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تعیین سطح حمایت از خانوار بر اساس دهکهای درآمدی در مناطق شهری
( مطالعه موردی ایران طی سال های )9811-9831

هدف این مطالعه تجزیهوتحلیل تأثیرات افزایش قیمت کاالها ،بهصورت تقسیمبندی (نان ،شیر ،آب و برق و گاز – سایر خوراکیها – سایر
غیرخوراکی ها) بر رفاه خانوارهای شهری می باشد که به تفکیک سه گروه عمده درآمدی و نیز شناسایی آسیبپذیرترین گروههای درآمدی
شهری ،براثر اعمال افزایش قیمت کاالها است .به این منظور با تکیهبر تئوریهای مربوط بهاندازه گیری تغییرات رفاهی مصرفکنندگان،
فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایدئال ( )AIDSاستخراج گردیده است .تخمین سیستم تقاضا بر اساس
دادههای بودجه و شاخص قیمت خانوارهای شهری ایران در سه گروه عمده درآمدی (هزینهای) برای دوره زمانی  2931 -2933و با
استفاده از روش  SURانجامشده است .پس از برآورد پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً ایدئال ،معیار تغییرات جبرانی محاسبهشده است.
بهمنظور شناسایی آسیبپذیرترین گروههای درآمدی ،نسبت شاخص تغییرات جبرانی به درامد خانوار که مبین نسبت زیان رفاهی ناشی از
اجرای افزایش قیمت میباشد ،موردمحاسبه قرارگرفته است.
نتایج تحقیق برای خانوارهای شهری حاکی از آن است که تغییرات جبرانی در این دوره زمانی مثبت بوده است یعنی اینکه افزایش
قیمت در این دوره زمانی موجب کاهش رفاه خانوارهای شهری شده است ،کاهش رفاه در میان گروههای درآمدی متفاوت است و درصد
کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت کاالها در گروههای پایین درآمدی بیشتر از گروههای میانی وگروههای باالی درآمدی(هزینهای) است
زیرا درآمدی که خانوارهای گروههای پایین درآمدی(هزینهای) از دست میدهند سهم بیشتری از درامد این خانوارها بوده و درنتیجه فشار
بیشتری بر آنها وارد میشود و در حقیقت رفاه بیشتری نسبت به خانوارهای گروه های باالی درآمدی از دست میدهند ،همچنین نتایج
حاصل از کششها نشان میدهد ،اعمال افزایش قیمت تأثیر چندانی در کاهش مصرف نداشته است .تنها در مورد کاالی نان میتوان گفت
که کشش قیمتی آن در گروههای پایین بزرگتر از واحد است یعنی یک کاالی با کشش است پس اجرای افزایش قیمت در کاهش
مصرف تأثیر داشته است ولی در گروه های باالتر مصرف کمتر از افزایش قیمت کاهشیافته است و سیاست افزایش قیمت در کاهش
مصرف تأثیر چندانی نداشته است.
 :تغییرات جبرانی ( ،)CVسیستم تقاضای تقریباً ایدئال ( ،)AIDSرفاه خانوارهای شهری ،گروههای درآمدی.

