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چکيده:�پژوهش هاي متعددي عوامل مؤثر بر مصرف خانوار را مورد بررسي قرار داده اند 
و عمده اين عوامل عبارت از انتظارات درآمدي، خصوصيات اقتصادي و اجتماعي خانوار و 
محدوديت هاي استقراض هستند. اما اثر بيکاري مقطعي سرپرست خانوار بر روي مصرف 
خانوار از ُبعد رفاهي بسيار اهميت دارد، چرا که يک نظام تامين اجتماعي مناسب مي تواند اثر 
نامطلوب بيکاري موقت را از بين ببرد. پرسشي که در اين مطالعه مطرح مي گردد آن است 
که خانوارهاي ايراني که سرپرستشان بيکار مي شوند تا چه حد به اين شوک واکنش نشان 
مي دهند. براي پاسخ به اين پرسش يک مجموعه »داده تابلويي« از »پيمايش هزينه و درآمد 
خانوار« مرکز آمار ايران استخراج گرديد و با استفاده از روش تفاضل در تفاضل و کنترل ساير 
عوامل، اثر تبديل وضعيت اشتغال به بيکاري سرپرست خانوار بر مصرف خانوار سنجيده شد. 
نتيجه ها نشان داد که خانوارهاي کم درآمد که با شوک بيکار شدن سرپرست خانوار خود 
مواجه مي شوند، در پاسخ سطح مصرف خود را به طور معني داري کاهش مي دهد. اين موضوع 
يک ضعف نظام تامين اجتماعي کشور را نشان مي دهد، چرا که، در صورت کارآمدي آن، 

شوک موقت بيکاري نبايستي بر مصرف اثر معني داري گذارد.
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مقدمه
بررسي اثر بيکاري بر تغييرات مصرف خانوارها در ايران و سنجش تغيير رفاه خانوار ناشي از بيکار 
شدن سرپرست خانوار از اهميت زيادي برخوردار است. در زمينه بررسي اثر شوک بيکاري سرپرست 
خانوار بر روي مصرف خانوار ادبيات گسترده اي وجود دارد که در ادامه به برخي از اين پژوهش ها اشاره 
مي گردد. برخي پژوهش ها نشان مي دهند ثروت مالي ابزار مهمي براي هموارسازي مصرف در برابر 
شوک بيکاري است. کريستليس1و همکاران )2015(، سوللز2 )1999( و کروگر و پري3 )2009( نشان 
دادند خانوارهايي که داراي مسکن يا پرتفوي مالي هستند، با فروش اين دارايي ها قادر به هموارسازي 
مصرف در واکنش به شوک بيکاري سرپرست خانوار هستند. در مقابل، خانوارهايي که فاقد ثروت 
مالي هستند در واکنش به اين شوک، مخارج مصرفي خود را کاهش مي دهند. دينارسکي و جوناتن4 
)1997( نشان دادند شوک درآمدي سرپرست خانوار اثر کمي بر مصرف کاالي غيربادوام دارد و اثر آن 
بر روي کاالي بادوام بيشتر است و اين کاهش در مصرف کاالي بادوام براي خانوارهايي که سرپرست 

آنها تحصيالت پايين تر يا ثروت کمتر دارد، بيشتر است. 
بارسلو و ارنستو5 )2010( به بررسي ارتباط بين قرار داشتن در معرض بيکاري با نحوه جمع آوري 
ثروت و انجام مصرف در اسپانيا پرداختند. طبق نظريه هاي اقتصادي، قرار داشتن در معرض بيکاري 
موجب انباشت ثروت بيشتر و موکول کردن مصرف به آينده مي گردد. اين مطالعه به وسيله اضافه 
کردن احتمال بيکاري فرضيه درآمد دايمي را بسط داد. همچنين طبق نتيجه هاي تجربي اين مطالعه، 
8 درصد احتمال بيشتر بيکاري، ثروت مالي اندوخته شده را به اندازه 4 ماه حقوق افزايش مي دهد. در 
ضمن افراد با قرارداد پرداخت ثابت احتمال بيکاري بيشتري دارند و در نتيجه بيشتر پس انداز کرده و 
کمتر مصرف مي کنند. البته همه خانوارها در واکنش به يک شوک درآمدي، پس انداز خود را کاهش 

مي دهند و مصرف را هموار نگه مي دارند.
پژوهش هاي ديگري به بررسي اثر دريافت کمک انتقالي از ساير خانوارها و همچنين بيمه بيکاري 
بر هموارسازي مصرف در شرايط بيکار شدن سرپرست خانوار پرداخته اند. بنتوليال و آندريا6 )2008( به 
بررسي اثر بيمه هاي بيکاري و دريافت پرداخت هاي انتقالي از ساير خانوارها بر روي هموارسازي مصرف 

1. Christelis
2. Souleles
3. Krueger & Perri
4. Dynarski & Jonathan
5. Barcelo & Ernesto
6. Bentolila & Andrea
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پرداختند.  آمريکا  و  انگليس  اسپانيا،  ايتاليا،  بيکار شدن سرپرست خانوار در چهار کشور  در شرايط 
نتيجه اين مطالعه نشان داد که دريافت پرداخت انتقالي در هموارسازي مصرف اثرگذار است. گروبر1 
)1997( نشان داد در کشور آمريکا بيمه بيکاري ابزار مهمي براي جلوگيري از کاهش مصرف است. 
بيمه  که  دادند  نشان  کانادا  داده هاي کشور  از  استفاده  با   )2001( و گروسلي2  برونينگ  درحالي که 

بيکاري نقش کوچکي را در هموارسازي مصرف ايفا مي کند. 
و  جعفري صميمي  مطالعه  به  مي توان  است،  شده  انجام  ايران  در  که  پژوهش هايي  جمله  از 
امين خاكي )1386( اشاره نمود که به برآورد تابع مصرف در شرايط عدم اطمينان در ايران مي پردازند. 
نتيجه آن مطالعه نشان داد که در بلندمدت شاخص هاي عدم اطمينان تاثير منفي بر رفتار مصرفي 
خانوارها در اقتصاد ايران دارد. همچنين صالحي اصفهاني و دهزويي3 )2014( به بررسي اين فرضيه 
پرداختند که افراد در اثر پرداخت يارانه ها تصميم به کار کمتر مي گيرند. آنها از داده هاي تابلويي ايجاد 
شده از »پيمايش هزينه و درآمد خانوار« مرکز آمار ايران در سال هاي 1389 و 1390 اثر پرداخت 
يارانه هاي نقدي بر روي عرضه نيروي کار خانوارها و افراد را در طول دو سال ابتدايي برنامه بررسي 
بر عرضه  را  نقدي  يارانه  اثر منفي  انجام شده  بررسي هاي  نتيجه مي گيرد که  کردند. مطالعه چنين 

نيروي کار نشان نمي دهد. 
سرپرست  که  ايراني  خانوارهاي  که  است  آن  مي گردد  مطرح  مطالعه  اين  در  که  پرسشي  حال 
آنها بيکار مي شود و درآمدشان به طور ناگهاني کمتر مي گردد تا چه حد به اين شوک واکنش نشان 
مي دهند؟ طبيعي است که هر چه اين اثر کمتر باشد، به معني اين است که يک نظام تأمين اجتماعي 
در کشور وجود دارد که اثر شوک بيکاري را محدود مي کند. براي پاسخ به اين پرسش از داده هاي 
هزينه و درآمد مرکز آمار ايران استفاده شد. ابتدا اين داده ها تابلويي گرديد تا خانوارهاي مشخصي در 
دو سال متوالي قابل رديابي باشند. روش اين کار در بخش بعدي توضيح داده شده و سپس با استفاده 
بر مصرف  بيکاري  اثر  بررسي  به  ارايه مي گردد،  از آن  بعد  تفاضلي که در بخش  از مدل تفاضل در 
پرداخته شده است. بر اساس نتيجه هاي اين مطالعه بازنگري در نظام تامين اجتماعي کشور به خصوص 
در سطوح پايين درآمدي توصيه مي گردد. در ادامه با ارايه يک مدل نظري، سعي شده حتي االمکان 
متغيرهاي مؤثر بر مصرف که در تحليل اثر بيکاري بر مصرف بايستي کنترل شوند را شناسايي نمود.

1. Gruber
2. Browning & Grossley
3. Salehi-Isfahani & Dehzooei
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مباني�نظري
مباني نظري اين مطالعه به طور عمده بر اساس فرضيه درآمد دايمي فريدمن است. براي روشن تر 
 در نظر گرفته که با 

3 
 

 خاکیامینو  صمیمیجعفریمطالعه توان به می ،که در ایران انجام شده است هاییاز جمله پژوهش
آن  تیجهازند. نپردایران می اطمینان دربرآورد تابع مصرف در شرایط عدم که به  ( اشاره نمود1386)

های عدم اطمینان تاثیر منفی بر رفتار مصرفی خانوارها در اقتصاد در بلندمدت شاخصکه  دمطالعه نشان دا
در اثر  افرادد که ختنبه بررسی این فرضیه پردا (2014) 1و دهزویی اصفهانیصالحیهمچنین  .ایران دارد

 پیمایش هزینه و»ز اایجاد شده تابلویی  یهاداده از آنهاگیرند. میها تصمیم به کار کمتر پرداخت یارانه
 یروین عرضه یرو بر ینقد یهاارانهی پرداخت اثر 1390و  1389ها مرکز آمار ایران در سال« درآمد خانوار

ه گیرد کمطالعه چنین نتیجه می .ندکرد یبررس را برنامه ییابتدا سال دو طول در افراد و خانوارها کار
  دهد.عرضه نیروی کار نشان نمی های انجام شده اثر منفی یارانه نقدی را بربررسی
یرانی که سرپرست آنها بیکار ن است که خانوارهای اد آگردکه در این مطالعه مطرح می پرسشیحال 

 ؟دهندتا چه حد به این شوک واکنش نشان مید گردشان به طور ناگهانی کمتر مید و درآمدگردمی
ود مین اجتماعی در کشور وجأاست که یک نظام تی این ، به معنچه این اثر کمتر باشد طبیعی است که هر

مرکز  های هزینه و درآمداز داده پرسشکند. برای پاسخ به این دارد که اثر شوک بیکاری را محدود می
تا خانوارهای مشخصی در دو سال متوالی قابل  گردیدتابلویی ها . ابتدا این دادهآمار ایران استفاده شد

 سپس با استفاده از مدل تفاضل در تفاضلی داده شده وتوضیح  بعدیدر بخش  باشند. روش این کارردیابی 
. بر اساس پرداخته شده استبه بررسی اثر بیکاری بر مصرف  ،دگرده میارای بعد از آن که در بخش

در سطوح پایین درآمدی توصیه خصوص هاین مطالعه بازنگری در نظام تامین اجتماعی کشور ب هاینتیجه
بر مصرف که در تحلیل  مؤثراالمکان متغیرهای ه یک مدل نظری، سعی شده حتیارایدر ادامه با د. گردمی

 .ایستی کنترل شوند را شناسایی نموداثر بیکاری بر مصرف ب
 

 نظری  بانیم

 تر شدن می فریدمن است. برای روشن  به طور عمده بر اساس فرضیه درآمد دای  مبانی نظری این مطالعه 

کننده نماینده را به شووکل بیت یک مصوورفموضوووع تابع مطلو 
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ید بودجه    iiiiق rAYAc  1     بدون در نظر گرفتن محدودیت اسوووتقراض سوووازی به حداکثر   و 
صرف را   با انجام چنین کاری  پردازد.مطلوبیت خود می ضل مرتبه اول تابع م صورت   توانمی تفا بطه رابه 
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شدن موضوع تابع مطلوبيت يک مصرف کننده نماينده را به شکل 
 و بدون در نظر گرفتن محدوديت استقراض به حداکثرسازي مطلوبيت 
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قيد بودجه 
خود مي پردازد. با انجام چنين کاري تفاضل مرتبه اول تابع مصرف را مي توان به صورت رابطه )1( 

نشان داد:
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∆𝐶𝐶𝑡𝑡+1 = γ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑡+1[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]
(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗

∞
𝑗𝑗=0                         (1)      

 
𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡   و تفاضل مرتبه اول مصرف 𝑟𝑟  است  فرض شده  نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجیح زمانی .
γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)

 
𝑆𝑆𝑡𝑡 = γ (∑ 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗]

(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗
∞
𝑗𝑗=0 )                                                              (2)        

 
𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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∆𝐶𝐶𝑡𝑡+1 = γ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑡+1[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]
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𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡   و تفاضل مرتبه اول مصرف 𝑟𝑟  است  فرض شده  نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجیح زمانی .
γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)

 
𝑆𝑆𝑡𝑡 = γ (∑ 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗]

(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗
∞
𝑗𝑗=0 )                                                              (2)        

 
𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡   و تفاضل مرتبه اول مصرف 𝑟𝑟  است  فرض شده  نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجیح زمانی .
γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)
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𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =
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γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)
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𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡   و تفاضل مرتبه اول مصرف 𝑟𝑟  است  فرض شده  نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجیح زمانی .
γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)

 
𝑆𝑆𝑡𝑡 = γ (∑ 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗]

(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗
∞
𝑗𝑗=0 )                                                              (2)        

 
𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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 سرمايه گذاري و 

4 
 

∆𝐶𝐶𝑡𝑡+1 = γ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑡+1[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]
(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗

∞
𝑗𝑗=0                         (1)      

 
𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡   و تفاضل مرتبه اول مصرف 𝑟𝑟  است  فرض شده  نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجیح زمانی .
γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)

 
𝑆𝑆𝑡𝑡 = γ (∑ 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗]

(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗
∞
𝑗𝑗=0 )                                                              (2)        

 
𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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 مصرف، 

4 
 

∆𝐶𝐶𝑡𝑡+1 = γ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑡+1[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]
(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗

∞
𝑗𝑗=0                         (1)      

 
𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡   و تفاضل مرتبه اول مصرف 𝑟𝑟  است  فرض شده  نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجیح زمانی .
γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)

 
𝑆𝑆𝑡𝑡 = γ (∑ 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗]

(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗
∞
𝑗𝑗=0 )                                                              (2)        

 
𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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 که در آن 
 

4 
 

∆𝐶𝐶𝑡𝑡+1 = γ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑡+1[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]
(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗

∞
𝑗𝑗=0                         (1)      

 
𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡   و تفاضل مرتبه اول مصرف 𝑟𝑟  است  فرض شده  نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجیح زمانی .
γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)

 
𝑆𝑆𝑡𝑡 = γ (∑ 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗]

(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗
∞
𝑗𝑗=0 )                                                              (2)        

 
𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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تفاضل مرتبه اول مصرف و r نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجيح زماني فرض شده است. 
 انتظارها در دوره t از درآمد نيروي کار در دوره t + j است. معادله )1( نشان مي دهد که 

4 
 

∆𝐶𝐶𝑡𝑡+1 = γ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑡+1[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]
(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗

∞
𝑗𝑗=0                         (1)      

 
𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡   و تفاضل مرتبه اول مصرف 𝑟𝑟  است  فرض شده  نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجیح زمانی .
γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)

 
𝑆𝑆𝑡𝑡 = γ (∑ 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗]

(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗
∞
𝑗𝑗=0 )                                                              (2)        

 
𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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و  
خانوارها در واکنش به شوک گذرا، درآمد مصرف خود را هموار مي کنند، اما واکنش مصرف به شوک 
دايمي درآمد بيشتر است. همچنين واکنش پس انداز به تغيير در درآمد گذرا و دايمي در معادله )2( 

نشان داده شده است:

4 
 

∆𝐶𝐶𝑡𝑡+1 = γ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑡+1[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]
(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗

∞
𝑗𝑗=0                         (1)      

 
𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡   و تفاضل مرتبه اول مصرف 𝑟𝑟  است  فرض شده  نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجیح زمانی .
γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)

 
𝑆𝑆𝑡𝑡 = γ (∑ 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗]

(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗
∞
𝑗𝑗=0 )                                                              (2)        

 
𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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                    )2(

 است. معادله )2( نشان مي دهد که در حالت شوک به انتظارهاي درآمدي 

4 
 

∆𝐶𝐶𝑡𝑡+1 = γ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑡+1[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗+1]
(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗

∞
𝑗𝑗=0                         (1)      

 
𝐶𝐶𝑡𝑡+1∆. همچنین 1هسوووتند  i هدرآمد دور  iYو  گذاری سووورمایه   1iAمصووورف ، icکه در آن   =

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝐶𝐶𝑡𝑡   و تفاضل مرتبه اول مصرف 𝑟𝑟  است  فرض شده  نرخ بهره است که برابر با نرخ ترجیح زمانی .
γ = 𝑟𝑟

(1+𝑟𝑟)  و𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗] در دوره  انتظارها𝑡𝑡  از درآمد نیروی کار در دوره𝑡𝑡 + 𝑗𝑗 نشان ( 1) معادله .است
شوک گذرا، دهد که می صرف خود را هموار می  خانوارها در واکنش به  صرف  درآمد م کنند، اما واکنش م

ه می در معادلداز به تغییر در درآمد گذرا و دایانهمچنین واکنش پس می درآمد بیشتر است.  یبه شوک دا 
 نشان داده شده است: (2)

 
𝑆𝑆𝑡𝑡 = γ (∑ 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑗𝑗]

(1+𝑟𝑟)𝑗𝑗
∞
𝑗𝑗=0 )                                                              (2)        

 
𝑆𝑆𝑡𝑡که در آن  = 𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 درآمدی در  به انتظارهایدر حالت شوک  دهد کهنشان می (2) است. معادله

د گرد، منفی می𝑡𝑡انداز در دوره پس - شودآمد انتظاری آتی کمتر میکه در آن درآمد جاری از در- آینده
دهند. اندازهای خود را کاهش می، پسبلند مدت خود سازی مصرفدهد که خانوارها برای هموارن مینشا و

ت رخداد یک کاهش درآمدی گذرا، مثالً بر اثر بیکار شدن، مصرف دهد که در صوراین موضوع نشان می
 نبایستی تحت تاثیر قرار گیرد. 

د. چرا که این نتیجه در حالتی گردگردد که این نظریه نقض می، موارد زیادی مشاهده میاما در عمل
ند توانهمه نمیاست که امکان قرض گرفتن و کنترل شرایط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعی 

از ابزارهای استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادی که از نظام تامین اجتماعی 
های گذرا را کنترل کرده و مصرف خود را هموار نگه دارند. توانند شوکمناسبی برخوردار باشند بیشتر می

ر است اما خانوارها معموالً به جای یپذها نیز امکانیانداز از طریق فروش دارایالزم به ذکر است کاهش پس
گیرند؛ چرا که خانوارهای با دارایی باالتر امکان قرض گرفتن ها، تصمیم به قرض گرفتن میفروش دارایی

ها ممکن است هزینه مبادله باالیی داشته باشد. اما برای بررسی کیفیت بیشتری هم دارند و فروش دارایی
توان با کنترل سایر عوامل، اثر بیکاری بر مصرف را نیز بررسی کرد؛ البته بدین ماعی مینظام تامین اجت

مکان ا دائمی و مانند درآمد کند:که مدل نظری پیشنهاد می االمکان اثر سایر عواملمنظور بایستی حتی
 چنین کاری بهبرای های داده مورد استفاده استقراض در نظر گرفته شده و کنترل شود. در ادامه ویژگی

 د.گردتفصیل ذکر می
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که در آن 
در آينده - که در آن درآمد جاري از درآمد انتظاري آتي کمتر مي شود - پس انداز در دوره t، منفي 
مي گردد و نشان مي دهد که خانوارها براي هموارسازي مصرف بلند مدت خود، پس اندازهاي خود را 
کاهش مي دهند. اين موضوع نشان مي دهد که در صورت رخداد يک کاهش درآمدي گذرا، مثاًل بر اثر 

بيکار شدن، مصرف نبايستي تحت تاثير قرار گيرد. 
اما در عمل، موارد زيادي مشاهده مي شود که اين نظريه را نقض مي کند. چرا که اين نتيجه در 
حالتي است که امکان قرض گرفتن و کنترل شرايط گذرا وجود داشته باشد. اما در حالت واقعي همه 
نمي توانند از ابزارهاي استقراض استفاده کنند. به طور خالصه افراد ثروتمندتر و افرادي که از نظام 

1. براي اطالعات بيشتر به مطالعه کروگر و پري )2009( مراجعه گردد.
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تامين اجتماعي مناسبي برخوردار باشند بيشتر مي توانند شوک هاي گذرا را کنترل کرده و مصرف خود 
را هموار نگه دارند. الزم به ذکر است کاهش پس انداز از طريق فروش دارايي ها نيز امکان پذير است 
اما خانوارها معمواًل به جاي فروش دارايي ها، تصميم به قرض گرفتن مي گيرند؛ چرا که خانوارهاي 
با دارايي باالتر امکان قرض گرفتن بيشتري هم دارند و فروش دارايي ها ممکن است هزينه مبادله 
بااليي داشته باشد. اما براي بررسي کيفيت نظام تامين اجتماعي مي توان با کنترل ساير عوامل، اثر 
بيکاري بر مصرف را نيز بررسي کرد؛ البته بدين منظور بايستي حتي االمکان اثر ساير عوامل که مدل 
نظري پيشنهاد مي کند مانند درآمد دائمي و امکان استقراض در نظر گرفته شده کنترل شود. در ادامه 

ويژگي هاي داده مورد استفاده براي چنين کاري به تفصيل ذکر مي گردد.

روش�پژوهش
اين مطالعه قصد دارد از داده تابلويي خرد خانوارها مربوط به سال هاي 1390 و 1391 استفاده 
ايران  البته شايان ذکر است که بدين منظور از »پيمايش هزينه و درآمد خانوار« مرکز آمار  نمايد. 
استفاده شده است. در ادامه ابتدا روش تابلويي کردن اين داده ها شرح داده مي شود و سپس بعضي 

آمارهاي توصيفي و تحليل تفاضل در تفاضل اوليه ارايه مي گردد.
ايران در طول سال هاي 1389 تا 1391 داده هاي طرح هزينه و درآمد خانوار را به  مرکز آمار 
کليه  است که  اين صورت  به  تابلو چرخشي  است. طراحي  تابلو چرخشي1 جمع آوري کرده  صورت 
پرسش شوندگان در سال اول )1389( به سه دسته تقسيم مي شوند و در هر سال يکي از اين دسته ها 
با پرسش شوندگان جديد جايگزين مي گردد. بدين ترتيب در دو سال پياپي نظير 1390 و 1391 داده 
تابلويي حدود 66 درصد وجود دارد. در شکل )1( نحوه طراحي تابلو چرخشي طي سال هاي 1389 تا 

1391 به صورت شماتيک نشان داده شده است.
براي تابلويي کردن داده ها الزم است ابتدا آدرس خانوارها در نمونه هاي دو سال 1390 و 1391 
تطبيق داده شود و سپس نمونه هايي که آدرس آنها طي دو سال تکرار نشده اند از نمونه حذف شوند. 
با اين کار حدود 66 درصد از نمونه هاي سال 1390 با نمونه هاي سال 1391 تطبيق داده مي شوند. 
مشکلي که وجود دارد آن است که اگر خانواري مکان زندگي خود را تغيير دهد و خانوار ديگري جاي 
او را بگيرد، مرکز آمار از خانوار جديد در سال بعد سوال مي کند. براي رفع اين مشکل نياز است که 
خانوارهايي در داده تابلويي باقي بمانند که با توجه به سن و جنسيت سرپرست خانوار تعيين مي شوند. 

1. Rotating Panel
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بدين ترتيب الزم است تنها نمونه هايي که سن سرپرست خانوار در سال 1391 يک سال بيشتر از سال 
1390 است و نيز جنسيت سرپرست خانوار در هر دو سال يکسان است، در داده تابلويي باقي بمانند. 
نکته ديگري که بايد به آن توجه شود تغيير تعداد اعضاي خانوار است1، چرا که مي توان ادعا کرد که 
بخش عمده اي از مصرف خانوار تحت تاثير افرادي که به خانوار اضافه و يا کم شده اند، دارد و در نتيجه 
نمي توان اين نمونه را، همان نمونه سال قبل به حساب آورد و در داده تابلويي قرار داد. به اين علت 
نمونه هايي که تعداد اعضاي خانوار آنها طي اين دو سال تغيير کرده اند از داده تابلويي خارج مي شوند. 
همچنين از آنجايي که خانوارهاي مورد بررسي اين مطالعه مربوط به آنهايي است که سرپرستشان 
مشارکت اقتصادي داشته اند، آن خانوارهايي که سرپرستشان حالت هايي غير از بيکار يا شاغل دارند، 
از داده حذف مي گردد. بر اين اساس تعداد نمونه هاي داده تابلويي به 3859 مي رسد. در قسمت مدل 

تجربي و نتايج با توجه به مدل و روش آن، توضيح هاي بيشتري داده مي شود.
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 1391تا  1389های : نحوه طراحی تابلو چرخشی طی سال1شکل 
 

بررسووی  ی مورد اسووتفادههاهای آماری دادهویژگی آنکه به تخمین مدل تجربی پرداخته شووود، پیش از
 .هستند سرپرست مرد   دارای درصد   87دارای سرپرست زن و    91درصد خانوارها در سال    13. گرددمی

درصد زنان سرپرست خانوار شاغل،      10دهد که ال زنان سرپرست خانوار نشان می   بررسی وضعیت اشتغ   
 صد دردر 4/1دار و درصد خانه 9درصد محصل،  3/0درصد دارای درآمد بدون کار،  79درصد بیکار،   2/0

از   درصد  2 درصد سرپرست خانوارها شاغل هستند که      64همچنین  ها جای ندارند.از این گروه کدامهیچ
 . بودند مرددرصد سرپرست  98دارای سرپرست شاغل، سرپرست زن و  خانوارهااین 

 
  (1391) نمونه مورد بررسیبررسی وضعیت خانوارهای : 1جدول 

 وضعیت سرپرست خانوار
متوسط مصرف 

 سرانه ماهیانه
 )ریال(

متوسط 
سن 

 سرپرست

های متوسط سال
 سرپرست تحصیل

 متوسط هزینه سرانه
 )ریال( خوراکی

 1180902 4/7 3/46 3799573 زن شاغل
 983548 3/8 4/44 2748486 مرد شاغل

 914937 8/2 6/56 2968693 دارزن خانه
 778036 2/7 7/44 2391262 مرد بیکار

 1309460 9/2 4/61 4001150 زن دارای درآمد بدون کار
 1148566 7/6 6/62 3347233 مرد دارای درآمد بدون کار

پژوهش هایهمنبع: محاسب  

شکل 1: نحوه طراحي تابلو چرخشي طي سال هاي 1389 تا 1391

استفاده  مورد  داده هاي  آماري  ويژگي هاي  پرداخته شود،  تجربي  مدل  تخمين  به  آنکه  از  پيش 
بررسي مي گردد. 13 درصد خانوارها در سال 91 داراي سرپرست زن و 87 درصد داراي سرپرست مرد 
هستند. بررسي وضعيت اشتغال زنان سرپرست خانوار نشان مي دهد که 10 درصد زنان سرپرست خانوار 

1. تغيير تعداد اعضاي خانوار مي تواند به علت ازدواج، طالق، فوت و يا تولد حداقل يکي از افراد خانوار باشد.
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شاغل، 0/2 درصد بيکار، 79 درصد داراي درآمد بدون کار، 0/3 درصد محصل، 9 درصد خانه دار و 1/4 
درصد در هيچ کدام از اين گروه ها جاي ندارند. همچنين 64 درصد سرپرست خانوارها شاغل هستند 

که 2 درصد از اين خانوارها داراي سرپرست شاغل، سرپرست زن و 98 درصد سرپرست مرد بودند. 

جدول 1: بررسي وضعيت خانوارهاي نمونه مورد بررسي )1391( 

وضعيت�سرپرست�خانوار
متوسط�مصرف�
�سرانه�ماهيانه

�)ريال(

متوسط�سن�
سرپرست

متوسط�سال�هاي�
تحصيل�سرپرست

متوسط�هزينه�
�سرانه�خوراکي

�)ريال(
379957346/37/41180902زن شاغل
274848644/48/3983548مرد شاغل
296869356/62/8914937زن خانه دار
239126244/77/2778036مرد بيکار

400115061/42/91309460زن داراي درآمد بدون کار
334723362/66/71148566مرد داراي درآمد بدون کار

منبع: محاسبه هاي پژوهش

با توجه به جدول )1(، در سال 1391 متوسط مصرف سرانه ماهيانه در خانوارهايي که سرپرست 
آنها زن شاغل است نسبت به خانوارهاي با سرپرست مرد شاغل بيشتر بوده است. همچنين متوسط 
بيکار  مرد  با سرپرست  خانوارهاي  از  خانه دار  زن  داراي سرپرست  خانوارهاي  ماهيانه  سرانه  مصرف 
بيشتر است. بررسي وضعيت خانوارهاي با سرپرست داراي درآمد بدون کار نيز نشان مي دهد که براي 
با سرپرست مرد متوسط مصرف ماهيانه  با خانوارهاي  با سرپرست زن نسبت  اين گروه خانوارهايي 
باالتري دارند. همچنين در جدول )1( مالحظه مي گردد که کمترين متوسط هزينه سرانه خوراکي 

مربوط به خانوارهايي است که سرپرست آنها بيکار يا خانه دار هستند.

جدول 2: تغييرات درآمد حقيقي خانوارها بر اساس وضعيت اشتغال سرپرست در سال 1391

بيکار�1390شاغل�1390وضعيت�اشتغال
147137309275-شاغل 1391
68112782562-بيکار 1391

منبع: محاسبه هاي پژوهش
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جدول 3: تغييرات مصرف حقيقي خانوارها بر اساس وضعيت اشتغال سرپرست در سال 1391

بيکار�1390شاغل�1390وضعيت�اشتغال
108896442304-شاغل 1391
532395-667497-بيکار 1391

منبع: محاسبه هاي پژوهش

با توجه به اينکه داده هاي مورد استفاده اين مطالعه شامل خانوارهايي است که در دو سال 1390 
اشتغال  وضعيت  اساس  بر  کرده اند،  پر  را  ايران  آمار  مرکز  خانوار  درآمد  هزينه  پرسشنامه  و 1391 
سرپرست در سال هاي 1390 و 1391، تغييرات درآمد و مصرف اين خانوارها بررسي شده است. در 
جدول )2( مشاهده مي گردد ميزان درآمد حقيقي خانوارهايي که سرپرست آنها در سال 1390 شاغل 
بوده و در سال 1391 نيز شاغل مانده اند کاهش يافته است1، اما درآمد حقيقي براي خانوارهايي که 
سرپرست خانوار در دو سال مذکور بيکار بوده، افزايش داشته است. همچنين ميزان کاهش در درآمد 
حقيقي گروهي که شاغل بوده و شاغل مانده اند کمتر از کاهش درآمد گروهي است که در سال 1390 
شاغل بوده اند و در سال 1391 بيکار شده اند. مطابق جدول )3(، ميزان کاهش در مصرف حقيقي 
گروهي از خانوارها که سرپرست آنها شاغل بوده و بيکار شده است، بيش از کاهش در مصرف حقيقي 
گروهي است که سرپرست آنها در سال 1390 شاغل بوده و در سال 1391 همچنان شاغل باقي مانده 

است. 
همچنين همان طور که در جدول )3( مالحظه مي گردد، خانوارهايي که سرپرست آنها در سال 
1390 و 1391 بيکار بوده اند، مصرف حقيقي خود را نسبت به سال 1390 به ميزان 532395 ريال 
کاهش داده اند. اين در حالي است که خانوارهاي با سرپرست بيکار در سال 1390 بوده که در سال 
1391 شاغل شده اند، مصرف حقيقي خود را به ميزان 442304 ريال افزايش داده اند. از آنچه که ذکر 
شد مي توان در يک تحليل تفاضل در تفاضل اوليه چنين نتيجه گرفت که اثر متوسط شاغل شدن 
سرپرست خانوار در سال 1391 بر مصرف برابر 974699 ريال است. البته براي نتيجه گيري دقيق در 

بخش بعد اثر ساير متغيرها نيز در نظر گرفته شده است.

1. براي حقيقي کردن اين اعداد در اين مطالعه از تورم شاخص قيمت مصرف کننده در سال 1391 که طبق آمار 
بانک مرکزي برابر 30/5 درصد بوده است، استفاده شد.
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مدل�تجربي�و�نتايج
مدل تجربي که براي آزمون فرضيه بي اثر بودن بيکاري بر مصرف به کار برده شد به صورت رابطه 

)3( است: 
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شاغل ماند  کاهش در درآمد حقیقی گرو شاغل بوده و  ست که ههی که   اند کمتر از کاهش درآمد گروهی ا
 های پژوهشمنبع: محاسبه اند. مطابقبیکار شده 1391اند و در سال شاغل بوده 1390سال  در

 
صرف حقیقی ، میزان (3)3جدول  ست     کاهش در م سرپر شاغل بوده و بیکار  گروهی از خانوارها که  آنها 

شاغل بوده و  1390شده است، بیش از کاهش در مصرف حقیقی گروهی است که سرپرست آنها در سال 
 همچنان شاغل باقی مانده است.  1391در سال 

 های پژوهشمنبع: محاسبه درطور که همانهمچنین 
 

 ،اندبیکار بوده 1391و  1390ها در سووال خانوارهایی که سوورپرسووت آن  ،دگردمالحظه می (3)3جدول 
سال   مصرف حقیق  سبت به  ست  اندداده کاهشریال  532395به میزان  1390ی خود را ن . این در حالی ا

ست    با خانوارهایکه  سال  سرپر سال   کهبوده  1390بیکار در  شده   1391در  صرف حقیقی  اندشاغل  ، م
در یک تحلیل تفاضوول در   توان. از آنچه که ذکر شوود میاندداده افزایش ریال 442304به میزان  خود را

سال        متوسط  اثر که نتیجه گرفت تفاضل اولیه چنین  سرپرست خانوار در  بر مصرف   1391شاغل شدن 
ست.   974699برابر  سایر متغیرها   گیری دقیقالبته برای نتیجهریال ا رفته گنیز در نظر در بخش بعد اثر 

 .ده استش
 

 نتایجل تجربی و مد
ضیه بی  مدل تجربی صرف به که برای آزمون فر شد به اثر بودن بیکاری بر م  (3ه )رابط صورت  کار برده 

 : است
 
(3)   XUTUTFSATRYTRC 5432210 
 

های ماهیانه شامل هزینه است و 1390 و 1391 هایدر سال هر خانوار حقیقیمصرف  TRCکه در آن 
. دگردو شامل مصارف بادوام نمی های خانوار بودههزینهگروه اول  12کاالها و خدمات مربوط به بر روی 

ATRY و فرض بر این است  دهدرا نشان میی مورد بررسی هاسال در هر خانوار حقیقی درآمدمتوسط
. درآمد خانوار شامل مجموع دارددایمی را در بر درآمدگنالی از که به همراه سایر خصوصیات خانوار سی

های شغلی درآمد ناخالص همه اعضای خانوار منهای مالیات و سهم بازنشستگی اجباری کارمندان و هزینه
ای ضهمچنین برای کنترل تعداد اعدهد. را نشان می درآمدبه تغییرات  مصرفواکنش تغییرات  1.است

 .استفاده شده است FSخانوار از بعد معادل خانوار 
برابر صفر است. همچنین متغیر مجازی  1390برابر یک و برای سال  1391برای سال  Tمتغیر مجازی

U  .ن دو متغیرضرب ایبرای اشتغال عدد صفر و برای بیکاری مقدار یک داردUT  نیز اثر خالص ،

          )3(

که در آن TRC مصرف حقيقي هر خانوار در سال هاي 1390 و 1391 است و شامل هزينه هاي 
ماهيانه بر روي کاالها و خدمات مربوط به 12 گروه اول هزينه هاي خانوار بوده و شامل مصارف بادوام 
نمي گردد. ATRY متوسط درآمد حقيقي هر خانوار در سال هاي مورد بررسي را نشان مي دهد و فرض 
بر اين است که به همراه ساير خصوصيات خانوار سيگنالي از درآمد دايمي را در بردارد. درآمد خانوار 
شامل مجموع درآمد ناخالص همه اعضاي خانوار منهاي ماليات و سهم بازنشستگي اجباري کارمندان 
 واکنش تغييرات مصرف به تغييرات درآمد را نشان مي دهد. همچنين 
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شاغل ماند  کاهش در درآمد حقیقی گرو شاغل بوده و  ست که ههی که   اند کمتر از کاهش درآمد گروهی ا
 های پژوهشمنبع: محاسبه اند. مطابقبیکار شده 1391اند و در سال شاغل بوده 1390سال  در

 
صرف حقیقی ، میزان (3)3جدول  ست     کاهش در م سرپر شاغل بوده و بیکار  گروهی از خانوارها که  آنها 

شاغل بوده و  1390شده است، بیش از کاهش در مصرف حقیقی گروهی است که سرپرست آنها در سال 
 همچنان شاغل باقی مانده است.  1391در سال 

 های پژوهشمنبع: محاسبه درطور که همانهمچنین 
 

 ،اندبیکار بوده 1391و  1390ها در سووال خانوارهایی که سوورپرسووت آن  ،دگردمالحظه می (3)3جدول 
سال   مصرف حقیق  سبت به  ست  اندداده کاهشریال  532395به میزان  1390ی خود را ن . این در حالی ا

ست    با خانوارهایکه  سال  سرپر سال   کهبوده  1390بیکار در  شده   1391در  صرف حقیقی  اندشاغل  ، م
در یک تحلیل تفاضوول در   توان. از آنچه که ذکر شوود میاندداده افزایش ریال 442304به میزان  خود را

سال        متوسط  اثر که نتیجه گرفت تفاضل اولیه چنین  سرپرست خانوار در  بر مصرف   1391شاغل شدن 
ست.   974699برابر  سایر متغیرها   گیری دقیقالبته برای نتیجهریال ا رفته گنیز در نظر در بخش بعد اثر 

 .ده استش
 

 نتایجل تجربی و مد
ضیه بی  مدل تجربی صرف به که برای آزمون فر شد به اثر بودن بیکاری بر م  (3ه )رابط صورت  کار برده 

 : است
 
(3)   XUTUTFSATRYTRC 5432210 
 

های ماهیانه شامل هزینه است و 1390 و 1391 هایدر سال هر خانوار حقیقیمصرف  TRCکه در آن 
. دگردو شامل مصارف بادوام نمی های خانوار بودههزینهگروه اول  12کاالها و خدمات مربوط به بر روی 

ATRY و فرض بر این است  دهدرا نشان میی مورد بررسی هاسال در هر خانوار حقیقی درآمدمتوسط
. درآمد خانوار شامل مجموع دارددایمی را در بر درآمدگنالی از که به همراه سایر خصوصیات خانوار سی

های شغلی درآمد ناخالص همه اعضای خانوار منهای مالیات و سهم بازنشستگی اجباری کارمندان و هزینه
ای ضهمچنین برای کنترل تعداد اعدهد. را نشان می درآمدبه تغییرات  مصرفواکنش تغییرات  1.است

 .استفاده شده است FSخانوار از بعد معادل خانوار 
برابر صفر است. همچنین متغیر مجازی  1390برابر یک و برای سال  1391برای سال  Tمتغیر مجازی

U  .ن دو متغیرضرب ایبرای اشتغال عدد صفر و برای بیکاری مقدار یک داردUT  نیز اثر خالص ،

و هزينه هاي شغلي است. 
 استفاده شده است.
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صرف حقیقی ، میزان (3)3جدول  ست     کاهش در م سرپر شاغل بوده و بیکار  گروهی از خانوارها که  آنها 

شاغل بوده و  1390شده است، بیش از کاهش در مصرف حقیقی گروهی است که سرپرست آنها در سال 
 همچنان شاغل باقی مانده است.  1391در سال 

 های پژوهشمنبع: محاسبه درطور که همانهمچنین 
 

 ،اندبیکار بوده 1391و  1390ها در سووال خانوارهایی که سوورپرسووت آن  ،دگردمالحظه می (3)3جدول 
سال   مصرف حقیق  سبت به  ست  اندداده کاهشریال  532395به میزان  1390ی خود را ن . این در حالی ا

ست    با خانوارهایکه  سال  سرپر سال   کهبوده  1390بیکار در  شده   1391در  صرف حقیقی  اندشاغل  ، م
در یک تحلیل تفاضوول در   توان. از آنچه که ذکر شوود میاندداده افزایش ریال 442304به میزان  خود را

سال        متوسط  اثر که نتیجه گرفت تفاضل اولیه چنین  سرپرست خانوار در  بر مصرف   1391شاغل شدن 
ست.   974699برابر  سایر متغیرها   گیری دقیقالبته برای نتیجهریال ا رفته گنیز در نظر در بخش بعد اثر 

 .ده استش
 

 نتایجل تجربی و مد
ضیه بی  مدل تجربی صرف به که برای آزمون فر شد به اثر بودن بیکاری بر م  (3ه )رابط صورت  کار برده 

 : است
 
(3)   XUTUTFSATRYTRC 5432210 
 

های ماهیانه شامل هزینه است و 1390 و 1391 هایدر سال هر خانوار حقیقیمصرف  TRCکه در آن 
. دگردو شامل مصارف بادوام نمی های خانوار بودههزینهگروه اول  12کاالها و خدمات مربوط به بر روی 

ATRY و فرض بر این است  دهدرا نشان میی مورد بررسی هاسال در هر خانوار حقیقی درآمدمتوسط
. درآمد خانوار شامل مجموع دارددایمی را در بر درآمدگنالی از که به همراه سایر خصوصیات خانوار سی

های شغلی درآمد ناخالص همه اعضای خانوار منهای مالیات و سهم بازنشستگی اجباری کارمندان و هزینه
ای ضهمچنین برای کنترل تعداد اعدهد. را نشان می درآمدبه تغییرات  مصرفواکنش تغییرات  1.است

 .استفاده شده است FSخانوار از بعد معادل خانوار 
برابر صفر است. همچنین متغیر مجازی  1390برابر یک و برای سال  1391برای سال  Tمتغیر مجازی

U  .ن دو متغیرضرب ایبرای اشتغال عدد صفر و برای بیکاری مقدار یک داردUT  نیز اثر خالص ،

براي کنترل تعداد اعضاي خانوار از ُبعد معادل خانوار 
متغير مجازي T براي سال 1391 برابر يک و براي سال 1390 برابر صفر است. همچنين متغير 
مجازي U براي اشتغال عدد صفر و براي بيکاري مقدار يک دارد. ضرب اين دو متغير T×U، نيز اثر 
 فرضيه اين مطالعه را 

9 
 

فرضیه این مطالعه را آزمون  4داری دهد. در حقیقت معنیدست میتفاضل در تفاضل بیکاری را به
 کند.می

ن متغیرها شرح داده کند. در ادامه ایمیهستند را کنترل  مؤثرسایر متغیرهایی که در مصرف  Xمتغیر
کننده سن سرپرست متغیرهای مجازی هستند که مشخص 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3و  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2. متغیرهای شودمی

پرست خانوار کند که سن سردر صورتی مقدار یک را اختیار می 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1هستند. متغیر  91خانوار در سال 
برای خانوارهایی که  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 ر است. متغیردر غیر اینصورت مقدار این متغیر صف کمتر از سی سال باشد،

کند. سال باشد دارای مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر را اتخاذ می 50تا  30سن سرپرست بین 
سال باشد عدد یک را به خود  50که سن سرپرست خانوار بیش از صورتینیز در 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3متغیر دامی 

 گیرد.می
با Educationدهد. متغیر مجازی زن بودن سرپرست خانوار را نشان می Gender متغیر مجازی

دهد. بدین دسترسی خانوار به منابع بانکی را نشان می _CreditAو متغیردن سرپرست خانوار سواد بو
 ت برابر صفر است.صورتفاده کند برابر یک و در غیر اینمفهوم که اگر خانوار از هرگونه وامی اس

در  ،شوندها تکرار میاست و از آنجا که هر خانوار دو بار در استخر داده 7718برابر  هاتعداد مشاهده
 1391و  1390 هایشامل خانوارهایی است که در سال ها. مشاهدهخانوار هستند 3859حقیقت مربوط به 

شاغل یا  1391و  1390نها در یکی از دو سال سرپرست آاند و هپرسشنامه هزینه درآمد خانوار را پر کرد
 بیکار باشند. 

ها، برای درآمد کمتر رگرسیون تخمین زده شده در سه ستون برای کل داده     هاینتیجه (4)4جدول در 
نتظار نظری است. ضریب    ه شده است. عالمت تمامی ضرایب مطابق ا   ارای از میانه و درآمد بیشتر از میانه 

دار اسووت. واکنش تغییرات مصوورف سوورانه به بعد معادل خانوار مثبت   درآمد به مصوورف مثبت و معنی
صیالت      نیومع سن، تح ست. همچنین  سی به اعتبارات اثر معنی   دار ا ستر صرف دارد.  و د دار مثبتی بر م

ما این اثر تنها در بین خانوارهای ا ،داری بر مصرف دارد هرچند زن بودن سرپرست خانوار اثر مثبت معنی  
 دار است. پردرآمدتر معنی

 
 برازش تفاضل در تفاضل هاینتیجه: 4جدول 

هاتمام داده متغیرها  ARTY<median ARTY>median 

ATRY  
332/0 *** 591/0 *** 234/0 *** 

) 0457/0 ( ) 0747/0 ( ) 0461/0 ( 

FS  
443/1 e+06*** 818219*** 152/1 e+06*** 
)169386( )152010( )284202( 

T  
-234654*** -72688 -368891** 

)87452( )85083( )147171( 

U  
26605 301/1 e+06** - 342/1 e+06** 

)442753( )545634( )536843( 

خالص تفاضل در تفاضل بيکاري را به دست مي دهد. در حقيقت معني داري 
آزمون مي کند.

اين متغيرها  ادامه  را کنترل مي کند. در  X ساير متغيرهايي که در مصرف مؤثر هستند  متغير 
شرح داده مي شود. متغيرهاي Age2، Age1 و Age3 متغيرهاي مجازي هستند که مشخص کننده سن 
سرپرست خانوار در سال 91 هستند. متغير Age1 در صورتي مقدار يک را اختيار مي کند که سن 
 Age2 سرپرست خانوار کمتر از سي سال باشد، در غير اينصورت مقدار اين متغير صفر است. متغير
براي خانوارهايي که سن سرپرست بين 30 تا 50 سال باشد داراي مقدار يک و در غير اينصورت مقدار 
صفر را اتخاذ مي کند. متغير دامي Age3 نيز درصورتي که سن سرپرست خانوار بيش از 50 سال باشد 

عدد يک را به خود مي گيرد.
 Education را نشان مي دهد. متغير مجازي  بودن سرپرست خانوار  Gender زن  متغير مجازي 
با سواد بودن سرپرست خانوار و متغير A - Credit دسترسي خانوار به منابع بانکي را نشان مي دهد. 
بدين مفهوم که اگر خانوار از هرگونه وامي استفاده کند برابر يک و در غير اينصورت برابر صفر است.
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تعداد مشاهده ها برابر 7718 است و از آنجا که هر خانوار دو بار در استخر داده ها تکرار مي شوند، در حقيقت 
مربوط به 3859 خانوار هستند. مشاهده ها شامل خانوارهايي است که در سال هاي 1390 و 1391 پرسشنامه 

هزينه درآمد خانوار را پر کرده اند و سرپرست آنها در يکي از دو سال 1390 و 1391 شاغل يا بيکار باشند. 
در جدول )4( نتيجه هاي رگرسيون تخمين زده شده در سه ستون براي کل داده ها، براي درآمد کمتر از 
ميانه و درآمد بيشتر از ميانه ارايه شده است. عالمت تمامي ضرايب مطابق انتظار نظري است. ضريب درآمد 
به مصرف مثبت و معني دار است. واکنش تغييرات مصرف سرانه به ُبعد معادل خانوار مثبت ومعني دار است. 
همچنين سن، تحصيالت و دسترسي به اعتبارات اثر معني دار مثبتي بر مصرف دارد. هرچند زن بودن سرپرست 

خانوار اثر مثبت معني داري بر مصرف دارد، اما اين اثر تنها در بين خانوارهاي پردرآمدتر معني دار است. 

جدول 4: نتيجه هاي برازش تفاضل در تفاضل

ARTY<medianARTY>medianتمام�داده�هامتغيرها

ATRY
0/332***0/591***0/234***

)0/0457()0/0747()0/0461(

9 
 

فرضیه این مطالعه را آزمون  4داری دهد. در حقیقت معنیدست میتفاضل در تفاضل بیکاری را به
 کند.می

ن متغیرها شرح داده کند. در ادامه ایمیهستند را کنترل  مؤثرسایر متغیرهایی که در مصرف  Xمتغیر
کننده سن سرپرست متغیرهای مجازی هستند که مشخص 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3و  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1  ،𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2. متغیرهای شودمی

پرست خانوار کند که سن سردر صورتی مقدار یک را اختیار می 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1هستند. متغیر  91خانوار در سال 
برای خانوارهایی که  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 ر است. متغیردر غیر اینصورت مقدار این متغیر صف کمتر از سی سال باشد،

کند. سال باشد دارای مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر را اتخاذ می 50تا  30سن سرپرست بین 
سال باشد عدد یک را به خود  50که سن سرپرست خانوار بیش از صورتینیز در 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3متغیر دامی 

 گیرد.می
با Educationدهد. متغیر مجازی زن بودن سرپرست خانوار را نشان می Gender متغیر مجازی

دهد. بدین دسترسی خانوار به منابع بانکی را نشان می _CreditAو متغیردن سرپرست خانوار سواد بو
 ت برابر صفر است.صورتفاده کند برابر یک و در غیر اینمفهوم که اگر خانوار از هرگونه وامی اس

در  ،شوندها تکرار میاست و از آنجا که هر خانوار دو بار در استخر داده 7718برابر  هاتعداد مشاهده
 1391و  1390 هایشامل خانوارهایی است که در سال ها. مشاهدهخانوار هستند 3859حقیقت مربوط به 

شاغل یا  1391و  1390نها در یکی از دو سال سرپرست آاند و هپرسشنامه هزینه درآمد خانوار را پر کرد
 بیکار باشند. 

ها، برای درآمد کمتر رگرسیون تخمین زده شده در سه ستون برای کل داده     هاینتیجه (4)4جدول در 
نتظار نظری است. ضریب    ه شده است. عالمت تمامی ضرایب مطابق ا   ارای از میانه و درآمد بیشتر از میانه 

دار اسووت. واکنش تغییرات مصوورف سوورانه به بعد معادل خانوار مثبت   درآمد به مصوورف مثبت و معنی
صیالت      نیومع سن، تح ست. همچنین  سی به اعتبارات اثر معنی   دار ا ستر صرف دارد.  و د دار مثبتی بر م

ما این اثر تنها در بین خانوارهای ا ،داری بر مصرف دارد هرچند زن بودن سرپرست خانوار اثر مثبت معنی  
 دار است. پردرآمدتر معنی

 
 برازش تفاضل در تفاضل هاینتیجه: 4جدول 

هاتمام داده متغیرها  ARTY<median ARTY>median 

ATRY  
332/0 *** 591/0 *** 234/0 *** 

) 0457/0 ( ) 0747/0 ( ) 0461/0 ( 

FS  
443/1 e+06*** 818219*** 152/1 e+06*** 
)169386( )152010( )284202( 

T  
-234654*** -72688 -368891** 

)87452( )85083( )147171( 

U  
26605 301/1 e+06** - 342/1 e+06** 

)442753( )545634( )536843( 

1/443e+06***818219***1/152e+06***

)169386()152010()284202(

T
-234654***-72688-368891**

)87452()85083()147171(

U
266051/301e+06**-1/342e+06 **

)442753()545634()536843(

T×U
-927402*-1/525e+06**444992
)521479()645060()759469(

Age1
-1/37e+06***-844938***-1/084e+06**

)203718()164446()440358(

Age2-627630***-426701***-664598***

)131781()115643()199230(

Gender
859243**2175782/73e+06***

)456853()344610()993109(

Education
1/405e+06***536841***1/87e+06***

)158297()148708()249857(
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ادامه جدول 4: نتيجه هاي برازش تفاضل در تفاضل

ARTY<medianARTY>medianتمام�داده�هامتغيرها

Education
1/405e+06***536841***1/87e+06***

)158297()148708()249857(

A - Credit678903***371072***629154***

)108783()94347()154399(

جزء ثابت
5211211/098e+06*490425

)604810()568423()1/355e+06(
771838593859مشاهده ها

R-squared0/2260/1090/112

Robust Standard Errors in Parentheses

***p<0/01, **p<0/05, *p<0/1
منبع: يافته هاي پژوهش

با کنترل اثر ساير عوامل، متغير زماني T بر مصرف حقيقي منفي و معني دار است، هر چند اين اثر 
به طور عمده در بين خانوارهاي با درآمد باالتر ديده مي شود. اين موضوع با توجه به رشد منفي اقتصاد 
در سال 1391 و سهم اثر پرداخت يارانه به خانوارهاي کم درآمدتر قابل درک است. متغير بيکاري به 
 T×U تنهايي نيز دو اثر متفاوت را در گروه هاي پردرآمد و کم درآمد به دنبال دارد. اما ضريب متغير
که اثر خالص تغيير وضعيت از اشتغال به بيکاري بر روي مصرف حقيقي را اندازه گيري مي کند، منفي 

و معني دار است. هر چند اين موضوع تنها در بين خانوارهاي کم درآمدتر قابل تاييد است. 
مطابق جدول )4( خانوارهاي کم درآمدي که سرپرست آنها بيکار شده است يک شوک منفي در 
انتقالي ديگر از طريق  بنابراين پرداخت بيمه بيکاري يا هر نوع پرداخت  مصرف را تجربه مي کنند، 
يک نظام تامين اجتماعي به خانوارهايي که با شوک بيکاري سرپرست خانوار روبه رو شده اند مي تواند 
مانع از کاهش سطح مصرف اين خانوارها باشد. همچنين اين نوع سياست در جلوگيري يا کاهش افت 
سطح مصرف در شرايطي که بيکاري زياد مي گردد، مانند مواقع رکود اقتصادي نيز مي تواند مؤثر باشد.

بحث و نتيجه گيري
هدف از اين مطالعه بررسي اثر بيکار شدن سرپرست خانوار بر روي مصرف خانوار است. براي اين 
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منظور با استفاده از داده هاي هزينه و درآمد مرکز آمار ايران در سال هاي 1390 و 1391، يک داده 
تابلويي استخراج شده است. همچنين براي درآمد حقيقي خانوار، ُبعد معادل خانوار، دسترسي خانوار 
به اعتبارات، سن، جنسيت و تحصيالت سرپرست خانوار کنترل شده است. سپس از رويکرد تفاضل 
نتيجه ها نشان داد  بيکاري بررسي شد.  به  از اشتغال  اثر تغيير وضعيت سرپرست خانوار  در تفاضل 
خانوارهاي کم درآمدي که با شوک بيکار شدن سرپرست خانوار مواجه مي شوند، مصرف خود را کاهش 
مي دهند. با توجه به اين موضوع پرداخت بيمه بيکاري يا هر نوع پرداخت انتقالي ديگر از طريق يک 
نظام تامين اجتماعي به خانوارهاي کم درآمدي که با شوک بيکاري سرپرست خانوار روبه رو شده اند 

مي تواند مانع از کاهش سطح رفاه اين خانوارها باشد.
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