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 واكاوي رفتار مصرفي بخش خصوصي در ايران

 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

مثال براي  نوانعبهاينكه اهميت ويژه براي مدلسازي اقتصاد كالن ) برعالوهشناخت صحيح رفتار مصرفي 

هاي در دوره خصوصبهاهميت است.  حائزتنهايي نيز هاي پولي و مالي( دارد، خود بهتحليل سياست

 هاي محرك مصرف بخش خصوصي، هموارهركود اقتصادي كه ناشي از كمبود تقاضاي مؤثر باشد، سياست

دنبال به ه اهميت اين موضوع، اين مطالعهگيرد. با توجه بمدنظر قرار مي مؤثرهاي حلاهيكي از ر عنوانبه

 :اصلي بوده است سؤالپاسخگويي به دو 

 كننده مصرف بخش خصوصي در ايران كدامند؟ متغيرهاي اصلي تعيين. 1

 روند كاهشي يافته است؟ 1386چرا رشد مصرف بخش خصوصي از سال . 2

تابع مصرف سه گروه كاالها و  رفتار مصرفي در ايران از طريق برآوردسؤاالت  براي پاسخ به اين

شواهد  مورد بررسي قرار گرفته است.« خدمات»و « دوامكاالهاي بي»، «كاالهاي بادوام»خدمات يعني 

ها، نوع واكنش به مصرف انواع كاالها متفاوت بوده است. بسته به ماهيت شوكدهد كه آماري نشان مي

هاي جنگ، تعديل ساختاري، تحريم و تغييرات وكدارند نظير شبلندمدت  هاي بزرگ كه آثاردر شوك

دوام بوده است واكنش خدمات و كاالهاي بي دوام بيش ازجمعيتي، واكنش مصرف كاالهاي با ساختار

هاي مقطعي كوچك، اما در شوك باشد، كنندگانمصرفآنها ازسوي  دائمي تلقي شدندليل به تواندكه مي

تا  1375هاي خدمات بيشتر بوده است. اين موضوع در فاصله سال دوام وبي تغييرات مصرف كاالهاي

 ، اما اين رونداندداشته سه نوع كاال روندي افزايشي مصرف سرانه هر بيشتر قابل مشاهده است. 1385

هاي ( و سال1370هاي اجرايي شدن برنامه تعديل ساختاري )نيمه اول دهه هاي جنگ، سالدر سال

 وقفه شده است. ( دچار1386)از سال  1380پاياني دهه 

اين رشد  .است 60و اوايل دهه  50هاي بارز ايران، افزايش جمعيت در اواخر دهه يكي از ويژگي

تغيير قابل مالحظه توزيع سني جمعيت و بنابراين تغييرات نيازها معناي به سريع جمعيت در يك دهه

ين الزم است در تبيين توابع مصرف اين موضوع در هاي آتي بوده است. بنابراو ساليق مصرفي در سال

سال( و  25 -15افراد ) اول جمعيتيشاهد روند كاهش نسبي گروه  1386نظر گرفته شود. از سال 

 65-56)افراد  سومگروه سني  خصوصبهسال به باال(  65و  65-56، 55-26افزايش سه گروه ديگر )

 سال( هستيم. 

 دهد كه:رفتار مصرفي در ايران نشان مي نتايج اين مطالعه در رابطه با

دهد كه براي مصرف كاالهاي بادوام در ايران فرضيه مي نتايج آزمون هموارسازي مصرف نشان .1
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شود. عدم تأييد ميتأييد  دوام و خدمات، فرضيه درآمد جاريو براي مصرف كاالهاي بي درآمد دائمي

وجود محدوديت نقدينگي معناي به تواندخدمات مي دوام وفرضيه هموارسازي مصرف براي كاالهاي بي

سطح باالي نااطميناني در درآمدها( دليل به مثال عنوانبهريزي محدود در اقتصاد ايران )يا افق برنامه

 باشد.

اما بر مصرف سرانه  ،دوام و خدمات اثر معناداري دارددرآمد سرانه بر مصرف سرانه كاالهاي بي .2

مدت توليد بيشتر بر مصرف نيست. اين موضوع بدان معناست كه نوسانات كوتاه ثرمؤكاالهاي بادوام 

 دوام و خدمات مؤثر است.كاالهاي بي

معناست. با اثر شاخص ثروت بر مصرف سرانه كاالهاي بادوام معنادار و بر دو گروه ديگر بي  .3

ت، اين موضوع بدان معناست اي از شاخص ثروت در اينجا دارايي مسكن استوجه به اينكه سهم عمده

 كه وضعيت بازار مسكن بر تصميم مصرفي خانوارها مؤثر است. 

 1انتظاري، بر مصرف سرانه هيچ گروه كااليي اثرگذار نيست. سود )بانكي(نرخ  .4

گين سني و تغيير توزيع دهد با افزايش ميانسني نشان مي ضرايب برآوردي متغيرهاي ساختار .5

و برعكس مصرف خدمات افزايش  كاهش بادوامسنين باالتر، مصرف كاالهاي  نفع افراد با جمعيتي به

 يابد. مي

دهد كه تغييرات درآمد سرانه و ثروت سرانه و نشان مي 1386بررسي تغييرات مصرف از سال  .6

دهنده كاهش رشد مصرف تواند توضيحتغييرات قابل مالحظه در ساختار سني جمعيت در اين سال مي

 ال به بعد باشد. از اين س

 سياستي زير قابل طرح است: با توجه به نتايج فوق پيشنهادهاي

هاي جمعيتي و نتايج احتمالي آن بر سطح و تركيب كااليي مصرف تأثيرگذار سياست .1

جمعيتي اين هاي سياستگذاريهاي مرتبط با مصرف و نيز يسياستگذاربنابراين، الزم است در است. 

 شود.موضوع در نظر گرفته 

كاهش درحال  با توجه به تغييرات هرم سني جمعيت در ايران كه طبق آن جمعيت افراد جوان .2

مصرف كاالهاي بادوام كاهش و مصرف خدمات افزايش افزايش است، درحال  و ميانگين سني

بيشتر شامل افزايش مصرف خدمات بهداشتي و  خواهد يافت. تغييرات مصرف خدمات نيز

هاي افزايش بار مالي دولت در حوزهمعناي به اين موضوع شي خواهد بود.كاهش مصرف خدمات آموز

حوزه بهداشت و بيمه را نشان هاي دقيق سياستگذاريخدمات بهداشتي خواهد بود و از طرفي لزوم 

 .ويژه سياستگذاري در حوزه پيشگيري()به دهدمي

خاص مربوط به افزايش تقاضاي خدمات سني جمعيت،  با توجه به تغييرات ساختار .3

                                                 

 کدام معنادار نبود.ها جایگذاری شد و هیچمتغیرهای نرخ بهره حقیقی و نرخ بهره اسمی نیز در این مدل .1
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ي و اجرايي سازي نهاددت مورد انتظار است كه لزوم فراهممدت و بلندمسالمندان در افق ميان

 دهد.جمله تصويب قوانين و مقررات ضروري را نشان مياز

نقص بازارهاي مالي سبب شده است كه هموارسازي مصرف و افزايش رفاه از اين طريق در ايران  .4

اقتصاد را در نهايت  كند كهخود موجبات نوسانات بيشتر درآمد را فراهم ميصورت نگيرد. اين موضوع 

براي توسعه بازارهاي مالي و  ي مناسبسياستگذاركند. در يك سيكل نوساني معيوب گرفتار مي

اعتبار كه هموارسازي  افزايش عمق آن، براي افزايش دسترسي خانوارها به بازارهاي وام و

 ضروري است. كند،مي مصرف را تسهيل

الزم است از با توجه به تأثيرگذاري قابل توجه تغييرات ثروت بر مصرف كاالهاي بادوام،  .5

شود اجتناب ثروت  تواند منجر به تغييرات شديد و ناگهاني درهايي كه ميهرگونه سياست

هرگونه  . اعمالايم از اين دست هستندآنها بوده گذشته شاهد هاي ارزي، پولي، انرژي كه درشوك كرد.

هاي سياسي شديد كه بر ثروت اين، شوك برعالوهبازارها بايد تدريجي باشد. در هاي اصالحي سياست

 اثرگذار خواهند بود.توليد ناخالص ملي در نهايت  ونيز بر مصرف كاالهاي بادوام  تأثيرگذار هستند

 

 مقدمه

ه همين علت در ادبيات اقتصادي توجه مصرف خصوصي مهمترين جزء تقاضاي كل در اقتصاد است و ب

اينكه اهميت ويژه براي مدلسازي  برعالوهزيادي به آن صورت گرفته است. شناخت صحيح رفتار مصرفي 

هاي پولي و مالي( دارد، خود به تنهايي نيز داراي اهميت مثال براي تحليل سياست عنوانبهاقتصاد كالن )

هاي د اقتصادي كه ناشي از كمبود تقاضاي مؤثر باشد، سياستهاي ركودر دوره خصوصبهويژه است. 

، حالاينگيرد. با مدنظر قرار مي مؤثرهاي حلراه يكي از عنوانبه محرك مصرف بخش خصوصي، همواره

هاي گذارند، بحثهايي و به چه نحوي بر مصرف اثر ميچه سياستاينكه  بر مصرف و مؤثرمورد عوامل  در

شود كه نقش عوامل موقتي و ي وجود دارد. يك موضوع اصلي تا حدي مربوط به اين مينظري متنوع

كننده مصرف است يا درآمد دائمي و كه درآمد جاري تعيينمثال، اين عنوانبه دائمي در مصرف چيست.

بهره ي به آن توجه شود. يا اينكه آيا تغيير نرخ سياستگذارثروت، موضوع مهمي است و الزم است قبل از 

تواند در اثر مثبت يا منفي بر مصرف دوره جاري و آتي دارد از موضوعات مهمي است كه جواب آن مي

تعيين راهكارهاي سياستي احتمالي حائز اهميت باشد. نكته مهم ديگر در رابطه با مصرف آن است كه 

درحال  در كشورهاي وصخصبهانداز از منظر رشد اقتصادي انداز است و پسروي ديگر پسدرواقع  مصرف

اگر اين عوامل به  خصوصبهتوسعه نظير ايران، اهميت راهبردي دارد. شناخت عوامل مؤثر بر مصرف، 

تواند امكان الزم هاي مختلف كااليي و خدمات باشند، داراي اهميت قابل توجه است و ميتفكيك گروه

 تر را فراهم نمايد.هاي دقيقيسياستگذاربراي 
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طالعه سعي بر آن است كه عوامل مؤثر بر مصرف در ايران مورد بررسي قرار گيرد. در اين در اين م

شود. در اين راستا ابتدا در بخش اول ادبيات نظري و مطالعات مرتبط با مصرف و رفتار مصرفي بيان مي

هايي يامممكن است پ زيرا ،شودجداگانه بحث ميطور به توسعهدرحال  بخش، نكات مرتبط با كشورهاي

براي شرايط خاص اقتصاد ايران داشته باشد. در ادامه در بخش دوم به تبيين شرايط خاص ايران پرداخته 

گيرد. در ادامه اين بخش با توجه به مباحث هاي آماري مورد بررسي قرار ميشود و مهمترين ويژگيمي

، «كاالهاي بادوام»سه گروه  نظري صورت گرفته و شواهد موجود، تابع مصرف در ايران به تفكيك

بندي و ارائه خالصه مطالعه، جمع برعالوهشود. در بخش پاياني برآورد مي« خدمات»و « دوامبي كاالهاي»

 گردد.هاي سياستي آن نيز ارائه ميمهمترين پيام

 

 . ادبيات نظري و مطالعات تجربي مرتبط با مصرف  1

 ردهاي كالن استانداتابع مصرف در مدل

دارد. معرفي تابع  بريري از تحوالت اقتصاد كالن را درتغييرات و تحوالت نظريات مرتبط با مصرف، تصو

گيري نظريه مصرف به حساب ميالدي، اولين گام در شكل 1930مصرف توسط جان مينارد كينز در دهه 

متغير  عنوانبهد جاري اين نظريه، با وجود موفقيت در توضيح تغييرات مصرف با تكيه بر درآم آيد.مي

هايي مانند عدم ورود ثروت و نداشتن عدم توانايي در توضيح برخي شواهد آماري و كاستيدليل به اصلي،

گيري نظريات جديدي شكل د، مورد انتقاد قرار گرفت و منشأهايي كه از اقتصاد خرد برآمده باشيابيبهينه

 آمد جاري در نظر گرفته است. شده است. كينز مصرف را صرفاً تابعي از در

 :مشاهداتي كه باعث تشكيك در نظريه كينز شدند عبارت بودند از

 مدت پايدار بوده است،هاي بلنددر داده (APC)كوزنتس نشان داد كه ميل متوسط به مصرف  .1

 يابد.با افزايش درآمد كاهش مي نظريه كينز ميل متوسط به مصرفدرحالي كه براساس 

است كه اي گونهبه هاي مقطعي بين خانوارهادهد كه تابع مصرف در دادهت نشان ميمشاهدا .2

هاي سري مصرف متوسط در داده اما ،مصرف متوسط نسبت به افزايش سطح درآمد خانوار، نزولي است

 ثابت است.تقريباً  مدت كه همراه افزايش درآمد كل استزماني بلند

داد بعد از جنگ اقتصاد كشورهاي درگير جنگ مصرف كينز نشان ميهاي برآمده از تابع تحليل .3

مانند عدم وارد كردن ثروت  –هاي اين نظريه برخي كاستيدليل به شد كه عمالًبايد دچار ركود ميمي

ها با عنوان معماي مصرف در ادبيات اقتصاد بيني محقق نشد. اين موضوعاين پيش - در تابع مصرف

 پاسخگويي به آن برآمدند. دنبال به ست و بخش مهمي از نظريات بعديكالن مطرح ا

مشخص توضيح طور به نظريات مصرف پساكينزي عمدتاً در پي پاسخگويي به اشكاالت مطرح شده و

اي فيشر، نظريه چرخه زندگي موديگيلياني، دورهنظرياتي از قبيل نظريه مصرف بين موضوع دوم برآمدند.
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اين نظريات از هرچند » مي فريدمن و نظريه گام تصادفي هال در اين راستا ارائه گرديد.نظريه درآمد دائ

گيري در مورد مصرف تصميمرسند، اما در اين موضوع كه مينظر به جهات مختلفي با هم متفاوت

 «. مشترك هستند استاي دورهبين يك تصميم

واحد  عنوانبهگيري شده است كه خانوار در توابع مصرف استاندارد پس از كينز اين خط كلي پي

اتخاذ تصميم مصرفي، مصرف خود در هر دوره را با هدف حداكثرسازي مطلوبيت كل زندگي خود و با 

 كند. اش تعيين ميدر نظر گرفتن قيد بودجه دوران زندگي

 هاي نظري توابع مصرف استانداردداللت الف(

 داللت اصلي نظريات مصرف استاندارد را توان چهارف ميبا در نظر گرفتن سير تكامل نظريات مصر

 زير بيان كرد:شرح به

انداز وجود كننده بيش از يك دوره است و امكان استقراض و پسگيري مصرفافق زماني تصميم .1

 دارد.

درآمد جاري، درآمدهاي گذشته )ثروت( و درآمد آتي  برعالوهگيري براي مصرف در تصميم .2

 هم مؤثر است.)انتظارات( 

كننده هم تعيينكننده گيري براي مصرف، نرخ بهره و نرخ ترجيحات زماني مصرفدر تصميم .3

 است. 

ريزي )احتماالً طول زندگي( كنندگان سعي در هموارسازي مصرف در طول دوره برنامهمصرف .4

 دارند. 

 اثر نرخ بهره بر مصرف 

ايروينگ فيشر مطرح كرد. حاصل كار وي وارد شدن نرخ مصرف را اي دورهبين بار موضوع تصميم اولين

نظريه وي )و ساير نظريات در نهايت  حالاينبهره )و نرخ ترجيحات زماني مصرف( در تابع مصرف بود. با 

افزايش  دهند، زيرابعد از آن( نتيجه روشني در مورد اثر نهايي نرخ بهره بر مصرف )جاري( را ارائه نمي

معناي به اثر جانشينينحوي كه به تضاد جانشيني و درآمدي بر مصرف جاري داردنرخ بهره دو اثر م

 باشد. افزايش مصرف جاري و آتي ميمعناي به كاهش مصرف جاري و افزايش مصرف آتي و اثر درآمدي

 ريزي و محدوديت نقدينگيافق برنامه 

نامحدود است و امكان استقراض و  ريزيداللت ديگر نظريات مصرف استاندارد آن است كه دوره برنامه

اي فيشر دورهانداز وجود دارد. به بيان ديگر محدوديت نقدينگي وجود ندارد. نظريه مصرف بينپس

گيرند. شواهد موجود ريزي را نامحدود در نظر مياي است، اما نظريات بعد از آن عمدتاً دوره برنامهدورهدو

موديگيلياني در نظريه چرخه زندگي ازجمله  كند.ن موضوع را تأييد مينيز اي يافتهتوسعهدر كشورهاي 

 اينبراساس  گيرد.كنندگان را برابر طول دوره زندگي در نظر ميريزي مصرفخود طول دوره برنامه



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

6 

 است تقسيم قابل( بازنشستگي) پيري و ميانسالي جواني، دوره سه به شخص هر زندگي چرخه نظريه،

 افراد. است دهندهقرض زندگي دوم دوره در وگيرنده قرض خالصطور به شخص سوم و اول دوره در كه

 ايدوره صرفاً نه دارند خود زندگي دوره كل مطلوبيت حداكثرسازي در سعي چرخه اين گرفتن نظر در با

 لفمخت سطوح رغمعلي زندگي طول در مصرف هموارسازي حداكثرسازي، اين نتيجه. دارند قرار آن در كه

 يا مثبت تواندمي كه است( اندازپس) تغيير ثروت كننده،هموار عنصر. است مختلف هايدوره در درآمد

 با شخص پايين درآمد دوره در باشد، نداشته وجود نقدينگي محدوديت كه شرايطي در. باشد منفي

 انباشت و قبلي يبده بازپرداخت به ميانسالي دوره در كند،مي حفظ را مصرف از سطحي استقراض،

 استفاده مصرف سطح حفظ براي شده انباشت ثروت از بازنشستگي دوره در و كندمي اقدام ثروت

 خانوارها، مقطعي هايداده در. دارد را مصرف معماي به پاسخگويي توان نظريه ايندر نهايت  .نمايدمي

 مسن و ميانسال جوان، ايعده گروه هر در و گيرندمي قرار مطالعه مورد درآمدي باالي و پايين طبقات

 درآمدي، ترپايين هايگروه به نسبت درآمدي باالي طبقات در آماري، استنباطبراساس  .دارد وجود

 بيشتر نسبي اندازپس. است بيشتر هم مثبت اندازپس لذا ،است بيشتر نسبيطور به ميانسال افراد تعداد

 سمت به پايين درآمدي هايگروه از وقتي بنابراين. است كمتر فمصر به متوسط ميلمعناي به گروه در

 ميل ديگر بياني به. يابدمي كاهش مصرف به متوسط به ميل كنيممي حركت باالتر درآمدي هايگروه

 در. (C/Y = a(W/Y) + b) دارد بستگي درآمد به ثروت نسبت به نظريه اين در مصرف به متوسط

 مصرف كمتري به ميل باال درآمد با خانوارهاي لذا ،نيست متغير درآمد اندازه به ثروت مقطعي مطالعات

 ميل لذا ،كنندمي رشد هم با درآمد و ثروت اما زمان، طول در. دارند پايين درآمد با خانوارهاي به نسبت

 .است ثابت مصرف به متوسط به

 هموارسازي مصرف 

اندارد آن است كه مصرف خانوار، روند همواري در هاي نظري توابع مصرف استيكي از مهمترين داللت

هاي بلندمدت درآمد دوران زندگي و طول دوره زندگي دارد. نظريه مصرف چرخه زندگي بر چرخه

هاي مدت درآمد )ناشي از چرخههاي كوتاههموارسازي مصرف با توجه به آن، تأكيد دارد و نسبت به چرخه

تفاوت است. نظريه درآمد دائمي فريدمن سعي در لحاظ اين اد( بيتجاري اقتصاد نه چرخه زندگي افر

 اين. است زندگي چرخه نظريه يافتهتكامل شكلدرواقع  فريدمن دائمي درآمد نقيصه را دارد. نظريه

 ليانييموديگ نظريه برخالف. دهدمي پاسخ مصرف معمايبه و دارد تأكيد مصرف هموارسازي بر هم نظريه

 ساكت درآمد سطح در مدتكوتاه تغييرات به نسبت و دارد تأكيد عمر طول بلندمدت يهاچرخه بر كه

 نظر در موقتي و دائمي جاري، درآمد نوع سه تفكيك با را موضوع اين فريدمن دائمي درآمد نظريه است،

 طول مطلوبيت حداكثركننده كه مصرف از مشخصي كنندگان سطحنظريه، مصرف اينبراساس  .گيردمي

ي امعناين به. كنندانتخاب مي شانبا توجه به محدوديت بودجه دوران زندگي را است ريزيبرنامه ورهد
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 (.PC = aY) نمايندمي را مصرف خود دائمي درآمد از بخشي دوره، هر كنندگان دراين است كه مصرف

 درآمد و دائمي رآمدد نسبت به مصرف به متوسط ميل است، دائمي درآمد از تابعي مصرف از آنجا كه

 موقتي درآمد كهآنجايي از مقطعي، مطالعات در(. Y/PAPC = C/Y = aY) دارد بستگي جاري

 خانوارها اين مصرف به متوسط ميل است، پايين درآمد با خانوارهاي از بيشتر باال درآمد با خانوارهاي

 درآمد تغييرات بيشتر ،(زماني سري هايداده) زمان طول در اما. است كمتر درآمد با خانوارهاي از كمتر

بر مبتني مصرف زماني سري تجربي مطالعات در. است ثابت مصرف به متوسط ميل لذا ،است دائمي نوع از

 دائمي درآمد خود. شودمي برآورد دائمي درآمد از تابعي و مبدأ از عرض بدون مصرف تابع نظريه، اين

 يا پرسكات -هودريك فيلتر از استفاده نظير نگرگذشته ونيرگرسي و آماري هايروش از استفاده با هم

 . شودمي برآورد جاري درآمد متغيربراي  ARMA فرآيند استخراج از حاصل ضرايب از استفاده

شكل انتظارات عقاليي فرضيه درآمد دائمي است و بيانگر اين است درواقع  نيز 1نظريه مصرف هال

ولي انتظارات نسبت به درآمد دائمي، برخالف نظريه فريدمن  ،ته استكه مصرف تنها به درآمد دائمي وابس

گيرد. شود، مطابق با فرضيات انتظارات عقاليي شكل مينگر تعيين ميتطبيقي و گذشتهصورت به كه

هاي از برنامه خصوصبهتوان از گذشته و حتي از آينده مردم از كليه اطالعاتي كه مي هال مدعي است كه

آوري كرد، براي هاي باورپذير دولت در مورد آينده )مثل اعالم كاهش ماليات( جمعشده و وعده اعالم

بيني كنند. بنابراين تنها اطالعات جديد و پيشدهي انتظارات مربوط به درآمد دائمي استفاده ميشكل

رد كه مصرف هر دوره برابر با تواند درآمد دائمي برآورد شده را تغيير دهد و اين داللت بر اين داشده مي

ديگر، عبارت به بيني نشده است.مصرف دوره قبل بوده و تغييرات آن تنها تابعي از رخدادهاي پيش

بيني شده قبلي، خبر جديدي براي مصرف نداشته و بنابراين موجب تغيير در درآمد رخدادهاي پيش

بردارنده تمام اطالعات ه مصرف جاري دراستداللي آن است كشود. نتيجه چنين دائمي و مصرف نمي

بيني شده است و دليل از قبل مشخصي براي تغيير آن در آينده وجود ندارد. گذشته و آينده پيش

يابي مصرف دوره زندگي همراه با فرض انتظارات بهينهمسئله  آمده از يكدست به بنابراين، تابع مصرف

يك عالوه به يعني مصرف هر دوره همان مصرف دوره قبل كند،عقاليي، از يك گام تصادفي پيروي مي

ديگر، تغييرات مصرف عبارت به دهد.بيني نشده را نشان ميجزء تصادفي است كه رخدادهاي پيش

 مصرف آتي همان مصرف جاري است.كننده بينياست و يا بهترين پيشبيني پيش تصادفي و غيرقابل

 داردبيان رياضي يك تابع مصرف استان ب(

اش را با كند كه برنامه مصرفيرا تصوير مي مصرف، يك خانوار نمونهيابي بهينه يك مدل استاندارد براي

مشخص، طور به كند.تنظيم مياي دورهبين اش با قيد بودجههدف حداكثرسازي مطلوبيت طول زندگي

     كند:ميزير حداكثر صورت به شود كه يك خانوار تابع مطلوبيت خود رافرض مي

                                                 

1. Hall 
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(1)                                𝑉 = ∑
𝑢(𝑐𝑡)

(1+𝑝)𝑡
𝑇
𝑡=0 

پذير صورت جدا و جمعبه دوره مطلوبيت دوران زندگي، شامل تابع مطلوبيت هر Vكه در آن 

يك نرخ ثابت از ترجيحات زماني  𝑝و  مصرف واقعي Cاي مقعر، يك تابع مطلوبيت دوره (.)u است.

 زير نشان داد:صورت به توان، محدوديت بودجه خانوار را ميrا فرض يك نرخ بهره واقعي ثابت، است. ب

(2)                                ∑
𝑢(𝑐𝑡)

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0 ≤ 𝑎0 + ∑

𝑦𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0 

يابي مرتبه اول دهد. شرط بهينهميدرآمد قابل تصرف را نشان  yثروت اوليه خانوار و  𝑎0كه در آن 

 آيد:مي دستهزير بصورت به 1رابطه اولر وسيلهبه

(3)       𝑈′(𝐶𝑡+1) =
1+𝑃

1+𝑟
𝑈′(𝐶𝑡),       𝑡 = 1, … , 𝑇 − 1 

شود كه ارزش كند كه مصرف بهينه خانوار در دوران زندگي به نحوي تعيين مي( بيان مي3شرط )

نهايي ناشي از مصرف هر دوره با هم برابر باشند. مسير مصرفي بهينه خانوار، مسيري  هايفعلي مطلوبيت

  آيد.دست ميه( ب3است كه از حل پوياي معادله )

تصادفي تصريح صورت به فوق بايديابي بهينه مسئله درصورت وجود نااطميناني نسبت به آينده، 

انتظاري دوران زندگي خود را با توجه به انتظارات جريان مطلوبيت كننده ديگر، مصرفعبارت به شود.

 صورت به كند. رابطه اولر در اين حالتيابي مياش بهينهدرآمدي

 𝐸(𝑈′(𝐶𝑡+1)) =
1+𝜌

1+𝑟
𝑈′(𝐶𝑡)  

صورت به رابطه باال ،(U(C )= ln (C ))صورت فرض لگاريتمي بودن تابع مطلوبيت  آمده و دردر

 شود:ميزير نوشته 

𝐶𝑡+1 = 𝛾𝐶𝑡 + 𝜀 

𝜌اگر  = 𝑟 آيد كه داللت بر غيرقابل دست ميهفرض شود، يك رابطه گام تصادفي براي مصرف ب

 عبارتند از: هاي اصلي اين مدل مصرفويژگيبيني بودن تغييرات مصرف دارد. پيش

 خانوار تمايل به هموارسازي مصرف دارد. 1

كند( طور كه مدل ساده كينزي بيان ميرابطه نزديك با درآمد جاري )آن به اين معنا كه مصرف لزوماً 

است، زيرا در ( 3) اولر رابطه جاري مغاير درآمد با مصرف داشتن نزديك ديگر، ارتباطعبارت به ندارد.

ثابت(  اًنسبت )تقريب با 𝑢′(ct+1)/𝑢′(ct)هاي نهايي مطلوبيت هاي مصرف باال و پايين، نسبتدوره
1+𝑝

1+r
 تفاوت خواهد داشت.   

 ريزي خانوار نامحدود استدر اين مدل فرض بر آن است كه افق برنامه .2

پايان زمان كند كه اثر تغيير در درآمد بر مصرف، بستگي به زمان تغيير و اينكه چقدر تا بيني ميمدل پيش

 يير درآمد بر كل منابع طول زندگي خانوار است.كننده اثر تغها تعييناين ويژگي مانده است دارد زيرا

                                                 

1. Euler Equation 
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 دهدبيني از اثر نرخ بهره بر مصرف ارائه نميمدل هيچ پيش .3

( بر مصرف جاري دارد كه خالف جهت 2( و درآمدي )رابطه 3افزايش نرخ بهره دو اثر جانشيني )رابطه 

 ع مطلوبيت دارد. ها تابيك از اين دو اثر و ويژگيتند و اثر نهايي به ميزان قوت هرهس

 

 1توسعهدرحال  در كشورهاي اندازپس. مصرف و 2

 توسعهدرحال  ، مصرف خصوصي بخش مهمي از تقاضاي كل در كشورهاييافتهتوسعههمانند كشورهاي 

، نقش يافتهتوسعهتوسعه و چه درحال  شود. از نظر تحليلي مصرف، چه در كشورهايمحسوب مي

مثال، اثر سياست مالي بر تقاضاي كل، بستگي خاصي  عنوانبهكالن دارد.  هاي اقتصادراهبردي در مدل

توسعه، رفتار مصرف خصوصي درحال  هاي كالن دارد. در كشورهايهاي تابع مصرف در مدلبه ويژگي

گذاري از محل گردد كه بخش مهمي از منابع سرمايهاهميت ديگري هم دارد و آن به اين موضوع برمي

اين، از آنجايي كه  برعالوهشود كه خود انعكاسي از تابع مصرف است. داخلي تأمين مي اندازمنابع پس

گذاري داخلي است، رفتار مصرف انداز و سرمايهها بنا به تعريف برابر تفاوت پسپرداخت كسري تراز

 تعديل خارجي دارد.فرآيند  خصوصي نقش محوري در

هاي استاندارد اين است كه ويژگي اصلي مدل سه كه در قسمت قبلي مقاله اشاره شد، طورهمان

ريزي خانوار نامحدود افق برنامه ثانياًمؤيد هموارسازي مصرف توسط خانوارها هستند،  اوالًها اين مدل

نظريه فوق براي كارگيري به تواند مثبت يا منفي باشد. دراثر نرخ بهره بر مصرف مي ثالثاًاست و 

 موضوع در نظر گرفته شود: چهارايد توسعه بدرحال  كشورهاي

ضمني بر اين فرض استوار است كه  طورموارسازي مصرف در دوران زندگي بهه رفتار ـ موضوع اول

درواقع  راحتي دارند. اگر چنين فرضييابد را بهخانوارها امكان استقراض در شرايطي كه درآمدشان كاهش مي

ارهاي مالي و پولي در كشورهاي مشكالت بازدليل به اهد شد.تحقق نيابد، مصرف تابعي از درآمد جاري خو

 يافته است. مراتب بيشتر از كشورهاي توسعهبهآنها  حال توسعه، محدوديت امكان استقراض دردر

گردد. حتي اگر خانوارها قادر به انداز خانوار بازميمسئله ديگر به افق چشم موضوع دوم ـ

انداز بلندمدت كافي ندارند اينكه چشمدليل به اشند، ممكن استهموارسازي مصرف در طول زندگي ب

 )مثالً ناشي از نوسانات درآمدي( اين موضوع تأثيري نداشته باشد.

 بهره نرخ از مشخصي بينيپيش تئوري كه گرددبازمي مصرف بر بهره نرخ اثر به ـ موضوع سوم

. باشد مثبت مصرف رشد بر باالتر بهره نرخ ثرا رودمي انتظار اما ،دهدنمي ارائه مصرف سطح بر باالتر

 مشخص تجربي مطالعات در بايد صرفاً و است مطرح هم توسعهدرحال  كشورهاي براي موضوع همين

 .گردد

                                                 

  .است شده استفاده Ageor and Montiel نوشته Development Macroeconomics تابک از بخش، این تنظیم در .1
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 بستگي فوق مباحث به صرفاً تواندمي كه گرددبرمي مصرف بر مالي سياست اثر به چهارم ـ موضوع

 جانشين حدي حالت در حتي يا باشد خانوار مطلوبيت بر مؤثر اندتومي خود دولتي مصرف بلكه ،باشد نداشته

. دهدمي رخ دولتي و خصوصي مصرف مستقيم جبري جانشين تحالاين در ،باشد خصوصي مصرف كامل

 .است اهميت داراي است پررنگ دولت نقش عموماً كه توسعهدرحال  كشورهاي در خصوصبه موضوع اين

 

 توسعهدرحال  ي در كشورهاي. داليل تفاوت رفتار مصرف2-1

 يافتهتوسعهتوسعه با كشورهاي درحال  در ارتباط با داليل تفاوت رفتار مصرفي خانوار در كشورهاي

 مطرح كرد: توان موارد زير رامي

 كشورها اين در. دارند متفاوتي ساختار توسعه كشورهاي درحال در خانوارها ساختار خانواده: (الف

 استفاده موردآنها  بين مشتركطور به منابع و يا دودماني هستند 1چندنسلي و تربزرگ معموالً خانوارها

 جايگزيني با و ندارد موضوعيت بازنشستگي اجباري اندازپس اوالً خانوارهايي چنين در. گيردمي قرار

ضاي خانوار از اع هاخانوار اين در ثانياً. است پايدار زندگي طول درآمد ديگر نسل به نسلي از كار نيروي

 اخالقي، مخاطرات بدون( بيماري مثل) مشخص هايريسك مقابل در منابع گذارياشتراك به طريق از

 و بازار طريق از تنها يافتهتوسعه كشورهاي در كه چيزي شودمي حمايت باال، كيفيت با و مؤثر نحوي به

 سه اگر مثالً يعني. است خانوار 2تياطياح اندازپس مستلزم و گيردمي انجام ترپايين كيفيت با احتماالً

 آن جداگانه احتياطي اندازپس بايد كدام هر كردندمي زندگي جدا كنندمي زندگي هم با االن كه نسل

 به نسبت دغدغه خانوارها اين در ثالثاً .داشتمي( بازار خدمات پايين كيفيت خاطربه) باالتر هزينه با هم

 كند. مي ايجاد ( مطرح كرد را1974بارو ) دودماني كه خانوارهاي زا نوعي دارد وجود آتي هاينسل

تر تواند نامطمئنتوسعه به داليل مختلف ميدرحال  درآمد خانوارها در كشورهاي نااطميناني: (ب

هاي اقتصاد ثباتيتواند سهم باالي كشاورزي و بياين داليل ميازجمله  باشد. يافتهتوسعهاز كشورهاي 

هاي اقتصاد كالن از عوامل خارجي )نظير نوسان رابطه مبادله بازرگاني( و شوك سياستكالن ناشي 

ريسك  تواند توسط پوششدهد و نميداخلي باشد. اين نوع از نااطميناني كل خانوار را تحت تأثير قرار مي

تأكيد ( 2001) 4( و روسنزويج1989) 3نسلي باشد( از بين برود. ديتونداخلي خانوار )حتي اگر چند

 زياد است.هاي علت وجود نااطمينانيتوسعه بهدرحال  احتياطي در كشورهايجهت انداز كنند كه پسمي

درحال  شود كه بخش مهمي از خانوارهاي كشورهايتفاوت ديگر از آنجا ناشي مي سطح فقر: (ج

د يا مصرف تحقق سطح درآمجا كه عدم يك حداقل معاش برخوردارند. از آنتوسعه از سطح درآمد نزد

                                                 

1. Dynastic Household 

2. Precautionary Household Saving 

3. Deaton 

4. Rosenzweig 
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آنها  تواند معناي مرگ يا زندگي براي خانوارهاي فقير داشته باشد،هاي منفي ميعلت شوكحداقل به

معناي بهدرواقع  آمادگي براي مقابله با چنين شرايطي خواهند داشت كه جهت اندازپسسعي در 

 هموارسازي مصرف است. 

توسعه ممكن درحال  نوارهاي كشورهاياگرچه ميل بر هموارسازي مصرف در خا سركوب مالي: (د

قرار بگيرد. در شرايط سركوب مالي  1تواند متأثر از نتايج سركوب مالياست قوي باشد، رفتار مصرفي مي

 انداز شده و مانع انتقال درآمد به آيندهانداز موجب كاهش انگيزه براي پسبازدهي واقعي پايين پس

هاي بهره، امكان استقراض از سيستم بانكي نيز وجود بودن نرخ شود. در اين شرايط، با وجود پايينمي

هاي معمول در بسياري از كشورهاي درحال توسعه است، امكان ندارد. سركوب مالي كه يكي از پديده

 كند. مي انتقال منابع مالي بين زماني را كاهش داده، اهميت درآمد جاري در مصرف را بيشتر

 

 توسعهدرحال  ر كشورهايد 2. هموارسازي مصرف2ـ2

اي دورهبين طور كه قبالً مطرح شد، با فرض مقعر بودن تابع مصرف، اگر خانوارها هم برنامه مصرفهمان

گيرد. بنابراين اگر ها را داشته باشند، هموارسازي مصرف صورت ميو هم امكان انتقال منابع بين دوره

برقرار بودن دو شرط باالست. معناي بهدرواقع  ،شواهدي دال بر هموارسازي مصرف وجود داشته باشد

 هاي مختلفي داشته باشد.اين شواهد ممكن است شكل

مي در تابع مصرف را توان سهم درآمدهاي جاري و دائبراي آزمون رفتار هموارسازي مصرف، مي

عمدتاً با توسعه انجام شده است كه درحال  ها در كشورهايبرآورد نمود. تعداد زيادي از اين آزمون

 رگرسيون زير سازگار هستند.

𝑐 = 𝑎0 + 𝑎1𝑦𝑝 + 𝑎2(𝑦 − 𝑦𝑝) + 𝑢 

 uدرآمد سرانه جاري واقعي و  yدرآمد دائمي سرانه واقعي،   𝑦𝑝مصرف سرانه واقعي، cكه در آن 

𝑎1(، مصرف برابر درآمد دائمي است. يعني PIH(3جزء اخالل است. تحت فرضيه درآمد دائمي  = 1 

𝑎0و  = a2 = كه در آن مصرف بستگي به درآمد جاري دارد ( KCF(4. تحت تابع مصرف كينزي 0

  ارتباط با مصرف است پارامترها به اين صورت خواهد بود:و تمايز بين درآمد دائمي و موقتي بي

   𝑎0 > 0    ,    𝑎1 = 𝑎2. 

دهد كه كلي، نتايج نشان ميطور به شده است.گرفته كار به چنين تابعي در بسياري از مطالعات

تفكيك قائل شدن بين درآمدها اهميت دارد. به اين معنا كه ميل نهايي به مصرف از درآمد دائمي از 

ميل نهايي به مصرف از درآمد جاري بيشتر است. اين نتايج با فرضيه درآمد دائمي سازگار است. با 

                                                 

1. Financial Repression 

2. Consumption Smoothing 

3. Permanent Income Hypothesis 

4. Keynesian Consumption Function 
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به درآمد دائمي يك نيست، در عين حال ميل نهايي به طور كه كشش مصرف نسبت ، همانحالاين

شواهد مؤيد هموارسازي مصرف است، اما حالت مصرف از درآمد موقتي هم صفر نيست. بنابراين، 

نسخه انتظارات  توسعه تأييد نشده است.درحال  حدي نظريه درآمد دائمي هم در اكثر كشورهاي

( بحث شده است، در بسياري از 1990) 1ثال در ابلم عنوانبهعقاليي فرضيه درآمد دائمي نيز كه 

 مطالعات رد شده است.

انداز حاصل شده است. اگر پس اندازپسنوع دوم از شواهد از مطالعات بين كشوري در مورد رفتار 

كند كه كشورهاي داراي نرخ رشد سرانه باال، نظريه پيشنهاد مي 2،هاي خاص زندگي مهم باشددر دوره

در اين كشورها، معموالً تعداد افراد جوان بيشتر  .انداز باالتري داشته باشندهاي پسنسبي نرخ طوربه بايد

انداز تر نرخ پس)و گروه افراد مسن دهندانداز بازنشستگي انجام ميساز افراد مسن است و چون جوانان پ

مين استدالل، كشورهاي با هشود. انداز مينسبت بيشتري از كل درآمد پسدر نهايت  پاييني دارند(

 هاي مقطعي بين كشوريداده انداز باالتري داشته باشند.هاي پسبا جمعيت جوان بيشتر بايد نرخ

 ها سازگار هستند.بينيگسترده با اين پيشطور به

حفظ مصرف در منظور به طور خالصه هموارسازي مصرف در دو سطح قابل طرح است:به

هاي سازي مصرف از شوكمصونمنظور به و بازنشستگي( وهاي زندگي )جواني طول چرخه

پردازد و نظريه درآمد دائمي به موقتي در درآمد. نظريه چرخه زندگي بيشتر به سطح اول مي

تواند سطح اول را هم پوشش دهد. شواهد موجود اما در هر حال اين نظريه مي ،سطح دوم

 باشد.توسعه ميدرحال  يمؤيد هر دو سطح از هموارسازي مصرف در كشورها

توسعه متفاوت درحال  هاي درآمدي در كشورهايها به شوكدهد كه واكنشمشاهدات نشان مي

قيمت  طور كه گفته شد، تغيير در رابطه مبادله بازرگاني، عمدتاً ناشي از تغيير دربوده است. همان

نقش دولت و دليل به ه شده است. اماتوسعه تجربدرحال  كرات در كشورهايكاالهاي صادراتي اوليه، به

ها هميشه به مردم منتقل نشده است. به هر حال در آن مواردي كه صادرات اين محصوالت، اين شوك

اينگونه نبوده است، واكنش مصرف خانوارها در موضوع هموارسازي مصرف حاوي اطالعات مفيدي بوده 

 9197ـ6197هاي يش قيمت شديد قهوه طي سال( اثر افزا1993) 3است. براي مثال، بيوان و همكاران

روي رفتار كشاورزان كنيايي را بررسي كردند. برخالف وضعيت كشور همسايه يعني نيجريه، افزايش 

اي را درآمدهاي بادآوردهآنها  هاي جهاني قهوه بر توليدكنندگان كوچك كنيايي هم اثرگذار بود وقيمت

 زيرا ،گرفته شددرآمد اتفاقي در نظر  عنوانبهدرآمد بادآورده،  تجربه كردند. شواهد نشان داد كه همين

دانستند اين اتفاق ناشي از سرمازدگي محصوالت در برزيل بوده است. بنابراين، عمده آن كشاورزان مي

                                                 

1. Abel 

2. Hump Saving 

3. Bevan et al.  
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 انداز شد و خانوارها سعي كردند از اين طريق مصرف خود را هموار كنند. پس

 

 نقدينگيريزي و محدوديت افق برنامه. 2-3

ريزي فراتر از يك دهد كه دوره برنامهتوسعه نشان ميدرحال  شواهد مؤيد هموارسازي مصرف در كشورهاي

هاي مختلف جابجا كنند. شواهد مستقيم خود را بين دوره كم بعضي خانوارها قادرند منابعدوره است و دست

( يك 1988) 1مثال حق عنوانبهدارد.  ريزي و محدوديت نقدينگي وجودبيشتري در مورد طول دوره برنامه

منجر به  3برد كه براساس آن احتمال انقطاع دودمانيكار به 2آزمون تجربي براي بررسي فرضيه ياري ـ بالنچارد

صفحات  ،1989 ،شود )بالنچارد و فيشرهاي عمومي و خصوصي ميريزي مؤثر بخشدوره برنامهيك شكاف بين

براي پانزده كشور چنين شكافي توسعه انجام شد. درحال  كشور 16براي  مالحظه شود(. اين كار 115ـ26

. مؤثري نامحدود بودطور به ريزي براي خانوارهاي بخش خصوصيمشاهده نشد يعني دوره برنامه

 5وسيله حق و مانتيلسرائيل گرفته شد. اين محاسبات به( براي ا1988) 4نتيجه مشابهي توسط ليدرمن و رازين

ريزي خانوار و سهمي از كل گيري مستقل طول دوره برنامهحق را براي اندازهفرآيند  يت شد كه( تقو1989)

خاطر محدوديت كننده بهمصرف 6مصرف كه قابل نسبت دادن به درآمد جاري ناشي از محاسبه سرانگشتي

تند فرضيه صفر دوره نتوانسآنها  كشوري متفاوت از مطالعه قبلي حق، 16نقدينگي است ارائه دادند. در نمونه 

رسد كه شواهد مستقيم مرتبط با دوره نمينظر به كلي،طور به ريزي خانوار را رد كنند. پسنامحدود برنامه

خانواده »اينكه ساختار بر مبني 7توسعه ناسازگار با پيشنهاد ديتوندرحال  ريزي خانوار در كشورهايبرنامه

است، باشد. در مقابل، سنجش ميزان وقوع محدوديت  يافتهتوسعهاز توسعه بيشتر درحال  در كشورهاي« دودماني

 8قابل توجهي باالتر است. ويدياناتانطور به توسعهدرحال  دهد كه اين موضوع در كشورهاينقدينگي نشان مي

درحال  ها در جهانكنندهدهه نشان داد كه مصرف 3تايي از كشورها طي 16( با استفاده از يك گروه 1993)

هاي تابلويي نشان ( با داده2000) 9وسعه با محدوديت نقدينگي و استقراض مواجه هستند. لويزا و همكارانت

انداز خانوارها دارند. مطالعه پانل حق و دادند كه متغيرهاي مبين محدوديت نقدينگي، اثر معناداري بر نرخ پس

شود را محاسبه انجام ميآنها  آمد جاري( سهم بخشي از مصرف خانوارها كه صرفاً براساس در1989مانتيل )

شد. درصد هم بيشتر مي 50درصد بود و در موارد زيادي اين سهم از  20كشور، اين سهم  16تا از  14كرد. براي 

اي درصد آمريكا بيشتر است. نتايج يك كشوري حق و مانتيل با مطالعه منطقه 10معناداري از طور به اين سهم

                                                 

1. Haque 

2. Yaari-Blanchard 

3. Dynastic Extinction 

4. Leiderman. and Razin 

5. Monteil 

6. Rule of Thump 

7. Deaton 

8. Veidyanathan 

9. Loayza et al. 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

14 

درصد و براي  80تا  70داد براي كشورهاي با درآمد كم اين سهم است كه نشان مي( سازگار 1988) 1روسي

 درصد است. 80تا  20كشورهاي با درآمد متوسط 

اند كه ارتباط مستقيم بين اين نكته مهم قابل ذكر است كه برخي اقتصاددانان مدعي حالاينبا 

 2مثال زلدس عنوانبهينگي نيست. درآمد جاري و مصرف شاخص خوبي براي نشان دادن محدوديت نقد

گر هستند، ناند و در عين حال آينده( معتقد است كه اگر خانوارها با محدوديت نقدينگي مواجه1989)

درونزا طور به شان را در مراحل مختلف زندگي هموار كنند. اين مراحل احتماالًبايد تالش كنند مصرف

 گردد.كه مستلزم ايجاد بدهي پايدار نيست تعريف ميو براساس تصور خانوارها از سطحي از مصرف 

كنند كه در مدل چرخه زندگي، محدوديت ( بحث مي1995) 3در مطالعه ديگري چاه و همكاران

، حالايندهد. با دوام ارائه ميهاي متفاوتي براي رفتار مصرف كاالهاي بادوام و بيبينينقدينگي پيش

توسعه انجام شده است. آگنور درحال  ها در كشورهايبينيين پيشهاي بسيار كمي براي آزمون اتالش

هاي موقتي منفي بر رفتار ( نشان دادند كه محدوديت نقدينگي تنها براي شوك2004) 4و آيزمن

 انداز صادق است.هموارسازي مصرف و پس

 

 اندازتغييرات نرخ بهره بر پسآثار  .2-4

انداز، بسته منفي و هم مثبت تغييرات نرخ بهره بر پسآثار  طور كه ذكر شد، نظريه مصرف هم باهمان

 ، بررسي اين موضوع براي كشورهايحالاينبه اينكه اثر درآمدي و جانشيني چگونه باشد، سازگار است. با 

 انداز است.هاي اصلي آنها اثر آزادسازي مالي بر پسيكي از دغدغه زيرا ،توسعه بسيار مهم استدرحال 

 اندازانداز است كه در آن تابع پستي در اين موضوع تخمين روابط ساختاري از پسيك رويكرد سن

حالي كه بعضي مطالعات اثر شود. دركنند، برآورد ميبيان ميتابعي از متغيرهايي كه نظريات صورت به

ك يا حتي كه اين اثر كوچ انداند برخي ديگر نشان دادهانداز را نشان دادهمثبت افزايش نرخ بهره بر پس

ايش در نرخ بهره ( نشان دادند كه يك درصد افز2000)مثال ويزا و همكاران  عنوانبهمنفي بوده است. 

نشان دادند كه اثر آنها  در برآوردهاي ديگر حالايندهد. با انداز را افزايش ميدرصد پس 05/0حقيقي 

ست. رويكرد جايگزين براي آزمون ارتباط و اثر درآمدي بر اثر جانشيني غالب ا انداز منفينرخ بهره بر پس

است. اگر تابع مطلوبيت پيوسته اي دورهبين انداز و نرخ بهره برآورد مستقيم كشش جانشينيبين پس

( نسبت نرخ رشد مصرف به تفاوت بين نرخ بهره و نرخ 3گريزي ثابت را نشان دهد، معادله اولر )ريسك

دهد. اثر منفي است ربط مياي دورهبين برابر كشش جانشين )ثابت( ترجيحات زماني را به يك نسبت كه

نرخ بهره بر مصرف مستلزم اين است كه اين كشش به اندازه كافي بزرگ باشد تا اثر جانشيني بزرگي 

                                                 

1. Rossi 

2. Zelds 

3. Chah et al. 

4. Ag’enor and Aizeman 
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انداز غلبه كند. اين رويكرد از اين هاي بهره باالتر بر پسبر اثر مثبت درآمد و نرخنحوي كه به ايجاد كند

هاي مصرف دادهبر مبتني كند كهمستقيم برآورد ميطور به ار است كه يك پارامتر مهم رامزيت برخورد

 مستقل از بخش خصوصي در دسترس است.طور به هاي مصرف هماست. داده

اي دورهبين كشور برآورد كرد و يك كشش جانشيني 18( رابطه اولر را براي 1985) 1جيووانيني

 نظر جيووانيني را با درفرآيند  (1988آورد. روسي )دست به مورد 5براي ( تنها 5/0دار )متوسط امعن

هاي نقدينگي و جانشيني مستقيم بين مصرف خصوصي و دولتي اصالح كرد. تصريح گرفتن محدوديت

 براي مناطق مختلف كشورهاياي ههاي كمي بزرگتري از كشش جانشيني بين دورو تعميم وي برآورد

آورد. در هر حال، اين برآوردها آن قدر بزرگ دست به مطالعه كشوري جيووانينيتوسعه نسبت به درحال 

 نيستند كه اثر قوي نرخ بهره بر مصرف را توجيه كنند. 

انداز با نرخ بهره حقيقي بر پسآثار  ( برآوردهايي از1996) 2در مطالعه بعدي اوگاكي و همكاران

اي دورهبين رها ارائه دادند. در مدل آنها، كشش جانشينيهاي مقطعي تعداد زيادي از كشواستفاده از داده

اين فرضيه را كه حساسيت آنها  كند. نتيجه برآوردطوري تعريف شده است كه با سطح مصرف تغيير مي

نظر به كند. در كشورهاي با درآمد پايين،انداز به نرخ بهره به سطح درآمد بستگي دارد حمايت ميپس

اي، در نتيجه برآوردهاي دورهحداقل معاش است تا عوامل بينرتبط با مالحظات رسد مصرف بيشتر ممي

احتماالً پايين است. اين موضوع در كشورهايي كه سهم كاالهاي ضروري اي دورهبين كشش جانشيني

ست صادق است. دامنه برآوردهاي اوگاكي براي كشش جانشيني بزرگ تر ا)نظير غذا( از كل مخارج باال

براي ونزوئال و سنگاپور را نشان  6/0براي اوگاندا و اتيوپي )كشورهاي فقير( تا  05/0دي كه از است تا ح

ها هم نسبتاً كوچك است به اين معنا كه اثر تغييرات نرخ بهره ، حتي باالترين تخمينحالايندهد. با مي

 تر.يافتهتوسعهحتي در كشورهاي  ،كوچك استدر نهايت  اندازبر پس

 

 رف عمومي و خصوصيمص. 2-5

، اكثر حالاينموضوع آخر اين قسمت احتمال جانشين مستقيم بودن مصرف خصوصي و دولتي است. با 

مستقيم سطح طور به اين فرضيه را كه مصرف عمومي (،1988( و روسي )1988شواهد، مانند حق )

اي ( در مطالعه1994) 3ساين، كارابرعالوهكنند. يد نميدهد، تأيصي را تحت تأثير قرار ميمصرف خصو

رسد مخارج عمومي و خصوصي مينظر به كه توسعه، نشان داددرحال  از كشورهاي شامل تعداد زيادي

 آمد.دست به ( براي تايوان هم2001) 4اي توسط چيوهجير مكمل باشند تا جانشين. چنين نتبيشت

 

                                                 

1. Giovaninni 

2. Ogaki et al. 

3. Karras 

4. Chiu 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

16 

 توسعهدرحال  انداز در كشورهايبندي نظريات و مطالعات مصرف و پسجمع. 2-6

 چهار سؤال كليدي در موضوع مصرف عبارتند از:  .1

 دهند؟ سازي مصرف انجام ميآيا خانوارها هموار -

 ريزي خانوار نامحدود است؟ آيا افق برنامه -

 و مصرف مؤثر است؟  اندازپسبر  آيا نرخ بهره -

 آيا مصرف عمومي و خصوصي جانشين يكديگرند؟ -

 توسط خانوارها سه چيز است: الزمه هموارسازي مصرف  .2

 اي. ريزي بين دورهداشتن انگيزه برنامه - 

 اي.ريزي بين يك دورهداشتن امكان برنامه -

 منابع.اي دورهبين امكان جابجايي -

توسعه كه خانوارها معموالً بزرگ و چندنسلي هستند، عمالً انگيزه و امكان درحال  در كشورهاي .3

اطمينان از حفظ سطح مصرف  يافتهتوسعهحالي كه در كشورهاي . دروجود دارداي رهدوبين ريزيبرنامه

توسعه موضوع درحال  در دوره بازنشستگي انگيزه اصلي براي هموارسازي مصرف است، در كشورهاي

پايداري  يافتهتوسعهكه در كشورهاي  حاليشود. درحفظ سطح مصرف حداقل معاش هم به آن اضافه مي

 كند، در كشورهايفراهم ميآنها  و حتي با افق نامحدود را براياي دورهبين ريزيامكان برنامهدرآمدها 

اما بزرگ و چند  ،ناپايداري درآمدها به داليل مختلف اين امكان كمتر وجود دارددليل به توسعهدرحال 

، عدم يافتهتوسعهشورهاي كه در ك كند. در حالينسلي بودن خانوارها تا حدي اين نقيصه را بر طرف مي

كند، در منابع را فراهم مياي دورهبين هاي اعتباري و نقدينگي امكان جابجاييدار محدوديتوجود معنا

طور به مشكالت مربوط به سركوب مالي و محدوديت نقدينگي اين امكاندليل به توسعهدرحال  كشورهاي

مطالعات نشان در نهايت  كند.تا حدي آن را جبران مي نسلياما انتقال منابع بين ،فراهم نيستكامل 

 توسعه: درحال  دهند كه در كشورهايمي

يعني ضريب درآمد دائمي  ،اما اين هموارسازي كامل نيست ،گيردهموارسازي مصرف صورت مي - 

در مصرف يك و ضريب درآمد جاري در مصرف صفر نيست. سهم مصرف مستقيم از درآمد جاري در 

تا  20اين ميزان از  .است يافتهتوسعهتوسعه باالتر از كشورهاي درحال  بات خانوارها در كشورهايمحاس

 درصد برآورد شده است.  80

 اند. ريزي بيش از يك دوره است و حتي برخي مطالعات آن را نامحدود برآورد كردهافق برنامه - 

اي دورهبين هايي براي انتقالاما روش ،دتوسعه وجود داردرحال  محدوديت نقدينگي در كشورهاي - 

 منابع وجود دارد.

اي( باشد و دورهآثار جانشيني و درآمدي بين دليلتواند مثبت يا منفي )بهانداز مياثر تغيير نرخ بهره بر پس .4
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 اند.هانداز را ضعيف ارزيابي كرداما عمده مطالعات اثر نرخ بهره بر پس ،بايد در مطالعات تجربي مشخص شود

عبارتي تأثيرگذاري م بودن مصرف خصوصي و دولتي يا بهبرخي مطالعات احتمال جانشين مستقي .5

اكثر مطالعات مكمل بودن اين  حالايناند. با مخارج عمومي بر سطح مصرف خصوصي را بررسي كرده

 اند تا جانشين بودن آنها.دو را نشان داده

 

 . تابع مصرف در ايران3

اي كشورهاي با درآمده ايران جزء بين جهاني، كشورهاي دهد كه براساس مقايسهنشان مي 1جدول 

 بنابراين، در برآورد تابع مصرف، مالحظات مربوط به رفتار مصرفي در كشورهاي 1.رودشمار ميمتوسط به

  توسعه بايد مدنظر قرار گيرند. درحال 

 

 2005سال  سرانه نهايي خانوار به دالر ثابت هزينه مصرف. 1جدول 

 نام منطقه / كشور ($2005)مقدار

 جهان  

 كشورهاي با درآمد باال 

 كشورهاي با درآمد متوسط 

 كشورهاي با درآمد پايين 

 منطقه اروپا 

 خاورميانه و شمال آفريقا 

 توسعه(درحال  خاورميانه و شمال آفريقا )تنها كشورهاي 

 اقتصادي و توسعه هاي اي عضو سازمان همكاريكشوره 

 ايران 

Source: World Development Indicators. 

 

 هستيم شامل دو سؤال اصلي زير است: آنها  سؤاالت اصلي تحقيق حاضر كه در پي پاسخگويي به

 كننده مصرف بخش خصوصي در ايران كدامند؟متغيرهاي اصلي تعيين .1

 روند كاهشي يافته است؟ 1386صي از سال چرا رشد مصرف بخش خصو .2

توسعه كه در بخش قبلي بررسي شدند، در درحال  با توجه به ابعاد نظري تابع مصرف در كشورهاي

هايي كه درباره تغييرات مصرف كل خانوارها در ايران مطرح هستند پاسخ سؤالاين بخش به مجموعه 

مصرف بخش خصوصي در ايران، كننده شود. موضوعات اصلي شامل عوامل مهم تعيينمي داده

 انداز و رابطه مخارج دولت و مصرف خانوارها هستند. هموارسازي مصرف، اثر نرخ بهره بر مصرف و پس

                                                 

، درآمد ملی سرانه 2014بر طبق تعریف آورده شده، منظور از کشورهای با درآمد متوسط کشورهایی است که در سال  .1

 دالر است.  12735تا  1046آنها بین 
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طور كه در بخش اول بيان شد مطالعات نظري و تجربي انجام شده در حوزه مصرف نشان همان

ها در اين ترين چالشمصرفي است. يكي از اصلي دهنده رفتارترين عامل توضيحدهد كه درآمد اصليمي

طور دهنده مصرف است و يا درآمد دائمي. همانرابطه آن است كه آيا درآمد جاري عامل اصلي توضيح

شوند انتظار داشته باشيم توسعه عواملي وجود دارند كه سبب ميدرحال  كه اشاره شد در كشورهاي

ه مصرف باشد و در عين حال عواملي نيز وجود دارند كه احتمال درآمد جاري عامل اصلي توضيح دهند

دهند. نتايج آزمون هموارسازي براساس مدلي كه در بخش دهندگي درآمد دائمي را افزايش ميتوضيح

دهد كه براي مصرف كاالهاي بادوام در نشان مي 1392-1357هاي دوره زماني معرفي شد و داده 2-2

دوام و خدمات، فرضيه درآمد جاري حمايت ائمي و براي مصرف كاالهاي بيايران فرضيه درآمد د

 (. 1ها ن.ك ضميمه )براي مشاهده نتايج آزمون 1.شودمي

ايران يك اينكه  اول، با توجه به د:ه نكته مهم بايد در نظر گرفته شومدل و نتايج آن، س ارائهقبل از 

ليد ملي )با نفت يا بدون نفت( بايد در تابع مصرف استفاده كشور صادركننده نفت است، از كدام نوع از تو

سبب  2آنكه آيا درآمد اوليه فروش نفتازجمله  به عوامل متعددي بستگي دارد سؤالشود. پاسخ به اين 

مقايسه  سؤالشود. يك راه ساده براي پاسخ به اين مي افزايش درآمد خانوارها و در نتيجه مصرف خانوارها

 وليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي بدون در نظر گرفتن درآمدهاي نفتي است.روند مصرف با ت

  

                                                 

حال بعضي كند. با ايندائمي بر مصرف را رد نمي در ارتباط با اين موضوع بررسي مطالعات قبلي انجام شده در ايران اثر درآمد .1

( میل نهايي به مصرف از درآمد 1388از مطالعات بر تأثیر درآمد جاري بر مصرف هم تأكید دارند. در مطالعه فخرايي و منصوري )
تواند سازگار با اين لعه مي. برآورد شده است. اين مطا7هاي باالي درآمدي . و براي گروه99هاي پايین درآمدي دائمي براي گروه

پور دلیل بودن در آستانه حداقل معاش بیشتر از ديگران ناچار به هموارسازي مصرف هستند. امامقليفرضیه باشد كه افراد فقیر به
را  ( با استفاده از يك الگوي تصحیح خطاي برداري میل نهايي به مصرف از درآمد قابل تصرف دائمي در بلندمدت1391و عاقلي )

( میل نهايي به مصرف از درآمد قابل تصرف دائمي در مناطق 1382اند. مطالعه زراء نژاد ). برآورد كرده36مدت را . و در كوتاه68
كند. در . برآورد كرده است. اين مطالعه هم فرضیه درآمد دائمي فريدمن را تأيید مي89. و در مناطق روستايي 91شهري را 

. برآورد شده كه نزديك به ضريب بلندمدت مطالعه امامقلي پور و عاقلي است. 59( اين ضريب 1390آقايي )پور و مطالعه رضايي
. است. مطالعات ولدخاني 14تر يعني ( میل نهايي به مصرف از درآمد دائمي بسیار پايین1390اما نتیجه مطالعه رجايي و احمدي )

اند. در مجموع با توجه به . برآورد كرده76. و در بلندمدت 67مدت در كوتاه ( نیز میل نهايي به مصرف از درآمد جاري را1376)
 توان انتظار داشت كه فرضیه درآمد دائمي در ايران رد نشود. مطالعات انجام شده قبلي مي

و تولید ناخالص افزوده بخش نفت است که عامل تفاوت میان تولید ناخالص داخلی با نفت اولیه نفت، ارزش منظور از درآمد. 2

 داخلی بدون نفت است.
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 مقايسه روند مصرف حقيقي با توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي  .1نمودار 

(ميليارد ريال)       بدون در نظر گرفتن نفت

 
 .هاي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانداده مأخذ:

 

حركتي مصرف و توليد ناخالص داخلي بدون نفت، بيش از شود، همر كه مالحظه ميطوهمان

افزوده بخش نفت در گام ي است. به بيان ديگر افزايش ارزشحركتي مصرف و توليد ناخالص داخلهم

نخست تأثيري بر مصرف حقيقي نداشته است و متغير توليد ناخالص داخلي بدون نفت براي توضيح 

منطق كسر درآمدهاي نفتي از كل توليد ناخالص داخلي درواقع  تر است.ي در ايران مناسبرفتار مصرف

ها از درآمد در يك كشور نفتي كه مالكيت بخش نفت در اختيار دولت است، همان منطق كسر ماليات

 باشد.براي حصول درآمد قابل تصرف است كه مبناي تصميم مصرفي خانوار مي

يكي از انتقادات اصلي وارد شده به تابع  عنوانبهثروت در مصرف است كه  نكته دوم، مسئله نقش

دهنده يكي از عوامل توضيح عنوانبهبسياري از مطالعات، از متغير ثروت را  مصرف كينز مطرح بوده است.

ري گيهاي مختلفي هميشه در ارتباط با اندازه. اما چالشاندمصرف در برآورد تابع مصرف استفاده كرده

گذاري در ها در بازار سهام و سرمايهثروت وجود داشته است. معموالً در كارهاي تجربي، مالكيت دارايي

گردد. افزايش دائمي در قيمت سهام، هاي خانوار لحاظ ميدو عامل اصلي در دارايي عنوانبهمسكن 

 كوچك بازار وجود فرض بااما شود. داللت بر افزايش ثروت مالي دارد كه در نتيجه باعث مصرف باالتر مي

 كشورهاي به نسبت كشورها اين دربر مصرف  ثروت اثر رودمي انتظار توسعه،درحال  كشورهاي در سهام

در ايران مطالعات كمي در رابطه با بررسي اثر ثروت بر مصرف بخش خصوصي باشد.  كوچكتر صنعتي

اند. در اين مصرف بخش خصوصي پرداختهاست و غالباً به بررسي ثروت مالي و سهام بر  صورت گرفته

 مطالعه، شاخص كل ثروت با لحاظ ثروت مالي و ثروت ناشي از مالكيت مسكن ساخته شده و اثر آن بر

 شود. روي هر سه دسته كاالهاي مصرفي بررسي مي

نكته سوم كه براي تخمين تابع مصرف ايران بايد مورد توجه قرار گيرد، مسئله توزيع سني جمعيت 
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است به نحوي  60و اوايل دهه  50هاي بارز ايران، افزايش شديد جمعيت در اواخر دهه ست. يكي از ويژگيا

 1354-1345هاي برابر مواليد سال 2/1و  7/1حدود ترتيب به 1364-1355هاي كه مواليد در فاصله سال

درحالي  د بوده استدرص 9/3بوده است. همچنين متوسط نرخ رشد جمعيت در اين دهه  1374-1365و 

اين رشد ناگهاني جمعيت در  درصد بوده است. 2و  7/2ترتيب هاي قبل و بعد از آن بهاين نرخ در دههكه 

تغيير قابل مالحظه توزيع سني جمعيت و بنابراين تغييرات نيازها و ساليق مصرفي در معناي به يك دهه

با هم مقايسه  1390و  1355هاي يك سن در سالتوزيع جمعيتي به تفك 2هاي آتي است. در نمودار سال

 شده است كه نشان از تغييرات قابل مالحظه ساختاري جمعيتي دارد.
 

 1390و  1355مقايسه توزيع جمعيت به تفكيك جنس در سال . 2نمودار 

 .، مركز آمار ايران1390و  1355 هايسرشماري عمومي نفوس و مسكن سال :مأخذ

 

متغيرهاي  عنوانبهمتغيرهاي ساختار سني را نيز  2و1،(2013قتباس از فير )ما در اين مدل با ا

گيريم. با توجه به عدم وجود متغيرهاي اقتصادي مانند مصرف توضيحي در برآورد تابع مصرف در نظر مي

توزيع سني جمعيت بر مصرف، ورود متغيرهاي آثار  هاي سني، تنها راه براي رصدو درآمد به تفكيك گروه

 3خواهد بود كه در مدل پيشرو لحاظ خواهد شد. عرض از مبدأصورت به جمعيتي

                                                 

1. Fair  

نتایج ت جوانی نیز وارد مدل شدند، ولی خانواده دیگر مانند نسبت وابستگی و نسب جمعیتی و ساختار هایبرخی شاخص .2

العات است بیشتر مطالعات مربوط به مصرف که این متغیرهای جمعیتی را لحاظ کردند، مط گفتنيبرآوردها قابل قبول نبودند. 
بتواند تغییرات که  ییرات این متغیرها به نحوی نیستبین کشوری بودند حال آنکه مطالعه ما تنها در مورد یک کشور است و تغ

 د. مصرف را توضیح ده

 آورده شده است. برای مطالعه مبانی نظری مربوط به متغیرهای جمعیتی ن.ک: 3ساختار مدل فیر در ضمیمه  .3

Fair, Ray (2013), " Macroeconometric Modeling", September 2013, pp: 81-84. 
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 هاي آماريها و ويژگي. داده3-1

شوند. منبع تمام متغيرهاي اقتصادي، مي انه در نظر گرفتهيسالصورت به هاي مورد استفاده در اين مدلداده

، مركز آمار ايران است. متغيرهاي مربوط به هاي جمعيتيبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و منبع داده

 اند. گرفته شده نظر سرانه درصورت به مصرف، درآمد و ثروت با تقسيم بر تعداد جمعيت

لگاريتم مصرف  1دوام،متغيرهاي وابسته در برآوردهاي اين گزارش لگاريتم مصرف سرانه كاالهاي بي

از سال آنها  ات هستند كه در نمودارهاي زير روندسرانه كاالهاي بادوام و لگاريتم مصرف سرانه خدم

 اند. به بعد نشان داده شده 1357

توان ادعا كرد روند مثبت رشد مصرف سرانه هر سه نوع كاال دهد، ميطور كه نمودار نشان ميهمان

و يا تغيير با وقفه  1380هاي پاياني دهه هاي اجرايي شدن برنامه تعديل و سالهاي جنگ، سالدر سال

دو گروه ديگر بوده است. براي  تر ازروند حركتي روبرو شده است. در كاالهاي بادوام اين تغييرات ملموس

رشد مصرف سرانه سه گروه مصرفي در سه دوره ياد شده و رشد متوسط  2يد اين موضوع در جدول تأي

 هاي مورد بررسي آورده شده است. مصرف سرانه در كل سال

 

 (درصد)   مقايسه متوسط رشد مصرف سرانه در دوران مختلف . 2جدول 

 نوع كاال

 دوره زماني

كاالي 

 بادوام

كاالي 

 دوامبي

 خدمات

 3 1 5 )كل دوره( 1391الي  1358هاي متوسط رشد مصرف سرانه در سال

 -2 -2 -11 2هاي جنگمتوسط رشد مصرف سرانه در سال

 -1 -1 -20 3متوسط رشد مصرف سرانه در دوران تعديل

 2 -1 -5 1389تا  1386هاي متوسط رشد مصرف سرانه در سال
 .هاي بانك مركزي و مركز آمار و محاسبات محققداده خذ:مأ

 

 

 

 

 

 

                                                 

در بانک مرکزی،  «بازار قیمت به خدمات و كاالها نوع برحسب كشور خانوارهاي نهايي مصرف هايهزينه»آمار بر طبق  .1

قسیم شده است. در این تدوام و خدمات بیدوام، کاالی نیمهکاالها و خدمات مصرفی به چهار گروه کاالی بادوام، کاالی بی
دوام با هم جمع شده زیر نام کاالهای بی دوام این دو گروهبیدوام و نیمهلحاظ نزدیکی رفتار مصرفی کاالی بیگزارش، به

 است.

دلیل تغییرات مثبت مصرف در برخی در این دوره به 1367باشد. سال می 1366الی  1359های منظور فاصله زمانی سال .2

 های کاالیی لحاظ نشد. گروه

 باشد.می 1374الی  1371های منظور فاصله زمانی سال .3



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

22 

 هاي كاالييروند لگاريتم مصرف سرانه گروه. 3نمودار 

 
 .مركز آمار و محاسبات محقق ،هاي بانك مركزيداده خذ:أم

 

به لگاريتم مصرف سرانه خدمات و لگاريتم مصرف سرانه كاالهاي محور عمودي سمت راست مربوط 

 دوام است.بي

استفاده  1383هاي ثابت سال براي متغير درآمد از متغير توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت

شد كه درآمدهاي مالياتي از آن كسر شده و بر تعداد جمعيت كشور در هر سال تقسيم شده است. از 

دهنده متغير توضيح عنوانبهكه در طول گزارش درآمد سرانه قابل تصرف ناميده شده است،  اين متغير

روند درآمد سرانه  4شود. در نمودار ام و مصرف سرانه خدمات استفاده ميدومصرف سرانه كاالهاي بي

 است.هنحركتي آقابل تصرف با مصرف سرانه اين دو گروه كاال نشان داده شده است، كه حاكي از هم
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 دوام . روند لگاريتم مصرف سرانه خدمات، لگاريتم سرانه كاالي بي4نمودار 

 و لگاريتم درآمد سرانه قابل تصرف 

 
 همان. خذ:مأ

 

 كاالهاي و زمين ساختمان، موجودي ارزش) فيزيكي و ملموس هايمتغير ثروت شامل دارايي

 بخش دولتي )طلب قرضه اوراق پولي ارزش وها بانك نزد مردم هايسپرده ارزش ،(بادوام مصرفي

هاي در با توجه به داده (AA)براي ساختن شاخص ثروت  دولت( است. در اين مطالعه، از خصوصي

استفاده  زيرصورت به باشددهنده ثروت مالي و ثروت مسكن ميتركيبي كه نشان دسترس، از يك شاخص

 است. شده 

هاي جانشين دارايي عنوانبه (AHرزش اسمي سهام مبادله شده )هاي مالي و پولي از جمع ادارايي

آمده است. دست به (MHمالي و ارزش اسمي تقاضاي سپرده و پول نگهداري شده در دست مردم )

مسكوني در  واحد زيربناي مترمربع يك قيمت ارزش دارايي مسكن خانوار نيز از حاصل ضرب متوسط

 توسط شده صادر ساختماني هاي، )كه از پروانهKHطبقات، زيربناي  سطح ، در PKHشهري، مناطق

هاي جاري با تقسيم شود( محاسبه شده است. همه داراييمي كشور برآورد شهري مناطق هايشهرداري

  اند.هاي حقيقي تبديل شده( به داراييPكننده )بر شاخص قيمت مصرف
 

𝐴𝐴 =
𝐴𝐻 + 𝑀𝐻

𝑃
+

𝑃𝐾𝐻. 𝐾𝐻

𝑃
 

روند لگاريتم  5دست آمده است. در نمودار هرانه نيز با تقسيم دارايي كل بر جمعيت بدارايي س 

 هاي حقيقي خانوار نشان داده شده است.دارايي
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 . روند لگاريتم ثروت سرانه 5نمودار 

 
 همان. خذ:مأ
 

جمعيتي هاي . در اين كار گروهاند( ساخته شده2013متغيرهاي جمعيتي با الگوبرداري از كار فير )

سال به  66و   65تا  56سال،  55تا  26سال،  25تا  15: اندزير تقسيم شدهشرح به گروه سني به چهار

 اند:زير در مدل استفاده شدهصورت به گذاري شده ونام 4تا  1سني هاي ترتيب گروههاي فوق بهگروه باال.
 

𝐴𝐺1 = 𝑃2655 − 𝑃1525 

𝐴𝐺2 = 𝑃5665 − 𝑃1625 

𝐴𝐺3 = (𝑃66 +) − 𝑃1625 
 

𝑃66و  𝑃1525 ،𝑃2655 ،𝑃5665كه در آن  ، 2هاي ترتيب بيانگر نسبت افراد در گروهبه +

، ساختار 1ترتيب ساختار سني به AG3و  AG1 ،AG2است. از اين پس  1به جمعيت گروه  4و  3

ختارهاي سا 7روند چهار گروه سني و در نمودار  6شوند. در نمودار ناميده مي 3و ساختار سني  2سني 

 سني تعريف شده آورده شده است.
 

 (نفر)          هاي سنيروند گروه .6نمودار 

 
 .هاي مركز آمار و محاسبات محققداده خذ:مأ
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 است.  2و گروه  1و محور سمت چپ مربوط به گروه  4و گروه  3محور سمت راست مربوط به گروه 

 

 روند متغيرهاي ساختار سني .7نمودار 

 
 مان.ه خذ:مأ

 

و نمودار با اعداد منفي مربوط به ساختار  1محور عمودي با اعداد مثبت مربوط به ساختار سني 

 است.  3و ساختار سني  2سني 

سال( و  25 -15) 1شاهد روند كاهشي گروه  1386، از سال 6طور مشخص بر طبق نمودار به

ه با شدت بيشتري رشد كرده سال( هستيم ك 56-65) 3خصوص گروه سني افزايش سه گروه ديگر به

است. با توجه به كاهش تعداد افراد گروه سني اول شاهد افزايش تفاوت تعداد افراد ساير سنين با اين 

اين موضوع را نشان  7 ( هستيم و نمودار3و ساختار سني  2، ساختار سني 1گروه سني )ساختار سني 

ي يكسان نيست، تغيير ساختار سني جمعيت هاي مختلف سنجا كه رفتار مصرفي گروهدهد. از آنمي

 مدل برآورد خواهد شد.  مدهايي در الگو و رفتار مصرفي خانوارها دارد كه دراپي

و نرخ تورم دوره بعد محاسبه شده است.  1سالهمتغير نرخ بهره انتظاري از تفاوت نرخ بهره سپرده يك

طور مصرف كل حقيقي نشان داده شده است. همانروند نرخ بهره انتظاري همراه با جزء سيكلي  8در نمودار 

 شود. حركتي و در برخي دوران رفتار معكوس حركتي ديده ميشود در برخي دوران همكه مالحظه مي

 

                                                 

دلیل عدم دسترسی رسمی، بهتر است میانگین وزنی آنها در مدل استفاده شود، ولی به با توجه به وجود دو نرخ بازار آزاد و .1

 به آمار نرخ بهره بازار، از این نرخ بهره استفاده شد.
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 روند نرخ بهره انتظاري و جزء سيكلي مصرف .8نمودار 

 
 .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و محاسبات محقق خذ:مأ

 

نشان داده شده  3ها در جدول هاي مورد استفاده در برآورد مدلآماري داده هايويژگي خالصه

 است.

 هاي آماري متغيرهاي مدلويژگي .3جدول 

 كشيدگي چولگي انحراف معيار ميانهميانگين  

  مصرف سرانه خدمات

  دواممصرف سرانه كاالي بي

  سرانه كاالي بادوام مصرف

  درآمد سرانه قابل تصرف

  شاخص ثروت سرانه 

 نرخ بهره انتظاري

  1ساختار سني 

  2ساختار سني 

  3ساختار سني 

 .محاسبات محقق :مأخذ

 

 . نتايج برآورد تابع مصرف3-2

دوام و در اين قسمت به بررسي تخمين تابع مصرف به تفكيك مصرف كاالي بادوام، مصرف كاالي بي

ها با استفاده ينزايي درآمد، تمامي تخمتوجه به مشكل درون مصرف خدمات مصرفي خواهيم پرداخت. با

انجام شده است. در  Eviews8افزار ( و با استفاده از نرم2SLSاي )از روش حداقل مربعات دو مرحله

رهاي مورد استفاده متغير ابزاري وارد شده است. تمام متغي عنوانبهبرآوردهاي انجام شده وقفه متغيرها 

لگاريتمي وارد مدل شدند. نتايج صورت به بودنها حقيقي هستند و در صورت عدم منفي در اين برآورد
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 آورده شده است. 2ها در ضميمه كامل اين تخمين

(، مصرف كاالهاي CNDURدوام )كار رفته در اين تخمين شامل مصرف كاالهاي بيمتغيرهاي به

 (، شاخص ثروتGDPNOIL(، درآمد سرانه قابل تصرف )CSER(، مصرف خدمات )CDURبادوام )

(AA3مي )باشند، كه همه متغيرهاي ذكر ( شده حقيقي بوده و توسط متغير جمعيتpop سرانه )

و متغير مجازي  AG3و  AG1 ،AG2(، متغيرهاي جمعيتي شاملRREاند. نرخ بهره انتظاري )شده

 باشند.كار رفته در مدل مي( نيز از ديگر متغيرهاي بهDUMWARبراي دوره جنگ )

 امدوتابع مصرف كاالهاي بي الف(

دوام، در اين مدل عبارت از متغيرهاي درآمد سرانه قابل متغيرهاي توضيحي مصرف سرانه كاالي بي

دهد درآمد تصرف، شاخص ثروت سرانه، نرخ بهره انتظاري و متغيرهاي جمعيتي هستند. نتايج نشان مي

ر شاخص ثروت سرانه دوام اثرگذار است و اثبر مصرف سرانه كاالي بي 75/0سرانه قابل تصرف با ضريب 

بر مصرف مثبت و  2معناست. همچنين اثر متغير جمعيتي ساختار سني و نرخ بهره انتظاري بر آن بي

 باشد. اما اثر دو متغير جمعيتي ديگر معنادار نمي ،معنادار است
 

LOG(CNDUR/POP) = -0.24+ 0.75*LOG(GDPD/POP) + 

0.02*LOG(AA3/POP) –  

                    (0.92)         (0.03)                   (0.90) 

1.73*AG1 + 5.57*AG2 – 4.94*AG3 + 0.0019*RRE + 0.005*@TREND 

   (0.64)     (0.02)     (0.42)      (0.52)       (0.09) 
 

 تابع مصرف كاالهاي بادوامب( 

شاخص ثروت سرانه، نرخ بهره  :دهنده رفتار مصرف سرانه كاالهاي بادوام عبارتند ازمتغيرهاي توضيح

 ي براي دوره جنگ. در اين مدل متغيرهاي ديگري برحسباري، متغيرهاي جمعيتي و متغير مجازانتظ

لحاظ آماري معنادار نبود، مانند تورم انتظاري و انباره كاالهاي بادوام مباني نظري تعبيه شده بود كه به

و متغير مجازي  83/0اخص ثروت سرانه با ضريب دهد، شكه از تخمين حذف شدند. نتايج نشان مي

 3و1بر مصرف سرانه كاالهاي بادوام مؤثرند. اثر متغير جمعيتي ساختار سني  53/0جنگ با ضريب منفي 

 است. 54/11ضريب منفي معنادار با 2بدون معنا و ساختار سني 

LOG(CDUR/POP) = -8.46+ 0.83*LOG(AA3/POP) + 15.52*AG1 – 

11.54*AG2 - 

                   (0.33)       (0.03)         (0.26)        (0.05)    

14.91*AG3+ 0.01*RRE - 0.53*DUMWAR 

  (0.47)       (0.13)       (0.0067) 
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 تخمين تابع خدمات مصرفيج( 

خص دوام، در اين مدل عبارت از درآمد سرانه قابل تصرف، شامتغيرهاي توضيحي مصرف سرانه كاالي بي

دهد درآمد سرانه قابل باشند. نتايج نشان ميثروت سرانه، نرخ بهره انتظاري و متغيرهاي جمعيتي مي

بر خدمات اثرگذار است و اثر شاخص ثروت سرانه و نرخ بهره انتظاري بر آن  68/1تصرف با ضريب 

 ست. اثر هر سه متغير جمعيتي بر خدمات معنادار است.معنابي

 

LOG(CSER/POP) = 6.87 + 1.68*LOG(GDPD/POP) + 

0.02*LOG(AA3/POP) – 

                (0.07)           (0.001)                 (0.9) 

19.30*AG1 + 11.15*AG2 + 16.12*AG3 + 0.002*RRE + 0.019*@TREND 

   (0.00)      (0.00)     (0.04)       (0.38)        (0.00) 
 

 وابع مصرف در ايرانخالصه نتايج برآورد تد( 

 هاي فوق در جدول زير آورده شده است:خالصه نتايج تخمين

 

 هاي مختلف مصرفي. نتايج آزمون هموارسازي گروه4جدول 

 متغيرها مصرف

 مصرف سرانه 

 كاالهاي بادوام

 مصرف سرانه 

 دوامكاالهاي بي

مصرف سرانه 

 خدمات

**   أعرض از مبد  

*  قابل تصرف درآمد سرانه  *  

* شاخص ثروت سرانه    

    نرخ بهره انتظاري

*   1 گروه سني  

* 2 گروه سني  *  *  

*   3 گروه سني  

* متغير مجازي جنگ    

**  روند  *  

 همان. مأخذ:

 .درصد 5* معناداري در سطح 

 .درصد 10معناداري در سطح  **
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اثر مثبتي  دوامشود، درآمد سرانه بر مصرف سرانه خدمات و كاالهاي بيطور كه مشاهده ميهمان

 كاالهاي اثر آن بر مصرف اما ،مصرف سرانه هر سه گروه كااليي دارد نيز اثر مثبتي بر دارد و شاخص ثروت

معناست. نرخ بهره انتظاري، بر مصرف سرانه هيچ گروه كااليي اثرگذار دوام و خدمات از نظر آماري بيبي

دهد با افزايش ميانگين سني و تغيير توزيع ضرايب برآوردي متغيرهاي ساختار سني نشان مي 1نيست.

ابد و برعكس مصرف خدمات يكاهش مي بادوامسني جمعيت به نفع افراد با سنين باالتر مصرف كاالهاي 

 يابد. افزايش مي

توان توضيحي براي روند كاهشي مصرف سرانه كاالهاي بادوام و با توجه به نتايج حاصل شده مي

ه كرد. در نيمه دوم دهه ، ارائ1386دوام بعد از سال كاهش روند افزايشي مصرف سرانه كاالهاي بي

لوب ناشي از افزايش قيمت نفت در ابتداي اين دهه، شاهد واسطه ظاهر شدن آثار اوليه نامط، به1380

هايي از ورود اقتصاد ايران به دوره ركودي هستيم كه اين عوامل منجر به كاهش رشد ثروت حقيقي نشانه

هد اين دطور كه نتايج نشان ميشده است. همان 1386هاي بعد از و درآمد سرانه قابل تصرف در سال

دهنده مصرف سرانه كاالهاي ترين متغيرهاي اقتصادي توضيحترتيب اصليالن، بهدو متغير اقتصاد ك

توان تغييرات اين دو متغير را دليل اصلي شكستگي مشخص شده دوام هستند. بنابراين ميبادوام و بي

 دانست. 4نمودار –دوام ، در نمودار مصرف سرانه كاالهاي بادوام و بي1386در سال 

توان تحوالت جمعيتي را نيز عامل مهم ديگري دانست كه روند كاهشي داليل اقتصادي، ميدر كنار اين 

شود مالحظه مي 7طور كه در نمودار كند. همانرا توجيه مي 1386مصرف سرانه كاالهاي بادوام بعد از سال 

سال  56گروه سني  افزايشمعناي به ، افزايشي شده است كه2، روند متغير ساختار سني 1386بعد از سال 

دهد است. نتايج برآورد تابع مصرف سرانه كاالهاي بادوام نشان مي 25تا  15سال نسبت به گروه سني  65تا 

انتظار داريم بعد از سال ثير منفي بر مصرف كاالهاي بادوام دارد بنابراين تأ 2ي كه افزايش متغير ساختار سن

 ه اين گروه كاالها كاهش يابد. جمعيتي مصرف سران واسطه اين متغيربه 1386

 

 سياستي  بندي و پيشنهادهايخالصه، جمع

مصرف هاي داللت اصلي نظريه چهارتوان مصرف، ميهاي با در نظر گرفتن سير تكامل نظريه .1

 زير بيان كرد:شرح به استاندارد را

 طول زندگي( دارند.  ريزي )احتماالًكنندگان سعي در هموارسازي مصرف در طول دوره برنامهمصرف 

 وجود  اندازپسكننده بيش از يك دوره است و امكان استقراض و گيري مصرفافق زماني تصميم

 دارد )محدوديت نقدينگي وجود ندارد(.

                                                 

ها از لحاظ آماری کدام از آنولی آثار هیچ ،ها اضافه شدندرخ بهره حقیقی و نرخ بهره اسمی نیز در این مدلمتغیرهای ن .1

 معنادار نبودند.
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 درآمد جاري، درآمدهاي گذشته )ثروت( و درآمد آتي  برعالوهگيري براي مصرف در تصميم

 )انتظارات( هم مؤثر است.

 ند.مؤثرگيري مصرف هم در تصميمكننده رخ ترجيحات زماني مصرفنرخ بهره و ن   

ي ها و رفتار مصرفيافته موجب ايجاد انگيزهدي و اجتماعي كشورهاي كمتر توسعهشرايط خاص اقتصا .2

اطمينان از  يافتهتوسعهمثال، در كشورهاي  عنوانبهشود. مي يافتهمتفاوتي نسبت به كشورهاي توسعه

در دوره بازنشستگي انگيزه اصلي براي هموارسازي مصرف است، پايداري درآمدها حفظ سطح مصرف 

كند، و وجود بازارهاي پولي فراهم ميآنها  و حتي با افق نامحدود را براياي دورهبين ريزيامكان برنامه

 ما در كشورهايكند. اراحتي فراهم ميمنابع را بهاي دورهبين عميق امكان جابجايي و مالي پيشرفته و

 ريزيتوسعه ساختار خانوارها كه معموالً بزرگ و چندنسلي هستند، عمالً انگيزه و امكان برنامهدرحال 

 نزديكي خط فقر بااليي از خانوارها در ها و وجود درصداپايداري درآمدآورد، نمي را به وجوداي دورهبين

 نشده را افزايشبيني پيش معاش در شرايطاحتياطي براي حفظ سطح مصرف حداقل  اندازپسانگيزه 

 اندازپسمشكالت مربوط به سركوب مالي و محدوديت نقدينگي امكان كمتري براي دليل به امادهد، مي

 توسعه: درحال  دهد كه در كشورهايكلي، مطالعات نشان مي طوردارد. به نسلي وجودو انتقال منابع بين

 يعني ضريب درآمد دائمي  ،ما اين هموارسازي كامل نيستا ،گيردهموارسازي مصرف صورت مي

در مصرف يك و ضريب درآمد جاري در مصرف صفر نيست. سهم مصرف مستقيم از درآمد جاري در 

تا  20اين ميزان از  .است يافتهتوسعهتوسعه باالتر از كشورهاي درحال  محاسبات خانوارها در كشورهاي

 درصد برآورد شده است.  80

 اند. ريزي بيش از يك دوره است و حتي برخي مطالعات آن را نامحدود برآورد كردهامهافق برن 

 اي دورهبين هايي براي انتقالاما روش ،توسعه وجود دارددرحال  محدوديت نقدينگي در كشورهاي

 منابع نيز وجود دارد.

تواند مثبت يا منفي مياي دورهبين جانشيني و درآمديآثار  دليلبه اندازاثر تغيير نرخ بهره بر پس .3

انداز را ضعيف باشد و بايد در مطالعات تجربي مشخص شود. عمده مطالعات تجربي اثر نرخ بهره بر پس

 اند.ارزيابي كرده

عبارتي تأثيرگذاري م بودن مصرف خصوصي و دولتي يا بهبرخي مطالعات احتمال جانشين مستقي .4

اكثر مطالعات مكمل بودن اين  حالايناند. با بررسي كرده مخارج عمومي بر سطح مصرف خصوصي را

 اند تا جانشين بودن آنها.دو را نشان داده

 

 هاي خاص اقتصاد ايرانويژگي الف(

و  شود كه حائز دو ويژگي مالكيت دولتيبخشي از درآمد ملي در ايران از ناحيه توليد نفت حاصل مي .1

مستقيم ارتباطي با درآمد خانوارهاي طور به توليد نفتدرواقع  آن است. افزودهسهم باالي رانت منابع در ارزش
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ايراني ندارد. بنابراين الزم است درآمد يا توليد بدون نفت در برآورد تابع مصرف مورد استفاده قرار گيرد. 

 رد.دهد كه درآمد ملي بدون نفت همبستگي بيشتري با مصرف در ايران داهاي آماري نيز نشان ميداده

دهد كه نوسانات مصرف انواع كاالها و خدمات با يكديگر بررسي تركيب مصارف ايران نشان مي .2

جداگانه مورد بررسي قرار طور به متفاوت بوده است و لذا بهتر است توابع مصرف انواع كاالها و خدمات

 «خدمات»و « دوامبي كاالهاي»، «كاالهاي بادوام»گيرد. در اين مطالعه، سه تابع مصرف مجزا براي 

 . اندجداگانه برآورد شدهطور به

دوام بي هاي زماني بلندمدت، نوسانات مصرف كاالهاي بادوام بيش از كاالهايبا در نظر گرفتن دوره .3

ها، بسته به ماهيت شوكدرواقع  مدت اين موضوع برعكس است.هاي كوتاهاما در دوره ،و خدمات است

دارند نظير بلندمدت  هاي بزرگ كه آثاركاالها متفاوت بوده است. در شوكنوع واكنش به مصرف انواع 

 بادوامجمعيتي، واكنش مصرف كاالهاي  هاي جنگ، تعديل ساختاري، تحريم و تغييرات ساختارشوك

آنها ازسوي  دائمي تلقي شدندليل به توانددوام بوده است كه ميبي واكنش خدمات و كاالهاي بيش از

دوام و خدمات بيشتر بي هاي مقطعي كوچك، تغييرات مصرف كاالهايدگان باشد. اما در شوككننمصرف

 بيشتر قابل مشاهده است. 1385تا  1375هاي بوده است. اين موضوع در فاصله سال

اين رشد  .است 60و اوايل دهه  50هاي بارز ايران، افزايش جمعيت در اواخر دهه يكي از ويژگي .4

تغيير قابل مالحظه توزيع سني جمعيت و بنابراين تغييرات نيازها معناي به يك دهه سريع جمعيت در

هاي آتي بوده است. بنابراين الزم است در تبيين توابع مصرف اين موضوع در و ساليق مصرفي در سال

 نظر گرفته شود.

سه گروه سال( و افزايش  25 -15افراد ) 1د روند كاهش نسبي گروه جمعيت شاه 1386از سال  .5

 سال( هستيم.  65-56)افراد  3گروه سني  خصوصبهسال به باال(  65و  56-65، 26-55ديگر )

مطالعات نظري و تجربي بايد تأثير آن بر مصرف مورد براساس  ثروت يكي از متغيرهاي مهمي است كه .6

رايي براي خانوارهاي ايراني يك دا عنوانبههاي مالي معموالً مسكن دارايي برعالوهتوجه قرار گيرد. در ايران 

 توضيحي الزم است در تابع مصرف در نظر گرفته شود. يك متغير عنوانبهثروت  حائز اهميت است. بنابراين

هاي سال، هاي جنگسالدر  ، اما اين رونداندداشته سه نوع كاال روندي افزايشي مصرف سرانه هر .7

)از  1380هاي پاياني دهه سالو  (1370ه اجرايي شدن برنامه تعديل ساختاري )نيمه اول ده

 دچار وقفه شده است.  (1386سال 

 

 رفتار مصرفي در ايرانب( 

دوام در ايران فرضيه درآمد دهد كه براي مصرف كاالهاي بامي نتايج آزمون هموارسازي مصرف نشان .1

عدم تأييد فرضيه  شود.ميتأييد  دوام و خدمات، فرضيه درآمد جاريو براي مصرف كاالهاي بي دائمي

وجود محدوديت نقدينگي يا افق معناي به توانددوام و خدمات ميهموارسازي مصرف براي كاالهاي بي
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 سطح باالي نااطميناني در درآمدها( باشد.دليل به مثال عنوانبهريزي محدود در اقتصاد ايران )برنامه

اما بر مصرف سرانه  ،اثر معناداري دارد دوام و خدماتدرآمد سرانه بر مصرف سرانه كاالهاي بي .2

مدت توليد بيشتر بر مصرف نيست. اين موضوع بدان معناست كه نوسانات كوتاه مؤثركاالهاي بادوام 

 دوام و خدمات مؤثر است.كاالهاي بي

معناست. با توجه به اثر شاخص ثروت بر مصرف سرانه كاالهاي بادوام معنادار و بر دو گروه ديگر بي  .3

اي از شاخص ثروت در اينجا دارايي مسكن است، اين موضوع بدان معناست كه وضعيت اينكه سهم عمده

 بازار مسكن بر تصميم مصرفي خانوارها مؤثر است. 

 1نرخ بهره انتظاري، بر مصرف سرانه هيچ گروه كااليي اثرگذار نيست. .4

يانگين سني و تغيير توزيع دهد با افزايش مسني نشان مي ضرايب برآوردي متغيرهاي ساختار .5

و برعكس مصرف خدمات افزايش  كاهش بادوامجمعيتي به نفع افراد با سنين باالتر، مصرف كاالهاي 

 يابد. مي

دهد كه تغييرات درآمد سرانه و ثروت سرانه و تغييرات نشان مي 1386بررسي تغييرات مصرف از سال  .6

دهنده كاهش رشد مصرف از اين تواند توضيحميقابل مالحظه در ساختار سني جمعيت در اين سال 

 سال به بعد باشد. 

 

 هاي سياستي نتايج تحقيقپيامج( 

هاي جمعيتي و نتايج احتمالي آن بر سطح و تركيب كااليي مصرف تأثيرگذار است. بنابراين، سياست .1

 ر گرفته شود.هاي مرتبط با مصرف و نيز جمعيتي اين موضوع در نظيسياستگذارالزم است در 

كاهش و درحال  با توجه به تغييرات هرم سني جمعيت در ايران كه طبق آن جمعيت افراد جوان .2

افزايش است، مصرف كاالهاي بادوام كاهش و مصرف خدمات افزايش خواهد يافت. درحال  ميانگين سني

مات بيشتر شامل افزايش مصرف خدمات بهداشتي و كاهش مصرف خد تغييرات مصرف خدمات نيز

هاي خدمات بهداشتي خواهد افزايش بار مالي دولت در حوزهمعناي به آموزشي خواهد بود. اين موضوع

 دهد.بود و از طرفي لزوم تقويت بخش خصوصي در حوزه بهداشت و بيمه را نشان مي

سني جمعيت، افزايش تقاضاي خدمات خاص مربوط به سالمندان در افق  با توجه به تغييرات ساختار .3

تصويب قوانين و ازجمله  سازي نهادي و اجراييت مورد انتظار است كه لزوم فراهممدت و بلندميانم

 دهد.مقررات ضروري را نشان مي

نقص بازارهاي مالي سبب شده است كه هموارسازي مصرف و افزايش رفاه از اين طريق در ايران  .4

اقتصاد را در نهايت  كند كهرا فراهم ميصورت نگيرد. اين موضوع خود موجبات نوسانات بيشتر درآمد 

                                                 

 کدام معنادار نبود.ها جایگذاری شد و هیچمتغیرهای نرخ بهره حقیقی و نرخ بهره اسمی نیز در این مدل .1
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براي توسعه بازارهاي مالي و افزايش  ي مناسبسياستگذاركند. در يك سيكل نوساني معيوب گرفتار مي

 اعتبار كه هموارسازي مصرف را تسهيل عمق آن، براي افزايش دسترسي خانوارها به بازارهاي وام و

 كند، ضروري است.مي

ري قابل توجه تغييرات ثروت بر مصرف كاالهاي بادوام، الزم است از هرگونه با توجه به تأثيرگذا .5

هاي ارزي، شود اجتناب كرد. شوكثروت  تواند منجر به تغييرات شديد و ناگهاني درهايي كه ميسياست

ها هاي اصالحي بازارايم از اين دست هستند. اعمال سياستبودهآنها  گذشته شاهد پولي، انرژي كه در

نيز بر مصرف  هاي سياسي شديد كه بر ثروت تأثيرگذار هستنداين، شوك برعالوهبايد تدريجي باشد. 

 كل مصرف اثرگذار خواهند بود.در نهايت  كاالهاي بادوام و
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 هاپيوست

 1 پيوست

 زيرصورت به هاي معرفي شده براي بررسي هموارسازي مصرفطور كه گفته شد يكي از آزمونهمان

 است:

𝑐 = 𝑎0 + 𝑎1𝑦𝑝 + 𝑎2(𝑦 − 𝑦𝑝) + 𝑢 
 

 uدرآمد سرانه جاري واقعي و  yدرآمد دائمي سرانه واقعي،   𝑦𝑝مصرف سرانه واقعي، cكه در آن 

𝑎1يعني  ،جزء اخالل است. تحت فرضيه درآمد دائمي، مصرف برابر درآمد دائمي است = 𝑎0و  1 =

a2 = كه در آن مصرف بستگي به درآمد جاري دارد و تمايز بين درآمد دائمي  كينزيدر تابع مصرف  .0

   ارتباط با مصرف است پارامترها به اين صورت است كه:و موقتي بي

  𝑎0 > 0    ,    𝑎1 = 𝑎2 
و  رسيم، بايد از روي ضرايباي كامالً منطبق با نتايج باال نميبا توجه به آنكه معموالً به نتيجه

انطباق بيشتر رفتار مصرفي را با هر يك از اين فرضيات بسنجيم. نتايج تخمين اين آزمون آنها  معناداري

 زير است:صورت به هاي مختلف كاالهاي مصرفيبراي مصرف سرانه خانوار گروه

 

 هاي مختلف مصرفي. نتايج آزمون هموارسازي گروه1 جدول

 متغير توضيحي

 

 متغير وابسته

عرض از 

 أدمب

درآمد 

 سرانه دائمي

تفاضل درآمد سرانه جاري 

 و درآمد سرانه دائمي

ضريب 

خودرگرسيون 

 مرتبه اول

انطباق بيشتر 

 با فرضيه

مصرف سرانه 

 كاالهاي بادوام
 درآمد دائمي 98/0 معنابي 24/0 معنابي

مصرف سرانه 

 دوامكاالهاي بي
 درآمد جاري 58/0 23/0 معنابي 6/19

مصرف سرانه 

 دماتخ
 درآمد جاري 44/0 31/0 معنابي معنابي

 .محاسبات محققينمأخذ: 

 

شاخصي از  عنوانبهشده، در تخمين مصرف سرانه كاالهاي بادوام، از ثروت أخذ  با توجه به نتايج

دهنده متغير توضيح عنوانبهدرآمد دائمي استفاده و از درآمد سرانه جاري قابل تصرف )بدون نفت( 

 دوام و مصرف سرانه خدمات بهره گرفته شد. كاالهاي بي مصرف سرانه
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  2پيوست 

 دوامتخمين تابع مصرف سرانه كاالهاي بي

 

Dependent Variable: LOG(CNDUR/POP)  

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: 06/19/16  Time: 11:23   

Sample (adjusted): 1359 1390   

Included observations: 32 after adjustments  

Instrument specification: LOG(CNDUR(-1)/POP(-1)) LOG(GDPD (-1) 

/POP(-1)) RRE(-1) LOG(AA3(-1)/POP(-1))  LOG(AA3(-2)/POP(-2)) AG1 

AG2 AG3 T PP   

Constant added to instrument list  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
          
C -0.249154 2.760568 -0.090255 0.9288 

LOG(GDPD/POP) 0.759353 0.331719 2.289148 0.0312 

LOG(AA3/POP) 0.020269 0.162809 0.124494 0.9020 

AG1 -1.734403 3.662617 -0.473542 0.6401 

AG2 5.570443 2.403141 2.317984 0.0293 

AG3 -4.940986 6.042178 -0.817749 0.4215 

RRE 0.001910 0.002940 0.649691 0.5221 

@TREND 0.005196 0.003010 1.726597 0.0971 

          
R-squared 0.900505 Mean dependent var 1.495507 

Adjusted R-squared 0.871485 S.D. dependent var 0.131426 

S.E. of regression 0.047115 Sum squared resid 0.053275 

F-statistic 30.55140 Durbin-Watson stat 1.550293 

Prob(F-statistic) 0.000000 Second-Stage SSR 0.060729 

J-statistic 1.504828 Instrument rank 11 

Prob(J-statistic) 0.681156    
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 امتخمين تابع مصرف سرانه كاالهاي بادو

 
Dependent Variable: LOG(CDUR/POP)  

Method: Least Squares   

Date: 06/19/16  Time: 15:14   

Sample (adjusted): 1357 1390   

Included observations: 34 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C -8.466877 8.670846 -0.976476 0.3375 

LOG(AA3/POP) 0.831882 0.371467 2.239449 0.0336 

AG1 15.52416 13.57178 1.143855 0.2627 

AG2 -11.54472 5.846571 -1.974614 0.0586 

AG3 -14.91407 20.62561 -0.723085 0.4758 

RRE 0.015366 0.009860 1.558326 0.1308 

DUM_WAR -0.533858 0.181954 -2.934030 0.0067 

     
     R-squared 0.824263   Mean dependent var -0.711195 

Adjusted R-squared 0.785211   S.D. dependent var 0.601369 

S.E. of regression 0.278707   Akaike info criterion 0.463927 

Sum squared resid 2.097289   Schwarz criterion 0.778177 

Log likelihood -0.886753   Hannan-Quinn criter. 0.571095 

F-statistic 21.10647   Durbin-Watson stat 1.399423 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 

 تخمين تابع مصرف خدمات مصرفي

 
Dependent Variable: LOG(CSER/POP) 
  

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: 05/28/16  Time: 00:09   

Sample (adjusted): 1359 1390   

Included observations: 32 after adjustments  

Instrument specification: LOG((CSER(-1)/POP(-1))) LOG(GDPD(-1) 

/POP(-1)) LOG(AA3(-2)/POP(-2)) AG1 AG2 AG3 RRE RRE(-1) 

LOG(AA3(-1)/POP(-1))   

Constant added to instrument list  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     C 6.871331 3.677593 1.868431 0.0740 
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LOG(GDPD/POP) 1.687912 0.469764 3.593107 0.0015 

LOG(AA3/POP) 0.028480 0.233545 0.121948 0.9040 

AG1 -19.30584 4.844899 -3.984776 0.0005 

AG2 11.15814 2.912512 3.831105 0.0008 

AG3 16.12031 7.545634 2.136375 0.0430 

RRE 0.002489 0.002792 0.891574 0.3815 

@TREND 0.019641 0.004534 4.331453 0.0002 

     
     R-squared 0.973571 Mean dependent var 1.250928 

Adjusted R-squared 0.965862 S.D. dependent var 0.320095 

S.E. of regression 0.059142 Sum squared resid 0.083947 

F-statistic 123.2814 Durbin-Watson stat 1.783135 

Prob(F-statistic) 0.000000 Second-Stage SSR 0.157791 

J-statistic 0.359449 Instrument rank 10 

Prob(J-statistic) 0.835500    

     
      

 3پيوست 

 مدل فير

يد براساس توابع خرد اقتصاد اين مدل قصد دارد سه نظر اصلي را كامل كند. اول اينكه اقتصاد كالن با

 ، اقتصاد كالن بايد با اين ديدگاه كه تصميمات با به حداكثر رساندن تابع هدفعبارتيبهريزي شود. پايه

شود، سازگاري داشته باشد. دومين ايده اين است كه تئوري اقتصاد كالن بايد اجازه براي امكان گرفته مي

عدم تعادل در برخي بازارها را بدهد. سومين مورد كه شايد از اهميت كمتري برخوردار باشد اين است 

 رد.طور روشن سطح بهينه و جريان محدوديت وجوه را در نظر بگيهكه مدل بايد ب

 رفتار خانوار

. در ادامه به (g)و دولت  (b) بانك ،(f)، بنگاه (h)  شود: خانوارچهار بخش در اين مدل بررسي مي

براي انتظارات استفاده اي هسازي نمادها، هيچ نماد ويژادهسمنظور به شود.بررسي رفتار خانوار پرداخته مي

 نشده است. 

 مسئله تصميم

 باشد.مي تابع مصرف و اوقات فراغت t  در دوره (h)ساده است. مطلوبيت خانوار مدل رفتار خانوار نسبتاً 

𝑈ℎ𝑡 = 𝑓9(𝐶ℎ𝑡 . 𝑇𝐻 − 𝐿ℎ𝑡 − 𝑁ℎ𝑡)                      تابع مطلوبيت 

مقدار زمان صرف شده براي مراقبت از دارايي  htNمقدار نيروي كار عرضه شده،  htLمصرف،  htc كه

 اعات دوره. هدف خانوار ماكزيمم كردن تابع هدف زير است:كل س THپولي 

 

𝑂𝐵𝐽ℎ = 𝑔10(𝑈ℎ1. 𝑈ℎ2 … . 𝑈ℎ𝑁)                    تابع هدف  
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طول يك دوره  زمان باقيمانده از زندگي خانوار است. در Nدوره جاري است و دوره  1كه در آن دوره 

درآمد قبل از كسر ماليات خانوار دارايي سهام است و  htAي است. انتظار نرخ بازده اوراق قرضه و سهام يك

(htY عبارت ) ست از:ا 

 

𝑌ℎ𝑡 = 𝑊ℎ𝑡𝐿ℎ𝑡 + 𝑅𝑡𝐴ℎ𝑡                درآمد قبل از كسر ماليات  

رآمد كند كه داين معادله بيان ميباشد. نرخ بهره در يك دوره مي tRنرخ دستمزد و  htW كه در اين تابع

 :صورتهبجريان ماليات  عالوه درآمد غيردستمزدي است.هقبل از كسر ماليات برابر دستمزد ب

𝑇ℎ𝑡 = 𝑑1𝑡𝑌ℎ𝑡 − 𝑇𝑅𝑡          خالص ماليات 

 است.  انتقالي خانوارهاي سطحي از پرداخت tTR ماليات بر درآمد و نرخ t1d است كه در آن

حداقل سطح درآمدي تضمين شده معرفي  عنوانبهتواند )مي خانوارهاهاي انتقالي به سطح پرداخت

نيز برابر است با درآمد منهاي ماليات  اندازپسسطح  باشد.ميزان ماليات خالص پرداختي مي  htTشود( و 

 كننده.منهاي انتظارات مصرف

 عنوانبهتواند )مي وارهاهاي انتقالي به خانسطح پرداخت  tTR ،نرخ ماليات بر درآمد  t1d در اينجا

باشد. سطح ميزان ماليات خالص پرداختي مي htTكمترين سطح درآمدي تضمين شده معرفي شود( و 

 باشد:ها، منهاي مخارج مصرفي ميبرابر درآمد منهاي ماليات htSانداز پس

 

𝑆ℎ𝑡 = 𝑌ℎ𝑡 − 𝑇ℎ𝑡 − 𝑃ℎ𝑡𝐶ℎ𝑡         اندازپس  

 

P صورت: هاال است. قيد بودجه خانوار هم بقيمت ك 

0 = 𝑆ℎ𝑡 − ∆𝐴ℎ𝑡 − ∆𝑀ℎ𝑡                   قيد بودجه 

htM انداز غيرصفري بايدكند كه هر پسسطح منابع پولي در دسترس است. قيد بودجه بيان مي 

 منجر به تغيير در منابع اوراق بهادار يا پولي شود.

به اين معنا  - ht M كه براي مقادير كوچككوچك است، در حالي htM  ،htN براي مقادير بزرگ

 كوچك است. 𝛾ℎ𝑡𝑃ℎ𝑡𝐶ℎ𝑡و  htN -كه نزديك به سهم مخارج باشد

پول دخيل است.  ماندهداشتن كه كار در كوچك نگه كندمنعكس ميرهيافت مذكور اين تلقي را 

 زير است:صورت به شكل تبعي آن

𝑁ℎ𝑡 =
𝛾2

𝑀ℎ𝑡 − 𝛾1𝑃ℎ𝑡𝐶ℎ𝑡
⁄                 زمان سپري شده براي نگهداري از دارايي پولي 

 htW باشند. متغيرهاي برونزا براي مسئله تصميم( مي=N1,2t,…,) htNو  htC ،htLمتغيرهاي تصميم 

،ht P  ،tR ،t1d  و,…,N)1(t=tTR باشند.مي 
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 قبل از حل مسئلهآنها  زا شناخته شده نباشند، مقادير انتظارياگر مقادير آينده متغيرهاي برون

شود خانوار مقادير متغيرهاي برونزا در حل مدل كامل، فرض ميدر راهبايستي ساخته شوند. يابي بهينه

سهام اوراق بهادار بعدي(. دو شرط اوليه وجود دارد: هاي فقط براي اين دوره، نه دورهانند )درا مي tدوره 

 شود.. همچنين شرايط بيروني نهايي در نظر گرفته ميhtMو  htA ل اوليهو پو

𝐴ℎ𝑁 + 𝑀ℎ𝑁 = 𝐴𝑀 شرط نهايي         

 كه ارث بيروني است. برونزا است به اين معنا AMكه 

باشد كه ممكن است قادر نباشند حل مدل كامل امكان وجود قيد عدم تعادل براي خانوار ميدر راه

 ساعات كاري كه دلخواهشان است كار كنند:به اندازه 

𝐿ℎ𝑡 ≤ 𝐿ℎ𝑡
∗  قيد نيروي كار                   

 انجام دهد.  tتواند در دوره بيشترين مقدار ساعات كاري است كه خانوار مي htL*در اينجا 

ي و انتظارمسئله تصميم خانوار انتخاب مسيري از متغيرهاي تصميم است كه با توجه به مقادير واقعي 

 شوند. و محدوديت نيروي كار در دسترس، حداكثر مي متغيرهاي بيروني، شرايط اوليه، شرايط نهايي
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