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 چكيده
هـاي كـالن اقتصـادي از اهميـت زيـادي             گـذاري   آمـدي، در سياسـت    هاي در   ميل نهايي به مصرف در گروه     

هـاي درآمـدي    هايي مانند نبودن آمار درآمد و مصـرف بـراي گـروه           اما به علت محدوديت   . برخوردار است 
هـاي درآمـدي تـاكنون      هاي آماري ايران، تخمين ميل نهايي به مصرف بـراي گـروه           بطور مستقيم در سالنامه   

ن حتقيق، برآورد ميل ايی به مصرف برای         هدف اي  .انجام نشده است  

ی درآمد دائمی نسبی اسـت        ی فرضيه   های درآمدی بوسيله    گروه
همچنـين در ايـن تحقيـق    .  اخير معرفی شده اسـت    اقتصـادي که در ادبيات    

 .هـاي درآمـدي مـورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت             اثرات توزيع درآمد بـر ميـل نهـايي بـه مصـرف گـروه              
 و روش بــرآورد مــورد  ١٣۶١-١٣٨۵ی مــورد بررســی   دوره

نتـايج حتقيـق    . استفاده، روش حداقل مربعات معمولی اسـت      
هـای    داری را بين ميل ايی به مصرف در گروه          ی معنی   رابطه

ميل ايی بـه    . کنددرآمدی و درآمد دائمی نسبی تأييد می      
مصرف برای گـروه درآمـد پـايين، متوسـط و بـاال برتتيـب               

مدت ميـل نهـايي بـه         برآورد كوتاه . زده شده است   ختمين   ٧/٠ و ٠/٨۵،  ٠/٩٩۵
دهد كه با افزايش ميل نهايي به مصرف در يگ گروه درآمدي، از ميـل نهـايي بـه مصـرف     مصرف نشان مي  

از ديگر نتايج بدست آمده در ايـن تحقيـق ايـن اسـت كـه در اقتصـاد ايـران،                 . گروه ديگر كاسته خواهد شد    
نخواهـد داد كـه باعـث       ) افـزايش (ي كـافي كـاهش        صـرف را بـه انـدازه      درآمد، م ) عادالنه(توزيع ناعادالنه   
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Abstract 
Marginal propensity to consume (MPC) in income groups has a great importance in 
macroeconomic policy making. But due to some restrictions, such as lack of direct 
data for income and consumption groups in Iran's statistical yearbooks, estimation of 
MPC for income groups has not been done yet. The purpose of this study is to 
estimate the MPC for income groups by using the relative permanent income 
hypothesis (RPI), introduced in recent economic literature. Also in this research, the 
effects of income distribution on MPC of income groups will be analyzed. To this 
end, ordinary least square (OLS) method is used during 1982-2006 period. Study 
results confirm a significant relationship between MPC and RPI. According to 
estimates, MPC for low, medium and high income groups is 0/995, 0/84 and 0/7, 
respectively. Short run estimate of MPC shows that with increase of MPC for one 
income group, the MPC for another income group will decline. Among other result 
in this study is that in Iran economy, unfair (fair) distribution of income, will not 
decrease (increase) consumption enough to increase (decrease) saving to optimal 
level.  
 
Key words: Marginal Propensity to Consume, Relative Permanent Income, 
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 مقدمه

 كينـز بعـد از ركـود بـزرگ اقتصـادي امريكـا، دچـار                مصرفادبيات اقتصاد كالن با كشف مفهوم       
ي   دانـيم مصـرف بـه عنـوان مهمتـرين جـزء بودجـه               طوري كه همه مي     تحول جديدي شده است، به    
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براي هر فرد جامعـه،     . آيد  لي به شمار مي   ترين جزء از توليد ناخالص م       خانوار و بزرگترين و با ثبات     
بنـابر نظريـات   . (Duisenberg, 1949) اي از طبقات جامعه قرار دارد، مهـم اسـت   اينكه در چه طبقه

از ) كمتـر (هاي كم درآمد، بيشتر       در گروه ) اندازميل نهايي به پس   (اقتصادي، ميل نهايي به مصرف      
هاي كم درآمد كمتـر از       نكته كه حجم مصرفي گروه     هاي پر درآمد است البته با توجه به اين          گروه
بنابراين، هر چقدر افـراد بـا درآمـد بـاالتر بيشـتر باشـد، ميـل نهـايي بـه                 . هاي درآمد باال است   گروه

. انداز و حجم آن در جامعه بيشتر خواهد بود مصرف در آن جامعه پايين تر بوده و ميل نهايي به پس         
هاي جامعه امري مهم اسـت، امـا اهميـت ايـن              ي درآمد در گروه   در تمامي كشورها، توزيع عادالنه    

موضوع در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافتـه بـه مراتـب از كشـورهاي توسـعه يافتـه بيشـتر                       
در كشور ما ايران نيز، به دليل باال بودن ضريب جيني، هدف قرار دادن بهبود توزيع درآمـد،                  . است

انداز را تغيير دهـد، بـر   اما هر حركت توزيعي كه پس  . شودلقي مي در نظر سياستمداران امري مهم ت     
گذارد تا آنجا كه برخي از نظريه پردازان رشد، نابرابري در توزيع درآمد را در فرايند رشد تأثير مي  

 .(Parvin, 1996)دانند مراحل اول توسعه ضروري مي
هـاي     مصـرف بـراي گـروه      دسـت آوردن ميـل نهـايي بـه          در حالي كه پژوهش و تحقيق براي به       

اي برخوردار است، جاي ايـن     درآمدي در جامعه براي سياستگذاري كالن اقتصادي از اهميت ويژه         
گيـرد    هايي از اين قبيل كه آيا دولت تصـميم مـي            پرسش. گونه تحقيقات در ايران بسيار خالي است      

دانـد يـا اهـداف      ي تثبيـت را مقـدم ب        تدارك كاالهاي عمومي چگونه صورت پذيرد، دولت مسـئله        
، پاسخ داده شود به هر نحو  ...ي پول و     در جامعه نرخ بهره ثابت باشد يا عرضه        ،توزيعي و تخصيصي  

ي توزيعي و تخصيصي و چه در مسائل  هاي درآمدي جامعه اثراتي را چه در زمينه     كه بر روي گروه   
 .فردي به جاي خواهد گذاشت

هـاي  تـار مصـرفي كـه در آن تركيبـي از مـدل            ي جديـد رف   در اين مقاله، سعي داريم يك نظريه      
ي هـاي تحقيقـات تجربـي در زمينـه        اين مدل با يافتـه    . است، را ارائه دهيم    كينز، دوزنبري و فريدمن   

-ي توزيع مصرف و پـس     هاي تحقيقات اخير در زمينه    رفتار مصرفي سازگار بوده و همچنين با يافته       
 اين مدل تغييرات در توزيع درآمد را بعنوان يك          بخصوص اينكه . باشدميانداز در خانوارها مطابق     

 منظـور بـا   بـراي ايـن  . (I.Palley, 2009)دهـد  اصل در تغيير رفتـار مصـرفي نشـان مـي    
ی درآمد دائمی فريـدمن بـر اسـاس           استفاده از فرضيه  

انتظارات تطبيقی و در چـارچوب مـدل درآمـد دائمـی            
آمـدي  هـاي در  از گـروه   به برآورد ميل ايی بـه مصـرف          ،نسبی
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قسـمت دوم   . اين مقاله در پنج بخش تنظيم شده است       . پردازيم   مي 1361-1385ي     در دوره  تمتفاو
قسـمت  . ي تحقيقات انجام گرفتـه اشـاره دارد  اين مقاله به توضيح مختصري از مباني نظري و پيشينه  

 در در قسمت چهارم به بررسي و برآورد مدل پرداخته شـده و . سوم به روش تحقيق اختصاص دارد     
  .قسمت پنجم نتايج مدل ارائه خواهد شد

 مباني نظري
ايـن مراحـل ابتـدا    . كنـد   از مراحل توسعه در علم اقتصاد را ارائه مي يي خوب تابع مصرف، نمونه  

 آغـاز شـد و سـپس توسـط افـرادي ماننـد       (Keynes, 1936)  كينـز "مصرف"با كشف مفهوم مهم 
، فريـدمن  (Ando & Modigliani, 1950) اني، آنـدو و موديگليـ  (Duisenberg, 1949)دوزنبـري  

(Freidman, 1957) و هال (Hall, 1987) ناپذير و مؤثر  ها به جزء تفكيك اكثر اين مدل. دنبال شد
چــه در جزئيــات و روش تأثيرگــذاري بــر مصــرف  درآمــد در درون مصــرف اشــاره داشــتند، اگــر

هـاي جديـد مصـرف، مصـرف را بـه             ظريـه گـذار ن  كينز، پايـه  . اختالفاتي را از خود نشان داده بودند      
صورت يك ضريب ثابت از درآمد همراه با عرض از مبدأ تعريف كـرد، دوزنبـري بـر روي رونـد                     
نسبي مصرف از درآمد از طريق روابط اجتماعي و فرهنگي تأكيد داشت، آنـدو و موديگليـاني، بـه               

با فرض وجود انتظارات    فريدمن  . جاري كردن ارزش مصرف و درآمد در طول زمان اعتقاد داشتند          
كرد و هال با فرض انتظـارات         ي قبل تعريف مي     تطبيقي مصرف را مربوط به درآمد و مصرف دوره        

 .(Branson, 1997) دانست ي قبل مي عقاليي، مصرف را برآورد كاملي از دوره
بندي  ي درآمد دائمي تكيه دارد، داراي فرمول        در اين ميان روش فريدمن به اين دليل كه بر پايه          

 از اصول اوليه خـرد      ١درآمد دائمي ي    فرضيه. باشدهاي مصرف مي    مشكل تري نسبت به ساير نظريه     
) PY(به صورت خالصه، درآمد دائمي . گيرد  اساس آن را نهاد، بهره مي(Fisher, 1930) كه فيشر

ها در نرخ بهره بدست   ارزش فعلي درآمدي فريدمن است كه از ضرب كردن       تعريف متمايز و اوليه   
اين نظريه با اين فرض منطبـق اسـت كـه مـردم مصـرف خـود را بـا درآمـد دائمـي منطبـق                          . آيد  مي
باشد و تغييـرات زود گـذر         ها نمي   ي رفتار آن    سازند و در اين صورت درآمد جاري تعيين كننده          مي

ي فريدمن بـه صـورت    معادله. (Monjazeb, 1996) دهد در درآمد، مصرف را تحت تأثير قرار نمي
 :شود ي زير نشان داده مي رابطه

________________________________________________________________ 

1- Permanent Income Hypothesis (PIH ) 
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)1           (                                                                                                            titi kYC ,, = 
كند كه با فرض وجود        پيشنهاد مي  فريدمن.  درآمد دائمي است   Y مصرف و    Cكه در اين رابطه     

 . ي زير قابل برآورد است ي قابل آزمون به صورت رابطه  معادله،انتظارات تطبيقي
)2               (                                                                              111 −− +−= ttti CYkC λλ)(,  

بينـي     ضريب خطاي پيش   λ به مصرف از درآمد دائمي است و       ميل نهايي    k ،كه در اين معادله   
ي درآمد نسبي را   همچنين فريدمن به دو دليل استفاده.(Branson, 1997) درآمد جاري است Yو 

 : داند در چارچوب نظريه درآمد دائمي ضروري مي
هـا    كننـده    متفاوت مصرف  درآمد مشاهده شده در انواع    –هاي مصرف   تفاوت در رگرسيون  : اول

در كشورهاي مختلف كه تاكنون صورت گرفته است، نشان از تفاوت سطح معيشـت و طبقـات در                  
ي  ها، نشـان دهنـده   انداز به درآمد براي مصرف كننده     تفاوت در سطح نسبت پس    : دوم. جوامع دارد 

  .(Freidman, 1957)هاي سني جمعيت است  افراد متفاوت در گروه
هاي دوزنبري و فريدمن از وسعت محسوسي برخوردار نيسـت  م شده بر روي مدل مطالعات انجا 

 ,I.Palley)ت با اين وجود در چند سال اخير توجه دوباره به اين نظريه در حال گسترش اساگرچه 

كمپـل  . شود اينجا به تعدادي از مطالعات انجام شده در خارج و داخل بترتيب اشاره ميدر  . (2009
، بـه بررسـي درآمـد دائمـي و درآمـد جـاري از       (Y.Campbell & N.Mankiew, 1990)و منكيو 

دهد كه افـزايش تعـداد متغيرهـا در چـارچوب مـدل               نتايج اين تحقيق نشان مي    . پردازند  مصرف مي 
. كنـد  به مدل كمـك چنـداني نمـي     ... درآمد دائمي مانند به كار بردن نرخ بهره، خريدهاي دولت و          

ي رضـايت در خانوارهـا،   ، نشان داد كه عامـل اصـلي و تعيـين كننـده    (Easterlin, 1995) ايسترلين
، در تحقيقي بـه تعيـين و پيشـگويي درآمـد     (Abul Naga, 1997)مانن ابل ناگا . درآمد نسبي است

شـود در زمـاني كـه بـه جـاي مصـرف               در اين تحقيق نشان داده مـي      . دائمي خانوارها پرداخته است   
چـاو  . گيـرد   گردد رفتار مصرفي مـردم شـكل بهتـري بـه خـود مـي                ميمداوم از مقياس رفاه استفاده      

(Chao, 2000)    به بررسي مدل فريدمن و اين نكته كه آيا مدل فريدمن يك مدل بـا فـروض قابـل ،
اين بررسي نشان از وجود دو مشكل، يكي در تعريف عملياتي مدل و دوم        . پردازد  مشاهده است مي  

 & Altonji) دورشلسـكي   والتـونجي . دل فريـدمن دارد در كمبود بعضي از فروض در سـاختار مـ  

Dorashelski, 2002) بــه نقــش درآمــد دائمــي و شــكاف ثــروت بــين نــژاد ســياه و ســفيد بــراي ،
ي اخـتالف نـژادي       دهـد قسـمت عمـده       نتايج اين تحقيق نشان مي    . پردازند  خانوارهاي امريكايي مي  

، نشـان داد كـه   (Alpizar, 2005)الپيـزار  . ثروت، با متغيرهاي جمعيتي و درآمد قابل توضيح اسـت 
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 ,Yogo)يوگو . درآمد و مصرف نسبي براي مردم اهميت بيشتري نسبت به انواع ديگر درآمد دارد

در ايـن ميـان مشـخص       . پـردازد   ي بين تغييرپـذيري مصـرف و درآمـد دائمـي مـي              ، به رابطه  (2006
 .ي مثبت برخـوردار اسـت       ابطهي بين سطح مصرف و واريانس رشد مصرف از ر           گردد كه رابطه    مي

 درآمد متوسط جامعـه قـرار دارنـد از    گروه، نشان داد افرادي گه در (Anderson, 2006)اندرسون 
 .كنندميبيشتري مصرف نسبي تبعيت 

ي درآمد دائمـي فريـدمن    ، به بررسي چند آزمون مهم در مورد فرضيه(Araghi, 1993)عراقي 
يافتـه   ي درآمد دائمي در كشـورهاي توسـعه   د كه آزمون فرضيهده نتايج تحقيق نشان مي  . پردازد  مي

از ثبات بااليي برخوردار است در حالي كه اين ثبات در كشورهايي كه بازار مـالي از كـارايي الزم    
ي  ، به انتخاب مـدل بهينـه  (Monjazeb, 1996)منجذب . گيرد برخوردار نيست دچار ترديد قرار مي
هـاي مصـرفي كينـز، دوزنبـري، موديگليـاني و فريـدمن در                لمصرف براي ايران در چـارچوب مـد       

 نتايج تحقيق بر اساس مقايسه بين ميزان بهينگـي از لحـاظ آمـاري،               .پردازد   مي 1338-1373ي    دوره
، تخمين تابع (Zarra Nezhad, 2003) زراء نژاد .داند  را با اقتصاد ايران سازگارتر ميدوزنبريمدل 

در اين تحقيق از    .  انجام داده است   1353-1373ي    ن را براي دوره   مصرف شهري و روستايي در ايرا     
ي درآمد دائمي فريدمن استفاده شده است كه به طور متوسط ميزان ضـريب    دو روش براي محاسبه   

 Zarra)زراء نژاد .  بدست آمده است9/0برآوردي ميل نهايي به مصرف از درآمد دائمي در حدود 

Nezhad, 2006)،نظري معروف ماننـد كينـز، دوزنبـري، موديگليـاني و فريـدمن       به بررسي روابط 
 98/0ميـل نهـايي بـه مصـرف از درآمـد دائمـي نيـز برابـر بـا               . پردازد   مي 1338-1383ي    براي دوره 

ي همجمعي تأييد شده براي مدل فريدمن همراه با روند، انتخـاب              همچنين رابطه . برآورد شده است  
 . برآورد شده است84/0به مصرف از اين طريق برابر شده است و ضريب برآوردي ميل نهايي 

 
 روش تحقيق
 هاي تحقيق آمار و متغير

 از طريـق    1361-1385ي    در اين تحقيق اطالعـات مربـوط بـه مصـرف و درآمـد را بـراي دوره                 
ي مركز آمار ايران، به صـورت متوسـط    آمارهاي مربوط به هزينه و درآمد خانوار از آمار ارائه شده  

كـل خانوارهـاي ايرانـي بـه     . ايم هاي درآمدي بدست آورده برحسب گروه ا و درآمدهاه كل هزينه
عنوان جمعيت آماري لحاظ شده است و براي اين منظور اطالعات مربوط به متوسط سـهم درآمـد                  

هـاي درآمـدي از مصـرف     هاي درآمدي از درآمد كل و همچنين متوسط سهم مصرف گروه         گروه
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هـا را بـه ترتيـب در آمارهـاي            ني بـا آمارهـاي حسـابداري ملـي، آن         كل را استخراج و براي همخوا     
 1376هـاي ثابـت سـال         بـه قيمـت    1361-85ي    درآمد قابل تصـرف و مصـرف خصوصـي در دوره          

هـاي درآمـدي را بدسـت         ايم و بدين ترتيب ميزان درآمد و مصرف هر يـك از گـروه               ضرب كرده 
هـاي درآمـدي را     متوسط درآمـد در گـروه  بر طبق تعريف استفاده شده در اين تحقيق،   . آمده است 

ي گـروه را گـروه درآمـد     هاي درآمدي باالتر از آن را، گروه با درآمد باال و بقيـه   مشخص و گروه  
 .ايم پايين لحاظ كرده

در اين تحقيق از مصرف به عنوان متغير وابسته و از درآمد قابل تصرف به عنـوان متغيـر مسـتقل                     
 بخش خصوصي منهـاي مخـارج مصـرفي كاالهـاي بـادوام، بـه               مخارج مصرفي . استفاده شده است  

عنوان مصرف بخش خصوصي لحاظ شده و سپس بـا اسـتفاده از روش توضـيح داده شـده در بـاال                      
اين مصرف به   . ايم  مصرف بخش خصوصي را به دو گروه با درآمد باال و درآمد پايين تقسيم كرده              

.  عنـوان گـروه متوسـط نيـز منظـور كـرد      توان بهصورت متوسط بوده بطوري كه مصرف كل را مي   
بنـابر تعريـف، درآمـد     . اصوالً درآمد به شكل كلي آن، مهمترين متغير تأثيرگذار بر مصـرف اسـت             

امـا در  . توانند براي استفاده شخصي هزينـه كننـد   قابل تصرف آن مقدار از درآمد است كه افراد مي   
هـاي مشـابه      ندارد و لذا از تعريف    هاي ملي تعريفي براي درآمد قابل تصرف شخصي وجود            حساب

، (Kermanshahi, Z. 1989)انـداز بخـش خصوصـي     هاي مصـرف و پـس   آن همچون، جمع هزينه
 ,Monjazeb)، درآمد ناخالص ملي به قيمت بازار (Vahabi, 1993)ارزش افزوده بخش خصوصي 

هـا بعـالوه     محصول ناخالص داخلي منهاي ارزش افزوده بخش نفت و گـاز منهـاي ماليـات              ،  (1996
، درآمد ملي منهاي ارزش افزوده نفـت منهـاي خـالص    (Valadkhani, 1997)هاي انتقالي  پرداخت
درآمـد قابـل    "در ايـن تحقيـق، از تعريـف    .  استفاده شده است،(Zarra Nezhad, 2006)ها  ماليات

 .  استفاده شده است" هاي دولت تصرف شخصي برابر با درآمد ملي منهاي درآمد
.  هستند 1361-1385هاي    هاي اين تحقيق به صورت سري زماني براي سال          لي، داده صورت ك هب

گـردد و بـراي بررسـي      براي تخمين پارامترهاي مدل استفاده مـي  ١از روش حداقل مربعات معمولي    
از آمـار   .  اسـتفاده شـده اسـت      ٣يافتـه    و ديكـي فـولر تعمـيم       ٢ايستايي متغيرها از آزمون ديكي فـولر      

-tف متغيرها و از آمار استنباطي در تجزيـه و تحليـل معيارهـاي آمـاري ماننـد،                   توصيفي براي توصي  

________________________________________________________________ 

1- Ordinary Least Square  
2- Dickey-fuller 
3- Augmented Dickey-Fuller 
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test ،F-test، ...شود استفاده مي. 
 

 ١مدل درآمد دائمي نسبي
هاي درآمدي، مـدل درآمـد دائمـي          روش مورد استفاده در اين تحقيق براي بررسي رفتار گروه         

thY(درآمـد بـاال     بر اساس اين مدل، جامعه به دو نوع خانوار          . نسبي است  tlY(و درآمـد پـايين      ) , , (
 :باشدتقسيم شده است و توزيع درآمد بين دو خانوار به صورت زير مي

)3         (                                                                                           thtlT YqqYY ,, )( −+= 1 
درآمـد بـين دو گـروه درآمـدي بـه      . پـارامتر موقعيـت درآمـدي خـانوار اسـت      q در اين معادله

thtlصورت   aYY ,, در اين صـورت خـواهيم      .  پارامتر درآمد نسبي است    aگردد كه     تعريف مي  =
 :داشت

)4              (                                                                                   ththT YqqaYY ,, )( −+= 1 
 ها بصورت  بنابر نظريه فريدمن، مصرف در بين گروه

 )5        (                                                                                                      ti
t

ti
ti Y

Y
Y

cC ,
,

, )(= 

tiYدر ايــــن معادلــــه  . تعريــــف شــــود   ،tي  دوره در i=l,h آمــــد دائمــــي خــــانوار   در,

thtlT YqqYY ,, )( −+=  متوسط درآمد خانوار و    1
T

ti

Y
Y ي قابـل    نكتـه  .باشـد  مي درآمد دائمي نسبي   ,

اين است كه كه ميل نهـايي بـه مصـرف از درآمـد دائمـي، بـا درآمـد نسـبي                     ) 5(ي   معادله توجه در 
مـدت بـه    در كوتـاه ) pMPC(ارتباط دارد و در اين حالت ميل نهايي به مصرف از درآمـد دائمـي              

 : شود صورت زير محاسبه مي

)6                       (00 <′>′+== )()()( ,,,,

,

,

T

ti

T

ti

T

ti

T

ti

ti

ti
p Y

Y
c                   ,

Y
Y

Y
Y

c
Y
Y

c
dY
dC

MPC 

يابـد ولـي ايـن افـزايش          مشخص است كه با افزايش درآمد خانوار، مصرف خانوار افزايش مـي           
اين اتفاق به اين دليـل اسـت   . كند اگر درآمد نسبي را افزايش دهد از افزايش درآمد خانوار كم مي         

 يابد يعني بين ميـل نهـايي بـه مصـرف و             كه با افزايش درآمد نسبي ميل نهايي به مصرف كاهش مي          

________________________________________________________________ 

1- Relative Permanent Income 
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′>0( برقرار است    معكوسي    درآمد نسبي، رابطه   )( ,

T

ti

Y
Y

c .(        ا اينكه شـكل تـابع محـدب يـا مقعـرام
تواند فرض وجود دو گروه خانوار يعني، يكي بـا درآمـد بـاال و يكـي بـا درآمـد پـايين را                          باشد مي 

يـانگر ايـن نكتـه اسـت كـه بـا            منحني شبه مقعر نسبت به مبدأ از درآمـد دائمـي نسـبي ب             . توجيه كند 
يابد و منحني محدب نسبت به        افزايش درآمد دائمي نسبي، ميل نهايي به مصرف فزاينده كاهش مي          

مبدأ بيانگر اين نكته است كه با افزايش درآمد دائمي نسبي، ميل نهايي به مصرف با سرعت كاهنده             
  . (I.Palley, 2009) يابد كاهش مي

)(شـود كـه    ين مدل و مدل فريدمن مشاهده مـي  با اندكي دقت به جزئيات ا      ,

T

ti

Y
Y

ck ي  نقطـه  =
اما تفاوت اين دو مدل در قسمت درآمـد دائمـي نسـبي        . است) 5(و  ) 1(ي    اشتراك در هر دو رابطه    

رآمـد  گردد كه ضريب برآوردي از نظريه فريدمن مـرتبط بـا د           لذا در اين روش فرض مي     . باشد  مي
توانيم بحث خود را براي برآورد درآمـد دائمـي نسـبي ادامـه      دائمي نسبي است؛ در اين صورت مي 

ي مهم بررسي، ارتباط بين ميل نهايي بـه مصـرف از درآمـد دائمـي فريـدمن بـا درآمـد                        نكته. دهيم
 در اين رابطه، ما بر اساس فـرض، نـوع رابطـه را بصـورت درجـه دو و همـراه بـا             . دائمي نسبي است  

ي سري زمـاني   الزم به ذكر است كه براي بدست آوردن رابطه. دهيم عرض از مبدأ مد نظر قرار مي      
 . كنيم ميل نهايي به مصرف با درآمد دائمي نسبي، از ميل متوسط مصرف استفاده مي

 
 بررسي تجربي و تحليل تابع مصرف فريدمن

 هاي ايستايي نتايج آزمون
، درآمد  )hY(اده در اين تحقيق درآمد گروه با درآمد باال          به طور خالصه، متغيرهاي مورد استف     

، مصـرف  )hC(، مصرف گروه با درآمد بـاال  )TY(، متوسط درآمد كل )lY(گروه با درآمد پايين  
بـراي اعتمـاد بـه ضـرايب        . شـود   شـامل مـي   ) TC(، متوسط مصرف كل     )lC(گروه با درآمد پايين     

هاي ايستايي، ايستا بودن متغيرها  بايست آزمون برآوردي ناشي از روش حداقل مربعات معمولي، مي    
يافته اسـت   آزمون مورد استفاده در اين تحقيق آزمون ديكي فولر و ديكي فولر تعميم . را تأييد كنند  

ايسـتايي  . شـود   ي بهينه استفاده مـي       براي تعيين طول وقفه    ١ و شوارتز بيزين   ١و از معيارهاي آكائيك   
________________________________________________________________ 

1- Akaike 
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در صـورتي كـه متغيرهـا در    . گـردد  دأ و همراه با روند آزمون مـي ي عرض از مب  رابطهمتغيرها براي   
نتـايج  . دهيم  هاي بعدي متغيرها را مورد آزمون قرار مي         گيري سطح   سطح ناايستا باشند، با ديفرانسيل    

 . نشان داده شده است) 1(مربوط به آزمون ايستايي متغيرها در جدول
يافتـه   هاي ديكي فولر و ديكي فولر تعمـيم  مونهمانطور كه از نتايج آزمون ايستايي مربوط به آز        

ي اول، تمـامي      شود، متغيرها در سـطح، ناايسـتا هسـتند امـا بـا ديفرانسـيل گيـري مرتبـه                    مشخص مي 
ي آزمون ايستايي، همگرايي متغيرها در  لذا نتيجه. شوند ي صفر ايستا مي    ي بهينه   متغيرها با طول وقفه   

 .باشد مي I(1) سطح يك يعني
 

 نتايج آزمون ايستايي در سطح و ديفرانسيل مرتبه ي اول  -)1(جدول 
  وقفه هبينهطول

مقدار  نتيجه
 حبرانی

آزمون ديکی
  فولر-

آماره 
آکائيک 

)AIC( 

آماره 
شوارتز 

 )SBC(بيزين 

ها متغير

 YL ٠ ٠ -٦٢١٩/٣ -٣٦٧١/١ ناايستا
 CL ٠ ٠ -٦٢١٩/٣ -٦٤٨٤/١ ناايستا
 YH ١ ١ -٦٢١٩/٣ -٧٢٣/٠ ناايستا
 CH ٠ ٠ -٦٢١٩/٣ -٣٣٨٦/٠ ناايستا
 YT ١ ١ -٦٢١٩/٣ -٠٠٩٤/٠ ناايستا
 CT ١ ١ -٦٢١٩/٣ -٧٤٥/٠ ناايستا
 DYL ٠ ٠ -٦٣٣١/٣ -٢٩٨١/٦ ايستا
 DCL ٠ ٠ -٦٣٣١/٣ -٢١٦١/٥ ايستا
 DYH ٠ ٠ -٦٣٣١/٣ -٤٧٦/٦ ايستا
 DCH ٠ ٠ -٦٣٣١/٣ -٧٢٩٧/٣ ايستا
 DYT ٠ ٠ -٦٣٣١/٣ -١٨٢٧/٨ ايستا

 DCT ٠ ٠ -٦٣٣١/٣ -٤٠٨٤/٤ ستااي
 حمقق حماسبات: مأخذ
 .باشد به معنی ديفرانسيل میDمناد * 

 
 برآورد تابع درآمد دائمي نسبي

در گروه با درآمد باال . دهد داري را نشان ميي معنا   براي هر سه گروه رابطه    ) 2(ي    برآورد رابطه 
ي گذشـته،   ده شده است كه با توجه بـه ضـريب درآمـد دوره    تخمين ز64/0 برابر λميزان ضريب   

 ،در گـروه درآمـد پـايين      .  برآورد شده اسـت    7/0ميزان ميل نهايي به مصرف از درآمد دائمي برابر          

                                                                                                   
1- Schwarz Bayesian 
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ي گذشـته،    تخمين زده شده است كه با توجه بـه ضـريب درآمـد دوره   66/0برابر  λميزان ضريب   
براي گروه كـل ميـزان      .  برآورد شده است   995/0ميل نهايي به مصرف از درآمد دائمي برابر         ميزان  

ي گذشـته، ميـزان     تخمين زده شده است كه با توجه به ضـريب درآمـد دوره  77/0برابر   λضريب  
تـوان در     ا مـي  ايـن برآوردهـا ر    .  برآورد شده است   85/0ميل نهايي به مصرف از درآمد دائمي برابر         

 .زير مشاهده نمود

)7             (                                         

8/1
)000/0(        )02/0(:

08577/019/0
8/1

)000/0(      )014/0(:
995/066/032/0

06/2
)001/0(        )02/0(:

7/064/025/0
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,1,1,,

,1,1,,
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tTtTtTtT

tltltltl

thththth

 

 
  نتايج تخمين از روش فريدمن بر اساس انتظارات تطبيقي -)2(جدول 

ميل هنايی به مصرف از 
 )k( درآمد دائمی

ضريب تعيين 
 تعديل شده

ميزان 
 λضريب 

متغير 
 مستقل

٩٦/٠ ٧/٠ ۶۴/٠ YH 
٦٦/٠ ٩٢/٠ ٩٩٥/٠ YL 
٧٧/٠ ٩٨/٠ ٨٥/٠ YT 

 حماسبات حمقق: مأخذ
 

مدت ميل نهـايي مصـرف از درآمـد         ي كوتاه ي رابطه كه نشان دهنده  ) 6(ي    هنگام تخمين رابطه  

)(ي مهم برآورد مقدار       دائمي نسبي است، نكته    ,

T

ti

Y
Y

c′        ي دو و     ي درجـه    است كه بـر اسـاس رابطـه
 : باشدهمراه با عرض از مبدأ براي هر دو گروه با درآمد باال و درآمد پايين به صورت زير مي

)8                                (                                                                             
660

030

/)(

/)(

,

,

−=′

−=′

T

th

T

th

Y
Y

c

Y
Y

c
 

 :شودي زير نشان داده ميبرآورد شده بصورت معادله) 6(ي لذا در نهايت معادله



 ) پژوهشی-علمی (٢٩ ۀمشارجمله دانش و توسعه؛                                                  32

)9                          (                                                                  

T

tll
p

T

thh
p

Y
Y

MPC

Y
Y

MPC

,

,

//

//

6609950

03070

−=

−=
 

مي نسبي به صورت سري زمـاني بـراي         مدت، ميل نهايي به مصرف از درآمد دائ         در دوره كوتاه  
 : نشان داده شده است زيرهر دو گروه طبق نمودارهاي

 
 مدت از درآمد دائمي نسبي براي گروه با درآمد باال  ميل نهايي به مصرف در كوتاه-)1(نمودار 

 
 حماسبات حمقق: مأخذ

 
  گروه درآمد پايين  مدت از درآمد دائمي نسبي براي  ميل نهايي به مصرف در كوتاه-)2(نمودار 

 
 حماسبات حمقق: مأخذ
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 ميل نهايي به مصرف در هر دو گروه درآمدي روند 1367 تا  1361با توجه به نمودارها، از سال       

ثابتي دارد، با اين تفاوت كه اين مقدار براي ميل نهايي به مصرف در گـروه بـا درآمـد بـاال حـدود                        
، ميـل   1369 تا انتهـاي سـال       1367از سال   . شده است  7/0 و براي گروه با درآمد پايين حدود         63/0

 افزايش و براي گروه با درآمد پايين تا سـطح           65/0نهايي به مصرف در گروه با درآمد باال تا سطح           
تواند بدليل بهبود وضع خانوارهاي كم درآمد نسبت بـه          كه اين موضوع مي   .  كاهش يافته است   5/0

اما از ايـن دوره  . تصادي باال و تورم پايين در اين دوره باشدخانوارهاي با درآمد باال به علت رشد اق   
هاي بكار گرفته شده دوباره به سمت توزيع ناعادالنه درآمـد سـوق پيـدا كـرده كـه                   به بعد، سياست  

 و كاهش ميـل نهـايي بـه    65/0ي آن افزايش ميل نهايي به مصرف گروه درآمد پايين تا سطح     نتيجه
مشخص است كه مهمتـرين نكتـه در دو         . باشد مي 63/0سطح حدوداً   با درآمد باال تا     مصرف گروه   

اين . باشد  نمودار باال، حركات تقريباً معكوس دو نمودار نسبت به همديگر در طول سري زماني مي              
ي توزيـع درآمـد در جامعـه          اتفاق به دليل وجود درآمد دائمي نسبي است كه خود داللت بر نحـوه             

 .دارد
 

 مد دائمي نسبيتوزيع درآمد و مدل درآ
ميـل نهـايي بـه مصـرف در          وزني متوسط   ميل نهايي به مصرف،    متوسط   بزرگ، اقتصاد   در يك 

توزيع نابرابر درآمد را براي حالت مقعر بودن ميـل نهـايي بـه مصـرف از درآمـد                   . باشدها مي خانوار
اال را افزايش   اين نوع توزيع، درآمد دائمي نسبي خانوارهاي با درآمد ب         . دائمي نسبي در نظر بگيريد    

يابد و از طرفي درآمد دائمي نسبي  دهد و لذا ميل نهايي به مصرف به صورت فزاينده كاهش مي          مي
دهد و ميل نهايي به مصرف را به صورت كاهنـده افـزايش             خانوارهاي با درآمد پايين را كاهش مي      

اي گـروه بـا درآمـد       برو  از آنجايي كه ميل نهايي به مصرف در گروه كم درآمد باال بوده              . دهد  مي
هـاي  باال پايين است، توزيع نابرابر درآمـد باعـث شـكاف بيشـتر در ميـل نهـايي بـه مصـرف گـروه                       

گردد و لذا منحني ميل نهايي به مصرف كل بـه مبـدأ انتقـال يافتـه و متوسـط مصـرف                      درآمدي مي 
 توزيـع، درآمـد   ايـن . اما توزيع نابرابر درآمد را براي حالت محدب در نظر بگيريـد     . يابدكاهش مي 

دهد و لذا ميل نهـايي بـه مصـرف بـه صـورت كاهنـده            نسبي خانوارهاي با درآمد باال را افزايش مي       
دهد و ميل نهايي به     يابد و از طرفي درآمد نسبي خانوارهاي با درآمد پايين را كاهش مي              كاهش مي 

آمد باعـث شـكاف     دهد و در اين صورت توزيع نابرابر در         مصرف را به صورت فزاينده افزايش مي      
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همچنـين  . ي اين اثر گرايش به افزايش مصرف است         نتيجه. گرددكمتر در ميل نهايي به مصرف مي      
ي توزيع ناعادالنه درآمد را براي حالت خطي ميل نهايي به مصرف از درآمـد دائمـي     توان نتيجه مي

 . باشدنسبي در نظر گرفت كه مطابق انتظار ثابت ماندن سطح مصرف كل مي
ي بين ميل نهايي بـه مصـرف و درآمـد دائمـي نسـبي               وضيحات باال مشخص است كه رابطه     از ت 

هاي ممكـن را بـراي      حالت) 3(در جدول   . تواند متفاوت باشد  هاي درآمدي مختلف مي   براي گروه 
 .ايماين رابطه نشان داده

 
 ي درآمد بر مصرف ي توزيع ناعادالنهنتيجه -)3(جدول 

يل هنايی به مصرف تغييرات م تأثير بر  نوع رابطه
گروه درآمد  مصرف

 پايين
گروه درآمد 

 باال
گروه درآمد 

 پايين
گروه درآمد 

 باال
-٢(کاهش 
( 

کاهنده 
 افزايش

فزاينده 
 کاهش 

 مقعر مقعر

فزاينده  )٠(ثابت 
 افزايش

فزاينده 
 کاهش 

 مقعر حمدب

-١(کاهش 
( 

فزاينده  ثابت افزايش
 کاهش 

 مقعر خطی

افزيش 
)٢(+ 

نده فزاي
 افزايش

 حمدب حمدب کاهنده کاهش

کاهنده  )٠(ثابت 
 افزايش

 حمدب مقعر کاهنده کاهش

افزايش 
)١(+ 

 حمدب خطی کاهنده کاهش ثابت افزايش

 خطی خطی ثابت کاهش ثابت افزايش )٠(ثابت 
-١(کاهش 
( 

کاهنده 
 افزايش

 خطی مقعر ثابت کاهش

افزايش 
)١(+ 

فزاينده 
 افزايش

 خطی حمدب ثابت کاهش

ی قدرت اعداد داخل پرانتز در قسمت تأثير بر مصرف، نشان دهنده* 
 .تأثير داشنت  بر مصرف است

 
دهد كه بهترين   جدول باال نشان مي   . ي درآمد، كاهش مصرف است    انتظار ما از توزيع ناعادالنه    

ي بدسـت آمـده بـراي هـر دو گـروه      حالت براي كاهش مصرف حالتي است كه در آن، نوع رابطه          
ي و بدترين حالت از اين نظر حالتي است كه در آن نوع رابطه) حالت مطلوب(دي مقعر باشد درآم

ي درآمد از نقطه نظر تأثير بر مصرف نتيجه         توجه شود كه توزيع عادالنه    . بدست آمده محدب باشد   
 . معكوس خواهد داشت
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ط بـه مصـرف از   ارتباط بين درآمد دائمي نسبي و ميـل متوسـ  ) 8(ي  و در معادله  2-4در قسمت   
بـراي دو   ) 4(و  ) 3(تـوان در زيـر و در نمودارهـاي            نمودار مربوطه را مـي    . مدل فريدمن بدست آمد   

  .ترتيب مشاهده كرد گروه درآمد باال و درآمد پايين به
ي بدست آمده تقريباً مقعر و شـديداً         كامالً مشخص است كه نوع رابطه      صفحه بعد هاي    از شكل 

 .ستي خطي ا نزديك به رابطه
 

  براي گروه با درآمد باال)RPI( با درآمد دائمي نسبي )APCH(ي ميل متوسط مصرف  رابطه-)3(نمودار 

 
 حماسبات حمقق: مأخذ

 
  براي گروه درآمد پايين)RPI(  با درآمد دائمي نسبي)APCL(ي ميل متوسط مصرف  رابطه-)4(نمودار 
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 حماسبات حمقق: مأخذ

 خانوارهاي با   نسبيدرآمد  گردد كه   ه درآمد بر مصرف باعث مي     در اين صورت توزيع ناعادالن    
از آنجايي كه وضعيت گروه درآمد بـاال بـه صـورت تقريبـاً مقعـر و                  و كند  افزايش پيدا   درآمد باال   

باشد، ميل نهايي به مصرف به صورت تقريباً فزاينـده و نزديـك               ي خطي مي    شديداً نزديك به رابطه   
 از ودهـد   مـي  خانوارهاي با درآمد پـايين را كـاهش   نسبي درآمد  طرفي از. ابدي  كاهش مي به ثابت،   

آنجايي كه وضعيت گروه درآمد پايين به صورت تقريباً مقعر است، ميـل نهـايي بـه مصـرف را بـه                      
ي اين اثر گرايش بـه كـاهش نسـبي            دهد، كه در اين حالت نتيجه       مي صورت تقريباً كاهنده افزايش   

است كه در اقتصـاد ايـران، توزيـع ناعادالنـه درآمـد، مصـرف را بـه                  لذا به اين معني     . مصرف است 
 .يابد ي كافي افزايش نمي انداز به اندازه ي آن، پس ي مطلوب كاهش نخواهد داد و در نتيجه اندازه
 
 گيري و پيشنهادات نتيجه

هـاي درآمـدي بـر اسـاس اصـول            هدف اصلي اين تحقيق، برآورد ميل نهايي به مصـرف گـروه           
هـاي   و بررسي اثـرات توزيـع درآمـد بـر گـروه        1361-85ي    درآمد دائمي نسبي در دوره    اي    فرضيه

در روش فريدمن با استفاده از انتظـارات تطبيقـي          . باشد  درآمدي مختلف در جامعه و بر مصرف مي       
براي اين منظور و براي     . توان از روش حداقل مربعات معمولي به برآورد درآمد دائمي پرداخت            مي
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نتـايج تحقيـق    . ايم از مدل درآمد دائمي نسبي استفاده كرده       ،هاي درآمدي   ظريه با گروه  اتصال اين ن  
هـاي   داري بااليي براي ميل نهايي بـه مصـرف از درآمـد دائمـي فريـدمن بـراي گـروه        نشان از معني  

 و براي گروه    7/0ميل نهايي به مصرف براي گروه درآمد باال از درآمد دائمي برابر             . درآمدي دارد 
مدت ميل نهـايي      برآورد كوتاه .  برآورد شده است   85/0 و براي گروه كل      995/0د پايين برابر    درآم

دهد كه با افزايش ميل نهايي به مصرف در يگ گروه درآمدي از ميل نهايي بـه          به مصرف نشان مي   
همچنين در اين تحقيق نشان داده شد كه با توجـه بـه اينكـه               . مصرف گروه ديگر كاسته خواهد شد     

هـاي بكـار گرفتـه را در چـه          اد در چه وضعيتي قرار دارد و يك سياستمدار اقتصادي، سياسـت           اقتص
تواند منجر به توزيع برابر و يا نابرابر درآمد گردد، اما بايد آگـاه باشـد كـه            دهد، مي جهتي سوق مي  
 و نخواهـد داد  ) افـزايش (ي مطلـوب كـاهش        درآمد، مصرف را به انـدازه     ) عادالنه(توزيع ناعادالنه   

 .نخواهد يافت) كاهش(ي مطلوب افزايش  انداز به اندازه ي آن اينكه پس نتيجه
در نهايت از آنجايي كه باال بودن ميل نهايي به مصرف گروه درآمـد پـايين بـه عنـوان يكـي از                       

انداز در اين گروه امـري بـديهي تلقـي گشـته و لـذا بـه                 نتايج تحقيق نشان داده شد، پايين بودن پس       
گردد براي بهبود وضعيت درآمدي ايـن گـروه از جامعـه سـازوكار رفـاهي        توصيه مي  سياستمداران

هـاي كـاربر    ي توليـد در رشـته     هاي رشـد از توسـعه     بهتري را به كار گيرند به طوري كه در سياست         
هـاي درآمـدي،    استفاده شود؛ زيرا به كار گرفتن ابزارهاي رشد بدون توجه به ايـن گـروه از گـروه                 

انـداز  دليل پس از طرفي به. (Parvin, 1996) اين گروه را بدتر از قبل خواهد كرد وضعيت نابسامان
شود كه بـراي  نسبتاً خوب در گروه درآمد باال و حجم مصرفي زياد اين گروه از درآمد، توصيه مي          

 . ي بهينه انجام گيردگذاري، از اين گروه درآمدي استفادهبهبود توليد و سرمايه
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