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رهيافت سيستم : بيني تقاضاي خودروي پرايد در ايران برآورد و پيش
  آل تقاضاي تقريبا ايده

  رسول رجبي و بيژن صفويدكتر ، محمود محمودزادهدكتر 
  

  1390آذر  22: پذيرشتاريخ     1390خرداد  28: تاريخ دريافت    
  

مقاله عوامل موثر برتقاضاي خودروي پرايد در ايران، در چهارچوب  در اين
هاي  با استفاده از روش رگرسيون) AIDS( 1آل الگوي سيستم تقاضاي تقريباً ايده

هاي سري زماني  با داده 1383-1388، در دوره زماني )SUR( 2ظاهراً نامرتبط
بندي،  معيار كالس همچنين با. داده سري زماني بررسي شده است 60ماهيانه با 

عنوان جانشين در  خودروهاي ساخت داخل تفكيك شد و خودروهاي همگن به
دهد كشش قيمتي بلندمدت و  نتايج  نشان مي. كنار خودروي پرايد قرار گرفت

كشش درآمدي . است -46/2و  - 59/2ترتيب  مدت خودروي پرايد منفي و به كوتاه
نتايج . است 32/4و  06/4ترتيب  و بهمدت خودروي پرايد مثبت  بلندمدت و كوتاه

و  1600دهد، خودروي پرايد با خودروهاي كالس  هاي متقاطع نشان مي كشش
نقل عمومي رابطه جانشيني و با بنزين و ساير كاالها و خدمات رابطه  و خدمات حمل
دهد سهم بودجه  نشان مي 1389- 1391بيني انجام شده در دوره  پيش. مكملي دارد

د در بودجه كل خانوارها روندي كاهشي داشته و تقاضا براي اين خودروي پراي
  .خودرو به مرز اشباع نزديك شده است

  

  JEL: D12 ،C32 ،C53بندي  طبقه
  .بيني ظاهراً نامرتبط، كشش، پيش هاي آل، رگرسيون سيستم تقاضاي تقريبا ايده :ها كليدواژه

                                                                                                                   
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه، پست الكترونيكي :Mahmod.ma@yahoo.com  
  پست الكترونيكيواحد تهران جنوب استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ، :bijam.safavi@gmail.com 

  هاي اقتصادي آزاد اسالمي، واحد علوم و ريزي و تحليل سيستمدانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي گرايش برنامه
 ahrm3@yahoo.com: ، پست الكترونيكي)مسؤول مكاتبات(تحقيقات تهران 

1- Almost Ideal Demand System. 
2- Seemingly Unrelated Regression.  
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  مقدمه -1
اهميت خاصي در سبد هزينه خانوارهاي ايراني برخوردار عنوان كااليي بادوام از  امروزه خودرو به

هاي صنايع دارد و در ايجاد اشتغال، توليد،  صنعت خودرو ارتباط وسيعي با ساير بخش. است
ت و موانع يكي از مشكال. گذاري، رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي نيز تأثيرگذار است سرمايه

موقع و وجود نااطميناني در  كشور، عدم برآورد صحيح، بهكننده خودرو در هاي توليد  اصلي شركت
گيري صحيح درخصوص تدارك و تأمين بهنگام  تقاضاي بازار است كه موجب اخالل در تصميم

بيني  عدم پيش. شود مواد و قطعات، نگهداري و انبارش اقتصادي اقالم توليد و سرانجام ميزان توليد مي
هاي توليدي   ك ناشي از ناتواني برآورد تقاضا در شركتمناسب، موجب انباشت موجودي يا ريس

از ديدگاه درآمدي، نوسان و نااطميناني در توليد، سبب ابهام در فروش و درآمد مورد . خواهد شد
اي نيز فقدان برآورد تقاضاي بازار، سبب ايجاد ابهام در نقطه  از ديدگاه هزينه. شود انتظار بنگاه مي

گذاري،  هاي موجود در انبار، عقب افتادن سرمايه  سوب قطعات و داراييبهينه اقتصادي توليد، ر
شود و حتي تغيير در هزينه توليد را در پي خواهد  مي …اشتغال ناقص، كاهش رفاه اجتماعي و

، )از جمله سوخت(ها،  رو، افزايش سطح رفاه و رويكرد دولت براي هدفمندكردن يارانه ازاين. داشت
مصرف  هاي كم  هاي خودروسازي بر توليد خودرو  كه سبب تمركز شركت مجموعه عواملي هستند

همچنين با توجه به درآمد سرانه خانوارها و اينكه عمده مشتريان خودرو در كشور مبلغي . شده است
عنوان محصول محوري و  كنند، براساس اين، خودروي پرايد به در حد خودروهاي متوسط هزينه مي

  . براي تحقيق و مطالعه انتخاب گرديداستراتژيك شركت سايپا 
ساختار اين مقاله به اين شرح است پس از مقدمه، بخش دوم، به بيان پيشينه تحقيق اختصاص يافته 

بخش چهارم به تصريح مدل و نتايج تجربي و . شود در بخش سوم، شواهد آماري مرور مي. است
  . دهند ي بخش پاياني را تشكيل ميهاي سياست گيري و توصيه نتيجه. پردازد بيني مدل مي پيش
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  پيشينه موضوع  -2
  .شود در اين بخش، مباني نظري سيستم معادالت تقاضا و  مطالعات تجربي ارايه مي

  مباني نظري سيستم معادالت تقاضا - 2-1
 باز) 1941( 1لسر آراي شكل سيستمي توابع تقاضا بهمطالعات تقاضاي نهايي كاالها و خدمات 

 هب )1954( 2گذشت يك دهه كاربرد تجربي، سيستم معادالت تقاضا توسط استونبا . گردد مي
توان  را مي) 1960( 4و هاتاكر )1956( 3مري، سامر. صورت سيستم هزينه خطي انجام شد

  .ناميد اضادوران ظهور معادالت تق
متنوع براي هاي تابعي   فرمكرده پس از كار استون، سيستم مخارج خطي از جهات مختلف با اختيار 

در تحقيق خود با  )1969(5پوالك و والس. تكامل يافت ،تابع مطلوبيت و تعديل قيود تحميل شده
هاي سيستم مخارج   كنار گذاشتن فرض ثابت بودن حداقل مخارج مصرفي در طول زمان به مدل

ها حداقل مخارج مصرفي به صورت يك متغير تصادفي  در اين مدل. دست يافتند) HLES(خطي 
جاي  هقيد ديگري كه مورد بازبيني قرارگرفت، مجموعه مخارج مصرفي بود كه ب. شود اهر ميظ

با گسترش كاربرد مدل و ) 1973( 6الچ. حضور دارد) LES(درآمد در مدل سيستم مخارج خطي 
مدل سيستم مخارج خطي  ،انداز در رفتار مصرفي خانوارها و درآمد خانوار استفاده از پس

، از كردرا ارايه ) IAS(7دنبال آن هاتاكر مدل سيستم لگاريتمي جمعي هب. ه كرديارايافته را  تعميم
ويژگي كار هاتاكر آن است كه سيستم تقاضاي جمعي غيرمستقيم را از تابع مطلوبيت غيرمستقيم 

 9نوع خاصي از توابع با كشش جانشيني ثابت) 1984( 8كالين و رابين .دست آورد هپذير ب جمع
)CES (همچنين با استفاده از فرم تابعي مرجع، شكل عمومي سيستم مخارج خطي . يه كردندرا ارا

نشان از  ،هاي پويا   هاي ايستا در كنار مدل  اين مدلبين گزينش يك مدل خاص از . را معرفي كردند
هاي خاصي كه در دسترس هستند،  ها در تفسير و توضيح رابطه بين داده توانايي هريك از مدل

هايي مانند سيستم  سيستم -الف :توان به دو گروه تقسيم كرد تم معادالت تقاضا را ميسيس .دارد

                                                                                                                   
1- Leser 
2- Stone 
3- Mery.S 
4- Houthaker  
5- Pollak and Wales  
6- Luch  
7- Indirct Add-Logarithmic System. 
8- Kalin and Robin  
9- Constant Elastisity System. 
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 -ب .توان آنها را به يك تابع مطلوبيت عيني نسبت داد آل كه نمي ايده معادالت تقاضاي تقريباً
  .شوند هايي كه از يك تابع مطلوبيت خاص استخراج مي سيستم

حاصل ) PIGLOG( 1اي توابع سيستمي تقاضا از توابع هزينهآل از  مدل سيستم تقاضاي تقريباً ايده
 - از جمله تقاضاي استون ،هاي تقاضاي سيستمي هاي اساسي كه بر مدل يكي از ايراد. شود مي

شد، تبعيت اين نوع توابع از توابع مطلوبيت از يك  بر عادت وارد مي گري و تقاضاي سيستمي مبتني
 2هاي تايل دنبال مطرح شدن مدل هين ايراد اساسي و ببراي رفع ا. خصوص است هفرم تبعي ب

تر، به  هاي تبعي مطلوب پذير، مطالعات بعدي، براي يافتن فرم هاي تبعي انعطاف  و شكل) 1965(
  .نتايج قابل توجهي دست يافتند

به سيستم شد كه معرفي ) 1980(3و ميولبايور آل نخستين بار توسط ديتون ايده سيستم تقاضاي تقريباً
طور مستقيم از تابع مطلوبيت خاصي  هب ،IASو   LESهاي اين مدل برخالف مدل .استمعروف آيدز 

 هگيرند، اما ميولبايور، ب نظر مي مخارج را تابعي از مطلوبيت و قيمت درطور معمول  به. شود استخراج نمي
  .كردتعريف  يكديگردليل عدم همخواني مطلوبيت و قيمت، مطلوبيت و قيمت را جدا از 

)1(Log C(u,p) = (1-u)Log[a(p)] + u Log[b(p)]                                                 
شود، تابع مطلوبيت يك مفهوم  مي ييادآور. بردار قيمت است  pمطلوبيت و  u،در اين رابطه

 bو a . گونه ارزش عددي ندارند كننده است و هيچ كننده ترتيب رجحان مصرف ترتيبي دارد و بيان
صورت تابع  در نظر بگيريم، در آن  U=0اگر. هستندكه مقعر همگن خطي است ها  تابعي از قيمت

كند كه  شده، حداقل مخارج الزم براي رسيدن به سطح حداقل معاش را براي ما بيان ميمخارج ياد
شده، ر بگيريم، تابع مخارج ياددر نظ  U=1اگر. خواهد بود P(a(حداقل معاش در واقع، مطلوبيت 

. است P(b(كند كه برابر  حداقل مخارج الزم براي رسيدن به سطح حداكثر رفاه را بيان مي
 )u-1(اي كه  گونه به است،براي افراد فقير صفر و براي افراد ثروتمند يك   uمطلوبيترو،  ازاين

، تابع هاز آنجا كه براساس نظري .اشباع هستند نسبت مصرف حد uنسبت مصرف حداقل معاش و 
 b(p)و  a(p)رو،  ها، همگن از درجه يك است، ازاين كننده نسبت به سطح قيمت مخارج مصرف

يك تابع  C(u,p)نوعي در نظر بگيريم كه حاصل  را كه توابعي از سطح قيمت ها هستند بايد به
  :اند كردها به صورت زير تعريف ديتون و ميولبايور اين توابع ر ،بنابراين. همگن از درجه يك شود

                                                                                                                   
1- Price Independent Generalized Logarithmic 
2- Theil 
3- Deaton, A. S. and Muellbauer, J. "An Almost Ideal Demand System" 
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)2 (      Log [a(p)] = a0 + ∑ai Log pi + 1/2∑∑ ij Log pi  

)3(          Log[b(p)]=Log[a(p)]+β0Πpi
β

i  
زير صورت  هاي تعريف شده براي اين مدل ب تابع هزينه) 1(در رابطه ) 3(و ) 2(گذاري  با جاي
  :است

)4      (Log C(P,U) = a0 + ∑a iLog pi  + 1/2∑∑ ij Log pi LOG PJ + U.β0Π pi
β

i       

) CD(بع تقاضاي جبراني ا، تابع تقاضاي ت)4(از رابطه  ع هزينهبمشتق اول تا 1لم شپارد نظر براساس
  .آيد دست مي به

∂C I ( u , p i ) / ∂p i = Q i   ,  Q i
* (p,u)  

  :داريمضرب كنيم،  pi /ci(u,pi)را در   ياد شدهاگر عبارت 
[∂Ci (u,p i ) / ∂ Log p i ].[ p i / C i (u,p i )] = ∂Log Ci(u,pi) / ∂log pi =  

)5(                    p i Q i / C i(u,pi ) = wi         
wi اي گروه كاالي  مبين سهم بودجهiتوان رابطه ياد شده داللت بر آن دارد كه مي. ام است wi  را

رو، مشتق لگاريتمي  ازاين. دست آورد ها به قيمت از مشتق تابع هزينه لگاريتمي، نسبت به لگاريتم
اگر از تابع . بدست خواهد آمد) 4(ها از رابطه  تابع هزينه گروه خانوار نسبت به لگاريتم قيمت

صورت سهم بودجه  هتابع تقاضاي جبران شده را ب ،واقع مشتق بگيريم، در Log, piهزينه نسبت به 
  :آوريم دست مي هب

)6                     (  ∂Log Ci(u,pi) / ∂ Logpi = wi = ai + ∑ ij LOG PJ + βi U.β0Π pi
β

i  
  :كه در اين عبارت 

ij  = ½ ( ij
* + ji

*) ,     i,j= 1,2, … ,n  
) 6(آن را در رابطه  سپس و) تابع مطلوبيت غيرمستقيم(نوشت   uبرحسب را ) 4(توان رابطه  مي
  :گذاري كرد ايج
)7  ( U = [ Log M – (a0 + ∑ai Log pi + ½ ∑∑ ijLogpi LOG Pj)] /  β0Π pi

β
i          

  :خواهيم داشت) 6(گذاري در رابطه  با جاي ،بنابراين
)8 (Wi = ai + ∑ ij LOG Pj + βi { [Log M – (a0 + ∑ai Log pi + ½ ∑∑ ij Log pi 

LOG Pj)] /  β0Π pi
β

i }  
  :شود صورت زير بيان مي اي به شكل سهم بودجه هآل ب سيستم تقريبا ايدهمعادالت تقاضا در و 
)9(           Wi = ai + ∑ ij Log pj + β Log(M/p)  

                                                                                                                   
1- Shepards Lema  
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تابع  ،بنابراين .همگن است  pبوده و تابع هزينه نسبت به ي الگوپارامترها ij و  iβو  aiكه در آن 
مستقيم از اين تابع هزينه با توجه به برابري طور  ههريك از كاالهاي منتخب ب) مخارج( سهم بودجه
قابل شده يادكننده با درآمد او در سطح حداكثر مطلوبيت در رابطه  يك مصرف) M(مخارج كل 

 .استخراج است

ازاي يك درصد تغيير در قيمت  ام بهiنسبت سهم بودجه تخصيص يافته به كاالي  ij، )9(در رابطه 
ازاي يك درصد  ام بهiتغيير در نسبت سهم بودجه كاالي  βiاقعي، ام با فرض ثبات درآمد وjكاالي 

 M/Pام، jقيمت كاالي  Pjام، iقيمت كاالي   Piها،  تغيير در درآمد واقعي با فرض ثبات قيمت
  .از كل بودجه است iسهم هزينه كاالي  Wiدرآمد واقعي و 

)10(       Log p =a0 + ∑ai Log pi + ½ ∑∑ ij Log pi LOG Pj  
يك  )AIDS(شود كه سيستم  سبب مي  p، متغيراستمشخص شده ) 9(كه در معادله  طور همان

براي . دهد را تشكيل مي) NAIDS(1آل غيرخطي و سيستم تقاضاي تقريباً ايده مدل غيرخطي شود
هاي غيرخطي براي برآورد ضرايب نيازمند داشتن اطالعات و   استفاده از روش ،برآورد ضرايب
در بسياري از متون علمي، اغلب از يك رو، در بيشتر مطالعات تجربي و  ازاين. تآمار كافي اس

اين تقريب . شود شناخته مي 2صورت شاخص قيمتي استون هاستفاده شده كه ب  Pتقريب خطي براي
  :صورت زير معرفي شده است خطي به

LogP = ∑ Wi  Log Pi 

كه جمع وزني قيمت كاالهاي منتخب در اين مطالعه نيز از شاخص قيمت استون استفاده شده 
  .ها همان سهم هزينه كاالهاي مصرفي است كه وزن طوري مصرفي بوده، به

  )مخارج(درآمدكشش 
)11(                       μim = βi / wi + 1  

   كشش خودقيمتي 
)12 (              ξ ii = ij / wi – βi  - 1  

   كشش قيمتي متقاطع
)13                                                                                                       (  ξ ij = ij / wi – βi . 

wj / wi  

                                                                                                                   
1- Nonlinear Almost Ideal Demand System   
2- Stone’s Index 
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  تقاضا) پويا(مدت مدت و كوتاه برآورد بلند - 
اگر درجه . كند شكل سطح بيان مي هاي اقتصادي رابطه بلندمدت بين متغيرها را به اغلب نظريه

متغيرها يكسان باشد، در چنين مواردي، رگرسيون الگو ساختگي نيست و اطالعات  1جمعي هم
، اگر در صورت تركيب متغيرهاي )1979(2باسكارا. بلندمدت در روابط بين متغيرها وجود دارد
هاي   وشرو، ر ازاين. جمعي خواهيم بود گرايي يا هم نامانا، معادله مانا شود، داراي وجود هم

) 1987(جمعي در مقاالت مختلف ارايه شده است كه انگل و گرنجر  متعددي براي آزمون هم
كيد كردند يك تركيب خطي از دو يا چند سري نامانا ممكن است مانا باشد و اگر بين تركيب أت

 . شود كه يك رابطه بلندمدت در بين متغيرها وجود دارد خطي مانايي وجود داشته باشد، تفسير مي

 3اي از متغيرهاي اقتصادي مبناي آماري استفاده از مدل تصحيح خطا جمعي بين مجموعه وجود هم
)ECM( مدت متغيرها را به مقادير بلندمدت آنها  اين مدل نوسانات كوتاه. آورد را فراهم مي

مورد استفاده قرار ) 1964( 4سازوكار تصحيح خطا نخستين بار توسط سارگان. دهد ارتباط مي
. كارگرفته شد جمعي انگل و گرنجر به گرفت، سپس توسط انگل و گرنجر به نام روش هم

شود  عنوان متغير مستقل در الگوي زير وارد مي هاي معادالت برآورد شده با يك وقفه، به باقيمانده
آل  تمي تقريباً ايدهمدت الگوي سيس عنوان برآورد كوتاه و معادله زير ضمن تحليل پويا به

)ECM_LAIDS (شود شناخته مي.  
)14           (∆wi = ∑ ij ∆Log pj + βi ∆Log(M/p) + iµit-1 + ui                                            

شده با جايگزين كردن جمله پسماند معادالت هر سهم با يك اين مرحله براي برآورد رابطه ياددر 
همواره منفي و  µiضريب . دست آورد مدت را به توان برآورد كوتاه مزبور، ميوقفه در معادله 

  .سمت بلندمدت است دهنده سرعت تعديل به نشان
  
  پذيري محدوديت جمع - 

 ∑ 1 , ∑ 0  , ∑ 0                                 
صورت سهم گروهي است، آل كه متغير وابسته آنها به  ايدهبرآورد سيستم معادالت تقاضاي تقريباً 

، قيود الزم براي تحقق آن در سيستم معادالت تقاضاي ∑wi =1مجموع آنها برابر يك است، يعني

                                                                                                                   
1- Cointegration 
2- Baskara. 
3- Error Correction Method. 
4- Sargan, J. D. 
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بيان ) 1974( 1كمنتا. شده در سيستم معادالت استهاي ياد آل، كاربرد محدوديت ايدهتقريباً 
ت گرفته از شكل نظري الگو بوده و در أسيستم معادالت نشها در  كاربرد اين محدوديتكند،  مي

  .گيرد سيستم معادالت تقاضا مورد استفاده قرار مي
  
  2محدوديت همگن - 

كند كه توابع تقاضايي كه از شرايط به حداكثر رسانيدن تابع مطلوبيت، نسبت به  اين قيد بيان مي
ها و درآمد هستند،  ه سطح قيمتشود همگن از درجه صفر نسبت ب قيد بودجه مشخص، حاصل مي

كننده از كاالها و چگونگي  ها و درآمد چند برابر شوند، تقاضاي مصرف يعني چنانچه تمام قيمت
كنندگان دچار توهم پولي  عبارت ديگر، مصرف به. تخصيص درآمد او هيچ تغييري نخواهد كرد

تك  قيد عنوان شده بايد براي تك رو، ازاين. ها و درآمد واقعي توجه دارند نيستند و تنها به قيمت
شده در سيستم اعمال و براي برآورد صورت رد نشدن اين فرضيه، قيد ياد در. معادالت آزمون شود

  . شود سيستم معادالت استفاده مي
 ∑ 0  

  3محدوديت تقارن - 
اين محدوديت از اصول مطرح شده در مورد . اين قيد روي ضرايب مدل قابل اعمال است

درصورت . هاي عقاليي است  ها ناشي شده كه رد آن به معناي رد فروض مربوط به رجحان رجحان
  .برند كار مياين قيد را در سيستم معادالت به  تأييد فرضيه تقارن،

ij = ji  
ازاي يك واحد تغيير در قيمت كاالهاي  عبارت ديگر، ميزان تغيير مقدار تقاضاي يك كاال به به

ازاي يك واحد  ان درآمد، برابر با ميزان تغيير در مقدار تقاضاي كاالهاي ديگر بهديگر پس از جبر
ام در jهمچنين مبين اين موضوع بوده كه ضريب قيمت كاالي . تغيير در قيمت كاالي اول است

ام jام در معادله مربوط به سهم كاالي iام با ضريب قيمتي كاالي iمعادله مربوط به سهم كاالي 
   .برابر است

  

                                                                                                                   
1- Kmenta. 
2- Homogeneity Constrain. 
3- Symmetry Constraint  
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  آل  روش تخمين ضرايب سيستم تقاضاي تقريباً ايده - 
 -به ايجاد محدوديت اضافي و در نتيجه منفرد شدن ماتريس واريانس  wi =1∑وجود محدوديت 
نشان داد كه ) 1969( 1بارتن. سازد رو مي شود و برآورد الگو را با مشكل روبه مي ركوواريانس منج

معادله باقيمانده  n-1توان از طريق حذف اختياري معادله يك سهم و برآورد  اين مشكل را مي
  .بدون اينكه در سيستم معادالت اخاللي ايجاد كند، برطرف كرد

دليل همبستگي بين جمالت پسماند معادالت سهم مخارج،  به) LAIDS(در تقريب مدل خطي 
 طوري براي تخمين پارامترهاي مدل ندارد، بهرا كارايي الزم ) TSLS( و) OLS(برآوردگرهاي

) OLS(زمان مواجه است، اما در روش  كه در سيستم معادالت سيستمي با مشكل همبستگي هم
با روش ) 1962( 2رو، زلنر ازاين. گيرد همبستگي جمالت پسماند معادالت را ناديده مي

معادالت رگرسيون را فرموله و با كاربرد مجذور حداقل ، )SUR(هاي ظاهراً نامرتبط  رگرسيون
كند، ناهمساني واريانس و  يافته عالوه براينكه پارامترهاي سيستم را برآورد مي مربعات تعميم

اين روش با در نظر گرفتن . كند همبستگي پياپي جمالت پسماند را در بين معادالت محاسبه مي
اط عوامل پسماند آنها، طي دو مرحله برآوردهاي كارايي را واريانس نابرابر، بين معادالت و ارتب

به اين ترتيب، در مرحله نخست عناصر ماتريس . دهد براي ضرايب دستگاه معادالت ارايه مي
) GLS(كند و سپس، با استفاده از روش  اريانس جمالت پسماند معادالت را برآورد ميوكو

  .زند پارامترهاي سيستم را تخمين مي
  
  شينه تجربيپي -2-2

باتوجه به فراواني كارهاي صورت گرفته درخصوص بررسي تقاضاي خودرو در ايران و ساير 
دست آوردن تقاضاي خودرو  براي به ،)1995( 3گلدبرگ :شود كشورها به برخي از آنها اشاره مي

كند،  هاي اتومبيل، مشخصات خانوار و رابطه متقابل آنها را بررسي مي  از پارامترهايي كه ويژگي
 روهاي كوچك، لوكس و بقيه خودروهاوي سه معادله مجزا را شامل خود. استفاده كرده است

اثرات قيمتي براي خودروهاي : اند از دست آمده عبارت نتايج به. مورد استفاده قرار داده است

                                                                                                                   
1- Barten. 
2- Zellner. 
3- Gold Berg, p.k. 
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لوكس كمتر از خودروهاي كوچك است و با توجه به اثر متقابل قيمت و درآمد، اثر قيمت با 
  .يابد يش درآمد كاهش ميافزا

زمان به  طور هم ، براي كاهش مصرف كاالي مولد آلودگي، به)1997( 1اسكلند و فويزي اغلو
با در نظر گرفتن يك مدل با كشش ثابت و . برآورد تقاضاي بنزين و اتومبيل در مكزيك پرداختند

در خودروهاي جديد را تصريح  يگذار امكان وجود پويايي در رفتار متغيرها، تقاضاي سرمايه
ترتيب كشش قيمتي  گذاري در خودروهاي جديد به نتايج تجربي برآورد مدل براي سرمايه. كردند

و كشش خريد خودروهاي جديد نسبت به قيمت خودي  77/0مدت  مدت و بلند بنزين در كوتاه
  . رآورد شدمدت ب مدت بيشتر از بلند است، كشش درآمدي خودرو مثبت و در كوتاه -58/0

، در مقاله خود با عنوان بررسي عوامل مؤثر برسهم هزينه )1383(سيدنوراني و همكاران 
از سيستم معادالت  1380تا 1363اي خانوار شهري در دوره  خودروسواري نو در سبد هزينه

نتايج حاكي از آن است كه تغييرات قيمتي . استفاده كردند) AIDS(آل  تقاضاي تقريباً ايده
هاي كااليي، تأثيري برسهم هزينه خودرو نداشته است و تنها دو متغير مخارج  يك از گروه هيچ

دهد كه  ها نشان مي همچنين نتايج محاسبه كشش. واقعي مصرف كننده و بعد خانوار بر آن مؤثرند
خودرو طي دوره مورد بررسي كااليي لوكس و باكشش بوده و با دو گروه كااليي درنظر گرفته 

  . ل خوراكي و غيرخوراكي جانشين شده و با مسكن مكمل استشده شام
هاي قيمتي و درآمدي  ، در مقاله خود با عنوان برآورد كشش)1385(داودي و همكاران 

هاي قيمتي   منظور شناخت طرف تقاضاي صنعت خودرو، كشش خودروهاي سواري نو در ايران، به
آنها . استفاده كردند) AIDS(آل  ايدهو درآمدي انواع خودرو، از سيستم تقاضاي تقريباً 

هاي  نتايج حاكي از آن است كه كشش. تر را در كنار يكديگر قرار دادند خودروهاي همگن
خودي پيكان، آردي و پرايد نزديك يك هستند، يعني يك درصد كاهش يا افزايش قيمت 

كشش درآمدي . دده هريك از آنها، تقاضا را تقريباً به ميزان يك درصد افزايش يا كاهش مي
دهد با افزايش درآمد خانوارها، آنها را ترغيب به خريد خودرو از گروه قيمتي  خودروها نشان مي
جز پرايد و پيكان كه  هاي متقاطع اعدادي كوچك هستند، به همچنين كشش. باالتر خواهد كرد

  .تر از يك است بزرگ
  

                                                                                                                   
1- Eskeland, G and Foyozioglu, T.  
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  شواهد آماري -3
ها از اداره كل نيرو محركه وزارت صنايع و معادن، خودروهاي توليد داخلي به سه  با استخراج داده

. از نظر توليد با خودروي پرايد مقايسه شده است پيوستگروه اصلي تفكيك و براساس جدول 
افزايش  1388دستگاه در سال  544409به  1383در سال دستگاه  249942توليد خودروي پرايد از 

آمار استخراج شده نشان . دهد برابر رشد نشان مي 4/2، 1383به  1388يد سال يافته كه نسبت تول
بيشتر از ساير خودروهاي توليد داخلي  1600، توليد خودروهاي كالس 1383در سال  ،دهد مي

هاي بعد با كاهش و توقف خودروي پيكان، آردي و برخي خودروهاي  بوده است، اما در سال
ترين و پرتيراژترين خودروي كشور در رتبه نخست توليدات  ن اصليعنوا ديگر، خودروي پرايد به

و گران بودن آنها باعث  1600باال بودن تعرفه خودروهاي كالس. خودروسازان داخلي قرار گرفت
از سوي ديگر، بدليل عدم تنوع توليد خودروهاي . كاهش واردات اين گروه خودروها شده است
هاي گذشته تيراژ خودروي   لي سبب شده تا طي سالكوچك و متوسط توسط خودروسازان داخ

بنابراين، . كنندگان را تأمين كند پرايد روند افزايشي داشته باشد تا بتواند نياز عمده مصرف
هاي  كنندگان دهك عنوان انتخاب نخست مصرف خودروي پرايد براساس موارد مطرح شده، به

  .پايين و متوسط جامعه شناخته شده است
ترين  عنوان همگن سي به سي 1600بندي خودروها و استفاده از خودروهاي كالس  طبقه با توجه به

   .كارگرفته شد عنوان متغير جانشين در الگوي تحقيق به خودروها با خودروي پرايد، به
  
  تصريح مدل و نتايج تجربي -4

مركز آمار ايران، بانك هاي  از داده 1383- 1388هاي   هاي مورد استفاده در اين مقاله براي سال داده
متغيرهاي خودروهاي كالس . صورت ماهيانه استخراج شده است مركزي و وزارت صنايع و معادن به

الگو و متغيرهاي مجازي ) وابسته(ونقل عمومي، متغيرهاي باوقفه  ، بنزين، خدمات حمل1600
كار  همگن به بندي شده و خودروهاي در اين تحقيق، خودروهاي كالس. كارگرفته شده است به

ها براي تحليل  گرفته شده، همچنين كاالهاي مكمل و جانشين با توجه به طرح هدفمندسازي يارانه
  :الگوي سيستم معادالت تقاضاي مقاله عبارت است از. رفتار مصرفي خانوارها استفاده شده است

 Wi = ai + γi Log (pi) + βi Log (M/P*) + θi (Di) + Wi-1+ ei 

Wi= w_pride:  ،سهم مخارج گروه خودروي پرايد از كل مخارج خانوارWi= w_auto1600 :
سهم : Wi= w_Ttransportاز كل مخارج خانوار،  1600سهم مخارج گروه خودروهاي كالس 
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سهم مخارج بنزين : Wi= w_petrolونقل عمومي از كل مخارج خانوار،  مخارج گروه خدمات حمل
  .سهم مخارج ساير كاالها و خدمات از كل مخارج خانوار :Wi= w_otherاز كل مخارج خانوار، 

 P_pride : ،شاخص قيمت خودروي پرايدP_auto1600: هاي كالس  شاخص قيمت خودرو
1600 ،P_transport :ونقل عمومي،  شاخص قيمت خدمات حملP_petrol:  شاخص قيمت

) درآمد(كننده مخارج  بيان M/p* :M  .شاخص قيمت ساير كاالها و خدمات: P_otherبنزين، 
: eiمتغيرهاي مجازي مدل و : Diشاخص قيمت استون است،  *pكل ساالنه يك خانوار شهري و 

   .جمالت پسماند الگو است
  
  SUR)( برآورد الگوي غيرمقيد به روش - 4-1

هاي تعادلي بلندمدت، اقدام به برآورد الگو در  كننده سهم ترين الگوي تعيين براي انتخاب مناسب
هاي سيستم  تمام عرض از مبدأ :اند از رو، عمده نتايج قابل ذكر عبارت ازاين. شود حالت نامقيد مي

توان  معادالت از نظر آماري در سطح بااليي معنادار هستند، به اين مفهوم كه عرض از مبدأها را مي
، سه )iβ(ريب از بين چهار ض. ها در سال پايه تفسير كرد عنوان مقادير تعادلي بلندمدت سهم به

از بين بيست ضريب لگاريتم . ضريب از معادالت اول، دوم و چهارم از نظر آماري معنادار است
تمام ضرايب متغيرهاي باوقفه هر . ، پانزده ضريب از نظر آماري معنادار است)ij(شاخص قيمت ها

پارامترهاي تأخيري ها، از نظر آماري معنادار است، به اين مفهوم كه معناداري باالي  يك از سهم
كار گرفته شده در توضيح مناسبي از رفتار  برآوردي، حكايت از تأييد سازوكار تشخيص صحيح به

هر سه متغير مجازي الگو از نظر آماري معنادار است، به اين مفهوم كه با . بلندمدت الگو دارد
تا  1384هاي   بين سال 1600كي و ساير خودروهاي كالس  حذف خودروهاي پيكان، آردي، پي

درصد  -09/0به اندازه  1600هاي كالس  سبب شد تا در دوره يادشده، تقاضا براي خودروي 1386
. درصد افزايش يافته است 27/0كاهش يابد و از سويي، تقاضاي خودروي پرايد به اندازه 

به آل  هاي سيستم معادالت تقريباً ايده هاي بعد با محاسبه كشش شود، در بخش يادآوري مي
  .شود بنابراين، در اين بخش، تفسيري از ضرايب الگو بيان نمي. پردازيم هاي اقتصادي مي تحليل
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  مقادير برآورد شده بلندمدت پارامترهاي الگوي نامقيد - 1جدول

  پارامتر الگو
اي  سهم بودجه

  خودروي پرايد
i=1 

اي  سهم بودجه
خودروهاي 

  1600كالس
I=2 

اي  سهم بودجه
ونقل  خدمات حمل

 I =3وميعم

اي  سهم بودجه
  بنزين
I=4 
 

iα 
0.38- 

)10.84-(  
0.05-  

)4.4-(  
0.05  

)5.97(  
0.08  

)9.5( 

iβ  
 

0.04  
)10.95(  

0.01  
)5.1(  

0.001-  
)1.05-(  

0.004-  
)5.1-( 

i1 
0.02- 

)7.65-(  
0.002  

)1.6( 

0.002-  
)2.2-( 

0.004-  
)4.9-( 

i2 
0.004  

)1.3(  
0.01  

)7.5( 

0.01-  
)5.7-( 

0.003-  
)3.97-( 

i3  
0.006 

)3.99(  
0.0004  

)0.6(  
0.001  

)2.5( 

0.002  
)4(  

i4 

0.001- 

)1.3-(  
0.0006-  

)1.5-(  
0.0002  

)0.69(  
2E  6- 

)0.01( 

i5 
0.04-  

)11.62-( 

0.02-  
)16.3-( 

0.0002  
)0.38(  

0.0003  
)0.56( 

Di  
0.003  

)10.45( 

0.009-  
)10.27(  

5- E9- 

)3.1-( 
- 

wi-1 

0.3  
)5.73( 

0.22 

)5.98( 

0.48  
)8.9( 

0.4  
)7.4( 

Adjusted R2
  0.96  0.99  0.92  0.98  

  .است tكننده آماره  اعداد داخل پرانتز بيان: توضيح
  

  جمعي نتايج آزمون مانايي و هم - 4-2
بين  عيمج است، معادالت سيستمي كاذب نبوده و هم  I(0)با توجه به اينكه تمام جمالت پسماند

  .هاي جعلي نخواهيم بود ما شاهد رگرسيون ،بنابراين. سيستمي برقرار استمتغيرهاي معادالت 
  



  44سال دوازدهم شماره  )ايراني - رويكرد اسالمي( فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي      272

 

  )با عرض از مبدأ و بدون روند(نتايج آزمون ديكي فولر در سطح براي جمالت اختالل  - 2جدول
  گرايي درجه هم *ADFآماره   امiجمالت پسماند معادله 

e 1 
4.5 -  I(0)   

e 2 
6.2 -  I(0) 

e 3  6-  I(0)  
e 4  5.8 -  I(0)  

  .است -6/2و  -9/2، -5/3درصد به ترتيب  10و  5، 1در سطح  ADFمقادير بحراني *
  

  آزمون محدوديت همگن - 4-3
از نظر همگني با استفاده از آزمون والد مورد بررسي قرار گرفته ) بلندمدت(نتايج بررسي معادالت

. شود عدم معناداري، رد مي دليل كمتر بودن مقدار آماره احتمال و رو، فرضيه صفر به است، ازاين
دهد كه فرضيه همگني براي گروه كااليي منتخب مورد تأييد  نتايج حاصل از اين آزمون نشان مي

كنندگان شهري در مصرف خود در گروه كاالهاي  ديگر مصرف ،گيرد، به عبارت قرار نمي
ي واقعي در ها جاي توجه به درآمد واقعي و قيمت منتخب دچار توهم پولي هستند، يعني به

داليل مختلفي براي . گيرند هاي اسمي را در نظر مي تصميمات مصرفي خود درآمد اسمي و قيمت
آل از  رد فرض همگني در مطالعات تجربي بيان شده از جمله اينكه توابع سيستم تقاضاي تقريباً ايده

ي قيمت، جاي شاخص واقع تابع مطلوبيت خاصي استخراج نشده است و كاربرد شاخص استون به
  .رود شمار مي در بين جوامع مختلف از داليل مطرح آن به …فرهنگ مصرفي، و

  

  آزمون والد-مدت  آزمون فرضيه همگني توابع تقاضاي بلند - 3جدول

 X2آماره  گروه كاالهاي منتخب
 

  فرضيه  سطح احتمال
 H0: ∑

5
j=1 ij=0 

    0.0    77.7  اي خودروي پرايد سهم بودجه
  .شود نمي تأييدقيد همگني 

اي خودروهاي  سهم بودجه
  1600كالس 

10.3    0.0013    
  .شود نميتأييد قيد همگني 

اي خدمات  سهم بودجه
  ونقل عمومي حمل

18.5    0.0  
 .شود نميتأييد قيد همگني 

 .شود نميتأييد قيد همگني   0.0    26.3  اي بنزين سهم بودجه

فرضيه همگني تنها براي خودروهاي كالس دهد،  نتايج بررسي معادالت تصحيح خطا نشان مي
  .شود مورد تأييد قرار گرفته است و براي ساير كاالها رد مي 1600
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 آزمون والد - )تصحيح خطا(مدت  آزمون فرضيه همگني توابع تقاضاي كوتاه - 4جدول 

  X2 آماره  گروه كاالهاي منتخب
 

  فرضيه  سطح احتمال

H0: ∑
5

j=1 ij=0 
  .شود نميتأييد قيد همگني     0.0    71.4  پرايد اي خودروي سهم بودجه

  .شود ميتأييد قيد همگني *   0.111    2.6  1600اي خودروهاي كالس  سهم بودجه*
 .شود نميتأييد قيد همگني   0.0001    14.4  ونقل عمومي اي خدمات حمل سهم بودجه

 .شود نميتأييد قيد همگني   0.0    28.9  اي بنزين سهم بودجه

  
  آزمون محدوديت تقارن - 4-4

توان قيد تقارن را در  دهد، سيستم معادالت مورد نظر متقارن نيست و نمي نتايج آزمون نشان مي
زا  توان به مسايلي مانند وابستگي بين كاالها، برون از داليل رد فرضيه تقارن مي. سيستم اعمال كرد

. دگيري اشاره كر كردن فرآيند تصميمها و ايستا فرض  ، قيمت)مخارج(در نظر گرفتن درآمد 
  . همچنين حساسيت متغيرها نسبت به يكديگر در دنياي واقعي تقارن ندارد

  
 آزمون والد - مدت  آزمون فرضيه تقارن توابع تقاضاي بلند - 5جدول 

 X2آماره   زمان طور هم هها ب تمام گروه
 

 فرضيه  سطح احتمال

H0: ij= ji 
  .شود قيد تقارن تأييد نمي        0.0           56             تقاضاي بلندمدت

  .شود قيد تقارن تأييد نمي ECM(  31 0.0(مدت  تقاضاي كوتاه
 

  آل الگوي تصحيح خطاي تقاضاي سيستم معادالت تقريباً ايده - 4-5
. ، چهارده ضريب از نظر آماري معنادار است)ij( هاي قيمتي از بين بيست ضريب لگاريتم شاخص

نيز به غير از معادله تقاضاي خدمات  )iβ(هاي برآوردي مربوط به تغيير در نسبت سهم بودجه كاالي  پارامتر
تمام ضرايب تصحيح خطاي الگو معنادار . ونقل عمومي، مابقي درسطح بااليي متفاوت از صفر است حمل

هاي بعد  ر صورت ايجاد عدم تعادل در تقاضاي كاالهاي منتخب، در دورهكند د رو، بيان مي است، ازاين
از عدم تعادل يك دوره در تقاضاي خودروي  16/0شود، به اين مفهوم كه در هر سال  تعديل و اصالح مي

. پذيرد با كندي صورت مي شود، يعني حركت تعديل به سمت تعادل نسبتاً پرايد در دوره بعد تعديل مي
تا  1384هاي  متغيرهاي مجازي تصحيح خطاي الگو معنادار است، به اين معنا كه در سال تمام ضرايب

كي و برخي خودروهاي ديگر سبب شده تا تقاضاي خودروهاي كالس  حذف پيكان، آردي، پي 1386
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 34/0درصد كاهش يافته و متعاقب آن، تقاضاي خودروي پرايد به اندازه  - 07/0در دوره يادشده  1600
هاي الگوي تصحيح خطا، از نظر آماري  تمام ضرايب متغيرهاي باوقفه هر يك از سهم. فزايش يابددرصد ا

آل به  هاي سيستم معادالت تقريباً ايده هاي بعد با محاسبه كشش شود، در بخش يادآوري مي. معنادار است
  .شود يان نميرو، در بخش حاضر، تفسيري از ضرايب الگو ب ازاين. پردازيم هاي اقتصادي مي تحليل

  

  )تنها معادله دوم(همگن  مقيد ECMمقادير برآورد شده پارامترهاي الگوي تصحيح خطاي  - 6جدول 

اي  سهم بودجه
 i =4بنزين

اي  سهم بودجه
ونقل  خدمات حمل

 i =3عمومي

 اي بودجهسهم 
خودروهاي 

  i =2 1600كالس

اي  سهم بودجه
خودروي 

  i=1پرايد
  پارامتر الگو

0.19-  
)3.4-(  

0.3 -  
)3.8-( 

0.34-  
)4-(  

0.16-  
)2.9-(  ECM(-1) 

0.01-  
)5.7-(  

0.001  
)0.7(  

0.002-  
)1.47-( 

0.04  
)11.2( 

iβ  
  

0.01-  
)6.6-( 

0.005-  
)4.7-( 

0.006  
)3.9( 

0.02-  
)5.6-( 

i1 
  

0.002- 

)2.9-(    

0.004-  
)4-(    

)0.007(  
)4.8(  

0.002  
)0.7(  

 i2 
 

0.001  
)1.6(  

0.001  
)1.3(  

0.0004-  
)0.2-(  

0.003 

)1.1(   
i3 

 

0.0002  
)1.2(  

0.0002  
)0.9(  

0.0003-  
)0.8-(  

0.001  
)1(  

i4 

 

0.001  
)0.7( 

0.002-  
)2-( 

0.01-  
0.04-  

)12.7-( i5 

- 
5-E6- 

)4.4-( 

0.001-  
)8-( 

0.003  
)34( 

Di 

0.05  
)1.8( 

0.1  
)2.3( 

0.1  
)2.7(  

0.05  
)1.96( 

wi-1  

0.78  0.4  0.88  0.82  R2    
  . است tاعداد داخل پرانتز  مقدار آماره : توضيح
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  هاي خودقيمتي و متقاطع كشش - 
هاي منتخب كااليي، منفي شده كه منطبق با نظريه اقتصادي است، يعني  هاي خودقيمتي گروه كشش

كشش قيمتي متقاطع خودروي پرايد . شود با افزايش قيمت كاال سبب كاهش تقاضا براي آن كاال مي
كشش . مثبت بوده، يعني رابطه جانشيني بين دو گروه كااليي برقرار است 1600خودروهاي كالس و 

  .دهنده رابطه مكملي بين آنها است متقاطع دو گروه خودرويي و بنزين، منفي بوده كه نشان
  

  هاي بلندمدت خودقيمتي و متقاطع كاالهاي منتخب نتايج كشش - 7جدول 

  عنوان*
خودروي 
  پرايد

ي خودروها
  1600كالس 

  بنزين
ونقل  خدمات حمل
  عمومي

ساير كاالها و 
  خدمات

  -5.53  0.41  -0.12  0.29  -2.59  خودروي پرايد
  - 2.1  -  -0.06  - 0.1  0.16  1600خودروهاي كالس 

  -  0.17  -  -0.33  -0.36  بنزين
  

  مدت خودقيمتي و متقاطع كاالهاي منتخب هاي كوتاه نتايج كشش - 8جدول 

  عنوان*
خودروي 
  پرايد

خودروهاي 
  1600كالس 

  بنزين
خدمات 

  ونقل عمومي حمل
ساير كاالها و 

  خدمات
  -5.93  0.16  -  -  -2.46  خودروي پرايد

  -  -  -  -0.33  0.5  1600خودروهاي كالس

  -  0.13  -0.97  - .24  -0.59  بنزين
  .استنظر شده  ونقل صرف هاي حمل كشش ، از محاسبهβ3باتوجه به عدم معنادار بودن پارامتر *
  
  هاي درآمدي كشش - 

تر از  بزرگ) بلندمدت( 1600كشش درآمدي خودروي پرايد و خودروهاي كالساز آنجا كه 
دهنده پركشش بودن اين  شود و نشان ، خودرو جزء كاالهاي بادوام محسوب مياست يك بوده

 بوده و دليل آن 1600كشش درآمدي خودروي پرايد بيشتر از خودروهاي كالس . كاالها است
دليل  به -2آيد و  شمار مي مصرف به عنوان خودرويي كم خودروي پرايد به -1اين است كه 

كنندگان است، بنابراين، خودروي  درآمد و متوسط مصرف هزينه بودن، مورد توجه قشر كم كم
كشش درآمدي بنزين . كند پرايد نقش مهمي در ارتقاي سطح رفاه سبد مصرفي خانوارها ايفا مي
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عنوان كااليي ضروري محسوب  دليل عدم جانشين، به از يك برآورد شده است كه به مثبت و كمتر
كشش درآمدي . هاي اقتصادي است رو، نتايج محاسبات انجام شده منطبق با نظريه ازاين. شود مي

مدت است، دليل اين موضوع آن بوده كه قيمت  كمتر از بلند 1600مدت خودروهاي كالس  كوتاه
درآمد و متوسطي كه در  كنندگان كم از پرايد بيشتر است و عمده مصرف نسبي اين خودروها

ترين خودرو را مدنظر قرار  مصرف ترين و كم هزينه مدت تمايل به خريد خودرو دارند، كم كوتاه
دليل  همچنين به. اندازند تأخير مي تر را به دهند و بر همين اساس، خريد خودروهاي گران مي

كنندگان در بلندمدت خريد  شود تا مصرف جديد در آينده سبب مي ساخت يا مونتاژ خودروي
شود كشش  شده سبب ميرو، مجموعه داليل ياد ازاين. نندتر را تقاضا ك خودروي جديد و باكيفيت

  .مدت باشد تر از كوتاه مدت با كشش در بلند 1600درآمدي خودروهاي كالس 
  

  اير كاالهاي منتخبهاي درآمدي خودروي پرايد و س نتايج كشش -9جدول 
  بنزين  1600خودروي   پرايد  عنوان

  0.6  1.6 4  بلندمدت
  0.4  0.8  4.3  مدت كوتاه

  .است نظر شده ونقل صرف هاي حمل كشش ، از محاسبهβ3باتوجه به عدم معنادار بودن پارامتر *
  
  آل بيني الگوي سيستم تقاضاي تقريباً ايده پيش - 

هاي مرسوم شامل لحاظ   هاي آتي، از روش  براي تعيين مقادير متغيرهاي توضيحي الگو در سال
براساس اطالعات منتشر شده ازسوي . كردن نرخ تورم ساليانه در محاسبات آتي استفاده شده است

درصد اعالم شده كه اين نرخ مبناي محاسبات  7/11، نرخ تورم 1389بانك مركزي، در بهمن ماه 
  . ي قرار گرفته استبعد

دهد كه شاخص قيمت خودروي پرايد در دوره  اطالعات اخذ شده از بانك مركزي نشان مي
  ).1شماره نمودار (است ) كاالها و خدمات(كمتر از شاخص قيمت كل ) 1388تا  1383(مطالعه 

فته افزايش يا 3/115به  1388بوده و در سال  8/100، 1383شاخص قيمت خودروي پرايد در سال 
 صورتي در. است 5/107، همچنين متوسط شاخص قيمت در دوره مطالعه )بانك مركزي :مأخذ(

 203به عدد  1388كه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي كل در مناطق شهري ايران در سال 
  .افزايش يافته است
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) ماهيانه(دوره گذشته  72شود متوسط شاخص قيمت خودروي پرايد طي  طور كه مالحظه مي همان
  .دهد درصد رشد نشان مي 5/7

درصد اعالم شده كه  7/11، نرخ تورم 1389بهمن ازسوي ديگر، براساس اعالم بانك مركزي در 
  . بيني مالك عمل قرار گرفته است اين نرخ مبناي محاسبات بعدي براي دوره پيش

پرايد كمتر از شود متوسط افزايش شاخص قيمت خودروي  طور كه مالحظه مي رو، همان ازاين
طور خوشبينانه شاخص قيمت خودروي  بيني، به شاخص تورم است و بر همين اساس، براي پيش

. درنظر گرفته شده است) 5/7، 7/11= درصد4/6(درصد  7/6تر از نرخ تورم در حدود  پرايد پايين
بات هاي آتي مطابق فرمول در محاس  بيني شاخص قيمت خودروي پرايد در سال بنابراين، پيش

    CPIt = (1+INF)*CPIt-1.          است هلحاظ شد
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اين روش توسط . براي محاسبه مخارج كل خانوارها از روش هموارسازي نمايي استفاده شده است

ها بيشتر بر اطالعات نزديك تر يا تقاضاهاي جديدتر تأكيد  بيني داده ارايه شده و پيش 1براون
  :است ازفرمول استفاده شده، عبارت . كند مي

Dt = (1-α)dt + (1-α)α dt-1 + … + (1-α)αk dt-k + …         , 0< α <1  
دهنده افزايش  انجام شد، نتايج نشان) 1389-1391(بيني تقاضا براي دوره سه ساله آتي  سپس، پيش

اي خانوارهاي شهري  هاي آتي و كاهش سهم خودروي پرايد در سبد بودجه تراكم خودرو در سال
  .است

  
                                                                                                                   
1- Brown. 
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روند مقايسه اي شاخص بهاي كاالها وخدمات مصرفي در كل   -1نمودار 
1388تا  1383مناطق شهري با خودروي پرايد طي دوره 

ايرانشهريمناطقدرمصرفيخدماتوكاالهابهايشاخص

پرايدخودرويبهايشاخص
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بيني سهم هزينه خودروي پرايد و ساير  برآورد سهم كاالهاي منتخب و نتايج پيش -10جدول 
  1390تا 1389كاالهاي منتخب در دوره 

خودروهاي كالس   خودروي پرايد  سال
1600  

ونقل  خدمات حمل
  عمومي

  بنزين

1383  0.012  0.016  0.02  0.011  

1384 0.018  0.014  0.02  0.011  

1385  0.017  0.015  0.019  0.01  

1386  0.016  0.011  0.019  0.009  

1387  0.011  0.008  0.019  0.008  

1388 0.011  0.007  0.019  0.009  

 1389بيني  پيش
0.008  
 

0.005 0.019 0.008 

 1390بيني  پيش
0.005  
 

0.004  0.019  
 

0.008 

  0.003  1391بيني  پيش
 

0.003 

 

0.018  
 

0.007 

  
  
  
  ها و نتايج تفسير يافته -5
خودروي پرايد كااليي پركشش : اند از هاي الگوي مورد تحقيق عبارت طور خالصه، عمده نتايج برآورد به

  . يابد است، به اين معنا كه با يك درصد افزايش قيمت، تقاضاي پرايد بيش از يك درصد كاهش مي
بوده زيرا خودروهاي كالس  1600كشش قيمتي خودروي پرايد بيشتر از خودروهاي كالس 

  .تر است نسبت به خودروي پرايد گران 1600
عنوان كاالي ضروري و  برآورد شد، كشش قيمتي بنزين به - 97/0مدت خودقيمتي بنزين  كشش كوتاه

نكته حايز اهميت اينكه كشش قيمتي برآورد شده نسبت به . شود كشش براي خانوارها محسوب مي كم
نشان دهنده اين مطلب بوده كه اجراي طرح  ساير مطالعات انجام شده قبلي كمي افزايش يافته و

  . هدفمندسازي قيمت سوخت روي كشش قيمتي اين كاال تأثيرگذار بوده و باعث افزايش آن شده است
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ونقل  و خدمات حمل 1600دهد، خودروي پرايد با خودروهاي كالس  هاي متقاطع نشان مي كشش
هاي  شهري مكمل است كه مطابق با نظريهجانشين بوده و با بنزين و ساير كاالها و خدمات مصرفي 

  .اقتصادي هستند
برآورد شده و  5/0و قيمتي خودروي پرايد  1600مدت خودروهاي كالس  كشش متقاطع كوتاه

تر از كشش متقاطع بلندمدت است، به اين معنا كه در صورت افزايش قيمت خودروي  بزرگ
ند و تمايل به جانشيني خودروي بهتر از ده كنندگان واكنش بيشتري از خود نشان مي پرايد، مصرف

  . مدت بازار بسياري را از دست خواهد داد را دارند و در كوتاه1600جمله خودروهاي كالس 
كننده رابطه  كشش متقاطع خودروي پرايد با قيمت بنزين و سايركاالها و خدمات منفي بوده و بيان

، ها خوراكيابتدا كاالهاي اصلي مانند دهد بيشتر خانوارها  مكملي بين آنها است كه نشان مي
  . دهند را در اولويت مخارج مصرفي خود قرار مي …بهداشت، مسكن و

دهد كه  تر از يك بوده و نشان مي مدت خودروي پرايد بزرگ كشش درآمد بلندمدت و كوتاه
  .شود خودروي پرايد جزء كاالهاي بادوام و پركشش براي مصرف كنندگان محسوب مي

دهد  محاسبه شده است كه نشان مي 1600هاي كالس  تر از خودرو خودروي پرايد، پركشش كشش درآمد
  . كنند در صورت افزايش درآمد خانوارها، سهم بيشتري از خودروي پرايد را درسبد مصرفي خود جانشين مي

دهد،  تر از بلندمدت است كه نشان مي مدت درآمدي خودروي پرايد حساس همچنين كشش كوتاه
نق اقتصادي و افزايش يك درصدي در درآمد خانوارها، تقاضاي خودروي پرايد بيش از يك با رو

اما در بلندمدت خانوارهايي كه قصد تعويض يا از رده خارج كردن  ،يابد درصد افزايش مي
  . كنند اقدام مي را خودرو دارند

بنزين جزء دهد  تر از يك محاسبه شده است كه نشان مي كشش درآمد بنزين مثبت و كوچك
  . آيد شمار مي كاالهاي ضروري خانوارها به
سمت  بيني تقاضاي خودروي پرايد در دوره سه سال آتي به بينانه، پيش با لحاظ كردن تورم خوش

نفر، يك  7/5ازاي هر  ، به1389براساس آخرين آمار منتشر شده در سال . رود اشباع بازار پيش مي
بيني  ونقل در دوره پيش صرف بنزين و تقاضاي حملهمچنين روند م. نفر صاحب خودرو است

  . دهد روند باثباتي را در سبد مصرفي خانوارها نشان مي
  
  پيشنهادها -6
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ها و نتايج تحقيق است تا با ارايه راهكارهاي  هاي سياستي در راستاي يافته عمده پيشنهادها و توصيه
لي و آينده ارتقا يابد و با تكيه بر وكار فع مناسب، قدرت رقابتي بنگاه اقتصادي در فضاي كسب

نتايج تحقيق، نقاط بحراني و پرخطر تحوالت آتي شناسايي شود و سهم محصوالت بنگاه در سبد 
مصرفي خانوارها بهبود و ارتقا يابد كه عالوه بر ايجاد رفاه براي خانوارها، به افزايش فروش و 

  .كسب سود اقتصادي بنگاه منجر شود
براي حفظ بازار خودروي پرايد، ثبات قيمت  رو، ازاينشود و  شش محسوب ميپرايد كااليي با ك

  .خودروي پرايد از سوي بنگاه توليدي ضروري است
روز در طراحي و توليد آن در  بايد تغييرات به براي حفظ سهم خودروي پرايد در بازار خودرو 

ه و ايجاد تنوع محصول براي راستاي ساليق مختلف مشتريان انجام شود، بنابراين، تحقيق و توسع
  .حفظ بازار اين خودرو ضروري است

باتوجه به معرفي خودروهاي جديد و باكيفيت و افزايش محيط رقابتي، افزايش كيفيت و ايمني 
  .خودروي پرايد در ايران ضروري است

مصرف بودن  ترديد كم بي ،هاي انرژي و افزايش قيمت آنها حامليارانه باتوجه به هدفمندشدن 
اين، در توليد خودروي پرايد توجه به  براساس. خواهد داشت آنخودرو نقش مهمي در تقاضاي 

  .عامل كم مصرف بودن سوخت ضروري است
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  ها پيوست
 آل غيرمقيد برآورد الگوي سيستم معادالت تقاضاي تقريباً ايده  
 

System: SYSAIDS    
Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression 

Date: 03/29/11   Time: 17:45   
Sample: 1383M02 1388M12   

Included observations: 71   
Total system (balanced) observations 284  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) -0.376746 0.034730 -10.84790 0.0000
C(2) -0.021002 0.002743 -7.656144 0.0000
C(3) 0.004422 0.003412 1.295998 0.1962
C(4) 0.006364 0.001594 3.992478 0.0001
C(5) -0.001216 0.000937 -1.298423 0.1953
C(6) -0.035676 0.003069 -11.62490 0.0000
C(7) 0.041418 0.003780 10.95633 0.0000

C(29) 0.297085 0.051863 5.728206 0.0000
C(30) 0.002754 0.000264 10.44828 0.0000
C(8) -0.052247 0.011771 -4.438486 0.0000
C(9) 0.001867 0.001174 1.590512 0.1130

C(10) 0.010219 0.001356 7.533780 0.0000
C(11) 0.000437 0.000694 0.630132 0.5292
C(12) -0.000600 0.000391 -1.535627 0.1259
C(13) -0.017702 0.001088 -16.27615 0.0000
C(14) 0.006299 0.001233 5.110524 0.0000
C(34) 0.223867 0.037403 5.985303 0.0000
C(35) -0.000893 8.69E-05 -10.27287 0.0000
C(15) 0.046049 0.007717 5.967162 0.0000
C(16) -0.001580 0.000710 -2.226204 0.0269
C(17) -0.005184 0.000914 -5.669753 0.0000
C(18) 0.001061 0.000427 2.484906 0.0136
C(19) 0.000170 0.000245 0.694647 0.4879
C(20) 0.000240 0.000621 0.386058 0.6998
C(21) -0.000758 0.000725 -1.045522 0.2968
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C(37) 0.477356 0.053735 8.883470 0.0000
C(38) -9.99E-05 3.22E-05 -3.098047 0.0022
C(22) 0.082495 0.008725 9.454631 0.0000
C(23) -0.003568 0.000733 -4.867376 0.0000
C(24) -0.003293 0.000829 -3.972290 0.0001
C(25) 0.001630 0.000405 4.023738 0.0001
C(26) 1.82E-06 0.000233 0.007798 0.9938
C(27) 0.000323 0.000579 0.557165 0.5779
C(28) -0.003670 0.000713 -5.144219 0.0000
C(40) 0.399477 0.054219 7.367841 0.0000

Determinant residual covariance 7.86E-31   

Equation: W_PRIDE = C(1)+C(2)*LOG(P_PRIDE)+C(3)  
        *LOG(P_AUTO1600)+C(4)*LOG(P_TRANS)+C(5)  

        *LOG(P_PETROL)+C(6)*LOG(P_OTH)+C(7)*LOG(BUDGET_IN_P
        P1)+ C(29)*W_PRIDE(-1)+C(30)*DA  

Observations: 71   
R-squared 0.964976     Mean dependent var 0.014131

Adjusted R-squared 0.960457     S.D. dependent var 0.002896
S.E. of regression 0.000576     Sum squared resid 2.06E-05

Durbin-Watson stat 0.993619    

Equation: W_AUTO1600=C(8)+C(9)*LOG(P_PRIDE)+C(10) 
        *LOG(P_AUTO1600)+C(11)*LOG(P_TRANS)+C(12) 

        *LOG(P_PETROL)+C(13)*LOG(P_OTH)+C(14)  
        *LOG(BUDGET_IN_PP1) +C(34)*W_AUTO1600(-1) +C(35)*DPRD

Observations: 71   
R-squared 0.995284     Mean dependent var 0.011827

Adjusted R-squared 0.994676     S.D. dependent var 0.003472
S.E. of regression 0.000253     Sum squared resid 3.98E-06

Durbin-Watson stat 1.420439    

Equation: W_TRANS=C(15)+C(16)*LOG(P_PRIDE)+C(17) 
        *LOG(P_AUTO1600)+C(18)*LOG(P_TRANS)+C(19) 

        *LOG(P_PETROL)+C(20)*LOG(P_OTH)+C(21)  
        *LOG(BUDGET_IN_PP1)+ C(37)*W_TRANS(-1)+C(38)*DTR 

Observations: 71   
R-squared 0.928948     Mean dependent var 0.019635
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Adjusted R-squared 0.919780     S.D. dependent var 0.000573
S.E. of regression 0.000162     Sum squared resid 1.63E-06

Durbin-Watson stat 1.373243    

Equation: W_PETROL=C(22)+C(23)*LOG(P_PRIDE)+C(24) 
        *LOG(P_AUTO1600)+C(25)*LOG(P_TRANS)+C(26) 

        *LOG(P_PETROL)+C(27)*LOG(P_OTH)+C(28)  
        *LOG(BUDGET_IN_PP1)  +C(40)*W_PETROL(-1) 

Observations: 71   
R-squared 0.982613     Mean dependent var 0.009347

Adjusted R-squared 0.980681     S.D. dependent var 0.001057
S.E. of regression 0.000147     Sum squared resid 1.36E-06

Durbin-Watson stat 1.307869    
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  شاخص قيمت كاالهاي منتخب -

  

سال/ ماه
شاخص قيمت 
خودروي پرايد

شاخص قيمت خودروهاي 
كالس 1600

شاخص قيمت 
بنزين 

شاخص قيمت حمل و 
نقل عمومي

Q1383. 1 100.8 97.9 100 97.9
Q1383. 2 100.6 97.9 100 97.9
Q1383. 3 100.3 97.9 100 97.9
Q1383. 4 99.1 100.3 100 100.3
Q1383. 5 100.1 100.3 100 100.3
Q1383. 6 99.5 100.3 100 100.3
Q1383. 7 100.1 100.9 100 100.9
Q1383. 8 99.6 100.9 100 100.9
Q1383. 9 99.5 100.9 100 100.9
Q1383. 10 99.7 100.9 100 100.9
Q1383. 11 100.3 100.9 100 100.9
Q1383. 12 100.5 100.9 100 100.9
Q1384. 1 100.7 98.9 100 98.9
Q1384. 2 100.4 98.9 100 98.9
Q1384. 3 101.2 98.9 100 98.9
Q1384. 4 100.4 99.6 100 99.6
Q1384. 5 100.2 99.6 100 99.6
Q1384. 6 100.2 99.6 100 99.6
Q1384. 7 100.1 99.1 100 99.1
Q1384. 8 100.7 99.1 100 99.1
Q1384. 9 102.3 99.1 100 99.1
Q1384. 10 102.1 106 100 106.0
Q1384. 11 101.1 106 100 106.0
Q1384. 12 101.1 106 100 106.0
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Q1385. 1 101.3 109.6 100 109.6
Q1385. 2 102.5 109.6 100 109.6
Q1385. 3 102.4 109.6 100 109.6
Q1385. 4 103 106.8 100 106.8
Q1385. 5 102.9 106.8 100 106.8
Q1385. 6 102.4 106.8 100 106.8
Q1385. 7 103.4 107.9 100 107.9
Q1385. 8 102.6 107.9 100 107.9
Q1385. 9 103.2 107.9 100 107.9
Q1385. 10 103.3 113.2 100 113.1
Q1385. 11 104.8 113.2 100 113.1
Q1385. 12 105.1 113.2 100 113.1
Q1386. 1 105 113.6 100 113.5
Q1386. 2 106.1 113.6 100 113.5
Q1386. 3 106.3 113.6 125 113.6
Q1386. 4 106.4 114.8 125 114.8
Q1386. 5 105.6 113.7 125 113.7
Q1386. 6 105.8 113.7 125 113.7
Q1386. 7 105.9 113.3 125 113.3
Q1386. 8 106.2 113.3 125 113.3
Q1386. 9 108.6 113.3 125 113.3
Q1386. 10 108.6 113.3 125 113.3
Q1386. 11 110.3 113.5 125 113.5
Q1386. 12 115.2 113.5 125 113.5
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  .هاي بانك مركزي داده: مأخد

  
  
  
  

Q1387. 1 116.6 113.5 125 113.5
Q1387. 2 117.5 120 125 120.0
Q1387. 3 117.7 121.6 125 121.6
Q1387. 4 117.8 123.1 125 123.1
Q1387. 5 119 123.1 181.3 123.3
Q1387. 6 118.9 123.1 181.3 123.3
Q1387. 7 119.3 121.9 181.3 122.1
Q1387. 8 119.5 121.9 181.3 122.1
Q1387. 9 118.1 121.9 181.3 122.1
Q1387. 10 117.4 122.1 181.3 122.3
Q1387. 11 117.1 122.4 181.3 122.6
Q1387. 12 116.7 122.4 147.5 122.5
Q1388. 1 115.8 122.4 147.5 122.5
Q1388. 2 113.5 122.5 147.5 122.6
Q1388. 3 113.5 122.5 154.6 122.6
Q1388. 4 113.2 122.5 154.6 122.6
Q1388. 5 115.4 122.5 154.6 122.6
Q1388. 6 115.4 122.5 154.6 122.6
Q1388. 7 115.5 121.4 154.6 121.5
Q1388. 8 115.6 122.5 154.6 122.6
Q1388. 9 117 122.5 154.6 122.6
Q1388. 10 116.9 122.5 171.1 122.7
Q1388. 11 116.3 122.5 171.1 122.7
Q1388. 12 116.2 122.7 191.7 123.0
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  سي سي توليد داخل1600آمار توليد خودروهاي پرايد و كالس  
  1383 -1388طي دوره  1600آمار توليد خوروي پرايد و خودروهاي 

  
  .اداره نيروي محركه وزارت صنايع: مأخذ

  
  منابع 

  فارسي - 
 .100صنعت صنعت ها، انديشه گستر سايپا، شماره ) 1389(اميني پور، فاطمه

 .)1383-1389(هاي قيمت، اداره آمار اقتصادي،  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، شاخص

، تحليل رفتار مصرفي مناطق شهري استان زنجان با استفاده از )1387(پرتوي، بامداد و همكاران
 .1سازي اقتصادي، سال دوم، شماره  ، فصلنامه مدل)AIDS(آل  تقاضاي تقريباً ايدهسيستم 

، نشر )1381(زاده،  ، ترجمة احمد ذيحجه1، اقتصاد خرد)1997( پنديك، رابرت و دانيل رابينفيلد
 .سمت

ونقل  ، تحليل كشش قيمتي تقاضاي بنزين در بخش حمل)1384(ختايي، محمود و پروين اقدامي 
هاي اقتصادي ايران، سال هفتم،  ، فصلنامه پژوهش1394بيني آن تا سال  ايران و پيشزميني 
 .25شماره 

هاي قيمتي و درآمدي خودروهاي  ، برآورد كشش)1385(مند  داودي، پرويز و فاطمه قاسمي
  .سواري نو در ايران، پژوهشنامه اقتصادي

كاربرد سيستم : اي واردات كشور، بررسي ساختار تقاض)1383(طيبي، سيدكميل و همايون رنجبر 
هاي اقتصادي  ، فصلنامه پژوهش1357-1381در دوره زماني ) AIDS(آل  تقاضاي تقريباً ايده

  . 21ايران، شماره 
 .ها، نشر دانش امروز ريزي و كنترل توليد و موجودي ، برنامه)1374(فاطمي قمي، محمدتقي

سال
توليد   پيكان   آردي روا ماتيز    ام وي ام پي كي  ريو   تندر 90 206 دوو سيلو  ليفان  لوبو  1100 s81 فيات   ورنا پروتون   

83 249942 156599 55299 0 1 302 22209 0 0 76256 841 0 0 0 0 3309 1051
84 337937 24952 91001 8 0 2610 11016 5878 0 72084 0 0 0 0 0 3045 1797
85 428125 0 93313 93313 0 2020 10161 19230 59 75299 0 0 0 0 0 2423 1356
86 440653 0 0 105065 0 2947 0 15509 27546 74662 0 0 0 0 0 1878 959
87 492250 0 0 85317 0 1559 0 19740 57737 77977 0 292 0 0 0 1360 627
88 544409 0 0 54347 0 2174 0 16991 32965 114030 0 1805 0 114 1306 1477 0

پرايد 
خودروهاي كالس   1600 توليد داخل 
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وم، ترجمة حميد ابريشمي، انتشارات ، مباني اقتصاد سنجي، جلد د)1995(گجراتي، دامودار
 ).1387(دانشگاه تهران، چاپ پنجم 

مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري، اداره بودجه 
 ).1383- 1388(خانوارها

ونقل، پژوهشنامه  مدت و بلندمدت بنزين در بخش حمل ، تقاضاي كوتاه)1388(مهرگان و همكاران
  .ونقل، سال ششم، شماره چهارم حمل
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