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فراوردههای لبنی ،از ضروریترین کاالها در سبد غذایی خانوارهای ایرانیی اسیت بﻪ دلیل اهمیت آن در
تغذیﻪ و امنیت غیذایی ﺟامﻌیﻪ و همﭽنیین اهمیت ایجاد اشتغال و درآمد برای تولیدکنندگان آن ،محصولی
است کﻪ همواره مورد حمایت دولت است تغییر قیمیت محصول از ﻃرفی موﺟﺐ تغییر میﺰان تولید و رفاه
تولیدکنندگان و از ﻃرف دیﮕر موﺟیﺐ تغیییر مییﺰان مصرف و رفاه مصرفکنندگان میشود در سالهیای
اخیر ،قیمت ،مقدار مصرف و عرضﻪ فرآوردههای لبنی دچار تغییراتی شده است کﻪ رفاه مصرفکننیدگان و
تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است تغییرات قیمت یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی ﺟامﻌﻪ
است مطالﻌﻪ حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار تغییرات قیمت فراوردههای لبنی بر رفاه مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان برای دوره  1370- 96در ایران انجام شده است بدین منظور پس از تخمین توابی عرضیﻪ و
تقاضای لبنیات با استفاده از روش  ،VECMتغییرات رفاهی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در سیﻪ سیناریو
مختلف  %10 ،%5و  %20قیمت محصول مورد مطالﻌﻪ بررسی شدند نتایج نشان داد کﻪ فراوردههای لبنی ﺟﺰء
کاالهای ضروری در بین خانوارها محسوب میشوند نتیایج تغیییرات رفیاهی نشیان داد کیﻪ کیاهف رفیاه
مصرفکنندگان در برخی از سالها بیشتر از افﺰایف رفاه تولیدکنندگان بوده و رفاه ﺟامﻌﻪ کاهف پیدا کرده
است
واژگان کلیدی :فراوردههای لبنی ،رفاه ،قیمتVECM ،
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 1مقدمﻪ
فرآوردههاای لبنای عاووه رار اینکا منبا ننای پاروت ین منشا حیااانی محساا مایشااند از نرار
انرژیزایی نیز رسیار را ارزش راده و ارزش نذایی -زیستی رسیار راالیی را ررای انسان داراسا .ایان
فرآوردهها سرشار از ویتامینهای محلال در آ

هستند ک تقریباً تمام این دست از ویتامینهای مارد

نیاز ردن را ت مین میکنند شیر حاوی کلی ویتاامینهاای محلاال در رررای و ماااد مدادنی (را ویاهه
کلسیم) در حد مناسب نیز راده ر عناان رهترین منب کلسیم در میان مااد نذایی محسا میشااد
ر نحای ک در کشارهای تاسد یافت تا  85درصد از کلسیم ماارد نیااز رادن افاراد از ریا شایر و
نذاهای لبنی ت مین میشاد (پیشنماززاده  )1394صند .لبنیاا

ساهم عمادهای در ارزش افازوده و

اشتغال در رخش کشاورزی دارد هررند ک تاریخ شروع روشهای سنتی فرآوری شیر را نمیتااان
ر

ار دقی روشن کرد ولی تاریخ استفاده رشر از شایر را عنااان ناذا را رنادین هازار ساال پایش

ررمیشاد (جام رزرگ و همکاران  )1386رررسی وضدی .تالید صادرا و واردا شایر ماسا.
و پنیر در ایران و مقایس آن را کشارهای پیشرفت ریاانگر ایان مطلاب اسا .کا کشاار ماا راا وجااد
پیشرف.های فاراوان در زمینا تکنالااژی تالیاد صاند .لبنیاا
آمریکایی فاصال زیاادی دارد مصار
مصر

همچناان راا کشاارهای اروپاایی و

سااالن محصااال لبنای در ایاران حادود  291کیلااررم و

سران آن  90کیلاررم در سال اس .در حالی ک در کشارهای تاسد یافت  5ررارر این میزان

اس( .وزار

جهاد کشاورزی  )1394نمادار ( )1ر ترتیب سهم زیررروههای خااراکی را نساب.

ر کل هزین های رروه خاراکیها و آشامیدنیهای یک خاناار در سال  1394و نمادار ( )2مصار
ساالن لبنیا را ی سالهای  1370-96نشان میدهد همان ار ک در نمادار ( )1مشاهده میشااد
شیر و فرآوردههای آن پس از انااع راشا .و میااههاا راا  11/8درصاد در رتبا ساام از نرار ساهم
هزین ها در این زیررروه کاالیی قرار دارد ک این مس ل خاد حکای .از اهمی .راالی این زیرراروه
اری ک ی سالهای  1376-88روند صدادی داشت و پس از آن روند نزولی را ی کرده اس.
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م خذ :رانک مرکزی 1394
نمودار  1سهم زیرگروههای کاالیی نسبت بﻪ کل هﺰینﻪهای خوراکیها و آشامیدنیهای یک خانوار ایران
در سال 1394
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م خذ :رانک مرکزی 1394
نمودار  2روند مصرف ساالنﻪ لبنیات در ایران بر حسﺐ گرم ()1370- 96

از مسائل اصلی تالید شیر و فراوردههای لبنی در ساالهاای رذشات ازجملا ساال  1387و ساال
 1390افزایش قیم .خاراک دام و همچنین کمباد سرمای در رردش واحادهای لبنای رااده اسا.
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علل افزایش قیم .شیر خام عبار اند از :کاهش تالید جا ر عل .خشکساالی و عادم واردا را
ماق آن در سالهای  1386و  1387ر جه .افزایش شدید قیما.هاای جهاانی در راین اساتانهاای
کشار ازجمل تهران خراسان رضای اصافهان مازنادران آذررایجاان شارقی و  50درصاد از شایر
کشار در این منا

تالید میشاد (مرتضایی و فا می امین  )1392نمادار ( )4روند افزایش قیما.

نهاده جا و یانج را نشان میدهد ر ااری کا ای ساالهاای  1388-92روناد رسایار صادادی را
داشت اس .و نمادار ( )3شاخص قیم .خردهفروشی و عمدهفروشی لبنیاا را نشاان مایدهاد کا
تقریباً هردو روند همسایی را داشت اند و در سالهای اخیر روند افزایشی را ی کردهاند
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م خذ :رانک مرکزی 1396
نمودار  3روند شاخص قیمت خردهفروشی و عمدهفروشی لبنیات ()1370-96
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م خذ :رانک مرکزی 1396
نمودار  4روند قیمت نهادههای ﺟو و یونجﻪ بر حسﺐ ریال بر کیلوگرم ()1370- 96
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از آنجاااااا ک تالید در رازار محصاال کشاورزی زمانرر اس .ردون دخال .دول .ناسان قیم .و
مقدار محصال مبادل شده در رازار امری بیدی اس .ر ریان دیگر ررخو محصاال صندتی ک
میتاان مد فرایند تالیدشان را تغییر داد ررای تکمیل فرایند تالید محصاال کشاورزی راید ماااااااد
زمان مدینی سﭙری شاد هررند میتاان را ر کارریری فناوریهای پیشرفت تالید مقدار آن را تغییار داد اما
ر هرحال نماایتاااان ر ران کامل آن را کنترل کرد ر همین دلیل عرض این محصاال در دورههای
کاتاهمد ررای مﺜال در ال یک سال اندطا پذیری کافی ررای پاسخرایی ر ناسانهای تقاضا را
ندارد این واقدی .ماجب رروز ناسانهای راناران در رازار این محصاال میشاد روشن اس .این
ناسان ررنام ریزی تالید رازار و همچناااااین رفاه مصر کنندران و تالیدکننااااادران را تح .ت ﺛیر قرار
ماایدهااد از این رو ریشاااتر دول.ها ر روشهای راناران ررای حل این مشکو و را هد کاهش یا
تددیل این ناسان در رازار دخال .میکنند (رااایونپاااار و همکااااران  )1389نکتااا مهم این اس .ک
سیاس.های دول .ررای رسیدن ر اهدا مارد نرر راید ر ران ای ررنام ریزی شاد تا را دخال .ر
ماق در خرید یا فروش محصاال و نهادههای دامی مان ناسان ریش از حد قیم .و مقدار تداادلی راازار
شاند (آماده )1385
رفاه یک جامد در حال .کلی ر سطاح رضای .مصر کنندران رستگی دارد ر هر حال تقریباً هار
سیاس .رفاه اقتصادی ک از سای اقتصاددانان مارد رررسی قارار مایریارد لاذا هررانا تغییار در قیما.
کاالها در زندری رروهی از افراد جامد نقاش مﺜبا .و رار زنادری رروهای دیگار از ماردم نقاش منفای
خااهد داش .از آنجا ک در هر سیستم اقتصادی مناف جامد از ری کاررزاران اقتصادی یدنای دولا.
مصر کنندران و تالیدکنندران صار مایریارد و منااف تالیدکننادران و مصار کننادران راا تغییار
مازاد رفاه آنها اندازهریری میشاد (پااکروح )1397؛ رناارراین مطالدا اقتصادی تاار عرض و تقاضای
فرآوردههای لبنااای کمک میکند ک را محاسب کششهای تقاضا ررنام ریزان اقتصادی در پاسخگایی ر
پرسشهای ماجاد در رزینش سیاس.های اقتصادی از قبیل پرداخ .یا حذ یاران و ایجاد رفاه
ر رررسی اﺛرا تغییر قیم .فرآوردههاای لبنای رار رفااه تالیدکننادران و مصار کننادران لبنیاا مای
پردازیم پس از ریان مس ل ماجاد و ضرور انجام مطالد راررا نرری کار رررسی و در اداما پیشاین
کاار ذکاار خااهااد شااد و پاس از آن روش کااار متغیرهااای مااارد اساتفاده ماادل تجررای منتخااب راارای
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فرآوردهها رسط داده شده اس .در انتها نتایج رارآورد مادل آزماان ماناایی و همچناین تغییارا رفااه دو
رروه تالیدکننده و مصر کننده ارائ شده و تحلیل میشاد
 2مبانی نظری و پیشینﻪ تحقیق
راا فاارض اینکاا منااف تالیدکنناادران و مااصر کننادران رااا تغییاار ماازاد آنها و منااااف دولاا .راااا
تغییااااااااااار درآمدهای آن اندازهریری شاد رگانگی تغییر مناف آنهاااااااااا را رررسی میکنیم مازاد
مصر کنناده زماانی وجااد دارد ک فرد مجبار ر پرداختن قیمتی ررای تهی یک کااال مایشاااد و ایاان
قیما .کمتار از قیمتی اس .ک وی آمادری پرداخ .آن را دارد را هماین ترتیاب ماازاد تالیدکننادران
(مازاد عرض ) زمانی وجاد دارد ک قیم .رازار ررای کاالهای تالیادی ریشاتر از حاداقل قیمتای اسا .کا
جه .عرض شدن آن کاالی تالیدی الزم اس.
از دیدراه ت اری علم اقتصاد تار تقاضای مصر کننادران ارار قیما .ررارار راا  𝑌0و تقاضاای
متناظر را آن در رازار  𝑋0راشد در این صار مصر کنندرانی ک مایل ر پرداخ .قیم .ریشاتری
از قیم .رازار راشند در واق از اینک قیم .فدلی رازار آن ها پایینتر اس .منفدتی را کسب میکنناد
ک اصطوحاً ر این منفد« .مازاد مصر کننده» رایند
هر کاال و خدمتی ررای خاد تار عرض مشخصی دارد و این تار نشانگر مقادیر مختلفی از کاال
اس .ک در قیم.های راناران عرض میشاد مازاد تالیدکننادران (ماازاد عرضا ) زماانی وجااد
دارد ک قیم .رازار ررای کاالی تالیدی ریشتر از حاداقل قیمتای اسا .کا جها .عرضا شادن آن
کاالی تالید الزم اس( .دانشار کاخکی و همکاران )1386
تاکنان در داخل و خارج مطالدا متدددی در زمین فرآوردههای لبنای نریار شایر ماسا .و
صار

ررفت اس .ک رست را اهادا

کاخکی و همکاران ( )1386تغییرا

محقا از جنبا هاای مختلا

رررسای شاده اسا .دانشاار

رفاه تالیدکنندران و مصر کنندران را در اﺛار تغییار قیما.

شیر را استفاده از ررآورد تار عرض و تقاضا رررسی کردناد و تغییارا رفااه را رارای دوره آیناده راا
افازایش قیما .شایر رفااه تالیدکننادران افازایش و رفااه مصر کنندران کاهش مییارد
خسروینهاد و همکاران ( )1392در مقال ای را عناان اﺛرا رفاهی قیم.هاای ماااد ناذایی در
خاناارهای شهری ایرانی را اساتفاده از سیساتم تقاضاای درجا دوم تقریبااً ایادئال ( )AIDSتحلیال و
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رررسی کردند نتایج نشان داد ک هم خاناارهای شهری ر دلیل رفاه از دس .رفت ناشی از افازایش
قیم .مااد نذایی رنج میررند
مرتضااااای و همکاااااران ( )1392مطالد ای راهاااااد
رروههای مختل

رررسی ت ﺛیر افزایش قیم .شیر رر رفاه

درآمدی شهری راااا استفاده از الگای خادتاضیﺢ را وقف های رسترده ()ARDL

انجام دادند نتایج نشان داد تغییرا جبران و رفاه مصر کننده روند نزولی را ی میکنند
میرن و آکجانگار )2005( 1ر ررآورد تار تقاضای راش .راو در ایال .ازمیر ترکی را استفاده
از روش  OLS2پرداخت اند نتایج پهوهش نشان داد ک راش .راسفند جانشین راش .راو اس.
ولی رین راش .راو و راش .مرغ رارط جانشینی وجاد ندارد کشش درآمدی راش .راو
رزرگتر از یک و حاکی از تجملی رادن این کاال در منا

مارد مطالد اس.

کارمن و همکاران )2007( 3را استفاده از رویکرد اسوتسکی نشان دادهاند ک تغییرا قیم.
مااد نذایاای راار رفاه رروههای مختل

درآمدی متفاو اس.؛ اررر ر

ار متاسط از دس .دادن

رفاه در حدود  2/6درصد ت ﺛیر راالتری ررای رروههای کمدرآمد خااهد رذاش.
رادزوری و همکاران )2010( 4را استفاده از روش  OLSنشان دادند ک اﺛر افزایش قیم .ماااد
نذایی رر رفاه مصر کننده در کشار ننا نسبتاً متفاو اس.
کیمبرو و اسیردیاپالاس )2014( 5در مطالد ای را عناان هزین رفاهی تارم در یانان راا اساتفاده
از روش  OLSو  OLSپایا 6کشاش تقاضاای پاال نساب .را ناره رهاره را در الگاای لگااریتمی و
نیم لگاریتمی ررآورد و را کارررد روش تدادل جزئی هزین رفاهی تارم را اندازهریری کردند نتایج
ررآورد ریانگر آن اس .ک هزین رفاهی  10درصد نره تارم ریش از  59درصد تا  91درصاد GDP

اس.
تحقیقا زیادی در مارد تخمین تار عرض و تقاضای شیر و فاراوردههاای آن صاار ررفتا
اس .اما مطالد ای ک مختص رروه لبنیا و تحلیال آﺛاار رفااهی آن رااده و راا اساتفاده از الگاای

1. Miran & Akgungor
2. Ordinary least squares
3. Carmen, Het al
4. Gadsway C. et al
5. Kimbrough & Spyridopoulos
6. Dynamic ordinary least squares
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ذکرشده و اهمی .ماضاع در این مطالد افزون رر تخماین تاارا عرضا و تقاضاا را تحلیال آﺛاار
رفاهی تغییر قیم .تالیدکننده و مصر کننده فاراوردههاای لبنای پرداختا شاده اسا .کا در ارتادا
مانایی متغیرها رررسی و سﭙس تاار عرض و تقاضای لبنیاا

راا اساتفاده از الگاای تصاحیﺢ خطاای

ررداری ررآورد شده و درنهای .همانند ررخی مطالدا را استفاده از این روش ر تحلیل آﺛاار رفااهی
تغییر قیم .تالیدکننده و مصر کننده لبنیا

پرداخت شده اس .ک روش این کار در ادام تاضیﺢ

داده شده اس.
 3مواد و روشها
در راستای دسترسی ر هد

پهوهش ارتدا پیش از انجام کاری الزم اس .پایایی متغیرهای ماد نرار

رررسی شاد تا از رروز رررسیان کاذ جلاریری شاد وجاد متغیرهای را درج انباشتگی رزرگتر
از  2میتااند منجر ر رروز اخاتول در نتاایج شااد را هماین دلیال ارتادا متغیرهاا از لحاا ماناایی و
همچنین شکس .ساختاری مارد آزمان قرار مایریرناد (شااهآراادی و تشاکری  )1391رارای ایان
منرار از آزمانهای مانایی دیکیفالر 1فیلیﭙس پرون 2و زیایا .انادروز 3اساتفاده مایشااد در این
مطالد ررای ررآورد تاار عرض و تقاضا از روش تصحیﺢ خطای رارداری ( 4)VECMاساتفاده شاده
اس .عل .ایان انتخاا امکاان رررسای تغییرا قیم .رر میزان عرض و تقاضای یک کاال در ال
زمان اس .و از سایی ر دلیل آنک دیگر متغیرهای مﺆﺛر رر رفاه ممکن اس .را وقف زمانی ت ﺛیررذار
راشند استفاده از الگاهای سری زمانی رند متغیره ررای تدیین عاملهای مﺆﺛر رر رفاه مناسب ر نرر
میرسد زیرا در این الگاها فرض رر این اس .کااااا ا یک متغیر نمیتااند تنها ر وسیل رذشت خاد
تاضیﺢ داده شاد و دادههای دیگری نیز وجاد دارند ک در تاضیﺢ رفتار متغیر مارد نرر مﺆﺛرند را
ااار کلاای الگاهای رند متغیره سری زمانی ر ران عمام شامل س الگای خادتاضاایﺢ رااا وقفاا
تااازیدی ( 5)ARDLالگااای خادتاضاایﺢ راارداری ( 6)VARو الگااای تصااحیﺢ خطااای راارداری

1. Dickey and Fuller,1979
2. Phillips and Perron,1988
3. Ziovit Andrews
4. Vector Error Corrction Model
5. Autoregressive Distributed Lag
6. Vector Autoregressive Model
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ت ﺛیرپذیری از متغیر وارست ندارند الگااااای  VARرر این فرض استاار اس .ک هر متغیر تح .ت ﺛیر
رذشت خاد متغیر و حال و رذشت دیگر متغیرهای الگاا اسا( .کریچگاسانر و والتارز )2007 1در
الگااااای  VECMتغییرا یک متغیر ر تغییرا دوره رذشت تمامی متغیرهای ماجاد در الگا و ر
انحرا های آن متغیر از مقادیر تدادلی رلندمد آن وارست اس .رر همین اساس در این الگا واکنش
کاتاهمد

و رلندمد متغیر وارست نسب .ر متغیرهاای مساتقل و پیاناد رارطا هاای کاتااهماد را

رلندمااد قاراال رررساای اساا .مبنای آماری استفاده از این الگا وجاد رارط رلندمد رین متغیرهااا
اس .ر ریان دیگر از نرر آماری متغیرها میرایس .همگرا راشند (التکیﭙال )2005 2از سای دیگر
وجاد همجمدی رین مجماع ای از متغیرها مبنای آماری استفاده از الگاهای تصحیﺢ خطای رارداری
را فراهم میآورد مفهام اقتصادی همجمدی آن اس .کا وقتای دو یاا رناد متغیار ساری زماانی رار
اساس مبانی نرری را یکدیگر ارتباط داده میشاند تا یک رارطا تداادلی رلندماد را شاکل دهناد
هررند ممکن اس .خاد این سریهای زمانی دارای روندی تصادفی راده راشند اماا در اال زماان
یکدیگر را ر خاری دنبال میکنند ر ران ای ک تفاضل رین آنهاا راا ﺛباا اسا.؛ رناارراین مفهاام
همجمدی تداعی کننده وجاد یک رارط تدادلی رلندمد اس .ک سیستم اقتصادی در ال زمان ر
سم .آن حرک .میکند وجاد هماهنگی در حرک .رین سریهای زمانی ایده اساسای هامجمدای
اس .این هماهنگی مبیّن آن اس .ک احتماالً یک رارطا تداادلی رلندماد راین آنهاا وجااد دارد
(صادقی شری

و خلیلی )1392

در راستای رررسی و تدیین روارط تدادلی رلندماد

راین رناد متغیار اقتصاادی ساری زماانی از

روش جاهانسن ( )1998ک مبتنی رر روش رارآورد حاداکﺜر درسا.نماایی ( )MLEاسا .اساتفاده
میشاد در عمل وقتی  kمتغیر در یک الگا وجااد داشات راشاند مایتااناد را تداداد  K−1راردار
همجمدی مستقل خطی وجاد داشت راشد روش حداکﺜرنمایی جاهانسن ررای تدیین تدداد رردارهای
همجمدی ر این صار اس .ک ارتدا ر کمک رررسایان رتبا تقلیال یافتا

3

 kتداداد ریشا هاای

رردارهای مشخص مرتبط را آن 𝑘̂𝑐)  𝐶̂ =(𝑐̂1 , ,را ر دس .میآوریم مقدار  rعدد از ایان رردارهاا
1. Kirchgassner & Wolters
2. Lütkepohl
3. Reduced rank regression
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رنان ترکیبا

خطیای هستند ک روارط پایاائی را ارائا مایکنناد  K−1عادد دیگار رواراط ناپایاا

هستند از آنجا ک 𝑖 ʎهایی ک در ارتباط را روارط ناپایا قرار میریرند ررارار صافرند آزماان فرضای
صفر در رارط را اینک حداکﺜر  rرردار همجمدی وجاد دارد منجر ر آزمان در مارد 𝑖 ʎها رر اساس
𝑖̂ ʎهای ررآورد شده ر صار زیر اس:.
𝑘 𝑟 + 1, … ,

𝐻0 : ʎ𝑖 = 0

این فرضی عناان میکند ک تنها  rمقدار ویهه 1اولیا مخاال
اکنان میتاان این قید را ررای مقادیر مختل

صافر اسا .و رقیا ررارار صافرند

 𝑟 = 0,1, … , 𝑘 − 1رر الگا اعمال کرد؛ ونگاه نسب.

لگاریتم تار حداکﺜر درس.نمایی الگای مقید ر الگای نیرمقید را محاساب کارد تاا آمااره آزماان
نسب .درس.نمایی( 2ک در این حال .نیراستاندارد اس ).ر دس .آید ایان آمااره آزماان کا را
آماره آزمان اﺛر 3شهر یافت ر صار زیر اس( .صادقیشری

و خلیلی :)1392

) 𝑖ʎ𝑡𝑟𝑎𝑐 = −2 log(𝑄) = −𝑛 ∑𝑘𝑖=𝑟+1 log(1 − ʎ

𝑟 = 0, 1, 2, … 𝑘 − 1

ک در آن  Qعبار اس .از نسب .تار حداکﺜر درس.نماایی مقیاد را تاار حاداکﺜر درسا.نماایی
نیرمقید
آماره آزمان اﺛر ( 𝑐𝑎𝑟𝑡 )ʎر ران ای تنریم شده اس .کا وقتای هایچ راردار هامجمدای در راین
متغیرهای الگا وجاد ندارد کمی .صفر را ارائ کند هنگامی  𝐻0پذیرفت میشاد ک کمیا .آمااره
آزمان 𝑐𝑎𝑟𝑡 ʎاز مقدار رحرانی ارائ شده تاسط جاهانسن و جاسیلیاس ( )1990کمتر راشد
آزمان دیگری ک وجاد دارد رر این اساس اس .ک رزرگترین کمیتی از کا از نرار آمااری
مدنادار اس .را پیدا کنیم آماره این آزمان ک را آمااره حاداکﺜر مقادار ویاهه 4مدارو

اسا .را

صار زیر اس( .نافرستی :)1378
) ʎ𝑚𝑎𝑥 = −𝑛𝑙𝑜𝑔(1 − ʎ̂𝑟+1

k−1

آزمان قرار میدهد ارر کمی .محاسب شده 𝑥𝑎𝑚 ʎاز مقدار رحرانای آن ریشاتر راشاد فرضای صافر
1. Eigenvalue
2. Likelihood Ratio test
3. Trace
4. Maximal eigenvalue
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وجاد 𝑟 رردار همجمدی در ررارر فرضی مقارل وجاد  𝑟 + 1رردار هامجمدای رد مایشااد هنگاامی
وجاد 𝑟 رردار همجمدی پذیرفت میشاد ک کمی .آمارآمارهان از مقادار رحرانای آن کاراکتار
راشد (نافرستی )1378
 4مدل تصحیح خطای برداری
وجاد همجمدی رین مجماع ای از متغیرهای اقتصاادی مبناای آمااری اساتفاده از الگاهاای تصاحیﺢ
خطا را فراهم آورد این الگاها در کارهای تجرری از شهر فزایندهای ررخاردار اس .عمادهتارین
دلیل شهر الگاهای تصحیﺢ خطا ( )ECMآن اس .ک ناسانا کاتاهمد متغیرهاا را را مقاادیر
تدادلی رلندمد

آنها ارتباط میدهند از آنچ تاکنان رحث شد روشن اس .ک وقتی دو متغیار Xt

و  Ytهمجم اند یک رارط تدادلی رلندمد رین آنها وجاد دارد البت در کاتاهمد ممکان اسا.
عدم تدادلهایی وجاد داشت راشد در این صاار مایتااان جملا خطاای رارطا زیار را را عنااان
«خطای تدادل» تلقی کرد
𝑡𝑢 𝑌𝑡 = 𝛽𝑋𝑡 +
𝑡𝑥𝛽 𝑢𝑡 = 𝑦𝑡 −

اکنان میتاان این خطا را ررای پیاند دادن رفتار کاتاهمد

𝑡𝑦 راا مقادار تداادلی رلندماد آن

مارد استفاده قرار داد ررای این منرار میتاان الگایی ر صار زیر تنریم کرد:
), 𝜎 2

𝑡𝜀 ∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ∆𝑥𝑡 + 𝛼2 𝑢̂𝑡−1 +

ک در آن  𝑢̂𝑡−1جمل خطای ررآورد رررسایان 𝑡𝑢  𝑌𝑡 = 𝛽𝑋𝑡 +راا یاک دوره زماانی اسا.
یک رنین الگایی ر الگاای تصاحیﺢ خطاا ( )ECMمدارو

اسا .کا در آن تغییارا در 𝑡𝑌 را

خطای تدادل دوره قبل ارتباط داده شده اس .وقتی 𝑡𝑌 و 𝑡𝑋 کا هاردو جمدای از مرتبا یاک )I(1
هستند (یدنی را یک رار تفاضلریری پایا میشاند) همجم راشند 𝑡̂𝑢 در رارطا راا 𝑡𝑢 𝑌𝑡 = 𝛽𝑋𝑡 +

جمدی از مرتب صفر ) I(0یدنی پایا خااهد راد از آنجاا کا 𝑡𝑦∆ و 𝑡𝑥∆ هام پایاا هساتند متغیرهاای
آوردن یک رررسیان کاذ
جس( .صادقیشری

ر روش  OLSررآورد کرد و از آمارههای  tو  Fدر آزمان الگا رهاره

و خلیلی )1392

مطالب فاق رر یک استراتهی مدلسازی دو مرحل ای ر صار زیر دالل .دارد:
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مرحل اول :ارتدا پارامترهای مرراط ر الگای رلندماد را راا اساتفاده از آماار مررااط را ساطﺢ
متغیرها ررآورد کرده و سﭙس فرضی صفر مبنی ررعدم وجاد همجمدی راین متغیرهاای الگاا آزماان
میشاد ر این ترتیب مجماع ای از متغیرها ک راا هام هامجما هساتند را دسا .خااهاد آماد و
درنتیج یک رارط تدادلی رلندمد را ارائ میکنند
مرحلا دوم :جملا تصاحیﺢ خطااا ( )ECTکا هماان جملا خطااای رررسایان الگاای ایسااتای
رلندمد ) 𝑡̂𝑢( اس .را ر عناان یک متغیر تاضیﺢدهنده در الگای  ECMمارد استفاده قرار داده و
مقدار آن ررآورد میشاد سﭙس را انجام آزمانهای الزم سااختار پایاایی کاتااهماد آن مشاخص
میشاد ضریب  ECTسرع .تددیل ر سم .تدادل را نشاان مایدهاد و انتراار مایرود کا از نرار
عومتی منفی راشد (نافرستی )1378
همانران ک موحر مایشااد ایان روش رسایار سااده و کامهزینا اسا.؛ اماا در عاین حاال
اشکاالتی هم دارد هررند ررآوردکنندههای  OLSرررسایان هامجمدای فااق ساازرارند اماا ایان
تازی ها نرمال نیستند و شدیداً ر سایر الگاهای پارامترها وارست اند ر عووه تارش ررآورده کنندهها
در نمانا هااای کارااک م ایتاانااد قاراال تاج ا راشااد؛ رنااارراین ممکاان اساا .اسااتنتاجهااای آماااری
رمراهکننده راشند و درنتیج در مارد متغیرهایی کا رایاد در الگاا وارد شااند و قیادهایی کا رایاد
اعمال شاند تصمیمریری نلطی انجام ریرد در مرحل دوم نیز تارش ررآوردکنندهها ممکان اسا.
ر جمل تصحیﺢ خطا انتقال یارد و پارامترهای الگای کاتاهمد را تح .تا ﺛیر قارار دهاد (صاادقی
شری

و خلیلی )1392
الگای تصحیﺢ خطای ررداری ( )VECMر صار زیر اس:.
𝑡𝑢 ∆𝑌𝑡 = 𝛽1 ∆𝑌𝑡−1 + 𝛽2 ∆𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑝−1 ∆𝑌𝑡−𝑝−1 + 𝛱𝑌𝑡−𝑝 +

ک در آن:
2 ,𝑝 − 1

َ

ماتریس  Πحاوی ا وعا مرراط ر روارط تدادلی رلندمد اس .در واق 𝛽𝛼 =  Πاس .کا
در آن𝛼 ضرایب تددیل عادم تداادل و نشااندهناده سارع .تدادیل را سام .تداادل رلندماد
َ

و𝛽

ماتریس ضرایب روارط تدادلی رلندماد اسا .جملا 𝑝 𝛽 𝑌𝑡−ملحاا در رارطا تصاحیﺢ خطاای
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ررداری مدادل جمل تصحیﺢ خطا ( )ECTدر الگای تک مدادل ای 𝑡𝑥𝛽  𝑢𝑡 = 𝑦𝑡 −اسا .راا ایان
تفاو ک حداکﺜر دارای  k-1رردار مستقل اس.
نکت ای ک وجاد دارد این اس .ک ارر مﺜوً تدداد وقف های الگاا را یاک در نرار رگیاریم در
سم .راس .مدادال سیستم تنها میتااند جزء جمو تصاحیﺢ خطاا وجااد داشات راشاد و وقفا
تفاضل مرتب اول متغیرها ظاهر نخااهند شد نکت دیگر اینک در مارد تدداد رارط تداادلی رلندماد
راید تدداد همجمدی در رین  kمتغیر درونزای یک الگا مارد رررسای قارار رگیارد در ماارد تداداد
وقف ها ر منرار انتخا تدداد مناسب وقف ها را تاج ر تدداد سالهای ماارد رررسای مایتااان از
شاخصهای ا وعا آکائیک ) (AICشاارتز ریزین ( )SBCو حنان کاائین ( )HQCرهاره جسا.
(رروکس)2008 1
ر منرار استفاده از شاخصهای ا وعا در هر یاک از مداادال عرضا و تقاضاا و همچناین
مدرفی روارط و ضرایب آنها مدادال فاق ر صار زیر نشان داده شده اس:.
𝑡𝑅𝑃𝑛𝐿 𝛼3 𝐿𝑛𝑇𝑅𝑡 + 𝛼4 𝐿𝑛𝑃𝑆𝑡 + 𝑈1 +𝐿𝑛𝑄𝑡𝑑 = 𝛼1 +𝛼2
𝐿𝑛𝑄𝑡𝑠 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐿𝑛𝑃𝑊𝑡 +𝛽3 𝐿𝑛𝑃𝐽𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑛𝑃𝑌𝑡 + 𝑈2

مدادل ( )10و ( )11ر ترتیب مدادل عرض و تقاضا را نشان میدهاد کا را صاار لگااریتمی
اس .در این مدادل تقاضا 𝑡𝑅𝑇 درآمد سران جاری افراد در سال  𝑃𝑅𝑡 tقیم .خردهفروشی لبنیا
در سال  𝑃𝑆𝑡 tقیم .خاردهفروشای ناشاار در ساال  tاسا .در مدادلا عرضا 𝑊𝑃 قیما .عماده
فروشی لبنیا

در سال  𝑃𝐽𝑡 tقیم .نهاده جا در سال  tو 𝑡𝑌𝑃 قیم .نهاده یانج در سال  tاس𝛼1 .

و  𝛽1در هریک از مدادال
مدادال

عرض از مبدأ و 𝑈 اجزای اخول را نشاان مایدهاد راا تاجا را اینکا

ر صار لگاریتمی ررآورد شده اس .در مدادل تقاضا ضارایب  𝛼3 𝛼2و  𝛼4را ترتیاب

ضریب زاوی تار تقاضا نسب .را قیما .لبنیاا

درآماد ساران و قیما .ناشاار را نشاان مایدهاد

همچنین در تار عرض ضرایب  𝛽3 𝛽2و  𝛽4ر ترتیب نشاندهناده ضاریب زاویا عرضا نساب .را
روش  VECMررآورد شده اس .و درنهایا .در سا ساناریا افازایش قیما 10 5 .و  20درصادی
تغییرا رفاه تالیدکننده و مصر کننده رررسی شده اس.
1. Brooks
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 5دادهها و اﻃالعات مورد نیاز
مطالد حاضر را استفاده از دادههای  1370-96و متغیرهای مصر

سران لبنیا رر حسب کیلااررم

قیم .عمدهفروشی و خاردهفروشای لبنیاا و قیما .خاردهفروشای ناشاار رار حساب ریاال در هار
کیلاررم قیم .عمدهفروشی نهادههای یانج و جا رر حسب ریال مقدار تالیاد لبنیاا رار حساب
هزار تن و قیم .لبنیا رر اساس شاخص قیم .خردهفروشی و شاخص قیم .عمدهفروشی (جها.
واقدیسازی قیم.ها) تحلیل شده اس .دادههای مذکار از رانک مرکزی جمهاری اساومی ایاران
مرکز آمار ایران و وزار جهاد کشاورزی جم آوری شده اس.
 6نتایج و بحث
جه .رررسی مانایی متغیرهای عناان شده از آزمان دیکی فالر و  KPSSدر حال .را روند و ردون روناد
و ررای تدیین شکس .ساختاری از آزمان شکس .زیای .اندروز استفاده شد؛ ک نتایج مطار جادول ()1
رزارش شده اس .ب جدول ( )1متغیرها در سطﺢ مانا نباده و را یکرار تفاضلریری مانا شدهاند
ﺟدول  1نتایج آزمون مانایی متغیرهای مورد مطالﻌﻪ برای سالهای 1370-96
دیکی فالر تدمیمیافت -

آماره زیای .اندورز

وقف رهین (ریزین)

(سال شکس).
1390

سران شیر

)I(1
***()- 3/751

)I(1
***()- 3/698

1

مقدار تالید شیر

)I(1
***()- 4/724

)I(1
***()- 23/11

1

1387

قیم .عمدهفروشی شیر

)I(1
***()- 4/984

)I(1
***()- 4/595

1

1388

قیم .خردهفروشی شیر

)I(1
***()- 4/856

)I(1
***()- 4/970

1

1385

درآمد خاناار

)I(1
***()- 12/743

)I(1
***()- 3/039

1

1379

)I(1
***()- 4/990

)I(1
***()- 4/598

7

1386

قیم .نهاده یانج

)I(1
***()- 5/348

)I(1
***()- 23/11

1

1374

قیم .نهاده جا

)I(1
***()- 5/385

)I(1
***()- 5/570

1

1388

مصر

قیم .عمدهفروشی
ناشار

م خذ :محاسبا پهوهش
*** مدنیداری در سطﺢ  %5را نشان میدهد
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آماره دیکی فالر

آماره فیلیﭙس پرون
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را تاج ر اینک تمامی متغیرها نامانا در سطﺢ هستند پیششرط استفاده از آزماان هامجمدای و
نهایتاً ررآورد تار عرض و تقاضا را استفاده از روش  VECMرا دارند رنارراین در اداما ارتادا جها.
انجام آزمان همانباشتگی جاهانسن ر تدیین وقف رهین را استفاده از آماره حنان -کاائین و شااارتز-
ریزین در هریک از مدادال تقاضا و عرض ر ترتیب در جداول ( )2و ( )3پرداخت شده اس.
ﺟدول  2تﻌیین تﻌداد وقفﻪ بهینﻪ تقاضای لبنیات در الﮕوی VAR

SBIC

HQIC

AIC

FPE

P

LR

LL

lag

5/37865

5/22084

5/18118

0/002091

-

-

- 55/5835

0

-4/0531

- 4/79216

- 5/04049

0/00078

0/000

1/267

77/9656

1

-3/9018

- 5/23211

-5/6791

0/00048

0/000

46/688

101/31

2

- 3/09751

- 5/01907

- 5/66471

0/000074

0/011

31/699

117/144

3

*- 5/64976

*- 8/16257

*- 9/00687

*0/00077

0/000

*108/87

171/579

4

م خذ :محاسبا پهوهش
ﺟدول  3تﻌیین تﻌداد وقفﻪ بهینﻪ عرضﻪ لبنیات در الﮕوی VAR

SBIC

HQIC

AIC

FPE

P

LR

LL

lag

0/71668

- 0/076144

-0/1125809

0/00001

-

-

55/4468

0

- 4/03555

- 4/77461

- 5/02294

0/00088

0/000

144/63

77/7638

1

- 3/35576

- 4/68607

- 5/13306

0/00083

0/005

34/533

95/0302

2

- 3/86181

- 5/78337

- 6/42901

0/000035

0/000

61/807

125/934

3

*- 6/01408

*- 8/52689

*-9/3712

*0/00053

0/000

*99/67

175/769

4

م خذ :محاسبا پهوهش

همان ار ک مشاهده میشاد وقف رهارم ر عناان وقف رهین عرض و تقاضای لبنیا را تاجا
ر ا مدیارهااای  HQIC AICو  SBICانتخااا شااده و مقایس نتایج هریک از مدادل ها را استفاده از
رادن تازی جمو اخول انتخا

وقف رهارم را جه .ررآورد مدل ت یید میکناد پاس از تدیاین

وقف رهین رام رددی ر منرار ررآورد تاار عرض و تقاضا را استفاده از روش  VECMنیاز ر تدیین
درج همجمدی را استفاده از دو آماره ماتریس اﺛر و ریشترین مقادیر ویهه اس .ک نتایج حاصل ررای
هردو تاار تقاضا و عرض لبنیا ر ترتیب در جداول ( )4تا ( )7نشان داده شده اس.
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ﺟدول  4آزمون همﺟمﻌی تقاضای لبنیات بر اساس ماتریس اثر ()ʎ-trace
فرضی صفر ()H0

فرضی مقارل ()H1

مقدار آماره

مقدار رحرانی

r=0

𝑟 ≥1

150/8227

54/64

r≤1

𝑟 ≥2

69/8561

34/55

r≤2

𝑟 ≥3

23/3682

18/17

*r≤3

𝑟 ≥4

3/3009

3/74

r≤4

𝑟 ≥5

-

-

م خذ :یافت های پهوهش
* مدنیداری در سطﺢ %5
ﺟدول  5آزمون همﺟمﻌی تقاضای لبنیات بر اساس ماتریس اثر ()ʎ-Max

فرضی صفر ()H0

فرضی مقارل ()H1

مقدار آماره

مقدار رحرانی

r=0

𝑟 =1

80/9665

30/33

r≤1

𝑟 =2

46/4879

23/78

r≤2

𝑟 =3

20/0673

16/87

*r≤3

𝑟 =4

3/3009

3/74

r≤4

𝑟 =5

-

-

م خذ :یافت های پهوهش
* مدنیداری در سطﺢ %5
ﺟدول  6آزمون همﺟمﻌی عرضﻪ لبنیات بر اساس ماتریس اثر ()ʎ-trace

r=0

𝑟 =1

135/8682

47/21

r≤1

𝑟 =2

73/8974

29/68

r≤2

𝑟 =3

16/8156

15/41

*r≤3

𝑟 =4

0/0119

3/76

r≤4

𝑟 =5

-

-

م خذ :یافت های پهوهش
* مدنیداری در سطﺢ %5
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مقدار آماره

مقدار رحرانی
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ﺟدول  7آزمون همﺟمﻌی عرضﻪ لبنیات بر اساس ماتریس اثر ()ʎ-Max
فرضی صفر ()H0

فرضی مقارل ()H1

مقدار آماره

مقدار رحرانی

r=0

𝑟 =1

61/9708

27/07

r≤1

𝑟 =2

57/0818

20/97

r≤2

𝑟 =3

16/8037

14/07

*r≤3

𝑟 =4

0/0119

3/76

r≤4

𝑟 =5

-

-

م خذ :یافت های پهوهش
* مدنیداری در سطﺢ %5

همان ار ک مشاهده میشاد در تار تقاضا و عرض لبنیا

مااتریس اﺛار و مااتریس ویاهه در

سطﺢ ا مینان  5درصد وجاد  3رردار همجمدی رین متغیرها را ت ییاد مایکنناد؛ رناارراین پاس از را
دس .آوردن وقف و رردار همجمدی ررای هردو تاار تقاضا و عرض هر دو تار را اساتفاده از مادل
 VECMرر حسب مدیارهای ا وعا

رزارش شده را انتخا رهترین مادل راا راردار هامجمدای  1و

وقف  4ررآورد شده و در ادام ر صار جداول ( )8و ( )9رزارش شده اس.
ﺟدول  8نتایج برآورد تاب تقاضای لبنیات نرمال شده با الﮕوی VECM

متغیر

ضرایب

آماره Z

𝑑𝑡𝑄𝑛𝑙

1

-

𝑡𝑅𝑃𝑛𝑙

- 0/22596

-4/79

𝑡𝑅𝑇𝑛𝑙

0/39862

6/33

𝑡𝑆𝑃𝑛𝑙

0/1905

7/38

𝐴𝐼𝐶 = -6/6957 C= -5/9135 C=-3/5854
ECM=-48/16

* مدنیداری در سطﺢ %5
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ﺟدول  9نتایج برآورد تاب عرضﻪ لبنیات نرمالشده با الﮕوی VECM

متغیر

ضرایب

آماره Z

𝑠𝑡𝑄𝑛𝐿

1

-

𝑡𝑊𝑃𝑛𝐿

0/0713

-4/07

𝑡𝐽𝑃𝑛𝐿

-1/9580

-14/03

𝑡𝑌𝑃𝑛𝐿

1/7660

12/43

𝐴𝐼𝐶 = -6/9480 C= -6/2083 C=-4/0280
ECM=-66/74
م خذ :یافت های پهوهش
* مدنیداری در سطﺢ %5

رر اساس جدول ( )8را تاج ر اینک مدادل ر صار لگاریتمی -لگاریتمی ررآورد شده اس.
ضرایب متغیرها نشاندهنده کشش هستند رر همین اساس در این مدادل ضریب قیم .خاردهفروشای
منفی اس .ک رر اساس قانان تقاضا ریانگر ت ﺛیر عکس رین قیما .و تقاضاای لبنیاا اسا .ضریب
درآمد سران در این مدادل مﺛب .ر دس .آمده اس .رنارراین میتاان نتیج ررف .لبنیا ر عنااان
کاالی ضروری (کشش درآمدی رین  0و  )1ررای مصر کننده اس .ک را افازایش درآماد تقاضاا
ررای آن افزایش مییارد ضریب قیم .ناشار مﺜب .اس .و ریاانگر ایان نکتا اسا .کا راا افازایش
قیم .ناشار تقاضا ررای لبنیا افزایش مییارد رنارراین میتاان نتیج ررف .لبنیا و ناشار نساب.
ر هم دو کااالی جانشاین هساتند در رارط فاق ضریب مدل تصااحیﺢ خطااا رراراار  -48/16اسا.
رنارراین میتاان ریان کرد سرع .تددیل ر سام .مقادار تداادلی و رلندماد

نسابتاً ریشاتر رااده را

اری ک هرسال حدود  48/16خطای عدم تدادل تددیل شده و مقدار کاتاهمد تقاضای لبنیا ر
سم .مقدار تدادلی و رلندمد خاد میل میکند
رر ب جدول ( )9ضریب قیم .عمدهفروشی لبنیا مﺜب .اس .یدنی جه .تغییر تالید لبنیا
نهادههای جا منفی و یانج مﺜب .اس .ک میتاان نتیج ررف .ایان نهااده یانجا را عنااان نهااده
ضروری در تالید لبنیا

ر شمار میروند و رر این اساس تالیدکننده در ناحی دو یا س تالیاد اسا.
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را تاج ر ضریب مدل تصحیﺢ خطا هرسال حدود  66/74درصد خطای عدم تدادل تددیل شده و و
مقدار کاتاهمد عرض لبنیا

ر سم .مقدار تدادلی و رلندمد خاد میل میکند

همان ار ک قبوً رفت شد هد

اصلی مطالد رررسی و تحلیل تغییرا رفاهی تالیدکننادران

و مصر کنندران لبنیا اس.؛ رنارراین را تاج ر مباحث ذکر شاده پیرامااان رگااانگی تخمااین
تغییارا ماازاد ماصر کننااده و تالیدکننااده در اﺛاار تغییرا قیم .رار اسااس مدادال عرض و
تقاضای ر دس .آمده میزان تغییارا
و  %20تغییر قیم .لبنیا

در رفااه ماصر کنناده و تالیادکننده در س سناریا %10 %5

ررای تمامی سالها را استفاده از الگای  VECMمحاسب و در جداول ()10

و ( )11راارای دوره زمااانی  1370-96راازارش شااده اساا .رااا مشاااهده جاادول ( )10مااازاد رفاااه
مصر کننده همااره در تمامی سالها را افزایش قیم .مقدار منفی را داشت و را افزایش قیم.ها این
روند رو ر افزایش اس .ر عناان مﺜال در سال  1395را افازایش  5درصادی قیما .تغییارا ماازاد
رفاه مصر کننده ر میزان  -1564964میلیان ریال کاهش پیدا کرده و همین مقادار افازایش قیما.
در سال  1396مازاد رفاه مصر کننده را  -3673744میلیان ریال کاهش میدهد همچنین را مشاهده
جدول ( )11مازاد رفاه تالیدکننده را افزایش قیم.ها مقدار مﺜب .را داشت و رو ر افزایش اس .در
سال  1395را افزایش  5درصدی قیم .تغییرا مازاد رفااه تالیدکنناده را میازان  2465845میلیاان
ریال افزایش یافت و همین مقدار افزایش قیما .در ساال  1396ماازاد رفااه تالیادکنناده را را میازان
 2801746میلیان ریال افزایش میدهد را رررسای وضادی .ماازاد رفااه تالیدکنناده و مصار کنناده
میتاان نتیج ررف .در ررخی از ساالهاا راا افازایش قیما .افازایش رفااه تالیدکننادران ریشاتر از
کاهش رفاه مصر کنندران اس .ک این نشان میدهد رفاه جامد در کل افزایش یافتا اسا.؛ اماا
در ررخی از سالها (مانند سال  )1396رفاه جامد کاهش یافت اس.
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ﺟدول  10مقادیر تغییر رفاه مصرفکننده در اثر تغییر قیمت
کاهش رفاه مصر کنندران در اﺛر افزایش قیم.ها (میلیان ریال)
سال

%20

%10

%5

∆𝐶. 𝑆3

%0∆𝐶. 𝑆2

∆𝐶. S1

1370

- 7343721

- 6828719

- 6571218

1375

- 3229970

- 3003458

- 2890202

1380

- 7245160

- 6737070

- 6483025

1385

- 6427229

- 5976499

- 5751134

1390

- 1321508

- 1228833

- 1182495

1395

- 1748939

- 1626289

- 1564964

1396

- 4105624

- 3817704

- 3673744

م خذ :محاسبا پهوهش
ﺟدول  11مقادیر تغییر رفاه تولیدکننده در اثر تغییر قیمت
کاهش رفاه تالیدکنندران در اﺛر افزایش قیم.ها (میلیان ریال)
سال

%20

%10

%5

∆𝑃. 𝑆3

%0∆𝑃. 𝑆2

∆𝑃. 𝑆1

1370

5966138

5437553

5173261

1375

3067364

2795603

2659722

1380

1203480

1096855

1043542

1385

2654996

2419770

2302157

1390

1628988

1484664

1412501

1395

3022725

2591821

2465845

1396

3231154

2944882

2801746

م خذ :محاسبا پهوهش

 7نتیجﻪگیری و پیشنهادها
صند .لبنیا

را ت مین ارزانترین منار پروت ینی کشار سهم قارل تاجهی در سبد مصارفی خاناارهاا

رفاه آن ت ﺛیر رگذارد هد
لبنیا

مطالد حاضر رررسی تغییرا رفاهی مصر کنندران و تالیدکننادران

ررای سالهای  1370-96اس .رر این اساس ارتدا را استفاده از روش  VECMمدادال عرض

و تقاضای لبنیا

ررآورد شدند در انتها مازاد رفاه مصر کننده و تالیدکننده ررای کااالی فااق در
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افزایش قیم 10 5 .و  20درصدی محاسب شدند نتایج ررآورد تار تقاضاا نشاان

جز کاالهای کمکشش راده و حساسی .کمتری نسب .ر تغییرا قیم .خاد کااال و

قیم .کاالی جانشین از خاد نشان میدهد و را تاج ر مﺜب .رادن عوم .ضریب درآماد (راین  0و
ر عنااان کااالی ضاروری رارای مصار کنناده اسا .و همچناین کشاش درآمادی نیاز

 )1لبنیا

کمکشش اس .در مدادل عرض حساسی .عرض ر قیم .نهادههای جا و یانج ریشتر و رزرگتر
از یک و همچنین ر قیم .لبنیا کمتر راده و کارکتار از یاک اسا .راا تاجا را مﺜبا .راادن
عوم .کشش نهاده یانج را افزایش قیم .این نهاده تالید افزایش یاف .رنارراین نهادههای یانجا
جز نهادههای ضروری تالید اس .ک راید در سیاس.رذاریهاای آتای تاجا ریشاتری را آن شااد
همچنین نتایج رفاه نشان داد ک مازاد رفاه مصر کننده در سالهای ماذکار روناد کاهشای و ماازاد
رفاه تالیدکننده روند افزایشی را داشت اس .افزایش قیم.ها در ریشتر سالهای مذکار افازایش در
مازاد رفاه تالیدکننده را ریشتر از کاهش در مازاد رفاه مصار کنناده افازایش داده اسا .کا راعاث
میشاد رفاه کل جامد افزایش یارد؛ اما در سال  1390مازاد رفاه تالیدکننده کاهش یافتا اسا .کا
عل .آن میتااند تارم و عدم ﺛبا قیم.ها راشد ک این شرایط ر کااهش هررا ریشاتر رفااه شاده
اس .عدم افزایش قیم.ها مازادی ررای تالیدکنناده نخااهاد رااد و امکاان تالیاد را از تالیدکنناده
خااهد ررف.؛ رنارراین یک افزایش مداوم و آرام قیم.ها عووه رار کماک را تالیاد ریشاتر و رهتار
لبنیا

امکان خرید را نیز از مصر کنندران نخااهد ررف .اما عدم افزایش قیم .منجر ر کااهش

تالید و در نتیج رفاه کل جامد میشاد
را تاج ر اینک لبنیا

در سبد نذایی خاناارها پراهمی .و ضروری اس .ر دلیل ت ﺛیررذاری

افزایش قیم .رر رفاه عمامی رهتر اس .در میان اتخاذ سیاس.ها ررای دو رروه مصر کننده و
تالیدکننده تفکیک صار

رگیرد و سیاس.های متفاوتی در ارتباط را هر جزء آن اتخاذ شاد و

افزایش قیم .را وجاد ر آنک راعث افزایش رفاه تالیدکنندران میشاد اما این افزایش ارر زیاد
میزان مصر

آنها ت ﺛیر منفی خااهد داش .رنارراین پیشنهاد میشاد را تاج ر آنک ریشترین اﺛرا

منفی رفاهی ناشی از افزایش قیم .در دهکهای پایین درآمدی اس .لذا در راحی سیاس.ها
اقتصادی راید ر نحای آﺛار منفی رفاهی رروههای کمدرآمد را رررسی دقی زیان رفاهی از ری
پرداخ .مستقیم جبران شاد
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