورم باال و همچنين سه برابر شدن نرخ ارز بود و در مقابل 

ميزان افزايش دستمزدها در طبقه متوسط و پايين تر از آن بسيار كمتر از رشد هزينه بوده است.
برآورد مركز آمار و بانك مركزی از ميزان هزينه و درآمد خانوار در دهك های مختلف درآمدی 
نشــان مي دهد كه اختالف زيادی ميان دهك های باال و پايين وجود دارد. بر اساس گزارش بانك 
مركزی، مجموع هزينه يك خانواده  از دهك اول (فقير) در طول سال ۷ ميليون و ۱۳۸ هزار تومان 
برآورد شده است. در مقابل مجموع هزينه يك خانواده از دهك دهم (ثروتمند) طي سال ۹۳ معادل 

۱۰۴ ميليون و ۲۹۲ هزار تومان بوده است. اين موضوع اختالف ۹۷ ميليون و ۱۵۴ هزار توماني را 
در هزينه پايين ترين طبقه و باالترين طبقه طي يك سال نشان مي دهد.

آمارهای رسمي  از ميزان درآمد و هزينه خانوار نشان مي دهد كه در سال ۹۳ متوسط هزينه خانوار 
شــهری بيشتر از متوسط درآمد آن بوده است. طبق گزارش بانك مركزی هزينه ساالنه يك خانوار 
شهری سال گذشته ۳۲ ميليون و ۸۷۶ هزار تومان و درآمد ساالنه آن ۳۱ ميليون و ۳۸۲ هزار تومان 
بود. بر اين اساس درآمد خانوار ايراني به طور متوسط نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۱۳,۳ درصد افزايش 
داشته و هزينه های آن نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۵,۶ درصد رشد كرده است. خانوار شهری به طور 
متوسط از كل مبلغ هزينه خود ٢٤.٦ درصد را برای خوراكي و آشاميدني صرف كرده است. بر اساس 
نتايج اين بررسي از كل هزينه خانوار، ۰,۴ درصد به دخانيات اختصاص داشته كه در مقايسه با سال 
١٣٩٢ حدود ١.٤ درصد كاهش داشته است. ٤.٦ درصد هزينه، صرف تأمين هزينه پوشاک و كفش 
شده كه نسبت به سال ماقبل ١٥.٩ درصد افزايش داشته است. طبق اعالم بانك مركزی ۳۳,۴ درصد 

فقيــر

خوراكي و آشاميدني: خانواده های دهك اول در طول سال ۹۳ معادل 

۲ ميليون و ۳۳ هزار تومان برای خوراكي و آشاميدني هزينه كرده اند 
كه اين ميزان معادل ۲۸,۴ درصد از كل هزينه هايشان است.

پوشــاك و كفش: يك خانواده در اين دهك ساالنه به طور 

ميانگين ۱۱۴ هــزار تومان براي پوشــاك و كفش هزينه 
مي كند كه ۱,۵۹ درصد از كل هزينه ها مي شود.

مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها: اين بخش 

بيشترين سهم را از هزينه خانوار طبقه فقير دارد. ساالنه ۳ 
ميليون و ۴۲۲ هزار تومان كه ۴۷,۹ درصد از كل هزينه ها 

است به مسكن و انرژي اختصاص مي يابد.

لوازم و خدمات منزل: به طور ميانگين 

ساالنه ۱۲۹ هزار تومان براي خريد اثاث 
منزل هزينه مي شود كه ۰,۱۸ درصد از كل 

هزينه ها است.

ارتباطات:  اين بخش سهم ۲,۷ درصدي از 

كل هزينه ها دارد و مبلغ ۱۹۷ هزار تومان در 
سال صرف اين كار مي شود.

تفريح و امور فرهنگي: تنها ۵۸ هزار تومان 

در طول سال از سوي يك خانواده دهك اول 
در اين زمينه هزينه مي شود كه سهم ۰,۸ 

درصدي از كل هزينه ها دارد.

كاالها و خدمات متفرقه: ۳۹۴ هزار تومان 

از هزينه خانوار دهك اول در طول سال 
براي بخش هايي غير از موارد يادشده هزينه 

مي شود كه ۵,۵ درصد از كل هزينه ها را 
شامل مي شود.

دخانيات: به طور متوسط ساالنه ۶۹ هزار و ۹۵۴ تومان 

برای مصرف دخانيات هزينه مي كنند كه معادل ۰,۹۷ 
درصد از كل هزينه های سال است.

بهداشت و درمان:  اين بخش با سهم ۴,۸ 

درصدي، ۳۴۹ هزار تومان از هزينه خانوار را 
ساالنه به خود اختصاص مي دهد.

حمل و نقل:  ۲۷۷ هزار تومان ساالنه صرف 

جابه جايي و حمل و نقل در يك خانواده فقير 
مي شود كه سهم ۳,۸ درصدي از كل هزينه ها دارد.

تحصيل: در طول سال ۴۴ هزار تومان به طور 

ميانگين هزينه تحصيل در يك خانواده پرداخت 
مي شود كه سهم ۰,۶ درصدي از كل هزينه ها دارد.

رستوران و هتل:  ساالنه خانوارهاي دهك اول به 

طور ميانگين ۴۸ هزار تومان در اين زمينه هزينه 
مي كنند كه سهم ۰,۶ درصدي از كل هزينه ها دارد.
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طبق گزارش مركز آمار ايران در سال ۹۳ متوسط درآمد يك خانوار شهری حدود ۲۴ ميليون تومان 
و هزينه متوسط آن حدود ۲۳ ميليون و ۴۸۶ هزار تومان بوده است كه به طور متوسط هر خانوار 
شهری توانسته نزديك ۶۴۵ هزار تومان در طول سال پس انداز كند.
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از كل هزينه خانوار شهری صرف تأمين هزينه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها شده كه نسبت 
به ســال گذشته حدود ١٣.٢ درصد افزايش داشته است. خانوارهای شهری در سال ٩٣، ٤.١ درصد 
از هزينه های خود را به خريد اثاث و لوازم منزل اختصاص داده اند كه حدود يك ميليون  و ٣٦٠ هزار 
تومان مي شود و نسبت به سال گذشته حدود ١٤.١ درصد رشد داشته است. براساس نتايجي كه بانك 
مركزی به دست آورده است، از كل هزينه های ناخالص خانوار، ۵,۸ درصد به گروه بهداشت و درمان، 
۱۰,۴ درصد به حمل ونقل، ٢.١ درصد به گروه ارتباطات، ٢.٣ درصد به گردش و تفريح و امور فرهنگي، 
١.٩ درصد به تحصيل، ٢ درصد به رستوران و هتل و ٨.٤ درصد به كاال و خدمات متفرقه اختصاص 
يافته است. بررسي نحوه تصرف محل سكونت خانوارها درسال ۱۳۹۳ نشان مي دهد كه ۶۴,۴ درصد 
از خانوارها در مسكن شخصي (مالك نشين)، ۲۵,۶ درصد در مسكن اجاری، ۰,۸ درصد در مسكن در 

برابر خدمت و ۹,۲ درصد در مسكن رايگان سكونت داشته اند.

گزارش مركز آمار در مورد درآمد و هزينه خانوار با برآورد بانك مركزی تفاوت دارد. طبق گزارش 
مركز آمار ايران در ســال ۹۳ متوسط درآمد يك خانوار شهری حدود ۲۴ ميليون تومان و هزينه 
متوســط آن حدود ۲۳ ميليون و ۴۸۶ هزار تومان بوده است كه به طور متوسط هر خانوار شهری 
توانسته نزديك ۶۴۵ هزار تومان در طول سال پس انداز كند. بر اين اساس متوسط درآمد خانواده 
شهری نسبت به سال ۹۲ افزايشي ۱۸ درصدی داشته است. متوسط درآمد يك خانواده روستايي 
در سال ۹۳ معادل ۱۳ ميليون و ۹۰۵ هزار تومان برآورد شده كه افزايش ۱۴,۸ درصدی نسبت به 
سال ماقبل داشته است. متوسط هزينه خالص ساالنه يك خانوار روستايي نيز در سال گذشته ۱۳ 

ميليون و ۸۵۰ هزار تومان بوده است كه اين رقم نسبت به سال پيش از آن ۶,۹ درصد رشد داشته 
است. اين گزارش نشان مي دهد كه از كل هزينه ساالنه خانوارهای شهری پنج ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان آن با سهم ۲۴,۷ درصدی مربوط به هزينه خوراكي و دخاني و ۱۷ ميليون و ۶۷۳ هزار تومان 
آن با سهم ۷۵,۳ درصدی مربوط به هزينه های غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه های خوراكي 
و دخاني بيشترين سهم با ۲۱,۶ درصد مربوط به هزينه گوشت و در بين هزينه های غيرخوراكي 
بيشترين سهم با ۴۴,۴ درصد مربوط به مسكن بوده است. در حالي كه رشد متوسط درآمد ساالنه 
خانوارهای شهری چهار درصد بيشتر از رشد هزينه كل ساالنه آنها است، اين يافته ها نشان مي دهد 
كه منبع تامين درآمد  خانوار های شهری بيشتر از محل درآمد های متفرقه ای تامين مي شود كه 
ســهم آن به ۵۱ درصد مي رسد. مشاغل مزد و حقوق بگيری سهمي  ۳۲ درصدی و مشاغل آزاد و 

كشاورزی و غيركشاورزی نيز سهمي  حدود ۱۶ درصدی در تامين درآمد خانوارهای شهری دارد.

طبق گزارش بانك مركزی در سال ۹۳ متوسط تعداد افراد خانوار ۳,۴۴ نفر بود كه نسبت به 
سال قبل كاهش داشته است. از كل تعداد خانوارها، خانوارهای چهارنفری با ۳۰,۱ درصد بيشترين 
و خانوارهای ده نفر و بيشتر با ۰,۱ درصد كمترين سهم را به خود اختصاص داده اند. براساس نتايج 
اين گزارش، ۲۳,۷ درصد خانوارها «بدون فرد شــاغل»، ۵۸ درصد دارای «يك نفر شاغل»، ۱۵,۲ 
درصد دارای «دونفر شاغل» و ۳,۱ درصد دارای «سه نفر شاغل و بيشتر» بوده اند. در مقايسه با سال 
۱۳۹۲ درصد خانوارهای «يك نفر شاغل» افزايش و درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، با «دو 

نفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بيشتر» كاهش داشته است.

ثروتمند

خوراكي و آشاميدني: يك خانواده از دهك دهم به طور متوسط 

طي سال ۹۳ معادل ۱۷ ميليون و ۸۹۲ هزار تومان برای خوراكي 
و آشاميدني هزينه كرده  كه اين ميزان معادل ۱۷,۱ درصد از كل 
هزينه هايشان است.

لوازم و خدمات منزل: اين طبقه، به طور ميانگين ساالنه 

۴ ميليون و ۹۴۶ هزار تومان براي خريد اثاث منزل هزينه 
مي كنند كه ۴,۷ درصد از كل هزينه ها است.

حمل و نقل: به طور متوسط ۱۵ ميليون و ۷۳۸ هزار تومان 

ساالنه صرف حمل و نقل در يك خانواده غني مي شود كه 
سهم ۱۵ درصدي از كل هزينه ها دارد. خريد يا تعويض 

خودرو در اين بخش خود را نشان مي دهد.

تفريح و امور فرهنگي: ۲ ميليون و ۸۰۸ هزار 

تومان در طول سال از سوي يك خانواده دهك 
دهم صرف تفريح مي شود كه سهم ۲,۷  درصدي 

از كل هزينه ها دارد.

تحصيل: در طول سال يك ميليون و ۹۱۷ 

هزار تومان به طور ميانگين هزينه تحصيل 
در يك خانواده غني مي شود كه سهم 

۱,۸درصدي از كل هزينه ها دارد.

رستوران و هتل:  ساالنه خانوارهاي دهك دهم 

به طور ميانگين ۲ ميليون و ۵۹۹ هزار تومان 
در اين بخش هزينه مي كنند كه ســهم ۲,۴ 

درصدي از كل هزينه ها دارد.

ارتباطات:  اين بخش سهم ۱,۶ درصدي از 

كل هزينه ها دارد و مبلغ يك ميليون و ۶۸۷ 
هزار تومان در سال صرف اين كار مي شود.

دخانيات: به طور متوسط ساالنه ۱۸۵هزار و ۶۳۷ تومان 

برای مصرف دخانيات هزينه مي كنند كه معادل ۰,۱۷ 
درصد از كل هزينه های سال است.

پوشاك و كفش: يك خانواده در اين دهك ساالنه به طور 

ميانگين ۵ ميليون و ۱۴۶ هزار تومان براي پوشاك و كفش 
هزينه مي كنند كه ۴,۹ درصد از كل هزينه ها مي شود.

مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها: اين بخش 

بيشترين ســهم را از هزينه خانوار دارد. ساالنه ۳۶ 
ميليــون و ۶۳۶ هزار تومان كه ۳۵,۱ درصد از كل 
هزينه ها است به مسكن و انرژي اختصاص مي يابد.

بهداشت و درمان:  اين بخش با سهم ۶,۲ درصدي 

از كل هزينه، ۶ ميليون و ۵۱۷ هزار تومان از هزينه 
اين خانوار را ساالنه به خود اختصاص مي دهد.

كاالها و خدمات متفرقه: ۸ ميليون و ۲۱۴ هزار 

تومان از هزينه خانوار ثروتمند در طول سال براي 
بخش هايي غير از موارد يادشده هزينه مي شود كه 
۷,۸ درصد از كل هزينه ها را شامل مي شود.


