
Alireza Azarbayejani1, Teymur Rahmani11*2
1
, Seyed Ali Madani 

Zadeh3, Hassan Afrouzi 4

1. Ph.D. Student, Faculty of Economics, University of Tehran, ar.azarbayejani@ut.ac.ir

2. Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, trahmani@ut.ac.ir

3. Assistant Professor, Faculty of Economics, Sharif University of Technology,

madanizadeh@sharif.edu

4. Assistant Professor, Columbia University, hassan@afrouzi.com

Received:  2020/12/13  Accepted: 2021/07/03

Abstract 

High-income households by changing their consumption baskets are 
able to reduce the adverse effects of inflation by 5%. On the other hand, low-
income families face higher inflation rates by up to 4% because of an 
increase in their consumption of essential goods. As a result, for every unit 
of average inflation increase, the rate of inflation inequality felt by 
households increases by up to 20% compared to the previous case. In other 
words, the response of households to inflation causes a 66% increase in 
inflation inequality per unit of average inflation. 

Also, the evidence suggests that the difference in the inflation across 
provinces causes, firstly, the rate of inflation inequality per unit increase in 
average inflation to increase significantly compared to the case where 
provincial heterogeneity was not considered; Second, inflation inequality is 
observed within each decile.  

JEL Classification: E31, E52, D31, D33, D12, D63
Keyword: Inflation, Inflation Inequality, Regional Inflation Inequality
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Inflation Inequality and Household Response 

Effect: Evidence from Iran 

 

In this paper, I study the inflation inequality across different income 
deciles of the Iranian economy for the years 1374-1398. The results show 
that the different pattern of household purchases in different income deciles 
and the difference in their response to inflation is an important factor in 
creating inflation inequality. The heterogeneity in household purchases 
causes the rate of inflation inequality between the rich and the poor to 
increase by 12 percent per unit of average inflation. 
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 چکيده
تا  1374ی ها سال به مربوطی مختلف جامعه ها دهک در این مطالعه نابرابری تورمی بین

دهدکه عامل مهم در ایجاد  بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می مورد 1398
ی درآمدی مختلف و همچنین ها دهک نابرابری تورمی، متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در

ی مختلف نسبت به تورم است. متفاوت بودن الگوی خرید ها دهک تفاوت در واکنش خانوارها در
شود تا به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان  ختلف سبب میی مها دهک خانوارها در

، دیگر ییابد. از سودرصد افزایش  12نابرابری تورمی بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه، به اندازه 
شود تا آنها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی  تفاوت در قدرت خرید خانوارها سبب می

شود اثر تورم  غییر الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند سبب مینشان دهند، بدین صورت که ت
ولی اجبار به افزایش سهم کاالهای ضروری  ،درصد کاهش یابد 5تحمیلی بر آنها به میزان 

که در  طوری  دهد، به  % افزایش می4ها را تا  جهت خانوارهای فقیر، میزان تورم تحمیلی به آن
ان نابرابری تورمی احساس شده توسط خانوارها نسبت ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میز

به عبارت دیگر واکنش خانوارها نسبت به تورم سبب  ،یابددرصد افزایش  20به حالت قبل تا 
 شود.  درصدی نابرابری تورمی به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط می ۶۶رشد 

 JEL :E31 ، E52  ،D31  ،D33  ،D12  ،D63طبقه بندي 

نابرابری تورمی، نابرابری تورمی بین دهکی، نابرابری تورمی  - تورم :اي کليديهاژهو
  شاخص قیمت مصرف کننده -تحمیلی 

                                                           
 باشد. این مقاله بخشی از کار تحقیقی رساله دکتری علیرضا آذربایجانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می. *
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مقدمه-1
این مطالعه به دنبال آن است که رابطه نابرابری تورمی احساس شده توسط 

 ی مختلف را با سطح تورم متوسط جامعه مورد بررسی قرار دهد وها دهک خانوارها در
دهد نقش اصلی در ایجاد نابرابری تورمی بین دهک فقیر و دهک ثروتمند  نشان می

جامعه شکاف طبقاتی و اختالف الگوی مصرف متفاوت بین طبقات مختلف جامعه 
را مورد  باشد. بعد از آن، نقش واکنش خانوار به تورم تحمیلی در کاهش یا افزایش آن می

خانوارهای فقیر و ثروتمند جامعه مورد محاسبه  را برای  دهد و سه  آن بررسی قرار می
 دهد.  قرار می

شود و  گیری می اندازه 1کننده نرخ تورم بوسیله متوسط شاخص قیمت مصرف
گیری  تغییرات هزینه سبد کاالها و خدمات مصرفی یک خانوار نمونه ایرانی را اندازه

های  و سیاست گرانمناسب حقوق کار لیتعد مه  شاخص قیمت،ف اهدکند. یکی از ا می
که  گونه هماناما  ،باشد شود، می را شامل می رفاهی و حمایتی که قشر فقیر جامعه

 یها از شاخص یمتوسط وزن کی CPIاز آنجاکه شاخص  دهد، ینشان م (1958) 2سیپر
به هر  افتهیوزن اختصاص  که ،جامعه است یهمه خانوارها یمصرف یکاالها متیق

 چوناساس   این بر .شود یم نییکل تع نهیآن خانوار به هز نهیهز برحسبخانوار 
 متیها در شاخص ق وزن آن جهیدر نت دهند یانجام م یشتریب نهیثروتمند هز یخانوارها

ثروتمند  یخانوارها متیبه شاخص ق کننده قیمت مصرفشاخص  واست  شتریب
 یبه خانوارها کینزد و ریاست. لذا تورم اعالم شده متفاوت از تورم خانوار فق تر کینزد

.باشد میثروتمند جامعه 
دهد که هر خانوار بسته به اینکه در کدام دهک درآمدی قرار  مطالعات نشان می

خانوار نمونه های کاالیی و خدماتی متفاوت از  دارد، سه  مصرفش از هر کدام از گروه
همچنین، تغییرات قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها بنا به دالیل  .3باشد می

مختلف مثل تفاوت در کشش عرضه و یا تفاوت در چسبندگی قیمتی با یکدیگر متفاوت 
شود تا هزینه  است. بر همین اساس، هرگونه تغییر قیمت کاالها و خدمات سبب می

ییر کند. تغییرات هزینه سبد خانوار ی مختلف، متفاوت از یکدیگر تغها دهک خانوارها در
است. بر اساس نتایج  رو به نام تورم تحمیلی معرفی شده از این کانال، در مطالعه پیش

1. CPI

2. Prais, S.

(Engel, 1857)ه است گرفت قرار یبررس مورد 1857بار توسط انگل در  نیاتفاق اول نیا. 3
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این مطالعه متفاوت بودن تورم تحمیلی بین خانوارهای دهک فقیر و ثروتمند جامعه به 
در ازای هر ای است که اختالف تورم تحمیلی بین طبقات ثروتمند و فقیر جامعه  گونه

 یابد. درصد افزایش می 12واحد افزایش تورم متوسط، 
، خانوارها نیز نسبت به تورم تحمیلی با تغییر الگوی مصرف خود دیگر یسواز 

دهند. این درحالیست که در بیشتر مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته  واکنش نشان می
تحمیلی بر خانوار مورد بررسی  و در بخش مرور ادبیات به آن اشاره شده، تنها اثر تورم

که  صورتیاست. در قرار گرفته و واکنش خانوارها به تورم تحمیلی نادیده گرفته شده
1تورم احساس شده

توسط هر خانوار برآیند تورم تحمیلی و واکنشی است که خانوار  
، متفاوت بودن قدرت خرید حقیقتدهد. در  نسبت به آن تورم تحمیلی از خود نشان می

شود تا آنها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی از خود نشان  نوارها سبب میخا
ی ثروتمند جامعه این امکان را دارند که ها دهک دهند. توضیح اینکه، خانوارهای واقع در

 با تغییر الگوی مصرف از قبیل صرفه جویی یا تغییر در کیفیت جنس خریداری شده، از
ما خانوارهای فقیر بر اثر افزایش هزینه کاالهای ضروری و ا ،تورم تحمیلی بکاهندتأثیر 

ای جز افزایش سه  سبد کاالهای ضروری که معموال دارای تورم  محدودیت منابع، چاره
ها است، ندارند. این امر باعث افزایش اثر تورم تحمیلی به  باالتری نسبت به مابقی گروه

وتمند نسبت به تورم تحمیلی در جهت ها خواهد شد. بنابراین، واکنش خانوارهای ثر آن
واکنش خانوارهای فقیر در که  صورتیکنند، در  است که احساس می ای کاهش اثر تورمی

 جهت افزایش این اثر تورمی خواهد بود. 
های این مطالعه حاکی از آن است که واکنش خانوارهای فقیر و ثروتمند به  یافته

درصد  5 درصد در جهت افزایش و 4اندازه  ترتیب سبب تغییر اثر تورم احساس شده به
شود و برآیند دو اثر تورم تحمیلی و واکنش خانوار نسبت به آن  در جهت کاهش می

شود تا نسبت تورم احساس شده توسط خانوارهای دهک فقیر و دهک ثروتمند  سبب می
درصد باشد. همچنین، به ازای هر واحد  89.2و  110.8با تورم متوسط به ترتیب 

شود. به عبارتی، بروز % افزایش نابرابری تورمی مشاهده می30زایش در تورم متوسط، اف
کند. همچنین،  شوک تورمی اثر قابل توجهی در افزایش نابرابری تورمی ایفا می

ی درآمدی ها دهک مشاهدات این مطالعه حاکی از آن است که هر چقدر اختالف
 واهد بود. شدیدتر باشد، میزان نابرابری تورمی بیشتر خ

                                                           
 های هر خانوار در هر دوره نسبت به دوره قبل است. منظور از تورم احساس شده، میزان تغییر هزینه .1
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در ادامه پس از مروری بر ادبیات، ابتدا رابطه تورم احساس شده و نابرابری تورمی 
احساس شده توسط خانوارهای مختلف با سطح تورم متوسط تخمین زده شده است. در 
گام بعدی، براساس مشاهدات صورت گرفته، نشان داده شده است که نقش اصلی در 

فقیر و دهک ثروتمند جامعه، شکاف طبقاتی و اختالف  ایجاد نابرابری تورمی بین دهک
، نقش واکنش نهایتباشد. در  الگوی مصرف متفاوت بین طبقات مختلف جامعه می

مورد بررسی و سه  آن برای خانوارهای  ،خانوار به تورم تحمیلی در کاهش یا افزایش آن
 فقیر و ثروتمند جامعه مورد محاسبه قرار گرفته است. 



دبياتمرورا-2
های گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. برای نمونه در  نابرابری تورمی به روش

نابرابری تورمی در اقتصاد ایران طی  با بررسی (،1388مورد ایران، کمیجانی و همکاران )
جز  ند که بها هنشان داد 1مدارانه روش شکاف ثروتبا استفاده از  1369-1385 های سال

 نهیبا هز یدوره نرخ تورم خانوارها نیا یها سال یدر تمام 1374و  1373دو سال 
ند که طی سه ا هنتیجه گرفت است. تر شیباال، ب نهیبا هز یاز نرخ تورم خانوارها ن،ییپا

از افزایش بیشتری یافته است.  ،درآمد نسبت به پردرآمد دهه اخیر هزینه خانوارهای ک 
حاسبه نابرابری تورمی در ایران طی دوره به م (1389) کفایی و همکاراندیگر،  سوی
مناطق شهری، مناطق روستایی و کل کشور  در ها به تفکیک استان 1385-1374
 ند. برای بررسی وجود نابرابری در این مطالعه از دو روش تحلیل توصیفیا هپرداخت

)ضریب تغییرات( و شکاف ثروت مدارانه استفاده  2خانوارهاکننده  شاخص قیمت مصرف
در مقاطع زمانی مختلف بین های این تحقیق حاکی از آن است که  ه است. یافتهشد

در نابرابری تورمی این نابرابری تورمی وجود دارد و  مناطق شهری و روستاییخانوارهای 
  .رسد تر به نظر می ملموس  مناطق شهری

                                                           
 (، نابرابری تورمی از اختالف بین تورم رسمی که مطابق مطالعهPlutocratic Gap) مدارانه . در روش شکاف ثروت1

(Prais, 1958)  شاخص قیمت مصرف  سادهنزدیک به تورم خانوارهای ثروتمند است و شاخصی که از میانگین

 آید خانوارها محاسبه شده است، بدست می

خانوارها با استفاده از تحلیل ضریب چولگی تفاوت بدین شداخص قیمدت     CPIدر روش تحلیل توصیفی شاخص . 2

 گیرد. مورد بررسی قرار میهستند  خانوارها با آن مواجه بیشتررسمی و شاخصی که 
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خاصی های  با هدف پاسخگویی به این پرسش که آیا گروه ،(1975) 1مایکلروبرت  
ها مواجه هستند و اگر پاسخ مثبت  از خانوارهای آمریکایی، با افزایش شدیدتر قیمت

 محاسبهوی با  .پردازد مینابرابری تورمی ها کدامند، به بررسی موضوع  است این گروه
های قیمت خانوارها،  که بین شاخص ه استشاخص قیمتی السپیرز نتیجه گرفت

 ،1974ماهه سال  6در دوره زمانی  ،ای مثالهای چشمگیری وجود دارد. بر تفاوت
درصد  10اما  ،درصد است 6متوسط رشد شاخص قیمت خانوارهای نمونه معادل 

درصد و ده درصد دیگر با افزایش قیمتی بیش از  4.6خانوارها با افزایش قیمتی کمتر از 
2ایز کوئیردو و همکاران ند.ا هدرصد روبه رو بود 7.4

مطرح این پرسش را  ،(2003) 
 1991ی ها سالبین  سطح مخارج، رظناز ند که کدام گروه از خانوارهای اسپانیایی ا هکرد
به این سوال، آنها با گویی  ند؟ برای پاسخا هنرخ تورم باالتری را تجربه کرد 1998تا 

 میانگین شکاف تورمی کل دوره برابر ند کها همستقی  شکاف تورمی دریافت بررسی
شکاف ، رفتار قیمت طی دوره یکنواخت نیست ،دیگر یسواز  .درصد است 0.055
 رابیشتر به ضرر فق ها سالمنفی و افزایش قیمت در این  1995و  1994ی ها سالتورمی 

دت نابرابری تورمی خانوارهای آمریکایی را (، ش2005)  3هابیجن و الگاکوس .بوده است
در مطالعه خود نشان دو  ند. اینا هگیری کرد اندازه 2001تا  1987در فاصله زمانی 

که بر خالف فرض متداول مبنی بر تأثیرگذاری یکسان تورم بر همه افراد،  ندا هداد
و نیز تفاوت در افزایش قیمت کاالها و خدمات، خانوار را به  مصرفاختالف در الگوی 

 .کشاند مواجهه با سطوح نابرابر تورم می
در مورد نابرابری تورمی در در مطالعاتی که  شود، میکه مشاهده  گونه همان

به بررسی وجود نابرابری تورمی اکتفا شده است و از میزان  ،خصوص ایران صورت گرفته
نابرابری تورمی در سطوح مختلف تورم صحبتی به میان نیامده است. همچنین در 

اثر رفتار خانوار بر کاهش یا افزایش  ،گرفته انجاممطالعاتی که در سایر کشورها نیز 
بررسی امکان وجود  موردابری تورمی مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین، در نابر

. در مطالعه پیش رو، ه استنابرابری تورمی درون دهکی نیز مطالعه ای مشاهده نشد
های بودجه خانوار طی دوره عالوه بر تخمین میزان نابرابری تورمی با استفاده از داده

ایجاد نابرابری تورم مورد بررسی قرار  های کانالدر سطوح مختلف تورم،  1376-1398
 است.  گرفته

                                                           
1.Michael 

2. Izquierdo, M., E. ley & J. Ruiz - Castillo 

3. Hobijin, B., & D., Lagakos 
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هابررسیداده-3
های مختلف جامعه  کننده جهت بخش در این مطالعه، ابتدا شاخص قیمت مصرف

محاسبه  منظور بهشود.  سپس، براساس آن نابرابری تورمی محاسبه می .آید می دست به
ف، به وزن مصرفی هر گروه کاالیی های مختل کننده برای بخش شاخص قیمت مصرف

های  ی مختلف و شاخص قیمت گروهها دهک توسط خانوارهای شهری و روستایی در
 برایهای بودجه خانوار  که از داده نیاز استکاالیی خانوارهای شهری و روستایی 

 شود. محاسبه آن استفاده می
به قبل بدون  1376ی ها سالمرکز آمار مربوط به های بودجه خانوار  که داده از آنجا
به بعد  1376ی ها سال، لذا نابرابری تورمی در این مطالعه برای است 1وزن نماینده

های مختلف برای خانوارهای  همچنین، شاخص قیمتی گروهمحاسبه شده است.
ولی در خصوص خانوارهای شهری، مرکز  ،شود روستایی تنها توسط مرکز آمار منتشر می

های قبلی  و داده به بعد گزارش داده 1381رد نظر را تنها از سال آمار اطالعات مو
است. از سوی دیگر، روند مربوط به خانوارهای شهری تنها توسط بانک مرکزی ارائه شده

های بانک مرکزی و مرکز آمار برای  تغییرات قیمت خانوارهای شهری، براساس گزارش
حاسبه به منظور م در این مطالعه لذا، باشد،به بعد مشابه ه  می 1381ی ها سال

های مصرفی بخش روستایی  قیمتی گروه  های شاخص شاخص قیمت هر دهک، از داده
های مصرفی بخش شهری بانک مرکزی  قیمتی گروه  های شاخص مرکز آمار و داده

 است. استفاده شده
های کاالیی و  کننده از متوسط وزنی تغییرات قیمت گروه شاخص قیمت مصرف

دهی  تی مورد مصرف خانوار که به وسیله سه  مصرف خانوار از هر گروه وزنخدما
، در محاسبه شاخص قیمت کل، متوسط سه  دیگر یسوشود. از  اند، محاسبه می شده

لذا برای اینکه بخواهی  تورم را برای هر دهک جامعه  .همه افراد جامعه آورده شده است
ها برای همان دهک خاص انجام دهی . گیری را تنحساب کنی  نیاز است که متوسط

حال اگر با توجه به توضیحات داده شده، تورم برای هر دهک محاسبه شود، نتایج 

                                                           
سرشدماری  صدورت سداالنه    سال یک بار از کل جامعه و از بخشدی از جامعده بده   در ایران توسط مرکز آمار هر ده  .1

را بده عندوان وزن    هر کدام از افراد جامعه نمونه نماینده تعدادی از افراد جامعه کل هستند که آن  .یردگ انجام می
ر دسترس هست را بده  صورت ساالنه د های نمونه که به عبارت دیگر، برای اینکه بتوان داده شناسی . به نماینده می

، برای هر خانوار نمونه، وزنی وجود دارد که نمایدانگر تعدداد افدراد مشدابه آن خدانوار در کدل       ادکل جامعه بسط د
 ها برابر کل خانوارهای جامعه خواهد بود. جامعه است و جمع همه آن



 نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن ...رحمانی و دیگران/    7

و  10گرفته برای دهک ثروتمند و فقیر جامعه که به ترتیب با دهک  انجاممحاسبات 
  خواهد بود: 1نمودار  اند به صورت  نشان داده شده 1دهک 

 

 پاوهشهای  منبع : یافته
روندنابرابریتورمیبيندهکاولودهم،بدونلحاظتفاوتتورمیبينشهرها.1نمودار

 
ی اول و ده  جامعه )که با ها دهک مشامل نمودارهای مربوط به تور 1نمودار 

خطوط پررنگ نمایش داده شده است( و نمودارهای روند آن )که با خطوط خط چین 
های بروز  رسد در زمان باشد. براساس نمودار فوق، به نظر میش داده شده است( مینمای

 سویتورم شدید، تورم دهک فقیر جامعه بیشتر از تورم دهک ثروتمند جامعه است. از 
هایی که روند تورم افزایشی  دیگر، اختالف تورم دهک ثروتمند و دهک فقیر، در زمان

باشد. نکته آخر اینکه، روند کاهشی است بیشتر می نسبت به زمانی که این روند ،است
 78ی ها سالطی  -یعنی فاصله دو خط چین-کلی تورم دهک اول و ده  جامعه 

ای است که تورم احساس شده توسط خانوار دهک فقیر همیشه بیشتر از  گونه تاکنون به
رهای باشد. حال اگر اختالف تورم احساس شده توسط خانوادهک ثروتمند جامعه می

شود، شاخص نابرابری تورمی احساس شده در نظر گرفته عنوان به دهک اول و ده 
 رابطه نابرابری تورمی احساس شده با تورم متوسط جامعه به صورت نشان داده شده در 

 خواهد بود: 2نمودار 
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 های پاوهش منبع: یافته
  نابرابریتورمیوتورممتوسطجامعهارتباطبين.2مودارن



 

 

 

 

 

 

 

 

 کننده مرکز آمار های شاخص قیمت مصرف منبع: داده
مقايسهروندتورمبخشموادخوراکیوغيرخوراکی.3نمودار

 
، میزان نابرابری تورمی با تورم متوسط شود مشاهده می 2نمودار که در  گونه همان
هایی که نرخ تورم  دهد در زمان می رابطه مثبت دارد و خط برازش شده نشانجامعه 

باشد. از  درصد می 2درصد است میزان نابرابری تورمی کمتر از  10متوسط کمتر از 
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 بیشترحاکی از آن است که نوسانات مواد خوراکی در  3نمودار ، مشاهدات طرف دیگر
ر خوراکی کمتر از تورم متوسط است. مواقع بیشتر از تورم متوسط و تورم مواد غی

تواند  متفاوت بودن سه  استفاده خانوارها در دو دهک مختلف از این دو  گروه، می
 دلیلی بر وجود نابرابری تورمی باشد.

 
یدرآمدیمختلفونابرابریتورمیهادهکتورمخانوارهادر-4

رابطه بین نابرابری های قبلی نشان دهنده وجود  شواهد نشان داده شده در بخش
 ،که مشاهده شد، در بیشتر مواقع گونه همانباشد. همچنین، تورمی و سطح تورم می

بررسی رفتار  منظور بهتورم دهک فقیر بیشتر از تورم دهک ثروتمند جامعه است. 
ی اول و ده  مورد بررسی قرار ها دهک نابرابری تورمی مشاهده شده، ابتدا، رفتار تورم

است. سپس، رابطه نابرابری  اط آن با تورم متوسط جامعه تخمین زده شدهگرفته و ارتب
و در ادامه این  تورمی بین دهک اول و ده  با تورم متوسط مورد ارزیابی قرار گرفته

 است. های مختلف بین دهک یک و دیگر دهک ها تعمی  داده شده رابطه برای نابرابری
 

یدرآمدیمختلفهاهکدبررسیرفتارتورمخانوارهادر-4-1
ام باشد،  در آن iام معرف خانوار نمونه دهک iخانوار  i=1…10ازای  با فرض اینکه به

های  ام از مجموع حاصلضرب تغییرات هزینه گروه iصورت تغییرات هزینه خانوار 
πgی توسط خانوار )مصرف

i در سه  مصرفی خانوار )i ( ام از آن گروهwg
i ،)دست به 

گروه کاال و خدمات مصرفی در سبد خانوار،  Gدر این حالت، با فرض وجود آید.  می
 بود: خواهد( 1) رابطه ام به صورت  iتغییرات هزینه کل خانوار 

(1) πi = ∑ wg
i πg

i

g∈G

 

∑( 1ت با اضافه و ک  کردن سه عبار wgπgg∈G ،2 )∑ wg
i πgg∈G، 

3 )∑ wgπg
i

g∈G خواهد آمد: دست به( 2)رابطه  ،آن سازی به رابطه فوق و ساده 

(2) πi  =  ∑ wgπgg∈G + ∑ (wg
i -wg)πgg∈G + ∑ (πg

i -πg)wgg∈G 

+ ∑(wg
i -wg)(πg

i -πg)

g∈G

 

د، نک می ام تجربه iشود، تورمی که خانوار  مشاهده می( 2)که در رابطه  گونه نهما
∑جامعه  ( تورم متوسط1حاصل موارد زیر است:  wgπgg∈G ،2 کواریانس تفاوت وزن )
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های  ام نسبت به متوسط وزن مصرفی جامعه و تغییرات قیمت گروه iمصرفی خانوار 
∑تشکیل دهنده سبد مصرفی متوسط جامعه،   (wg

i -wg)πgg∈G ،3 کواریانس تفاوت )
ام نسبت به متوسط  iهای تشکیل دهنده مورد مصرف خانوار  تغییرات قیمت گروه
∑ دهنده سبد مصرفی متوسط جامعه، های تشکیل جامعه و وزن گروه (πg

i -πg)wgg∈G  
ام نسبت به متوسط وزن مصرفی جامعه و  i( کواریانس تفاوت وزن مصرفی خانوار 4و 

ام نسبت به  iهای تشکیل دهنده مورد مصرف خانوار  تفاوت تغییرات قیمت گروه
∑متوسط جامعه  (wg

i -wg)(πg
i -πg)g∈G  باید توجه داشت که داده های مربوط به .

πgلذا،  ،شود نمیآوری  جمعتلف ی مخها دهک قیمت کاالهای مصرفی به تفکیک
i  که در

باشد. همچنین،  شود، قابل محاسبه نمیمشاهده می (2)سوم و چهارم رابطه جزء 
های تغییرات قیمت به صورت ساالنه قابل دسترس  های وزن مصرفی برخالف داده داده
 . باشد می

 دهد که تورم مواد خوراکی و بخش ، نشان می3نمودار از طرفی، مشاهدات 
ر مواقع به ترتیب بیشتر و کمتر از تورم متوسط جامعه است. برای بیشتخوراکی در غیر

( تقسی  nf( و غیر خوراکی )fبررسی این رابطه، سبد خانوار به دو دسته مواد خوراکی )
 مورد (،3) استفاده از رابطهشده و رابطه هرکدام از این دو گروه با تورم متوسط با 

باشد. معرف سبدهای مختلف مصرفی خانوار می gاست که در آن تخمین قرار گرفته
  آورده شده است. 1جدول  نتایج این تخمین در 

(3) π
g، t = β0 + βgπ̅t + εt 



رابطهبينتورممتوسطوتورمموادخوراکیوغيرخوراکی.1جدول
  

  
  

تحليلحساسيت تخمينمدل

82-98 88-88 87-93 92-98 

تورممواد

 خوراکی

تورممواد

خوارکیغير

تورممواد

خوراکی

تورممواد

خوارکیغير

تورممواد

خوراکی

تورممواد

خوارکیغير

تورممواد

خوراکی

تورممواد

خوارکیغير

***0.776 ***1.603 تورم متوسط
 1.671***

 0.752***
 1.490***

 0.811***
 1.628***

 0.765***
 

***0.0229 ***0.060- ثابت
 -0.094***
 0.0351***

 -0.0309 0.0123 -0.065***
 0.0258***

 

R2تعدیل شده 
 0.919 0.949 0.923 0.946 0.846 0.915 0.952 0.967 

* درون پرانتز آمده است  tماره آ
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 های پاوهش منبع: یافته
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 سه  غیر خوراکی سه  خوراکی

شاخص قیمت مواد خوراکی و رات تغیی دهد که مینشان  ،1جدول  نتایج
خوراکی به ترتیب بیشتر و کمتر از تغییرات شاخص قیمت سبد مصرفی متوسط غیر

πnf) استجامعه  < π̅ < πf.) 
، سه  مواد خوراکی در سبد خانوار با افزایش سطح درآمد نسبت دیگر یسواز 

ی فقیر و ثروتمند جامعه به ها دهک که سه  مواد خوراکی برای معکوس دارد، به طوری
 مورد 1857بار توسط انگل در  نیاتفاق اول نیاترتیب بیشتر و کمتر از متوسط است. 

 .نیز برای ایران قابل مشاهده است 4نمودار  و در گرفت قرار یبررس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های پاوهش منبع: یافته

سهمموادخوراکیوغيرخوراکیازسبدمصرفیخانوارهایدهکيکتاده.4نمودار


 rو  pشود، در صورتی که نماد  مشاهده می 4نمودار که در  گونه همانبنابراین، 
wfآنگاه رابطه  ،جهت خانوارهای فقیر و ثروتمند فرض شود ترتیب به

r < wf < wf
p 

نشان داده شده، بخش دوم رابطه  1 برقرار است. حال اگر مطابق با آنچه در پی نوشت
wf) صورت به (2)

i-wf)(πf-πnf) توان گفت که این بخش برای  نوشته شود، می
توان  . به عبارت دیگر، میمنفی و برای خانوارهای فقیر مثبت است ،دخانوارهای ثروتمن

انتظار داشت که اگر ارتباط تورم هر دهک با تورم متوسط مورد تخمین قرار گیرد، 
برای خانوار ثروتمند کوچکتر از یک و برای خانوار فقیر بزرگتر از یک خواهد  βiضریب 

 است: استفاده شده (4)بود. برای صحت سنجی این ادعا، از رابطه 
(4) π

i، t = β0 + βiπ̅t + εt 

                                                           
1. ∑ (wg

i − wg)πg = (wf
i − wf)πf + (wnf

i − wnf)πnf g∈G = (wf
i − wf)πf + (wf − wf

i)πnf =

(wf
i − wf)(πf − πnf) 
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wfمتفاوتی بر تأثیر  عوامل مختلف (2) اما در رابطه
i  وwf در  گذارند که بعضاً می

یی ایجاد خواهد زا درونمشکل  در نظر گرفتن آنهااطالعی موجود نیست و  هامورد آن
های مربوط به تغییرات قیمت کاالی  که اشاره شد، داده گونه همانکرد. به عبارت دیگر، 

لذا اطالع دقیقی از تغییرات تورم  ،شودنمیآوری  جمعمصرفی خانوار به تفکیک دهک 
πgام  iمصرفی خانوار 

i  متفاوتی بر  تأثیراتمتغیر دارای موجود نیست، اما تغییرات این
مثال، تغییرات قیمت اجاره  انعنو بهباشد )ام و کل جامعه می iسه  مصرفی خانوار 

پذیرد. از مسکن در نواحی مختلف کشور به شکل یکسان و در یک زمان صورت نمی
 (.ی مختلف جامعه کمتر قابلیت جانشین شدن داردها دهک ، مصرف مسکن دیگر سوی

به تغییر قیمت اجاره مسکن که در تغییرات وزن مصرفی خود را نشان  لذا واکنش خانوار
، (4) مصرفی هر دهک در رابطهقیمت بنابراین، حذف  .متفاوت خواهد بود ،دهد می

 خواهد بود.  دارتورش βiتخمین ضریب  و هیی به وجود آوردزا درونمشکل 
 عنوان به ی دیگرها دهک یی، از متوسط تورمزا درونبرای برطرف کردن مشکل 

دهنده متوسط تورم هر نشان  π̅tکه  این متغیر ابزاری استفاده شده است. با توجه به 
مرتبط  εtولی با  ،رابطه قوی دارد π̅tدهک است، متوسط تورم نه دهک دیگر با  10

 است: ذیلنخواهد بود. نتایج تخمین زده شده توسط رابطه فوق به شرح 
 

 یيکودههادهکرابطهبينتورممتوسطوتورم.2جدول

 
 تورمدهکده تورمدهکيک

 
کنترلمتغير

 ابزاری
 تخمينمدل کنترلمتغيرابزاری تخمينمدل

 تورم 
جزء
 اخالل

روش
حداقل
 مربعات

روش
متغير
 ابزاری

 تورم
جزء
 اخالل

روش
حداقل
 مربعات

روشمتغير
 ابزاری

 ***0.896 ***0.846   ***1.112 ***1.091   متوسط تورم جامعه
متوسط تورم دهک 

 دو تا ده
0.999*** 0.013       

متوسط تورم دهک 
   0.0384 ***0.982     یک تا نه
 *0.00800 ***0.0172 *0089.- *0.00520 ***0.015 ***013.- 002.- 0.0039 ثابت

R شده   تعدیل 
2
 0.955 0.008 0.988 0.988 0.966 0.021 0.883 0.88 
* درون پرانتز آمده است  tماره آ

 p < 0.05, 
**

 p < 0.01, 
***

 p < 0.001 

 های پاوهش منبع : یافته 
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باید با متغیر توضیحی رابطه قوی و با جزء اخالل رابطه  1متغیر ابزاری، 2جدول  در
که در بخش کنترل متغیر ابزاری جدول فوق مشاهده  گونه همانضعیف داشته باشد. 

 0.982جهت دهک یک و  0.999شود، رابطه متغیر ابزاری با تورم متوسط، قوی ) می
جهت  0.038جهت دهک یک و  0.013جهت دهک ده( و با جزء اخالل بسیار ضعیف )

 رسد. باشد. بنابراین، متغیر ابزاری مناسب به نظر می دهک ده( می
رفت اثرپذیری دهک یک )بخش فقیر  که انتظار می گونه همانبنا به تخمین فوق، 

ای که  جامعه( از تورم متوسط بیشتر از دهک ده )بخش ثروتمند جامعه( است،  به گونه
در ترتیب  جامعه به 10و دهک  1تورم دهک ازای هر واحد افزایش تورم متوسط،  به

شود،  که مشاهده می گونه همانیابد. بنابراین،  درصد افزایش می 0.89و  1.11حدود 
تفاوت الگوی مصرف خانوارها و همچنین تفاوت قدرت خرید خانوارها سبب خواهد شد 

  های متفاوتی نسبت به تورم متوسط احساس کنند. تا دهک اول و دهک ده  تورم

، برای بررسی پایداری متغیرهای تخمین زده شده، دوره بررسی به دیگر سوی از
تقسی  شده است. نتیجه  1398تا  1383و  1394تا  1379،  1391تا  1376سه دوره 

دهد که ضرایب در هر سه دوره شود، نشان می مشاهده می 3بررسی  که در جدول این 
 .معنی دار بوده و نسبتا شبیه یکدیگر هستند

 
 2تحليلحساسيتنتايججدولشماره.3دولج

 
 تورمدهکده تورمدهکيک


76-98 76-90 79-94 83-98 76-98 76-90 79-94 83-98 

 ***0.89 ***0.84 ***0.85 ***0.88 ***1.12 ***1.11 ***1.07 ***1.11 متوسط تورم جامعه
 0.001 0.012 0.013 *0.0081 ***0.019- ***0.017- *0.010- ***0.015- ثابت

 179 179 179 268 179 179 179 268 تعداد مشاهدات
R2تعدیل شده 

 0.988 0.969 0.984 0.992 0.894 0.606 0.849 0.933 
* درون پرانتز آمده است  tماره آ 

 p < 0.05, 
**

 p < 0.01, 
***

 p < 0.001 

 های پاوهش منبع : یافته

 یدرآمدینسبتبهدهکيکهادهکنابرابریتورمیخانوارهای-2-4

هدف از این بخش، تخمین رابطه تورم متوسط جامعه و شاخص نابرابری تورمی 
)که اختالف تورم دو دهک است( و همچنین تخمین اثر شوک تورمی )سرعت تغییر 

                                                           
1. Instrumental variable 
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از گیری  ین منظور، اگر با تفاضلباشد. برای اتورم متوسط( بر شاخص نابرابری تورمی می
 (5)گردد، رابطه نابرابری تورمی محاسبهدهک یک و ده شاخص برای دو  (4)رابطه 

β1 ،خواهد آمد. در این رابطهدست  به
 منظور به. همچنین، باشد می β1-β10معرف  '

difπ̅t-π̅t-1بررسی شوک تورمی، عبارت  
 t-1و  tاختالف تورم متوسط دوره  انگریب که  

 .          استاز جزء اخالل خارج و در مدل لحاظ شده ،است

(5) index
(1،10)t

= β0
' + β1

' π̅t + β2
' difπ̅t-π̅t-1

+ εt 

index (5)در رابطه 
(1،10)

تورم  π̅tبیانگر اختالف تورم بین دهک ده و یک،  ،

difπ̅t-π̅t-1متوسط جامعه و 
است. در این رابطه نیز بنا به  t-1و  tاختالف تورم دوره  ،

برای رو، این بار  یی وجود دارد. از اینزا درونتوضیح داده شده در بخش قبل، مشکل 
است. نتایج تخمین ارتباط استفاده شده 9تا  2یافتن متغیر ابزاری از متوسط تورم دهک 

 ارائه شده است: 4جدول در   (5)نابرابری تورمی با تورم متوسط  با استفاده از رابطه 
 
 نتابجتخمينارتباطنابرابریتورمیباتورممتوسطبااستفادهازمتغيرهایابزاری.4جدول

 
 اختالفتورمبيندهکيکوده

 تخمينمدل کنترلمتغيرابزاری 

 روشمتغيرابزاری روشحداقلمربعات جزءاخالل تورم 
 ***0.203 ***0.245   سطح تورم
 *t-1   0.260** 0.294از  tاختالف تورم دوره 

   *0.041- ***0.990 متوسط تورم دهک دو تا نه
 ***0.0215- ***0.0292- *0.0076 0.00462 ثابت

تعدیل شده   R
2
 0.96 0.016 0.433 0.422 

* درون پرانتز آمده است  tماره آ 
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 های پاوهش منبع: یافته
 

شود، ضریب برازش نابرابری تورمی بر روی مشاهده می  4جدول  که در  گونه همان
 50درصد است. به عبارت دیگر، در صورتی که کشور شاهد تورم  20تورم متوسط برابر 

شوک تورمی تأثیر  درصد نابرابری تورمی ایجاد خواهد شد. همچنین، 10باشد،  درصدی
درصد است، یعنی اگر تورم بر اثر یک  29.4)سرعت تغییر تورم( بر نابرابری تورمی 

درصد افزایش یابد، سه درصد نابرابری تورمی  20درصد به  10شوک به یک باره از 
فت شوک تورمی سبب تشدید نابرابری تورمی توان گ افزایش خواهد یافت. بنابراین، می

 خواهد شد.
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دیگر، برای بررسی پایداری متغیرهای تخمین زده شده، دوره بررسی به  سویاز 
تقسی  شده است.  1398تا  1382و  1395تا  1379، 1391تا  1375سه زیر دوره 

شود، ضرایب در هر سه دوره معنی دار بوده و  مشاهده می 5ر جدول که در گونه همان
 نسبتا شبیه یکدیگر هستند.

 
 4.تحليلحساسيتنتايججدول5جدول

 
1375-1398 1375-1391 1379-1395 1382-1398 

 ***0.237 ***0.259 ***0.238 ***0.203 سطح تورم
 *t-1 0.294* 0.439*** 0.385*** 0.266از  tاختالف تورم دوره 
 ***0.0184- ***0.0258- ***0.0240- ***0.0215- ثابت

 200 200 200 280 تعداد مشاهدات
R2تعدیل شده 

 0.422 0.444 0.538 0.514 
* درون پرانتز آمده است  tماره آ 

 p < 0.05, 
**

 p < 0.01, 
***

 p < 0.001 

 های پاوهش منبع: یافته

 
های متفاوت )که معرف دهک  j، روابط مختلفی با (6) حال اگر مطابق با رابطه

باشد( جهت بررسی رابطه نابرابری تورمی با تورم متوسط جامعه تخمین های مختلف می
 خواهد بود: 6جدول  آمده مطابقدست  بهزده شود، نتایج 

(6) index
(1،j)t

= β0
' + β1

' π̅t + β2
' difπ̅t-π̅t-1

+ εt 
 

بایمختلفودهکاولهادهکاثرتورممتوسطجامعهبرنابرابریتورمیبين.6جدول

استفادهازمتغيرابزاری)رابطه(
اختالف  

تورمدهک
 يکودو

اختالف
تورمدهک
يکوسه

اختالف
تورمدهک
يکوچهار

اختالف
تورمدهک
يکوپنج

اختالف
تورمدهک
يکوشش

اختالف
تورم

دهکيک
وهفت

اختالف
تورمدهک
يکو
هشت

اختالف
تورمدهک
يکونه

اختالف
تورمدهک

دهيکو

 ***0.203 ***0.150 ***0.128 ***0.116 ***0.109 ***0.0882 ***0.0778 ***0.0549 ***0.0412 سطح تورم
اختالف تورم 

 -1tاز  tدوره 
0.0534 0.0849 0.105 0.158* 0.18 0.204* 0.242* 0.265* 0.294* 

 ***0.02- ***0.01- ***0.01- ***0.01- ***0.01- ***0.009- ***0.008- ***0.006- ***0.004- ثابت
تعدیل شده  

R
2
 

0.354 0.307 0.348 0.344 0.369 0.348 0.335 0.37 0.422 

* درون پرانتز آمده است  tماره آ
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 های پاوهش منبع: یافته
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 هاي پژوهش منبع : یافته

 ي مختلف و دهک اولها دهک اثر تورم متوسط بر نابرابري تورمی بین .5 نمودار
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 هاي پژوهش منبع : یافته
 هاي مختلف و دهک اول. اثر اختالف تورم متوسط بر نابرابري تورمی بین دهک6نمودار 
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( 6)تخمین رابطه آمده از دست  بهاگر ضرایب تورم متوسط و اختالف تورم متوسط 
  6و  5نمودار  های تورمی متفاوت رس  شود،  های مختلف  جهت نابرابری jرای ب
 شود، با افزایش فاصله در این دو نمودار مشاهده می گونه که همانآیند.  می دست به

یابد، همچنین رابطه نابرابری تورمی به شکل فزاینده افزایش می ،از دهک اول ها دهک
 با نابرابری تورمی وجود دارد. ،مستقیمی بین سرعت تغییر تورم متوسط

 
بررسیسهمتورمتحميلیبهخانواردرايجادنابرابریتورمی-5

πtکه گفته شد، تورم احساس شده توسط هر خانوار  گونه همان
i برآیند تورمی که  ، 

شود و واکنشی که خانوار نسبت به آن تورم  از سمت اقتصاد کالن بر وی تحمیل می
باشد. هدف از این بخش، تخمین و بررسی میزان دهد، می تحمیلی از خود نشان می

و بررسی واکنش خانوار نسبت به آن نابرابری تورمی تحمیلی از سمت کالن اقتصاد 
 است. بنابه آنچه گفته شد، تورم احساس شده توسط خانوار برابر است با:

(7) πt
i = d ln Pt

i = d ∑ (w
i،t
g

ln(pt
g

)) g∈G 

 = ∑ (wi
g

πt
g

)g∈G + ∑ (dw
i،t
g

ln(pg))g∈G 

∑بخش  (،7) ر رابطهد (wi
g

πt
g

)g∈G  تورم تحمیلی از سمت کالن اقتصاد بر خانوار
های کالن اقتصادی بر خانوار  و شوک گذار سیاستهای  است که به خاطر سیاست

شود و خانوار در تشدید یا کاهش شدت اثر آن بر خود هیچ نقشی ندارد.  تحمیل می
ی ها دهک متفاوت بودن الگوی مصرف خانوارها دردلیل  گونه که اشاره شد، به همان

مین اساس، متفاوت است. بر ه ،ی مختلفها دهک مختلف، تورم تحمیلی به خانوارها در
ی مختلف تعریف ها دهک نابرابری تورمی تحمیلی اختالف تورم تحمیلی خانوارها در

 د.شومی
ها بر  به صورت مرسوم، این تورم توسط دولت در هر دوره با ثابت نگه داشتن وزن

گردد. حال اگر تورم تحمیلی براساس معیار السپیرز محاسبه می 1اساس سال پایه
برابری تورمی بین دو دهک یک و ده و مقایسه آن با نابرابری محاسبه شود، میزان نا

  آورده شده است. 8و نمودار  7نمودار  ترتیب در  تورمی کل به
 

                                                           
 معیار السپیرز . 1
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 های پاوهش منبع: یافته

تورمدهکاولودهممحاسبهشدهازکانالاول)تورمتحميلی(.7رنمودا
 


 های پاوهش منبع : یافته

نابرابریتورمیتحميلی)خطپررنگ(ونابرابریتورمیکل)خطچين(مقايسهروند.8نمودار

0
.1

.2
.3

.4
.5

رم
تو

1377m5 1380m5 1383m5 1386m5 1389m5 1392m5 1395m5 1398m5
زمان

تورم دهک یک تورم دهک ده

-.
05

0

.0
5

.1
.1

5
می

ور
ی ت

بر
را

ناب

1377m5 1380m5 1383m5 1386m5 1389m5 1392m5 1395m5 1398m5
زمان

نابرابری تورمی با معیار السپیرز کل نابرابری تورمی
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 اختالف ،8نمودار  است و، نشان دهنده تورم تحمیلی بر دهک اول و ده  7نمودار 
احساس   های تحمیلی بر اساس معیار السپیرز )خط پر رنگ( و کل اختالف تورم تورم

اگر  ،در یک نگاه کلیباشد. می ،)خط چین( استشده که پیش تر محاسبه شده 
میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نابرابری تورمی ایجاد شده از کانال تورم 

 تحمیلی با تورم احساس شده قیاس شود، نتایج به صورت زیر خواهد بود:
 

مقايسهنابرابریاحساسشدهتوسطخانوارونابرابریتحميلیکالناقتصاد.7جدول

 براساسسالپايه

تعداد  
 مشاهدات

ميانگين
نابرابریتورمی

انحراف
معيار

کمتريننابرابری
تورمی

بيشتريننابرابری
تورمی

%1.99 251 نابرابری در حالت کلی  3.86%  %-4.26 13.79% 

%1.27 251 السپیرزنابرابری با معیار   2.25%  %-3.38 6.48% 

 های پاوهش منبع: یافته
 
مقادیر مربوط به میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین مقدار ، 7جدول  در

شاخص نابرابری  عنوان بهگیری شده توسط معیار السپیرز ) نابرابری تورمی اندازه
که در این شود. همچنان تحمیلی( و همچنین نابرابری تورمی احساس شده، مشاهده می

ترتیب  جدول مشخص است، میانگین نابرابری تورمی احساس شده و نابرابری تحمیلی به
% است. به عبارتی، به صورت میانگین تورم احساس شده بیش از یک و 1.27% و 1.99

میل شده از بخش کالن است. همچنین، بیشینه نابرابری تورمی نی  برابر تورمی تح
باشد.  احساس شده توسط خانوارها بیش از دو برابر نابرابری تورمی تحمیل شده می

های بروز شوک تورمی، واکنش خانوارها نسبت به توان گفت که در زمان عبارتی، می به
دهد. تورمی را افزایش می %  نابرابری100افزایش یافته و تا میزان  تشد بهتورم 

حال برای بررسی اینکه چند درصد از نابرابری تورمی کل از کانال تورم تحمیلی 
نمایش داده  πIنیاز است ابتدا اثر تورم متوسط بر نابرابری تورمی تحمیلی که با  است،
تخمین زده شود. سپس، با مقایسه اثر پذیری تورم تحمیلی و تورم  8توسط رابطه  شده،
هر دهک از تورم متوسط، نقش تورم تحمیلی و واکنش خانوار نسبت به آن، مورد  کل

  سنجش قرار گیرد.
(8) π

i، t
I = β0 + βiπ̅t + εt 

 است. 8جدول زایی به شرح  پس از کنترل مشکل درون 8تایج تخمین رابطه ن
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 بررسیاثرتورممتوسطبرنابرابریتورمیتحميلی.8جدول

 تورمدهکده تورمدهکيک  

تخمينمدل کنترلمتغيرابزاریتخمينمدل کنترلمتغيرابزاری  
روشزءاخاللج تورم  

حداقل
مربعات

روش
متغير
ابزاری

چزء تورم
اخالل

روش
حداقل
مربعات

روش
متغير
ابزاری

 ***0.942 ***0.893     ***1.075 ***1.034     متوسط تورم جامعه
متوسط تورم دهک دو 

 تا ده
0.983*** 0.0402**             

متوسددط تددورم دهددک 
 یک تا نه

        0.971*** 0.0۳6*     

 0.0044 ***0.013 *0.0084 0.004 ***009.- 0.002- **0.0072- 0.0033 ثابت
تعدیل شده   R

2
 0.958 0.957 0.951 0.031 0.912 0.909 0.954 0.025 
* درون پرانتز آمده است  tماره آ 

 p < 0.05, 
**

 p < 0.01, 
***

 p < 0.001 

 های پاوهش منبع: یافته

 
رابطه متغیر ابزاری با  ،مشخص است، مطابق با انتظار  8جدول  که از گونه همان

توان نتیجه گرفت  بنابراین، می .باشد قوی و با جزء اخالل بسیار ضعیف می ،تورم متوسط
، به ازای هر واحد افزایش 8جدول  که متغیر ابزاری انتخاب شده مناسب است. براساس

 1.075تورم متوسط، تورم تحمیلی به خانوار دهک فقیر و ثروتمند جامعه به ترتیب 
که  ه استمشاهده شد 2جدول  برابر آن است، این درحالیست که قبال در 0.942و
و  1.11ازای هر واحد افزایش تورم، خانوار دهک فقیر و ثروتمند جامعه به ترتیب  به

توان نتیجه گرفت که خانوارهای  کردند. بنابراین، می برابر آن تورم احساس می 0.896
دهند، سبب خواهند شد  تحمیلی از خود نشان میثروتمند با واکنشی که نسبت به تورم 

 ،درصد کاهش یابد 5تا  ،اثر تورم احساس شده توسط آنها، به ازای هر واحد افزایش تورم
این در حالیست که جبر حاک  بر خانوارهای دهک فقیر در افزایش سه  کاالهای 

احد افزایش ضروری از کل سبد مصرفی آنها سبب خواهد شد تا این گروه به ازای هر و
 . 1درصد بیشتر احساس کنند 4را تا  تورم، اثر تورم تحمیلی به خود 

                                                           
پنج درصد و چهاردرصد به ترتیب از اختالف تورم احساس شده و تورم تحمیلی خانوار فقیر و ثروتمند به دسدت   .1

 .آمده است
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ی، برای بررسی پایداری متغیرهای تخمین زده شده، دوره بررسی به سه از سوی
 3جدول که در  گونه همانتقسی  شده است.  98تا  83و  94تا  79،  91تا  76دوره 

 باشند.دار بوده و نسبتا شبیه یکدیگر میشود ضرایب در هر سه دوره معنی  مشاهده می
 

10تحليلحساسيتنتايججدول.9جدول
دهکده دهکيک  
 76-98 76-90 79-94 83-98 76-98 76-90 79-94 83-98 

 ***0.922 ***0.884 ***0.870 ***0.926 ***1.071 ***1.077 ***1.069 ***1.077 تورم
 0.00135 0.00881 *0.0115 0.00487 *006.- **011.- 0.0087- ***0.009 ثابت

 174 179 179 262 174 179 179 262 تعداد مشاهدات
تعدیل شده   R

2
 0.957 0.912 0.939 0.955 0.926 0.865 0.919 0.94 
* درون پرانتز آمده است  tماره آ

 p < 0.05, 
**

 p < 0.01, 
***

 p < 0.001 

 های پاوهش یافتهمنبع: 
 

انال تورم تحمیلی حال برای بررسی اینکه چند درصد از نابرابری تورمی کل از ک
. برای این هستی تخمین رابطه نابرابری تورمی تحمیلی و تورم متوسط  منداست، نیاز

شاخص نابرابری تورمی  ،برای دو دهک یک و ده 8گیری از رابطه  منظور،  اگر با تفاضل
β1دست خواهد آمد که در آن  به (5) ، رابطهشود تحمیلی محاسبه

 β1-β10معرف  '
difπ̅t-π̅t-1بررسی شوک تورمی، ترم منظور  به. همچنین باشد می

اختالف تورم  انگریب که  

  است. از جزء اخالل خارج و در مدل لحاظ شده ،است t-1و  tمتوسط دوره 

(2) index
(1،10)t

I = β0 + β1
' π̅t + β2

' difπ̅t-π̅t-1
+ εt 

index ،9رابطه در 
(1،10)

I، ک ده و یک، بیانگر اختالف تورم تحمیلی بین دهπ̅t 

difπ̅t-π̅t-1تورم متوسط جامعه و 
. در این رابطه نیز باشد می t-1و  tاختالف تورم دوره  ،

رو، این بار  یی وجود دارد. از اینزا درونبه توضیح داده شده در بخش قبل، مشکل بنا 
است. نتایج استفاده شده 9تا  2یافتن متغیر ابزاری از متوسط تورم تحمیلی دهک  برای

 10جدول در  (5) تخمین ارتباط نابرابری تورمی با تورم متوسط  با استفاده از رابطه
 ارائه شده است:
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نتابجتخمينارتباطنابرابریتورمیتحميلیباتورممتوسطبااستفادهازمتغيرهای.10جدول

 ابزاری

 اختالفتورمبيندهکيکوده  

تخمينمدل کنترلمتغيرابزاری  
روشمتغيرابزاریروشحداقلمربعاتجزءاخالل تورم  

 ***0.123 ***0.131     تورم متوسط
 *1t-     0.240** 0.248از  tاختالف تورم دوره 

     0.009- ***0.975 متوسط تورم دهک دو تا نه
 ***0.0116- ***0.0131- 0.00159 0.00398 ثابت

 R2 0.953 -0.002 0.248 0.247  تعدیل شده 
* درون پرانتز آمده است  tماره آ 

 p < 0.05, 
**

 p < 0.01, 
***

 p < 0.001 

 های پاوهش منبع: یافته

 
شود، به ازای هر واحد افزایش تورم، شاهده میم 10جدول  که در گونه همان

شود. این در حالیست که مطابق  % نابرابری تورمی از کانال تورم تحمیلی زیاد می12.3
 %20.3 افزایش نابرابری تورمی احساس شده به ازای هر واحد افزایش تورم  4جدول  با

تورمی درصد میزان نابرابری  66شود تا  بود. به عبارت دیگر، واکنش خانوارها سبب می
 . 1افزایش یابد
 باشد، می% 24.8سرعت تغییر تورم بر نابرابری تورمی تحمیلی تأثیر  دیگر، از سوی

درصد بوده است.  29.4این درحالیست که این عدد برای نابرابری تورمی احساس شده 
د شد تا میزان به عبارت دیگر، واکنش سریع خانوارها به شوک تورمی سبب خواه

  % افزایش یابد.19نابرابری تورمی 

 

گيریهنتيج-8
تفاوت در الگوی مصرف  ه است،که در این مطالعه نشان داده شد گونه همان
ها نسبت به تورم تحمیلی  ی مختلف و متفاوت بودن واکنش آنها دهک خانوارها در
خانوارهای فقیر و ثروتمند شود  تا به طور متوسط تورم احساس شده توسط  سبب می

بنابراین، از آنجاکه براساس شواهد،  .بیشتر و کمتر از تورم متوسط جامعه باشد ،ترتیب به

                                                           
 گردد اصل میحدرصد  20.3درصد رشد داده شود عدد  66درصد به میزان  12.3اگر .  1
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توان گفت  می شود، دستمزد خانوارها در هر دوره توسط تورم متوسط جامعه تعدیل می
دتر و وضعیت خانوارهای فقیر و خانوارهای ثروتمند به ترتیب ب ،که در زمان بروز تورم

شود. به عبارت دیگر، نه تنها فشار کسب مالیات تورمی دولت بر روی خانوارهای  بهتر می
 شود تا وضع خانوارهای ثروتمند بهبود یابد.  بلکه این نوع مالیات سبب می ،فقیر است
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