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***

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1397/08/27 :

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اوزان ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﺒﺪ ﻣﺼـﺮﻓﯽ
ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ آﻧﮑـﻪ ﺗـﻮرم از ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﺿـﺮوري ﮐـﻪ در ﺳـﺒﺪ ﻣﺼـﺮﻓﯽ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﮐﻤﺘـﺮ ﺿـﺮوري ﮐـﻪ ﺳـﻬﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻢدرآﻣﺪ ﯾﺎ ﺑـﺎ درآﻣـﺪ
ﺑﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮات ﺗﻮرم ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤـﻮل از ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪه )(CPI
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺣﺎل آﻧﮑـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ در دﻫـﮏﻫـﺎي درآﻣـﺪي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داراي اﻟﮕـﻮي ﻣﺼـﺮﻓﯽ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑـﺮ ﺗﻮزﯾـﻊ درآﻣـﺪ
)ﻫﺰﯾﻨﻪ( ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮار ) (HSPIﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اوزان ﮐﺎﻻﻫﺎي در
ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﺮاي دوره  1386- 1394ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ .ﺑـﺮاي
ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي از ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﻪ روش آﮔﻮاﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ در
دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮔـﺮوهﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ،
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ وﯾﮋه ﺧـﺎﻧﻮار ) (HSPIو ﺷـﺎﺧﺺ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ) ،(CPIﺑﺰرگﺗﺮ از ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ در
ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﮐﻢدرآﻣﺪ،
ﺗﻮزﯾﻊ را ﺑﻪ زﯾﺎن ﮔﺮوه ﻓﻘﯿﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.
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 -1مقدمه
تغییرات قیمتي از دو جهد شاخ

هاي فقر و نابرابري را تحد تاثیر قرارميدهد اول

از ناحیه تغییرات درآمد حقیقي خانوارها که اثر درآم دي نامیده مي شود و دوم از طريس
تغییر در قیمد هاي نسبي که به اثر توز يعي موسوم اسد .تغییرات نسبي قیمـد بسـته بـه
اين که افزايش قیمد ها از ناحیه کاالهـاي ضـروري باشـد يـا از ناحیـه کاالهـاي کمتـر
ضروري يا لوکس ،توزيع درآمد را به ترتیب به نفع گروه هاي پردرآمـد و کـم درآمـد
تغییر مي دهد .اين تغییرات از طريس کشش هاي قیمتي و درآمـدي شـاخ
نابرابري قابل اندازهگیري اسد.7

هـاي فقـر و

معموال در شـراي تـورمي ،درآمـد اسـمي گـروههـاي بـا درآمـد بـاالتر بـهطـور نسـبي
بیشترافزايش مييابد .بنابراين ،تعديالت درآمد حقیقي اين گـروه در مقايسـه بـا گـروههـاي

کم درآمد کمتر اسد ،مگر آنکه در خالل رشد درآمدها ،اشتغال بـراي گـروههـاي کـم-
درآمد بیشتر فراهم شده باشد (مثال رشد ناشي از رونس بخش ساختمان).
از سمد هزينهها ،اگر تورم از ناحیه افـزايش قیمـد کاالهـاي ضـروري باشـد ،کـاهش
قدرت خريد گروه کمدرآمد به دلیل وزن باالتر ايـن کاالهـا در سـبد مصـرفي ايـن گـروه،
بیشتر اسد .از آنجا که در محاسبه شاخ هاي مرسوم هزينه زندگي از اوزان سبد مصـرفي
خانوارهاي با درآمد متوس استفاده مـيشـود ،تغییـرات نسـبي قیمـدهـا در هزينـه حقیقـي
منعكس نميشود .از اين رو استفاده از شـاخ قیمـد مصـرفکننـده 2بـراي انـدازهگیـري
تغییرات رفاه و توزيع درآمد بدون اشكال نخواهد بـود ،چراکـه رفتارمصـرفي خانوارهـا در
گروههاي درآمدي کامال متفاوت اسد و اسـتفاده از چنـین تعـديلکننـده قیمتـي مـيتوانـد
گمراهکننده باشد.
بــراي رفــع ايــن کاســتيهــا در ايــن مقالــه تغییــرات تــوزيعي ناشــي از تــورم (دردوره
 )7935-7937براساس رفتار مصرفي هر خانوار (و نـه متوسـ خـانوار) يعنـي بـا اسـتفاده از
شاخ قیمد ويژه خانوار ( 9)HSPIبررسي ميشود.

 -7پروين ()7933
)2- Consumer Price Index (CPI
)3- Household specific Price Indexes (HSPI

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ 3 ...

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ

زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي آﻣﺎري اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﭘـﺮدازد
و ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 -2ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ

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

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

ﺷــﻮﻟﺘﺰ ،(1969) 1ﺑﻮﻟﯿــﻒ ،(1998) 2ﺗﺎﻻﺳــﯿﻨﻮس و ﻫﻤﮑــﺎران (2012) 3و ﻧﯿﻠــﯽ و ﻓــﺮحﺑﺨــﺶ
) (1377در اﯾﺮان.

دﺳﺘﻪ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮرم را ﻣﺘﻌﺎدلﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮزﯾـﻊ درآﻣـﺪ ﯾﺎﻓﺘـﻪاﻧـﺪ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻠﯿﻨـﺪر و اﯾﺴـﺎﮐﯽ

) ،(1978اﺑﻮﻧﻮري (2003) 5اﻗﺒﺎﻟﯽ و ﺟﻮرجزاده ) (1384از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘـﻪاﻧـﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐـﻮل و ﺗـﺎو

4

6

) (1996و ﮐﻔﺎﯾﯽ و درﺳﺘﮑﺎر ).(1386
دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻮزﻧﺘﺰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ Uﺷـﮑﻞ )ﻓـﺮم درﺟـﻪ دو( ﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ ﺑـﻪﻃـﻮريﮐـﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺷـﺪه ،وﻟـﯽ ﺗـﻮرمﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ

ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي را اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣــﯽدﻫـﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮔـﺎﻟﯽ و واﻧــﺪر ﻫـﻮون ،(2001) 7آﻣﻮرﻧﺘــﺎم،(2004) 8
ﻣﻮﻧﯿﻦ (2014) 9و ﮔﻠﺨﻨـﺪان ) (1395از اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪاﻧـﺪ .ﺗﺠـﺎرب اﯾـﺮان ﻫـﻢ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ

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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تورمهـاي بـاالتر از  76درصـد(7در مـواردي  71درصـد )2وضـعید توزيـع درآمـد را بـدتر
ميکند درحاليکه تورمهاي پايین به نفع فقرا بوده اسد.
تغییرات قیمتي از جنبه درآمدي هم شاخ

هاي فقرو هم شاخ

هاي نابرابري را تحد

تاثیر قرار ميدهند و بسته به آنکه گروه کمدرآمد در بخش مشمول افزايش قیمد ،اشـتغال
داشته باشد يا گروه پردرآمد ،اثر درآمدي متفاوتي بر توزيع درآمد شـكل خواهـد داشـد.
مثال رشد نسبي باالتر در بخشهـايي کـه از نیـروي کـار غیرمـاهر (مثـل بخـش سـاختمان و
کشاورزي) استفاده ميکنند بر کاهش فقر تاثیرگذارترند.
تغییرات قیمد کاالهايي که سهم بااليي در هزينه خانوار دارنـد (ماننـد مخـارج مسـكن
که گاهي بین  26تا  92درصد از هزينه خانوار را شامل ميشوند) بهتنهـايي هـم قـادر اسـد
توزيع درآمد را تغییر دهد .ازاينرو ،تعدادي از مطالعات بررسي تـاثیر تغییـرات قیمـد ايـن
کاالها بر نابرابري پرداختهاند.
تاثیر افزايش قیمد مسكن طي دوره  7957-7937نشان داد هم در بلندمـدت و هـم در

کوتاه مدت افزايش قیمد مسكن تاثیر منفي بر نـابرابري دارد .9هرچنـد کـه افـزايش قیمـد
مسكن ،هزينه تامین مسكن را براي گروه کمدرآمد باال ميبرد بـااينحـال ازآنجاکـه رونـس
بخش ساختمان اشتغال بیشتري براي کارگران غیرماهر فراهم ميکند ،بنابراين ،اثر درآمدي
افزايش قیمد مسكن براي گروه فقیـر فراتـر از اثـر هزينـهاي آن اسـد .بـرعكس در گـروه
خوراکيها ،اثر هزينهاي افزايش قیمد براي گروه کمدرآمد بیشتر اسد .افزايش قیمد اين
کاالها ،موقعید گروه فقیر را در توزيع بدتر ميکند.7

استفاده شاخ هاي نابرابري ديگري مثل شاخ رفـاه اجتمـاعي اتكینسـون هـم نشـان
ميدهد براساس ايستاي مقايسهاي سالهايي که تورم بـااليي وجـود داشـته ،نـابرابري بیشـتر
بوده اسد .اين مطالعات تاکید دارند که افزايش قیمـدهـا،گروههـاي کـمدرآمـد را بیشـتر
تحد تاثیر قرار ميدهد.6
 -7شاکري و همكاران ()7932
 -2مهدي باقي ()7933
 -9مهرآرا و همكاران ()7936
 -7خسروي نژاد و همكاران ()7937
 -6محمدي و همكاران()7937
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سیاسدهاي حمايتي بسته به نحوه تامین مالي آنها و تاثیر آن بر تـورم ،اثـر متفـاوتي بـر
توزيع درآمد برجاي ميگذارند .بهطور کلي ،هزينههـاي دولـد از طريـس افـزايش ظرفیـد
درآمدي خانوارها مي تواند به کاهش نابرابري کمك کنـد .ازآنجـاييکـه معمـوال افـزايش
هزينه هاي دولد در ايران ناشي از ناکارآمدي کارکرد اقتصادي دولد اسـد ،معمـوال ايـن
نتیجه حاصل نميشود بهطوريکه با افـزايش مخـارج دولـد نـابرابري و شـكاف درآمـدي
1

افزايش مييابد .
الگوهايي که بعد زماني تاثیرگذاري تورم بر توزيع را مدنظر داشـتهانـد ،مثـل روش تصـحیح
خطا براي دوره  ،7962-7936رابطه کوتاهمدت و بلندمدت مستقیم بین تورم و ضـريب جینـي را
در ايران تايید کردهاند ،اما اين رابطه با روش تودا و ياماموتو تايید نميشود.1

در ساير کشورها نیز نميتوان يك رابطه قطعي بین تورم و توزيـع درآمـد را مشـخ

کـرد،

چراکه بسته به اقتصاد هر کشوري بهويژه اقتصاد سیاسي آن نتايج متفـاوتي بـهدسـدآمـده اسـد.
بهطور مثال ،تغییر قیمدهاي نسبي کاالي اساسي در هند در دوره  7339-2272توزيـع درآمـد را
به نفع گروه فقیر تغییرداد.9

افزايش قیمد جهاني برنج در مناطس شهري بورکینافاسو که خريدارخال بـرنج هسـتند هـم
در بلندمــدت و هــم کوتــاهمــدت فقــر را افــزايش داد .درحــاليکــه در منــاطس جنــوب غربــي
بور کینافاسوکه خانوارها فروشنده خال

بـرنج هسـتند ،تـاثیر کمتـري داشـد .ايـن مطالعـه روي

مخارج  3622خانوار در سال  2229صورت گرفته اسد.1

تجربه تعديل قیمد انرژي در مالزي ،تايید کرد که تغییرات درآمد اسمي تحـد تـاثیر انتشـار
تورم بردستمزدها و شاخ هزينه زندگي ،درآمد حقیقي گروههاي کـمدرآمـد را کمتـر تحـد
6
تاثیر اين سیاسد قرار داده اسـد .ايـن مطالعـه بـا اسـتفاده بسـ مـاتريس حسـابداري اجتمـاعي
انجامگرفته اسد.5

 -7کمیجاني و محمدزاده ( )7939
-2شاکري و همكاران ()7937
3- Almas and Kjelsrud
4- Badolo and Traoré
)5- Social Accounting Matrix (SAM
6- Saari, Dietzenbacherand Los
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افزايش قیمد بینالمللي مواد غذايي در دوره  2221-2223تـاثیر گسـتردهاي بـر کشـورهاي
فقیر از جمله موزامبیك به عنوان يك واردکننده موادغذايي داشد .مطالعـه آثـار ايـن پديـده بـر
توزيع درآمد در موزامبیك با استفاده از يك تعـديلکننـده قیمـد کـه نسـبد بـه تفـاوت هزينـه
خانوارها حساس باشد و اهمید وزن اقالم ضروري و غیرضروري را در سبد مصرفي گـروههـاي
مختلف در نظر بگیريد ،نشان داد ،افزايش قیمد بینالمللـي غـذا آثـار بسـیار نـابرابرکننـدهاي در
موزامبیك داشته اسد اين مطالعـه از ضـريب جینـي آگوانـ ( )2222بـراي بررسـي نـابرابري

استفاده کرده اسد.7

کشور نپال بهعنوان يك واردکننده مواد غذايي از جهش قیمد جهاني غـذا تاثیرگسـتردهاي
بر توزيع درآمد را تجربه کرد .برخي مطالعات نشان دادنـد يـك افـزايش 72تـا  92درصـدي در
قیمد مواد غذايي ،فقر را بین  7تا  72درصد افزايش ميدهـد .ايـن بـه آن معنـا اسـد کـه يـك
افزايش  72درصدي قیمد مواد غذايي ،يك میلیـون نفـر از جمعیـد کشـور رابـه زيـرخ فقـر
انتقال ميدهد.2
براي کشورهايي که تولیدات کشاورزي محور اصلي رشد اقتصادي آن را تشكیل مـيدهـد،
افزايش قیمد مواد غذايي اثر درآمدي بزرگتري دارد ،درنتیجه مـيتوانـد بـر کـاهش فقـر اثـر
داشته باشد ،مانند اقتصاد پاکستان که خانوارهاي زيادي بخش کشـاورزي عرضـهکننـده خـال

9

محصوالت مواد غذايي هستند .بنابراين ،از افزايش قیمد کاالهاي خوراکي بهرهمند مـيشـوند .
برعكس در ويتنام که خانوارها بیشتر خريدار خال

مواد غذايي هستند ،افـزايش قیمـد جهـاني

مواد غذايي ،موجب شد رفاه  67درصد از جامعه روستايي و  32درصد از خانوارهاي شـهري در

وضعید بدتري قرار بگیرد.7

سان و کاکواني ( 3)2223شاخصي براي تعیین جهد اثـرات تغییـرات قیمتـي بـر خانوارهـاي

فقیر ( 5)PIPمعرفي کردند که در مطالعات زيادي مورداستفاده قرارگرفد .کاربرد ايـن شـاخ

در اقتصــاد ايــران حكايــد از آن دارد کــه کشــش قیمتــي گــروه مســكن ،ســوخد و خــورا

1- Arndt, Jones, and Salvucci
2- Shrestha Chaudhary
3- Azid, Qureshi, Alamasi, and Khawaja
4- Vu and Glewwe
5- Son and Kakwani
)6- Price Index For The Poor (PIP
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بهمراتب از کشش درآمدي شاخ

 PIPبـزرگتـر اسـد .ايـن نتـايج بـه ايـن معنـي اسـد کـه
7

افزايش نسبي قیمد اين کاالها ،توزيع درآمد را به زيان گروههاي کمدرآمد تغییر ميدهد .
بهطور کلي اثر درآمدي افزايش قیمد کاالهاي ضروري در صورتي به نفع گـروههـاي فقیـر
خواهد بود ک ه فقرا در تولید اين کاالهـا سـهم بـاالتري داشـته و از افـزايش قیمـد آن در قالـب
درآمد ،بهره بیشتري کسب کنند .در چنین حالتي اثر درآمدي براثر توزيعي تغییرات قیمـد غلبـه
پیدا خواهد کرد .اين امر به خريدار يا فروشنده خال

بودن خانوار ارتباط دارد.

در مجموعه مطالعات مرور شده در زمینه رابطه تورم و توزيـع درآمـد ،رابطـه مشخصـي
مالحظه نميشود که دلیل آن شراي متفاوت اقتصادي و سیاسي کشورها ،سـطوح مختلـف
توسعه يافتگي ،ساختار اقتصادي ،طول دورههاي زماني درنظر گرفتـه شـده و شـاخ هـاي
متفاوتي اسد که براي سنجش اين رابطه انتخاب شدهاند.

 -3روششناسی
در طیف گسترده شاخ

هاي نابرابري ،ضريب جیني به دلیل صراحد و در

بیشتري يافته اسد .اين شـاخ

سادهتـر کـاربرد

بـهصـورتهـاي گونـاگوني بـه کـار گرفتـه مـيشـود .يكـي از

روشهاي محاسبه آن روشي اسد که توس آگوان

2

( )2222معرفـيشـده اسـد .ايـن روش

n 2  1 E    y  y   n 2  1 ˆ y
بــراي محاســبه ضــريب جینــي از رابطــه

6 n E  2  E  y 
6n y

Gini  y  

استفاده ميکند .در اين رابطه  yدرآمد (هزينه) y ،بیانگر میانگین درآمـد (هزينـه)   i  i ،و
 iرتبــه خانوارهــا (کــه بــه ترتیــب کمتــرين بــه بیشــترين درآمــد رتبــهبنــدي مــيشــوند) n ،تعــداد

خانوارهاي نمونه تعريف ميشود ̂ y .از معادلـه رگرسـیوني  yi    yi  iقابـل بـرآورد
اسد  y ،تاثیر تغییرات درآمد (هزينه) خانوار با رتبه iام را در توزيع درآمد (هزينه) ميسنجد.
استفاده از دادههاي درآمد براي سنجش نابرابري به دلیل کـمگـويي صـاحبان درآمـد و
تفاوت در درجه کمگويي بین خانوارها بهکارگیري دادههاي درآمد خالي از اشكال نیسد.
به همین دلیل در بررسي نابرابري ازدادههاي هزينه بهجاي درآمد استفاده مـيشـود .هرچنـد
اين مساله هم مشكالت ديگري از جمله ناپايداري خانوار در گروههاي هزينهاي در مقايسـه
 -7پروين ()7933

2- Ogwang
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با گروههاي درآمدي را در پي دارد .نوسانات هزينهاي که ممكن اسد از ناحیه هزينـههـاي
تصادفي ايجاد شده باشد ،قادر اسد رتبه خانوار را در توزيع تغییر دهد با اينحـال بـا توجـه
به دادههايي که در اقتصاد ايران تهیه ميشـود ،فقـ امكـان اسـتفاده از هزينـه خـانوار بـراي
سنجش نابرابري توزيع وجود دارد.
از آنجايي که هزينه خانوار تحد تاثیر بعد خانوار اسد و خانوارهاي با اندازه بزرگتـر
در طبقات باالتري قرار ميگیرند از هزينه سرانه فرد بهعنوان شاخصـي از درآمـد اسـمي در
تحلیل استفاده شده اسد.
براي تعیین هزينههاي حقیقي بهطور معمول از شاخ

هزينه مصرفکننده کـه براسـاس

ترکیب «سبد مصرفي خانوار با درآمد متوس » محاسبه ميشود ،حال آنكه در شراي يـك
توزيع نابرابر ،ترکیب سبد مصرفي خانوارهاي کمدرآمد ميتواند کامال متفاوت باشد.
در سنجش اثر تغییرات نسبي قیمد کاالها بهتر اسد اوزان سبد مصـرفي هـر خـانوار در
طبقات درآمدي اسـتفاده شـود  .شاخصـي کـه براسـاس اوزان کاالهـا در سـبد مصـرفي هـر

خانوار استفاده ميشود ،موسوم به شاخ قیمد ويژه خانوار ( 7)HSPIاسد .بهايـنترتیـب
شاخصي که اوزان سبد مصرفي هر خانوار را در محاسبه شـاخ قیمـد اسـتفاده مـيکنـد،
قادر اسد تغییرات نسبي قیمدهـا را بـراي هـر گـروه از خانوارهـا بسـنجد .ايـن شـاخ

را

ميتوان بهصورت زير تعريف کرد:

وزن کاالي kام در سبد مصرفي خـانوار  jعبـارت اسـد از w jk  x jk /  x jk :کـه
kK

در آن  Kمجموعــه کاالهــاي ســبد مصــرفي خانوارهــا x jk ،هزينــه خــانوارjام روي گــروه
کااليي  kو  w jkوزن هزينهاي کاالي kام در سبد خانوارjام تعريف ميشود .به اين ترتیـب
شــــــاخ هزينــــــه زنــــــدگي خــــــانوار jام را مــــــيتــــــوان بــــــهصــــــورت
  w jk p k
kK

x jk pk
x jk

kK



hi  
kK

تعريف کرد.
با توجه به در دسترس نبـودن قیمـد اجـزاي کاالهـاي سـبد مصـرفي خـانوار ،کاالهـاي
مصرفي خانوار در  79گروه تقسیم بندي و از شاخ قیمد سـیزده گـروه کـااليي اسـتفاده
شده اسد .به اين ترتیب شـاخ قیمـد ويـژه خـانوار ( )HSPIاز مجمـو حاصـلضـرب
)1- Household-specific Price Indexes (HSPI
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شاخ

قیمد گروه کاالي مورد نظر در سهم مخارج آن گروه در سبد مصرفي هر خانوار

حاصل ميشود .اين شاخ برآمده از میانگین وزني  79گروه کاال در سبد مصرفي خـانوار
اسد HSPI .تفسیري از معادله  h iاسـد کـه بـراي خـانوار  jدر منطقـه ( dشـهر ،روسـتا)
pdit
بــهصــورت )
pdi0

( w dljt



) i  (1,...,13

 HPIdjt نوشــته مــيشــود کــه در آن  djtبــه ترتیــب

نشاندهنده مناطس ( شهري ،روستايي) ،خانوار و سـال اسـد p di0 .و  p ditبـه ترتیـب بیـانگر
شاخ

قیمد گروه کااليي iام ،منطقهdام در سال پايه و سال موردنظر اسد.

-3-1توصیف آماری دادهها
در اين مطالعه از دادههاي هزينه ناخال

خانوارهاي شهري و روستايي بهعنوان شاخصـي از

درآمد خانوار در دوره زماني  7935-7937استفاده شده اسد .حجم نمونه دادههـاي هزينـه
ناخال در سالهاي مورد مطالعه بین  76تا  73هزار نمونه اسد .طبقـهبنـدي اقـالم مصـرفي
براساس طبقهبندي مصرف فردي برحسب کد ( 7(COICOPاسد.
گــروههــاي کــااليي عبارتنــداز -7 :خــوراکيهــا و آشــامیدنيهــا -2 ،دخانیــات-9 ،
پوشا وکفش -7 ،مسكن،آب ،برق ،گاز و ساير سوخدهـا -6 ،مبلمـان و لـوازمخـانگي،
 -5بهداشد و درمان -1 ،حمل ونقل -3 ،ارتباطـات -3 ،تفـريح و فرهنـ

 -72 ،آمـوزش،

 -77هتل و رستوران -72 ،کاالها و خدمات متفرقه و  -79هزينه مصـرف فـردي موسسـات
غیرانتفاعي در خدمد خانوار.
هزينه سرانه اسـمي ناخـال
ميشود.
هزينه سرانه حقیقي ناخال

 :از تقسـیم هزينـه ناخـال

هـر خـانوار بـر بعـد خـانوار حاصـل

مبتني بر  CPIاز تقسیم هزينه سرانه ناخال

هـر گـروه

بر شاخ قیمد آن گروه کااليي حاصل مي شود .برا ي گروه سیزدهم شاخ قیمـد
در دسترس نبود و از شاخ قیمـد گـروه خـدمات بـراي تعـديل ايـن گـروه کاالهـا
استفاده مي شود.
هزينه ناخال حقیقي مبتني بـر شـاخ قیمـد ويـژه خـانوار( )HSPIاز تقسـیم هزينـه
سرانه اسمي ناخال هر خانوار بر شاخ  HSPIآن خانوار بهدسد ميآيد.
1- Classification of Individual Consumption According to Purpose
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-4یافتههای تجربی
 -4-1روند نابرابری در مناطق شهری
رونــد افــزايش شــاخ

قیمــدهــا در منــاطس شــهري از ســال  7932تــا  7932بــا شــیب تنــدتري

افزايشيافته و از سال  7939شیب اين رونـد کنـدتر شـده اسـد ،درعـینحـال افـزايش شـاخ
قیمد گروه خوراکيها و ...از شاخ قیمد مصرفکننده فراتر رفته اسد.
نمودار ( :)1روند شاخص قيمت مصرفکننده کل و گروه خوراکيها در مناطق شهري
300.0

200.0
150.0

100.0
50.0

شاخص قیمت مصرف کننده

250.0

0.0
1394

1393

1392

1391

شاخص گروه خوراکی ها

1390

1389

1388

1387

1386

شاخص کل

ماخذ  :مر کز آمار

با استفاده از دادههاي بودجـه شـهري و روسـتايي در دوره  7935-7937و بـا اسـتفاده از
هزينههاي اسـمي و هزينـههـاي حقیقـي مبتنـي بـر شـاخ قیمـد مصـرفکننـده ( )CPIو
هزينههاي حقیقي مبتني بر شاخ قیمد ويژه خانوار ()HSPIکه برآمـده از سـبد مصـرفي
هر خانوار و با بكارگیري ضريب جیني بـه روش آگوانـ بـهعنـوان معیـار نـابرابري بـراي
مناطس شهري و روستايي محاسبه گرديده اسد .نتايج بـه ايـن شـرح اسـد کـه جـدول (،)7
نتايج محاسبه ضريب جیني هزينه تعديل شده خانوار براساس دو شـاخ  CPIو  HSPIو
هزينه اسمي را مقايسه ميکند .روند افزايشي ضـريب جینـي از سـال  7933تبـديل بـه رونـد
کاهشي شده که تا حدود زيادي ناشي از اهمید سـهم پرداخـد نقـدي دردرآمـد طبقـات

تاثير تغييرات قيمتهای نسبی بر نابرابری توزیع درآمد 77 ...

پايیني توزيع و درعینحال کاهش درآمد طبقات با درآمد باال تحد تـاثیر رکـود اقتصـادي

اسد .7قبل از شتابگیري تورم در سال  7937روند ضـريب جینـي درآمـد (هزينـه) اسـمي
باالتر از روند درآمد (هزينه) حقیقي قرار دارد .بعد از شـدت گـرفتن تـورم ،رونـد ضـريب
جیني تغییر جهد داده اسد .طي دو سال  7932و  7939که پديده رکـودي هـم بـه شـراي
اضافه شد ،شیب روند نابرابري شدت گرفد.
تا قبل اجراي سیاسد پرداخد نقدي و حتـي تـا سـال  7937ضـريب جینـي درآمـد (هزينـه)
تعديليافته براساس هر دو شاخ

 HSPIو  CPIبسیار نزديك بـه هـم قـرار دارنـد .بـا افـزايش

سريعتر قیمد مواد غذايي از سال 7937و بـا توجـه بـه سـهم بـاالي ايـن گـروه کـااليي در سـبد
خانوارهاي کمدرآمدتر ،ضريب جیني درآمد (هزينه) تعديليافته براساس شـاخ

قیمـد ويـژه

خانوار ) (HSPIبـاالتر از ضـريب جینـي مقـادير اسـمي و ضـريب جینـي تعـديلشـده برحسـب
شاخ قیمد کاالهاي مصرفي ) )CPIقرارگرفته اسـد .بـهعبـارت ديگـر ،توزيـع رفـاه (هزينـه
حقیقي) به زيان خانوارهاي دهكهاي پايیني تغییر کرده اسد.
جدول ( :)1ضريب جيني هزينه سرانه اسمي و حقيقي در مناطق شهري

         

        سال  /ضريب جيني
ضريب جيني حقيقي
برحسبببب شببباخص

         

       

         

       

         

        ضريب جيني اسمي

قيمتي ويبژه خبانوار
()HSPI
ضريب جيني حقيقي
برحسبببب شببباخص
قيمتي مصبرفکننبده
()CPI

ماخذ :محاسبات پژوهش


 -7انتظار اين اسد در شراي رکودي افد درآمد طبقات با درآمد باال بیشتر از افد درآمد طبقات پايین توزيع باشد.
ازاينرو ،در فاصله  7937-7932شیب روند نابرابري بیشتر اسد.
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نمودار ( :)2ضريب جيني اسمي و حقيقي مناطق شهري
ضريب جيني هزينه حقيقي تعديل شده باشاخص ()HSPI
ضريب جيني هزينه حقيقي تعديل شده باشاخص ()CPI
ضريب جيني هزينه اسمي

0.41

0.40
ضریب جینی

0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

ماخذ :محاسبات پژوهش

 -4-2تغییرات توزیعی در مناطق روستایی
يكي از ويژگيها ي تحوالت قیمتـي پـس از اجـراي هدفمنـدي ،پیشـي گـرفتن شـاخ

قیمـد

مصرفکننده در مناطس روستايي نسبد به مناطس شهري اسد .دلیل عمده اين مساله سـهم بـاالتر
دو گروه خوراکيها و سوخد در سبد خانوارهاي روستايي اسد .بزرگتر بودن بعـد خـانوار و
ناکاراتر بودن سیستم گرمايشي در اين مناطس از ديگر داليل اين مساله اسد.
در مناطس روستايي ،روند شاخ قیمد گروه خوراکيهـا از سـال  7932از شـاخ قیمـد
کل با شیب مشابهي فراتر رفته که منجر به تغییرات چشمگیري در رونـد ضـريب جینـي هزينـهي
خانوارها به ارزش اسمي و حقیقي شده اسد.

تاثير تغييرات قيمتهای نسبی بر نابرابری توزیع درآمد 79 ...


نمودار ( :)3شاخص قيمت مصرفکننده در مناطق روستايي -شهري
250

150
100
50

شاخص قیمت مصرف کننده

200

0
1394

1393

1392

1391
شهري

1390

1389

1388

1387

1386

روستايي

ماخذ :مرکز آمار
نمودار ( :)4روند شاخص قيمت مصرفکننده کل و گروه خوراکيها در مناطق روستايي
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ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
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ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ

ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي ،ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘـﯽ )ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫـﺮ دو ﺷـﺎﺧﺺ
ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮرم( از ﺿﺮاﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮزﯾـﻊ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ و روﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ
ﻗﯿﻤﺖ وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮار ) (HSPIو ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ) (CPIﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴـﺎن اﺳـﺖ .ﺑﻌـﺪ از
اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي ،روﻧﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺷﯿﺐ ﺻﻌﻮدي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﻨﺤﻨـﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﻤﯽ ﻗـﺮار دارد )ﻧﻤـﻮدار ).((5
وﻗﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮار) (HSPIﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﮑﺎف ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺑـﺰرگﺗـﺮ
از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ) (CPIاﺳﺖ.
در ﺳﺎل  1392ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮي ﺗﻮرم ﺗﺎ  36درﺻﺪ )و ﺑﺮاي ﮔـﺮوه ﺧـﻮراﮐﯽﻫـﺎ  46درﺻـﺪ( روﻧـﺪ

ﺻﻌﻮدي در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﺎ ﺳﺎل  1393اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﮐﻨﺪ ﺷـﺪن ﺗـﻮرم ﺑﻌـﺪ
از ﺳﺎل  1393از ﺷﺘﺎب ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﻢ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺳـﺎل  1392ﺗـﺎﮐﻨﻮن )ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دوره  1368و (1387
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ،ﭘﺪﯾﺪه رﮐﻮدي در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮدي اﻓﺖ درآﻣﺪ ﻃﺒﻘﺎت درآﻣـﺪي
ﺑﺎﻻ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺖ درآﻣﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ ،ازاﯾﻦرو ،ﮐﺎﻫﺶ ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ ﻃـﯽ

دوره ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾـﻊ ﯾـﺎ ﻓﻘـﺮ ﮐﻤﺘـﺮ ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﻮد .ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ



ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ 15 ...

ﺿﺮاﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ درآﻣﺪ )ﻫﺰﯾﻨﻪ( ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ وﯾـﮋه ﺧـﺎﻧﻮار ) (HSPIﺧـﻮد

ﻣﺒﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ رﻓﺎه ﺑﻪ زﯾﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي ﮐﻢدرآﻣﺪ اﺳﺖ.

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

                  ﺳﺎلﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﯽ
                  ﺑﺮﺣﺴــﺐ ﺷــﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤــﺖ
وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮار )(HSPI
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﯽ
                  ﺑﺮﺣﺴــﺐ ﺷــﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘــﯽ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ) (CPI
                  ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﻤﯽ 

ﻣﺎﺧﺬ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻧﻤﻮدار ) :(5روﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ اﺳﻤﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺎﺧﺺ )( HSPI
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺎﺧﺺ )( CPI
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﻤﯽ

0.40
0.39

0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
1394

1393
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ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ

0.38
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ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮات

ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ درآﻣـﺪي

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )(CPI
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﻦ

دﻗﯿﻖﺗﺮآﺛﺎر ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اوزان ﮐﺎﻻﻫﺎ را
در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎي درآﻣﺪي در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﮋه ﺧـﺎﻧﻮار
) (HSPIﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اوزان ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺟﻤﻠـﻪ

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿـﻖﺗـﺮي از ﺗﻮزﯾـﻊ رﻓـﺎه در ﺟﺎﻣﻌـﻪ را در اﺧﺘﯿـﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﻫﺎي ﺟﺰﺋﯽﺗﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ ،وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ،
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮار و ...ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﮔـﺮوه ﻓﻘﯿـﺮ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﺳﺎل  1391اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻮرم از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺿﺮوريﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﻮراك و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻫﮏﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺪﺗﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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