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کسری بودجه خانوار و درآمدی که می لنگد
مرکـز آمار با انتشـار گزارشـی در هفته
مهدی حسنزاده
گذشـته ،وضعیـت بودجـه (درآمـد و
روزنامهنگار
هزینـه) خانـوار در سـال  97را اعلام
کـرد .گزارشـی کـه نشـان مـی دهـد
میانگیـن درآمـد هـر خانـوار شـهری در سـال  ،97ماهانه حـدود 362
هـزار تومـان و میانگیـن هزینـه هـر خانـوار شـهری در همـان سـال،
ماهانـه حـدود  327هـزار تومـان بـوده اسـت .به ایـن ترتیـب پسانداز
خانـوار در هـر مـاه طـی سـال  ،97حـدود  35هـزار تومـان در مـاه

اسـت .بایـد توجـه داشـت کـه ایـن رقـم ،میانگیـن اسـت و در دهـک
هـای درآمـدی باالتـر ،رقـم پـس انـداز قطعـا بیشـتر و در دهـک های
پاییـن کمتـر اسـت ولـی همیـن رقـم میانگیـن نشـان مـی دهـد کـه
عملا بـرای خانـوار ایرانـی ،مفهـوم پـس انـداز در حـال رنـگ باختـن
اسـت .ایـن اتفـاق عملا موجـب می شـود که مسـیر حرکـت خانوارها
بـه ویـژه دهـک هـای پاییـن بـرای ثـروت آفرینـی مسـدود شـود .اگر
ایـن آمـار را در کنـار افزایـش نـرخ ضریـب جینـی (شـاخص نابرابری)
بـه باالتریـن رقـم در  15سـال اخیـر ببینیـم ،مـی تـوان نتیجـه گرفت

کـه رشـد ثـروت خانوارهـا در سـال  ،97بیشـتر بـه نفـع دهـک هـای
بـاال بوده اسـت.
ایـن اتفـاق بـرای خانوارهـا بـه ویـژه قشـر متوسـط از ایـن جهـت مهم
اسـت کـه بایـد توجـه داشـت قشـر متوسـط بـه ویـژه حقـوق بگیـر،
بایـد بـرای رهایـی از تلـه هزینـه هـای سـنگین و درآمد کم به سـمت
مولـد سـازی دارایـی هـای خـود حرکت کنـد .در این مسـیر اسـتفاده
درسـت ،همـراه بـا مطالعـه و علمـی از داشـته هایمان می تواند مسـیر
عبـور از دوران سـخت بودجـه خانـوار را بـرای قشـرهای متوسـط و

حقـوق بگیـر فراهـم کنـد .سـرمایه گـذاری سـپرده هـای اندکمـان در
بـورس و سـایر بازارهایـی کـه مـی تواند ثـروت اندکمان را مولد سـازد،
اسـتراتژی مهمـی اسـت کـه بایـد بـرای مواجهه بـا شـرایط موجود در
پیـش بگیریم.
دخـل و خـرج همـه توانـش را مصـروف ایـن مسـئله کـرده و خواهـد
کـرد کـه خانـوار ایرانـی بتوانـد ،درآمـد خـود را ولـو اندک به درسـتی
مدیریـت کنـد .ایـن مدیریـت صحیـح می توانـد همان درآمـد اندک را
مولـد سـازد و امـکان کاهش فشـارهای تورمی بر خانـوار را فراهم کند.

