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 نامهعنوان پايان

 (9811-9831مطالعه موردی ایران طی سال های  ) های درآمدی در مناطق شهری تعیین سطح حمایت از خانوار بر اساس دهک :فارسي

 :التین

Determining  Support Level of  Household Based  on The Urban  Income  Groups  in  IRAN 

  

 .های درآمدی، رفاه خانوارهای شهری، گروه(AIDS)، سیستم تقاضای تقریباً ایدئال (CV)تغییرات جبرانی : واژگان کلیدی فارسي

  :واژگان کلیدی انگلیسي
Compensated Variation (CV), Almost Ideal Demand System (AIDS), urban households welfare, Income groups. 

 

 

 

در  .باشد برخوردار میای در ادبیات اقتصاد بخش عمومی  ویژه و جایگاه اهمیتهمواره از مطلوبیت و رفاه اقتصادی ازجمله مباحثی است که 

های مختلف اقتصادی شرط الینفک  گرا به یک اقتصاد مبتنی بر بازار، آزادسازی بخش کشورهای در حال گذار از یک سیستم اقتصادی دولت

هایی در سیستم اقتصادی ازجمله تعدیل در ساختار  بایست تعدیل سوی آزادسازی می گرا به در مسیر انتقال دولت. آید این انتقال به شمار می

  .(9819خسروی نژاد و همکاران، . )ها به اجرا گذاشته شود قیمت

مواد غذایی  یها قیمت گروه. شود باعث تغییر رفاه در خانوار می های انرژی تغییر در ساختار قیمت کاالها و خدمات، ازجمله مواد غذایی و حامل

کرانفیلد و )درآمد داشته باشد  کم یها خانواده یهمراه با افزایش زیادی در نوسانات قیمت ممکن است اثرات سخت و شدیدی به رو

هانگ و ) خانوار را برای سایر کاالها و خدمات ضروری محدود کند های ینهباالی مواد غذایی ممکن است هز های ینههز .(1002، 9همکاران

 . (1،1001هانگ

نقش داشته  ها یمتدر تغییر سطح عمومی ق تواند ی، میا ها در مصرف نهایی و یا واسطه ، با توجه به نوع آنی انرژیها قیمت حامل تعدیل

CPI ،طور مستقیم ها به اصالح قیمت آن ،انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوار قرار دارند یها از سوی دیگر برخی از حامل. باشد
شاخص ) 8

اقتصادی مورداستفاده  یها بنگاهبرای  یا ای واسطهعنوان کااله به ،ها برخی دیگر از این حامل که یدرحال. دهد یرا تغییر م( کننده قیمت مصرف

 .گذارد یمیر ها تأث کاالهای تولیدی بنگاه های ینههزو   (PPI) یدکنندهها به روی شاخص قیمت تول آن ها یمتکه اصالح ق گیرند یقرار م
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( نرخ تورم) ها یمتسطح عمومی ق یتنهاو در یا انرژی و به دنبال آن افزایش قیمت کاالی مصرفی واسطه یها بعالوه، تغییر قیمت حامل

بنابراین آزادسازی و  ؛(1098،  شعبانی)زند  یشده و این خود به تشدید تورم دامن م  (IE)انتظارات تورمی  یریگ نوبه خود موجب شکل به

 . کند اصالح قیمت در قالب تورم ظهور می

 (گیر همه) نقدی یارانه پرداختن جمله ایران، با ها و من دولت ،تولیدی های بخش و خانوارها رفاه بر تورم نرخ افزایش منفی آثار با توجه به

منظور ارائه  گیری تغییرات رفاهی شهروندان به اندازه لذادهند،  کاهش حداقل یا جبران را ها قیمت افزایش منفی که آثار نمایند می تالش

که در این راستا، موضوع اصلی این تحقیق این است که معادل پولی یارانه  های حمایتی جبرانی موضوعی بسیار حائز اهمیت است سیستم

 خانوارهایگر به د عبارت به کند،یری میگ اندازهیرخوراکی را غنقدی برای جلوگیری از کاهش رفاه ناشی از تعدیل قیمت کاالهای خوراکی و 

؛ بنابراین بررسی در همان سطح رفاه قبلی باقی بماند کننده مصرفد تا شوبابت حذف یارانه و دالیل دیگر افزایش قیمت چه میزان پرداخت می

که در  است یمهمقیمت مسئله از افزایش ناشی کننده  رفاه مصرف یراتارزیابی تأثکاالهای دیگر و کننده برای مواد غذایی و  تقاضای مصرف

 .این پژوهش به آن پرداخته شد

 :هدف کلی. 9

 . در مناطق شهری کشور (ای ینههز)درآمدی ی ها گروهمحاسبه تغییرات جبرانی در  -

 :اهداف فرعی. 1

 .شوندمی متحمل 9811تا  9831ها طی دوره  را در اثر افزایش قیمت ریتأث نیتر شیبشهری که ( ای ینههز)ی درآمدی ها گروهشناسایی  -

 :فرضیات تحقیق

 .بیشتر است (ای هزینه) های باالی درآمدی تغییرات جبرانی برای گروه. 9

 .کمتر است (ای هزینه) های پایین درآمدی تغییرات جبرانی برای گروه .1

 :تحقیق سؤاالت

 کند؟شهری را بیشتر متضرر می (ای هزینه) های درآمدی ها کدام گروه افزایش قیمت. 9

 باًیتقردر چارچوب مدل سیستم تقاضای  ،ها هیفرضو  سؤاالتبه  برای پاسخ. باشد یمآماری  -یتحلیلروش مطالعه  نوع مطالعه، توصیفی و

 . است قرارگرفتهایدئال، معیار رفاهی تغییرات جبرانی مورد استخراج 

 

 .باشد یم 9811-9831بازه زمانی  که شاملمناطق شهری بوده  در کل خانوارهای کشور تحقیق، این آماری جامعه

 .باشد یماز مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و وزارت نیرو  برگرفتهآمار و اطالعات  ی است که با استفادها کتابخانهی اطالعات آور جمع روش 

                                                 
5 . Inflation expectations 
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  .باشد یماز مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و وزارت نیرو  برگرفتهآمار و اطالعات  ی است که با استفادها کتابخانهی اطالعات آور جمع روش

ی متفاوت درآمدها، برای تمام کاالها با ضریب  یعنی بعد از اجرای طرح بزرگ هدفمندی یارانه 9811 – 9831این مطالعه برای دوره زمانی 

توان گفت که بعد از هدفمندی  یمکل  طور بهاست،  نشده انجامی برای این دوره و به این گستردگی ا مطالعههیچ  حال تابهاست که  شده انجام

از طریق  اند کردهبینی  یشپاست و اکثر مطالعاتی که نتیجه هزینه رفاهی برای این دوره  نشده نجامای در این زمینه ا مطالعهها هیچ  یارانه

های  یمتحر 9810است و در سال  اجراشدهبه بعد طرح بزرگ هدفمندی  9831از سال  آنکهو با توجه به  اند دادهیوسازی این کار را انجام سنار

 حال تابه  982درصد رسید که از سال   2/8به  9811 مهرماهکه تورم در  یطور بهل افزایش یافت، ها بیش از قب یمتقالمللی تشدید شد،  ینب

 .کاهش داده است شدت بهرا  خانوارهاسابقه بوده است و رفاه  یب

 

 


