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  چكيده

انداز، به ويژه اثر ريسك درآمد به عنوان يكي از  ي پس كننده چگونگي اثرات عوامل تعييندر اين مقاله 
با بكارگيري روش حداقل  1389تا  1359 ي زماني طي دوره انداز در ايران متغيرهاي مهم و موثر بر پس

ريسك درآمد ثير تأبه منظور بررسي  ،در اين تحقيق. مورد بررسي قرار گرفته است) OLS( مربعات معمولي
گرفته اي براي ريسك درآمد در نظر  انداز، انحراف معيار توليد ناخالص داخلي به عنوان نماينده بر نرخ پس
 .انداز داشته است دار ريسك درآمد بر نرخ پس ثير مثبت و معنيأتحقيق، داللت بر ت نتايج تجربي .شده است

. آيد گريز به وجود مي كنندگان ريسك براي مصرفنااطميناني، عدم مطلوبيت به عبارت ديگر، با افزايش 
ر د. پردازند تا عدم مطلوبيت را كاهش دهند كنندگان به تخصيص مصرف از زمان حال به آينده مي مصرف
همچنين وجود آثار  .كند ميانداز را تأييد  هاي احتياطي بر پس كه اثر انگيزه يابد افزايش مي پس انداز نتيجه

نسبت خالص صادرات به و  هاي بانكي، نرخ تورم، نرخ بهره اسمي روي سپرده ي،مثبت نرخ رشد اقتصاد
  . شود ميييد أانداز ت توليد ناخالص داخلي بر نرخ پس
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  مقدمه -1

داز نقش بسيار مهمي در تشكيل سرمايه و رشد و توسعه اقتصادي هر كشور  كه پساناز آنجا 
انداز و مجاري به كارگيرنده آن و   دهنده پس ، يك نگرش اساسي بر روي منابع تشكيلكند ميايفا

انداز از پارامترها و  پس. استهمچنين تحليل نوسانات آن در طول زمان امري ضروري 
  .باشد هاي متعددي متأثر مي سياست

مي تواند موجب بروز و در دنياي واقعي، نااطميناني، عدم تقارن و نقص اطالعات وجود دارد
سه . انداز اثر بگذارد گيري عوامل اقتصادي شده و روي پس ريسك و مخاطره در فضاي تصميم

يا (نااطميناني نرخ بهره، نااطميناني درآمد، نااطميناني اشتغال : استانداز موثر  نوع نااطميناني بر پس
و ممكن  هاي بهره آتي نامطمئن هستند نرخ هاي خود وخانوارها در مورد تحقق درآمد). يبيكار

انداز  به اين ترتيب، خانوارها زماني كه تصميم به پس .ها نوسان داشته باشداست وضعيت اشتغال آن
 انداز تغييرات در پسانداز در اثر نااطميناني را پس. ها توجه دارند نااطميناني ، به اينگيرند مي

  ).1995، 3؛ آربك و كاتليكف2001 ،٢؛ منگاتي2008 ،١فلدن( نامند احتياطي مي
انحراف در مطالعه حاضر تر با ريسك و نااطميناني درآمد مواجه هستند،  خانوارها بيش آنجائيكهاز 

يك . شود ميگرفته اي براي ريسك درآمد در نظر  داخلي به عنوان نمايندهمعيار توليد ناخالص 
افزايش با انداز  نرخ پس كه دهد مينشان  1379-1388ي زماني  ايران طي دوره بررسي اوليه در

اين است كه همراه با نوآوري تحقيق در . يابد انحراف معيار توليد ناخالص داخلي افزايش مي
انداز نيز مورد  نرخ پس برانداز در ساير مطالعات، اثر ريسك  تاثيرگذار بر نرخ پس بررسي عوامل
  :باشد ميبه صورت زير مقاله سازماندهي . گيرد بررسي قرار مي

و در بخش سوم ادبيات  است انداز بررسي شده بخش دوم چارچوب نظري ريسك و پس در
ها و اطالعات آماري، تصريح مدل، نتايج  بخش چهارم به معرفي داده. شود ميتجربي تحقيق مرور 

گيري و  و نهايتاً در بخش پنجم نتيجه داردهاي تحقيق اختصاص  برآورد مدل و تحليل يافته
  . شود ميپيشنهادات ارائه 
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  مباني نظري تحقيق -2

به عبارت ديگر، بخشي از . باشد ميانداز به تعويق انداختن مصرف از زمان حال به آينده  پس
در ). 1991 ،1هريس و استيندل( شود ميانداز ناميده  پس ،شود ميدرآمد كه در زمان حال مصرف ن

  :گيرند ميانداز تاثير دارند، مورد بررسي قرار  ترين متغيرهايي كه بر پس اين قسمت مهم
طبق فرضيه چرخه زندگي، افراد و خانوارها به هموار كردن مصرف در طول  :رشد اقتصادي

انداز، تابعي از  كه پس شود ميفرض . گيرند ميانداز  بنابراين تصميم به پس كنند ميزندگي توجه 
اگر درآمد در طول زمان افزايش يابد بدين معني است كه درآمد . درآمد طول زندگي باشد

اگر هر گروه سني متوالي، . سني متوالي نسبت به قبل باالتر خواهد بودزندگي و مصرف هر گروه 
انداز خانوارهاي فعال  ند، حجم پسرا در زمان بازنشستگي ارزيابي ك يك سطح باالتري از مصرف

انداز افزايش خواهد يافت چون نرخ  با افزايش در نرخ رشد درآمد، نرخ پس. بيشتر خواهد شد
 انداز پسشكاف بين سطح مصرف هدف خانوارها در سنين كاري و  شود ميرشد باالتر موجب 

با نرخ رشد باالتر ممكن است انتظار  ييبنابراين، كشورها. شود مينكردن مردم بازنشسته بيشتر 
تر داشته  با نرخ رشد پايين يانداز خصوصي باالتري نسبت به كشورها داشته باشند كه نسبت پس

 پس انداز، در شرايط رشد، افراد ميانسال نرخ اين فرضيهطبق ).1999، 2حسين و تيروال( باشند
  ).1986، 3موديگلياني( باالتري نسبت به افراد جوان يا سالخورده دارند

 وانداز را افزايش  اثر جانشيني پس. افزايش نرخ بهره دو اثر جانشيني و درآمدي دارد :نرخ بهره
انداز مبهم است  اثر خالص نرخ بهره روي پس بنابراين،. دهد ميانداز را كاهش  اثر درآمدي پس

  ).2000، 4؛ برب و كات1999 حسين و تيروال،(
تواند از  همچنين، تورم مي. انداز موثر است تورم از طريق تاثير نرخ بهره حقيقي بر پس :نرخ تورم

تالش كننده  با افزايش تورم، مصرف. انداز اثر بگذارد طريق اثرگذاري روي ثروت واقعي بر پس
 انداز پس ،در نتيجه. هاي نقدشونده باقي بماند كند كه در يك سطح هدف ثروت و دارايي مي

تواند  و مي شود ميعالوه، تورم موجب نااطميناني جريان درآمد آينده ه ب. افزايش خواهد يافت
به نقل  1989 ،6و ديتون 5،1990كيمبال( انداز احتياطي باالتر هدايت كند كنندگان را به پس مصرف

                                                            
1. Harris & Steindel (1991) 
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5. Kimball (1990) 
6. Deaton (1989) 
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كه تورم موجب كاهش قدرت خريد افراد البته با توجه به اين ).2004، 1 و كونال سناز آچوكرال
انداز منجر شود زيرا افراد براي حفظ سطح مصرف قبلي بايد  ، ممكن است به كاهش پسشود مي

مطالعات در . انداز كاهش خواهد يافت تري از درآمد را هزينه كنند كه به تبع آن پس مقدار بيش
  .تواند متفاوت باشد تجربي، نتايج با توجه به شرايط هر كشور مي

طبق فرضيه مايزلس صادرات اثر مستقيم  :نسبت خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي
هاي ديگر  هاي صادراتي نسبت به بخش انداز در بخش تمايل به پس ،انداز دارد چون اوالً بر پس
هاي ثروتمند نرخ  رود گروه صادراتي ثروتمندتر هستند و انتظار مي هاي معموالً بخش .تر است بيش
انداز دولت به شدت به ماليات بر  پس ياً،ثان .انداز باالتري نسبت به ساير اقشار داشته باشند پس

انداز را در  تواند افزايش ميل نهايي به پس رشد صادرات مي اً،ثالث. تجارت خارجي متكي است
  ).2009 ،2سينها( ود آوردهاي ديگر به وج بخش

كننده نسبت به  كه مصرف شود ميباعث افزايش واريانس توزيع درآمد كار  :ريسك درآمد
 3انداز از يك اثر احتياطي افزايش پس. انداز كند تر پس تر شده و در نتيجه بيش ريسك حساس

انداز و انباشت  ، دو دليل براي پس)2008( فلدن ).2008 ،4رايچهات و اسكلساين( شود ميناشي 
انداز  و بيمه نشده باشد به پس طمئنزماني كه درآمد آينده نام. كند ميثروت خانوارها بيان 

ي درآمد دائمي، اگر  طبق فرضيه. دليل ديگر، هموارسازي مصرف است. شود مياحتياطي منجر 
هايي با درآمد پايين غيرعادي نتوانند قرض بگيرند، زماني كه درآمد به طور غير  خانوارها در دوره

هم نااطميناني درآمد و هم تغييرات درآمد منجر  ،در نتيجه. خواهند كرد انداز پسعادي باال است 
  .به انباشت سرمايه خواهد شد

را در  انداز پسمد و نرخ انجا بحران اقتصادي به افزايش نااطميناني در درآمد خانوار و بنگاه مي
و انباشت  دادهنااطميناني درآمد، سطح بهينه مصرف جاري را كاهش . دهد ميمدت افزايش  كوتاه

در  ).2002، 6؛ استيگليتز و والش1992و همكاران، 5گوسيولويجي ( دهد ميثروت را افزايش 
رشد توليد به طور كاهش گذاري و  مدت، بحران اقتصادي به دليل كاهش سرمايه مدت و بلند ميان

  ).2001، 7يون وان كيم( گذارد اثر مي انداز پسمخالف روي 
                                                            

1. Athukorala & Kunal Sen (2004) 
2. Sinha (2009) 

  ).1990كيمبال، ( احتياط، حساسيت پس انداز احتياطي نسبت به ريسك است. 3
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به ويژه براي خانوارهاي  پس اندازبه انگيزه احتياطي براي  پس اندازمدل موجودي احتياطي 
اين خانوارها . كند ميتر و خانوارهايي كه با نااطميناني درآمد بااليي مواجه هستند، توجه  جوان

مدت و قيد نقد شوندگي  با نوسانات درآمد كوتاه هتا در مواجه كنند ميداري  دارايي نگهمقداري 
باشند و  گريز كنندگان ريسك اگر مصرف ).1999، 1بيورلي و شرادن( مصرف را هموار كنند

خواهد بود تر  احتياطي بزرگ پس اندازبراي  در مورد درآمد آينده باشد، تقاضاعمدتاًنااطميناني 
نوسانات درآمد ريسك منفي قابل توجهي براي  ).1995؛ آربك و كاتليكف، 2006 ،2فيشر(

هاي بد خودداري  توانند از مصرف در زمان كنندگان مي مصرف. آورد كننده به وجود مي مصرف
اگر درآمد كار  ).2001و همكاران،  3دورنبوش( كنند انداز پسها را  از دارايي سهم بيشتريكنند و 

اثر ريسك روي - )U'''>0(در صورتي كه تابع مطلوبيت نمايشگر احتياط باشد  - ريسكي باشد
  .)2008، 4گانينگ( مثبت است انداز پس

  

  انداز پسبيان رياضي رابطه نااطميناني و  -2-1

 تابع مطلوبيت درجه دو داللت ؛كنيم كه تابع مطلوبيت نسبت به مصرف از درجه دو باشد فرض مي
مطلوبيت نهايي در يك مقدار مشخص از مصرف به صفر رسيده و سپس منفي  كهبر اين دارد 

كه مطلوبيت نهايي مصرف كاهشي است يعني فرد به اينعالوه، اين تابع داللت دارد ه ب. شود مي
گريزي مطلق فزاينده، همچنان كه  فرد با ريسك. گريزي مطلق فزاينده است داراي ريسك

تري از مصرفش را از دست دهد تا از يك مقدار  مقدار بيش، حاضر است كه شود ميثروتمندتر 
 دكن ميي دوم مشخص  اين مشكالت مربوط به تابع مطلوبيت درجه .معين نااطميناني اجتناب كند

يابد، يعني مشتق سوم تابع مطلوبيت  كه مطلوبيت نهايي با افزايش مصرف به آرامي كاهش مي
  كه نرخ  شود مشتق سوم مثبت، فرض مي اتاثري  شاهدهمبراي . مثبت است) به جاي صفر(احتماالً 

  :و نرخ تنزيل صفر هستند واقعي بهره
  
)1(  U'(Ct) = Et [U'(Ct+1)] 
  

  :طلوبيت نهايي خطي است و بنابرايناگر تابع مطلوبيت نسبت به مصرف از درجه دو باشد، م
                                                            

1. Beverly & Sherraden (1999) 
2. Fisher (2006) 
3. Dornbusch (2001) 
4. Gunning (2008) 
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)2(  Et [U'(Ct+1)] = U'(Et [Ct+1]) 

  
  :صورت زير خواهد شدعادله اولر به در اين صورت م

  
)3(  Ct = Et [Ct+1] 

  

در اين مورد مطلوبيت نهايي . است Cيك تابع محدب از  U'(C)مثبت باشد،  (.)'''Uاما اگر 
  .شود ميتر از مطلوبيت نهايي مصرف انتظاري  انتظاري مصرف بزرگ

  
)4(  Et [ U'(Ct+1) ] > U'( Et [ Ct+1 ]) 

  

يعني مطلوبيت نهايي  شود مي U'(Ct)تر از  بزرگ Et [U'(Ct+1)]، )2(و ) 1(ي  با توجه به رابطه
تركيب مشتق سوم  ،بنابراين. شود ميتر از مطلوبيت نهايي مصرف جاري  انتظاري مصرف بزرگ

و به آينده  دهد ميمثبت تابع مطلوبيت و نااطميناني در مورد درآمد آينده مصرف جاري را كاهش 
  .شود مياحتياطي ناميده  پس انداز، انداز پساين . يابد افزايش مي انداز پسدر نتيجه  دهد ميانتقال 

اختالف بين مطلوبيت نهايي انتظاري مصرف و مطلوبيت نهايي مصرف جاري  ،با افزايش نااطميناني
افزايش در  ،بنابراين .دهد ميدر نتيجه فرد مصرف جاري خود را بيشتر به آينده انتقال  شود ميبيشتر 

  ).2006، 1رومر( دهد ميرا افزايش  انداز پسنااطميناني انگيزه 
  
  مروري بر ادبيات موجود از ديدگاه تجربي -3

  مطالعات انجام شده در خارج كشور) الف

احتياطي را مورد بررسي  پس اندازو  ،درآمد ريسكي، مصرف چرخه زندگي ،)1987( 2اسكينر
اي مصرف با نرخ بهره و درآمد نامعين به  با كاربرد مدل چرخه زندگي چند دوره يو .دهد ميقرار 

چرخه زندگي را در طول انباشت سرمايه  از %56 بيش ازاحتياطي،  پس اندازرسد كه  اين نتيجه مي
  .دهد ميتشكيل 

                                                            
1. Romer (2006) 
2. Skinner (1987) 
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در  با استفاده از بررسي درآمد و ثروت خانوارهاي ايتاليايي ،)1992(لويجي گوسيو و همكاران 
احتياطي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه اثر  پس اندازبه بررسي نااطميناني درآمد و  1989سال 

 .ازگار استس 1احتياطي و احتياط كاهشي انداز پسنااطميناني درآمد روي انباشت ثروت با تئوري 
به طور متوسط، . دهد ميرا توضيح  پس اندازولي نااطميناني درآمد تنها بخش كوچكي از 

عالوه بر نااطميناني درآمد . آيد ميدرصد ثروت خالص خانوار به شمار  2احتياطي  انداز پس
  .هاي ديگر مثل سالمتي و مرگ و مير ممكن است عامل مهمي در انباشت ثروت باشد ريسك

  بخش خصوصي راطي دوره زماني انداز پسبحران مالي آسيايي و  ،)2001( يون وان كيم
را براي دوره  پس اندازمدت  وي معادله بلندمدت و كوتاه. دهد ميمورد بررسي قرار  2000-1970 

رسد  زند و به اين نتيجه مي تخمين مي 1995- 2000و براي دوره بحران  1970-1995قبل از بحران 
و افزايش نااطميناني اقتصادي، افزايش در فقر،  مانند كه بحران مالي آسيايي چندين پيامد بحراني

افزايش نااطميناني اقتصادي . دارد انداز پسي رفتار رو موسسات مالي بربه كاهش اعتماد عمومي 
مدت به دليل  مدت و بلند دهد ولي در ميانمدت افزايش  را در كوتاه انداز پسممكن است نرخ 

  . گذارد اثر مي انداز پسممانعت از سرمايه گذاري بلندمدت و رشد توليد به طور مخالف روي 
مورد  ،نااطميناني درآمد است احتياطي را كه ناشي از پس اندازاثر و اهميت  ،)2003( 2يانفي ژو

دولت ژاپن در مورد  1996هاي مربوط به بررسي سال  داده او با كاربرد. دده بررسي قرار مي
 دادش حداقل مربعات معمولي نشان و با استفاده از رو خانوارهاي ژاپنيهاي مالي  انتخاب دارايي

نيمي از  بيش از. دارد خانوار انداز پسدار روي مصرف و  كه نااطميناني درآمد يك اثر معني
  .كنند مي انداز پسخانوارهاي ژاپني براي انگيزه احتياطي 

، با به كارگيري مدل چرخه زندگي تصادفي به بررسي )2003( 3جيمز هاميتك شين يي چو، ليو،
هاي خرد تايوان و معرفي بيمه سالمت  احتياطي با كاربرد داده انداز پساثر بيمه سالمت ملي روي 

كه  آنها با استفاده روش حداقل مربعات معمولي به اين نتيجه رسيدند. پرداختند 1995ملي سال 
هاي بهداشتي آينده را كاهش و در نتيجه  نااطميناني در مورد هزينه NHI(4(سالمت ملي  بيمه

  .دهد مياحتياطي خانوارها را كاهش  انداز پسانگيزه 

                                                            
كنند ممكن  ها را انباشت مي افرادي كه مقدار قابل توجهي از دارايي. يابد شود، احتياط كاهش مي همچنان كه فرد ثروتمند تر مي. 1

  .كنند هاي كمتري نگهداري مي درآمد كمتر واكنش نشان دهند نسبت به افرادي كه دارايياست به كاهش غير منتظره در 
2. Yanfei Zhou (2003) 
3. Shin-Yi Chou & Liu & James K. Hammitt (2003) 
4. National Health Insurance 
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با آزمون فرضيه چرخه زندگي تعميم داده شده و فرضيه جمعيتي با استفاده از  ،)2005( 1واك و لي
به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين متحرك  1975-2002هاي  هاي سري زماني كره در طول سال داده

، نسبت وابستگي جوانان و GDPسرانه، نسبت موجودي مسكن به  GDPو پراكندگي نرخ رشد 
ميانگين . ثيرگذار استتأداخلي  پس اندازها روي نرخ  خارجي انداز پسسالخوردگان و نرخ 

  .دارد انداز پسثير مثبت بر نرخ تأمتحرك و پراكندگي نرخ رشد درآمد 
كشور  5هاي  ، براي داده3تابلوييهاي  با به كارگيري الگوي داده ،)2005( 2تانون و بهرامشاه

را  انداز پس 1970-2000در دوره زماني ) مالزي، سنگاپور، تايلند، كره جنوبي و فيليپين(آسيايي 
در طول بحران مالي مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه بحران مالي نه تنها روي 

 كننده آن اثر و عوامل تعيين انداز پسمدت بلكه همچنين روي روابط بلندمدت  روابط كوتاه
مدت و  داخلي در كوتاه انداز پسخارجي موجب كاهش نسبت  انداز پسهمچنين، . گذارد مي

نرخ بهره واقعي اثر منفي . تر بوده است اين كاهش در طول بحران بزرگ. شود ميبلندمدت 
عامل جمعيتي بخش بزرگي از . مدت و بلندمدت دارد در كوتاه پس اندازتري روي  كوچك

نيز زياد  انداز پسبا افزايش صادرات، نرخ  .دهد ميرا توضيح  پس اندازنوسانات بلندمدت نرخ 
  .دهد ميمدت به تغييرات در درآمد سرانه و تعميق مالي واكنش نشان  كوتاه انداز پسو  شود مي

هاي مربوط به خانوارهاي شهري چين در دوره  با به كارگيري داده ،)2010( و همكاران 4چامون
نتايج . خانوارها در چين پرداختند پس انداز، به بررسي نااطميناني درآمد و 1989-2006زماني 
به افزايش نرخ  و كه پراكندگي شوك درآمد خانوار در طول زمان افزايش يافته دهد مينشان 
  .كند ميبا سرپرست جوان كمك  يدر ميان خانوارها انداز پس
ي فرض چرخه زندگي بررسي  ها را به وسيله چيني پس اندازمعماي  ،)2011(و همكاران  5چاو

ها را توضيح  خانوار چيني انداز پس% 35كردند و به اين نتيجه رسيدند كه فرض چرخه زندگي تنها 
هاي مالي كه آنها  فرض انگيزه قوي افراد جوان براي خريدن خانه و حمايت ،آنها به مدل. دهد مي

افزايش % 48تواند  با اين فرض مدل مي. دنماين ميرا اضافه  كنند مياز پدر و مادرشان دريافت 
را توضيح دهد ولي در توضيح  1990-2007هاي  خانوار در طول سال پس اندازواقعي در نرخ 

  .ناتوان است 1975-1985هاي  در طول سال پس اندازدادن افزايش در 

                                                            
1. Kwack & Lee (2005) 
2. Thanoon & Baharumshah (2005) 
3. Panel 
4. Chamon (2010) 
5. Chao (2011) 
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اي، تابع مصرف مقعر و انباشت ثروت احتياطي را مورد  با كاربرد مدل چنددوره ،)2011( 1سون
تابع و زماني كه تابع مطلوبيت داراي مشتق سوم مثبت است  دهد ميو نشان  دهد ميبررسي قرار 

 جمعيافزايش در ريسك درآمد انباشت ثروت را در هر دو سطح فردي و  ،باشد مصرف مقعر مي
  .دهد ميافزايش 

  

  مطالعات انجام شده در داخل كشور )ب

مورد بررسي  1338-73ملي ايران را طي دوره زماني  انداز پسعوامل موثر بر  ،)1376( رشيدي
روش حداقل مربعات معمولي نشان داد كه افزايش درآمد قابل تصرف،  از قرار داد و با استفاده

ملي اثر مثبت داشته  انداز پسبر ) با دو وقفه زماني(ها و نرخ بهره واقعي  درآمد سرانه، تراز پرداخت
  .ملي شده است پس اندازافزايش بار تكفل وجنگ موجب كاهش  ،در مقابل. است

ملي در اقتصاد ايران پرداختند  پس اندازبه بررسي متغيرهاي موثر بر رفتار  ،)1382(مجتهد و كرمي 
به  1338-79براي دوره زماني  ARDL(2( اي گستردهه و با استفاده از روش خودتوضيح با وقفه

ناخالص داخلي نسبت به متغيرهاي مستقل، عملكردي يكسان  پس اندازاين نتيجه رسيدند كه نرخ 
 انداز پساثر رشد اقتصادي و درآمد سرانه بر نرخ . دهد ميمدت از خود نشان  در بلندمدت و كوتاه

بعد از  انداز پسمنفي است و روند نرخ  انداز پسمثبت است، اثر نرخ تورم و بار تكفل بر نرخ 
  .انقالب نسبت به قبل از انقالب كاهنده بوده است

در اقتصاد را بخش خصوصي  انداز پسي  عوامل تجربي تعيين كننده ،)1384(بهرامي و اصالني 
 1348-80طي دوره زماني ) ARDL(هاي گسترده  ايران با استفاده از الگوي خودتوضيح با وقفه

رسند كه اثر افزايش درآمد قابل تصرف بخش  دهند و به اين نتيجه مي مورد آزمون قرار مي
 انداز پستر بازارهاي مالي بر  يافتگي هر چه بيش خصوصي، بهبود وضعيت توزيع درآمد و توسعه

بخش خصوصي منفي  پس اندازهاي تامين اجتماعي بر  بخش خصوصي مثبت و اثر افزايش هزينه
بخش خصوصي، بهبود وضعيت بازارهاي  انداز پسترين راه براي افزايش  و مطمئن بهترين. است

كند و هم امكان  تر به خود جذب مي تر و راحت ها را بيشانداز پسمالي است زيرا هم 
  . دهد ميگذاري را افزايش  سرمايه

                                                            
1. Suen (2011) 
2. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) 
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هاي  با بكارگيري روش حداقل مربعات معمولي، الگوي خودتوضيح با وقفه ،)1387(هوشمندي 
ملي در ايران طي دوره  انداز پسو الگوي تصحيح خطا به بررسي عوامل موثر بر نرخ  توزيعي
مدت و بلندمدت داراي تاثير  پرداخت و نشان داد كه رشد اقتصادي در كوتاه 1338-83زماني 

ت نسب. مدت است تاثير بلندمدت شديدتر از كوتاه و باشد ميملي  پس اندازدار بر نرخ  مثبت و معني
 انداز پسمدت و هم در بلندمدت بر نرخ  خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي هم در كوتاه

نوسانات . باشد ميمدت آن  تاثير بلندمدت آن شديدتر از تاثير كوتاه و ؛ملي تاثير مثبت دارد
اما به دار و منفي دارد  ملي تاثير معني انداز پسمدت و بلندمدت بر نرخ  درآمدهاي نفتي در كوتاه

مدت و  نرخ تورم در كوتاه. استمدت  تر از كوتاه صورت قدر مطلق تاثير آن در بلندمدت بيش
اما در هر دو دوره زماني از لحاظ آماري  باشد ميملي  انداز پسمدت داراي تاثير مثبت بر نرخ بلند
  .نيستدار  معني

آنان با . كل بررسي كردند انداز پسهاي طبيعي را بر  تاثير بحران ،)1389( ياوري و امامقلي پور
به اين نتيجه  1352-85طي دوره زماني  هاي توزيعي استفاده از روش خودرگرسيوني با وقفه

زيرا افراد در صورت  .دده را افزايش مي انداز پسهاي طبيعي، ميل متوسط به  رسيدند كه بحران
داشته باشند تا خسارت احتمالي تري  بيش انداز پسكنند  بيني وقوع حوادث غيرمترقبه سعي مي پيش

  . را جبران نمايند
بخش خصوصي در اقتصاد نفتي  انداز پسبه بررسي عوامل موثر بر  ،)1390( سبحاني و برخورداري

نتايج حاصل از تخمين روش حداقل مربعات معمولي نشان . پرداختند 1338-83ايران طي دوره 
بخش  انداز پسكه درآمدهاي نفتي از طريق تاثير بر درآمد سرانه موجب افزايش  دهد مي

. بخش خصوصي دارد انداز پسرشد درآمدهاي نفتي اثر مثبت روي ، بنابراين .شود ميخصوصي 
بخش خصوصي دارد و نرخ رشد  انداز پسنسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت اثر مثبت بر نرخ 

  .بخش خصوصي اثر منفي دارد انداز پست بانكي بر هاي بلندمد سود واقعي سپرده
ملي را  انداز پسبين المللي پول، عوامل موثر بر  با به كارگيري الگوي صندوق ،)1390(ابراهيمي 

با استفاده از روش حداقل  او .مورد بررسي قرار داد 1350-86در اقتصاد ايران طي دوره زماني 
نسبت نقدينگي به  ؛با درآمد سرانه رابطه مثبت دارد انداز پسمربعات معمولي به اين نتيجه رسيد كه 

؛ يعني انتظار براين است داردمنفي اثر متغير جيني  ؛تاثير منفي دارد انداز پستوليد ناخالص ملي بر 
  .وارونه است Uيك  پس اندازو رابطه تورم و  ؛يابدافزايش  پس اندازكه با بهبود توزيع درآمد 
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 برآورد مدل و تجزيه و تحليل اطالعاتمعرفي و  -4

  معرفي مدل -4-1

براساس مباني نظري موضوع و ادبيات تجربي تحقيق، مدل تجربي اين مطالعه براي تبيين رابطه بين 
  : ناخالص به شكل زير تصريح شده است انداز پسريسك درآمد و 

  
)5( = + β1 + β2 +	β3 + β4 + β5 +
  

S : ناخالص داخلي انداز پسنرخ  
RS: 1ريسك درآمد  
GY:  نرخ رشد اقتصادي  
IR :هاي بانكي  نرخ بهره اسمي روي سپرده  

INF:  نرخ تورم  
NXGDP:  نسبت خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي 

ε :جزء اخالل  
آمده از سايت هاي به دست  و بااستفاده از داده) OLS( مربعات معمولي حداقلاين مدل به روش 

  و بانك مركزي براي دوره زماني) IMF( ، صندوق بين المللي پول)WDI(بانك جهاني 
  . شود ميبرآورد  89-1359 

  

 تجزيه و تحليل اطالعات  -4-2

  آزمون تشخيص مانايي -4-2-1

، زيرا اگر در تخمين گيرند ميها از لحاظ مانايي مورد بررسي قرار  قبل از آزمون مدل، داده
ها در طول زمان  كه اين دادهد، به دليل اينهاي غيرمانا استفاده شو معادالت اقتصادسنجي از داده

دار و  معتبر نبوده و مدل تخمين تورش F و tهاي داراي واريانس و كوواريانس باثبات نيستند آماره
  .شود ميغير قابل استفاده 

                                                            
كه براي محاسبة انحراف شود  انحراف معيار توليد ناخالص داخلي به عنوان يك نماينده براي ريسك درآمد در نظر گرفته مي. 1

  .شود معيار توليد ناخالص داخلي از روش ميانگين متحرك استفاده 
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استفاده شده است و ) ADF( 1تعميم يافتهبه منظور بررسي مانايي متغيرها از آزمون ديكي فولر 
با توجه به نتايج حاصل از آزمون مشخص گرديد فرضيه صفر  .اند ارائه شده) 1(نتايج در جدول 

لذا با استفاده از شكل . شود ميمبني بر وجود ريشه واحد براي متغيرهاي مدل و نامانايي آنها رد ن
. شوند هاي مورد نظر مانا مي كه سري دهد مينشان  ADFتفاضل مرتبه اول متغيرها، نتايج آزمون 

  .هاي زماني مورد نظر انباشته از مرتبه يك هستند كه همه سريشود ميبنابراين مشاهده 
  

درصد 5نتايج آزمون ديكي فولر تعميم يافته در سطح معناداري ):1(جدول
  )حالت بدون عرض از مبدأ و روند(

  نام متغير  ديكي فولر تعميم يافته آماره مقدار بحراني  مرتبه تفاضل

)1(I 960  /1 -  136  /2 -  S 

)1(I 955  /1 -  991  /3 -  RS 

)1(I 956  /1 -  634  /3 -  GY 
)1(I 957  /1 -  981  /1 -  IR 

)1(I 956  /1 -  517  /3 -  INF 

)1(I 956  /1 -  657  /2 -  NXGDP 

 محاسبات تحقيق :منبع
  

شوند را به  گيري پايا مي متغيرهايي كه با يك بار تفاضل توان بودن ميبراي حل مسئله غيرساكن 
اطالعات ) هاي باالتر يا مرتبه(گيري مرتبه اول  با تفاضل ولي. زدصورت تفاضل مرتبه اول تخمين 

به اين ترتيب پايايي جمالت پسماند را با استفاده از آزمون ديكي . دهيم بلندمدت را از دست مي
براي اين منظور  .دهيم فته به منظور اطمينان از عدم وجود رگرسيون كاذب، انجام ميفولر تعميم يا

  :شود پرداخته ميناخالص داخلي  پس اندازابتدا به برآورد الگوي نرخ 
 = −12/73 + 3/17 − 05 + 0/411 + 	2/678 + 0/283 +139/258 						 )6(                                                                                        (−5/107)(5/077)														(1/771)(10/769)(3/438)(8/206) = 0/97		 . = 1/47 = 0/96 

 

                                                            
1. Augmented Dickey-Fuller 
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حاصل از آزمون ديكي فولر تعميم يافته براي جمالت پسماند حاصل از اين تخمين به شرح  نتايج
  :باشد زير مي

  
 آزمون ديكي فولر تعميم يافته براي جمالت پسماندنتيجه ): 2(جدول 

نتيجه 
  آزمون

مرتبه 
  تفاضل

مقدار بحراني 
آزمون در 

  درصد 10سطح 

مقدار بحراني 
آزمون در سطح 

  درصد 5

مقدار بحراني 
 1آزمون در سطح 

  درصد

آماره ديكي فولر 
    تعميم يافته

- I(0) 609  /1  مانا  954  /1 -  657  /2 -  809  /3 -  Residual 

  محاسبات تحقيق :منبع
  

متغير وابسته و متغيرهاي مستقل  يعني. يا ساكن باشد I)0(جمله پسماند انباشته از مرتبه صفر اگر 
برآورد  به اين ترتيب،. انباشته هستند و نوعي رابطه تعادلي بلندمدت بين اين دو متغير وجود دارد هم

  ).2004، 1گجراتي( دهيم گونه اطالعات بلندمدتي را از دست نمي و هيچ ودهرگرسيون كاذب نب
  
  ناهمساني واريانس در رگرسيون -4-2-2

جمالت خطا به  3مشكلي است كه در صورت نقض فرض همساني واريانس 2ناهمساني واريانس
اگر الگويي با اين مشكل روبه رو شود نتايج آن اگرچه خطي، سازگار و بدون . آيد ميوجود 

در اين صورت ممكن است . باشد تورش است اما كارا نيست، يعني داراي كمترين واريانس نمي
هاي متعددي وجود دارد كه در اين  بررسي اين مشكل روشبراي . دگمراه كننده باش Fو tنتايج 

كه فرض صفر  دهد مينتايج حاصل از اين آزمون نشان . استفاده شده است 4تحقيق از آزمون وايت
بدين ترتيب براي رفع . شود ميدرصد رد  95ها در سطح اطمينان  مبني بر همسان بودن واريانس

 )3(با توجه به نتايج جدول . شود  اول وارد مدل ميناهمساني واريانس ميانگين متحرك مرتبه 
  .شود ميناهمساني واريانس رفع شد و همساني واريانس تأييد 

  
  بررسي وضعيت واريانس با استفاده از آزمون وايت): 3(جدول 

 نتيجه آزمون آماره آزمون مقدار بحراني آزمون
  ها همسان اند واريانس 1/  4933  0/  2287

  تحقيق محاسبات :منبع

                                                            
1. Gujarati (2004) 
2. Heteroskedasticity 
3. Hemoskedasticity 
4. White 
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  خودهمبستگي در رگرسيون -4-2-3

مشكلي است كه در صورت نقض يكي از فروض مربوط به جمالت خطا حاصل  1خودهمبستگي
در صورت وجود خودهمبستگي اگرچه نتايج به دست آمده بدون تورش و سازگار . شود مي

براي بررسي وجود مشكل . اما كارا نبوده و به عبارتي ديگر داراي حداقل واريانس نيستند ،هستند
استفاده  2B-Gهاي متعددي وجود دارد كه در اين تحقيق از روش آزمون  روش خودهمبستگي

كه فرض صفر مبني بر عدم وجود  دهد مينتايج حاصل از اين آزمون نشان . شده است
  .شود درصد رد نمي 95خودهمبستگي در مدل در سطح اطمينان 

  
  B-Gبررسي وجود خودهمبستگي با استفاده از آزمون ): 4(جدول 

  نتيجه آزمون آماره آزمون مقدار بحراني آزمون
  عدم وجود خودهمبستگي در مدل 3863/0 6850/0

  محاسبات تحقيق :منبع
  

  برآورد مدل -4-2-4

 انداز پسبراي تعيين اثر متغيرهاي مذكور بر روي نرخ  OLSنتايج حاصل از تخمين مدل به روش 
  .شود ميمالحظه ) 5(ناخالص داخلي در جدول 

  
  OLSبه روش ) 1( نتايج حاصل از برآورد معادله): 5( دولج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1. Autocorrelation 
2. Breusch-Godfrey 

  ناخالص داخليپس اندازنرخ:متغير وابسته
 معناداريسطح  tآماره ضريب متغير
C 797  /11 - 325  /3 -  0034  /0  

RS 05E-15  /2 666  /2  0148  /0  

GY 573/0 015/2 0575  /0  
IR 703/2906/7 0000  /0  

INF 273/0454/2 0234  /0  
NXGDP 174/121 172/5 0000  /0  

)1(MA533/0 218/2 0383  /0  
 F3659/123آماره

p-value 0000/0 
R2 9736/0 

R20/  9657  تعديل شده  
D.W 7708/1 

  محاسبات تحقيق :منبع
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همچنين در مدل . يون استدهنده معناداري كل رگرسمرسوم نشان F، آزمون )5( بر اساس جدول
درصد از  97متغيرهاي توضيحي حدود  دهد ميبه دست آمده است كه نشان   = 97/0R2مورد نظر

  . دنده ميتغييرات متغير وابسته را توضيح 
 دار است ضريب متغير ريسك درآمد مثبت و معني) 5(هاي تحقيق مندرج در جدول  بر اساس يافته

، حتي گاهي ردبيني ك ضريب را پيش ي توان اندازه از ابتدا نمي. باشد ي ضريب پايين مي كه اندازه
 .تئوريك معنادار نبوده است ييداترغم تا متغير موردنظر عليشود كه  پس از مطالعه معلوم مي

ضريب نرخ رشد اقتصادي برابر . باشد مطابق انتظارات تئوريك مي متغير ريسك درآمدعالمت 
افزايش در نرخ رشد اقتصادي كشور، نرخ  واحدرود در ازاء يك  بنابراين، انتظار مي. است573/0

دار رشد  واحد افزايش يابد، كه بيانگر تاثير مثبت و معني 573/0ناخالص داخلي به ميزان  پس انداز
مطابق  متغير نرخ رشد اقتصاديعالمت . باشد ناخالص داخلي مي انداز پساقتصادي كشور بر نرخ 
ناخالص داخلي  انداز پسدار بر نرخ  معني و ثبتتاثير م اسمينرخ بهره . باشد انتظارات تئوريك مي

به ميزان  اسميبه عبارت ديگر، با افزايش نرخ بهره . باشد مي703/2ضريب اين متغير برابر با . دارد
ضريب متغير . يابد افزايش ميواحد  703/2ناخالص داخلي به ميزان  انداز پس، نرخ واحديك 

عالمت اين ضريب . باشد مي 174/121 نسبت خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي برابر با
باشد، در نتيجه فرضيه مايزلس در مورد تاثير مثبت صادرات بر  مطابق انتظارات تئوريك مي

  . دشو تاييد مير ايران در مورد كشو انداز پس
  

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه - 5

ناخالص  انداز پسي بين ريسك درآمد و نرخ  در اين مطالعه كه هدف اصلي آن بررسي رابطه
براي تخمين مدل  OLSروش است، از  1389تا  1359ي ها طي سال ر ايرانداخلي براي كشو
نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسيون داللت بر اين دارد كه اثر ريسك درآمد . استفاده شده است

به عبارت ديگر، با افزايش نااطميناني در مورد درآمد . ناخالص داخلي مثبت است انداز پسبر نرخ 
  .يابد افزايش مي انداز پسدر نتيجه  دهد ميآينده، فرد مصرف جاري را كاهش و به آينده انتقال 

ناخالص داخلي داشته كه عالمت آن  پس اندازافزون بر اين، رشد اقتصادي تاثير مثبت بر نرخ 
ناخالص داخلي بايد  پس اندازبا توجه به تاثير مثبت رشد اقتصادي بر نرخ . ارات استمطابق انتظ

امكانات الزم جهت افزايش توليد و درآمد سرانه را در كشور فراهم نمود تا شرايط الزم جهت 
ناخالص  انداز پسنرخ  اسميبررخ بهره اثر ن.ناخالص داخلي در كشور فراهم گردد انداز پسرشد 
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 انداز پسبا افزايش نرخ بهره انگيزه افراد به كه اين خود حاكي از آن است كه  ت استمثبداخلي 
شده در  انداز پسهاي بانكي  سپرده مصرف خود را كاهش وبنابراين افراد  .يابد كردن افزايش مي

  .دهند مي راافزايش سيستم بانكي
ناخالص داخلي مثبت است كه داللت بر اين دارد نرخ تورم به  پس اندازاثر نرخ تورم بر نرخ 

، تورمبا افزايش نرخ  ، طبق تئوريشود ميعنوان يك عامل نااطميناني اقتصاد كالن محسوب 
آمد خود بخشي از در كند ميكه مردم را وادار  شود ميتر  نااطميناني در جريان درآمد آينده بيش

  .نندانداز ك را با انگيزه احتياطي پس
ناخالص داخلي مثبت  پس اندازي بين نسبت خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي و نرخ  رابطه

مطابق نتايج به دست آمده تاثير مثبت خالص  .باشد به دست آمد كه مطابق با انتظارات تئوريك مي
از  پس اندازباالتر بودن ميل به . شود ميناخالص داخلي تاييد  پس اندازصادرات بر نرخ 

تواند از جمله  درآمدهاي حاصل از بخش صادرات نسبت به ساير درآمدهاي موجود در اقتصاد مي
نتايج بيانگر اين است كه دولت بايد شرايط و امكانات الزم را . علل وجود چنين تاثيري باشد

  .جهت افزايش صادرات فراهم نمايد
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  و مĤخذ منابع

 منابع و مĤخذ فارسي )الف

پايان نامه براي  ،ملي در اقتصاد ايران پس اندازبررسي عوامل موثر بر  .)1390(ابراهيمي، موسي  .1
اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه 

 .مازندران، بابلسر

بخش خصوصي در پس اندازبررسي عوامل موثر بر ".)1384(پروانه  اصالني، و .بهرامي، جاويد .2
 .119-145 ):23(7 هاي اقتصادي ايران فصلنامه پژوهش. "1347-1380ايران طي دوره 

پايان نامه  ،1338-1373ملي ايران  پس اندازبررسي عوامل موثر بر .)1376(رشيدي، خانعلي  .3
براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه 

 .مازندران، بابلسر

بخش  پس اندازبررسي عوامل موثر بر ".)1390(رضا محمد و برخورداري، .حسن سبحاني، .4
  .23-44 ):94(46 مجله تحقيقات اقتصادي ."خصوصي در اقتصاد نفتي ايران

ملي در  پس اندازارزيابي متغيرهاي موثر بر رفتار ".)1382(افشين  و كرمي، .مجتهد، احمد .5
 .1-28 :)27(7 فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني. "اقتصاد ايران

فصلنامه مدلسازي  ."ملي در ايران پس اندازبررسي عوامل موثر بر ".)1387(هوشمندي، حميد  .6
 .177-204 ):2(2 اقتصادي

در  پس اندازهاي طبيعي بر  مطالعه تاثير بحران".)1389(  سارا و امامقلي پور، .ياوري، كاظم .7
 .29-42 ):2(10 هاي اقتصادي فصلنامه پژوهش. "ايران
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