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ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش1399/2/5 :

ﭼﻜﻴﺪه

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ،ﺑﻪ
ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻳﺪهآل ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ درآﻣﺪي ﻣﻮﺟﻮدي و راﺑﻄﻪ ﺟﺪﻳﺪ
اﺳﻼﺗﺴﻜﻲ ،ﻛﺸﺶﻫﺎي ﺧﻮدﻗﻴﻤﺘﻲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻛﺸﺶ ﺧﻮدﻗﻴﻤﺘﻲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ،ﺑﺎ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ درآﻣﺪي ﻣﻮﺟﻮدي ،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي
ﺷﻬﺮي ،ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺶﻫﺎي ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﺑﻪﻧﻮﻋﻲ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﺛﺮ درآﻣﺪي
 -1ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل ،دﻛﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎري ،ﺳﺎري ،اﻳﺮان.
)(ghasem.layani.su@gmail.com
 -2اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ،ﺷﻴﺮاز ،اﻳﺮان.
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موجودی است؛ اما برای خانوارهای روستایی ،کشش جبرانی بیانگر وجود اثر درآمدی
موجودی بیشتر نسبت به خانوارهای شهری است .کششهای خودقیمتی جبرانی محاسبهشده با
رابطه جدید اسالتسکی برای گوشت طیور نشان داد که در خانوارهای شهری و روستایی مورد
بررسی ،بهترتیب 51 ،درصد و  31درصد خانوارها در گروه تقاضاکنندة خالص و نیز  42درصد
و  12درصد خانوارها در گروه عرضهکنندة خالص این نوع گوشت قرار میگیرند .بر اساس
نتایج پژوهش ،تمامی خانوارهای شهری تقاضاکنندة خالص گوشت آبزیان بودند و تعداد
خانوارهای روستایی تقاضاکنندة خالص این نوع گوشت بیش از عرضهکنندگان خالص آن
بود؛ همچنین 14 ،درصد خانوارهای شهری و  31درصد از خانوارهای روستایی در گروه
تقاضاکننده خالص گوشت قرمز بودند .از سوی دیگر ،در بین خانوارهای شهری ،در گروههای
با درآمد باالتر ،به تعداد خانوارهای تقاضاکنندة خالص گوشت قرمز و آبزیان و عرضهکنندة
خالص گوشت طیور افزوده میشود .در نهایت ،بهمنظور دستیابی به نتایج دقیقتر در تحلیلهای
سیاستی ،پیشنهاد میشود که برای سایر گروههای مواد غذایی نیز وضعیت فروش خالص
مصرفکنندگان تعیین شود.
کلیدواژهها :تقاضاکنندة خالص ،عرضهکنندة خالص ،رابطة اسالتسکی ،اثر درآمدی موجودی.
طبقهبندی Q18 ،O24 ،I31 ،I32 ،D60 ،D12 : JEL

مقدمه

مطالعة رفتار مصرفکننده و تحلیل چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کاالها و
خدمات گوناگون از مباحث مهم علم اقتصاد بهشمار میرود و بخش عمدة تحقیقات اقتصادی را به
خود اختصاص داده است .برآورد توابع تقاضا و شناخت جایگاه عواملی چون درآمد و قیمتهای
نسبی ،در چارچوب کششهای قیمتی و درآمدی کاالهای مختلف ،در شناخت ترجیحات مصرفی
و پیشبینی نیازهای آینده مصرفکنندگان بهمنظور سیاستگذاری و برنامهریزی بسیار اهمیت دارد.
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تعيين عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان خالص انواع گوشت در......

تحلیل ساختار مصرف ،پیشبینی میزان مصرف و تغییرات آن و ارزیابی سیاستهای مصرفی از
جمله اهداف اصلی این نوع تحقیقات ،است .جای تردید نیست که تحقیقات دربارة رفتار و الگوی
مصرف در برنامهریزی در عرصههای گوناگون زندگی از جمله مسائل اقتصادی و معیشتی مردم
بهویژه اهمیت دارد (.)Khorrami Moghaddam et al., 2013
با توجه به اهمیت تأمین غذایی در فرآیند توسعه اقتصادی ،بحث امنیتت غتذایی همتواره
در کشورهای درحال توسعه مطرح بوده و قیمت مواد غذایی نیز به عنتوان یت

متغیتر کلیتدی و

اثرگذار بر عرضه و تقاضا برای مواد غذایی و محصوالت کشاورزی مورد توجه سیاست گذاران
بوده است ( .)Layani and Bakhshoodeh, 2016در این زمینه ،مطالعته الگتوی مصترف متواد
غذایی میتواند در شتناخت و ارزیتابی وضتعیت تغذیته در جامعته مستاعدت کنتد و چگتونگی
مصتترف منتتابع حیتتاتی ،توزیتتع متتواد غتتذایی و نیتتز دسترستتی بتته متتواد غتتذایی را نشتتان دهتتد
( .)Pakdaman, 2010چگونگی واکنش مصرفکنندگان و الگوی مصرفی آنها در تعیین میزان
اثربخشی سیاست های مختلف اقتصادی ازجمله سیاستهای مربتو بته تنظتیم بتازار ،کنتترل یتا
افزایش عرضه محصوالت ،مدیریت یارانه ،مالیات و تغییترات قیمتتی بتر امنیتت غتذا و ستالمت
آحتتاد جامعتته و رفتتاه مصتترفکننتتدگان بستتیار اهمیتتت دارد .از ستتوی دیگتتر ،تولیدکننتتدگان
محصوالت کشاورزی ،تبدیل کنندگان مواد غذایی و سایر عوامل بازار به منظتور برنامته ریتزی و
طراحی تولید و فروششان نیتاز بته پتیش بینتی تقاضتای کاالهتای کشتاورزی دارنتد و از ایتنرو،
کششهای تقاضا حائز اهمیت است (.)Barikani et al., 2007
گرچه برخی خانوارهای تولیدکننده مواد غذایی اساسی از افزایش قیمت مواد ختوراکی
سود میبرند ،اما همزمان برخی دیگر که مصرفکنندة خالص آن کاال بهشمار میرونتد ،از آن
متضرر میشوند ( .)Wood et al., 2012بهطور کلی ،در نظریههای کالسی

اقتصاد خرد ،بازار

کتتاال متشتتکل از دو گتتروه عرضتتهکننتتدگان و تقاضتتاکنندگان استتت ،بتتهگونتتهای کتته گتتروه
عرضهکنندگان بهطور ضمنی مصرفکننده کاال در نظر گرفته نمیشوند .بر ایتن استاس ،گتروه
عرضهکنندگان تولیدکنندگانی هستند که محصول خود را بهمنظور مصرف گروه دیگتر بته نتام
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تقاضاکنندگان تولید میکنند؛ همچنین ،گروه دوم بهطورمعمول مجزا از عرضتهکننتدگان کتاال
در نظر گرفته میشوند ،حال آنکه اساساً هر تولیدکننتدهای ختود مصترفکننتده نیتز هستت .بته
دیگر سخن ،هر مصرفکنندهای ممکتن استت تولیدکننتدة کتاالی مصترفی ختود نیتز باشتد .از
اینرو ،در نظریههای جدید اقتصاد خرد ،مبحثی بتا عنتوان «فتروش ختالص »3و بته تعبیتر دیگتر،
«فروشندة خالص »2و «خریدار خالص »1مطرح شده و در واقتع ،فتر

شتده استت کته در یت

دنیای دو کاالیی ،مصرفکننده ،قبل از ورود به بازار ،مقداری از این دو کاال را در اختیتار دارد
و با توجه به قیمتهای بازار تصمیم میگیرد که میخواهد چه مقدار از این کاالهتا را بخترد یتا
بفروشد .در ایتن صتورت ،اگتر تقاضتای ختالص (تفتاوت بتین مقتداری کته واقعتاً بته مصترف
مصرفکننده منتهی میشود و موجودی اولیه )4برای کاالیی منفی باشد ،بدین معنتی استت کته
مصرفکننده میخواهد از کاالی مورد نظر کمتر از مقداری که دارد ،مصرف کند و به عبارت
دیگر ،میخواهد کاالیی را به بازار عرضه کند و بنابراین ،ی

فروشنده خالص است .همچنین،

اگر تقاضای خالص برای کاالیی مثبت باشد ،بدین معنی استت کته مصترفکننتده متیخواهتد
مقدار بیشتری از آن کاال را مصرف کند و به عبارت دیگر ،ی

خریدار ختالص کتاالی متورد

نظر است .آگاهی از تعداد یا نسبت افرادی که خریدار (یا فروشنده) خالص یت

کتاال هستتند،

در تعیین اثرات رفاهی تغییر قیمت کاال حائز اهمیت فراوان است .برای نمونه ،اگر مصرفکننده
فروشندة خالص کاالیی بوده و قیمت کاالی مورد نظر کتاهش یابتد و مصترفکننتده همچنتان
ی

عرضهکننده باقی بماند ،آنگاه باید رفاه مصرفکننده کاهش یافته باشتد ،چراکته مجموعته

سبدهای انتخابی وی در این حالت از نظر رجحان آشکارشده ،از سبد مصرفی اولیه بتدتر استت
(.)Varian, 1996

1. net sales
)2. net seller (Supplier
)3. net buyer (Demander
4. endowment
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﻣـﻮاد
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﻀﺮر ﺷـﺪن ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺼـﺮفﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﻮد ،زﻳـﺮا ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻫﻤـﺔ ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﺷـﻬﺮي
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮي ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪة ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم روﺳـﺘﺎﻳﻴﺎن ﻧﻴـﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪة ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪﺷـﻤﺎر ﻧﻤـﻲروﻧـﺪ .وارﻳـﺎن ) ،(Varian, 2010ﺑـﺎ ﺑﻴـﺎن ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻮﺟﻮدي ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪه و ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨـﺪة ﺧـﺎﻟﺺ« ،ﺑـﻪ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي راﺑﻄـﺔ اﺳﻼﺗﺴـﻜﻲ
ﭘﺮداﺧﺖ .در واﻗﻊ ،در راﺑﻄﺔ اﺳﻼﺗﺴﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺗﻘﺎﺿـﺎ در اﺛـﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ دو ﺟﺰء اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ و درآﻣﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪاي ﻛـﻪ اﺛـﺮ درآﻣـﺪي
ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ وارﻳﺎن ) (Varian, 2010ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ درآﻣﺪي ﻧﺎﺷﻲ
از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ دو اﺛﺮ درآﻣﺪي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و اﺛﺮ درآﻣﺪي ﻣﻮﺟﻮدي 1ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ،
وﻗﺘﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪارِ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤـﺖ ،از
آن ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﺪ و ﻣﻘﺪاري ﭘﻮل اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي وي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ درآﻣﺪي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﻲ اﺛﺮ دوم ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻛـﺎﻻﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﺑـﺪ ،ارزش ﻣﻮﺟـﻮدي
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و از اﻳﻦرو ،درآﻣﺪ ﭘﻮﻟﻲ وي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺑﻪﻃـﻮر ﻣﺸـﺨﺺﺗـﺮ،
وﻗﺘﻲ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪة ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕـﺎه ﻛـﺎﻫﺶ در ﻗﻴﻤـﺖ آن ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎٌ ﺑﺎﻋـﺚ
ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﭘﻮﻟﻲ وي ﻣﻲﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﭘـﻮﻟﻲ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً
ﺑــﻪدﺳــﺖ ﻣــﻲآورد ،ﺑﻔﺮوﺷــﺪ .ﺑﺨﺸــﻮده ) ،(Bakhshoodeh, 2017ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﺔ وارﻳــﺎن
) ،(Varian, 2010ﺑﺎ ﺑﺴﻂ راﺑﻄﺔ اﺳﻼﺗﺴﻜﻲ و ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن اﺛﺮ درآﻣﺪي ﻣﻮﺟﻮدي ،ﺑﻪ ﻳﻚ راﺑﻄـﺔ
اﺳﻼﺗﺴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ از رﻫﮕـﺬر آن ،ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺔ ﺻـﺤﻴﺢ ﻛﺸـﺶ ﻗﻴﻤﺘـﻲ
ﺟﺒﺮاﻧﻲ )ﻫﻴﻜﺲ( ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه ﺗﻘﺎﺿـﺎﻛﻨﻨﺪة ﺧـﺎﻟﺺ و ﻋﺮﺿـﻪﻛﻨﻨـﺪة
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛﺮد .در ﻫﻴﭻﻛﺪام از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه
ﺗﻘﺎﺿﺎﻛﻨﻨﺪة ﺧﺎﻟﺺ و ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪة ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد .ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺧـﺎﻧﻮار ﻓﺮوﺷـﻨﺪه
1. endowment income effect

٥
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یا خریدار خالص ی

کاالست ،میتواند در تحلیل سیاستی اثرات افزایش قیمتت متواد غتذایی

حائز اهمیت باشد .با این همته ،در مطالعتات متعتدد داختل و ختار کشتور ،متیتتوان محاستبه
کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای مواد غذایی و تحلیتل رفتاهی ناشتی از تغییترات قیمتت را
مشاهده کرد .برای نمونته ،لیتانی و بخشتوده ( )Layani and Bakhshoodeh, 2016بته بررستی
اثرات افزایش قیمت مواد غذایی بر سط فقر و میزان آسیبپذیری خانوارهتای روستتایی در ایتران
پرداختند و بدین منظور ،نخست ،با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل 3درجه دوم ،کششهای
قیمتی جبرانی را محاسبه و اثر افزایش توأم قیمت جهانی متواد غتذایی بتر رفتاه خانوارهتا را بررستی
کردند؛ نتایج مطالعه نشان داد که پس از افزایش قیمت ،خانوارها از نظر رفاهی در وضتعیت بتدتری
قرار گرفتند ،بهگونهای که شاخص رفاهی تغییرات جبرانی محاسبهشده برای گروههای مواد غتذایی
مورد مطالعه  511/81هزار ریال بهدست آمد ،که این میزان حدود  6/21درصد متوسط درآمد ماهانه
خانوارهای روستایی را به خود اختصاص میدهد و از آن با عنوان «شاخص آسیبپذیری» یاد شتده
است .همچنین ،عزام و رطتب ( ،)Azzam and Rettab, 2012بتا بهترهگیتری از سیستتم تقاضتای
تقریباً ایدهآل و شاخص رفاهی تغییرات جبرانی ،به بررستی تغییترات رفتاه و میتزان آستیبپتذیری
خانوارهای امارات متحده عربی در پی افزایش قیمت مواد غذایی وارداتی پرداختند .بر پایتة نتتایج
این مطالعه ،مقدار تغییرات جبرانی که بیانگر میزان رفاه ازدسترفته مصتترفکننتتدگان استتت6/6 ،
میلیون دالر بوده که معادل  4/5درصد کل ارزش واردات هفت گروه مواد غذایی ایتن کشتور در
دسامبر  2131است .نکتة مهم در ارزیابی این مطالعات نحوة لحاظ کردن سهم مخارجی در روابط
مربتتو بتته محاستتبة کشتتشهتتای قیمتتتی و درآمتتدی استتت .در روش اول ،در برختتی از مطالعتتات
( Goodarzi et al., 2007; Karimi et al., 2009; Cranfield and Haq, 2010; Kumar et
al., 2011; Azzam and Rettab, 2012; Hedjirkian et al., 2012; Khosravinejad et al.,
 ،)2013; Layani and Bakhshoodeh, 2016میتانگین ستهم مختارجی خانوارهتا در محاستبه

کشش قیمتی و مخارجی در نظر گرفته شده است ،بهگونهای کته کشتش محاستبهشتده تنهتا یت
)1. Almost Ideal Demand System (AIDS
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نقطه از منحنی تقاضا را نشان خواهد داد .بر اساس نظریة تقاضا ،روی منحنی تقاضا در قیمتتهتای
مختلف کششهای متفاوت وجود دارد ( .)Varian, 2010از ایتنرو ،در روشتی دیگتر ،متیتتوان
کششهای قیمتی و درآمدی را برای هر خانوار مورد بررسی (معیاری از رفتار ی

مصرفکننتده

در قیمتهای مختلف) محاسبه و در نهایت ،میانگینی از کششهای مربتو را ارائته کترد .در ایتن
روش ،ضمن محاسبة میانگین کششهای قیمتی و درآمدی ،نتایج مفیدتری از جملته ویژگتیهتای
قیمتی ،درآمدی و جمعیتی خانوارها بهدست میآید.
بنابراین ،در مطالعة حاضر ،با توجه به اهمیت تعیین وضعیت فروش خالص خانوارها و
نیز جایگاه گوشت در سبد غذایی و حفظ امنیت غذایی کشور ،به بررسی ساختار تقاضای انواع
گوشت برای خانوارهای شهری و روستایی و تفکی

تقاضاکنندگان و عرضهکنندگان خالص

با رویکرد جدید اثر درآمدی موجودی و محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی به روشهای
مختلف پرداخته شده است.
روش تحقیق

در راستای اهداف مطالعه ،ابتدا نحوه برآورد کششهای قیمتی و درآمدی از روی
سیستم تقاضای تقریباٌ ایدهآل ( )AIDSو سپس ،بهمنظور تعیین خانوارهای تقاضاکنندة خالص و
عرضهکنندة خالص انواع گوشت در ایران ،رابطة اسالتسکی بازنگریشده با در نظر گرفتن اثر
درآمدی موجودی تشری شده است.
برآورد کششهای قیمتی و درآمدی

برآورد کششهای قیمتی و درآمدی انواع گوشت در ایران با بهرهگیری از سیستم
تقاضای تقریباٌ ایدهآل ( )AIDSانجام شد؛ این مدل نخستین بار توسط دیتون و موئلبائر
( )Deaton and Muellbauer, 1980بهکار گرفته شده ،که در رابطة ( )3آمده است:
()3
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که در آن، ،
غذایی ،i

و

پارامترهای این تابع بوده و

سهم مخار اختصاصیافته به مادة

قیمت کاالی  M ،jمخار کل اختصاصیافته بدین گروه مواد غذایی و

شاخص

قیمت السپیرز 3است که مطابق رابطة ( )2تعریف میشود:
()2
که در آن،

قیمت کاالی  iو

سهم بودجهای خانوار از کاالی مورد نظر است .اما مشکل

پیش روی این مدلها صفر بودن سهم بودجهای است که با توجه به تقسیمبندی مواد غذایی به
تعداد زیادی گروه و استفاده از دادههای مقطع عرضی در سط خانوار معموالً پدیده صفر بودن
مصرف ی

کاال مشاهده میشود .به دیگر سخن ،برخی از خانوارها سهم مخارجی صفر و برخی

دیگر سهم مخارجی غیرصفر را گزارش میکنند ()Layani and Bakhshoodeh, 2016؛ و
بهنوعی ،دادههای مورد نظر «سانسورشده» است .دادههای سانسورشده 2دادههایی است که
بخش زیادی از متغیرهای آن در حداکثر و یا حداقل باشند و از اینرو ،تخمینزنهای معمول
برای آنها مناسب نیستند و میانگین و واریانس اریبدار حاصل میکنند و همچنین ،سازگار
نیستند و با افزایش حجم نمونه هم این مشکل برطرف نخواهد شد .بدین منظور ،برای دادههای
سانسورشده ،میتوان از تخمین حداکثر راستنمایی استفاده کرد .برای نمونه ،در مطالعه توبین
( ،)Tobin, 1958مخار خانوارها برای خودرو و لوازمخانگی طی دوازده ماه گذشته در سال
جاری بررسی شد؛ بسیاری از خانوارها مخار صرفشدة صفر را گزارش کردند ،در حالی که
در میان خانوارهای دارای مخار صرفشدة غیرصفر ،اختالف گسترده در میزان مخار وجود
داشت و از اینرو ،از تخمین حداکثر راستنمایی استفاده شد .نمونهای دیگر از کاربرد این
تخمین در مطالعه گرین ( )Greene, 2000دیده میشود .در مطالعه حاضر نیز که به بررسی
مخار صرفشدة خانوارهای روستایی در سال  3133پرداخته شده است ،بخشی از خانوارها
مخار صفر و برخی دیگر مخار غیرصفر را گزارش کردهاند .در واقع ،متغیرهای توضیحی
1. Laspeyers
2. censored data
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بهکار رفته در مدل مورد نظر پژوهش حاضر مثبت و غیرصفر بوده ،اما این مثبت بودن آنها منجر
به غیرصفر شدن مخار برخی از خانوارهای روستایی نشده است .از اینرو ،سهم مخارجی
خانوارهای روستایی در مطالعة حاضر نیز نوعی «متغیر سانسورشده» است .در اقتصادسنجی ،از
متغیرهای وابسته سانسورشده بهعنوان متغیرهای وابسته محدودشده 3یاد شده و برای آنها
رگرسیون سانسورشده و یا مدل توبیت بهکار گرفته میشود (.)Greene and Quester, 1982
معموالً زمانی که از تخمینهای انفرادی استفاده میشود ،راه برخورد با این پدیده استفاده از
روش مدلهای توبیت حداکثر راستنمایی 2است .اما در صورت مواجه شدن با تخمین
سیستمی از معادالت ،پدیده سانسور نیز اتفاق میافتد که استفاده از روش یادشده از نظر
محاسباتی بسیار مشکل خواهد بود ( .)Pakdaman, 2010در ادامه ،شونکویلر و ین
( ،)Shonkwiler and Yen, 1999پس از تشخیص خطای عدم سازگاری در روش هین و وسل
( ،)Heien and Wesseils, 1990با الهام از روش قبل ،به معرفی روشی پرداختند که مشکل
ناسازگار بودن روش قبل را نداشت .طبق این روش ،فرآیند سانسور کاالی  iاز طریق ی
فرآیند تصادفی شبیه رابطه زیر نشان داده میشود:
Zih i  ih

()1

(در صورت sih  sih ( p h , m h ; )   ih : Z ih i   ih  o

؛ و در غیر این صورت :صفر)

h

در رابطه ( si ،)1ستهم مختار مشتاهدهشتده بترای کتاالی  iام بترای ختانوار  hام ،

برداری شتامل همته پارامترهتای متدل تقاضتا Z ih ،بترداری از متغیرهتای بترونزا i ،

پارامترهای محاسباتی برای این متغیرها و  ihو  ih

بترداری از

نیز بتردار خطتای تصتادفی استت کته توزیتع

1. limited dependent variables
2. maximum likelihood tobit models
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نرمال دارند .اگر روابط با در نظر گرفتن فرم غیرشرطی میانگین s ih

بازنویسی شتود ،رابطتة زیتر

بهدست میآید (:)Khorrami Moghaddam et al., 2013

sih   (Z ih i )sih ( p h , m h ; )   i (Z ih i )   ih

()4

که در آن  (0) ،و ) ،  (0بهترتیب ،مقادیر تابع احتمال تجمعی 3و مقادیر چگالی نرمال

استاندارد 2است.
رابطه ( )4در دو مرحله تخمین زده میشود .ابتدا ی

تخمین پروبیت از   iیعنیˆi ،

 sih  0و  sih  0بهدست میآید ،بدین صورت که متغیر وابسته برای sih  0
برای sih  0

مقدار ی

میگیترد .پتس از آن  ( zih i ) ،و )  ( zih i

بترای

مقدار صتفر و

بترای همته iهتا محاستبه

میشود و سپس  ،و   iبا استفاده از روش معادالت رگرسیون بتهظتاهر نتامرتبط 1بترآورد متی-

شوند .با در نظر گرفتن رابطه باال و نتایج حاصل از تخمین مرحله اول (یعنتی ،متدل پروبیتت) ،فترم
تخمینی در مرحله دوم به شکل زیر در نظر گرفته شد (:)Bakhshoodeh, 2010
()5
k

 m  s
h
s i   ( z  ) i    ij log p j   i log 
    is z s   ( z i  i )   i

j 1
 f ( p)   s 1

که در آن  (0) ،و ) ،  (0بهترتیب ،مقادیر تابع احتمال تجمعی و مقادیر چگالی نرمال
h
i i

استاندارد و همچنین z ،برداری از متغیرهای آماری مربو به ویژگیهای خانوار است .در مدل
سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل ( ،)AIDSاعمال محدودیتهای جمعپذیری ،تقارن و یکنواختی
الزامی است؛ این محدودیتها بهترتیب در رابطة ( )6آمده است:

1. cumulative distribution function
2. probability distribution function
)3. Seemingly Unrelated Regression Equations (SURE
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()6
همچنین ،برای برآورد ضرایب کشش ،از روابط ( )8و ( )1استفاده شده است:
()8
()1
که در این روابط،

و

 ،بهترتیب ،کششهای خودقیمتی غیرجبرانی و درآمدی و

سهم مخارجی کاالی iام است .بر اساس رابطه اسالتسکی که بهصورت

میانگین
است،

کشش قیمتی جبرانی قابل محاسبه است.
بر اساس اهداف مطالعه ،در رویکرد دیگر در محاسبه کششها ،در روابط ( )8و (،)1
سهم مخارجی کاالهای مورد بررسی برای هر خانوار لحاظ شده و کششهای خودقیمتی و
درآمدی کاالی  iام برای خانوار  kام با کم

روابط ( )3و ( )31محاسبه شده است:

()3
()31
که در این روابط k ،نمایانگر خانوار مورد بررسی است؛ به دیگر سخن ،به تعداد مشاهدات مورد
بررسی کششهای قیمتی و درآمدی محاسبه و در نهایت ،میانگین کششها گزارش شده است.
رابطه اسالتسکی بازنگریشده با در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی

در شکل اولیة معادلة اسالتسکی ،مقدار درآمد پولی فرد ثابت در نظر گرفته شده است.
به باور واریان ( ،)Varian, 2010تغییر قیمت موجب تغییر در ارزش موجودی و در نهایت،
تغییر در درآمد پولی مصرفکننده میشود .از اینرو ،وقتی قیمت تغییر میکند ،معادلة
اسالتسکی بهصورت رابطة ( )33خواهد بود:
()33

اثر درآمدی معمولی  +تغییر در تقاضا ناشی از اثر درآمدی موجودی  +اثر جانشینی = کل تغییر در تقاضا

اثر کل تغییر در تقاضا ناشی از تغییر در قیمت را میتوان بهصورت رابطة ( )32بازنویسی کرد:
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x1 x1s
x1m

 x1
 endowment income effect
p1 p1
m

()32

m
s
که در آن x1 ، x1 ،و  ، x1بهترتیب ،کل تغییر در تقاضا ،تغییر در تقاضا ناشی از اثر

جانشینی و تغییر در تقاضا ناشی از اثر درآمدی معمولی است .اثر درآمدی موجودی شامل دو
جزء است :تغییر در درآمد وقتی قیمت تغییر مییابد و تغییر در تقاضا وقتی درآمد تغییر میکند؛
به دیگر سخن ،در ی
که

و

دنیای دو کاالیی ،درآمد ( )mبهصورت

مقدار موجودی کاالی ی

ناشی از تغییر در قیمت کاالی ی

است

و دو است .در این صورت ،میتوان اثر تغییر درآمد
را بهصورت

در نظر گرفت .اثر درآمدی

موجودی را میتوان از طریق رابطة ( )31بهدست آورد:
()31
با در نظر گرفتن رابطة ( ،)31شکل نهایی معادلة اسالتسکی بهصورت رابطة ( )34خواهد
بود:
x1 x1s
x m

 ( w1  x1 ) 1
p1 p1
m

()34

همچنین ،بخشوده ( )Bakhshoodeh, 2017رابطة ( )34را بهصورت رابطة ( )35بازنویسی

کرد که در آن  1 ،و  ،  1بهترتیب ،کشش غیرجبرانی (مارشالی) و کشش جبرانی (هیکس) و
 1کشش درآمدی کاالی ی

است.

()35
همچنین ،در رابطة (،)35
بوده،

سهم مخارجی کاالی ی

کشش درآمد نسبت به قیمت کاالی ی
و
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در مطالعة حاضر ،با استفاده از اطالعات هزینه -درآمد ارائهشده توسط مرکز آمار ایران
(در سال  ،3)3133به بررسی تقاضای انواع گوشت برای خانوارهای شهری و روستایی ایران
پرداخته شد .پس از برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل ( ،)AIDSبا استفاده از نرمافزار
 ،EVIEWS9از طریق رابطة جدید اسالتسکی کششهای قیمتی و درآمدی در نرمافزار
 EXCELLمحاسبه و در نهایت ،نتایج گزارش و تحلیل شده است .بهمنظور برآورد این سیستم،
روش معادالت رگرسیون بهظاهر نامرتبط ( )SUREبهکار گرفته شد؛ البته معادله سهم گوشت
ماهی از سیستم خار و ضرایب آن ،بر اساس ضرایب سایر معادالت و با استفاده از قیود حاکم
بر سیستم معادالت ،محاسبه شد.
نتایج و بحث

پس از برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل انواع گوشت برای خانوارهای شهری و
روستایی ،کشش قیمتی و درآمدی با استفاده از روابط ( )8و ( )1و همچنین ،روابط ( )3و ()31
محاسبه و نتایج آن در جداول  3و  2گزارش شده است .تمامی کششهای خودقیمتی جبرانی و
غیرجبرانی انواع گوشت برای خانوارهای شهری و روستایی منفی بوده و این موضوع با رفتار
حداکثرکنندة مطلوبیت مصرفکنندگان عقالیی سازگار است .به دیگر سخن ،با افزایش قیمت
انواع گوشت ،با فر

ثابت بودن سایر شرایط ،مقدار تقاضا برای آنها کاهش مییابد .نتایج

مربو به میانگین کششهای قیمتی غیرجبرانی (استفاده از میانگین سهم مخارجی خانوارها در
محاسبه کشش) برای خانوارهای شهری نشان میدهد که از بین کششهای خودقیمتی ،بیشترین

 -3از آنجا که مطالعة حاضر بخش تجربی مطالعة بخشوده ( )Bakhshoodeh, 2016است ،با توجه به سال انجام پژوهش ،از
آخرین دادههای هزینه -درآمد خانوارهای شهری و روستایی استفاده شد .البته با توجه به روش پژوهش حاضر ،انجام چنتین
مطالعهای برای تمامی گروههای مواد غذایی بر اساس دادههای موجود برای سالهای اخیر امکانپذیر خواهد بود.
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کشش مربو به گوشت آبزیان ( -3/13درصد) 3و کمترین کشش مربو به گوشت قرمز
( -1/81درصد) است .همچنین ،کشش خودقیمتی غیرجبرانی برای گوشت طیور معادل -1/83
درصد بهدست آمده است.
جدول  -1مقایسة کششهای خودقیمتی و درآمدی محاسبهشده به دو روش مختلف
(در میانگین و میانگین کششها)
کشش
کشش
مارشالی
(غیرجبرانی)

خانوار

گوشت

گوشت

گوشت

خانوار

گوشت

گوشت

گوشت

شهری

طیور

قرمز

آبزیان

روستایی

طیور

قرمز

آبزیان

در میانگین

-1/83

-1/81

-3/13

در میانگین

-1/11

-1/32

-1/62

میانگین

میانگین

-1/61

-1/81

-3/63

اختالف

1/32

1/11

1/32

اختالف

در میانگین

1/18

3/18

3/22

در میانگین

1/11

3/16

3/38

1/14

1/13

1/15

36481

34166

1432

کششها

کشش

میانگین

درآمدی

کششها
اختالف

تعداد خانوار قابل قبول

کششها

میانگین
کششها
اختالف
تعداد خانوار
قابلقبول

-1/85

-1/32

-1/61

1/15

1

1/16

1/14

3/21

1/11

1/88

3/26

1/18

1/18

1/12

1/13

38162

32653

8116

مأخذ :یافتههای پژوهش

 -3در خصوص کشش خودقیمتی گروه گوشت آبزیان که مقدار مطلق آن تا حدی دور از انتظار مینماید ،بایتد گفتت کته
در این گروه ،ظاهراً نوسان تقاضا در سط باالتری نسبت به سایر گروه ها قرار دارد ،بهگونه ای که بررسی ستهم مختار
این گروه نشان داد که در دورههای مختلف ،سهم مخار آن نسبت به سایر گروهها در سط بسیار باالتری قترار داشتته
است .وجود چنین نوسانی ،علیرغم ضریب مطلق باالی کشش بهدستآمده ،میتواند لزوم احتیا بیشتتر در متورد ایتن
ضریب را گوشزد کند ،زیرا نوسان گسترده خود به معنی اهمیت آماری پایین خواهد بود .از اینرو ،ضمن مت ثر دانستتن
نوسان باالی سهم مخار گروه گوشت آبزیان در زمینة اینگونته ضتریب کشتش ،برختورد تتوأم بتا احتیتا بتا کشتش
بهدستآمده برای این گروه توصیه میشود  tبدین معنی که واکنش مصرفکنندگان در مقابل این کاال نستبت بته ستایر
کاالها در طول زمان نیز دچار نوسان بوده است.
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همانگونه که پیشتر گفته شد ،در مطالعة حاضر ،بهعنوان رویکرد دوم در محاسبه
کشش قیمتی تقاضا ،بر اساس ضرایب برآوردی ،ابتدا کششهای خودقیمتی برای هر خانوار
محاسبه و در نهایت ،میانگینی از کششهای مورد نظر بهعنوان کشش خودقیمتی آن کاال در
جامعه مورد مطالعه معرفی شد .نتایج نشان میدهد که در این شرایط ،کشش خودقیمتی گوشت
طیور ،گوشت قرمز و گوشت آبزیان ،بهترتیب ،معادل  -1/81 ،-1/61و  -3/63درصد بوده که
از نظر مقدار مطلق نسبت به روش قبل ،بهترتیب ،دارای اختالفی در حدود  1/11 ،1/32و 1/32
درصد است .بنابراین ،با توجه به وجود اختالف بین کششهای محاسبهشده ،بهنظر میرسد که
در تحلیلهای سیاستی ،توجه به روش محاسبه کششهای قیمتی میتواند حائز اهمیت باشد.
کششهای درآمدی انواع گوشت برای خانوارهای شهری مثبت و برای گوشت قرمز و
گوشت آبزیان بزرگتر از ی

بهدست آمده است .از اینرو ،انتظار میرود که با افزایش

درآمد خانوارهای شهری ،تقاضا برای گوشت قرمز و گوشت آبزیان بیش از گوشت طیور
افزایش یابد .نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که کشش درآمدی در میانگین برای
گوشت طیور برای خانوارهای شهری معادل  1/18درصد است؛ این میزان نسبت به زمانی که
میانگین کششهای درآمدی خانوارهای شهری برای این نوع گوشت محاسبه شود ،معادل
 1/14درصد بیشتر خواهد بود .برای گوشت قرمز و گوشت آبزیان نیز اختالف دو روش
محاسبة کشش درآمدی ،بهترتیب ،معادل  1/13و  1/15درصد است .بر اساس نتایج
بهدستآمده ،میتوان گفت که در مقایسه با کششهای قیمتی ،میزان واکنش مصرفکنندگان
انواع گوشت نسبت به تغییرات درآمد ،حساسیت کمتری به روش محاسبه کششها دارد.
میانگین کشش خودقیمتی غیرجبرانی محاسبهشده برای گوشت طیور ،گوشت قرمز و
گوشت آبزیان در خانوارهای روستایی ،بهترتیب ،معادل  -1/32 ،-1/85و  -1/61درصد
بهدست آمده است .در صورت استفاده از میانگین سهم مخارجی در محاسبات مربو ،
کششهای خودقیمتی غیرجبرانی برای گوشت طیور و گوشت آبزیان ،بهترتیب ،معادل -1/11
و  -1/62درصد محاسبه شد که نسبت به روش قبل ،از نظر مقدار مطلق ،بهترتیب ،با اختالفی در
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حدود  1/15و  1/16درصد همراه است .همچنین ،بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،3میانگین
کشش درآمدی گوشت طیور ،قرمز و آبزیان محاسبهشده برای خانوارهای روستایی ،بهترتیب،
معادل  3/26 ،1/88و  1/18درصد خواهد بود .از اینرو ،میتوان گوشت قرمز را برای
خانوارهای روستایی جزو کاالهای لوکس و سایر انواع گوشت را جزو کاالهای ضروری
قلمداد کرد .در نهایت ،نتایج گویای این واقعیت است که میزان واکنش مصرفکنندگان به
تغییرات درآمد خود ،نسبت به روش محاسبه کشش درآمدی برای انواع گوشت ،بهترتیب ،با
حساسیت  1/12 ،1/18و  1/13درصدی روبهروست.
در جدول  ،2نتایج مربو به محاسبة کشش خودقیمتی جبرانی برای انواع گوشت به دو
روش مختلف گزارش شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،تفاوت کششهای جبرانی
محاسبهشده از طریق دو روش مورد نظر محسوس است؛ به دیگر سخن ،میانگین کشش
خودقیمتی جبرانی گوشت طیور ،گوشت قرمز و گوشت آبزیان محاسبهشده برای خانوارهای
شهری ،بهترتیب ،معادل  -1/32 ،-1/23و  -3/45درصد است .این میزان نسبت به کششهای
خودقیمتی محاسبهشده در میانگین از نظر مقدار مطلق ،بهترتیب ،با اختالفی در حدود ،1/32
 1/31و  1/21درصدی روبهرو است .در خانوارهای روستایی نیز تفاوت دو روش یادشده برای
انواع گوشت ،بهترتیب ،معادل  1/38 ،1/13و  1/31درصد بهدست آمده است .بهطور جزئیتر،
کششهای خودقیمتی جبرانی برای سه نوع گوشت مورد نظر در صورتیکه در محاسبات از
میانگین سهم مخارجی استفاده شود ،بهترتیب ،معادل  -1/45 ،-1/14و  -1/54درصد خواهد
بود .این در حالی است که میانگین کششهای محاسبهشدة سه نوع گوشت مورد نظر برای
خانوارهای روستایی ،بهترتیب ،معادل  -1/21 ،-1/25و  -1/43درصد است .این اختالف بین
کششهای محاسبهشده گویای این حقیقت است که انتخاب روش نادرست در تعیین
کششهای قیمتی و درآمدی میتواند نتایج تحلیلهای سیاستی را با اریب همراه کند .البته ذکر
این نکته نیز ضروری است که تمامی این نتایج بر اساس رابطة اسالتسکی بدون در نظر گرفتن
اثر درآمدی موجودی حاصل شده است .بر اساس هدف اصلی مطالعة حاضر ،در ادامه ،نتایج
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کشش خودقیمتی جبرانی محاسبهشده از طریق رابطة اسالتسکی معرفیشده از سوی واریان
( )Varian, 2010و بخشوده ( )Bakhshoodeh, 2016گزارش داده میشود و اختالف آن با
روشهای مرسوم مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،2کشش خودقیمتی جبرانی گوشت طیور ،گوشت
قرمز و گوشت آبزیان محاسبهشده برای خانوارهای شهری بر اساس رابطة جدید اسالتسکی،
بهترتیب ،معادل  -1/42 ،-1/41و  -1/43درصد است .این نتایج از نظر مقدار مطلق با
کششهای محاسبهشده بر اساس رابطة اسالتسکی بدون در نظر گرفتن اثر موجودی با اختالف
محسوس همراه است (بهترتیب ،معادل  1/11 ،1/28و  1/36درصد) .وجود اختالف بین
کششهای جبرانی محاسبهشده به دو روش بیانگر وجود اثر درآمدی موجودی در بین
خانوارهای شهری است .همانگونه که نتایج مطالعة حاضر نشان میدهد ،مثبت بودن اثر
درآمدی موجودی میتواند روی محاسبه کششهای جبرانی تأثیرگذار باشد .بنابراین ،بهنظر
میرسد که نتایج مطالعات گذشته در راستای تجزیهوتحلیل آثار رفاهی سیاستهای قیمتی با
تورش همراه باشد.
برای خانوارهای روستایی نیز کششهای خودقیمتی جبرانی گوشت طیور ،گوشت قرمز
و گوشت آبزیان محاسبهشده از طریق رابطة اسالتسکی با در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی،
بهترتیب ،معادل  -1/42 ،-1/41و  -1/61درصد بهدست آمده است .این در حالی است که
بدون لحاظ کردن اثر درآمدی موجودی در محاسبه کششهای قیمتی جبرانی ،این کششها
برای انواع گوشت ،بهترتیب ،معادل  -1/21 ،-1/25و  -1/43درصد خواهد بود که نسبت به
شرایط لحاظ شدن اثرات درآمدی موجودی ،بهترتیب ،با اختالف  1/34 ،1/35و 1/28
درصدی همراه است.
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جدول  -2مقایسة کششهای خودقیمتی جبرانی محاسبهشده به دو روش مختلف
(در میانگین و میانگین کششها)

کشش
هیکس

کشش

خانوار

گوشت

گوشت

گوشت

خانوار

گوشت

گوشت

گوشت

شهری

طیور

قرمز

آبزیان

روستایی

طیور

قرمز

آبزیان

در میانگین

-1/11

-1/22

-3/61

در میانگین

-1/14

-1/45

-1/54

میانگین کششها

-1/23

-1/32

-3/45

میانگین کششها

-1/25

-1/21

-1/43

اختالف

1/32

1/31

1/21

اختالف

1/13

1/38

1/31

اسالتسکی اولیه

-1/23

-1/32

-3/45

اسالتسکی اولیه

-1/25

-1/21

-1/43

اسالتسکی جدید

-1/41

-1/42

-1/43

اسالتسکی جدید

-1/41

-1/42

-1/61

-1/31

-1/11

-1/33

-1/14

-1/46

1/16

1/28

1/11

1/36

1/35

1/34

1/28

هیکس
اختالف

اختالف
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در ادامه ،با توجه به هدف اصلی مطالعه مبنی بر تقسیمبندی خانوارها به دو گروه
تقاضاکننده و عرضهکنندة خالص ،از رابطة اسالتسکی با در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی
استفاده و وضعیت فروش خالص آنها بررسی شده ،که نتایج آ در جدول  1آمده است .نتایج
نشان میدهد که برای گوشت طیور ،از بین  36481خانوار مورد بررسی 51/21 ،درصد معادل
 3536خانوار تقاضاکنندة خالص و  43/88درصد معادل  6112خانوار عرضهکنندة خالص این
نوع گوشت بهشمار میروند؛ برای گوشت قرمز ،از بین  34166خانوار شهری مورد بررسی،
 11/11درصد معادل  33816خانوار در گروه تقاضاکنندة خالص این نوع گوشت و بقیه (یعنی،
 36/21درصد معادل  2211خانوار) عرضهکنندة خالص شناخته شدند؛ و در نهایت ،تمامی
خانوارهای شهری ( 1432خانوار) در گروه تقاضاکنندة خالص گوشت آبزیان قرار میگیرند.
نتایج وضعیت فروش خالص خانوارهای روستایی نشان میدهد که برای گوشت طیور،
از بین  38162خانوار 13/55 ،درصد معادل  34353خانوار در گروه عرضهکنندة خالص این
کاال قرار دارند و بقیه ( 1211خانوار) تقاضاکنندة خالص این نوع گوشت محسوب میشوند.
بنابراین ،در صورت کاهش قیمت این نوع گوشت ،اگر این خانوارها همچنان عرضهکنندة
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گوشت طیور باقی بمانند ،متضرر خواهند شد .چنین تحلیلی را برای خانوارهای تقاضاکنندة
خالص نیز میتوان بیان کرد .به دیگر سخن ،اگر قیمت گوشت طیور افزایش یابد و این
خانوارها همچنان خریدار خالص باشند ،از نظر رفاهی در وضعیت بدتری قرار میگیرند .برای
گوشت قرمز ،از بین  32653خانوار روستایی مورد بررسی 13/84 ،درصد معادل  33151خانوار
فروشنده خالص و بقیه (یعنی 31/26 ،درصد معادل  3231خانوار) خریدار خالص این نوع
گوشت شناخته شدند .در نهایت ،برای گوشت آبزیان ،از بین  8116خانوار مورد بررسی،
 43/11درصد آنها عرضهکنندة خالص و بقیه تقاضاکنندة خالص این نوع گوشت محسوب
میشوند؛ به دیگر سخن ،این خانوارها قیمت گوشت آبزیان در بازار را به حد کافی باال میبینند
و از اینرو ،مقدار کمتری از داشتة خود را مصرف میکنند.
جدول  -3تعداد و درصد خانوارهای تقاضاکنندة خالص و عرضهکنندة خالص انواع گوشت
در ایران
انواع گوشت

تعداد خانوار

تقاضاکنندة خالص
تعداد

درصد

عرضهکنندة خالص
تعداد

درصد

خانوارهای شهری
گوشت طیور

36481

3536

51/21

6112

11/77

گوشت قرمز

34166

33816

11/11

2211

11/22

گوشت آبزیان

1432

1432

311

1

2

خانوارهای روستایی
گوشت طیور

38162

1211

31/45

34353

11/55

گوشت قرمز

32653

3231

31/26

33151

18/71

گوشت آبزیان

8116

1551

51/68

1456

18/33

مأخذ :یافتههای پژوهش

در بخش پایانی مطالعه حاضر ،نتایج جزئیتری نیز برای خانوارهای شهری و روستایی
ارائه شده است .بهطور جزئیتر ،خانوارهای شهری و روستایی به سه گروه درآمدی تقسیم و در
هر گروه ،خانوارهای تقاضاکنندة خالص و عرضهکنندة خالص مشخص شدند .در خانوارهای
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شهری ،همانگونه که در جدول  4مالحظه میشود ،برای گوشت طیور در گروه اول درآمدی،
تعداد  4285خانوار در گروه تقاضاکنندة خالص قرار گرفتند که این تعداد در گروههای دوم و
سوم درآمدی ،بهترتیب ،به  1321و  2331خانوار کاهش یافته است .این نتایج در حالی است
که تعداد خانوارهای عرضهکنندة خالص گوشت طیور در گروههای درآمدی باالتر افزایش
یافته است .به بیان دیگر ،در گروههای درآمدی باالتر ،تمایل کمتری به مصرف گوشت مرغ
نسبت به دو گروه دیگر وجود دارد .بهطور کلی ،کششهای خودقیمتی و درآمدی گوشت
طیور برای گروه تقاضاکنندة خالص این کاال بیشتر از گروه عرضهکنندة خالص برآورد شده
است .در گروه تقاضاکنندة خالص گوشت طیور ،میانگین کشش قیمتی غیرجبرانی برای این
نوع گوشت در سه گروه درآمدی ،بهترتیب ،معادل  -1/84 ،-1/83و  -1/81درصد محاسبه
شده است .میانگین کشش درآمدی برای این نوع گوشت کوچ

تر از ی

و میانگین کشش

قیمتی جبرانی نیز برابر با  -1/26درصد برای خانوارهای گروه اول -1/48 ،درصد برای
خانوارهای گروه دوم و  -1/53درصد برای خانوارهای گروه سوم بهدست آمده است .علیرغم
پایین بودن کشش خودقیمتی جبرانی در گروههای باالتر درآمدی ،تقاضا برای گوشت طیور
نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت بیشتری برخوردار است .برای گوشت قرمز ،در گروه اول
درآمدی 1138 ،خانوار تقاضاکنندة خالص و  861خانوار عرضهکنندة خالص این نوع گوشت
بهشمار میروند .در گروه اول درآمدی ،برای گروه تقاضاکنندة خالص ،کشش خودقیمتی
جبرانی و کشش درآمدی گوشت قرمز ،بهترتیب ،معادل  -1/88و  3/15درصد بهدست آمده و
همچنین ،برای گروه عرضهکنندة خالص ،کششهای مورد نظر ،بهترتیب -1/44 ،و 3/32
درصد است .با افزایش درآمد ،تعداد خانوارهای گروه تقاضاکنندة خالص گوشت قرمز افزایش
و تعداد خانوارهای گروه عرضهکنندة خالص کاهش یافته است ،بهگونهای که در گروه سوم
درآمدی 4823 ،خانوار تقاضاکنندة خالص و  813خانوار عرضهکنندة خالص این نوع گوشت
هستند .در نهایت ،برای گوشت طیور ،نتایج بدین صورت است که تمامی خانوارها در گروه
تقاضاکنندة خالص این نوع گوشت قرار میگیرند .برای گوشت ماهی ،کشش خودقیمتی
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مارشالی در سه گروه درآمدی ،بهترتیب ،معادل  -3/68 ،-3/54و  -3/61درصد است .به دیگر
سخن ،تقاضا برای این نوع گوشت از حساسیت باالیی نسبت به تغییر قیمت برخوردار است.
جدول  -1کششهای قیمتی و درآمدی انواع گوشت در گروههای درآمدی خانوارهای شهری
گروه درآمدی اول

گروه درآمدی سوم

گروه درآمدی دوم

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

طیور

قرمز

آبزیان

طیور

قرمز

آبزیان

طیور

قرمز

آبزیان

4285

1138

2414

1321

1843

2633

2331

4823

1218

میانگین کشش مارشالی

-1/83

-1/88

-3/54

-1/84

-1/88

-3/68

-1/81

-1/81

-3/61

میانگین کشش درآمدی

1/33

3/15

3/34

1/13

3/15

3/31

1/11

3/15

3/36

میانگین کشش هیکس جدید

-1/26

-1/14

-1/58

-1/48

-1/18

-1/54

-1/53

-1/11

-1/61

میانگین قیمت (هزار ریال)

51

385

318

52

311

312

51

316

312

مخار کل (هزار ریال)

162

523

512

851

313

3146

3263

3383

3115

خانوار تقاضاکنندة خالص

خانوار عرضهکنندة خالص

613

861

1

2342

881

1

4313

813

1

میانگین کشش مارشالی

-1/53

-1/44

-

-1/53

-1/44

-

-1/15

-1/43

-

میانگین کشش درآمدی

1/86

3/32

-

1/86

3/32

-

1/68

3/31

-

میانگین کشش هیکس جدید

-1/65

-1/88

-

-1/65

-1/86

-

-1/28

-1/83

-

میانگین قیمت (هزار ریال)

48

381

-

43

382

-

53

384

-

مخار کل (هزار ریال)

541

564

-

341

348

-

2116

3411

-

مأخذ :یافتههای پژوهش

نتایج محاسبه کششهای جبرانی و غیرجبرانی انواع گوشت برای خانوارهای روستایی
در جدول  5آمده است .بهطور کلی ،برای گوشت طیور و گوشت قرمز ،تعداد خانوارهای
تقاضاکنندة خالص کمتر از تعداد خانوارهای عرضهکنندة خالص است .بهطور جزئیتر ،برای
گوشت طیور در گروه اول درآمدی 5131 ،خانوار بهعنوان فروشنده خالص و  331خانوار
بهعنوان خریدار خالص این نوع گوشت محسوب میشوند .کشش خودقیمتی غیرجبرانی و
درآمدی برای خانوارهای فروشنده خالص ،بهترتیب ،معادل  -1/11و  1/13درصد و برای
خانوارهای خریدار خالص ،بهترتیب -1/64 ،و  1/63درصد بهدست آمده است .کشش
درآمدی گوشت طیور در سه گروه درآمدی نشان میدهد که در گروههای با درآمد باالتر،
حساسیت تقاضای این نوع گوشت نسبت به تغییر درآمد کاهش یافته است.
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همانگونه که در جدول  5مالحظه میشود ،در بین خانوارهای عرضهکننده خالص،
کشش خودقیمتی جبرانی گوشت طیور در سه گروه درآمدی ،بهترتیب ،معادل -1/42 ،-1/21
و  -1/53درصد بهدست آمده است .از اینرو ،در گروههای با درآمد باالتر ،افزایش قیمت این
نوع گوشت منجر به کاهش بیشتر در تقاضای آن میشود ،که همسو با نتایج پیشین است.
در بین خانوارهای مورد بررسی برای گوشت قرمز در گروههای درآمدی باالتر ،تعداد
خانوار بیشتری نسبت به گروه درآمدی اول در گروه تقاضاکنندة خالص این نوع گوشت قرار
میگیرند .همانگونه که مالحظه میشود ،کشش درآمدی در این گروه از خانوارها بزرگتر از
ی

بهدست آمده و از اینرو ،تقاضا برای گوشت قرمز در بین تقاضاکنندگان خالص گوشت

قرمز از حساسیت باالیی نسبت به تغییر درآمد برخوردار است .همچنین ،کشش خودقیمتی
جبرانی در سه گروه درآمدی برای گوشت قرمز ،بهترتیب ،معادل  -3/22 ،-3/32و -3/53
درصد است؛ به دیگر سخن ،حساسیت تقاضا نسبت به تغییر قیمت این نوع گوشت در بین
خانوارهای تقاضاکننده خالص گوشت قرمز باالست .در گروه عرضهکنندگان خالص گوشت
قرمز ،کشش خودقیمتی جبرانی در سه گروه درآمدی ،بهترتیب ،معادل  -1/11 ،-1/13و
 -1/21درصد بهدست آمده و از اینرو ،افزایش قیمت در گروههای با درآمد باالتر که
عرضهکننده خالص گوشت قرمز محسوب میشوند ،به کاهش کمتری در تقاضا برای این نوع
گوشت میانجامد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،در بین خانوارهای گروه اول درآمدی3364 ،
خانوار عرضهکننده خالص و  132خانوار تقاضاکنندة خالص گوشت آبزیان محسوب میشوند.
در گروه خانوارهای عرضهکننده خالص گوشت آبزیان ،کشش خودقیمتی جبرانی و کشش
درآمدی ،بهترتیب ،معادل  -1/56و  1/36درصد و در گروه تقاضاکننده خالص ،بهترتیب،
معادل  -1/81و  1/12درصد بهدست آمده و از اینرو ،در این گروه درآمدی ،مطابق با انتظار،
افزایش قیمت گوشت آبزیان بر تقاضای تقاضاکنندگان خالص اثر بیشتری نسبت به فروشندگان
خالص خواهد گذاشت .همچنین ،نتایج نشان میدهد که برای گوشت آبزیان ،با افزایش درآمد
خانوارهای روستایی ،تعداد تقاضاکنندگان خالص این نوع گوشت افزایش مییابد ،بهگونهای
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که در گروه سوم درآمدی ،تعداد  3581خانوار بهعنوان تقاضاکننده خالص گوشت آبزیان
محسوب میشوند .در بین این خانوارها ،میانگین کشش خودقیمتی جبرانی و کشش درآمدی
برای گوشت آبزیان ،بهترتیب ،معادل  -1/11و  1/13درصد بهدست آمده است.
جدول  -5کششهای قیمتی و درآمدی انواع گوشت در گروههای درآمدی خانوارهای روستایی
گروه درآمدی اول

گروه درآمدی سوم

گروه درآمدی دوم

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

گوشت

طیور

قرمز

آبزیان

طیور

قرمز

آبزیان

طیور

قرمز

آبزیان

331

114

132

663

521

3116

2424

116

3581

میانگین کشش مارشالی

-1/64

-1/61

-1/52

-1/62

-1/54

-1/43

-1/51

-1/48

-1/51

میانگین کشش درآمدی

1/63

3/86

1/12

1/51

3/14

1/85

1/52

3/35

1/13

میانگین کشش هیکس جدید

-1/83

-3/32

-1/81

-1/68

-3/23

-1/68

-1/66

-3/52

-1/11

خانوار تقاضاکنندة خالص

میانگین قیمت (هزار ریال)

46

324

84

41

325

11

51

313

11

مخار کل (هزار ریال)

463

534

415

851

151

123

282

3651

3188

خانوار عرضهکننده خالص

5131

1266

3364

5123

1611

3316

4325

4414

3316

میانگین کشش مارشالی

-1/11

-1/36

-1/13

-1/11

-1/36

-1/13

-1/83

-1/31

-1/11

میانگین کشش درآمدی

1/13

3/22

1/36

1/14

3/22

1/36

1/12

3/33

1/36

میانگین کشش هیکس جدید

-1/21

-1/13

-1/56

-1/42

-1/11

-1/61

-1/53

-1/21

-1/61

میانگین قیمت (هزار ریال)

51

341

12

51

341

13

53

351

34

مخار کل (هزار ریال)

235

615

426

532

811

121

3263

2238

3416

مأخذ :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادها

تدوین سیاستهای غذایی یکی از پیششر های تأمین امنیت غذایی است .در این
زمینه ،تجزیهوتحلیل ساختار تقاضا و الگوی مصرف خانوار اهمیت و کاربرد بسیاری دارد،
بهگونهای که سیاستگذاران و برنامهریزان برای پیشبینی وضعیت آینده از نتایج آن استفاده
میکنند .همچنین ،مطالعة میزان اثربخشی سیاستهای مختلف اقتصادی از جمله سیاستهای
مربو به تنظیم بازار ،کنترل یا افزایش عرضة محصوالت ،مدیریت یارانه ،مالیات و تغییرات
قیمتی بر امنیت غذا و سالمت آحاد جامعه و رفاه مصرفکنندگان بهویژه اهمیت دارد .این
اثربخشی از طریق چگونگی واکنش مصرفکنندگان نسبت به هر کدام از سیاستهای یادشده
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قابل اندازهگیری است .اما آنچه در مطالعة حاضر بدان پرداخته شده ،تعیین وضعیت فروش
خالص است؛ به دیگر سخن ،با هر تغییر قیمت ،گروهی از مصرفکنندگان سود میبرند و
گروهی دیگر زیان میبینند .تفکی

گروه تقاضاکنندگان خالص و عرضهکنندگان خالص مواد

غذایی در ارزیابی اثرات رفاهی سیاستهای مختلف حائز اهمیت است .مطالعة حاضر ،با هدف
تعیین وضعیت فروش خالص خانوارهای ایرانی ،به تجزیهوتحلیل تقاضای انواع گوشت برای
خانوارهای شهری و روستایی کشور پرداخته است .بنابراین ،در مطالعة حاضر ،با در نظر گرفتن
اثر درآمدی موجودی ،از رابطه جدید اسالتسکی در محاسبه کششهای خودقیمتی جبرانی
استفاده شده است .مقایسة کشش خودقیمتی جبرانی محاسبهشده با و بدون در نظر گرفتن اثر
درآمدی موجودی نشان داد که برای خانوارهای شهری ،تفاوت بین کششهای جبرانی ناچیز
بوده و بهنوعی ،بیانگر پایین بودن اثر درآمدی موجودی برای این خانوارهاست .در واقع ،بهطور
کلی ،میتوان نتیجه گرفت که رابطه اسالتسکی بدون در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی
ی

حالت خاص از رابطة جدید اسالتسکی است و زمانی که اثر درآمدی موجودی صفر

باشد ،نتایج این دو روش یکسان خواهد بود و میتوان از روش قبل برای محاسبة کشش قیمتی
جبرانی استفاده کرد .اما برای خانوارهای روستایی ،تفاوت بین کشش جبرانی محاسبهشده از
طریق رابطة جدید اسالتسکی و کشش جبرانی محاسبهشده به روش قبل محسوستر از
خانوارهای شهری است؛ به دیگر سخن ،اثر درآمدی موجودی برای خانوارهای روستایی قابل
چشمپوشی نیست و برای دستیابی به نتایج دقیقتر ،باید در محاسبات در نظر گرفته شود .نتایج
حاکی از آن است که در بین خانوارهای شهری ،گروهی تقاضاکنندة خالص گوشت طیور و
گوشت قرمز و گروهی عرضهکنندة خالص آنها محسوب میشوند؛ به بیان دیگر،
تقاضاکنندگان خالص این نوع گوشت قیمت آن را در بازار به حد کافی پایین میبینند و از
اینرو ،بیش از آن مقداری که دارند ،به مصرف میرسانند .در مقابل ،عرضهکنندگان خالص
قیمت این کاال در بازار را به حد کافی باال میبینند و از اینرو ،کمتر از مقدار همان کاال به
مصرف میرسانند .همچنین ،میتوان گفت که برای خانوارهای تقاضاکنندة خالص گوشت

24

تعيين عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان خالص انواع گوشت در......

طیور (و یا گوشت قرمز) ،اگر قیمت آن افزایش یابد و مصرفکنندگان تصمیم بگیرند که
بهعنوان تقاضاکنندة خالص این نوع گوشت باقی بمانند ،آنگاه رفاه مصرفکنندگان کاهش
مییابد؛ اما برای خانوارهای عرضهکنندة آن ،بسته به ترجیحات مصرفکننده ،افزایش قیمت
ممکن است آنها را در وضعیت بهتر یا بدتر قرار دهد .در نهایت ،در بین خانوارهای روستایی،
تعداد بیشتری از خانوارهای مورد بررسی در گروه عرضهکننده خالص انواع گوشت قرار
میگیرند .در مقایسه با نتایج خانوارهای شهری ،بخشی از خانوارهای روستایی بهعنوان
عرضهکنندة خالص گوشت آبزیان محسوب میشوند .بنابراین ،برای مصرفکنندگانی که
عرضهکنندة خالص این نوع گوشت بهشمار میروند ،در صورت مواجه شدن با کاهش قیمت،
اگر مصرفکننده بهطور بهینه تصمیم بگیرد که ی

فروشنده خالص باقی بماند ،مسلماً وضع

بدتری پیدا خواهد کرد .سرانجام ،نتایج مربو به تعیین وضعیت فروش خانوارها در گروههای
درآمدی مختلف نشان داد که برای گوشت طیور ،در گروههای درآمدی باالتر نسبت به
گروههای با درآمد پایینتر ،تعداد خانوارهای کمتری تقاضاکنندة خالص این کاال محسوب
میشوند .همچنین ،میانگین کشش خودقیمتی جبرانی این نوع گوشت برای خانوارهای با
درآمد باالتر بیشتر از خانوارهای با درآمد کمتر بوده و کشش درآمدی پایینتر از خانوارهای با
درآمد کمتر است .بهطور کلی ،برای انواع گوشت ،مشاهده شد که با افزایش درآمد (در
گروههای درآمدی باالتر) ،تعداد خانوارهای عرضهکنندة خالص گوشت طیور کاهش و تعداد
خانوارهای خریدار خالص گوشت قرمز و گوشت طیور افزایش مییابد .کشش خودقیمتی
جبرانی و کشش درآمدی نیز متناسب با وضعیت خالص فروش خانوارها تغییر میکند؛ یعنی،
اگر با افزایش درآمد به تعداد خانوارهای خریدار خالص گوشت قرمز افزوده شود ،کشش
خودقیمتی جبرانی این نوع گوشت در گروههای با درآمد باالتر کاهش مییابد .در گروههای
با درآمد باالتر ،تعداد خانوارهای فروشندة خالص گوشت طیور افزایش یافته است .این در
حالی است که میانگین کشش خودقیمتی جبرانی گوشت طیور برای خانوارهای با درآمد باالتر
که بهعنوان تقاضاکنندة خالص (و یا عرضهکننده خالص) محسوب میشوند ،بیشتر (و یا کمتر)
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 از تقاضای این نوع گوشت نسبت به گروههای اول به مقدار، با افزایش قیمت، از اینرو.است
 پیشنهاد میشود که رابطة جدید اسالتسکی برای، در نهایت.بیشتر (و یا کمتر) کاسته میشود
سایر گروههای مواد غذایی در محاسبه کششهای قیمتی جبرانی و تعیین وضعیت فروش
 چراکه با ارزیابی،خالص مصرفکنندگان بر اساس آخرین دادههای موجود بهکار گرفته شود
 میتوان به بررسی دقیقتر میزان،کاالست

خانوار فروشنده یا خریدار خالص ی
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