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تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از مکانیزم تصحیح خطای سیستم تقاضای
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تاريخ دريافت 92/7/22 :تاريخ پذيرش93/3/33 :

چكيده
مقاله حاضر به بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری کشور ایران ،با استفاده از الگوی تصحیح خطای تقریب خطی
سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل )ECM-LA-AIDS( 4بر مبنای رویکرد همجمعی در دوره زمانی  ،9831-9831برای 3
گروه کاالیی منتخب در بودجه خانوار میپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهد تعدیل به سمت تعادل بلندمدت به
ترتیب در دو گروه کاالیی لوازم ،اثاثه و مسکن و سوخت به سرعت انجام میپذیرد .همچنین خانوارهای شهری در رفتار
مصرفی خود دچار توهم پولی هستند .پس از محاسبه کششهای کوتاه مدت و بلندمدت مارشالی و هیکسی مشخص
گردید آثار اعمال سیاستهای قیمتی در کوتاهمدت با سرعت بیشتری نسبت به بلندمدت ظاهر میگردد و کششهای
مخارجی برای کلیه گروههای کاالیی بجز پوشاک و کفش و گروه سایر در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است.
طبقه بندي C30, C12, R20 :JEL

واژگان كليدي :سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل پویا ،مدل تصحیح خطا ،روش همجمعی ،آزمون بالندل -اندرسون

 3اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با همین نام است که به سفارش و با کمک مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه تدوين
شده است.
 2عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ( alirezaradin@yahoo.comنويسنده مسئول)
 3کارشناس ارشد علوم اقتصادی khordadfm@yahoo.com
Error Correction Model Linear Approximate of Almost Ideal Demand System
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 -1مقدمه
مطالعه رفتار مصرفی خانوارها و تحلیل چگونگی
اختصاص درآمد محدود آنان به کاال و خدمات مختلف یکی
از مهمترین مباحث عمده مورد نیاز جهت سیاستگذاریهای
اقتصادی میباشد .در واقع مسئله عمده پیشروی تقاضا-
کنندگان آنست که چگونه درآمد محدود خود را جهت
حداکثرسازی مطلوبیت ،بین کاالها و خدمات گوناگون
اختصاص دهند .این گروه همواره با تغییر در قیمت نسبی
کاالها و خدمات ،میزان تقاضای خود را به طور متناسب
تغییر خواهند داد .تولیدکنندگان نیز جهت تحقق انگیزه
حداکثر سود به وجود تقاضا برای کاالها و خدمات خویش
نیاز دارند .بررسی عوامل موثر بر تقاضا ،بنگاههای تولیدی را
نسبت به افزایش تواناییهای خود در انطباق با وضعیت
موجود و نیازهای مصرفی آینده ،در جهت حداکثرسازی سود
یاری خواهد نمود .از سوی دیگر سیاستگذاران نیز مایلند
بدانند کاالها چه جایگاهی در بودجه خانوار داشته ،کدام
کاالها در زمره کاالهای لوکس و ضروری قرار میگیرند و با
تغییر قیمت یک کاال ،تقاضای آن کاال و سایر کاالها چه
تغییری مییابد و آیا از قیمت یک کاال میتوان به عنوان
ابزاری موثر جهت سیاستگذاری استفاده نمود .پاسخ به این
پرسشها تصمیمگیرندگان اقتصادی را در انتخاب هر چه
بهینهتر سیاستهای اقتصادی همچون سهمیهبندی کاالها،
پرداخت یارانهها ،اعمال مالیات و غیره یاری میدهد.
هدف از این مطالعه بررسی رفتار مصرفی خانوارهای
شهری کل کشور با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً
ایده آل )AIDS( 1بوده و در ادامه به بررسی پویاییهای
رفتاری مصرفکننده در بلندمدت خواهیم پرداخت و کشش
قیمتی تقاضا در بلندمدت و کوتاهمدت مورد بررسی قرار
خواهند گرفت.

شاخص قیمت ترانسلوگ بوده و به صورت زیر تعریف
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سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل را برای اولین بار دیتون
و مولبایر )9131( 3بر مبنای طبقهبندی خاصی از ترجیحات
جمعپذیر با عنوان طبقهبندی تعمیم یافته لگاریتم خطی
مستقل از قیمت ( 4)PIGLOGمعرفی کردند .الگوی
 AIDSرا میتوان به فرم معادله سهم بودجهای مارشالی
کاالی  iام به صورت زیر ارائه کرد:
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جایگذاری این رابطه سیستم معادالت ( )9فرم خطی
سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل به دست میآید.
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برای سازگاری این الگو با نظریه تقاضا و همچنین معتبر
بودن بیان ترجیحات ،محدودیتهای زیر بایستی برقرار
باشد:
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اما از آنجایی که شاخص قیمت ( )2سیستم معادالت
( )9را به سیستم معادالت غیرخطی تبدیل میکند ،بندرت
5
در مطالعات تجربی استفاده شده است (بیوزی.)9111
دیتون و مولبایر جهت حل این مشکل شاخص قیمتی
استون 6معرفی شده به صورت زیر را برای آن پیشنهاد می-
نمایند که با جایگذاری آن در رابطه ( )9تقریب خطی الگوی
 7)LA-AIDS( AIDSبدست میآید:
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پس از برآورد رابطه بلندمدت  ،LA-AIDSبر مبنای
روش انگل–گرنجر ابتدا ویژگی  I 1بودن سریهای زمانی
بکار رفته در پژوهش با استفاده از آزمونهای دیکی فولر
تعمیم یافته () ADFو فیلیپس پرون () 11 PPمورد بررسی
قرار گرفته و در صورتی که کلیه متغیرها دارای ریشه واحد
باشند ،اما جز پسماند معادله بلندمدت ( )1پایا باشد میتوان
آن را با یک وقفه به عنوان متغیر مستقل در رابطه کوتاه

تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از مکانیزم تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل 12 /
مدت تصحیح خطا قرار داد .مدل تصحیح خطای پیشنهادی
کاراگینیز و دیگران )2111( 12به صورت زیر دست میآید:
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روابط کشش ارائه شده بوسیله گرین و آلستون 13برای
الگوی ( )LA-AIDSدر اینجا به کار میرود ،چرا که
چالفانت 14نشان داده است که این روابط در عین سادگی
نسبت به مقادیر واقعی از کمترین اریب برخوردار هستند.
جدول :9کششهای مورد محاسبه در سیستم تقاضای تقریباً
ایدهآل خطی
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مخارجی
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مآخذ :دیتون و مولبایر ()9131

در عبارات باال ،

دلتای کرونکر 15بوده و از آنجایی که

سهمهای بودجه w

قابل مشاهده نیست ،میانگین

ij

i

سهمهای بودجه در طول دوره مورد بررسی در عبارات باال
قرار داده شده است .رابطه ارائه شده برای کشش درآمدی
نیز بوسیله فیلیپس ( )9138ارائه شده و بیوزی ( )9111نیز
با استفاده از آزمایشات مونتکارلو آن را تأیید نموده است.
در مورد کشش جانشینی آلن اگر عبارت مثبت باشد ،رابطه
جانشینی قوی و اگر منفی باشد رابطه مکملی (یا جانشینی
ضعیف) بین کاالها وجود خواهد داشت.

دیتون و مولبایر )9131( 16طی مقالهای برای اولین بار
سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل را ارائه کردند .آنان با استفاده
از دادههای ساالنه انگلستان برای دوره زمانی 9131-9171
تقاضای هفت گروه کاالیی را مورد بررسی قرار دادند .در این
مطالعه آزمون فرضیه تقارن به طور کامل و آزمون فرضیه
همگنی برای چهار گروه کاالیی رد گردید.
ری )9131( 17به تحلیل سری زمانی مخارج خانوارها در
هند طی دوره  9132-9161پرداخت .وی پنج حالت از
الگوی سیستم  AIDSرا برای مناطق شهری و روستایی
برآورد نموده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه همگنی
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 -3پيشينه تحقيق در ایران و سایر کشورها:
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نشان دهنده قبول فرضیه همگنی برای تمام کاالها در هر
یک از مناطق شهری و روستایی میباشد.
بالنسی فورتی و گرین )9138( 18در پی رد فرضیه
تقارن و همگنی و پیشنهاد دیتون و مولبایر مبنی بر منظور
نمودن متغیرهای دیگری غیر از قیمتها و مخارج جاری در
الگوی  AIDSکوششهایی را در جهت تعیین حالتهای
دیگر این الگو از طریق پیوند آن با نظریه عادات مصرفی
پوالک آغاز کردند که منجر به تدوین الگوی با لحاظ عادات
مصرفی AIDSگردید.
فولپونی )9131( 19با استفاده از دادههای سری زمانی
 9131-9133کشور فرانسه الگوی  AIDSرا برای گروههای
مختلف برآورد نمود .از دیدگاه وی سازگار بودن این الگو با
تئوری تقاضا و قابلیت خطی نمودن آن از جمله دالیل به
کارگیری آن در این پژوهش بوده است.
بیوزی ( )9111اشاره میکند که در دوره زمانی 9131
تا  9112از الگوی  287 AIDSمرتبه در مطالعات تجربی
بهره گیری شده است و از بررسی  217مقاله نیز معلوم شده
که در  31کار تجربی از این الگو در تحلیل تقاضا استفاده
شده است .از جمله این مطالعات میتوان به مطالعات
آلستون و دیگران )9111( 20و آلس و انور )9111( 21اشاره
کرد .در دوره  9119-2112مطالعات بسیاری که تاکیدشان
بر جنبه نظری بود ،صورت گرفت .از جمله مطالعه روبرت
فین استرا )2111( 22کرانفیلد و جیمز )2118( 23و
الفرانس )2111( 24اشاره کرد .کاراگینیز و دیگران ()2111
در پژوهشی به بررسی تقاضای گوشت در کشور یونان طی
دوره  9133-9118بر مبنای روش همجمعی برای
چهارگروه کاالیی پرداختند .در این پژوهش گوشت گاو و
جوجه به عنوان کاالی لوکس شناخته شدند .ایکینز و
گاالگر )2118( 25در مطالعه خود به برآورد یک سیستم
تقاضای تقریباً ایده آل دینامیک با استفاده از رویکرد
تصحیح خطا و همجمعی برای نوشیدنیها در کشور ایرلند
مدت طی دوره  9161 -9113برای  8گروه کاالیی
پرداختند .فان سالکویک و کام ( 26)2118در پژوهشی به
بررسی تقاضا برای دانههای روغنی کشور آفریقای جنوبی
برای چهار گروه کاالیی طی دوره  9179-2112با استفاده از
روش رویکرد تصحیح خطا و همجمعی پرداختند .سالگام و
زاپاتا )2116( 27در مطالعه خود به بررسی پایداری تئوریکی
سیستم تقاضای گوشت در امریکا با استفاده از رویکرد پویا
برای سه گروه کاالیی با استفاده از دادههای فصلی
( 9173)9( -2112)1پرداختند.
در ایران نیز طیبی و رنجبر ( )9838در مطالعهایی به
بررسی ساختار تقاضای واردات کشور با استفاده از
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الگوی ECM-LA-AIDSو روش حداکثر راستنمایی طی
دوره  9837-9839پرداختند .فخرایی و نوروزی ( )9831در
پژوهشی با استفاده از مدل تقریب خطی سیستم تقاضای
تقریباً ایدهآل یک رویکرد تصحیح خطا را برای انواع متفاوت
برنج وارداتی طی دوره  9861-9838با استفاده از تکنیک
همجمعی بر مبنای روش برآورد رگرسیونی بظاهر نامرتبط
تکراری مورد بررسی قرار دادند .داود زاهدی ( )2116در
پژوهش خود مبادرت به بررسی مخارج خانوارهای شهری
ایرانی طی دوره  9131-2111با استفاده از الگوی ECM-
 LA-AIDSو روش تخمین  ISURنمود .تکنیک وی نیز
در این پژوهش روش همجمعی بود.
 -4معرفی متغيرها
به منظور استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل در
تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای کل کشور  ،از دادههای
ساالنه مخارج مصرفی خانوارهای شهری کل کشور طی دوره
 9831-9831استفاده شده است .بدین منظور پنج گروه
عمده کاالیی از میان دوازده گروه اصلی با توجه به سهمشان
در بودجه انتخاب شده و سایر گروهها در گروهی به نام گروه
سایر ادغام شده و جهت محاسبه شاخص قیمت این گروه
نیز از روش استون استفاده شد .گروههای کاالیی مورد
استفاده در این پژوهش عبارتند از:
 -9گروه خوراکیها،آشامیدنیها و دخانیات (-2 )FO
گروه مسکن و سوخت ( -8 )HOگروه پوشاک و کفش
(-1 )CSگروه لوازم،اثاثه و خدمات خانوار (-3 )UGگروه
سایر (.)OT
 -5برآورد مدل
نتایج برآورد سیستم  LA-AIDSبه روش رگرسیونهای
بظاهر نامرتبط تکراری ( )ISURدر جدول ( )1ارائه شده

است .ضرایب معنی دار آماری ،بدان مفهوم است که سهم
بودجه مربوطه نسبت به تغییرات آن متغیرها حساس است.
از سوی دیگر میتوان گفت اگر قیمت کاالیی افزایش یابد و
ضریب آن منفی باشد ،سهم بودجه آن گروه کاالیی در
بودجه خانوار کاهش مییابد و برای ضرایب مثبت نیز عکس
این حالت برقرار است .مجموع سطری ضرایب (  ijضرایب
متغیرهای قیمت) با عنوان
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ارائه شده که  911برابر

j 1

تأثیر مطلق  9درصد افزایش در کلیه قیمتها و مخارج
واقعی کل بر مقدار سهم بودجهایی کاالها را نشان میدهد.
در جدول ( )1نتایج حاصل از برآورد غیر مقید الگوی
 AIDSبرای مناطق شهری کل کشور نشان داده شده است.
بر اساس این نتایج از میان  23ضریب برآوردی  97ضریب
در سطح  13درصد معنیدار بوده و  6ضریب نیز در سطح
 71درصد معنیدار است .با توجه به این نتایج میتوان
چنین استنباط کرد که سهمهای بودجه ای گروههای
کاالیی از حساسیت قیمتی باالیی برخوردار هستند .ضرایب
 برآوردی در الگوی نامقید نشان میدهد که گروههای
i

کاالیی پوشاک و کفش ،لوازم و اثاثه و سایر به عنوان یک
گروه کاالیی لوکس و گروه خوراکی ها ،آشامیدنیها و
دخانیات و گروه مسکن و سوخت ضروری محسوب
میگردند( .همه این ضرایب در سطح  13درصد معنی دار
هستند) .الزم به ذکر است ارائه تفسیر اقتصادی از ضرایب
برآوردی در فرمهای تابعی انعطاف پذیر از جمله الگوی
 AIDSبه صورت مستقیم امکان پذیر نبوده و بنابراین
کششهای گروههای کاالیی مختلف بایستی تخمین زده
شده و مورد تفسیر قرار گیرند ،چرا که این کششها خود
تابعی از پارامترهای برآوردی هستند (آندری کوپولوس و
همکاران.28)9117
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جدول  :1نتایج حاصل از برآورد غیر مقید پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل )(LA-AIDS
گروه کاالیی
















5

2

R

D-W

خوراکیها
()P-value

9/968
()1/118

1/817
()1/113

-1/287
()1/111

1/1111
()1/137

-1/163
()1/997

-1/137
()1/128

-1/981
()1/129

-1/133

1/11

9/73

مسکن و سوخت
()P-value

9/933
()1/111

-1/913
()1/938

1/167
()1/281

-1/111
()1/767

1/162
()1/913

1/113
()1/631

-1/936
()1/116

1/121

1/38

9/29

پوشاک و کفش
()P-value

-1/723
()1/111

-1/117
()1/818

-1/916
()1/111

1/129
()1/199

1/216
()1/111

-1/133
()1/997

1/918
()1/111

-1/191

1/33

9/73

لوازم و اثاثه
()P-value

-1/169
()1/111

-1/112
()1/111

-1/111
()1/196

-1/117
()1/931

1/181
()1/121

1/919
()1/113

1/113
()1/111

-1/192

1/69

9/31

سایر

-1/921

-1/128

1/82

-1/191

-1/28

1/121

1/113

1/178

-

-

i

مأخذ :یافتههای تحقیق

i1

i2

i3

i4

i5

i

ij

j 1

تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از مکانیزم تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل 12 /
هر چند میتوان گفت که ضریب متغیرهای مستقل
بیانگر درصد تغییر متغیر وابسته (سهمهای بودجه) نسبت به
یک درصد تغییر در متغیر مستقل هستند و ضرایبی که از
نظر آماری معنیدار هستند ،بدان مفهوم است که سهم
بودجه مربوطه نسبت به تغییرات آن متغیرها حساس بوده و
ضرایب بیمعنی نیز بیانگر عدم حساسیت سهم بودجه
مربوطه نسبت به تغییرات آن متغیر است .از سوی دیگر
میتوان گفت اگر قیمت کاالیی افزایش یابد و ضریب آن
منفی باشد ،سهم بودجه آن گروه کاالیی در بودجه خانوار
کاهش مییابد و برای ضرایب مثبت نیز عکس این حالت
برقرار است .مجموع سطری ضرایب (  ijضرایب متغیرهای
قیمت) با عنوان  ارائه شده که نشانگر  911برابر تأثیر
5

ij

j 1

مطلق  9درصد افزایش در کلیه قیمتها و مخارج واقعی کل
بر مقدار سهم بودجهایی کاالها را نشان میدهد .در ادامه به
ارائه نتایج آزمونهای همگنی و تقارن خواهیم پرداخت .قید
همگنی گویای این مطلب است که چنانچه کلیه قیمتها و
درآمدها (مخارج) به یک میزان تغییر نمایند ،تخصیص
بهینه مصرف کننده هیچ تغییری نمیکند و به عبارت دیگر
مصرف کننده دچار توهم پولی نبوده و صرفاً به قیمتها و
درآمد (مخارج) واقعی توجه دارد .این قید به صورت رابطه
( )7بیان شده و بایستی برای تک تک معادالت بوسیله
آزمون والد بررسیگردد .رد شدن این فرض بیانگر وجود
توهم پولی در رفتار مصرف کنندگان است.
جدول :3آزمون فرضیه همگن بودن معادالت سیستم
تقاضای LA-AIDS
فرضيه صفر

آماره آزمون

خوراکیها

رد میشود

گروه کاالیی

 

مسکن

رد میشود

2

1

مقدار بحرانی P-Value

981/121

پوشاک و کفش

رد میشود

 
 
1

93/189

لوازم و اثاثه

رد میشود

 

26/293

2

1

2

2

1

99/883

1/1111
1/1113
1/1119
1/1111

در جدول ( )6قید تقارن (رابطه )3مورد آزمون قرار
گرفته است .این قید را نمی توان برای تک تک معادالت
آزمون کرد ،بلکه بایستی آنرا بر کل سیستم معادالت اعمال
نمود .این قید بیان میکند میزان تغییر در مقدار تقاضای

جدول  :6آزمون قید تقارن در سیستم LA-AIDS
آماره آزمون

P-Value

مقدار بحرانی

 

1/1111

933/393

2

6



)   LF  ~  2 q.( N F  N S




  N F
 log
  Ns


  Ls   N F

 2


فرضیه صفر

سطح خطا

آماره آزمون

مقدار بحرانی

آماره محاسباتی

رد نمیشود

1/19



26/297

92/3233

رد نمیشود

1/19



87/36

93/1137

9831-9831

رد نمیشود

1/19



13/27

29/7289

9831-9832

12

2
28

 N
2 F
 N S

در این عبارت  N Fو  N Sبه ترتیب تعداد مشاهدات
کل دوره و زیر دوره انتخاب شده و  LFو  LSنیز به ترتیب
مقدار لگاریتم راستنمایی 30در تابع کل دوره و زیر دوره
انتخاب شده و  qنیز تعداد معادالت مستقل برآوردی است.
فرضیه صفر در این آزمون وجود ثبات ساختاری در سیستم
معادالت برآوردی است .نتایج این آزمون در جدول زیر
مالحظه میگردد.

دوره زمانی

20

تایید نمیشود

همچنان که نتیجه آزمون نشان میدهد سیستم مورد
نظر متقارن نبوده و نبایستی این قید را در سیستم اعمال
نمود .به عبارت دیگر ضریب قیمت کاالی  jام در معادله
مربوط به سهم کاالی  iام با ضریب قیمتی کاالی  iام در
معادله مربوط به سهم کاالی  jام برابر نیست .از جمله دالیل
رد فرضیه تقارن میتوان به مسائلی همچون هم افزونی بین
کاالها ،برونزا در نظر گرفتن درآمد (مخارج) ،برونزا در نظر
گرفتن قیمتها  ،پایا فرضیه کردن فرآیند تصمیمگیری و ...
اشاره نمود.
برای انجام آزمون ثبات ساختاری در سیستم معادالت
تخمینی از روش پیشنهادی بالندل و اندرسون)9131( 29
استفاده میشود (صمدی .)9838،برای این منظور بایستی
سیستم معادالت برای دوره ای کوتاه تر از دوره اصلی برآورد
گردد .برای انتخاب دوره کوتاهتر منطق اقتصادی خاصی
الزم نبوده و تنها بایستی درجات آزادی حفظ شود .پس از
تخمین سیستم معادالت برای کل دوره و زیر دوره انتخاب
شده بایستی آماره زیر محاسبه گردد:
()91

9831-9836

2

ij

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  :7آزمون ثبات ساختاری بالندل -اندرسون
2

فرضیه
ji
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مأخذ :یافتههای تحقیق

یک کاال به ازای یک واحد تغییر در قیمت کاالهای دیگر
پس از جبران درآمد ،برابر میزان تغییر در مقدار تقاضای
کاالهای دیگر به ازای یک واحد تغییر در قیمت کاالی اول
میباشد.

 / 02علیرضا مرادی ـ فرهنگ مستشاری
جدول :3آزمون ریشه واحد ( )ADFبرای متغیرها در حالت سطح و تفاضل مرتبه اول
متغير در حالت سطح

Wfo

Who

Wcs

Wug

Wot

LPfo

LPho

LPcs

LPug

LPot

LM

آماره محاسباتی -8/19 ADF
-1/82 ADF
مقدار بحرانی

-2/87

-2/23

-9/61

-9/11

-1/111

-2/73

-1/23

-9/18

-1/111

-8/81

-8/67

-1/21

-8/67

-1/21

-8/67

-1/21

-1/82

-8/67

-8/63

-1/83

D
)(wfo

D
D
)D (wcs
)(wug
)(who

آماره محاسباتی -2/17 ADF
-2/63 ADF
مقدار بحرانی

تفاضل مرتبه اول

)D (LM) D (LPot) D (LPug) D (LPcs) D (LPho) D (LPfo) D (wot

-3/11

-3/39

-1/71

-1/19

-8/13

-1/9

-3/77

-1/13

-8/78

-3/87

-2/61

-2/61

-8/67

-8/67

-8/67

-8/63

-8/79

-8/63

-8/63

-2/63

مأخذ :یافتههای تحقیق

کلیه محاسبات در سطح  %9منظور گردیده اند.
با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد نتایج از
قابلیت اعتماد الزم برخوردار هستند .ثبات ساختاری زمانی
اهمیت بیشتری پیدا میکند که به دنبال پیش بینی و یا
شبیه سازی باشیم .وضعیت سایر آمارههای تشخیصی از
جمله خطای تخمین رگرسیون ( ،)SSRضریب تعیین ( ) R 2

بیانگر جمله تصحیح خطاست در معادله وارد نموده و مدل
( )3را که همان معادله تصحیح خطای سیستم تقاضای
تقریباً ایده آل خطی  ،ECM-LA-AIDS،است برآورد
مینماییم .نتایج برآورد این مدل پویا در جدول  91ارائه
شده است.

و آماره دوربین -واتسن 31معادالت حکایت از خوبی برازش
داشته و نشاندهنده قابل قبول بودن نتایج برآوردی است.
روش انگل – گرنجر در واقع در دو مرحله خالصه
میشود :در مرحله اول ابتدا بایستی از ویژگی  I 1بودن
سریهای زمانی اطمینان حاصل کنیم .در جدول ( )3مرتبه
همجمعی سریهای زمانی به کار رفته در مدل تقاضا را با
استفاده از دیکی -فولر تعمیم یافته ( )ADFمورد بررسی
قرار گرفته و مشخص میگردد کلیه متغیرها دارای ریشه
واحد بوده و پس از تفاضلگیری پایا شده اند.
در مرحله دوم باید پسماند رابطه بلندمدت (معادله ())1
را از لحاظ پایایی مورد بررسی قرار داد .این کار در جدول
( )1با استفاده از آزمون ( ADFبدون روند و عرض از مبدا)
صورت گرفته است .با توجه به نتایج بدست آمده از اجرای
آزمون ( ADFبدون روند و عرض از مبدا) بر روی اجزا
پسماند معادله ( )3مشخص میگردد که کلیه پسماندهاI 0
و یا به عبارت دیگر پایا هستند .در نتیجه در مرحله دوم
پسماندهای مرحله اول را به عنوان متغیر توضیحی که

جدول  :1آزمون ریشه واحد ( )ADFبر روی جز پسماند
مدل بلند مدت (مدل ())1








آماره محاسباتی

U1
-1/716

U2

U3

U4

-8/377

-3/918

-1/831

مقدار بحرانی

-2/611

-2/611

-2/611

-2/611

اجزا پسماند

کلیه محاسبات در سطح  %9منظور گردیده اند.
مآخذ :یافتههای تحقیق
کلیه ضرایب تصحیح خطا ،که در واقع سرعت تعدیل
سیستم به سمت تعادل بلند مدت را نشان میدهند در
سطح  %13معنی دار هستند .در دو گروه کاالیی مسکن و
سوخت و لوازم و اثاثه تعدیل کوتاه مدت به بلندمدت به
سرعت انجام میپذیرد .در جداول  99تا  91کششهای دو
مدل بلندمدت  LA-AIDSو کوتاه مدت ECM-LA-
 AIDSمورد مقایسه قرار گرفته اند .در این جداولمعنا-
داری در سطح  13درصد (بر اساس معنی داری ضرایب)و
به مفهوم معنی دار در سطح  71درصد است.
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جدول  :91برآورد پارامترهای ( ECM-LA-AIDSمدل کوتاه مدت تصحیح خطا) به روش ISUR
گروه کاالیی

i1



i2



i3



i4



i5



i



i



خوراکیها
()P-value

1/1172
()1/373

-1/233
()1/119

-1/118
()1/716

1/1368
()1/281

1/913
()1/231

-1/938
()1/111

-9/291
()1/111

 w

it 1

i

2

R

D-W

1/213
()1/1113

1/72

2

مسکن و سوخت
()P-value

1/112
()1/216

-1/183
()1/633

-1/197
()1/911

-1/983
()1/192

1/917
()1/871

-1/933
()1/111

-1/181
()1/111

1/216
()1/173

1/66

2/9

پوشاک و کفش
()P-value

1/133
()1/131

-1/911
()1/117

1/193
()1/181

1/923
()1/111

-1/933
()1/111

1/919
()1/111

-9/971
()1/111

1/116
()1/191

9/66 1/37

لوازم و اثاثه
())P-value

-1/111
()1/719

-1/1112 -1/136
()1/181( )1/127

-1/193
()1/269

1/161
()1/911

1/927
()1/111

-1/133
()1/111

-1/992
()1/838

9/38 1/67

سایر

-1/292

-1/189

-1/921

-1/117

-

-

1/13

1/113

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار پارامترهای برآوردی هستند.

-
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-
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جدول  :99مقایسه کششهای خود قیمتی ،و متقاطع جبران نشده (مارشالی) برای دو مدل LA-AIDSو ECM-LA-AIDS
کشش

گروه خوراکيها

گروه مسکن

گروه پوشاک و کفش

گروه لوازم و اثاثه

-0/1095

-0/6263

()-0/695

()-0/659

0/03582
()0/0286

گروه سایر

-0/1941

-0/1805

()0/2066

()0/4585

-0/3043

-0/6299

0/0235

0/2265

()0/0464

()-0/9541

()-0/017

()-0/4005

0/2591
()0/3467

گروه پوشاک و کفش

-1/1677
()0/3624

-1/9247

-0/8665

2/5108

-1/5514

()-2/0818

()-1/0008

()1/4951

()-2/5394

گروه خوراکیها
گروه مسکن

گروه لوازم و اثاثه

-2/1912
()-0/1113

-1/3268

-0/2629

-0/5483

1/4088

()-1/7325

()-0/1751

()-1/4526

()1/183

گروه سایر

-0/1627
()-0/8965

1/3029
()1/9325

-0/05894
()0/0237

-0/9943
()-0/1308

-0/9240
()-1/5229

توجه  :اعداد داخل پرانتز کششهای مدل کوتاه مدت  ECM-LA-AIDSهستند.

جدول  :92مقایسه کششهای خود قیمتی ،و متقاطع جبران شده (هیکسی) برای دو مدل LA-AIDSو ECM-LA-AIDS
کشش
گروه خوراکیها
گروه مسکن
گروه پوشاک و کفش
گروه لوازم و اثاثه
گروه سایر

گروه خوراکيها

گروه مسکن

گروه پوشاک و کفش

گروه لوازم و اثاثه

-0/2926
()-1/1634

-0/4427
()-1/1280

0/0818
()-0/0889

گروه سایر

-0/1614

-0/0442

()0/1233

()0/1101

-0/1463

-0/4715

0/0632

0/2547

()-0/0193

()-1/2691

()-0/1356

()-0/4846

0/3768
()0/1075

-0/2834
()0/8107

-1/0376

-0/6440

2/6685

-0/8924

()-1/632

()-0/888

()1/5751

()-2/2053

-1/3422

-0/4750

-0/0493

-0/3969

2/0415

()-0/4763

()-1/3282

()-0/0737

()-1/3807

()0/9197

0/2157
()-1/2199

1/6825
()1/6080

0/0362
()-0/0576

-0/9269
()-0/1884

-0/6420
()-1/7639

توجه  :اعداد داخل پرانتز کششهای مدل کوتاه مدت  ECM-LA-AIDSهستند.

جدول  :98مقایسه کششهای مخارجی (درآمدی) و خود قیمتی در مدل بلندمدت LA-AIDSو کوتاه مدت ECM-LA-AIDS
کشش خود قيمتی مارشالی (جبران

کشش خود قيمتی هيکسی (جبران

نشده)

شده)

گروه کاالیی

کشش مخارجی (درآمدي)

i



گروه خوراکیها

-0/6959

-0/1095

-1/1634

-0/2926

0/5111

0/5828

گروه مسکن

-0/9541

-0/6299

-1/2691

-0/4715

0/4977

0/5030

گروه پوشاک و کفش

-1/0008

-0/8665

-0/888

-0/6440

3/4278

2/8161

گروه لوازم و اثاثه

-1/4526

-0/5483

-1/3807

-0/3969

1/1838

2/7040

-1/5229

-0/9240

-1/7639

-0/6420

1/97

1/2051

گروه سایر
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کوتاه مدت

بلندمدت

کوتاه مدت

بلندمدت

کوتاه مدت

بلندمدت

 / 02علیرضا مرادی ـ فرهنگ مستشاری
جدول  -91مقایسه کششهای جانشینی آلن در مدل بلندمدت LA-AIDSو کوتاه مدت ECM-LA-AIDS
گروه خوراکيها

کشش

گروه مسکن

گروه پوشاک و کفش

گروه لوازم و اثاثه

()-1/5811

1
()0/8737

0/7613

گروه خوراکیها
گروه مسکن

گروه سایر

0/9878

0/9349

()4/2019

()2/4708

0/9987

1/0111

()0/2825

()-6/6548

1/0334
()2/4598

1/1463

0/7364

()30/1270

()-7/4247

گروه پوشاک و کفش

1/4229

گروه لوازم و اثاثه

()5/9305

گروه سایر

توجه  :اعداد داخل پرانتز کششهای مدل کوتاه مدت  ECM-LA-AIDSهستند.
همانطوریکه در جدول ( )99و جدول ( )92مالحظه
میگردد در هر دو مدل بلندمدت و کوتاه مدت ECM
کششهای خود قیمتی (عناصرقطری از راست به چپ) برای
کلیه گروههای کاالیی منفی است که مطابق انتظارات
تئوریک و رابطه منفی بین مقدار تقاضا و قیمت کاال می-
باشد ،همچنین در مدل بلندمدت  LA-AIDSمیزان مطلق
کششهای خودقیمتی مارشالی و هیکسی برای کلیه گروه-
های کاالیی کمتر از واحد میباشد که نشانگر کم کشش
بودن آنها است .یعنی با تغییر قیمت آنها به میزان یک
درصد ،میزان تقاضای آنها کمتر از یک درصد تغییر میکند.
به عبارت دیگر خانوارهای شهری کل کشور در بلندمدت
نسبت به تغییر قیمت این گروههای کاالیی حساسیت
فراوانی از خود نشان نمیدهند از سوی دیگر کششهای
متقاطع ارائه شده در جدول ( )99نشانگر آنست که  3مقدار
از  21کشش محاسبه شده ازلحاظ قدر مطلق بزرگتر از یک
میباشد و به عبارت دیگر این مسئله بیانگر شدت روابط
جانشینی و مکملی ناخالص بین گروههای کاالیی میباشد
یعنی

اگر  1

ij

 باشد شدت رابطه کم و

اگر  1

ij



شدت
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رابطه قوی است .به عبارت دیگر عالمت مثبت کشش
متقاطع نشان دهنده جانشینی دو کاال و عالمت منفی نشان
دهنده مکملی دو کاالست .در تفسیر این جدول بایستی
مدنظر داشت که سطرهای جدول نشان دهنده تأثیر تغییر
قیمت گروه کاالیی مربوطه بر خود گروه و سایر گروههای
کاالیی است .میتوان چنین استنباط کرد که میزان
حساسیت تقاضای گروههای کاالیی خوراکی و مسکن و
سوخت نسبت به تغییرات قیمت گروههای کاالیی دیگر
پایین بوده و در گروههای کاالیی پوشاک و کفش و لوازم و
اثاثیه میزان حساسیت بیشتر است .همچنین در برخی
گروههای کاالیی رابطه مکملی به صورت دو سویه نیست ،به
عنوان مثال گروه خوراکیها و پوشاک و کفش جانشین بوده
اما گروههای پوشاک و کفش و خوراکیها مکمل هستند.

همچنین کششهای خود قیمتی مارشالی (جبران نشده) و
هیکسی (جبران شده) در (جدول99و  )98برای کلیه
گروههای کاالیی در کوتاه مدت از نظر قدرمطلق بیشتر از
بلندمدت است .همچنین در سه گروه پوشاک و کفش ،لوازم
و اثاثه و گروه سایر در حالت کوتاه مدت کشش مارشالی از
نظر قدرمطلق بر خالف حالت بلندمدت از یک بیشتر است.
نتایج برآورد کشش مخارجی (درآمدی) در جدول 98در
ستون آخر ارائه شده است .در محاسبه این کششها از
میانگین سهم گروهها در طول دوره مورد نظر استفاده شده
است .همانطوریکه از جدول پیداست عالمت کشش
درآمدی کلیه گروههای کاالیی در دو حالت بلندمدت و
کوتاه مدت مثبت میباشد که بیانگر آنست که کلیه گروه-
های کاالیی نزد مصرفکنندگان شهری کل کشور جزء
کاالهای نرمال میباشند .به عبارت دیگر با افزایش درآمد
میزان تقاضا برای این گروههای کاالیی افزایش مییابد.
مقدار کششها نشان میدهد که کشش درآمدی در هر دو
مدل برای گروه خوراکیها و مسکن کمتر از یک بوده و برای
سه گروه پوشاک و کفش ،لوازم و اثاثه و سایر بزرگتر از یک
میباشد .یعنی در صورت افزایش مخارج (درآمد) در مناطق
شهری کشور بیشترین فشار تقاضا در درجه اول در حالت
بلندمدت بر گروه پوشاک و کفش و سپس گروه لوازم و اثاثه
و در نهایت بر گروه سایر و در حالت کوتاهمدت گروه پوشاک
و کفش و گروه سایر و در نهایت گروه لوازم و اثاثه خواهد
بود .به عبارت دیگر با افزایش درآمدها درصد بیشتری از
افزایش درآمد به سوی این گروههای کاالیی سوق مییابد.
باید توجه داشت که طبقه بندی کاالهای ضروری و لوکس
در الگوی  AIDSبر اساس عالمت ضریب مخارج واقعی
 i صورت میگیرد .به عبارت دیگر مثبت بودن ضریب
کاال را به عنوان کاالی لوکس و منفی بودن آن را به عنوان
کاالی ضروری تقسیم میکند .در نتیجه از این منظر
گروههای کاالیی خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات و
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پوشاک و کفش ضروری و سه گروه دیگر لوکس تلقی می-
گردند .همچنین کششهای بلندمدت مخارجی (بجز در دو
گروه پوشاک و کفش و گروه سایر) بیشتر از کوتاهمدت
است.
با مالحظه جدول ( )91مشخص میگردد کدام کاالها
جانشین و یا مکمل هیکس -آلن میباشند( .برای   o
ij

جانشین هیکس -آلن و

برای  o

ij



مکمل هیکس -آلن) و

بسته به میزان کشش شدت و یا ضعف رابطه مشخص
) بین
میشود .در مدل بلندمدت جانشینی قوی (

 0
ij

کلیه گروههای کاالیی وجود دارد و بین هیچ یک از گروه-
های کاالیی رابطه مکملی (جانشینی ضعیف) وجود ندارد
( ) 0که البته با توجه به معنی داری ضرایب مربوطه
ij

بایستی آنها را با احتیاط تفسیر کرد.
با مالحظه جدول ( )91میتوان دریافت که کدام گروه-
های کاالیی بدون توجه به زمان و دوره تعدیل با یکدیگر
مکمل و جانشین هستند ،یعنی عالمت آنان درکوتاهمدت و
بلندت تغییر نمی یابد .همچنین رابطه جانشینی قوی بین
کدام یک از گروههای کاالیی به زمان بستگی داشته و به
عبارت دیگر زمان و فرآیند تعدیل در رابطه جانشینی قوی و
ضعیف بین چه نقشی ایفا میکند.
 -6نتيجهگيري و پيشنهادات
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