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چکيده
شده  طراحي  ایران  اقتصاد  برای  تصادفی  پویای  عمومی  تعادل  الگوی  یك  مقاله،  این  در 
است، به طوري که در آن عالوه بر اختالالت بازار کاال، اختالالت بازارکار هم دیده می شود. 
گالي)۲۰۱۱(،  از  پيروي  به  بازارکار  در  تعادل  عدم  فرض  با  الگو  این  در  دیگر،  به عبارت 
که  است  این  اقتصادی  ادبيات  در  مقاله  این  مشارکت  است.  شده  لحاظ  الگو  در  بيکاری 
بازارکار به صورت ناهمگن فرض شده، به طوری که هرکدام از نيروی کار در نوع خاصی از 
کار متخصص اند. اختالالت بازارکار نيز به صورت قدرت بازاری و چسبندگی دستمزد وارد 
که  دارد  وجود  خانوار  درون  در  کامل  ریسك  تسهيم  می شود  فرض  همچنين،  است.  شده 
مصرف یکسانی برای تمام اعضای خانوار، صرف نظر از شاغل و بيکار بودن آن ها، تضمين 

۱. این مقاله از پایان نامه دکترا با عنوان »سياست پولی و بازار کار: یك الگوی نوکينزی« و بـه راهنمـایي خانم دکتـر 
زهرا افشاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا استخراج شده است.
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با استفاده از رویکرد بيزی، به بررسی اثرات  می کند. در این الگو، پس از برآورد پارامترها 
در  اقتصاد  کالن  متغيرهای  پویایی های  بر  کار  نيروي  عرضه  و  پولی  تکنولوژي،  تکانه های 
به  نسبت  متغيرها  آنی  واکنش  توابع  نتایج  است.  شده  پرداخته   ۱3۹3 تا   ۱3۸4 زمانی  دوره 
تکانه های مختلف نشان مي دهد تکانه های منفی عرضه نيروی کار، تکانه مثبت پولی و تکانه 
منفی تکنولوژی سبب کاهش نرخ بيکاری شده و دانستن این آثار، سياستگذاران را به سوی 

تصميم گيری بهتری سوق می دهد.

  C11, E24, E32 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

اشتغال  افزایش  و  بوده  هرکشوری  اقتصاد  اساسی  موضوعات  جمله  از  بيکاری  و  اشتغال 
بيکاری  نرخ  بر  کالن  اقتصاددانان  است.  کالن  اقتصاد  عملکرد  نشانگر  بيکاری  کاهش  و 
بازارکار در  با نگاهی به شاخص های  به عنوان یك شاخص مهم اقتصادي تمرکز می کنند. 
نزولی  روند  اقتصادي۱  مشارکت  نرخ  می شود،  مشاهده   )۱( نمودار  در  همان طورکه  ایران، 
داشته و از 4۱ درصد در سال ۱3۸4 به 3۷/۲ درصد در سال ۱3۹3رسيده است. اگرچه نرخ 
بيکاری از سال ۱3۸4 تا ۱3۸۷ روند نزولی داشته و از ۱۱/۵ درصد به ۱۰/4 درصد رسيده 
درصد   ۱3/۵ به   ۱3۸۹ سال  در  و  یافته  افزایش  به شدت   ۱3۹۱ سال  تا   ۱3۸۷ از  اما  است، 
دیگر،  به عبارت  است.  یافته  کاهش  درصد   ۱۰/۶ به   ۱3۹3 سال  در  آن،  از  پس  و  رسيده 

همواره نرخ بيکاری عددهای باالی ۱۰ درصد را تجربه کرده است.

نمودار 1ـ نرخ مشارکت و نرخ بیکاری سال های 1384-1393

۱.  نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعيت فعال ده ساله و بيشتر )شاغل و بيکار( به کل جمعيت ده ساله 
و بيشتر.
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در سال های اخير استفاده از چارچوب الگوی کينزی جدید برای تجزیه و تحليل نوسانات 
تعادل  الگوهای  درونی  سازگاری  چارچوب،  این  است.  شده  رایج  تثبيت  سياست های  و 
عمومی پویا را با فروض کينزی ترکيب می کند و بنابراین، کارایی سياست پولی را افزایش 
کينزی  الگوی  از  نسخه ای  سياستی،  مؤسسات  و  مرکزی  بانك های  از  بسياری  می دهد۱. 
جدید با مقياس متوسط را به عنوان بخشی از جعبه ابزار خود برای هدف های شبيه سازی و 
پيش بينی اتخاذ می کنند؛ اما این الگوها هم مانند سایر الگوها عاری از انتقاد نيستند. در بين 
تمام کاستی ها، منظور نکردن بيکاری اغلب به عنوان یکی از اصلی ترین کاستی ها محسوب 
الگوهای  در  بيکاری  نگرفتن  نظر  در   ،)۲۰۰۹( و سایرین  و گرتلر  اعتقاد گالی  به  می شود. 
بيکاری  زیرا  دارد؛  الگوها  این  کاستی  از  نشان   ،۲)DSGE( تصادفی  پویای  عمومی  تعادل 

شاخص مهم و مرکزی سياستگذاری است و نباید در الگوسازی نادیده گرفته شود3.
کاستی   این  رفع  جهت  پژوهشگران  از  فزاینده ای  تعداد  گذشته  سال های  در  بنابراین، 
پولِی  غيرخنثایی  و  اسمی  چسبندگی های  کردند  که  طراحی  چارچوب هایی  و  کوشيدند 
الگوی کينزی جدید را با غيرکامل بودن های بازارکار )که سبب پيدایش بيکاری می شوند( 
ترکيب  می کنند. بسياری از تحقيقات اخير در ایران به طراحی یك الگوی  DSGE با وجود 
نکرده اند.  لحاظ  را  بازارکار  اختالالت  آن ها  اغلب  ولی  پرداخته اند،  کاال  بازار  اختالالت 
بنابراین، مقاله حاضر می کوشد به پيروی از گالی )۲۰۱۱(، الگوی DSGE متناسبی با اقتصاد 
ایران با لحاظ بيکاري طراحی کند که در آن، بيکاری با وجود چسبندگی دستمزد و قدرت 
بازاری در بازارکار توجيه می شود. همچنين، در این الگو ویژگي هاي اقتصاد ایران از جمله 
الگوی  چارچوب  در  است.  شده  گرفته  درنظر  پولی  سياستگذاری  در  دولت  مالی  سلطه 
اثر تکانه هاي پولي، تکنولوژي و عرضه نيروي کار بر پویایي متغيرهاي کالن  طراحی شده 

اقتصادي بررسي می شود.
براي برآورد الگو با توجه به مزایای روش بيزی، پارامترهای سيستم معادالت به روش 
آن،  براساس  می شوند.  برآورد   MATLAB نرم افزار  تحت  داینر  برنامه  از  استفاده  با  بيزی 
مهم  متغيرهای  پویایی های  بررسی  برای  سپس،  می شوند.  شبيه سازی  اقتصادی  متغيرهای 

1. Gali (2010).
2. Dynamic Stochastic General Equilibrium.
3. Gali, Smets and Wouters (2012).
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ارائه  آنی  واکنش  توابع  پولی،  و  تکنولوژی  نيروی کار،  تکانه های عرضه  اثر  در  اقتصادی 
می شود. براي دستيابي به اهداف فوق ارائه مقاله به صورت زیر ساماندهي شده است: 

نخست مروری بر مطالعات انجام شده صورت می گيرد. سپس، یك الگوی تعادل عمومی 
پویای تصادفی چندبخشی طراحی شده است و آنگاه روش حل و برآورد پارامترهای الگو 
بر مبنای روش بيزی ارائه می شود. و درنهایت، با استفاده از توابع واکنش آنی به تحليل تأثير 
تکانه هاي پولی، عرضه نيروي کار و تکنولوژي بر اقتصاد ایران پرداخته می شود. سرانجام، 

نتيجه گيری براساس یافته ها و در چارچوب الگو، موضوع بخش پایانی مقاله خواهد بود.

1. پیشینه تحقیق

پویای  عمومی  تعادل  الگوی  یك  قالب  در  بيکاری  موضوع  زمينه  در  تجربی  مطالعات 
تصادفی را می توان در چارچوب دو رویکرد کلی جست وجو و انطباق و یا قدرت بازاری 
با لحاظ  بازارهای کار بررسی کرد. در سال هاي اخير مقاالت بسياري سعي کردند که  در 
از  بسياری  بگنجانند.  عمومي  تعادل  الگو هاي  در  را  بيکاري  کار،  بازار  اصطکاك هاي 
مقاالت، اصطکاك های جست وجو و انطباق را به عنوان اصطکاك بازارکار معرفی می کنند. 
اولين بار الگوی جست وجو و انطباق در بازار کار در قالب یك الگوی تعادل عمومی پویای 
انجام  پيساریدس۱  و  مورتنسن  توسط   ۱۹۹4 سال  در  جدید  کينزی  چارچوب  در  تصادفی 
برای  را  انطباق  و  جست وجو  اصطکاك  داللت های  آندولفاتو3  و  مِرز۲  مثل  مقاالتی  شد. 
الگوی  به هرحال،  می کردند.  مطالعه   4  RBC استاندارد  الگوی  یك  در  اقتصادی  نوسانات 
بيکاری جست وجو و انطباق مورتنسن و پيساریدس نمی توانست با واقعيات مشاهده شده  مهم 
در داده ها منطبق شود. به طور خاص، این نوع الگوها عملکرد خوبی برای توضيح نوسانات 
زیاد و ماندگار بيکاری، شغل های بدون متصدی۵ و فشردگی بازار۶ و رفتار دستمزد حقيقی 
در داده ها نداشتند. تا این که گالی اولين بار در سال ۲۰۱۱ تفسير متفاوتی از بيکاری معرفی 

1. Mortensen, D. T. and C. A. Pissarides (1994).
2. Merz (1995).
3. Andolfatto (1996).
4. Real Business Cycle.
5. Vacant Job.
6. Market Tightness.
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کرد. در الگوی وی، بيکاری حاصل وجود قدرت بازاری و چسبندگی دستمزد در بازارکار 
بود. در ایران مطالعات بازار کار و بيکاری محدود به مطالعات غير DSGE بوده است و تنها 
پژوهش های معدودی تاکنون به تقش اختالالت بازار کار پرداخته اند .در ادامه، به بررسی 
انطباق و گالی پرداخته  به هر دو رویکرد جست وجو و  از مهم ترین مقاالت مربوط  برخی 

می شود. در آخر نيز پژوهش های داخل کشور در قالب الگوی DSGE بحث می شود.
ارسگ، هندرسن و لوین۱ به ارائه یك الگوی بهينه سازی بنگاه می پردازند که در آن، 
هردو بازارکار و کاال رقابت انحصاری دارند و قراردادهای اسمی تأخيری در نظر گرفته شده 
قابل حصول است که هردوی دستمزدها و قيمت ها  بهينه پرتو فقط زمانی  است. همچنين، 
با سياست  بنابراین، وقتی قيمت ها و دستمزدها چسبندگی دارند،  کاماًل انعطاف پذیر باشند. 
پولی نمی توان به سطح رفاه بهينه پرتو دست یافت. ایشان الگویی با کاالهای متفاوت توليد 
نهایی و واسطه  شده در دو مرحله را درنظر گرفتند که در آن، قيمت های هردوی کاالی 
به صورت تأخيری تعيين می شود. آن ها در این الگو فرض می کنند که هردوی دستمزدها و 
قيمت ها در اقتصادهای واقعی چسبنده است۲. همچنين، نتایج مطالعات آن ها نشان می دهد که 
با هدف گذاری اکيد تورم قيمتی، زیان های رفاهی نسبتاً بزرگی ایجاد می شود، درحالی که 

بسياری از قاعده های سياستی ساده دیگر تقریباً به خوبی قاعده بهينه است. 
و  بازارکار  اصطکاك  فرض  با  را  بازارکار  خود  مقاله  در  لين زرت3  و  کریستوفل 
دستمزد  چسبندگی  می کنند.  جدید  کينزی  تجاری  ادوار  الگوی  وارد  دستمزد  چسبندگی 
از طریق  تورم  پویایی  بر  ساعات کاری  و  دارد  تعامل  اشتغال  تعدیالت  با  الگو  در  حقيقی 
هزینه های نهایی مؤثر است. براساس نتایج مطالعه ایشان، پاسخ بيکاری و تورم به نرخ بهره به 
درجه چسبندگی دستمزد بستگی دارد. عموماً، هرچه دستمزدها چسبنده تر باشند، نوسانات 
تورم تداوم بيشتری دارد. به عالوه، اثر تکانه سياست پولی بر بيکاری و تورم به نهاد های بازار 

از قبيل قدرت چانه زنی وابسته است.

1. Ereg, Christopher J.; Dale W. Henderson and Andrew T. Levin (2000).
۲. برخی مقاالت دیگر به چسبندگی قيمت ها بيش از چسبندگی دستمزد تأکيد دارند )زیرا معتقدند قراردادهای اشتغال 
وابسته به وضعيت اقتصادی، به طور اساسی از هرگونه تخصيِص اشتباه نيروی کار به علت وجود قراردادهای دستمزد 

اسمی جلوگيری می کند.
3. Christoffel, Kia and Tobias Linzert (November 2005).
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اسمتز و وترز۱ در سال ۲۰۰۷ به طراحي یك الگوي تعادل عمومي پویاي تصادفي برای 
به  گالي۲  همراه  به  ایشان  پرداختند.  امریکا  اقتصاد  در  تجاري  ادوار  نوسانات  منابع  بررسي 
مشاهده  قابل  متغير  یك  به عنوان  را  غيرداوطلبانه  بيکاری   ،)۲۰۱۰( گالی  الگوی  از  پيروی 
قدرت  وجود  نتيجه  آن ها  الگوی  در  بيکاری  کردند.   )۲۰۰۷( وترز  و  اسمتز  الگوی  وارد 
بازاری در بازارهای نيروی کار بوده و نوسانات بيکاری در الگوی ایشان نيز حاصل تغييرات 
مارك آپ دستمزد و یا چسبندگی های اسمی دستمزد است. نتایج بررسی آن ها بيانگر این 
امر بود که تکانه های عرضه نيروی کار، نقش محدودی در به وجود آوردن نوسانات بيکاری 
دارد. آن ها همچنين نشان دادند بيشتر نوسانات بيکاری در کوتاه مدت و ميان مدت به دليل 

تکانه های تقاضا است. 
بيکاری  معرفی  برای  متفاوت  تفسير  یك  همکاران،  و  ارسگ  الگوی  براساس  گالی3 
نقش  ارزیابی  به  الگوی خود  پيشنهاد می دهد. وی در  الگوی کينزی جدید  قالب یك  در 
بالقوه چسبندگی دستمزد اسمی به عنوان منبع نوسانات بيکاری در پاسخ به تکانه های مختلف 
پرداخته و بيکاری را حاصل وجود قدرت بازاری در بازارکار می داند. براساس نتایج وی، 
چسبندگی دستمزد تنها منبع نوسانات بيکاری در الگو است و هرچه درجه چسبندگی باالتر 
بهينه  سياست  بررسی  به  مقاله  درنهایت،  می یابد.  افزایش  الگو  در  بيکاری  نوسانات  باشد، 
پولی پرداخته و نتایج نشان می دهد در این الگو برای دستيابی به سياست پولی بهينه، بانك 

مرکزی باید به طور همزمان به تمام متغيرهای بيکاری، توليد و تورم پاسخ دهد. 
طراحی  بيکاري  براي   )۲۰۱۰( گالي  الگوی  براساس  کينزي جدید  الگوي  یك  انگلر4 
مطلوبيت  بر  منفي  به صورت  بيکاري  ریسك  که  بود  استوار  اساسی  فرض  این  بر  که  کرد 
نيروي کار شاغل اثر مي گذارد. یعني یك افزایش در بيکاري، به دليل افزایش ریسك بيکار 
شدن، ذهنيت خوب نيروي کار را کاهش مي دهد. انگلر از یك اقتصاد باز براي شبيه سازي 
نتایج  بيکاري،  لحاظ  که  است  این  پژوهش اش  اصلي  یافته  و  مي کند  استفاده  اقتصاد خود 
تجربي الگوي کينزي جدید را بهبود مي بخشد. در الگوی وی، نيروي کار در پاسخ به یك 

تکانه سياست پولي انبساطي افزایش مي یابد.

1. Smets, F. and R. Wouters (2007).
2. Gali, Jordi; Frank Smets and Raf Wouters (2010).
3. Gali, Jordi (2011).
4. Engler, Philipp (2011).
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کریستيانو و همکاران۱ یك الگوی پولي با بيکاري غيرارادی طراحی کردند  که در آن 
نرخ مشارکت نيروي کار در طول ادوار تجاري نوسان مي کند. این الگو به خوبي می تواند 
پاسخ هاي نرخ اشتغال و بيکاري را به تکانه های سياست پولی و تکنولوژی در الگو بيان کند. 
یك  و  سرمایه  وجود  با  را  جدید  کينزی  الگوی  یك   )۲۰۱3( همکاران  و  کریستيانو 
اینرسی دستمزد درونزا و بدون هيچ چسبندگی اسمی برونزا معرفی کرده و به بررسی این  
امر می پردازند که چگونه بنگاه ها و نيروی کار بر سر دستمزد چانه می زنند. ایشان در مقاله 
به تکانه های سياست پولی و تکنولوژی پرداختند. وجود  بازارکار  خود به چگونگی پاسخ 
اینرسی دستمزد در الگوي آن ها سبب می شود چگونگی رفتار بنگاه ها و کارگران در زمان 

چانه زنی براي تعيين دستمزدها قابل بررسی شود.
ارسگ و لوین )۲۰۱3( در مقاله خود به بررسی نرخ مشارکت نيروی کار و سياست پولی 
در دوران بحران بزرگ امریکا پرداخته و یك الگوی کينزی جدید طراحی کردند که در 
آن، نوسانات نرخ مشارکت نيروی کار تغييرات درونزا دارد. ایشان از این الگو برای ارزیابی 
داللت های سياست پولی استفاده کردند. همچنين، الگوی آن ها چگونگی اثرگذاری شرایط 
نيروی کار  بر مشارکت  نيروی کار(  بازدهی کم  باال و  )بيکاری  بازارکار  تقاضای ضعيف 
را تحليل می کند. ویژگی دیگر الگوی آن ها وجود یك هزینه تعدیل جابجایی نيروی کار 
می کند  امر کمك  این  توضيح  به  تعدیل  هزینه  این  است.  بازارکار  و  خانه  بخش های  بين 
می شود،  مشارکت  نرخ  کوچك  تغييرات  سبب  بيکاری  موقتی  نسبتاً  تغييرات  چگونه  که 
شود.  مشارکت  نرخ  در  بزرگی  تغييرات  سبب  است  ممکن  بزرگ  بحران های  درحالی که 
درصورت عدم وجود هزینه های تعدیل، نرخ مشارکت مستقيماً با نرخ اشتغال نوسان می کند. 
آن ها معتقدند تبادلی بين اهداف سياست پولی )ایجاد رونق اقتصادی و تثبيت تورم( وجود 

دارد که از کاليبراسيون  پارامترهای کليدی الگو متأثر می شود.
ژانگ۲ نيز برای توضيح نرخ بيکاری باال و پایدار امریکا در زمان بحران و پس از آن، 
الگویی را با لحاظ اصطکاك های جست وجو و انطباق، اینرسی دستمزد درونزا و تکانه های 
عواید بيکاری طراحی کرده است. فراغت در الگوی وی در تابع مطلوبيت لحاظ نشده است 
و به جای آن، در قيد بودجه دیده می شود، یعنی ارزش بيکاری برحسب مصرف کاالها در 

1. Christiano, Lawrence J.; Mathias Trabandt and Karl Walentin (2012).
2.  Zhang, Ji. (2014).
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این  از درآمد خانوار آورده می شود. همچنين، در  به عنوان بخشی  نظر گرفته شده است و 
 )۲۰۱3( همکاران  و  کریستيانو  الگوی  براساس  دستمزد  تعيين  فرآیند  می شود  فرض  مقاله 
نتایج پژوهش  پيشنهاد چانه زنی است.  فرآیند  تغيير  تعادلی  نتيجه  اینرسی دستمزد  است که 
بيکاری  نوسانات  ایجاد  سبب  بيشتر  بيکاری  عواید  تکانه های  که  است  آن  از  حاکی  وی 
بيکاری  نرخ  افزایش  به  بيکاری  عواید  گسترش  است  معتقد  ژانگ  حقيقت،  در  می شوند. 

کمك می کند.
گالی )۲۰۱۵( به بررسی منابع رفتار ریشه واحد نرخ بيکاری در اروپا با استفاده از یك 
الگوی کينزی جدید پرداخته و می کوشد بيکاری ناهمگرا را در یك الگوی کالن استاندارد 
قرار دهد. مقاله وی درکنار تجزیه و تحليل هایش مزایای لحاظ بيکاری در الگوهای تعادل 
عمومی پویای تصادفی در مناطق اروپا را اثبات می کند. وی سه فرض برای منبع ریشه واحد 
بودن نرخ بيکاری معرفی کرده است: فرض نرخ طبيعی بيکاری، فرض تبادل بلندمدت بين 
بيکاری و تورم و فرض هایستریسيس۱. نتایج این مقاله پيشنهاد می دهد هيچ کدام از این سه 
آورده  به وجود  دستمزد  تورم  و  بيکاری   ۱۹۷۰-۲۰۱4 دوره  در  نمی تواند  به تنهایی  فرض 
باشد. به اعتقاد ایشان، دو فرض تبادل بلندمدت و هایستریسيس بيشتر از فرض نرخ طبيعی 
بلندمدت که در اصل  تبادل  بيکاری مفيد هستند؛ به خصوص، فرضيه  برای تفسير نوسانات 
سبب افزایش بيکاری در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به عنوان یك نتيجه دوره ضد تورمی است. 
 ۱۹۹4 از   بعد  دوره  در  دستمزد  تورم  قابل توجه  ماندگاری  سبب  نيز  هایستریسيس  فرضيه 

است.
فرزین وش، احسانی و کشاورز )۱3۹4( نيز به بررسی اثر تکانه مالی و اصطکاك مالی 
بر نوسانات بازار کار پرداخته و نشان دادند اصطکاك  مالی در اثرگذاری تکانه های دارایی 
کارآفرینان، نرخ بهره و سرمایه گذاری بر نوسانات بازار کار نقش مهمی دارد. به این منظور، 
ایشان یك الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی را با استفاده از الگوی جست وجو و تطبيق 
برای اقتصاد ایران به عنوان یك اقتصاد باز کوچك طراحی کرده و نشان دادند یك تکانه 
مالی منفی باعث افزایش نرخ بيکاری و کاهش ارائه فرصت های شغلی توسط کارآفرینان 
نوسانات  و  مالی  تکانه های  تقویت  سبب  مالی  اصطکاك  گرفتند  نتيجه  همچنين،  می شود. 

1. Hysteresis.
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بزرگ تری در بيکاری و ارائه فرصت های شغلی می شود. به اعتقاد ایشان، تکانه نرخ بهره با 
کاهش سرمایه گذاری و ارائه فرصت های شغلی کم تر، سبب افزایش بيکاری می شود. 

همان طورکه  اما  است.  DSGE صورت گرفته  در حيطه  بسياری  مطالعات  نيز  ایران  در 
تنها  تاکنون  درحالی که  پرداخته اند،  کاال  بازار  اختالالت  به  مقاالت  این  اغلب  شد،  گفته 
اهميت  به  توجه  با  بنابراین،  کرده اند.  بررسی  را  بازارکار  اختالالت  آن ها  از  اندکی  تعداد 
بر  مقاله می کوشد عالوه  این  ایران،  اقتصاد  در  اقتصادی  نرخ مشارکت  و  بيکاری  موضوع 
درنظرگرفتن اختالالت بازار کاال در اقتصادی مشابه اقتصاد ایران، اختالالت بازارکار را نيز 

درنظر گرفته و اثرات تکانه های مختلف را در چنين الگویی بررسی کند.

2. مبانی نظری الگو

جدید  کينزی  نوع  از  تصادفی  پویای  عمومی  تعادل  الگوی  یك  طراحی  مقاله  این  هدف 
برای اقتصاد ایران است که در آن از الگوی گالی )۲۰۱۱( برای تعریف بيکاری )اختالالت 
الگو  این  در  است.  شده  استفاده  تأخيری  دستمزد  و  قيمت گذاری  لحاظ  با  بازارکار( 
واسطه ای،  کاالهای  و  نهایی  کاالی  توليدکننده  بنگاه  خانوار،  شامل  اقتصادی  کارگزاران 
دولت و بانك مرکزی است که در یك محيط اقتصادی بسته رفتار اقتصادی خود را شکل 
قيمت گذاری  از  و  بوده  چسبنده  قيمت ها  و  دستمزدها  می شود  فرض  همچنين،  می دهند. 
کالو پيروی می کنند. دو نوع بنگاه در نظر گرفته می شود، بنگاه توليدکننده کاالی نهایی و 
بنگاه توليدکننده کاالهای واسطه. یك بنگاه  توليدکننده کاالی نهایی که در فضای رقابت 
واسطه  از کاالهای  زنجيره ای  از  استفاده  با  را  نهایی  فعاليت می کند، کاالی مصرفی  کامل 
از  استفاده  با  را  نيز، کاالهای واسطه ای  واسطه  توليد کننده کاالی  بنگاه های  توليد می کند. 
نيروی کار خانوار و سرمایه در فضای رقابت انحصاری توليد می کنند. خانوارها ارزش فعلی 
مطلوبيت انتظاری را با توجه به قيد بودجه خود و بنگاه ها سود خود را نسبت به تابع توليد 

خود حداکثر می کنند. 
مقام پولی در این مقاله با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، از جمله وجود سلطه مالی 
پروژه های عمرانی و جاری  با  رفتار دولت  نحوه  و  بانك مرکزی  ترازنامه  اثرات آن در  و 
طراحی شده است. در این الگو، دولت با فرض بودجه متوازن طراحی شده است، به طوری که 
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درآمدهای حاصل از ماليات و خلق پول را بين مخارج جاری و عمرانی خود تخصيص دهد. 
در زیر به طور تفصيلی به بررسی رفتار کارگزاران اقتصادی پرداخته می شود.

1ـ2. خانوار
اقتصادی متشکل از تعداد بسياری خانوارهای مشابه مفروض است که عمری نامحدود داشته 
و از مصرف کاالها و نگهداری پول مطلوبيت و از کارکردن عدم مطلوبيت کسب می کند. 
این  ایران  اقتصاد  برای  الگوهای طراحی شده  به سایر  این مقاله نسبت  از نوآوری های  یکی 
است که خانوار نيروی کار خود را با تخصص های گوناگون عرضه می کند. فرض می شود 
)نيروی کار متخصص( مشخص می شود. در  اتحادیه کارگری  نيروی کار توسط  دستمزد 
این صورت، سطح اشتغال هر نوع نيروی کار متخصص توسط تصميم های تقاضای نيروی 
کار بنگاه ها تعيين می شود. بنابراین، دستمزد نيروی کار و سطح اشتغال برای هر فرد خانوار 
داده شده است. این تصریح، بيکاری را در الگو تبيين می کند. همچنين، در این مقاله فرض 
یا  است  شاغل  یا  کار  نيروی  هردوره  در  یعنی  است،  تقسيم  غيرقابل  کار  ساعات  می شود 
بيکار. با لحاظ این فرض تمامی نوسانات نيروی کار نشانگر نوسانات اشتغال است. بنابراین، 
فرض غيرقابل تقسيم بودن نيروی کار فرض مناسبی است، زیرا با این فرض می توان بيکاری 
را تعریف کرد. نکته قابل توجه در این بخش این است که هر خانوار طيفی از اعضا دارد که 
با یك شاخص دوبُعدی به صورت  بُعد است که می توان آن را  هر عضو خانوار دارای دو 
نوع  نمایانگر  شاخص   بعد  اولين  داد.  نمایش   
نيروی کار است که هر عضو خانوار خاص در آن متخصص است. شاخص دوم  خدمت 
χt j است و در 

φ عدم مطلوبيت کار را تعيين می کند که در صورت شاغل بودن فرد برابر با
 φ χt ≥ 0 است، که در آن  φ ≥ 0 و  با صفر است؛ به طوری که،  برابر  صورت بی کار بودن 
تکانه عرضه  یا  برون زا  ترجيحات  انتقال دهنده  χt یك  و  فریش۱  نيروی کار  عکس کشش 
گفت  می توان  کارگران  تخصص های  تفاوت  دليل  به  است.  کار  نيروی    j و  کار  نيروی 
و  لگاریتمی  مقاله  این  در  مصرف  از  ناشی  مطلوبيت  نيست.  همگن  خانوارها  کار  نيروی 
است.  مختلف  مقدار مصرف شده کاالهای  از   ۲  CES به صورت یك شاخص  جدایی پذیر 

1. Frisch.
2. Constant Elasticity of Substitution.
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همانند بسياری از تحقيقات از جمله گالی )۲۰۱۱(، فرض می شود که تسهيم ریسك کامل 
در درون خانوار وجود دارد که این فرض با جدا در نظر گرفتن ترجيحات، سطح یکسانی از 
مصرف را برای تمام اعضای خانوار صرف نظر از شاغل و بيکار بودن آن ها، تضمين می کند.

به صورت  است،  اعضای خانوار  مطلوبيت  مطلوبيت خانوار، که حاصل جمع  بنابراین، 
زیر نشان داده می شود۱:

 )۱

                        

 

 z نشانگر مقدار مصرف شده کاالی Ct(z) به طوری که و
، و Ct بيانگر کل مصرف خانوار است.  نيز کسری  است به ازای 
تجميع  به صورت  و  می شوند  استخدام   t زمان  در  که  است   i نوع  از  متخصص  اعضای  از 
ارزش   MBt است.   i نوع  از  متخصص  نيروی کار  انواع  کار  از  مطلوبيت های حاصل  عدم 
1 کشش  0

b
≥ 1 کشش نيروی کار فریش و  0

ϕ
≥ اسمی پول نگهداری شده نزد خانوار است.

تقاضا برای مانده حقيقی پول است. εp نيز کشش جانشينی بين کاالها است. همچنين، فرض 
 . ξt=ρξ ξt-1+εt

ξ پيروی می کند، یعنی AR(1) است و از یك فرآیند logt tξ χ= می شود 
2 است.

ξσ به طوری که   و یك فرآیند نوفه سفيد با ميانگين صفر و واریانس 
بودجه در طول حيات خود  قيد  به  بنابراین، هر خانوار ارزش حال مطلوبيت را نسبت   

مطابق رابطه زیر حداکثر می کند:

 )۲

 

 

۱. منبع اقتباس تابع مطلوبيت خانوار در این مقاله، تابع مطلوبيت پيشنهادی گالی )۲۰۱۱( است، اما با توجه به تغيير ابزار 
سياست پولی در این مقاله، تعدیالتی در آن صورت گرفته است. از این رو یك تابع MIU برای بخش خانوار درنظر 

گرفته شده است.
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سير تشکيل سرمایه نيز به صورت زیر است:

Kt=(1-δ) Kt-1+It  )3

بازده آن )نرخ  با   Bt-1 MBt-1، و اوراق مشارکت دوره قبل  با داشتن پول دوره قبل  خانوار 
بازده حقيقی خالص اوراق مشارکت یك دوره ای rt-1 است( وارد دوره t می شود. خانوار 
Wt Nt دریافت می کند که  دستمزد  اندازه  به  نيروی کار خود، دستمزدی  ازای عرضه  در 
 PtRtKt-1 اندازه  به  درآمدی  خود  سرمایه  اجاره  با  همچنين،  است،   i خدمت  برای  اسمی 
دریافت می کند که اجاره سرمایه حقيقی Rt و سرمایه دوره قبل Kt-1 است. به عالوه، به دليل 
تعلق  خانوار  به   Dt واسطه  کاالی  توليدکننده  بنگاه  سود  خانوارها،  توسط  بنگاه ها  مالکيت 
 Pt که قيمت هر واحد آن(  Ct می گيرد. خانوار کليه این منابع را برای تأمين مالی مصرف
 MBt و نگهداری پول مورد استفاده Bt است( و انباشت دارایی اوراق مشارکت تك دوره ا ی
قرار می دهد. همچنين، خانوار از درآمد این منابع به اندازه Tt ماليات می پردازد و به اندازه 
It سرمایه گذاری می کند. در قيد بودجه، متغيرها به صورت اسمی هستند.  نرخ 

استهالك سرمایه خصوصی و β≤1≥0 عامل تنزیل است. 
از حداکثرسازی مسأله رابطه )۲(، شرایط مرتبه اول در روابط )4(، )۵( و )۶( نشان داده 
شده است که به ترتيب عبارتند از معادله استاندارد اویلر مصرف )4(، تقاضای حقيقی پول 
)۵( و رابطه فيشر )۶(. نکته مورد توجه این است که در الگوی طراحی شده عرضه نيروی 

کار از بخش خانوار به دست نمی آید و به صورت جداگانه در ادامه استخراج می شود.

( ) 1 11 t t
t t

T t

P Cr E
P C

β + + 
+ =  

 
 )4

1 1
1

b

t
t

t t

MBC
P r

κ
−

 
+ =  + 

 )۵

1

1(1 ) t
t t

t

rR Eδ
π +

+
+ − =  )۶

تقاضای بهينه برای هر کاال حاصل حداکثرسازی تابع کل مخارج مصرفی خانوار نسبت به 
رابطه شاخص مصرف کل است. بنابراین، براساس تابع الگرانژ زیر و مشتق گيری نسبت به 

Ct(Z) تقاضای بهينه برای هر کاال به صورت رابطه )۷( به دست می آید:
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( ) ( ) ( )
1 1 111

0 0

p

p
p

t t t t tL C z P z dz C C z dz

ε
ε

εψ
−

−
 

  = + −   
   

∫ ∫  )۷

( )( )
p

t
t t

t

P ZC Z C
P

−
 

=  
 

ò
 

 شاخص قيمت برای کاالهای نهایی است.
1

1 1
1

0

( )
p

p
t tP P Z dz

−
− 

≡  
 
∫

ò
ò که 

2ـ2. تعیین دستمزد
نيروی کار متخصص )Wt)i در یك اتحادیه تعيين می شود. در  فرض می شود که دستمزد 
تقاضای  تصميمات  توسط  متخصص  کار  نيروی  نوع  هر  اشتغال  سطح   Nt)i( صورت  این 
نيروی کار بنگاه ها تعيين می شود. بنابراین )i(Wt و )Nt)i برای هر فرد خانوار معين است. در 
این الگو فرض بر این است که چسبندگی دستمزد وجود دارد و به پيروی از الگوی کالو 
اتحادیه ها(،  )یا  نيروی کار متخصص در هر نوع کار داده شده  )۱۹۸3( فرض می شود که 
دستمزد را با احتمال θw-1در هر دوره تعدیل می کنند. این احتمال مستقل از آخرین زمانی 
است که دستمزد تعدیل شده، به عالوه، مستقل از نوع نيروی کار نيز هست. بنابراین، کسری 
از کارگران θw در هر دوره دستمزد خود را بدون تغيير نگه می دارند و θw را شاخص طبيعی 

چسبندگی دستمزد می گویند.
نيروی کار زمانی که مجدداً دستمزد خود را در دوره t بهينه یابی می کند، یك دستمزد 
*W برای به حداکثر رساندن مطلوبيت خانوارها انتخاب می کند، به طوری که تمام متغيرها 

t

)  و تقاضای نيروی کار را داده شده  )
1

1 1
1

0

w
w t
t

t tW w i di
ε

ε
−

− 
≡  
 
∫ از جمله شاخص دستمزد کل

فرض می کند. 
1*

0

( )
w
t

t
t kt k t

t k

WN N z dz
W

ε−

++
+

 
=  
 

∫  )۸

درصورتی که  است،   t+k دوره  در  کار  نيروی  شده  تقاضا  مقدار   t k tN + باال  رابطه  در 
z  و  بنگاه  اشتغال  ) شاخص  )t kN z+ باشد.  t تعدیل شده  برای آخرین بار در دوره  دستمزد 

کشش جانشينی بين دستمزدها است. w
tε Wt+k دستمزد در دوره t+k است.

شرط مرتبه اول دستمزد بهينه برای دستمزدها به صورت زیر است:  
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( )
*

0
( , , ) ( , , ) 0k wt

w t C t k t n t kt k t t k t t k t t k t t k t
k t k

WE N U C N MB M U C N MB
P

βθ
∞

+ ++ + + + +
= +

 
+ = 

 
∑   )۹

1 مارك آپ دستمزد دلخواه یا بدون اصطکاك، Uc مطلوبيت 

w
w t
t w

t

M ε
ε

≡
−

به طوری که 
نهایی مصرف، Un مطلوبيت نهایی کار است.

می توانيم نرخ نهایی جانشينی بين مصرف و ساعات کار در دوره t+k برای خانواری که در 
 ( , )

( , )
n t kt k t t k t

t k t
C t kt k t t k t

U C N MB
MRS

U C N MB
++ +

+
++ +

≡ − دوره t به تعدیل مجدد دستمزد پرداخته است به صورت 
تعریف کنيم. بنابراین، شرط بهينه )۹( را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

( )
*

0
( , )( ) 0k wt

w t C t k tt k t t k t t k t t k t
k t k

WE N U C N MB M MRS
P

βθ
∞

++ + + +
= +

 
− = 

 
∑  )۱۰

با لگاریتم خطی کردن شرط باال قاعده تعيين دستمزد به صورت زیر به دست می آید. 

( ) { }*

0
(1 )

k
w

t t w w t t kt k t
k

W E MRS Pµ βθ βθ
∞

++
=

= + − +∑
     )۱۱

توجه  باید  است.   logMw w
t tµ ≡ و  متغير  لگاریتم  بيانگر  متغير  باالی   )^( به طوری که عالمت 

 * w
t t t tW W MRS Pµ= = + +
    ) رابطه باال به صورت  )0Wθ = داشت در غياب چسبندگی دستمزد 

درمی آید و به طور ضمنی بيان می کند دستمزد برابر است با یك مارك آپ ثابت به عالوه 
نرخ نهایی جانشينی که قيمت آن تعدیل شده است. وقتی چسبندگی دستمزدها وجود دارد، 
جانشينی  نهایی  نرخ  موزون  ميانگين  به عالوه  ثابت  مارك آپ  یك  در  دستمزدهای جدید 
جاری و انتظاری آتی )تعدیل شده با قيمت( تعيين می شود. در این الگو نرخ نهایی جانشينی 
بين مصرف و اشتغال در دوره t+k برای نيروی کاری که دستمزد خود را در دوره t مجدداً 
اشتغال  نرخ   

1

0

( )t tN N i di≡ ∫ به طوری که   ، t tt k t t k tMRS C Nϕχ+ +≡ با است  برابر  می کند  تعدیل 
کل است. بنابراین، بعد از لگاریتم از آن می توان نوشت:

( )t k t kt k t t k tMRS MRS N Nϕ+ ++ += + −
   

 )۱۲
*(W W )w

t k t t t kMRS ε ϕ+ += − −
  

 

عبارت  تورم صفر  باثبات  نقطه  دستمزد حول  عبارت شاخص کل  لگاریتمی کردن  خطی 
است از:
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 *
1 (1 )t w t w tW W Wθ θ−= + −

    )۱3

با جای گذاری رابطه )۱۱( در رابطه )۱3( می توان معادله تورم دستمزد پایه ای را استخراج 
کرد.

 { } ( )1
w w w w w
t t t w t tEπ β π λ µ µ ε+= − − +   )۱4

w لگاریتم مارك آپ 
t t t tw p mrsµ ≡ − −   1 تورم دستمزد است و 

w
t t tw wπ −≡ − به طوری که

) است. به عبارت دیگر، تورم دستمزد  )( )
( )

1 1
1

w w
w

w w

θ βθ
λ

θ ε ϕ
− −

≡
+

دستمزد متوسط است و همچنين
رابطه مثبتی با تورم دستمزد دوره بعد و رابطه منفی با انحرافات مارك آپ دستمزد متوسط 

از مقدار دلخواهش دارد.
دستمزد  بين  رابطه  زیر  اتحاد   ، t t tw W p= − به صورت  حقيقی  دستمزد  تعریف  با 

حقيقی و تورم قيمت و تورم دستمزد را بيان می کند:

1
w

t t t tw w π π−= + −   )۱۵

3ـ2. معرفی بیکاری
در این الگو لزوماً تقاضا و عرضه نيروی کار با هم برابر نيست، بنابراین، بيکاری به پيروی 
از گالی )۲۰۱۱( تعریف می شود. یك نيروی کار متخصص از نوع i در صورت اشتغال با 
t مواجه است. با در نظر گرفتن رفاه خانوار به عنوان معيار، فرد در  jϕχ عدم مطلوبيتی برابر با 
دوره t تمایل به کار کردن دارد، اگر و فقط اگر رابطه زیر برقرار باشد.                              

 ( )t
t t

t

W i
C j

P
ϕχ≥  )۱۶

یعنی فقط و فقط زمانی فرد حاضر به کار است که دستمزد حقيقی نيروی کار از عدم مطلوبيت 
نيروی کارش بيشتر باشد. عبارت عدم مطلوبيت کار کردن برحسب مطلوبيت نهایی مصرف 
مواجه است که با  t jϕχ بيان می شود، یعنی فرد در صورت کار کردن با عدم مطلوبيتی برابر
(، عبارت سمت راست رابطه  1

tC
تقسيم عدم مطلوبيت کار کردن بر مطلوبيت نهایی مصرف)

)۱۶( به دست می آید. با درنظر گرفتن حالت تساوی رابطه )۱۶( و لگاریتمی خطی کردن، رابطه 
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)۱۷( به دست می آید:

 t t t t tW P C Lϕ ξ− = + +
  

 )۱۷

) نشان داده می شود. )
1

0
t tL L i di= ∫ نيروی کار به صورت 

یا شرط مشارکت  نيروی کار  را می توان عرضه   )۱۷( معادله   . logt tξ χ= به طوری که 
در نيروی کار دانست. بنابراین، همان طورکه قباًل نيز گفته شد، عرضه نيروی کار از تعریف 
 ut رابطه )۱۶( و نه از حداکثرسازی مطلوبيت خانوار به دست آمده است. حال نرخ بيکاری
می کنيم،  تعریف   ) tN


اشتغال) و   ) tL


( کار  نيروی  عرضه  بين  لگاریتمی  تفاوت  به عنوان  را 

بنابراین:

 t t tu L N= −
 

 )۱۸

کار  نيروی  تقاضای  با  برابر  کار  نيروی  عرضه  باشد،  داشته  وجود  بيکاری  که  حالتی  در 
بنابراین، در صورت عدم برقراری رابطه )۱۷(، می توان مارك آپ دستمزد متوسط  نيست، 
مارك آپ  تعریف  ترکيب  با  کرد.  تعریف   ( )(W P )w

t t t t t tC Nµ ϕ ξ= − − + +
   به صورت  را 

زیر  به صورت  بيکاری  نرخ  و  مارك آپ دستمزد  بين  رابطه   )۱۸( و   )۱۷( رابطه  با  دستمزد 
به دست می آید:

 w
t tuµ ϕ=  )۱۹

در  کاهشی  هر  است.  دستمزد  مارك آپ  با  متناسب   t دوره  در  بيکاری  نرخ  بنابراین، 
مارك آپ به دليل کاهش در دستمزد واقعی یا افزایش در مصرف و اشتغال، سبب کاهش 
نرخ بيکاری می شود، به گونه ای که افراد بيکار شاغل می شوند و یا این که مشارکت افراد 
در کار کم می شود. قدرت این اثر با پارامتر φ یعنی درجه عدم مطلوبيت ناشی از کارکردن 

تعيين می شود.
این تعریف نرخ بيکاری بسيار مشابه تعریف متعارف بيکاری است. اشتغال با فرض معين 
را خانوار  نيروی کار  از طرف دیگر، عرضه  تعيين می شود.  بنگاه  از طرف  بودن دستمزد، 

تعيين می کند. چسبندگی اسمی دستمزد نيز علت وجود بيکاری است.
کرد.  تعریف  اسمی  چسبندگی  وجود  عدم  فرض  با  را   unطبيعی بيکاری  نرخ  می توان 



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 84، پاییز 1396 246 

با مارك آپ دلخواه ثابت  با در نظر گرفتن این فرض، نرخ بيکاری طبيعی به طور متناسب 
بيکاری  نرخ  ثابت،  دلخواه  مارك آپ  فرض  با  بنابراین،  می کند.  نوسان  برون زا  به صورت 

طبيعی هم یك مقدار ثابت برابر با مقدار زیر است:

 
w

nu µ
ϕ

=  )۲۰

معادله )۱۹( و )۲۰( ماهيت کامل بيکاری را در این الگو مشخص می کند. معادله )۲۰( نشان 
می دهد وجود قدرت بازاری که در بازارکار با مارك آپ دستمزد مثبت تجلی می یابد، سبب 
براساس  همچنين،  می شود.  اسمی  دستمزد  چسبندگی  غياب  در  حتی  مثبت  بيکاری  ایجاد 
معادله )۱۹(، نوسانات بيکاری نتيجه نوسانات مارك آپ دستمزد است. مطابق با فروض در 
نظرگرفته شده، نوساناِت مارك آپ، نتيجه نوسانات ميزان چسبندگی دستمزد اسمی است. 

می توان گفت نرخ بيکاری طبيعی با نوسانات مارك آپ دلخواه دستمزد تغيير می کند، 
درحالی که نوسانات نرخ بيکاری از دو عنصر تشکيل شده است: اول، تغييرات نرخ طبيعی 
)که حاصل تغييرات در مارك آپ دستمزد دلخواه است( و دوم، انحرافات مارك آپ های 

دستمزد از مقدار دلخواهش که به دليل چسبندگی دستمزد ایجاد می شود.
در نهایت، با ترکيب رابطه های )۱4(، )۱۹( و )۲۰( می توان رابطه تورم دستمزد و نرخ 

بيکاری را به صورت زیر نوشت:

 { } ( )1
w w n
t t t w tE u uπ β π λ ϕ+= − −  )۲۱

معادله )۲۱( را می توان منحنی فيليپس دستمزد کينزی جدید ناميد. اگر به معادله )۲۱( توجه 
کنيد، مشاهده می شود این رابطه، یك رابطه آینده نگر است و برخالف منحنی فيليپس اوليه 

یك رابطه تجربی بدون مبانی نظری نيست. 

4ـ2. بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی 
Yt(Z) واحد  بنگاه توليدکننده کاالی نهایی در اقتصاد وجود دارد که  فرض می شود یك 
] را در قيمت  ]0,1Z ∈ توليدکننده کاالی واسطه ای،  انحصاری  بنگاه های رقابت  توليد  از 
) می خرد تا Ytواحد کاالی نهایی را با استفاده از تکنولوژی با بازده ثابت نسبت  )tP Z اسمی 

به مقياس زیر توليد کند. 
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 )۲۲

1log است و از یك فرآیند AR(1) پيروی می کند. logt t t
θ

θθ ρ θ ε−= + که
بنگاه توليدکننده کاالی نهایی در  در این معادله  کشش جانشينی است. 
یك بازار رقابت کامل فعاليت کرده و سود خود را با قيد تابع توليد فوق حداکثر می کند. 

                                     

با حداکثر کردن تابع سود، تقاضا برای کاالی بنگاه توليدکننده کاالی واسطه به شکل زیر 
به دست می آید:

 )۲3

همچنين قيمت نهایی از شرط سود صفر توليدکننده کاالي نهایی به صورت زیر است:

 ( )
1

1 11

0

t
t

t tP P Z dz
θθ −

− 
=  
 
∫  )۲4

5ـ2. بنگاه های تولیدکننده کاالهای واسطه 
فرض کنيد طيفی از بنگاه های رقابت انحصاری وجود دارد که هریك با توجه به تابع توليد 
نمایانگر   ) )به طوری که   z توليد می کنند، که  متفاوتی  رابطه )۲۵(، محصوالت 
را  سرمایه  رقابتی  بازار  یك  در  واسطه  کاالي  توليدکنندگان  است.  توليدی  محصول  نوع 
ام،    Z بنگـاه  ميکنند.  استخدام  را  خود  کار  نيروي  و  کـرده  اجاره 
 Yt(Z) واحـد نيروي کار را براي توليد Lt(Z) واحد سرمایه دولتی و KGt-1 ،واحـد سـرمایه

واحد کاالی واسطه براساس تابع توليد زیر انتخاب کند۱:

 )۲۵

فراینـد  از  کـه  است  تکنولوژي  تکانه   At و  توليد  در  سرمایه  سهم  ( )0,1α ∈ آن در 

۱. منبع اقتباس این بخش از الگو، مقاله توکليان )۱3۹3( بوده است.
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خودرگرسـيون مرتبة اول زیر تبعيت می کند:  

 ( )1log log A
t A t tA Aρ ε−= +  )۲۶

KG حجم سرمایه دولت است که فرض شده است به صورت سرمایه افزا در توليد کاالی 

را  توليد  تأثيرگذاری سرمایه دولت در  ميزان  ] شاخص  ]0,1ψ ∈ تأثير می گذارد.  واسطه 
0ψ بيانگر بی تأثيری سرمایه دولتی بر توليد است و نيز این که دو نوع  = نشان می دهد. یعنی
1ψ به این معنی است که  = سرمایه خصوصی و دولتی سرمایه جانشين یکدیگر نمی شوند،

تأثير سرمایه دولتی بر توليد همانند تأثير سرمایه خصوصی بر توليد است۱.
می کند.  پيروی   )۱۹۸3( کالو  فرآیند  از  قيمت گذاری  مکانيسم  که  است  این  بر  فرض 
می کند،  تعدیل  را  قيمت خود   1 pθ− احتمال  با  معين  زمانی  دوره  هر  در  واسطه  بنگاه  هر 
 1 pθ− تنها   t دوره  در  بنابراین،  داده اند.  انجام  قيمت  تعدیل  که  زمانی  آخرین  از  مستقل 
( این امکان را  pθ درصد بنگاه ها امکان اتخاذ قيمت بهينه را دارند و مابقی بنگاه ها )یعنی 
ندارند. فرض می شود بنگاه هایی که این امکان را ندارند، قيمت های خود را براساس رابطه

1 و براساس تورم دوره گذشته شاخص بندی می کنند. در نتيجه، قيمت  1( ) ( )t t tp i p iπ − −=

کل از جمع قيمت بنگاه هایی که تعدیل قيمت انجام می دهند و آن هایی که قيمت را تغيير 
نمی دهند، به دست می آید. بنابراین، مسأله تصميم گيری بنگاه هایی که تعدیل قيمت می کنند 
عبارت است از انتخاب سرمایه Kt-1(Z)، نيروی کار Nt(Z) و سطح قيمت Pt(Z)، به نحوی 
که هزینه )یا سود( آنان با دستمزد حقيقی wt، نرخ اجاره سرمایه Rt، سطح عمومی قيمت ها

درصد   θp  نسبت درحالی که  شود.  )حداکثر(  حداقل   ،)۲3( داده شده  تقاضای  تابع  و   ،Pt

بنگاه ها نمی توانند قيمت های شان را تعدیل کنند و فقط می توانند درباره سرمایه و نيروی کار 
خود تصميم بگيرند. مسأله حداقل سازی هزینه بنگاه های توليدکننده کاالی واسطه به صورت 

زیر خواهد بود:
 min

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )11 1 1t t t t t t t t t tW i N i R K Z Z Y Z A K Z KG N Z
α αψφ −

− − −
  + + −       

۱. توکليان )۱3۹3(.
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که در آن، ضریب الگرانژ عبارت است از هزینه نهایی توليد یك واحد کاالی واسطه j ام. 
از مسأله حداقلسازي هزینه توليدکننده کاالی واسطه، تقاضای نيروی کار )۲۷(، هزینه 
نهایی توليد یك واحد کاالی واسطه )۲۸( به دست می آید که به صورت معادالت زیر است: 

 ( ) ( ) ( )
( )

11t t

t t

W Z K Z
R N Z

α
α

−−
=  )۲۷

( )
1

1

1

1 1 1
1

t
t t

t t

Rmc W Z
A KG

αα α
α

ψα α

−
−

−

    =     −     
 )۲۸

تشکيل  قاعده  و   )۲۶( تکنولوژی  تکانه  حرکت  و   )۲۵( توليد  تابع  به همراه  معادله  دو  این 
سرمایه )3( روابط مربوط به توليد را تشکيل می دهند.    

را  قيمت شان  می توانند  که  بنگاه هایی  از  درصد   1-θp قيمت  انتخاب  مسأله  همچنين، 
تعدیل کنند، عبارت است از:

 ( ) ( ) ( ) ( )
0

t
Z tt Z

t t t t Z
Z t t Z

P Z
E P Z mc Z Y

P

θ
λξβ
λ

−
∞

+
+

= +

 
−    

 
∑  )۲۹

سود  به صورت  و  شده  جمع  یکدیگر  با  بنگاه ها  سود  است.  مصرف  نهایی  مطلوبيت  tλ

توزیع شده به خانوارها به عنوان سهامداران بازگردانده می شود. 
از حداکثرسازی این مسأله منحنی فيليپس کينزی جدید به صورت زیر به دست می آید.

( )( )
1 1

1 11 ( )
1 1

p p
t t t t t t

p

E mc
θ θ ββπ π π θ

β β θ− +

− −
= + + +

+ +
     )3۰

6ـ2. دولت و بانک مرکزی
به دليل عدم استقالل بانك مرکزی ایران، نمی توان دولت و بانك مرکزی را به صورت دو 
باید هر دو بخش را در یك چارچوب در نظر گرفت.  بلکه  الگوسازی کرد،  بخش مجزا 
فرض بر این است که دولت می کوشد بودجه خود را متوازن نگه دارد، لذا بانك مرکزی 
نيز به نحوی عمل می کند که دولت به هدف توازن بودجه دست یابد. به عبارت دیگر، بانك 
مرکزی می کوشد سياست گذاری پولی خود را در جهت نيل به دو هدف ثبات قيمت ها و 
افزایش رشد اقتصادی حفظ کند، در عين حال که بودجه دولت را در توازن نگاه می دارد. 
ازجمله ویژگی های خاص ایران می توان به دو ویژگی مهم دولت و بانك مرکزی اشاره 
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کرد. اوالً وجود سلطه مالی در اقتصاد ایران است که دولت در صورت ایجاد کسری بودجه 
از بانك مرکزی استقراض می کند.

ثانياً، نحوه هزینه کردن دولت و نحوه تأثير آن بر توليد است. در این مقاله فرض بر این 
است که هزینه های دولت به دو صورت جاری و عمرانی رخ داده و تشکيل سرمایه دولتی 
نيز با تأخير رخ می دهد. با این توضيحات قيد بودجه دولت به صورت اسمی عبارت است از:

( ) ( )1 1 11t t t t t t t t tPG r B PT B MB MB− − −+ + = + + −  )3۱

  Tt مشارکت،  اوراق   Bt قيمت ها،  عمومی  سطح   Pt دولت،  مخارج   Gt به طوری که 
ماليات ها و MBt  پایه پولی است. هردو طرف رابطه )3۱( را بر Pt تقسيم کرده و رابطه )3۲( 

حاصل می شود:

( ) ( )11
11 t tt t

t t t
t t t

MB MBB BG r T
P P P

−−
−

−
+ + = + +  )3۲

 )GIt( و مخارج عمرانی )GCt( که در آن مخارج دولت به صورت مجموع مخارج جاری
تعریف می شود. 

 t t tG GC GI= +  )33

پروژه های  در  ایجادشده  تأخيرهای  تأثير  بتوان  که  است  این  مخارج  تفکيك  این  علت 
عمرانی دولت را به خوبی نشان داد. از این رو، فرض می شود سرمایه گذاری دولتی در طول 
به کار  نمی توان  تا چندین دوره  را  دولتی  بنابراین، سرمایه  و  به تدریج شکل می گيرد  زمان 
برد. برای نمایش تأخير بين زمان تصویب پروژه عمرانی دولت و زمان به ثمر رسيدن این 
 I

tA سرمایه گذاری به شکل سرمایه، تصویب سرمایه گذاری دولت در بودجه در زمان t، با 
و تعداد فصل های۱ الزم برای تکميل پروژه سرمایه گذاری  با N نشان داده می شود. بنابراین، 

قاعده تشکيل سرمایه دولتی به صورت زیر است:

 1 1(1 ) I
t g t t NKG KG Aδ − − += − +  )34

۱. به دليل این که برای برآورد پارامترها از داده های فصلی استفاده شده است، لذا به داده های فصلی به ثمر رسيدن پرژه 
عمرانی نيازمندیم.
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I سرمایه گذاری 
tA gδ نرخ استهالك سرمایه دولتی و KG سرمایه دولتی،  به طوری که 

دولتی تصویب شده در بودجه از یك فرآیند AR(1) به شکل لگاریتم خطی شده به صورت 
زیر تبعيت می کند.

 1
I I I
t I t tA Aρ ε−= +  )3۵

 
( )2. . . 0,I

t Ii i d Nε σ≈
 

نوشته  زیر  به صورت  است  عمرانی  مخارج  بيانگر  که  انجام  شده  سرمایه گذاری های  هزینه 
می شود:

 
1

0

N
I

t n t N
n

GI Aφ
−

−
=

=∑  )3۶

φها نرخ سرمایه گذاری انجام شده در هر دوره را نشان می دهد.   است. 
1

0
1

N

n
n
φ

−

=

=∑ که در آن 
بين زمان تصویب و  تأخيری  معنی است که هيچ  این  به  رابطه )3۶(  باشد، طبق   N=1 اگر 
است.   I

t tGI A= و  0 1φ = بنابراین،  ندارد.  وجود  دولتی  سرمایه گذاری  رسيدن  به ثمر  زمان 
{ }

0

I
t j j
ε

∞

− = فرض براین است که کارگزاران اقتصادی مقادیر جاری و گذشته اجزای اخالل،
، را مشاهده می کنند. بنابراین، از بودجه تصویب شده آگاه بوده  و زمان اتمام پروژه ها برای 
 AR(1) آنان اهميت دارد. همچنين، فرض می شود مخارج جاری دولت نيز از یك فرآیند

تبعيت می کند و دولت به صورت زیر تعریف می شود:

 1GC + g
t GC t tGC ρ ε−=                                                  )3۷

رابطه )3۸( تعریف رشد پایه پولی است که به صورت خطی لگاریتمی نوشته شده است:

       1 1 ˆt t t t t tmb MB MB mb mb π
•

− −= − = − +
    )3۸

tπ تورم است. tmb نرخ رشد پایه پولی و 
•

به طوری که
که  است  به نحوی  پولی  سياستگذاری  عکس العمل  تابع  می شود  فرض  همچنين، 
این  برسد.  خود  اهداف  به  تا  می کند  تعيين  به نحوی  را  پول  حجم  رشد  نرخ  سياستگذار 
آنجا  از  توضيح دهد.  را  ایران  اقتصاد  در  پولی  رفتار سياستگذار  می تواند  است که  فرضی 
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که هدف بانك مرکزی حفظ ثبات تورم و افزایش رشد اقتصادی است، تابع عکس العمل 
سياستگذاری پولی بانك مرکزی عبارت است از:

 1t DC t t y t tmb mb yπρ γ π γ ν
• •

−= + + +  )3۹

tν از یك فرآیند AR(1) به صورت زیر پيروی می کند: به طوری که

 2
1 . . . (0, )mb mb

t t t t mbi i d Nνν ρ ν ε ε σ−= + ≈  )4۰

با هم ترکيب شوند، شرط  بودجه مصرف کننده )۲(  قيد  بودجه دولت )3۲( و  قيد  چنانچه 
تسویه بازار کاالها و خدمات به صورت زیر به دست می آید:

 t t t tY C G I= + +  )4۱

همچنين سرمایه گذاری کل ITt به صورت زیر است: 

 t t tIT I GI= +  )4۲

3. برآورد الگو

به دست  متغيرها  برحسب  پارامترها  برخی  پایدار،  الگو در حالت  با تصریح معادالت اصلی 
این  متغيرها می توان  باثبات  به جای وضعيت  متغيرها  ميانگين  قرارگيری  با  بنابراین،  می آید. 
پارامترها را محاسبه کرد و نيازی به برآورد آن ها نيست. مقادیر این پارامترها در جدول )۱( 

نمایش داده شده است.
برای محاسبه نرخ سرمایه گذاری در هر دوره )معادله 3۶( چنين فرض می شود که یك 
تأخير زمانی سه ساله )یعنی ۱۲ فصل( وجود دارد که در فصل اول به دليل فرآیند مدیریتی 
پروژه عمرانی دولت هيچ گونه پيشرفتی ندارد. در سه فصل بعدی سال اول نيز فرض می شود 
۲۵ درصد پروژه اجرا شده و ۷۵ درصد مابقی آن در دو سال بعد تکميل می شود. بنابراین، 

.i=4,5,…,11 0.75 برای / 3iφ = ،  برای i=1,2,3 و 0.25 / 3iφ =

براي برآورد سایر پارامترهاي این الگو از روش بيزي و از الگوریتم متروپوليسـ  هستينگز 
استفاده شده است. با استفاده از الگوریتم متروپوليس ـ هستينگز ده زنجيره موازي با حجم 
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مي شود.  استخراج  پارامترها  پسين  به دست آوردن چگالي  براي  نمونه  برداشت  ميليون  یك 
بر این، داده های مورد استفاده در این مطالعه۱، داده های تعدیل شده فصلی شاخص  افزون 
قيمت مصرف کننده، توليد ناخالص داخلی، مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه گذاری 
دوره  در  پول  و حجم  ساختمانی  دستمزد خدمات  شاخص  اقتصادی،  مشارکت  نرخ  کل، 
X12 فصلی زدایی شده اند. از  با استفاده از روش  ۱3۸4:۱ تا ۱3۹3:4۲هستند3 و تمام داده ها 
داده های شاخص قيمت مصرف کننده نيز برای تورم و از حجم پول برای نرخ رشد پایه پولی 
استفاده شده است. با استفاده از فيلتر هدریك ـ پرسکات، جزء روند از داده ها جدا شده و 

بر جزء ادواری تحليل انجام گرفت.

جدول 1ـ شاخص های کالیبره شده الگو

 δ
 
c
y 

gc
y 

it
y 

i
it 

gi
it

۰/۰۱3۰/۵۵۰/۲۱۶۰/۲34۰/۷3۰/۲۷

 
gi
g 

gc
g πRπr  

۰/4۰۱3۰/۵۹۸۷۱/۰44۹۰/۸۰/۱33۶

               منبع: محاسبات نویسندگان.

همچنين، با استفاده از ميانگين داده نرخ بيکاری طبيعی برگرفته از مقاله اخباری و محقق نيا 
)۱3۹4( و فرمول )۲۰( مارك آپ دستمزد دلخواه محاسبه گردید.

پویای  عمومی  تعادل  سيستم  به  مربوط  راست نمایی  تابع حداکثر  بر  مبتنی  بيزی  تخمين 
از راه توزیع های  این است که می توان اطالعات اضافی را  این روش  تصادفی است. مزیت 
پيشين در خصوص پارامترها به الگو افزود. در واقع تخمين بيزی یك الگوي DSGE، براساس 
به دست آمده است.  به صورت لگاریتم خطی  الگو  از حل  تابع درست نمایی است که  یك 

۱. برای برآورد الگو از برنامه Dynare تحت نرم افزار Matlab استفاده شده است.
زمانی  سری   از  استفاده  امکان   ،۱3۸4 از  قبل  سال های  در  اقتصادی  مشارکت  نرخ  فصلی  داده  وجود  عدم  به دليل   .۲

طوالنی تری نبود .
3.  داده های واقعی پس از فصلی زدایی و لگاریتمی کردن، با استفاده از فيلتر هدریك ـ پرسکات روندزدایی شده اند.
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توزیع،  تعيين شود.  پارامترها  پيشيِن۱  معيار  انحراف  و  ميانگين  توزیع،  نوع  باید  برآورد  برای 
ميانگين، انحراف معيار پيشين و نتایج حاصل از برآورد پارامترها )ميانگين پسين۲( در جدول 
)۲( ارائه شده است. در این مقاله، توزیع پيشين برای هر پارامتر براساس ویژگی های آن پارامتر 
و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. برای مثال، توزیع بتا برای برآورد پارامتراهایی 
مناسب است که در بازه ]۱ ۰[ باشد. بنابراین، برای برآورد پارامترهایی مانند شاخص چسبندگی 
قيمت یا دستمزد از چنين توزیعی استفاده می شود. همچنين، توزیع معکوس گاما برای برآورد 
پارامترهایی مناسب است که غيرمنفی بوده و انحراف معيار بی نهایت دارند. با این توضيحات 

توزیع معکوس گاما برای برآورد پارامترهایی مانند انحراف معيار تکانه ها مناسب است. 

جدول 2ـ برآورد پارامترهای الگو

میانگین پیشینچگالیتوضیحاتپارامتر
برآورد)انحراف معیار(

β۰/۹4۸بتانرخ ترجيحات زمانی مصرف کننده
)۰/۰۲۲(۰/۱4 ۹۶

pθ۰/4بتادرصد بنگاه هایی که به تعدیل قيمت خود نمی پردازند
۰/۰۲۰/۰۸۱۰

wθ۰/۵۰/3۹۶۶بتادرصد نيروی کاری که دستمزد خود را تعدیل نمی کنند

α۰/4۲بتاسهم سرمایه در توليد
)۰/۱(۰/۱۲۸۸

ψ۰/۰۱۰4۱نرمالکشش جانشينی بين سرمایه خصوصی و دولتی
)۰/۰4(۰/۰۰۸3

ϕ۲/۲۵گاماعکس کشش نيروی کار فریش
۰/۰۷۲/۲3۸3

b۲/۶۹گاماعکس کشش تراز حقيقی پول
)۰/۰۵(۲/۶33۸۸

πγ۲/44۷۶-نرمالضریب اهميت تورم در تابع عکس العمل سياست پولی
)۰/۲۵(-۰/۶۶۶4

1. Prior.
2. Posterior.
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میانگین پیشینچگالیتوضیحاتپارامتر
برآورد)انحراف معیار(

yγ۱/۸4۲۷-نرمالضریب اهميت توليد در تابع عکس العمل سياست پولی
)۰/۲۵(-۲/۸۲۱۷

aσگامای خطای استاندارد تکانه تکنولوژی
معکوس

۰/۰۵
( )∞۰/۰۲۵3

χσگامای خطای استاندارد تکانه  عرضه نيروی کار
معکوس

۰/۰۵
( )∞۲/4۲۵3

mbσگامای خطای استاندارد تکانه سياست پولی
معکوس

۰/۰۵
( )∞۰/۱۰۶۹

Iσگامای خطای استاندارد تکانه سرمایه گذاری مصوب در بودجه
معکوس

۰/۰۵
( )∞۱/۶۷۲۶

gσگامای خطای استاندارد تکانه هزینه های دولت
معکوس

۰/۰۵
( )∞۰/۱۲۱۰

aρ۰/۷بتاضریب فرآیند خودرگرسيون تکنولوژی
)۰/۰۵(۰/۶۹۹3

χρ۰/۷بتاضریب فرآیند خودرگرسيون تکانه عرضه نيروی کار
)۰/۰۵(۰/۷4۱۶

Iρ
در  سرمایه گذاری مصوب  فرآیند خودرگرسيون  ضریب 

۰/۷بتابودجه
)۰/۰۵( ۰/۷۷43

gρ۰/۷بتاضریب فرآیند خودرگرسيون هزینه های دولتی
)۰/۰۵(۰/۶۸۶۷

νρ۰/۷بتاضریب فرآیند خودرگرسيون سياست پولی
)۰/۰۵(۰/۵4۷۱

DCρ تابع عکس العمل در  پولی  فرآیند خودرگرسيون  ضریب 
بتاپولی

۰/۷
)۰/۰۵(۰/۶۹۱4

منبع:محاسبات نویسندگان.

که  است  کارلو  مونت  مارکف  زنجيره  تشخيصی  آزمون  داینر،  آزمون  مهم  نتایج  از  یکی 
نشان می دهد مشکلی در تخمين پارامترهای الگو وجود ندارد و تخمين ها قابل اتکا هستند. 
نرم افزار داینر چندین بار شبيه سازی متروپوليس هستينگز را انجام می دهد و هربار کار خود 
شبيه  آن ها  رفتار  باید  باشد،  منطقی  زنجيره ها  این  نتایج  اگر  می کند.  آغاز  نقطه  از یك  را 
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هم بوده و یا به سمت یکدیگر همگرا شوند. داینر سه شاخص m2 ،Interval و m3 را در 
ميانگين،  از  درصدی   ۸۰ اطمينان  فاصله  بيانگر  به ترتيب  که  می دهد  ارائه  مجزا  نموداری 
واریانس ها و گشتاور سوم پارامترهاست. اگر شباهت در این نمودارها وجود نداشته باشند، 
می توان نتيجه گرفت که توزیع های پيشين درست نيست. همان طور که نمودار )۲( مشاهده 

می شود، این دو منحنی به سمت یکدیگر همگرا شده اند.

نمودار 2ـ همگرایی ارزیابی برآورد بیزی

نمودار )3( توزیع های پسين و پيشين پارامترها را نمایش می دهد و براساس آن، توزیع های 
پسين شکل متعارف خود را داشته و مد آن ها به درستی تعيين شده است. در برخی نمودار های 
گزارش شده در نمودار )3( چگالی پيشين و پسين بر هم منطبق شدند که بيانگر این امر است 
که یا اطالعات پيشين درمورد این پارامترها کامال صحيح بوده است و یا این که با استفاده از 
داده های مورد استفاده نمی توان این پارامترها را برآورد کرد. در صورت صحت هرکدام از 

این حالت ها، نتيجه بيانگر کاليبره شدن آن پارامتر است.
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نمودار3ـ چگالي پسین و پیشین پارامترها بر پایه الگوریتم متروپولیس-هستینگز.
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در رویکرد بيزی، چنانچه اطالعات پيشين دقيق و صحيح باشند، روش بيزی به کاليبراسيون 
تبدیل می شود، یعنی در این حالت، چگالی پسين پارامتر معادل چگالی پيشين آن شده و تابع 
درست نمایی اطالعاتی بيش از اطالعات موجود، ندارد. اما اگر این اطالعات کاماًل نادرست 
باشد، رویکرد بيزی تبدیل به روش تابع درست نمایی خواهد شد. در این حالت، چگالی پسين 
پارامتر معادل تابع درست نمایی حاصل از داده های استفاده می شود. در حالت بينابينی، رویکرد 
بيزی روشی مابين کاليبراسيون و حداکثر درست نمایی خواهد بود که در آن، چگالی پسين 

ميانگين وزنی از چگالی پيشين و تابع درست نمایی است.۱ 

4. اثرات تکانه های مختلف بر پویایی متغیرهای کالن اقتصادی

در ادامه پویایی های متغيرهای کالن اقتصادی با استفاده از تابع عکس العمل آنی متغيرهای 
الگو در برابر تکانه هاي وارد شده مورد بررسی قرار می گيرد. 

1ـ4. تکانه مثبت تکنولوژی
 ،)n( اشتغال   ،)pip( تورم   ،)u( بيکاری  نرخ   ،)y( توليد  متغيرهای  واکنش   )4( نمودار 
به تکانه مثبت تکنولوژی نشان داده است.  عرضه نيروی کار )l( و دستمزد حقيقی )w( را 
افزایش  جهت  در  عرضه  تابع  انتقال  سبب  تکنولوژی  تکانه  می رود،  انتظار  که  همان طور 
جایگزینی  و  تکنولوژی  بهبود  با  می شود.  توليد  افزایش  و  تورم  کاهش  درنتيجه  و  عرضه 
ماشين  آالت با تکنولوژی باالتر و پيشرفته تر، نيروی کار کم تری تقاضا می شود و بنابراین، 
اشتغال نيز کاهش می یابد. به دليل کاهش اشتغال، بيکاری افزایش می یابد. اشتغال در لحظه 
نخست کاهش بسيار کمی داشته و سپس روند کاهشی دارد. با کاهش تورم، دستمزدهای 
حقيقی افزایش می یابد. همچنين، با افزایش دستمزدها و هزینه برتر شدن استخدام نيروی کار 
برای صاحبان بنگاه ها، تقاضای نيروی کار و اشتغال کاهش می یابد. با افزایش دستمزدهای 
حقيقی، انگيزه کارکردن افراد افزایش یافته و درنتيجه، عرضه نيروی کار نيز افزایش می یابد. 

در نهایت، تمامی متغيرها به وضعيت بلندمدت خود باز می گردند. 

۱. هميلتون )۱۹۹4(؛ فصل ۱۲.
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نمودار 4ـ توابع عکس العمل آني متغیرها به تکانه تکنولوژي

2ـ4. تکانه منفی عرضه نیروی کار
نمودار )۵( واکنش متغيرهای الگو را به تکانه مثبت ξt نشان می دهد. با توجه به رابطه )۲( 
این تکانه مثبت به صورت تکانه منفی عرضه نيروی کار تفسير می شود. منظور از تکانه منفی 
نيروی  ترجيحات  در  تغيير  به دليل  مشارکت  نرخ  کاهش  الگو،  این  در  کار  نيروی  عرضه 
نيروی  با کاهش عرضه  است.  دستمزد حقيقی  و  تغييرات مصرف  درنظرگرفتن  بدون  کار 
مرکزی  بانك  می یابند.  افزایش  تورم  و  حقيقی  دستمزدهای  و  یافته  کاهش  بيکاری  کار، 
نيز براساس قاعده سياست پولی مطابق با رابطه )4۵(، حجم پول را کاهش می دهد که این 
امر سبب کاهش توليد و اشتغال می شود. با کاهش اشتغال نيز توليد کاهش می یابد و تمام 

متغيرها به سطح اوليه خود برمی گردند.
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نمودار 5ـ توابع عکس العمل آني متغیرها به تکانه عرضه نیروي کار

3ـ4. تکانه مثبت پولی
مطابق نمودار )۶( یك تکانه مثبت پولی، سبب افزایش تورم و توليد می شود. مطابق انتظار و 
مطابق با رابطه تابع توليد )۲۵(، با افزایش توليد، اشتغال نيز افزایش می یابد. با افزایش تورم، 
دستمزدهای حقيقی کاهش می یابد. کاهش دستمزدهای حقيقی مطابق رابطه )۱۶( و به دليل 
کاهش انگيزه کارکردن افراد سبب کاهش عرضه نيروی کار می شود. در نهایت مطابق با 
تعریف نرخ بيکاری )۱۸( ابتدا با افزایش اشتغال و سپس کاهش عرضه نيروی کار، بيکاری 
کاهش می یابد. همه متغيرها در بلندمدت به سرعت به سطح اوليه خود بازمی گردند. بنابراین 
می توان گفت یك تکانه مثبت پولی با وجود اینکه سبب افزایش تورم می شود اما توليد را 

افزایش و بيکاری را کاهش می دهد. 
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نمودار 6ـ توابع عکس العمل آني متغیرها به تکانه پولي

به این ترتيب، چنانچه از خروجی های الگو برمی آید، الگوی ارائه شده در این مقاله، تا حد 
زیادی می تواند گویای نوسانات سيکلی متغيرهای اقتصاد کالن باشد و با انتظارات تئوریك 
سازگار است. بنابراین می توان گفت الگو طراحی مناسبی برای ایران است. پيشنهاد می شود 
برای مطالعات بعدی الگو بسط داده شود تا واقعيات بيشتری را از اقتصاد ایران منعکس کند.

جمع بندی و مالحظات

به  از گالی  پيروی  به  و  پویای تصادفی  تعادل عمومی  الگوی  با طراحی یك  مقاله  این  در 
اختالالت  مقاله  این  است. در  توجه شده  بازار کاال  براختالالت  بازارکار عالوه  اختالالت 
منبعی  به عنوان  کالو  نوع  از  دستمزد  چسبندگی  و  بازاری  قدرت  صورت  به  بازارکار  در 
بازارکار به صورت ناهمگن فرض  . به عالوه  تبيين بيکاری درنظر گرفته شده است  برای  
شده است، به طوری که هرکدام از نيروی کار در کار خاصی متخصص اند. همچنين، فرض 
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می شود تسهيم ریسك کامل در درون خانوار وجود دارد که مصرف یکسانی را برای تمام 
با  اعضای خانوار صرف نظر از شاغل و بيکار بودن آن ها تضمين می کند. پارامترهای الگو 
استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره ۱3۹3-۱3۸4 به روش بيزی برآورد شده اند. 
این مقاله  نيروی کار و تکانه های مثبت پولی و تکنولوژی در  تأثير تکانه های منفی عرضه 

بررسی می شود.
نتایج توابع واکنش آنی متغيرها نسبت به تکانه های مختلف نشان می دهد که تکانه مثبت 
تکنولوژی با افزایش دستمزدهای حقيقی سبب افزایش عرضه نيروی کار می شود و به دليل 
پيشرفت فناوری و جایگزینی ماشين آالت به جای نيروی کار سبب کاهش تقاضای نيروی 
کار و افزایش بيکاری می شود. همچنين تکانه منفی عرضه نيروی کار به طور مستقيم سبب 
کاهش عرضه نيروی کار می شود و با افزایش دستمردهای حقيقی، تقاضای نيروی کار را 
کاهش می دهد. در نهایت تکانه مثبت پولی با افزایش  توليد سبب افزایش تقاضای نيروی 
درنتيجه عرضه  و  انگيزه  دستمزدهای حقيقی سبب کاهش  دليل کاهش  به  و  می شود  کار 

نيروی کار می شود.
سبب  پولی  پایه  افزایش  و  کار  نيروی  عرضه  کاهش  که  مي دهد  نشان  نتایج  همچنين 
منفي عرضه  تکانه  انتظار  مطابق  تورم مي شوند، درحالي که  افزایش  و  بيکاری  نرخ  کاهش 
نيروي کار، توليد را کاهش مي دهد و تکانه مثبت پولي، افزایش توليد را سبب مي شود. اما 
از  بيشتر  استفاده  به دليل  توليد و کاهش تورم،  افزایش  بر  نيز عالوه  بهبود تکنولوژي  یك 

تکنولوژی نسبت به نيروی کار، بيکاری را افزایش مي دهد. 
درصورت  تا   مي کند  کمك  اقتصادی  سياستگذار  به  مقاله  این  طراحی شده  الگوی 
مواجهه با تکانه های مختلف، آثار این شوك ها را بر متغيرهای کالن اقتصادی برآورد کرده 
از  ناکارایی های حاصل  و  دهد  پاسخ  تکانه ها  این  به  مناسب  پولی  سياست های  اعمال  با  و 
وقوع تکانه را به حداقل  رساند. با توجه به این که در این مقاله سعی شده الگویی با مقياس 
متوسط اقتصادی معرفی و تبيين شود، پيشنهاد می شود در مطالعات آتی این الگو بسط یافته 

تا واقعيات بيشتری از اقتصاد کشور را دربرگيرد.
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پیوست:

     اسامی متغیرهای نمودار )3(

SE_e_xi
خطای استاندارد تکانه  عرضه نيروی 

thetawکار
درصد نيروی کاری که به تعدیل 

دستمزد خود نمی پردازند

SE_e_mbخطای استاندارد تکانه سياست پولیalphaسهم سرمایه در توليد

SE_e_gخطای استاندارد تکانه هزینه های دولتphiعکس کشش نيروی کار فریش

SE_e_aخطای استاندارد تکانه تکنولوژیbعکش کشش تراز حقيقی پول

SE_e_l
خطای استاندارد تکانه سرمایه گذاری 

psiمصوب در بودجه
کشش جانشينی بين سرمایه خصوصی 

و دولتی

SE_e_thetaخطای استاندارد مارك آپ قيمتgamapi
ضریب اهميت تورم در تابع 

عکس العمل سياست پولی

SE_e_wخطای استاندارد مارك آپ دستمزدrhogخطای استاندارد تکانه هزینه های دولت

betaنرخ ترجيحات زمانی مصرف کنندهrhonu
ضریب فرآیند خود رگرسيون سياست 

پولی

thetap
درصد بنگاه هایی که به تعدیل قيمت 

gamayخود نمی پردازند
ضریب اهميت توليد در تابع 

عکس العمل سياست پولی

rhol
ضریب فرآیند خود رگرسيون 

rhoxiسرمایه گذاری مصوب در بودجه
خطای استاندارد تکانه  عرضه نيروی 

کار

rhoDC
ضریب فرآیند خود رگرسيون پولی در 

rhoaتابع عکس العمل پولی
ضریب فرآیند خود رگرسيون 

تکنولوژی


