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کاربرد مدلهای سیستمی در تحلیل تقاضای کاالهای خوراکی در ایران
جواد حسینزاد ،* 1فاطمه سهرابیاطهر ،2قادر دشتی ،3محمد قهرمانزاده
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 .2کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -90 /2 /28 :تاریخ تصویب)92 /4 /1 :

چكیده
در این تحقیق ،رفتار مصرفي خانوارهای شهری کل کشور برای هشت گروه اصلي کاالهای خوراکي
تحلیل شد که شامل غالت و فراوردههای آن ،انواع گوشت ،شیر و فراوردههای آن و تخممرغ ،میوه و
سبزیها ،روغنها و کره ،نوشیدنيها ،حبوبات و خشکبار هستند .برای نیل به این هدف با استفاده از
دادههای سری زماني مربوط به سال  1386 -1353انواع سیستمهای انعطافپذیر تقاضا مانند سیستم
تقاضای مخارج درجه دوم ،1سیستم تقاضای روتردام ،سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل ،سیستم تقاضای تقریبا
ایدهآل درجه دوم ،2سیستم تقاضای معکوس تقریبا ایدهآل 3و یك سیستم هیبرید تقاضا  CBSبا استفاده از
روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط برآورد شدند که با مقایسة آنها از طریق آزمونهای آماری و
معیارهای اقتصادسنجي ،سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل معکوس به عنوان مدل برتر انتخاب شد .نتایج نشان
داد که در میان اقالم غذایي ،لبنیات کمترین و گوشت بیشترین کششهای مقداری را دارند و کشش
مقیاس گوشت و خشکبار از سایر گروهها پایینتر بوده که بیانگر لوکسبودن این کاالهاست .همچنین،
نتایج بیانکنندة این است که گوشت با غالت و شیر با دیگر آشامیدنيها رابطة جانشیني و غالت با
خشکبار و روغن رابطة مکملي دارد.
واژههای کلیدی :سیستمهای تقاضا ،سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل معکوس ،کششهای مقداری،
گروههای اصلي کاالهای خوراکي.
مقدمه
بخش كشاورزي با نقش استراتژيك خود در اقتصاد كشور،
رسالت سنگيني را در پيشبرد توسعة ملي ،تأمين نيازها و
امنيت غذايي بر عهده گرفته است .در سه دهة گذشته ،با
توجه به رشد جمعيت ،بهبود نسبي در شاخصهاي تغذيهاي
و افزايش قدرت خريد ،تقاضا براي محصوالت كشاورزي از
جمله محصوالت پروتئيني و غتات افزايش يافته و فزوني
آهنگ رشد تقاضا بر ميزان رشد توليد ،موجب تأمين نيازهاي

ضروري كشور از خارج شده است .با دقت به ابعاد ملي و
فراملي واردات مواد غذايي ،تأمين هرچه بيشتر نيازهاي
غذايي از اهداف استراتژيك در برنامههاي توسعة اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي كشور قلمداد ميشود .به همين دليل
برآورد توابع تقاضا به منظور شناخت ترجيحات مصرفي و
پيشبيني نيازهاي آيندة مصرفكنندگان براي سياستگذاري
و برنامهريزي از اهميت بااليي برخوردار است ( & Kalantari
.)Khadem, 1997
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* نويسندة مسئول:
)1. Quadratic Expenditure System (QES
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)3. Inverce Almost Ideal Demand System (IAIDS
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تصميمگيرندگان اقتصادي ميخواهند بدانند كه هر كاال چه
جايگاهي در بودجة خانوار دارد .چه كاالهايي تجملي و چه
كاالهايي ضروري محسوب ميشوند؟ با افزايش قيمت يك گروه
از كاالها ،تقاضا براي آن گروه و گروههاي ديگر به چه ميزان
تغيير مييابد؟ با تغيير مقدار يك كاال ،قيمت آن و قيمت
كاالهاي ديگر چگونه تغيير ميكند؟ آيا از قيمت و مقدار يك
كاال ميتوان به عنوان ابزاري مؤثر براي سياستگذاري و
برنامهريزي بهره گرفت ()Hashemi, 1987؟ در واقع ،پاسخ به
پرسشهاي باال ميتواند به برنامهريزان اقتصادي در انتخاب
سياستهاي اقتصادي از قبيل سياستهاي توليدي ،پرداخت يا
حذف يارانه ،تنظيم بازار و ايجاد رفاه اجتماعي كمك كند.
مزاياي توابع سيستمي تقاضا موجب شده است كه در
سالهاي اخير استفاده از اين سيستمها در مطالعات مربوط به
رفتار مصرفكننده گسترش يابد )1941( Leser .پايههاي اولية
مطالعات سيستمي تقاضاي نهايي كاال و خدمات را شکل داد،
ولي اولين مدل تجربي جامع توسط استون ) (1954ارائه شد و
به سيستم مخارج (LES) 1معروف شد .در اين سيستم،
كششهاي قيمتي كوچكتر از يك ،كشش درآمدي مثبت،
منحني انگل خطي و هزينة هر كاال سهم ثابتي از كل مخارج را
تشکيل ميداد .به دليل اين معايب ،تحقيقات گستردهاي براي
تعيين مدلهاي جايگزين انجام گرفت كه از جمله مهمترين
آنها ميتوان به سيستم مخارج درجه دوم ،2سيستم تقاضاي
روتردام ،3سيستم ترانسلوگ ،4سيستم تقاضاي تقريبا ايدهآل،5
سيستم تقاضاي  ،6CBSسيستم تقاضاي تقريبا ايدهآل درجه
دوم 7و سيستم تقاضاي معکوس تقريبا ايدهآل 8اشاره كرد.
 )1990( Lee et al.با استفاده از دادههاي مخارج خانوار،
به بررسي تأثير درآمد و قيمتها بر تقاضاي مصرفكنندگان
در تايوان اقدام كرد .نتايج مشخص كرد كه از بين مدلهاي
ترانسلوگ ،رتردام و  ،AIDSسيستم  AIDSرفتار مخارج
مصرفي را بهتر از ساير مدلها توضيح ميدهد.
در مطالعة ديگري )2004( Christiana ،در آمريکا سيستم
تقاضاي تقريبا ايدهآل و سيستم تقاضاي تقريبا ايدهآل درجه
)1. Linear Expenditure System(LES
)2. Quadratic Expenditure System (QES
3. ROTTERDAM
4. TRANSLOG
)5. Almost Ideal Demand System (AIDS
)6. Centeral Bureau of Statistics(CBS
)7. Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS
)(QUAIDS
)8. Inverse Almost Ideal Demand System (IAIDS

دوم را براي فراوردههاي گوشتي در دورة 1999 -1970
برآورد كرد .نتايج اين مطالعه نشان داد كه متغيرهاي
دموگرافي نظير شاخص ستامتي و خانمهاي شاغل از عوامل
مؤثر در مصرف فراوردههاي گوشتي هستند .خانمهاي شاغل
بهطور عمده تمايل به خريد گوشت مرغ و ماهي دارند و
فراوردههاي گوشتي به لحاظ قيمتي كششناپذير هستند .در
تحقيقي كه  (2006) Alemuبا استفاده از آزمون non-nested
انجام داد به برآورد سيستم تقاضاي مناسب براي فراوردههاي
گوشتي در آفريقا پرداخت .نتايج مشخص كرد سيستم
تقاضاي تقريبا ايدهآل خطي بهتر از مدل رتردام رفتار مخارج
مصرفي را نشان ميدهد .طبق يافتههاي او اكثر فراوردههاي
گوشتي جانشين يکديگرند و تنها گوشت خوک و مرغ مکمل
يکديگرند (2006) Steen .به منظور بررسي رابطه بين مقدار و
قيمت گلهاي تجاري در هلند ،سيستم تقاضاي معکوس
تقريبا ايدهآل را تخمين زد .نتايج مربوط به برآورد كششها
نشان داد كه تقاضا براي انواع گلها انعطافپذير است.
همچنين ،تغيير عرضة گلهاي داوودي و رز اثر بيشتري روي
قيمت اين گلها ميگذارد ،اما در مورد گل ميخك ،تغيير
عرضة آن اثر بيشتري روي قيمت انواع ديگر گلها ميگذارد.
در ايران ،مجموعة مطالعات انجامگرفته بيشتر معطوف به
سيستمهاي تقاضاي تقريبا ايدهآل است و تعداد اندكي به مطالعة
مدلهاي ديگر و مقايسة بين آنها پرداختهاند؛ براي مثال
 (1995) Hashemi & Khosravi Nejadبا استفاده از آمار
سالهاي  1370 -1344سيستم تقاضاي مخارج خطي  LESرا
براي چهار گروه هزينهاي سوخت و ساير كاالها ،مبلمان و اثاثية
منزل ،مسکن و خوراكيها در ايران برآورد كردند .نتايج مطالعة
باال نشان داد كه خوراک و مسکن از كاالهاي ضرورياند و
مبلمان و ساير كاالها جزء كاالهاي لوكس محسوب ميشوند.
فلسفيان و همکاران ( )1385با برآورد سيستم تقاضاي تفاضلي
معمولي تعميميافته و انجامدادن آزمون متداخل از ميان
مدلهاي  CBS ،ROTTERDAM ،AIDSو  NBRنشان دادند
كه براي زير گروه گوشت در ايران سيستم تقاضاي  AIDSمدل
مناسبي است (2007) Mojaver Hosseini .با استفاده از تابع
تقاضاي تقريبا ايدهآل به برآورد كششهاي قيمتي و درآمدي
براي گروه كاالهاي خوراكي در ايران در دورة زماني -1371
 1376پرداخت .يافتههاي تحقيق مبين اين بود كه در ميان
اقتام غذايي لبنيات بيشترين و حبوبات كمترين كششهاي
قيمتي را داشتند و كشش درآمدي گوشت و برنج از ساير اقتام
غذايي بسيار باالتر بوده است.

حسینزاد و همكاران :کاربرد مدل های سیستمی در تحلیل تقاضای...

همانطور كه از مرور ادبيات موضوع مشخص ميشود،
تبيين رفتار مصرفكنندگان بخش زيادي از تتاش
اقتصاددانان را به خود اختصاص داده است و براي كميكردن
آن مدلهاي زيادي ارائه شده است .از جمله اين تتاشها
ايجاد 1و تصريح مدلهاي مناسب و كارآمد در مباحث
اقتصادي است .اقتصاددانان ميكوشند به منظور دستيابي به
يافتههاي صحيح ،مدلهاي مناسبي از لحاظ فرم تابعي و
سازگاري با نظرية اقتصادي تصريح كنند .همانگونه كه
 )1990( Greene & Kennedyبيان كردند ،بيدقتي در
تصريح مناسب فرمهاي تبعي به انتخاب نوعي از تابع منجر
ميشود كه ارتباط واقعي بين متغيرها را نشان نميدهد و
پارامترهاي برآوردشده از اين رهگذر اعتبار الزم را ندارند .در
اين راستا ،تحقيق حاضر ميكوشد ضمن بررسي ويژگيهاي
رياضي و نظري سيستمهاي مختلف تقاضا ،مدل مناسب را از
بين آنها انتخاب و بر اساس آن ساختار مصرفي خانوارهاي
شهري ايران را براي گروههاي مختلف خوراكي تحليل كند.
مواد و روشها
در اين بخش ،به تشريح سيستمهاي مرسوم تقاضا كه در
ادبيات اقتصادي بيشتر مطرح است ،پرداخته شده است.
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سیستم مخارج درجه دوم )(QES

سيستم مخارج درجه دوم توسط )1978( Pollak & Wales
ارائه شد .اين سيستم از تابع مطلوبيت غيرمستقيم به دست
ميآيد كه به فرم تابعي  Gormanمعروف است .فرم كلي اين
سيستم به صورت زير است:
()1
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اين دستگاه معادالت ،سهم هزينة هر كاال ) 𝑖𝑤( را تابعي
از قيمتها و مخارج كل در نظر ميگيرد .در اين معادالت،
  iحداقل مصرف كاالست،

n

pi i

i 1

مجموع مخارجي است

كه براي حداقل معاش الزم است و   iو  ciبه ترتيب ميل
نهايي به مصرف در ارتباط با درآمد بيش از حداقل معاش و
كمتر از آن هستند p .بردار قيمتهاي مصرفكنندهm ،
مخارج و  qمقدار تقاضا است .اندازهگيري حساسيت مصرف
كنندگان به تغيير قيمتها و درآمد در سيستم  QESبا
استفاده از كششهاي زير محاسبه ميشود:

كشش خود قيمتي غير جبراني
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سیستم رتردام
اين سيستم اولينبار توسط  (1964) Bartenو (1965) Theil
ابداع شد كه بعد از آن به مدل رتردام شهرت يافت .اين مدل
در بيشتر موارد شبيه مدل اولية استون است با اين تفاوت كه
در اينجا به طريق ديفرانسيلگيري عمل ميشود و از اين رو
آن را مدل تقاضاي ديفرانسيلي نيز مينامند .شکل كلي
سيستم معادالت رتردام عبارتست از:
1. Specification

n

() 2

d ln qi  i d ln m   *ijd ln p j
j1

در رابطة باال 𝑞i ،مقدار تقاضا 𝑝i ،قيمت  i ،كشش
مخارج كل يا درآمد  ij ،كشش قيمتي خودي  i  j و

متقاطع  i  j است.
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سیستم ترانسلوگ
بعد از مقالة ديورت ) ،(1971تتاش براي طراحي مدلهايي
انجام گرفت كه قدرت انعطافپذيري بيشتري داشته باشند.
 (1975) Jorgenson & Christensenمدل تبديل به لگاريتم
شدهاي (ترانسلوگ) را براي تقريب تابع مطلوبيت غيرمستقيم
به صورت رابطة  3به كار بردند كه در آن مطلوبيت ( )vتابعي
از نسبت قيمتها به درآمد است.
()3
p 
ln      i ln  i 
i
m
 p   pj 
 1 / 2 ij ln  i  ln  
i
j
m m

در رابطة باال 𝑝 ،و  mبه ترتيب قيمت و درآمد و  αو βها
ضرايب هستند .از تابع مطلوبيت غيرمستقيم (رابطة  )3سهم
هزينة كاالي iام به صورت زير استخراج ميشود:
()4

p 
i   ij ln  j 
j
m
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1   kj ln  k 
m
k
j

مجموعه معادالت سهم هزينه كه به صورت رابطة  4نشان
داده شده است ،به سيستم توابع تقاضاي ترانسلوگ مشهور
است (.)Christensen, 1975
سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل
به دنبال مطرحشدن مدلهاي رتردام و شکلهاي تبعي
انعطافپذير ،مطالعات بعدي در يافتن فرمهاي تبعي مناسبتر
براي تابع مطلوبيت به نتايج خوبي رسيدند .در اين راستا،
سيستم تقاضاي تقريبا ايدهآل  AIDSاولينبار توسط Deaton
 )1980( & Muellbauerبه صورت زير ارائه شد:

m
(wi  ai    ij . ln p j   i ln   )5
j
 p
i 1, 2,...,n

اين سيستم نشان ميدهد تغيير در مخارج واقعي از
طريق iها و تغيير در قيمتها از طريق iها بر سهم مخارج
كاال اثر ميگذارد𝛾ij .ها براي كاالهاي لوكس مثبت و براي
كاالهاي ضروري منفي و جمع آنها صفر است P .در رابطة 5
همان شاخص قيمت كاالهاست كه با تقسيم مخارج اسمي
( )mبر آن مخارج واقعي به دست ميآيد .اندازهگيري
حساسيت مصرفكنندگان به تغيير قيمتها و درآمد در

( Hahn,

سيستم  AIDSبا كششهاي زير قابل محاسبه است
:)1994
كشش قيمتي غيرجبراني
( ( ij  0 if i  j ;  ij  1 if i  j
wj
wi

 i .

كشش درآمدي
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سیستم CBS

بهتازگي در تتاش براي ارائة سيستمهاي انعطافپذيرتر،
سيستمهايي پيشنهاد شدهاند كه بعضي از سيستمهاي
مشهور قبلي را در خود ادغام ميكنند .از جمله الگوهاي
جديد ،سيستم تقاضاي  CBSاست .بنيانهاي نظري اين
سيستم توسط  )1985( Driel & Kellerپايهگذاري شد و
بعدها توسط افرادي مانند  )1964( Bartenو Driel et al.
1
( )1997پيگيري شد .دريل و كلر از ادارة مركزي آمار هلند
 CBSيك مدل هيبريدي (تركيبي) از سيستم تقاضاي تقريبا
ايدهآل و سيستم تقاضاي رتردام را به فرم زير ارائه كردند:
()6
w i (d ln qi  d ln Q)  i d ln Q   cijd ln p j
j

q 
w i .d ln  i   i d ln Q   cijd ln p j
j
Q

مجموعة معادالت  6سيستم تقاضاي  CBSرا تشکيل
ميدهد كه در آن پارامترهاي  iو  cijثابت فرض شدهاندqi ،
مقدار كاالي iام pj ،قيمت كاالي jام و  Qشاخص مقداري
هستند .حساسيت مصرفكنندگان به تغيير قيمتها و درآمد
در سيستم  CBSبا كششهاي قيمتي و درآمدي مربوطه به
صورت زير قابل اندازهگيري است:
كشش قيمتي غيرجبراني
كشش درآمدي
كشش قيمتي جبراني

j

  wi  .w
 i

i
1
wi

cij
wi

wi

cij
wi

 ij 

i 

 ij* 

)1. Duch Central Bureau of Statistics (CBS
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سیستم تقاضای تقریبا ایدهآل درجه دوم
بعد از مقالة  ،(1985) Lewbelتتاشهايي براي طراحي
مدلهايي انجام گرفت كه ويژگيهايي نظير قدرت
انعطافپذيري بيشتر ،منحني انگل غيرخطي و متغيرهاي
دموگرافي (ناهمگوني الگوهاي مصرف و گروه كاالها) به شکل
مناسبي در آن لحاظ شده باشد .در اين راستا ،سيستم
تقاضاي تقريبا ايدهآل درجه دوم توسط (1997) Bank et al.
به فرم كلي زير ارائه شد:
()7
n
 m* 
w i  i  i (d)    ij .ln p j  i ln  
j
 p 

2

  m*  
ln   
  p  


 i
p

n

i 1

مجموعه معادالت  7سيستم تقاضاي تقريبا ايدهآل درجه
دوم را تشکيل ميدهند كه در آن  piشاخص قيمت مربوط به
گروه كاالي iام n ،تعداد كاالهاي مورد بررسي j ،نمايندة گروه
كاالي مشخص d ،برداري از متغيرهاي دموگرافي (ميزان
تحصيتات ،تعداد اعضاي خانوار) m ،مخارج و a0, ai ,ij, , 𝜃i
 i, iنيز پارامترهاي مدل هستند.
اگر فرضية  H0: i =0رد شود ،مدل  QUAIDSاز لحاظ
ويژگيهاي آماري نسبت به مدل  AIDSبهتر است
(.)Geoffry, 2005
اندازهگيري حساسيت مصرفكنندگان به تغيير قيمتها و
درآمد در سيستم  QUAIDSبا استفاده از كششهاي زير
صورت ميگيرد (.)Bank, 1997
كشش قيمتي غيرجبراني


2i
*
 ij  i .w j  b(p)  ln m  ln p   .w j


*
m 
1 

كشش درآمدي i  . i  2. i .ln     1
wi 
b(p)  p  

كشش قيمتي جبراني  w j

 ij
wi

مصرف كاالها متغيرهايي وابسته هستند .بعضي از متخصصان
اقتصاد كشاورزي مثل  (1958) Foxعقيده دارند كه چون
تصميمگيري در زمينة توليد برخي محصوالت بخصوص
كشاورزي در دورة قبل و مصرف در زمان حال صورت
ميگيرد؛ بنابراين با اين شرايط ،مقادير ،متغيرهايي از پيش
تعيينشده و قيمتها متغيرهايي وابسته هستند .در چنين
شرايطي ،يك سيستم تقاضاي معکوس بهتر ميتواند ساختار
مصرف و تقاضا را بيان كند.
در اين راستا ،سيستم تقاضاي معکوس تقريبا ايدهآل
 IAIDSبراي اولينبار توسط  (1992) Moschini & Vissaو
بعد توسط  (1994) Eales & Unnevehrارائه شد .فرم كلي
اين سيستم به صورت زير است:
(wi  ai   ij .ln q j  i ln Q i 1.2.....n )8
j

ln p   w i .ln pi

1
wi
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سیستم تقاضای معكوس تقریبا ایدهآل
همة سيستمهايي كه تاكنون به آنها اشاره شد ،سيستم
تقاضاي مستقيم بودند .فرض ضمني در برآورد اين سيستمها
اين است كه قيمتها متغيرهايي از پيش تعيينشده و مقادير

كه در آن  wiبيانگر سهم بودجهاي كاالي iام qj ،مقدار كاالي
jام و  ai, ij,  iپارامترها هستند Q .شاخص مقداري است كه
معموال به تبعيت از ادبيات اقتصادي از شاخص استون
استفاده ميشود.
اندازهگيري واكنش مصرفكنندگان به تغيير مقدار يك
گروه كاال و نيز تمام مقادير گروهها در سيستم  IAIDSبا
محاسبة كششهاي مقداري و كشش مقياس انجام ميگيرد
(.)Anderson, 1980
نسبت درصد تغيير در قيمت يك كاال به درصد تغيير در
مقادير ساير كاالها را كشش مقداري 1تقاضا ميگويند كه به
صورت زير محاسبه ميشود .كشش تقاطعي مثبت به معني
مکملبودن و كشش تقاطعي منفي به معني جانشينبودن دو
كاالست ). (Eales & Unnevehr, 1994
كشش مقداري غيرجبراني

wj
wi

 i .

ij

wi

fij  ij 

درصد تغيير در قيمت كاالي خريداريشده را كشش
مقياس 2ميگويند كه از تغيير نسبي در مقادير تمام كاالها
ناشي ميشود و به صورت زير محاسبه ميشود .اگر قدر مطلق
كشش مقياس كمتر از يك باشد كاال لوكس است و اگر قدر
مطلق كشش مقياس بزرگتر از يك باشد كاالي مورد بررسي
كااليي ضروري است (همان).

 i  1  i
كشش مقياس
wi
1. Quantity elasticity
2. scale elasticity
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كشش مقداري جبراني نيز از جمله مفاهيم مهم در اين
راستا بوده و به اين معناست كه اگر تغييري در مقدار پيش
بيايد ،قيمت چه مقدار بايد تغيير كند تا مصرفكننده ترغيب
به جذب و مصرف آن تغيير در مقدار شود و در عين حال
سطح مطلوبيت ثابت بماند .اين كشش به صورت زير محاسبه
ميشود:
كشش مقداري جبراني

wj
wi

 w j  2i .

ij

wi

fij*  ij 

با توجه به هدف مطالعة حاضر ،سعي ميشود از ميان
سيستمهاي باال ،مناسبترين الگو انتخاب شود كه بيانگر رفتار
واقعي مصرفكنندگان باشد و تحليل رفتار مصرفي بر اساس آن
انجام گيرد .در اين مورد ،از بهترين معيارهاي انتخاب الگوي
مصرفي خانوار ميتوان به تطابق نتايج برآورد پارامترها و
كششها با ويژگيهاي نظري رفتار مصرفكنندگان ،تعداد
پارامترهاي معنيدار ،آزمونها و معيارهاي اقتصادسنجي از قبيل
آزمونهاي باكس-كاكس ،1نرمالبودن توزيع جمتات اختال و
تطابق بيشتر با واقعيت رفتار مصرفي خانوارها اشاره كرد.
دادهها
در برآورد سيستمهاي (تابع) تقاضا به دادههاي قيمت ،مقدار
و هزينه يا مخارج خانوار نياز است كه در اين تحقيق به جاي
قيمت كاالها از شاخص قيمتي استفاده شد كه ميانگين وزني
قيمتهاي مناطق مختلف هستند .اطتاعات مربوط به شاخص
قيمتها از ترازنامة بانك مركزي به دست آمد .مقادير و
مخارج مربوط به هركدام از گروههاي مختلف كااليي نيز از
گزارشهاي نتايج تفصيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار
مركز آمار براي مناطق شهري و روستايي گرفته شد.
نتایج و بحث
نتايج مربوط به محاسبة متوسط مخارج خانوارهاي شهري
ايران نشان داد كه به طور متوسط در طول دورة -1353
 ،1386گروه «گوشت» در بين گروههاي مختلف خوراكي با
 30درصد باالترين سهم بودجهاي را دارد .سهم «گروه غتات»
با  20درصد ،گروه «ميوه و سبزي» با  21درصد ،گروه «شير
و فراوردههاي آن» با  13درصد ،گروه «روغن و آشاميدني»
با  5درصد ،گروه «خشکبار» با  4درصد و گروه «حبوبات» با
 2درصد در مراتب بعدي اهميت قرار دارند .با توجه به اهميت
«شير و فراوردههاي آن» در تأمين بهداشت و ستامتي افراد

جامعه ،سياستگذاران با اتخاذ سياستهايي چون پرداخت
يارانه يا حتي توزيع رايگان اين نوع مواد ،سعي در افزايش
مصرف اين فراوردهها در بين افراد جامعه دارند .به گونهاي كه
دامنة تغييرات سهم گروه «شير و فراوردههاي آن» از كل
هزينههاي خوراكي خانوارهاي شهري كل كشور از  10درصد
در سال  1369به  13درصد در سال  1386رسيده است.
مقايسة سيستمهاي برآوردشده نشان داد كه از ميان
سيستمهاي تقاضاي مورد بررسي در مطالعة حاضر با توجه به
معيارهاي انتخاب الگوي برتر كه در بخش مواد و روشها به
آنها اشاره شد ،سيستم  IAIDSنسبت به ديگر مدلها از
وضعيت بهتري برخوردار بود؛ بنابراين اين سيستم به عنوان
مدل برتر انتخاب شد و تحليل رفتار مصرفي بر اساس نتايج
آن انجام گرفت .نتايج تخمين سيستم تقاضاي معکوس تقريبا
ايدهآل با توجه به دادههاي مربوط به سالهاي 1385 -1353
براي خانوارهاي شهري با استفاده از روش  SUREدر جدول
 1گزارش شده است.2
در جدول  ،1ضرايب گاما مبين آن است كه با فرض
ثابتبودن مقادير كاالهاي تمام گروهها ،اگر مقدار كاالي iام
يك درصد تغيير كند ،سهم بودجة اختصاصيافته به خريد
كاالي jام چند درصد تغيير خواهد كرد .ضرايب بتا نشانگر
درصد تغيير در سهم مخارج به ازاي تغيير در مقدار تمام
گروهها هستند.
براي مثال  11برابر  0/014به دست آمده است و بيانگر
اين است كه با ثابتماندن مقادير كاالهاي تمام گروهها ،اگر
مقدار غتات  10درصد افزايش يابد ،سهم بودجة
اختصاصيافته به گروه غتات  0/14درصد افزايش خواهد
يافت .اين امر نشانگر اين است كه كشش خودمقداري غتات
كمتر از يك است ،زيرا با افزايش  10درصدي مقدار غتات،
قيمت آن (ارزش نهايي غتات در مصرف) كمتر از  10درصد
كاهش مييابد و در نتيجه كل مخارج بر آن محصول افزايش
مييابد .در مورد گوشت ،ضريب خودمقداري منفي به دست
آمده است؛ يعني با افزايش مقدار گوشت ،سهم مخارج بر آن
در كل بودجة خانوار كاهش مييابد كه اين امر برعکس
وضعيت غتات است و نشانگر اين است كه كشش خودمقداري
گوشت بيشتر از يك است ،زيرا با افزايش  10درصدي مقدار
گوشت ،ميزان قيمت آن بيشتر از  10درصد كاهش خواهد
يافت .در نتيجه ،كل مخارج بر آن محصول كاهش مييابد.
1. Box- Cox

 .2با توجه به محدودبودن حجم مقاله ،گزارش نتايج برآورد ساير سيستمها آورده نشده است ،زيرا حدود ده صفحه حجم مقاله را زياد ميكرد.
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جدول  .1نتایج برآورد الگوی تجربی سیستم IAIDS
شرح
1

غالت

گوشت
شیر

2

3

4

روغن

خشکبار
حبوبات

5

6

آشامیدني
میوه

غالت



7

8

0/16
()6/3
0/14
()5/9
0/12
()7/0
-0/01
()-1/9
0/02
()7/2
0/01
()5/3
0/04
()5/3
0/52

( ) 1

گوشت
( ) 2

شی ر

0/01
()3/29

-0/02
()-4/8
-0/01
()-3/5

-0/02
()-5/5
0/008
()3/5
0/03
()4/1

( ) 3

روغن

( ) 4

حبوبات

خشکبار

( ) 7

( ) 6

0/002
0/002
0/003
()3/3
()3/1
()0/97
-4*10-3 -8*10-3 -0/01
()-0/7( )-1/3( )-3/3
0/002
0/003 -0/002
()7/0
()7/8
()-1/1
-3
-3*10
-0/001 0/007
()-0/9( )-2/5
()2/7
-3
-3
-5*10 -7*10
()-4/3( )-5/1
-3*10-3
()-2/7

آشامیدنی

میوه

0/009
()3/21
0/005
()0/3
-0/005
()-2/7
0/009
()8/5
1*10-3
()0/6
5*10-3
()1/9
0/003
()2/4

-0/004
()-1/2
0/003
()0/84
4*10-3
()0/19
-0/005
()-1/9
-0/002
()-3/6
-0/001
()-2/9
0/002
()1/8
0/006

( ) 8

( ) 5



R2

d.w

-0/01
()-2/8
0/017
()5/3
-0/012
()-3/6
-0/011
()-3/6
0/003
()4/4
0/001
()2/3
-0/007
()-4/8
0/019

0/73

1/9

0/63

1/9

0/81

1/7

0/58

1/8

0/79

1/6

0/31

2/01

0/88

1/6

-

-

مأخذ :یافتههای تحقیق
اعداد داخل پرانتز مقدار آمارة  tاست.

براي بررسي رفتار مصرفكنندگان در ازاي تغييرات مقدار
هريك از محصوالت ،كششهاي مقداري غيرجبراني و كشش

مقياس از روي ضرايب برآورد شده محاسبه شدند كه نتايج
آن در جدول  2درج شده است.

جدول  .2کششهای غیرجبرانی مقداری

* f ijو کشش مقیاس  i

شرح

غالت

گوشت

شیر

روغن

میوه و سبزی

خشکبار

حبوبات

آشامیدنی

i

غالت

-0/87

-0/09

-0/11

0/01

0/03

0/008

-0/001

0/04

-1/04

گوشت

-0/04

-1/04

-0/032

0/029

0/021

0/001

-0/0004

0/012

-0/84

شیر

-0/21

-0/036

-0/77

-0/024

-0/016

0/021

0/014

-0/044

-1/09

روغن

0/12

0/15

-0/029

-0/82

-0/06

-0/02

-0/004

0/22

-1/03

میوه و سبزی

0/066

0/16

-0/064

-0/023

-0/94

-0/007

-0/012

0/098

-0/9

خشکبار

0/121

0/004

0/153

-0/039

-0/06

-1/02

-0/02

0/014

-0/87

حبوبات

-0/03

-0/007

0/1

-0/02

-0/03

-0/02

-1/01

0/031

-0/99

آشامیدني

0/19

0/09

-0/14

0/21

0/023

0/0005

0/01

-0/93

-1/17

مأخذ :یافتههای تحقیق
* اندیس  iردیف و اندیس  jستون را نشان میدهد.

جدول  2مؤيد آن است كه تمام كششهاي خودمقداري
منفي هستند .مطابق انتظارات نظري ،براي اينکه نتايج با
رفتار حداكثركنندة سود مصرفكنندگان عقتايي سازگار باشد
بايد همة كششهاي خودمقداري منفي باشند.

ميزان مطلق كششهاي خودمقداري براي گروه غتات،
شير و روغن كوچكتر از واحد است؛ يعني يك درصد افزايش
در مقدار به كاهش كمتر از يك درصد در قيمت منجر
ميشود ،زيرا اين كاالها حکم كاالهاي تقريبا ضروري را دارند.

552

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،45شماره  ،3پاییز 1393

كششهاي مقداري متقاطع مبين اين هستند كه غتات
با گوشت ،شير و حبوبات رابطة جانشيني دارد و خشکبار،
آشاميدني و روغن مکمل گروه غتاتند.
گوشت جانشين غتات ،شير و حبوبات است و با باقي
گروهها حالت مکملي دارد.
شير و فراوردههاي آن با گروه خشکبار و حبوبات رابطة
تکميلي دارند و با باقي گروهها جانشين هستند.
روغن با آشاميدنيها ،غتات و گوشت حالت تکميلي دارد
و با باقي گروههاي مواد خوراكي حالت جانشيني دارد.
خشکبار به جز با گروه ميوه و سبزي ،روغن و حبوبات با
باقي گروهها رابطة تکميلي دارد.
حبوبات با تمامي گروهها حالت جانشيني دارد ،به جز با
گروه آشاميدني و شير.
آشاميدنيها فقط با شير حالت جانشيني دارد.
قدر مطلق كشش مقياس گوشت و خشکبار كمتر از واحد
است؛ بنابراين آنها جزء كاالهاي لوكس محسوب ميشوند.
با توجه به كشش مقياس ميتوان نتيجه گرفت كه با هرگونه
افزايش مقياس مصرف (مقادير موجود در بازار) يا رونق
اقتصادي ،بيشترين فشار تقاضا بر گروه گوشت و خشکبار وارد
ميشود؛ يعني با افزايش متناسب در همة مقادير ،درصد
بيشتري از آن به سمت گروههاي مذكور سوق داده ميشود.
گوشت داراي كشش خودمقداري  -1/04است كه در بين
كششهاي خودمقداري گروههاي مختلف بيشترين مقدار را
دارد ،زيرا مصرفكنندگان به مواد گوشتي توجه و عتاقة فراواني
نشان ميدهند ،بهطوري كه مصرفكنندگان همواره قسمت
عمدهاي از افزايش درآمد خود را به خريد مواد گوشتي تخصيص
ميدهند؛ بنابراين هزينة مصرف اين قبيل مواد خوراكي ،سهم
عمدهاي از درآمد خانورهاي شهري را شامل ميشود.
كشش مقداري بهدستآمده براي شير نشان داد در
صورت افزايش مقدار شير ،قيمت آن كاهش كمتري خواهد
داشت؛ به عبارت ديگر ،مصرفكنندگان واكنش و انعطاف
اندكي از خود نشان خواهند داد و انتظار ميرود در صورت
افزايش قيمت آن ،مصرفكنندگان از مخارج ديگر كاالها
بکاهند و تا حد ممکن در صدد تأمين كاالي يادشده برآيند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در مجموع ،براساس برآوردهاي انجامگرفته براي تقاضاي
گروههاي اصلي كاالهاي خوراكي در مناطق شهري ايران،
ميتوان نتيجهگيري و پيشنهادهاي زير را نام برد:
نتايج حاصل از برآورد الگوهاي تجربي سيستمهاي

انعطافپذير تقاضا در زمينة گروههاي كااليي غذايي
هشتگانه نشان داد كه سيستم تقاضاي معکوس تقريبا
ايدهآل به لحاظ سازگاري با ويژگيهاي نظري توابع تقاضا،
تطابق نتايج آن با واقعيت و همچنين ديگر آزمونهاي انتخاب
مدل برتر وضعيت بهتري دارد.
نتايج برآورد كششها نشان داد كه غتات با لبنيات،
گوشت و حبوبات رابطة جانشيني دارد .همچنين ،گوشت به
جز گروههاي غتات ،شير و حبوبات با باقي گروهها حالت
تکميلي دارد .آشاميدنيها نيز فقط با شير حالت جانشيني
دارد .همچنين ،مشخص شد كه گروه گوشت ،خشکبار و
حبوبات باالترين كششهاي مقداري را در سبد غذايي
خانوارهاي شهري دارند؛ بنابراين تغيير مقدار اين گروهها
تأثير زيادي روي قيمت آنها دارد؛ به عبارت ديگر ،چون
تصميمگيري در زمينة توليد محصوالت كشاورزي در دورة
قبل و مصرف در زمان حال صورت ميگيرد .قيمت محصوالت
خوراكي كه بهطور عمده مشتق از محصوالت كشاورزي است،
از مقدار آنها در بازار متأثر ميشود و هرگونه كاهش يا
افزايش مقدار آنها كم و بيش تغييراتي را در قيمت آنها
ايجاد خواهد كرد .پس اعمال سياستهاي مناسب براي
تنظيم مقدار اينگونه كاالها براي تثبيت و جلوگيري از
نوسانات زياد قيمت خيلي مفيد خواهد بود.
با توجه به ويژگيهاي اغلب كاالهاي خوراكي كه مشتق از
محصوالت كشاورزي هستند؛ مانند تأثيرپذيري عرضة اين
محصوالت از سطح پيشين توليد ،قابليت فسادپذيري آنها،
زمان محدود توليد و مصرف دائمي آنها ايجاب ميكند كه
قيمت اين محصوالت ،بر اساس مقدار موجود در بازار و ميزان
تقاضا تعديل شود .از اين رو ،برآورد معياري از واكنش قيمت
اين محصوالت نسبت به مقدار آنها و همچنين مقدار
محصوالت ديگر ميتواند راهنماي سياستگذاران در كنترل و
تثبيت قيمتها باشد .به منظور تنظيم و تثبيت بازار اين
محصوالت پيشنهاد ميشود كه مقدار عرضة ساالنه براساس
كششهاي برآوردي و با توجه به ميزان توليد و همچنين
ابزارهاي كنترلي واردات و صادرات ،به گونهاي تنظيم شود كه
نوسان كمتري در قيمت اين محصوالت در بازار اتفاق بيفتد.
با توجه به نتايج تحقيق ،پيشنهاد ميشود توليد
محصوالتي نظير غتات ،شير و فراوردههاي آن ،آشاميدنيها و
روغن ،كه قدر مطلق كشش مقياس آنها بزرگتر از واحد
است ،افزايش يابد تا عتاوه بر تأمين مصرف داخلي (افزايش
سهم توليدات داخلي) با كاهش سهم كشورمان در واردات اين
محصوالت ،صرفهجويي ارزي مناسبي نيز عايد كشور شود.
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