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چکیده

طرح هدفمندسازي يارانهها در ايران در انتهاي سال  6933آغاز و يكـي از اهـداف آن بهبـود
توزيع درآمدها اعالم شد .در اين مطالعه سعي برآن اسد تا اثرات اين سياسـد اقتصـادي بـر
توزيع درآمدها مورد بررسي قرار گيرد .اهميد اين مطالعه از آن جهد اسد کـه ايـن طـرح
ادامه داشته و نتايج فازهاي قبلي براي کشور بايد شناسـايي و از اشـكاالت آن اجتنـاب شـود.
براي دستيابي به اين مهم از دادههاي «پيمايش هزينه و درآمـد خـانوار» مرکـز آمـار ايـران در
يك الگوي شبيهسازي خرد اگزاکا-باليندر در طول سالهاي قبـل و بعـد از اجـراي فـاز اول
سياسد هدفمندسازي يارانههـا اسـتفاده مـيکنـيم .همچنـين در ايـن الگـو سـعي مـي¬کنـيم
مشكالتي از قبيل خطاي انتخاب نمونه ،تفاوت قيمدهاي منطقهاي و همزماني تحريم¬هـا را
رفع کنيم .نتايج اين مطالعه نشان مـيدهـد در دوره پـ از اجـراي سياسـد ،توزيـع قـدرت
خريدهاي شبيهسازي شده برخالف توزيع مخارج ،خانوارها برابرتر نشدهاند .همچنـين بهبـود
توزيع مخارج بيشتر از طريس کاهش فرصد¬ها بوده اسد.

طبقهبندی .C43; D12; H53; O15 : JEL
کليدواژهها :حذف یارانهها ،توزیع درآمد ،توزیع قدرت خرید ،هدفگیری.

* استاديار گروه اقتصاد موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريد و برنامه ريزي:
alimazyaki2000@yahoo.com،a.mazyaki@imps.ac.ir
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 -1مقدمه
براي «يارانه» تعريفهاي متفاوتي ارائه شده اسد که دقيسترين آنها شايد تعريـف سـازمان

تجارت جهاني باشد6؛ براسـاس ايـن تعريـف ،مـواردي «يارانـه» تلقـي مـيشـود کـه دولـد
ميتوانسته در آن محل هزينه نكند يا از آن محل درآمدي کسـب کنـد ،امـا بـه دليـل تلقـي
خود از منافع عمومي جامعه اين کار را نميکند .حال پرسش اينجاسد که دولدها بايـد بـا
چه معياري دسد به پرداخد يارانه بزنند .براي پاسخ بايد توجه کـرد کـه هرگونـه سياسـد

عمومي که دولدها طراحي ميکنند براي نيل به بهينگي اجتماعي 2بوده کـه دولـد متصـور
اسد .در بحث يارانهها بايد توجه کرد که هرگونه انتقال يارانهاي بايد در اين جهد باشـد و
در غير اين صورت پرداخد آن منجر به فايده اجتماعي نخواهد بـود .در برنامـههـاي اعـالم
شـده از طــرف سياسـتگذاران ايــران ،يكـي از اهــداف مهـم پرداخــد يارانـه ،بهبــود توزيــع

درآمدها بوده اسد .بنابراين ،آنها بهبود توزيع درآمدها را در جهد بهينگي اجتماعي مي-
دانند .البته فارغ از بررسي ريشه هـاي ايـن موضـوه بـه نظـر بسـيار ضـروري اسـد کـه آثـار

درونزاي توزيعي در دوره بعـد از اجـراي فـاز اول سياسـد هدفمندسـازي يارانـههـا مـورد
بررسي قرار گيرد تا مشخص شود اين سياسد تا چه حد به اهدافي که خود ترسيم ميکنـد،

 -6در موافقدنامه سازمان تجارت جهاني تلقي وجود يارانه مربوط به مواردي اسد که:

الف– -6يك انتقال مالي توس دولد يا يك نهاد عمومي (که در اين موافقدنامه که از آن بهعنوان «دولد» نام بـرده

شده اسد) در محدوده فعاليتش صورت گرفته باشد و داراي يكي از اين شراي باشد:
 -6فعاليد د ولد در ارتباط با انتقال مستقيم سرمايه (براي مثال کمك مالي ،وام و )...يا انتقال بالقوه مستقيم سرمايهها يا
بدهيها (براي مثال ضماند وام) باشد.
 -2مي توانسته جزو درآمد دولد باشد که در موعد پرداخد يا چشمپوشي شده و يا جمعآوري نشـده اسـد و در غيـر
اينصورت ميتوانسته براي دولد بهدسد بيايد (مثل محرکهاي مالي چون اعتبارات مالياتي).
 -9کاالها و خدماتي که دولد از محلي غير از زيرساخدهاي عمومي يا از طريس خريد مستقيم در اختيـار عمـوم قـرار
ميدهد.
 -7دولد به يك مكانيزم بودجهاي ،پرداختي داشته باشد يا پولي را سـرردهگـذاري کنـد و يـا يـك نهـاد خصوصـي را
هدايد کند تا يكي از انواه کاربردهايي که در بندهاي  6تا  9ترسيم شد و از فعاليدهاي عادي دولـد متفـاوت اسـد،
توس دولد دنبال شود.

الف–  -2شكلي از يك حمايد قيمتي و يا درآمدي با مفهوم مقاله  65گات در سال  6337وجود داشته باشد.
ب -در نتيجه آن منافعي اعطا شده اسد.
2- Social Optimality
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رسيده اسد .با چنين هدفي ،در ادامه سياسدهاي اثرگذار بـر ايـن دوره را بـا ديـد تـوزيعي
مورد بررسي قرار ميدهيم.
در ايران سالهاسد که يارانهها در سطح وسيعي پرداخد ميشوند .اين حقيقـد در
نگاه اول موضوه عجيبي نيسد ،چراکه تمـام کشـورها يارانـه پرداخـد مـيکننـد ،امـا نـوه

پرداخد يارانه از نظر «هدفگيري گروه دريافدکننـده يارانـه» 6و از نظـر مقـدار در ايـران
داراي تفاوتهاي اساسـي در مقايسـه بـا سـاير کشورهاسـد .ايـن موضـوه بعـد از فـاز اول
هدفمندسازي يارانهها در اواخر سال  6933تا حد زيـادي -هرچنـد بـه طـور کوتـاه مـدت-
تغيير کرد .البته آثار توزيعي اين سياسـد مـيتوانـد بسـيار چندبعـدي و عميـس باشـد ،امـا 7
کانالي که ميتواند توزيع درآمد را دگرگون کند کانال «پرداخـد مسـتقيم يارانـه نقـدي»،
«تورم»« ،اثر درآمدي» و «تغيير رفتار مصرفي و توليدي خانوارها» اسد .در ادامه ايـن مـوارد
را شرح ميدهيم و بر اين نكته تاکيد داريم که برآورد جداگونه آثار تـوزيعي هـر کـدام از
اين کانالهاي اثرگذاري ممكن اسد حتي غيرممكن باشد.
اثر «پرداخد مستقيم يارانه نقدي» مربوط به پرداخد شـدن (يـا نشـدن) خـود يارانـه
نقدي به افراد اسد .بهطور مسلم افرادي که از دريافد يارانه نقدي بهرهمند نبودهاند قسمتي
از يارانهاي که پيشتر به صورت غيرنقدي دريافد کردهاند را اکنون از دسد دادهانـد و ايـن
موضوه ميتواند توزيع را تحدتاثير قرار دهد.
کانال «تورم» مربوط به افزايش قيمد ها در اثر هدفمندسازي اسد .پر واضـح اسـد
که به دليل حذف يارانههاي قيمتي افراد بايد مقدار بيشتري براي کاالهايي که پيشـتر يارانـه
به آنها تعلس مي گرفد ،برردازند .عالوه بر ايـن ،بعیـي از کاالهـا بـه طـور غيـر مسـتقيم از
هدفمندي متاثر شده و با قيمدهاي غيريارانهاي به فروش ميرسند .ايـن موضـوه بـر اسـاس
نوه مصرفي که افراد داشتهاند ،آثار توزيعي زيادي بر قدرت خريد خانوارها خواهد داشد.
کانال «اثردرآمدي» بهصورت غيرمستقيم عمل ميکند .براي مثال ،حالتي را در نظـر
بگيريـد کــه دولــد بـا جبــران هزينــه پرداخـد يارانــههــا از طريـس ماليــات موجــب کــاهش
غيرمستقيم درآمدها شود .چنين کاري بر توزيع درآمدها موثر خواهد بود.
دسته ديگري از اثرات توزيع درآمد و توزيـع قـدرت خريـد پـ از هدفمندسـازي
مربوط به تغييراتي اسد که خود افراد با تغيير رفتار مصـرفي يـا توليـديشـان بـه خـود وارد
1- Targeting
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ميکنند .براي مثال ،ممكن اسد همانطور که پ

از اجراي فـاز اول هدفمندسـازي اتفـاق

افتاد ،خانواده ها کمتر به هزينـه سـالمد خـود اهميـد بدهنـد و يـا ممكـن اسـد از کـاالي
خاصي ،مانند شير و نان که پيشتر شامل يارانه بـوده کمتـر اسـتفاده کننـد 6.همچنـين ممكـن

اسد افرادي در اثر پرداخد يارانهها تصميم به کار بيشتر يا کمتر بگيرند .براي مثـال ،چنـين
مطرح ميشود که خانوارهاي پرجمعيتي که يارانه نقدي مي گيرند ممكن اسـد کمتـر کـار
کنند .البته در اين زمينه صالحي اصفهاني 2و همكاران ( )2267نشان ميدهد که هيچکدام از
بررسيهاي انجام شده اثر منفي يارانه نقدي را بر عرضه نيروي کار نشـان نمـيدهـد .وي بـا
استفاده از داده هاي پنل ،اثر پرداخد يارانه هاي نقدي روي عرضـه نيـروي کـار خانوارهـا و
افــراد در طــول دو ســال ابتــدايي برنامــه را بررسـي کــرده اســد .ايـن مطالعــه بــا اســتفاده از
تفاوت هايي که در ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در تعداد ماه هـاي دريافـد يارانـه
نقدي در خانوار ها وجود دارد يك داده تابلويي 9براي نمونه فصل آخر  6933ايجـاد کـرده
اسد .سر از تخمين زننده اختالف در اختالف 7براي بررسي اثر پرداخد يارانه بر عرضـه
نيروي کار استفاده کرده اسد.
با توجه به آنچه گفته شد ،بايد توجه کرد که شناسـايي ،بـرآورد و جداسـازي تمـام
اين اثرات ممكن اسد با اطالعات در دسترس بسيار دشوار و يا حتي غيرقابل محاسبه باشـد.
براي مثال ،اثربخشي و کارايي يك فرد براي کسب درآمد بعد از اجراي سياسد هدفمندي
ممكن اسد افزايش يا کاهش يافته باشد کـه بـراي بررسـي ايـن موضـوه بايـد از دادههـاي

تابلويي کاملي برخوردار باشيم.6

با توجه به اين موانع که براي بررسي جداگانه هريك از اين آثار وجود دارد در اين
مطالعه قصد داريم آثار درآمدي و توزيعي سياسدهاي تاثيرگـذار بـر دوره بعـد از اجـراي
سياسد هدفمندسازي (سالهاي  6932و  )6936را بررسي کنيم .بـراي ايـن منظـور از يـك
روش شبيهسازي براساس مقايسه رابطه درآمد و خصوصـيات اقتصـادي -اجتمـاعي و نحـوه
 -6براي اطالعات بيشتر خالصه آمار پيمايش هزينه و درآمد خانوار مرکز آمار ايران يا بانك مرکزي را ببينيد.
2- Salehi-Isfahani
3- Panel Data
4- Difference in Difference
 -6وجود چنين دادههاي تابلويي براي بررسي اثر هدفمندسازي و همچنين بسياري از ساير تحقيقات مـيتوانسـد مفيـد
باشد که متاسفانه قبل از اجراي طرح در ايران جمع آوري نشد .البته از داده هزينه و درآمد خانوار ميتوان بـه شـكلي و
به طور جزئي براي توليد چنين دادهاي استفاده کرد.
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تغيير آن در دوره قبل و بعد از اجراي چنين سياستي استفاده ميکنيم .چنـين رويكـردي کـه
در اين مطالعه پيشنهاد ميشود را رويكرد شبيهسازي خرد ميناميم .البته در اين مطالعه بـراي
اريب تفاوتهاي قيمد بين منطقهاي نيز کنترل مي کنـيم تـا نتـايج بـر اسـاس قـدرت خريـد

باشند .اين رويكرد با الهام از قـانون انگـل 6و در پـي هـاميلتون )2226( 2و المـاس)2262( 9
انجام شده اسد که ادبيات موضوه آن مرور خواهد شد.
نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که هر چند پرداخد نقدي يارانهها ميتواند تـا حـدي
آثار سوء توزيعي افزايش قيمدها را خنثي و بخشـي از کـاهش قـدرت خريـد خانوارهـا را
جبران کند ،اما به تدريج آثـار مثبـد تـوزيعي پرداخـدهـاي جبرانـي کمتـر مـيشـود و در
مقياس هاي توزيع قدرت خريـد کـه قيمـد بـراي آن کنتـرل شـده ،نـابرابري حتـي انـدکي
افزايش مييابد .در ادامه مدلي کـه در ايـن مطالعـه بـهکـار مـيرود و سـعي دارد تمـام ايـن
مالحظات را رعايد کند ،ارائه ميکنيم.

 -2مدل
همانطور که مطرح شد در اين مطالعه قصد داريم از يك شبيهسازي خرد استفاده ميکنـيم.
از مطالعات شبيهسازي خردي کـه رويكردشـان ارزيـابي آثـار سياسـدهـاي اجـرا شـده در

گذشته بر روي توزيـع درآمـد اسـد ،مـيتـوان بـه هاومـان 7و هولنبـك ،)6332( 6بـراوو و
ديگــران ( ،)2222بورگيگنــون و ديگــران ( )2226اشــاره کــرد .انــواه بســياري از ايـن نــوه
مطالعات بر اساس مطالعه اگزاکا )6329( 5و باليندر ( )6329به شبيهسازي آنچـه رخ داده و
آنچه ميتوانسته رخ دهد ،ميپردازند تا بتوانند به مقايسه ايـن دو حالـد برردازنـد .رويكـرد
آنها به روش اگزاکا-باليندر معروف شده که جزئيات اين روش در ادامـه ارائـه مـيشـود.

البته به دليل فروض کالسيكي که براي استفاده از اين روشها الزم اسد ،موانع بسـياري بـر
سر راه استفاده از اين روش وجود دارد .براي مثال ،همزماني تحـريمهـا بـا اجـراي سياسـد
حذف هدفمند يارانهها ممكن اسد نتايج را مخدوش کند .از طرف ديگر ،ممكن اسـد افـرادي
1- Engel’s law
2- Hamilton
3- Almas
4- Haveman
5- Hollenbeck
6- Oxaca
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فكر کنند که اثر اجراي سياسد در کوتاهمدت و بلندمدت بسيار متفـاوت اسـد .در ادامـه ،ابتـدا
مدل مطرح ميشود و سر

چگونگي برونرفد از هر کدام از مشكالت مطرح خواهد شد.

بر اساس خياباني و مزيكي ( )2223در حالد انتزاعي ميتوان از رابطه ( )6کـه يـك

تعريف 6بوده و هميشه برقرار اسد ،شروه کرد.
( )6

]  y ho

j

1
3
[ j 1 I hj Y
nh

yh 

در اين تصريح ،درآمد سرانه  y hخانوار hام از جمـع درآمـدهاي افـراد خـانوار از منـابعj ،

هاي ،مختلف بهدسد ميآيد .سه نوه منبع درآمد بـراي افـراد خـانوار در نظـر گرفتـه شـده
اســد -6 :حقــوق بگيــري -2 ،مشــاغل آزاد -9 ،ســاير درآمــدهاي انتقــالي .همچنــين ســاير
درآمدها که در سه گروه باال قرار نميگيرنـد نيـز در  y hoمشـاهده شـده اسـد Y j .بـردار
ميزان درآمد همه افراد از منبع  jام اسد I hj .نيز يك متغير مجازي اسد و در صورتي کـه
فردي از خانوار  hاز منبع jام درآمدي داشته باشد ،مقدار يـك و در غيـر اينصـورت مقـدار
صفر را ميگيرد .بدين ترتيب با تقسيم مجموه کل درآمد خانوار بر بعد  n hخانوار درآمد
سرانه خانوار محاسبه ميشود.
به هر حال ،رابطه ( )6نقطه شروه خوبي براي تشكيل مدل اصلي اسد ،چراکـه ميـزان
بعیي از درآمدها مانند درآمد سرمايهگذاري و ساير درآمـدهاي غيرقابـل مشـاهده اصـوال از
آن خانوار اسد و احتياج به تفكيك خاصي ندارد .در نتيجه ،در مـدل اصـلي در جـزء اخـالل
يا به عنوان يك متغير توضيحي وارد ميشود .اما ميزان درآمـدي کـه توسـ خانوارهـا اظهـار
ميشود و يا حتي ميزان هزينه خانوارها تحد تاثير خطاي تفاوتهاي قيمد بين استانهـاسـد.
در قسمد  2-9اين مطالعه با استفاده از روش هاميلتون ( )2226کـه در فصـل دوم مطـرح شـد
براي اين خطا نيز تدبير الزم انديشيده خواهـد شـد ،امـا ابتـدا بـه بيـان روش شـبيهسـازي مـي-
پردازيم.
براي تعيين ميزان تاثيرگذاري خصوصيات افـراد خـانوار بـر ميـزان درآمـد آنهـا از
معادلههاي ( )2و ( )9زير استفاده ميکنيم.
()2
log ( y ho )  X ho  o  oh
()9

j  1, 2, 3

log ( y hj )  X hj  j  hj

1- Identity
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که در آن

1

خصوصيات فرد يا خانوار به تناسب هر معادلـه اسـد .ايـن متغيرهـا مـيتواننـد

مواردي چون جنسيد ،سن ،تحصيالت ،وضعيد اشتغال ،محـل زنـدگي ،تعـداد شـغل و يـا
حجم خانوار باشند.

 -2-1تجزيه تغييرات ديناميكي توزيع درآمد (شبيهسازی خرد)
در بورگيگنون ( )2226و خياباني -مزيكي ( )2223به تفصيل در مورد پايههـاي نظـري ايـن
تجزيه بحث شده اسد .به طور خالصه ،موضوه اين اسد که اگـر مـا در مـورد رابطـه بـين
خصوصيات و درآمد افراد در دوحالد و
هستند ،مطمئن باشيم:
( )7

که متناظر اعمال و عدم اعمال يك سياسـد
s
h

log ( y )  X   
s

s
h

s
h

log ( y hs  )  X hs   s   sh

( )6
براساس اگزاکا ( )6329و باليندر ( )6329ميتوانيم با جايگزيني ضرايب ،حـالتي را
شبيه سازي کنيم که گويي آن سياسـد رخ نـداده بـود و ميـزان اثـر اجـراي آن سياسـد بـر
خانوار  hرا مورد شناسايي قرار دهيم .با بهکار بردن رواب ( )7و ( ،)6ميزان اثـر اجـراي آن
سياسد بر خانوار  hبرابر خواهد بود با:
log ( y hs )  log ( y hs  )  X hs (  s   s  )  (X hs  X hs  ) s 

( )5
در رابطه ( ،)5اثر تغيير ضرايب با جايگذاري تفاوت ضريبهـاي ايـن دوره از دوره
قبل از اجراي سياسد قابل ارزيابي اسد ،اما نميتوان ميزان اثري را که اجـراي سياسـد بـر
خصوصـيات خــانوار گذاشـته (قســمد دوم سـمد راســد رابطـه) بــرآورد کـرد و چنانچــه
بخواهيم تنها از اين رابطه استفاده کنيم بايد فرض کنيم که اثر سياسد تنها بر ضرايب ،يعني
قيمد خصوصيات افراد خانوار وارد ميشود .اين فرض ممكن اسد تا حدي محدودکننـده
باشد ،چراکه هرچند فاصله سـالهـايي کـه مـا در نظـر مـيگيـريم بسـيار کوتـاه اسـد ،امـا
خصوصياتي چون سن و تحصيالت در اين مـدت تغييـر کننـد .بنـابراين در ادامـه روشـي را
ارائه ميکنيم که تا حدي اين موضوه را برطرف ميکند.
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 -2-2بر طرف كردن خطای انتخاب نمونه

1

خطاي انتخاب نمونه وقتي بروز ميکند که بر خالف فروض کالسـيك نمونـه در دسـترس
تصادفي نيسد ،چراکه قسمتي از جامعه به يك دليـل سـاختاري يـا فنـي در نمونـه مـنعك
نشدهاند .در چنين حالتي محقس بايد اريب پارامترها را با استفاده از روشهـاي پيشـرفتهتـر از
بين ببرد .مثالهاي زيادي از خطاي انتخاب وجود دارد ،اما يـك مثـال معـروف کـه هكمـن
( )6323نيز به آن اشاره ميکند مربوط به تخمين تابع عرضه نيروي کار زنان اسد .با توجـه
به محدوديدهايي مانند حداقل دستمزد که در بازار کار وجـود دارد ،دسـتمزد بـازار بـراي
زناني که صفر ساعد کار ميکنند ،مشـخص نيسـد .بنـابراين بـا اسـتفاده از دادههـاي قابـل
مشاهده ،تخمين تابع عرضه نيروي کار زنان پارامترهاي اريبي –بهعنوان مثـال بـراي کشـش

عرضه نيروي کار بهدسد ميدهد.
در مطالعه حاضر عالقمنديم حالتي که اصـال رخ نـداده ،يعنـي حالـد عـدم اجـراي
سياسد را به عنوان معيار در دسد داشته باشيم که وجود ندارد .بنابراين ،ما بـا يـك مشـكل
خطاي انتخاب نمونه روبهرو هستيم که بايد تا حد امكان رفع شود.
براي حل اين مشكل در ادامه از دادههاي قبل و بعد از اجراي سياسد اسـتفاده مـي-
کنيم تا به يك معادله وضعيد برسيم که رخداد قرار داشتن در دوره بعد از اجراي سياسـد
را نشان ميدهد (معادله (.))2
( )2


s , s
s , s
s , s s , s
Dh  X h   h

که در آن  Dhs , sيك متغير مجازي اسد که اگـر داده مربـوط بـه قبـل از اجـراي سياسـد
)وضعيد ( باشد برابر يك و چنانچه داده مربوط بـه بعـد از اجـراي سياسـد وضـعيد ،
باشد برابر منفي يك خواهد بود:
( )3
سر

s ,s

X h belongs to s
s ,s
X h belongs to s

if

1

if

1

{

s , s

Dh

ميتوان با توجه به هكمن ( )6323نسبد ميل 2را تعريف نمود:

1- Sample Selection Bias
2- Mill's Ratio
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s ,s 

)  s ,s 

h
s ,s 

F(x



s ,s 

3



( )3
)  s ,s 
که در آن ) ( تابع چگالي و ) ( تابع توزيع تجمعي بـراي يـك متغيـر نرمـال اسـتاندارد
h

f (x

h

هستند .با استفاده از اين نسبد ،معـادالت مرحلـه دوم روش هكمـن بـه ايـن ترتيـب بـرازش
ميشوند( :معادلههاي ( )62و ())66
()62
()66

log ( y hs )  X hs  s  hs  s  sh
log ( y hs  )  X hs   s   hs  s   sh

که براساس آن اثر اجراي سياسد براي خانوار  hبرابر خواهد بود با( :رابطه ())62
()62

) sh  X hs ( s   s 

و براساس   shميتوان اثر متوس اجراي سياسد در هر دهك را نيز شناسايي کرد.

 -3-2مالحظات قدرت خريد :شاخص قيمت منطقهای
در شرايطي که مساله زمان يا مكان براي ميـزان نـابرابري توزيـع درآمـد وجـود دارد ،روش
حقيقي کردن توزيع هزينهها بر اساس تـورم و تفـاوت قيمـدهـاي بـين منطقـهاي بـر ميـزان
نابرابري توزيع درآمد اثر خواهد گذاشد.
در اين بخش به مطالعات مربوط بـه محاسـبه شـاخص قيمـد منطقـهاي اشـاره شـده

اسد .شاخص قيمـد منطقـهاي )SPI( 6در حالـد ايـدهآل بازتـاب تفـاوتهـاي قيمتـي در
نواحي مختلف در يك دوره زماني(يا نقطه زماني) اسد .با فـرض يكسـان بـودن مطلوبيـد
خانوارهاي مناطس مختلف از اين شاخص ميتـوان بـراي ارزيـابي تفـاوتهـاي منطقـهاي در
هزينههاي زندگي بهره جسد.
بانك مرکزي برآوردي از تفاوت شاخصهـاي قيمـد منطقـهاي در ايـران محاسـبه
کرده اسد .شاخص قيمد کاال و خدمات مناطس شهري بـه تفكيـك اسـتان از مـرداد سـال
 6936تاکنون توس اين نهاد محاسبه شده اسد .ميتوان گفد که بانك مرکزي با اسـتفاده
از دادههاي قيمد  CPIو رويكرد سبد هزينه اين محاسـبات را انجـام مـي دهـد .ايـن روش
دچار اريبهايي اسد که در ادامه به بررسي آن ميپردازيم.

1- Spatial Price Index
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هاميلتون ( ،)2226کوستا ،)2226( 6گونگ 2و منگ ( ،)2222دالـن )2225( 9بـرت 7و

برزوسكي ( ،)2262الماس )2262( 6و بسياري ديگر بر اين عقيدهاند کـه شـاخصهـاي قيمـد
اعالم شده توس بانكهاي مرکزي داراي اريبي در طـول زمـان و بـه صـورت بـين منطقـهاي
هستند .در مطالعات ايراني شهبازي و همكاران ( )6936نيز به اين موضـوه پرداختـه اسـد .بـه
بيان واضحتر روشهاي بهکار رفته در بانـكهـاي مرکـزي بـه نحـوي اسـد کـه بـا توجـه بـه
تحوالت سهم هزينه مواد غذايي از کل هزينهها به نظر ميرسـد يـك اريـب در شـاخصهـاي
قيمد وجود دارد .بهتازگي مطالعه اين اريب در مورد شـاخصهـاي قيمـد بـين منطقـهاي نيـز
مورد توجه قرار گرفته اسد ،چراکه تفاوت شاخصهاي قيمد بين منطقهاي تـاثيرات تـوزيعي
شديدي دارند .بنابراين ،مناسب اسد قبل از بررسي تحوالت توزيـع درآمـد بـراي ايـن اريـب
کنترل شود .اين مطالعه با پذيرش اين فرضيه در روش استاندارد ارائه شده توس اين مقالههـا،
اريب را براي مناطس ايران و در طول زمان با روش استاندارد اين کار بـهدسـد آورده و سـر
به تحليل توزيعي ميپردازد .در ادامه روش برآورد اين اريبها ارائه ميشود.

سيستم تقاضاي تقريبا ايدهآل 5ديتون و مولباور ( )6332را که در رابطـه ( )69آمـده
اسد در نظر بگيريد:
(ijt     (ln Pjtf  ln Pjtn )   (lnYijt  ln Pjt )  x x X ijt  ijt )69

در اين رابطه  ijtسهم مخارج غذايي خانوار اسد که در اسـتان ام در زمـان زنـدگي
ميکرده اسد Yijt .سطح درآمد خانوار اسد که به جـاي آن از مجمـوه مخـارج خـانوار
استفاده ميکنيم Pjtf ، Pjt .و  Pjtnشاخصهاي قيمدهاي «درسد» ،اما «غير قابل مشاهده»
کاالها و خدمات مصرفي ،مواد غذايي 2و کاالهايي غير از مواد غذايي اسـد .ايـده بـرآورد
اريب ها به ايـن شـكل اسـد کـه بـا اسـتفاده از قـانون انگـل 3مـيتـوان خطاهـايي را کـه در
شاخصهاي قيمد اعالم شده توس مراجع قانوني ، ،وجود دارد ،برطرف کـرد .از نظـر
مفهومي چنين کاري درآمدهاي مناطس مختلف را قابل مقايسه ميکند و بر اين پايـه اسـتوار
1- Costa
2- Gong
3- Dalen
4- Barrett
5- Almas
6- Almost Ideal Demand System
 -2طبقهبندي مورد استفاده در موارد ياد شده  CPCاسد.
8- Engel's law
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اسد که چنانچه دو خانوار سـهم مشخصـي از درآمـد خـود را صـرف خريـد مـواد غـذايي
ميکنند نبايد تفاوت رفاهي شديدي با يكديگر داشته باشند و چنانچـه ايـنطـور باشـد بايـد
آنرا تصحيح کنيم .اين خطا را به اين شكل تعريف ميکنيم:

n (1  E j t )  lnPjt*  lnPjt

()67

را در رابطه ( )69جايگذاري ميکنيم و براي در نظر گرفتن خطاي از آنجـا
سر
که ما عالقهمند به استخراج اريبهاي زماني و بين منطقهاي هسـتيم ،متغيرهـاي مجـازي و
را به جاي جمالت خطا قرار ميدهيم .نتيجه اين جايگذاريها رابطه ( )66ميشود.

ijt     (lnPjtf *  lnPjtn * )   (lnY ijt  lnPjt* )   x x Xijt

()66

t t Dt   j  j D j  ijt

که در آن در حقيقد از رابطه:

t Dt   j D j

ln(1  E jt ) 

()65

استفاده شده اسد .نكته قابل توجه اين اسد که به دليـل نـوه متغيرهـاي مجـازي در معادلـه
( )66با بردار قيمدها همخطي دارند .براي حل ايـن مشـكل از شـاخصهـاي قيمـد ماهانـه
6

استفاده شده اسد.
مـيتـوان ميـزان خطـا را بـر اسـاس
با برآورد ضـرايب متغيرهـاي مجـازي و
ضرايب برآورد شده با استفاده از رابطه ( )65تصحيح کرد:
   j
SPI t , j  1  E jt  EXP ( t
)
()62

رابطه ( )62را اريب شاخص قيمد بين منطقهاي 2يا  SPIميناميم .به طور دقيـستـر
ما هزينهها را عالوه بر قيمد ،بر  SPI t , jتقسيم ميکنـيم تـا خطـاي اريـب ناشـي از اريـب
قيمدها برطرف شود ،سر به تحليل توزيع قدرت خريد بر اساس اعـداد بـه دسـد آمـده
ميپردازيم .در ادامه نتايج ارائه ميشود.

 -6بنابراين در رابطه ( )69بايد براي قيمد از اندي
استان در سال و ماه

ماه نيز استفاده ميکرديم و آن را بـه شـكل  Pjtmکـه قيمـد در

اسد ،نشان ميداديم ،اما در اينجا براي جلوگيري از پيچيده شدن معادالت از ذکـر انـدي

ماه خودداري کرديم.
2- Spatial Price Index
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 -3نتايج

در اين مطالعه از پيمايش هزينه و درآمد خانوار ،6جمعآوري شده توس مرکز آمـار ايـران

براي دوره  6932تا  6936استفاده ميشود .اين پيمايش با توجه به سابقه انجام آن بسيار داده
ارزشمند اسد .قبل از ارائه نتايج نهايي ،آمار توضيحي جنبه توزيعي اين آمار ارائه ميشـود.
مرکز آمار ايران ضريب جيني را بـر اسـاس ميـزان هزينـه خانوارهـا در همـين داده محاسـبه
کرده اسد .ما نيز اين ضريب را محاسبه کردهايم که با اختالف بسيار کمي همان اعـداد بـه
دسد آمد .در نمودار ( ) 6ضـريب جينـي هزينـه خانوارهـاي کشـور در سـه منطقـه شـهري،
روستايي و کل کشور در سالهاي  6936-6935نشان داده شده اسد .در اين مـوارد توزيـع
برمبناي هزينههاي خانوار ،هزينههاي سرانه

و استفاده از مقياس معادل

√

کـه در آن

بعد خانوار و هزينه خانوار ام اسد ،بهدسد آمده اسد.
روند ضريب جيني در کشور نشان مي دهد بعـد از هدفمندسـازي يارانـههـا در سـال
 6932توزيع درآمدها (توزيع هزينهها) بهبود يافتـه اسـد کـه نشـان از برابرتـر شـدن وضـع
توزيع درآمدها (هزينهها) اسد .روند مشابهي در مناطس شهري نيز به چشم مـيخـورد ،امـا
اگر به توزيع درآمد در مناطس روستايي توجه شود اين کاهش در سـال  36نـه تنهـا متوقـف
شده ،بلكه تاحدي افزايش را نشان ميدهد.
نمودار ( -)1ضریب جینی محاسبه شده بر اساس استفاده مستقیم از دادهها
0.5
0.45
خانوار
0.4

سرانه
مقیاس معادل

0.35
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
کل مناطق

مناطق شهری

مناطق روستایی

منبع  :محاسبات پژوهش بر اساس آمار هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران
)1- Household Income and Expenditure Survey (HIES
براي اطالعات بيشتر در مورد اين پيمايش ،درگاه مرکز آمار ايران را ببينيد:
/www.amar.org.ir/آمارهاي-موضوعي/هزينه-و-درآمد -خانوار
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 -1-3نتايج شبيهسازی
با استفاده از مدلي که در بخش برطرف کـردن خطـاي انتخـاب نمونـه آمـد و در ادامـه نيـز
توضيح ميدهيم ،در اين بخش نتايج آثار درونزاي سياسدهايي که بر دوره بعد از اجـراي
فاز اول هدفمندسازي يارانهها بر توزيع درآمدها اثرگذار بودهاند ،مورد تحليـل قـرار گرفتـه
اسد( .معادلههاي ( )63و ())63

( S t  (h138788) )63
و
)(1387  88

()63



) (1387  88
h

) (1387  88



) (1387  88
h

)X

) (1387  88
h

log ( y

)log ( y h(139091) )  X h(139091)  (139091)  h(139091) (139091)  S t  (h139091

براساس آنچه در معادالت ( )62تا ( )62مطرح شد برازش خواهند شد .که در آن
متغيرهاي اقتصادي -اجتماعي به کار رفته در مدل اسـد کـه ليسـد آن در جـدول ()2
آمده اسد .ضريب متغير مربوط به تحريم هاسد کـه بـا اسـتفاده از تغييـرات نـرخ ارز
شدت آن ها را نشان ميدهد و نسبد ميل اسد که بـه منظـور اسـتفاده در مرحلـه دوم
روش هكمن برآورد مي شود .اندي
اسد که در ادامه توضيح ميدهيم.

بـاال در معـادالت نشـان دهنـده دوره مـورد بررسـي

نتايج رگرسيوني مدل به کار رفته در اين مطالعه در جـدول ( )6ارائـه شـده اسـد.
ستون اول اين جدول نشان دهنده معادله وضـعيتي اسـد کـه در رابطـه ( )2آن را توضـيح
داديم .ستون دوم نشان دهنده تخمين مرحله دوم هكمن اسد که رابطه ( )63را براي دوره
قبل از اجراي هدفمندي که در اينجا سالهاي  6932و  6933در نظـر گرفتـه شـده اسـد،
برآورد ميکند .ستون سوم ،رابطه ( ) 63را براي دوره بعد از هدفمندي در سالهاي 6932
و  6936برآورد ميکند.
در مورد عالمد ضرايب به دسد آمـده در سـتون اول جـدول ( )6کـه بـراي توليـد
نسبد ميل تخمين ميخورد بايد گفد از آنجا که متغير مستقلي که در  3معرفي شده اسد،
متغير مجازي قرار داشتن در بعد از هدفمندي اسـد ،تحصـيالت کمتـر ،سـن بـاالتر ،انـدازه
کوچكتر خانوار ،وجود افراد بيشتر در سن کـار و مخـارج بيشـتر خـانوار موجـب افـزايش
احتمال قرار داشتن در دوره بعد از هدفمندي ميشود .اين نتايج با آنچه بعد از کنتـرل بـراي
تفاوتهاي قيمد بين منطقهاي بهدسد ميآيد ،متفاوت اسد؛ يك دليل ايـن موضـوه ايـن
اسد که متغير مخارج خانوار بهطور کامل نشاندهنده قدرت خريد خانوار نيسـد و طبيعـي
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اسد که در سال هاي بعد از هدفمندي سطح مخارج بـاالتر بـوده اسـد .البتـه ايـن موضـوه
ممكن اسد به دليل بعیي خصوصيات غيرتصادفي داده باشد و لزومـا قابـل تفسـير نيسـد؛
چراکه فق به عنوان معادله مرحله اول هكمن مورد استفاده قرار ميگيرد.
جدول ( -)1روابط برآورد شده برای قبل و بعد از هدفمندسازی

متغیرها
Edu
Age

معادله وضعیت
***

-1/111
()1/111
***1/11.
()1/1119

age2
Gender
Household size
Working age ratio

***-1/138
()1/199
***1/11.
-1/1198

Sanction index
Regional dummies
Cost

NO
***9/11e-11
()9/.8e-11

Lambda
Constant
Observations

***1/181
-1/1881
1.1.833

1881-88
***

911.181
()1.1.8
***13..18
()888
***-181/1
()8/11
***18.818
()1.911
***381..31
()18.9.8
***181.111
()1.889
*1/131e+11
()3/.93e+11

1811-11
***

811.313
()33.831
*-8.198
()3.181
-38/8.
()33/18
8..113
()83.111
***9/111e+11
()18.111
***-118.111
().9...1
-883.191
()111...1

Yes

Yes

***-8/811e+11
()111.131
***-118.11.
()91..11
1.1.833

***3/88.e+11
()31.831
***-./89.e+11
()911.111
1.1.833

Standard errors in parentheses
*** p <0.01
** p<0.05
* p<0.1
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جدول ( -)9متغیرهای اقتصادی اجتماعی ( ) به کار رفته در مدل

توضیح
تحصیالت سرپرست خانوار (1باالی دیپلم و  1زیردیپلم)
سن سرپرست خانوار
سن سرپرست خانوار به توان 9
جنسیت سرپرست خانوار ( 1مرد و  1زن)
اندازه خانوار
نسبت افراد در سن فعالیت در خانوار
متغیر تحریم
متغیرهای مجازی منطقه ای
جمع مخارج خانوار
نسبت میل

متغیرها
Edu
Age
age2
Gender
Household size
Working age ratio
Sanction index
Regional dummies
Cost
Lambda

افزايش سن طبس انتظار (چنانچه سـن نشـان دهنـده تجربـه باشـد) درآمـد بيشـتري را
نصيب سرپرسد خانوار ميکند؛ البته اين رابطـه در دوره بعـد از هدفمنـدي بـرخالف دوره
قبل از آن معنيداري قابل قبولي ندارد .به عالوه مرد بودن سرپرسد خانوار موجب افـزايش
درآمد (مصرف) خانوار ميشود که اين رابطه براي دوره بعد از هدفمندي معنيدار نيسـد،
اما درصد افراد فعـال در خـانواده در دوره  ،6932-33اثـر مثبـد و در دوره  ،6932-36اثـر
منفي در مصرف خانوار دارد که قابل توجه اسد.
نتيجه جالب توجه در اينجا مثبد شدن اثر تحـريم در دوره  6932-33اسـد .جالـب
اسد که اين اثر در موقعي که براي شاخصهاي بينمنطقهاي و قدرت خريد تصـحيح مـي-
کنيم ،منفي ميشود که در آنجا توضيح خواهيم داد.
براساس نتايج جدول ( ،)6دادههاي شبيهسازي شده ايجاد شدند .بـهايـن ترتيـب اثـر
برآورد شده در اثر اجراي سياسدهاي اثرگذار براي خانوار برابر خواهد بود با:
91
1390
)  X h1387 88 ( 1387 88   139091
h

()22
که نتايج آن به ترتيب دهكي در نمودار ( )2ارئه شده اسد .نتايج اين شبيهسـازي حـاکي از
آن اسد که سياسدهاي اثرگذار بر دوره فاز اول طرح هدفمندسازي يارانههـا آثـار مثبتـي
در بهبود توزيع درآمـدها درسـالهـاي  6932و  6936داشـته اسـد .آنچـه بـر اسـاس مـدل
بهدسد آمد ،نشان داد که «ضريب جيني شبيهسازي شده» در اثر اجراي سياسد از  2/65در
ســال  6933بــه  2/69در ســال  6932کــاهش پيــدا کــرده کــه نشــاندهنــده برابرتــر شــدن
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درآمدهاسد .البته نكته مهمتر اين اسد که بر اساس نمودار ( )2که متوسـ دهكـي اعـداد
محاسبه شده بر اساس رابطه ()22را نشان ميدهد ،اين برابري بيشتر از طريس کاهش درآمـد
دهكهاي باالتر محقس شده اسد تا افزايش در دهكهاي پايينتر.
نمودار ( -)9تغییرات شبیهسازی شده در میزان هزینههای حقیقی ساالنه دهكهای خانوار در دوره  1811و 1811

1391

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

میلیون ریال

10

-10

1390

-20
-30
منبع :محاسبات پژوهش

 -2-3نتايج پس از حذف اريب شاخصهای قيمت
تا به اين جاي مطالعه دليلي مبني بر بدتر شدن توزيـع درآمـدها (هزينـههـا) در دوره بعـد از
اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانهها در سال  6932و  6936يافته نشده اسد .البتـه براسـاس
محاسباتي که در اينجا ارائه نميکنـيم ،توزيـع هزينـههـاي غـذايي در سـال  6936نسـبد بـه
 6932بدتر شده اسد .در اين بخش تحليل ،مطالعه در دو مرحلـه صـورت مـيگيـرد؛ ابتـدا
اريب شاخصهاي قيمد بين بخشي و بين زماني را برآورد و با روش اشاره شـده در بخـش
( )2-9تصحيح ميکنيم .سر در مرحله دوم بر اساس مدلي کـه در بخـش ( )2-9توضـيح
داديم به شبيهسازي ميپردازيم .اين اقدام بر اسـاس کـار هـاميلتون ( )2226صـورت گرفتـه
اسد و قبل از اعالم نتايج اين روش را بيشتر شرح ميدهيم.
سيستم تقاضاي تاحدودي ايدهآل6ديتـون و مولبـاور ( )6332را بـه شـكلي کـه در رابطـه

2

( )66آمد به ياد آوريد .ايده برآورد اريب ها به اين شـكل اسـد کـه بـا اسـتفاده از قـانون انگـل
ميتوان خطاهايي را که در شاخص هاي قيمـد اعـالم شـده توسـ مراجـع قـانوني وجـود دارد،

1- Almost Ideal Demand System
2- Engel's Law
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برطرف کرد .از نظر مفهومي چنين کاري درآمدهاي مناطس مختلـف را قابـل مقايسـه مـيکنـد و
بر اين پايه استوار اسد که چنانچه دو خانوار سهم مشخصي از درآمد خود را صرف خريد مـواد
غذايي ميکنند نبايد تفاوت رفاهي شديدي با يكديگر داشته باشند و چنانچه اينطـور باشـد ايـن
موضوه را مربوط به اريب قيمتي دانسته و فكر ميکنيم که بايد براي آنرا تصحيح کنيم.
بــا بــرآورد ضــرايب متغيره ـاي مجــازي در رابطــه ( )66مــيتــوان ميــزان خطــا در
کـه در رابطـه
شاخصهاي قيمد را بر اساس ضرايب شاخص قيمد بين منطقهاي 6يـا
( )62محاسبه شد ،تصحيح کرد .بهطور دقيستر مـا بـراي حقيقـي کـردن هزينـههـا ،آنهـا را
عالوه بر شاخص قيمد منطقهاي مشاهده شده * Pjtبر  SPI t , jتقسـيم مـيکنـيم تـا خطـاي
اريب ناشي از اريب قيمد ها برطرف شود و ارقام حقيقـي شـده بـه دسـد بيايـد .سـر بـه
تحليـل توزيـع براسـاس ارقـام حقيقـي شـده کـه آنرا «قـدرت خريـد» مـينـاميم ،خـواهيم
پرداخد .همچنين با استفاده از اين ارقام حقيقي شده دوباره به شـبيهسـازي مـيپـردازيم .بـا
استفاده از مقادير تصحيح شده با اين ضرايب و استفاده از رابطه ضريب جينـي بـراي آنهـا،
«ضريب جيني قدرت خريد» محاسبه شده در نمودار ( )9نمايش داده شده اسد.
نمودار ( « - )8ضریب جینی قدرت خرید» محاسبه شده بر اساس دادههای تصحیح شده بررای اریرب
شاخص قیمتها
0.65
0.6
0.55
0.5

1391

1390

1389

1388

1387

0.45

منبع  :محاسبات پژوهش

1- Spatial Price Index
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در نمودار (« )9ضريب جيني قدرت خريد» محاسبه شده بر اساس دادههاي تصـحيح
شده براي اريب شاخص قيمدها ارائه شده اسد و همانطور که مشاهده مـيشـود کاهشـي
در دوره  6933تا  6936نسبد به دورههاي قبلي رخ نداده اسد .در نتايج مدل بـهکـار رفتـه
براي شبيهسازي با همان روش بخش نتايج شبيهسازي و اين بار با بهکار بردن هزينههايي کـه
بر شاخص قيمد منطقهاي تقسيم شدهاند (که در حقيقد ميتـوان آنهـا را بـه قـدرتهـاي
خريد تفسير کرد) در جدول ( )9به دسد آمده اسد .همچنين خطاي انتخاب نمونـه هـم بـا
روش هكمن کنترل شده اسد.
جدول ( -)8روابط برآورد شده برای دو دوره قبل و بعرد از هدفمندسرازی
با در نظر گرفتن اریب شاخص قیمت بینمنطقهای

Regional dummies
Cost

1881-88
***311..11
()81.911
***81.118
()1..11
18/18
()81/31
-11.119
()11.313
***./11.e+11
()183.111
***-.13.311
()111.3.3
-1.319
()13..13
Yes

س1811-11
***811.313
()33.831
*-8.198
()3.181
-38/8.
()33/18
8..113
()83.111
***9/111e+11
()18.111
***-118.111
().9...1
-883.191
()111...1

متغیرها

Yes

Lambda

***-8/811e+11
()111.131
***8/113e+11
-811.118
1.1.833

***3/88.e+11
()31.831
***-./89.e+11
()911.111
1.1.833

Edu
Age
age2
Gender
Household size
Working age ratio
Sanction index

Constant
Observations

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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معادله وضـعيد در جـدول ( ) 9ارائـه نشـده اسـد؛ چراکـه نتـايج آن مشـابه معادلـه
وضعيد جدول ( )6اسد .در مورد عالمد ضرايب به دسد آمده در جدول ( )9بايد گفد
که اثر تحصيالت طبس انتظار مثبد و معنيدار اسد .البته افزايش سـن طبـس انتظـار نيسـد و
افزايش سن موجب کاهش قدرت خريد خانوار ميشود ،اما افزايش درصـد افـراد فعـال در
خانواده اثر منفي در قدرت خريد خانوار دارد که در نوه خود قابـل توجـه اسـد .همچنـين
بعد خانوار طبس انتظار اثر مثبد بزرگي دارد.
در مورد تحريم بايد گفد که هرچند مقـدار پـارامتر بـرآورد شـده در مـورد متغيـر
تحريم منفي اسد ،اما اثر معنيداري از تحـريم روي قـدرت خريـد خـانوار مشـاهده نشـده
اسد .نكته قابل توجه اين اسد که هنگام بهکار بردن قدرت خريد ،عالمد اثر تحريم قابـل
انتظار شده و بزرگي آن مانند آنچه در جدول ( )6مطرح شد ،غيرقابل انتظار نيسد.
بر اساس نتايج جدول ( )9دادههاي شبيهسازي شده ايجـاد شـدند و نتـايج حـاکي از
آن اسد که سياسدهاي اثرگذار بعد از اجراي فاز اول طرح هدفمندسـازي يارانـههـا (-36
 )6932آثار مثبتي در بهبود توزيع قدرت خريد نداشته اسد« .ضـريب جينـي قـدرت خريـد
شبيهسازي شده» در مجموه افزايش يافته اسد و نابرابري ايجاد شده در سـال  6936برابـري
جزئي را که در سال  6932ايجاد شده بود نيز از بين ميبرد .بر اساس اين محاسبات «ضريب
جيني قدرت خريد شبيهسازي شده» در سـال  6932از  2/69بـه  2/62کـاهش يافتـه ،امـا در
سال  6936افزايش يك درصدي داشته اسد.
آنچه براساس مدل بهدسد آمده در ( )62و ( )62بهدسد آمد ،نشان داد که ضريب
جيني قدرت خريد شبيهسازي شده در اثر اجراي سياسدهـاي اثرگـذار بـر دوره از کـاهش

برخوردار نيسد و سياسد موفس نشده اسد توزيع قدرت خريد را در اثر اجـراي سياسـد-

هاي اثرگذار بر اين دوره  6932تا  6936بهبود ببخشد.
بررسي نتايج شبيهسازي شده در دهكها که در نمودار ( )7آمده ،نشـاندهنـده ايـن
موضوه اسد که اجراي چنين سياستي در مجموه موجب بدتر شـدن وضـع قـدرت خريـد
همه جامعه شده و دستاورد توزيع قدرت خريد مناسبي هم نداشته اسد.
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 -4جمعبندی
در اين مطالعه جنبههاي جديـدي از وضـع توزيـع درآمـدها در دوره پـ از  6933آشـكار
شده اسد .بر اساس نتايج اين مطالعه ،هرچند محاسبات اين مطالعه بر اساس دادههاي مرکز
آمار ايران و آمار بسياري از مراکز رسمي چنين نشان ميدهند که در دوره پ از  6933تـا
 6936توزيع درآمدها (هزينهها) برابرتـر شـده اسـد بـه نظـر مـيرسـد کـه تفـاوت قـدرت
خريدهايي که در اين دوره در استانها ،شهر و روستا و در طول زمان به وجود آمـده اسـد
نشاندهنده بهبود وضع توزيع قدرت خريد شبيهسازي شـده در جامعـه نباشـد .بـراي ادعـاي
چنين موضوعي در اين مطالعه ،اريب قيمدهاي بين منطقهاي بـراي اسـتانهـا و بـه تفكيـك
سالهاي مختلف برآورد و برطرف شده اسد.
چند نكته در تحليل نتايج شايان ذکر اسد که در ادامه به آن ميپـردازيم .بـر اسـاس
نتايج شبيهسازي حتي با فرض وجود برابري بيشتر پ از  ،6933مكانيزم بهبود توزيع مخـارج در
اين دوره بيشتر از طريس از دسد رفتن فرصدها بوده تا از طريـس بـه دسـد آوردن فرصـدهـاي
جديد .بنابراين همانطور که مشاهده شـد وضـع دهـكهـاي شـبيهسـازي شـده پـايين و متوسـ
جامعه بهتر نشده اسد .البته اين مطالعه تنها به بررسي توزيع هزينـههـا مـيپـردازد و ممكـن اسـد
اين سياسد تاثير ديگري در بهبود وضعيد فقرا داشته باشد که ما در اينجا بـه آن نمـيپـردازيم و
در مطالعات آينده توصيه ميشود به آن بعد نيز پرداخته شود.
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همچنين شبيهسازي با در نظر گرفتن خطاي اريب شاخص قيمـدهـا نشـان مـيدهـد
که هيچکـدام از دهـكهـاي شـبيه سـازي شـده وضـع بهتـري در اثـر اجـراي سياسـدهـا و
متغيرهاي تاثيرگذار پ

از  6933نداشتهاند .بنابراين ،با استفاده از مدل شبيهسازي خرد ايـن

مطالعه به نظر ميرسد عواملي که اين دوره را تحدتاثير قرار ميدهند احتماال آثار مثبـد از
نظر قدرت خريد نداشتهاند .عوامل متعددي در اين دوره وجود دارند و سياسـدهـا بـهطـور
مرتب تغيير کردهاند .از جمله ايـن عوامـل اجـراي فـاز اول سياسـد هدفمندسـازي و سـاير
سياسدهاي رفاهي اين دوره اسد .همچنين تحريمها در اين دوره شدت گرفتهاند که سعي
کرديم در مدل آن را کنترل کنيم .نتايج نشان ميدهنـد کـه مجموعـه ايـن عوامـل نتوانسـته
اسد با بهبود نحوه مصرف خانوارها و کارايي هزينه آنقـدر موجـب افـزايش کـارايي شـود
که بتواند آثار مثبتي براي قدرت خريد حاصل کنـد؛ البتـه احتمـاال تـا حـدي از بـدتر شـدن
اوضاه جلوگيري کرده اسد؛ چراکه بسياري از مطالعات آيندهنگـر ماننـد خيابـاني ()6932
نشان ميدهند که حذف يارانههاي انرژي به هر حـال موجـب بـدتر شـدن توزيـع درآمـدها
ميشود .بنابراين ،از اين لحاظ شايد بتوان موفقيد نسبي براي اين سياسد قائل شد.
نكته مهم ديگري که مـيتـوان بـه آن اشـاره کـرد ايـن اسـد کـه چـون در اجـراي
هدفمندسازي يارانهها قيمد سوخد و در نتيجه حمل و نقل افزايش مييابد بايـد بـه هزينـه
حمل ضروريات توجه ويژهاي کرد .احتماال دليل گسترش اريـب شـاخص قيمـدهـاي بـين
منطقهاي بعد از حذف يارانهها نيز همين موضوه اسد .در حقيقد بهداليـل افـزايش قيمـد
حاملهاي انرژي و عدم وجود زيرساخدهاي حمـل ونقلـي کـه وابسـتگي کمتـري بـه ايـن
حامــلهــا دارنــد و بــا پوشــش کــافي کــل کشــور را تحــد پوشــش قــرار دهنــد ،بعــد از
هدفمندسازي در دوره  6932-36تفاوت قيمدهاي بين منطقهاي افزايش يافتهاند.
همانطور که اشاره شد ،يك واقعيد توصيفي مويد اين موضـوه (بـا اسـتفاده مسـتقيم از
دادهها) بدتر شدن توزيع هزينه مواد غذايي در سال  6936اسد که باوجود بهتـر شـدن توزيـع در
کل هزينهها (با استفاده مستقيم از دادهها) مشاهده ميشود .بنابراين ،از آنجا که تحليلهايي کـه بـا
استفاده از حذف اريب قيمدهاي بين منطقهاي صورت گرفد يبشتر براسـاس سـهم هزينـههـاي
مواد غذايي در سبد خانوار به دسد آمد ،چنين پيشـنهاد مـيشـود کـه دولـد در مراحـل بعـدي
حذف يارانه انرژي به قيمدهاي بين منطقهاي مواد غذايي توجه ويژهاي داشته باشد.

6931  تابستان،16  شماره، سال هفدهم، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی00

همچنين در يك رويكرد بلندمدت توصيه مـيشـود بـراي جلـوگيري از اثرگـذاري
 توســعه زيرســاخدهــاي،حــذف يارانــه انــرژي بــر قيمــد بــينمنطقــهاي ســاير محصــوالت
.حملونقلي که کمتر به سوخدهاي فسيلي وابسته هستند در دستور کار قرار گيرد
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