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Abstract 
The policy of providing foreign currency at preferential exchange rates for the 

import of basic goods, especially food, was implemented at the beginning of 2018 to 
support the more vulnerable segments of society. On 9, May, 2022, four years into 
the implementation of this policy, however, the government eliminated the 
preferential exchange rate for some commodities such as red meat, chicken meat, 
eggs, dairy products, and vegetable oils, given the country's economic conditions to 
target the subsidies, mitigate the negative effects of the policy, and help improve the 
economic situation. Furthermore the government has also started to pay a monthly 
sum of 400,000 Tomans to the first three income deciles, and 300,000 Tomans to the 
next income deciles of society in cash to compensate for the welfare loss to 
households. This study investigates the effects of removing the preferential 
exchange rate on the demand for the above-mentioned food and non-food 
commodities including clothing, housing, transportation, and other goods that are of 
great importance in the household consumption basket, taking into account some 
demographic variables including household size, gender, age, education level, and 
the employment status of the household head in the first weeks of implementing the 
policy. The percentage increase in the price of the studied food products in the time 
interval before and after the implementation of the policy is calculated based on the 
official prices presented by the Ministry of Industry, Mine and Trade. The effect of 
the implementation of eliminating the preferential exchange rate policy on the 
welfare of Iranian urban households is investigated by applying the EASI demand 
system model, extracting price and income elasticities of demand, and simulating 
the cost data of individual households after the implementation of the above policy 
using the compensating variation (CV) measure and recalculating the Gini 
coefficient. According to the results, the Gini coefficient indicating the reduction of 
inequality, will be relatively improved in the short term if the government 
implements the policy, assuming the price of other goods remains constant.  
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 چكيده
با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، سیاست ارز ترجیحی برای  1397در ابتدای سال 

 19د، پس از گذشت چهار سال، در ویژه مواد غذایی اجرایی ش واردات کاالهای اساسی به
منظور هدفمندی به ایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت، با توجه به شر1401ماه سال اردیبهشت

ها و اصالح عوارض منفی ناشی از اعمال این سیاست و بهبود وضعیت اقتصادی؛ اقدام به یارانه
نباتی مرغ، لبنیات و روغنحذف آن برای برخی اقالم از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم

تومان  300.000های اول تا سوم و به دهکتومان  400.000ده است و به صورت نقد، مبلغ کر
این د. کن می رفته خانوار، پرداختهای چهارم تا نهم جهت جبران میزان رفاه از دستبه دهک

شامل  و غیرخوراکیفوق های خوراکی  بر تقاضای گروهآثار حذف ارز ترجیحی  مطالعه به بررسی
باالیی در سبد مصرفی خانوار  ها که ضریب اهمیتنقل و سایر گروهوپوشاک، مسکن، حمل

شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، دارند، با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت
گیری این سیاست پرداخته کار به های نخستتحصیالت و شاغل بودن سرپرست خانوار؛ در هفته

ه قبل و بعد از است. برای محاسبه درصد افزایش قیمت اقالم خوراکی مورد مطالعه در فاصل
لذا  ه است،های رسمی اعالم شده وزارت صمت، مبنای کار قرار گرفتاجرای طرح مذکور، قیمت

های قیمتی و درآمدی و و استخراج کشش EASIمدل سیستم تقاضای گیری کار به با
ای تک تک خانوارها پس از اجرای سیاست مذکور با استفاده از سازی اطالعات هزینه شبیه

به بررسی تأثیر اجرای سیاست  ،ضریب جینی وباره( و محاسبه دCVییرات جبرانی )معیار تغ
دهد،  ج نشان میینتا .ه استحذف ارز ترجیحی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران پرداخته شد

در صورت اجرای کامل سیاست مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر 
که بیانهر کاهش نابرابری  بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی ت،مد های کاالیی، در کوتاه گروه

 د.شو است، حاصل می
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 مقدمه -1

های مختلف اقتصادی، که بخشها برای ایجاد تعادل بین از جمله ابزار رایج دولت
درآمد، برقراری عدالت و اجتناب از نابرابری؛ کاربرد  در راستای حمایت از اقشار کم

های کاالیی گوناگون اشکال مختلف بر گروه زیادی دارد، نظام پرداخت یارانه است و به
 گیرد. از جمله مواد غذایی تعلق می

 (2022 ،1یو پورو نی)گهای دولتی انهعمدتاً با وجود سودمند نبودن ماهیت یار
غذایی، با هدف تثبیت قیمت و برمبنای  گذاری موادتخصیص یارانه و مداخله در قیمت

-پذیرد: در وهله نخست، جزء شرح وظایف دولت قلمداد میدو دلیل عمده صورت می

ز فزونی های مدنی ناشی اعبارتی با توجه به ناآرامی( به2006، 2شود )پولتن و همکاران
 ( ، و مواجه شدن نهادهای سیاسی با مشکالت عدیده2015، 3قیمت مواد غذایی )بلماره

ویژه مردان بههای دولتحل( پرداخت یارانه مواد غذایی از راه2011، 4)آرزکی و بروکنر
(. علت بعدی 2019، 5آید )گین و پوریشمار مییافته، بهدر کشورهای کمتر توسعه

غذایی برای خانوارها است. در برخی مناطق، تنها راه تضمین امنیت  کاهش خطر ناامنی
( در واقع 2007، 6غذایی، تأمین مستقیم و تعیین قیمت پایین توسط دولت است )روچا

دلیل عدم کارآمد بودن بخش اگرچه مواد غذایی جزء کاالی عمومی نیست ولی به
 (.2001ند )روچا، باشها ملزم به پرداخت یارانه به آن میخصوصی، دولت

است که در سبد خانوار  اقالمیترین عمدهاز  ،مواد غذایی به عنوان یک نیاز اساسی
باشد. موادغذایی مورد نیاز شهروندان می تأمینهای هر جامعه، گرفته و از ضرورتقرار 

تخصیص یارانه در مقیاس گسترده به مواد غذایی و تشدید آن همراه با روند فزاینده 
قیمت کاالها و خدمات در بازارهای جهانی، بار مالی بسیاری بر دوش دولت  جمعیت و

های اخیر، با وجود سیر (. در سال1393مقدم و همکاران، نماید )خرمیتحمیل می
های آشکار و نهان در گروه مواد غذایی و تأثیر منفی آن بر بودجه صعودی حجم یارانه

مناسب میان اقشار مختلف جامعه؛ محقق  دولت؛ اهداف حمایتی به دلیل عدم توزیع
 نهردیده و کشور با مشکالت بسیاری روبرو شده است.

                                                           
1. Ginn & Pourroy 

2. Poulton et al. 

3. Bellemare 

4. Arezki & Bruckner 

5. Ginn & Pourroy 

6. Rocha 
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غیر از یارانه مذکور، همزمان با بروز جهش ارزی و افزایش ، به1397از ابتدای سال 
قیمت، به منظور کنترل نوسانات بازار داخلی و جبران رفاه از دست رفته خانوار ناشی از 

تومان برای واردات  4200، سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ افزایش نرخ تورم
ویژه اقالم غذایی در کشور اجرایی شد و عواقب مضری چون رشد کاالهای اساسی به

دنبال سازی بستر رانت و قاچاق بهافزون واردات، کاهش ذخیره ارزی کشور، فراهمروز
درآمد جامعه به کاالهای  های کمداشت. اگرچه سیاست مذکور با هدف دسترسی دهک

، نداشت و تحمیل شده به کشورهای باالی جزء هزینهاساسی آغاز شد ولی دستاوردی به
 مبدل گردید. ضرورتی اجتناب ناپذیر ، به بازنهری این سیاست

از میان عوامل مؤثر بر میزان عرضه و تقاضای مواد غذایی، قیمت، تأثیری فراوان 
ر دفعات زیاد خرید این دست کاالها توسط مردم، تغییرات داشته و با استدالل به تکرا

مواد  متیق(. 2000، 1گیر بوده است )کارگبوقیمتی آن بیش از سایر محصوالت چشم
 کند یم فایدر حال توسعه ا یدر رفاه و کاهش فقر در کشورها ینقش مهم ییغذا

و ثبات  یرفاه، رونق اقتصاد یبزرگ برا دیتهد کآن، ینوسانات ( و 2012، 2)شرما
 (.2022)گین و پوروی،  است یاسیس

های مختلف درآمدی ها به یک نسبت بر گروهافزایش سطح عمومی قیمت
تأثیرگذار نبوده و مقدار و جهت آن، با میزان درآمد، ثروت و ترکیب سبد مصرفی 

در مورد   گسترده یها ینهرانایجاد  سببهای درآمدی ارتباط مستقیم دارد و  گروه
دلیل عدم های پایین درآمدی بهخصوص دهکبهبالقوه بر رفاه خانوارها  اتتأثیر

شده است. الهوی مصرفی متفاوت همراه با  هیاول ییغذا یسبدهاتأمین استطاعت 
تغییرات نسبی قیمت مواد غذایی، منجر به اثرات تورمی متفاوت بین افراد مختلف 

های مختلف درآمدی به موضوعی جدی و نابرابر تورم بر دهکجامعه شده و آثار توزیعی 
 حائز اهمیت مبدل گشته است. 

درآمد جامعه در مقایسه با سایرین، با تخصیص وزن بیشتری از های کمدهک
های مربوط به موادغذایی، نسبت به تغییرات قیمت، حساسیت بودجه خانوار به هزینه

ها در قیمت این گروه از کاالها، بر رفاه آن بیشتری خواهند داشت و یک تغییر جزئی
 سبب( و در نتیجه 1398زاده، صمیمی و فرجیی گذاشته )جعفریسزا به تأثیر
نسبتاً  ییغذا یکاالها ینیهزیجاو  ییغذا یهاوعده تیفیو ک تیکم جویی در صرفه

                                                           
1. Kargbo 

2. Sharma 
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شده است که  ییاز مواد غذا یغن ییغذا یکاالها یبه جا نییپا یا هیتغذ تیفیارزان با ک
گردد. از جانب دیهر  ریفقویژه خانوارهای بهبر سالمت خانوارها  یتأثیر مخرب تواند یم

 مانند ،یرخوراکیمهم غ یها نهیتأمین هز یبرابضاعت کم  یخانوارهامیزان بودجه 
و با  محدود شده ییمواد غذا متیق شیبا افزا ،یبهداشت یها آموزش و مراقبت مسکن،

و  مدت، میانمدتدر کوتاه یزیانهغم یامدهایپتری در جامعه، افزایش شکاف بیش
 به دنبال خواهد داشت. بلندمدت

وسیله  بهه بر کاال، ارانتخصیص یبا  سهیدر مقا ینقل و انتقاالت نقد ،یاز نظر تئور
. (2014 ،1انی)وارکننده، از مزیت بیشتری برخوردار است ایجاد حق انتخاب برای مصرف

نقد به  دولت سیزدهم با عنوان حذف ارز ترجیحی و واریز همزمان وجهاقدامات اخیر 
 متیفرض که ق نیبا اتر، تغییر محل پرداخت، عبارت دقیقحساب سرپرست خانوار و به

دهد دولت سعی گیرد نشان میمیاصالحات قرار ن نیا ریکاالها و خدمات تحت تأث ریسا
 دیقدرت خرهای مورد نظر، با حفظ و باالتر کاال دیجدهای قیمتدر سطوح دارد 

 نیواضح است که اخانوار صورت نپذیرد.  تیمطلوب، تغییری در کنندگانمصرف
 راتیاست به تأثیس رییتغ ریکه تأثشود پدیدار می یتنها در صورت ینظر یامدهایپ

کاالها و خدمات  ریسا یمتیقواکنش که  یواقع یایدن طیمحدود شود. در شرا میمستق
 گرفته شده،کار به استیس یخنث ریتأث لزوماً متفاوت است،ات یکدیهر رییتغبه نسبت 

. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر اجرای (2016 ،2رزاپوری)برتون و م افتیتحقق نخواهد 
سیاست حذف ارز ترجیحی و تغییر قیمت پنج قلم کاالی اساسی شامل گوشت قرمز، 

بر نابرابری مصرف کل با در نظر گرفتن  نباتیمرغ، لبنیات و روغنگوشت مرغ، تخم
 مدت پس از اجراء نهاشته شده است. مفروضات دولت، در بازه کوتاه

به این منظور، در مطالعه حاضر پس از مقدمه، ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
. در بخش شده استهای پیشنهادی بیان  سپس روش اقتصاد سنجی و مدل و ارائه شده

3شنهادی با پنجم، مدل پی
EASI، شود؛ در پایان نیز  و نتایج آن تفسیر می  برآورد

 گیری و پیشنهادات تحقیق ارائه خواهد شد. نتیجه

                                                           
1. Varian 

2. Breton & Mirzapour 

3. The Exact Affine Stone Index 
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 مبانی نظری -2

ترین ابزار مؤثر در ایجاد و تشدید نابرابری، افزایش قیمت است که با از جمله مهم
 خانوارهاتأثیر بر میزان دریافتی خانوار و کاهش درآمد واقعی، آثار منفی بر قدرت خرید 

 های فقر و نابرابری اثرگذار است،تغییرات قیمتی از دو طریق، بر شاخص .گذاردمی
( اثر توزیعی یا همان 2ات درآمد حقیقی خانوارها، یعنی از قسمت تغییر ،( اثر درآمدی1

های نسبی: تغییرات نسبی قیمت با توجه به ضروری و لوکس بودن تغییر در قیمت
درآمدی تغییر داده که های پردرآمدی و کمکاالی مورد نظر، توزیع درآمد را به نفع گروه

همچنین  .(1389ن، شود )پرویهای قیمتی و درآمدی محاسبه میبا استفاده از کشش
سزایی در میزان نابرابری دارد،  هر از طرق گوناگون، تأثیر بکشونهادهای اجرایی 

بر  یشتریتأثیر ب ،فیضع ینهادها با ییکشورهادر کاالها،  متیق  شوک که طوری به
 (. 2021، 1داشته است )مهتدی و کستلز ینابرابر شیافزا

بر  آنتأثیر متفاوت  ونوسانات قیمت در میان کاالهای ضروری های اخیر، طی سال
 ،های سیاسی جاری بحث تشدیدمنجر به  جامعه، اقتصادی -یمختلف اجتماع سطوح

به  توجه؛ با   (2011 2هیدی ) شده استکننده  انتظارات رفاه مصرف دنبرای برآورده کر
کاالهای در رده  اقالماین  یی،غذا یها گروهاغلب  یبرا کیکمتر از درآمدی کشش 

با توجه به جایهاه مواد غذایی در سبد خانوار، و  (2002 ،3یی)عبدوالشته دا ارقر یضرور
 طافانع یتقابلیی با افزایش قیمت، چندان غذای مواد برا، میزان تقاضا رودیانتظار م
بر  ییمواد غذا متیق شیبار افزا طور معمول به(. 2017، 4)بابو و همکاران باشدنداشته 

 با تخصیص سهم قابل توجهی از درآمد خوداست که  ریپذبیو آس ریفق یدوش خانوارها
 .(2010، 5ابایلو) شوندیرا متحمل م زیان نیشتریب یی،مواد غذا به

 شناختیمتغيرهای جمعيت -2-1
کاالها از  ریسا متیمشاهده شده و ق یکاال متقی خانوار، درآمدمتوسط اگرچه 

 راتیتأث نیز مصرف یاقتصادغیر عواملد، از دیرباز رونیعوامل تقاضا به شمار م نیترمهم

                                                           
1. Mohtadi & Castells 

2. Headey 

3. Abdulai 

4. Babu et al. 

5. Obayelu 
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 (.2009، 1است )وو شتهدا ییغذا برای محصوالت تقاضاکمیت بر  یقابل توجه
و شاغل بودن  تحصیالت، ت،یجنس ،سن ،اندازه خانواده مانندی تیجمع یرهایمتغ

نقش پررنهی دارند.  ،هارخانوای درآمد واقع یعنی ی خریدبر قدرت نسبسرپرست خانوار؛ 
مؤثر  تیریمد یتواند برایکننده تقاضا م نییبهتر در مورد عوامل تع نشیب نیبنابرا

های در طول سالباشد.  یاتیح ،است یهر اقتصاد یدغدغه اصلکه نوسانات و رفاه افراد 
، (2001، 3و دموسیس )میهالوپولوس، (1995 ،2های)نامتمادی، مطالعات فراوانی از جمله 

، (2014، 6)کوستاکیس، (2010، 5)جوکابسون و همکاران، (2003، 4)تیل و ویس
شناختی بر ( به بررسی تأثیر متغیرهای گوناگون جمعیت2018، 7)مارکوس و همکاران

 اند.تقاضا برای انواع مواد غذایی پرداخته
 اندازه خانوار 

افزایش بُعد خانوار از طرفی ممکن است با افزایش تعداد افراد تحت تکفل، منجر به 
های ناشی از  دلیل صرفههای هر کاال، بهگردد یا با عنایت به ویژگیتشدید تقاضا 

 وجود(، 2012) 8مقیاس، تأثیر عکس بر میزان تقاضا داشته باشد. شر و همکاران
آدیان و  .کند یم دأییمصرف غذا ت یبرا به دلیل اندازه خانوار را اسیمق های صرفه

(، در مطالعه خود نشان دادند سهم بودجه اقالم خوراکی مانند ماهی 2021) 9همکاران
هم راستا با افزایش اندازه خانوار افزایش یافته و اقالم خوارکی دیهری چون گندم، سیر 

رفت بیشتر مواد غذایی در خانوارهای ند هدرنزولی دارد. همچنین به دالیل دیهری مان
بزرگتر، تقاضا برای برخی اقالم خوراکی به ازای هر نفر اضافه در خانوار، بیشتر است 

 .(2019، 10و همکاران یفام)
 جنسيت 

و میزان تقاضا برای  از دیرباز زنان، توانایی کمتری در تقاضای مواد غذایی داشته
  ،11یانیویو و یبرونلباشد )می اقالم غذایی توسط سرپرست مرد بیش از سرپرست زن

                                                           
1. Vu 

2. Nayga 

3. Mihalopoulos & Demoussis 

4. Thiele & Weiss 
5. Jacobson et al. 

6. Kostakis 

7. Marques et al. 

8. Sher et al. 

9. Adeyonu et al. 

10. Fami et al. 

11. Brunelli & Viviani 
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. مردان معموالً با داشتن شغل ثانویه و در نتیجه درآمد باالتر، تقاضای بیشتری (2014
(، بنابراین زنان در مقایسه با مردان 2012، 1برای مواد غذایی داشته )آالدا و االنیا

حال (؛ با این2020، 2مشکالت بیشتری برای تقاضای مواد غذایی دارند )آنسا و همکاران
 ، زنانبه طور متوسط در مطالعه خود نشان دادند (،2020، )3کوستاکیس و همکاران

 نمایند.میغذا خرج  یرا نسبت به مردان برا یشتربی پول
 سن 

اعضای  یسن بر مبنای ترکیب های غذایی مختلف، متفاوت بوده وبر گروهسن  تأثیر
 تیافراد مسن در مورد وضعمثالً ، میزان تقاضا، نوسان داشته باشدرود یانتظار مخانوار، 

در خصوص تقاضا برای  شته ودا ترهاجوانبه نسبت  یمتفاوت یهایخود نهران یسالمت
که از نمایند. از جانب دیهر برخالف سرپرست میانسال تر عمل میاقالم غذایی محتاط

تر، در تهیه مواد غذایی، با ثبات مالی برخوردار بوده، اغلب خانوارها با سرپرست کم سن
-(. در ایران، پیش2014، 4شوند )منهو و همکارانمشکالت اقتصادی بیشتری مواجه می

(، دریافتند متغیر سن، بر میزان مصرف خوراکی تأثیر داشته 1392بهار و همکاران )
 است.

 تحصيالت 

تحصیالت عالی . ی، متنوع استلیسطوح مختلف تحص باافراد  یکرد نهیهز یاالهوه
 یها نهیسطح هز کند.موقعیت شغلی بهتر و دریافتی بیشتری برای خانوار ایجاد می

چنانچه  .(2014)کوستاکیس،  است التیسطح تحص ریثأت  به طور مثبت تحت ییغذا
تقاضای  یرا برا بودجه خانوار نیانهیم یتوجه به طور قابل ،ساله آموزش کافزایش ی

( و 2021 )آدیون و همکاران، دهد یم شیافزا ترمواد غذایی با کیفیت باالتر و سالم
شود )حداد و قلمداد می دهید بیآس یکشورها در هیسوءتغذاز دالیل  یلیشکاف تحص

 واسطه تحصیالت، فرد از آگاهی و توانایی بیشتری برای(. همچنین به2015، 5همکاران
ای برخوردار بوده و قدرت مدیریت باالتری دارد )اسمیت و درک دانش تغذیه

است و به  یاجتماع تیوضع یبرا یخوب ندهینما ،التیتحص زانیم (،2007، 6سوباندورو

                                                           
1. Alade & Eniola 

2. Ansah  et al. 

3. Kostakis et al. 

4. Mango et al. 

5. Haddad et al. 

6. Smith & Subandoro 



 1401 بهار ،  1ی  ،  شماره57ی  تحقيقات اقتصادی / دوره   132

 

 کمدرآمد و  تر نییپا التیافراد با تحص .(2008 1نورد ) شود یمربوط م یشغل تیعدم امن
 (.2017 ،2و همکاراناسمیت  ) غذایی دارندمشکالت بیشتری در تقاضای مواد 

 شاغل بودن سرپرست خانوار 

. (2008، 3گذارد )جوناس و روزن یم ریتأثیی غذا ی اقالمبر تقاضا برا اغل بودنش
 یی هرغذا داشتن شغل برای سرپرست به معنای کسب درآمد است و تقاضا برای مواد

رابطه مثبت  ک(. در واقع ی2020همکاران، )آنسا و  دارد یبسته هاآن خانوار به درآمد
(. برخی عوامل مؤثر بر 2018، 4)هانسن غذا وجود دارد نهیدرآمد و هز نیب یاما نه خط

باشد و ها میتغییرات قیمت مواد غذایی مانند شرایط اقلیمی خارج از دسترس دولت
سی دولت، در فاکتورهای دیهری چون کاهش یارانه و وضع مالیات از جمله ابزارهای سیا

ها برای برقراری عدالت و کاهش . در این راستا، دولتباشد میکنترل قیمت مواد غذایی 
هایی چون پرداخت یارانه سعی نابرابری از چنین راهکارهایی بهره برده و با اجرای برنامه

افزایش  سبباند؛ این مسئله های مختلف درآمدی داشتهدر کاهش شکاف میان گروه
، لذا با اخذ تصمیمات مختلفی، سعی در کاهش است و کسری بودجه دولت شده هزینه
ها دارد. در کشورهای مختلف دن هزینه مالی ناشی از پرداخت یارانهکر و سبکدادن 

هایی مانند هدفمند نمودن، پرداخت نقدی، حذف اصالح یارانه، از سیاست منظور به
ها طی در ایران نیز سیاست هدفمندی یارانه ده است.شتدریجی و یکباره یارانه استفاده 

 لیتعج ،آن یاجرا ریمس در انجام گرفته است اقدامات توجه به بااجراء و  1389سال 
در  رانیا اقتصاد تلخ اتیتجرب و بوده آشکار کامالً ،هاارانهی حذف جهت در دولت استیس

 ،ی)دادگر و نظرباشد  میو بلندپروازانه  زدهشتاب یهااستیس شکست نشانهر این زمینه،
1390.)  

 اثرات خصوص در نهرانی لیدلبه مواد غذایی متیق اصالح و لیتعد حاضرحال در
 تیدرا و توجه مستلزم ،یتورم آثار نیهمچن و ریفق یخانوارها بر هاارانهی حذف معکوس

میزان . میزان کارا بودن اقدامات دولت در این زمینه، منوط به آگاهی از است یاژهیو
باشد و در ها و اقدامات مؤثر در جهت جبران آن میتغییرات رفاهی ناشی از تغییر قیمت

های پایین درآمدی، عالوه صورت عدم جبران و ثابت ماندن میزان دریافتی برای دهک

                                                           
1. Nord & Hopwood 

2. Smith et al. 

3. Jonas & Roosen 

4. Hansen 
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تر شدن سفره، اثرات سوء بیشتری داشته و نابرابری در سطح جامعه را بر خالی و کوچک
های شرط(، در مطالعه خود، پیش2005) 1اک کاکوانی و همکاراند. نانکنتشدید می

نند: الف( ظرفیت نظام کالزم برای کارایی هرگونه اصالح قیمتی را بدین شرح عنوان می
اداری و در دسترس بودن ابزارهای حمایت اجتماعی؛ ب( همراهی آثار سیاسی؛ ج( 

و توان مالی خانوار، ارائه  درآمدهای متنوع از جمله اداری، شناسایی پوشش هزینه
 های نقدی خانوار و نظارت بر اجرای برنامه مربوط به هدفمندی.یارانه

، بدون توجه بلندمدت در این گروه کاالیی ارانهیاصالح  رغم ضرورتعلی نیبنابرا 
 با چنین سیاستی، مالو تبعات ناشی از آن، اع الزم یهارساختیز یسازآمادهبه 

 اثرات مثل یاقتصاد یهاتیفعال در یعیوس بوده و آثار همراه انیی فراوهایدشوار
های ، کاهش و یا حذف بودجه گروهخانوار سبد در مواد غذایی مخارج سهم بر یعیتوز

 .دنبال خواهد داشتکاالیی دیهر مانند آموزش، درمان، کاهش رفاه خانوار و غیره را به
اعظم بودجه خانوار، به مواد غذایی گاه در یک جامعه، بخش آنچه مشخص است هر

ها دهنده کاهش سطح رفاه خانوار و بدتر شدن وضعیت معیشت آنتخصیص یابد نشان
است که خود عاملی در جهت افزایش شتابان نابرابری بوده که از جمله آفات اجتماعی 

 .باشد میآن فقر 

 EASI  مدل سيستم تقاضای -2-2
های متنوع شکل و حالت Sصورت منحنی انهل بهدر اغلب مطالعات تجربی اخیر، 

مانند توابع تقاضای پارامتریک معمولی شود؛ از سویی دیهر دیهر در نظر گرفته می
AIDS  وQUAIDS  کارایی داشته و درجه دوم  ای یانهل خط یهایمنحن برایفقط

کارگیری  ایرادات موجود، به برطرف کردن؛ برای دنگیرنمیرا در بر اشکال متنوع منحنی
فاقد  ،AIDSمدل که ضمن برخورداری از مزایای  همطرح شد EASIسیستم تقاضای 

)لوبل و  باشد ایدرجه و مرتبههر باشد، این مدل قادر است از  مشکالت یاد شده می
 حاتیترج یریگدر نظرو همچنین با بسترسازی مناسب، امکان  (2009، 2پنداکور

 زیتماو قادر به است (، فراهم شده کیدموگرافی )اجتماع یرهایو متغناهمهن خانوار 
، در همچنین(. 2018، 3ریب) باشد مینیز مختلف جامعه  یها گروهمیان  یرفتار مصرف

                                                           
1. Nanak Kakvani et al. 

2. Lewbel & Pendaku 

3. Berry  
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عنوان  جمله خطای مدل را بهتوان نمیکننده،  مطالعات تجربی تقاضای مصرفغالب 
)ژن و  ، در نظر گرفتدهد مینشان نشده را  رویت پارامتر تصادفی که ناهمهونی 

 (.2014، 1همکاران
ای متصور است که با کننده، مصرفEASIصورت مختصر در تشریح رویکرد به
های و با دارا بودن ویژگی بودجهبر مبنای قید دن مطلوبیت خود کرحداکثر هدف 

است. واجه م P قیمتبا بردار لهاریتم  Xو لهاریتم مخارج اسمی کل  Zجمعیتی 
و  Wای کننده مفروض، سبدی از کاالها را بر اساس بردار سهم بودجهمصرف همچنین

د که بیشترین مطلوبیت را کسب نماید. این تابع کنقید بودجه خطی، انتخاب می
در Z و  Pعنوان تابعی از  را به Wمطلوبیت، توابع تقاضای هیکسی را در برداشته که 

 است:بوده  زیربه شرح تابع هزینه  C (،1طه )دهد. در راب نمایش می Uسطح مطلوبیت 

  (1) C(P, U, Z, ε) = u + p ́m(u, z) + T(p, z) + S(p, z)u + p ́ε 

 Lشامل  Zبردار قیمت کاالها برای هر نوع کاال، دهنده  نشان P این رابطه که در
 مطلوبیت غیرمستقیم بوده و Uمشاهده،   اقتصادی قابل -های اجتماعی بردار از ویژگی
های  ، در منحنیهستندکننده تصادفی  دو پارامتر تابع مطلوبیت مصرف در مواقعی که

 ε ؛نشان داد Zو  P ،W ،Xتوان آن را به شکل تابعی از متغیرهای  انهل پیچیده، می
 . باشد مینشده   های ترجیحات مشاهده اهمهنین

 :شودمینشان داده ( 2) صورت رابطه به EASIاز مدل یک نمونه مشخص 

 (2 ) m(u, z) =∑bru
r + Cz + Dzu

R

r=0

 

  
T(p, z) =

1

2
∑𝒵lp ́Alp

L

l=0

 

S(p, z) =
1

2
p ́Bp 

، رتبه تعیین و Rبرآورد گردد و از طریق  bو  A،C  ،D ،Bالزم است پارامترهای 
 ود:ششفارد، استخراج با استفاده از لمتوابع هیکسی 

          (3) w =∑bru
r + Cz + Dzu +∑𝒵lAlp

L

l=0

R

r=0

+ Bpu + ε 

                                                           
1. Zhen et al.  
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دست ، توابع تقاضای مارشالی بهUجای به Y( با جایهزین کردن 4و در رابطه )
( هستند. X( و درآمد کل )Z(، بردار جمعیتی )Pآید که خود تابعی از بردار هزینه ) می
مخارج واقعی  محاسبهبرای  باشد میصورت لهاریتم شاخص ضمنی قیمت  بهکه   PʹWاز
Y  از طریق کسر شاخص قیمت استون از لهاریتم  1و با یک تبدیل آفین شدهاستفاده

 د.شواستخراج میلهاریتم مخارج واقعی نیز  X-PʹWصورت  های اسمی به هزینه

(4) 
y =

x − p ́w + ∑ 𝒵lp ́Ap/2
L
l=0

1 − p ́Bp/2
 

 طبقای بعد از جایهزینی تابع مطلوبیت غیرمستقیم،  سرانجام تابع مخارج بودجه
 شود. حاصل می ای است بودجهفرم ماتریسی تابع مخارج ( که 5) رابطه

 (5) w =∑bry
r + Cz + Dzy +∑𝒵lAlp + Bpy + ε

L

l=0

R

r=0

 

، ها نسبت به قیمتت همهن از درجه یک بودن معادال و برقراری تقارن اسالتسکی
  باشد: مستلزم رعایت قیود ذیل می

(6) 

ai,j=aj,i      and ∑ ai,j=0

i

           ∀ i,j=1,2,3,…,I 

bi,j=bj,i      and ∑ bi,j=0i              ∀ i,j=1,2,3,…,I 

∑ di,li =∑ ci,l=0i                             ∀ i,j=1,2,3,…,I 

∑ bi,r=0

i

                                   for r≠0 

∑𝑏𝑖,𝑟 = 1                                    for r ≠ 0

𝑖

 

  Pk که در آن است( 7صورت رابطه ) به ماتریسیفرم گسترده و غیر همچنین
های واقعی بر روی هریک از کاالها  و با هزینه K ،Y∈Rلهاریتم قیمت برای هر کاالی 

خانوار  Lیک از شناختی خانوار برای هرهای جمعیت ویژگی Zl شود، گیری می اندازه

بردار از خصوصیات  Jنیز  ε باشند؛می عبارت متقاطع ZlPkو  PkY ،ZiY. باشد میمنتخب 
 است Rای مرتبه  ترجیحی مشاهده نشده بوده و رگرسورها در این مدل یک چندجمله

                                                           
ده و در ریاضیات نیز نوعی بودن را حفظ کر که خطوط و موازی . یک تبدیل آفین یک تبدیل هندسی است1

شود، لذادر یک تبدیل آفین تمامی نقاط روی یک خط در  ها در آن حفظ می تبدیل ریاضی است که نسبت فاصله

  شود و  هر تبدیل خطی یک تبدیل آفین است. ها لزوماً حفظ می خروجی نیز روی همان خط ورودی، در
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 یک تابع وابسته به متغیرهای سمت چپ رابطه Y . همچنین(2021، 1)آیزنر و همکاران
شده و این سیستم تقاضا به یک سیستم غیرخطی تبدیل باشد و ضرورت دارد  می( 2-2)

 .(2021، 2)رینوس ای برآورد شود اقل مربعات سه مرحلهرویکرد حداز طریق 

 

(7)  wj= ∑brjy
r

R
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 3از کایالوت و همکارانبه پیروی EASI  ، برای برآورد تابع تقاضایحاضردر مطالعه 

 د. باش( 8) صورت رابطه د، تابع هزینه خانوار بهشو ( فرض می2019)

(8) 
log[C(p,y)]=y-∑mi(y,z) (pi)
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شامل گوشت قرمز،  قیمت تک تک کاالهای مورد بررسیبیانهر  Pدر معادله فوق، 
شده توسط   کسب تیمطلوبنشانهر  Yباشد.  نباتی و سایر کاالها میمرغ، روغنمرغ، تخم

های خوراکی و  کننده به تفکیک گروه توان مخارج حقیقی مصرف خانوار است که می
های جبرانی  پارامترهایی برای تأثیر قیمت ،bijو  aij. دکرجایهزین با آن را غیرخوراکی، 

 شناختی خانوار شامل ویژگی جمعیت، Zشوند. و در فرآیند تخمین، استخراج می هستند
جزء  .باشد میتحصیالت وی  وسرپرست خانوار  درآمد سن، جنسیت،، خانوار اندازه

برای  باشد. مینشده   ترجیحات مشاهدهنماینده که نمایش داده شده   εiبا اخالل مدل 
های انهل  منحنی که از این طریقشده استفاده  miدن مدل از تابع کرپارامتری 
 شوند: میمحاسبه  زیرطبق معادالت  yو  m، آینددست می بهغیرخطی 

(9)       mi(y, z) = ∑ bi,r(y)
r + ∑ ci,IzII + ∑ di,IzIyI

R
r=0   

(10) y =
x−(∑ wipii +

1

2
∑ ∑ ai,jpipjzi)i,jl=0
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2
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wi و ای هر کاال در سبد مصرفی خانوار سهم بودجه x مخارج مصرفی اسمی 
 Rد با شون تعیین میاکه توسط محقق Yای در جملهبیشترین درجه چند ،باشد می

                                                           
1. Eisner et al. 

2. Reaños 
3. Caillavet et al. 
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( و 8رابطه ) بر روی تابع هزینه شفاردو در نهایت با استفاده از لم هدشنمایش داده 
ای با در نظر گرفتن متغیرهای  سهم بودجه ،(10( و )9های )کارگیری رابطه به

 شود.میبه تفکیک برای هر کاال استخراج  ،شناختی خانوار جمعیت
 (11)  wi = ∑ ∑ aij,l (pj
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l=0 + ∑ bI,j (pj
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 ، برقرار باشد.ه است( نوشته شد6همچنین الزم است قیودی که طبق رابطه )

 کنندهارزيابی رفاه مصرف -2-3
از جمله تغییر قیمت گروه کاالیی، منجر به تغییر میزان  ،نوسانات اقتصادی

معیارهایی مانند تغییر شود؛ برای محاسبه این تغییرات از کنندگان میمطلوبیت مصرف
  شود.هستند استفاده می که متداول2(CVو تغییر جبرانی )1(EVمعادل )

تا از  بپردازد x1که مصرف کننده آماده است در سطح بودجه  یحداکثر مقدار
 - C(p1,u)شود و به صورت یم دهی( نامEVمعادل ) رییغت جلوگیری کند p1به  p0تغییر 

C(p0,u) در آن  گردد ویم فیتعرu 3)کردی و اسلیمن است وارخان تیسطح مطلوب ،
 یریگاندازه چیشد، ه شنهادیپ 2009در سال  EASIمدل  نکهیبا توجه به ا( 2006
به  یزندگ نهی( از شاخص هز2009. لوبل و پنداکور )ین زمینه وجود ندارددر ا یمتناظر

و  ینابرابر یبر رو اینکهدلیل بهکنند. یرفاه استفاده م راتییتغ یبرا یاریعنوان مع
معادل  راتیی، تغشودتمرکز می( 2006) منیو سل یدیمشابه کر یرفاه اجتماع راتییتغ
(EV در ) مدلEASI گردد: یاستخراج م صورت ذیلبه 

(12                                     ) xe − exp {log(x) − ∑ (log(pi
1wi
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 متیق رییرا قبل و بعد از تغ p یهامتیق بیبه ترت 1و  0 یهااندیسدر آن  که
 دهند.ینشان م

 .دکراستفاده  (CV) نیاز تخم ،یاثرات رفاه تیکم نییتع یبراتوان همچنین می
در تغییرات جبرانی، سیاست افزایش قیمت اعمال شده و میزان مبلغی که باید به 

                                                           
1. Equivalent Variations 
2. Compensation Variations 
3. Creedy and Sleeman 
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رفته جبران شود و در همان سطح مطلوبیت پرداخت گردد تا رفاه از دستکننده مصرف
گردد؛ در واقع تغییرات جبرانی ارزش پولی اثرات رفاهی قبلی باقی بماند، محاسبه می

( 1981) 1هاسمنمقاله بر اساس CV نماید؛ گیری میناشی از تغییرات قیمت را اندازه
 عبارت است از:

(13   )CV = e(p0, u0) − e(p1, u0) = C(p0, u, z1, ε) − C(p1, u, z1, ε) 

 مروری بر مطالعات تجربی -3

آثار ناشی از افزایش قیمت بر میزان رفاه و درآمد  مورد ی درگوناگونمطالعات 
شود به شکل خالصه برخی از  خانوار صورت پذیرفته است که در این بخش تالش می

بیان  هاایج آنمطرح و نت ،شده در داخل و خارج از کشور در این زمینه مطالعات انجام
 د. شو

 شده در خارج از کشور مطالعات انجام -3-1
و  آل درجه دومدهیا یتقاضا ستمیا استفاده از س(، ب2022) 2فهارودین و همکاران

مواد  متیق شیتأثیر افزابه بررسی  دست آمده از طریق نظرسنجی خانوار،اطالعات به
ی طی سال اندونز مردمبر فقر % 20%، 15%، 10%، 5در چهار سناریوی مختلف  ییغذا

 شیمحاسبه تأثیر افزا یو فقر برا CV یها از شاخص ند؛ در این مطالعها هپرداخت 2013
از میان گروه  ه استنتایج نشان داد .شده استبر رفاه خانوار استفاده  ییمواد غذا متیق

فظ و ح ی از اهمیت بیشتری برخوردار بودهو ماه جاتیرنج، سبزمواد غذایی سه کاالی ب
بر  یشتریتأثیر بها، آن  متیق شیافزا که طوری بهمهم است،  اریسب این اقالم متیثبات ق

تأثیر  ییدر مناطق روستا ییمواد غذا متیق افزایش استیسهمچنین  .فقر خواهد داشت
 دارد. یناطق شهربیشتری نسبت به م

یی بر مواد غذا متیق شیافزاخود تأثیر  مطالعه(، در 2021) 3آدیان و همکاران
در  2010-2016 یها سال نیب هیجریدر ن روستایی خانوار 5000 انیدر ممیزان تقاضا 
 جی. نتاکرده استی ررسبرا  و روش پانل آل درجه دومدهیا یتقاضا ستمیچارچوب س

 یشناختتیجمع یرهایمتغبر حسب  ییغذا یها باالترگروه یها متیدهد که ق نشان می

                                                           
1. Hausman 

2. Faharuddin et al. 
3. Adeyonu et al. 
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 یخانوار برا یهانهیمنجر به از دست دادن رفاه هزو خانوارها تأثیر گذاشته  یبر تقاضا
 .ه استدش یرخوراکیو غ ییغذا ییکاال یهاگروه

های پانل و مدل سیستم تقاضای (، با استفاده از داده2020) 1آدیکونل و همکاران
کننده و  عنوان مصرف به یکشاورز یدر نظر گرفتن نقش دوگانه خانوارهاآل و ایده
 یرا بر رو متیق راتییتغ ی، اثرات رفاه2010-2016 یها سال نیغذا ب دکنندهیتول
اگرچه افزایش قیمت منجر به کاهش رفاه  اند هه و دریافتکرد لیتحل هیجریدر ن ها آن

ولی از میان موادغذایی مورد بررسی، افزایش قیمت غالت آسیب بیشتری به است، شده 
 رد.همراه دا

که (، پیامدهای افزایش قیمت هفت گروه مواد غذایی 2020) 2هوهانیسم و شانویان
های چین در دوره زمانی گرفته بر مصرف خانوار شهری استانبیشتر مورد استفاده قرار 

-و سیستم تقاضای ایده EASIهای پانل و دو مدل با استفاده از داده را 2003 – 2012

اند، نتایج نشان را مورد مقایسه قرار داده لو نتایج دو مدده کرآل درجه دوم محاسبه 
ندانی های جبرانی مناسب، این افزایش قیمت تأثیر چ به اجرای سیاسته که با توجه داد

 اشته است.بر رفاه خانوارهای شهری ند
آل درجه دوم و کارگیری مدل سیستم تقاضای ایده (، با به2018) 3الو و همکاران

 میزان رفاهبر ییمواد غذا متیق راتییتغ تأثیر، به بررسی (CV) یجبران راتییتغمحاسبه 
د که بهبود ده مینشان  قیتحق جینتاند، ا هپرداخت 2014اندونزی طی سال  کشاورزان

بر اساس و متقاطع  متیکشش قو شده مواد غذایی  مصرف شیدرآمد منجر به افزا
خانوار  ییایجغراف تیموقع و یاجتماع یاقتصاد تیوضع ،یشناس تیمعهای ج ویژگی

 متفاوت است.

(، در مطالعه خود با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف 2014) 4کاراکیلو و همکاران
از  یو فقر ناش یاثرات رفاهبه بررسی  ،آلکارگیری مدل سیستم تقاضای ایده و به
آید، شمار می به ایدر کشور زامببا اهمیت  ییغذا ذرت که از جمله مواد متیق شیافزا

تواند منجر به کاهش یذرت م متیق یدرصد 50 شیافزا که ندا هپرداخته و دریافت
به  68از  یفقر کلبا چنین روندی، خانوارها شود و  انیدر م یدرصد 17متوسط مصرف 

 . ابدیمی شیدرصد افزا 70

                                                           
1. Adekunle et al. 
2. Hovhannisyan & Shanoyan 
3. Allo et al. 

4. Caracciolo et al. 
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به  ،آلبا روش پانل و مدل سیستم تقاضای ایده ،(2003)1شیملز و ولدمکائیل
شهری و خانوار  3000کاالها بر اساس بودجه  متیق شیافزا یرفاه یامدهایپبررسی 

 شیافزا که ندا هی پرداخته و نشان دادوپیدر ات 1994-2004روستایی طی دوره زمانی 
اقالم کشاورزی اگرچه در وهله نخست منجر به افزایش درآمد  ینسب یها متیق

را ی و روستایی رفاه خانوارها در مناطق شهرولی در کل  ،شودخانوارهای روستایی می
نفت  و حمل و نقل متیقدهد؛ همچنین افزایش قیمت سایر کاالها مانند  کاهش می

 یها متیق شیافزا ،طورکلی به گذارد.تأثیر بیشتری بر رفاه خانوارهای فقیر می ،دیسف
که  هشد یردر مناطق شه یزندگ یواقع نهیهز یدرصد 12 شیافزا سبب ینسب

 دهنده شدت کاهش رفاه مرتبط با تورم است. نشان

 شده در داخل کشور مطالعات انجام -3-2
های قیمتی و (، بر مبنای روش پانلی، استخراج کشش1399مهرآرا و پارسا )

آل از طریق تفکیک کارگیری سیستم تقاضای ایده درآمدی، معیار تغییرات جبرانی و به
به بررسی تأثیر افزایش قیمت پنج  ،گروه شهرنشینی باال و پایینهای کشور به دو استان

ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات( مرغ، میوهگروه غذایی )نان و غالت، لبنیات و تخم
که ند ا هپرداخته و نشان داد 1385-96بر رفاه خانوارهای شهری در ایران طی دوره زمانی

شود و برای و متحمل زیان در خانوار می کاهش رفاه سببافزایش قیمت مواد غذایی 
پوشش زیان رفاهی ناشی از افزایش یک درصدی تورم، به ترتیب نیازمند جبران دو و 

ی نسبت شهرنشینی باال و های داراپنج برابری در درآمد خانوارهای ساکن در استان
 .باشد پایین می

کنندگان مصرف(، در مطالعه خود، واکنش 1396شیرازی و همکاران )خداپرست
کارگیری  را با به 1393شهری نسبت به افزایش قیمت کاالهای خوراکی برای سال 

آل درجه دوم در سه سناریو بررسی رهیافت دیتون و استفاده از سیستم تقاضای ایده
ها خوراکی با بیشتر شدن درصد افزایش قیمت ،دست آمده اند. بر اساس نتایج بهدهکر
شوند و حفظ داد بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر منتقل میتع ،%(%50، %25، 15)

 .باشد میرفاه نیازمند حمایت مالی و تغییرات جبرانی 
پذیر محاسبه عمومی تعادل (، با استفاده از مدل1394مقدم )نیا و اکبریرحیمی

(CGEو شاخص ) تغییرات ( معادلEV)، ها بر نابرابری به بررسی تأثیر اصالح یارانه

                                                           
1 Shimeles & Woldemichael 
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های رفاهی ایران در ده سناریوی متفاوت و به تفکیک در دو بخش کاهش یارانه
های غیرمستقیم و بازپرداخت زمان کل یارانهای و کاهش همصورت مرحلهغیرمستقیم به

: الف( دهد که میاند. نتایج نشان پرداخته 1380های سال نقدی بر خانوار برمبنای داده
 برابری شاخص و یافته کاهش همه سناریوها در خانوارها اهیرف شکاف ها،یارانه اصالح با

 هاییارانه بازپرداخت از تولید و دولت سهم ب( با کاهش. یابدمی بهبود جامعه در رفاهی
 رفاهی نابرابری شاخص ج(. شودتر می بزرگ جامعه در رفاهی برابری شاخص شده، آزاد

 کاهش بازپرداخت، بدون سناریوهای از بیشتر نقدی یارانه بازپرداخت در سناریوهای
 .یابد می

 ،آل درجه دوم(، با استفاده از سیستم تقاضای ایده1394زاده و همکاران )قهرمان
به بررسی تأثیر افزایش قیمت نه گروه اصلی مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری در 

 که دده میاند. نتایج نشان  پرداخته 1388-90ی هاهای درآمدی طی سالبین دهک
ی خانوارهای شهری ایرانی را کاهش مواد غذایی، رفاه همه اگرچه افزایش قیمت

ولی رفاه از دست رفته برای خانوارهای فقیر به مراتب بیشتر از خانوارهای  ،دهد می
 ثروتمند بوده است.

آل درجه دوم و با (، با استفاده از سیستم تقاضای ایده1394زاده )ضیایی و قهرمان
به تحلیل اثر  ،( از طریق روش تقریب تیلورCVگیری معیار تغییر جبرانی )ازهاند

ها بر های تورمی قیمت مواد غذایی بعد از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه هزینه
پرداخته و نشان  1388-90های خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان در سال

از دست رفتن درصد بیشتری از درآمد  سببافزایش قیمت مواد غذایی که ند ا هداد
 شود. می

(، در مطالعه خود به بررسی اثرات نابرابری درآمدی 1393مقدم و همکاران )خرمی
کنندگان شهری و روستایی های کاهش یارانه کاالهای اساسی بر مصرف ناشی از سیاست

ب سناریوهای آل درجه دوم در قالبا استفاده از سیستم تقاضای ایده 1386در سال 
ند ا هو اتکینسون پرداخته و نتیجه گرفت Hو  Gمختلف کاهش یارانه با دو شاخص توزیع 

تمامی کاالها، گروه متوسط درآمدی خانوارهای شهری را  همزمانکه افزایش قیمت 
 دهد. کنندگان روستایی تحت تأثیر قرار میبیش از مصرف
اثرات افزایش قیمت برخی مواد  (، به ارزیابی1391کاشی )نژاد و خدادادخسروی

مرغ( بر رفاه خانوارهای شهری با قرمز، گوشت سفید، لبنیات، تخمغذایی )نان، گوشت
آل و برای دوره زمانی کارگیری مدل سیستم تقاضای ایده دیتا و بهاستفاده از روش پانل
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دلیل تخصیص سهم بیشتر سبد مصرفی  بهکه ند ا هپرداخته و دریافت 1375-1389
های باال، افزایش قیمت مواد غذایی منجر به های پایین و میانی نسبت به دهکدهک

 د.شوکاهش رفاه بیشتری می
های جاری و ارتقای کیفیت زندگی تمامی  منظور حل معضالت ناشی از سیاست به 

المللی مانند تحریم و های بیناقشار جامعه، و از جانب دیهر فشار مضاعف محدودیت
های تعدیل اقتصادی، حذف های اخیر، لزوم اجرای طرحدرآمدهای نفتی در سالکاهش 

های اجرایی مانند تخصیص ارز ترجیحی های غیرمستقیم و تجدید نظر برنامهیارانه
های مختلف کاالیی از جمله مواد غذایی بیش از پیش متصور شده است؛ مربوط به گروه

مواد غذایی، سهم این مخارج در سبد مصرفی بنابر مطالب بیان شده، با افزایش قیمت 
تحلیل دقیق وتجزیهخانوار افزایش یافته و اثرات رفاهی در پی خواهد داشت؛ لذا همواره 

 تبط،و مداخالت سیاسی مر مواد غذاییافزایش قیمت ناشی از  پیامدهای رفاهی
رو به  حرکت ت؛ آنچه دراس مورد توجه قرار گرفته توسط محققان  جبران آن، منظور به

های مورد  مدل توانت و دق ،نقش باالیی دارد یسیاس مباحث و تصمیمات جلوی
 در مطالعات صورتکننده  های اساسی تقاضای مصرف استفاده برای تخمین سیستم

تأثیر افزایش قیمت مواد  موردشماری در ، بنابراین اگرچه مطالعات بیباشد می پذیرفته
های متنوعی صورت پذیرفته  لمللی با استفاده از مدلاغذایی در سطح داخلی و بین

ی قبلی، مطالعه حاضر با ها پژوهشهای موجود در دلیل محدودیتاما به ،است
های  های مدلپذیری، کاستیهای انعطافکه با دارا بودن قابلیت ،EASIکارگیری مدل  به

برای پنج قلم کاالی  د، آثار رفاهی، تعدیالت صورت پذیرفته اخیرکنمی برطرفقبلی را 
 شود.نباتی سنجیده میمرغ، لبنیات و روغنگوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم

 و روش برآورد مدل پژوهش ،ها داده -4

برآورد تابع تقاضای مارشالی و  منظور به طور که بیان شد در این مطالعه همان
طور غیرخوراکی، بهاقالم خوراکی و  میزان تقاضا برای بر حذف ارز ترجیحیبررسی اثر 

 . شده استکلی از چهار گروه داده به شرح ذیل استفاده 
)شامل  گروه خوراکیپنج ای  سهم بودجهنخستین داده مورد نیاز، مربوط است به 

گروه  چهار( و نباتیمرغ، لبنیات و روغنگوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم هزینه
از سبد  (های کاالییسایر گروهنقل، مسکن و وپوشاک، خدمات حمل )شامل غیرخوراکی

هزار خانوار ساکن در مناطق شهری در  39بیش از  های حقیقی هزینهو مصرفی 
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زینه خانوار مرکز آمار و ه از طرح درآمد هاهای مربوط به آن داده ، که98-99های  سال
ضمن اخذ  قیمت است که به این منظور، متغیر مهم دیهر .ایران استخراج شده است

هر گروه کاال طبق  قیمت تغییرات تفکیک هر استان از مرکز آمار ایران، قیمت به
. سومین گروه داده، شده استآوری و محاسبه های رسمی وزارت صمت جمعقیمت

ها از اطالعات طرح درآمد و هزینه خانوار استخراج که مانند سهم درآمد خانوار است
 Zبردار  عبارت دیهر همان هو ب شناختی خانوارها متغیرهای جمعیت شده و در نهایت

 ه است:دشارائه از آن  شرح مختصری (1) جدول باشد و در می
 

 شناختی خانوار معرفی متغيرهای جمعيت. 1 جدول

 پايه آماری توضيحات متغيرها
 درآمد مرکز آمار ایران -طرح هزینه های تحصیل سرپرست خانوار تعداد سال تحصیالت

 درآمد مرکز آمار ایران -طرح هزینه اعضای خانوارتعداد  خانوار اندازه
= اگر سرپرست خانوار مرد 1متغیر مجازی ) سرپرست جنس

 = در غیر این صورت(0باشد و 
 درآمد مرکز آمار ایران -طرح هزینه

 درآمد مرکز آمار ایران -طرح هزینه سن سرپرست خانوار سن سرپرست
شاغل بودن 

 سرپرست
رپرست خانوار = اگر س1متغیر مجازی )

 = در غیر این صورت(0باشد و  شاغل
 درآمد مرکز آمار ایران -طرح هزینه

 های پژوهش : یافتهمنبع
 

روش حداقل مربعات سه ، های سیستمی در سیستم معادالت روشجمله از 
اطالعات موجود در سیستم  ههممنظور برآورد ضرایب از  ، که بهباشد میای  مرحله

ای مانند حداقل مربعات دو  های تک معادله روش مقایسه بادر ند و ک استفاده می
در در سیستم معادالت همزمان است. روش بهینه  2 و روش متغیر ابزاری 1ای مرحله

با افزایش حجم ، سازگاریدارا بودن ویژگی  باوجودای،  های تک معادله روش حقیقت
حداقل دلیل نداشتن هلذا ب کند و میها به سمت صفر میل ن نمونه، تورش واریانس آن

برخوردار نیستند و علت کارایی مجانبی ، از های سیستم معادالت واریانس در میان روش
باشد به عدم استفاده از اطالعات  میگرفتن همبستهی جمالت خطای معادالت  نادیدهآن 

                                                           
1. Two-Stage Least Squares (2SLS) 

2. Instrumental Variables (IV) 
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و با  برطرفای  روش حداقل مربعات سه مرحلهاین ضعف در  شود. موجود در سیستم می
زن در سیستم  ین تخمینبه کاراتر، اطالعات سیستم تمامیمکان استفاده از ایجاد ا

 . تبدیل شده است معادالت

شرح  ههایی بمستلزم برداشتن گامای  روش حداقل مربعات سه مرحلهگیری کار به
 باشد: میزیر 

برای  شود. آوردبر زای موجود در هر معادله متغیر درون هشد حل الزم است شکل
با  ضرورت دارد ،زای آن معادله باشد متغیر درون Yاگر متغیر ام J مثال در معادله

y  استفاده از روش حداقل مربعات معمولی معادله
j
=xπj+vj  برآورد وŷ

j
=xπ̂j  محاسبه

ŷود و سپس ش
j
+v̂j یعنی معادله  ،در معادله مورد نظرJ  و  و ضرایب دهشجایهذاری ام

با  در گام بعدی، دشوای برآورد  حداقل مربعات دو مرحلهبا استفاده از روش  ،آن خطای
کواریانس  -ماتریس واریانس، (δ̂ij )یعنی واریانس و کواریانس میان جمالت خطاتخمین 

 با .تبرابر اس E(uitu jt)=δijبا  Ω که عناصر دشوتعریف می E(utu ́t)=Ωصورت  به
بر روی برآوردهای حداقل  1یافته تعمیمروش حداقل مربعات Ω   استخراج ماتریس

روش حداقل مربعات سه   زن و تخمین دهاجرا ش   y=ẑα+uای یعنی مربعات دو مرحله
 آید:میبه دست  ( نشان داده شده است17که در رابطه ) ای مرحله

(17 )   α̂3SLS= (z ́̂Ω̂
-1

ẑ)
-1

 (z ́̂Ω̂
-1

) y  

بار  ای فقط یک در روش حداقل مربعات سه مرحله الزم به یادآوری است که
های همه معادالت در قالب  مانده مانده هر معادله و ضریب همبستهی میان باقی باقی

Ω̂ماتریس
شده و تخمین  استخراجهای این روش  زن ها تخمین و بر اساس آن محاسبه ، 
 2ل و پنداکورلیوب که توسط EASIدر مدل سیستم تقاضای اما  ،آید دست می نهایی به

ای تکراری برای برآورد پارامترها و  از روش حداقل مربعات سه مرحله ارائه شده، (2009)
 با استفاده از مخارج خانوار Yیک تقریب از  حقیقت، در شود ضرایب متغیرها استفاده می

(X ) و قیمت کاالها(P)  ای  میانهین سهم بودجهگرفته شده و از در نظرw̅i  به جای
 ai,jشود، همچنین پارامتر  میاستفاده ، رمختص هر خانوا wiزای  ای درون سهم بودجه

 ( یا رابطه7) در برآورد رابطه Yعنوان ابزاری برای  ه و از این تقریب بهشدصفر در نظر 

                                                           
1. Generalized Least Squares (GLS) 

2. Lewbel & Pendakur  
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wiصورت به ،مراحل د.شو استفاده می( 6) شده در رابطه عنوان ا توجه به قیدهای، ب
شود، این  می روزرسانی به Yو ابزار ai,jو پارامترهای برآوردشده پیوسته تکرار شده 

د و فاصله دو مجموعه تخمین از عدد وتا همهرایی حاصل ش شدهقدر تکرار  فرآیند آن
  .گرددشده کمتر  تعیین پیش

 ها نتايج برآورد و تفسير يافته -4-1

برآورد و نتایج  EASIتقاضای  سیستم مدل مورد بررسی در مطالعه حاضر در قالب
 که دهد ( ارائه شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می3( و )2) های آن در جدول

اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی پنج قلم کاالی اساسی گروه مواد غذایی شامل 
منجر به افزایش قیمت اقالم  ،نباتیمرغ، لبنیات و روغنگوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم

یابد ای خانوار، قدرت خرید کاهش میبه محدودیت بودجه توجهشده و با  ،ورد مطالعهم
و در نهایت با تقلیل میزان تقاضا برای اقالم مذکور، رفاه خانوار به کلی تحت تأثیر قرار 

بر  افزایش قیمت اقالم مختلف مواد غذایی اثر از بررسیدست آمده  نتایج بهگیرد.  می
(، 2022فهارودین و همکاران ) دست آمده در مطالعات با نتایج به ،خانوار میزان رفاه

مطابقت دارد؛ همچنین مطالعات ( 2014کاراکیلو و دپالو ) ( و2021آدیان و همکاران )
زاده و قهرمان ( و1396شیرازی و همکاران )(، خداپرست1399مهرآرا و پارسا )داخلی 

میزان بر  غذاییافزایش قیمت اقالم مختلف مواد بررسی اثر  در زمینه(، 1394همکاران )
متغیرهای جمعیت  ند.ا های مشابه با نتایج این مطالعه دست یافت خانوار به نتیجه رفاه

طور مختصر  هر کدام از آنها بهد که نشناسی آثار متفاوتی بر میزان تقاضای اقالم دار
 شود:شرح داده می

اندازه خانوار بر چهار قلم گوشت مرغ،  با وجود تأثیر مستقیم و معنادار متغیر
رفت، خالف آنچه انتظار میها، برعالوه سایر خوراکینباتی بهمرغ، لبنیات و روغن تخم

کاهش تقاضا برای گوشت قرمز شده و اگرچه به موازات افزایش  سببافزایش بعد خانوار 
 موردشته است در بعد خانوار، تقاضای مربوط به اقالم خوراکی دیهر، روند صعودی دا

خوراکی نیز اندازه خانوار اقالم غیر زمینهگوشت قرمز، نتیجه معکوس بوده است. در 
اما در خصوص  ،ونقل داشتهرابطه مستقیم و معنادار با گروه کاالیی پوشاک و حمل

عبارتی دیهر، خانوارهایی که ابعاد به .داردوجود ای معکوس و معنادار مسکن، رابطه
 اند. تقاضای کمتری در بخش مسکن داشته ،رندتری دا بزرگ



 1401 بهار ،  1ی  ،  شماره57ی  تحقيقات اقتصادی / دوره   146

 

  EASI. نتايج برآورد سيستم تقاضای 2 جدول

 ها گروه
 متغيرها  

 نباتیروغن مرغتخم لبنيات گوشت مرغ گوشت قرمز

 33793/0 عرض از مبدا
***83954/0- 

**20478/0- 
***12155/0- 

***79172/0- 

Y1 **18969/0- 
***32749/0 

***09034/0 
***05549/0 

***28074/0 

Y2 ***02849/0 
***03931/0- 

***01060/0- 
***00712/0- 

***03208/0- 

Y3 ***00128/0- 
***00149/0 

***00037/0 
***00028/0 

***00118/0 

 00254/0*** -00171/0*** خانوار اندازه
***00155/0 

***00065/0 
***00137/0 

 00076/0 00344/0*** جنسیت
***00146/0 00017/0 00024/0 

 000008/0 00040/0*** سن سرپرست
***00002/0- 

***00001/0- 
***00002/0 

 -00033/0*** 00012/0 تحصیل سرپرست
***00008/0- 

****00007/0- 
***00015/0- 

 -00018/0 00067/0 00241/0*** 00395/0*** شاغل بودن سرپرست
***00124/0 

 01758/0*** 00216/0* گوشت قرمزقیمت 
***01752/0- 

**00160/0- 
***00282/0- 

 02030/0*** 01758/0*** گوشت مرغقیمت 
***01139/0 

***00374/0 
***00421/0 

 لبنیاتقیمت 
***01752/0- 

***01139/0 
***00600/0- 

***00225/0 
**00164/0 

 مرغتخمقیمت 
**00160/0- 

***00374/0 
***00225/0 00098/0 

***00328/0- 

 نباتیروغنقیمت 
***00282/0- 

***00421/0 
**00164/0 

***00328/0- 
***00604/0 

 -00307/0 هاسایرخوراکیقیمت 
***02347/0- 

***01187/0 
***00325/0 

*00214/0 

 01246/0*** قیمت پوشاک
***03697/0- 00264/0- 

**00171/0 
***01244/0 

 -02635/0*** قیمت مسکن
*00283/0 ***00909/0 

***00234/0- 
***00606/0- 

 -00242/0 قیمت حمل و نقل
***01376/0- 

***00347/0 
***00358/0- 

***00636/0 

 دهند.( درصد را نمایش می 10و  5، 1به ترتیب سطح معناداری *  و**، ***های پژوهش  ) : یافتهمنبع

 
خوارکی و  بر تقاضای گروه کاالهایسرپرست خانوار ضریب متغیر مجازی جنسیت 

تأثیر  ،ها و مسکننباتی، سایر خوارکیغیرخوراکی شامل گوشت قرمز، لبنیات، روغن
ونقل تأثیر معنادار و منفی داشته است. تأثیر سن معنادار و مثبت و بر پوشاک و حمل
 مسکن و نباتی،روغن ،گوشت قرمزگروه کاالهای سرپرست خانوار در میزان تقاضای 

و با کاهش سن سرپرست خانوار، مصرف  بودهروند صعودی  دارایها سایر خوراکی
 یابد.ونقل کاهش میمرغ، پوشاک و حمللبنیات، تخم

ی تمام اقالم تقاضاتحصیالت اکتسابی سرپرست خانوار، اثر منفی و معناداری برای 
 سببغیر از مسکن گذاشته و در آخر، شاغل بودن سرپرست خانوار مورد مطالعه به

 هشد ها نباتی و سایر خوراکیافزایش تقاضا گروه کاالیی گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن
 . را درپی داشته استدیهر کاهش تقاضا برای پوشاک و مسکن  سویو از 
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  EASI. ادامه نتايج برآورد سيستم تقاضای 3 جدول

 ها گروه
 متغيرها 

 حمل و نقل مسكن پوشاک هاساير خوراکی

 عرض از مبدا
***00317/4- 

***62825/2 
**76426/1 

***42664/2- 
Y1 ***42202/1 

***91205/0- 26918/0- 
***93849/0 

Y2 ***15788/0- 
***10423/0 01945/0 

***11923/0- 

Y3 ***00559/0 
***00383/0- 00057/0- 

***00511/0 

 خانوار اندازه
***01427/0 

***00188/0 
***02779/0- 

**00142/0 

 تسرپرس جنس
***00760/0 

***00363/0- 
***03555/0- 

***01545/0 

 سن سرپرست
**00012/0 

***00055/0- 
***00171/0 

***00072/0- 

 تحصیل سرپرست
***00128/0- 

***00068/0- 
***00122/0 

***00104/0- 

 -00003/0 01385/0*** شاغل بودن سرپرست
***04691/0- 00295/0 

 -00307/0 گوشت قرمزقیمت 
***01246/0 

***02635/0- 00242/0- 

 گوشت مرغقیمت 
***02347/0- 

***03697/0- 
*00283/0 

***01376/0- 

 لبنیاتقیمت 
***01187/0 00264/0- 

***00909/0 
***00347/0 

 مرغتخمقیمت 
***00325/0 

**00171/0 
***00234/0- 

***00358/0- 

 نباتیروغنقیمت 
*002149/0 

***0124498/0 
***006065/0- 

***0063678/0 

 هاسایرخوراکیقیمت 
***10871/0 

***04912/0- 
***095560/0- 

***039708/0 

 -03084/0*** 03726/0*** -049127/0*** قیمت پوشاک
**007155/0- 

 27915/0*** -03084/0*** -095560/0*** قیمت مسکن
***0124307/0 

 نقلوقیمت حمل
***03970/0 

**007155/0- 
***01243/0 

***034506/0- 

 دهند.( درصد را نمایش می 10و  5، 1به ترتیب سطح معناداری *  و**، ***های پژوهش ) یافته منبع:

 
 بیخانوارها از جهت اندازه، ترککننده،  بر اساس ادبیات و مبانی نظری مصرف

اثر  اهمیت مشخصات، متفاوت هستند و ریاشتغال و سا تیوضع الت،یتحص زانیم ،یسن
کمتر از اهمیت اثرات قیمت و درآمد نیست.  خانوارها، تقاضای یبر الهو اتیخصوص نیا

های ویژگی .یکدیهر دارندنسبت به  یمتفاوت یازهاینها به اقتضای شرایط، خانوار
شناختی خانوار و تمرکز بر اطالعات اخذ شده مربوط به سرپرست خانوار، بدون جمعیت

روستا(، ترکیب سنی اعضاء، -کونت )شهرهای دیهر از جمله محل سدر نظر گرفتن جنبه
رنگ بر میزان تقاضا برای مواد غذایی دارد. تعداد شاغلین و مواردی دیهر، اثری کم

 قیطرو هم از  کننده بر ذائقه مصرف هم از طریق تأثیرخانوارها  دموگرافیک یها یژگیو
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که خانوارها با آن مواجه هستند،  «یدائم» یو درآمدها «یواقع» یها متیآنها بر ق ریتأث
 (.1982، 1)کتکار و چو گذارد یم ریمخارج آنها تأث یبر الهوها

 گروه کاالییهر  کیرا به تفک EASI( نتایج برآورد سیستم تقاضای 3( و )2)جدول 
-غیر از گوشت همه اقالم خوراکی مورد بررسی به یندازه خانوار با تقاضاا دهد.ینشان م

 یاندازه خانوار، تقاضا برا شیرود، با افزایطور که انتظار ممثبت دارد، همانرابطه  قرمز،
-یم شیتر افزاارزان ییمواد غذا یکه تقاضا برا یحالدر  یافتههش کاتر محصوالت گران

( مطابقت 2021( و آدیان و همکاران )2004) 2که با نتایج مقاله عبدلی و عابرت ابدی
نباتی مرغ و روغنقرمز، گوشت گوشت  یبر رو یاثرات مثبتسن سرپرستان خانوار دارد. 

مرغ رابطه معکوس دارد که کامالً با نتایج مطالعه بیلجیک و داشته و با لبنیات و تخم
(، که برای کشور ترکیه در ابعاد بزرگتری انجام داده مطابقت دارد. 2013) 3ین

خوراکی رابطه معکوس دارد.  قرمز رابطه مستقیم و با سایر اقالمتحصیالت با گوشت 
( و ژانگ و 2004رابطه مثبت گوشت قرمز و تحصیالت با نتایج عبدلی و عابرت )

مرغ، غیر از تخم، بهسرپرست شاغل یدارا یخانوارهاباشد.  منطبق می  (،2009) 4هنبری
دارند  لیدرآمد افراد تما شیبا افزا برای سایر اقالم خوراکی، تقاضای بیشتری دارند؛ لذا

-مثالً گوشت نیمرتبط با پروتئ یدور شوند و به سمت غذاها غذایی کم ارزشاز مواد 

 بروند.  قرمز و سفید
همچنین در خصوص اقالم غیرخوراکی مورد بررسی، ابعاد خانوار با تقاضا برای 

نقل رابطه مستقیم داشته و با مسکن رابطه معکوس اقالم غیرخوراکی پوشاک و حمل
توان صرفه ناشی از مقیاس در مصرف برای مسکن نام برد. دالیل آن میدارد که از 

 یها نهیکه هز اند(، نشان داده1981) 6کینیو و سلیما(، 1971) 5و همکاران  الوری
   .ابدی یو سپس کاهش م شیمسکن ابتدا با اندازه خانوار افزا

معکوس  ونقل رابطههمچنین متغیرهای مجازی سن و تحصیالت با پوشاک و حمل
ولی با مسکن رابطه مثبت است. جنسیت و شاغل بودن سرپرست خانوار نیز رابطه منفی 

( در مقاله خود نشان 1382نقل دارند. قادری )وبا پوشاک و مسکن و رابطه مثبت حمل

                                                           
1. Ketkar & Cho 

2. Abdulai & Aubert 

3. Bilgic & Yen 

4. Zheng & Henneberry 

5. Lowry  et al. 

6. Maisel & Winnick 
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داد میزان تقاضا برای مسکن با اندازه خانوار رابطه منفی و با سن و تحصیالت رابطه 
با نتایج این مقاله است. توجه به این نکته ضروری است که مثبت دارد که منطبق 

به شرایط مکانی، با توجه  ،یشناخت تیجمع یرهایدر رابطه با متغ ها افتهیمتنوع  تیماه
 (.1981، 1)مایو ستیآور ن تعجب های موجود و عوامل متنوع دیهرزمانی، محدودیت

 هابرآورد کشش -4-2
پارامترهای یک مدل، برای تحلیل اقتصادی به محاسبه پس از محاسبات ضرایب و 

در . نیاز استهای کاالیی مختلف ها و بررسی اثرات درآمدی و قیمتی گروهکشش
 گروه کاالهای خوراکی و غیرخوراکی هبرای د و قیمتی مطالعه حاضر کشش درآمدی

ها، پوشاک، کینباتی، سایرخورامرغ، روغنمرغ، لبنیات، تخمقرمز، گوشت شامل )گوشت 
  شود.نمایش داده می( 4) محاسبه و در جدولنقل، سایر کاالها( ومسکن، حمل

کشش قیمتی لبنیات بیشتر از یک بوده و حاکی از حساسیت باالی این کاال نسبت 
که مابقی اقالم خوراکی با کشش قیمتی کمتر از یک، جزء به قیمت است در حالی

( و مصطفی و 2021) 2و با نتایج الزاکی و همکارانشوند کشش محسوب میکاالهای کم
 (، منطبق است. 2022) 3همکاران

های کاالیی )خوراکی و غیرخوراکی( مثبت است و در کشش درآمدی کلیه گروه
مرغ، لبنیات، مرغ، تخم گیرند. اقالم خوراکی شامل )گوشترده کاالهای نرمال قرار می

از یک و بیانهر ضروری بودن این دست کاالها است ها( کمتر نباتی و سایر خوراکیروغن
قرمز داللت بر لوکس شدن این کاال ولی کشش درآمدی بیش از عدد یک برای گوشت 

(، )کوستاکیس و همکاران، 2014، 4)وربیک و همکاران مطالعاتاست که با نتایج 
 .طابقت دارد(، م2022، 5(، )وانهومتا2020

با کشش درآمدی کمتر از یک، ضروری بوده و  از میان اقالم غیرخوراکی، مسکن
باشند که با مقاالت نقل و سایر کاالها، لوکس میوسه گروه دیهر شامل پوشاک، حمل

( و 2020( و )کوستاکیس و همکاران، 1397(، سالم و مروت، )1393پژویان و احمدی، )
 (، همخوانی دارد.1390آملی )نامه یوسفپایان

                                                           
1. Mayo 

2. Elzaki et al. 

3. Mustafa et al. 

4. Verbič, et al. 

5. Wongmonta 
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 تقاضاو قيمتی . کشش درآمدی 4 جدول

 کشش قيمتی نوع کاال کشش درآمدی شرح
 -93/0 لوکس 37/1 گوشت قرمز
 -25/0 ضروری 49/0 گوشت مرغ

 -24/1 ضروری 63/0 لبنیات
 -87/0  ضروری 48/0 مرغتخم
  -55/0 ضروری 55/0 نباتیروغن

 -40/0  ضروری 75/0 هاسایرخوراکی
 14/0 لوکس 80/1 پوشاک
 -08/0  ضروری 81/0 مسکن

 -58/1  لوکس 60/1 حمل و نقل
 -81/0 لوکس 25/1 سایر کاالها

 های پژوهشمنبع: یافته

 تغييرات رفاه ناشی از اجرای سياست حذف ارز ترجيحی   -4-3
رو، محاسبه تغییرات رفاهی ناشی از به اینکه هدف اصلی در مقاله پیش توجهبا 

لذا برای نیل به  ،اقالم اساسی استاعمال سیاست حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت 
های صورت پذیرفته برای اقالم قبل و پس از اجرای این هدف، ضروری است هزینه

سیاست، مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این نکته که سیاست حذف ارز ترجیحی در 
بر اساس  شده، تالش بر این بوده است کهاجرایی  1401ماه سال اردیبهشت19

گیری ( اندازهΔPi) هارسمی منتشر شده وزارت صمت، درصد تغییر قیمت های قیمت
سو شدن با شرایط اقتصادی کشور، بتوان از نتایج حاصل، در جهت تا عالوه بر هم ،شود

. اقالم غذایی مورد مطالعه با اجرای اری کردبرد های بهینه بعدی بهرهاتخاذ تصمیم
درصدی  90درصدی قیمت گوشت قرمز،  30سیاست مذکور به تفکیک، با افزایش 

 350درصدی قیمت لبنیات و  60مرغ، درصدی قیمت تخم 90قیمت گوشت مرغ، 
. همچنین در عین حال با در نظر گرفتن شده استنباتی مواجه درصدی قیمت روغن

اجرایی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی اقالم مورد مطالعه، طبق آنچه دولت اعالم 
 300.000های اول تا سوم و تومان یارانه نقدی به دهک 400.000و پرداخت  کرده

ای تک تک خانوارهای مورد بررسی، های سوم تا نهم، اطالعات هزینهتومان به دهک
سازی و به  شبیه ،CVپس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، با استفاده از معیار 
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. نتیجه حاصل ه استشدمحاسبه  دوبارهگردد و ضریب جینی مخارج خانوار اضافه می
تقلیل یافته است که  29/0قبل از اجراء به  38/0ضریب جینی از  دهد که میشده نشان 

باشد. این فرآیند مشمول مراحل مختلفی است مدت میبیانهر کاهش نابرابری در کوتاه
سازی از طریق فرمول آن که قبالً نهاشته شد و همچنین شبیه cvاز جمله محاسبه 

و در نهایت فرمول ضریب  cvعالوه معیار یق درآمد قبل از اجرای سیاست بهدرآمد از طر
برای گیری شد. سازی شده درآمد بعد از اجرای سیاست اندازههای شبیهجینی برای داده

  زیر استفاده گردید:ی  از رابطه )نابرابری درآمد(محاسبه ضریب جینی  
(18) 

G = 1 −∑(wi+1yi+1

n

i=1

+wiyi)(xi+1 − xi) 

 yi درآمد جدید )شبیه سازی شده(،فراوانی نسبی تجمعی xi  فراوانی تجمعی
های جمعیتی مرکز آمار ایران برای هر  وزن wi های جمعیتی و  با لحاظ وزن جمعیت
 .(1،2020و همکاران د )میکن اشاره می به خانوارها ،( i=1,2,…,nاندیس) وخانوار 
 

 گيری و پيشنهادات سياستی تيجهن -5
های کشور، با توجه به اثرگذاری گسترده در تمامی حوزه نظام پرداخت یارانهاصالح 

باشد که بایستی اقتصادی و غیراقتصادی، مستلزم تدوین برنامه منسجم و جامعی می
های حمایتی برای تمامی جوانب دخیل از جمله میزان اصالح قیمت، تعریف شفاف بسته

دست  بهغیره در نظر گرفته شود؛ چنانچه نتایج های احتمالی، مهار تورم و جبران زیان
باشد، در صورت پیشبرد و اعمال تمام موارد از پیش به نحوه اجرای آن  وابسته، آمده

گذاری پایین کاالهای مشمول یارانه، طراحی شده، عالوه بر رفع مشکالت ناشی از قیمت
د، اما در صورت کنمیدنبال داشته و در مسیر توسعه اقتصادی حرکت تبعات مطلوبی به

ای بر تجمیع مشکالت کنونی، مسائل تازه افزونکاری در مراحل اجرایی، هرگونه اهمال
 گردد. نیز پدیدار می

پنج قلم  مورد، سیاست حذف ارز ترجیحی در 1401ماه سال اردیبهشت 19در 
ای از این یارانه پنهان را به خود کاالی اساسی گروه مواد غذایی که سهم گسترده

های اقتصادی پیش از تئوری، برنامه رظن. از شده استتخصیص داده است، اجرایی 

                                                           
1. Mi et al. 
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بینی کامل رفتارهای اقتصادی ناشی از آن نیستند و همواره اجراء، قادر به پیش
 سویهایی میان برآوردهای صورت پذیرفته با واقعیت محقق شده، وجود دارد. از  شکاف

به بسیاری از اهداف سیاستی از قبیل کاهش یا افزایش یارانه، مستلزم  رسیدنهر، دی
 .باشدها و درآمد میکنندگان نسبت به تغییر قیمتواکنش مصرف نوعاطالع از 

که همواره به دنبال حداکثر نمودن  خانوار یبر تقاضا یاثراتاجرای سیاست مذکور، 
و در میزان رفاه تأثیرگذار است. لذا در  کردهارد و باشندمطلوبیت با لحاظ قید بودجه می

های در دسترسی به داده گوناگونهای با توجه به محدودیت هشد تالشمطالعه حاضر، 
، قیمت اقالم مورد مطالعه قبل 1399گیری از اطالعات قابل حصول سال مورد نیاز، بهره

، آثار EASIگیری مدل سیستم تقاضای کار به و بعد از اجرای سیاست مذکور و
در کنار سایر متغیرهای مدت اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اقالم اساسی خوراکی  کوتاه

و شاغل  تحصیالت ،جنسیت اندازه خانوار، سن، از جمله اجتماعی خانوارها -اقتصادی
رسی برآورد تابع تقاضای مارشالی و بر در کنارناسایی شود. این مدل ش سرپرست بودن

شکل را برخالف  Sهای انهل غیرخطی  شناختی خانوار، منحنی اثر متغیرهای جمعیت
و  دادهپوشش  AIDSسایر توابع تقاضای پارامتریک در برآورد تابع تقاضا مانند مدل 

فرض ، کلیصورت گیرد. به نشده را نیز در نظر می  های ترجیحات مشاهده ناهمهونی
رو  به ای رو های بودجه بردار از سهم Jمحدود کاالها و  با تعداد  کننده مصرف شود که می

ای برای  های بودجه و در نهایت سهم باشدمیدن مطلوبیت کربوده و به دنبال حداکثر 
شناختی و مخارج حقیقی آن استخراج  هر کاال بر اساس قیمت، متغیرهای جمعیت

ی رای تکرا سه مرحله ارگیری رویکرد حداقل مربعاتکتوان آن را با به شود که می می
 .دکربرآورد 
حذف ارز ترجیحی با توجه به د که ده مینتایج حاصل از این مطالعه نشان  

ی های مختلف کاالها اثرات متفاوتی بر تقاضای گروه ضروری و لوکس بودن اقالم،
و این تغییرات در میزان تقاضا، رفاه خانوار را تحت شعاع  دارند خوراکی و غیرخوراکی

اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی پنج قلم کاالی اساسی  حقیقتدهند؛ در قرار می
نباتی منجر مرغ، لبنیات و روغنگروه مواد غذایی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم

ای خانوار، قدرت یت بودجهبه محدود توجهبه افزایش قیمت اقالم مورد مطالعه شده و با 
یابد و در نهایت با تقلیل میزان تقاضا برای اقالم مذکور، رفاه خانوار به خرید کاهش می

گیرد. همچنین اندازه خانوار منجر به افزایش تقاضا برای گوشت کلی تحت تأثیر قرار می
در خصوص  ولی ،دشوها، مینباتی بعالوه سایر خوراکیمرغ، لبنیات و روغنمرغ، تخم
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اقالم غیر خوراکی نیز اندازه خانوار  مورد. در ه استگوشت قرمز نتیجه معکوس بود
مسکن،  زمینهاما در  ،ونقل داشتهرابطه مستقیم و معنادار با گروه کاالیی پوشاک و حمل

 دارد.وجود ای معکوس و معنادار رابطه
رخوراکی شامل خوارکی و غی بر تقاضای گروه کاالهایسرپرست خانوار، جنسیت 

ها و مسکن تأثیر معنادار و مثبت و بر نباتی، سایر خوارکیگوشت قرمز، لبنیات، روغن
ونقل تأثیر عکس داشته است. تأثیر سن سرپرست خانوار در میزان پوشاک و حمل

ها و مسکن دارای روند نباتی، سایر خوراکیروغن ،گوشت قرمزگروه کاالهای تقاضای 
مرغ، پوشاک و ا کاهش سن سرپرست خانوار، مصرف لبنیات، تخماست و ببوده صعودی 

تأثیر منفی و  ،افزایش سطح تحصیالت سرپرست خانواریابد. ونقل کاهش میحمل
غیر از مسکن گذاشته است. شاغل بودن همه اقالم مورد مطالعه به تقاضامعناداری بر 

نباتی افزایش مصرف گروه کاالیی گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن سببسرپرست خانوار 
دیهر منجر به کاهش تقاضا برای پوشاک و مسکن  سویو از  هها شدو سایر خوراکی

 د.شومی
های مختلف محاسبه و  در مطالعه حاضر کشش درآمدی برای گروه ؛این بر افزون

کشش مورد مطالعه، فقط ی خوراک های گروهاز  دهد که نتایج حاصل از آن نشان می
، که ه استدست آمد تر از یک بهشهری بزرگبرای خانوارهای  گوشت قرمز،درآمدی 
سایر اقالم در حالی که  ،گیرد قرار می لوکسجزء دسته کاالهای  کاال،دهد این  نشان می

دارای کشش درآمدی  نباتیمرغ و روغنمورد مطالعه شامل گوشت مرغ، لبنیات، تخم
شده جزء کاالهای  های یاد دهد که گروه یک هستند، این نتیجه نشان می تر ازکوچک

خوراکی فقط کشش های کاالیی غیربرای گروهشوند.  محسوب می ضروری و نرمال
بوده است که ضروری بودن آن را نشان  تر از یک درآمدی مربوط به مسکن کوچک

کشش درآمدی بیشتر از  دست آوردن بهنقل با وو گروه کاالیی پوشاک و حمل دهد می
 اند.جزء اقالم لوکس در نظر گرفته شده ،یک

 حذف ارز ترجیحی، سبب افزایش قیمت و در نتیجه کاهشدهد که  می نتایج نشان 
و در صورت عدم است  شدهبه طور معناداری  و غیرخوراکی تقاضای گروه خوراکی

زندگی   ترین مایحتاج وریاز تأمین ضر، بسیاری از خانوارهاهای حمایتی، اجرای سیاست
تومان  400.000، مبلغ های جبرانی طرح بستن کار به با ت،دوللذا ، مانندمی ناتوانخود 

های درآمدی تومان به سایر دهک 300.000های اول تا سوم و یارانه نقدی به دهک
های پیشنهادی دولت، اطالعات سیاست تمامید؛ با فرض عملی شدن کنپرداخت می
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ای تک تک خانوارهای مورد بررسی، پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، با هزینه
اساس . برشده استمحاسبه  دوبارهشبیه سازی و ضریب جینی  CVاستفاده از معیار 

قبل از طرح حذف ارز  %38میزان نابرابری در توزیع درآمد از  دست آمده، بهنتایج 
 مدت است.هش نابرابری در کوتاهکه بیانهر کا ،% تقلیل یافته29به  ،ترجیحی

یکی از اهداف یارانه، بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه است و بر اساس نتایج این 
ها در شرایط عادی اقتصاد )مشروط به عدم مطالعه حذف یارانه و آزادسازی قیمت

های کاالیی( و پرداخت یارانه نقدی، موجب بهبود توزیع درآمد افزایش قیمت سایر گروه
دهد سیاست اعطای یارانه برای کاهش قیمت مؤثر نبوده و گردد و این نشان مییم

توزیع نقدی یارانه )البته مشروط به اجرای آن در شرایط عادی اقتصاد، عدم تغییر قیمت 
ها با ها و شناسایی دقیق قشر هدف( عملکرد بهتری نسبت به کنترل قیمتسایر گروه

 یارانه خواهد داشت.

افتد با توجه ویژه داشت در صورت عدم تطابق آنچه در واقعیت اتفاق میآنچه باید 
رو تأکید رنگ نیز از بین خواهد رفت. از اینهای از پیش طراحی شده، این آثار کمبرنامه

اقتصادی، با وقفه زمانی مشخص  -به اینکه نتایج هر طرح سیاسی توجه با  شودمی
مدت و یجه آثار اجرای طرح مذکور در میاننتمنظور دریافت  بهالزم است  ،دشو می

روز در های مربوط و بهدرازمدت، با رعایت فاصله زمانی مناسب و استفاده از داده
 .صورت گیردبررسی  دوبارههای مختلف اقتصادی،  بخش
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