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اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل1
 محمد نوفرستی2، محمود نصیری3

چکیده
بیـکاری پدیـده ای معمـول و در عیـن حـال نگران کننده برای اقتصاد کشـور اسـت 
کـه آسـیب های اجتماعـی و اقتصادی زیـادی را به همـراه دارد. در این مقاله سـعی 
شـده یکـی از آسـیب های اقتصادی بیکاری که کمتـر مورد توجه قرار گرفته اسـت، 
بررسـی شـود. چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه نه تنها بیـکاری بـر مصـرف خانوارهای 
بیـکار اثـر می گـذارد، بلکـه خانوارهـای شـاغل را نیز متاثـر می کند. به ایـن صورت 
کـه بیـکاری به عنـوان عامـل تغییردهنـده انتظـارات درآمـدی، مصـرف خانوارها را 
تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. بـرای بررسـی ایـن موضـوع، مقاله بـه تصریـح رابطه ای 
بـرای مصـرف براسـاس مبانی نظـری اقتصـادی پرداختـه و ضرایـب آن را به کمک 
داده هـای هزینـه- درآمـد خانـوار ارائه شـده تونسـط مرکز آمـار ایران و اسـتفاده از 
روش داده هـای عرضـی- طولـی زمانـی )داده هـای پانـل( بـرآورد کرده اسـت. نتایج 
نشـان می دهـد خانوارهای شـاغل در مواجه بـا افزایش بیکاری در سـطح جامعه، به 
ازای یـک درصـد تغییـر در نرخ بیکاری، مصرف خـود را به انـدازه 1.5درصد کاهش 
می دهنـد. افـزون بـر ایـن امـر، سـهم مصـرف آن هـا نیـز از مصـرف غیرخوراکی به 

سمت مصرف خوراکی تغییر جهت پیدا می کند. 

 C23 ،D84 ،J64 ،D82 ،D12 ،JEL طبقه بندی
واژه هـای کلیـدی: الگـوی مصرفـی خانوارهـا، داده هـای هزینـه- درآمـد خانـوار، 

بیکاری، انتظارات درآمدی، روش داده های عرضی- طولی زمانی )پانل( 

1- برگرفته از فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 53، شماره 4.
2- دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

3- کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده مسئول(

استمرار حاکمیت نرخ 
بیکاری باال بر اقتصاد 

کشور یکی از معضالت 
عمده و چالش های مهم 

جامعه کنونی ایران است. 
پدیده بیکاری از یک سو 
مشکالت بزرگ و رشد 

اقتصادی را کاهش داده 
و از سوی دیگر جامعه 

را در معرض آسیب ها و 
انحرافات اجتماعی 

قرار می دهد
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نتایج نشان می دهد 
خانوارهای شاغل در 
مواجه با افزایش بیکاری 
در سطح جامعه، به ازای 
یک درصد تغییر در نرخ 
بیکاری، مصرف خود را به 
اندازه 1.5درصد کاهش 
می دهند. افزون بر این 
امر، سهم مصرف آن ها 
نیز از مصرف غیرخوراکی 
به سمت مصرف خوراکی 
تغییر جهت پیدا می کند

1- مقدمه
اسـتمرار حاکمیـت نـرخ بیـکاری بـاال بـر اقتصاد کشـور یکـی از معضـالت عمده و 
چالش هـای مهـم جامعـه کنونـی ایران اسـت. پدیـده بیکاری از یک سـو مشـکالت 
بزرگ و رشـد اقتصادی را کاهش داده و از سـوی دیگر جامعه را در معرض آسـیب ها 

و انحرافات اجتماعی قرار می دهد. 
مقالـه حاضـر بـا در نظـر گرفتن بیـکاری به عنـوان یک متغیـر اثرگذار بـر رفتارهای 
اقتصـادی و اجتماعـی، تالش کرده اسـت تا اثـر آن را بر مصـرف خانوارها )به عنوان 

مهمترین متغیر اقتصادی( بررسی کند. 
بـا رجـوع بـه ادبیات نظـری درخصوص مصـرف، می تـوان عنوان کـرد که بیکاری سـبب 
ایجـاد تکانـه در درآمـد جـاری و انتظـارات از درآمد آینده می شـود )اسـتفان1، 2003: 2(. 
بنابرایـن بـا در نظـر گرفتن بیـکاری به عنوان یـک تکانه بـر درآمد جـاری، این انتظار 
مـی رود کـه مصـرف کاهـش یابـد. براسـاس یـک چنیـن مبانـی نظـری، برونینگ و 
کراسـلی2 )2001( و گروبـر3 )1997(، نشـان داده اند خانوارهایـی که بیکاری را تجربه 
می کنند، تصمیمـات مصرفـی آنهـا تغییـر پیـدا می کنـد و سـبب کاهش مصرفشـان 
می شـود، امـا در کنار ایـن مفهوم، موضوع دیگـری که اهمیت دارد نشـان دادن نتایج 
حاصـل از بیـکاری بـر مصرف افرادی اسـت که در حال حاضر شـاغل هسـتند. زمانی 
کـه بیـکاری افزایـش می یابـد ایـن انتظـارات در اذهان شـاغالن شـکل می گیـرد که 
درآمـد آتـی آنان کاهـش خواهد یافت. در نتیجه مصرف خـود در زمان حال را کاهش 
داده و از ایـن طریـق، تکانـه ناشـی از کاهش درآمد انتظـاری را تعدیل می کنند. هدف 
مقالـه حاضـر آن اسـت که واکنش افراد شـاغل به تعدیل مصرف خویـش را به هنگام 

مواجهه با روند رو به تزاید نرخ بیکاری مورد سنجش قرار دهد. 
بـرای بررسـی چنین امـری، ابتدا با رجوع بـه مبانی نظری مرتبط بـا الگوهای مصرف و 
نیـز مطالعـات صورت گرفته در سـطح بین الملل، ارتباط بین بیـکاری و مصرف در قالب 
یـک الگـوی اقتصادسـنجی معرفی می شـود و سـپس بـرای تعیین واکنـش مصرف به 
بیـکاری از روش داده هـای عرضـی- طولی زمانـی4 و داده های هزینه درآمـد خانوار برای 

سال های 1392 تا 1394 ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران بهره برده می شود. 

1- Stephens
2- Browning and Crossley
3- Gruber
4- Panel Data
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بیکاری سبب ایجاد 
تکانه در درآمد جاری 

و انتظارات از درآمد 
آینده می شود. بنابراین 

با در نظر گرفتن بیکاری 
به عنوان یک تکانه بر 

درآمد جاری، این انتظار 
می رود که مصرف کاهش 
یابد. براساس یک چنین 

مبانی نظری، برونینگ 
و کراسلی، نشان داده اند 

خانوارهایی که بیکاری را 
تجربه می کنند، تصمیمات 

مصرفی آنها تغییر پیدا 
می کند و سبب کاهش 

مصرفشان می شود

2- مبانی نظری
افزایـش نـرخ بیـکاری به عنـوان عاملـی نگران کننـده در مورد میـزان درآمـد آینده 
تلقـی می شـود و خانوارهایـی کـه هنـوز شـاغل هسـتند در واکنش بـه افزایش نرخ 
بیـکاری، سـعی می کننـد سـهم پس انـداز کنونـی را افزایـش داده و کمتـر مصـرف 
کننـد تـا در آینـده بتواننـد خـود را در مقابـل خطـر از دسـت دادن شـغل ایمن تـر 

نمایند. )کمپس و رجیو، 2015: 40( 
در ایـن خصـوص، اسـتفان )2003( برای نشـان دادن اثر بیکاری بـر مصرف، الگوی 

تجربی زیر را پیشنهاد کرده است. 

    )1(

ایـن رابطـه بـر پایـه فرضیـه درآمد دائمـی تصریح شـده و مصـرف جـاری را برابر با 
ارزش دارایی هـای جـاری و ارزش فعلـی تنزیـل شـده درآمـد آینده قرار داده اسـت. 

در این رابطه c مصرف، r نرخ بهره، y درآمد و E عملگر انتظارات است. 
ایـن معادلـه می توانـد تاثیر مسـتقیم بیـن خطاهای انتظارات از دسـت دادن شـغل 
و مصـرف خانـوار را نشـان دهـد. براسـاس معادلـه تغییـرات مصـرف بیـن دو دوره 
می  توانـد بـه دو عبـارت تجزیـه شـود. قسـمت اول مرتبـط بـا خطـای انتظـارات از 
درآمـد جـاری  و درآمـد جـاری  اسـت و عبـارت دوم مرتبـط بـا 

تغییرات در انتظارات درآمد آینده  است. 
در الگویـی کـه اسـتفان )2003( تصریح کرده اسـت، ارتباط بین انتظـارات از آینده 
بیـکاری و اثـرات بعـدی ایـن  انتظـارات بـر روی مصرف خانوارها نشـان داده شـده 
اسـت. در ایـن معادلـه، انتظارات از دسـت دادن شـغل پیش بینی کننـده خوبی برای 
بیکاری آینده اسـت و انتظارات از دسـت دادن شـغل شـامل اطالعات زیادی فراتر از 
آنچـه در متغیرهـای جمعیت شـناختی یافت می شـود، می باشـد که مرتبـط با وقوع 

از دست دادن شغل خواهد بود. 
همچنیـن نالویـک1 )2006( بـدون فـرض هرگونه تابـع مطلوبیتی، تابـع مصرفی را 
بـا اسـتفاده از تقریـب خطی- لگاریتمی به دسـت مـی آورد. براسـاس الگوی مصرف 

نالویک تغییرات مصرف متناسب با انتظارات درآمدی می باشد: 

1- Nalwiak
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                             )2(

کـه  انتظـارات مشـروط به اطالعـات در دسـترس در زمان t یا انتظـارات از 
نرخ رشـد درآمد آینده اسـت. در این معادله عبارت اول نشـان دهنده تغییرات در رشـد 

درآمـد جـاری و عبـارت دوم مجمـوع تغییرات رشـد درآمد آینده را نشـان می دهد.
باتوجـه بـه ایـن معادلـه، حتـی اگر خانوار شـاغل باقـی بمانـد و یک درآمـد پایداری 
در کوتاه مـدت داشـته باشـد، افزایـش در نـرخ بیـکاری با اثرگـذاری بـر دوره آینده و 
تغییـر در انتظـارات درآمدی می تواند مصـرف خانوار را متاثر کند. اگـر این اثرگذاری 
حداقـل بخشـی از انتظـارات درآمدی  خانـوار را متاثر 
سـازد، کل مجمـوع درآمـد آینـده تنزیـل شـده کاهـش خواهـد یافت. توجـه به این 
 ،t نکتـه الزم اسـت کـه در کوتاه مـدت، اطالعـات جدیـد از نـرخ بیـکاری در زمـان
مصـرف خانـوار را به سـرعت تحـت تاثیر قرار می دهـد. به این دلیل کـه این موضوع، 
نشـانه بـدی را در مـورد درآمـد آینـده بـه خانـوار منتقل می کنـد و خانوارهـا به این 

نشانه بد واکنش نشان می دهند، حتی اگر از این بیکاری متاثر نشده باشند. 
در مبانـی نظـری، بیـکاری می توانـد بـر روی  هـم اثـر بگـذارد و 
دلیلـی کـه بـرای توضیح این موضـوع وجود دارد آن سـت که بر اثر بیـکاری، تقاضای 
نیـروی کار کـم می شـود و اگـر ایـن کاهـش تقاضـا به عنـوان قـدرت چانه زنی کمتر 
از قبـل تلقـی شـود می توانـد بـه کاهش رشـد درآمد جـاری منجر شـود. )کمپس و 

رجیو، 2015: 47( 
در الگـوی نالویـک )2006( نیـز همچون الگوی اسـتفان )2003(، قسـمت اول الگو 
مرتبـط بـا خطـای انتظـارات درآمـد جـاری و قسـمت دوم مرتبـط بـا تغییـرات در 

انتظارات درآمد آینده است. 
بنیتـو1 )2006(، از طریـق انگیـزه احتیاطـی پس انـداز2 که از بسـط الگـوی مصرفی 
دوره زندگـی بـا رویکـرد نااطمینانی درآمد به دسـت می آید، الگویی را بـرای برآورد 
مصـرف تصریـح کـرده که در آن ریسـک بیکاری لحاظ شـده اسـت. این الگـو که از 

شرایط مرتبه اول اولر3 به دست می آید به صورت زیر می باشد: 

1- Benito
2- Precautionary Savings Motives
3- Euler

در الگوی نالویک )2006( 
نیز همچون الگوی 
استفان )2003(، قسمت 
اول الگو مرتبط با خطای 
انتظارات درآمد جاری 
و قسمت دوم مرتبط با 
تغییرات در انتظارات 
درآمد آینده است
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                                                              )3(

در ایـن رابطـه  مصرف،  عملگـر انتظارات، u تابع مطلوبیت کـه خود تابعی از 
مصـرف اسـت،  نـرخ تنزیـل و r نرخ بهره اسـت. این وضعیت تعـادل بیان می کند 
کـه از دسـت دادن یـک واحد مصـرف در زمان حال برابـر با به دسـت آوردن امکان 

مصرف بیشتر در زمان آینده است. 
، رابطه زیر به دست می آید:  با گرفتن بسط مرتبه دوم سری تیلور1 حول

   )4(

 کـه عبـارت اول، معادلـه اطمینـان و عبـارت دوم، معادلـه احتیاطـی اسـت.
 کشـش جانشـینی، عبارت  
مقیـاس قـدرت انگیـزه احتیاطـی پس انـداز2 همـراه بـا واریانـس رشـد مصرف 

آینده است. 
اگـر k ضریـب مطلق خطرپذیری باشـد و فرض شـود  و نیز درآمـد y فرم زیر 

را به خود بگیرد: 
                               )5(

که  جزء واقعی درآمد و  درجه ماندگاری شوک درآمدی  است.
درنهایت الگوی مصرف بنیتو به شکل رابطه زیر ارائه می شود:

                                                                   )6(

عبـارت اول در رابطـه 6 سـطح اطمینـان مصـرف و عبـارت دوم همـراه بـا انگیـزه 
احتیاطـی پس انـداز اسـت و انگیـزه احتیاطـی مصـرف در واریانـس شـوک های 
درآمـدی  افزایـش خواهـد یافـت و نیـز بـا درجـه مانـدگاری تکانـه درآمـدی و 

درجه ریسک پذیری کاهش می یابد. 

1- Taylor series
2- Precautionary saving motive

بنیتو، از طریق انگیزه 
احتیاطی پس انداز که 
از بسط الگوی مصرفی 
دوره زندگی با رویکرد 

نااطمینانی درآمد به 
دست می آید، الگویی 
را برای برآورد مصرف 

تصریح کرده که در آن 
ریسک بیکاری لحاظ 

شده است
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3. پیشینه پژوهش
الگـرا و پـوو1 )2016(، بـا هـدف آزمـون کـردن این مسـئله کـه آیـا خانوارهایی که 
اعضایـش تکانـه بیـکاری را تجربـه کرده انـد قادرنـد از سـطح مصـرف قبلـی خـود 
محافظـت کننـد، یـک الگـوی مصرفـی را تخمیـن زده انـد کـه خانوارهـا درصـدد 

هستند مطلوبیت شان را در طول زمان هموار سازند. 
الگوی اسـتفاده شـده در این مطالعه براسـاس فرضیه درآمد دائمی و الگوی مصرف 

رابرت هال تصریح شده است: 
                     )7(

کـه در آن  تغییـرات لگاریتـم مصـرف،  بـه ترجیحات خانوار اشـاره 
دارد،  تاثیـرات زمـان را دربرمی گیـرد،  نـرخ بیـکاری و  جزء 

خطای معادله است. 
بـرای  ایـن هـدف از داده هـای پرسـش نامه ای بودجـه خانوارهـای اسـپانیا بـرای 
سـال های 2012- 1999 اسـتفاده شـده است. نتایج نشـان می دهد که هموارسازی 
مصـرف بسـتگی به تعـداد اعضای خانوارهایـی دارد که با بیـکاری مواجه اند و به طور 
خـاص بیـکاری نـان آور اصلی بر روی هموارسـازی مصرف موثر اسـت. براسـاس این 
نتایـج، خانوارهـا در مقابل شـوک بیـکاری نـان آور اصلی خانـوار نمی تواننـد خود را 
بیمـه کننـد و ایـن اثر در صـورت ادامه بیکاری تا دو سـال باقی می مانـد و درنهایت 

رفاه خانوارها در مواجه با بیکاری کاهش می یابد. 
کمپـس و رجیو2 )2015( نشـان داده انـد که چگونه افزایش بیـکاری، مصرف افرادی 
کـه شـغل دارنـد را تحـت تاثیـر قـرار می دهد و سـبب کاهـش آن می شـود. آن ها با 
اسـتفاده از تئوری هـای اقتصـادی و کارهای  تجربی انجام شـده، الگوی زیر را تصریح 

کرده و با استفاده از روش های اقتصادسنجی آن مورد آزمون قرار داده اند. 
                                              )8(

در معادلـه فـوق کـه براسـاس نظریه مصـرف درآمد دائمـی/ چرخه زندگـی و لحاظ 
بیکاری به عنوان یک تکانه تغییر در درآمد انتظاری اسـتخراج شـده اسـت، تغییرات 
، در گـروه gام و خانـوار iام در زمـان t تابعی از تغییـرات بیکاری   مصـرف 
در گـروه gام در زمـان t و متغیـر کنتـرل x می باشـد، که در این پژوهـش از درآمد 

1- Alegre and Pou
2- Campos and Reggio

الگرا و پوو، با هدف 
آزمون کردن این مسئله 
که آیا خانوارهایی که 
اعضایش تکانه بیکاری 
را تجربه کرده اند قادرند 
از سطح مصرف قبلی 
خود محافظت کنند، 
یک الگوی مصرفی 
را تخمین زده اند که 
خانوارها درصدد هستند 
مطلوبیت شان را در طول 
زمان هموار سازند
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خانـوار اسـتفاده شـده اسـت. آن ها بـرای نشـان دادن این ارتبـاط از داده های سـال 
2011- 2006 کشـور اسـپانیا اسـتفاده کردنـد و بـا گروه بنـدی خانوارهـا برحسـب 
سـن و تحصیـالت و بـا اسـتفاده از روش رگرسـیون داده های عرضـی- طولی زمانی 
برآوردهـای خـود را انجـام داده و بـه این نتیجه رسـیده اند که بـا افزایش یک درصد 
بیـکاری، مصـرف معـادل 0/7 درصـد کاهش پیدا می کنـد و این کاهـش در مصرف 

به دلیل کاهش در انتظارات درآمدهای آینده فرد است. 
کـوک1 )2015(، براسـاس فرضیـه مصـرف درآمـد دائمـی/ چرخـه زندگـی، رفتـار 
مصرفی کسـانی که بیکار و کسـانی که شـاغل هسـتند را بررسـی کرده اسـت. برای 
ایـن موضـوع یـک نمونـه از خانوارهـای آمریکایـی مورد آزمـون قرار گرفتـه و نتایج 
نشـان داده شـده کـه انتظـارات بر رفتـار مصرفی بیـکاران و همچنین بـر روی رفتار 
مصرفـی شـاغالن اثرگـذار نبوده اسـت و این نتیجه درسـتی فرضیـه مصرفی درآمد 

دائمی/ چرخه زندگی را تایید می کند. 
گنونـگ و نوئـل2 )2015(، نشـان داده آنـد که بیـکاری به عنوان یـک عامل کاهنده 
بـزرگ درآمـد امـا کوتاه مدت محسـوب می شـود. ایـن دو به ایـن نتیجه رسـیده اند 
کـه در شـروع بیـکاری، مخـارج ماهیانه 6 درصد کاهش داشـته و با گذشـت هر ماه 
کمتـر از یـک درصـد کاهش پیـدا کرده و بـا کاهش مزایـای بیمه بیـکاری، مخارج 

12 درصد کمتر از قبل شده است. 
برونینـگ و کراسـلی3 )2009(، ایـن مسـئله را مطـرح کرده اند کـه خانوارها چگونه 
در شـرایط نامناسـب موقتـی بـه دلیـل بیـکاری، مصرف خـود را کاهـش می  دهند. 
داده هـای ایـن مطالعـه برای کشـور کانـادا و به صـورت پرسـش نامه ای از کارگردانی 
بـوده اسـت کـه بیـکاری را تجربـه  کرده انـد. آنالیزهـای نظـری نشـان می دهـد که 
خانوارهـا در کوتاه مـدت بـه طـور قابـل مالحظـه ای می تواننـد مصـرف کل شـان را 
کاهـش دهنـد بـدون آن کـه رفاه شـان به طـور قابـل مالحظه ای کـم شـود و این به 
شـرطی محقـق می شـود که آن هـا بـر روی کاهش بودجـه کاالهای بـادوام متمرکز 
شـوند. هـم چنیـن آنالیزهـای تجربـی آن ها نشـان داده اسـت که کاهـش منافع به 
دلیـل بیـکاری سـبب کاهـش مصرف می شـود و ایـن نتیجـه بـرای خانوارهایی که 

دارایی های جاری ندارند قوی تر است. 

1- Koc
2- Ganong and Noel
3- Browning and Crossley

گنونگ و نوئل، نشان 
داده اند که بیکاری 
به عنوان یک عامل 

کاهنده بزرگ درآمد 
اما کوتاه مدت محسوب 
می شود. این دو به این 
نتیجه رسیده اند که در 
شروع بیکاری، مخارج 

ماهیانه 6 درصد کاهش 
داشته و با گذشت هر 

ماه کمتر از یک درصد 
کاهش پیدا کرده و با 

کاهش مزایای بیمه 
بیکاری، مخارج 12 درصد 

کمتر از قبل شده است
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بنتولیا و ایچینو1 )2006(، مکانیزم اطمینان از شـغل را در کشورهای ایتالیا، اسپانیا، 
بریتانیـا و آمریـکا بررسـی کرده انـد. در ایـن مقالـه بـه  ایـن موضوع پرداخته شـده 
اسـت کـه چگونـه خانوارها با شـوک درآمدی مقابلـه می کنند. برای ایـن منظور دو 
کشـور مدیترانه ای ایتالیا و اسـپانیا با دو کشـور امریکا و انگلسـتان مقایسـه شده اند. 
همچنیـن در ایـن مطالعـه از داده هـای خـرد خانـوار اسـتفاده شـده اسـت.  الگوی 
اسـتفاده شـده با اسـتفاده از حداکثرسـازی تابع مطلوبیت و نیز براسـاس رابطه اولر 

و استفاده از بسط تیلور به شکل زیر تصریح شده است: 
                                              )9(

کـه در آن  تغییـرات مصرف،  تغییـرات بیکاری، X مجموعه ای از متغیرهای کنترل، 
α متغیـر مجـاری و ε جـزء خطای معادله اسـت. هم چنین اندیس i شـماره خانوار، 

اندیس g، گروه و t زمان است. 
نتایـج نشـان می دهـد کـه در مقابـل بیـکاری، خانوارهـا در انگلسـتان شـکننده تر 
هسـتند. همچنیـن بـا بیـکاری سرپرسـت مـرد خانوارهـا، مصـرف مـواد خوراکـی 
کاهـش پیـدا می کنـد و ایـن نتیجـه بـرای هـر کـدام از کشـورها بـه همیـن منوال 
بـوده، کـه شـوک ناشـی از بیـکاری بـر روی مصـرف اثرگـذار اسـت و بنابراین نقش 
بیمـه بیـکاری و حمایـت از خانوارهـا نقش مهمی پیـدا می کند و به شـدت بر روی 

کاهش مصرف اثرگذار است. 

1- Bentolila and Ichino

بنتولیا و ایچینو، مکانیزم 
اطمینان از شغل را در 
کشورهای ایتالیا، اسپانیا، 
بریتانیا و آمریکا بررسی 
کرده اند. در این مقاله به  
این موضوع پرداخته شده 
است که چگونه خانوارها 
با شوک درآمدی مقابله 
می کنند. برای این منظور 
دو کشور مدیترانه ای 
ایتالیا و اسپانیا با دو 
کشور امریکا و انگلستان 
مقایسه شده اند
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4- تصریح الگو و داده های آماری
4-1- تصریح الگو

باتوجـه بـه مطالعـه فیشـر1 )1930( کـه براسـاس تئوری هـای اقتصـاد خـرد تابـع 
مصـرف را صورت بنـدی کـرده اسـت و مطالعـات مهـم دیگـری که براسـاس الگوی 
فیشـر شـکل گرفته اند، همچون فریدمـن2 )1957( و آندو- مودیگلیلنـی3 )1963(، 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه مصـرف حـال حاضـر نه تنها بـا درآمـد جـاری، بلکه با 

درآمد آینده نیز در ارتباط است. 
رابـرت هـال4 )1978( ارتباط بین مصرف و درآمد حال و آینده را براسـاس انتظارات 
عقالیـی الگوسـازی کـرده اسـت. همچنیـن فالویـن )1981(، فالویـن5 )1984( و 
کمپـل و دیتـون6 )1989(، باتوجـه بـه آزمـون  الگـوی رابرت هال نتیجـه گرفته اند 
کـه فرضیـه درآمـد دائمـی نمی توانـد هموارسـازی مصـرف را توضیـح دهـد. گرچه 
فرضیـه درآمـد دائمـی فرضیـه اشـتباهی نیسـت، امـا بـرای توضیح الگـوی مصرف 
ناکافـی اسـت. با ایـن الگوهای جدید، بیکاری بـه عنوان یک عامل بـرای محدودیت 
نقدینگـی وارد مدل های مصرف شـده اسـت. در مطالعات اسـتفان )2003(، نالویک 
)2006(، بنیتـو )2006( و کمپـس و رجیـو )2015( نیـز ارتبـاط بیـن انتظـارات 

درآمدی ناشی از بیکاری مدل سازی شده است. 
حـال باتوجـه به مبانـی نظری و مطالعـات تجربی صـورت گرفته در زمینـه بیکاری 
و مصـرف، الگـوی مـورد اسـتفاده، در  این مقاله مشـابه بـا الگوی اسـتفان )2003(، 

بنیتو )2006( و کمپس و رجیو )2015( به صورت زیر تصریح می شود: 
                                    )10(

کـه در آن C مصـرف، U بیـکاری، y درآمـد، X مجموعـه ای از متغیرهـای کنتـرل 
 α ،... شـامل متغیرهـای جمعیت شـناختی مثـل سـن، تحصیـالت، انـدازه خانـوار و
 ε متغیـر مجـازی بـرای مشـخص کردن روسـتایی و شـهری بـودن، جنسـیت و... و
 t گـروه و g شـماره خانـوار، اندیس i جـزء خطـای معادله اسـت. هم چنیـن اندیس

زمان است. 

1- Irving Fisher
2- Friedman
3- Ando and Modigliani
4- Robert Hall
5- Flavin
6- Campbell and Deaton

فالوین و کمپل و دیتون، 
باتوجه به آزمون  الگوی 

رابرت هال نتیجه 
گرفته اند که فرضیه 

درآمد دائمی نمی تواند 
هموارسازی مصرف 

را توضیح دهد. گرچه 
فرضیه درآمد دائمی 

فرضیه اشتباهی نیست، 
اما برای توضیح الگوی 

مصرف ناکافی است
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2-4- داده های آماری
مرکـز آمـار ایـران هرسـاله از طریـق نمونه گیـری و مصاحبـه رودررو بـا خانوارهـا و 
تکمیـل پرسشـنامه اقـدام به جمـع آوری داده های هزینـه درآمد می کنـد. چارچوب 
نمونه گیری بدین شـکل اسـت که کلیه پرسش شـوندگان در سـال پایه به 3 دسـته 
تقسـیم می شـوند و در هـر سـال یکـی از ایـن دسـته ها بـا پرسش شـوندگان جدید 

جایگزین می شود. 
بدیـن ترتیـب در دو سـال پیاپـی حدود دو سـوم پرسش شـوندگان و در سـه سـال 
یک سـوم پرسش شـوندگان مشـترک هسـتند. برای اسـتفاده از روش های داده های 
عرضی- طولی زمانی اسـتفاده از پرسش شـوندگان مشـترک ضـرورت دارد، بنابراین 
نیاز اسـت با اسـتفاده از روش های آنالیز داده1، برای سـه سـال خانوارهای مشـترک 
و نیـز متغیرهـای مـورد نظـر بـرای تخمین تفکیـک شـوند. باتوجه به این شـرایط، 
بـرای آزمـون کـردن الگـوی تجربـی از داده هـای سـال های 1392 تـا 1394 هزینه 
درآمـد خانوارهای شـهری و روسـتایی اسـتفاده شـده اسـت کـه پس از جداسـازی 
خانوارهای شـاغل، نمونه مورد بررسـی شـامل 14883 خانوار شـده است. همچنین 
لحـاظ کـردن وزن هـای احتمالـی2 در تخمیـن الگوها به دلیـل از بین بـردن تورش 

نمونه گیری ضرورت دارد. 

1- Data Analysis
2- Probability Weights

مرکز آمار ایران هرساله 
از طریق نمونه گیری 
و مصاحبه رودررو با 
خانوارها و تکمیل 
پرسشنامه اقدام به 
جمع آوری داده های 
هزینه درآمد می کند. 
چارچوب نمونه گیری 
بدین شکل است که کلیه 
پرسش شوندگان در سال 
پایه به 3 دسته تقسیم 
می شوند و در هر سال 
یکی از این دسته ها با 
پرسش شوندگان جدید 
جایگزین می شود
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5- یافته ها
در راسـتای بررسـی چگونگـی تغییـرات ایجادشـده در الگـوی مصرفـی خانوارها در 
واکنـش بـه نـرخ بیـکاری، این مقالـه از اطالعـات خرد موجـود در داده هـای هزینه 
درآمـد خانـوار مرکز آمـار ایران که هر سـاله به صـورت پرسشـنامه ای از خانوارهای 

ایرانی جمع آوری می گردد، در طی دوره 1394- 1392 بهره گرفته است. 
الگـوی تجربـی بـرای بـرآورد اثـر بیـکاری بـر مصـرف خانوارهای شـاغل به شـکل 

معادالت زیر تصریح شده است: 

    )11(

    )12(

    )13(

    )14(

که در آن  اندیس ها و متغیرها به صورت زیر تعریف شده است.
اندیس مربوط به شماره خانوار  :i

اندیس مربوط به گروهی که خانوار به آن تعلق دارد.  :g
اندیس مربوط به زمان  :t

مخارج مصرف خوراکی خانوار که با شاخص قیمتی سال 1390   :Food
واقعی شده است.

سال  قیمتی  شاخص  با  که  خانوار  غیرخوراکی  مصرف  مخارج   :Vfood
1390 واقعی شده است.

سهم مخارج مصرف خوراکی خانوار  :F
سهم مخارج مصرف غیرخوراکی خانوار  :Vf

الگوی تصریح شده 
برای مصرف خانوارها با 

استفاده از روش  داده های 
عرضی- طولی زمانی و 
به کمک نرم افزار استتا 
برآورد شده است. برای 

این منظور ابتدا روش های 
رگرسیون اثرات ثابت 
و اثرات تصادفی و هم 

چنین آزمون F لیمر و 
هاسمن به انجام رسیده 

است تا با  اطمینان کامل 
روش برآورد مناسب 

انتخاب شود که براساس 
این آزمون ها روش اثرات 

ثابت تایید شد
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نرخ بیکاری برای گروهی که خانوار به آن تعلق دارد )هر خانوار   :U
در یک گروه قرار دارد که با یک نرخ بیکاری خاص مواجه است، 
این گروه ها برحسب اینکه فرد چه جنسیتی دارد، روستایی است 

یا شهری و در چه استانی قرار دارد متفاوت است( 
بعد خانوار  :Size

از کار شامل مزد و حقوق،  ناشی  درآمد خالص خانوار )درآمد   :Income
درآمد ناشی از مشاغل آزاد، درآمدهای متفرقه پولی و غیرپولی( 

که با شاخص قیمتی سال 1390 واقعی شده است. 
جنسیت سرپرست خانوار )عدد یک برای مردان و عدد دو برای زنان(  :Sex

متغیر مجازی شیب که در آن متغیر مجازی جنسیت در درآمد   :Sexincome
ضرب شده است. 

روستایی یا شهری بودن خانوار )به صورت یک متغیر مجازی   :Ru
تعریف شده، که عدد یک برای شهری بودن و عدد صفر برای 

روستایی بودن است( 
متغیر مجازی شیب برای روستایی بودن و شهری بودن که متغیر   :Ruin come

مجازی شهری و روستایی بودن در درآمد ضرب شده است. 
وضعیت زناشویی سرپرست خانوار )عدد دو نشان دادن وضعیت   :Marital status

تاهل و عدد یک غیر از آن است(. 
بعد خانوار  :Size

سن سرپرست خانوار  :Hage
وضع سواد )عدد یک بی سواد و عدد دو باسواد(  :Lit racy

تعداد افراد شاغل در خانوار  :Nemployee
متغیر مجازی مالک خانه بودن )عدد یک مالک و عدد صفر غیر   :Home

از آن است(
عرض از مبدا  :Constant

الگـوی تصریـح شـده برای مصـرف خانوارها بـا اسـتفاده از روش  داده هـای عرضی- 
طولـی زمانـی و به کمک نرم افزار اسـتتا1 برآورد شـده اسـت. برای ایـن منظور ابتدا 

1- Stata
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روش هـای رگرسـیون اثـرات ثابـت و اثـرات تصادفی و هـم چنین آزمـون F لیمر و 
هاسـمن به انجام رسـیده اسـت تا بـا  اطمینان کامـل روش برآورد مناسـب انتخاب 
شـود کـه براسـاس ایـن آزمون هـا روش اثـرات ثابـت تاییـد شـد. براسـاس نتیجـه 
آزمـون هاسـمن کـه آمـاره آن برابـر 594/35 شـده و همچنیـن آزمـون لیمـر1 که 
آمـاره آن برابـر 2/12 شـده اسـت، روش داده هـای عرضـی- طولـی زمانـی بـا اثرات 

ثابت مورد تایید قرار گرفت. 
نتایج حاصل از برآورد معادله تصریح شده در جدول زیر گزارش شده است:

جدول 1. نتایج برآورد نرخ بیکاری بر مصرف خوراکی و غیرخوراکی خانوارها

متغیر وابسته: مخارج خوراکی، مخارج غیرخوراکی

مخارج غیرخوراکیمخارج خوراکیمتغیر

Constant0/134/19

Income0/150/54

u-0/048-0/098

size0/290/27

hage0/020/01

sex-0/01-0/15

sexincome-0/03-0/1

litracy-0/080/22

home0/090/53

maritalstatus0/050/34

F104/60132/13

R20/090/10

N14700

نتایج حاصل از برآورد در محدوده زمانی سال های 1394- 1392 نشان می دهد:
مصـرف خانوارهـای شـاغل نسـبت بـه تکانه بیـکاری واکنـش نشـان داده، به   -
گونـه ای کـه یـک درصد تغییـر در نرخ بیـکاری، مصـرف خوراکی را بـه اندازه 

1- Limer

یکی از نتایج حاصل از 
برآورد در محدوده زمانی 
سال های 1394- 1392 
نشان می دهد که متغیر 

سایز خانوار مثبت است و 
این ضریب نشان می دهد 
که با افزایش سایز خانوار. 

مصرف بیشتر می شود. 
این مطلب کامال منطقی 

است. چراکه با افزایش 
تعداد نفرات سطح مصرف 

نیز باالتر می رود
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چهل وهشـت هـزار تومان )به قیمت ثابت سـال 1390( و مصـرف غیرخوراکی 
را بـه انـدازه نودوهشـت هـزار تومـان )بـه قیمـت ثابـت سـال 1390( کاهش 
می دهـد. در تاییـد ایـن مطلـب می توان گفـت افزایـش بیکاری به عنـوان یک 
نشـانه بـد در مـورد درآمد آینده، سـبب می شـود تـا انتظارات فـرد تغییر کند 
و از آنجایـی کـه انتظـارات از درآمـد آینـده بر مصـرف جاری اثرگذار اسـت در 

نتیجـه مصـرف جاری کاهـش پیـدا می کند.
بـه ازای یـک واحـد تغییر در درآمـد، مصرف خوراکـی به انـدازه 0/15 واحد و   -

مصـرف غیرخوراکـی بـه انـدازه 0/54 واحـد تغییـر خواهـد کـرد.
در صـورت ثابـت بـودن سـایر متغیرهـا. مصـرف ثابـت بـرای خوراکـی یـک   -
میلیـون و صدوسـی هزار تومان و بـرای غیرخوراکی ها چهارمیلیـون و صدونود 

هزار تومان است. 
متغیـر سـایز خانـوار مثبـت اسـت و ایـن ضریب نشـان می دهد که بـا افزایش   -
سـایز خانوار. مصرف بیشـتر می شـود. این مطلب کامال منطقی اسـت. چراکه 

با افزایش تعداد نفرات سطح مصرف نیز باالتر می رود. 
متغیـر مجـازی جنسـیت در ایـن برآورد منفی شـده و نشـان دهنده آن اسـت   -
کـه خانوارهـای بـا سرپرسـت مـرد بـه ازای سـطح ثابتـی از درآمـد. مصـرف 
بیشـتری از خانوارهـای بـا سرپرسـت زن دارنـد. ایـن تفاوت مصرفـی می تواند 
بـه ایـن دلیل باشـد که در شـرایط کنونی اقتصادی کشـور. وضعیت شـغلی و 
درآمـدی بـرای مـردان بهتـر از زنـان و حاشـیه اطمینان شـغل و درآمـد برای 

زنان کمتر است. 
ضریـب متغیـر سـطح سـواد بـرای مصـرف خوراکـی. منفـی و بـرای مصـرف   -
غیرخوراکـی مثبت شـده اسـت. یکـی از دالیل آن می تواند این باشـد که سـواد 
باالتـر بـه معنـای شـغل با درآمـد و مزایای باالتر اسـت کـه این خـود به معنای 
سـطح مصرف باالتر اسـت. )در اینجا سـواد به معنای داشتن هرگونه تحصیالت 

ازجمله خواندن و نوشتن است و فقط بیان کننده تحصیالت عالی نیست( 
متغیـر مجـازی داشـتن خانه مثبت شـده اسـت. یعنـی اینکـه خانوارهایی که   -
دارای مسـکن هسـتند، مصرف باالتـری دارند. این متغیر برای نشـان دادن اثر 
ثـروت بـر مصـرف ذکر شـده و بیان کننده این موضوع اسـت کـه خانوارهای با 

ثروت بیشتر مصرف باالتری دارند. 

یکی دیگر از نتایج حاصل 
از برآورد در محدوده 
زمانی سال های 1394- 
1392 نشان می دهد که 
متغیر مجازی داشتن 
خانه مثبت شده است. 
یعنی اینکه خانوارهایی 
که دارای مسکن هستند، 
مصرف باالتری دارند. 
این متغیر برای نشان 
دادن اثر ثروت بر مصرف 
ذکر شده و بیان کننده 
این موضوع است که 
خانوارهای با ثروت بیشتر 
مصرف باالتری دارند
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متغیـر مجـازی وضعیـت تاهـل در ایـن الگـو مثبت شـده اسـت به ایـن معنا   -
کـه در یـک سـطح ثابتـی از درآمـد، خانوارهایـی کـه متاهل هسـتند مصرف 

بیشتری نسبت به دیگر افراد دارند. 
عـالوه بـر برآورد فـوق، در این مقاله سـهم مصـرف خوراکی و غیرخوراکـی به عنوان 
متغیـر وابسـته بـرآورد شـده اسـت. نتایـج ایـن بـرآورد نشـان می دهـد کـه الگوی 
مصـرف خانوارهـا چگونـه در واکنـش بـه نـرخ بیـکاری تغییر پیـدا می کنـد. یعنی 
بیـکاری به عنـوان تکانـه درآمدی، عالوه بر کاهش سـطح مصرف خانوارهای شـاغل، 
سـهم مصرفـی آن هـا را نیـز در زیـر گروه هـای مصـرف تغییـر می دهد، کـه در این 
مقالـه سـهم مصرف خوراکـی و غیرخوراکی مدنظر قـرار گرفته اسـت. نتایج حاصل 

از این برآورد در جدول زیر نشان داده شده است: 
جدول 2. نتایج برآورد بیکاری بر روی سهم مصرف خوراکی و غیرخوراکی خانوارها

متغیر وابسته: سهم مخارج خوراکی، سهم مخارج غیرخوراکی

سهم مخارج غیرخوراکیسهم مخارج خوراکیمتغیر

Constant0.350.65

Income-0.0030.003

U0.004-0.004

Size0.03-0.03

Hage0.004-0.004

Sex-0.020.02

Ru-0.110.11

Ruincome0.001-0.001

Litracy-0.030.03

Nemployee-0.0030.003

Home-0.010.01

Maritalstatus0.001-0.001

F130.3

R20.13

N14666

بیکاری به عنوان تکانه 
درآمدی، عالوه بر کاهش 
سطح مصرف خانوارهای 

شاغل، سهم مصرفی آن ها 
را نیز در زیر گروه های 

مصرف تغییر می دهد، که 
در این مقاله سهم مصرف 

خوراکی و غیرخوراکی 
مدنظر قرار گرفته است
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نتایج برآورد برای اثر بیکاری بر سهم مصرفی به صورت زیر است:
سـهم مصـرف مسـتقل از درآمـد بـرای کاالهـای خوراکـی برابـر 35٪ و برای   -

کاالهای غیرخوراکی 65٪ است. 
بـا افزایـش یـک واحـد در درآمد خانوار، سـهم مخـارج غیرخوراکـی افزایش و   -

سهم مخارج خوراکی کاهش می یابد. 
بـا افزایـش بعـد خانوار و بـه ازای افزوده شـدن یک نفر به اعضای خانوار، سـهم   -
مخـارج خوراکـی به اندازه سـه درصد، افزایش و سـهم مخـارج غیرخوراکی به 

اندازه سه درصد کاهش می یابد. 
بـا افزایـش سـن سرپرسـت خانـوار سـهم مخـارج خوراکـی افزایـش و سـهم   -

مخارج غیرخوراکی کاهش می یابد. 
خانوارهـای بـا سرپرسـت زن، سـهم مصـرف خوراکی شـان به انـدازه دو درصد   -
کاهـش و سـهم مصـرف غیرخوراکی شـان بـه انـدازه دو درصـد افزایـش می یابـد.

خانوارهای روسـتایی نسـبت به خانوارهای شـهری سـهم مخارج خوراکی شان   -
بـه انـدازه یازده درصد کاهش و سـهم مخارج غیرخوراکی شـان به انـدازه یازده 

درصد افزایش می یابد. 
خانوارهـای بـا سرپرسـت باسـواد در مقابـل خانوارهای با سرپرسـت بی سـواد   -
سـهم مصـرف خوراکی شـان بـه انـدازه سـه درصـد افزایـش و سـهم مصـرف 

غیرخوراک شان به اندازه سه درصد کاهش می یابد. 
بـا افزوده شـدن تعـداد افراد شـاغل به خانوار، سـهم مخارج خوراکـی، افزایش   -

و سهم مخارج غیرخوراکی کاهش می یابد. 
خانوارهایـی کـه مالک خانه هسـتند، سـهم مصرف غیرخوراکی شـان کاهش و   -

سهم مخارج خوراکی شان افزایش می یابد. 
خانوارهـای بـا سرپرسـت متاهل سـهم مخـارج خوراکی شـان افزایش و سـهم   -

مخارج غیرخوراکی شان کاهش می یابد. 

یکی از نتایج برآورد 
برای اثر بیکاری بر 
سهم مصرفی مقایسه 
خانوارهای با سرپرست 
باسواد در مقابل 
خانوارهای با سرپرست 
بی سواد است که نشان 
می دهد سهم مصرف 
 خوراکی شان به اندازه
3 درصد افزایش و سهم 
مصرف غیرخوراک شان به 
 اندازه 3 درصد
کاهش می یابد
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6- نتیجه گیری و پیشنهادهای سیاستی
باتوجـه بـه اهمیتـی کـه شـناخت الگوهـای مصرفـی بـه همـراه دارد و هم چنیـن 
اهمیـت ایـن موضـوع کـه تکانه های درآمـدی به طـور عام و بیـکاری به طـور خاص 
می توانـد ایـن الگوهـا را تغییـر دهنـد در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت بـا تکیه بر 
نظریـه مصـرف درآمـد دائمـی، دوره زندگـی1 و مصرف در شـرایط عـدم اطمینان و 
هم چنیـن کارهـای تجربی انجام شـده، الگویی تصریح شـود که بتوانـد فرضیه تاثیر 
بیـکاری بـر مصـرف را مـورد آزمون قرار دهـد. از این رو بـا اسـتفاده از داده های خرد 
هزینـه درآمـد خانـوار مرکـز آمار ایـران، رابطه تصریح شـده برای مصـرف به صورت 
روش داده هـای عرضـی- طولـی زمانـی بـرآورد شـده و آزمون هـای متعـددی انجام 

گرفته است و نتایج نشان می دهد که: 
بیکاری اثر منفی بر مصرف خانوارهای شاغل دارد.  .1

افزایـش نـرخ بیـکاری سـبب افزایـش سـهم مصـرف خوراکی و کاهش سـهم   .2
مصرف غیرخوراکی می شود. 

جنسیت بر روی مصرف اثر منفی دارد و خانوارهای با سرپرست مرد به ازای یک   .3
سطح ثابت از درآمد مصرف بیشتری نسبت به خانوارهای با سرپرست زن دارند.

روستایی و شهری بودن بر مصرف موثر است و خانوارهای شهری به ازای یک   .4
سطح ثابت از درآمد مصرف بیشتری نسبت به خانوارهای روستایی دارند. 

اثرگـذاری بیـکاری بـر روی انتظـارات درآمـدی فرد و بـه دنبـال آن کاهش مصرف، 
آثـار نابهنجـاری بـر روی اقتصاد خواهد داشـت و سـبب دور شـدن اقتصـاد از نقطه 
تعـادل خواهـد شـد. می تـوان این طـور بیان کـرد بیکاری همچـون یک عامـل واگرا 
و برهـم زننـده تعـادل عمـل می کنـد به طـوری که بـا اثرگـذاری بـر روی مصرف و 
درنتیجـه کاهش رشـد اقتصـادی و هم چنین کاهش رفـاه خانوار این عـدم تعادل را 

تشدید می کند. 
پیشـنهاد ایـن مقالـه بـرای کاهـش اثـرات بیـکاری بـر مصـرف خانوارهـا، ایجـاد 
بیمه هـای اجتماعـی کارا و اثربخش اسـت.  اگـر بیمه های اجتماعی کارآمد باشـند، 
هـم افـرادی کـه بیکار شـده  اند و هم افرادی که شـاغل هسـتند نگرانی شـدیدی از 
آینـده درآمـد خود نخواهند داشـت و این موضوع سـبب خواهد شـد اثـرات بیکاری 

بر مصرف خانوارها، الاقل از ناحیه انتظارات کاهش یابد. 

1- Life Cycle

اثرگذاری بیکاری بر روی 
انتظارات درآمدی فرد 
و به دنبال آن کاهش 

مصرف، آثار نابهنجاری بر 
روی اقتصاد خواهد داشت 
و سبب دور شدن اقتصاد 

از نقطه تعادل خواهد 
شد. می توان این طور بیان 
کرد بیکاری همچون یک 
عامل واگرا و برهم زننده 

تعادل عمل می کند
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