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چکیذه
ّسف ایي همبلِ ثزرعی یه هسل عیبعت هبلی ثْیٌِ زر حضَر ًبّوگٌی فَاهل زر چبرچَة یه هسل
تقبزل فوَهی تقبزفی پَیب اعت .ثزایي اعبط ،ثب حضَر فَاهل ًبّوگي زر ایي هسل هحسٍزیتی ثِ ًبم
تزخیحبت زٍلت ایدبز ذَاّس ؽسً .مؼ ایي تزخیحبت ٍ توبیل زٍلت ثِ عوت لؾز فمیز یب ثزٍتوٌس
هیتَاًس ًتبیح عیبعتّبی ثْیٌِ را زر التقبز تغییز زّس .ثب اعتفبزُ اس یه هسل تقبزل فوَهی تقبزفی
پَیب ثزرعی ًمؼ توبیل تزخیحبت زٍلت ثزرعی ؽسً .تبیح ًؾبى زاز زر ایيگًَِ هسلّب ًمؼ تأهیي
هبلی هربرج زٍلت اس عزیك هبلیبتّبی هَخَز زر عیغتن عیبعتگذاری تب حسٍزی ثِ توبیل
تزخیحبت زٍلت ٍاثغتِ اعت .ثز اعبط ًتبیح ،تفىیه تزخیحبت ٍ توبیل زٍلت ًغجت ثِ لؾز فمیز ٍ
ثزٍتوٌس پیؾٌْبز هیؽَز.
طبقهبنذی .E63, F42, H53 :JEL

واشگان کلیذی :عیبعت ثْیٌِ ،عیبعت هبلی ،تقبزل فوَهی تقبزفی پَیبً ،بّوگٌی ،تزخیحبت زٍلت.
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 .1مقذمه
اعتفبزُ اس لَافس عیبعتی ،ثِ فٌَاى یىی اس هَرز ایحتزیي رٍػّب زر هغبلقِ عیبعتّبی پَلی
ٍ هبلی ،اس ثبرستزیي ٍیضگیّبی تحمیمبت هزثَط ثِ حَسُ عیبعتگذاری زر چٌس زِّ اذیز
(ثِ ذقَؿ اس زِّ  1990ثِ ثقس) ثِ ؽوبر هیرٍز .اًقغبفپذیزی زر ّززٍی عیبعتّبی
پَلی ٍ هبلی ّوَارُ یه ٍیضگی هغلَة لَافس عبزُ عیبعتی ثَزُ اعت.
اس آًدب وِ اّساف عیبعت پَلی ٍ عیبعت ثجبت هبلی هتفبٍتاًس ٍ ّز یه ًیبسهٌس
اثشارّبی هٌبعجی ّغتٌس ،ثبیغتی هیبى آىّب توبیش لبیل ؽس .اهب توبیش هیبى ایي زٍ عیبعت ثز
فسم ٍخَز تقبهل هیبى آىّب زاللت ًویوٌس ٍ ثسٍى ؽه ،عیبعت تثجیت التقبزی ثِ عَر
ّنسهبى زرگیز ثب ّززٍی لَافس عیبعت پَلی ٍ هبلی اعت ًِ .تٌْب عیبعتّبی پَلی ثز تَلیس
ٍ تَرم (حسالل زر وَتبُهست) اثز هیگذارًس؛ ثلىِ تَرم هتبثز اس عیبعتّبی زیگزّ ،نچَى
عیبعتّبی هبلی ٍ ًمؼ توبیل تزخیحبت زٍلت زر حضَر ًبّوگٌی فَاهل اعت.
عیبعتّبی هبلی ثِ ٍیضُ پظ اس ثحزاىّبی هبلی اذیز ،هجبحث خبلت تَخْی را زر وٌبر
عیبعتّبی پَلی هغزح وززُاًس ٍ ثغیبری هقتمس ثِ اعتفبزُ عیغتوبتیه اس اثشار عیبعت هبلی
زر ٍاوٌؼ ثِ عیىلّبی تدبری ّغتٌس.
عیبعتّبی پَلی ٍ هبلی ثِ فٌَاى زٍ اثشار فوسُ ٍ افلی عیبعتّبی والى التقبزی وِ
هی تَاًس التقبز را تحت تبثیز لزار زٌّسّ ،وَارُ هَرز تَخِ هىبتت التقبزی ،زٍلتّب ٍ
عیبعتگذاراى ثَزُ اعت .عیبعتگذاراى التقبزّبیی وِ ثِ هساذلِ زٍلت ٍ ثبًه هزوشی زر
التقبز اّویت هیزٌّسّ ،ویؾِ زر رعیسى ثِ اّساف التقبزی هَفك ًجَزُاًس .ؽبیس ثتَاى ایي
هغئلِ را ًبؽی اس عیبعتّبی هبلی ٍ ًمؼ توبیل تزخیحبت زٍلت زر حضَر ًبّوگٌی
زاًغتً .ؾز ثِ اّویت ایي هَضَؿ ،ایي همبلِ ثِ ثزرعی ایي هغلت هیپززاسز وِ زر یه هسل ثب
حضَر ًبثزاثزی اختوبفی ثزای حساوثزعبسی رفبُ ،هبلیبت چگًَِ تٌؾین گززز؟ هیشاى رفبُ
هٌبعت ثب ٍخَز ًبثزاثزی زر خبهقِ چِ هیشاى هیثبؽس؟ تزخیحبت زٍلت ثب حضَر ًبّوگٌی زر
فَاهل چِ تأثیزی ثز رٍػّبی تأهیي هبلی هربرج زٍلت زارز؟
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ثزای پبعد ثِ عَاالت اعبعی فَق ایي هسل ثب اعتفبزُ اس وبلیجزُعبسی یه هسل زٍ فبهلی
ازٍار تدبری حمیمی ٍ 1ثْیٌِعبسی ثب حضَر ٍسىّبی هتفبٍت ًبثزاثزی اختوبفی ثِ
رفبُ هیپززاسز .زر ًْبیت ثب اعتفبزُ اس ًتبیح ایي همبلِ ،ایي اهىبى ثِ ٍخَز هیآیس وِ ثتَاى
ثْیٌِعبسی عیبعت هبلی را ثب زٍلتی وِ عزفسار فمزا یب ثزٍتوٌساى هیثبؽس ،اًدبم زازُ ٍ
اًساسُگیزی هیشاى هتَعظ رفبُ ثزای ایي زٍ حبلت زر ثلٌسهست ٍ ّوچٌیي زر عَل ازٍار
تدبری اًدبم گیزز.
زر ایي همبلِ ثب هقزفی فسم تدبًظ زر یه هسل عبزُ  ٍ RBC 2ثب اعتفبزُ اس ایي ًبّوگٌی،
ثِ تدشیِ ٍ تحلیل لَیتزی زر هَرز ًحَُ ّسایت عیبعت هبلی زر عَل ازٍار تدبری ٍ
ّوچٌیي هالحؾبت تَسیقی ًبؽی اس افالحبت هبلیبتی پززاذتِ هیؽَز .ایي هسل ،ثِ ثزرعی
هیشاى هبلیبت ثْیٌِ ثز عزهبیِ ثسٍى زرًؾز گزفتي تزخیحبت زٍلت ثب فزك تأهیي هبلی هربرج
زٍلت ثز هجٌبی ٍضـ هبلیبت ثز ًیزٍی وبر هیپززاسز .عپظ ثِ ثزرعی اثزات ؽَن تمبضب ٍ
فزضِ ٍ ًحَُ ّسایت عیبعت هبلی زر عَل ازٍار تدبری پززاذتِ هیؽَز .لذا ایي همبلِ ثب
زرًؾز گزفتي ثَزخِ هتقبزل زٍلت ٍ اضبفِ وززى افغىبن زر حضَر فبهل ًبّوگٌی ،تأثیز
ایي فبهل ثز تزویت ًزخّبی هبلیبت ثْیٌِ زر ثلٌسهست ٍ ًحَُ تٌؾین ایي هبلیبتّب را زر عَل
ازٍار تدبری ثزرعی ذَاّس وزز.
ثزای زعتیبثی ثِ ّسف پضٍّؼ ،همبلِ زر پٌح ثرؼ تٌؾین ؽسُ اعت .ثقس اس همسهِ،
ازثیبت تحمیك هزٍر هیؽَز ٍ زر ثرؼ عَم ،هسل تحمیك هقزفی هیؽَز .ثرؼ چْبرم ثِ حل
الگَ ٍ ثزرعی ًوَزارّبی ضزثٍِ -اوٌؼ ٍ ارایِ ًتبیح ٍ تحلیلّب اذتقبؿ یبفتِ اعت ٍ زر
ثرؼ پٌدنً ،تیدِگیزی ٍ پیؾٌْبزّب ثیبى هیؽَز.
 .2مروری بر ادبیات
زٍلتّب اغلت زر راعتبی تحمك اّساف التقبزی اس اثشارّبی گًَبگَى ثزای رعیسى ثِ اّساف
هَرز ًؾز ثب تَخِ ثِ ٍضقیتّبی هَخَز ٍ هحسٍزیتّب زر لبلت عیبعتّبی پَلی ٍ هبلی ٍ
زرآهسی ٍ عبیز عیبعتّب اعتفبزُ هیوٌٌس .عیبعتّبی هبلی ثرؾی اس عیبعتّبی هسیزیت
Two-Agent Real Business Cycle Model
Real Business Cycle

1
2
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تمبضبعت وِ اس عَی زٍلت اخزا هیؽَز ،خزیبى پززاذتّب ٍ زریبفتّبی زٍلت وِ زر لبلت
هربرج ٍ زرآهسّبی ثَزخِای آؽىبر هیؽَز ،هتغیزّبی افلی عیبعت هبلی زٍلت را تؾىیل
هیزٌّس.
ثِ عَر تبریری ،اٍلیي زیسگبُ التقبزی وِ ثِ فزاحت زر ذقَؿ ًمؼ زٍلت زر ازارُ
اهَر اؽْبر ًؾز وززُ ،زیسگبُ والعیه اعت وِ هقتمس ثز حسالل هساذلِ زٍلت زر اهَر
التقبزی اعت .زر ایي زیسگبُ ،هفزٍضبتی اس لجیل آسازی فززی ،اعالفبت وبهل ،رلبثت وبهل ٍ
فسم ٍخَز افغىبوبت ثبساری زرًؾز گزفتِ ؽسُ ٍ ثز ایي اعبط ،تَفیِ ؽسُ وِ زٍلتّب ًجبیس
زر اهَر التقبزی هساذلِ وٌٌس.
زر اٍایل لزى ثیغتن ،ثب ًبوبهی التقبز والعیه زر پبیبى زازى ثِ ثحزاى التقبزی اٍاذز زِّ
 ،1920التقبز ویٌشی ؽَْر وزز وِ عجك ًؾز عزفساراى ایي هىتت ،زذبلت زٍلت زر اهَر
التقبزی اس عزیك افوبل عیبعتّبی پَلی ٍ هبلی اهزی خبیش ٍ السم ثَز .ثب ایي حبل ،ثب ثزٍس
هدسز ثحزاىّبی التقبزی زر زِّ 1970ثِ فَرت روَز تَرهی ٍ ًبتَاًی ًؾزیِ ویٌشی زر
تَضیح آىّب ،تفىزات والعیهّب هدسزا ثب یه عزی هفبّین خسیس زر لبلت هىتت
والعیهّبی خسیس ؽبّز گززیس .والعیهّبی خسیس ،ثِ زٍ ؽبذِ افلی ازٍار تدبری پَلی ٍ
ازٍار تدبری حمیمی تمغین هیؽًَس وِ ّز زٍ ؽبذِ ثِ فسم زذبلت زٍلت زر التقبز هقتمسًس.
ثب ایي حبل ،عزفساراى ًؾزیِ ویٌشیي زر لبلت هىتت ویٌشیيّبی خسیس ثِ رز تفىزات
ًئَوالعیىی ٍ احیبی ًؾزیبت ویٌشیي پززاذتٌس .زر ایي هىتت ،ثب ارائِ پبیِّبی ذزز التقبزی
ثزای ًؾزیِّبی ویٌشیي ٍ ثِوبرگیزی فزٍك والعیىی هثل فزضیِ اًتؾبرات فمالییّ ،وبى
ًتبیح التقبز ویٌشیي حبفل هیؽَز .ثب زرًؾزگزفتي فزٍضی هثل رلبثت ًبلـ ،ثبسارّبی
ًبوبهلً ،یزٍی وبر ًبّوگي ،اعالفبت ًبهتمبرى ٍ فسم تغَیِ عزیـ ٍ پیَعتِ ثبسارّب،
ویٌشیّبی خسیس ثزذالف ًؾزیِ ازٍار تدبری پَلی ،افتمبز زارًس وِ حتی عیبعت پَلی پیؼ
ثیٌی ؽسُ ًیش اثزات حمیمی ثز تَلیس ٍ اؽتغبل ایدبز هیًوبیس.
زر ایٌدب ثب اعتفبزُ اس هغبلقبت اًدبم گزفتِ تالػ هیؽَز ثب تَفیف هغألِ ذبًَار ٍ ثٌگبُ،
لَافس عیبعتی هَخَز ثزای زٍلت ٍ ثزًبهِریشی زر یه تقبزل ؽزح زازُ ؽَز ٍ ثب تَخِ ثِ
عیبعتّبی هبلی ٍ ًمؼ توبیل تزخیحبت زٍلت زر حضَر ًبّوگٌی فَاهل ،یه هسل تقبزل
فوَهی تقبزفی پَیب ثزای التقبز ایزاى ًَؽتِ ٍ هحبعجِ ؽَز .زر اثتسا ،رٍاثظ ٍ هجبًی هَخَز
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ٍ حبون زر ازثیبت هَضَؿ ثیبى ٍ تَفیف ؽسُ ٍ ثب تَخِ ثِ هسلّبی اعتبًسارز هَخَز ثب
تَخِ ثِ التقبز ایزاى هسلعبسی ٍ ثِ فَرت تدزثی ایي هقبزالت ثزرعی ٍ ثزآٍرز گززیسُ
اعت.
زازُّبی هَرز ًیبس ثِ فَرت زازُّبی فقلی اس  1393 - 1358ثَزُ وِ اس هزوش آهبر ایزاى،
ثبًه هزوشی ٍ ثز حغت ًیبس اس آهبرّبی هبلی ثیيالوللی ٍ ثبًه خْبًی اعترزاج هیگززز.
هغبلقبت هتقسزی زر سهیٌِ ثزرعی ًمؼ عیبعت هبلی زر ازثیبت التقبزی ٍخَز زارًس وِ زر
ثیؾتز آًْب خْت تدشیِ ٍ تحلیل اس هسلّبی ًوبیٌسُ -فبهل اعتفبزُ ؽسُ اعت .ثب تَخِ ثِ
هغبلقبت اًدبم ؽسُ چبهلیً )1986(1ؾبى هیزّس وِ هبلیبت ثْیٌِ ثز عزهبیِ زر ثلٌسهست حتی
زر حضَر فَاهل ًبّوگي هیثبیس ثزاثز ففز ثبؽسّ .زچٌس وِ ٍضـ هبلیبت ثز عزهبیِ اغلت ثِ
فٌَاى یه اثشار هٌبعت خْت تَسیـ هدسز هغزح هیؽَز؛ اهب زر ایٌدب عیبعت وبرآهسی زر
ثلٌسهست ًویثبؽس.
آیبگبریً )1995(2ؾبى هیزّس زر حضَر ثبسارّبی ًبلـ ثیوِ ٍ هحسٍزیتّبی
اعتمزاكً ،زخ ثْیٌِ هبلیبت ثز عزهبیِ حتی زر ثلٌسهست هثجت هیثبؽسّ .وچٌیي چبری ٍ
وزیغتیبًَ )1993(3ثب اعتفبزُ اس یه هسل ًئَوالعیه ًؾبى زازًس وِ هبلیبت ثز ًیزٍی وبر
زارای ًَعبًبت ذیلی وَچىی اعت ٍ ایي زر حبلی اعت وِ هبلیبت ثز زاراییّبی ذقَفی
اس ًَعبًبت سیبزی ثزذَرزار هیثبؽس.
وزٍعل ٍ اعویتش )1998(4زر همبلِای زر راثغِ ثب ًبّوگٌی ثیبى هیوٌٌس؛ ّزچٌس وِ رفتبر
هقزفوٌٌسُ ول ثزای تدشیِ ٍ تحلیل هتغیزّبی التقبز والى وبفی هیثبؽٌس؛ اهب ثِ هٌؾَر
هغبلقِ اثزات تَسیقی عیبعتّب ،آًْب هلشم ثِ اعتفبزُ اس ًَؿ هتفبٍتی اس هسلّبی فبهل ّغتٌس.
ّوچٌیي ثبیس زاًغت وِ عبزگی زر هحبعجبت هسلّبی ًوبیٌسُ فبهل هٌدز ثِ اعتفبزُ گغتززُ
اس ایي هسلّب زر ثْیٌِیبثی هسلّبی تقبزل فوَهی تقبزفی پَیب ؽسُ اعت.
هٌىیَ ( )2000ثب ًگبّی ثز رٍػّبی هٌبعت هسلعبسی زر یه التقبز ًبّوگي ،عِ
هؾبّسُ اس تحمیمبت تدزثی را ثزخغتِ هیًوبیس .اٍل ،ثِ زلیل ایٌىِ ًغجت لبثل تَخْی اس افزاز
1

Chamley
Aiyagari
3
Chari & Christiano
4
Krusell & Smith's
2
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زر التقبز ثیؾتز زرآهسؽبى را هقزف وززُ ٍ پظاًساس ثغیبر پبییي هیثبؽسّ ،وَارعبسی هغیز
هقزف ّزگش ثِ فَرت وبهل اتفبق ًویافتس .زٍم ،تمزیجب یه پٌدن ذبًَار ،ثزٍتی هٌفی یب
ثزاثز ففز زارًس .عَم ،ثب تَخِ ثِ ٍخَز افزاز ثب ثزٍت ذیلی ون زر اختوبؿً ،غجتی اس اختوبؿ
ٍخَز زارًس وِ زارای ثزٍت ذیلی سیبزی ّغتٌس .ایي عِ ًتیدِ هٌدز ثِ پیؾٌْبز هسل خسیسی
ؽس وِ ثتَاى زٍگزٍُ افلی ثزای آى تقزیف وزز .گزٍُ اٍل ،آىّبیی وِ ثزٍت ثغیبر ون زاؽتِ
ٍ ّز هبُ زرآهسؽبى را هقزف هیوٌٌس (ذزجوٌٌسگبى) ٍ گزٍُ زٍم ،افزازی ّغتٌس وِ ثیؾتز
ثزٍتؾبى را ًگْساری هیوٌٌس (پظاًساسوٌٌسگبى).
زٍهیح ٍ ّیغىَت )2004(1زر همبلِ ذَز ثیبى هیوٌٌس وِ لغـ هبلیبت ثز زرآهس عزهبیِ
هٌدز ثِ افشایؼ رفبُ فبهل زر التقبز ذَاّس ؽس؛ اهب زر هسلّبی التقبزی ثب فبهل ًبّوگي
ذبًَار ثزٍتوٌس هٌفقت ثززُ ٍ ثیؾتز ذبًَارّب سیبى زر رفبُ ثشرگی تدزثِ هیوٌٌس .زر حمیمت
ًبّوگٌی هٌدز ثِ تغییز ًتبیح ذَاّس ؽس.
وَلؾبگَ )2007(2ثب ٍرٍز ًبّوگٌی زر هسل ذَز ثیبى هیوٌس وِ افالحبت هبلی هبًٌس یه
وبّؼ زر هبلیبت ثز عزهبیِ ،اگز ثِ ّوزاُ عیبعتّبی تَسیـ هدسز هؤثز ثبؽس ،هیتَاًس هٌدز
ثِ ثْجَز فقبلیت التقبزی ٍ عَززّی هٌبثـ غیزعزهبیِای فَاهل زر ثلٌسهست گززز.
ثالًچبرز )2009(3زر همبلِ ذَز ثیبى هیوٌس وِ ّشیٌِّبی رفبُ ًبؽی اس ًَعبًبت ثز فَاهل
هرتلف زر یه التقبز ًبّوگي هتفبٍت ذَاّس ثَز ٍ ثٌبثزایي ،هسلی ؽجیِ هسل چبری ٍ
وزیغتیبًَ ( )1993ثب حضَر ًبثزاثزی فَاهل ثزای یبفتي چگًَگی ثْیٌِیبثی ًزخّبی هبلیبت زر
عَل ازٍار تدبری هقزفی هیوٌس.
وَهَْف ٍ یبوبزیٌب )2010( 4ثیبى هیوٌٌس ٌّگبهی وِ ثب اخزای عیبعتّبی پَلی ثْیٌِ ثِ
ًمغِای ثزعین وِ زر آى عیبعتگذار ثتَاًس تَفیِّبی عیبعتی ثغیبر هزتجظ را ارئِ زّس،
حبلت ٍ تأثیز عیبعت هبلی ؽجیِ ٍ ثِ اًساسُ حبلت عیبعت پَلی ًویثبؽس .ایي اذتالفبت
پبیسار زرثبرُ ایي ثحثً ،بؽی اس زرخِ تأثیز ایي عیبعتّب هبًٌس ثحث (آٍرثبخ،)2002،5

1

Domeij & Heathcote
Colciago
3
Blanchard
4
Kumhof & Yakadina
5
Auerbach
2
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ضزیت تىبثز ٍ هیشاى ثشرگی عیبعتّب (ایلشتضی ،هٌسٍسا ٍ ٍق ،)2010 ،1افتجبر ثزاثزی
ریىبرزٍیی(اعتٌلی ،)1998 ،2عغح ثسّی ثْیٌِ (وبهَْف ٍ یبوبزیٌبٍ )2010 ،تزویت هبلیبت
ثْیٌِ (زٍهیح ٍ ّیغىَت ... ٍ )2004،هیثبؽس.
آثزاّبم ٍ وبرعلش )2010(3پیؾٌْبز هیوٌٌس ثِ هٌؾَر هغبلقِ اثزات رفبُ ًبؽی اس افالحبت
اعبعی هبلی ،هسل تَسیـ ثزٍت ٍالـگزایبًِ ضزٍری هیثبؽس .ثِ ّویي زلیل ایي هغبلقِ ثِ
هسلعبسی رفتبر التقبزی ثب زٍ ٍیضگی فَاهل ثزٍتوٌس ٍ فمیز ریىبرزٍیی هیپززاسز.
اعویت )2012(4زر هَرز عیبعت زٍلت ایي ثحث را هغزح هیوٌس وِ ثبًهّبی هزوشی ٍ
زٍلتّب زر اغلت هَالـ هسلّبی عبزُای ثِ خبی هسلّبی ٍالقی ٍ ًشزیه ثِ زًیبی ٍالقی ثِ
وبر هیگیزًس .ثٌبثزایي ،زر هغبلقبت اعتفبزُ اس ًبّوگٌی فَاهل ٍ ایدبز هحسٍزیتّبی ًبؽی اس
ایي هسلّب ثزای تحلیلّبی عیبعتی اس اّویت ذبفی ثزذَرزار هیثبؽس.
ًگبّی ثِ ثزآٍرز هتَعظ ّشیٌِّب ٍ زرآهسّبی یه ذبًَار ؽْزی ٍ یه ذبًَار رٍعتبیی
زر عغح وؾَر ٍ اهىبى ثزرعی تزویت ّشیٌِ ٍ زرآهس ٍ چگًَگی تَسیـ آى زر ذبًَارّب را
فزاّن هیآٍرز.
جذول  .1اطالعات ساالنه یک خانوار شهری و روستایی (هسار ریال)
1393

شرح

1395

1394

خالص

ناخالص

خالص

ناخالص

خالص

ناخالص

ؽْزی

234865

240147

262397

267516

284820

289610

رٍعتبیی

138528

140591

146983

148981

156907

158741

ّشیٌِ ول

ؽْزی

241318

278872

317210

زرآهس

رٍعتبیی

139051

161038

176866

هٌجـ :هزوش آهبر ایزاى

1

Ilzetzki &Mendoza & Vegh
Stanley
3
Abraham & Carceles
4
Smith
2
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ثب ًگبّی ثِ خسٍل ( )1وِ تفبٍت زرآهسّب ٍ ّشیٌِّبی ذبًَار ؽْزی ٍ رٍعتبیی ًؾبى هیزّس
هیتَاى ؽىبف ثیي زرآهسّب ٍ ّشیٌِّب را هحبعجِ ًوَزً .ؾز ثِ تفبٍت هَخَز ثیي ایي زٍ هتغیز
ثزای ذبًَار ؽْزی ٍ رٍعتبیی ٍ ّوچٌیي ایي ثحث وِ ذبًَار اس زٍ لؾز ثزٍتوٌس ٍ فمیز ذبًَار
تؾىیل ؽسُاعت ،هیتَاى زعتِثٌسی ؽْزی ٍ رٍعتبیی ذبًَار را اًدبم زاز یب ثِ فجبرت زیگز،
هیتَاى گفت ثیؾتز ذبًَار ؽْزی ،ثزٍتوٌس ٍ ثیؾتز ذبًَار رٍعتبیی ،فمیز ّغتٌس .پظ ثِ عَر
ولی ،هیتَاى زعتِثٌسی لبثل لجَلی زر تزویت ذبًَار ایدبز وزز ٍ ّوگٌی ذبًَار را اس هیبى
ثززاؽتٍ .رٍز هتغیز تزویت عْن ذبًَار ثِ فَرت فمیز ٍ غٌی ٍ زٍر ؽسى اس ّوگٌی تزویت
ذبًَار زر هسلّبی التقبزی هیتَاًس اثزات لبثل هؾبّسُای زر ًتبیح حبفل ًوبیس.
پظ ثِ عَر ولی ثب ثزرعی عبثمِ پضٍّؼّبی اًدبم ؽسُ هیتَاى گفت وِ هغبلقبت
هَخَز وِ ثِ ثزرعی عیبعتّبی پَلی یب هبلی ثْیٌِ پززاذتِ اعت ،ووتز ثِ ثحث زر سهیٌِ
ًبّوگٌی فَاهل پززاذتِاًس .ثِ فجبرت زیگز ،زر ثیي هغبلقبت اًدبم ؽسُ یبفتي هسلی وِ
عیبعتّبی هبلی ٍ ًمؼ توبیل تزخیحبت زٍلت زر حضَر ًبّوگٌی فَاهل ٍ اثزات آى را
لحبػ وززُ ثبؽس ،اهىبىپذیز ًویثبؽس .ایي هحسٍزیتّب ٍ ووجَزّب زر ًَؽتي هسلی ثزای
التقبز ایزاى ؽسیستز هیثبؽس؛ سیزا هسلّبی هَخَز زر التقبز ایزاى ًِ تٌْب زر ایي سهیٌِ
هَخَز ًیغت؛ ثلىِ رٍیىزز ٍرٍز ایي هجحث هَثز زر ثرؼّبی التقبزی ثِ فَرت ّوشهبى
ٍخَز ًسارز .اس ایيرٍ ،همبلِ ثِ تجییي هسلی پززاذتِ اعت وِ ووجَزّبی ًبؽی اس ایي ثحث را
رفـ ًوبیس.
 .3تصریح مذل
 .1-3مذل با حضور نابرابری

اعتفبزُ اس هسلّبی تقبزل فوَهی پَیبی تقبزفی ثِ فٌَاى اثشاری ثزای تحلیل والى تَعظ
هىتت ازٍار تدبری حمیمی ثِ وبر رفت .ثزای فْن پَیبییّبی والى التقبزی ،زر ثزًبهِ
تحمیمبتی رفتبر زعتوشزّب ٍ لیوتّبی اعوی ،چٌساى هَرز تَخِ ًجَزُ ٍ تغییزات زر تَلیس ٍ
اؽتغبل ثِ فَاهل حمیمی چَى تىبًِّبی ثْزٍُری ًغجت زازُ هیؽس .ایي هىتت ثب زرًؾز
گزفتي تزخیحبت ،تىٌَلَصی ،رفتبر ثْیٌِیبثی پَیبی وبرگشاراى التقبزی تحت رلبثت وبهل ٍ
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فزك لیوتّب اًقغبفپذیزًَ ،عبًبت ازٍار تدبری را ثِ تىبًِّبی تىٌَلَصی ،تغییز زر
تزخیحبت ،هبلیبتثٌسی ٍ عبیز فَاهل حمیمی ًغجت هیزاز .ثٌبثزایي ،التقبززاًبى عقی وززُاًس
ثب هقزفی ثزذی اس ذقَفیبت التقبز ویٌشی زر ایي هسلّب خْت ثزرعی ٍ تحلیل اثز تىبًِّب
ثِ عزاحی یه الگَی  DSGEهتٌبعت ثب التقبز ایزاى ثپززاسًس.
ثب پیزٍی اس هسل هٌىیَ ( ٍ )2000گبلی ،لَپش ٍ ٍالش )2007(1هسلی ارائِ هیؽَز وِ ایي
هسل زارای ذبًَار ًوبیٌسُ -فبهلی اعت وِ زر ّززٍرُ ّیچ ثزٍتی ًگْساری ًویوٌس ٍ توبم
زرآهسػ را هقزف هیًوبیس .ایي هغلت ثِ فبهل فمیز اؽبرُ زارز .فبهل زیگز ،ذبًَار ثزٍتوٌس
ثَزُ وِ زارای عزهبیِ هیثبؽٌس ٍ لبزر ّغتٌس ،هغیز هقزف ذَز را هبًٌس فَاهل یه التقبز
اعتبًسارز ریىبرزٍیی ّوَار عبسًس .تزویت فمزا ثب
ثزٍتوٌساى ثب تزویت

ًغجت θ

 θاس ول خوقیت ٍ

 θتقییي هیؽًَس .زر ایي هسل ،اًسیظ ثبالی  Wثِ هتغیز هزتجظ ثب

فبهل ثزٍتوٌس ٍ  Pثِ هتغیز هزتجظ ثب فبهل فمیز اؽبرُ زارز.
ایي التقبز ؽبهل زٍ ًَؿ ذبًَار ثب سًسگی ًبهحسٍز ،ثٌگبُ ٍ زٍلت هیثبؽس .ذبًَار
ثزٍتوٌس اس ًیزٍی وبر ٍ عزهبیِ زازُ ؽسُ ثِ ثٌگبُ زرآهس وغت وززُ ٍ هغیز هقزفی ٍ
عزهبیِگذاری ذَز را ثزای حساوثزعبسی هغلَثیت هَرز اًتؾبر عَل زٍرُ سًسگی ذَز اًتربة
هیًوبیس .ذبًَار اس هقزف وبالّب ٍ ذسهبت هغلَثیت وغت وززُ ٍ ثب وبر وززى اس هغلَثیتؼ
وبعتِ هیؽَز (هیتَاى گفت هغلَثیت تبثقی اس فزاغت ٍ هقزف هیثبؽس) .2ثٌبثزایي ،تبثـ
هغلَثیت ثِ فَرت سیز ذَاّس ثَز:
()1

∑

()2
هؾزٍط ثِ لیس ثَزخِ ذبًَار ثِ فَرت:
()3
1

Gali & Lopez & Valles
2
تبثـ هغلَثیت ثِ ؽىل عٌتی ،خسایی پذیز(تفىیهپذیز) ،لگبریتوی ٍ تبثقی اس هقزف ٍ فزاغت هیثبؽس .هسل ایي همبلِ هسلی

تقوینیبفتِ اعت وِ ثزگزفتِ اس هسلّبی هغبلقبت افزازی چَى وزیغتیبًَ ،اچیٌجبم ٍ اٍاًظ( ،)2005عبٍٍ (،)2004
آزٍلفغَى ،العي ،لیٌس ٍ عًَغبى( ،)2007اؽویت ٍ اٍریت( ،)2004هزسثبى ،زّمبى ،رعتنسازُ ٍ ایشزی( ٍ )1395چَ
( )2006هغزح ؽسُاعت.
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هقزف ذبًَار ٍ
ًزخ زعتوشز،
ًزخ

ًزخ اخبرُ ٍ

ًیزٍیوبر ذبًَار زر سهبى  tهیثبؽس.

هَخَزی عزهبیِ،

ًزخ اعتْالن عزهبیِ هیثبؽس .زٍلت هبلیبتی ثز ًیزٍی وبر ثب

ٍ هبلیبتی ثز عزهبیِ ثب ًزخ

ٍضـ هیًوبیس .اًجبؽت عزهبیِ اس راثغِ سیز پیزٍی

ذَاّس وزز:
()4
ثب حساوثزعبسی ٍ حل ؽزایظ هزتجِ اٍل 1زر ایي همبلِ راثغِ فزضِ ًیزٍی وبر ( ٍ )5راثغِ اٍلز
( )6را ذَاّین زاؽت:
()5
}

()6

{

ذبًَار فمیز تٌْب اس ًیزٍی وبر زرآهس زریبفت وززُ ٍ ثب اًتربة هیشاى عبفت وبر ذَز زر
ّز زٍرُ ثِ حساوثزعبسی تبثـ هغلَثیت ذَز ثِ فَرت سیز هیپززاسز:
()7
هؾزٍط ثِ لیس ثَزخِ ذبًَار ثِ فَرت:
()8
وِ

پززاذتّبی تأهیي هبلی ؽسُ اس هبلیبت تَعظ زٍلت هیثبؽسٍ .ضقیت فزضِ

ًیزٍی وبر فبهل فمیز ثِ فَرت سیز ذَاّس ثَز:
()9
زر ایٌدب ثٌگبُ ثب اخبرُ عزهبیِ ٍ اعترسام ًیزٍی وبر ثِ تَلیس وبالّبی هقزفی هیپززاسز.
تبثـ تَلیس وبح -زاگالط زر ًؾز گزفتِ هیؽَز .ثٌبثزایي ،تَلیس ًْبیی عزهبیِ ٍ ًیزٍی وبر ثِ
فَرت سیز هیثبؽس:
()10
1

ثِ زلیل رفبیت اذتقبر اس آٍرزى هقبزالت ٍ رٍاثظ ذَززاری ؽس.
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()11
()12
هتغیزّبی

ٍ

ٍ

هتغیزّبی ول ثَزُ ٍ ثِ فَرت سیز هیثبؽٌس:

()13
()14
()15
ًؾبىزٌّسُ فزایٌس ؽَن تىٌَلَصیىی ًیزٍی وبر ثَزُ وِ ثِ هب اهىبى ثزرعی اثزات ؽَن
ثْزٍُری یب فزضِ را ذَاّس زاز.
()16
زٍلت ثب ٍضـ هبلیبت ثز زرآهس ًیزٍی وبر ذبًَار ٍ عزهبیِ ،ثِ تأهیي هبلی پززاذتّبی
اًتمبلی خْت پززاذت ثِ افزاز فمیز ٍ عغح هؾرـ هقبرف ذَز هیپززاسزّ .وچٌیي فزك
ثز ایي اعت وِ ثَزخِ زٍلت زر تَاسى ثَزُ ٍ ثٌبثزایي ،لیس ثَزخِ زٍلت ثِ فَرت سیز
ذَاّس ثَز:
()17
وِ زر ایٌدب

ّ .وچٌیي

ًؾبىزٌّسُ فزایٌس ؽَن هربرج زٍلت ثَزُ ٍ ثِ لزار سیز

هیثبؽس:
()18
زر ّز زٍرُ ،التقبز ثب هحسٍزیت هٌبثـ ٍ ؽزط تغَیِ ثبسار رٍثزٍ ذَاّس ثَز.
()19
هقبزالت تقبزلی وِ زر حل هسل اس آىّب اعتفبزُ هیؽَز ،ثِ ؽىل سیز اعت:
فزضِ ًیزٍی وبر فمزا
لیس ثَزخِ فمزا
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فزضِ ًیزٍی وبر ثزٍتوٌساى
}

هقبزلِ اٍلز ثزٍتوٌساى

{

لیس ثَزخِ ثزٍتوٌساى
تبثـ تَلیس
) (

ًزخ زعتوشز
ًزخ اخبرُ
لیس ثَزخِ زٍلت
 .2-3سیاست مالی

یه تقبزل رلبثتی عیبعت زٍلت ،ترقیـّب ٍ لیوتّب ثِ گًَِای تقزیف هیؽًَس وِ
ؽزایظ سیز ّوَارُ ثزلزار ثبؽٌس:
 -1ذبًَار حساوثزعبسی هغلَثیت ذَز را عجك رٍاثظ ( )7( ٍ )2هؾزٍط ثِ رٍاثظ (ٍ )3
( )8ثب ثزلزاری رٍاثظ ( )9( ٍ )6( ،)5اًدبم هیزّس؛
 -2ثٌگبُ ثِ حساوثزعبسی عَز هیپززاسز؛ ثِ عَری وِ رٍاثظ ( )12( ٍ )11ثزلزار ثبؽٌس؛
 -3لیس ثَزخِ زٍلت زر تقبزل ثبؽس (راثغِ .)17
زٍلت ثب پیسا وززى ترقیـّب ،لیوتّب ٍ عیبعتّب ثِ حل هغألِ رهشی هیپززاسز؛ ثِ
گًَِای وِ تبثـ رفبُ اختوبفی ( )20حساوثز ؽَز .زٍلت ثب تٌؾین عیبعت هبلی
{ تحت رفتبر ثٌگبُ ٍ ذبًَار ثِ تٌؾین عیبعتّبی  ٍ πلیوتّب

}

ٍ ترقیـّب
()20
پبراهتز

{

}

}

π

{

هیپززاسز.
[∑

∑

]

ًؾبىزٌّسُ توبیل زٍلت ثِ عوت فبهل ثزٍتوٌس یب فمیز هیثبؽسٍ .لتی

ًشزیه ثِ یه ثبؽسً ،ؾبى اس اّویت ٍ هغلَثیت ثبالی زٍلت ثِ فمزا هیثبؽسٍ .لتی
ًشزیه ثِ ففز ثبؽس ،اّویت ٍ هغلَثیت ثبالی زٍلت ًغجت ثِ ثزٍتوٌساى هیثبؽس .هغألِ
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رهشی ثِ فزم الگزاًض ثِ فَرت راثغِ ( )21ذَاّس ثَز وِ زر آى اًتربة عیبعت تَعظ
ؽزایظ ثْیٌِیبثی هزتجِ اٍل ذبًَار ،لیس ثَزخِ ذبًَار ٍ لیس ثَزخِ زٍلت هحسٍز هیؽَز.
{
)
)

)

(

()21

(
(

) )
) )

(
)

(
(

}

(
(
(

)

هحسٍزیت ثَزخِ زٍلت را هیتَاى ثِ ؽىل سیز ًَؽت:
)

()22

(
(

)

ثب حل هغألِ ثْیٌِیبثی ٍ ؽزایظ هزتجِ اٍل ثزای الگزاًض فَق ذَاّین زاؽت:
)

()23

()24

)

(
)

)

((

)

(
)
)

()25

)

)

)

((

)

((

)

)

(

)

(

)

()26
()27

(

(
(

(
)

(

(

∑
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()28
()29
()30
اس راثغِ ( )25زارین:
)

)

(

(

)

(

)

(

()31
راثغِ فَق را زر حبلت پبیسار هیتَاى ثِ فَرت سیز ًَؽت:
()32

)

(

ثب خبیگشیٌی زر حبلت پبیسار هقبزلِ اٍلز هیتَاى ًَؽت:
()33

)

(

ٍ ثٌبثزایي ذَاّین زاؽت:
()34

)

(

ٍ ثٌبثزایي ذَاّین زاؽت:

 .4حل الگو
 .1-4کالیبرهسازی مذل

خْت حل الگَ ،یه هسل تقبزل فوَهی تقبزفی پَیب وِ هؾتول ثز هقبزالت اعترزاج ؽسُ اس
ثْیٌِیبثی ٍ ًیش اتحبزّبی هَخَز زر هسل هیثبؽس ،اعتفبزُ ؽسُ اعت .زر ایٌدب ؽجیِعبسی هسل
ثز هجٌبی رّیبفت وبلیجزاعیَى (همسارزّی) حل هیؽَز .حبلت پبیسار تَفیف ؽسُ هسل تَعظ
پبراهتزّبی فْزعت ؽسُ زر خسٍل ( )1وِ همبزیز پبراهتزّب ثب رٍػ وبلیجزُ وززى زر ًزمافشار
خبیگشیي ؽسُاًس ،هؾرـ ؽسُ اعت .اًتربة همبزیز پبراهتزّب ثزهجٌبی ازثیبت التقبزی
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هَخَز تَفیف ؽسُ ثزای التقبز ایزاى ٍ زر فَرت ًجَزى اس التقبز ذبرخیً ،وبیؼ زازُ
ؽسُ اعت.
جذول  .2کالیبرهسازی برای حالت پایذار
منابع داخلی

مقذار

شرح

هٌؾَر ٍ تمیپَر()1394

0/0139

ًزخ اعتْالن

هٌؾَر ٍ تمیپَر()1394

0/44

عْن عزهبیِ

هٌؾَر ٍ تمیپَر()1394

0/974

فبهل تٌشیل

0/6

ًغجت هربرج زٍلت ثِ تَلیس

هحبعجبت تحمیك
1

0/929

ضزیت فزآیٌس ذَزرگزعیَ ؽَن هربرج زٍلت

هحبعجبت تحمیك

0/075

اًحزاف هقیبر ؽَن هربرج زٍلت

هحبعجبت تحمیك

0/599

ضزیت فزآیٌس ذَزرگزعیَ ؽَن هربرج تىٌَلَصی

هحبعجبت تحمیك

0/016

اًحزاف هقیبر ؽَن تىٌَلَصی

هحبعجبت تحمیك

پارامتر

G/y

هٌجـ :یبفتِّبی تحمی

زر ایٌدب ثب تَخِ ثِ هسل هٌىیَ ( ٍ )2000گبلی ،لَپش ٍ ٍالیش( )2007همسار پبیِ ثزای
پبراهتز ًبّوگٌی اعتفبزُ ٍ زر خسٍل (ً )3ؾبى زازُ ؽسُ اعت.
جذول  .3پارامتر ناهمگنی در مذل
منابع خارجی

مقذار

شرح

هٌىیَ ()2000

0/5

ًغجت عْن خوقیتی فمیز ٍ ثزٍتوٌس زر اختوبؿ

پارامتر

هٌجـ :هٌىیَ ()2000

1

آهبرّبی خسٍل  2اس زازُّبی فقلی عبل  1394 - 1358ثَزُ وِ اس هزوش آهبر ایزاى ،ثبًه هزوزشی اعزترزاج گززیزسُ ٍ ثزب
تَخِ ثِ ًزم افشارّبی التقبزعٌدی هحبعجبت هَرز ًیبس اًدبم گزفتِ اعت.
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پظ اس ؽجیِعبسی هسل ،زر ایي ثرؼ تَاثـ فىظالقول آًی ثزای ّز زٍ ثرؼ فمیز ٍ ثزٍتوٌس
خْت هؾبّسُ پَیبییّبی هسل پظ اس ثزٍس تىبًِّب(تىبًِّب) ٍ اعترزاج پبعد هتغیزّبی والى
ثِ ایي تىبًِّب ثزرعی هیؽًَس .زر ازاهِ ًوَزارّبی ٍاوٌؼ پَیبی هتغیزّبی التقبزی پظ اس
ٍارز ؽسى تىبًِ ثزرعی هیگززًس.
 .2-4شوک تقاضا

زر ًوَزارّبی سیز ؽَوی ثِ ّشیٌِّبی زٍلت افوبل ؽسُ ٍ رفتبر هتغیزّب زر زٍ حبلت
ثزٍتوٌس ٍ فمیز ثزرعی هیؽَز .اثز ایي ؽَن هٌدز ثِ وبّؼ هقزف ،زعتوشز ٍ ثبفث افشایؼ
ًزخ اخبرُ هیگزززً .وَزارّبی ضزثٍِ -اوٌؼ هتغیزّبی ًزخ زعتوشز ٍ ًزخ اخبرُ ثِ یه
ؽَن تمبضب زر ًوَزارّبی سیز ًؾبى زازُ ؽسُ اعت.

نمودار  .1تابع واکنش آنی متغیرهای نرخ دستمسد و نرخ اجاره نسبت به یک شوک مخارج دولت

نمودار  .2تابع واکنش آنی متغیرهای مالیات بر نیرویکار  tauHو سرمایه  tauKنسبت به یک
شوک مخارج دولت
هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك
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زر ثزرعی تبثـ ضزثِ ٍاوٌؼ هبلیبتّب زر ًوَزار ( )2زر هسلی ثب ٍرٍز پبراهتز ًبّوگٌی خبهقِ،
ثب اف وبل ؽَن تمبضب هٌحٌی هبلیبت ثز ًیزٍی وبر ثِ عوت پبییي هٌتمل ؽسُ ٍ هٌحٌی هبلیبت
ثز عزهبیِ ثِ عوت ثبال هٌمل ذَاّس ؽس .زر ایٌدب ،زٍلت ثبیس ثیؾتز ّشیٌِّبی هربرج ذَز را
اس ٍضـ هبلیبت ثز عزهبیِ تأهیي هبلی هیًوبیس.
افشایؼ ّشیٌِّبی زٍلت اثتسا هٌدز ثِ افشایؼ ٍ عپظ وبّؼ تَلیس هیؽَز .ایي هغألِ
هیتَاًس ثِ ایي زلیل ثبؽس وِ اٍل ،اگزچِ زٍلت ثب افشایؼ هربرج ذَز عزهبیِگذاری ٍ هقزف
را افشایؼ زازُ اعت؛ اهب ایي عزهبیِگذاریّب زر وَتبُهست ثِ ثْزُثززاری ًویرعس ٍ زٍم،
عزهبیِگذاری ثرؼ ذقَفی ًیش وبّؼ هییبثس (اثز خبًؾیٌی) .ثٌبثزایي ثب افوبل ؽَن
هربرج ،وبّؼ هقزف ثیي زٍ حبلت ثب فَاهل فمیز ٍ ثزٍتوٌس هؾبثِ هیثبؽس؛ اهب وبّؼ
هقزف زر حبلت فبهل ثزٍتوٌس ووی ثیؾتز اس حبلت فبهل فمیز هیثبؽسً .وَزار ( )3اثز ؽَن
تمبضب ثز هقزف افزاز اختوبؿ را ًؾبى هیزّس.

نمودار  .3تابع واکنش آنی متغیرهای مصرف فقرا  cpو ثروتمنذان  cwنسبت به یک شوک
مخارج دولت
هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك

تبثـ ٍاوٌؼ آًی فزضِ ًیزٍیوبر تَعظ افزاز فمیز ٍ ثزٍتوٌس ثِ یه ؽَن هربرج زٍلت
زر ًوَزار ( )3تزعین ؽسُ اعت.
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نمودار  .4تابع واکنش آنی متغیرهای عرضه نیرویکار فقرا  Hpو ثروتمنذان  Hwنسبت به یک
شوک مخارج دولت
هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك

زر اثتسا افشایؼ ّشیٌِّبی زٍلت هٌدز ثِ افشایؼ تَرم هیگززز .ایي افشایؼ هٌدز ثِ
افشایؼ تمبضب ثزای ًیزٍی وبر ؽسُ ٍ ثِ عجت آى زعتوشزّب افشایؼ هییبثس .ثِ زلیل ٍخَز
تَّن پَلی زر ثیي وبرگزاى ،ایي افشایؼ زعتوشز اس عزفی هٌدز ثِ وبّؼ فزضِ ًیزٍی وبر
افزاز ثزٍتوٌس ٍ اس عَی زیگز ،افشایؼ ًیزٍی وبر فمزا هیگززز .زر ازاهِ ،ثب وبّؼ زرآهس،
اًجبؽت عزهبیِ وبّؼ یبفتِ ٍ ثٌبثزایي ،فبهل ثزٍتوٌس خْت خجزاى وبّؼ زرآهس ذَز ثِ زلیل
ًگْساری عغح رفبُ ذَز ،ثِ افشایؼ فزضِ ًیزٍی وبر هیپززاسزّ .وچٌیي هیتَاى گفت ؽَن
تمبضب ثبفث وبّؼ هقزف ٍ عزهبیِگذاری زر وَتبُهست ؽسُ ٍ زٍلت هبلیبت اضبفی ثز
عزهبیِ افوبل هیًوبیس ٍ ثٌبثزایي ،فبهل ثزٍتوٌس ثب فزضِ ثیؾتز ًیزٍی وبر ثِ حفؼ زرآهس ذَز
ذَاّس پززاذت .عیبعت هؾَْز زر ایٌدب آى اعت وِ زٍلت ثزای تأهیي هبلی هربرج اضبفی
ذَز ،هبلیبت ثز عزهبیِ را افشایؼ ذَاّس زاز.
 .3-4شوک عرضه

تَاثـ ٍاوٌؼ ثزذی هتغیزّب ثِ ؽَن ثْزٍُری زر زٍ حبلت ذبًَار ثزٍتوٌس ٍ فمیز زر
ًوَزارّبی سیز ًوبیؼ زازُ ؽسُ اعت.
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نمودار  .5تابع واکنش آنی متغیرهای مصرف فقرا  cpو ثروتمنذان  cwنسبت به یک شوک بهرهوری
هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك

تزویت فمزای خبهقِ ثالفبفلِ پظ اس ؽَن ثْزٍُری ،هقزف ذَز را افشایؼ هیزٌّس؛ زر
حبلی وِ فبهل ثزٍتوٌس زر هست سهبى ثیؾتزی هقزف را افشایؼ هیزّس .ؽبیس زلیلؼ ایي
ثبؽس وِ فبهل ثزٍتوٌس زر اثتسا ثیؾتز زرآهس اضبفی ذَز را ثِ عزهبیِگذاری زر اًجبؽت عزهبیِ
هٌتمل هیوٌس.

نمودار  .6تابع واکنش آنی متغیرهای مصرف فقرا  Hpو ثروتمنذان  Hwنسبت به یک شوک بهرهوری
هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك

اس آًدب وِ ثْجَز عغح تىٌَلَصی اؽتغبل را وبّؼ هیزّس ،ایي وبّؼ هٌدز ثِ وبّؼ
زعتوشزّب هیگززز .وبّؼ زعتوشزّب هَخت وبّؼ فزضِ ًیزٍی وبر لؾز ثزٍتوٌس ٍ افشایؼ
فزضِ ًیزٍی وبر افزاز فمیز ذَاّس ؽس .افزاز فمیز ثب تَخِ ثِ پبییي آهسى زعتوشز هدجَر
ذَاٌّس ثَز وِ ثیؾتز وبر وٌٌس تب ثتَاًٌس عغح سًسگی ذَز را ثبثت ًگِ زارًس ٍ ایي زر حبلی
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اعت وِ افزاز ثزٍتوٌس ّن زارای تَّن پَلی ووتزی ثَزُ ٍ ّن زارای اًجبؽت عزهبیِ ثیؾتز
هیثبؽٌس ٍ هیتَاًٌس حسالل عغح سًسگی ذَز را تأهیي ًوبیٌس.
 .4-4تمایل ترجیحات دولت

زر ایٌدب تغییز تزخیحبت زٍلت ٍ تأثیز آى ثب فزك عیبعت ثْیٌِ زر عَل ازٍار تدبری ٍ
تغییزات خشئی ثِ ٍخَز آهسُ زر پبعدّبی ثْیٌِ ثزرعی هیگزززً .وَزارّبی سیز تَاثـ
فىظالقول آًی ًزخّبی ثْیٌِ هبلیبت ثْیٌِ ًبؽی اس تغییزات تزخیحبت زٍلت زر عِ حبلت
اّویت تزخیحبت ثِ عوت افزاز فمیز ،تزخیحبت هتقبزل ٍ اّویت تزخیحبت ثِ عوت افزاز
ثزٍتوٌس زر ًؾز گزفتِ هیؽَز.

نمودار  .7تابع واکنش آنی به یک شوک مخارج دولت:

متغیر

منحنی مشکی رنگ  ، ;0/5منحنی قرمس رنگ  ، ;0/7منحنی آبی رنگ ;0/35
هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك
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زر ثزرعی تبثـ ضزثٍِ -اوٌؼ هبلیبتّب زر ًوَزار ( )7زر هسلی ثب ٍرٍز پبراهتز ًبّوگٌی
خبهقِ ٍ حبلت فوَهی تزخیحبت زٍلت  ، ;0/5افوبل ؽَن تمبضب هٌحٌی هبلیبت ثز ًیزٍی
وبر ثِ عوت پبییي هٌتمل وززُ ٍ هٌحٌی هبلیبت ثز عزهبیِ ثِ عوت ثبال هٌمل هیؽَز .ثٌبثزایي،
زر ایٌدب ،زٍلت ثبیس ثیؾتز ّشیٌِّبی هربرج ذَز را اس ٍضـ هبلیبت ثز عزهبیِ تأهیي هبلی وٌس.
زر حبلت ً ;0/35یش وِ تزخیحبت زٍلت ثیؾتز ثِ عوت فمزا هتوبیل هیؽَز ،زٍلت ثیؾتز
هربرج ذَز را اس ٍضـ هبلیبت ثز عزهبیِ تأهیي هبلی هیوٌس .زر ایي زٍ حبلت ،هبلیبت ثز
ًیزٍی وبر وبّؼ هییبثس .هیتَاى گفت ثِ زلیل اّویت زرآهس ًیزٍی وبر ثزای فمزا ،زٍلت
توبیل ثِ افشایؼ هبلیبت ثز زرآهس ًیزٍی وبر ًساؽتِ ٍ ثٌبثزایي ثب ٍضـ هبلیبت ثز عزهبیِ،
زرآهس هبلیبتی را اس لؾز ثزٍتوٌس زریبفت ذَاّس وزز .زر حبلت  ، ;0/7تزخیحبت زٍلت ثِ
عوت افزاز ثزٍتوٌس گزایؼ پیسا وززُ ٍ ثٌبثزایي ،هبلیبت ثیؾتزی ثز زرآهس ًیزٍی وبر ًغجت ثِ
عزهبیِ ٍضـ ذَاّس ؽس.

نمودار  .8تابع واکنش آنی به یک شوک بهرهوری:

متغیر

منحنی مشکی رنگ  ، ;0/5منحنی قرمس رنگ  ، ;0/7منحنی آبی رنگ ;0/35
هٌجـ :یبفتِّبی تحمیك
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ثب تَخِ ثِ ًوَزارّبی ( )8تَاثـ پبعد ثْیٌِ ؽَن ثْزٍُری ثب زرًؾز گزفتي حبالت هرتلف
اٍریت تزخیحبت زٍلت ثغیبر هؾبثِ هیثبؽٌس .زر حمیمت ،ثب افوبل یه ؽَن ثْزٍُری زرآهس
زٍلت ًیش افشایؼ هییبثس؛ ثٌبثزایيً ،یبس ثِ هبلیبت خْت تأهیي هبلی هربرج وبّؼ یبفتِ ٍ
ثٌبثزایي ٍضـ هبلیبت ثززرآهس ًیزٍی وبر ٍ عزهبیِ وبّؼ ذَاّس یبفت .ثٌبثزایي ،زر ایي حبلت
ًمؼ اٍریت تزخیحبت زٍلت اّویت چٌساًی ًساؽتِ ٍ هبًٌس حبلت لجلً ،مؼ هْوی ثبسی
ًویوٌس.
 .5نتیجهگیری
ایي همبلِ ثب ثزرعی یه هسل عیبعت هبلی ثْیٌِ زر حضَر ًبّوگٌی فَاهل ٍ تفىیه ذبًَار
ثِ زٍ لؾز فمیز ٍ ثزٍتوٌس زر چبرچَة یه هسل تقبزل فوَهی تقبزفی پَیب ثیبى هیوٌس وِ
زر ایي گًَِ هسلّب اٍریت تزخیحبت زٍلت ٍ ًمؼ ایي تزخیحبت ٍ توبیل زٍلت ثِ عوت
لؾز فمیز یب ثزٍتوٌس هیتَاًس ًتبیح عیبعتّبی هبلی ثْیٌِ را زر التقبز تغییز زّس .ثٌبثزایي ،زر
ًؾز گزفتي ایي هحسٍزیت حبئش اّویت هیثبؽس.
زر ثزرعی تَاثـ ضزثِ – ٍاوٌؼ ،هبلیبتّب زر هسلی ثب ٍرٍز پبراهتز ًبّوگٌی خبهقِ ،زٍلت
ثبیس ثیؾتز ّشیٌِّبی هربرج ذَز را اس ٍضـ هبلیبت ثز عزهبیِ تأهیي هبلی وٌس .هیتَاى گفت
ثِ زلیل اّویت زرآهس ًیزٍی وبر ثزای فمزا زٍلت هبیل ثِ ٍضـ هبلیبت ثز زرآهس ًیزٍی وبر
ًجَزُ ٍ ثٌبثزایي ،ثب ٍضـ هبلیبت ثز عزهبیِ ،زرآهس هبلیبتی اس لؾز ثزٍتوٌس زریبفت ذَاّس وزز.
ثٌبثزایي ،تفىیه ذبًَار ٍ ًبّوگٌی فَاهل زر هسل هٌدز ثِ تغییزات اعبعی ذَاّس ؽس وِ
ًتبیح ثزرعی ٍ پَیبیی هسل را هتبثز ذَاّس وزز .ثٌبثزایيً ،مؼ توبیل تزخیحبت زٍلت ٍ
تفىیه حبالت ذبًَار ثِ ثزٍتوٌس ٍ فمیز ثبیغتی زرًؾز گزفتِ ؽَز.
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