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ارزیابی آثار سیاست هاي تنظیم بازار کاالهاي اساسي بر شاخص 
رفاهی هزینه زندگي خانوارهای شهری ایران
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شاخص درست هزينه زندگي / سيستم  مخارج خطی / سياست هاي تنظيم بازار 

چكیده
اثرات سياست هاي  ارزيابي  با هدف  مطالعه  اين  بازار،  تنظيم  اهميت سياست هاي  به  توجه  با 
تنظيم بازار كاالهاي اساسي بر رفاه خانوارهاي شهري طراحي و به اجرا گذاشته شده است. 
هزينه  درست  شاخص  و  برآورد  شهري  خانوارهاي  خطی  مخارج  سيستم  منظور،  اين  براي 
ارقام  قالب  در  اساسي  بازار كاالهاي  تنظيم  سياست هاي  است. سپس،  محاسبه شده  زندگي 
شاخص  قالب  در  شهري  خانوارهاي  رفاه  بر  سياست ها  اين  اجراي  براي  هزينه شده  ريالي 

درست هزينه زندگي برازش شده است.
بر  جاري  قيمت هاي  به  اساسي  كاالهاي  بازار  تنظيم  سياست هاي  برازش  از  حاصل  نتايج 
يارانه كاالهاي  ريالي  مبالغ  افزايش  با  مي دهد  نشان  زندگي  هزينه  معكوس شاخص درست 
ميزان  به  زندگي  هزينه  درست  شاخص  متوسط  به طور  ريال،  ميليارد  يك  ميزان  به  اساسي 
برنج و گندم  براي خريد تضميني  ريالي  مبالغ  افزايش  0/004 واحد درصد كاهش مي يابد. 

به ميزان يك ميليارد ريال، شاخص درست هزينه زندگي را  0/009 واحد كاهش مي دهد. 
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مقدمه

يك بررسی جامع درباره سياست های بخش عمومی و سياست های تنظيمی ــ از جمله 
سياست ها  اين  كه  است  پرسش  اين  به  پاسخ  به دنبال  نهايت  در  ــ  بازار  تنظيم  سياست های 
و  بازار كاال  در حوزه  به ويژه  داخلي  بازار  ثبات  تأثير گذاشته اند.  خانوارها  رفاه  بر  چگونه 
كه  سياست ها  اين  است.  بوده  برنامه ريزان  و  سياستگذاران  توجه  مورد  همواره  خدمات، 
عمومی  بخش  سياست های  زيرمجموعه  و  شده  طبقه بندی  تنظيمی  سياست های  حوزه  در 
اقتصاد  بازار كاالهای اساسی اهميت بسياری در  تأمين و تنظيم  قلمداد می شوند، در حوزه 
ايران داشته و دسترسی به كاالهای اساسی، ثبات قيمت اين كاالها و... از منظر مالک های 
اثرگذاری  ارزيابی  اساس،  اين  بر  است.  بوده  توجه دولت  مورد  و... همواره  فقر  تغذيه ای، 
بسيار  موضوع  زندگي،  هزينه  رفاهي  شاخص  بر  اساسی  كاالهای  بازار  تنظيم  سياست های 

مهمی است كه مقاله حاضر به آن می پردازد.
كشورهای  در  كه  شده  معرفی  متفاوتی  شاخص های  رفاهی،  شاخص های  ادبيات  در 
اين شاخص ها  به كار می روند.  ارزيابی سياست ها  برای شناسايی وضعيت رفاهی و  مختلف 
براساس دو رويكرد متفاوت استخراج می شوند: رويكرد اول استخراج شاخص هاي عددی 
به رفتار مصرف كننده است. در اين حالت، يك سبد مصرفی در سال خاصی  بدون توجه 
تعريف شده، و براساس وزن های اهميتی )كااليی( موجود در سبد مصرفی، اين شاخص ها 
قيمت  شاخص  به  می توان  شاخص ها  اين  جمله  از  می شوند.  محاسبه  مختلف  سال های  در 
مصرف كننده )CPI( اشاره كرد كه معموالً براساس فرمول السپرز محاسبه می شود )ضعف 

اين رويكرد، عدم در نظرگرفتن رفتار مصرف كنندگان است(.
به  تصادفي  رويكرد  يا  اقتصادي  »رويكرد  ادبيات  در  اصطالحاً  كه  دوم  رويكرد 
روش هاي  از  استفاده  با  تقاضا  معادالت  سيستم  برازش  بر  گرفته،  نام  عددي«  شاخص هاي 
اقتصادسنجي مبتني است كه از شاخص های رفاهی معروف آن می توان به شاخص درست 
هزينه زندگی اشاره كرد. در اين رويكرد، براي محاسبه شاخص هزينه زندگي از دو روش 
است  مشخص  مطلوبيت  تابع  با  تقاضا  سيستم  يك  تصريح  اول  روش  در  می شود.  استفاده 
تقريباً  تقاضاي  سيستم  يا  ترانسالگ1  تقاضاي  سيستم  مخارج خطي،  سيستم  به  مي توان  كه 

1. Christensen, Jorgenson and Lau (1975); Translog= Transcendental Logarithmic Utility Funciton.
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ايده آل1 اشاره كرد. در روش دوم، از يك تقريب عددي مانند روش وارتيا2  استفاده مي شود 
كه در آن، تابع مطلوبيت و يا تابع مخارج تصريح نشده است. 

مطالعات  در  ايده آل  تقريباً  تقاضاي  سيستم  و  مخارج خطي  سيستم  تقاضاي  سيستم  دو 
كاربردی به تكرار استفاده شده اند كه از لحاظ نظري متفاوت بوده و به كارگيري شان منوط 
به فروض، ساختار داده ها، هدف مطالعه و... است. در مطالعه پشتيبان مقاله حاضر، سيستم 
تقاضاي تقريباً ايده آلی براي پنج گروه كااليي )دربرگيرنده تمام سبد مصرفي( برآورد شده 
و سپس، آزمون و شاخص هاي رفاهي محاسبه گرديد. ولي در مرحله دوم برازش متغيرهاي 
سياست تنظيم بازار بر شاخص هزينه زندگي، نتايج سيستم مخارج خطي بهتر تشخيص داده 

شد و مقاله حاضر براساس نتايج آن به نگارش درآمد.
در اين نوشتار، پس از مقدمه، به بررسی ادبيات نظري سيستم مخارج خطي و شاخص  
انجام شده  مطالعات  بررسی  به  مقاله  دوم  قسمت  می شود.  پرداخته  زندگي  هزينه  درست 
زندگي  هزينه  شاخص  محاسبه  و  خطي  مخارج  سيستم  برآورد  به  سوم  قسمت  می پردازد. 
اختصاص يافته و در بخش چهارم، آثار سياست هاي تنظيم بازار كاالهاي اساسي بر شاخص 
درست هزينه زندگي در قالب يك مدل رگرسيوني مورد ارزيابي قرار می گيرد. در نهايت، 

مقاله با جمع بندی و توصيه هاي سياستي به پايان مي رسد.

1. سيستم مخارج خطي و شاخص درست هزینه زندگي 

كالين  كه  برمي گردد  ميالدي   1947-48 سال  به  تقاضا  سيستمي  بحث  شروع  نقطه 
ازآن  خطي  مخارج  سيستم  كه  پرداختند  مطلوبيتي  تابع  معرفي  به  خود  مقاله  در  روبين  و 
استخراج شده بود. سپس، استون در سال 1954 با استفاده از تابع مطلوبيت معرفي شده كالين 
و روبين، سيستم مخارج خطي را استخراج كرده و آن  را روي داده هاي بريتانيا برازش كرد. 
سيستم مخارج خطي آشكارا از نظريه رفتار مصرف كننده استخراج شده و روش مرسومي 
براي بيان عكس العمل مصرف كنندگان به قيمت و درآمد است. اين سيستم از تابع مطلوبيت 

1. Deaton; A. and Muellbaure, J. (1980b); An Almost Ideal Demand System=AIDS.
2. Vartia, Yrjo, O. (1983).
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»كالين و روبين«1 به شرح زير استخراج شده است:
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كاال،  همان  قيمت  از  است  تابعی  كاالیiام  تقاضای  كه  است  آن  نشانگر   )2( دستگاه 
قيمت ساير كاالها و درآمد. با ضرب كردن طرفين معادله )2( در pi داريم:
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بر  صرف شده  مخارج  آن،  در  كه  است  معادالت  از  دستگاهی  ارائه دهنده   )3( معادله 
وسيع  كاربردهای  برای  دليل  دو  است.  درآمد  متغير  و  قيمت ها  تمام  از  تابعی  iام  كاالی 
سيستم مخارج خطی می توان ذكر كرد: نخست آن كه، تفسير پارامترهای اين سيستم بسيار 
ساده است. دوم آن كه، اين سيستم يكی از معدود سيستم هايی است كه به خودی خود تمام 

محدوديت های موجود در تئوری تقاضا را برآورد می سازد3.
براي برآورد توابع تقاضا با استفاده از مشاهدات دوره های  زمانی مختلف، فرض می شود 
يا  و  نمی شود  تغيير ساختاری  و دچار  بوده  يكسان  زمانی  تمام دوره های  در  تقاضا  ساختار 
اين كه با فروض مشخص، چگونگی تغييرات توابع تقاضا را تبيين كنيم. از نظر تكنيكی و 

1. Klein-Rubin.
2. Strictly Quasi Concave.

قيمتي و درآمدي در سيستم مخارج خطی،  استخراج كشش هاي  از مزايا، محدويت ها و نحوه  بيش تر  براي اطالع   .3
ر.ک.: هاشمي و خسروي ن ژاد )1374(.
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مدل سازی، به كار گرفتن γ به صورت متغيری كه تغيير ساختار تقاضا را ممكن می سازد، در 
سيستم مخارج خطی نسبتاً ساده است؛ زيرا γ ها به صورت خطی وارد سيستم مخارج خطی 
می شوند. می توان تابع تقاضا را برای كاالی iام معادله )2( ــ به گونه ای كه γ در طول زمان 

تغيير  كند ــ همانند زير نوشت:
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شرايط و خصوصيات ذكرشده درباره تابع مطلوبيت )1(، دقيقاً درباره تابع مطلوبيت )6( 
نيز صدق می كند و اين شرايط و خصوصيات در هر دوره زمانی بايد احراز شود. بنابراين، 
درباره رفتار مصرفی خانوارها در طی زمان در رابطه با حداقل معاش می توان فروض مختلفی 
را در نظر گرفت1. ساده ترين فرض اين است كه γ ها در طول زمان دچار تغيير شده و اين 
γ تابع خطی متغير  *γit=γ  است. براساس رابطه مذكور، 

i+αit تابع خطی  تغييرات به صورت 
زمان است، يا به عبارتی، حداقل ميزان كااليی است كه در هر دوره توسط خانوارها برای 

هر كاال صرف می شود. 
بنا شده است. در مدل »شكل گيری عادت«  بر مفهوم »شكل گيری عادت«2  فرض دوم 

1. Pollak, R.A. and Wales, T.J. (1969). 
2. Habit Formation 
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t  به ميزان مصرف همان كاال در زمان  فرض می شود ميزان حداقل مصرف كاال در زمان 
گذشته بستگی دارد. بنابراين می توان نوشت:

                                                                            γit=γ*
i+αiqit-1  )7

چنانچه در رابطه )α ،)7ها را مساوی صفر قرار دهيم، حالت خاصی از فرض شكل گيری 
*γit=γ است. يعنی اين كه حداقل ميزان مصرف كاالی

i عادت را ارائه می دهد كه به صورت
مدل  عادت،  فرض شكل گيری  از  ديگر  حالت خاص  است. يك  ثابت  زمان  طول  در  iام 

عادت نسبی است كه به صورت زير معرفی می شود:
  γit=αiqit-1                                                                                                                                   )8
ميزان مصرف  به  بستگی   )γit( اين دوره  iام در  ميزان مصرف كاال  اين كه حداقل  يعنی 

همين كاال در دوره گذشته داشته و توسط ضريب α تعديل می شود.

1ـ1. شاخص  درست هزینه زندگي در سيستم مخارج خطي
شاخص درست هزينه زندگي معرفي شده توسط تايل1 به صورت زير است:
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مقايسه  با هم   1p p و  قيمتي  متفاوت  بردار  اين شاخص يك رده مطلوبيتي را در دو 
مي كند. با جايگذاری تابع تقاضا )2( در تابع مطلوبيت مستقيم )1(، تابع مطلوبيت غيرمستقيم 

براي سيستم مخارج خطي به صورت زير به دست می آيد.
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را   )10( معادله  چپ  سمت  چنانچه  است.  غيرمستقيم  مطلوبيت  تابع  نشانگر   u1(0) كه 
برابرU، سطح مطلوبيتی مشخص، قرار داده و آن  را برای M=C(U, p) حل كنيم، خواهيم 
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1. Theil , H. (1980).
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k است. تابع مخارج )هزينه( C(U, p) در معادله )11( مبنای 
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كه در آن، 
اصلی استخراج شاخص هزينه زندگی در سيستم مخارج خطی است. با جای گذاری معادله 

)11( در معادله )9( خواهيم داشت:
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خطی  مخارج  سيستم  برای  زندگی  هزينه  درست  شاخص   )12( رابطه  راست  سمت 
سطح  كنيد  فرض  بهتر،  فهم  برای  است.  وابسته   U مطلوبيت  سطح  به  كه  می دهد  نشان  را 
اين  براساس   .)U=Ut-1 )يعنی  است   Ut-1 گذشته  دوره  مطلوبيت  ارزيابی،  مورد  مطلوبيت 
),( به دست می آيد. صورت كسر اين  11 −− ttt UP pp تساوی شاخص درست هزينه زندگی 

شاخص برابر است با:
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تابع  در   Pt به جای   Pt-1 و   U به جای   Ut-1 است  كافی   )13( رابطه  صحت  بررسی  برای 
مخارج ــ يعنی رابطه )11( ــ جايگذاری شود. از اين رو C(Ut-1, Pt-1)=Mt-1 به دست می آيد. 
از  است كه  Ut-1 راحت تر آن  مطلوبيت  زندگی در سطح  هزينه  ارزيابی شاخص  برای 
برابر  مخارج خطی  در سيستم  اين ضريب كه  استفاده شود.  درآمد  انعطاف پذيری  ضريب 
نسبت مخارج فرامعيشتی به كل مخارج است، را با φ نشان می دهيم. بنابراين با در نظر گرفتن 

tφ برای قدر مطلق انعطاف پذيری درآمد در t دوره می توان نوشت:

t

n

k
kktt

t M

pM ∑
=

−
= 1

γ
φ  

 افزون بر اين، با معرفی نسبت مخارج الزامی كاالي iام به كل مخارج الزامي در دوره 
tام، يعنی: 
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 Sk, t-1 .يا دوره پايه است t-1 1 نسبت درآمد فرامعيشتي به كل درآمد در دوره−tφ كه 
t-1 يا دوره پايه است.  الزامي در دوره  kام به كل مخارج  الزامی كاالي  نيز نسبت مخارج 
معادله )15( وضعيت رفاهی خانوار در دو بردار قيمت دوره جاری و دوره قبل را بر مبنای 
از دو بخش تشكيل شده:  قبل مقايسه می كند. شاخص فوق  ثابت دوره  يك سطح رفاهی 
 1−tφ بخش اول، يك ميانگين هندسي از نسبت قيمت های جاری به قيمت های پايه با وزن
βi وزن  11 است.  −− tφ با وزن  قيمت ها  نسبت  از همان  ميانگين حسابی  بوده و بخش دوم 
درنظرگرفته شده براي ميانگين هندسي جمله اول و Si نيز وزن درنظرگرفته شده براي ميانگين 
می دهد.  متفاوتي  وزن هاي  ثروتمند  و  فقير  افراد  به  شاخص  اين  است.  دوم  جمله  حسابي 
tφ−1 )درآمد فرامعيشتي( بزرگ تر مي شود و در  هرقدر فرد ثروتمندتر باشد، صورت كسر 
نتيجه قسمت دوم شاخص فوق صفر مي شود و تنها عبارت اول نقش اصلي در تعيين شاخص 
كوچك تر است.  1−tφ خواهد داشت. حال اگر فرد فقيرتر باشد، درآمد فرامعيشتي كم تر و 
بزرگ تر مي شود. پس  نيز  ميل كرده و جمله دوم  به سمت صفر  اول  اين حالت، جمله  در 
تعيين كننده ای  )ميانگين حسابي( نقش  اين حالت عبارت دوم شاخص  مشاهده مي شود در 

دارد.

2. مطالعات انجام شده 

دو  حول  مي توان  را  بازار  تنظيم  سياست های  رفاهی  اثرات  درباره  پيشين  پژوهش هاي 

1. اثبات اين رابطه در صفحات 121 و 122 كتاب زير آمده است:
Theil, Henri, (1975); “ Theory and Measurement of  Consumer Demand”, 
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بازار طبقه بندي كرد. گروه  تنظيم  اندازه گيري رفاه و شاخص هاي هزينه زندگي، و  محوِر 
به دليل اهميت زيادشان در گذشته های ديرين و وجود زيربنای نظری غنای بسيار  نخست 
ايران  بااليی كه در مطالعات كاربردی و نظری دارند، و در دهه اخير در جريان مطالعاتی 
نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اما گروه دوم، يعنی تنظيم بازار، به شدت اولی مورد 
توجه نبوده و اين در حالی است كه در كشورهای ديگر، اين موضوع در حوزه سياست های 
حمايتی ــ به ويژه در بخش كشاورزی ــ مورد عنايت قرار گرفته است. در ايران نيز مطالعات 

انجام شده معدودی در اين حوزه وجود دارد. بعضی از اين مطالعات به شرح زير است:
اندازه گيري  و  مصرف كننده  رفتار  بر  قيمت  تغييرات  تأثير  موردي  مطالعه  به  مولبائر1 
ابتدا  مذكور،  مقاله  در  است.  پرداخته  بريتانيا  در  درآمدي  مختلف  گروه هاي  در  نابرابري 
گروه هاي مختلف خانوار در نظر گرفته شده و سپس شاخص درست هزينه زندگي در هر 
به  نسبت  در جايگزيني كاالها  رفتار مصرف كننده  تغيير  مفهوم  به  توجه  با  درآمدي  گروه 

تغيير قيمت ها محاسبه شده است. 
و  كرده  محاسبه  را   درآمدي  مختلف  سطوح  براي  زندگي  هزينه  شاخص  بالك2 
پارامترهايي كه از تقريب مرتبه دوم به دست آمد را توسط سيستم معادالت تفاضلي تخمين 

زد و سپس  شاخص را محاسبه كرد. 
بانكز، بلوندل و ليوبل3 دو روش برای انداز  ه گيری تغيير رفاه ناشی از اصالح مالياتی و 
تغيير قيمت ها ارائه داده اند. مقاله پيش گفته با مروری بر روش استاندارد تقريب مرتبه اول و 
با تغيير شده را تعيين،  تقريب مرتبه دوم اندازه گيری تغيير رفاه، زمانی كه ماليات ها مواجه 
و صحت آن ها را بررسی می كند. اندازه گيری رفاه در هر دو  حالت انفرادی و اجتماعی با 

استفاده از اندازه گيری پولی كاهش رفاه انجام می شود.
كرده   برآورد  روستايي  و  شهري  خانوارهای  رفاهی  شاخص هاي   )1384( خسروي نژاد 
است. مدل مورد استفاده سيستم مخارج خطي عادت نسبي4 و معادالت تقاضا و با استفاده 
از داده هاي ادغام شده براي دهك هاي هزينه اي در سال هاي 75-63  بوده و نتايج حاصل 

1. Mullbaur (1974).
2. Balk (1990).
3. Banks, J. and R. Blundell and A. Lewbel (1996).
4. Proportional habit 
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از محاسبه شاخص درست هزينه زندگي1 حاكی از روند صعودی  اين شاخص در سال هاي 
مورد مطالعه است. عالوه بر اين، در اين پژوهش شاخص هاي هزينه زندگي براي متوسط 

خانوارهاي شهري و روستايي به تفكيك محاسبه شده است.
خسروي نژاد )1388( بااستفاده از سيستم معادالت تقاضاي تقريباً ايده آل و درنظر گرفتن 
مشخصه هاي اجتماعي خانوار، سه شاخص رفاهي درآمد معادل، تغييرات جبراني و شاخص 
اين  در  استفاده  مورد  آمار  و  داده ها  و  كرده  محاسبه  و  برآورد  را  زندگي  هزينه  درست 
اين  لغايت 1381 است. در  تحقيق، داده هاي خام بودجه خانوار شهري در سال هاي 1376 
به پنج طبقه مستقل و متمايز تقسيم شده و سپس، سيستم  ايران را  مقاله خانوارهاي شهري 
تقاضا و شاخص های رفاهی برای هريك از طبقات پنج گانه برآورد و محاسبه شده است. 
معادالت تقاضاي برآوردشده شامل نان، لبنيات )شير و پنير( و تخم مرغ، قند و شكر، روغن 
نباتي، ساير خوراكي ها و غيرخوراكي ها است. براساس نتايج به دست آمده، سياست تعديل 
قيمت نان از نظر شاخص هزينه زندگي )نسبت تغييرات شاخص درست هزينه زندگي( براي 
طبقه اول و دوم بزرگ تر از واحد بوده و اين نسبت با حركت از طبقه دوم به پنجم در حال 

كاهش است. 
خسروي نژاد و صيامي )1391( نظريه شاخص های عددی با تأكيد بر رويكرد اقتصادی 
معرفی و كاربرد آن در اقتصاد رفاه از بعد مصرف كننده را بررسی كرده و سپس شاخص 
درست هزينه زندگی خانوار شهري و روستايي ايران را با استفاده از سيستم معادالت تقاضای 
تحقيق،  اين  نتايج  براساس  كرده اند.  محاسبه  و  برآورد  سال های1386-70  ايده آل  تقريباً 
متوسط شهری كوچك تر  برای خانوار  در دوره 1386-70  زندگی  هزينه  شاخص درست 
از خانوار متوسط روستايی بوده و اين خانوارها به دليل افزايش هزينه های زندگی نسبت به 

خانوار شهری رفاه بيش تری از دست داده اند.
بر ساختار مصرف،  به بررسي آثار سياست هاي حمايتي دولت  قادري2 در مطالعه خود 
توليد و قيمت كاالهاي كشاورزي پرداخته است. روش مطالعه وي مدل تعادل جزيي بوده و 
پس از مدل سازي براي كاالهاي گندم )آبي و ديم( و برنج، از طريق مدل هاي اقتصادسنجي 

1. The True Cost of Living Index.
2. قادري، حسين. بررسي آثار سياست هاي حمايتي دولت بر ساختار مصرف، توليد و قيمت كاالهاي كشاورزي اساسي 

در ايران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني. بي تا. 
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معادالت برازش شده، و سپس شبيه سازي سياست هاي حمايتي صورت گرفته  است. 
وجوه تمايز مطالعه حاضر با مطالعه پيش گفته را مي توان به شرح زير بيان كرد. 

موضوع مطالعه قادري ساختار مصرف، توليد و قيمت بوده و به اثرگذاري سياست ها  ●
بر رفاه خانوارها توجه ندارد. اين در حالي است كه مطالعه حاضر به طور ويژه به اين 

موضوع پرداخته است.
مطالعه قبلي تنها در مورد دو كاالي گندم و برنج انجام شده، درحالي كه سياست هاي  ●

تنظيم بازار در مورد كاالهاي مختلف صورت گرفته و جنبه هاي مختلفي داشته و از 
اهداف مطالعه حاضر است.

بعضي  ●  ،1380 دهه  سال هاي  در  است.   70 و   60 دهه هاي  قبلي  مطالعه  زماني  دوره 
سياست هاي جديد در حوزه تنظيم بازار به كار گرفته شد كه مطالعه حاضر آن ها را 

مورد توجه قرار خواهد داد.

بازار  تنظيم  حوزه  در  مختلفي  پژوهش هاي  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  مؤسسه 
بازار كاالهای كشاورزی شامل:  اين پژوهش ها درباره  كاالها، تعريف و اجرا كرده است. 
گندم،  برنج،  تخم مرغ،  گوشت مرغ،  چای،  پياز،  سيب زمينی،  روغن نباتی،  قرمز،  گوشت 
حبوبات، لبنيات، زعفران و خرما است كه به شرح مطالبی درباره وضعيت توليد، مصرف، 
تجارت اين كاالها در داخل و خارج از كشور می پردازند. همچنين، يك فصل از مطالب 
اين پژوهش ها به سياست های اقتصادی اعمال شده بر مؤلفه های بازار اين كاالها اختصاص 

دارد.

3. برآورد سيستم مخارج خطی و محاسبه شاخص هزینه زندگي برای 
خانوارهای شهری 

از  هدف  الف(  دارد:  بستگی  عامل  دو  به  مطالعه  هم فزونی  سطح  تعيين  تحقيق  هر  در 
بازار  تنظيم  اثرات سياست های  ارزيابی  اين مطالعه،  تحقيق و ب( اطالعات موجود. هدف 
كاالهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری است. به عبارت ديگر، اين مطالعه در پی ارزيابی 
تغييرات رفاهی سياست های تنظيم بازار كاالهای اساسی در دهه 1370 و 1380 است. اين 
نيز گفته شد( از طريق مصرف سبد كاال و خدمات توسط خانوار  قباًل  رفاه )همان گونه  كه 
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متغيرهای  از طريق  )گروه كاال(  تغيير در مصرف يك كاال  هر  است.  شهری حاصل شده 
ختم  شود.  مصرفی  سبد  كاالهای  بقيه  مصرف  تغيير  به  مي تواند  درآمد،  و  قيمت  برونزای 
در  كرد.  توجه  سيستمی  مجموعه  به عنوان يك  خانوار  مصرفی  رفتار  به  بايد  اساس،  براين 
اين مطالعه از آمارهای بودجه خانوار جمع آوری شده توسط طرح آمارگيری بودجه خانوار 

مركز آمار، استفاده شده  است. 
تا سال  تمام كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستايی  ايران  مركز آمار 
1383 را براساس سيستم كدگذاري و توصيف كاالهاي هماهنگ )CPC( به هشت گروه 
خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات«، »پوشاک و كفش«، »مسكن، سوخت و آب و برق«، 
»مبلمان و اثاثيه منزل«، »بهداشت و درمان«، »حمل ونقل و ارتباطات«، »تفريحات، سرگرمی ها 
و خدمات فرهنگی« و »كاالها و خدمات متفرقه« تقسيم كرده است. اين تقسيم بندی از سال 
1383 به بعد )كه مركز آمار ايران  طبقه بندی مصرف فردی برحسب هدف را اجرا كرد( 
گروه های  )و  پيش گفته  هشت گانه  هزينه ای  گروه های  تمام  از  تحقيق،  اين  در  كرد.  تغيير 
متناظر آن در COICOP( برای برآورد سيستم مخارج خطي استفاده شده است. به اين گونه 
و  سرگرمی ها  »تفريحات،  يعني  آخر  گروه  دو  و  مستقيم  به صورت  اول  گروه  شش  كه 
خدمات فرهنگی« و »كاالها و خدمات متفرقه« با هم تجميع شده و در قالب گروه كااليي 
آمارهای  از  كااليی،  گروه های  قيمت  برای  همچنين،  شده اند.  مدل  وارد  كاالها«  »ساير 

شاخص قيمت بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران در مناطق شهری استفاده شده است. 

1ـ3. روش تخمين سيستم مخارج خطي 
براساس معادله )5(، يك دستگاه پويای تقاضا از سيستم مخارج خطی برای تابع تقاضا 

به صورت كلی مطرح شده كه به شرح زير است:

itti
k

ktktiititit uMppE ++−= ∑ βγβγ  )16

كه در آن Ei=piqi است. حال با جانشين كردن رابطه )8( در رابطه )16( داريم:
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j

jtjtjiititiit uMqppqE ++−= ∑ −− βαβα 11  )17
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 است، می توان متغير جديدی مثل Xit را به صورت 
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پس از جايگذاری رابطه )18( در معادله )17( داريم:
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j

jtjiitiit uMXXE ++−= ∑ βαβα  )19

برآورد سيستم مخارج خطی، پيچيدگی خاصی دارد؛ زيرا هرچند متغيرهای اين سيستم 
و  برآورد  روش  اين رو،  از  است.  غيرخطی  به صورت  پارامترها  ميان  رابطه  اما  خطی اند، 
برای جمله اختالل در نظر  به ساختاری وابسته است كه  برآوردياب  ها  خصوصيات آماری 
نبوده و به  بپذيريم جمالت اختالل معادالت مختلف از هم مستقل  گرفته می شود. چنانچه 
ظاهر  به  رگرسيون های  )19(، روش  معادالت  دستگاه  برآورد  آن گاه روش  وابسته اند،  هم 
بود.  خواهد   )FIML( كامل2  اطالعات  با  درست نمايی  روش حداكثر  يا   )SUR( نامرتبط1 
يادشده،  ويژگی های  با  دستگاهی  چنين  اختالل  جمالت  كوواريانس  ـ  واريانس  ماتريس 

به صورت زير است3:
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برای i=j جمالت اختالل در هر معادله واريانس همسان بوده و همبستگی پياپی ندارد، 
 i≠j برای  باشد.  متفاوت  مختلف،  معادله های  در  است  ممكن  ثابت  واريانس  مقدار  اگرچه 
معادله مختلف  بين جمالت دو  همبستگی همزمان غيرصفر و همبستگی غيرهمزمان صفر4 

1. Seemingly Unrelated Regressions.
2. Full Information Maximum Likelihood.
3. Johnston and DiNardo (1997); p. 319.
4. Contemporaneous Assumption
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فرض می شود كه به اين ترتيب، وابستگی جمالت اختالل معادالت مختلف از يك سو و 
برابری واريانس جمالت اين معادالت از سوی ديگر در نظر گرفته می شود. جهت برازش 
پارامترهای سيستم مخارج خطی براساس شكل گيری عادت )HLES( بايد يكی از معادالت 

كنار گذاشته شود. 

2ـ3. برآورد مدل 
پارامترهای سيستم مخارج خطی در حالت پويا )با فرض شكل گيری عادت برای حداقل 
معاش ها( با به كارگيری روش رگرسيون های به ظاهر نامرتبط )SUR( بر دستگاه )19( و كنار 
گذاشتن معادله گروه كااليی »ساير كاالها« توسط داده های بودجه خانوار شهری در دوره 

89-1370 برآورد شده  و نتايج آن در جدول )1( آمده است.

جدول 1ـ برآورد پارامترهای سيستم مخارج خطی خانوارهای شهری

  گروه کاال
پارامترها

خوراک و 
مسکنپوشاکدخانیات

کاال و 
خدمات 
در منزل

بهداشت و 
درمان 

حمل ونقل 
و 

ارتباطات

سایر 
کاالها

β
t آماره

0/1463
1/6

0/0103
1/8

0/313
3/7

0/0585
6/2

0/067
1/1

0/1226
1/1

0/283

α
t آماره

0/71
3/4

0/902
1/9

0/570
3/5

0/485
5/7

0/653
2/0

0/612
2/7

0/483
6/9

R20/9970/9910/9940/9840/9970/99-

كليه آماره های t  بر مقياس 10000 هسنند.
منبع: يافته های پژوهش

ضريب مخارج فرامعيشتی برای گروه كااليی »ساير كاالها« به صورت زير به دست آمده 
است:

∑
=

−=
6

1
7 1

i
iββ  

چنانچه  است.  فرامعيشتی  ضرايب  كليه  جمع  بودن  واحد  برابر  نشانگر  يك  عدد  كه 
درآمد )مخارج كل( فرامعيشتي يك خانوار شهری 10000 ريال افزايش يابد، 1463 ريال 
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آن صرف مواد خواركی، 103 ريال صرف پوشاک و كفش، 3130 ريال صرف مسكن و 
سوخت و 2830 ريال صرف مخارج ساير كاالها )شامل تفريح و تحصيل،كاالها و خدمات 

متفرقه( می شود.

3ـ3. محاسبه شاخص  هزینه زندگي 
همان گونه كه در مقدمه بيان شد، هردو شاخص هزينه زندگي )CLI( و شاخص قيمت 
كه  كرد  توجه  بايد  ولي  شوند،  استفاده  رفاهي  تحليل  در  مي توانند   )CPI( مصرف كننده 
ميان اين دو شاخص تفاوت هايي وجود دارد. شاخص قيمت مصرف كننده تغييرات قيمت 
محاسبه  زيربناي  درحالي كه  می كند،  محاسبه  پايه  سبد  يك  بودن  ثابت  براساس  را  كاالها 
نظري،  مباني  براساس  ديگر،  از سوي  است.  مرجع  مطلوبيت  ثبات  زندگي،  هزينه  شاخص 
به هنگام تغييرات قيمت، مصرف كننده اقدام به جانشيني كاالها براي ثابت ماندن مطلوبيت 
خود )حركت برروي منحني بي تفاوتي مرجع( نموده و اين مهم در برآورد سيستم تقاضا و 
محاسبه شاخص زندگي ميسر مي شود. اين در حالي است كه شاخص قيمت مصرف كننده 
فاقد اثرات جايگزيني كاالها بوده و از اين منظر دچار تورش جانشيني1 است. البته در دهه هاي 
و شاخص هاي  انجام شده   CPI تورش هاي  و  نقاط ضعف  رفع  براي  زيادي  تالش  گذشته 
جديدي به ادبيات معرفي شده است كه بحث درباره  آن از دامنه موضوعي اين مقاله خارج 
است. چنانچه موضوع مطالعه ارزيابي تغييرات رفاهي باشد، استفاده از شاخص هزينه زندگي 

صحيح تر بوده و اين مقاله نيز از اين شاخص استفاده كرده است.
استفاده  با  خانوارهاي شهري  براي  زندگي  هزينه  درست  )15(، شاخص   رابطه  برمبناي 
نمودار)1( شاخص  و  پارامترهاي سيستم مخارج خطي )جدول 1( محاسبه شده  برآورد  از 
درست هزينه زندگي براي خانوارهاي شهري )متوسط( ايران در سال هاي 1370 تا 1389 را 
نشان مي دهد. سال پايه براي محاسبه شاخص، يك بار سال 1383 و بار ديگر سال 1370 در 

نظر گرفته شده است2.

1. Substitution Bias.
2. انتخاب سال پايه 1370 مبتني بر سال اول دوره مطالعه بوده و مي توان سال هاي ديگري همچون سال 1376 را به عنوان 

سال پايه در نظر گرفت و شاخص هزينه زندگي را محاسبه كرد.
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منبع: يافته هاي پژوهش

 نمودار 1ـ شاخص درست هزينه زندگی خانوارهاي شهري 
براي سال هاي پايه 1370 و 1383

پايه  محور سمت چپ نمودار )1( مقياس هاي عددي براي شاخص هزينه زندگي سال 
1370 و محور سمت راست براي سال پايه 1383 درنظر گرفته شده است. هر دو خط تقريباً 

يك روند نمايي را نشان مي دهند، اگرچه مقدار عددي آن ها در هر سال متفاوت است.

ارزیابي سياست هاي تنظيم بازار  

به  مي توان  را  اساسي  كاالهاي  بازار  تنظيم  سياست هاي  تقسيم بندي كلي،  يك  در 
سياست های داخلی و سياست های مرزی گروه بندي كرد. براي احصای مقادير عددي اين 
بودجه سنواتي دولت درنظر  قالب  براي اجراي آن ها در  ارقام ريالي هزينه شده  سياست ها، 
گرفته شده است. ارزيابي سياست هاي تنظيم بازار كاال هاي اساسي بر شاخص هزينه زندگي، 
مستلزم  هموار بودن داده هاي اين سياست ها است. براي اين منظور، سياست هاي مذكور در 
صورت  اين  به  طبقه بندي  معيار  شده اند.  طبقه بندي  مقطعي  و  نيمه مستمر  مستمر،  گروه  سه 
است كه: سياست مستمر سياستي است كه در كل دوره اجرا شده باشد. سياست نيمه مستمر، 
سياستي است كه در دوره اي بيش از پنج سال اجرا شده است. و درنهايت سياست مقطعي، 
انواع  طبقه بندي  می شود.  اجرا  دوره محدودي  براي  و  مقطعي  به صورت  كه  است  سياستي 

سياست هاي تنظيم بازار در جدول )2( نشان داده شده است.
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 جدول 2ـ طبقه بندي انواع سياست هاي تنظيم بازار 
به سه گروه مستمر، نيمه مستمر و مقطعي در دوره 1370-89 

نوع دوره زمانينام سیاستردیف
سیاست

نيمه مستمر83-1370پرداخت يارانه به نهاده ها1

مستمر89-1370پرداخت يارانه به كاالهای اساسی )گندم(2

مستمر89-1370پرداخت يارانه به كاالهای اساسی براي جيره بندي3

نيمه مستمر89-1381ذخيره سازی )گوشت مرغ، ميوه و مركبات، اقالم مختلف(4

74-1370اعطای كمك های مالی برای ذخيره سازی و انبارداری5
نيمه مستمر1386-88

مقطعي82-1381سهميه توليد )قند و شكر(6

مقطعي1386 و 1388انتقال توليد از نواحی مازاد توليد )پياز و گوجه فرنگي(7

مستمر89-1370قيمت تضميني  )برنج و گندم(8

مقطعي82-1380يارانه صادراتی )مرغ، تخم مرغ، چای، ميگو، نساجی و كشمش(9

نيمه مستمر89-1383تعرفه فصلي )جو، ذرت، برنج، سيب، پرتغال، نارنگی( 10

مقطعي89-1386خريد توافقی11

نيمه مستمر79-1371بيمه محصوالت كشاورزی12

نيمه مستمر85-1379پرداخت مستقيم و غير ادواری13

منبع: طبقه بندي پژوهش حاضر.
ايران،  دولتي  بازرگاني  ايران، شركت  اسالمي  وتوليدكنندگان، گمرک جمهوري  مصرف كنندگان  سازمان حمايت  آماري:  منابع 

قوانين بودجه سنواتي و دبيرخانه ستاد تنظيم بازار.

ارزيابي آثار سياست هاي تنظيم بازار بر رفاه خانوارهاي شهري در قالب دو پرسش اصلي 
يعني »آيا سياست های اجراشده تنظيم بازار كاالهای اساسی تأثير معناداری بر كاهش هزينه 
زندگي خانوارهای شهری داشته است؟« و »سهم هريك از سياست های تنظيم بازار كاالهای 

اساسی بر هزينه زندگي خانوارهای شهری چه بوده است؟« درنظر گرفته شد. 
بازار بر شاخص  رفاهی هزينه زندگی می توان از يك  براي ارزيابي سياست هاي تنظيم 
بعضي  تشريح شد،  نيز  قباًل  همان گونه كه  استفاده كرد.   )2( نمودار  قالب  در  مفهومي  مدل 
سياست هاي اجراشده به صورت مستمر نبوده، بلكه حالت نيمه مستمر و يا مقطعي داشته اند؛ 
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بنابراين، سعي شده اين سياست ها در قالب مجموعه محدودتري تجميع شده و سپس اثرات 
آن ها در قالب مدل ارائه شود. نمودار)2( نحوه تجميع اين سياست ها را نشان مي دهد.

منبع: پژوهش حاضر

 نمودار 2ـ تجميع سياست هاي تنظيم بازار و اثرگذاري آن ها 
بر شاخص  هزينه زندگي

بر اساس مباحث فوق مي توان فرم عمومي مدل اقتصادسنجي زير را در نظر گرفت: 

wt=∫(SGt, PB, SIS, TGt, OTt, ut)             t= 1370،...،1389    )20

كه اجزای آن عبارتند از:
wt، شاخص هاي رفاهي در سال t ام، شاخص درست هزينه زندگي؛

SGt، يارانه  به گندم و كاالهاي اساسي براي جيره بندي در سالt ام؛
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PBt، خريدهاي تضميني برنج و گندم در سال t ام؛

SISt، يارانه به نهاده ها و پرداخت هاي انجام شده براي ذخيره سازي در سالt ام؛

TGt، تعرفه  كاالهاي تنظيم بازار در سال t ام؛ 

OTt، ساير سياست هاي تنظيم بازار كاالهاي اساسي در سال t ام؛ 

ut، جمله اختالل.

اين شاخص   نشان مي دهد.  را  زندگي  هزينه  روند حركت شاخص درست   )3( نمودار 
طي دوره مورد مطالعه يك روند صعودي و تقريباً نمايي را دنبال مي كند. براي ارزيابي آثار 
كه شاخص  است  ابتدا الزم  مذكور،  بر شاخص  اساسي  كاالهاي  بازار  تنظيم  سياست هاي 
معكوس شود؛ زيرا سياست هاي تنظيم بازار كاالهاي اساسي منجر به كاهش قيمت ها و به تبع 
انتظار مي رود سياست هاي  بنابراين،  آن كاهش شاخص درست هزينه زندگي خواهد شد. 
باشد. روند حركت  داشته  رابطه مستقيم  با معكوس شاخص درست هزينه زندگي  مذكور 

معكوس شاخص درست هزينه زندگي در نمودار )3( نشان داده شده است.
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منبع: پژوهش حاضر.

نمودار 3ـ شاخص درست هزينه زندگي و معکوس آن براساس سال پايه  1383
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با  تمام لگاريتمي  و  نيمه لگاريتمي،  خطي،  تصريح هاي  انواع   )20( مدل  برازش  براي 
به  ثابت؛  قيمت هاي  به  جاري؛  قيمت هاي  به  مانند:  مستقل  متغيرهاي  مختلف  تعريف هاي 
همراه تركيب هاي مختلف از زيرمجموعه هاي سياست ها تنظيم بازار استفاده شد، اما برآورد 
مناسبي از مدل به دست نيامد. با دقت بيش تر به نمودار شاخص درست هزينه زندگي، مي توان 
دريافت كه احتماالً فرم رياضي رابطه به صورت يك تابع هذلولي قائم است؛ به گونه اي كه 
اين شاخص با متغيرهاي مستقل رابطه معكوس دارد1. در حالت دو متغيره رابطه متغير وابسته  

)Y( و متغير مستقل )X( به صورت زير است:

(Y-α1)(X-α2)=α3  )21

معادله )21( يك هذلولي قائم2 با مجانب هاي Y=α1  و X-α2 را نشان مي دهد كه مي توان 
آن را به صورت زير نوشت: 

2

3
1 α

αα
−

+=
X

Y  )22

تبديل هاي  از  مي توان  دو حالت خاص،  در  است.  غيرخطي  αها  به  نسبت   )22( معادله 
خطي كننده  براي معادله )22( استفاده كرد. با فرض α2=0 خواهيم داشت:







+=

X
Y 1βα  )23

كه در آن α=α1  و β=α3 است. همچنين، با قرار دادن α1=0 خواهيم داشت: 

X
Y

βα +=





 1                                               ) 24

يك  كه   >β حالت  در   )24( معادله  مي باشد.   31 αβ = و  32 ααα −= آن در  كه 
ارائه مي كند، به دفعات در مطالعات منحني هاي فيليپس به كار رفته است.  منحني نزولي را 
براي  است.  بيكاري  نرخ  نشانگر   Xقيمت و يا  تغيير دستمزد  نرخ  نشان دهنده   Yبه طوري كه
هدف اين مطالعه يعني رابطه ميان شاخص درست هزينه زندگي با سياست هاي تنظيم بازار، 

1. برای اطالع بيش تر درباره اين تابع و چگونگي برآورد آن ر.ک.: روش های اقتصادسنجی، نوشته جك جانستون و 
جان ديناردو، ترجمه فريدون اهرابی و علی اكبر خسروی نژاد، صص 63-60، جلد اول، چاپ دوم.

2. Rectangular Hyperbola.
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مربعات  با روش حداقل  برازش هاي مختلف  از  قرار گرفت. پس  نظر  مد   )24( معادله  فرم 
معمولي شكل رياضي زير با تعريف متغيرهاي ذيربط به عنوان بهترين برازش مشخص گرديد:

INCLI83t=β1+β2Tt+β3PBt+β4SGt+β5OT(-1)t+β6TG10t+ut  )25

كه اجزای آن عبارتند از:
INCLI83t، معكوس شاخص درست هزينه زندگي سال پايه 1383 در زمان t؛

Tt، متغير زمان در زمان  t؛

جاري  به قيمت هاي  گندم  و  برنج  تضميني  خريد  بابت  صرف شده  ريالي  مبالغ   ،PBt

به ميليارد ريال در سال  t؛ 
SGt، يارانه به كاالهاي اساسي به قيمت هاي جاري به ميليارد ريال در سال  t؛

بازار  تنظيم  سياست هاي  ساير  اجرای  بابت  صرف شده  ريالي  مبالغ  سرجمع   ،OT(-1)t

كاالهاي اساسي به قيمت هاي جاري به ميليارد ريال در سال قبل يا زمان  t-1؛
برنج، جو،  براي ده كاالي: روغن خام، شكر خام، گندم،  تعرفه  نرخ  متوسط   ،TG10t

.t  ذرت، گوشت قرمز، گوشت مرغ، سيب درختي و پرتقال در سال
»مبالغ  و  نهاد ه ها«  »يارانه  با   )2 )نمودار  بازار  تنظيم  سياست هاي  ساير  اخير،  تعريف  در 
تعهدات بودجه ساالنه كشور،  ايفاي  در  ريالي جهت ذخيره سازي« تجميع شده اند. معموالً 
مبالغ ريالي پيش بيني شده براي هزينه كرد در سال آتي مدنظر است. بنابراين، به نظر مي رسد 
سر جمع مبالغ مذكور در قالب متغير ساير سياست تنظيم بازار به صورت يك متغير با وقفه 
يك ساله عمل می كند. در برازش مدل )25(، اين متغير هم به صورت جاري و هم به صورت 
با وقفه وارد مدل گرديد، ولي براساس ضوابط آماري گزينش مدل، حالت وقفه يك ساله 
حداقل  روش  با   )25( مدل  برازش  از  حاصل  نتايج  كرد.  ارائه  را  بهتري  نتيجه  متغير  اين 

مربعات معمولي براي دوره 1370 تا 1389 در جدول )3( آمده است. 
روند(   متغير  از  غير  )به  برآوردي  تمام ضرايب  می شود، عالمت  همان گونه كه مالحظه 
مثبت بوده و همگي از نظر آماري معنا دارند. از آنجا كه در برازش اوليه سال 1381، يك 
از  تغييرات در مدل  اين  برای لحاظ  لذا  تغيير شديد و شكستگی در مدل مالحظه گرديد، 
تا سال 1389 كميت 1 و  برای سال  1381  متغير مذكور  استفاده شد.   D811 متغير مجازی 
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مابقی سا ل ها كميت صفر اختيار  كرده است. ضريب برآورد شده متغير مجازی مثبت و از 
نظر آماری معنا دار است. به اين معنی كه تابع در دوره 1381 تا 1389 به سمت باال منتقل شده 
)( كه  2R است. جميع متغيرهای توضيحی توانسته اند 94 درصد متغير وابسته را توضيح دهند
كل  معنا داری  بيانگر   F آماره  همنچنين،  است.  شده  برازش  مدل  خوبی  نشانگر  آماره  اين 

رگرسيون تخمينی است.

 جدول 3ـ برآورد مدل اثرات سياست هاي تنظيم بازار 
بر معکوس شاخص درست هزينه زندگي سال پايه 1383

t متغیرهاتوضیح متغیرضرایب آماره

Cضريب ثابت13/3540/07958

Tروند زماني 11/854-0/01043-

4/1891/36E-06)خريد تضميني برنج و گندم )ميليارد ريالPB

2/5236/52E-07)يارانه به كاالهاي اساسي )ميليارد ريالSG

4/1581/43E-05)ديگر سياست هاي تنظيم بازار در دوره قبل )ميليارد ريالOT (-1)

TG10متوسط نرخ تعرفه براي ده محصول 3/9760/000552

D811متغير مجازی براي سال 2/8890/02081381

0/9392R0/9592R

1/53DW46/820statisticF−

آزمون خودهمبستگی بروش ـ گادفریآزمون واريانس همسانی بروش ـ پيگان ـ گادفری
Obs*R-sequare=6.50

Prob.Chi-Square(4)=0.369
Obs*R-sequare= 1.81

Prob.Chi-Square(1)= 0.178

F-Statistic (1, 11)= 4.506آزمون مشخص نمايي مدل، RESET  رمزي
Prob.F(1, 11)= 0.0597

آزمون پيش بيني چآو براي ثبات پارامترها

Year 1384 F-Statistic (6, 6)= 2.90          Year 1385 F- Statistic(5, 7)= 3.08
Year 1386 F-Statistic (4, 8)= 2.19          Year 1387 F- Statistic(3, 9)= 0.218

Year 1388 F- Statistic(2, 10)= 0.309

منبع: نتايج مطالعه.
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براي تفسير ضرايب مدل فوق بايد توجه شود كه اگرچه متغيرهاي توضيحي در سمت 
معادله، معكوس شاخص درست  وابسته در سمت چپ  متغير  معادله خطي اند، ولي  راست 
گرفته  جزيي  مشتق  تابع  از  بايد  نهايي  اثرات  استخراج  براي  بنابراين،  است.  زندگي  هزينه 

شود. با ديفرانسيل گيري از معادله )24( داريم:

   2
2 Y
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پس شيب ثابت نبوده و تابعي از مقدار متغير وابسته است. براي مدل مورد برآورد يعني 
2   معادله )25( داريم:
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با استفاده مشتقات جزيي )27( و برآورد پارامترهاي مدل )25( مندرج در جدول )3(، 
اثرات نهايي )شيب ها( بر شاخص درست هزينه زندگي در دوره هاي مختلف محاسبه شده 

و در جدول )4( آمده است.

جدول 4ـ اثرات نهايي )شيب ها( برآورد مدل )25( بر شاخص درست هزينه 
زندگي در دوره هاي مختلف

پارامترها نام متغیرها
دوره / اثرات نهایي )شیب ها( بر شاخص درست هزینه زندگي

70-8081-8987-898970-89

)CLI83(  33/73140/04205/71229/0781/57ميانگين

T-0/0104260/1192/0454/4125/4710/694

PB1/36E-060/0015-0/027-0/058-0/071-0/009-

SG6/52E-070/0007-0/013-0/028-0/034-0/004-

OT1/43E-050/016-0/28-0/605-0/75-0/095-

TG100/0005520/006-0/108-0/234-0/29-0/037-

منبع: نتايج مطالعه.
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اثر نهايي متغير اول، متغير روند زماني )T( است. با توجه به تغيير سليقه مصرف كننده در 
طي زمان، تغيير عالئق در بلندمدت، ورود كاالها و خدمات نوظهور در سبد مصرفي خانوار 
اثرات را در بطن خود لحاظ نمايد. در كل دوره 89-1370 تغيير  متغير روند مي تواند اين 
ساالنه زمان، شاخص درست هزينه زندگي را 0/7 واحد درصد افزايش مي دهد. به عبارت 
ديگر، افزايش قيمت ها كه بخشي از آن ناشي از ساختار اقتصادي است، در كل دوره مورد 
افزوده شده؛ درحالي كه در دهه  بر شاخص هزينه زندگي  مطالعه ساالنه 0/7 واحد درصد 
1370 اين رقم 0/12 بوده است. در دهه 1380 ساالنه دو درصد و در سال انتهايي دوره يعني 

سال 1389، به 5/5  واحد درصد در حداكثر خود افزايش مي يابد.
افزايش مبالغ ريالي براي يارانه كاالهاي اساسي )SG( به ميزان يك ميليارد ريال، به طور 
افزايش  مي دهد.  كاهش  واحد   0/004 ميزان  به  را  زندگي  هزينه  درست  شاخص  متوسط 
براساس ضريب  ميليارد ريال،  ميزان يك  به  برنج و گندم  براي خريد تضميني  مبالغ ريالي 
به  براي كل دوره 89-1370 شاخص درست هزينه زندگي را  به طور متوسط   ،)β( مربوطه
افزايش   ،)PB( بازار  تنظيم  سياست هاي  ساير  درمورد  مي دهد.  كاهش  واحد   0/009 ميزان 
مبالغ ريالي براي اين سياست به ميزان يك ميليارد ريال در يك دوره به طور متوسط شاخص 

درست هزينه زندگي در دوره بعد را به ميزان 0/095 واحد كاهش مي دهد. 
ناهمسانی،  واريانس  و  خودهمبستگی  از  ناشی  مشكالت  وجود  عدم  تشخيص  برای 
براي  است.  شده  استفاده  پيگان/گادفری  ـ  بروش  و  گادفری  ـ  بروش  آزمون های  از 
nR2=1.81 از جدول )3( و مقدار بحرانی  خودهمبستگی، با توجه به مقدار آماره آزمون 
و  نشده  رد  صفر  فرضيه   ، 84132

050 // =χ يعنی   2χ جدول از   α=0.5 معنی دار  سطح  در 
به دست آمده  آزمون  آماره  ناهمسانی  واريانس  مورد  در  است.  خودهمبستگی  فاقد  مدل 
معنی دار  سطح  در  2χ جدول از  بحرانی  مقدار  مقايسه  با   nR2=6.5 برابر   )3( جدول  در 
، فرضيه صفر مبنی عدم وجود واريانس ناهمسانی رد نمی شود.  48892

050 // =χ α=0.5 برابر 

استفاده  رمزي  تصريح  آزمون خطاي  از  مدل،  تبعي  فرم  تشخيص صحت  براي  همچنين، 
بر  مبني  فرضيه صفر   ،)3( از جدول   F  = آماره آزمون 4/506  مقدار  براساس  است.  شده 
صحت فرم تبعي مدل، رد نمي شود. يعني مدل با خطاي تصريح مواجه نيست. در نهايت، 
براي  آزمون  اين  شد.  گرفته  نظر  در  چآو  پيش بيني  آزمون  پارامترها،  ثبات  بررسي  براي 
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دوره  و  برآورد  دوره  به  نمونه  شكست  سال  به عنوان   1388 تا   1384 سال هاي  از  هريك 
فرضيه   ،F آماره هاي آزمون  براساس  است.  )3( آمده  نتايج در جدول  و  انجام  پيش بيني، 

صفر مبني بر ثبات پارامترها، رد نمي شود. 

جمع بندی و مالحظات

در اين مقاله اثر سياست هاي تنظيم بازار بر رفاه خانوار شهري مدل سازي و تحليل شده و 
به گونه اي  سياست هاي تنظيم بازار كاالهاي اساسي به قيمت هاي جاري بر معكوس شاخص 
ريالي  مبالغ  افزايش  با  به دست آمده،  نتايج  براساس  گرديد.  برازش  زندگي  هزينه  درست 
براي يارانه كاالهاي اساسي به ميزان يك ميليارد ريال، به طور متوسط شاخص درست هزينه 
زندگي به ميزان 0/004 واحد كاهش می يابد و افزايش مبالغ ريالي براي خريد تضميني برنج 
و گندم به ميزان يك ميليارد ريال، به طور متوسط براي كل دوره 89-1370 شاخص درست 
بازار،  تنظيم  سياست هاي  ساير  مورد  در  مي دهد.  كاهش  واحد   0/009 را   زندگي  هزينه 
افزايش مبالغ ريالي براي اين سياست به ميزان يك ميليارد ريال در يك دوره به طور متوسط 

شاخص درست هزينه زندگي در دوره بعدی را 0/095 واحد كاهش مي دهد. 
با توجه به نتايج كّمی مدل  آثار سياست های تنظيم بازار كاالهای اساسی بر شاخص های 

رفاهی، توصيه های سياستی زير ارائه می شود:

در ميان متغيرهای سياستی تنظيم بازار، متغير ساير سياست هاي تنظيم بازار بيش ترين  ●
ثبات  بنابراين، جهت  است.  داشته  زندگی  هزينه  درست  بر شاخص  را  كاهشي  اثر 
نوع  اين  می شود  توصيه  زندگي،  هزينه  شاخص  افزايش  از  جلوگيري  و  قيمت ها 

سياست ها همانند قبل به كار گرفته شود. 
توصيه  ● بر شاخص  هزينه زندگي،  تعرفه كاالهاي ده گانه  نرخ  منفي  اثر  به  عنايت  با 

می شود در برنامه ريزی های تنظيم بازار كاالهای اساسی از ابزار تعرفه چه در حالت 
ساالنه و چه به صورت فصلی استفاده شود. 

در نهايت، استفاده از ابزار خريد تضيمنی )برنج و گندم و كاالهای ديگر( نيز به دليل  ●
آن كه اثرات معنا داری بر رفاه داشته است، توصيه می شود. 

ارزيابي اثر سياست هاي تنظيم بازار بر رفاه خانوارهاي روستايي، بر رفاه خانوارهاي  ●
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ايراني )بر حسب دهك ها(،  اثر سياست هاي تنظيم بازار بر نوسانات شاخص قيمت 
مصرف كننده، مي تواند از موضوعات مورد توجه مطالعات آتي باشد. 
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