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چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار مصرفکنندگان داخلی
به تغییرات درآمد ،قیمت (محاسبه کششهای درآمدی،
قیمتی و متقاطع کفپوشهای نســجی ،فرشدستباف و
ش ماشینی) اســت .نتایج حاصل از برآورد مدلها با
فر 
استفاده از روش  OLSدر دورۀ زمانی 1389-1363نشان
ش دســتباف و فرش ماشینی
میدهد هر دو کفپوش فر 
کاالیی با کشش هســتند ،هرچند فرش ماشینی کشش
بیشتری در مقایسه با فرشدستباف دارد .این موضوع نشان
میدهد که عکسالعمل مصرفکنندگان فرشماشینی به
تغییر یکسان قیمت هر دو کفپوش بیشتر است .همچنين
مقادیر کششهای متقاطع به دست آمده نشان میدهد به

ترتیب فرشماشــینی ،گلیم و موکت ،کاشی و سرامیک
ی برای فرشدستباف هستند .نتايج حاصل
جانشینهای قو 
از مقادیر کششهای متقاطع به دست آمده در برآورد تابع
ش ماشــینی نشان میدهد که کاشی و
تقاضای داخلی فر 
ش دســتباف ،گلیم و موکت جانشینهای
سرامیک ،فر 
ی برای فرش ماشینی به شمار میآیند .بر اساس مقادیر
قو 
کششهای درآمدی به دست آمده در برآورد توابع تقاضا،
ش دستباف و ماشینی كاالیي لوکس به حساب میآیند.
فر 
واژههای کلیدی :تقاضا ،کفپوش ،فرش دستباف ،فرش
ماشيني طبقهبندی .JEL: R22

* این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی بررسی روند تقاضای کفپوشهای نسجی و غیرنسجی و پیشبینی روند آیندۀ بازار در مرکز ملی
فرش ایران است.
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برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوشهای
*
نسجی
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مقدمه
کفپوشهای نسجی شــامل کلیۀ کفپوشهایی است
که رویۀ متشــکل از مواد نسجی آنها هنگام استفاده
در معــرض دید قرار میگیرند .تعریف فوق اشــیا با
خصوصیــات کفپــوش از مواد نســجی را که ،برای
مصــارف دیگری نیز بــه کار میروند ،نیز شــامل
میشــود .تقســیمبندیهای مختلفی از کفپوشهای
نسجی صورت گرفته است که در این مقاله بر اساس
آمــار موجود منظور از کفپوشهای نســجی موکت،
فرش دســتباف ،فرش ماشینی و گلیم است .به همین
دلیل بازار محصوالت ایــن کفپوشها در چارچوب
نظــری اقتصاد خرد قرار دارد .تمامی بازارها شــامل
بــازار رقابتی ،انحصاری ،رقابت انحصاری یا انحصار
چندجانبه ،تحت تاثیر میــزان تقاضای بازار و هزینۀ
هر واحد تولید (هزینههای ثابت و متغیر) میباشــند
و نهایت ًا بســته به نوع بازارها ،متغیرهای هزینۀ نهایی،
هزینۀ متوســط و قیمــت محصول ،نقطــۀ تعادل را
مشخص میسازند .به این منظور عواملی از قبیل قیمت
محصول ،هزینههای ثابت و متغیر متوســط ،تبلیغات،
سلیقۀ مصرفکنندگان ،کیفیت محصول ،درآمد خانوار،
جمعیت و عوامل سیاسی سهم هر یک از کفپوشها را
در آینده مشــخص میکنند .بنابراین ،ساختار تولید و
هزینۀ هر یک از محصوالت در آینده نقش مؤثری در
میزان سهم بازار دارند .با توجه به قیمت باالی فرش
دستباف در مقایسه با ســایر کفپوشها ،نگرانیهایی
در مــورد آینــدۀ این کاال وجــود دارد و از آنجا که
رشــد و توســعۀ اقتصادی همواره یکــی از اهداف
اصلی کشورهاست ،بايد برنامهریزیهای اقتصادی به
منظور دستیابی به این هدف صورت گیرد .آگاهی از
چگونگی تغییرپذیری تقاضا از متغیرهای مؤثر بر آن
مانند قیمت و درآمد موجب خواهد شد راهکارهایی
مناسب برای افزایش یا تعدیل تقاضا اتخاذ شود ،زیرا
سیاســتگذاران میتوانند با ایجاد تغییر در این متغیرها
1

تقاضا را برای رســیدن به اهداف خــود تغییر دهند
(هیبتی ،فرزین  .)1384بنابراین ،ضروری اســت که
پژوهشــی در زمینۀ چگونگی اثرپذیری تقاضای این
دســته از کاالها و عوامل مؤثر برآن صورت پذیرد تا
در تعیین اولویتها و انتخاب سیاست مناسب توليدي
از آن اســتفاده شود .از این رو ،هدف اصلی این مقاله
بــرآورد توابع تقاضای داخلی کفپوشهای نســجی،
فرشدســتباف و فرشماشــینی با اســتفاده از مدل
کشــش ثابت در دورۀ زمانی  1389-1363است .در
این مقاله برای آزمون فرضیههای زیر از روش OLS
استفاده شده است.
 میان قیمت و مقدار تقاضای داخلی کفپوشهاینســجی ،فرش دستباف و فرش ماشینی رابطۀ منفی و
معناداری وجود دارد.
 میان درآمد و مقدار تقاضای داخلی کفپوشهاینســجی ،فرشدستباف و فرشماشینی رابطۀ مثبت و
معناداری وجود دارد.
 میــان قیمت کاالهای مرتبــط و مقدار تقاضایداخلــی کفپوشهــای نســجی ،فرش دســتباف و
فرشماشینی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
ابزار گردآوری اطالعات ،فيشبرداري از اســناد،
گزارشــات ،اســتفاده از اينترنت ،بانكهاي اطالعاتي
و آمارهای منتشــره توســط مراکــزی همچون بانک
مرکزی و مركز آمار ايران اســت .آمار مربوط به مقدار
تقاضای داخلی کفپوشهــا از مرکز آمار ایران و آمار
مربوط به شــاخص قیمت کفپوشها از بانک مرکزی
ایران خریداری شــده اســت .آمار جمعیت و تولید
ناخالص داخلــی واقعی از بانــک مرکزی گردآوری
شــده اســت .دورۀ زمانی پژوهش برای تعیین میزان
تأثیرگــذاری متغیرهای مهم مؤثر بــر مقدار تقاضای
داخلی کفپوشهای نســجی ،فرشدســتباف و فرش
ماشینی در ایران با توجه به در دسترس بودن اطالعات
آماری  1389-1363اســت .در ادامه پس از بررســی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،ساختار مدل استفادهشده
معرفی و برآورد و در نهایت نتیجهگیری و توصیههای
سیاستی ارائه میشود.
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ادبیات موضوع
تقاضــای کاال و یا خدمت  xبه آن مقــدار کاال و یا
خدمت اطالق میشــود که بشر با توجه به امکانات
محدود (درآمدی ،قیمتی و  )...میتواند و يا قادر است
به دست آورد تا با مصرف آن رفع نیاز کند .اصوالً یک
کاال تا آنجا تقاضا میشود که مصرفکننده با مصرف
آن نیــازش را رفع و مطلوبیت کســب کند .بنابراین،
تقاضا قســمتی از احتیاج ،نیاز و آرزوی دستیافتنی
است .تقاضا ،که یکی از مهمترین نیروهای اقتصادی
بازار اســت ،عاملی اســت که از طرف مصرفکننده
ظاهر میشود (ابونوری  .)1384مهمترین عوامل مؤثر
بر مقدار تقاضای یک کاال و یا خدمت ،قیمت آن کاال
و یا خدمت ،قیمــت کاالهای مرتبط (قیمت کاالهای
مکمل یا جانشــین) و درآمد مصرفکننده هســتند.
در این راســتا کاالهایی را مکمل مینامند که به طور
تکمیلی و با هم مصرفشــوند تــا نیازی را برطرف
کنند .تغییر قیمت یک کاالی مکمل بر مقدار تقاضای
کاالی دیگــری اثر معکوس میگــذارد .کاالهایی را
جانشــین یکدیگر مینامند که هر یک بهتنهایی نیاز
مشــابهی را برطرف و در نبود یکی بتوان از دیگری
برای رفع همان نیاز اســتفاده کرد .تغییر قیمت کاالی
جانشــین بر مقدار تقاضای کاالی دیگر اثر مســتقیم
دارد .رابطــۀ ریاضی بین مقــدار تقاضای یک کاال و
یــا خدمت (عوامل درونزا یا تابع) و عوامل مؤثر بر
آن (عوامل برونزا یا متغیر) را تابع تقاضا مینامند .به
کمک تابع تقاضا میتــوان تغییرات جزئی هر یک از
عوامل مؤثــر بر مقدار تقاضای یک کاال و یا خدمت
را به صــورت کمی بر مقدار تقاضــای آن کاال و یا
خدمت بررسی کرد .تابع تقاضای کاال و یا خدمت x

را می توان به صورت رابطه ( )1نشان داد( :ابونوری،
)1384
()1
که در آنQxمقــدار تقاضا Px ،قیمــت کاالPc ،
قیمت کاالی مکمل Ps ،قیمت کاالی جانشین I ،درآمد
مصرف کننده و  Tسلیقه و ...است .در نظریههای علم
اقتصاد فرم خاصی برای تابع تقاضا مشــخص نشــده
است .این توابع ممکن است نمایی ،خطی ،لگاریتمی،
سهمی و  ...باشــند .تعیین بهترین مدل از یک طرف
بستگی به مالحظات تئوریکی و از طرف دیگر بستگی
به نوع اطالعات مورد استفاده دارد .تنها در صورتی که
رابطۀ بین یک متغیر مســتقل با متغیر وابسته مطابقت
کامل با نظریه تقاضا داشته و مشاهدات کافی در مورد
تغییرات آن موجود باشــد ،منظــور کردن آن در مدل
توجیهپذیر اســت .در بررسی سریهای زمانی امکان
اســتفاده از مدلهــای پویای تقاضا وجــود دارد .در
مطالعات آماری برآورد تابع تقاضا بر اساس سریهای
زمانی امکان در نظر گرفتن قیمت همۀ کاالها بهسختی
میسر اســت .بنابراین ،برای سهولت امر در این گونه
موارد تنها قیمت کاال ،درآمد حقیقی و قیمت کاالهای
مرتبط در نظر گرفته میشــود .توابع تقاضا با پيشرفت
كاربرد رياضيات در اقتصاد در ارتباط است .عليرغم
بيان مفاهيم مختلف در بحث تقاضا توسط اقتصاددانان
تا قرن هجدهــم و نوزدهــم ،رهيافتهاي تجربي و
عملي برای مطالعة تقاضا پيشــرفت شــايان توجهي
نداشــته كه علت آن هم توســعه نیافتن تكنيكهاي
همبستگي و رگرســيوني است .شكل سيستمي توابع
تقاضا به كار لِســر 2برميگردد .پس از گذشــت بيش
از يك دهه كاربرد تجربي ،اســتون )1945( 3سيســتم
معادالت تقاضا را بنا بر سيستم هزينۀ خطي انجام داد.
كار مشــترك سامر مري 4و ويت 5در سال ( )1956و
هاتاكر )1960( 6پايان دوران نوزادي كاربرد معادالت
تقاضا محسوب ميشد .عليرغم اينكه توابع سيستمي

()2
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که در آن LogQxلگاریتم مقدار تقاضای کاال و یا
خدمت  Logpx ،Xلگاریتــم قیمت کاال و یا خدمت
و  LogI ،Xلگاریتم درآمد اســت .همچنین  B1و B2به
ترتیب کشــشهای قیمتی و درآمدیاند .با استفاده از
تابع تقاضا میتوان کششهای تقاضا برای یک کاال و
یا خدمت را محاســبه کرد که این کششها حساسیت
نســبی مقدار تقاضا را به تغییــرات در عوامل مؤثر بر
مقــدار تقاضا بیان میدارند .از این رو کشــش قیمتی
تقاضای کاال و یا خدمت Xبه عنوان حساسیت نسبی
مقدار تقاضا به تغییرات قیمت تعریف میشود .به بیان
دیگر کشــش قیمتی تقاضا کاال و یا خدمت  Xدرصد
تغییر در مقدار تقاضای کاال و یا خدمت می باشــد
که از درصد تغییر در قیمت کاال و یا خدمت ناشــی
میشــود .کشــش قیمتی تقاضای کاال و یا خدمت X
نسبت به قیمت کاال و یا خدمت Xبا رابطۀ ( )3محاسبه
میشود.
()3

ارقام بزرگ کشــش به این معنی اســت که مقدار
تقاضای کاال و یا خدمت Xنســبت به تغییرات قیمت
کاال و یا خدمت Xبســیار حساس است .در این مورد

()4
این کشــش میتواند مقادیر مثبت یا منفی اختیار
کند .اگر كشــش قيمتي متقاطع بزرگ تر از صفر باشد
دو کاالی  x، yجانشین یکدیگرند و اگر كشش قيمتي
متقاطع كوچــك تر از صفر باشــد دو کاال مکملاند
(ابونوری .)1384
کشــش درآمدی تقاضا برای تابع تقاضای عادی
گویای تغییر یا حساســیت نســبی مقدار تقاضا شده
یک کاال و یا خدمت به تغییر نســبی درآمد با فرض
قیمتهای ثابت است و با رابطۀ ( )5محاسبه میشود:
()5
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تقاضــا مربوط بــه تخصيص كل بودجــه بين كاالها
ميشــوند و به طور همزمان تقاضــا را براي هر كاال
در ارتبــاط با قيمت آن كاال و ســاير كاالها و درآمد
مد نظر قرار ميدهند ،هميشه براي تحليلهاي تجربي
مناسب نيستند .در بســياري از موارد شايد استفاده از
تابع تقاضاي تكمعادله (منفرد) بهتر و مفيدتر باشــد
(ســید نورانی ،جوادی  .)1384تابع کشش ثابت یکی
از مدلهایی است که در مطالعات تجربی تقاضا بسیار
رایج اســت .فرم کلی این تابع بــه صورت رابطه ()2
می باشد.

گفته میشود کاال و یا خدمت Xباکشش است و تغییر
یک درصد در قیمت سبب تغییر درصد بزرگتری در
مقدار تقاضا میشود .اگر كشش قيمتي برابر يك باشد،
کاالی  xدارای کشــش واحد است و درصد تغییرات
در قیمــت کاال و یا خدمت Xو مقدار تقاضای کاال و
یا خدمت Xدقیق ًا مساوی هســتند .اگر كشش قيمتي
كوچك تر از يك باشــد به این معنی است که مقدار
تقاضا کاال و یا خدمت Xنسبت به تغییرات قیمت کاال
و یا خدمت Xحســاس نیست .در این حالت کاالی x
بیکشــش است و تغییر درصد معینی در قیمت سبب
تغییر درصد کوچکتــری در مقدار تقاضای کاال و یا
خدمت Xمیشــود( .ابونوری  .)1384کشش متقاطع
تقاضا حساسیت نسبی مقدار تقاضای کاال و یا خدمت
را به تغییر در قیمت کاالهای جانشین یا مکمل کاال و
یــا خدمت را اندازهگیری میکند .به عبارتی ضریب
کشــش متقاطع تقاضای کاالی  xبرابر است با درصد
تغییرات مقدار تقاضــای کاالی  xدر نتیجۀ تغییر یک
درصد قیمت کاالی .y
کشــش قیمتی متقاطــع با اســتفاده از رابطۀ ()4
محاسبه میشود.

سابقۀ پژوهش
نکتۀ حائز اهمیت در بررسی سابقۀ پژوهش این است
که بیشــتر مطالعات انجامشــده در زمینۀ کفپوش ها
مربوط به صادراتشان ،خصوصا صادرات فرش است.
مطالعات بســیار محدودی در زمینۀ برآورد تقاضای
داخلی کفپوشهای نســجی ،فرش دستباف و فرش
ماشینی صورت گرفته است که در ادامه آنها را تشریح
کردهایم.
یوسف آملی و همکاران ( )1390تقاضای مصرف
پوشــاک ،کفش ،مبلمان و اثاثیۀ ثابت ،فرش ،کفپوش،
ظروف آشــپزخانه را با اســتفاده از دادههای مخارج
خانوار شــهری و روســتایی بررســی کردهاند .نتایج
حاصل از پژوهش در دورۀ زمانی  1387-1367نشان
میدهد که در مناطق شــهری گروههای کفش ،مبلمان
و اثاثیۀ ثابــت و فرش ،ظروف آشــپزخانه ،کاالهای
ضروری و پوشــاک جزو کاالهای لوکس محســوب
میشــوند و گروه پوشاک ،کفش ،مبلمان و اثاثیۀ ثابت
و فرش بیکشش و ظروف آشپزخانه پرکششاند .در
مناطق روستایی نیز گروههای پوشاک ،مبلمان و اثاثیۀ
ثابت ،ظروف آشپزخانه کاالهای لوکس و کفش کاالی
ضروری به حساب میآیند و گروه پوشاک و ظروف
آشپزخانه کاالی بیکشش و گروه کفش ،مبلمان ،اثاثیۀ
ثابت و فرش پرکششاند.
نجارفیروزجایــی ( ،)1384در مطالعهای با عنوان
«بررســی عوامــل مؤثر بــر تقاضــای داخلی فرش
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اگر کشش درآمدی کاالیی کمتر از یک و بزرگتر
از صفر باشــد ،مقدار تقاضا آن کاال نسبت به تغییرات
درآمد خیلی حســاس نیست .این مطلب بیانکنندۀ آن
اســت که کاالی مورد نظر ،کاالیی ضروری است .از
طرف دیگر ،کشــش درآمدی بزرگتر از یک نشــان
میدهد کــه کاالی مــورد نظر کاالی لوکس اســت
(ابونوری .)1384

دســتباف» ،به شناســایی متغیرهای مؤثر بر تقاضای
داخلی فرش دســتباف پرداخته اســت .نتایج تحقیق
نشــان میدهد که کشــش تقاضای فرش دستباف به
عنوان کاالی مصرفی در مقابل قیمت فرش دســتباف
در طول زمــان افزایش یافته و در ســالهای پس از
انقــاب بزرگتر از واحد بوده اســت ،به طوری که
متوسط کشش قیمتی تقاضا در کل دورۀ زمانی -1353
 1377و برای دورۀ پــس از انقالب به ترتیب برابر با
 1.15و  1.75بوده اســت .کشش درآمدی (مخارجی)
تقاضــا همواره بزرگتر از واحد و پس از انقالب این
حساسیت تشدید شده است .متوسط کشش درآمدی
برای کل دورۀ بررسیشده  1.83و برای سالهای پس
از انقالب  2.26برآورد شده است .از میان عوامل مؤثر
بر تقاضای فرش به عنوان دارایی تنها متغیر ثروت اثر
معنادار بر تقاضای فرش داشــته است .فرش ماشینی
نقش جانشین را برای فرش دستباف بازی کرده است،
قیمت موکت تأثیر معناداری بر تقاضای فرش دستباف
داشــته است .اکثریت غالب سرپرســتان خانوادههای
نمونه در شهرهای منتخب از لحاظ فرهنگی نیز فرش
دســتباف را کاالیی تجملی تلقی کردهاند .گرایش به
استفاده از مبل همچون تغییری در فرهنگ مصرفی از
دالیل قابل توجه کاهش تقاضای داخلی فرش پس از
انقالب به حســاب میآید .نتایج شبیهسازی حاکی از
آن است که اصلیترین راه برای افزایش تقاضای فرش
کاهش قیمت فرش دستباف است.
زریباف ( )1384در مطالعهای با عنوان «بررســی
موانع و مشکالت سفارشپذیری در مدیریت تقاضای
فرش دستباف» تشریح کرد که اهمیت فرش به حدی
است که سایر کشــورها به تولید و صادرات آن با نام
فرش ایرانی پرداختهاند و با استفاده از اصول بازاریابی
آن را میفروشند .در این مطالعه تالش شده که موانع
ســفارشپذیری در مدیریت تقاضا مشخص و اثرات
آن در تقاضــای فرش تعیین شــود .همچنین در این
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مطالعه ،فرضیاتی در مورد موانع ســفارشپذیری ،از
قبیل توجه به نگرش سیســتمی ،استفاده از شیوههای
جدید بازاریابی ،ایجاد و اســتفاده از سیستم اطالعات
مدیریت ،داشتن عملکرد مناسب و نظارتهای الزم در
سفارشپذیری و داشتن ساختار منسجم و هماهنگ در
سفارشپذیری به عنوان متغیرهای مستقل و مدیریت
تقاضا به عنوان متغیر وابســته مطــرح و با تحقیقات
توصیفی و با اســتفاده از دادههــای ثانویه و میدانی از
طریق پرسشنامه و مصاحبه سؤاالتی مرتبط با فرضیات
مطرح شــده است و پس از تستهای آماری از طریق
 spssو با استفاده از روشسنجی ترتیبی مانند ضریب
همبســتگی اسپیرمن و تای کندال کلیۀ فرضیات تأیید
شده اســت .در این مطالعه ،با توجه به نتایج به دست
آمده ،پیشنهاد شده است که در ساختار سفارشپذیری
باید انســجام بیشتری حاصل شود .در سفارشپذیری
داشــتن نگرش سیســتمی ،اســتفاده از سیستمهای
اطالعاتــی بــرای تصمیمگیری ضروری اســت و با
عملکرد و نظارتهای مناســب در سفارشپذیری و
استفاده از سیستمهای جدید بازاریابی میتوان تقاضای
فرش ایران را با مدیریت مناسبتری بهبود بخشید.
احراری و همکاران ( )1386در مطالعهای با عنوان
«طرحها ،نقــوش و رنگهاي مورد تقاضاي بازارهاي
جهاني فرش دستباف ايراني» تشریح کردند که خواست
و تمايل مصرفکنندگان و مشتريان بازار جهاني فرش
دســتباف يکي از چالشهاي مهم فرش ايران در نيم
قرن اخير بوده اســت .ســنتي بودن فرآيند توليد و به
طور کلي توليد فرش دســتباف در کارگاههاي خانگي
و پراکندگي آنان در تمامي مناطق ايران به عالوۀ نظام
ســنتي حاکم بر بازار فرش دستباف و استفاده نکردن
از فناوري روز موجب شــده است که کلیه نیروهای
انســانی دخیل در تولید فرش دســتباف کمتر از علم
بازاريابي جدید برای توســعه يا حداقل تثبيت ســهم
ايران در بازارهاي جهاني فرش استفاده کنند .تغييرات

ســريع در الگوي مصرف خانوارها ،ظهور قطبهاي
اقتصادي جديد در ســطح جهان ،آرايش و مناسبات
سياســي جديد ،و از همــه مهمتر تنوعطلبي بشــر،
ضرورت شــناخت نيازها و ساليق بازار جهاني فرش
را طلب میکند .در اين مقاله اوالً مهمترين کشورهاي
واردکنندۀ فرش ايراني شناســايي و ســهم هر يک از
بازارهاي هدف از هنر ايراني مشخص شده است ،ثاني ًا
خواســت و تمايل هر يک از اين بازارها باالخص در
بعد طرح و نقشــه و رنگبندي مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفته اســت .مقالــه حتياالمکان ،بــا توجه به
خواست و تمايل مصرفکنندگان هر يک از بازارهاي
هدف و ساير پارامترهاي مؤثر در بازاريابي بينالمللي
همانند سطح اقتصادي ،روابط سياسي و جايگاه فرش
دستباف در سبد مصرفي خانوارها ،راهکارهاي مؤثري
برای اســتفادۀ نیروی انســانی دخیل در تولید فرش
دستباف باالخص توليدکنندگان ،تجار و صادرکنندگان
فرش ايراني ارائه کرده است.
نجارفيروزجایــي و دیگران ( )1379در مطالعهای
با عنوان «بررســي علل كاهش مصرف فرش دستباف
در بازارهاي داخلي» تشریح کردهاند که صنعت فرش
دســتباف از يك ســو همچون نمادي از هنر و تمدن
ايراني و از سوي ديگر با توجه به نقش آن در صادرات
غيرنفتي ،اشــتغال و درآمد خانوارها از اهميت زيادي
برخوردار اســت .محدوديت تقاضــا اعم از تقاضاي
داخلي و خارجي ،قيد مؤثري بر توســعۀ اين صنعت
اســت .در اين مطالعه ،با هدف شناسایي علل كاهش
تقاضاي داخلي فرش دستباف ،به بررسي عوامل مؤثر
بــر تقاضاي آن در بازار داخلي با اســتفاده از آخرين
دستاورد نظري و تجربي پرداخته شده است .به همین
منظــور از يك ســو تقاضاي فرش همچــون كااليی
مصرفي با توجه به رفتار مصرفكننده و از سوی ديگر
تقاضاي آن همچون دارايي در كنار ســاير دارایيهای
دیگر از جمله مســكن ،زميــن ،اتومبيل و داراییهاي

تصریح مدل و برآورد
در ايــن مطالعه ،با توجه بــه مبانی نظری و مطالعات
تجربــی و متغيرهــاي تأثيرگذار بر مقــدار تقاضای
کفپوشهای نسجی ،با تعدیالتی از مدل کشش ثابت
به صورت مدلهای ( )7( ،)6و ( )8اســتفاده شــده

()6
()7

()8

در معادلۀ ( L(DEMN(،)6لگاریتم مقدار تقاضای
داخلی کفپوشهــای نســجی L(P(،8لگاریتم قیمت
کفپوشهــای نســجی L(PSUB(،لگاریتــم قیمت
کفپوشهای غیرنســجی L(POP(،لگاریتم جمعیت،
( L(GDPPERلگاریتــم تولید ناخالص داخلی واقعی
ســرانه U،جمله خطاي معادله و  tنشــاندهنده زمان
هستند 9.همچنین در این معادله ضرایب  ،و به
ترتیب کشــش قیمتی ،متقاطع و درآمدی کفپوشهای
نسجی را نشان میدهند.
در معادلــۀ ( L(DEMNCAP(،)7لگاریتم مقدار
ش دســتباف L(P( ،لگاریتم قیمت
تقاضای داخلی فر 
فرشدســتباف L(P1(،لگاریتم قیمت فرشماشینی،
( L(P2لگاریتــم قیمت گلیم و موکــتL(PSUB( ،
لگاریتــم قیمت کفپوشهای غیرنســجی (کاشــی و
سرامیک) L(POP(،لگاریتم جمعیت)L(GDPPER(،
لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی ســرانه  Uجمله
خطاي معادله و  tنشان دهنده زمان ميباشند .همچنین
در این معادله ضریب کشش قیمتی تقاضای داخلی
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مالي (ارز خارجي و ســهام) بررســی شده است .در
این مطالعه به شناســایي عوامل مؤثر بر تقاضاي فرش
(شامل قيمت كاالهاي جانشين ،درآمد ،ثروت ،عوامل
فرهنگي مؤثر بر تغييرات الگوي مصرفی در شهرهاي
تهران ،سمنان ،اصفهان ،كرمانشاه و اروميه ،قيمت ديگر
دارایيها و بازده آنها) پرداخته شــده است .ضرورت
این مطالعه در آن اســت که ،با اطالع از دستاوردهای
مطالعه ،به سیاســتگذاران به هنــگام اتخاذ موضع در
مقابــل سیاســتهای احتمالی آگاهیهــای کافی از
بــازار داخلی ارائه کند .همچنیــن کمک میکند تا به
راهکارهایی برای افزایش جذابیت فرش دســتباف از
نــگاه مصرفکننــدگان و ســرمایهگذاران (صاحبان
پورتفولیو) دســت یابیم .نتایج ،ابزارهای الزم را برای
ارزیابــی میــزان امکانپذیری اهداف پیشبینیشــده
در برنامههــای مربوط به صنعت فرش و ســازگاری
سیاستها با آن اهداف را فراهم میکند.
سانچز و همکاران ( )2017در مطالعهای با عنوان
«صنعت فرش ایــاالت متحده :تاریخچــه ،نیروهای
صنعت و یک مدل ســاده برای پیشبینی کوتاهمدت»
با اســتفاده از دادۀ فصلی دورۀ زمانی فصل اول 1999
تا فصل دوم  ،2016یک مدل رگرسیون برای محمولۀ
تجاری صنعت فــرش ایاالت متحده بــرای ارزیابی
وضعیت کنونی صنعت فرش و توســعۀ چشــمانداز
کوتاهمدت فرش ارائه کردند .نتایج نشــان میدهد که
تراز تجاری فرش احتمــاالً ادامه پیدا میکند و بهبود
خانهســازی به تقاضای بیشــتر فرش میانجامد ،چون
تقاضا برای کفپوش را افزایش میدهد.

اســت .عوامل اقتصادی و غیراقتصــادی مختلفی بر
مقدار تقاضای هر کاالیی مؤثر اســت .اما چون هدف
اصلی این مطالعه بررســی عوامل اقتصادی است ،از
مهمترین عوامــل اقتصادی تأثیرگذار بر مقدار تقاضا،
7
یعنی قیمت و درآمد در این مقاله استفاده شده است.

جدول  .1نتايج آزمون ريشه واحد (منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزار )EVIEWS

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 30
پاییز و زمستان 1395

110

متغيرهاي مورد استفاده در مدلها در جدول ( )1نشان
داده شده است.
همان طور که در جدول ( )1مشــاهده ميشود،
بر اســاس آماره دیکی فولر لگاریتم جمعیت ،لگاریتم
تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در سطح و لگاریتم
ش ماشــینی ،لگاریتم قیمت گلیم و موکت،
قیمت فر 
لگاریتم مقدار تقاضای داخلی کفپوشهای نســجی،

لگاریتــم قیمت کفپوشهای نســجی ،لگاریتم مقدار
تقاضای داخلی فرش دستباف ،لگاریتم مقدار تقاضای
داخلی فرشماشــینی ،لگاریتم قیمــت کفپوشهای
غیرنسجی با یک بار تفاضلگیری پایا شدهاند .بنابراین،
فرضيۀ صفر مبني بر وجود ريشۀ واحد رد ميشود .در
نتيجه پايداري دادههاي مورد استفاده در این مقاله قبل
از برآورد مدلها مورد تأیید واقع ميشــوند .در ادامه
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ش دستباف ، ،و کشــش متقاطع تقاضای
فر 
ش دستباف و کشــش درآمدی تقاضای
داخلی فر 
ش دستباف را نشان میدهند.
داخلی فر 
در معادلــۀ ( L(DEMNCAP(،)8لگاریتم مقدار
ش ماشــینی L(P( ،لگاریتم قیمت
تقاضای داخلی فر 
ش ماشینی،
ش دســتباف L(P1(،لگاریتم قیمت فر 
فر 
( L(P2لگاریتــم قیمت گلیم و موکــتL(PSUB(،
لگاریتــم قیمت کفپوشهای غیرنســجی (کاشــی و
ســرامیک) L(POP(،لگاریتم جمعیتL(GDPPER(،
لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه U ،جمله
خطاي معادله و  tنشاندهندۀ زمان می باشند .همچنین
در این معادله ضریب کشش قیمتی تقاضای داخلی

فرشماشــینی  ،و کشــش متقاطع تقاضای
داخلی فرشماشــینی و کشش درآمدی تقاضای
داخلی فرشماشینی را نشان میدهند.
بــه این منظور ،با توجه به شکســت ســاختاری
نمودار مقدار تقاضای کفپوشهای نســجی در ســال
 ،1375متغیــر مجازی شکســت مربوطــه در دورۀ
زمانی ( ،)1378-1375وارد مدل شــد 10که علت آن
را میتــوان باال رفتن هزینۀ مواد اولیۀ تولید کفپوشها
در کشــور ،که دولت با افزایش حداقل دستمزد اسمی
به آن دامن زده اســت ،دانســت .برای بررسي پایایی
متغيرها در اين مقاله از آزمون ريشــۀ واحد اســتفاده
شــده است که نتايج حاصل از اين آزمون براي تمامی

برای بررســی رابطۀ بلندمدت میان متغیرها از آزمون
همانباشــتگي یوهانسون جوســیلیوس استفاده شده
اســت .نتایج حاصل از آزمون همانباشتگي یوهانسون
جوســیلیوس وجود رابطۀ بلندمــدت ميان متغيرهاي

مدل را تأیید میکند .در جدول ( )2نتایج برآورد توابع
تقاضای داخلی کفپوشهای نسجی ،فرشدستباف و
فرشماشــینی در دورۀ زمانی  1389-1363با استفاده
از روش  olsآمده است.
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نتایج حاصل از برآورد معادالت ( )7( ،)6و ()8
به روش حداقل مربعات معمولی در جدول ( )2نشان
میدهد:
قیمت کفپوشهای نسجی ،فرشدستباف و فرش
ماشــینی تأثیر منفی و معنیداری بــر مقدار تقاضای
داخلی کفپوشهای نســجی ،فرشدســتباف و فرش
ماشینی دارد .مقدار کشش به دست آمده نشان میدهد
که حساســیت یا عکسالعمل مصرفکنندگان داخلی
کفپوشهای نسجی نسبت به قیمت کفپوشهای نسجی
زیاد است .از این رو ،این کفپوشها کاالی باکشش برای
مصرفکنندگان داخلی محسوب میشوند .به عبارت
دیگر ،با افزایش قیمت کفپوشهای نســجی ،کاهش
مقدار تقاضای داخلی این کفپوشها بیشــتر از میزان
افزایش قیمت این کفپوشهاســت .مقادیر کششهای
ش دســتباف و فرش
قیمتی به دســت آمده برای فر 
ماشــینی نشان میدهد که حساســیت یا عکسالعمل
مصرفکنندگان داخلی فرشدستباف و فرشماشینی
نسبت به قیمت فرشدســتباف و فرشماشینی زیاد
است .به عبارت دیگر ،فرشدستباف و فرشماشینی
کاالهای با کشش محسوب ميشوند .ضریب قیمتی به
ش دستباف
دست آمده برای فرشماشینی بیشتر از فر 
اســت .تحقیقات داخلی نشان میدهند که  90درصد
جمعیت باالی  15ســال شــهرهای بزرگ کشور در
خانههای خود فرش ماشــینی دارند .در نظرسنجیای
که در آن این پرســش مطرح شد که چرا مردم خرید
ش دستباف ترجیح میدهند ،از
فرش ماشینی را بر فر 
قیمت مناسبتر فرش ماشینی نسبت به فرشدستباف،
هماهنگ بودن با سلیقه و دکوراسیون ،زیبایی فرشهای
ماشــینی جدید ،در دســترس بودن بیشتر فرشهای
ماشینی ،اندازههای متنوع آنها و نرمی و لطافت بیشتر
فرشهای ماشینی نام برده شده است .در مطالعهای 63
درصد پاســخدهندگان قیمت مناسب فرشماشینی را
نسبت به فرشدستباف عامل تعیینکننده در انتخابشان

عنوان کردهاند .بنابراین تغییرات ناگهانی و افزایشــی
در قیمت فرشماشــینی تأثیر زیادی بر میزان تقاضای
آن دارد .از طرفی دیگر ،با نظرســنجی از خانوادههای
متمول که از نظر اقتصادی ظاهرا ً مشــکلی برای خرید
فرشدســتباف ندارند  77درصد از آنها علت اصلی
تقاضای این نوع فرش را زیبایی ،هنری بودن ،طبیعی
بودن ،ســازگار بودن بــا فرهنگ و تمــدن ایرانی و
سرمایهای بودن این کاال در مقایسه با نوسانات قیمتی
آن بیــان کردهاند (صدیقی ارفعــی  .)1390لذا به نظر
میرســد برای قشــر مرفه جامعه ،که عمدت ًا متقاضی
فرشدستبافاند و از تمکن مالی خوبی برخوردارند،
معموالً قیمت در تصمیمگیری برای خریدنیک کاال در
مقایسه با کیفیت و تأمین نیاز از آن کاالی خاص کمتر
مورد توجه است .بنابراین قیمت فرشدستباف نسبت
به ماشــینی عامل مهمتری در تقاضای فرشدستباف
نســبت به ماشینی است .نتایج به دست آمده در مورد
کششهای قیمتی فرشدستباف و ماشینی این مطالعه
با نظرســنجی صورت گرفته و با دنیای واقعی کام ً
ال
سازگار است.
قیمــت کفپوشهــای غیرنســجی (کاشــی و
ســرامیک) تأثیر مثبت و معنیداری بر مقدار تقاضای
ش دســتباف و فرش
داخلی کفپوشهای نســجی ،فر 
ماشــینی دارد .مقدار کشــش به دســت آمده نشان
میدهد که کفپوشهای نســجی و غیرنسجی جانشین
فرش دستباف محسوب میشــوند .به عبارت دیگر،
با افزایش قیمت کفپوشهای غیرنســجی (کاشــی و
سرامیک) ،مقدار تقاضای داخلی کفپوشهای نسجی
افزایــش مییابد .الزم به ذکر اســت که امکان مکمل
بودن کفپوشهای غیرنســجی )کاشــی و سرامیک(
و فرشدســتباف را در مواردی نمیتوان انکار کرد،
اما با توجه بــه فضا و دکوراســیون خانههای جدید
کمتر از کفپوشهایی مانند فرش اســتفاده میشود .در
ســالهای آینده میتوان انتظار داشت که اثر جانشینی
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بــر مکملی غالب باشــد که نتیجۀ به دســت آمده از
این مطالعه نیز ســازگار با شرایط دنیای واقعی است.
ضریب کششی متقاطع به دست آمده میان کفپوشهای
غیرنسجی(کاشی و ســرامیک) و فرشماشینی درجۀ
جانشــین بودن این دو کاال را نشان میدهد .میزان این
ضریب بیانگر قدرت جانشینی بیشتر کاشی و سرامیک
نســبت به فرشدستباف و گلیم و موکت برای فرش
ماشینی است .بنابراین ،دقت در نحوۀ قیمتگذاری و
رصد دقیقتر بازار کاشی و ســرامیک به علت درجۀ
جانشینی بیشتر آن نســبت به سایر کاالهای جانشین
در خصوص تأثیر آن بر تقاضای فرش ماشــینی حائز
اهمیت است.
تولید ناخالص داخلی واقعی ســرانه تأثیر مثبت
و معنــیداری بر مقدار تقاضــای داخلی کفپوشهای
ش ماشینی دارد .بر اساس
نسجی ،فرشدستباف و فر 
مقادیر ضرایب به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که
ش ماشینی
ش دســتباف و فر 
کفپوشهای نسجی ،فر 
کاالی لوکس با کشش درآمدی بزرگتر از  1محسوب
ش ماشینی نسبت
میشــوند ،اما درجه لوکس بودن فر 
ش دستباف (کشش درآمدی  )2.135948کمتر
به فر 
است.
جمعیــت تأثیر مثبــت و معنــیداری بر مقدار
تقاضای داخلی کفپوشهای نســجی و فرشدستباف
دارد .البته از آمــار  tباالیی در برآورد تقاضای داخلی
ش دســتباف برخوردار نیســت و معنیداری آن با
فر 
احتمــال خطای کمتر از پنج درصد تأیید نمیشــود.
جمعیــت با توجه به آمار tبه دســت آمــده به میزان
 0.452656تأثیــر معنیداری بر مقدار تقاضای داخلی
فرش ماشینی ندارد.
متغیر مجازی شکســت ســاختاری تأثیر منفی
و معنــیداری بر مقدار تقاضــای داخلی کفپوشهای
ش دستباف و فرش ماشینی دارد .باال رفتن
نسجی ،فر 
هزینۀ مواد اولیۀ تولید کفپوشهای نســجی در کشور

در ســال  1375که دولت با افزایش حداقل دســتمزد
اســمی به آن دامن زده اســت .مقدار تقاضای داخلی
11
کفپوشهای نسجی را کاهش داده است.
قیمت فرش ماشــینی تأثیر مثبت و معنیداری
بر مقدار تقاضای داخلی فرشدســتباف دارد .عالمت
مثبت در مورد کشــش به دست آمده نشان میدهد که
فرشدستباف و ماشــینی جانشین یکدیگر محسوب
میشــوند .هرچند مقدار کشــش به دست آمده نشان
میدهد کــه تغییر قیمت فرش ماشــینی عامل مهم و
مؤثری در جانشــینی این کفپوش با فرشدســتباف
در دورۀ مورد بررســی بوده اســت .اما عوامل دیگر
مانند ناآشــنا بــودن مصرفکنندگان فــرش از طرح،
نقش ،بافت ،رنگ و ابعاد جدید فرشهای دســتباف،
هماهنگی بیشتر فرش ماشــینی با فضا و دکوراسیون
خانههــای جدید ،در دســترس بودن بیشــتر فرش
ماشینی ،ســازگارتر بودن فرشهای ماشینی با سالیق
مصرفکننــدگان ،اندازۀ متنوعتر فرشهای ماشــینی،
نرمی و لطافت بیشــتر فرشهای ماشــینی از عوامل
مؤثر دیگر در جانشینی فرش ماشینی به جای دستباف
هســتند (صدیقی ارفعی  .)1390قیمت فرشدستباف
نیز تأثیــر مثبت و معنیداری بر مقدار تقاضای داخلی
فرش ماشــینی دارد .عالمت مثبت در مورد کشش به
دست آمده نشان میدهد که فرشدستباف و ماشینی
جانشین یکدیگر محسوب میشوند.
قیمت گلیم و موکــت تأثیر مثبت و معنیداری
ش دســتباف دارد .عالمت
بر مقدار تقاضای داخلی فر 
ضریب کشش متقاطع به دست آمده از جانشین بودن
این دو کاال در دورۀ زمانی مورد بررسی حکایت دارد.
الزم به ذکر اســت که قدرت جانشینی گلیم و موکت
برای فرشدســتباف از فرش ماشــینی کمتر ولی از
کاشی و سرامیک بیشتر اســت .توجه به این نکته در
قیمتگذاری فرشدســتباف حائز اهمیت است .چرا
ش دستباف ،با توجه به
که تغییرات نســبی قیمت فر 

114

نتیجهگیری
تقاضای مصرفــی برای یــک کاال از اجزای مهم در
تحلیــل و پیشبینی آثار تغییــر در قیمت کاال ،درآمد
مصرفکننــده و قیمت کاالهای مرتبط با آن اســت.
در صورتی که بــرآورد درســتی از تقاضای داخلی
برای یــک محصول صورت گیرد میتــوان با اتخاذ
سیاســتهای مناســب درصد باالتری از نیاز آن کاال
را از محــل تولید داخلی تأمین کــرد .از این رو ،این
مقاله به بررسی رفتار مصرفکنندگان داخلی به تغییر
درآمد ،قیمت (محاسبه کششهای درآمدی ،قیمتی و
ش دستباف و فرش
متقاطع کفپوشهای نســجی ،فر 
ماشینی) پرداخته است.
نتایج حاصل از برآورد مدلها نشان میدهد:
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داشتن جانشینهایی قوی ،در مقدار تقاضای آن تأثیر
بســزایی دارد ،همانگونه که امروزه کارشناسان فرش
ش دســتباف را
یکــی از دالیل کاهش تقاضا برای فر 
ظهور کاالهای جانشــین با قیمتهای نسبی ارزانتر
بیــان میکنند .قیمــت گلیم و موکــت تأثیر مثبت و
معنیداری بر مقدار تقاضای داخلی فرش ماشینی دارد.
نتیجۀ به دست آمده از ضریب متقاطع تقاضا حاکی از
جانشین بودن فرش ماشینی و گلیم و موکت در دورۀ
مورد بررسی است.
مقدار ضرايب تعيين در مدلها نشان ميدهد که
بيش از  90درصــد از تغييرات مقدار تقاضای داخلی
ش ماشینی را
کفپوشهای نسجی ،فرشدستباف و فر 
متغيرهاي مستقل مدل توضيح میدهند.
در مــورد توابع تقاضای برآوردشــده قابل ذکر
اســت که ،با توجه به آمارۀ دوربین واتسون ،مدلهای
برآوردشده با مشــکل خود همبستگی مواجه نیستند.
همچنیــن با توجه به ســطح احتمال به دســت آمده
در آزمون وایت نیز الگوهای برآوردشــده با مشــکل
ناهمسانی واریانس نیز مواجه نیستند.

کشــش قیمتی ،متقاطع و درآمدی کفپوشهای
نســجی بــه ترتیــب  0.687968 ،-1.114225و
 4.752997هســتند .بنابراین فرضيههــای مربوط به
ارتباط منفی و معنــیدار میان قیمت و مقدار تقاضای
داخلی کفپوشهای نسجی و ارتباط مثبت و معنیدار
میان قیمت کاالهای مرتبط (کفپوشهای غیرنسجی)،
تولید ناخالص داخلی واقعی ســرانه و مقدار تقاضای
داخلی کفپوشهای نســجی در ایران را نمیتوان رد
کرد.
ش دستباف ،گلیم
کششهای قیمتی ،متقاطع (فر 
و موکت و کاشی و سرامیک) و درآمدی فرشماشینی
بــه ترتیــب ،1.406747 ،1.462802 ،-1.650845
 1.811101و  1.138591هستند .بنابراین فرضيههای
مربوط به ارتباط منفی و معنیدار میان قیمت و مقدار
ش ماشینی و ارتباط مثبت و معنیدار
تقاضای داخلی فر 
میان قیمت کاالهای مرتبط (فرشدســتباف ،گلیم و
موکت و کاشی و ســرامیک) ،تولید ناخالص داخلی
ش ماشینی در
واقعی سرانه و مقدار تقاضای داخلی فر 
ایران را نمیتوان رد کرد.
کشــشهای قیمتــی ،متقاطع (فرش ماشــینی،
گلیــم و موکــت و کاشــی و ســرامیک) و درآمدی
ش دســتباف به ترتیب ،1.653051 ،-1.479253
فر 
 1.543736 ،1.569138و  2.135948هستند .بنابراین
فرضيههــای مربوط به ارتباط منفــی و معنیدار میان
قیمت و مقدار تقاضای داخلی فرشدستباف و ارتباط
مثبت و معنیدار میان قیمــت کاالهای مرتبط (فرش
ماشــینی ،گلیم و موکت و کاشــی و سرامیک) ،تولید
ناخالص داخلی واقعی سرانه و مقدار تقاضای داخلی
ش دستباف در ایران را نمیتوان رد کرد.
فر 
مقایسه برآورد تابع تقاضای داخلی فرشدستباف
و ماشینی نشان می دهد :
ش دستباف در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی
فر 
جایگزینهایی همچون فرش ماشینی ،موکت و گلیم،
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کاشی و سرامیک یافته است .این موضوع نشاندهندۀ
تغییر الگوی مصرف خانوارها در دورۀ زمانی -1363
 1389است .اين مطلب مكمل بودن ساير كفپوشهاي
غيرنسجي مانند سراميك و كاشي را براي كفپوشهاي
ش دستباف ،ماشــيني و حتي گليم
نســجي مانند فر 
نقض نميكند .با تغيير الگوي مصرف ميزان اســتفاده
از كفپوشهاي غيرنسجي به عنوان مكمل از كاالهايي
ش دستباف ،ماشــيني و حتي گليم بيشتر
همچون فر 
شده است .به عبارت دیگر ،اگر فضايي را براي پوشش
هر دو نــوع اين كفپوشها در نظر گرفته شــود ،بين
يك سوم تا نيمي از مساحت مورد نظر را كفپوشهاي
نسجي به خود اختصاص خواهند داد.
هر دو کفپوش فرشدســتباف و فرشماشــینی
کاالهایی با کشش در دورۀ زمانی  1389-1363هستند،
ش دستباف
هرچند فرشماشــینی با کشــشتر از فر 
اســت .این موضوع نشــان میدهد کــه عکسالعمل
مصرفکنندگان فرشماشینی نسبت به فرشدستباف
با تغییر یکسان قیمت هر دو کفپوش بیشتر است.
با توجه به مقادیر کشــشهای متقاطع به دســت
آمده در برآورد تابع تقاضای داخلی فرشدستباف به
ترتیب فرشماشینی ،گلیم و موکت ،کاشی و سرامیک
جانشــینهای قویتری برای فرشدستباف به حساب
میآیند.
با توجه به مقادیر کششهای متقاطع به دست آمده
در برآورد تابع تقاضای داخلی فرشماشینی به ترتیب
ش دستباف و موکت جانشینهای
کاشی و سرامیک ،فر 
قویتری برای فرش ماشینی به حساب میآیند.
با توجه به مقادیر کشــشهای درآمدی به دست
آمده در برآورد توابع تقاضا فرشدســتباف و ماشینی
جزو کاالهای لوکس به حساب میآیند .هرچند میزان
کشش درآمدی فرشدستباف ( )2.13بیشتر از کشش
درآمدی فرش ماشینی ( )1.13است.

پيشنهادها
با توجه به اینکه کشــش قیمتی تقاضای داخلی برای
کفپوشهای نسجی ،فرشدستباف و فرش ماشینی در
ایران بیشتر از یک برآورد شده است ،لذا این کفپوشها
کاالهایی باکشش هستند ،از این رو افزایش قیمت این
کفپوشها موجب کاهش درآمــد تولیدکنندگان این
کفپوشها میشــود .بنابراین ،با توجه به کششپذیر
بودن تقاضای داخلی این کفپوشها نســبت به قیمت
این کفپوشها پیشــنهاد میشــود که نحوه و روش
قیمتگذاری ایــن کفپوشها به دقت بررســی و از
روش  price capبــرای قیمتگــذاری کفپوشهــا
استفاده شود .این روش هزینههای اجتنابناپذیر ناشی
از تــورم ،افزایش مالیات یا تضعیف نرخ برابری پول
ملی در قبال ســایر ارزها را پوشش میدهد .همچنین
این روش اجــازه نمیدهد که هزینههای عدم کارایی
به شکل افزایش قیمت به مصرفکننده منتقل شود.
بر اساس کشش درآمدی محاسبهشده کفپوشهای
ش ماشینی جزو کاالی
نســجی ،فرشدســتباف و فر 
لوکس محسوب میشــوند .از این رو ،تقاضای آنها
بیش از آنکه تحت تأثیر قیمت کفپوشها باشد ،متأثر
از قدرت خرید متقاضیان است که این موضوع سبب
میشود مقدار تقاضای داخلی این کفپوشها از رونق و
رکود اقتصادی تأثیر بگیرند .برای جلوگیری از کاهش
تقاضای شــدید در زمان رکود فروش نقد و اقســاط
توصیه میشــود .همچنین در زمان رکود ،که با کاهش
درآمد تقاضای داخلی بهشدت کاهش مییابد ،به نظر
میرســد که فروشــندگان باید محصوالت خود را با
نیازهای مشتریان و میزان درآمد آنها هماهنگ کنند.
همچنیــن نتایج نشــان میدهند بنــا به داليل
گوناگون كفپوشهاي ديگري جانشين فرشدستباف
ايران شــدهاند .از اين رو ،ضروري اســت که فرهنگ
اســتفاده از اين كاالي ملي همچون سالهاي نهچندان
دور (پنجاه سال گذشته) در كشور رواج يابد.
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به منظور اتخاذ سياســتهاي مناسب و كاربردي
به منظور ارتقای فرهنگ اســتفاده از فرشدســتباف
پيشنهاد ميشــود مطالعهاي براي مشخص کردن سهم
هزينۀ خانوارهای ايراني در مورد اين كاال بر اســاس
دهكها در سالهاي پس از انقالب صورت پذيرد .به
عبارتي پس از شناسايي ميزان هزينه بر اساس دهكها
فراخور گروههاي هدف سياســتهای مناسبي به كار
گرفته شود.
پیشــنهاد میشــود با توجه به کمبــود دادهها و
اطالعات ،خصوص ًا در مورد کفپوشهای غیرنســجی
در مطالعــات جامع ،اطالعات مورد نیاز مشــخص و
جمعآوری و در بانک اطالعاتی مناسب ذخیره شود.

 .7الزم به ذکر اســت که عوامل اقتصادی دیگری مانند نرخ ارز
وارد مدل گردید اما با توجه به بیمعنا بودن از مدل حذف شد.
 .8از جمع مقادیر مصرف فرش دســتباف ،فرش ماشینی ،گلیم و
موکت  ،مقدار تقاضای کفپوش های نسجی به دست آمده است.
 .9واحد جمعیت هزارنفــر ،واحد تولید ناخالص داخلی میلیارد
ریال و قیمتها نیز به صورت شــاخص قبــل از لگاریتمگیری
آمدهاند.
 .10برای این منظور از آزمون چاو استفاده شده است
 .متغیــر مجازی ســال  1375آغــاز روند صعــودی در قیمت
کفپوشهای نســجی از جمله فرشدســتباف را بــه علت باال
رفتــن ناگهانی هزینۀ مواد اولیۀ تولید کفپوش نشــان میدهد .با
فرض اینکه فرشدســتباف کاالیی جانشــین برای سایر کاالها
باشد ،انتظار این اســت با افزایش قیمت نسبی آن تقاضا کاهش
یابد .متغیر مجازی با توجه به آمار  tبه دســت آمده تأثیر منفی و
معنیداری بر مقدار تقاضای داخلی فرش ماشینی دارد .انتظار این
اســت که با صعودی بودن قیمت فرش ماشــینی به علت شوک
افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها ،تقاضای آن نسبت به سایر
کاالها کاهش یابد.
 .12انعطافپذیری تعیین قیمت ،امکان تســهیم منافع ناشــی از
افزایش بهــرهوری بین تولیدکننــدگان و مصرفکنندگان ،ایجاد
انگیزه بــرای افزایش کارایــی ،حمایــت از مصرفکنندگان و
تولیدکننــدگان رقیب از طریق محدود کــردن افزایش قیمت از
مزایای روش قیمتگذاری  price capاست.
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