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اندازهگیری آثار رفاهی افزایش قیمت انواع گوشت بر خانوارهای شهری ایرانی
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 .1دانشیار اقتصاد کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .2کارشناسیارشد اقتصاد کشاوزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .3استادیار اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،گروه ترویج و مدیریت کشاورزی ،تبریز ،ایران
 .4دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت - 11/22/12 :تاریخ تصویب)11/12/20 :

چکیده
هدف از مطالعة حاضر اندازهگیری و تحلیل آثار رفاهی افزایش قیمت گروه کاالیی گوشت بر خانوارهای
ایرانی است .بدین منظور ابتدا سیستم تقاضای تقریباً ایدئال ( )AIDSانواع گوشت برای خانوارهای شهری
طی سالهای  88-1303برازش شد و سپس معیار تغییر جبرانی ) 1(CVبرای اندازهگیری تغییرات رفاهی
مصرفکنندگان با استفاده از روش تقریب بسط تیلور و با بهرهگیری از اطالعات بهدستآمده از سیستم
تقاضای  AIDSمحاسبه شد .در نهایت ،میزان رفاه ازدسترفتة خانوارهای شهری به سبب افزایش نسبی
قیمت انواع گوشت در طی سالهای  88-1381اندازهگیری شد .نتایج حاصل از سیستم تقاضای AIDS

نشان داد که گوشت مرغ و گوساله ،کاالی ضروری و گوشت ماهی و گوسفند ،کاالی لوکس برای
خانوارهای شهری ایران قلمداد میشوند .یافتههای حاصل از محاسبة  CVبیانگر آن است که خانوارهای
شهری بهطور متوسط  11درصد از مخارج ساالنة صرفشده خود را برای گروه کاالیی گوشت طی این
دوره از دست دادهاند.
واژههای کلیدی :آثار رفاهی ،افزایش قیمت ،بسط تیلور ،تغییر جبرانی ،گروه کاالیی گوشت.
مقدمه
بهطورکلی ،مجموعهای از عوامل تعیینکنندة وسعتی هستند
که هر خانوار را تحت تأثیر افزایش قیمت غذا قرار میدهند.
این عوامل شامل بزرگی نسبی تغییرات قیمتها ،اهمیت
نسبی کاالهای غذایی متفاوت در سبد مصرفی خانوارها و به
عالوه درجهای است که هر خانوار پس از افزایش قیمتها با
تغییر در درآمد جبران میکند ( Appleton & Charles,
 .)2007آثار افزایش قیمت غذا بر رفاه خانوار بین گروههای
درآمدی مختلف که سهم متفاوتی از بودجة خود را صرف غذا
* نویسندة مسئول:

تلفن0411-3392773 :

میکنند و الگوی مصرفی متفاوتی دارند بسیار متغیر است؛
البته خانوارهایی که سهم بیشتری از درآمدشان صرف غذا
میشود ،بیش از خانوارهایی که خریدهای غذایی سهم
کوچکی از درآمد آنها را شامل میشود تحت تأثیر افزایش
قیمت غذا هستند .تأثیر افزایش قیمت اقالم غذایی به سهم
آن کاال در سبد غذایی خانوار و سهم هزینهای غذا از کل
بودجة خانوار بستگی دارد.
با توجه به تئوری اقتصاد خرد در خصوص رفتار
مصرفکننده ،افزایش قیمت غذا دو اثر مهم را به دنبال دارد:
E-mail: Ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir
1. Compensating variation
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الف) اثر جانشینی بدین معنا که افزایش قیمت غذا نسبت
به سایر کاالها ،در صورت ثابتبودن سایر شرایط ،به کاهش
مقدار تقاضا (جبرانی) برای غذا منجر میشود؛ ب) اثر
درآمدی بدین معنا که افزایش قیمت غذا منجر به کاهش
قدرت خرید مردم برای خرید سایر کاالها میشود .این آثار
افزایش قیمت در مورد همة خانوارهای فقیر و غیرفقیر صدق
میکند؛ اما بنا به قانون انگل ،خانوارهای فقیر سهم بیشتری
از بودجة خود را صرف غذا میکنند و به همین دلیل آثار
افزایش قیمت غذا برای خانوارهای فقیر بزرگتر است .از
آنجا که سهم بودجة اختصاص دادهشده به غذا از مهمترین
معیارهای سطح استاندارد زندگی است ،مصرفکنندگان با
پایینترین سطح استاندارد زندگی بهدرستی از افزایش قیمت
غذا بیشترین لطمه را میبینند؛ از این رو اندازهگیری و
تحلیل آثار رفاهی افزایش قیمت بر خانوارها همواره مورد
توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است.
بر اساس اطالعات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
در سال  ،1311سهم هزینهای گروه کاالیی خوراکیها و
آشامیدنیها از متوسط هزینة ناخالص ساالنة یک خانوار
شهری برابر با  23/7درصد است که این سهم هزینه برای
گروههای پایین درآمدی بهطور متوسط  33درصد و برای
گروههای باالی درآمدی  22درصد است .در بین اقالم گروه
کاالیی خوراکیها و آشامیدنیها ،بیشترین سهم هزینهای
مربوط به گروه انواع گوشت است که بهطور متوسط برابر با
 27درصد است و از این حیث از مهمترین اقالم غذایی در
سبد مصرفی خانوارها محسوب میشود؛ از این رو آثار رفاهی
افزایش قیمت انواع گوشت بر رفاه مصرفکننده بیشک
شایان توجه خواهد بود .در طول سالهای ،11-1311
افزایش قیمت گوشت گاو  71درصد ،گوشت گوسفند 91/2
درصد ،گوشت مرغ  12/4درصد و گوشت ماهی  73درصد
است .در این خصوص ،بررسی آثار رفاهی این افزایش
قیمتها برای مصرفکنندگان حائز اهمیت است.
تحلیل آثار رفاهی افزایش قیمت مواد غذایی همواره
مرکز توجه مباحث اقتصاد رفاه بوده است؛ برای مثال
 )2002( Friedman and Levinsohnآثار توزیعی بحران
مالی -اقتصادی اندونزی را بر رفاه مصرفکننده با استفاده از
اطالعات مصرفی خانوارها پیش از بحران پولی آسیا در سال
 1997و تغییرات قیمت کاالها و تغییر جبرانی برای
خانوارهای اندونزیایی مطالعه کردند .نتایج نشان داد که
بهطور واقعی هر خانوار بهشدت تحت تأثیر این تغییر

قیمتها قرار میگیرد ،اگرچه وضعیت برای خانوارهای فقیر
شهری بدتر بوده و توانایی خانوارهای فقیر روستایی در تولید
غذا پیامدهای وخیم تورم باال را تخفیف داده است؛ همچنین
 )2007( Appelton and Charlesآثار تغییر قیمت غذا بر
مصرف خانوارها را در غنا در دهة  90مطالعه کردند و آثار
رفاهی کل خانوار را با تمایز بین آثار رفاهی مرتبة اول و
مرتبة دوم سنجیدند .در این مطالعه ،برای ارزیابی آثار
توزیعی تغییرات نسبی قیمت کاال معیار تغییر جبرانی
محاسبه شد .نتایج بیانگر آن است که بار توزیعی قیمتهای
غذایی باال بهطور اساسی بر دوش مصرفکنندگان فقیر
شهری است.
 )2009( Vincentآثار رفاهی تغییرات قیمت کاال بر
رفاه مصرفکننده را در تانزانیا تحلیل کرده و از آن برای
آثار رفاهی قابل استناد اصالح تعرفهها (کاهش تعرفهها)
استفاده کرده است .این محقق با تمایز آثار مرتبة اول و
مرتبة دوم تغییرات قیمت نشان داد که در معنای واقعی
افزایش قیمت غذا وضعیت رفاهی تمام مصرفکنندگان را
در طول دهههای  1990و  2000بدتر کرده است؛ گرچه
خانوارهای فقیر ،بهویژه خانوارهای فقیر روستایی ،در مقابل
خانوارهای غیرفقیر (بهطور خاص خانوارهای غیرفقیر
شهری) از این سنگینی قیمتهای باال بیشتر تحت
فشارند )2010( Wood and Nelson .نیز اثر رفاهی
افزایش قیمت غذا را بر خانوارهای مکزیکی اندازهگیری
کردند .آنها برای نشاندادن تفاوت در معیارهای رفاهی از
دادههای مقطعی خانوار مکزیکی برای تخمین زیانهای
رفاهی ناشی از افزایشهای اخیر قیمت غذا استفاده و آن را
با معیارهای مرتبة اول مقایسه کردهاند )2011( Alem .اثر
افزایش قیمت غذا بر رفاه مصرفکنندگان شهری اتیوپی را
در سالهای  2009-2004بررسی کرد و بدین منظور از
سیستم تقاضای تقریباً ایدئال درجة دوم ) )QAIDSطی
دورة زمانی  2009-2000بهره گرفت .محاسبة معیار تغییر
جبرانی بهمنظور اندازهگیری رفاه خانوارها نشان میدهد که
خانوارها در مناطق شهری اتیوپی معادل  11درصد از بودجة
غذای ساالنه خود را بنا به افزایش غیر منتظرة قیمت غذا در
سالهای  2009-2004از دست دادهاند .خانوارهای فقیر ،که
سهم بیشتری از مخارج خود را صرف غذا میکنند ،به
صورت ناخوشایندتری از خانوارهای غیرفقیر تحت تأثیر قرار
میگیرند.
در داخل کشور نیز  )2009( Khosravi nezhadسعی
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کرده است با استفاده از روششناسی اقتصاد خرد به پرسش
اساسی زیر در حوزة پرداخت یارانه از منظر رفاهی پاسخ دهد.
پرسش این است که معادل پولی یارانه برای جلوگیری از
کاهش رفاه خانوار در هنگام حذف (کاهش) یارانة کاالهای
اساسی چقدر است؟ بدین منظور سیستم تقاضای تقریباً
ایدئال برای خانوارهای شهری ایران برآورد شده و شاخصهای
رفاهی شامل درآمد معادل ،تغییر جبرانی و شاخص درست
هزینة زندگی ناشی از تعدیل یارانه (قیمت) برای کاالهای نان،
قند ،شکر و روغن نباتی محاسبه شده است.
در راستای مطالب بیانشده ،هدف از مطالعة حاضر
اندازهگیری و تحلیل آثار رفاهی تغییرات قیمت انواع گوشت
بر خانوارهای شهری ایرانی است .نتایج این مطالعه میتواند
اطالعات مهمی را در اختیار سیاستگذاران و سازمانهای
حمایتی برای طراحی و اجرای بهتر برنامههای مساعدت
اجتماعی در آینده قرار دهد.
مواد و روشها
بهطورکلی ،مطلوبیت مصرفکننده تحت تأثیر افزایش
قیمتها قرار میگیرد و ممکن است تصور شود مطلوبیت
معیار بدیهی رفاه مصرفکننده است؛ در صورتی که
مطلوبیت ،مفهومی توصیفی است و واحدهایی که مطلوبیت
با آنها اندازهگیری میشوند اختیاری هستند .مطلوبیت
امکان مقایسة بین مصرفکنندگان را فراهم نمیکند و
ازاینرو به منظور ارزیابی بزرگی آثار رفاهی مفید است که
یک معیار پولی برای تغییرات رفاهی تغییرات قیمت بهدست
آورده شود .بدین منظور معموالً تابع مخارج به عنوان حداقل
مخارج مورد نیاز برای دستیافتن به یک سطح مطلوبیت
خاص در مجموعة قیمتهای معین تعریف میشود:
e  e p, u 
()1
که در آن  eتابع مخارج p ،قیمت کاال و  uسطح
مطلوبیت خاص است .حال فرض کنید که قیمت کاالی
مورد نظر مانند گوشت گاو افزایش یابد یک راه برای ارزیابی
زیانهای رفاهی ناشی از افزایش قیمت ،یعنی از  p0به
 ، p1مقایسة مخارج مورد نیاز برای دستیافتن به سطح
اولیة مطلوبیت  u0تحت دو وضعیت متفاوت قیمتهای
 p0و  p1به شکل زیر است (:)Friedman, 2003
()2

p0  e0  e  p0 ,u0  p1  e1  e  p1 ,u0 
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هنگامی که قیمتها از  p0به  p1افزایش یابد،
تغییرات رفاهی مرتبط با افزایش قیمت را میتوان به صورت
زیر نشان داد:

e p1 , u0   e p0 , u0 
()3
یکی از معیارهای اندازهگیری این تغییرات رفاهی معیار
تغییر جبرانی ) (CVاست که یک معیار سنجش رفاهی است.
تغییر جبرانی مقدار پول مورد نیازی است که میبایست پس
از تغییر قیمتها به مصرفکننده پرداخت شود تا مطلوبیت
مصرفکننده در سطح اولیه پیش از تغییر قیمتها باقی بماند
( .)Varian, 1999مرجع تغییر جبرانی سطح مطلوبیت اولیه
(  ) u0است .با مشتقگیری از تابع مخارج بر قیمت کاال
میتوان تابع تقاضای جبرانی کاالها را بهدست آورد:
e p, u 0 
()4
 h p , u 0 
p
که در آن  h p,u0 تابع تقاضای جبرانی است .تغییر
جبرانی مورد نیاز میتواند با انتگرالگیری از تابع تقاضای

جبرانی بر اثر افزایش اندکی از قیمتها از  p0به p1
بهدست آید:
CV   p h  p,u 0  dp  c  p1 ,u 0   c  p0 ,u 0 
p1

()1

0

 c  p1 ,u 0   M0

که در آن  M 0سطح درآمد اولیة مصرفکننده است.
عالوه بر معیار تغییر جبرانی معیار دیگری برای
اندازهگیری آثار رفاهی وجود دارد که به معیار تغییر معادل
) 1(EVمعروف است .تغییر معادل عبارت است از مقدار
تغییر در درآمد مصرفکننده پیش از تغییر قیمت که زیان
رفاهی آن معادل افزایش قیمت باشد .تغییر معادل مقدار
پولی است که مصرفکننده حاضر به پرداخت است تا از
تغییر قیمتها خودداری کند ( .)Varian, 1999در واقع،
تغییر جبرانی و تغییر معادل دو پاسخ متفاوت به یک پرسش
هستند :چه مقدار تغییر در درآمد ضروری است تا یک تغییر
در قیمت جبران شود و مطلوبیت مصرفکننده در یک سطح
معین باقی بماند .این دو معیار آثار رفاهی تغییر قیمت بر
اساس منحنی تقاضای جبرانی و تابع مخارج محاسبه و در
هر دو معیار سطح مطلوبیت ثابت فرض میشود .تغییر
معادل مورد نیاز نیز همانند تغییر جبرانی میتواند از طریق
انتگرال در عرض تابع تقاضای جبرانی از  p0به  p1برای
تغییرات اندك قیمت بهدست آید.
1. Equivalent variation
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EV  p h  p,u1  dp  c  p1 ,u1   c  p0 ,u1 
p1

()6

0

 M0  c  p0 ,u1 

شاخص هزینة زندگی 1و تغییر جبرانی
شاخص هزینة زندگی ( )ILCمیزان هزینة نسبی رسیدن به
یک استاندارد معین از زندگی را در دو وضعیت متفاوت
سالهای قبل و بعد از تغییرات قیمت اندازهگیری میکند.
معیار رایج به کار برده شده در این شاخص شاخص قیمتی
مصرفکننده ( )IPCاست که به ضرورت یک شاخص
قیمتی السپیرز است:
()7

I0

p1x 0

 p0x 0  

 p1x 0

L  p1 , p 0  

که  p0و  p1قیمتها در دو وضعیت متفاوت است و x0
مقدار برای وضعیت پایه استHuffman and 2004( .

)Johanson,
شاخص قیمتی السپیرز تخمینی با تورش به سمت باال
هزینة زندگی را به همراه دارد؛ زیرا این شاخص وزنهای
ثابتی را برای کاالهای سبد مصرفی دورة پایه در نظر
میگیرد و جانشینی بین کاالها را بنا به تغییرات نسبی
قیمت به حساب نمیآورد ( Deaton and Muellbauer,
 .)1980بهطور خالصه CPI ،ابزار ناپختهای برای اندازهگیری
آثار افزایش قیمت بر رفاه فردی است .شاخص درست هزینة
زندگی ( ،)ILCبه صورت کاملتری تئوری تقاضای
مصرفکننده را دربردارد (Huffman and , 2004
 .)Johansonاین شاخص نسبت حداقل مخارج تحت دو
وضعیت متفاوت قیمتی در سطح مطلوبیت ثابت است،
برخالف یک سبد ثابت کاالها در شاخص قیمتی السپیرز.
شاخص درست هزینة زندگی به صورت زیر تعریف میشود:

cu0 , p1 
()1
cu0 , p0 
طرفین رابطة فوق را در تابع مخارج

p p1 , p0 u0  
 cu 0 , p0 ضرب

و سپس  cu 0 , p0 را از آن کم میکنیم:

c  u 0 ,p 0  p  p 1 ,p 0 u   c  u 0 ,p 0 

()9

 e  p 1 ,u 0   c  u 0 ,p 0 

سمت راست رابطة فوق همان تعریف تغییر جبرانی
است؛ بنابراین میتوان نوشت:
(CV  p  p1 ,p0 u0  1 c  u 0 ,p0  )10

1. Cost-of- living index

رابطة باال شاخص درست هزینة زندگی با معیار تغییر
جبرانی را نشان میدهد ،بنابراین میتوان شاخص درست
هزینة زندگی را بر اساس معیار تغییرات جبرانی به صورت
زیر بیان کرد:
()11

c  u 0 , p0 

p  p1 , p 0 u 0   c  u 0, p 0   CV

با استفاده از تعریف  M 0  cu0 , p0 برای سطح
درآمد اولیه در نهایت خواهیمداشت:
M  CV
()12
p p1 , p0 u0   0
M0
همانطور که پیش از این بیان شد ،معیار تغییر جبرانی
از طریق تابع تقاضای جبرانی قابل محاسبه است .تغییر
جبرانی به صورت واضح در عبارت تابع مطلوبیت غیرمستقیم
بیان میشود .در وضعیت اولیه ،مصرفکننده برای انواع
گوشت با قیمتهای  ، p0   p01 , p02 , p03 , p04 درآمد

 M 0و حداکثر مطلوبیت  u0  V  p0 , M 0 مواجه است
که در آن   p01 , p02 , p03 , p04 به ترتیب قیمت گوشت
گوساله ،گوشت گوسفند ،گوشت مرغ و ماهی است .با
قیمتهای جدید  p1   p11 , p12 , p13 , p14 و همان درآمد
قبلی حداکثر مطلوبیت وی  u1  V  p1 , M 0 خواهدبود.
حال IC ،تغییر در درآمد پولی مورد نیاز است تا مطلوبیت
تحت  p1با مطلوبیت اولیه (با قیمت  p0و درآمد ) M 0
معادل شود .در ادامه IC ،بدین صورت بیان میشود:
(V  p0 , M 0   V  p1 , M 0  CV   u0 )13
برای تخمین میتوان  CVرا با استفاده از تابع مخارج
تعریف کرد .حداقل سطح مخارج مورد نیاز برای رسیدن به

سطح مطلوبیت اولیه  u0با بردار قیمت اولیه M 0 ، p0
است .حداقل مخارج مورد نیاز برای رسیدن به سطح
مطلوبیت اولیه هنگامی است که قیمتها به  p1تغییر
مییابند  c p1 ,u0 ؛ بنابراین تفاوت بین  c p0 ,u0 و
 c p1 ,u0 تغییر در درآمد مورد نیاز است تا اطمینان حاصل
شود که مصرفکننده در مقابل قیمت  p0و درآمد  M 0و
قیمتهای  p1با یک درآمد متفاوت بیتفاوت است .این
همان تغییر جبرانی است ( Deaton and Muellbauer,
 )1980که به صورت زیر میتواند بیان شود:
(CV  c  p1 ,u0   M0  c  p1 ,u0   c  p0 ,u 0  )14
اگر رفاه بعد از تغییر قیمت گوشت کمتر از دورة ابتدایی
باشد ،تغییر جبرانی در سطح قیمتهای جدید مثبت
خواهدبود .با مشتق جزئی از تابع حداقل مخارج نسبت به
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قیمت گوشت مقادیر مصرفشدة گوشت بهدست خواهدآمد
که در نهایت میتوان تغییرات در مخارج را به شکل ساده و
در معادلة  14نشان داد.
C  qp
()11
که در آن  qیک بردار  4×1از مقادیر انواع گوشت مصرفی و
 pیک بردار  4×1از تغییرات قیمت متناظر انواع گوشت
است .معادلة  14را به اصطالح آثار مرتبة اول تغییر قیمت
مینامند که از واکنشهای رفتاری خانوار برای جانشینی بین
کاالها چشمپوشی شدهاست و با بسط مرتبة اول تیلور 1از
تابع مخارج تقریب زده میشود .تقریب آثار مرتبة اول تغییر
جبرانی نیازمند اطالعاتی دربارة مقادیر مصرف پیش از تغییر
قیمت و تغییرات قیمت گوشت است .اگر معادلة  14در سهم
بودجة کاالی گوشت iام ( )wiو تغییرات متناسب قیمت آن
کاال  pبیان شود ،در آن صورت میتوان معادلة  14را به
شکل معادلة  11بیان کرد:
4

()16

 ln C   wi  ln pi
i 1
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قیمت اقالم غذایی متفاوت بهطور نامتناسب تغییر میکند،
خانوارها این توانایی را دارند که یک کاال را با کاالی دیگر
جانشین کنند؛ بنابراین این معیار تغییر جبرانی تنها حداکثر
آثار تغییر قیمت را با چشمپوشی از واکنشهای رفتاری (آثار
جانشینی به سمت کاالهایی که قیمت آنها تقریباً کمتر
است) اندازهگیری میکند .برای حل این مشکل میتوان از
تقریب بسط سری مرتبة دوم تیلور بهره گرفت .تقریب بسط
مرتبة دوم تیلور 2از کششهای قیمتی خودی و متقاطع که
بیانگر واکنشهای رفتاری مصرفکننده است استفاده
میکند .با برگشت به تابع حداقل مخارج تغییر جبرانی را
میتوان به صورت معادلة  16بیان کرد:
C  qp  1 qp T sp
()17
2
که  qو  pبردار کاالهای مصرفی و تغییر قیمت هستند که
قبالً تعریف شدهاند و  sدر مطالعة حاضر یک ماتریس
 4×4از کششهای قیمتی جبرانی انواع گوشت است .این
بیان را دوباره میتوان در عبارات سهمهای بودجه و تغییرات
نسبی قیمت انواع گوشت به شکل معادلة  17نوشت:

که در آن  wiنشاندهندة سهم بودجة اختصاص دادهشده
به گوشت iام در کل بودجة خانوار برای گروه کاالیی گوشت
پیش از تغییرات قیمت است .معادلة  11نشاندهندة اثر
رفاهی تغییر قیمت است که به اندازة تغییر قیمت به عالوة
اهمیت کاالی مورد نظر در سبد بودجة خانوار بستگی دارد.
تقریب مرتبة اول اثر تغییرات قیمت به صورت واضح
فرض میکند که خانوارها هنگام تغییرات قیمت نمیتوانند
الگوهای مصرفی خود را تغییر دهند (معادل با این فرض که
تمام کششها معادل صفر هستند) .با تغییرات شایان توجه
قیمت ،آثار جانشینی میتواند ناچیز باشد و بنابراین امکان
دارد تقریب آثار مرتبة اول بهطور جدی با تورش همراه باشد
( .)Banks & et al,1996معیارهای مرتبة اول رفاه شامل
تغییرات قیمت ضرب در مقادیر مصرف پیش از تغییرات
قیمت هستند .این معیارها اجازة جانشینی کاالها در میان
گروههای غذایی یا تغییرات در مصرف را نمیدهند و اغلب
زیانهای رفاهی را بیشازحد تخمین میزنند .در اصل،
هزینههای دستیابی به سطوح مطلوبیت پیش از تغییر قیمت
با سرعتی کمتر از آنچه معادلة  11نشان داد افزایش مییابد.
بهطورکلی ،هنگامی که قیمتهای نسبی تغییر مییابند و

تصریح الگوی تقاضای انواع گوشت در ایران
یکی از مزیتهای تخمین یک سیستم تقاضا فراهمآوردن
چارچوبی برای ارزیابی آثار رفاهی تغییر قیمت است .در
این بخش ،تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایدئال خطی
) (LA/AIDSبرای تقاضای انواع گوشت با استفاده از دادههای

2. Second order Taylor series expansion

1. First order Taylor series expansion

4

4

( wi  ij*  ln pi  ln p j )11
i 1

2 i 1

4

 wi  ln pi  1
i 1

که در آن   ln piتغییرات نسبی قیمت کاالی iام و * ij
کشش قیمتی جبرانی گوشت  iنسبت به تغییر قیمت گوشت
 jاست .اثر مرتبة اول متناسب با مقدار مصرف بیان شدهاست
و اثر مرتبة دوم به کششهای قیمتی جبرانی بستگی دارد .بر
خالف اثر مرتبة اول ،آثار مرتبة دوم واکنشهای رفتاری
خانوار را به تغییرات قیمت در نظر میگیرد .معادلة  17به
صورت واضح نشان میدهد که آثار رفاهی به اندازة تغییر
قیمت به عالوة اهمیت کاالی خاص در سبد مصرفی خانوار و
کششهای جبرانی بستگی دارد .کششهای جبرانی نیز از
طریق برآورد تابع تقاضای انواع گوشت قابل محاسبه است که
بهطور خالصه بیان میشود.
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سری زمانی اتخاذ شدهاست .این مدل در بسیاری از مطالعات
تجربی مانند Azizi and ،)1996( Bakhshudeh
Abhari and Sadrolashrafi ،)2001( Torkamani
( ،)2007( and Samadi )2005تحلیل رفتار مصرفکننده با
استفاده از دادههای مقطعی و سریهای زمانی بنا به بسیاری از
مزیتها نسبت به مدلهای دیگر کاربرد دارد .این مدل دارای
ویژگیهای قضیههای انتخاب مصرفکننده ،جمعیسازی بسیار
خوب برای مصرفکنندگان بدون موازیبودن با منحنیهای
انگل خطی ،یک فرم تابعی سازگار با دادههای بودجة
مصرفکننده ،تخمین آسان و قابل استفاده برای آزمون همگنی
و متقارنی با اعمال محدودیتهای خطی بر روی پارامترهاست.
تصریح مدل  AIDSبرای یک سیستم  Mکاالیی مانند انواع
گوشت در ایران به این صورت بیان میشود:
4
x
(w it   i    ij ln p jt  i ln  t  )19
pt 

i 1

3
شرط جمعپذیری  1 ، :

i



 ،  i  0شرط همگنی  0 :
4

 ij   ji

ij



و 0

ij



و
1

و شرط تقارن :

مطابق نظر  )1990( Green and Alstonمیتوان برای
مدل  LA/AIDSکشش درآمدی  ηiو کشش قیمتی خودی
غیر جبرانی (مارشال)  εiiو  εijکشش متقاطع را به صورت
زیر محاسبه کرد:
 ln qi

1 wi
i 
 1
 1 i
 ln x
wi  ln x
wi
 ij
wj
ln qi
1 wi
 ij 


 i
ln pi wi ln pi wi
wi

 ij
ln qi
1 wi
 1 
 1   i  
ln pi
wi ln pi
wi

 ij 

کششهای جبرانی را نیز میتوان با رابطة اسالتسکی به
صورت زیر بهدست آورد:

که  witسهم بودجة اختصاص دادهشده به iامین گوشت،

 ij*   ij  w ji

 x tکل مخارج مربوط به گروه کاالیی گوشت در سیستم
تقاضا و  p jtقیمت گوشت jام است βi .و   ijپارامترهایی

دادههای مورد نیاز برای مطالعة حاضر از بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،دایرة بررسی بودجة خانوار در
مناطق شهری ،شرکت پشتیبانی امور دام کشور و پایگاه
اطالعات نشریات مرکز آمار ایران برای سالهای 11-1363
جمعآوری شدهاست.

هستند که میبایست تخمین زدهشوند؛ اگرچه برای

جلوگیری از تخمین غیر خطی میتوان شاخص قیمت pt
را از طریق شاخص قیمت استون 1پیشنهادشده از سوی
 )1980( Deaton and Muellbauerجایگزین کرد که در
آن صورت به مدل  AIDSخطیشده ) (LA/AIDSتبدیل
میشود )1988( Eales and Unnevehr .نشان دادند که
جانشینی شاخص قیمت استون به جای شاخص قیمتی
ترانسلوگ موجب همزمانی 2در معادله میشود؛ زیرا متغیر
وابستة  wiiدر سمت راست معادلة خطی نیز ظاهر
شدهاست؛ بنابراین پیشنهاد میکنند که سهم بودجه با یک
بار وقفه  wit1برای معادله بهکار برده شود .در آن صورت،
معادلة  19را میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد:
4
4


wit   i   ij ln p jt   i  ln x   wit1 ln pit 
j 1
i 1


برای اینکه پارامترهای مدل  AIDSبا تئوری تقاضای
والترز سازگار باشد ،باید محدودیتهای زیر در برآورد مدل
اعمال شوند:

3. Adding-up

2. Simultaneity
5. Symmetry

نتایج و بحث
جدول  ،1متوسط سهم بودجهای مربوط به چهار نوع گوشت
گوساله ،گوسفند ،مرغ و ماهی از کل مخارج صرفشده برای
گروه گوشتها و رشد قیمت این گوشتها را در سالهای
 11 -1311نشان میدهد .خانوارهای شهری بهطور متوسط
 27درصد از مخارج ساالنة غذای خود را صرف انواع گوشت
میکنند .مطابق جدول  1گوشت مرغ با  31/3درصد
بیشترین سهم و گوشت ماهی با  10درصد کمترین سهم را
از بودجة کل گروه غذایی گوشت دارد؛ همچنین قیمت
گوشت گوسفند با  91 /2درصد بیشترین رشد و گوشت مرغ
با  12 /4درصد کمترین رشد قیمت را در این سه سال
داشتهاست.

1. Stone price index
4. Homogeneity
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جدول  .2سهم هزینهای و رشد قیمت انواع گوشت در ایران
اقالم غذایی

رشد قیمت بین سالهای )%( 88-82

سهم هزینهای انواع گوشت از بودجة کل گروه کاالیی گوشت ()%

گوشت گوساله
گوشت
گوسفندمرغ
گوشت

71

19/1

91/2

31/3

12/4

31/2

گوشت ماهی

73

10

متغیرها در فرم تفاضل مرتبة اول ایستا هستند؛ همچنین
آزمون همجمعی یوهانسن برای یافتن بردارهای همجمعی
بین متغیرهای سهم بودجه ،چهار متغیر قیمت و هزینة
واقعی صورت گرفت که نتایج آن در جدول  2آمده است .بر
اساس این جدول میتوان نتیجه گرفت که حداقل سه رابطة
بلندمدت خطی بین متغیرهای مورد نظر وجود دارد.

در ادامه ،برای بررسی ویژگی ایستایی سری زمانی قیمت
انواع گوشت و سهم هزینهای از آزمون دیکی -فولر
تعمیمیافته ( )ADFاستفاده شد که نتایج آن در جدول )(2
گزارش شدهاست .مطابق جدول  2مالحظه میشود تمام
متغیرهای به کار گرفتهشده در مدل  LA/AIDSهمجمع از
درجة یک ،I)1( ،هستند و این بدین معناست که تمام

جدول 2نتایج آزمون ریشة واحد و همجمعی یوهانسن برای متغیرهای مورد مطالعه
آزمون ریشة واحد ADF
نام متغیر

تعداد وقفه

آماره ( ADFتفاضل مرتبه اول)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1/073
-13/4
-12/62
-10/2
-6/17
-6/12
-7/19
-7/36
-12/21

سهم هزینهای گوشت گاو()Wb
سهم هزینهای گوشت مرغ()Wc
سهم هزینهای گوشت ماهی()Wf
سهم هزینهای گوشت گوسفند()Wm
لگاریتم قیمت گوشت گاو()LnPb
لگاریتم قیمت گوشت مرغ()LnPc
لگاریتم قیمت گوشت ماهی()LnPf
لگاریتم قیمت گوشت گوسفند()LnPm
هزینة واقعی

آزمون همجمعی یوهانسن
H1  1

131/1
12/06
31/12
1 /9
0/11

H1  2
H1  3
H1  4
H1  5

H0: r=0
H0: r ≤ 1
H0: r ≤ 2
H0: r ≤ 3
H0: r ≤ 4

مقدار بحرانی در سطح معنیداری  %2 ،%2و  %20به ترتیب  -2/3 ، -9/2و  -2/2است .تعداد وقفههای بهینه از طریق  SBCتعیین شدهاست.
جدول  .9نتایج برآورد ضرایب سیستم تقاضای  LA/AIDSبرای انواع گوشت در ایران

گوشت گوساله ( )  ib

گوشت مرغ ( )  ic

گوشت گوسفند ( )  im

گوشت ماهی ( )  if
مخارج کل ( )  i

گوشت گوساله

*-0/0021
**

-

0/0174

***

0/0117

**

***-0/0172*** -0/021
**

-0/033

-

0/061

0/0174

*

-0/0032

گوشت مرغ

*

گوشت گوسفند

-

-0/021

-

**0/0617

0/0161

0/0014

گوشت ماهی

0/071

* معنیداری در سطح  20درصد ** معنیداری در سطح  2درصد *** معنیداری در سطح  2درصد

نتایج برآورد سیستم تقاضای انواع گوشت
برای برآورد سیستم تقاضای  AIDSبرای انواع گوشت از
روش  SUREاستفاده شد؛ اما بهمنظور استفاده از این روش
آزمون قطریبودن ماتریس واریانس-کوواریانس اجزای

اخالل از آزمون بروچ و پاگان ( )1910بهره گرفتهشد .مقدار
آمارة این آزمون برابر با  30/617است که در سطح احتمال
 1درصد از لحاظ آماری معنیدار است؛ بنابراین میتوان از
روش  SUREبرای برآورد سیستم معادالت تقاضای انواع
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گوشت در ایران بهره گرفت .در نهایت ،سیستم تقاضای انواع
گوشت در قالب مدل  AIDSاز طریق روش  SUREبا
اعمال محدودیتهای تئوریکی سیستم تقاضا برآورد شده
است که نتایج آن در جدول  3آمده است.

جدول  .2کششهای قیمتی جبرانی انواع گوشت در ایران

مرغ   
گوسفند   
گوساله   
ماهی   
*

ci

*

mi

*

کششهای قیمتی و درآمدی
ماتریس کششهای قیمتی غیرجبرانی (معمولی) و جبرانی
برای  1311-1363در میانگین سهم بودجه محاسبه و به
ترتیب در جدولهای  4و  1گزارش شدهاست .همانطور که
در جدول  1مشاهده میشود ،تمام کششهای خودقیمتی
غیرجبرانی (معمولی) منفی و سازگار با تئوری تقاضا هستند و
رابطة معکوس بین قیمت و تقاضا وجود دارد .کشش
خودقیمتی برای گوشت گوسفند و گوساله بزرگتر از یک
است و از لحاظ قیمتی کششپذیر است در حالیکه
کششهای خودقیمتی برای گوشت مرغ و ماهی کوچکتر از
یک هستند .کششهای خودقیمتی جبرانی نیز در جدول 1
گزارش شدهاست .همانطور که انتظار میرود ،کششهای
جبرانی کمتر از کششهای غیرجبرانی هستند .مطابق جدول
 1بین تقاضای گوشت مرغ و ماهی رابطة مکملی وجود دارد.
بیشترین رابطة جانشینی بین گوشت گوساله و گوسفند است.
کشش متقاطع گوساله به گوسفند برابر با  0/19است،
درحالیکه کشش متقاطع تقاضای گوشت گوسفند به گوساله
برابر با  0/22است؛ به عبارت دیگر ،حساسیت مقدار مصرف
گوشت گوساله برای خانوارهای شهری نسبت به قیمت گوشت
گوسفند ( )0/19بیش از دو برابر حساسیت مقدار مصرف
گوشت گوسفند به قیمت گوشت گوساله است؛ پس بر این
اساس تغییرات قیمت گوشت گوسفند میزان تقاضای گوشت
گوساله را بسیار بیشتر از سایر انواع گوشتها تحت تأثیر قرار
خواهدداد .کشش درآمدی (مخارج) نیز برای گوشت مرغ
 ،0/11گوشت گوساله  ،1/1گوشت گوساله  0/76و گوشت
ماهی  1/77است.
جدول  .4کششهای قیمتی غیر جبرانی انواع گوشت در ایران

مرغ  ci 
گوسفند  mi 
گوساله  bi 
ماهی  fi 

مرغ

گوسفند

گوساله

ماهی

-0/117

0/161

-0/0436

-0/116

-0/091

-1/099

0/003

0/103

0/161

0/237

-1/012

-0/114

-0/431

-0/174

0/269

-0/921

bi

*

fi

مرغ

گوسفند

گوساله

ماهی

-0/606

0/131

0/122

-0/041

0/193

- 0 /6

0/221

0/361

0/192

-0/011 -0/196

-0/001

0/194

-0/796

0/161

0/113

نتایج اندازهگیری آثار رفاهی
معیار تغییر جبرانی ( )CVبهازای افزایش قیمت ساالنة واقعی
انواع گوشت در سالهای  11 -1311محاسبه شد .میزان رشد
ساالنة قیمتها برای گوشت گوساله  20درصد ،گوشت
گوسفند  26درصد ،گوشت مرغ  16درصد و گوشت ماهی 20
درصد است .اثر رفاهی مرتبة اول افزایش قیمت انواع گوشت
بهطور میانگین  21درصد در هر سال است .آثار مرتبة اول به
دلیل درنظرنگرفتن امکان جانشینی هنگام تغییرات نسبی
قیمتها ممکن است آثار رفاهی را بیشازحد تخمین بزند؛
بنابراین آثار کل تغییر جبرانی محاسبه شده و برابر  19درصد
بهدست آمده است .بدین معنی که خانوارها برای جبران آثار
افزایش قیمت انواع گوشت طی دورة مورد بررسی بهطور
متوسط نیاز به  19درصد مخارج ساالنة صرفشدة خود برای
گروه کاالیی گوشت دارند؛ همچنین شاخص هزینة زندگی نیز
در سه سال افزایش قیمتها محاسبه شده و برابر با  1/2است؛
به عبارت دیگر ،بهطور متوسط در چند سال اخیر هرساله
هزینة نسبی بودجة گروه کاالیی گوشت برای خانوارها برابر با
 1/2شدهاست.
نتیجهگیری
در این مطالعه ،از سیستم تقاضای تقریباً ایدئال  AIDSبرای
بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت انواع گوشت در سالهای
 11 -1311استفاده شد .نتایج بیانگر آن است که گوشت
گوسفند و ماهی برای خانوارهای شهری ایرانی لوکس
محسوب میشوند و گوشت مرغ و گوساله ضروری هستند.
میزان زیان رفاهی ناشی از افزایش قیمت انواع گوشت در
سالهای  11 -1311بهطور متوسط ساالنه  19درصد است؛
بدین معنی که خانوارها ساالنه بهطور میانگین معادل 19
درصد بودجة گروه کاالیی گوشت خود را از دست میدهند.
اگر دولت تالش کند که سطح رفاه مصرفکنندگان را
افزایش دهد یا حداقل در سطح قبلی حفظ کند ،برای این
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کند؛ از این رو توصیه میشود که میزان رفاه ازدسترفتة
خانوارها به سبب این سیاست محاسبه تا با بهدستآوردن
مقدار واقعی زیان رفاهی مصرفکنندگان مبلغ مناسبی در
برنامهریزیهای دولت بهمنظور حمایت از خانوارها برآورد
شود؛ همچنین در شرایط تورمی فعلی کشور طبیعی به نظر
میرسد که افراد با دهکهای درآمدی پایین نسبت به افراد
دهکهای درآمدی باال به سبب افزایش قیمت مواد غذایی
رفاه بیشتری از دست میدهند و بنابراین توصیه میشود
دولت در طرح هدفمندی یارانهها پرداخت یارانهها را
.متناسب با دهکهای درآمدی خانوارهای ایرانی انجام دهد

منظور حداقل میبایست بهطور ساالنه سطح درآمد خانوار
 درصد افزایش یابد؛ بنابراین توصیه میشود دولت این19
افزایش درآمد مصرفکنندگان را در برنامههای حمایتی از
مصرفکنندگان و افزایش رفاه خانوار و همچنین طرح
 دولت برنامة، در حال حاضر.هدفمندی یارانهها در نظر گیرد
 این هدفمندی خود.هدفمندی یارانهها را دنبال میکند
موجب افزایش قیمتها خواهدشد و به دنبال آن این افزایش
قیمتها مطابق نتایج مطالعه باعث ازدسترفتن رفاه
 دولت سعی دارد این، از طرفی.مصرفکنندگان خواهدشد
زیان رفاهی خانوارها را از طریق پرداخت مستقیم جبران
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