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  چکیده

 یخانوارها را به نسبت اوزان کاالها در سبد مصـرف  یزندگ   ینهکاالها و خدمات، هز یمتق یشاافز

 یکـه در سـبد مصـرف    يکاالهـاي ضـرور   یـه . بسـته بـه آنکـه تـورم از ناح    دهد یم ییرهر خانوار تغ
کـه سـهم    يکمتـر ضـرور   يکاالهـا  یادارد، اتفاق افتاده باشد  یشتريدرآمد سهم ب کم يخانوارها

بـا درآمـد    یادرآمد  خانوار کم یانبه ز یببه ترت یعدر سبد خانوار با درآمد باال دارند، توز يریشتب
) CPI( کننـده  مصـرف  یمـت طور معمـول از شـاخص ق   اثرات تورم به یل. در تعدکند یم ییرباال تغ

 متوسـط  درآمد باخانوار  یمصرف يرا براساس الگو ها یمتق ییراتشاخص تغ ین. اشود یاستفاده م
 یمصـرف  يالگـو  يمختلـف دارا  يدرآمـد  يهـا  آنکـه خانوارهـا در دهـک    حال  گیرد؛ می نظر در

درآمـد   یـع بـر توز  ها یمتق ینسب ییراتتغ یرمقاله حاضر تاث یی،نارسا ینرفع ا يهستند. برا یمتفاوت
در  ي) که با استفاده از اوزان کاالهاHSPIخانوار ( یژهو یمترا براساس شاخص ق یقی) حقینه(هز

 بـراي . اسـت  مـدنظر قـرار داده   1386-1394دوره  يبـرا  شـود  یهر خانوار محاسبه مـ  یصرفم بدس
در  دهـد  مـی نشـان   یجشـده اسـت. نتـا    به روش آگوانگ استفاده  ینیج یباز ضر يسنجش نابرابر

بـوده اسـت،    بیشـتر  هـا  گـروه  یرنسبت بـه سـا   ها یگروه خوراک یمتق یشکه شدت افزا هایی دوره
) و شـاخص  HSPIخـانوار (  یژهبراساس شاخص و یبخانوارها به ترت ییقه حقینهز ینیج یبضر

بـاالتر در   ینسـب  یمـت است. ق یاسم ینههز ینیج یبتر از ضر )، بزرگCPIکننده ( مصرف یمتق
درآمد،  کم يخانوارها یگروه از کاالها در سبد مصرف ینبا توجه به وزن باالتر ا ها یگروه خوراک

  .داده است ییرغت قیر،گروه ف یانرا به ز یعتوز
   

  . JEL  :D63,D12, E31بندي  طبقه
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 مقدمه -1
دهد  اول ميرا تحد تاثیر قرار يفقر و نابرابر يها شاخ جهد دو از  یمتي ق ییراتتغ

شود و دوم از طريس دي نامیده ميکه اثر درآم خانوارها یقيدرآمد حقاز ناحیه تغییرات 
يعي موسوم اسد. تغییرات نسبي قیمـد بسـته بـه    اثر توز ي که بههاي نسب قیمد در ییرتغ
ها از ناحیه کاالهـاي ضـروري باشـد يـا از ناحیـه کاالهـاي کمتـر         که افزايش قیمد اين

 درآمـد  هاي پردرآمـد و کـم   ضروري يا لوکس، توزيع درآمد را به ترتیب به نفع گروه
هـاي فقـر و    هاي قیمتي و درآمـدي شـاخ   دهد. اين تغییرات از طريس کششتغییر مي

 .7گیري اسدنابرابري قابل اندازه
نسـبي   طـور  بـه  ي بـا درآمـد بـاالتر   هـا  همعموال در شـراي  تـورمي، درآمـد اسـمي گـرو     

ي هـا  هبنابراين، تعديالت درآمد حقیقي اين گـروه در مقايسـه بـا گـرو     يابد.بیشترافزايش مي
-ي کـم هـا  هکه در خالل رشد درآمدها، اشتغال  بـراي گـرو   درآمد کمتر اسد، مگر آن کم

 رشد ناشي از رونس بخش ساختمان(. باشد )مثالدرآمد بیشتر فراهم شده 
، اگر تورم از ناحیه افـزايش قیمـد کاالهـاي ضـروري باشـد، کـاهش       ها هاز سمد هزين
ايـن کاالهـا در سـبد مصـرفي ايـن گـروه،       درآمد به دلیل وزن باالتر  کم قدرت خريد گروه

هاي مرسوم هزينه زندگي از اوزان سبد مصـرفي   بیشتر اسد. از آنجا که در محاسبه شاخ 
هـا در هزينـه حقیقـي     شـود، تغییـرات نسـبي قیمـد    خانوارهاي با درآمد متوس  استفاده مـي 

یـري  گ زهانـدا  يبـرا  2کننـده  یمـد مصـرف  شـاخ  ق  استفاده از از اين رو شود.منعكس نمي
ي خانوارهـا در  مصـرف ، چراکـه رفتار بدون اشكال نخواهد بـود و توزيع درآمد رفاه  تغییرات
توانـد   مـي یمتـي  ق هکننـد  تعـديل ین اسـتفاده از چنـ   و متفاوت اسد ي درآمدي کامالها هگرو
 . کننده باشد گمراه

ــن کاســتي  ــع اي ــراي رف ــورم  ب ــوزيعي  ناشــي از ت ــرات ت ــه تغیی ــن مقال  دردوره) هــا در اي
( يعنـي بـا اسـتفاده از    نـه متوسـ  خـانوار   ( براساس رفتار مصرفي هر خانوار )و 7937-7935 

 شود.ميبررسي  9(HSPIشاخ  قیمد ويژه خانوار )

                                                                                                                   
 (7933پروين ) -7

2- Consumer Price Index (CPI) 

3- Household specific Price Indexes (HSPI) 
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در بخش دوم به مطالعات تجربی در این  که به این شرح استدر ادامه سازماندهی مقاله 

پـردازد  ي آماري این مطالعه میها هیپاو  شناسی بخش سوم به روش .زمینه اشاره خواهد شد

   ه تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص خواهد داشت.ب چهارمو بخش 

  

  یمطالعات تجرب -2

تـوان از چهـار منظـر     مطالعات صورت گرفته در مورد رابطـه تـورم و توزیـع درآمـد را مـی     

  :کردبندي  طبقه

ماننـد مطالعـه   ؛ دسته اول مطالعاتی که مبین رابطه مثبـت بـین تـورم و توزیـع درآمـد هسـتند      

 بخــش ) و نیلــی و فــرح2012( 3)، تاالســینوس و همکــاران1998( 2)، بولیــف1969( 1شــولتز

  ایران.) در 1377(

 4مطالعـه بلینـدر و ایسـاکی    ؛انـد  افتـه ی کننده توزیـع درآمـد   دسته دوم مطالعاتی که تورم را متعادل

  .هستند) از این دسته 1384(زاده  ی و جورجاقبال) 2003( 5)، ابونوري1978(

 6ماننـد مطالعـه کـول و تـاو     ؛انـد  داري بین این دو متغیـر نیافتـه   دسته سوم مطالعاتی که رابطه معنی

 .)1386درستکار () و کفایی و 1996(

اند. این مجموعه نشان دادند کـه   پایه نظریه کوزنتز شکل گرفته دسته چهارم مطالعاتی که بر

کـه   طـوري  بـه  برقـرار اسـت   شـکل (فـرم درجـه دو)    U بین تورم و توزیع درآمد یک رابطه

ي بـاالتر  هـا  افزایش تورم تا یک سطح مشخصی منجر به کاهش نابرابري شـده، ولـی تـورم   

)، 2004( 8آمورنتــام )،2001( 7دهـد. مطالعــه گـالی و وانــدر هـوون    نـابرابري را افـزایش مــی  

اسـت    انـد. تجـارب ایـران هـم نشـان داده      ) از ایـن دسـته  1395گلخنـدان ( ) و 2014( 9مونین

                                                                                                              
1- Schultz  
2- Bulif  
3.Thalassion and et. al  
4- Blinder and Esaki  
5- Abunoori  
6-Cole and Towe  
7- Galli, R and R. Vander Hoeven  
8-Amornthum  
9- Monnin  
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( وضـعید توزيـع درآمـد را بـدتر     2درصـد  71در مـواردي  )7درصـد  76ي بـاالتر از  هـا  تورم
 . ي پايین به نفع فقرا بوده اسدها تورمکه  کند درحالي مي

هاي نابرابري را تحد  فقرو هم شاخ هاي  تغییرات قیمتي از جنبه درآمدي هم شاخ 
درآمد در بخش مشمول افزايش قیمد، اشـتغال   گروه کم که آنبسته به  و دهند تاثیر قرار مي

داشته باشد يا گروه پردرآمد، اثر درآمدي متفاوتي بر توزيع درآمد شـكل خواهـد داشـد.    
مثـل بخـش سـاختمان و    )هـايي کـه از نیـروي کـار غیرمـاهر       مثال رشد نسبي باالتر در بخش

 بر کاهش فقر تاثیرگذارترند. کنند استفاده ميکشاورزي( 
)ماننـد مخـارج مسـكن     یرات قیمد کاالهايي که سهم بااليي در هزينه خانوار دارنـد تغی

تنهـايي هـم قـادر اسـد      شوند( به درصد از هزينه خانوار را شامل مي 92 تا 26که گاهي بین 
تعدادي از مطالعات بررسي تـاثیر تغییـرات قیمـد ايـن      ،رو توزيع درآمد را تغییر دهد. ازاين

 اند. پرداختهکاالها بر نابرابري 
هم در بلندمـدت و هـم در    دادنشان  7957-7937تاثیر افزايش قیمد مسكن طي دوره  
. هرچنـد کـه افـزايش قیمـد     9مدت افزايش قیمد مسكن تاثیر منفي بر نـابرابري دارد  کوتاه

حـال ازآنجاکـه رونـس     برد بـااين  درآمد باال مي مسكن، هزينه تامین مسكن را براي گروه کم
اثر درآمدي  ،کند، بنابراين اشتغال بیشتري براي کارگران غیرماهر فراهم مي بخش ساختمان

بـرعكس در گـروه    اي آن اسـد.  افزايش قیمد مسكن براي گروه فقیـر فراتـر از اثـر هزينـه    
درآمد بیشتر اسد. افزايش قیمد اين  اي افزايش قیمد براي گروه کم ها، اثر هزينه خوراکي

 .7کند در توزيع  بدتر مي کاالها، موقعید گروه فقیر را
ینسـون هـم نشـان    اتك يرفـاه اجتمـاع  هاي نابرابري ديگري مثل شاخ   استفاده شاخ 

داشـته، نـابرابري بیشـتر     هايي که تورم بـااليي وجـود    اي سال دهد براساس ايستاي مقايسه مي
ر درآمـد را بیشـت   ي کـم هـا  ه،گروهـا  قیمـد افزايش  دارند که مطالعات تاکید ني. ابوده اسد

 .6دهد تحد تاثیر قرار مي

                                                                                                                   
 (7932شاکري و همكاران ) -7

 (7933مهدي باقي ) -2

 (7936مهرآرا و همكاران ) -9

 (7937خسروي نژاد و همكاران ) -7

 (7937محمدي و همكاران) -6
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ها و تاثیر آن بر تـورم، اثـر متفـاوتي بـر      هاي حمايتي بسته به نحوه تامین مالي آن سیاسد
هـاي دولـد از طريـس افـزايش ظرفیـد       هزينه ،طور کلي گذارند. به توزيع درآمد برجاي مي
فـزايش  کـه معمـوال ا   تواند به کاهش نابرابري کمك کنـد. ازآنجـايي   درآمدي خانوارها مي

هاي دولد در ايران ناشي از ناکارآمدي کارکرد اقتصادي دولد اسـد، معمـوال ايـن     هزينه
که با افـزايش مخـارج دولـد نـابرابري و شـكاف درآمـدي        طوري شود به نتیجه حاصل نمي
 .1يابد افزايش مي

انـد، مثـل روش تصـحیح     عد زماني تاثیرگذاري تورم بر توزيع را مدنظر داشـته الگوهايي که ب
مدت و بلندمدت مستقیم بین تورم و ضـريب جینـي را    ، رابطه کوتاه7962-7936خطا براي دوره 

   .1شود ياماموتو تايید نميتودا و اند، اما اين رابطه با روش  در ايران  تايید کرده
 ،کـرد توان يك رابطه قطعي بین تورم و توزيـع درآمـد را مشـخ      در ساير کشورها نیز نمي

آمـده اسـد.    دسـد  ويژه اقتصاد سیاسي آن نتايج متفـاوتي بـه   تصاد هر کشوري بهبسته به اق چراکه
توزيـع درآمـد را    7339-2272هاي نسبي کاالي اساسي در هند در دوره  تغییر قیمد ،طور مثال به

   .9به نفع گروه فقیر تغییرداد
هـم   کینافاسو که خريدارخال  بـرنج هسـتند  بورافزايش قیمد جهاني برنج در مناطس شهري 

ــاه  ــدت و هــم کوت ــزايش داد. درحــالي  در بلندم ــر را اف ــدت فق ــي   م ــوب غرب ــاطس جن کــه در من
کینافاسوکه خانوارها فروشنده خال  بـرنج هسـتند، تـاثیر کمتـري داشـد. ايـن مطالعـه روي        بور

 .1صورت گرفته اسد 2229خانوار در سال  3622مخارج 
رات درآمد اسمي تحـد تـاثیر انتشـار    تجربه تعديل قیمد انرژي در مالزي، تايید کرد که تغیی

درآمـد را کمتـر تحـد     هاي کـم  ه تورم بردستمزدها و شاخ  هزينه زندگي، درآمد حقیقي گرو
 6سیاسد قرار داده اسـد. ايـن مطالعـه بـا اسـتفاده بسـ  مـاتريس حسـابداري اجتمـاعي         اين  تاثیر
   .5گرفته اسد انجام

                                                                                                                   
 (7939 ) و محمدزاده یجانيکم -7

 (7937شاکري و همكاران )-2
3- Almas and Kjelsrud  

4- Badolo and Traoré  

5- Social Accounting Matrix (SAM) 

6- Saari, Dietzenbacherand Los  
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اي بـر کشـورهاي    تـاثیر گسـترده   2221-2223 المللي مواد غذايي در دوره افزايش قیمد بین
جمله موزامبیك به عنوان يك واردکننده موادغذايي داشد. مطالعـه آثـار ايـن پديـده بـر       فقیر از

قیمـد کـه نسـبد بـه تفـاوت هزينـه        کننـده  توزيع درآمد در موزامبیك با استفاده از يك تعـديل 
هـاي   ا در سبد مصرفي گـروه خانوارها حساس باشد و اهمید وزن اقالم ضروري و غیرضروري ر

اي در  کننـده  المللـي غـذا آثـار بسـیار نـابرابر      مختلف در نظر بگیريد، نشان داد، افزايش قیمد بین
( بـراي بررسـي نـابرابري    2222اين مطالعـه از ضـريب جینـي آگوانـ  )      موزامبیك داشته اسد
   .7استفاده کرده اسد

اي  ز جهش قیمد جهاني غـذا تاثیرگسـترده  عنوان يك واردکننده مواد غذايي ا کشور نپال به 
درصـدي در   92تـا   72بر توزيع درآمد را تجربه کرد. برخي مطالعات نشان دادنـد يـك افـزايش   

معنـا اسـد کـه يـك     آن دهـد. ايـن بـه     درصد افزايش مي 72تا  7قیمد مواد غذايي، فقر را  بین 
شـور رابـه زيـرخ  فقـر     میلیـون نفـر از جمعیـد ک    درصدي قیمد مواد غذايي، يك  72افزايش 
 .2دهد انتقال مي

دهـد،   براي کشورهايي که تولیدات کشاورزي محور اصلي رشد اقتصادي آن را تشكیل مـي 
توانـد بـر کـاهش فقـر اثـر       ي دارد، درنتیجه مـي تر بزرگ افزايش قیمد مواد غذايي اثر درآمدي

کننـده خـال      عرضـه  که خانوارهاي زيادي بخش کشـاورزي   ناداشته باشد، مانند اقتصاد پاکست
 .9شـوند  مند مـي  از افزايش قیمد کاالهاي خوراکي بهره ،بنابراين .محصوالت مواد غذايي هستند
خريدار خال  مواد غذايي هستند، افـزايش قیمـد جهـاني    بیشتر برعكس در ويتنام که خانوارها 
ي در شـهر ي از خانوارها درصد 32از جامعه روستايي و  درصد 67مواد غذايي، موجب شد رفاه 
 .7وضعید بدتري قرار بگیرد
شاخصي براي تعیین جهد اثـرات تغییـرات قیمتـي بـر خانوارهـاي       3(2223سان و کاکواني )

در مطالعات زيادي مورداستفاده قرارگرفد. کاربرد ايـن شـاخ     که معرفي کردند 5(PIPر )یفق
خــورا   در اقتصــاد ايــران حكايــد از آن دارد کــه کشــش قیمتــي گــروه مســكن، ســوخد و 
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اسـد. ايـن نتـايج بـه ايـن معنـي اسـد کـه          تـر  بـزرگ  PIPمراتب از کشش درآمدي شاخ   به
 .7دهد درآمد تغییر مي هاي کم اين کاالها، توزيع درآمد را به زيان گروه  افزايش نسبي قیمد

هـاي فقیـر    طور کلي اثر درآمدي افزايش قیمد کاالهاي ضروري در صورتي به نفع گـروه  به
ه فقرا در تولید اين  کاالهـا سـهم بـاالتري داشـته و از افـزايش قیمـد آن در قالـب        خواهد بود ک

ي تغییرات قیمـد غلبـه   عيبراثر توزدرآمد، بهره بیشتري کسب کنند. در چنین حالتي اثر درآمدي 
 پیدا خواهد کرد. اين امر به خريدار يا فروشنده خال  بودن خانوار ارتباط دارد.

شده در زمینه رابطه تورم و توزيـع درآمـد، رابطـه مشخصـي      در مجموعه مطالعات مرور
دلیل آن شراي  متفاوت اقتصادي و سیاسي کشورها، سـطوح مختلـف    که شود مالحظه نمي

هـاي   ي زماني درنظر گرفتـه شـده و شـاخ    ها هتوسعه يافتگي، ساختار اقتصادي، طول دور
 اند. متفاوتي اسد که براي سنجش اين رابطه انتخاب شده

  

 شناسی روش -3
تـر کـاربرد    هاي نابرابري، ضريب جیني به دلیل صراحد و در  ساده در طیف گسترده شاخ 

شـود. يكـي از    گرفتـه مـي   بـه کـار  هـاي گونـاگوني    صـورت  بیشتري يافته اسد. اين شـاخ  بـه  
ايـن روش   .شـده اسـد   ( معرفـي 2222) 2هاي محاسبه آن روشي اسد که توس  آگوان  روش

ــريب    ــبه ض ــراي محاس ــه ب ــي از رابط  جین 
 

   
y
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i، بیانگر میانگین درآمـد )هزينـه(  y درآمد )هزينه(، y در اين رابطه. کند استفاده مي i   و
i شــوند(،  بنــدي مــي کــه بــه ترتیــب کمتــرين بــه بیشــترين درآمــد رتبــهارهــا )رتبــه خانوn  تعــداد
 شود. ارهاي نمونه تعريف ميخانو

ŷ   از معادلـه رگرسـیوني
i y iy i      قابـل بـرآورد

 سنجد. )هزينه( مي ام را در توزيع درآمدi تاثیر تغییرات درآمد )هزينه( خانوار با رتبه yاسد، 
گـويي صـاحبان درآمـد و     نجش نابرابري به دلیل کـم ي درآمد براي سها هاستفاده از داد
ي درآمد خالي از اشكال نیسد. ها هکارگیري داد گويي بین خانوارها به تفاوت در درجه کم

شـود. هرچنـد    جاي درآمد استفاده مـي  ي هزينه بهها هبه همین دلیل در بررسي نابرابري ازداد
اي در مقايسـه   ي هزينهها هار در گروجمله ناپايداري خانو ه هم مشكالت ديگري ازمسال اين

                                                                                                                   
 (7933پروين ) -7

2- Ogwang  
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ي هـا  هاي که ممكن اسد از ناحیه هزينـ  ي درآمدي را در پي دارد. نوسانات هزينهها هبا گرو
حـال بـا توجـه     تصادفي ايجاد شده باشد، قادر اسد رتبه خانوار را در توزيع تغییر دهد با اين

اسـتفاده از هزينـه خـانوار بـراي     شـود، فقـ  امكـان     يي که در اقتصاد ايران تهیه ميها هبه داد
 سنجش نابرابري توزيع وجود دارد.

 تـر  بزرگ سد و خانوارهاي با اندازهاعد خانوار ب از آنجايي که هزينه خانوار تحد تاثیر
عنوان شاخصـي از درآمـد اسـمي در     گیرند از هزينه سرانه فرد به در طبقات باالتري قرار مي

 شده اسد.  تحلیل استفاده
کننده کـه براسـاس    طور معمول از شاخ  هزينه مصرف ي حقیقي بهها هن هزينبراي تعیی
آنكه در شراي  يـك    شود، حال محاسبه مي «متوس  سبد مصرفي خانوار با درآمد »ترکیب 

 تواند کامال متفاوت باشد. درآمد مي توزيع نابرابر، ترکیب سبد مصرفي خانوارهاي کم
خـانوار در  ها بهتر اسد اوزان سبد مصـرفي هـر   سنجش اثر تغییرات نسبي قیمد کاال در

. شاخصـي کـه براسـاس اوزان کاالهـا در سـبد مصـرفي هـر        طبقات درآمدي اسـتفاده شـود  
ترتیـب   ايـن  اسد. به 7(HSPIخانوار )شود، موسوم به شاخ  قیمد ويژه  مي خانوار استفاده

، کنـد  مـي ه شاخصي که اوزان سبد مصرفي هر خانوار را در محاسبه شـاخ  قیمـد اسـتفاد   
را بـراي هـر گـروه از خانوارهـا بسـنجد. ايـن شـاخ  را         هـا  قیمدقادر اسد تغییرات نسبي 

 صورت زير تعريف کرد: توان به مي
jk از:اسـد   عبـارت  jخـانوار  در سبد مصرفي  امkوزن کاالي  jk jk

k K

w x / x


    کـه

مجموعــه کاالهــاي ســبد مصــرفي خانوارهــا،  Kدر آن 
jkx ــه خــانوار ام روي گــروه jهزين

و kکااليي 
jkw اي کاالي  وزن هزينهk ام در سبد خانوارjترتیـب   اين  به شود. ام تعريف مي 

صــــــورت  بــــــه تــــــوان ام را مــــــي jشــــــاخ  هزينــــــه زنــــــدگي خــــــانوار    

jk k

i jk k

k K k Kjkk K

x p
h w p

x 

  


 

 .تعريف کرد
کاالهـاي سـبد مصـرفي خـانوار، کاالهـاي       يیمـد اجـزا  با توجه به در دسترس نبـودن ق 

بندي و از شاخ  قیمد سـیزده گـروه کـااليي اسـتفاده      گروه تقسیم 79مصرفي خانوار در 
ضـرب   ( از مجمـو  حاصـل  HSPI) . به اين ترتیب شـاخ  قیمـد ويـژه خـانوار    شده اسد 

                                                                                                                   
1- Household-specific Price Indexes (HSPI) 
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ر خانوار شاخ  قیمد گروه کاالي مورد نظر در سهم مخارج آن گروه در سبد مصرفي  ه
گروه کاال در سبد مصرفي خـانوار   79شود. اين شاخ  برآمده از میانگین وزني  حاصل مي
)شـهر، روسـتا(    dدر منطقـه    jاسـد کـه بـراي خـانوار      ihتفسیري از معادله  HSPIاسد. 

ــه ditصــورت  ب
djt dljt

i ( ,..., ) di

p
HPI w ( )

p

 
1 13 0

ــب  djt کــه در آن شــود نوشــته مــي  ــه ترتی ب

dip. اسـد سـال   و) شهري، روستايي(، خانوار  دهنده مناطس نشان بـه ترتیـب بیـانگر     ditpو 0
 ام در سال پايه و سال موردنظر اسد.dمنطقه، ام iشاخ  قیمد گروه کااليي 

 

 ها توصیف آماری داده-1-3
عنوان شاخصـي از   ي هزينه ناخال  خانوارهاي شهري و روستايي بهها هز داددر اين مطالعه ا

 ينـه هز يهـا  هدادشده اسد. حجم نمونه  استفاده  7935-7937 زماني درآمد خانوار در دوره
بنـدي اقـالم مصـرفي     هزار نمونه اسد. طبقـه  73تا  76هاي مورد مطالعه بین  در سالناخال  
7) درحسب کبندي مصرف فردي ب ساس طبقهبرا

(COICOP اسد. 
ــرو ــا هگ ــداز ه ــااليي عبارتن ــوراکي -7: ي ک ــا خ ــامیدني ه ــا و آش ــات -2 ،ه  -9 ،دخانی
 ،خـانگي  مبلمـان و لـوازم   -6 ،هـا  مسكن،آب، برق، گاز و ساير سوخد -7 ،وکفش پوشا 
 ،آمـوزش  -72 ،تفـريح و فرهنـ    -3 ،ارتباطـات  -3 ،ونقل  حمل -1 ،بهداشد و درمان -5
 سسـات وهزينه مصـرف فـردي م   -79 و کاالها و خدمات متفرقه -72 ،رانهتل و رستو -77

 .غیرانتفاعي در خدمد خانوار
حاصـل  ناخـال  هـر خـانوار بـر بعـد خـانوار        ينـه هزاز تقسـیم   :ناخـال   يسرانه اسـم ينه هز
 شود. مي
گـروه    هـر ناخال   ينه سرانههز از تقسیم CPIبر  يناخال  مبتن یقيسرانه حقينه هز
ي گروه سیزدهم شاخ  قیمـد   . براشود کااليي حاصل ميگروه  مد آنقیشاخ   بر

بـراي تعـديل ايـن گـروه کاالهـا       خـدمات   شاخ  قیمـد گـروه   ازدر دسترس نبود و 
 شود. استفاده مي
 ينـه هزیم تقسـ  از (HSPIشـاخ  قیمـد ويـژه خـانوار)     بـر  يمبتن یقيحقينه ناخال  هز
 آيد. دسد مي هن خانوار بآ HSPIشاخ   برناخال  هر خانوار  يسرانه اسم

                                                                                                                   
1- Classification of Individual Consumption According to Purpose 
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 های تجربی یافته-4
 روند نابرابری در مناطق شهری -1-4

بــا شــیب تنــدتري  7932تــا  7932هــا در منــاطس شــهري از ســال  رونــد افــزايش شــاخ  قیمــد
حـال افـزايش شـاخ      شیب اين رونـد کنـدتر شـده اسـد، درعـین      7939يافته و از سال  افزايش

 کننده فراتر رفته اسد. خ  قیمد مصرفها و... از شا قیمد گروه خوراکي
 

 ها در مناطق شهري کننده کل و گروه خوراکي (: روند شاخص قيمت مصرف1نمودار )

 
 : مر کز آمارخذ ام

 
و بـا اسـتفاده از    7935-7937هاي بودجـه شـهري و روسـتايي در دوره     با استفاده از داده

و  (CPIکننـده )  مـد مصـرف  ي حقیقـي مبتنـي بـر شـاخ  قی    هـا  هي اسـمي و هزينـ  ها ههزين
برآمـده از سـبد مصـرفي     (کهHSPIخانوار )شاخ  قیمد ويژه بر  يمبتن یقيي حقها ههزين

عنـوان معیـار نـابرابري بـراي      كارگیري ضريب جیني بـه روش آگوانـ  بـه   بهر خانوار و با 
، (7)جـدول   اسد. نتايج بـه ايـن شـرح اسـد کـه     گرديده محاسبه مناطس شهري و روستايي 

و HSPI و CPI حاسبه ضريب جیني هزينه تعديل شده خانوار براساس دو شـاخ   نتايج م
تبـديل بـه رونـد     7933کند. روند افزايشي ضـريب جینـي از سـال     هزينه اسمي را مقايسه مي

زيادي ناشي از اهمید سـهم پرداخـد نقـدي دردرآمـد طبقـات        که تا حدود شدهکاهشي 
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ات با درآمد باال تحد تـاثیر رکـود اقتصـادي    حال کاهش درآمد طبق پايیني توزيع و درعین
)هزينـه( اسـمي    روند ضـريب جینـي درآمـد    7937گیري تورم در سال  . قبل از شتاب7اسد

)هزينه( حقیقي قرار دارد. بعد از شـدت گـرفتن تـورم، رونـد ضـريب       باالتر از روند درآمد
م بـه شـراي    که پديده رکـودي هـ   7939و  7932جیني تغییر جهد داده اسد. طي دو سال 
 اضافه شد، شیب روند نابرابري شدت گرفد.

)هزينـه(   ضـريب جینـي درآمـد    7937قبل اجراي سیاسد پرداخد نقدي و حتـي تـا سـال    تا 
بسیار نزديك بـه هـم قـرار دارنـد. بـا افـزايش        CPIو  HSPIدو شاخ   يافته براساس هر تعديل
االي ايـن گـروه کـااليي در سـبد     و بـا توجـه بـه سـهم بـ     7937 تر قیمد مواد غذايي از سال سريع

يافته براساس شـاخ  قیمـد ويـژه     هزينه( تعديل)درآمدتر، ضريب جیني درآمد  خانوارهاي کم
 برحسـب شـده   بـاالتر از ضـريب جینـي مقـادير اسـمي و ضـريب جینـي تعـديل         (HSPI)خانوار 

زينـه  توزيـع رفـاه )ه   ،گـر يد  عبـارت  بـه قرارگرفته اسـد.   ((CPI شاخ  قیمد کاالهاي مصرفي
 اسد. کرده رییتغي پايیني ها دهكحقیقي( به زيان خانوارهاي 

 
 (: ضريب جيني هزينه سرانه اسمي و حقيقي در مناطق شهري1)جدول 

 ضريب جيني / سال        
ضريب جيني حقيقي 
برحسبببب شببباخص 

خبانوار  قيمتي ويبژه  
(HSPI) 

        

ضريب جيني حقيقي 
برحسبببب شببباخص 

کننبده   قيمتي مصبرف 
(CPI) 

        

 ضريب جيني اسمي        

 : محاسبات پژوهشماخذ
 


                                                                                                                   
افد درآمد طبقات پايین توزيع باشد.  انتظار اين اسد در شراي  رکودي افد درآمد طبقات با درآمد باال بیشتر از -7

 شیب روند نابرابري بیشتر اسد. 7937-7932در فاصله  رو، ازاين
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 سمي و حقيقي مناطق شهري(: ضريب جيني ا2نمودار )

 
 : محاسبات پژوهشماخذ

 

 تغییرات توزیعی در مناطق روستایی -2-4
ي تحوالت قیمتـي پـس از اجـراي هدفمنـدي، پیشـي گـرفتن شـاخ  قیمـد         ها يژگيويكي از 
ه سـهم بـاالتر   مسال کننده در مناطس روستايي نسبد به مناطس شهري اسد. دلیل عمده اين  مصرف

عـد خـانوار و   بودن ب تر بزرگ و سوخد در سبد خانوارهاي روستايي اسد. ها دو گروه خوراکي
 .اسده مسال ديگر داليل اين ناکاراتر بودن سیستم گرمايشي در اين مناطس از

از شـاخ  قیمـد    7932هـا از سـال    ، روند شاخ  قیمد گروه خوراکياييدر مناطس روست
ي  گیري در رونـد ضـريب جینـي هزينـه     مکل با شیب مشابهي فراتر رفته که منجر به تغییرات چش

 اسد. شدهاسمي و حقیقي  ارزشخانوارها به 
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 شهري -کننده در مناطق روستايي (: شاخص قيمت مصرف3نمودار )


 : مرکز آمارخذام

 
 ها در مناطق روستايي کننده کل و گروه خوراکي (: روند شاخص قيمت مصرف4نمودار )
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(بـا اسـتفاده از هـر دو شـاخص      قبل از اجراي سیاست پرداخت نقدي، ضریب جینی حقیقـی 

نـابرابري توزیـع    ،گـر ید  عبـارت  بهتر است.  ینیکننده تورم) از ضرایب جینی هزینه اسمی پا تعدیل

شـاخص  هزینه حقیقی کمتر از نابرابري هزینه اسمی است و روند ضریب جینی حقیقی مبتنـی بـر   

بعـد از   .تقریبا یکسـان اسـت   (CPI)کننده  مصرفیمت شاخص ق و (HSPI)خانوار  یژهو یمتق

حال منحنـی   عینگرفته و در به خوداجراي سیاست پرداخت نقدي، روند نابرابري شیب صعودي 

). )5(نمـودار  ( ضریب جینی هزینه حقیقی فراتر از منحنی ضریب جینـی هزینـه اسـمی قـرار دارد    

 تـر  بـزرگ  ، شکاف نـابرابري شود میتعدیل  (HSPI)با شاخص قیمت ویژه خانوار ها هزینهوقتی 

  .ستا  (CPI)کننده شده توسط شاخص قیمت مصرف از هزینه تعدیل

) رونـد  درصـد  46هـا   درصد (و براي گـروه خـوراکی   36تورم تا  يریگ اوجبا  1392در سال 

ند شـدن تـورم بعـد    . با کیابد ادامه می 1393صعودي در تغییرات نابرابري با شتاب بیشتري تا سال 

  از شتاب نابرابري هم کاسته شده است. 1393از سال 

) 1387و  1368نسـبت بـه دوره   ( تـاکنون  1392عامل دیگري که در کـاهش نـابرابري سـال    

. تحت شرایط رکودي افت درآمد طبقات درآمـدي  است، پدیده رکودي در اقتصاد نقش داشته

کاهش ضـریب جینـی طـی     ،رو نسبی بیشتر از افت درآمد در طبقات فقیر است، ازاینطور  به باال

تواند به معنی بهبود توزیـع یـا فقـر کمتـر تلقـی شـود. بـاالتر قـرار گـرفتن           دوره موردبررسی نمی
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خـود   (HSPI)خـانوار  شده با شاخص قیمت ویـژه   هزینه) تعدیلدرآمد (ایب جینی برحسب ضر

  .استدرآمد  ي کمها همبین تغییر توزیع رفاه به زیان گرو

  

  1386-1394: ضریب جینی هزینه سرانه اسمی و حقیقی مناطق روستایی طی دوره )2(جدول 

ضریب جینیسال         

با استفاده از هزینـه حقیقـی   

برحســب شــاخص قیمــت 

  (HSPI) نوارخاویژه 

        

با استفاده از هزینـه حقیقـی   

ــی  برحســب شــاخص قیمت

(CPI)کننده  مصرف

        

هزینه اسمی         

  خذ: محاسبات تحقیقام

  

  

  

  

  ): روند ضریب جینی اسمی و حقیقی در مناطق روستایی5نمودار (

  
تحقیق محاسبات خذ:ام
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  گیري نتیجه -5

 ییـرات در مقابـل تغ  ی با توجه به الگوي مصرفی خودرفتارهاي متفاوتخانوارها  که ازآنجایی

 درآمـدي  هـاي مختلـف   بر گـروه  یاثرات متفاوت  یمتق ییرات نسبیتغدهند،  یم یمتی نشانق

) CPIکننده ( قیمتی مصرف  ها با استفاده از شاخص . این اثرات با تعدیل هزینهخواهد داشت

ین بمشاهده نیست. براي ت  که با استفاده از الگوي مصرفی خانوار با درآمد متوسط است، قابل

هایی استفاده شود که اوزان کاالها را  توزیعی تغییرات قیمتی الزم است از شاخص ترآثار دقیق

خـانوار  هاي درآمدي در نظر بگیرد. شاخص قیمت ویژه  در سبد مصرفی خانوارها در گروه

)HSPIشود از جملـه   ) که با استفاده از اوزان کاالها در سبد مصرفی هر خانوار محاسبه می

تـري از توزیـع رفـاه در جامعـه را در اختیـار       اخص تصویر دقیـق ها است. این ش این شاخص

هاي حمایتی کارآیی  ها در تدوین سیاست دهند. استفاده از این شاخص گذار قرار می سیاست

تري مثل تقسیمات استانی، وسعت مناطق،  هاي جزئی که تفکیک ویژه هنگامی بیشتري دارند به

  . خصوصیات اجتماعی خانوار و... مدنظر باشد

بهبـود وضـعیت گـروه فقیـر      بـا وجـود  کارگیري این شاخص در این مطالعه نشـان داد   هب

تحت تاثیر سیاست پرداخت نقدي، تحت تاثیر تورم ناشی از نحوه تامین مالی ایـن سیاسـت    

افزایش یافته و با تشدید تورم از ناحیه قیمت  1391ي حقیقی از سال ها هنابرابري توزیع هزین

بدتر  پایینیهاي  تر مثل خوراك و بهداشت و درمان موقعیت دهک گروه کاالهاي ضروري

   است.شده 
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