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بررسی تقاضای لبنیات در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل
2

اسماعیل پیشبهار ،*1مجید خیرینتاج فیروزجاه
 .1دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -91/4/28 :تاریخ تصویب)92/6/10 :

چکیده
مصرف محصوالت لبنی از دیدگاه بهداشت و سالمت و از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است .تجزیه و
تحلیل رفتار مصرفی مصرفکنندگان میتواند کمک زیادی به اتخاذ سیاستهای اصولی و درست در این
زمینه کند؛ بنابراین در این مطالعه تقاضا برای شیر ،ماست و پنیر با استفاده از دادههای سری زمانی مربوط
به سالهای  1388 -1363در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل برآورد شد .نتایج این مطالعه بیانگر
منفیبودن تمام کششهای خودقیمتی است و نشان میدهد شیر و پنیر در مقابل تغییرات قیمت
کششناپذیراند؛ اما تقاضای ماست در مقابل تغییرات قیمت بسیار حساس است .تمام کششهای درآمدی
مثبت است و محاسبة کشش آلن بیانگر وجود رابطة جانشینی بین شیر و ماست و ماست و پنیر و رابطة
مکملی بین شیر و پنیر است.
واژههای کلیدی :سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل ،رفتار مصرفی ،کشش ،محصوالت لبنی.
مقدمه
تجزیه و تحلیل ساختار تقاضا و الگوی مصرف خانوار اهمیت و
کاربرد بسیار زیادی در تجزیه و تحلیلهای سیاستی دارد،
بهطوریکه سیاستگذاران و برنامهریزان برای پیشبینی
وضعیت آینده از نتایج آن استفاده میکنند .همچنین ،مطالعة
میزان اثربخشی سیاستهای مختلف اقتصادی ازجمله
سیاستهای مربوط به تنظیم بازار ،کنترل یا افزایش عرضة
محصوالت ،مدیریت یارانه ،مالیات و تغییرات قیمتی بر امنیت
غذا و سالمت آحاد جامعه و رفاه مصرفکنندگان اهمیت
ویژهای دارد .همچنین ،تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی،
تبدیلکنندگان مواد غذایی و سایر عوامل بازار بهمنظور
برنامهریزی و طراحی تولید و فروششان به پیشبینی تقاضای
کاالهای کشاورزی نیاز دارند و کششهای تقاضا از این نظر
حائز اهمیتاند (.)Barikani et al., 2007
شیر و فرآوردههای آن ،مواد غذایی بسیار مهم و باارزشیاند.
* نویسندة مسئول:

این گروه از مواد غذایی منبع بسیار خوبی برای عناصر کلسیم،
منیزیم و پتاسیم محسوب میشوند .مواد لبنی در پیشگیری و
درمان بسیاری از بیماریها تأثیر مثبت دارند .میتوان بیان کرد
محصوالت لبنی غذای بسیار کاملیاند که نقش بسیار مهمی را
در تأمین سالمت انسان ایفا میکنند ،بهطوریکه نمیتوان از
مصرف آنها چشمپوشی کرد ( .)Kermani, 2009اگر بخواهیم از
منظر اقتصادی نیز به این موضوع بنگریم درمییابیم مصرف
فرآوردههای لبنی از دیدگاه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است،
زیرا با توجه به مطالب گفتهشده درحقیقت لبنیات را میتوان به
عنوان دارویی دانست که در پیشگیری از بسیاری از بیماریها
بهویژه پوکی استخوان -که درصد بسیار باالیی از جامعه را تهدید
میکند -بسیار مفید است .درواقع ،مصرف لبنیات میتواند از
مخارج بسیار باالی درمان -که هزینههای زیادی را بر جامعه
تحمیل میکند -بکاهد و از دیدگاه اقتصادی نیز مهم باشد.

تلفن09187352694 :

Email:pishbahar@yahoo.com
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تاکنون مطالعات مختلفی در زمینة تقاضای تقریباً ایدهآل
برای مواد غذایی در ایران و خارج از کشور انجام گرفت که در
ادامه به برخی از آنان اشاره میشود.
 )2007( Barikani et al.با استفاده از سیستم تقاضای
تقریباً ایدهآل ) (Almost Ideal Demand Systemبه محاسبة
کششهای قیمتی و درآمدی مواد غذایی در ایران پرداختند.
نتایج مطالعة ایشان بیانگر منفیبودن تمام کششهای
خودقیمتی جبرانی و غیر جبرانی و مثبتبودن تمام
کششهای درآمدی بود )2007( Mojaverhosseini .نشان داد
کشش درآمدی و قیمتی در گروه پوشاک باال و در گروه
بهداشت و درمان پایین است .همچنین ،در میان اقالم غذایی
لبنیات بیشترین و حبوبات کمترین کششهای قیمتی را
دارند و کشش درآمدی گوشت و برنج از سایر اقالم غذایی
بسیار باالتر است .پژوهش  (2008) Ghorbani et al.بیانگر
این بود که کششها در بلندمدت کوچکتر از کوتاهمدتاند.
همچنین ،محاسبة کشش درآمدی نشان داد در کوتاهمدت و
بلندمدت گوشت مرغ و در کوتاهمدت گوشت ماهی کاالهایی
ضروریاند و آثار اعمال سیاستها در کوتاهمدت سریعتر
مشاهده میشود )2009( Karimi et al. .در بررسی تقاضای
مواد غذایی مشمول یارانه در ایران با استفاده از سیستم
تقاضای تقریباً ایدهآل به این نتیجه رسیدند که تقاضا برای
اقالم یارانهای بیکشش است .آنها کاهش تدریجی یارانة
پرداختی به نان ،قند و شکر و روغن و سوقدادن آن به سمت
شیر و گوشت را توصیه کردند.
در زمینة بررسی ساختار تقاضا با استفاده از سیستم
تقاضای تقریباً ایدهآل در خارج از کشور Karagiannis et al.
( )2000با بررسی تقاضا برای گوشت در یونان دریافتند
کشش قیمتی هیکس در تمامی موارد منفی است و با توجه
به کشش مخارج ،گوشت گوساله و مرغ جزء کاالهای لوکس
و گوشت خوک ،سوسیس ،کالباس و گوشت گوسفند جزء
کاالهای ضروریاند )2001( Tambi .در مطالعهای با عنوان
تجزیه و تحلیل رفتار خانوار در زمینة خرید محصوالت دامی
و ماهی در کامرون به این نتیجه رسیدند که گوشت ماهی
کاالیی تقریباً ضروری برای خانوارهای سطوح درآمدی پایین
با ویژگیهای گستردة خانوار و سنین میانی و سطح پایین
تحصیالت است و کاالیی جایگزین برای گوشت گاو و مرغ
است ،درحالیکه گوشت مرغ و خوک جایگزین هم میشوند و
هر دو مکمل گوشت گاو تلقی میشوند .همچنینMorrison ،
 )2001( et al.با استفاده از تابع تقاضای تقریباً ایدهآل در

یونان نشان داد تأثیر تغییرات مخارج نسبی بر مقادیر مختلف
گوشت نمیتواند فقط با تغییرات در قیمتهای نسبی
تولیدات گوشتی مختلف توضیح داده شود .همچنین ،اینکه
سهم گوشت خوک در مخارج بیشتر شد شاید ناشی از کاهش
قیمت آن یا تغییر در ذائقهها باشد.
با توجه به مطالب باال ،بررسی ساختار تقاضا برای شیر،
ماست و پنیر بسیار حائز اهمیت است که جزء مهمترین تولیدات
لبنیاند ،زیرا شناخت رفتار مصرفی خانوارها در برابر تغییرات
قیمت این سه محصول ،نوع رابطة مصرفی این سه کاال و نیز
شناسایی اثر تغییر درآمد خانوار بر میزان تقاضای این سه کاال
میتواند به سیاستگذاران با توجه به استراتژیکبودن مصرف شیر،
ماست و پنیر کمکهای زیادی کند و به اتخاذ تصمیمات درست
و اصولی در راستای حمایت از مصرف این سه محصول منجر
شود؛ بنابراین در این مطالعه به کمک سیستم تقاضای تقریباً
ایدهآل به بررسی و تجزیه و تحلیل کششهای تقاضا ،کشش
درآمدی و کشش آلن برای این سه محصول میپردازیم.
مواد و روشها
سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل در سال  1980برای اولینبار
توسط  Deaton & Muellbauerارائه شد .این سیستم
برخالف مدلهای  (Linear Estimation System) LESاز فرم
تبعی ویژهای پیروی نمیکند ،درحالیکه معموالً مخارج تابعی
از مطلوبیت و قیمت را درنظر میگیرند ،اما  Muellbauerتابع
ارجحیت را طوری تعریف کرد که مطلوبیت و قیمت بهدلیل
متفاوتبودن ماهیت از هم جدا باشند .وی تابع مخارج را
بهشکل زیر تعریف کرد:
(lnc (u , p) = (1 - u) ln a (p) + u lnb(p) )1
در تابع باال C ،بیانگر مخارج است که طبق نظریة مخارج
مصرفکننده ،تابعی از سطح مطلوبیت و بردار قیمتهایی
است که مصرفکننده با آنها روبهرو است و  Uبیانگر سطح
مطلوبیت است .اگر زندگی در سطح حداقل معیشت باشد،
مقدار  Uصفر و در حد اعالی لذت از زندگی مقدار  Uیک
است .همچنین ln a (p) ،و ) ln b (pتوابعی از سطح قیمت
ها هستند که ) a (pنشانگر هزینة معیشت و ) b (pنشانگر
هزینة رفاه است .تابع مخارج مصرفکننده ،نسبت به سطح
قیمتها باید همگن از درجة  1باشد؛ بنابراین در این تابع باید
) a (pو ) b (pبهگونهای درنظر گرفته شوند که تابع
) c (u, pکه مجموعی از آنهاست ،نسبت به قیمتها همگن
از درجة  1باشد ).)Ngui et al., 2009
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𝑎(𝑝) ،(1980) Deaton & Muellbauer

برای این منظور
و )𝑝(𝑏 را بهصورت زیر معرفی کردند:
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𝑖𝑝 شاخص قیمت مربوط به گروه کاالی 𝑖 ام 𝑛 ،تعداد
کاالی مورد بررسی 𝑗 ،نمایندة گروه کاالیی مشخص و ، a0
𝑖𝑎 𝛽𝑖 ، 0 ،γ𝑖𝑗 ،پارامترها هستند .اگر توابع قیمت باال در
رابطة  1جایگزین شود ،تابع هزینه بهصورت زیر درمیآید:
()4
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برای اینکه تابع مخارج )𝑝  𝑐(𝑢,نسبت به قیمتها همگن
خطی شوند باید قیود زیر برقرار باشد:
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با استفاده از لم ( Shefardاگر از تابع مخارج زندگی
نسبت به قیمتها مشتق بگیریم ،تابع تقاضای جبرانی
بهدست میآید) میتوان از تابع مخارج  ،4توابع سهم هزینة
(  ) 𝑤iکاالهای مختلف را بهصورت زیر استخراج کرد:
()6
k

w i  ai   j  ij lnp j  i u 0i p i

در رابطة باال 𝑗𝑖𝛾 بهصورت زیر تعریف میشود:
1
()7
) ij  ( ij*   ij* 1
2
از دید حداکثرکنندة مطلوبیت ،مخارج کل )𝑝  𝑐(𝑢,با کل
درآمد ( )Mبرابر است و بنابراین )𝑝  M = 𝑐(𝑢,است که این
میتواند 𝑢 را برحسب 𝑚 و 𝑝 بدهد که همان تابع مطلوبیت
غیر مستقیم است .یعنی:
()8
) u  u ( p,m
اگر این کار برای رابطة  4انجام گیرد و در رابطة 6
جایگزین شود ،سهم مخارج کاالی 𝑖 ام بهصورت رابطة زیر
میشود:
()9

m 
w i  ai   ij lnp j  i ln  
j
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,n

مجموع معادلهها (هشت معادله) سیستم تقاضای تقریباً
ایدهآل )𝑆𝐷𝐼𝐴( را تشکیل میدهند که 𝑗𝑖𝛾مترادف است با
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تغییر در بودجة اختصاصیافتة کاالی 𝑖 ام به ازای یک درصد
تغییر در قیمت کاالی 𝑗 ام ،وقتی درآمد یا مخارج واقعی ثابت
باشد ،یعنی:
w i
()10
 ij 
 ln p j
در این الگو 𝑝 ،شاخص قیمتی است که دیتون و میولبور
آن را بهصورت زیر معرفی کردند:
()11

ln p  a0  1 ai lnpi
n

1 n n
  j  ij lnpi lnp j
2 i



با توجه به شاخص قیمت 𝑝  ،رابطة  11برحسب متغیرها
غیر خطی است و سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل غیرخطی را
تشکیل میدهد و برای برآورد ضرایب ،به روشهای غیر خطی
و آمار و اطالعات کافی نیاز داریم ،بههمین دلیل در بیشتر
مطالعات تجربی بهجای استفاده از شاخص واقعی 𝑝 از
شاخص استون بهعنوان جانشینی برای شاخص واقعی 𝑝
استفاده شد و با این عمل مدل بهصورت سیستم تقاضای
تقریباً ایدهآل خطی)𝑆𝐷𝐼𝐴𝐿( 1درآمد و توابع تقاضا بهصورت
تابعی خطی از قیمتها و مخارج کل تبدیل میشوند .دیتون
و میولبور برای تبدیل سیستم تقاضای خودشان به سیستمی
خطی ،از شاخص استون استفاده کردند که بهصورت زیر است
).)Ngui et al., 2009
ln p  w i lnpi
()12
برای اعمال محدودیتهایی نظیر (جمعپذیری ،همگنی و
تقارن) باید قیود زیر در سیستم  AIDSبرقرار باشد:
()13

شرط جمعپذیری a  1    0    0
()14
شرط همگنی    0
i

i

i

i

ij

ij

i

i

()15
شرط تقارن γij  γ ji
سیستم  AIDSبهراحتی تفسیر میشود ،این سیستم
نشان میدهد تغییر در مخارج واقعی از طریق 𝑖𝛽ها و تغییر
در شاخص قیمتها از طریق 𝑎iها بر سهم مخارج کاال اثر
میگذارد 𝛽𝑖 .ها برای کاالهای لوکس مثبت و برای کاالهای
ضروری منفی و جمع آنها صفر است (همان).

1. Linear Almost Ideal Demand System
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محاسبة کششها در سیستم AIDS

اندازهگیری حساسیت مصرفکنندگان نسبت به تغییر
قیمتها و درآمد در سیستم  AIDSبا کششهای قیمتی و
درآمدی قابل مقایسه است.
کشش درآمدی در سیستم 𝑆𝐷𝐼𝐴 بهصورت زیر محاسبه
میشود:
 q i m βi
()16
ηi 
. 
1
 m qi w i
اگر کشش درآمدی مثبت باشد کاال نرمال است و اگر
منفی باشد کاال پست است.
کششهای خودقیمتی غیر جبرانی و کششهای تقاطعی
غیر جبرانی تقاضا در سیستم  AIDSنیز در سیستم تقاضای
تقریباً ایدهآل بهصورت رابطههای  17و  18محاسبه میشوند.
 q i pi
γ
(.  1  ii  βi )17
ii 
 pi q i
wi
w
 qi p j γij
. 
 βi j
()18
ij 
 p j qi w i
wi
اگر قدر مطلق 𝑖𝑖 ℰبزرگتر از یک باشد ،نشان میدهد
تقاضای کاال کششپذیر است .همچنین ،اگر 𝑗𝑖 ℰمثبت باشد
𝑖 و 𝑗 جانشین یکدیگر میشوند و اگر منفی باشد آن دو کاال
مکمل یکدیگر تلقی میشوند (همان).
تابع تقاضای هیکس مقادیری از کاال را نشان میدهد که
مصرفکننده به ازای قیمتهای مختلف و درآمد ثابت
میخرد .در این تابع تقاضا ،مقدار درآمد ثابت فرض میشود و
تقاضا فقط تحت تأثیر قیمت است؛ بنابراین کششهای
مستقیم و متقاطع جبرانی (هیکس) بهترتیب با استفاده از
رابطههای  19و  20محاسبه میشوند:
γii
*
()19
 wi
ii   1 
wi
γij
*
 wj
()20
ij 
wi
اگر قدر مطلق * iiکوچکتر از یک باشد ،نشان میدهد
تقاضای کاال کششناپذیر است .درضمن ،این کششهای
جبرانی همان آثار جانشینی هستند (.)Buse, 1994
در سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل ،میزان کشش جانشینی
آلن از رابطة زیر محاسبه میشود:

γij

σij  1 

()21
wi w j
اگر 𝑗𝑖 σبزرگتر از صفر باشد ،رابطة جانشینی قوی و

چنانچه کمتر از صفر باشد رابطة مکملی یا جانشینی ضعیف
بین کاالها وجود دارد (.)Shakeri, 1998
الگوی تجربی سیستم  AIDSبرای محصوالت مورد
مطالعه در این پژوهش
بهمنظور تخمین تقاضای شیر ،ماست ،پنیر بهصورت سیستم
تقاضای تقریباً ایدهآل و درنهایت محاسبة کششهای مختلف
در این سیستم ،شکل کاربردی مدل بهصورت زیر است:
(w 1t  a1   11 lnp1t   12 ln p2t )22
mt
) (   13 lnp 3t  1 ln
pt
w 2t  a2   21 lnp1t   22 ln p2t
()23
mt
) (   23 lnp 3t  2 ln
pt
(w 3t  a3   31 lnp1t   32 ln p2t )24
mt
) (   33 lnp 3t  3 ln
pt
در الگوی تجربی ذکرشده w 2t ، w 1t ،و  w 3tبهترتیب
بیانگر سهم هزینة شیر ،ماست و پنیر در سالهای مختلف،
متغیرهای  p 2t ، p1tو  p 3tنشانگر قیمت شیر ،ماست و
پنیر در سالهای مختلف 𝑚t ،مخارج خانوار برای سه محصول
شیر ،ماست و پنیر و  𝑝tشاخص قیمتی مصرفکننده است که
با تقسیمشدن مخارج خانوار بر این شاخص قیمت ،مخارج
واقعی خانوار برای این سه محصول بهدست میآید.
دادهها
اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش بهمنظور برآورد تقاضا
برای شیر ،ماست و پنیر در قالب یک سیستم تقاضای تقریباً
ایدهآل از بخش هزینه و بودجة خانوار و نیز بخش شاخص
های قیمت بانک مرکزی جمهوری اسالمی برای دورة زمانی
 1388-1363اخذ شد.
نتایج و یافتهها
در این مطالعه ،ابتدا سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل بهصورت
غیر مقید برآورد شد .پس از بررسی قید همگنی برای تکتک
معادلههای سیستم ،درستی این قید مشخص میشود و در
صورت پذیرش فرضیة همگنی ،مدل بهصورت مقید به قید
همگنی برآورد میشود .همچنین ،با آزمون قید تقارن
سیستم ،درستی قید تقارن را نیز بررسی میکنیم و در

پیشبهار و خیرینتاج فیروزجاه :بررسی تقاضای لبنیات در ایران با استفاده از سیستم تقاضای...

صورت نیاز ،مدل بهصورت مقید به قید همگنی و تقارن
برآورد میشود .سپس به محاسبة کششها میپردازیم.
در شرایطی که با یکسری سیستم معادلهها مواجهایم ،به
منظور تعیین استراتژی تخمین باید آزمون قطریبودن
ماتریس واریانس-کوواریانس با هدف بررسی احتمال وجود
همبستگی بین جملههای پسماند معادلههای موجود در
سیستم صورت گیرد .به این منظورBruch & Pagan ،
) (1980آزمونی را برای بررسی قطریبودن ماتریس
همبستگی بین پسماندها پیشنهاد کردند که بهصورت زیر
است:
کوواریانسها تمام صفر هستند = H0
حداقل یک کوواریانس غیر صفر است = H1
طبق فرضهای باال ،در شرایطی که مقدار محاسباتی بیشتر
از جدول است ،فرضیة صفر رد میشود و قطریبودن ماتریس
همبستگی جملههای پسماند نیز براساس آن رد میشود؛
بهعبارت دیگر ،در این شرایط برآورد تکمعادلهای نتایج ناکارایی
را بههمراه دارد و الزم است از برآوردهای سیستمی استفاده شود
) .(Sheikhzeinodin & Torkamani, 2007در این مطالعه ،با
استفاده از آزمون بروچ-پاگان ،آمارة محاسباتی  4/78با سطح
احتمال  0/02تعیین شد؛ بنابراین ،با توجه به مطالب باال تخمین
بهصورت سیستمی تأیید شد.
در برآورد سیستمهای معادلههایی که متغیر وابستة آنها

697

بهصورت سهم گروهی است ،مجموع سهمها برابر یک است.
یعنی:
برای تحقق این قید الزم است که قیود زیر برقرار باشد:
Wi  1

()25
( 0 )26

i

β
i

3
i 1

γij  0

j


 a  1
i

i

برای اعمال قیود باال معموالً یکی از معادلهها کنار گذاشته
میشوند و سایر معادلهها برآورد میشوند .سپس ضرایب
معادلههای حذفشده از طریق قیود باال بهدست میآیند .در
این مطالعه ،معادلة مربوط به سهم هزینة شیر کنار گذاشته
میشود و سیستم معادلهها به روش رگرسیون بهظاهر
نامرتبط ( )SURتخمین زده میشود .بعد از تخمین این
سیستم بهصورت نامقید قیود همگنی و تقارن برای رسیدن به
سیستم نهایی بررسی میشوند تا درصورت لزوم اعمال شوند.
یکی از قیودی که برای تبیین و شناخت رفتار مصرفکنندگان
استفاده میشود ،قید همگنی است .این قید گویای این مطلب
است که چنانچه تمام قیمتها و درآمد مصرفکننده به یک میزان
تغییر کند ،تخصیص بهینة مصرفکننده هیچ تغییری نمیکند و
مصرفکننده دچار توهم پولی نیست و فقط به قیمتها و درآمد
واقعی توجه دارد .این قید در سیستم  AIDSبهصورت جداگانه
برای تکتک معادلهها با آزمون والد بررسی میشود که نتایج آن
در جدول  1مشاهده میشود.

جدول  .1آزمون فرضیة همگنی تابع تقاضا با استفاده از آزمون والد
3

گروه کاالیی

آماره

سطح احتمال

فرضیه H 0    ij 0

شیر
ماست

199/13
101/98

0/00
0/00

تأیید نمیشود
تأیید نمیشود

پنیر

7/32

0/00

تأیید نمیشود

j 1

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج آزمون همگنی نشان میدهد در تمامی گروهها،
مصرفکنندگان دچار توهم پولی هستند؛ بهعبارت دیگر ،در
خرید این سه محصول بهجای توجه به درآمد و قیمتهای
واقعی ،درآمد و قیمتهای اسمی را درنظر میگیرند.
یکی دیگر از قیودی که میتوان برای شناخت رفتار
مصرفکنندگان و بررسی یکی از فرضیههای تحقیق بر این
سیستم اعمال و آزمون کرد ،قید تقارن است .این قید را
نمیتوان برای تکتک معادلهها آزمون کرد ،بلکه باید این قید
را بر کل سیستم معادلهها اعمال کرد .با توجه به جدول ،2

نتیجة آزمون والد بیانگر رد فرضیة متقارنبودن ضرایب در
سیستم است؛ بهعبارت دیگر ،میزان تغییر مقدار تقاضای یک
کاال به ازای یک واحد تغییر در کاالهای دیگر پس از جبران
درآمد ،برابر با میزان تغییر در مقدار تقاضای کاالهای دیگر به
ازای یک واحد تغییر درکاالی اول نیست .همچنین ،این امر
بیانگر این مطلب است که ضریب قیمت کاالی  jام در معادلة
مربوط به سهم کاالی  iام با ضریب قیمتی کاالی  iام در
معادلة مربوط به سهم کاالی  jام برابر نیست.
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جدول  .2آزمون فرضیة تقارن با استفاده از آزمون والد
گروه کاالیی

آماره

سطح احتمال

فرضیه 𝒊𝒋𝜸 =𝒋𝒊𝜸 = 𝟎𝑯

همة گروهها

6/98

0/01

تأیید نمیشود

منبع :یافتههای پژوهش

پس از انجامدادن آزمونهای الزم و تأیید تخمین به روش
سیستمی ،نتایج برآورد سیستم تقاضا با استفاده از سیستم
معادلههای بهظاهر نامرتبط و بستة نرمافزاری  Stata 11.2در
جدول  3مالحظه میشود .به استناد جدول  ،2همة متغیرها
بهجز متغیر قیمت شیر در معادلة سهم هزینة ماست معنیدار
هستند .ضرایب معادلة اول نشان میدهد افزایش قیمت

ماست اثر منفی بر سهم هزینة آن دارد و افزایش قیمت شیر
و پنیر سبب افزایش سهم هزینهای ماست میشود .همچنین،
با توجه به معادلة سهم هزینة پنیر ،افزایش قیمت پنیر و
ماست موجب افزایش سهم هزینة پنیر میشود و افزایش
قیمت شیر اثر معکوس بر سهم هزینة پنیر دارد.

جدول  .3نتایج برآورد الگوی AIDS
متغیر

ضریب

آمارة t

عرض از مبدأ
لگاریتم قیمت شیر

*** 1/05
0/02

3/22
0/29

لگاریتم قیمت ماست

** -0/14

-2/16

معادله

ماست

*

لگاریتم قیمت پنیر
لگاریتم قیمت مخرج واقعی

*

***

پنیر

1/68

0/06

-1/57

-0/06

عرض از مبدأ
لگاریتم قیمت شیر

-0/76
***-0 /31

-3/21
-6/25

لگاریتم قیمت ماست

** 0/09

2/07

***

لگاریتم قیمت پنیر

***

لگاریتم قیمت مخرج واقعی

7/4

0/2

3/21

0/09

منبع :یافتههای پژوهش
**

*** معنیداری در سطح  1درصد

معنیداری در سطح  5درصد

با توجه به اینکه در سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل ،متغیر
وابسته سهم هزینة گروه کاالیی و متغیر مستقل لگاریتم
قیمت گروههای کاالیی و درآمد هستند ،برای سنجش

*

معنیداری در سطح  10درصد

تغییرات مقدار تقاضا نسبت به تغییرات قیمت کاالها و درآمد
به محاسبة کششها نیاز است .در ادامه ،نتایج محاسبة
کششها مالحظه میشود.

جدول  .4نتایج محاسبة کشش قیمتی خودی و تقاطعی غیر جبرانی ،جبرانی و کشش درآمدی

کشش غیر جبرانی

کشش جبرانی
منبع :یافتههای پژوهش

شیر

ماست

پنیر

درآمد (مخارج)

شیر

-0/19

0/15

- 0/71

0/92

ماست

0/12

-1/46

0/25

0/8

پنیر

- 0/95

0/23

- 0/3

1/3

شیر

- 0/1

0/44

- 0/45

-

ماست

0/42

- 1/3

0/47

-

پنیر

-0/72

0/69

- 0/03

-
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در ادامه ،نتایج محاسبة کشش آلن برای بررسی رابطة
هریک از کاالها مشاهده میشود:
جدول  .5نتایج محاسبة کشش آلن
شیر

ماست

پنیر

شیر

-

1/32

-1/7

ماست

1/15

-

1/68

پنیر

- 2/1

1/92

-

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج ،کششهای خودقیمتی غیر جبرانی برای
هر سه گروه کاالیی منفی بود که مطابق انتظار تئوریک و
رابطة منفی بین مقدار تقاضا و قیمت هر کاالست .میزان قدر
مطلق کششهای خودقیمتی غیر جبرانی برای این سه
محصول بیانگر آن است که کشش خودقیمتی شیر و پنیر
کمتر از واحد است و کاالهای کمکشش محسوب میشوند؛
یعنی چنانچه قیمت آنها یک درصد تغییر کند ،میزان
تقاضای آنها کمتر از یک درصد تغییر میکند؛ برای مثال،
اگر قیمت شیر یک درصد تغییر کند ،میزان تقاضا برای آن به
اندازة  0/19درصد در جهت عکس تغییر میکند ،اما برای
ماست قدر مطلق کشش خودقیمتی غیر جبرانی بیشتر از
واحد است و بیانگر کششپذیربودن آن است.
محاسبة کششهای قیمتی متقاطع غیر جبرانی در جدول
 4نشان میدهد با اینکه این کششها غیر صفر هستند،
میزان آنها از لحاظ قدر مطلق کوچکتر از یک است؛ به
عبارت دیگر ،مصرفکنندگان با تغییر قیمت یک گروه،
تقاضای گروههای دیگر را تغییر آنچنانی نمیدهند .میزان
حساسیت مقدار تقاضا برای ماست و پنیر نسبت به تغییر
قیمت شیر بهترتیب برابر  0/12و  – 0/95است؛ یعنی اگر
قیمت شیر  1درصد افزایش یابد ،تقاضا برای ماست 0/12
درصد افزایش مییابد و میزان تقاضای پنیر  0/95درصد
کاهش مییابد که عدد شایان توجهی است .بررسی اثر تغییر
قیمت ماست بر میزان تقاضای شیر و پنیر نشان میدهد به
ازای افزایش یک درصدی قیمت ماست ،تقاضا برای شیر و
پنیر بهترتیب  0/15و  0/23افزایش مییابد .همچنین،
مالحظة اثر تغییر قیمت پنیر بر دو محصول دیگر نشان
میدهد با افزایش قیمت پنیر ،تقاضا برای شیر کاهش و
میزان تقاضای ماست افزایش مییابد .تفسیر کششهای
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خودی و تقاطعی جبرانی نیز به همین صورت است ،با این
تفاوت که در این نوع کشش اثر تغییر در درآمد واقعی بهعلت
تغییر در قیمت تعدیل مییابد و تغییرات در تقاضا فقط به
علت تغییر قیمتاند ،درحالیکه کششهای غیر جبرانی
شامل مجموع اثر درآمدی و اثر تغییرات قیمت است.
کشش درآمدی تقاضا ،یکی دیگر از ابزارهای مفید در
تحلیل رفتار مصرفکنندگان و شناخت جایگاه کاالها نزد آنان
در طبقهبندی کاالها به پست ،ضروری و نرمال است.
درمجموع ،چنانچه درآمد مصرفکننده تغییر یابد ،با فرض
ثبات قیمتها ،سطح زندگی و بنابراین قدرت خرید و
درنتیجه سطح تقاضا و معموالً نوع مصرف نیز تغییر میکند.
براساس ستون آخر جدول  ،4عالمت کشش درآمدی تمام
کاالها مثبت است .این امر مبین این مطلب است که همة این
کاالها جزء کاالهای نرمالاند؛ یعنی با افزایش درآمد ،تقاضا
برای آنان افزایش مییابد .شیر و ماست کاالی ضروری و پنیر
کاالیی لوکس است .شایان ذکر است که این کششها ،کشش
مخارج با توجه به مخارج سه محصول شیر ،ماست و پنیر
برای خانوارها هستند و کشش مخارج نسبت به کل مخارج
خانوارها را شامل نمیشود که در تفسیر باید به آن توجه
شود .همچنین ،درمورد پنیر که در گروه کاالهای لوکس قرار
میگیرد ،ذکر این نکته دارای اهمیت است که این مسئله با
درنظرگرفتن کشش مخارج نسبت به مخارج خانوار برای سه
محصول شیر ،ماست و پنیر است .همچنین ،با توجه به
اطالعات اخذشده از بانک مرکزی ،تا سال  1374بخش اعظم
میزان مصرف پنیر که در این مطالعه از آن استفاده شد،
مربوط به پنیرهای وارداتی و از آن سال به بعد قسمت اعظم
آن مربوط به میزان مصرف پنیر پاستوریزه و طعمدار است.
با توجه به جدول  ،5محاسبة کشش آلن بیانگر جانشین
بودن شیر و ماست و ماست و پنیر است و از وجود رابطة
مکملی بین شیر و پنیر حکایت دارد که توجه به ذائقة
مصرفکنندگان ایرانی نیز همین موضوع را تأیید میکند.
معموالً بر سر سفرة صبحانه اکثر مصرفکنندگان ایرانی شیر
و پنیر با هم مصرف میشود ،درحالیکه برای شیر و ماست و
ماست و پنیر اینگونه نیست.
پیشنهادها
 .1کشش قیمتی محاسبهشدة شیر و پنیر نشان میدهد
این دو کاال نسبت به تغییرات قیمت تقریباً بیکششاند؛
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 قدر مطلق کششهای خودقیمتی غیر، در تمام موارد.4
 این.جبرانی بزرگتر از کششهای خودقیمتی جبرانی است
موضوع نشان میدهد واکنش مصرفکنندگان به تغییرات
.قیمت کاالها زمانی باالتر است که درآمد جبران نمیشود
 با درنظرگرفتن کشش مخارج این سه کاال و،همچنین
حساسیت باالی تقاضای آنان نسبت به تغییرات درآمد و با
،درنظرگرفتن اهمیت فوقالعاده باالی مصرف محصوالت لبنی
دولت میتواند سیاست اعطای یارانة محصوالت لبنی به
.خانوارها را در دستور کار خود قرار دهد
سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از پایاننامة کارشناسی ارشد که با
همکاری شرکت شیر پاستوریزة پگاه استان آذربایجانشرقی
. از همکاری این عزیزان سپاسگزاریم. است،انجام گرفته
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 بخش زیادی از، در اثر نبودن سیاستهای حمایتی،بنابراین
هزینة ناشی از افزایش قیمت این دو کاال را مصرفکنندگان
 با توجه به اهمیت و ضرورت مصرف این.متحمل میشوند
 باید برنامهریزی جامع و حمایت،کاالها برای سالمت جامعه
 مانند توزیع شیر در.بیشتر دولت در این زمینه صورت گیرد
مدارس که بهصورت پراکنده و غیر مداوم در مدارس انجام
.گرفت
 برای اصالح الگوی مصرف شیر و پنیر از تغییر قیمت.2
 زیرا کاالهایی بیکششاند و تغییرات قیمت،استفاده نشود
 اما بهبود وضعیت درآمدی،ابزار مناسبی به شمار نمیآید
افراد و ترویج مصرف این دو محصول میتواند در اصالح
.الگوی مصرف نقش بسزایی داشته باشد
 توجه به کشش قیمتی محاسبهشده برای ماست بیانگر.3
کششپذیربودن آن است؛ بنابراین پیشنهاد میشود برای این
کاال برای اصالح الگوی مصرف و تأمین امنیت غذایی
. سیاستهای قیمتی مناسب و تأثیرگذار اجرا شود،خانوارها
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