
                                                                            
  علوم اقتصاديي  پژوهشنامه                                        

    پژوهشي –علمي                                      
  1390نيمه ي دوم  ،12ي شماره، ششمسال                                    

  درايران ITمازاد مصرف كننده  ي محاسبه
 *قهرمان عبدلي

 **ويدا ورهرامي

  

  16/12/1390:تاريخ پذيرش           16/6/1389 :تاريخ دريافت

  چكيده
هاي اداري و محاسباتي  ساالنه در كشورهاي جهان ميلياردها دالر صرف خريد كامپيوتر، ماشين

ها در اقتصاد و روند نزولي قيمت واقعي  كارگيري آنه هاي ب رج هنگفت ناشي از مزيتاين مخا.دشو مي
  .ها است آن

كند  قيمت آن ها كاهش پيدا مي ،هايي كه در طي زمانكاالگيري بهتر منافع اقتصادي  براي اندازه
مازاد  ،ميمازاد تراك ،مازاد شاخص روش شامل چهار .شود كننده استفاده مي از مازاد مصرف معموالً
در اين تحقيق مقدار مازاد  .مازاد مصرف كننده وجود دارد ي مازاد مارشالي براي محاسبه و جبراني
 ي نتيجه .دشروش محاسبه  4 با  دهند، را  تشكيل مي ITكه  OCAMكامپيوتر و  ي كننده مصرف

تا  108ين حدوداين دو كاال مجموعاً بمازاد  1387- 1365هاي  تحقيق نشان مي دهد كه در بين سال
كاهش  ،كننده پيدايش مازاد مصرف ه يدليل عمد. بوده است) به قيمت واقعي(ميليارد تومان 114

نتايج سازگاري را در  ،روش هاي به كار گرفته براي محاسبه. قيمت اين كاالها در طي زمان بوده است
  . دهند ديگر نشان مي مقايسه با يك

، تقاضاي تقاضاي هيكس، ITتابع تقاضاي ،مازاد مصرف كننده :يكليدهاي  واژه
  مارشال

  JEL :C67  , C45طبقه بندي 
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  مقدمه  -1

هاي اداري و  ساالنه در كشورهاي جهان ميلياردها دالر صرف خريد كامپيوتر، ماشين
. آوري در حال افزايش است طور حيرت اين مخارج در طي زمان به. دشو محاسباتي مي

كارگيري اين  وري به بهره نخست .توان ذكر كرد ييرات ميچند دليل عمده براي اين تغ
 ؛ها نيست كاالهاي اقتصادي به حدي باالست كه قابل مقايسه با ديگر  ها در بخش كاال

ها  و انجام بسياري از كارهاي ناممكن توسط آنها  كاالسرعت، دقت و قابليت باالي اين 
در طي  .ستها  كاالبودن اين  وردانش مح ،دوم. برد ها را باال مي گرايش به استفاده از آن

ها  كاالهاي تكنولوژي قيمت واقعي و اسمي اين  زمان با تكامل دانش بشري و پيشرفت
و به  مي دهدكارگيري را افزايش  ها منافع به كاهش پيدا مي كند و كاهش قيمت

سياري از امروزه ب اين كه سوم. كند پذير مي را از لحاظ اقتصادي توجيهها  كارگيري آن
كارگيري اين  سازماندهي و مديريت در بخش خدمات و توليد بدون به ،يندهاي توليدافر

يند توليد به سمت تكنولوژي باال ادر واقع هر چقدر فر. تقريباً ناممكن استها  كاال
كيفيت توليد در  ،چهارم .كند ن اهميت پيدا ميدر آ ITنقش  ،گرايش پيدا كند

آور كه  هاي حيرت اين قابليت ي واسطه به. ور باالتر استمح ITهاي توليدي  سيستم
روز به روز  ITاستفاده از  ،منافع چند برابري از مخارج روي آن را عايد اقتصاد مي كند

  .كند داري افزايش پيدا مي توليد و بانك  هاي خدمات، در بخش
از اقتصاددانان در اقتصاد، بسياري  ITكارگيري  اين گونه تغيير و تحوالت و مزاياي به

تحقيقات بسيار  .ندكني را در اقتصاد كم  را بر آن داشته است كه نقش استفاده از آن
هاي  وري و عملكرد بخش در بهره ITنقش  ي زيادي در كشورهاي مختلف در زمينه

گيري منافع اقتصادي آن  تواند به اندازهبولي تحقيقاتي كه  ؛فته استگراقتصادي صورت 
گيري منافع اقتصادي از اين جهت اهميت دارد كه آيا  اندازه. نادر است ازد بسياردبپر

كه سرمايه گذاري در  مخارج صرف شده بابت آن توجيه اقتصادي دارد يا خير و يا اين
گيري منافع  يكي از بهترين معيارهاي اندازه. دشاساسي انتخاب  و آينده بر چه مبنا

 مازاد مصرف كننده،. كننده است فمازاد مصر ،قيمتي دارد أاقتصادي كه منش
محاسبه منافع  تفاوت بين قيمت پرداختي، تمايل به پرداخت است كه ه يدهند نشان

مي لذا  .موجود بسيار نادر است پژوهش هاي  در ITاقتصادي با اين معيار در بخش 
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 تن، تراج)1981( 3، هاسمن)1994( 2نيتينس، گر)1982( 1كاوس كارهاي توان به
ترين مطالعات جامع در اين زمينه  يكي از مهم. اشاره كرددر اين زمينه ) 1989( 4گبر

براساس اين  .در آمريكاست )1997و  1993، آ1993(5فسونلاين جمربوط به مطالعه بر
منتهي به  ي كننده را در آمريكا براي دوره مازاد مصرف) 1996(فسون لاين جمعيار بر

به بررسي نقش  اتمطالع بخشي از  .زده است ميليارد دالر تخمين 70تا  50بين  1387
IT اشاره ) 2007( 6ملويل و همكاران ي توان به مطالعه وري مربوط است كه مي بهره در
تر  ها و اقتصادهاي رقابتي اوالً در سيستم ،شود در اين مطالعه نشان داده مي. كرد
 ي كاهش هزينهزيرا رقابت سبب . مدتر از اقتصادهاي ديگر استاكار ITكارگيري  به

به افزايش  ITثانياً در صنايع پوياتر، استفاده از  .دشو  مدتر مياهاي كار گيري از نهاده بهره
اي به  در مقاله) 2008( 7سينگ. دانجام  تر كيفيت توليد مي وري و بهبود بيش بهره

كنندگان در هندوستان پرداخته  هاي مبادالتي و رفاه مصرف در هزينه ITبررسي نقش 
هاي مبادالتي  هزينه ITدهد در بلندمدت با استفاده از  نتايج بررسي نشان مي. است

هاي  كه هزينه با توجه به اين. كند كنندگان افزايش پيدا مي و رفاه مصرف مي يابد كاهش
هزينه هاي  ITبا استفاده از  انجامد،  مبادالتي باال در بلندمدت به كاهش توسعه مي

با توجه به اهميت . افزايش مي يابداقتصادي  ي و توسعه مبادالتي در بلندمدت كاهش
حاضر در صدد است به بررسي منافع  ي مقاله ،در اقتصاد از ابعاد مختلف ITكارگيري  به

براي بررسي اين   .كننده بپردازد مصرف ايران با استفاده از معيار مازاد در ITاقتصادي 
   :هاي زير است مقاله شامل بخش ،موارد

  روش -4 ؛IT اقتصادي ارزش تخمين هاي روش بررسي -3 ؛تحقيق ي لهأمس بيان-2
- 7 ؛ها نتايج تخمين -6 ؛هاي تخمينها و روش  داده -5 ؛كننده محاسبه مازاد مصرف

  . گيري خالصه و نتيجه-8 و كننده مازاد مصرف ي محاسبه
  

                                                      
1-Caves  
2-Greenstein 
3-Hausman 
4-Trajtenberg 
5-Brynjolfsson 
6-Melville 
7-Singh 
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  تحقيق ي لهأبيان مس-2
اده از كامپيوتر و ماشين هاي طبق مطالعات صورت گرفته روند زماني استف        

يعني بعد از معرفي  .)شماره ي يكنمودار (شكل دارند  Sمحاسباتي و اداري منحني 
و سپس رشد كاهنده  پيدا مي كندها رشد فزاينده  پذيرنده ي ذخيره ي هها به جامع آن

شكل فرايند  Sعوامل متعددي در پيدايش . دشوتا نفوذ  آن در جامعه كامل  مي شود
هاي  كامپيوتر و ماشين ي ولي در زمينه؛ دارند تأثيرهاي جديد  ذ تكنولوژينفو

يك عامل نقش كليدي دارد و آن هم كاهش قيمت اسمي و واقعي  ،محاسباتي و اداري
 .ست اول معرفي تكنولوژي قيمت آن بسيار باال ه يدر مرحل. آن ها در طي زمان است

تقاضا فزوني  مي آيد وولوژي قيمت آن پايين با پيشرفت تكن. لذا تقاضا بسيار پايين است
از آن جايي كه اين وسايل  .كننده است يابد كه از داليل آن افزايش مازاد مصرف مي

. كند افزايش پيدا مي يكاالي بادوام هستند با رسيدن جامعه به اشباع تقاضا به كند
كاهش و يران در ادهد كه در طي زمان قيمت كامپيوتر  نشان مي شماره ي دونمودار 

دهد كه  اين نمودار نشان مي. تعداد كامپيوترهاي خريداري شده افزايش پيدا كرده است
 يكه يكي از اجزا ITگذاري قابل توجهي در بخش  هاي گذشته سرمايه در ايران طي دهه

مازاد  ITبا توجه به اين حقايق در بخش . اصلي آن كامپيوتر است صورت گرفته است
است در ايران چقدر  ITكارگيري  منافع اقتصادي به ي دهنده انكننده كه نش مصرف

كننده آيا نتايج سازگاري با تئوري  گيري مازاد مصرف باشد و معيارهاي مختلف اندازه مي
  دهند يا نه؟ مي

  
  

  
  

    Sشكل  -شماره ي يك  نمودار
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(عدد)

 
يمت كامپيتر و نوسان ق ي تغييرات ميزان فروش ساالنه – شماره ي دونمودار

  آن در طول زمان

  .استخراج شده استن جدول با مراجعه به مركز انفورماتيك ايران آمار ابتدايي اي: خذأم
  

  ITهاي تخمين ارزش اقتصادي  بررسي روش -3
در توليد كاال و خدمات مورد استفاده  عنوان نهاده طور كلي تكنولوژي اطالعات به به

روش عمده براي سنجش اقتصادي نهاده هاي اقتصادي سه  در تئوري. گيرد قرار مي
  .وجود دارد

  ITوري ناشي از  محصول و بهره -3-1
با تكنولوژي ( براساس اين روش هر نهاده از طريق يك تابع توليد با نهاده هاي ديگر

و از لحاظ رياضي به صورت  مي شودستانده مرتبط  تركيب و به  )و سازماندهي معين
  :شود زير نشان داده مي

  محصول = f) غيره و سرمايه، نيروي كار، كامپيوترها( )1( 
                                                                                                  

ها  يعني اگر بنگاه بخواهد ميزان محصولش را افزايش دهد بايد حداقل يكي از نهاده
، )1994(1نماين روش توسط لو. ژي افزايش دهدلورا به همراه تغيير سازماندهي و تكنو

براي  .استفاده شده است) 1996( 1فسونلبراين ج ،)1990(3نس، موري)1991(2ابارو

                                                      
1-Loveman 
2-Barua 
3-Morrison 



  

 1390نيمه ي دوم  ، 12ي  ، سال ششم، شمارهعلوم اقتصادي  پژوهشنامه ي. ........................46

آن تخمين  عواملانتخاب شده و ) 1( ي بررسي تجربي ابتدا به يك شكل تبعي رابطه
اكثر يا بنگاه سود خود را حد همانند هايي فرضاز  عواملتخمين  برايشود و  زده مي
كه توسط محققان ) 1(شكل متعارف رابطه . شود استفاده مي ،كند ها را حداقل مي هزينه

  :استمذكور استفاده شده به قرار زير 

)2(  .capital.Labour.computer.eputout
321 


  

ها را در محصول و  توان نقش هر يك از نهاده مي) 2( ي رابطه عواملبا معلوم شدن 
  . گيري كرد اندازه) 2( ي وري آن نهاده از طريق رابطه بهره

 
  گيري عملكرد اندازه -3-2

سود،  ي در اين روش همبستگي بين مخارج در كامپيوتر و عملكرد بنگاه در زمينه
  :گيرد يعني درآمد و نظير آن مورد سنجش قرار مي

  عملكرد=  f) ها، محيط، كامپيوترها غيره ، استراتژي()3(
ري، رشد فروش، رشد سهم بازار و نظاير يق رشد سود تجاتوان از طر را ميعملكرد 

 ؛فوق وجود داردي  هاي مختلفي براي عملياتي كردن رابطه راه. كردگيري  ها اندازه آن
 صورت رهاي ديگر بهمتغي اثراين است كه در بررسي نقش هر كدام بايد لي مهم و

 و )1989( 4، هريس)1993( 3، داس)1983( 2رناز اين روش ك. دشومنطقي كنترل 
دهد كه در تعادل  نتايج اين تحقيقات نشان مي. اند استفاده كرده) 1992( 5يلو

 برتري دارد و اثر قوي  تر، مشتري بيش مدي بيشاكامپيوترهاي با كيفيت باال و كار
  .عملكرد دارد

  تقاضاي مشتق ي كننده مازاد مصرف -3-3
از مازاد  و استكننده از تقاضاي مشتق  مازاد مصرف ي اساس اين روش محاسبه

كننده شده استفاده  كننده براي بررسي منافع ناشي از مصرف كه عايد مصرف مصرف
مازاد . و كامپيوتر استفاده شده است IT ي حوزهدر تر  اين روش كم. شود مي

                                                                                                                             
1-Brynjolfsson 
2-Cron 
3-Dos 
4-Harris 
5-Weill 



  

 47.....................................................................درايران ITمحاسبه ي مازاد مصرف كننده 

 

 

كننده به اين معني است كه خريداران تمايل دارند براي هر مقدار از كاال مبلغي  مصرف
 .باشدمي پردازند كم تر از آن تمايل پرداخت  لغي كه واقعاً ميدر حالي كه مب ؛را بپردازند

كه همان مازاد  شود كننده از هر واحد كاال حاصل مي عي براي مصرففمنا ترتيببدين 
  بيان 1Pو  Pهاي  زير منحني تقاضا بين قيمت ي بدين سان فاصله ؛كننده است مصرف

   :تغييرات مازاد مصرف كننده ناشي از تغييرات قيمت استده ي كنن
) درآمد، قيمت( d) قيمت(     )4( 1P

P
Demand


  كننده مازاد مصرف= 

نشان داده اند در بازار رقابت كامل ) 1986( 2و برسنهان) 1979( 1اشمالنس
ن در خريد همانند خرند، رفتارشا عنوان نهاده مي كه يك كاال را به يتوليدكنندگان

خرند كه مازاد  مي ييعني در قيمت موجود كاال را در مقدار. كنندگان نهايي است مصرف
تخمين صحيحي از  ،مشتق يپس سطح زير منحني تقاضا. كثر كندكننده را حدا مصرف

نيز نشان داده اند كه تفاوت منافع  ،در حالت بازار رقابت ناقص. كننده است مازاد مصرف
ناشي از  ي كننده توان مازاد مصرف لذا مي. استكننده قابل اغماض  مازاد مصرفواقعي با 

ي كه هنگاممنافع كامپيوتر باالخص  ي تغيير قيمت را معيار مناسبي براي محاسبه
 ينابر(توليد در نظر گرفت  ي هادهيابد، به عنوان ن قيمت آن طي زمان كاهش مي

  ).1996 نوسفلج
  سه روش ي مقايسه -3-4

هر نهاده كه در  رويبررسي منافع مخارج  برايتوان  را مي 4و  3، 1 ي عادلهسه م
استفاده مي توان  هنگامكه از هر كدام چه  اين  ولي ؛كار گرفت شود به توليد استفاده مي

 1 ي كارگيري معادله به. داردبستگي هاي تحقيق  ال و مفروضات و دادهؤبه س كرد كامالً
عبارت  به ؛توان نتيجه و رابطه را كامالً بازشناسي كرد الً نمياو .داراي نواقصي است 3و 

توليد با كامپيوتر به عنوان عامل  ي عنوان نهاده توان بين كامپيوتر به ديگر دقيقاً نمي
ثرند و ؤها م ديگري نيز روي آندقيقي انجام داد زيرا عوامل گيري  ثر در عملكرد اندازهؤم

مي منجر ، تغيير قيمت به منافعي ثانياً. شكل استدر عمل بسيار م ها كنترل اثر آن
گيري بهتر  همين دليل براي اندازهبه  .شود كه در دو روش فوق قابل اندازه گيري نيست

كند از مازاد  هايي كه در طي زمان قيمت آن ها كاهش پيدا ميمنافع اقتصادي نهاده 

                                                      
1-Schmalensee 
2-Bresnahan 
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ص مخارج روي لان منافع خاتو ثالثاً در دو روش قبلي نمي. شود كننده استفاده مي مصرف
يعني با كسر  ؛دشو كه در روش سوم اين امكان فراهم مي درحالي ،دست آورد نهاده را به

از اين روش   رابعًا. دست آورد توان منافع خالص را به كننده مي مخارج از مازاد مصرف
  .رسد چقدر به مصرف كننده مي قيمت توان تعيين كرد كه منافع كاهش مي
 
  كننده مازاد مصرف ي اي محاسبهه روش -4

چه تمايل  يعني تفاوت بين آن ؛شدارائه كننده  با توجه به تعريفي كه از مازاد مصرف
 هاي مختلفي براي محاسبه پردازد، روش دارد بپردازد با آن چه عمالً براي هر واحد  مي

  .شود مهم ترين اين روش ها ذيالً توضيح داده مي ؛آن وجود دارد ي
  
  كننده با استفاده از تقاضاي مارشال زاد مصرفما -4-1

منحني تقاضاي . كننده براساس تقاضاي مارشال است مفهوم متداول مازاد مصرف
تقاضا را براي يك كاال با ثابت نگهداشتن درآمد مورد  مقدارمارشالي رابطه بين قيمت و 

قيمت اوليه از دهد  نشان مي شماره ي چهاركه نمودار  طور همان. دهد بررسي قرار مي
P1بهP  توليد و در نتيجه افزايش  ي مثالً به دليل كاهش هزينه(كاهش پيدا مي كند
يعني با كاهش . كند افزايش پيدا مي 1Q به Qمقدار تقاضا از  )كند ه پيدا ميضعر

از تمايل به  عمليو پرداخت  مي يابداه ناشي از خريد واحدهاي نهايي فزوني قيمت رف
  .شود كننده بر اثر كاهش قيمت ايجاد مي د و لذا مازاد مصرفشو تر مي پرداخت كم

  
 
 
 
 
 
 

  
  تقاضاي مارشالي -شماره ي سهنمودار 

 
  :زير در نظر گرفته شود ي صورت رابطه اگر تابع تقاضاي مارشال به

Q 
1QQ 

1p 

p 
A 

B

p 

)I,P(FQ 
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)5(   yPeQ  
  :آيد دست مي زير به ي كننده مارشالي با استفاده از رابطه مازاد مصرف

)6(  1 111
1

p
p

)()( BA)/()PP(yedpyPe


كن رفمازادمص
  مارشالي  نده 

درآمد،  yقيمت،  Pمقدار تقاضا،  Q مذكور ي در رابطه ثابت  عوامل ,,
مازاد ناشي از مصرف  Aشود كه در آن  مياين مازاد از دو قسمت تشكيل . هستند

  .مازاد ناشي از افزايش مصرف به دليل كاهش قيمت است Bواحدهاي قبلي و 
ها منطقي تخمين زده شوند  تابع تقاضاي مارشالي با استفاده از روش عواملاگر پس 
 ي كننده مازاد مصرف) 6( ي ان با رابطهتو معلوم باشند مي 1Pو  Pهاي  و قيمت

  )1989، 1ام(.مارشالي را حساب كرد
  )تقاضاي هيكسي يا جبراني(دقيق  ي كننده مازاد مصرف -4-2

كه از تقاضاي مارشال محاسبه  اي كننده مازاد مصرف )1956( 2به اعتقاد هيكس
كند و فرد  ا ميدرآمد واقعي فرد افزايش پيد ،زيرا با كاهش قيمت ؛شود دقيق نيست مي

اگر قيمت ها تغيير يابد ولي سطح . شود جا مي تفاوتي و رفاه باالتر جابه به منحني بي
 .مارشالي گمراه كننده است ي كننده مازاد مصرف ،مطلوبيت ثابت نگهداشته شود

 ،شود واقعي كه در آن مطلوبيت ثابت نگهداشته مي ي كننده بنابراين مازاد مصرف
كننده بايد با اين تقاضا  همان تقاضاي هيكس است و رفاه مصرفتقاضاي جبراني يا 

نشان مي دهد منحني تقاضاي  شماره ي چهاركه نمودار  طور همان. گيري شود اندازه
مازاد  ي مفهوم و روش محاسبه. تر است جبراني از منحني تقاضاي مارشالي پرشيب

با استفاده از تابع تقاضاي مازاد مارشالي  ي كننده تقريباً همانند روش محاسبه مصرف
كننده را  نشان داده است، كه مقدار دقيق مازاد مصرف) 1981(هاسمن . هيكس است

. دست آورد به) 5 ي همانند رابطه(توان از تابع تقاضايي كه دقيق تعريف شده است  مي
  :صورت زير است به) 5(دقيق از تابع تقاضاي  ي كننده مازاد مصرف ي فرمول محاسبه

                                                      
1-Oum 
2-Hicks 
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1
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1 11  

و  Aهمانند تقاضاي مارشالي مازاد مصرف كننده ناشي از كاهش قيمت از دو بخش 
B شود گيري مي شود كه با استفاده از تابع تقاضاي جبراني اندازه تشكيل مي.  

ظاهر شده است كه ) 7( ي عبارت اضافي در معادله) 6(و ) 7( ي رابطه ي با مقايسه
كننده  مازاد مصرف برثر تغيير درآمد واقعي به دليل قيمت را اين عبارت اضافي ا

) 7( ي عبارات اضافي ظاهر شده در رابطه هابراي بسياري از كاال. كند گيري مي اندازه
كننده را حساب  زاد مصرفتوان ما قابل اغماض است و لذا از تقاضاي مارشالي مي

كننده پايين  در مخارج مصرف كااليي كه سهم آن مورد يعني در). 1976، 1ويليگ(كرد
  .تفاوت خيلي كمي با هم خواهند داشت) 6(و ) 7( ي توان گفت كه رابطه باشد مي

  
  
  
  

  
  
  
  

   تقاضاي مارشالي و هيكسن  -شماره ي چهار نمودار 
  

  كننده مازاد مصرف ي روش ناپارامتري محاسبه -4-3
پارامترهاي  بايدده كنن مازاد مصرف ي قبلي براي محاسبه ي در دو روش گفته شده

م با أهاي مذكور تو برخي مواقع استفاده از روش .تخمين زده شوندتابع تقاضاي 
تخمين با تقاضاي واقعي جامعه متفاوت و يا روش  ياز جمله اگر تقاضا ؛خطاست

در اين حالت از روش ناپارامتري كه احتياج به تخمين . دشوتخمين مناسب انتخاب ن
                                                      

1-Willig 

  كننده مصرف  مازاد
 جبراني ي
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1Q
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1p 
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)I,P(FQ  

F 
tp 

tQ 

تر با  را به چند كاهش جزيي 1P بهPكاهش قيمت از . شود ميتقاضا ندارد، استفاده 
شماره است كه در نمودار  tPها   مثالً يكي از آن ؛كنند اي تجزيه مي عنوان قيمت واسطه

تقاضاي اضافه شده  مقدارها را در  سپس تفاوت آن قيمت ،نشان داده شده است ي پنج
سطح  شماره ي پنجعنوان مثال در نمودار  به. كنند ها را محاسبه مي و مجموع آن، ضرب

A  همان سطحA  سطح . است شماره ي سهدر نمودارE  افزايش رفاه را به دليل كاهش

 به Q رف از مقدار مصافزايش  ي واسطه به  tP به Pقيمت از  
t

Q  يعني Q 

قابل اغماض خواهد  Fكوچك انتخاب شود  Qبايد توجه داشت اگر . نشان مي دهد
  .بود

  
  
  
 
 
 
  

 كننده مصرف مازاد ي تجزيه و مارشال تقاضاي  -شماره ي پنج  مودارن

    
نظر از  روش ناپارامتري صرف ،ندوب شاكافي كوچك انتخ ي ها به اندازهQاگر 

ها Qدهد و اگر  ه ميئكننده ارا شكل تابع تقاضا، تخمين دقيقي از مازاد مصرف
 P  ي حاصل اين روش معادل انتگرال منحني تقاضا در فاصله ،سمت صفر ميل كند به

و 
1

Pزيرا كاهش قيمت را در هر لحظه از  ؛ها تطابق دارد اين روش با واقعيت داده. است

كننده با اين  مازاد مصرف ي فرمول محاسبه. دهد افتد مدنظر قرار مي زمان كه اتفاق مي
   :پذيرد زير صورت مي ي رابطه ي وسيله  روش به
)8(    111 ,...,t)

y

y
(q)pp(

t
tt  : يمتراك روشمازاد مصرف كننده  
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، tقيمت واقعي در زمان  tPمذكور  ي در رابطه
t

q تقاضاي واقعي در زمان تغيير

، t-1و   tبين 
t

y  درآمد در زمانt لعه سال آخر مطا 1و  أسال مبد 0بنابراين . است

 است و فرض بر اين است كه قيمت واقعي در طي زمان كاهش پيدا مي كند و قيمت
  .است 1تا  0هاي  هاي بين سال هاي واسطه همان قيمت

  
  روش شاخص -4-4

مقدار و  تغيير ي كننده به واسطه رفاه مصرف كننده تابعي از تغيير مطلوبيت مصرف
         را به  كل تابع مطلوبيت تغييرات آنتوان با در نظر گرفتن ش بنابراين مي. قيمت است

نظر گرفتن تابع  با در) 1986( نسنهابر. گيري كرد قيمت و مقدار اندازه تغيير ي واسطه
 وسكا. كننده ارائه داده است مازاد مصرف ي روشي را براي محاسبه مطلوبيت ترانس لگ

  .سته داده ائبا استفاده از تئوري شاخص فرمول زير را ارا) 1982(

)9(    1
1

1
2
1

y
P

P
logSS itit 








 مازاد مصرف كننده   

مذكور  ي در رابطه
itS  1و

itS ترتيب سهم  بهIT 1را در مخارج زمان صفر و يكy 
مذكور  ي به دست آوردن رابطه ي نحوه .را نشان مي دهد 1درآمد بخش در زمان 

بايد توجه داشت فرض  .شود داده مي ارجاع 1982كاوت  ي و به مقاله استطوالني 
  .است تابع مطلوبيت ترانس لگ) 9( ه ياساسي رابط

 
  ها و روش تخمين داده - 5

هاي اداري و  مت كامپيوتر و ماشينورد استفاده در اين تحقيق شامل قيهاي م داده
هاي  ، مخارج صرف شده بابت آن توسط بخش(OCAM)محاسباتي به غير از كامپيوتر 

اي ه هاي مورد مطالعه يعني سال ي خريداري شده طي سالهاتعداد كامپيوتر ،اقتصادي
شوراي عالي انفورماتيك كشور ن و ااز مركز انفورماتيك ايربوده است كه  1365-1387
كزي و هاي اقتصاد كالن از سايت بانك مر آمارهاي مربوط به داده. شده است گرفته

آمارهاي مقتضي از  كه در اين تحقيق به دليل اين. است به دست آمدهمركز آمار ايران 
 مربوطافزار  سخت به صرفاًمازاد مصرف كننده افزارهاي كامپيوتري در دست نبود  نرم



  

 53.....................................................................درايران ITمحاسبه ي مازاد مصرف كننده 

 

 

هاي كشاورزي، معدن، صنعت، بازرگاني،  به تفكيك بخش SICها براساس  داده. است
براي تبديل قيمت . ده استشآوري  ساير خدمات جمع و ريحمل و نقل، پول و بانكدا

هاي اداري و كامپيوتر استفاده  اسمي كامپيوتر به قيمت واقعي از شاخص قيمت ماشين
  .شده است

به تخمين پارامترهاي  ي مارشالي و هيكسي  كننده مازاد مصرف ي براي محاسبه
 مقدار و ديگر داشتن قيمت كه در دو روش درحالي ؛استنياز تابع تقاضاي معرفي شده 

معرفي شده يعني  يدر روش مارشال و هيكس تابع تقاضا. است كافيسال شروع و انتها 
صورت زير  به )5( ي براي تخمين آن، رابطه بايد تخمين زده شود) 5(تابع تقاضاي 

  :شود نوشته و جزء اخالل به آن اضافه مي
)10(  itititit eLnyaLnpqLn    

 t ،itpمورد نظر در بخش زمان  ي وسيله مقدار مصرف  itq: رمذكو ي در رابطه
است و ضريب  tدر زمان  iارزش افزوده در بخش  ityو  tدر زمان  iقيمت آن در بخش 

هاي مربوطه به آن هستند كشش ي ر نشان دهندههر متغي .ite  و است جزء اخالل
توانيم پس از  هاي كل اقتصاد را در نظر بگيريم مي اگر داده. است برقرار i.i.dفرض 

 OLSرا با روش  با هم، آن ها مطمئن شدن از  عدم وجود خودهمبستگي جزء اخالل
رها را در كل كشش متغي ،صورت ضرايب يا پارامترهاي مذكور تخمين بزنيم كه در اين

  .نشان خواهند داد اقتصاد
تخمين  ISURتوان از روش  ي شده ميبخش معرف 8راي تخمين آن براي هر ولي ب

ها هم همبستگي داشته  مشروط به اين كه جزء خطاهاي هر بخش با ديگر بخش ؛زد
ولي اگر جزء خطاهاي رگرسيون دو بخش با . در واقع بايد تخمين سيستمي زد ،باشد

در . تخمين زد OLSبخش را با روش هر توان  باشد ميها همبستگي نداشته  ديگر بخش
شده است و براي ناستفاده  OLSاين تحقيق به دليل وجود چنين همبستگي از روش 

 ي لهأمس. دشگيري مشكل حل  از طريق تفاضل ها خود همبستگي سريالي در داده رفع
ت جايي منحني عرضه به علت پيشرفه زماني است يعني همان جاب مهم ديگر هم

 هاي اخير هزينه در سال. توليد طي زمان است ي هزينه         تكنولوژي يعني كاهش 
ت كاهش يافته و منحني قطعات به شد ي توليد كامپيوتر به دليل كاهش هزينه ي

اين در حالي است كه تقاضا به آهستگي به  ؛عرضه به سمت پايين منتقل شده است
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ت انتقال عرضه به سمت پايين زمان شد يعني در طي ؛سمت بيرون منتقل شده است
آن بسيار كند  باكه تقاضا در مقايسه  درحالي ؛شديدتر از انتقال منحني تقاضا بوده است
  .آن كاهش قيمت واقعي است ي به سمت بيرون منتقل شده است و نتيجه

  
  

  
  
  
  
  
  

  جايي منحني عرضهه جاب - شماره ي ششنمودار 
  

ها  متقابل در هر سال و بين بخش ي رابطه y  و p ،qتوان گفت كه بين  در واقع مي
شود و  جايي منحني عرضه و تقاضا حاصل مي جابه ي واسطه اين تغيير به ؛وجود دارد

  .بخشد ت مياشاره شده در فوق را شد يزمان هم
انتخاب شود در اين نوع  sls3بايد روش تخمين زماني هايي  براي حل چنين هم   
  .صورت زير محاسبه شده است ر ابزاري بهر ابزاري داريم متغيمتغيها احتياج به  تخمين

)11(  ittit clogrPLog   
با  tcفرض بر اين است كه قيمت در هر بخش از طريق . هزينه است tcكه در آن 

در واقع بايد كاهش قيمت . دندار  ولي با تقاضا ارتباط ،تسا هاي ديگر در ارتباط بخش
. در نظر گرفت) 11(ر ابزاري ال منحني عرضه است را با متغينتقا ي نهايي كه به واسطه

با اين . شود منحني تقاضاست نه عرضه زده مي تخمينحني كه نبا انجام اين اصالح م
توليد مرتبط  ي هاي ديگر فقط از طريق هزينه بخش با بخش هر قيمت در ،اصالح

 .)11(د نه از طريق جزء اخالل معادلهشو مي

  
 

Q 
o 

o

P 

)I,P(FQ  
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  ها نتايج تخمين -6
. دشو  ه ميئبه تفكيك ارا OCAMدر اين قسمت نتايج تخمين تقاضاي كامپيوتر و 

تقاضاي  1365-1387 ي ها مصرف كامپيوتر در كل اقتصاد در دوره با استفاده از داده
اده تخمين زده شد و بعد از تصحيح خودهمبستگي پيايي در د OLSكامپيوتر به روش 

الزم به توضيح است كه مقدار مصرف . گزارش شده استشماره ي يك نتايج در جدول 
و لذا كل مصرف در نظر  هاي اقتصادي در ايران موجود نبود كامپيوتر به تفكيك بخش

درصد  95برطبق نتايج تخمين، تمام ضرايب در سطح اطمينان بيشتر از  .گرفته شد
كشش قيمتي تقاضا . دست آمد درصد به 97ريب تعيين مدل مخالف صفر بوده و ض

در اقتصاد ايران . دست آمده است به 15/37و تعداد ثابت  24/3، كشش درآمد 17/1
يعني حساسيت تقاضا به قيمت و درآمد براي  است؛كامپيوتر كاالي لوكس و با كشش 

سزايي در افزايش  تاثير به ،افزايش درآمد و كاهش قيمت. باشد گير مي كامپيوتر چشم
توليد آن،  ي با توجه به اين كه قيمت كامپيوتر به دليل كاهش هزينه .تقاضا دارد

  .ت در حال افزايش استكند مصرف آن به شد افزايش پيدا مي
 هاي تقاضاي كامپيوتر در ايران كشش -شماره ي يكجدول 

  بخش  كشش قيمتي كشش درآمدي ثابت
15/37- 

  
)05/2(  

24/3 
  

)017/2(  

17/1 -  
 

)14/2 -(  

  كل اقتصاد
 tآمارة 

7/96F=         97/1=           D.W  =0/76 2R    
  .استنتايج تخمين  ؛خذأم
 

موجود بوده و نتايج تخمين سيستمي به  ها به تفكيك بخش OCAMآمار مربوط به 
- 1365هاي  ادهبا استفاده از دشماره ي دو روش گفته شده در بخش قبل در جدول 

 ومنظور تعيين كشش قيمتي تقاضا ابتدا كشش درآمدي  به. گزارش شده است 1387
با روش سيستمي تخمين كشش قيمتي  ،ها سپس با ثابت نگهداشتن آن در بين بخش

. رفتگخطي بين درآمد و قيمت صورت  اين كار به منظور كنترل هم. زده شده است
ين كشش قيمتي تقاضا به ترتيب مربوط به تر طبق نتايج تخمين صورت گرفته بيش

  .بخش پولي و بانكداري، صنعت، بازرگاني و حمل و نقل است
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جديد در اين  ITكارگيري  پتانسيل باالي به باال بودن كشش قيمتي تقاضا نشانه ي
متوسط كشش قيمتي تقاضا . كشش قيمتي پايين استبا هاي  ها نسبت به بخش بخش

   .باشد حدود يك مي
درآمدي واحد تخمين كشش  ،همازاد مصرف كنند ي ش غيرپارامتري محاسبهدر رو
جا استفاده از روش  در اين .دهد مي را ارئه كننده تري از مازاد مصرف و دقيق مناسب

متوسط كشش . استكننده منطقي و قابل توجيه  مازاد مصرف ي مذكور براي محاسبه
 OCAMدر واقع . باشد مي 008/1درآمدي متوسط كشش و  -OCAM 35/1قيمتي 

هاي كل اقتصاد  اگر مقادير فوق را با در نظر گرفتن داده. باشد كشش ميبا ا نهاده ي كاال
  .آيد دست مي به 67/1و درآمدي  82/0محاسبه كنيم كشش قيمتي تقاضا 

  
هاي مختلف و كل  در بخش OCAMها براي  تخمين كشش – شماره ي دوجدول 

  اقتصاد
2R بخش  كشش قيمتي  كشش درآمد ثابت  

82/0 
88/0  
68/0  
83/0  
66/0  
71/0  

  
74/0  

  
72/0  
87/0  

)28/2(43/8- 
)06/2 -(31/6 -  
)104/2 -(84/5 -  
)111/2 -(76/5 -  

)215-(14/6-  
)022/2 -(73/4 -  

  
)028/2 -(91/5 -  

  
)015/2(61/6 -  

 )019/2-(84/13 -  

)34/2(02/1  
)07/2(98/0  
)063/2(06/1  
)117/2(05/1  
)07/3(95/0  
)0528/2(01/1  

  
)069/2(99/0  

  
)021/2(800/1  
 )115/2(67/1  

)21/2 -(17/1 -  
)81/2 -(87/0 -  
)11/2(69/1-  
)105/2(47/1-  
)920/2 -(25/1 -  
)13/2 -(93/1 -  

  
)074/2(22/1-  

  
)99/1(35/1-  

 )108/2-(82/0 -  

  كشاورزي
  معدن
  صنعت
  بازرگاني
حمل و 

  نقل
پول و 
  بانكداري
ساير 
  خدمات
  متوسط
  دكل اقتصا

  .استنتايج تخمين  ؛خذأم
  

ها در جدول مذكور  ها براي كل اقتصاد با متوسط بخش كشش ه ينتايج محاسب
هاي مورد استفاده براي ده كه مهم ترين علت آن مربوط به تفاوت دا استمتفاوت 
  .باشد  ها مي ك تك بخشكل اقتصاد در مقايسه با ت يارامترهاتخمين پ
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مي توان مازاد  )شماره ي يك و دوجداول (ا با استفاده از نتايج تخمين ه
  .دكرمارشالي و جبراني را با داشتن قيمت و درآمد هر بخش محاسبه  ي كننده مصرف

  كننده مازاد مصرف ي محاسبه-7
مازاد مصرف  ه يروش توضيح داده شده در قبل به محاسب 4اكنون با استفاده از 

 ي مازاد مصرف كننده ه يبراي محاسب. شود كننده پرداخته و نتايج با هم مقايسه مي
بخش هاي مختلف  ه يارزش افزود. در نظر گرفته شده است 1387سال ، سال انتهايي
عنوان درآمد در نظر گرفته و  كشور به قيمت ثابت را در اين سال به GDPاقتصادي و 
را براي كامپيوتر و  1387و  1365 هاي مازاد مصرف كننده قيمت سال ه يبراي محاسب

OCAM  به دست آورده و با استفاده از روش هاي توضيح داده شده در قبل محاسبات
  .ذكر شده است هاي شماره ي سه و چهارو نتايج آن در جدول ، انجام

سطح  بربرا 1387تا  1365 ه يحاصل از كامپيوتر براي دور ي كننده مازاد مصرف
شماره بات در جدول حاصل محاس .است 1387تا  1365زير منحني تقاضا بين قيمت 

نتايج محاسبه از چهار روش توضيح داده نشان مي دهد، كه . آورده شده است ي سه
مازاد مارشالي با . بوده است) قيمت واقعي(ميليارد تومان  73تا  70كننده  مازاد مصرف

و  P=1367ده است كه در آن قيمت سال شمحاسبه  6 ي استفاده از رابطه
براي مازاد  .به قيمت ثابت بوده است 1387 سال y=GDP و  1P=  1387يمتق

ده شرهاي مذكور محاسبه و با در نظر گرفتن متغي 7 ه يجبراني با استفاده از رابط
  1366، 69، ... ، 87د كه در آن  شمحاسبه  8مازاد تراكمي با  استفاده از فرمول . است

t=باشد مي.   
1محاسبه شده كه در آن  ) 9( ي ازاد شاخص با استفاده از رابطهم

itS   و
itS 

. است 65و  87سال  GDPسهم مخارج كامپيوتر در  ي ترتيب نشان دهنده به
كامپيوتر به عنوان  ي كننده مازاد مصرف ي شود نتايج محاسبه كه مشاهده مي طور همان
در واقع . دست داده است روش براي كل اقتصاد نتايج مشابهي را به 4با استفاده از  نهاده

ده است كه عمده انجاميمقادير فوق ميزان مصرف كامپيوتر به ايجاد منافع خالص به 
جايي كه مازاد كل  از آن. قيمت و افزايش مصرف بوده است كاهش ناشي ازدليل آن 

منافع خالص  ،استفاده از كامپيوتر است ي ف كنندهبرابر مخارج صرف شده و مازاد مصر
  .استمثبت و كامالً داراي توجيه  ،كارگيري كامپيوتر در اقتصاد به
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 1387-1365كننده براي كامپيوتر سال هاي  مازاد مصرف -شماره ي سه جدول 
  )ميليارد تومان(

  مازاد مارشالي  مازاد واقعي مازاد تراكمي روش شاخص
71 4/70 73  3/71  

  .استنتايج تخمين : خذأم
براي  OCAMي گيركاربه كننده ناشي از  مازاد مصرف شماره ي چهاردر جدول 

همانند . ها و كل اقتصاد گزارش شده است مورد مطالعه به تفكيك بخش ي دوره
شاخص قيمت  جبراني، كننده از روش مارشال و مازاد مصرف ي در محاسبه ،كامپيوتر

OCAM به ترتيب  )7(و  )6(در روابط  1387و  1365هاي  براي سالP  1وP  در نظر
و از  است 1385نيز مقدار واقعي ارزش افزوده بخش مربوطه در سال  y .شد گرفته

مازاد تراكمي . استفاده شده است شماره ي دوتخمين زده شده در جدول  يپارامترها
كه  شود همانند كامپيوتر تعريف مي tده است كه در آن شمحاسبه  8بخش از فرمول  هر

ارزش افزوده بخش به tyو  1387ارزش افزوده به قيمت واقعي در سال   1yدر آن 
استفاده  9مازاد شاخص از فرمول  ي  محاسبه       براي . است tقيمت واقعي در سال 

كه در آن  شده است 
itS  1و

itS ترتيب سهم مخارج  بهOCAM ي را در ارزش افزوده 
 ي ارزش افزوده 1yدهد و  نشان مي 1387و  1365 هاي به ترتيب در سال iبخش 

  .است 1387بخش به قيمت واقعي در سال 
 1387-1365هاي  براي سال OCAMكننده  رفمازاد مص -شماره ي چهارجدول 

  )ميليارد تومان(
  بخش  مازاد مارشالي  مازاد جبراني مازاد تراكمي مازاد شاخص

04/0 
93/0  
6/7  
9/2  

7  
3/15  

  
8/6  
57/40  

05/0 
85/1  
4/7  
1/2  
1/9  
7/14  

  
3/5  
5/40  

03/0 
56/0  
2/7  

2  
4/7  
2/16  

  
5/4  
89/37  

03/0  
56/0  
7  
6/2  
4/7  
4/15  

  
5/4  
49/37  

  اورزيكش
  معدن
  صنعت

  حمل و نقل
  بازرگاني

  پول و بانكداري
  ساير خدمات

  كل

  .استنتايج تخمين : خذأم
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 4مازاد مصرف كننده از  ي ها، محاسبه دهد كه براي تمام بخش نتايج نشان مي

كننده را با  ترين مازاد مصرف كه بيش يبخش .ده استشروش نتايج سازگاري حاصل 
كننده  ترين مازاد مصرف پول و بانك و بازرگاني است و كم ها دارد مربوط به تمام روش

ها  معدن و حمل و نقل است كه ناشي از تقاضاي پايين اين بخش ،مربوط به كشاورزي
حمل و نقل و بازرگاني روش مارشالي  ،در بخش كشاورزي و معدن. است OCAM براي

در  OCAMمخارج هم پايين س حدودي نشانه يو جبراني نتايج يكساني دارد كه تا 
آن بخش  ي ها را با ارزش افزوده كل مخارج در اين بخش .ها است شخمخارج كل اين ب

  .ايم گيري كرده اندازه
تر از  كننده كامپيوتر بيش مازاد مصرف OCAMدر مقايسه بين كامپيوتر و 

OCAM استفاده از  ،كه اين دو جانشين نزديكي هستند با توجه به اين از طرفي. است
  .تري در بر خواهد داشت بيش ي كننده مازاد مصرف OCAMيوتر به جاي كامپ

  گيري خالصه و نتيجه-8
را  تشكيل  ITكه  OCAMكننده كامپيوتر و  در اين تحقيق مقدار مازاد مصرف

تحقيق نشان  ي نتيجه .كار گرفته شد روش به 4براي اين منظور  و محاسبه  دهند، مي
اين دو كاال مجموعاً  ي مازاد مصرف كننده 1387-1365هاي  مي دهد كه در بين سال

پيدايش مازاد  ه يدليل عمد. ميليارد تومان بوده است 114تا  108بين حدود
  . بوده است در طي زمان كننده كاهش قيمت اين كاالها مصرف

 نتايج سازگاري را در مقايسه با يك  ،براي محاسبهشده روش هاي به كار گرفته 
ولي قيمت آن كاهش  ،تقاضا براي اين كاال افزايش ،در طي زمان. دهند ديگر نشان مي

منجر  افزايش تقاضا براي آن به كاهش قيمت مؤثر آن  ITدر واقع در بخش . يافته است
  .كارگيري اين كاالست وري به آن باال بودن بهره ي كه نتيجه مي شود
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