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مقدمه
شاخ

دای قیمک ایرک کره

بهای کاالدا خدمات مصرفی ییی از انواع شاخ

تغییرات قیمک یبد ثابک معینی از کاالدا خردمات مصررفی خانواردرا را نشران
می ددد دمچنین ابرزاری بررای انردازتگیرری یرطر عمرومی قیمرکدرا در برازار
خردتفر شی ینجش نرخ تورم قدرت خرید پول کشور برآ ردی از شراخ
دزینه زندگی ایک .در مواردی بین کارشنایان مراهرع منتشررکنندت آمرار م افرل
علمی بر یر دقک شاخ

دزینه زنردگی ب رث

مزبور بهعنوان کمیتی از شاخ
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مجادله هود دارد .در اکثر کشوردای ههان که از فرمول الیپیرز ایرتفادت مریکننرد
زندای دزینهای مربوط به مصر
از این نظر شاخ

خانواردا در فاصله د یال پایه ،ثابک میماند

الیپیرز نمیتواند منعیسکنندت تغییرات دزینه زنردگی مترأثر از

تغییر زن کاالدا خدمات مصرفی خانواردا در یالدای پس از یال پایه م ایربه
باشد.

شاخ

باسکین یایرین ( )1996متذکر میشوند که دد
مصر کنندت ،برآ رد شاخ

دزینه زندگی 1ایک که بهشیل نسبک حرداقل دزینره

الزم برای به دیک آ ردن یک یرطر مشرخ
مختلف ،تعریف میشود .اما شراخ
میشود  ،تبیین دریتی از شاخ
بین شاخ

از م ایبه شاخ

بهرای

دزینه زندگی شاخ

مطلوبیرک ت رک برداردرای قیمتری

بهرای مصرر کننردتای کره در عمرل منتشرر
دزینه زندگی نیسک با آن تفا ت دارد تفا ت
بهای مصر کنندت با عنوان تورش در شاخ

بهای مصر کنندت شناخته میشود (تاکاشی ا نایاما.)2008 2،
مطالعات مختلف به این نتیجه دیک یافتند که تفا تدای ایایری در تغییررات
)1. Cost of Living Index (COLI

70

2. Takashi Unayama

نتیجه دیک یافتند که ترورمی کره یرکیرری از خانواردرا در ایراالت مت ردت برین
یالدای  2001 1987تجربه کردند ،نویرانات زیرادی حرول نررخ ترورم متویرط
هامعه داشته ایک .کراوفورد اسمیت )2002(2دریافتنرد از یرال  1976ترا 2000
حد د یک یوم خانواردا در انگلستان نرخدای تورمی را تجربه کردند که بره میرزان

حد د یک درصد با نرخ تورم متویط اعامشدت در در یال فاصرله دارد .مـارفی
گاروی )2004(3در مورد ایرلند نشان میددند تورم بررای خانواردرای فقیرر شرهری
برای د رت اکتبر  1996تا نوامبر  2001به انردازت تقریبراً  4درصرد بیشرتر از متویرط
ایالک بودت ایک .این افزایش شیا

بین دزینه زندگی خانوار فقیر شهری متویط

ایالتی درحالی رخ می ددد که کاالدایی که یهم کمی برای فقرای شهری در مقایسره
با متویط ایالتی دارند ،تورم باالیی دارند (هیسون الفری یایرین.)2011 4
مطالعه تورش شاخ

قیمک مصر کننردت شررایطی را برریری مریکنرد کره

ایتفادت از تینیکدا ،کاردای تجربی یا فرمرولدرا در م ایربه شراخ

 ،نترایجی را

بهدیک میددد که به طور ییستماتیک کمتر یا بیشتر از یک کمیک ص یر تغییررات
قیمک ایک (کارل آبسک .)2000 ،5ایتفادت از یک یربد کراال خردمات برهعنروان
مبنایی برای اندازتگیری شاخ

دزینه زندگی دیککم بره ا ایرل قررن نروزددم در

انگلستان برمیگردد؛ اما این ر ییرد ثابرک بره انردازتگیرری دزینره زنردگی ،امیران
هانشینی را در خود ندارد این ناشی از زندای ثابتی ایک که در فرمول م ایربه
شاخ

 CPIایتفادت میشود .زندای ثابک در شاخ

 CPIبه این معنرا ایرک کره

مصر کنندگان نمی توانند در اکنش به تغییرات قیمکدای نسبی ،کاالدای گرانترر
را با کاالدای ارزانتر هایگزین کنند .شاخ

قیمک مصرر کننردت ،ر د کاالدرای

هدید ،تغییر کیفیک کاالدای موهود تغییر در الگوی خرید به یمک فر شگاتدای
1. Hobijn and Lagakos
2. Crawford and Smith
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دزینه زندگی خانواردای مختلف هود دارد .هابیجان الگاکاس )2005(1بره ایرن

3. Murphy and Garvey
4. Jason Loughery, et al
5. Carl Obst
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با قیمک پایینتر را نادیدت می گیرد این نق

 ،باعث هود تورش در شاخ

CPI

بهعنوان معیاری از دزینه زندگی میشود (هری دایمن.)2003 1،
در این مقاله به این پریش پرداخته میشود که آیا شاخ
خانواردای شهری میتواند برآ رد خوبی از شاخ

قیمک مصر کنندت

دزینه زنردگی آنهرا باشرد؟ برر

این ایاس یاختار مقاله بهصورت زیر پی ریزی شدت ایرک .بخرش نخسرک ،مرر ر
تئورییی از رفترار مصرر کننردت عوامرل ایجادکننردت ترورش در شراخ

بهرای

مصر کنندت ر ابطی که باید برآ رد شود را ارائه میکند .در قسمک بعرد مرر ری
بر یوابق تجربی موضوع مطالعاتی که در ایرن زمینره انجرام شردت ایرک صرورت
خوادد گرفک .توصیف دادتدا ر ششنایی اقتصادینجی نتایج تجربری ییسرتم
تقاضای برآ ردشدت در بخش د م گزارش تشریر میشرود .قسرمک یروم در مرورد
تفا ت بین شاخ

دزینه زندگی شاخ

بهای مصر کنندت خانواردرای شرهری

ب ث میکند .قسمک پایانی به همعبندی نتیجهگیری اختصاص دارد.
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 .1مبانی نظری رفتار مصرفکننده و تورش در شاخص بهای مصرفکننده
 .1-1منابع تورش

تورش بهیمک باال احتماالً شناختهشدتترین شاید یادتترین شیل تورش باشد که
بهدلیل ایتفادت از فرمول الیپیرز بر ز میکند .ازآنجاکه شاخ

الیپیرز با یال پایره

ثابک ،زن را از یال پایه میگیرد قیمرک را تغییرر مریددرد هرون درد
شاخ

دم با دیدگات پولی ایک ،لذا تغییرات قیمک بر این شاخ

بهشیل دقیقتر ،هون شاخ

ایرن

اثرگذار ایرک.

قیمک الیپیرز زندای باالیی به قیمکدایی میددرد

که با یرعک نسبتاً بیشتری افزایش یافته ایک ،دارای تورش برهیرمک براال خوادرد
بود .می توان مقدار تورش هانشینی را با مقایسه شاخ
ایدت آل 2نظیر شاخ

موردنظر برا شراخ

درای

فیشر یا ترنیویسک 1کره امیران هرود هانشرینی 2را فررادم
1. Jerry Hausman
2. Superlative Indices
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شاخصهای ایدهآل از م ادیر و قیمتها در هر دو دورة مورد م ایسه بهصورت یکسـان اسـتفاده مـیکنـد .در
عمه م ادیر دوره های جاری مشخص نیستند و از ایـن نظـر شـاخصهـایی نظیـر شـاخص فیشـر کـه جـاء

میکنند ،م ایبه کرد (کارل آبسک.)2000 ،
عبارتند از :تورش هانشینی به یمک باال ،3تورش همعزنی ا لیه ،4ترورش ناشری از
تغییر کیفی ،تورش م صوالت هدید تورش فر شگاتدای هدید .تورش بهیرمک
باال زمانی رخ می ددد که شاخ

قیمک با دد

اندازتگیری دزینه زندگی م ایربه

شود .در این شرایط ایتفادت از فرمول الیپیرز در عمرل فقرط یرک کرران براال ر ی
شاخ

دزینه زندگی ،ت ک فر ض مشخ

راهع به رفتار مصر کنندت ،را نشران

میددد .مصر کنندگان در ر یار یی با تغییر قیمک تمایل دارند خریددای خرود را
بهیمک کاالدا خدماتی یوق ددند که قیمک نسبی آنها کادش یافته ایک ،که این
امر موهب میشود تأثیر عیس تغییر قیمکدا ر ی دزینه زندگی آنها کرادش یابرد.
اما یک شاخ

با یبد ثابتی از کاالدا خدمات مصرفی نمیتواند این اثر هانشرینی

را ل اظ کند .مطالعات تجربی تورش بهیمک باال 5ناشی از کاربرد فرمرول الیرپیرز
را تأیید میکند ،اما نشان میددد که تورش در اندازتگیری نرخ تورم عموماً کوهرک
خوادد بود .بااین حال تأثیر ایتفادت از فرمول الیپیرز بسته به عواملی نظیر نرخ تغییر
در عادتدای دزینهای مصر کنندت میتواند متفا ت باشد .یرک شراخ
شاخ

ا لیره در

قیمک مصر کنندت زمانی تورشدار ایک کره پایره مفهرومی ر ششنایری

بهکارگرفتهشدت در م ایبه شاخ

برا درد

انردازتگیرری منطبرق نباشرد .ترورش

شاخصهای ایدهآل بهحساب میآید در کوتاهمدت قابلیت محاسبه ندارند (راهنمای تجربی برای توهید شاخص
قیمت مصرفکننده ،ص .)156
1. Fisher or Tornqvist

 .2در اینجا امکان جانشینی بین کاالهایی که بـا تغییـر قیمـتهـای نسـبی روبـهرو هسـتند محـرح اسـت و
شاخصهای مابور با اختصاص وزن های متفاوت به کاالهایی که تغییرات قیمت را در دو دوره مـورد بررسـی
تجربه کردهاند ،امکان جانشینی را فراه میکنند.
3. Upper-level Substitution Bias
4. Elementary Aggregate Bias

جمعزدن به این معنی است که تکتک کاالهای یک گروه با ه جمع زده میشوند تـا یـک گـروه کـاالیی
کلی تر را شکه دهند .امکان وجود تورش جانشینی در این سح  ،یعنی درون یک گروه کاالیی در م ایسه بـا
جانشینی بین گروههای کاالیی که شامه تعدادی از کاالهاست ،بیشتر است.
5. Upward Bias
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ههار نوع تورش در گزارش کمیسیون باییین در یال  1996معرفری شرد کره
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هانشینی میتواند از همع زدن ا لیه ناشی شود .تورش همعزنی ا لیه را میتوان بره
د هزم تقسیم کرد :تورش فرمول تورش هانشینی یطر پرایین .1ترورش فرمرول
قیمک خرال

دارای ترورش

زمانی ایک که فرمول شاخ

ا لیه نسبک به شاخ

بهیمک باال ایک .بهعبارت دیگر زمانیکه دد  ،اندازتگیری شاخ

دزینه زندگی

ایک ،اگر فرمول بهکارگرفتهشدت نتواند هانشینی بین اقام در آن شراخ
کند ،گفته میشود که شاخ

را ل راظ

م ایبهشردت دهرار ترورش برهیرمک پرایین ایرک.

(رادنمای عملی برای تولید شاخ

دای قیمک مصر کنندت ،2ص

.)190-193

منبع دیگر تورش ،تغییر کیفیک ایرک .تعریرف تعردیل تغییرر کیفیرک شراید
مشیلترین حوزت یاخک شاخ

قیمک باشد .از بعد تجربی تغییرات کیفری شرامل

تاش برای اندازتگیری تغییر قیمک م صولی ایک کره یژگریدرای آن نسربک بره
د رتدای قبل تغییر کردت اکنون یطر مطلوبیک متفا تی به مصرر کننردگان ارائره
میکند .تورش تغییر کیفیک زمانی رخ میددد کره انردازت گیرری برین تغییرر قیمرک
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م ر تغییر ناشی از تغییر کیفیک ص یر نیسک .تورش ر د م صوالت هدیرد
به این دلیل ر ی میددد که با گذر زمان ،م صوالت هدید به بازار ارد مریشروند
در ابتدای هرخه عمر با قیمکدای باالیی معرفی مریشروند پرس از معرفری برا
قیمک مصر کنندت نتوانرد ایرن

کادش قیمک یریع ر بهر میشوند اگر شاخ

کادش قیمک را در خود داشته باشد ،با تورش دمرات خوادد بود .مقردار ترورش در
این حالک به یه عامل بستگی دارد .ا ل میزان کادش ا لیه قیمک ،د م تفرا ت برین
تغییر قیمک کاالی هدید با تغییر قیمک دمه اقام اردشدت در م ایربه شراخ
یوم به زنی که الزم ایک در م ایبه شاخ

به م صول هدید دادت شود .تورش

فر شررگات ییرری دیگررر از منررابع تررورش در شرراخ

قیمررک مصررر کننرردت ایررک.

دنگامیکه مصر کنندگان خرید خود از یک فر شگات را به فر شگات دیگر کره درر
د از قبل هود داشتند یا از فر شگات قدیمی به فر شگات هدید منتقل میکنند ،یک
یری مسائل در تعداد کاالدا

زن ددی به آنها در یبد شاخ

قیمک مصر کنندت

رخ میددد دیگر اینیه فر شگاتدای مختلف خدمات مختلفی را ارائه میددند که
1. Lower-level Substitution Bias
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2. Practical Guide to Producing Consumer Price Indices

کیفیک آنها با دم فرق میکند .اثر کلی هانشینی فر شگاتدا ایرن ایرک کره متویرط
مصر کنندگان خرید خود از فر شگاتدای با دزینه باال را به فر شگاتدرا برا دزینره
پایین منتقل میکنند ،کادش می یابد .تورش هانشینی به یمک باالی تغییر فر شرگات
م ل خرید قتی اتفاق میافتد که پردازشگران شاخ

بهطور ص یر انتقال خریرد

از فر شگات با قیمک باال به فر شگات با قیمک پایین را ل اظ نمیکنند (کارل آبسرک،
.)2000
 .1-2اندازهگیری تورش

دزینه زندگی ابزاری نظری برای اندازتگیری تأثیر تغییرات قیمتری برر رفرات

شاخ

مصر کنندت ،تغییرات کیفری

ر د کاالدرای هدیرد ایرک .ایایر ًا ایرن شراخ

بهصورت نسبک درآمد الزم برای رییدن به یرک یرطر مشرخ
د رت زمانی متفا ت با قیمکدرا کاالدرای مشرخ

مطلوبیرک در د

موهرود در اقتصراد ،تعریرف

میشود (دایمن.)2003 ،
ب ث شاخ

قیمک مصر کنندت برای نخستینبار تویط الوو )1823(1مطرح

شد ر ییرد به شاخ
مفهوم شاخ

قیمک مصر کنندت از دیردگات اقتصرادی منجرر بره بسرط

دزینه زندگی شدت ایک که نخستینبار تویط کونوس )1924(2بسط

دادت شد مبتنی بر فرض رفتار عقایی مصر کننردت ایرک .شراخ

لروی دزینره

خرید یبد ثابتی از کاالدا خدمات که از تغییرات در قیمکدای آنها نشرئک گرفتره
را اندازتگیری میکند؛ حال آنیه شاخ

دزینه زندگی ،تغییر در حداقل دزینره الزم

برای به دیک آ ردن یطر مشخصی از مطلوبیک یا رفات را که از کاالدرا خردمات
مصر شدت بهدیک میآید ،نشان میددد .بایرد در تفسریر شراخ

دزینره زنردگی

دقک کرد ،زیرا رفات خانوار به طیفی از عوامل فیزییی اهتماعی بستگی دارد که به
قیمکدا ارتباطی ندارد .بهاین ترتیب شاخ
یک شاخ

دزینه زندگی برای اینیه بتواند بهعنوان

قیمک بهکار گرفته شود ،باید نهتنها ترهی ات را ثابک نگره دارد ،بلیره
1. Lowe
2. Konus

مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری  تیمور محمدی ،عباس شاکری ،مهنوش عبداله میالنی و علی شهابی

قیمک پرداخک شدت برای یرک م صرول خراص ،هرون فررض برر ایرن ایرک کره
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بایستی دمه عوامل غیرقیمتی که رفات مصر کنندت ایتاندارد زندگی را ت ک تأثیر
قرار می ددند را نیز بد ن تغییر فرض کند .اگر خوایرته شرود کره شراخ
مصر کنندت به عنوان یک شاخ

قیمرک

دزینه زندگی تعبیر تفسیر شود ،باید به این امر

مشر ط باشد که طی د رت دای مورد مقایسه یطر مشخصری از مطلوبیرک یرا رفرات
درنظر گرفته شرود ،ترهی رات مصرر کننردت تغییرری نینرد شررایط فیزییری
ال

اهتماعی نیز بد ن تغییر بماند .با این هود در د شاخ

شراخ

دزینره

زندگی در یک نقطه اشرت راک دارنرد ایرن هره مشرترک ایرن ایرک کره درر د
به صورت نسبک مخارج در د رت مرورد مقایسره تعریرف مریشروند (مقدمرهای برر
ر ششنایی شاخ

قیمک مصر کنندت ،1ص .)11

در ادامه ،ر ش ایتخراج د شاخ

مورد نظر بهطور مختصر ارائه میشود.

 .1-2-1شاخص هزینه زندگی
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

فرض کنید  qیک بردار  n 1از مقادیر مصرر

باشرد

ایک که مصر کنندت میتواند از برردار مقرادیر مصرر

)u (q
q

یرطر مطلروبیتی

بره دیرک آ رد .شریوت

معمول برخورد با رفتار مصر کنندت ایرن ایرک کره ی ترابع مطلوبیرک ) u (qرا
نسبک به قید  ، pq  xکه در آن  pیک بردار یرتونی از  nقیمرک برازاری x

درآمد ایک ،حداکثر میکند .راتحل این مسئله حداکثریازی ،ییستمی از  nمعادلره

تقاضای مارشالی بهصورت ) q  q( x, pرا نتیجه میددد .با هایگذاری معرادالت
تقاضای مارشالی در تابع مطلوبیک )u (q

حل برای  ، xتابع مخرارج برهصرورت

رابطه زیر بهدیک میآید:
()1

)x  e(u, p

رابطه باال حداقل مخارج الزم برای بهدیک آ ردن یرطر مطلوبیرک  uرا در برردار
قیمک  pنشان میددد .اگر بردار قیمک از p

به * p

تغییر کند ،آنگات یک شاخ

1. An Introduction to Consumer Price Index Methodology
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منبع شماره ()11

دریک دزینه زندگی ،1دزینره نسربی خریرد یرک یرطر مشرخ
مبنا شاخ

را نسبک به قیمکدای قدیمی  pاندازتگیری میکند .برر ایرن

کونوس -الیپیرز 2بهصورت زیر تعریف میشود:

()2

*

) e(u, p
)e(u, p

LK ( x) 

که در این رابطه  uیطر مطلوبیک پایهای ایک که یک مصر کنندت با درآمرد (یرا
مخارج کل  ) xاز آن بهرتمند میشود

) LK (xشراخ

اقعری دزینره زنردگی

یک فرد با درآمد  xایک .بهاینترتیب ییی از راتحلدای مشخ
به ب ث تورش شاخ

بررای پررداختن

 CPIاین ایک که تابع مخارج در مصر کنندت با ایتفادت از

یک ییستم معادالت تقاضا برآ رد شود (دیون اچیون ناناک کاکوانی.)2006 ،3
در این مسئله خانوار مطلوبیک خود را با توهه به قید بودهه حداکثر میکند:
()3

)Max U (q
s.t x  pq

مسئله دمزاد حداقل یازی دزینه نسبک بره یرطر مطلوبیرک مشرخ

را مریتروان

بهصورت زیر بیان کرد:
()4

Min x  pq
) s.t U (q

با حل مسئله دمزاد حداقلیازی دزینه ،تابع مخارج بهصورت زیر بهدیک میآید:
()5

)x  e( p, u

که در این رابطه ، u ،حداکثر مطلوبیک در رابطره ( )3ایرک؛ برر ایرن ایراس دزینره
دیک یابی به یک یطر مشرخ
می توان شاخ

از مطلوبیرک ،ترابعی از برردار قیمرک ایرک .لرذا

دزینه زندگی را بهصورت نسبک حداقل دزینه الزم برای دیرتیابی

مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری  تیمور محمدی ،عباس شاکری ،مهنوش عبداله میالنی و علی شهابی

قیمکدای هدید

*p

از مطلوبیرک در

1. True Cost of Living Index
2. Konus-Laspeyres
3. Hyun H. Sonand Nanak Kakwani
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به یک یرطر معرین از مطلوبیرک ت رک برداردرای متفرا ت قیمتری تعریرف کررد.
بهعبارت دیگر شاخ

دزینه زندگی بهصورت رابطه زیر ایک:

()6

) e( pt ; u
COLIt 
) e( p0 ; u

که در این رابطه p t

 p0برداردای قیمتی در زمان t

 0دستند .تابع مخرارج را

نمیتوان بهطور مستقیم برآ رد کرد ،هون یطر مطلوبیک قابلمشراددت نیسرک ،لرذا
معادالت تقاضای مارشالی که قابلمشاددت دستند ،برآ رد میشود .از تابع مخارج که
در رابطه ( )5دادت شدت ایک ،نسبک به قیمک کاالی  iام مشتق میگیرریم در ترابع
مطلوبیک غیرمستقیم هایگذاری می کنیم ،یهم مخارج برای در کاال را مریتروان بره
شیل تابعی از بردار قیمک کل دزینه بهصورت زیر بیان کرد:
()7

))  ( pt , v( pt , xt
q 
pit
*
it

فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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))  log e( pt , v( pt , xt
)  g i ( pt , xt
 log pit

در دمه کاالدای q it* ، i

یا
wit* 

* witمقدار یهم مخارج بهینه برای بهدیرک آ ردن دمران

مطلوبیک یال پایه ت ک بردار قیمک  p tایک  vترابع مطلوبیرک غیرمسرتقیم ایرک.
الزم به ذکر ایک که * q itیا * witمیتواند متفا ت از مقدار یا یهم مخارج مشراددتشردت
در زمان  tباشد ،هون یطر مطلوبیک میتواند در طول زمان تغییر کند.
 .1-2-2شاخص قیمت مصرفکننده

بسیاری از ادارات آمار کشوردا در عمل به نوعی از شاخ
اگر تعداد  nم صول با مقادیر qi

ال

قیمکدای  piدر یبد شاخ

داشته باشد دد  ،مقایسه تغییررات قیمرک برین د د رت 0
شاخ
()8

ال

ایتفادت مریکننرد.
قیمک هرود

 tباشرد مریتروان

را بهصورت زیر تعریف کرد:
n

pq

p q

i

t
i

i

0
i

i 1

PL 0

در شاخ

ال

در مجموعهای از مقادیر میتواند بهکار گرفته شرود کره د حالرک

2. Elementary Aggregate Index
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خاص هود دارد .اگر مقرادیر مربروط بره د رت مرهرع 1باشرند ،شراخ

 .3برای اطالعات بیشتر در زمینه فرمولهای مختلف محاسبه شاخص در طول فرایند محاسبه و رواب مت ابه
بین آنها به (میرزایی و همکاران 38-49 :1384 ،و م دمهای بر تهیه شاخص قیمـت مصـرفکننـده ،سـازمان
بیناهمللی کار ،ص  )25مراجعه کنید.
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بهدیک میآید اگر مقادیر مربوط به د رتدای دیگر باشد ،شراخ
میشود (مقدمهای بر ر ششنایی شاخ
فرایند تولید شاخ

الیرپیرز

پاشره حاصرل

قیمک مصر کنندت ،ص .)15

قیمک مصر کننردت شرامل م ایربه شراخ

در یرطر

ا لیه ،2انتساب زندا ،هایگزین کردن کاالدای ازردت خارج هایگزین کردن منرابع
اطاعاتی هدید ایک.
شاخ

3

قیمک مصر کنندت بهشیل رابطه الیپیرز بهصورت نسبک دزینره الزم

برای تأمین دمان مقادیر یال پایه در زمان  tایک .بهعبارت دیگر ،شراخ

قیمرک

مصر کنندت در زمان  tیعنی )  CPI ( Pt CPIبهصورت زیر ایک:
()9

ptT q0
p
  wi0 it
p0T q0
pi0
i

Pt cpi 

که در این رابطه  p0T q0 wi0به ترتیب برداردای یهم مخرارج مخرارج در یرال
پایه ایک .رابطه ( )9نشان میددد که شاخ
از شاخ

بهای مصر کنندت یک میانگین زنی

دای قیمک در خدمک یا کاالی مصررفی ایرک .اخرتا

دزینه زندگی شاخ

برین شراخ

قیمک مصر کنندت برا عنروان «ترورش هانشرینی» تعریرف

میشود.
()10

T
t
T
0

) p q0 e( pt ; u

) p q0 e( p0 ; u

طبق تعریف ،مخرج شاخ
دزینه زندگی یعنی

Substituti on Bias  Pt cpi  COLI 

بهای مصر کنندت یعنی

) x0  e( p0 , u

p0T q0

برابر مخررج شراخ

ایک.

 .1م ایسه تغییرات قیمت بین دو دوره صورت میگیرد که دورهای که مبنا قرار مـیگیـرد دوره مرجـع (سـال
پایه) است.

گام نخسک در برآ رد شاخ

دزینه زندگی ،برآ رد تابع مخارج برآ رد ییسرتم

تقاضای مصر کنندت ایک ییی از ر شدرای پررداختن بره تقاضرای مصرر کننردت،
برآ رد ییستم مخارج خطی ایک .استون ( )1954یاختار کرابرداگراس را برهعنروان

نقطه شر عی در بسط خود از ییستم مخارج خطی درنظر گرفک .در مقابرل هو ،پـالک
ولز ( )1979ییستم مخارج خطی را بسط دادند تا تروان د م مخرارج را شرامل شرود.
یایر تعمیمدای ییستم مخارج خطی ر ی معرفی یهمدای بودهه نهرایی کره برا تغییرر
مخارج تغییر میکنند ،تمرکز دارند (بهعنوان نمونه میتوان به گامالتاس1973 ،؛ لیوانرف،
پا ل

یلیامز 1977 ،اشارت کررد) .ریمر پـاول ( )1996 1992نسرخهای از ییسرتم

مخارج خطی را ارائه کردند که امیان تغییر یهمدای بودهه نهایی با تغییر مخرارج در آن
هود دارد .این ییستم که بر یک فرض همعپذیری ضمنی مستقیم بنا شدت بره ییسرتم
تقاضای مستقیماً همعپذیر ضمنی 1معر

ایک.

نبود انعطا پذیری من نی انگل در ییستمدای تقاضرایی کره برهطرور معمرول
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

مورد ایتفادت قرار می گیرد ،موهب شد تا ریمر پا ل یک ییستم تقاضای هدید را
بسط ددند که یهمدای بودهه نهایی درنتیجه کششدای انگرل در آن برهصرورت
تابعی غیرخطی از مخارج دادت میشود ،بهگونهای که پیشبینی مریشرود یرهمدرای
بودههای در بازت صفر تا یک قرار گیرند (هان کرانفیلد یایرین.)2000 ،2
هانوچ )1975( 3همع پذیری مستقیم ضمنی را با ترابع مطلوبیرک ضرمنی زیرر
تعریف میکند:
()11

n

U ( x , u)  1
i

که در رابطه باال }  {xiیبد مصر  u ،یطر مطلوبیک،

i

i 1

 U iتوابع درهره د برا د

بار مشتق پذیری ایک که شر ط تقعرر را بررآ ردت مریکنرد .بره پیرر ی از ییسرتم
تقاضای تقریباً ایدتآل تعدیلیافته کـوپر مکـالرن )1992(4ایردت آنهرا در مرورد
)1. An Implicitly Directly Additive Demand System (AIDADS
2. John A. L. Cranfield et al.
3. Hanoch
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4. Cooper and McLaren

قاعرردتمنرردی عمررومی مرؤثر ،)1996( 1مرریترروان از ییسررتم مخررارج خطرری

Ui

را

()12

xi   i
)) (i  1,2,, n
) AG (u
)(i  1,2,, n
)(i  1,2, , n

(U i  i ln

 i  iG(u )
1  G(u )

)  i   i G(u ) ln( xi   i
1  G(u )
) AG (u

که در آن )  G(uیک تابع د بار مشتقپذیر ،یکنوا مثبک ایرک .حرر

که
i 

Ui 

یونرانی

کوهک پارامتردا دستند به این صورت که:
()13

n

 1   i
i 1

n

i


i 1

0   i , i  1

شرایط مرتبه ا ل برای حداقلیازی دزینه مورد نیاز برای بهدیک آ ردن یک یرطر
مشخ

مطلوبیک  uشامل رابطه ( )11شرط زیر ایک:

()14
)(i  1,2, , n

که  ضریب الگرانژ در شررط ()9
ایک .با انتخابی که در مورد

Ui

Ui / xi  pi

}  { p1 , p2 ,, pnمجموعره قیمرک کاالدرا

انجام شد ،رابطه ( )14بهصورت زیر خوادد شد:

()15
)(i  1,2, , n

]) [ i  iG(u
 pi
]) ( xi   i )[1  G(u

بنابراین:
()16
)(i  1,2,, n

])1 pi ( xi -  i)  [i  iG(u)] /[1 G(u

مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری  تیمور محمدی ،عباس شاکری ،مهنوش عبداله میالنی و علی شهابی

بهصورت زیر انتخاب کرد:

با ایتفادت از قید بودهه:
1. Efective Global Regularity
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()17
M

n

px

i

i

i 1

که  Mکل مخارج پولی ایک در اینجا در نزا ایرک ،رابطره ( )14ر ی  iهمرع
زدت میشود با ایتفادت از رابطه ( )13به رابطه زیر میرییم:
()18

)   (M  p

که  p در رابطه باال طرز نمایش ضرب ماتریسی بردار قیمک ، p ،بردار حرداقل
معیشک  ،ایک که بهشریل خاصرهشردت pi  i



n

i 1

ایرک .از رابطره ( )18در

رابطه ( )16هایگذاری میکنیم پس از مرتب کردن نتیجه به ییستم مخارج خطری
تقریباً ایدتآل همعپذیر ضمنی بهصورت زیر میرییم:
()19
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)(i  1,2,, n

) pi ( xi   i )  i (M  p

در رابطه ( )17مشاددت میشود که ارتباط مسرتقیمی برین ییسرتم مخرارج خطری
ییستم تقاضای همع پذیر ضمنی هود دارد

اگر در   iرا با مقردار متنراظر  i

مسا ی قرار ددیم باعث میشرود   iدر بخرش د م رابطره ( )12تنهرا بره یرک  i

کادش یابد رابطه ( )19به یک ییستم مخارج خطی تبدیل شود.

1

من نی انگل با پشتوانه بیشتر در ییستم تقاضای همع پرذیر ضرمنی بره دزینره

) (n  1پارامتر اضافی بعنی

)(n  1

مقدار   iمستقل بهدیک می آیرد .در ییسرتم

تقاضای همع پذیر مستقیم ضمنی باید از یک فرم تبعی برای

G

ایتفادت کرد .فرض

میشود که:
()20
G(u )  e u

این رابطه تفسیر ییستم مخارج خطی از  یعنی یبد حرداقل معیشرک را در خرود
دارد تضمین میکند که قتری یربد مصررفی در برازت ) ( , حرکرک مریکنرد،

 .1برای جاایات بیشتر در مورد نحوه استخراج شرای مرتبه اول در سیست ت اضای مست یماً جمعپذیر ضمنی
به پیوست شماره ( )1م اهه مراجعه شود.

مطلوبیک به طور یینواخک در فاصله ) (,تغییر کند .یینواختی  Gدمرات با

  iداللک بر آن دارد که پایینترین مقدار یهم بودههای نهایی  iبرابر   iایرک

این امر دنگامی اتفاق میافتد که مخارج کل دقیقاً برابر مقداری ایک که خریددرای

یبد حداقل معیشک  را پوشش میددد مجانرب براالتر یرهم بودهره نهرایی i

قتی مخارج تا بینهایرک رشرد مریکنرد ،برابرر   iایرک .از یروی دیگرر قتری

  i   iبیشترین مقدار یهم بودهره نهرایی  iبرابرر   iایرک ایرن در یرطر
قتی مخارج به یمک مقدار بینهایک رشرد

مخارج حداقل معیشک اتفاق میافتد

میکند ،کمترین مقدار برابر   iایک.
 .2مروری بر سوابق تجربی موضوع

استیون دی برتویت )1980( 1در د یرطر گرر ت کاالدرای اصرلی زیرگرر تدرا
تورش هانشینی شاخ

قیمک مصر کنندت را برای اقتصراد امرییرا مرورد برریری

قرار میددد .یافته دای این مطالعه حاکی از آن ایک که مقردار ترورش برین اهرزای
مختلف گر ت دای کاالیی تغییر می کند .در این مطالعه مقدار تورش هانشرینی بررای
شاخ

کل برای د رت  1958تا  1973در حرد د  1/5درصرد بررآ رد شردت ایرک.

بهعا ت نتایج نشان میددد تورشدای هانشینی برای گر تدای کراالیی مختلرف از
کمتر از یک درصد تا نزدیک به  16درصد در کل د رت تغییر میکند ،درهنرد نیمری
از گر تدا تورش کمتر از یک درصد دارند .برد یک حساییک تورش هانشرینی بره
تابع مطلوبیک انتخابشدت را به ل اظ نظری تجربی بررای اقتصراد ایراالت مت ردت
مورد برریی قرار می ددد شاخ

دزینه زندگی شاخ

دزینه زیرگر تدرا 2را

برای فرم دای تبعی مختلف مورد مقایسه قرار می ددد .انتخاب تابع مطلوبیک در این
مطالعه برحسب توازن با اقعیک ،یادگی ،قابلیک تخمین صورت مریگیررد .یره
مجموعه مختلف از شاخ

دای دزینه زندگی برای توابع مطلوبیک ییستم مخرارج
1. Steven D. Braithwait
2. Category Cost Index

مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری  تیمور محمدی ،عباس شاکری ،مهنوش عبداله میالنی و علی شهابی

مرزدایی که بر آن ت میل میشود تضمین میکند که   iبهصورت لجستییی رفترار
کند دمیشه در بازت   i ,  i باقی بماند .قتی   i   iایرک رفترار لجسرتیک
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خطی ،ییستم مخارج خطی تعمیمیافته ییستم مخارج  addilogمورد مقایسره قررار
گرفته ایک .در این مطالعه شاخ
شاخ

دزینه زندگی در د یطر م ایبه میشود .یک

کلی د م برای دریک از دت زیرگر ت کاال بررای درر یره مردل تقاضرا برا

دادتدای یالدای  1948-1973م ایبه شردت ایرک .نترایج نشران مریددرد مقردار
م ایبهشدت برای شاخ

دای متناظر با توابع مطلوبیک مختلف بسیار شربیه بره درم

دستند در بیشترین حالک برای د رت  1958-1973کمتر از یک درصد با دم فررق
دارند .تنها تفا ت معنادار برای زیرگر تدا مدل  addilogایک؛ درهنرد د ییسرتم
مخارج خطی مخارج خطی تعمیمیافته بسیار به دم نزدیک دستند .کریستین منسر
منسر 1به فاق بسیار باالیی در بین مدلدای خود بهل اظ شاخ

دزینه رییدند.

در د مطالعره مردل ترانسرلوگ انعطرا پرذیر ییسرتم مخرارج خطری

addilog

غیرمستقیم را در ت لیلدای خود ارد کردند.
منسر ،ماریلن ریچـارد )1988( 2ترورش هانشرینی شراخ

الیرپیرز را برا

فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

ایتفادت از  101کاال مورد برریی قرار می ددند .نویسندگان با ایرتفادت از ر شدرای
ناپارامتری ،یخک گیرانهترین م د دیک دای تئورییی را بر شاخ
اعمال میکنند شاخ

دزینره زنردگی

دای برتر قیمک 3را دم م ایبه میکنند .آنها به ایرن نتیجره

دیک یافتند که ترهی ات یینوا با دادتدا یازگار ایک .با توهه به این شرایط میزان
تورش در کار آنها بین  0/14تا  0/22درصد در یال برآ رد شدت ایک .شاخ

دای

برتر حیایک از تورشی به میزان  0/18درصد دارند.
باسکین یایرین )1998( 4اینگونه ایتدالل میکننرد کره برا اینیره شراخ
بهای مصر کنندت بهترین کمیک موهود از تغییرات قیمتری ایرک ،لریین شراخ
دزینه زندگی نیسک نرخ تورم را بیش از حد بیان میکند این برآ رد ،پیامددایی
را به دنبال دارد ،ازهمله اینیه د لک بازتدای مالیاتی پرداخکدرای ایرنهنینری را
بیش از حد شاخ

بندی میکند این امر نیرز کسرری برددی د لرک مرکرزی را
1. Christensen-Manser and Manser
2. Manser, Marilyn E.; McDonald, Richard J.
3. Superlative Price Iindexes
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4. Michael J. Boskin, et al

افزایش میددد.
به تورش هانشینی در حد د  2درصد در یال دیک یافک به این نتیجه ریید کره
تقریباً برای نیمی از د رت زمانی بین یالدرای  ،2001 1988رشرد شراخ
ایدتآل بیشتر از رشد شاخ

درای

بهای مصر کنندت ایک .یامر یل به این نتیجه ریرید

که اندازت تورش هانشینی برای مدل  AIDSدقیقاً با مقدار تورش هانشینی در مطالعره
آیروین مکارتی )1978( 2متناظر ایک.

تیموتی کا .ام .بیتی دمیراران )2005( 3بررای اقتصراد کانرادا برا ایرتفادت از

تخمین نیمهپارامتریک من نی انگل ،تورش شاخ

قیمرک مصرر کننردت را مرورد

ارزیابی قرار میددند .در این مطالعه از یهم بودهه خوراک بهعنوان معیاری از رفرات
ایتفادت میشود خانواردای مختلف برایاس مخارج کل تعردیلشردت برا شراخ
قیمک ییسان طری د رت  1978-2000مرورد مقایسره قررار مریگیرنرد .تفرا ت در
یهم دای گر ت خوراک قابل انتساب به شراخ

قیمرک مصرر کننردت نمریتوانرد

تغییرات در دزینه زندگی را پوشش ددرد .یافترهدرای ایرن مطالعره نشران مریددرد
شرراخ

قیمررک مصررر کننرردت ،تغییرررات در دزینرره زنرردگی را برررای خانواردررای

درنظرگرفتهشدت بین  1/33تا  1/68درصد بیش از اندازت برآ رد میکند.
الرسن )2007( 4با ایرتفادت از تینیرک دمیلترون ( )2001بررای اقتصراد نرر م
اختا

بین میزان افزایش در شاخ

قیمک مصر کنندت دزینه زنردگی را بررای

یالدای دده  1990اندازتگیری میکند .یافتهدای این م قق نشان میددرد شراخ
قیمک مصر کنندت نر م دزینه زندگی را برای یالدای  1974-1991کمترر از حرد
برآ رد میکند؛ بهن وی که افزایش در شاخ

قیمک مصر کنندت طری د رت مرورد

برریی تا  22درصد بودت ایک ،حال آنیه افزایش در دزینره زنردگی در حرد د 35
درصد برآ رد شدت ایک.
1. Sommerville

مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری  تیمور محمدی ،عباس شاکری ،مهنوش عبداله میالنی و علی شهابی

سامرویل )2004(1با ایتفادت از مدل تقاضای ییستمی  AIDSبرای اقتصاد ایرلند

2. Irvine and McCarthy
3. Timothy K.M. Beatty, et al
4. Erling Røed Larsen
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تاکاشی اونایاما ( )2008با انتخاب  5گر ت خاص از خانواردای شهری ماپنری
شررامل «خانواردررای متأدررل د نفرررت»« ،خانواردررایی کرره یرپریررک آن کارمنررد یررا
حقوقبگیر ایک»« ،خانواردای برد ن فرزنرد»« ،خانواردرای برد ن دانرشآمروز»،
«خانواردای یاکن در منزل شخصی که اهارتای نمیپردازند» برآ رد یک ییسرتم
معادالت تقاضای تقریباً ایدت آل درهره  (1QAIDS) 2میرزان ترورش شراخ

قیمرک

مصر کنندت را برآ رد کردت ایک .تورش هانشینی برآ ردشدت در این مطالعه بررای
در یال در حد د  6درصد به دیک آمدت ایک م قرق گرزارش کرردت کره میرزان

تورش ،بزرگتر از مقدار بهدیرکآمردت در شیراتسـوکا ( )1999 ،1997آریگـا
ماتوسی ( )2003که در حد د  3درصد ایک ،می باشد .م قق بررای مقایسره نترایج
خود با نتایج مطالعات پیشین ،مقدار تورش را برا یرک شراخ

ایردتآل (شراخ

فیشر) م ایبه کردت ایک به تورشی در حد د  3درصد ریید .مقردار برآ ردشردت
به مطالعات پیشین بسیار نزدیک ایک بر این ایاس نتیجهگیری میشرود کره یرک
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

شاخ

ایدت آل ،رشد شراخ

دزینره زنردگی را در ماپرن طری د رت 1982-2000

بیش از حد برآ رد میکند ،یا بهعبارتی مقدار تورش هانشینی را کمتر از حد برآ رد
می کند .م قق این کمتر از حد بیان کردن تورش با یک ر ییرد شراخ

ایردتآل را

به این صورت تشریر کردت ایک که از یکیو مطلوبیک مبنای شراخ

ایردتآل برا

رشد درآمد اقعی در ماپن افزایش یافته ایک از یوی دیگرر ،قیمرکدرای نسربی
کاالدای لوکس طی د رت مورد برریی افزایش یافتهاند ،به ایرن معنری کره شراخ
دزینه زندگی برای فرد ثر تمند یریعتر از فرد فقیرر رشرد کرردت ایرک .برر دمرین
ایاس انتقال به یمک باالی مطلوبیک پایه شاخ
کردن شاخ

ایدتآل ،منجر به بیش از حد بیان

دزینه زندگی شد.

جانگیبسون گرنت اسکابی )2008(2با ایتفادت از آمار بودهه خانوار 53455
خانوار نیوزلندی برای یالدای  1983-1984تا  1999-2000به تبعیرک از ر ییررد
تابع انگل همیلتون ( )2001تورش شاخ

 CPIرا با تخمین من نیدای انگل بررای

خانواردایی که یژگیدای همعیتی ییسان یطر درآمد تعدیلشدت با  CPIمسا ی
)1. Quadratic Almost Ideal Demand System(QAIDS

86

2. John Gibson and Grant Scobie

دارند برآ رد کردتاند .تورش در شاخ

 CPIطی  17یال د رت مورد برریی بهطور

میکنند که تورم دد گذاریشدت  0-2درصد تویط بانک مرکزی نیوزلنرد منایرب
بودت ایک .دنگامیکه دد

یک ییایک دد گذاری تورمی ،حفظ ارزش پول ملی

باشد ،باید افزایشدای  CPIبه یمتی ددایک شود که برابر تورش اندازتگیری باشرد.
دنگامیکه ییایک دد گذاری تورمی در نیوزلند درپیش گرفته شد ،پیشفررضدرا
بر این بود که شاخ
دد

 CPIنیوزلند به اندازت  1درصرد ترورش دارد .امرا افرزایش در

تورمی از یال  2002به بعد  1الی  3درصد بودت ایک که با نتایج مقالة مرورد

ب ث یازگار نیسک .در پایان نویسندگان برایاس نتایج بهدیکآمدت از مطالعه خرود
پیشنهاد دد گذاری تورم در یط ی پایینتر را ارائه میکنند.
گری اف .برتی دمیاران )2010(1عملیرد شاخ
برای اقتصاد ایترالیا به عنوان یک شاخ

قیمرک مصرر کننردت را

اقعی دزینه زندگی مرورد ارزیرابی قررار

می ددند من نی انگل گر ت خوارک تعدیلشدت با شاخ

قیمک مصر کنندت کره

با ایتفادت از آمار بودهه خانوار برآ رد شدت ایک را مورد مقایسره قررار مریددنرد.
نتایج نشان میددد که شاخ

قیمک مصر کنندت ایترالیا تغییر در دزینره عمرومی

زندگی بین یرالدرای  2003-2004 1975-1976را ترا  34درصرد بریش از حرد
برآ رد می کند .در این مطالعه نمونه انتخابی برحسب یژگیدرای همعیتری خرانوار
به گر تدای مختلف تقسیم مریشرود یافترهدرا نشران مریددرد شراخ

قیمرک

مصر کنندت به یژت برای بزرگساالن مجرد خانوادتدرایی کره تنهرا مادریرپریرک
دستند ،اریبدار ایک .برعیس شاخ

قیمک مصر کنندت در اندازتگیری تغییر در

دزینه زندگی خانوادتدای با د بزرگسال ،نسبتاً دقیق 2ایک.
جی سون الفری دمیاران ( )2012برا ایرتفادت از ییسرتم مخرارج خطری
دادت دای آمار بودهه خانوار خانواردای ایرلندی نشان میددرد کره متویرط ترورش
هانشینی  0/33با ییستم مخارج خطی برا یرک مقردار درد گرذاریشردت بررای
دزینهدای معیشک در ییستم مخارج خطی 0/12 ،ایک.
1. Garry F. Barrett, et al.

 .2در اینجا ترجمه کلمه  Accurateاست.
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متویط یاالنه  1درصد برآ رد شدت ایک .نویسندگان در این مقاله اینگونه ایتدالل
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کازوهیتوهیگا )2013(1با پیر ی از ر ییرد دمیلتون ( )2001کایرتا ()2001
یک من نی انگل خطی را با ایتفادت از ییستم تقاضای

AIDS

دادتدرای یرالدرای

 1989-2004ماپن برآ رد کرد برمبنای برآ رددای انجامشدت تورش شراخ

CPI

را برای اقتصاد ماپن برآ رد نمود .نتایج بهدیکآمدت نشان میددد میزان تورش کلی
بین یالدای  2004 1989در یال  0/5درصد برآ رد شدت ایک .ی بیان میکنرد
این میزان تورش بهیمک باال دال بر آن ایک کره شراخ

 CPIریرمی اعرامشردت

دزینه اقعی زندگی را بریش از انردازت بیران مریکنرد .درنتیجره نررخ ترورم یراالنه
تص یرشدت بهخاطر تورش از  1989تا  2004در حد د  0/14درصرد بررآ رد شردت
ایک ،درحالیکه نرخ تورم ریمی  0/65درصد طی دمین د رت گزارش شدت ایک.

مطالعات دیگری در این زمینه انجام شدت ایک که ازهمله میتوان به میکائیـل
جی باسکین ،)2005( 2ژان هانوسک راندال کا فیلر )2004(3اشارت کرد.
در مورد اقتصاد ایران نیز میرزایی دمیاران ( )1384برا ایرتفادت از دادتدرای
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یالدرای  1374-1381آزمرون شریل تبعری الگروی رگریریونی دردانیک نشران
میددند که شاخ

 CPIتولیدشدت مرکز آمار ایرران برحسرب گرر تدرای منتخرب،

دارای اریبی ر به باال نسبک به شاخ

ترنیویسک ایک .مقدار خطای هانشینی برر

این ایاس بهطور متویط  1/1درصد در یال ایک .خطادای ناشی از تغییرر کیفیرک
 3کاال خدمک مصرفی خانوار شامل اتومبیل ،تلویزیرون ماشرین لبراسشرویی را
دربر میگیرد .میزان خطای ناشی از عدم تعدیل کیفری شراخ

 CPIدر یرال 1383

بهعنوان نمایندت یالدای مورد برریی حد د  1/5درصد بودت ایک که م ققان بیران
داشتهاند در مقایسه با یایر کشروردا رقرم قابرلماحظرهای ایرک .درمجمروع ،کرل
خطای ناشی از هانشینی تغییر کیفیک کاالدا خدمات بال بر  2/6درصد در یال
برآ رد شدت ایک .نویسندت اینگونه نتیجهگیری مریکنرد کره  CPIدر بیران افرزایش
دزینهدای اقعی خانوار دارای اریبی ر بهباال به اندازت  2/6درصد ایک.
دمچنین مطالعاتی در زمینه برآ رد شراخ

درای رفرادی م ایربه شراخ
1. Higa, Kazuhito
2. Michael J. Boskin
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3. Jan Hanousek and Randall K. Filer

محمدزاده دمیاران ( )1392فالحی دمیاران ( )1392اشارت کرد .در مطالعرات
یادشدت ییستم مخارج خطی بهشیل مریوم در د مرحلره بررآ رد شردت یرایر
پارامتردا با ایتفادت از برآ رد پرارامتر حرداقل معیشرک بررآ رد شردت ایرک .نترایج
بهدیک آمدت از مطالعات مذکور عموماً ر ند شاخ

دزینه زندگی در اثرر تغییررات

قیمتی را برریی می کند .هه تمایز این مطالعه با کاردای مزبور در این ایک که در
مطالعه حاضر ابتدا پارامتر حرداقل معیشرک در قالرب یرک مردل تقاضرای مسرتقیم ًا
همع پذیر ضمنی برآ رد شدت یپس تخمین ضررایب انگرل برایراس آن صرورت
گرفته ایک .ضمن اینیه در این مطالعه دد  ،مقایسه شاخ
با شاخ

اقعی دزینه زنردگی

بهای مصر کنندت منتشرشدت برایاس مبانی تئوری رفترار مصرر کننردت

ایک.
 .3نتایج تجربی
 .3-1تصریح و تخمین تجربی مدل  AIDADSو سیستم مخارج خطی

در برآ رد تابع مخارج از ر ییرد ییستم مخارج خطی ایتفادت میشرود ،امرا توابرع
تقاضررای اشررتقاقی از ییسررتم مخررارج خطرری دارای هررارهوبی غیرخطرری ایررک
پارامتردا شامل پارامتر حداقل معیشرک خرانوار ضرریب انگلری ایرک ییسرتم
تقاضای آن به نوعی دارای فرمک غیرخطی ایک .بر این ایاس الزم ایک ابتدا ییری
از این پارامتردا برآ رد شود .در مطالعات انجامشدت ابتردا ضرریب انگلری بررآ رد
یپس ییستم مخارج خطی برای ایتخراج پارامتردای حداقل معیشک بررآ رد شردت
ایک .در مطالعه حاضر ابتدا برای برآ رد پارامتردای حداقل معیشرک یرک ییسرتم
تقاضای مستقیماً همعپذیر ضمنی برآ رد میشود از تخمیندای آن بررای بررآ رد
ضرایب انگل ایتفادت میشود.

در تخمین ییستم تقاضای مستقیماً همعپذیر ضمنی از ر ییرد ریمر پاول
هارهوب حداکثر رایک نمایی که تویط کرانفیلد دمیاران ( )2000بهکار گرفتره
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دزینه زندگی انجام شدت ایک که از آنهمله مریتروان بره خسـروینـژاد (،)1391

شدت ایک ،ایتفادت می شرود .بررای بررآ رد ییسرتم تقاضرای مزبرور ترابع لگراریتم
رایکنمایی بهصورت زیر بیان میشود:
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()21
) L  0.5  ln( W
T

که در رابطه باال  wij  T 1   ik  jkهزم )  (i, jام ماتریس
k 1
خطا برای معادله  iام در مشراددت  kام ایرک .بررای م ایربه آرایرهدرای مراتریس
W

ایک  ik ،همله

اریانسرکواریانس در رابطه ( ،)21هزم خطا بهصورت تفا ت بین یرهم بودهرهای
برآ رد شدت ایک یهم بودههای که از دادتدای اقعری کراالی مروردنظر در کرل
مخارج به دیک می آید ،بهصورت رابطره ( )22بیران مریشرود ،پارامتردرای مردل
بهن وی در تخمین حداکثر رایکنمایی تعیین میشوند که رابطه ( )21حداقلیازی
میشود.
()22
 i, k
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در رابطه باال s ik

P
 ik  ik ( xˆik  xik )  sˆik - sik
Mk

 ŝikبهترتیب یهم بودههای برآ رد یهم بودههای کراالی  iام

در مشاددت  kام ایک .رابطه تعریفی برای  x̂ikرا میتوان بهعنوان قیرد درم درنظرر
گرفک بهصورت زیر تعریف میشود:
()23
 i, k

قیددایی ر ی  i

) ( M k  Pk

)  i  i exp(uk
) 1  exp(uk

  iاعمال میکنیم به این شیل کره

xˆik   i 

 i  i 1 i  1
n

n



i 1

در کراندای باال پایین درنظرگرفتهشدت برای این پارامتردا قرار گیرند .درنهایرک
دم معادلهدای تعریفی برای تابع ضمنی مطلوبیک بهصورت یکیرری قیرود درنظرر
گرفته میشوند.
()24
k

ln( xik   i )  uk  k

)  i  i exp(uk

n

) 1  exp(uk

i 1



که در این رابطه ). k  1  ln( A
کراندای باال پایین ر ی دمه متغیردا ارد میشوند تا مجموعه حالکدای ممیرن
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تقلیل پیدا کند یازگاری با مدل  AIDADSبرقرار باشد .کراندای مزبرور مقرادیر

ا لیه طوری انتخاب میشوند تا با یک رابطه ییستم مخرارج خطری یرازگار باشرند
()25

]i [0,0.8], i [0,0.8],  i [0,0.99  min k {xik }], xˆik [0.01,100], uk [12,20

برآ رد پارامتردای ییستم تقاضای مستقیماً همعپذیر ضمنی از طریق حرل یرک
مسررئله برنامررهریررزی غیرخطرری بررا ایررتفادت از تجزیرره هولسرریی 1مرراتریس
اریانسـکواریانس همات خطای   ikبهدیک می آید؛ به این صرورت کره برا

تعیین مقادیر ا لیه برای پارامتردای ییستم اعمال کراندای باال پرایین بررای
پارامتردا ،تغییر در مقدار مصر

کاالدرا درنتیجره تغییرر در میرزان مطلوبیرک

م ایبه می شود .این فرایند از طریق یک الگوریتم هستجو در نررمافرزار

GAMS

تا آنجا ادامه می یابد کره ییسرتم بره یرک دمگرایری بریرد م رد دیکدرای
اعمالشدت بر ییستم برآ ردت شود .الگوریتم هستجو طراحریشردت در نررمافرزار
 GAMSبرایاس ریمر پا ل ( )1992در پیویک شرمارت ( )2مقالره آ ردت شردت
ایک.
در مقاله حاضر دیک کرم مخرارج پرولی خانواردرای شرهری برا دادتدرای
یال دای  1370-90خانواردای شهری مرکز آمار ایران برا ایرتفادت از نررمافرزار
GAMS

حلکنندت  Minos5برآ رد شدت ایک که ر ند آن در نمودار شرمارت ()1

به تصویر کشیدت شدت ایک .برآ رددا نشان میددرد حرداقل معراش پرولی یرک
خانوار نمونه شهری در یال  1390در حد د  59میلیون ریال برآ رد شدت ایک.

 .1تجایه چوهسکی یک ماتری( مثبت معـین هرمیتـی ) A (Hermitianبـه شـکه  A  LLاسـت؛
بهنحوی که  Lدر آن یک ماتری( پایین مثلثی با آرایههای قحری ح ی ی و مثبت است و  L ترانهاده L
است .هر ماتری( مثبت معین هرمیتی دارای یک تجایه چوهسکی منحصربهفرد است .میتوان توابع غیرخحی
چندمتغیره را برحسب پارامترهای آن با استفاده از طیفی از روشهای نیوتنی حداقهسازی کرد.
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(کرانفیلد دمیاران)1909 :2010 ،
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نمودار شماره ( .)1متوسط مخارج پولی حداقل معیشت خانوارهای شهری (نتایج تخمین مدل )AIDADS

مأخذ :برآ رد ت قیق

از این مقادیر برای تخمین ضرایب انگلی مازاد درآمد حداقل معیشک برای  12گر ت
کاالیی با ایتفادت از دادتدای دزینهای بودهه خانوار یالدرای  1370-1390ایرتفادت
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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میشود.
 .3-2محاسبه شاخص رفاهی تغییرات جبرانی و شاخص واقعی هزینه زندگی
در ایتخراج توابع تقاضا کششدای گر تدای کاالیی ،فرض میشرود کره ییسرتم
مخارج خطی دارای تابع مطلوبیک همعپذیر از نوع ایتون گری 1برهصرورت رابطره
زیر ایک:
()26

) U    i log( xi   i
i

که در رابطه براال  xiمصرر

کراالی  iام

  iمصرر

حرداقل معیشرک را نشران

میددد شرایط  0   i  1 xi   iبرقرار ایک .پارامتردای   iدم نرماالیز
میشوند؛ به گونهای که قید  i  i  1نیز ت میل میشود .حداکثریازی مطلوبیک
با توهه به قید تابع مخارج خطی برای در گر ت کاالی  iرا برهصرورت زیرر نتیجره
میددد.

1. Stone-Geary

()27

j

رابطه باال را میتوان بهصورت
درآمد مازاد بر حداقل معیشک

*i y
pi

xi* 

نوشرک کره در آن

j

y*  y   p j
j

 xi*  xi   iمصر مازاد بر حداقل معیشرک بررای

کاالی  iنامیدت میشوند .اگر از رابطه بهدیکآمدت برای ترابع مخرارج دیفرانسریل کامرل
گرفته شود ،کششدای خودقیمتی بهصورت رابطه زیر بهدیک میآید.
()28

) ( y   p j j
i j

بهمنظور م ایبه شاخ

i
pi xi

eii  

دای رفادی نیاز به برآ رد پارامتردای ییستم مخارج خطی

ایک .به این منظور با ایتفادت از برآ رد پارامتردای حرداقل معیشرک کره از بررآ رد
ییستم تقاضای مستقیماً همعپذیر ضمنی بهدیک آمد ،ییستم تقاضای مروردنظر برا
ایتفادت از تینیک اقتصادینجی دادتدای بهظادر نامرتبط 1برآ رد شد.
هد ل شمارت ( )1نتایج تخمین پارامتردا ،کشش دای خودقیمتی بودههای را
برای  12گر ت کاالیی نشان میددد .ماحظه میشود تمامی کششدرای خرودقیمتی
منفی بودت کششدای بودههای مثبک دستند .نتایج تخمین ترا حرد بسریار زیرادی
منطبق بر مبانی تئوریک اقتصاد خرد ایک .کششدای دزینهای م ایربهشردت نشران
می ددد گر ت دای کاالیی مبلمان لروازم خرانگی ،ارتباطرات ،خردمات فردنگری
آموزش لوکس بقیه گر تدای کاالیی ضر ری تلقی میشوند.

)1. Seemmingly Unrelated Regression(SUR

از مدلهای رگرسیونی بهظاهر نامرتب زمانی استفاده میشود که همـه متغیرهـای توضـیحی سـمت راسـت
برون زا هستند و جمالت خحا دارای واریان( ناهمسان بوده و همبستگی ه زمان دارند و ماتری( کواریـان(
جمالت خحا بهشکه  V    ITاست .برآوردگر رگرسیونی به ظاهر نامرتب زهنـر بـرای پـارامتر مـدل
ˆ  I )1 X )1 X (
رگرسیونی به صورت ˆ  I )1 y
 bSUR  ( X (است کـه ̂ برآوردگـر
T
T
سازگاری از  است.
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) p i xi  p i  i   i ( y   p j  j
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()1

جدول شماره ( .)1برآورد پارارمترها و کششهای خودقیمتی و بودجهای گروههای کاالیی
مواد خوراکی
مواد دخانی و آشامیدنی
پوشاک و کفع
مسکن
مبلمان و اوازم خانگی
بهداشت
حمه و ن ه
ارتباطات
خدمات فرهنگی و تفریحات
آموزش
هته و رستوران
کاالها و خدمات متفرقه

م دار ضریب انگه
0/115
0/005
0/043
0/262
0/114
0/049
0/079
0/035
0/027
0/020
0/004
0/248

کشع هاینهای
0/460
0/543
0/593
0/852
2/050
0/868
0/801
1/546
1/574
1/211
0/231
3/115

کشع خودقیمتی
-0/420
-0/884
-0/839
-0/358
-0/959
-0/529
-0/954
-0/974
-0/974
-0/513
-0/525
-0/969

مأخذ :یافتهدای ت قیق
 .1کششدا در میانگین نمونه م ایبه شدت ایک.

کششدای متقاطع  eijکه کشش تقاضا برای کاالی  iدر اکرنش بره تغییرر قیمرک
کاالی  jرا نشان میددد برای در هفک  j, iبهصورت زیر ایک.
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()29

 i j p j
p i xi

eij  

کشش دای متقاطع قیمتی در هد ل شمارت ( )2ارائه شدت ایرک .مشراددت مریشرود
عامک تمامی کششدای م ایبهشدت منفی ایک ایرن بره آن معنرا ایرک کره برا
کادش قیمک یک گر ت کاال ،تقاضا برای کاالدای دیگر افزایش مرییابرد .البتره ایرن
نتیجه با توهه به این موضوع که گر ت دای کاالیی بسیار گستردت دستند ،هندان د ر
از ذدن نیسک.

()1

جدول شماره ( .)2برآورد کششهای متقاطع قیمتی  12گروه کاالیی
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-0/419

-0/1262

-0/1144

-0/1378

-0/3422

-0/1215

-0/1136

-0/1799

-0/1923

-0/1812

-0/0379

-0/3394

2

-0/0003

-0/8843

-0/0005

-0/0006

-0/0015

-0/0005

-0/0005

-0/0008

-0/0008

-0/0008

-0/0002

-0/0014

3

-0/0045

-0/0076

-0/8385

-0/0083

-0/0206

-0/0073

-0/0068

-0/0108

-0/0116

-0/0109

-0/0023

-0/0204

4

-0/0092

-0/1538

-0/1395

-0/3585

-0/4172

-0/1482

-0/1384

-0/2194

-0/2345

-0/2209

-0/0462

-0/4139

5

-0/001

-0/0017

-0/0016

-0/0019

-0/9588

-0/0017

-0/0016

-0/0025

-0/0026

-0/0025

-0/0005

-0/0047

6

-0/0144

-0/0242

-0/0219

-0/0264

-0/0655

-0/5293

-0/0217

-0/0344

-0/0368

-0/0347

-0/0073

-0/065

7

-0/0024

-0/0041

-0/0037

-0/0044

-0/011

-0/0039

-0/9538

-0/0058

-0/0062

-0/0058

-0/0012

-0/0109

8

-0/0004

-0/0006

-0/0006

-0/0007

-0/0017

-0/0006

-0/0006

-0/9743

-0/001

-0/0009

-0/0002

-0/0017

9

-0/0003

-0/0005

-0/0004

-0/0005

-0/0012

-0/0004

-0/0004

-0/0006

-0/974

-0/0007

-0/0001

-0/0012

10

-0/004

-0/0067

-0/0061

-0/0074

-0/0183

-0/0065

-0/0061

-0/0096

-0/0103

-0/5131

-0/002

-0/0181

11

-0/0034

-0/0057

-0/0052

-0/0063

-0/0155

-0/0055

-0/0052

-0/0082

-0/0087

-0/0082

-0/5249

-0/0154

12

-0/0017

-0/0029

-0/0026

-0/0031

-0/0078

-0/0028

-0/0026

-0/0041

-0/0044

-0/0041

-0/0009

-0/9689

مأخذ :یافتهدای ت قیق
در اینجا نام گر تدای ذکرنشدت شمارت گر تدای کاالیی متناظر با نام گر تدا در هد ل شمارت ( )1ایک.

زمانیکه ییستم تقاضا از یک رتبهبندی ترهی ات خوش رفتار ایتخراج شدت باشرد،
یه شرط قاعدتمندی 1را برآ ردت میکند .شرط نخسک ایرن ایرک کره قیرد بودهره
به صورت یک ات اد برقرار باشد .شرط د م این ایک کره ییسرتم تقاضرا برحسرب
قیمک دا مخارج دمگن از درهه صفر ایک شرط یوم این ایرک کره مراتریس
ایاتسیی متقارن منفی نیمه معین باشد .در ییستم تقاضایی که این یه شررط را
برآ ردت میکند به ل اظ تئوریک مطلوب ایک؛ به این معنا که آن ییسرتم تقاضرا برا
یک رتبه بندی خوش رفترار ترهی رات مری توانرد عقایری باشرد .اهرزای مراتریس
ایاتسیی برای ییستم مخارج خطی بهصورت ر ابط زیر ایک.
()30

𝑖𝛽
) 𝑗𝛾 𝑗𝑝(1 − 𝛽𝑖 )(𝑦 − 
𝑝𝑖2

()31
𝑗≠𝑖

)𝑗𝛾 𝑗𝑝(𝑦 − 

𝑠 𝑖𝑖 (𝑃, ) = −

𝑗𝛽 𝑖𝛽
𝑗𝑝 𝑖𝑝

𝑗𝑖

= )𝜇 𝑠 (𝑝,
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ییستم مخارج خطی قیود دمگنی ،همعپذیری تقارن ماتریس هانشینی ایاتسریی را
عموماً برآ ردت میکند؛ به این معنی که بهازای در مقدار از متغیردای مخرارج انجرامشردت
ر ی کاالدا متغیردای قیمکدا مخارج کل ،ییستم مخارج خطی یژگیدای براال را
برآ ردت میکند .اگر  y   p j  j  0باشد ،ماتریس هانشینی منفی نیمهمعرین ایرک؛
j

به این معنا که اثرات قیمتی هبرانی باید برای دمه هفک کاالدرا منفری باشرد ایرن امرر
تضمین میکند که مصر کنندت رفتار عقایی داشته باشد حداکثرکنندت مطلوبیک باشرد
نه حداقلکنندت آن (پاک لز.)8 :1992 ،2
با توهه به اینیه تخمیندای بهدیکآمدت برای ضرایب انگل در یرتون ا ل هرد ل

شمارت ( )2دمگی مثبک دستند ،  i  0 ،با توهه به ر ند کل مخارج یرانه مخرارج
یرانه حداقل معیشک که در نمودار شمارت ( )1بهتصویر کشریدت شردت ایرک ،مریتروان
نتیجهگیری کرد که

y   p j j 0
j

قیددای منفی برودن کشرشدرای خرودقیمتی،

مثبک بودن اثرات هایگزینی متقاطع 3نیز برآ ردت شدت ایک .بهعا ت مقردار برآ ردشردت

1. Regularity
2. Robert A. Pollak and Terence J. Wales
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3. Indirect Substitution Effects

برای ضریب انگل (ارقام یتون د م هد ل شمارت ( ))1دمگی مثبک برودت همرع آنهرا
12
 اعمال شدت ایک .برقرار بودن شرط دمگنی عدم تودم پرولی
همعپذیری  i  1
i 1
مستلزم آن ایک که مجموع کششدای خودقیمتی ،کششدای قیمتی متقراطع کشرش

درآمدی (دزینهای) برابر صفر باشد .هنانچه فرض شود قیمکدا مخارج کرل بره یرک
نسبک تغییر میکند ،با م ایبه مجمروع کشرشدرای مزبرور بررای کرل ییسرتم تقاضرا،
مشاددت میشود که شرط دمگنی نیز برقرار ایک .با توهره بره نیرات یادشردت ،ییسرتم
مخارج خطی برآ ردشدت در این مطالعه قیود همعپذیری ،دمگنری ،منفری برودن اثررات
هایگزینی مستقیم ،مثبک بودن اثرات هایگزینی متقاطع ،مثبک بودن کششدای درآمردی
(یتون یوم هد ل شمارت ( ))1را برآ ردت میکند.
پس از اینیه پارامتردای حداقل معیشک ضرایب انگل مشخ

شد ،میتروان

اثرات رفادی تغییر قیمک نسبی را م ایبه کرد .با فرض اینیه دمه مصر کننردگان
با قیمکدای مشابهی ر به ر دستند ،الزم ایک اثرات رفادی برای تغییررات قیمرک
نسبی به دیک آید .در م ایبه تورش ،شاخ

قیمک مصر کنندت نیازمنرد ایرتفادت

از عبارتی ایک که حداقل دزینه مشخ

برای به دیک آ ردن یک یطر مشرخ

مطلوبیک در یک مجموعه قیمک مشخ

را ارائه میکند .این رابطه بره یریله ترابع

دزینه یا مخارج ،مشخ

میشود .نخستین مرحله در بهدیک آ ردن ترابع مخرارج،

ایتخراج تابع مطلوبیک غیرمستقیم ایک که مطلوبیک را بهصورت تابعی از قیمکدا
درآمد بیان میکند با هایگذاری بهدیکآمدت برای تقاضرادا در ترابع برهدیرک
میآید .تابع مطلوبیک غیرمستقیم را میتوان بهصورت زیر نوشک.
()32






i








v  log  y *   i
i  pi



با نوشتن ) v*  exp(vبهیادگی میتوان یک تبدیل یینواخک برای تابع مطلوبیرک
غیرمستقیم را اعمال کرد کره معرادل برا ایرن ایرک کره ترابع مطلوبیرک مسرتقیم را
بهصورت  i xi   i بنویسیم .یک مزیک کمیکدای رفادی که در زیر بهکرار
گرفته شدت ایک این ایک که آنها نسبک به تبدیل یینواخرک مطلوبیرک  Uبرد ن
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برابررر  1ایررک ،زیرررا در دنگررام برررآ رد در معادلرره ()12ام در ییسررتم معررادالت ،قیررد

i
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تغییر باقی میمانند .بهاینترتیب *  vبه ییله رابطه زیر بیان میشود.
()33

i

میتوان رابطه باال را د بارت مرتب کرد تا به رابطه زیر برییم.
()34
که در این رابطه A
()35






v*  y *   i
i  pi

v*  ( y  A) / B

 Bبه ییله ر ابط ( )33( )32دادت شدتاند.
A   pi i
i

()36






 pi
B  

i  i
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این طرز بیان شیلی از تابع مطلوبیک غیرمستقیم برای ییستم مخرارج خطری ایرک
که تویط آلن )1975(1در هارهوب برریی ترأثیر متفرا ت ترورم ر ی گرر تدرای
درآمدی مختلف نظیر موئلبائر ،)1974(2ارائه شد .تابع مخارج ،حداقل مخرارج الزم

برای بهدیک آ ردن مطلوبیک  Uدر قیمکدای  pایک که بره یریله ) E ( p ,U

نمایش دادت شدت بهصورت رابطه زیر بیان میشود.
()37
فرض کنید که قیمکدا از
رابطه زیر ایک.
()38

p0

به

p1

E ( p,U )  A  BU

تغییر کنند .تغییر هبرانری ، CV ،برهصرورت
)CV  E ( p1,U0)  E ( p0,U0

با ایتفادت از رابطه ( )37اضافه کرردن انردیسدرای پرایین بررای مشرخ

کرردن

مجموعه قیمکدا رابطه باال را میتوان بهصورت زیر نوشک.

1. Allen
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2. Muellbauer

()39

از رابطررره ( )37برررا برابرررر قررررار دادن )  y0  E( p0 , u0مررریتررروان بررره
 U0  ( y0  A0) / B0ریید که با حل رابطه ( )39برحسرب ر ابرط مشرخ

شردت،

مقدار تغییر هبرانی بهصورت رابطه زیر بهدیک میآید.
()40

A1 B1 y0

(  1)]  y0
A0 B0 A0

 p  / p 

[CV  A0

عبارت  A1 / A0برابر
الیپیرز ایک که از مخرارج ضرر ری درر کراال برهعنروان یرک زن ایرتفادت مریکنرد.
0i i

i

1i i

i

ایک بنابراین یک نروع شراخ

بهاینترتیب گادی ا قات آن را بهعنوان یک شاخ

قیمرک

قیمک مخارج ضر ری میشنایرند.

هون قیمکدای اقعی معموالً در دیترس نیستند ،الزم ایک این فرم از شاخ
به شاخصی که فقط شامل تغییرات تنایبی قیمکدا ایک ،تبدیل شرود .قتری
قیمک کاالی  iام را نشان میددد ،آنگات )  p1i  p0i (1  p iایک.
()41
که در این رابطه عبارت  siبهصورت زیر تعریف میشود.
()42

قیمرک
i
p

رشرد

A1
i
 1   sp
A0
i

p0i i
 p0i i

si 

i

عبارت  B1 / B0در رابطه ( )40بهصورت زیر یادتیازی میشود.
()43

B1
p
  ( 1i )  i
B0
p0i
i

که بهصورت میانگین زنی دندیی نسبک قیمکدا تفسیر میشود .د بارت بایرد ایرن
تعریف را برحسب درصد تغییرات بیان کرد بهگونهای که:
()44

B1
 i ) i
  (1  p
B0
i

برای م ایبه تغییر هبرانی بهشرط معلوم برودن مجموعرهای از تغییررات نسربی قیمرکدرا
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CV  A1  B1U0  y0
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ضرایب   iدا دزینه ا لیه مخارج ضر ری برای در کاال ، pi  i ،از رابطره ( )41ترا رابطره
( )44رابطه ( )40ایتفادت میشود (کریدی
بهمنظور م ایبه شاخ

ن دی ن.)126-127 :1997 ،1

دای تغییرات رفرادی شراخ

اقعری دزینره زنردگی،

تغییرات یال بهیال قیمکدا برای تکتک  12گر ت کاالیی درنظرگرفتهشردت شراخ
تغییرات هبرانی ) (CVم ایبه شدت ایک .بر این ایاس مقدار هبران مصر کننردت بررای
تغییرات دمزمان قیمکدا بهدیک آمدت ایک که مقدار نسبک آن به مخارج پولی بررای
یالدای  1370-1390در هد ل شمارت ( )3ارائه شدت ایک .بهعنوان مثرال بررای اینیره
فرد پس از تغییرات دمزمان قیمکدا در یال  1390به دمان یطر مطلوبیک یرال پریش
دیک یابد ،الزم ایک در حد د  6/1میلیون ریال معرادل  16/5درصرد مخرارج مصررفی
پولی مصر کنندت به ی پرداخک هبرانی صورت گیرد.
جدول شماره ( .)3تغییرات جبرانی همزمان افزایش قیمت گروههای کاالیی و نرخ تورم
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100

1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

نرخ تورم()1
24/4
22/5
35/2
49/1
23/4
17/0
18/1
20/2
12/6
11/3
15/9
15/6
15/2
10/4
11/9
18/4
25/4
10/7
12/4
21/5

م دار تغییر جبرانی)(cv

تغییر جبرانی به که مخارج)(cv/m

159415/9
176651/3
305562/5
612241/5
532528/4
548122/8
602414/1
807749/5
671829/6
662568/7
1016472/1
1314360/1
1600553/6
1457852/4
1906715/8
3150093/7
4362803/1
2617956/2
2790618/6
610230/0

19/0
17/1
20/6
29/1
18/7
15/9
14/1
16/2
11/7
9 /7
11/4
12/2
11/6
9 /3
10/6
17/4
17/9
10/6
8 /9
16/5

مأخذ :یافتهدای ت قیق
ارقام تغییر هبرانی بر حسب ریال د متغیر دیگر برحسب درصد ایک.
 .1نرخ تورم برایاس شاخ قیمک مصر کنندت در مناطق شهری بانک مرکزی م ایبه شدت ایک.

با ایتفادت از مقدار م ایبهشدت برای تغییرات هبرانری ،برایراس رابطره ( )38مقردار
مخارج مصر کنندت برای مجموعه قیمکدای پس از تغییرر ( )  ) E ( p1 , u0م ایربه
1. John Creedy and Justin van de Ven

می شود .شاخ

اقعی دزینه زندگی برایاس رابطه ( )2برای در یال م ایبه شدت

بین د شاخ

قیمک مصر کنندت شاخ

اقعی دزینه زنردگی) در یرتون ()3
قیمرک

هد ل زیر بهدیک آمدت ایک .یافتهدرای مطالعره نشران مریددرد شراخ

مصر کنندت برآ رد اریب داری از دزینه زندگی ایک از این نظر با تورش دمررات
ایک .برایاس آمار یتون ( )3در هد ل زیر ،شاخ

قیمک مصر کننردة م ایربه

منتشرشدت برای یالدای  1371-1382دزینره زنردگی را بریش از انردازت بررای
یالدای  1390-1384بههز یال  1387دزینه زندگی را کمتر از حد برآ رد میکند.
جدول شماره ( .)4برآورد تورش شاخص قیمت مصرفکننده (( )1383=100درصد)
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

شاخص قیمت مصرفکننده()1
10/2
12/5
16/9
25/2
31/1
36/4
43
51/7
58/2
64/8
75/1
86/8
100
110/4
123/5
146/2
183/3
203
228/2
277/3

مأخذ :یافتهدای ت قیق
( )1منبع مأخذ :گزارش شاخ
مرکزی

شاخص واقعی هاینه زندگی
6/13
7/76
9/55
13/71
19/49
26/39
31/81
39/52
46/16
53/16
63/43
82/4
100
127/66
144/46
166/14
167/27
224/72
228/9
288/59

م دار تورش
4/07
4/74
7/35
11/49
11/61
10/01
11/19
12/18
12/04
11/64
11/67
4 /4
0 /0
-17/26
-20/96
-19/94
16/03
-21/72
- 0 /7
-11/33

قیمک کاالدا خدمات مصررفی منراطق شرهری بانرک

نمودار شمارت ( )2ر ند ت والت شاخ

قیمرک مصرر کننردت شراخ

اقعری

دزینه زندگی را بهتصویر کشیدت ایک .طی یالدای  1384-1390برهایرتثنای یرال
 1387مقدار تورش منفی ایک .مشاددت می شود فاصرله برین د شراخ
 1388در باالترین میزان قرار داد .در یال مزبرور میرزان مخرارج مصررفی
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ایک که نتایج آن در هد ل شمارت ( )3گزارش شدت ایک .مقدار ترورش (اخرتا

در یرال
اقعری

101

خانوار دمانند یال پیش با کادش دمرات بودت با هود کادش ترورم از  25درصرد
در یال  1387به  10/7درصد در یال  1388مخارج اقعی مصرر کننردت برا رشرد
منفی دمرات بودت ایک .به نظر نویسندگان ،تغییر ههک مقدار تورش در ایرن یرال
می تواند ناشی از افک مصر

خانوار درنتیجره کرادش یرطر ایرتاندارد زنردگی

نسبک به یال پایه  1383باشد .بهطورکلی با برریری ر نرد رشرد مخرارج مصررفی
یرانه ایمی

اقعی در فرد میتوان نتیجه گرفک ،در یالدایی که اقتصاد ،ترورم را

تجربه میکند مصر
شاخ

اقعی یرانه کادش مییابد یا اینیه برد ن تغییرر مریمانرد،

دزینه زندگی رشد باالتری را در مقایسه با شاخ

قیمک کاالدا خدمات

مصرفی در مناطق شهری تجربه میکند .در مجمروع طری یرالدرای مرورد برریری
خطای شاخ

بهای کاالدا خدمات مصرفی منراطق شرهری برا شراخ

اقعری

دزینه زندگی بهطور متویط ،یاالنه حد د  1/84درصد برآ رد شدت ایک.
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نمودار شماره ( .)2مقایسه روند شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص هزینه زندگی ()1383=100

مأخذ :یافتهدای ت قیق

در هد ل شمارت ( )4شاخ

قیمک کاالدا خدمات مصرفی مناطق شهری به یال

پایه ( )1383=100شاخ

دزینه زندگی ددکدرای دزینرهای ارائره شردت ایرک.

تصویر کلی که میتوان از مقایسه شاخ
که شاخ

دای م ایبهشدت بهدیک آ رد ،این ایرک

قیمک کاالدا خدمات مصررفی منراطق شرهری بررآ رد اریربداری از

دزینه زندگی خانورادای شهری ایک؛ بهگونهای که دزینه زندگی در مناطق شرهری
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را قبل از یال پایه بیش از حد برآ رد کردت برای یالدای پس از یال پایره کمترر

از حد برآ رد میکند .یک ایتثنام در مورد ددک دزینهای ددم مشاددت شردت ایرک.
قیمک کاالدا خردمات مصررفی منراطق

ثر تمندترین افراد هامعه کمتر از شاخ

( 1/6احد درصد) اندک ایک.

شهری ایک برای یال  1387میزان اختا

جدول شماره ( .)5مقایسه شاخص قیمت مصرفکننده ( )1383=100و شاخص هزینه زندگی دهکهای
هزینهای

1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

شاخص قیمت
مصرف کننده()1

دهک 1

دهک 2

10/8
12/4
15/0
19/4
27/9
37/8
46/0
51/0
60/3
67/9
73/2
78/9
88/7
100/0
111/0
127/8
148/7
184/3
207/6
234/7
286/3

4 /6
5 /7
7 /2
11/2
16/3
18/7
24/6
31/8
37/9
44/1
47/2
63/2
76/6
100/0
117/5
137/6
156/6
201/9
219/0
226/9
316/9

4 /8
5 /9
7 /6
11/3
16/7
19/3
24/8
32/2
38/7
46/6
57/4
63/6
77/9
100/0
120/2
139/2
158/8
193/2
224/8
233/7
318/9

دهک
3
5 /0
6 /1
7 /9
11/4
16/8
19/8
25/4
32/3
39/9
41/4
48/4
65/0
80/3
100 / 0
121 / 7
140 / 0
163 / 7
195 / 3
226 / 5
234 / 6
318 / 1

دهک
4
5 /1
6 /1
7 /9
11/2
16/3
20/6
26/2
31/8
40/1
37/5
41/4
65/2
81/6
100/0
123/8
141/4
166/0
193/7
227/5
233/9
318/7

شاخص هاینه زندگی ()2
دهک
دهک
6
5
5 /3
¾
6 /4
6 /4
8 /0
8 /1
12/0
11/5
18/1
17/4
21/3
20/6
25/0
26/5
31/9
32/6
39/8
41/0
42/6
49/9
49/6
60/1
64/0
65/6
77/6
81/5
100/0
100/0
110/8
124/4
127/4
141/8
158/9
167/6
194/4
213/4
184/3
227/2
232/5
236/0
302/7
320/1

دهک
7
5 /4
6 /5
8 /3
11/5
17/9
21/3
27/7
33/2
41/9
58/3
66/0
65/2
82/2
100/0
125/1
144/2
172/3
214/8
227/7
236/5
317/3

دهک
8
5 /5
6 /7
8 /4
11/4
17/5
21/3
28/0
33/8
42/4
39/1
48/6
65/2
83/0
100/0
125/4
145/7
175/0
189/7
228/8
237/4
316/1

دهک
9
5 /6
6 /7
8 /5
11/7
18/2
21/7
29/2
33/6
43/1
41/4
47/2
65/0
83/4

دهک
10
6 /2
7 /1
8 /4
10/9
16/8
21/0
28/6
33/8
41/4
51/8
54/8
62/3
82/8

100 /0

100 /0

126 /9

125 /0

146 /5

140 /8

178 /4

168 /5

217 /6
226 /7

161 /3
209 /2

234 /5

214 /6

311 /7

278 /8

قیمک کاالدا خدمات مصرفی منراطق شرهری بانرک

( .)1منبع مأخذ :دادتدای شاخ
مرکزی ()1383=100
( .)2منبع مأخذ :یافتهدا م ایبات پژ دش

نتیجهگیری
در این مقاله در پی یافتن پایخ این پریش بودیم که آیا شراخ

قیمرک مصرر کننردت

میتواند معیار مفیدی در ارزیابیدای دزینه زندگی خانواردای شهری باشد یرا خیرر؟ بره
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مشاددت میشود طی یالدای  1387-1390شاخ

دزینه زنردگی بررای 10درصرد

این منظور با ایتفادت از آماردای بودهه خانواردای شهری مرکز آمار ایرران ابتردا پرارامتر
حداقل معیشک با تخمین مدل  AIDADSبرآ رد شدت با ایرتفادت از آن ضررایب درآمرد
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مازاد بر حداقل معیشک برای تکتک گر تدای کاالیی از طریق تخمین ییسرتم مخرارج
دزینه زندگی بررای تغییرر درمزمران در

خطی برآ رد شدت ایک .در این مطالعه شاخ

قیمک دمه گر تدای کاالیی برای یال پایه  1383بهدیک آمدت ایک .مقایسره شراخ
دزینه زندگی م ایبهشدت با شاخ

قیمک کاالدا خدمات مصرفی در منراطق شرهری

نشان میددد طی د رت مورد برریی ( )1370-1390در مجموع برهطرور متویرط کرل
خطای ناشی از هانشینی یایر عوامل ،بال بر  1/83درصد در یرال ایرک .یافترهدرای
این مطالعه نشان میددد که شاخ

قیمک مصر کنندت دزینه زندگی را برای یالدرای

 1370-1382یال  1387بیش از حد برآ رد میکند برای بقیه یالدرا کمترر از حرد
نشان میددد ،لیین با توهه به تفا ت مادوی شاخ

دزینه زندگی شراخ

کاالدا خدمات مصرفی ،باید اندکی در تفسیر شاخ
از شاخ

قیمرک

دزینه زندگی بهعنروان برازشری

قیمک مصر کنندت بااحتیاط برخورد کرد .مقایسه مطالعره حاضرر برا مطالعره

میرزایی دمیاران ( )1384نشان میددد مقدار اریرب برآ ردشردت برا آنچره در مطالعره
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پیشین بهدیک آمدت ایک ،تفا ت اندکی دارد .ییی از راتحلدای رفع ترورش شراخ
قیمک مصر کنندت میتواند کوتات کردن بازت زمانی تغییر یبد کاالیی بهدلیرل ارد کرردن
تغییرات کیفی

ر د کاالدای هدید باشد .نیته دیگر اینیه مراکرز ریرمی منتشررکنندت
قیمک مصر کنندت شاخ

آمار میتوانند در کنار شاخ

منتشر کنند .با توهه به اینیه شدت هانشرینی

دزینره زنردگی را بررآ رد

اکرنش مصرر کننردگان بره تغییررات

قیمک در یطوح مختلف همعزنی قیمک کاالدرا خردمات متفرا ت ایرک ،مریتروان
توصیه کرد در یطوح ا لیه م ایبه شاخ

از فرمول میانگین دندیی ایرتفادت کررد ترا

برآ رد نزدیکتری به دزینه زنردگی بره دیرک آیرد .پیامرد ییایرتی ایرن مطالعره بررای
ییایکگذاران رفادی میتواند این باشد کره در ارزیرابی ضرعیک میرزان دریرافتیدرای
اقعی افراد باید به تورش شاخ

بهای مصر کنندت توهه شود توصیه میشود بررای

اقعی کردن متغیردای اقتصادی با م ایبه دقیقترر در یرط ی تفصریلیترر شراخ
دزینه زندگی ،از این شاخ

بیشتر ایتفادت شود.

پیوست شماره ( .)1نحوه استخراج شرایط مرتبه اول و تابع مخارج در مدل AIDADS

درنظر گرفته میشود:
()1

n

U ( x , u)  1
i

که در رابطه باال }  {xiیبد مصر  u ،یطر مطلوبیک،

i

i 1

 U iتوابع درهه د با د

بار مشتقپذیری ایک که شر ط تقعر را برآ ردت میکند .میتوان  U iرا بهصورت
زیر انتخاب کرد:
()2

xi   i
)) (i  1,2, , n
) AG (u

(U i  i ln

 i   i G(u )
1  G (u )

)(i  1,2,, n

که در آن )  G(uیک تابع د بار مشتقپذیر ،یکنوا مثبک ایک .حر

که
i 

یونانی

کوهک پارامتردا دستند به این صورت که:
()3

n

 1   i
i 1

n

i


i 1

0  i , i  1

به د شیل میتوان شرایط مرتبه ا ل را برای ییستم تقاضای مستقیماً همعپذیر
ضمنی ایتخراج کرد .یک ر ش حداقلیازی مخارج  M   pi xiبرای بهدیک
آ ردن یک یطر مطلوبیک مشخ
()4

i

 ، u ،ایک که بهشیل رابطه زیر بیان میشود:
n

p x

Min

i i

i



 xi   i  

n

  ln AG (u)    1




i
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برای شر ع یک تابع مطلوبیک ضمنی به تبعیک از دانوچ ( )1975بهصورت زیر

s.t

i 1
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شرایط مرتبه ا ل برای حداقلیازی دزینه مورد نیاز برای بهدیک آ ردن یک
یطر مشخ مطلوبیک  uشامل رابطه ( )1شرط زیر ایک:
()5
)(i  1,2,, n

Ui / xi  pi

 ضریب الگرانژ }  { p1 , p2 ,, pnمجموعه قیمک کاالدا ایک .با انتخابی
که در مورد  U iانجام گرفک رابطه ( )5بهصورت زیر خوادد شد:
()6
]) [i  iG(u
) pi (i  1,2, , n
]) ( xi   i )[1  G(u
بنابراین
()7

)(i  1,2,, n
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با ایتفادت از قید بودهه

n

px M
i i

که  Mکل مخارج پولی در اینجا در نزا

i 1

ایک ،هنانچه رابطه ( )7ر ی  iهمع زدت شود رابطه زیر بهدیک میآید.
()8

)   (M  p
با هایگذاری از رابطه ( )8در رابطه ( )7بعد از مرتب کردن نتیجه به ییستم
مخارج خطی همعپذیر ضمنی بهصورت زیر میرییم:
() 9
)(i  1,2,, n

) pi ( xi   i )  i (M  p

در رابطه باال ارتباط مستقیمی بین ییستم مخارج خطی ییستم تقاضای
مستقیماً همعپذیر ضمنی هود دارد؛ بهگونهایکه اگر در  iمقدار بهدیکآمدت
برای پارامتر   iبرابر   iباشد ،در این صورت ییستم تقاضای مستقیماً
همعپذیر ضمنی به یک ییستم مخارج خطی تقلیل مییابد.
در ر ش دیگر ایتخراج رابطه ( )9بههای حداقل کردن دزینه با توهره بره یرک
یطر مشخ

مطلوبیک ،یطر مطلوبیک با تشرییل ترابع الگرانرژ برا توهره بره
n

قیددای U ( x , u)  1
i

106

])1 pi ( xi -  i)  [i  iG(u)] /[1 G(u

i

i

 M   pi xiحداکثریازی میشود.
i

در حداکثریازی مطلوبیک ،شرایط مرتبه ا ل شامل قیددا رابطه زیر بهدیک
میآید.
()11
i  1,2,, n

n U
 U
u
j u 
  pi
  i  

xi

x

u

x
j 1
i 
 i

اگر از رابطه ( )10دیفرانسیل کامل گرفته شود ،مشخ
()12
i  1,2,, n

میشود که:
U j
U
u
  i /
xi
xi j 1 u
n

با هایگذاری از رابطه ( )12در رابطه ( )11با توهه به رابطه
)(i  1,2,, n

)  i   i G(u) ln( xi   i
1  G(u)
) AG (u

Ui 

n U
خوادیم داشک؛ U i
j
  pi 

u

()13

i  1,2,, n

j 1

xi

)  i /( xi   i

در نتیجه یادتیازی هایگذاری در رابطه باال به ییستم مخارج خطی
همعپذیر ضمنی بهصورت زیر میرییم.
()14

)(i  1,2,, n

) 1 pi  i /( xi   i )  pi ( xi   i )  i (M  p

(برای هزئیات بیشتر در این زمینه به ریمر پرا ل ( 1992صرف هدرای  3الری 5
مراهعه کنید)
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()10

n

) L  u   U i ( xi , u )  1   ( M   pi xi
i
 i
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پیوست شماره ( .)2الگوریتم جستجو برای تخمینهای حداکثر راستنمایی پارامترهای مدل AIDADS

فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
)Source: Maureen T. Rimmer and Alan A. Powell (1992
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