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چکيده
مطالعه رفتار مصرفی خانوارها و تحلیل چگونگی اختصاص درآمد محدود آنان به کاالها و خدمات
مختلف يکی از مهمترين مباحث عمده مورد نیاز جهت سیاستگذاریهای اقتصادی میباشد .لذا هدف
اصلی در اين مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای استان تهران طی دورهی زمانی  13۸6 -1394با
استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل ( )AIDSو استخراج کشش قیمتی و درآمدی با استفاده
از روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط ( )SUREمیباشد.
نتايج بهدست آمده بیانگر آن است که گروه کااليی خوراکیها و نوشیدنی و دخانیات و همچنین گروه
مسکن و سوخت و روشنايی جزء اقالم کااليی ضروری میباشد؛ و گروههای پوشاک و کفش ،تفريح و
تحصیل ،بهداشت ،حمل و نقل و ارتباطات از گروه کاالهای لوکس محسوب میشوند .کشش قیمتی
گروههای مسکن ،تفريح و تحصیل ،و حمل و نقل بیشتر از واحد است ،به عبارت ديگر ،اين گروه از کاالها
پرکشش هستند و با توجه به اينکه کششهای قیمتی متقاطع در اغلب موارد از لحاظ قدر مطلق از يک کمتر
بوده است؛ لذا مصرفکنندگان در بیشتر موارد با تغییر قیمت يک گروه ،تغییر محسوسی در تقاضای گروه
ديگر نخواهند داد.
واژگان كليدي :خانوار ،کشش تقاضا ،سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل ،روش رگرسیونهای به ظاهر
نامرتبط.

Keywords: Household, Elasticity of Demand, Almost Ideal Demand
System, Approach to Seemingly Unrelated Regressions.
JEL Classification: D11, B21.
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 -1مقدمه
يکی از مهمترين مطالعات آماری که در کشورهای مختلف جهان صورت میگیرد ،مطالعات
آماری در رابطه با بودجه خانوار و برآورد تقاضای خانوار برای گروههای عمده و زيرگروههای
بودجه خانوار میباشد .تنوع الگوی مصرف که توسط خانوارها انجام میگیرد به اين معنی است
که اثرات رفاهی تغییر قیمت کاالها برای خانوارهای مختلف درآمدی متفاوت میباشد.
شناسايی رفتار خانوارها هم برای عرضهکنندگان و هم برای دولتمردان ضروری است ،زيرا گروه
اول با شناسايی نیاز مصرفکنندگان و ترجیحات و واکنش آنها در قبال تغییرات قادر به
برنامهريز ی بهتر برای فروش کاالها خواهند بود و گروه دوم با اهداف مختلف از جمله حمايت از
گروههای کمدرآمد و گروههای هدف عالقهمند به شناسايی رفتار مصرفی خانوارها میباشند.
در طی چند دههی اخیر الگوی مصرف و اصالح آن ،در محافل علمی و تصمیمسازی و
تصمیمگیری مورد توجه بوده است .الگوی مصرف تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی ،تکنولوژيکی ،تجاری و حتی قوانین و مقررات شکل میگیرد .از اين رو بسته به شرايط
و تحوالت به وجود آمده در هريک از اين عوامل ،الگوی مصرف نیز تغییر میکند (دودانگه،
.)25 :13۸9
تصمیمات مصرفی افراد بر نحوهی تخصیص منابع ،تأثیرگذار است و تأمین حداقل معاش برای
تمامی افراد جامعه در هر کشور ،يکی از موضوعات مورد توجه دولتها میباشد .پرداخت يارانه
به برخی از کاالهای اساسی و ضروری ،يکی از سیاستهای اقتصادی رايج در کشورهای در حال
توسعه و حتی کشورهای توسعهيافته است که اجرای نادرست آن در نهايت موجب به هدر رفتن
بودجه دولت میشود .بنابراين دولتها برای تنظیم بازار و تخصیص منابع الزم جهت تنظیم بازار
کاالهای اساسی ،نیازمند شناخت کاالهای اساسی و ضروری هستند که اين مقوله خود نیازمند
درک صحیحی از تقاضا و نحوهی واکنش افراد نسبت به تغییر محیط اقتصادی است.
در ايران از گذشته ضرورت اصالح و نگرش مصرفکنندگان برای تعیین سهم گروههای مختلف
کاالها و خدمات و تابع رفاه خانوارها برای رسیدن به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مورد
توجه تصمیمگیران اقتصادی بوده است .در اين زمینه اهمیت موضوع به گونهايی است که در سند
چشمانداز بیست ساله کشور به برخورداری از سالمت ،رفاه و امنیت غذايی توجه شده است.
هر فرد يا خانوار ،تحت تأثیر ساليق و محیط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ،رفتار مصرفی
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متفاوتی از خود نشان میدهد .در واقع بسیاری از خواستههای افراد ،نتیجه زندگی آنها در
مکانها ،موقعیتها و شهرهايی است که تعالیم و ارزشهای مصرفی خاصی را القا میکند و
ذائقههای مختلف ،الگوی مصرفی را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراين بررسی الگوی مصرفی در
مناطق شهری و استانهای مختلف به طور جداگانه منطقیتر به نظر میرسد که در اين زمینه بررسی
رفتار مصرفی خانوار در استان تهران و با توجه به حجم باالی فعالیتهای اقتصادی میتواند به
منزله راهنما درزمینهی تخصیص بهینه منابع باشد (هوشمند.)9 :1393 ،
هدف تحقیق حاضر بررسی ساختار تقاضای مصرفکنندگان استان تهران میباشد که تاکنون در
مطالعات داخلی انجام نشده است .در اين راستا ،مقاله حاضر در چهار بخش تنظیم شده است.
بخش اول مقدمه ،بخش دوم که شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،بخش سوم تجزيه و تحلیل
دادهها و معرفی نتايج ،و قسمت چهارم به جمعبندی و پیشنهادات اختصاص دارد.
 -2مباني نظري و پيشينه تحقيق
 -1-2مباني نظري
مطالعه رفتار مصرفی خانوارها يکی از موضوعات مورد عالقه اقتصاددانان در سالهای زيادی بوده
است .معادالت تقاضا ،عمدتاً به دو صورت تک معادلهای و سیستمی صورت میگیرد .در توابع
تقاضای منفرد ،تابع تقاضا برای کاالها به صورت منفک و با استفاده از تابع مطلوبیت افراد،
استخراج میشود .همانطور که در تئوریهای اقتصاد خرد ،تأکید شده است ،هرگونه تغییر در
يک بازار ،ديگر بازارها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .به همین جهت اقتصاددانان روشهای
تخمین سیستمی را برای تحلیل تقاضا ،معرفی کردند .پايههای اولیه مطالعات تقاضای نهايی کاالها
و خدمات ،به صورت سیستمی به مطالعهی لسر ،)1941( 1باز میگردد .سپس کالين و

روبین2

( ،)194۸ – 194۷در مقاله خود به معرفی تابع مطلوبیتی پرداختند که سیستم مخارج خطی ،از آن
استخراج شده بود .بعدها استون 3در سال  ،1954از طريق سیستم مخارج خطی ( )LESبه تحلیلی از
توابع تقاضا پرداخت .ولی از آنجايیکه اين سیستم قدرت توضیح کاالی پست را ندارد ،سیستم

1.

)Leser (1941
)Klein & Rubin (1947-1948
)3. Stone (1954
2.
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معادالت آديالگ توسط هاتاکر )1960( 1معرفی شد که میتوانست کاالی پست را توضیح دهد؛
ولی به دلیل فرم تبعی مخصوصی که مدل آديالگ داشت سیستم روتردام 2توسط بارتن)196۸( 3
و تايل )19۷1( 4معرفی شد که از تابع مطلوبیت خاصی استخراج نمیشد .يکی از محدوديتهای
مدل روتردام ،ثابت در نظر گرفتن سهم بودجهايی کاالها میباشد که پس از آن سیستم ترانسلوگ
از يک تابع مطلوبیت غیر مستقیم استخراج گرديد که توسط کريستنسن و همکاران )19۷5( 5ارائه
شد .از پیچیدگیهای سیستم ترانسلوگ غیر خطی بودن اين سیستم میباشد که البته مشکل سهم
بودجهايی کاال را برطرف میکند که سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل خطی ديتون و میلبور)19۸0( 6
مشکل سهم بودجهايی و غیر خطی را نداشت .طی چند سال اخیر در ايران نیز اين سیستم مورد
توجه محققان قرار گرفته است .ديتون و میلبور در ارائه سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل از ترجیحات
پیگلوگ ۷استفاده کردند ،اين مسئله در تابع ( )1قابل ارائه میباشد.
شکل کلی تابع پیگلوگ که توسط ديتون و میلبور تعريف شده است به صورت فرمول ( )1می
باشد.
()1

})𝑝(𝑏{𝑛𝑙 𝑢 𝑙𝑛𝑐(𝑢, 𝑝) = (1 − 𝑢)𝑙𝑛{𝑎(𝑝)} +

که در اين تابع  uمطلوبیت و  pبردار قیمت است u .بین صفر (حداقل معاش) و يک (حداکثر
رفاه) میباشد.
الزم به توضیح است که ترجیحات پیگلوگ مخارج الزم برای رسیدن به سطح معینی از مطلوبیت
در يک سطح معینی از قیمتها را مشخص میکند .بر اين اساس توابع ( lna)pو ( lnb )pبه
صورت فرمولهای ( )2و ( )3توسط ديتون و میلبور معرفی شد.
() 2

۱
۲

lna(p) = α0 + ∑k αk lnpk + ∑k ∑j γ∗ij lnpk lnpj

1.

)Houtakker (1960
Rotterdam
3
). Barten (1968
)4. Theil (1971
)5. Christensen et al (1975
)6. Deaton & Muellboure (1980
7. PIGLOG
2.
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B

lnb(p) = lna(p) + B۰ Πk pk k

() 3
بنابراين تابع هزينه  ،AIDSبه صورت زير نوشته میشود:
()4

۱
۲

B
lnc(u, p) = α0 + ∑k αk lnpk + ∑k ∑j γ∗kj lnpk lnpj + uB۰ ∏nk pk k

چنانچه از رابطه ( )4بر اساس لم شپارد مشتق گرفته شود ،تابع تقاضای جبران شده را به صورت
زير داريم:
n

n

k=۱

j=۱

)∂lnc(u, p
B
= wi = αi + ∑ γij lnpj + Bi UB° ∏ pk k
∂lnpi

بر اين اساس با استفاده از تابع مطلوبیت غیر مستقیم ،تابع تقاضای جبران نشده را ارائه میدهیم.
()5

m

] wi = αi + ∑nj=۱ γij lnpj + Bi ln [ p

عبارت ( )5بیانگر سیستم معادالت تقاضای ايدهآل غیر خطی میباشد؛ که برای خطی کردن می
توان از شاخص استون 1استفاده کرد که حالت سهمی دارد.
l𝑛p∗ = ∑k wk lnpk

() 6
سیستم معادالت تقاضای تقريباً ايدهآل خطی به صورت فرمول ( )۷است:
()۷

m

] ∗wi = αi + ∑nj=۱ γij lnpj + Bi ln [p

 -2-2پيشينه تحقيق
در سال های اخیر مطالعات مختلفی در خصوص بررسی رفتار مصرفی خانوارها در داخل و خارج
از کشور صورت پذيرفته است .ديتون و میلبور ( )19۸0مدل مورد نظر را برای دادههای ساالنه
انگلستان طی دوره ( )1954-19۷4برای  ۸گروه عمده مخارج مصرفی شامل غذا ،پوشاک،
Stone Index

1.
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مسکن ،سوخت ،نوشیدنی و دخانیات ،حمل و نقل و ارتباطات ،ساير کاالها و ساير خدمات
برآورد کردهاند .نتايج نشان میدهد که گروه کااليی غذا و مسکن ،جزء کاالهای ضروری
محسوب میشود ،در حالی که ساير کاالها در زمره کاالهای لوکس قرار دارند .کششهای خود
قیمتی به دست آمده در اين تحقیق ،بیانگر بیکشش بودن تمام گروههای کااليی به جز حمل و
نقل میباشد .فرض تقارن برای کل اين مدل رد میشود.
شنگ و همکاران )200۸( 1با استفاده از دادههای مخارج خانوارهای شهری و روستايی مالزيايی به
تعیین بهترين تصريح مدل تقاضای برنج از میان مدلهای انگل خطی ،انگل درجه دوم ،سیستم
تقاضای تقريباً ايدهآل و سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل درجه دوم پرداختند و از دادههای حاصل از
بررسی مخارج خانوار  2004تا  2005به صورت ماهانه استفاده کردند .در اين مطالعه کشش تقاضا
برای برنج و همچنین برای  11مورد اقالم از مواد غذايی برآورد شد .نتايج نشان میدهد که تابع
تقاضا در اين مطالعه يک منحنی انگل غیر خطی است .برآورد سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل درجه
دوم ،ارزش  R2باالتری نسبت به سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل خطی داشت پس نتايج بهتری را
ارائه میکند .در اين مطالعه با لحاظ متغیرهای دموگرافیک در اين فرمهای تابعی به اين نتیجه
دست يافتند که اثر عوامل دموگرافیک بر تقاضای برنج در مدلهای مختلف متفاوت میباشد .به
طوری که دو متغیر اندازه خانوار و شهرنشینی خانوارها بیشترين تفاوت را در بین مدلهای
انتخابی از خود نشان دادند .خانوارهای شهری کمترين بودجه را صرف خريد برنج میکنند و در
مقايسه با خانوارهای روستايی سهم کمتری از بودجه خود را به برنج اختصاص میدهند.
نیجارد ( 2)2013در پاياننامهی خود به مقايسهی سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل بهصورت ايستا ،پويا
با اثر رفتار و پويا بدون اثر رفتار برای کشور نروژ پرداخت که برای گروههای خوراکی و غیر
خوراکی 3برآورد کرده است .دادههای مورد استفاده به صورت ساالنه ( )2010-19۸۷و به صورت
فصلی ( )2011Q3-19۷9Q2میباشند .اگر چه سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل پويا با اثر رفتار با
اعمال تصحیح خطا ترجیح داده میشود ولی به دلیل مشکالت در برآورد تصحیح خطا اتخاذ نمی
شود .نتايج داللت بر آن دارد که سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل ايستا دارای خصوصیاتی از قبیل

)Sheng et al (2008
)Nygard (2013

1.
2.

 .3گروههای خوراکی و غیر خوراکی که شامل خوراکیها ،نوشیدنیها ،دخانیات ،انرژی ،لباس و کیف و کفش ،ساير
محصوالت ،ساير خدمات ،قیمت کارکرد وسیله نقلیه ،ارتباطات ،و مصرف مواد خارجی میباشد.
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تفسیر برآورد قابل قبولتری از لحاظ تجربی میباشد و پارامترهايی که با زحمت و به دقت تخمین
زده شود را ندارد .از دادههای فصلی به جای دادههای ساالنه به منظور بهبود دقت برآورد استفاده
شده است .سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل پويا با اثر رفتار ،علیرغم تخمین با دادههای مناسب،
نتوانسته بود تعدادی از گروههای مصرف را که فقط مربوط به يک يا دو سال آينده میباشد را به
دقت پیشبینی کند .شواهد نشان میدهد که گروههای مصرف بیدوام تحلیل درستی در به دست
آوردن پیشبینیهای دقیق قیمت دارند.
پروکینوا و هانوا )2016( 1به بررسی تقاضا برای گوشت گاو ،گوشت خوک ،مرغ ،ماهی،
سیبزمینی ،میوهها ،برنج ،ادويهجات ،نان و شیر در بررسی و تحلیل مواد غذايی اسلواکی با
استفاده از سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل خطی در سالهای  1999تا  2014پرداختند .نتايج نشان می
دهد که همه کششهای خود قیمتی منفی میباشند و همچنین اکثر کششها کوچکتر از يک
هستند که نشاندهنده کم کشش بودن کاالهاست .بیشترين میزان کشش قیمت برای گوشت
خوک و شیر و کمترين کشش برای نان و میوه میباشد گوشت خوک و گاو مکمل هستند.
در مطالعات داخلی نیز خسروی نژاد و همکاران ( )1392از روش سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل در
برآورد معادالت تقاضا و سپس تغییر جبرانی جهت ارزيابی تغییر رفاه مصرفکنندگان استفاده
کردهاند که برای گروههای خوراکیها و غیر خوراکی ها انجام شد .مواد خوراکی مورد مطالعه
نان ،گوشت قرمز ،گوشت سفید ،لبنیات و تخممرغ میباشد و برای دوره زمانی ( )13۸9-13۷5با
استفاده از دادههای ترکیبی انجام شد .نتايج داللت بر آن دارد که برای تمامی دهکهای
خانوارهای شهری ،کلیه کششهای درآمدی (مخارج کل) به جز غیر خوراکیها کوچکتر از
واحد بوده و به عنوان کااليی ضروری قلمداد میشود .کاهش رفاه ناشی از افزايش قیمت مواد
غذايی در دهکهای پايین هزينهای بیشتر از دهکهای میانی و دهکهای باالست که با قانون
انگل مطابقت دارد.
پژويان و احمدی ( )1393به برآورد مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ايران با استفاده از
الگوی تقريب خطی سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل ( ،)LA-AIDSبرای گروه کاالهای خوراکیها
و آشامیدنیها ،کفش و پوشاک ،حمل و نقل ،ارتباطات ،هتل و رستوران و آب ،برق ،گاز و ساير
سوختها و ساير گروهها پرداختند و سهم هر يک با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و
اطالعات سالهای  13۸0الی  13۸9برای  10دهک هزينهای در منطقه شهری برآورد شده است.
).Prokeinováa & Hanováa (2016
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نتايج حاکی از اين است که کشش قیمتی اين گروههای مصرفی مبتنی بر انتظارات تئوريکی و
منفی است و شدت حساسیت اين گروهها نسبت به تغییرات قیمت در دهکهای باالی هزينهای
بیشتر است .کشش درآمدی بیانگر آن است که گروههای خوراکیها و آشامیدنیها ،کفش و
پوشاک جزء کاالهای نرمال و ضروری و ساير گروه کاالهای نرمال و لوکس هستند.
آرمن و همکاران ( )1394به برآورد تابع تقاضا و کشش کاالهای مصرفی در گروههای کمدرآمد
و با درآمد باال در مناطق شهری ايران با استفاده از سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل پويای خطی و
روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی  1361-13۸6پرداختند .نتايج آزمون همگنی
نشان داد که مصرفکنندگان گروه کمدرآمد در مصرف گروههای کااليی دچار توهم پولی
هستند و به درآمد واقعی حساسیت ندارند .مصرفکنندگان گروه با درآمد باال نیز در مورد گروه
خوراک و متفرقه به درآمد واقعی خود توجه ندارند اما در مورد گروه پوشاک و مسکن به درآمد
واقعی خود توجه دارند .آزمون تقارن ،عدم تقارن در الگوی مصرف را نشان میدهد .بررسی
قانون تقاضا نشان داد که کششهای خود قیمتی برای تمامی گروهها منفی است .نتايج محاسبه
کشش درآمدی نشان میدهد که در گروه کمدرآمد گروه خوراک و مسکن ضروری و گروه
متفرقه و پوشاک لوکس هستند .در حالی که برای گروه با درآمد باال ،گروه بهداشت و تفريح و
تحصیل از بقیه گروههای کااليی ضروریتر است و پس از آن سه گروه خوراک ،پوشاک و
مسکن قرار دارند و گروه کااليی متفرقه لوکس است .بررسی کشش قیمتی غیر خودی نشان
میدهد جانشینی و مکملی برای گروههای کااليی يکسان از گروههای مختلف درآمدی ،متفاوت
است.
ورهرامی و همکاران ( )1394با استفاده از سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل ترکیبی ،بر اساس روش
رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط ( ،)SURطی دوره زمانی  13۸3 -1391به محاسبه کششهای
قیمتی و درآمدی مواد غذايی خانوارهای شهری استان تهران پرداختند .نتايج نشان میدهد
گروههای غالت ،لبنیات و گروه روغنها جزء کاالهای ضروری و گروههای گوشت و ماهی جزء
کاالهای لوکس محسوب میشوند .کششهای قیمتی متقاطع در اغلب موارد از لحاظ قدر مطلق
کمتر از يک است .همچنین کشش خود قیمتی گروه ماهی بیشتر از واحد است و به عبارت ديگر،
جزء کاالهای پرکشش میباشد.
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 -3تجزیه تحليل دادهها و معرفي نتایج
به منظور اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری مناسب برای افراد جامعه ،بررسی رفتار مصرفی
خانوارها الزامی است .قبل از تخمین مدل ،نگرشی بر دادههای بودجه خانوار شهری استان تهران
مفید است .دادههای مورد نظر از طرح آمارگیری هزينه و درآمد خانوار مرکز آمار ايران
جمعآوری و پردازش گرديده است .از جمع کلیه هزينههايی که فرد انجام میدهد به درآمد
مصرفکننده میتوان دست يافت .از آنجا که افراد احتماالً درآمد واقعی را به پرسشگر اعالم
نمیکنند لذا برای بررسی رفتار مصرفی خانوارها دادههای مخارج مناسبتر از دادههای درآمدی
است .آمار مربوط به دادهها در اين بررسی طی سالهای  13۸6تا  1394که در دورههای قانون
برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران میباشد ،به
صورت دهکبندی به کار بسته شده است .علت استفاده از مدل سیستمی اين است که امکان
بررسی همزمان اثر تغییر قیمت و درآمد را بر روی تقاضای تمامی کاالها فراهم میسازد .تخمین
سیستمی در مقايسه با تخمین تک معادلهايی تقاضای کاالها از کارايی بیشتری برخوردار است.
دلیل عدم کارايی تخمین تک معادلهها در ناديده گرفتن همبستگی جمالت خطای معادالت است.
يعنی فرض بر اين است که جملهی خطای يک معادله با جملهی خطای ساير معادالت ،همبستگی
ندارد .اگر همبستگی بین جمالت خطای معادالت ساختاری را ناديده بگیريم ،در اين صورت از
تمامی اطالعات موجود در هر معادله استفاده نکردهايم (سوری .)404 :1391 ،بنابراين ،چنانچه
اين ويژگی جمالت اختالل را بپذيريم ،روش دستگاه معادالت به ظاهر نامرتبط 1مناسبترين
روش برای برآورد مدل خواهد بود .عالوه بر اين ،زمانی که تعداد مشاهدات در دسترس کم باشد،
روش دستگاه معادالت به ظاهر نامرتبط ،نتايج قابل اعتمادی را حاصل میکند( 2بالتاجی.)2005 ،
در دستگاه معادالت به ظاهر نامرتبط ابتدا هر يک از معادالت به روش  ،OLSبرآورد شده و پس
از به دست آمدن پسماندها ،برآوردی از ماتريس واريانس کوواريانس جمالت اختالل ساخته می
شود .سپس ضرايب معادله به روش  ،GLSبرآورد میگردند.
به منظور کاربرد سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل برای خانوارهای شهری تهران گروههای کااليی
مورد استفاده در اين تحقیق به شرح زير است:

Seemingly Unrelated Regression
)Baltagi (2005

1.
2.

 192نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پايیز و زمستان 1396

 -1خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات
 -2پوشاک و کفش
 -3مسکن و سوخت و روشنايی
 -4کاالها و خدمات فرهنگی
 -5درمان و بهداشت
 -6حملونقل
 -۷ساير کاالها
يکی از نقاط قوت سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل آزمون کردن قیدها میباشد.
در برآورد سیستمهای معادالتی که متغیر وابسته آنها به صورت سهم گروهی است ،مجموع سهم
ها برابر ( )∑wi = 1يک میباشد .قیود الزم برای تحقق اين قید در سیستم  AIDSعبارتاند از:
n

n

n

∑ αi = ۱ ∑ γij = ۰ ∑ Bi = ۰
i=۱

i=۱

i=۱

که به اين قید جمعپذيری با شرط حاصل جمع گويند.
عالوه بر قید باال قیودی را که میتوان بر مدل اعمال کرد و آنها را آزمون نمود ،به شرح زير
است:
قید همگنی

∑ni=1 γij = 0

قید تقارن (اسالتسکی)

γij = γji i≠j

کشش درآمدی و قیمتی جبران نشده معادلهی زير میباشد (گرين و الستون.)444 :1990 ،1
B

μi = 1 + wi

() ۸
() 9

i

w

1

εij = −δij + w γij − Bi wj

i

i

)& Alston (1990

1.Green
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 -1-3روش رگرسيونهاي به ظاهر نامرتبط
در اين تحقیق از روش معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبط ( ،)SUREاستفاده شده که در سال
 1962در اقتصادسنجی توسط زلنر 1پیشنهاد شد .اگر در دادههای مورد استفاده M ،معادله و T

مشاهده جهت برآورد وجود داشته باشد (گرين.2)340 :2002 ،
𝑦1 = X1 β1 + ε1
𝑦2 = X 2 β2 + ε2
.
.
.
𝑦M = X M βM + εM

فرض بر اين است که جزء خطا در میان معادالت مختلف دارای همبستگی میباشد .اين مدل می
تواند به صورت تک معادله از طريق روش حداقل مربعات معمولی  OLSتخمین زده شود .چنین
تخمینهايی سازگار هستند ،اما کارا نیستند بنابراين بايد از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط
استفاده شود تا تخمینهای کارايی صورت گیرد .نکتهايی که در برآورد اين سیستم وجود دارد
اين است که نمیتوان  Mمعادله را به صورت همزمان در شرايطی که محدوديت بین معادلهايی
وجود دارد ،آزمون کرد زيرا با مشکل همخطی مواجه خواهیم شد .اين روش در واقع روش
تکراری حل همزمان پارامترهای مورد نظر از طريق مجموعهايی از مقادير ممکن است که در آن
پارامترها ،مقدار مجموع مجذور خطاهای حاصل از برآورد متغیر وابسته بر روی متغیرهای مستقل
را به حداقل میرسانند (زلنر.)1962 ،
در اين مطالعه از فرم خطی سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل ايستا استفاده شده است.
∗ witk = c1 ∗ ln (Pi1t ) + c2 ∗ ln (Pi2t ) + c3 ∗ ln (Pi3t ) + c4 ∗ ln (Pi4t ) + c5

()10

)) ln (Pi5t ) + c6 ∗ ln (Pi6t ) + c۷ ∗ ln(Pist ) + c۸ ∗ (ln(mi ) − ln(Pa

در مدل فوق

)Zellner (1962
(Green )2002

1.
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 :witkسهم اقالم کااليی kام در دهک iام در زمان  K( tدر اينجا عبارت است از :خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات ،پوشاک و کفش ،مسکن و سوخت روشنايی ،تفريح و تحصیل ،بهداشت،
حمل و نقل و ارتباطات ،ساير کاالها)
 :Pi1tشاخص قیمت مربوط به خوراکیها در دهک iام در زمان t
 :Pi2tشاخص قیمت مربوط به پوشاک و کفش در دهک iام در زمان t
 :Pi3tشاخص قیمت مربوط به مسکن و سوخت روشنايی در دهک iام در زمان t
 :Pi4tشاخص قیمت مربوط به تفريح و تحصیل در دهک iام در زمان t
 :Pi5tشاخص قیمت مربوط به بهداشت و درمان در دهک iام در زمان t
 :Pi6tشاخص قیمت مربوط به حمل و نقل و ارتباطات در دهک iام در زمان t
 :Pistشاخص قیمت مربوط به ساير کاالها در دهک iام در زمان t
 :miمخارج (درآمد) کل دهک درآمدی iام در زمان t
 :Paitشاخص قیمتی استون در دهک iام در زمان t

 -2-3آزمون قيود كالسيک
در اين قسمت قیود کالسیک تقاضا در مدل مورد مطالعه ،آزمون و نتايج حاصل در جداول  1و 2
ارائه شده است.
الف) آزمون فرضیه همگنی بر اساس آزمون والد 1برای تکتک معادالت انجام شده است .به
کمک اين آزمون ،وجود و يا عدم وجود توهم پولی مصرفکنندگان قابل بررسی است .رد
فرضیه همگنی حکايت از وجود توهم پولی دارد .نتايج آزمون اين فرضیه برای هرکدام از
معادالت در جدول  1ارائه شده است.
در جدول  1مصرفکنندگان در مورد گروه کاالهای خوراک ،پوشاک ،مسکن ،و حمل و نقل
توهم پولی ندارند.
ب) فرضیه تقارن را نمیتوان مانند فرضیه همگنی برای تکتک معادالت آزمون کرد بلکه بايستی
اين قید را بر کل سیستم معادالت اعمال نمود در حالی که قید همگنی برای تکتک معادالت به
کار میرود .با استفاده از نتیجه آزمون والد برای قید تقارن ،نتايج زير حاصل میشود.

Wald

1.
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جدول  :1نتایج آزمون قيد همگني (  0

ij



)

j

سيستم

سیستم
معادالت

مدل

فرضيه H0

Chisquare

proba
bility

خوراک

c11  c12  c13  c14  c15  c16  c17  0

2/6

0/1

پوشاک

c21  c22  c23  c24  c25  c26  c27  0

0/23

0/63

مسکن

c31  c32  c33  c34  c35  c36  c37  0

0/03۸

0/۸4

تفريح

c41  c42  c43  c44  c45  c46  c47  0

3/9

0/04۸

بهداشت

c51  c52  c53  c54  c55  c56  c57  0

4/۸2

0/02۸

حملونقل

c61  c62  c63  c64  c65  c66  c67  0

2/06

0 / 15

منبع :يافته تحقیق

جدول  :2آزمون تقارن ضرایب در سيستم معادالت (    ji

) ij

سيستم معادالت

سيستم معادالت

منبع :يافته تحقیق

فرضيه H0

c12  c 21
c13  c31
c14  c 41
c15  c51
c16  c 61
c 23  c 32
c 24  c 42
c 25  c 52
c 26  c 62
c 34  c 43
c 35  c 53
c 36  c 63
c 45  c 54
c 46  c 64
c 56  c 65

Chi-square

Probability

نتيجه

0/09

0/۷

پذيرفته میشود

2/۷

0/09

پذيرفته میشود

0/19

0/66

پذيرفته میشود

1/33

0/24

پذيرفته میشود

0/023

0/۸۷

پذيرفته میشود

1/16

0/2۷

پذيرفته میشود

3/۷6

0/05

پذيرفته میشود

6/۸3

0/00۸

رد میشود

0/0006

0/9۷9

پذيرفته میشود

1/۷5

0/1۸

پذيرفته میشود

0/012

0/91

پذيرفته میشود

2/41

0/12

پذيرفته میشود

0/2۸

0/59

پذيرفته میشود

3/9

0/04

رد میشود

0/093

0/۷6

پذيرفته میشود

نتيجه
پذيرفته
میشود
پذيرفته
میشود
پذيرفته
میشود
رد می
شود
رد می
شود
پذيرفته
میشود
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 -3-3نتایج تخمين سيستم تقاضاي تقریباً ایدهآل مقيد
در اين بخش ،سیستم معادالت به گونهايی است که با اعمال قید تقارن بر ضرايب و همچنین اعمال
قید همگنی در معادالتی که پذيرفته میشوند ،برآورد شده است.
جدول  :3نتایج تخمين سيستم معادالت تقاضاي تقریباً ایدهآل مقيد
متغير توضيحي

خوراکي،

تفريح و

بهداشت و

تحصيل

درمان

1/09

-0/14

1/2

-0/31

-0/29

-0/5

0/02۷

0/00۷

-0/02

-0/025

-0/00۸

-0/016

لگاريتم قيمت پوشاک و کفش ( 𝑱𝑰𝛄)

0/00۷

0/00۸

-0/004

0/012

0/012

0/00۷

لگاريتم قيمت مسکن ،سوخت و روشنايي

-0/024

-0/004

-0/04

0/02

0/035

-0/01۷

لگاريتم قيمت تفريح و تحصيل ( 𝑱𝑰𝛄)

-0/025

0/012

0/02

0/02

-0/036

0/006

لگاريتم قيمت بهداشت و درمان ( 𝑱𝑰𝛄)

-0/00۸

-0/061

0/03

-0/03

0/012

-0/01

لگاريتم قيمت حملونقل و ارتباطات

-0/016

0/00۷

-0/01۷

0/006

-0/013

0/006

لگاريتم مخارج کل به شاخص استون

-0/06

0/014

-0/05

0/01۷

0/022

0/04

ضريب تعيين

0/93

0/۷۸

0/61

0/۸6

0/63

0/4۷

ضريب تعيين تعديلشده

0/92

0/۷6

0/56

0/۸4

0/5۷

0/41

آماره دوربين واتسون

1/93

2/1

1/۸5

1/9

1/۸

2/1

آشاميدني و
دخانيات

متغير وابسته
عرض از مبدأ ( 𝒊𝛂(
لگاريتم قيمت خوراکي ،آشاميدني و
دخانيات ( 𝑱𝑰𝛄)

( 𝑱𝑰𝛄)

( 𝑱𝑰𝛄)

پوشاک و

مسکن،

حملونقل

کفش

سوخت و
روشنايي

و
ارتباطات

منبع :يافته تحقیق

با توجه به مدل سیستمی ،برای رفع مشکل خودهمبستگی میتوان از روش آزمون دوربین واتسون
و آزمون  ،LMاستفاده کرد .اين حالت بدون توجه به تصحیح خودهمبستگی و هم در حالت
تصحیح خودهمبستگی ،يعنی اضافه کردن ( ،AR )1برآورد شده است .پس از برآورد مدل و با
مقايسه مقادير دوربین واتسون در دو حالت فوق میتوان به وجود و يا عدم وجود خودهمبستگی
Durbin-Watson

1.
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پی برد .تغییرات در مخارج واقعی از طريق ضرايب  ،Biقابل مشاهده است ،اگر اين ضرايب
بزرگتر و مساوی صفر باشد کاال لوکس و در غیر اين صورت کاال ضروری است.
 -4-3سنجش كششهاي جبران نشده
با توجه به اينکه نمیتوان تفسیرهای مستقیمی از پارامترهای اين الگو داشت بدين منظور
کششهای خود قیمتی و کشش درآمدی محاسبه و تفسیر شده است .کششهای درآمدی و قیمتی
جبران نشده مربوط به هر يک از کاالها محاسبه شده و در جدول  4آورده شده است .با بررسی
کششهای خود قیمتی ،مشاهده میشود که کشش خود قیمتی جبران نشده تقاضا در تمام
گروههای کااليی منفی بوده و در هیچ يک از گروهها ،قانون تقاضا نقض نشده است .نتايج حاصل
از تخمین همچنین داللت بر آن دارد که گروه خوراکی با چهار گروه مسکن ،تفريح و تحصیل،
بهداشت و درمان ،حمل و نقل و ارتباطات مکمل میباشد و به عبارت ديگر تغییر در مصرف اين
گروه از کاالها همجهت میباشد از طرف ديگر گروه خوراکی با گروه پوشاک و کفش جانشین
میباشد.
جدول  :4متوسط كششهاي درآمدي و خود قيمتي جبران نشده سيستم تقاضاي تقریباً ایدهآل خطي
خوراکي و
اقالم

تحصيل

درمان

ارتباطات

-0/۷9

0/03

-0/09

-0/11

-0/03

-0/0۷

0/13

-0/۷6

-0/33

0/3۸

-1/94

0/21

آشاميدني و
دخانيات

خوراکي و آشاميدني
ها و دخانيات
پوشاک و کفش
مسکن ،سوخت و

پوشاک و

مسکن،

تفريح و

بهداشت و

حملونقل و

کفش

سوخت و
روشنايي

-0/02

-0/004

-1/002

0/066

-0/002

0/001

تفريح و تحصيل

-0/9

0/3۷

0/66

-0/19

-1/15

0/۸۷

بهداشت و درمان

-0/2۷

-0/19

-0/29

-0/۷4

-0/۷6

-0/21

حملونقل و ارتباطات

-0/3

0/0۷

-0/29

-0/12

-0/13

-0/9۷

کشش درآمدي

0/69

1/43

0/۸۸

1/55

1/44

1/53

روشنايي

منبع :يافته تحقیق
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 -5-3رابطه و ماهيت انواع گروههاي كاالیي خانوارها
رابطهی گروههای مختلف در جدول  5مشخص شده است ،همچنین پس از تخمین سیستم تقاضا
مشخص شد که دو گروه خوراکی ،مسکن و روشنايی ضروری و ساير گروهها ماهیت لوکس
دارند .ضروری بودن گروه خوراکی و گروه مسکن با انتظارات نظری سازگار میباشد .همچنین
لوکس بودن گروه تفريح و تحصیل که به علت جمعیت زياد حاشیهنشین در شهر تهران میباشد
نیز با انتظارات در مورد جامعه شهری تهران سازگار است .نکتهی قابل تأمل در يافتههای اين
مطالعه لوکس بودن گروه بهداشت و درمان است که اين امر نشاندهندهی آن است که گروههای
کم درآمد شهر تهران به دلیل عدم استفادهی کافی از خدمات بهداشتی در معرض خطر و بیماری
میباشند به ترتیبی که اين امر از توانايی آنها در مشارکت اقتصادی میکاهد .لوکس بودن گروه
حمل و نقل و ارتباطات در سبد مصرفی خانوارهای شهری استان تهران نیز با توجه به اينکه بخش
قابلتوجهی از درآمد پايین با فقر مطلق مواجه هستند طبیعی به نظر میرسد.
جدول  :5رابطهي انواع گروههاي كاالیي خانوارهاي شهري استان تهران
خوراکي و
کششها

آشاميدنيها و
دخانيات

پوشاک و

مسکن ،سوخت و

تفريح و

بهداشت

حملونقل و

کفش

روشنايي

تحصيل

و درمان

ارتباطات

جانشین

مکمل

مکمل

مکمل

مکمل

خوراکي و
آشاميدنيها و

-

دخانيات
-

-

مکمل

جانشین

مکمل

جانشین

-

-

-

جانشین

مکمل

جانشین

تفريح و تحصيل

-

-

-

-

مکمل

جانشین

بهداشت و درمان

-

-

-

-

-

مکمل

-

-

-

-

-

-

ضروری

لوکس

ضروری

لوکس

لوکس

لوکس

پوشاک و کفش
مسکن ،سوخت و
روشنايي

حملونقل و
ارتباطات
ماهيت گروهها
منبع :استخراج شده از جدول 3

 -4جمعبندي و پيشنهادات
با توجه به اينکه هدف اصلی از انجام اين تحقیق بررسی رفتار مصرفی خانوارهای استان تهران
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جهت دستیابی به کششهای گروههای اصلی کاالها بوده ،نتايج ذيل از تخمین مدل حاصل شده
است.
همانطور که مشخص شد گروه خوراک کااليی ضروری است که مطابق با انتظارات نظری می
باشد ،اين امر مؤيد آن است که برای تضمین حداقلهای مورد نیاز خانوارهای فقیر ،مقوله
هدفمندی يارانهها و حمايتها با کمترين خطای نوع اول و دوم بايد در دستور کار دولت قرار
گیرد .متأسفانه گروه بهداشت کااليی لوکس مشخص شد ،با توجه به مقايسه درآمد سرانه 1کشور
ايران با ساير کشورهای توسعهيافته ،در ايران درآمد سرانه در سال  2014برابر با  5949دالر و
درآمد سرانه در سال  2014در ساير کشورهای توسعهيافته 2مانند نروژ  93236دالر و استرالیا
 52۷61دالر و سوئیس  ۷6415دالر و دانمارک  59524دالر ،که نشاندهنده سطح پايین درآمد
سرانه ايران میباشد ،بنابراين در کشور ما به دلیل سطح درآمد پايین ،اين که گروه بهداشت در
بررسیهای ما در زمرهی گروه کاالهای لوکس تلقی شده با واقعیتها سازگار است که به معنای
اين است که بخشی از جامعه ،قادر به دسترسی به اقالم بهداشتی نیستند که البته اين نتیجه با
انتظارات قبلی در مورد جامعه ايران 3به ويژه شهر تهران سازگار میباشد .نکته قابل توجه در
مطالعات قبلی 4نشان داد که شهر تهران از حیث فقر به ويژه در مناطق حاشیهنشین با مشکل اساسی
مواجه است ،بنابراين انتظار میرود با روشهای مختلف از جمله رشد اقتصادی و بهبود توزيع
درآمد و توسعه امکانات بهداشتی ،اکثر گروههای درآمدی به اقالم بهداشتی دسترسی داشته باشند
که اين امر در برنامهريزی کوتاهمدت برای گروههای کمدرآمد از طريق توسعه بهداشتی و در
برنامهريزی بلندمدت از طريق رشد اقتصادی 5و يا توزيع عادالنهتر درآمد از سوی دولت،
امکانپدير است يا به عبارت ديگر بستههای حمايتی دولت متوجه گروه بهداشت و درمان نیز باشد
که البته در اين راستا دولت يازدهم به نظر میرسد که اقداماتی در حوزهی بهداشت انجام داده
است .متأسفانه در خصوص شهر تهران ،تفريح و تحصیل و آموزش که جزء ضروریترين نیازها
محسوب میشوند جزء اقالم مصرفی لوکس میباشد به عبارت دقیقتر مردم شهر تهران از درآمد

 .1درآمد سرانه ملی (ثابت )2010
 .2بر اساس شاخص توسعه انسانی
 .3سنجش شدت فقر در خانوارهای روستايی و مقايسه آن با خانوارهای شهری ايران

 .4بررسی اثرات سیاستهای حمايتی بر کاهش فقر در ايران
 .5بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ايران
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کافی برای تأمین نیازهای خوراک و مسکن برخوردار نیستند و قبل از اينکه در خصوص برنامه
آموزشی و تفريح برنامهريزی کنند درآمد آنها تخلیه شده است .آموزش و بهداشت در زمرهی
کاالهای مفید هستند به عبارتی ديگر بر اساس تعالیم علم اقتصاد و اقتصاد رفاه ،دولتها همواره
موظف به تأمین اين نیازها برای آحاد جامعه هستند .عالوه بر اين نهادهای بینالمللی همواره
دولتها را مسئول تأمین آموزش و خدمات بهداشتی دانستهاند و در واقع در نشستهای بینالمللی
با هدف کاهش فقر ،توسعه آموزش عمومی و بهداشت عمومی مورد تأکید قرارگرفته و دولتها
به منظور کاهش فقر از طريق توسعه و سرمايهگذاری در نیروی انسانی و ارائه خدمات بهداشتی
تعهد دادهاند؛ که دولت ايران به منظور کاهش فقر بايد تالش بیشتری در آموزش نیروی انسانی و
خدمات بهداشتی داشته باشد.
همچنین دولت بايد از سیاست قیمتگذاری به دلیل وجود اثرات قیمتی معنادار اکثر گروههای
کااليی و حساسیت باالی سهمهای بودجهای نسبت به تغییرات قیمت در مناطق شهری بهعنوان
يک ابزار مؤثر استفاده کند.
با توجه به اينکه کشش درآمدی گروه حمل و نقل باال میباشد يعنی اينکه بخش قابلتوجهی از
مردم امکان برخورداری از اين گروه کااليی را ندارند که اين مطلب نیز با واقعیت شهری تهران
سازگار است و به دلیل اينکه بخش قابل توجهی فقیر و بیکار میباشند ،لذا امکان جابجايی برقرار
نمیباشد ،بر اين اساس میتوان گفت که با توسعه و رشد اقتصادی در آينده و با افزايش اشتغال و
درآمد امکان جابجايی بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد و همچنین زيرساختهای حمل و نقل
افزايش خواهد يافت.

 201نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پايیز و زمستان 1396

منابع و مآخذ
الف) منابع و مآخذ فارسي
.1
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و کشش کاالهای مصرفی در گروههای کم درآمد و با درآمد باال در مناطق شهری (کاربرد
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