مجله اقتصادي
شمارههاي  1و  ،2فروردین و اردیبهشت  ،1931صفحات 97 -57

بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت ثروت بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران
با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفههای گسترده
علی اسماعیلی خوشمردان
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران
eco.aekh@gmail.com

رقیه اکبری افروزی
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران
r.akbari1988@gmail.com

مصرف یکی از عناصر کلیدی تحلیلهای کالن اقتصادی است و به عنوان مهمتررین جرء تقاضرای کرل
میتواند تحت تأثیر متغیرهایی چون درآمد قابل تصرف ثروت فرد و سیاستهای کالن اقتصرادی دولرت
قرار گیرد .پشتوانه مالی قوی که تحت عنوان ثروت یا دارایی حقیقری مریتروان از آن نراب بررد در کنرار
متغیرهای دیگری چون درآمد قابل تصرف بر رفتار مصرفی در بخش خصوصی اثر تعیینکننده دارد .طبیعی
است افرادی که عالوه بر درآمد ثابت منابع درآمدی دیگری از محل امالک و مستغالت سرمایهگذاری در
سهاب و  ...دارند نسبت به افرادی که تنها متکی به درآمد کاری خود هستند از دایره عمل بیشتری در تنظیم
رفتارهای مصرفی خود برخوردار باشند .بدین منظور این مقاله به بررسی اثر ثروت (دارایی) بر مصرف بخش
خصوصی در کشور ایران پرداخته است .نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون برداری با وقفرههرای تروزیعی
( )ARDLبا استفاده از دادههای سالیانه  0531تا  0535نشان میدهد که در کوتاهمدت و بلندمدت میل نهایی
به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف به ترتیب  1/1300و  1/0760و میل نهایی به مصرف ناشی از ثرروت بره
ترتیب  3/7767و  06/5536هستند .همچنین الگوی تصحیح خطرا نشراندهنرده تعردیل عردب تعراد هرای

واژگان کلیدی :ثروت مالی درآمد قابل تصرف مصرف بخش خصوصی .ARDL
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 .0مقدمه
مصرف یکی از اجزای تشکیلدهنده تولید ناخالص ملی اقتصاد هر کشور است که درصدد قابدل
توجهی از درآمد ملی را به خود اختصاص میدهد .بدین منظور الزم است اجزای مؤثر بر مصرف و
شکل تابع مصرف اقتصاد هر کشور شناخته شود ،چدرا کده بدا دی بیندی مدددار مصدرف هدر جام ده
میتوان به مددار سانداز آن جام ه ی برد و در نتیجه سرمایهگدااری آن اقتصداد را نیدز دی بیندی
کرد .همچینین دسترسدی بده متریرهدای مربدو بده مصدرف ،زمیندههدای الزم را جهدت بررسدیهدای
اقتصادی در سطح اقتصاد ملی فراهم میآورد و دارهای از اطالعدا الزم را بدرای بدرآورد مصدرف
ملی تجهیز میکند .در طول دوره ی

و س از اندالب اسالمی ،به ترتیب حدود  34و  06درصد از

محصول ناخالص داخلی را مصرف بخ
با توجه به سهم عمده و رو به افدزای

خصوصی تشکیل داده است (رجدایی و احمددی.)5431 ،
مصدرف خصوصدی در اقتصداد کشدور ،تحلیدل ایدن بخد

از

تداضای کل اهمیت بسیاری دارد.
به همین جهت در این مداله ،اثر ثرو (دارایی) مالی در مصرف بخ

خصوصدی مدورد ت کیدد

قرار گرفته است .ثرو مالی از طریق سیاستهای مالی (از قبیل مالیا های دولتدی) و سیاسدتهدای
ولی (از قبیل ت یین نرخ سود سپردهها) تحت ت ثیر قرار میگیرد .با توجه به اهمیدت ثدرو مدالی در
مصرف جم ی ،هدف این مداله مطال ه اثر این متریر بدر مصدرف بخد

خصوصدی در اقتصداد ایدران

است .برای این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری بدا وقهدههدای تدوزی ی ( )ARDLو دادههدای
سالیانه  5416تا  5434بهره گرفته میشود.
 .2پیشینه تحقیق
 .0-2مطالعات داخلی

کرمانشاهی ( )5403با انتخاب نظریه کینز و فریدمن ،مدل مصرف را برای اقتصاد ایدران در دوره
مجموع هزینههای مصرفی و سانداز بخ

خصوصی در نظر گرفته است .میل نهایی به مصدرف در

طول سالهای  5436به ب د به طور متوسط رقم  6/03را نشان میدهد .از سوی دیگر تخمین مددلهدا
بر اساس هزینههای مصرفی بیدوام نشان میدهد که با افزای

یک درصد در درآمد قابدل تصدرف،
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مصرف کاالهای بیدوام (برای دورههای قبل و ب د از جنگ تحمیلی) به طور متوسدط  6/27درصدد
مییابد.

افزای

احمد و همکداران ( )5432تدابع مصدرف بخد

خصوصدی را بدا رو

خودتوضدیح بدرداری بدا

وقهههدای گسدترده ( )ARDLو بدا اسدتهاده از دادههدای سداالنه  5443تدا  5437تخمدین زده و نتیجده
گرفتهاند که میل نهایی به مصرف بلندمد و کوتاهمد بخ

خصوصی از درآمد قابل تصرف ،به

ترتیب برابر با  6/33و  6/42است .از سوی دیگر ،حجم نددینگی واق ی (که به عنوان جانشینی بدرای
حدیدی جام ه است) اثر مثبت و م ناداری بر روی هزینههای مصرفی بخ

ثرو

خصوصدی داشدته

است.
فخرایی و منصدوری ( )5432بده تخمدین و تحلیدل تدابع مصدرف بلندمدد و کوتداهمدد بدرای
گروههای درآمدی با استهاده از تخمین تدابع بده رو

خودتوضدیح بدرداری بدا وقهدههدای گسدترده

( ،)ARDLدر دوره  5405تددا  5431رداختددهانددد .آنهددا میددل نهددایی بدده مصددرف بلندمددد را بددرای
گروههایی با درآمد ایین؛  ،6/32برای گدروههدایی بدا درآمدد بداال؛  ،6/00و بدرای کدل گدروه 6/35
برآورد کردهاند .میل نهایی به مصرف کوتاهمد

نیز  6/11برآورد شده است.

عزیزی ( )5433به بررسی اثر ثرو بازار سهام بر مصرف بخ

خصوصی رداخته و با اسدتهاده

از آمار فصلی دوره  5426تا  ،5430این اثر را مورد آزمدون قدرار داده اسدت .نتدایج ،حداکی از یدک
رابطه مثبت م نیدار میان ثرو

بازار سهام و مصرف بخ

خصوصی در ایران است.

امامدلی ور و عاقلی ( )5435در مدالهای با عنوان «ت ثیر ثرو

بر مصرف بخ

خصوصی در

ایران» ،نشان میدهند که ثرو مالی به نسبت درآمد قابل تصرف ،اثرگااری کمتری روی مصرف
بخ

خصوصی دارد.
جالیی و همکاران ( )5433در مدالهای با عنوان «شدبیهسدازی تدابع مصدرف و دی بیندی میدزان

مصرف ایران تا افق  5363با استهاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرا (،»)PSO
نمودند و ی بینی کردند میل متوسط به مصرف تا سال  5363افزای
به سانداز در این دوره کاه

مییابد.

یافته و در نتیجه میل متوسط

] [ Downloaded from ejip.ir on 2021-12-08

سازگاری رفتار مصرفی در ایران را با فروض مصرف دوزنبری و فرم نمایی تابع مصرف شبیهسازی

71

مجله اقتصادی سا هفدهم شمارههای  0و 2

 .2-2مطالعات خارجی

گیل و سابلهاس ،)5333( 5میل نهایی به مصرف حاصل از ثرو را برای آمریکا تخمین زدهاندد
و  3تا  2سنت افزای

در مخارج مصرفکننده را ناشی از یک دالر افزای

در ثرو کل دانستهاند

(لرکی بختیارینژاد و همکاران.)5431 ،
روسو و گاندر )7664( 7در مطال ه خود ،ثرو غیرکاری حساس به بهره را در یدک مددل ادوار
زندگی وارد کرده ،م ادله اسالتسکی را برای مصرف استخراج نموده و کشد

بهدرهای مصدرف را

شبیهسازی کردهاند .شبیهسازیها نشان میدهد که ثرو غیرکاری میتواندد تد ثیر قابدل تدوجهی بدر
انتخاب مصرف در مدل های ادوار زندگی داشته باشد .اما کنار گااشتن ثرو غیرکاری حسداس بده
بهره از مدلهای ادوار زندگی ،موجب نتایج سیاستی گمراهکننده در اقتصاد کالن میشود.
کارول )7663( 4اثرا
نتیجه گرفته است که اثرا

ثرو کوتاهمد
ثرو در بخ

فانگ )7663( 3نیز نشان داده است که افدزای

و بلندمد

را در تابع مصرف از هم تهکیک کدرده و

مسکن نسدبت بده بدازار سدهام ،بسدیار بدزر تدر اسدت.
قیمدت مسدکن ،تد ثیر مشخصدی بدر مصدرف کدل در

سنگا ور ندارد.
کیس و همکاران )7661( 1با کمک داده های تابلویی برای کشورهای توسد هیافتده نشدان دادندد
که ثرو مسکن ت ثیر زیدادی بدر مصدرف کدل دارد .سرمینسدکا و تاختامدانوا )7662( 0در خصدوص
«اثرا

ثرو

ناشی از ثرو مالی و ثرو مسدکن در مصدرف» بده مطال ده تهداو هدای موجدود در

اثرا

ثرو

ناشی از انواع مختلف ثرو و بین گروههای سنی مختلف در سه کشور کانادا ،ایتالیا و

فنالند رداخته و دریافتهاند که کل ثرو ناشی از مسکن ،قویتدر اثدر ثدرو ناشدی از ثدرو مدالی
است .به عالوه ،با توجه به نظریه چرخه زندگی در مصرف ،اعتداد دارند که اثر ثرو مشخصاً برای
خانوادههای جوانتر ایینتر است (جالیی و همکاران.)5433 ،
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سوسا )7656( 5در مطال ه خود راجع به مصرف و ثدرو کدل و همچندین بدازدهی مدازاد مدورد
انتظار داراییها ،م تدد است ترکیب ثرو  ،بازدهی داراییها را ی بینی مدیکندد .وی قیدد بودجده
بین دورهای مصرفکنندده را بدرای اسدتخراج رابطده ت دادلی بدین انحدراف موقدت از روندد مشدتر
مصرف ،ثرو مالی ،درآمد نیروی کار و بازدهی آتی انتظاری دادهها به کار میبرد .وی بدا بررسدی
دادههای فصلی آمریکا در بدازه  5321:5تدا  7663:3نشدان داد کده تخمدینهدای ندطدهای ارامترهدای
ثرو مالی و ثرو مسکن در رابطه بلندمد

بین مصدرف ،ثدرو مدالی ،ثدرو مسدکن و درآمدد

نیروی کار به ترتیب  6/50و  6/67هستند (امامدلی ور و عاقلی .)5435
ویرمن و دانستن )7656( 7ت ثیر ترییرا

ثدرو بدر مصدرف در نیوزلندد را مطدابق نظریده درآمدد

دائمی بررسی و برای تحلیل خود از مدل تصحیح خطای بدرداری ( )VECMاسدتهاده کردندد .آنهدا
بدهی خانوار را به طور صریح به عنوان ثرو خالص خانواده وارد مدل کردند .آنان با تخمدین تدابع
بلندمد مصرف با دادههای فصلی مصرف سرانه واق ی خانوار ،ثدرو

خدانوار و مؤلهدههدای آن و

درآمد نیروی کار ب د از مالیا در کشور نیوزلند طدی دوره  5336:5تدا  ،7660:5نتیجده گرفتندد کده
چنانچه ترییرا در ثرو

خانوار به وسیله چرخههای بازار سهام ت یین نشود ،ترییر در ثرو دائمدی

خواهد بود و ترییرا ثرو دائمی مستلرم واکن

ت خیری مصدرف اسدت .بندابراین شدواهد تجربدی

آنها نشان می دهد که ترییر در ثدرو خانوارهدا بدرای مصدرف اهمیتدی نددارد (جالیدی و همکداران،
.)5433
چو )7655( 4در مدالهای «اثر ثرو مسکن بر مصدرف» را بررسدی کدرده و اثدر ترییدرا قیمدت
مسکن را بر مصرف خانوارها نشان داده است .نتایج تخمینهدای رگرسدیونی جداگانده بدا اسدتهاده از
گروههای درآمدی مختلف نشان میدهد اثر ثرو
اثر منهی ثرو

برای خانوادههای ردرآمد مثبت است ،اما یدک

برای خانوارهای کمدرآمد وجود دارد و با افدزای

قیمدتهدای مسدکن ،اثدر ثدرو

مثبت مالکان ردرآمد کره جنوبی ،با اثر منهی ثدرو اجدارهکننددگان کدمدرآمدد جبدران مدیشدود.

1. Sousa
2. Veirman and Dunstan
3. Sangwon Cho
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مصرف خانوادههای مسنتر نسبت به ترییرا قیمت مسکن حساستر است تا خانوادههدای جدوانتدر
کره جنوبی.
سارلون ،)7655( 5ت ثیر ترییدرا

ثدرو

حدیددی و مدالی بدر مصدرف خصوصدی را بدا دادههدای

ترکیبی  52اقتصاد نوظهدور آسدیا و ارو دای شدرقی و مرکدزی بدا رو

دادههدای تلهیددی غیدرهمگن

برآورد کرده و نشان می دهد که مصرف خانوارها ،درآمد و دو م یار ثرو حدیددی و ثدرو مدالی
(که با قیمتهای بازار مسکن و بازار سهام جایگزینشده) در تهاضل ایسدتا بدوده و همگدرا هسدتند و
روابط کوتاهمد

و بلندمد

بین متریرهای تحدیق وجود دارد .نتیجده اصدلی ایدن اسدت کده ثدرو

حدیدی و ثرو مالی ت ثیر مثبت بر مصرف خانوارها در بلندمدد داشدته امدا کشد
بزر تر از کش

ثدرو مسدکن

متناظر برای ثرو مالی است .همچنین ت دیل کوتاهمد م ندیداری از درآمدد،

قیمت مس کن و قیمت سهام بر مصرف وجدود دارد ،ی ندی مصدرف خدود را بدا چندد وقهده بده رابطده
بلندمد

نزدیک میکند .با تخمین جداگانه مدل برای دو گروه از کشدورها ،تد ثیر بلندمدد ترییدر

قیمت مسکن در اقتصادهای ارو ای مرکزی و شرقی نسبت به اقتصادهای آسیایی ،عمومداً بدزر تدر
است و آنها را در برابر تحوال منهی آتی در بدازار مسدکن آسدیب دایرتر مدیکندد (امدامدلی دور و
عاقلی .)5435
لتونن و همکاران )7657( 7با دادههای ترکیبی  53اقتصاد نوظهور ،اثرا ثدرو بدر مصدرف را
تخمین زدهاند .آنها با استهاده از تکنیکهای اقتصادسنجی یشرفته و دادههای فصلی نشان مدیدهندد
که یک افزای

 56درصدی در قیمتهای مسکن منجر به افزای

 6/16درصد و افدزای

مصدرف خصوصدی بدین  6/73تدا

 56درصددی قیمدتهدای سدهام منجدر بده  6/70تدا  6/46درصدد افدزای

مصرف خصوصی میشوند .هنگامی که ثرو

ولی (اسمی) به میدزان  56درصدد افدزای

در

مدییابدد،

مصرف به میزان  6/34تا  6/13درصد بیشتر میشود (جالیی و همکاران.)5433 ،
کیجانو )7657( 4یک مدل سنتی قیمتگااری دارایی تحت مطلوبیت نمایی (توانی) و نرمال
ی بینی ترییرا

بازدهی انتظاری سهام در نظر میگیرد .وی ،ثرو

را برابر مجموع ارز های
1. Ciarlone
2. Peltonen et al
3. Marget Quijano
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بازاری دارایی مسکن ،سهام ،بدهی و درآمد کاری گرفته و با تخمین مدل بر اساس رو

حداقل

مرب ا

م مولی ویا با کمک دادههای فصلی سرانه آمریکا طی دوره  5313تا  ،7663نتیجه گرفته

است که نوسانا

ثرو

سهام ،بدهی و ثرو

مسکن ،رفتار مصرفی را در خانوادههای آمریکایی

توضیح میدهند (امامدلی ور و عاقلی .)5435
 .5تعریف مصرف
در نظام حسابهای ملی مبتنی بر رو

هزینهها ،مصرف بخ

خصوصی یکی از اجزای اصدلی

محاسبه تولید ناخالص داخلدی و درآمدد ملدی اسدت .مطدابق نسدخه  5334نظدام حسدابهدای ملدی،5
هزینههای مصرفی خانوارها شامل هزینههای خانوارهای مدیم بابت مصرف کاالها و خدما بدوده و
هزینههای مربو به داراییهای ثابت (نظیر مسترال ) و اشیاء قیمتی را در بر نمیگیرد.
مطابق سند ماکور ،هزینه خانوار بابت اجاره امال
تلدی میشود .همچنین ارز

و مسترال مسکونی ،هزینه مصرفی نهدایی

احتسابی خدما مسترال مسدکونی تحدت اختیدار مالدک ،بده عندوان

هزینه مصرفی نهایی وی ثبت میشود .مهمترین هزینه های مصدرفی نهدایی خدانوار کده شدامل ارز
احتسابی کاالها و خدما تولید و مصرف شده توسط خانواده نیز میشود ،عبارتند از؛
 مواد غاایی و سایر کاالهای کشاورزی که توسط کشاورزان تولید و مصرف میشود. انواع دیگر کاالها که توسط بنگاههای غیرشرکتی تحت تملک خانوارها ،تولید شده و بهمصرف اعضای بنگاه میرسد.
 خدما مسترال مسکونی که توسط مالک مسترال تولید شده و به مصرف میرسد. -خدما

خانگی یا سایر خدماتی که توسط خانوار به منظور خود مصرفی تولید میشود،

نظیر خدما مستخدم ،آشپز ،باغبان ،راننده شخصی و مانند آن.
عالوه بر موضوع خودمصرفی ،ارز
(بر مبنای ارز

احتسابی ت مین کاالهای مصرفی خانوار به صور تهاتری

تهاتری) در سدبد کاالهدای مصدرفی خدانوار منظدور مدیشدود .دریافدت درآمددهای

احتسابی خدما مالی دریافتی خانوارها از مؤسسا مالی نیز باید در هزینه مصرف نهدایی خانوارهدا
ثبت شود .از مجموع مصارف نهایی خانوارها ،مصرف نهایی بخ

خصوصی به دست میآید.

)1. System of National Accounts (SNA,1993
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 .7الگوی اقتصادی
 .0-7مبانی نظری

مصرف به عنوان یکی از متریرهای کالن اقتصادی برای نخستین بار توسط کیندز 5مدورد ت کیدد
قرار گرفت و توسط دیگر اقتصاددانان تداوم یافت .در این راستا نظریههای مختلهی همچدون نظریده
چرخه زندگی مصرف آندو -مودیگلیدانی ،7نظریده درآمدد نسدبی دوزنبدری ،4نظریده درآمدد دائمدی
فریدمن 3و غیره ارائه شد (عاقلی و همکاران .)5433 ،مصرف و عوامل مؤثر بر آن از دیربداز محدل
مناقشه میان اقتصاددانان بوده اسدت ،بندابراین در ادامده بحد

بده نظریدا مصدرف اشداره مختصدری

میشود.
 .0- 0-7نظریه مصرف کینء یا نظریه درآمد مطلق

تابع مصرف یکی از مهمترین کمکهای علمی جان مینارد کینز به علم اقتصاد است .بدر اسداس
عداید کینز ،درآمد واق ی عامل عمده ت یینکننده مخارج مصرفی است .بر اساس گهته خود کینز در
کتاب نظریه عمومی اشترال ،بهره و ول ،درآمد کل متریر اصلی است که مصرف به عندوان یکدی از
عناصر تشکیلدهنده تابع تداضای کل ،بدان وابسته است .کینز فرض میکند مصرف تاب ی از درآمد
قابل تصرف و به صور خطی است:
()5
که در آن  aمصرف مستدل b ،میدل نهدایی بده مصدرف و شدیب تدابع مصدرف yd ،درآمدد قابدل
تصرف و  cمصرف است و چون تابع مصرف خطی فرض میشود میدل نهدایی بده مصدرف ()MPC
مددار ثابت است که در آن؛
()7
()4
با؛
1. Keyness, 1936
2. Ando and Modigliani, 1963
3. Duesenbery, 1946
4. Friedman, 1957
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()3
بنابراین  APCمددار مثبتی است و زمانی که درآمد افزای

مییابد ،کداه

مدییابدد .همچندین

زمانی که درآمد مددار بزرگی باشدد ،میدل متوسدط بده مصدرف بده میدل نهدایی بده مصدرف نزدیدک
میشود.
 .2- 0-7نظریه درآمد نسبی دوزنبری

در تابع مصرف دوزنبری ،رفتار مصدرفکنندده بسدتگی بده درآمدد جداری در سدطوم درآمددی
گاشته دارد و بر اساس باالترین سطح درآمد گاشته تنظیم میگردد .باالترین سطح درآمد در دوره
های قبل ،مصرف را تحت ت ثیر قرار میدهد و بدین جهت افت در درآمد ،ترییر ناگهدانی در سدطح
مصرف را به دنبال ندارد .وجود اثر چرخ دندهای در مدل مصرف دوزنبری ،بیدانکنندده ت ثیر دایری
مصرف ،نه تنها از درآمدهای جاری بلکه از بداالترین سدطح درآمدد تداکنون اسدت .بداالترین سدطح
درآمد به صور زیر است:
()1
به طوری که؛
()0
مدل دوزنبری توسط براون توس ه مییابد .به طوری که مردم رفتدار خدود را بده آهسدتگی ترییدر
می دهند و از این رو ،عالوه بر درآمد قابل تصرف ،بیشترین میزان مصرف یا مصرف دوره قبل نیز بر
مصرف جاری ت ثیر دارد.
()2
()3
 .5- 0-7نظریه درآمد دائمی فریدمن

مینماید و بدین روی ،درآمد جداری ت یدینکنندده رفتدار مصدرفی آندان نیسدت .ترییدرا اتهداقی در
درآمد ،مصرف را تحت ت ثیر قرار نمیدهد و درآمد مورد انتظار نرمال یا درآمد دائمی تنظدیمکنندده
رفتار مصرفی مردم است .این میزان درآمد ،بدون کم و زیاد شدن ثرو  ،قابل مصدرف اسدت .تدابع
مصرف مورد نظر وی به صور زیر طرم میشود:
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()3
به طوری که  cمصرف جاری و  ypدرآمد دائم زمان جاری و قابل تصرف است .چون اطالعا
آماری درآمد دائمی در دسترس نیست ،عمالً فریدمن فرض مدیکندد کده ایدن متریدر تداب ی وزندی و
کاهنده از درآمد جاری و درآمد در دورههای گاشته است؛
()56
 .7- 0-7نظریه دوره زندگی آندو و مادیگلیانی

رفتار مصرف و سانداز در یک دوره بلندمد

تنظیم مدیشدود و از نظدر مادیگلیدانی ،فدرد در

دوره اول زندگی خود از کودکی تا جوانی ،تنها مصرفکنندده اسدت و درآمددی نددارد و در دوره
دوم یا میانسالی ،فرد با کسب درآمد و اندوختن ساندداز ،ثروتدی را بده صدور متدراکم بده دسدت
میآورد که اسخگوی سانداز منهی وی در ابتددا یدا در دوره اول و انتهدا یدا در دوره کهنسدالی او
است .بدین ترتیب ،مصرف فرد به درآمد و موجودی ثرو فرد و درآمد های مدورد انتظدار آتدی او
بستگی دارد .بنابراین مصرف فرد تاب ی از درآمدد جداری ،ثدرو دوره قبدل و درآمدد مدورد انتظدار
است:
()55
که چون داده مربو به درآمد مورد انتظار در دسترس نیست ،در عمل از مدل حاف مدیشدود.
ثرو فرد در حال حاضر جمع سانداز این دوره و ثرو دوره قبل است .در نهایت ،تدابع مصدرف
به صور زیر قابل استخراج است:
()57
به طوری که  wt-1ثرو با یک وقهه است و نیز؛
()54
با اعمال یک وقهه در م ادله اخیر ،م ادله زیر حاصل میشود؛
()51

همچنین با اعمال یک وقهه در م ادله اول ،م ادله زیر حاصل میشود؛
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()50
چنانچه این م ادله را از م ادله اول کسر شود ،داریم؛
()52
و در نهایت با جایگااری م ادله زیر عاید میشود که مال

تخمین است:

()53
 .3- 0-7نظریه مصرف فیشر

0

فیشر یک زیربنای اساسی با استهاده از نظریا خوداعتددادی دربداره رفتدار مصدرفکنندده ارائده
میدهد .فیشر مصرفکنندهای را با تابع مطلوبیت زیر در نظر میگیرد:
()53
که در آن مطلوبیت دوران زندگی ( )Uتاب ی از مصرف حدیدی او در تمام طول عمر تا زمدان T

(آخرین سال عمر مصرفکننده) است و مصدرفکنندده سد ی خواهدد کدرد کده مطلوبیدت خدود را
حداکثر نماید .ی نی با توجه به این قیدد کده «ارز
ارز

کدل مصدارف او در کدل زنددگی ،نمدیتواندد از

ف لی کل درآمدهایی که وی در طول عمر خدود کسدب مدیکندد ،بیشدتر باشدد» ،مدیخواهدد

باالترین سطح مطلوبیت ممکن را به دست آورد .این قید به صور زیر بیان میشود:
∑

()76
که در آن  Tهمان عمر انتظاری فرد است .قید فوق نشان میدهد که ارز
ارز

∑

ف لی مصرف فرد به

ف لی درآمد وی محدود است .ضمناً فرض میشود که اگر فرد ارثی دریافت نمدود بده همدان

اندازه برای فرزند

ارث به جای خواهد گااشت .س به طور کلی میتوان نتیجدهگیدری کدرد کده

اگر درآمد مصرفکننده در هر یک از دورهها از دوره جاری  ،Tافزای
درآمدی وی افزای

یابد ،ارز

خواهد یافت و در نتیجه مصرف دوره جاری وی نیز افزای

ف لدی جریدان

خواهد یافدت .در

1. Stanly Fisher
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 .7- 0-7دیدگاه رابرت ها  0در رابطه با مصرف (انتظارات عقالیی ها )

رابر

هال با اضافه کدردن انتظدارا عدالیدی بده م دادال مددل بهیندهیدابی بدین دورهای رفتدار

مصرفکننده  ،فرمول جدیدی از تئوری مصرف ارائه نمود .او با در نظر گرفتن این فرض که مددادیر
عوامل بنیادی ت یینکننده رفتار مصرفی برای مصرفکننده در هر ندطهای از زمان که با آنها سروکار
دارد ،شناخته شده و م لوم است ،این مهم را جامه عمل وشاند .در این مدورد او بدا دانسدتن مصدرف
دوره  t–5میتواند مصرف دوره  Tرا ی بینی کند:
()75
رابر

هال درآمد را درآمد دائمی در نظر میگیدرد دس مصدرفی کده در ایدن دوره دی بیندی

میشود ،مصرف دائمی است؛
()77
ارز

انتظاری مصرف همان مصرف دائمی است که در اطراف مصرف دائمی نوسان مدیکندد.

میتوان مصرف زودگار را به مصرف دائمی اضافه کرده و مصرف کل را به دست آورد؛
()74
()73
از این رو میتوان از م ادله آخر برای ی بینی مصرف استهاده نمود.
 .6-0-7نظریه درآمد دائمی و انتظارات عقالیی
نظریه انتظارا

عدالیی بر این ایده اسدتوار اسدت کده انتظدارا احتمداالً «بدر ایده رفتدار باله دل

متریرها» صور میگیرد .این نظریه اشاره به این دارد که درآمد دائمی در م ادله زیر باید بر اسداس
این که درآمد باله ل چگونه طی زمان در اقتصاد ترییر یدا میکند ،قرار گیرد.
()71
باورهای یک فرد درباره درآمد آینده ت ثیرگاار است ،ت یین کرد.

1. Robert Hall
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 .2-7فرضیه تحقیق

مسئله اصلی در ژوه
مصرف بخ

حاضر این است که آیا ترییرا در ثرو باع

ترییرا هدمجهدت در

خصوصی در اقتصاد ایران میشود یا خیر.

 .5-7تصریح الگو

قبل از تصریح مدل ،الزم است به عوامل مؤثر بر مصرف بخ
که مطابق رویکرد نظری آندو-مودیگلیانی ،مصرف فرد تاب ی از ارز

خصوصی رداخته شود .از آنجا
ف لدی ( )pv5در درآمدد فدرد

است ،س:
()70
()72
که  kضریبی از  pvبدوده و نشدان مدیدهدد کده مصدرفکنندده تمایدل دارد چده نسدبتی از  pvرا
مصدرف کندد .مدددار ایدن ضدریب بده شدکل منحنددیهدای بدیتهداوتی مطلوبیدت ،ندرخ تنزیدل ذهنددی
مصرفکننده 7و نرخ بهره بستگی دارد .آندو-مودیگلیانی برای این که عبدار  pvبدا واق یدت قابدل
انطباق باشد ،درآمد کل فرد را به درآمد ناشی از کدار ( )yو درآمدد ناشدی از ثدرو یدا دارایدی ()a
تهکیک نمودهاند .به طوری که:
()73

∑

∑

که اگر جدزء اول سدمت راسدت م ادلده بداال را بدا  yو جدزء دوم را بدا  aنشدان دهدیم و عبدار
را در رابطه باال قرار داده و ساده کنیم ،با جمع توابع مصرف فردی و نادیده گرفتن
ساختار سنی مصرفکنندگان ،تابع مصرف جم ی اقتصاد ( )cبه صور ضمنی نوشته میشود؛
()73
()46
که از ت دیل ارز

اسمی داراییها حاصل میشود .انتظار است تا هر دو متریر ت ثیر مثبت بر مصرف

1. Present Value
2. Subjective Rate
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خصوصی داشته باشند و افزای

بخ

هر یک موجدب افدزای

مصدرف بخد

خصوصدی شدود و

بال کس.
 .3الگوی آماری
با توجه به این که تئوری مورد استهاده در این تحدیق ،الگوی مصرف آندو-مودیگلیانی است و
برآورد ،مدل خودرگرسیون برداری با وقهههای توزی ی ( )ARDLاست ،تابع مصدرف بخد

رو

خصوصی به صور زیر است؛
()45
که در آن  yd ،pcو  aبه ترتیب مخارج مصرفی بخ
است.

0

،

1

و

2

خصوصی ،درآمد قابل تصدرف و ثدرو

ضرایب یا ارامترهای قابل برآورد و  tنشانگر زمان است.

 .0-3شرح دادههای آماری
از آنجا که در حسابهای درآمد ملی ،عنوانی تحت نام درآمد قابل تصرف وجدود نددارد ،ایدن
متریر در این مداله به صور زیر ت ریف و محاسبه شده است؛
 درآمد قابل تصرف = درآمد ملی منهای مالیا بر درآمدبه جای ثرو

نیز از حجم ندددینگی واق دی اسدتهاده شدده اسدت کده بده صدور زیدر محاسدبه

میشود؛
 حجم نددینگی واق ی = حجم نددینگی تدسیم بر شاخص بهای کاالها و خدما مصرفیمتریرهای استهاده شده در این تحدیدق ،مصدرف بخد

خصوصدی ( ،)COدرآمدد قابدل تصدرف

( )YDو حجم واق ی نددینگی ( ،)Mهمگی به قیمدتهدای ثابدت سدال  5434هسدتند و دوره تحدیدق
دادههای ساالنه در بازه زمانی  5416الی  5434را شامل میشدود .آمارهدای مربوطده از سدایت باندک
زمانی اقتصادی جمعآوری شده است.
 .2-3روش برآورد و تجءیه و تحلیل

بهکدارگیری رو هدای سدنتی و م مدول اقتصادسدنجی در بدرآورد ضدرایب الگدو بدا اسدتهاده از
داده های سری زمانی ،بر این فرض استوار است که متریرهای الگو همگی ایا باشند .اگدر متریرهدای
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مورد استهاده در برآورد ضرایب الگو نا ایا باشند در عین حال که ممکن است ارتبا با مههومی بین
به دست آمده خیلی باال باشد تا استنبا های غلطی در مورد

متریرها وجود نداشته باشد ،میتواند

میزان ارتبا متریرها حاصل شود (نوفرستی .)5423 ،بندابراین قبدل از بدرآورد مددل بده رو
ابتدا باید درجه همجم ی هر یک از متریرها به رو
الگوی مورد استهاده در این مداله
رو

آزمون ریشه واحد ت یین شود.

است که برای بدرآورد آن نخسدت بایدد بدا اسدتهاده از

برای همده ترکیدبهدای ممکدن ،براسداس وقهدههدای متهداو متریرهدا را بدرآورد کدرد.

حداکثر ت داد وقهه های متریرها بر اساس ت داد مشاهدا ت یین میشود .در مرحلده دوم بدا توجده بده
رگرسدیون

حداکثر وقهه ای کده در ندرم افدزار مایکروفیدت ت یدین مدیکندیم ،در میدان

برآورد شده (  ،ت داد وقهه های بهینه الگو و ت داد متریرهای الگو هستند) ،بهترین رگرسدیون بدا
توجه به یکی از م یارهای آکائیک 5یا شوارتز-بیزین 7یا حنان-کوئین 4انتخاب مدیشدود .در مرحلده
سوم ،مایکروفیت ضرایب مربو به الگوی بلندمدد و انحدراف م یدار مجدانبی مربدو بده ضدرایب
بلندمد را بر اساس الگوی
تصحیح خطای مربو به الگوی

انتخابشده ،محاسبه میکند .این برنامه همچنین برآورد الگوی
انتخابی را نیز ارائه مدی کندد کده سدرعت ت ددیل بده سدمت

ت ادل بلندمد را به ما نشان میدهد .علت استهاده از این الگو برای برآورد ضرایب ،کاه

تدور

مربو به برآورد ضرایب الگو در نمونههای کوچک است.
 ،به سمت ت ادل بلندمد گرای

الزمه آن که الگوی ویای برآوردشده به رو

یابد،

آن ا ست که مجموع ضرایب متریر وابسته کمتر از یک باشد.
()47

∑
∑

{

از کمیت آماره و کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر 3در سطوم اطمیندان
مختلف ،میتوان نتیجهگیری کرد اگر فرضیه

رد شود ،می توان گهت رابطه ت ادلی بلندمدتی بین

1. Akaike
2. Schwarz and Bayesians
3. Hannan and Quinn
4. Banerjee, Dolado and Master
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با ایر

رابطه ت ادلی بلندمد  ،میتوان در کوتاهمد نیز آن را برآورد کرد و مورد برررسی

قرار داد .وجود همگرایی بین مجموعه ای از متریرهدای اقتصدادی ،مبندای آمداری اسدتهاده از الگدوی
تصحیح خطای را فراهم میآورد .عمده تدرین دلیدل اسدتهاده از ایدن الگوهدا آن اسدت کده نوسدانا
کوتاهمد را به بلندمد

آنها ارتبا میدهند .در ضمن باید یدادآوری شدود کده در ایدن دژوه ،

آزمون ایایی متریرها با نرمافزار  Eviews9و برآورد الگو با نرم افزار  Microfit 5.1انجام میشود.
 .7برآورد الگو و ارائه نتایج
ی

از برآورد الگو ،ابتدا باید ایایی 5متریرها را به رو

دیکی فولر ت میمیافتده 7مدورد آزمدون

قرار داد .نتایج مربو به آزمون ایایی در جدول ( )5آورده شده اسدت( .عبدار  Dقبدل از متریرهدا
نشاندهنده تهاضل مرتبه اول متریر مورد نظر است).
جدو ( .)0نتایج آزمون پایایی
شامل عرض از مبدأ و

شامل عرض از مبدأ و

بدون عرض از مبدأ و

روند

بدون روند

روند

متغیرها

آماره آزمون

مددار بحرانی

CO

-6/3655

-4/1740

نا ایا

5/1305

ایا
نا ایا

-1/4750
4/5371

-5/3334

-4/1740

DYD
M

آزمون

بحرانی

-4/2733

DCO
YD

آماره

مددار

آماره آزمون

مددار بحرانی

نتیجه

-5/3334

ایا
نا ایا

-4/1740

DDM

-0/7511

-5/3333

ایا

م خا :محاسبا ای ویوز توسط محدق

1. Stationary
2. Augmented Dickey-Fuller
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نا ایا
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همان طور که مشاهده میشود  COو  YDبا یک مرتبه تهاضلگیدری ایدا مدیشدوند ی ندی ایدن
متریرها تهاضل ایا I(1) ،هستند اما  Mبا دو مرتبه تهاضلگیری ایا میشود و ) I(2است.
حال که مرتبه همجم ی متریرهای الگو مشخص شد ،به برآورد تدابع مصدرف بخد
رداخته میشود .در این تحدیق با بهکارگیری رو
استهاده از اطالعا

خصوصدی

خودرگرسیون بدا وقهده گسدترده ( )ARDLو بدا

سری زمدانی سدال  5416تدا  ،5434ضدرایب الگدو بدرآورد شدده اسدت .بدرآورد

ضرایب الگوی

در جدول ( )7مشخص شده است.
جدو ( .)2نتایج برآورد رابطه کوتاهمدت

متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضریب

Prop

)CO(-1

6/3116

4/2320

YD

6/6355

3/3530

M

3/3320

7/3371

T

0633/6

3/4233

CO

R2= %33
آزمونهای تشخیصی

DW= 5/30

م خا :محاسبا مایکروفیت توسط محدق

با توجه به آماره  ،Fنتایج حاکی از م نیداری ضدرایب در سدطح  31درصدد اسدت .همچندین بدا
توجه به  ،R2قدر توضیحدهندگی مدل در سطح بسیار خوبی است .برای اطمینان یافتن از ایدن کده
رگرسیون برآورد شده کاذب نیست و بیانگر رابطه ت دادلی بلندمدد اسدت ،بایدد آمداره مربدو بده
برای انجام این آزمون ،باید ابتدا ضرایب مربو به وقهههای متریر وابسته را با هم جمع نمدود ،سدپس
از یک کم کرده و نتیجه را بر حاصلجمع انحراف م یار ضرایب وقهههای متریر وابسته تدسیم نمود:
()44

] [ Downloaded from ejip.ir on 2021-12-08
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با توجه به این که کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی ،دوالدو و مسترز برابر  -4/35اسدت و
چون قدرمطلق آماره آزمون بیشتر از قدرمطلق کمیت بحرانی است ،در نتیجه فرض  H0مبنی بر نبدود
همجم ی یا رابطه بلندمد رد میشود ی نی یک رابطه ت ادلی بلندمد بین متریرهدای الگدو وجدود
دارد .در جدول ( )4نتایج این رابطه بلندمد آورده شده است.
جدو ( .)5نتایج برآورد رابطه بلندمدت
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضرایب

Prop

YD

6/5025

2/6131

M

52/4412

3/0753

T

5552/6

55/1743

CO

م خا :محاسبا مایکروفیت توسط محدق

همه ضرایب دارای عالمت مورد انتظار هستند و با توجه به آماره  ،tتمامی ضرایب در سدطح 31
درصد م نی دارند.
در ادامه به برآورد الگوی تصحیح خطای م ادال باال رداخته میشود .الگوی تصحیح خطدای
م ادال

به دلیل آن که نوسانا کوتاهمد متریرها را به مدادیر بلندمد آنها ارتبا مدیدهدد ،در

کارهای تجربدی از شدهر زیدادی برخدوردار اسدت .الگدوی تصدحیح خطدا نشدان مدیدهدد کده در
کوتاهمد  ،تحت ت ثیر خطای عدم ت ادل در دوره قبدل ،چگونده مصدرف بخد

خصوصدی ت ددیل

میشود و به سمت مدادیر ت ادلی بلندمد آن حرکت میکند .نتایج بدرآورد الگدوی تصدحیح خطدا
در جدول ( )3آورده شده است.
جدو شماره  .7نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا
متغیر وابسته

DYD

6/6355

3/3530

DM

3/3320

7/3371

DT

0633/6

3/4233

)ECM(-1

-6/1333

-3/3331

DCO

م خا :محاسبا مایکروفیت توسط محدق
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آماره  tمربو به ضرایب ،روشنگر این مطلب اسدت کده تمدامی ضدرایب از نظدر آمداری م ندی
دارند .ضریب جمله تصحیح خطا -6/1333 ،است  ،ی نی حدود نیمی از عدم ت دادل در هدر دوره در
دوره ب د ت دیل میشود.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی این مدالده ،تخمدین تدابع مصدرف بخد

خصوصدی در کشدور ایدران بدا اسدتهاده از

دادههای سری زمانی در دوره  5416تا  5434بود .از آنجا که در حسدابهدای درآمدد ملدی ،عندوانی
تحت نام درآمد قابل تصرف وجود ندارد ،در ایدن مدالده آن متریدر بده صدور درآمدد ملدی منهدای
مالیا بر درآمد ،ت ریدف و محاسدبه شدد .همچندین در ایدن دژوه

بده جدای ثدرو نیدز از حجدم

نددینگی واق ی استهاده شده است .حجم نددینگی واق ی برابدر اسدت بدا حجدم ندددینگی تدسدیم بدر
شاخص بهای کاالها و خدما مصرفی.
در این ژوه  ،روابط کوتاهمد

و بلندمد

مصرف با استهاده از رو های اقتصادی برآورد

شده است .مطابق نتایج تخمین ،میل نهایی به مصرف کوتاهمد از محل درآمد قابل تصرف حددود
 6/6355است؛ لاا به ازای یک واحد افزای

در درآمدد قابدل تصدرف ،بدر مخدارج مصدرفی حددود

 6/6355واحد افزوده شده و فرصت س انداز بیشتر را به مصرفکننددگان مدیدهدد .میدل نهدایی بده
مصرف بلندمد

از محل درآمد قابدل تصدرف نیدز 6/5025 ،اسدت .از طدرف دیگدر میدل نهدایی بده

مصرف ناشی از ثرو در کوتاهمد حددود  3/3320اسدت ی ندی بده ازای یدک واحدد افدزای

در

ثرو  ،بر مخارج مصرفی حدود  3/3320واحدد افدزوده مدیشدود .همچندین میدل نهدایی بده مصدرف
بلندمد

ناشی از ثرو  52/4412است .نتایج تخمین مدل تصدحیح خطدا نیدز گویدای ت ددیل نسدبتاً

مناسب عدم ت ادلهای کوتاهمد

به سمت ت ادل بلندمد

بین مخارج مصدرف بخد

خصوصدی،

درآمد قابل تصرف و ثرو است.
بانک مرکزی و دولت ،باید به رفتارهای مختلف ولی و اعتباری ،بیمهها ،بازار سهام و  ...توجه شود.
زیرا مؤلهههای مختلف ثرو (سپرده های مردم نزد بانکها ،سدهام اوراق بهدادار ،ذخدایر بیمده و )...
تحت ت ثیر این سیاستها قرار دارد .هرگونه ترییر در نرخ سود سپرده بانکی ،نرخهای مالیاتی و حدق
بیمهها ،دخالت دولت در زمینه قیمتگدااری دارایدیهدای سدرمایهای و سدهام ،مدیتواندد بدر ثدرو
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خانوارها ت ثیر گااشته و از این طریق رفتدار مصدرفکننددگان را دچدار تحدول کندد .بندابراین باندک
مرکزی میتواند با ترییر هدفمند نرخهای سود بانکی ،میزان مصرف بخ

خصوصی را تحدت تد ثیر

قرار دهد و زمینه بیشتر ساندازهای خصوصی و گسیل سرمایههای خرد خانوارها را به سدمت بدازار
سهام و ف الیتهای مهید مولد و اشترالزا فراهم کند .همچنین دولت با ترییر در نرخهدای مالیدا بدر
حدوق و دستمزد میتواند گرای های مصرفی در جام ه را ترییر دهد .در ایدان توصدیه مدیشدود در
تخمین تابع مصرف جم ی؛ اهمیت ثرو مسکن ،سرمایه یدا ثدرو انسدانی ،ارث و مانندد آنهدا نیدز
مورد مطال ه قرار گیرد.
منابع
 احمد ،مولود ،تشکینی؛ احمدد و امیررضدا سدوری« ،)5432( ،تخمدین تدابع مصدرف بخدخصوصی در اقتصاد ایران» ،ژوهشنامه اقتصادی ،بهار ،یا ی .73
 -امامدلی ور ،سارا؛ عاقلی ،لطه لی« ،)5435( ،ت ثیر ثرو بدر مصدرف بخد

خصوصدی در

ایران» ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی ،سال ششم ،شماره .7
 بانک مرکزی جمهدوری اسدالمی ایدران ،اطالعدا سدری زمدانی حسدابهدای اقتصدادی،برگرفته از
http://www.cbi.ir

 جالیی ،سیدعبدالمجید؛ قاسمی ،امین و امید ستاری« ،)5433( ،شبیهسازی تدابع مصدرف وی بینی میزان مصرف ایدران تدا افدق  5363بدا اسدتهاده از الگدوریتم ژنتیدک و الگدوریتم
بهینهسازی انبوه ذرا ( ،»)PSOفصلنامه ژوهشهای اقتصادی (رشد و توس ه ایدار) ،سال
انزدهم ،شماره دوم ،تابستان.
 -رجایی ،یداله؛ احمدی ،شهال« ،)5435( ،برآورد تابع مصرف بخد

خصوصدی در اقتصداد

ایران طی دوره ( ،»)5431-5443فصلنامه مدیریت توس ه و تحول ،یا ی .3
خصوصی» ،مطال ه موردی :ایران  ،5426-5430ژوهشنامه علوم اقتصادی،
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 فخرایی ،سیدعنایت اله؛ منصوری ،سیدامین« ،)5432( ،تخمدین تدابع مصدرف بلندمدد بدهرو

همجمع  ARDLو محاسبه رابطده مصدرف کوتداه مدد در ایدران» ،فصدلنامه اقتصداد

مدداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی) ،تابستان ،یا ی .52
 کرمانشداهی ،زهددره« ،)5403( ،بدرآورد تدابع مصددرف براسدداس تئدوری کینددز و فریدددمن درایران» ،ایاننامه کارشناسدی ارشدد علدوم اقتصدادی ،دانشدکده علدوم اقتصدادی و سیاسدی،
دانشگاه شهید بهشتی.
 -لرکی بختیاریندژاد ،مهدران؛ دویدده ،عبددالکریم و سیدمنصدور زراء ندژاد« ،)5431( ،مددل

تصحیح خطا برای مصرف خصوصی در ایران» ،دان

و توس ه.
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