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  چکیده

اقتصادي اعم از کالسیک، کینزین سنتی و یا  يها مدل، کدام شود میدر بیشتر مطالعات اقتصادي بحث 

یکی از ایراداتی که به الگوهاي کینزین جدید وارد . شکست بازار را توضیح دهند تواند میکینزین جدید 

مقاله از یک  این .بینی نمایند را پیش 2008اند بروز بحران سال  نتوانسته ها مدلباشد این است که، این  می

مالی را  سیاست کارایی ، تاکند میهاي بیکاري تعادلی در حالت باثبات استفاده  مدل پیوسته براي نرخ

همچنین در این تحقیق وجود تعادل . ، مورد بررسی قرار دهدشود میکه اقتصاد دچار بحران  هنگامی

. شود میداده  استخدام و سهم آنها در اشتغال توضیح و جستجو هاي ت باثبات، بوسیله هزینهچندگانه در حال

 کاهش انتظارات عامالن اقتصادي بازار مالی؛ بدلیل بروز بحران مدل آن است که، این از دلیل استفاده

ن تحقیق با بسط مدل نتایج ای. ، موجب بروز بیکاري باال در اقتصاد خواهد شدها دارائیقیمت  درباره سرمایه

، مدل جستجوي نیروي کار کاربرد مفیدي براي بررسی دهد میبراي اقتصاد ایران نشان ) 2009( فارمر

همچنین این . خواهد داشت که بازار سهام با نااطمینانی روبرو شده است، ، هنگامیعملکرد بازارهاي دارائی
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 مقدمه -1

خود را براي  مالي هاي كسري در تالشند اندازه جهان سراسر در ها دولت، 2008 مالي بحران از پس
 از عمدتاً صحبت هاي جديد كينزين يها مدل براي دو دهه در. دهند خود افزايش اقتصاد احياي
 كينزينپولي  يها مدلدر  مالي سياست اثرات روي بر است؛ البته، تحقيقات بوده پولي هاي سياست
ري پولي براي احياي اختيا هاي سياستاز  گذاران سياستبه همين سبب  .است جديد نسبتاً جديد

 به متوسل ناگزير گذاران سياستاخير موجب شد مالي برند اما بحران  بهره ميمجدد اقتصاد 
  . شوند اختياري مالي سياست

ادوار تجاري استفاده  درك براي واقعي ادوار تجاري مدل از اقتصاددانان سال پيش،25از 
ه جديد ب كينزين پولي از مدلهاي  سياست درك بهتر براي ولي امروزه اقتصاددانان. كردند مي

 شد زيادي تصور مي مدت براي ها مدلدر اين  .كنند ميجاي الگوهاي ادوار تجاري واقعي استفاده 
 هاي تامين راه بستگي به چگونگي ادوار تجاري واقعي، مدل در ماليهاي  سياست نظري اثرات كه

 دلم در ماليهاي  سياست درباره خود مقاله در) 2009( 1ديويگ و ليپر. ها دارد مالي اين سياست
 تعامل به بستگي چارچوب، اين در مالي سياست قدرت تاثيرگذاري جديد نشان دادند كه كينزين

در ) 2009(2همچنين كريستيانو و همكاران .پولي در بين كشورها دارد و مالي سياست الگوهاي بين
هاي  سياستدر  اگر نشان دادند كه) 2002( 3وودفورد و اگلتسون مدل از همين راستا با استفاده

 .باشد موثر و كارا تواند مي بسيار ماليهاي  سياست صفركاهش يابد؛ حد به بهره نرخ پولي،
زياد توليد بالقوه  از بالفعل توليد، فاصله ها قيمتتعديل با كاهش سرعت  همچنين نتيجه گرفتند كه

خواهد بود؛ تاييد به عبارت ديگر با افزايش چسبندگي قيمت، تغييرات توليد بيشتر (خواهد شد 
ه جديد بكينزين  مدل عنوان يك نتيجه مهم دره اين ب ؛)ي پول در الگوهاي كينزين جديدايغيرخنث

  . )1390فخرحسيني،( آيد ميحساب 
نرخ بيكاري در اقتصاد به صورت طبيعي است، اما ايراد  كنند ميكينزين جديد فرض  يها مدل

قعي اين فرض ممكن است صادق نباشد، زيرا انحراف آن است كه در دنياي وا ها مدلوارد بر اين 
همچنين انحراف نرخ . نرخ بيكاري از حالت بهينه و يا تعادلي خود ممكن است دائمي باشد

طور مثال مطالعات نشان ه هاي رفاهي زيادي باشد؛ ب همراه با زيان تواند مي بيكاري از حالت بهينه،

                                                 
1. Davig and Leeper (2009) 
2. Christiano (2009) 
3. Eggersston and Woodford (2002) 
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درصد از حالت باثباتش منحرف  20رف را بيش از متغير مص تواند ميكه اين انحراف  دهند مي
چسبندگي قيمت با  كنند مي جديد فرض كينزين پولي يها مدل ،همچنين. )2009 ،1فارمر( سازد

 يعبارتي با فرض وجود چسبندگي قيمت نبايد نرخ بيكاري باالي بههاي باال همراه نيست؛  بيكاري
 يبيكاري باالينرخ هستيم كه  يشاهد اقتصادهايدر دنياي واقعي در اقتصاد وجود داشته باشد اما 

 يكاري در حالت باثبات همراه باشدهر نرخ ببا  تواند ميهر مقدار تورم  شود مي، لذا فرض دارند
  . )1391بوستاني،(
 ارزش سقوط. معرفي شده است آن ناگهاني شروع 2008 سال مالي بحران مهم هاي ويژگي از

بازارها در  اگرچه و اتفاق افتاد 2009فوريه  و 2008 سپتامبر بين% 40 حد تا جهان سراسر در دارايي
خانواده و ضرر و  ثروت رفتن دست اما از اند، كرده آغاز بازيابي خود را به تازگي بيشتر كشورها
 كه كالن اقتصاد يها مدلبيشتر . بوده است توجه قابل ها خاطر اين بحرانه هاي آنها ب زيان دارايي

توانايي  راحتي و درستي به ،شود مي تعيين )فقط يك نقطه تعادل( فرد به منحصر تعادل نقطه آن در
منبع معين و ثابتي براي بروز اين شوك  هيچ زيرا ،ندارند را وقايع اقتصادي ناشي از بحرانتوضيح 

باً بر اقتصاد كه بحران مالي اخير تقري از آنجا). 2009 فارمر،( و يا بروز بحران مشخص نشده است
بيشتر كشورهاي دنيا اثر گذاشته است و همه اين كشورها براي خروج از اين بحران و يا آثار منفي 

است پاسخ به اين سوال  دنباله ، اين تحقيق باند كردهمختلف  هاي سياستآن اقدام به استفاده از 
لذا اين تحقيق  يا خير؟ كاربرد دارد دولت سياست مالي ،كه آيا براي كاهش احتمالي آثار بحران

؟ همچنين اثر سياست مالي كند ميخروج از بحران را تسهيل  دولت، آيا سياست مالي دهد مينشان 
كه  كند ميپويا را معرفي  عمومي يك مدل تعادل حاضر بر توليد و رفاه خانوار چيست؟ مقاله

 يها مدلتري براي  توان آن را جايگزين مناسب مي كه جستجوي كار است يها مدلشامل ويژگي 
بر اثرات رفاهي و همچنين نرخ  مالي سياست اثر مطالعه همچنين اين. اقتصاد كالن متعارف دانست

  .دهد ميبيكاري در حالت باثبات را مورد بررسي قرار 
در بخش بعدي ادبيات موضوع به اختصار معرفي شده . اين مقاله در پنج بخش تدوين شده است

در بخش چهارم، . و تصريح مدل تعادل عمومي اختصاص يافته است بخش سوم به معرفي. است
گيري و پيشنهادات  نتيجهو در نهايت، بخش پنجم به . ه شده استئمقداردهي و برآورد مدل ارا

  . يابد اختصاص مي
  

                                                 
1. Farmer (2009) 
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  ادبيات موضوع  -2

گردند تا با  اي نظريه جستجو اين است كه افراد درگير در يك بازار به دنبال شركايي مي ايده پايه
اي از يك زوج  تواند شامل موارد ساده اين امر مي. هاي مشترك را به انجام برسانند آنها پروژه

كار يا  جويندگانتر بين كارفرمايان و  خريدار و فروشنده يك محصول باشد، ولي روابط پيچيده
 مدل در چندگانه تعادلمفهوم  .گيرد بر مي كنندگان منابع اوليه آنها را نيز در ها و تامين بين كارخانه

در دو مقاله ) 1984و  1982( 1دياموند. است شده شناخته زمان زيادي است كه براي كار يجستجو
 ،كار بازار چندگانه هاي تعادلهاي جستجو، در برخي موارد  در دنيايي با هزينهخود نشان داد 

تواند بهترين مورد  ها مي تعادلتوضيح داد كه تنها يكي از اين  وي .تواند وجود داشته باشد مي
مناسب را بيابند  هايي راه ،تا تالش كننداست  ها دولتباشد و همين، دليلي براي  براي اقتصاد ممكن

تعدد در  اين همچنين وي نتيجه گرفت كه. سوق دهند ممكن تعادلبه سوي بهترين  رااقتصاد  تا
براي  دولت چرا درك اين موضوع باشد كه براي اي پايه است موجود در بازار ممكن هاي تعادل

  . كند كل بايد دخالت تقاضاي مديريت
اثرات خارجي  در مطالعات خود به) 1984( 3پيساريديس و) 1984( 2و مورنسن) 1982( دياموند

ه كار اين اثرات خارجي توسط يك جويند. 4اند اشاره نموده، استخدام وجود دارد روند در كه
آنها در تئوري خود كه الگوي مسلط در مطالعه بازارهاي كار است،  .دشو منفرد در نظر گرفته نمي

تري پيدا نمايند و كارفرمايان  تا شغل مناسب كنند ميكارگران زمان زيادي صرف  دهند مينشان 
. ، كه اين موجب افزايش بيكاري خواهد شدهستنددنبال كارگران بهتر و ماهرتر ه س بنيز بالعك

ها هركدام به  اين است كه كارگران و بنگاه پيساريديس -مورنسن-فرض كليدي در مدل دياموند
كه نتايج اين جستجو براي بازار كار  كنند ميهاي تجاري مختلفي را جستجو  زعم خود فرصت

  . نامشخص باشد تواند مياقتصاد 
نام ) DMP( با عنوان پيساريديس -مورنسن-مربوط به بازار كار، از مدل دياموند مطالعات در بيشتر

گيري دستمزد و  پركاربردترين ابزار براي تحليل بيكاري، شكل DMP امروزه، مدل. شود ميبرده 

                                                 
1. Diamond (1982 and 1984) 
2. Mortensen (1984) 
3. Pissarides (1984) 

 جستجوي خود را افزايش دهد؛ يافتن كار براي ديگراگر فرد بيكار فعاليت منظور از اثرات خارجي آن است كه . 4
گردد، پر كردن  نفس مي جويندگان كار سخت خواهد شد و در همان زمان براي شركتي كه به دنبال نيروهاي تازه

 .تر خواهد بود هاي شغلي خالي ساده فرصت
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نفس  نيروي تازهفعاليت جستجو براي افراد بيكار، جستجوي  DMP مدل .هاي شغلي است موقعيت
هنگامي كه يك  كند مياين مدل بيان  .دهد شريح ميها را  گيري قيمت ارخانجات و شكلبراي ك
 شود كنند، دستمزد بر مبناي وضعيت بازار كار تعيين مي كار و كارفرما همديگر را پيدا مي جوينده

 . )2012، 1هال( )هاي شغلي تعداد كارگران بيكار و تعداد موقعيت(

 هاي تعادلبراي  فقط نه 3دوجانبه انحصار نشان دادندكه مسئله مشكل) 1987( 2مكافيهويت و 
پاسخ . چندگانه محدود وجود دارد بلكه براي حالت باثبات نرخ بيكاري پيوسته خواهد بود

اي بر اساس  اين بود كه بايد معادالت پايه) 1987( اقتصاددانان به اين ناسازگاري هويت و مكافي
 داد نشان) 2005( 4شيمر .عنوان منبع ايجاد شوك، به مدل اضافه نموده ترجيحات را بتكنولوژي و 

 نامعقول نوسانات به ، منجردهد ميوري رخ  بهره هاي شوك زماني كه كار يجستجو مدل يك در
براي برطرف نمودن اين نوسانات  حل ترين راه رايج وي نشان داد .بيكاري خواهد شد در كوچكي

 كارگر يك و بنگاه توليدي يك فرض شود بين كه است نش در مدل زني چانه نامعقول، وجود
كار همراه با اين ي جستجو يها مدل براي هر دو طرف ثابت است؛ وي بيان نمود زني چانه وزن

ي دستمزد پذير انعطاف، موجب خواهد شد )عنوان مكانيسم تعيين دستمزده ب( نش زني چانهمدل 
ي ئچسبندگي يا تعديالت جز يها مدل) 2005( اما هال .واقعي بيشتر گردد يها نسبت به داده

هاي اقتصادي  براي توضيح واقعيت پذير انعطافدستمزد را پيشنهاد نمود كه نسبت به دستمزد 
  .ترند موفق
استاندارد نش پيشنهاد  زني چانه رويكرد براي هاي ديگري راه حل )2005( هال -شيمر نتايج از پس
ارائه ) 2008( 5وسيله هگدورن و منوفسكيه كم باشد كه ب كارگرزني  چانه وزن له اينكهجم از شد

براي  يبا انتخاب مقدار باالي توان ميشيمر را  -آنها نشان دادند كه معماي تغييرپذيري هال. گرديد
كم براي كارگران تاثير  زني چانهقدرت . اختيار اخراج كارگران توسط كارفرمايان، بهتر پاسخ داد

هاي خالي در اقتصاد خواهد داشت كه اين مطلب نتايج تحقيق آنها بوده  زيادي بر بيكاري و شغل
كار پرداختند و نتيجه گرفتند متغير  وري نيروي بيني بهره آنها همچنين در مقاله خود به پيش. است

ي دارد يلي و دستمزدها همبستگي باالهاي خا نسبت توليد به اشتغال با متغير اشتغال، بيكاري، شغل
  . باشد هاي واقعي اين همبستگي كم مي اما در داده

                                                 
1. Hall (2012)  
2. Howitt and McAfee (1987) 
3. Bilateral Monopoly 
4. Shimer (2005) 
5. Hagedorn and Manovskii (2008) 
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در يك  كندي حركت دستمزدها تبيين براي) 2009( 2گرتلر و تريگري و) 2008( 1هال و ميلگروم
گو نشان دادند كه با مقداردهي مناسب ال آنان. اند استفاده كرده پويا زني چانهاقتصاد، از ساختارهاي 

   .توان رفتار ادواري دستمزد و فعاليت بازار كار را توضيح داد راحتي ميه ب
با چسبندگي ) DSGE( در مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي) 2004( 3هورست فارمر و هولن

خوبي نشان ه گذاري و مصرف را ب دستمزد تغييرپذيري ساعات كار، توليد ناخالص داخلي، سرمايه
هاي خالي، در زمان ادوار بسيار به هم نزديك  تغييرپذيري بيكاري و تغييرات شغلهمچنين . دادند

هاي خالي در جهت  مريكا مشخص شد كه بيكاري ضد ادواري و شغلآهاي  براي داده. بوده است
چسبندگي دستمزد موجب افزايش در تغييرپذيري بيكاري و نوسانات كم در توليد . ادوار هستند

دالر براي  86/20هاي رفاهي حدود  چسبندگي دستمزد همراه با هزينه. شد ناخالص داخلي خواهد
   .آيد ميحساب ه ب يهر فرد خواهد بود كه رقم باالي

كه ركود اخير موجب كاهش اطمينان در بازار  رسد ميدر مقاله خود به اين نتيجه ) 2009( فارمر
وي در اين مقاله عامل سرمايه در . رقم زد ها دارائيدر قيمت  را سهام شد و اين امر كاهش زيادي

وي نشان داد كه سياست مالي ناكارا است و . تابع توليد را مطابق لوكاس حذف نموده است
  . اشتغال كامل را تغيير دهد تواند مين

 هاي سياستدر مقاله خود با استفاده از مدل تعادل عمومي به بررسي ) 2000( 4الوارز و وراسرتو
هاي  در اين تحقيق نشان دادند كه تفاوت. بازار كار در يك مدل جستجوي كار پرداختند

در مقاله ) 2009( 5بران. كار ايجاد كند ي در عملكرد بازاريها تفاوت تواند ميكار  بازار هاي سياست
و بيكاري  ها دارائيمدل جستجوي كار به بررسي وضعيت قيمت در يك مقاله تعادل چندگانه 

آنگاه دل جستجوي كار تغيير كند، نش در م زني چانهايج نشان داد كه اگر پارامتر نت. پرداخت
. ها واقعي و نرخ بيكاري، هم حركت و هم جهت خواهند بود تغييرات متغيرهاي قيمت دارائي

بيكاري باالتر  و ها دارائيتغييرات پارامتر ترجيجات فراغت در تابع مطلوبيت منجر به كاهش قيمت 
همچنين وي نتيجه گرفت كه كاهش اطمينان در . يابد ا سطح اشتغال كل كاهش ميو ي شود مي

   .بازار سهام در يك مدل جستجوي شغل، بر عملكرد بازار دارائي بسيار موثر بوده است

                                                 
1. Hall and Milgrom (2008) 
2. Gertler and Trigari (2009) 
3. Farmer and Hollenhorst (2004) 
4. Alvarez and Veracierto (2000) 
5. Brown (2009) 
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در براي جستجوي نيروي كار  DMP چارچوباز در مقاله خود ) 2013( 1كوهن و همكارن
آنها نتيجه . پذير استفاده نمودند با ترجيحات برگشت DSGEالگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي 

م و نرخ بهره پايين و باثبات را در اين سها وسانات بازارمدل صرف سهام واقعي، نكه  ندگرفت
در بازار كار،  2صرف سهام در هنگام انقباض نتايج مقاله نشان داد كه. توان ارايه نمود چارچوب مي

   .تر است بيني قابل پيش
در مقاله خود با عنوان چسبندگي قيمت و دستمزد و سياست پولي ) 1390( فخرحسيني و همكاران

در صورت وجود  بر توليد و تورم پولي و مالي هاي سياست اثرات در اقتصاد ايران به بررسي
اقتصاد ايران فروض مربوط به اين تحقيق نشان داد كه براي . اند پرداختهقيمت و دستمزد چسبندگي 

 )2003( 4والش مطالعه مطابق با ، لذا3اسمي دستمزد صادق و سازگار نيست هاي چسبندگيع نو
نمونه دستمزد اسمي خود را با توجه به دستمزد اسمي سال گذشته و اختالف  انوارخ نمودند، فرض

بروز شوك  تدر صوراين است كه،  از نتايج اين تحقيق. كند در تفاضل قيمت دو سال تصور مي
 و دهند مي افزايش را خود كار نيروي تقاضاي دستمزد، گيچسبند علته ب ها بنگاه تكنولوژي

  .شد خواهد بيشتر توليد

كار  در يك مدل تعادل عمومي پوياي تصافي با فرض وجود بازار) 1393( اسفندياري و همكاران
رسمي  بخش غير ،نتايج تحقيق بر اساس .هاي مختلف در اقتصاد پرداختند دوگانه به بررسي شوك

گير عمل نموده و حركت مخالف  د يك ضربهنبازار كار در ادوار مختلف كسب و كار همان
مدت خنثي نبوده و بر  همچنين با فرض چسبندگي دستمزد در الگو، پول در كوتاه. اي دارد چرخه

   .متغيرهاي واقعي اقتصاد تاثير دارد
الگوي در چارچوب  دولت هاي فزايش هزينها كه دهد ميواقعيت را نشان  اين مدل اين تحقيق،

اشتغال  و واقعي بهره نرخ براي مهمي پيامدهاي كار تعادل چندگانه در مدل جستجوي نيروي
 به هاي انتقالي دولت پرداختمالي دولت مانند  هاي سياستدر هنگام بروز بحران . خواهد داشت

زيرا  ،كنند  خريداريكنندگان كاالها و خدمات بيشتر  موجب خواهد شد مصرف مردم،

                                                 
1. Kuehn (2013) 
2. Tightness 

كنند  در يك بازار رقابت انحصاري نيروي كار خود را عرضه مي هاخانواردهد  در مقاله خود نشان مي )1996( كيم .3
و هر خانوار قدرت آن را دارد كه در مورد عرضه كار خود تصميم گيري كند و دستمزد خود را بر اساس شاخص 

  .دستمزد كل اقتصاد تعيين كند
4. Walsh (2003) 
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مدل  با مقايسه در. دهد مي افزايش درآمد مردم را خالص فعلي ارزش ،انتقالي هاي پرداخت
 كمتر نرخ بيكاري و باالتر واقعي بهره نرخ با جديد تعادل به را اقتصاد ،تقاضا افزايش اين والراس،
بيكاري را  تواند ميمالي دولت  هاي سياستبه عبارت ديگر در اين چارچوب  .دهد مي حركت

   .كاهش و نرخ بهره را افزايش دهد
  

  تحقيق يمعرفي الگو -3

اين الگو بسط مطالعه . شود ميداده  توضيح كار بازار تعادل چندگانه اقتصادي اين قسمت محيط در
در اين  .است درآمدهاي نفتي به بودجه دولت،، با اضافه كردن براي اقتصاد ايران) 2009( فارمر

 را توسعه داده و كار بازار در استخدام و جستجو هزينه مدل كار، بازار تحقيق براي مطالعه
مالي  فرضيات براي تاثير سياست اين .گيريم در نظر مي جمعيتي ساختار مورد در ييها پيشفرض

 نسل از افراد يك بسياري شود ميجمعيت، فرض  ساختار براي معرفي. بسيار اهميت خواهند داشت
بستگي به  كه متفاوت دارد مصرفي الگوي نسلي يك هر. دوره مورد بررسي زنده خواهد ماند در

 عدم توان مي فرض اما با دو دارد، وجود فردي سطح در تجانس عدم اگرچه. دارد 1تولدش زمان
ثروت خود در نظر  تابع خطي از را خود مصرف نسلي هر اول، .تجانس را در كل ناديده گرفت

 مفهوم رو تنها يك اين از و مرگ يكساني دارند احتمال عاملين اقتصادي تمام اينكه، دوم. گيرد مي
 متغيرهاي براي معادالت از اي مجموعه دهد مي اجازه فرض دو اين .دارد وجود انساني ثروت از

 معادله مصرف كل جايگزين معادله .باشندتعادل در اقتصاد  خواص كننده توصيف كالن اقتصادي،
 تاثير مصرف روي حالت باثباتر ب ثروت و درآمد آن، در كه شود مياويلر خانواده منتخب 

براي هر . ماند براي دوره بعد زنده مي π با احتمال β خانوار منتخب با عامل تنزيل هر .گذارد مي
1) دوره − π) 1) ميميرند و از خانوارها − π)  اين. شوند خانوارهاي جديد متولد مياز 
همچنين رشد جمعيت و عدم اطمينان در . است ثابت جمعيت كه درسان مي را مفهوم اين فرض پيش

. با اضافه كردن معادالت جبري بر طرف نمود توان مي را ها ويژگي البته اين اقتصاد وجود ندارد،
   .اند شده تمام اين فروض براي تسهيل نمودن معادالت در الگو فرض

خانوار نمونه اين تابع را . تابع مطلوبيت انتظاري خانوار منتخب تابعي از مصرف است :خانوار
  : سازد يعني حداكثر مي

  

                                                 
1. Depends on its date of birth 
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   با توجه به قيد
  

π A = A + (1 − τ )L − p c 	,			s = t, … ,∞  )2(  
  

زمان  s و t هاي نشان دهنده زمان تولد و انديس بروي متغير  h عامل تنزيل، β≤0	≥1 كه
قيمت  s ،pدر زمان  بازدهي اوراق قرضه ي مالي، ها دارائيخالص  . تقويمي هستند

درآمد نيروي كار را نشان  Lماليات پرداختي خانوار و  s ،τ مصرف كاال در زمان cكاال، 
 رو اين از. شده استزماني يك در نظر گرفته  گيري اندازه واحد ها براي همه خانواده .دده مي

≥( شود مينظر گرفته  در 1 سپري شده براي خانواده منتخب زمان  صرف شده در زمان). 1
1 يا براي فراغت H فعاليت بازار آن است كه عامالن اقتصادي تا  دهنده نشان A. است −
=زنده هستند؛ كه در آن  t+1همه عاملين تا زمان  Aو  t زمان ∑ . است ∋

1) خانوار منتخب تنها به اندازه − و مابقي آن  كند مياز ثروت خود را در هر دوره مصرف  (
   :يعني .شود ميبه دوره بعد منتقل 

  ≡ = (1 − )[ + ℎ ]	     )3(  
  

   :شود ميصورت زير تعريف ه عنوان ثروت انساني معرفي و ب به h كه در آن
  ℎ = (1 − ) + ℎ       )4(  
  

  :آيد ميلذا ثروت انساني كل از مجموع ثروت انساني افراد بدست 
  ℎ = ∑ ℎ         )5(  
  

صورت ه كه همه خانوارها داراي ثروت انساني يكساني هستند، لذا تابع ثروت انساني كل ب از آنجا
   :زير خواهد بود

  ℎ = (1 − ) + ℎ       )6(  
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   :توان قيد بودجه را اين گونه نوشت براي همه خانوارها مي
  Q = + (1 − ) −      )7(  
  

   :صورت زير نوشته توان ب همه خانوارها مي را براي) 3( و معادله
  C = (1 − βπ)[A + h ]																											     )8(  
  

   :صورت زير خواهد بوده تابع مصرف ب) 8( در رابطه) 7(و ) 6( حال با جايگذاري روابط
  C ( ) = (A + (1 − τ )L )(1 − π) + ( )    )9(  
  

=: شود ميكه براي تسهيل در روابط، تعريف  ( ) 	و = ( )( )( ) .  
  

. اجاره سرمايه است ميزان دهنده نشان  و دستمزد پولي wt كاال، قيمت pt :هاي توليدي بنگاه
  :كند ميتوليدي سود خود را حداكثر  بنگاه هر

  max{ , , , } p K X − w L − rr K     )10             (  
  

   با توجه به قيد
  L = X + V L	و	 = q V       )11          (  
  

 L تعداد ،كند ميرا اجاره  Kي   سرمايه مقدار توليدي منتخب بنگاه ؛ يككند ميبيان ) 11( رابطه
و مابقي از اين  توليدي، بخش به كارگر مربوط X، گيرد، و از اين تعداد استخدام مي به كارگر را

از كارگران در جستجوي شغل  آن تعداد دهنده نشان q .هستنددر جستجوي شغل  Vتعداد يعني 
 بنگاه يك به اين متغيرها مربوط .استخدام گردند بنگاه توليدي يك توسط توانند مي كه است

 توسط  توان براي نشان دادن كل اقتصاد، فرض نمود هر متغير اما مي .فردي است نه كل اقتصاد
  . شود ميروي آن نشان داده ر باشد كه با عالمت بار ب xها برابر  جمعگر بروي همه بنگاه

  :شود ميداگالس معرفي  كاب تابع وسيله يكه ب حال تابع توليد براي كل اقتصاد
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 K توليد كل كاالها، z اينجا، در. اقتصاد است متغير كل دهنده نشان عالمت بار بروي متغيرها
 كارگرفته شده براي به كارگران تعداد كل X و كاالها توليد تمام براي سرمايه واحدهاي ميزان

   .شود ميكاال معرفي  بخش توليد
  z = g + c         )13           (  
  z يا توسط مخارج دولت ،كل كاالهاي توليد شده در اقتصاد g  يا توسط خانوارc  مصرف

 U كل كارگران كه به كار اشتغال دارند و Lكل نيروي كار موجود در بازار كار،  H. گردد مي
   :هستند كارگران بيكار

  H = L + U         )14           (  
 

كارگراني كه به توليد كاال و خدمات  X ،دنشو ميهستند به دو قسمت تقسيم  شاغل كه كارگراني
   :در جستجوي شغل جديد هستند؛ لذا داريم قسمتي از كارگراني كه V اشتغال دارند و

  L = X + V         )15             (  
  

نيروي كار براي شغل جديد از تابع بازدهي به مقياس ثابت كاب داگالس پيروي  يجستجو
   :كند مي

  L = H (ΓV )       )16             (  
  H كارگران در اقتصاد كه در جستجوي شغل هستند و Γ كه است خالي جاي مشاغل تعداد 

 شيب از شواهد. كه در جستجوي شغل جديد است اشغال گردد كارگر يك توسط تواند مي
 نيز كه در اين مقاله است 5/0 با برابر براي اقتصادها تقريباً θ كه دهد مي نشان 1بوريج منحني

θ =    .در نظر گرفته شده است 0.5

                                                 
بازار كار بين كند كه  بيان مي اقتصاددان انگليسي )Beveridge( برگرفته شده از نام ويليام بوريجمنحني بوريج . 1

اگر . هاي شغلي زياد نوسان دارد هاي شغلي كم يا بيكاري كم و فرصت هاي نرخ باالي بيكاري و فرصت موقعيت
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 آنجا از چيست؟ اقتصاد اين در اجتماعي ريز برنامهوظيفه  :اجتماعي ريزي برنامه سازي بهينه
 انتقال دهند ي غير از زمان حال،ديگر  توانند به زمان مينرا اوقات فراغت خود  خانوارها كه

 آنجا از و لذا ممكن است از اين اوقات به نحو كارآمدي استفاده نمايند،) برخالف مصرف كاال(
لذا خانوار براي  هاي ديگر انتقال دهند، را به زمان ندارد كه منابع زماني وجود راهي هيچ كه

سازي استفاده  بهينه دوره با توجه به اوقات فراغت، از طرح هر در حداكثر نمودن توليدات خود
 .كه در آن توليد و رفاه اجتماعي حداكثر گردد اي عبارت ديگر، انتخاب نرخ بيكاري به .دكن مي

Hفرض شد و با فرض  5/0برابر  θمقدار ) 16( در معادله ≤  ريز برنامه ؛ فرم تابع توليد توسط1
   :صورت خالصه شده زير در خواهد آمده ب اجتماعي

  z = K 1 −      )17              (  
 

 كار است، لذا نيروي واحد يك و سرمايه تجديدپذير غير واحد يك شامل اقتصاد كه آنجا از
در بيشترين  17زير را انتخاب نموده تا معادله  مقداررفاه،  رساندن اجتماعي براي حداكثر ريز برنامه

  .مقدار خود بدست آيد
  

 = Γ 2⁄         )18            (  
  

=و  1يعني  Hحال با فرض بيشترين مقدار براي  Γ كه   برايمقدار زير ، 14در معادله  ⁄2
   :آيد ميبدست  شود ميرخ بيكاري طبيعي معرفي به عنوان ن

  = 1 − Γ 2⁄ 							 = 1, ….																														    )19(              
  

 افراد در مصرف تخصيص است، فرد به منحصر دوره هر حداكثرسازي توليد حل راه چه اگر
مختلف در  هاي راه با مصرف اختصاص وجود دارد كه اجتماعي رفاه توابعتعدادي . يكسان نيست

جا كه براي هر انتخاب پارتو وزني در تابع رفاه  از آن. هريك از اين توابع متفاوت خواهد بود

                                                                                                                   
دهنده  توان به عنوان بازتاب ت را ميهاي مخالف هم حركت كنند، آنگاه تغييرا هاي شغلي در جهت بيكاري و موقعيت

هاي  با اين حال، اگر بيكاري و فرصت. افتد تغييرات در تقاضاي كار در نظر گرفت كه در يك چرخه تجاري اتفاق مي
شغلي همزمان با هم افزايش يابند، طبيعي خواهد بود كه به دنبال توصيفي از جنس تغييرات در عملكرد بازار كار 

  .تر بيكاري در يك وضعيت خاص بازار تواند كارايي پايين تطابق باشد، براي مثال دوره طوالني مييك دليل . بگرديم
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Γاجتماعي، بيكاري برابر  دوره را  هر بيكاري انتخاب شده، توليد نرخشود، اين  انتخاب مي ⁄2
    .است طبيعي بيكاري نرخ سازد كه اين نرخ تعريف حداكثر مي

از  آن تعداد دهنده نشان q طور كه گفته شد همان :جستجو آثار خارجي و استخدام هزينه
معادله . استخدام گردند بنگاه توليدي يك توسط توانند مي كه استكارگران در جستجوي شغل 

  :شود تعريف ميزير 
  Θ = (1 − 1 q⁄ )																														     )20           (  
  

معمولي به شكل خالصه شده زير  بنگاه يك Π سود ،)10( درون معادله) 11( معادله با جايگزيني
   :خواهد بود

  Π = Z − L − rr K       )21              (  
  

   در آن كه
  Z = p Θ K W	و = 1																																	    )22       (                       
  

بين مدل والراسي با بازار  براي درك بهتر تفاوت) 20( معادله. توليد است پولي ارزش دهنده نشان
) 11( با تابع فردي معادله) 16(در تعادل سازگاري تابع اجتماعي معادله . است 1كار ضروري

   :نتيجه خواهد داد Θ عبارت زير را براي
  Θ = (1 − )       )23              (  
  

 به تصميم كه هنگامي فردي هاي رفتار بنگاه. كار است كل نيروي دهنده عالمت بار نشان آن در كه
كار  تاثيري بر بازار كل نيروي استخدام كارگراني كه در جستجوي شغل هستند، داشته باشند،

 شرايطي فراهم رقابتي، تعادل رفاه عدم تاثير در بازار موجب خواهد شد كه در تئوري اين .دندار
 رساندن حداكثر با بنگاه سود .اجتماعي هستند رقابتي، همان بهينه هاي تعادل آن تحت كه كند مي

   :به صورت زير خواهد بود
  

                                                 
1. Spot Market 
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=   و 0 ⟹ Z = ( )       )25               (  
  

) 25( معادله .هستندنشان دهنده شروط مرتبه اول در يك بازار رقابتي  )25(و ) 24( هاي معادله
   .فرض شده است 1در معادله ظاهر نشد چون مقدار آن  w. است كار مرتبه اول براي نيروي شرط

Gصورت ه ارزش پولي مخارج دولت ب :دولت = p g  و شود ميتعريف τ متناسب ماليات 
كه ماليات  شود ميو فرض  كشش است كار بي عرضه نيروي. درآمد اشخاص نيروي كار است با

 شود ميدر اينجا فرض . ارزش ريالي درآمدهاي نفتي دولت است OR .بر سرمايه وجود ندارد
   :شود ميمحدوديت دولت با بودجه زير تعريف . كسري بودجه دولت وجود ندارد

  = B +	G − τ L − OR       )26(               
  

   :توان اينگونه نوشت مي را شرط بدون پونزي
  log → Q B ≤ 0      )27             (  
  

   :برابر با رابطه زير خواهد بودشرط مرتبه اول عرضه نيروي كار 
  L = (1 − α)Z        )28              (  
  

   :توان بازنويسي نمود را مي) 26(معادله
  B = R (B +	G − OR − τ (1 − α)Z )			t = τ, ….  )29              (  
  

   :نامحدود انتخاب دولت بدست خواهد آمد-محدوديت افقي، )29(و ) 27( معادلهاز تركيب 
  ∑ [Q G ] + B ≤ ∑ Q τ (1 − α)Z + OR     )30               (  
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G} حاصل خواهد شد )30( دولت از نتايج اين متغيرها از رابطه يك سياست مالي , τ , B } .
 اين چگونگي تاثير و در اين مطالعه كند مياتخاذ  را مالي دولت يك سياست شود ميفرض 

   .گيرد قرار ميبررسي مورد تعادل  واقعي در بازدهي نرخ و توليد سياست بر
 عمومي از تعادل مدل دهنده يك قبل كه نشان حال معادالت نهائي در قسمت :خالصه مدل

 زا درون متغير پنج رفتار توصيف كننده معادله پنج. دهيم اقتصاد است را در كنار يكديگر قرار مي
 بخش اين در. اشتغال است و دولت بدهي بهره واقعي، نرخ داخلي، ناخالص توليد مصرف، يعني

  . شود ميبه طور خالصه آورده  آنها از هريك
تشكيل شده است، آنها تابعي از  و   پارامتر مصرف كل كه از دو معادله :معادله مصرف -الف

هر  شود ميفرض . اند هاي قبل معرفي شده هستند؛ كه در قسمت π و احتمال بقا α عامل تنزيل
و همچنين ثروت انساني مستقل از سن خواهد  كند ميخانوار، قسمتي از ثروت خود را مصرف 

   :است) 31( بود؛ لذا معادله مصرف برابر با معادله
  = + + , + − (1 − )     )31          (      
  

1 ثابت است جمعيت كه هنگامي خاص مورد در. است كل مصرف هزينه پولي ارزش  كه 0 كه  و هنگامي از خانوار نمونه تبديل خواهد شد اويلر معادله مصرف به) 31( معادله ،= < <   انتظاري آتي و درآمد و ثروت با ضريب به مصرف بستگي كل مصرف باشد، 1
   .دارد
,معادله  و) 24( از تركيب معادله: بازدهي واقعي نرخ معادله -ب , = ≡ R 

   :صورت معادله زير خواهد بوده ب است و بازدهي واقعي نرخ Rtآيد كه  به دست مي
  R = , ,        )32               (  
  

 t-1و  t هاي دوره بين اوراق دولتي ناخالص نگهداري واقعي برابر با بازدهي عبارت اين چپ سمت
p قيمت با سرمايه يك واحد خريد ناخالص بازدهي راست سمت .است . است t-1 زمان در ,
p با قيمت سرمايه را توان ميوجود ندارد  مدل اين در شده مستهلك سرمايه كه آنجا از  فروخته ,
داگالس -كاب تكنولوژي فرض با متناسب آن در بدست آورد كه αZعايدي سرمايه برابر  و

  .است
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   :صورت زير خواهد بوده دولت ب بودجه محدوديت طور معادله همين -ج
  B = R (B +	G 	−	OR − τ (1 − α)Z )   )33           (     
  

G} دولت پيامد شود ميفرض  , τ , B   :كند ميرا انتخاب  {
  [Q G ] + B ≤ Q τ (1 − α)Z + OR  
  

  :خواهد بود) GDP(معادله زير همان شرط برابري توليد كل  -د
  Z = C +	G         )34              (  
  

صورت زير  معادله نهائي شرط مرتبه اول براي انتخاب نيروي كار به: معادله منحني عرضه كل -ه
   :خواهد شد

  Z = L          )35             (  
  

را توصيف   در هر سطح از تقاضا و اين معادله اشتغال  شود ميفرض  برابر يك دستمزد پولي
   .شود ميكه به آن منحني عرضه كل گفته  كند مي

  

  حالت باثبات
   :نويسيم صورت كلي مي  در حالت باثبات را به 35و  34 ،33 ،32 ،31 حال تمام معادالت

  1 − = + + 1 − (1 − )     )36      (                         = ( − 1)      )37   (                            = ( ) [ + − ]										     )38              (  = + 																					     )39        (                       = 																															      )40              (  
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}اگر متغيرهاي  , , . درونزا فرض خواهند شد و  R,Z,C,Lمتغيرهاي  ،زا فرض شوند برون {
   :كنيم را تعريف مي H 1 براي توصيف و تحليل مدل، تابع كاهشي

  ( ) = ( )         )41      (          
  

را با يكديگر تركيب نمود و معادالت ) 37(تا  )34( معادالتتوان  با استفاده از اين تعريف، مي
   :خالصه شده حالت باثبات را نوشت

  

)42(                                                          = ( ) +   معادله تسويه بازار      +
)43(                                                                           	 = (   عادله نرخ بهره واقعيم      (
)44(                                        = ( ) + ( )   عادله بودجه دولتم         −
  

} براي تواند مي) 42( و )44( معادله ∗,  و واقعيبازدهي  نرخ مقادير حالت باثبات شود، حل {∗
همان  )44( معادله. خريدهاي دولت است G و  انتظاري از تابعي عنوان به داخلي ناخالص توليد

يعني دو ) 43( و) 42( با استفاده از معادالت) 1( نمودار. معادله بودجه متوازن دولت است تعريف
 بازار تسويه نحنيم. معرفي شده است )نرخ بازدهي واقعي( NA معادالت و ME بازار معادله تسويه

اين موقعيت . دهد ميداخلي را نشان  ناخالص توليد بين نرخ بازدهي واقعي و با شيب منفي رابطه
 نرخ بازدهي واقعي منحني. دارد B و G دولت هاي سياست و pk سرمايه، نسبي قيمت به بستگي

داخلي را نشان  ناخالص توليد بين نرخ بازدهي واقعي و داراي شيب مثبت است كه آن نيز رابطه
 .سرمايه است با بازدهي اوراق دولتي بهره دليل مثبت بودن شيب اين منحني برابري .دهد مي

يابد و  سرمايه افزايش مي اجاره نرخ داخلي باشيم، ناخالص شاهد افزايش در توليد كه هنگامي
  .تفاوت باشند دارايي بي دو بين ها بهره اوراق دولتي بايد افزايش يابد تا خانواده طور همين

  
  
  
  
  

                                                 
)، Rبراي مقادير مختلف . مقدار تابع كاهش يابد xكاهشي است كه با افزايش  تابعي. 1 ) , ∞ 	→ ∞,  
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  پارامترها و تحليل الگو مقداردهي -4

 Matlabدر محيط ، مقادير حالت باثبات متغيرها )1( با توجه به مقادير تعريف شده در جدول
=اگر . شود محاسبه مي π و 0.98 = سال  50خانوار  1باشد يعني طول عمر مورد انتظار 0.98

∗ريز اجتماعي  است در نتيجه، برنامه = نرخ بهينه اگر فرض شود . كند ميرا انتخاب  0.5
Γ باشد% 5بيكاري برابر  = ∗Z روي محور افقي 1كه در نمودار ،1.9 = د بود و خواه 1.6

∗و % 7/3برابر  روي محور عمودي همچنين نرخ بهره بدون ريسك = قيمت سرمايه  31.8
   .استسازي اجتماعي  كه اين بهينه بدست خواهد آمد

  
  2)شده  كاليبره( شده دهي پارامترهاي مقدار :1جدول 

  منبع يا دليل  مقدار  تعريف  پارامتر
  )1382( صادقي  7/0  سهم نيروي كار در توليد

  )1388( كاوند  98/0  عامل تنزيل در تابع مطلوبيت
  -  98/0 احتمال بقا

  
  

  
  هاي تحقيق يافته :ماخذ                     

  ∗و  ∗حل بهينه براي : 1نمودار 
                                                 
1. Expected Lifespan 

بكارگرفته شده در اين مدل توسط محققين ديگر در مطالعاتشان برآورد گرديده كه برخي از پارامترهاي  ازآنجا .2
ذكر  مجدد آنها نيست و تنها با اني ندارد؛ ديگر نيازي به برآورداست و مقادير آنها در طول زمان كوتاه تغيير چند

  . گردد ماخذ از آنها استفاده مي
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  حساسيت تحليل -4-1

روي ر ب مالي سياست اثر و شود مياستفاده  Matlabدر محيط  شده كاليبره از مدل بخش، اين در
 تواند مي مالي هاي سياست. گيرد قرار مي تحليل و برخي متغيرهاي كالن اقتصادي مورد تجزيه

. است دولت هاي تغيير هزينه مقاله، اين در مالي منظور از سياست. متفاوتي داشته باشد معناي
كار، فروش اوراق  درآمد نيروي بر وسيله مالياته كه ب ،متوازن بودجه سياست به توجه همچنين

 مصرف از دولتي خريدهاي شود ميفرض  گردد و تامين مالي مي دولتي و درآمدهاي نفتي
 اين پارامترهاتحليل حساسيت از طريق اتخاذ  .تابع مطلوبيت خانوار منتخب جدا است در خصوصي

مورد نظر خود از طريق تغيير آنها سياست  تواند ميدولت  كه طوريه است بسياستي  داراي اهميت
  .دنبال كند را

آينده بدليل بروز بحران  دوره در هايشان سرمايه ارزش رسند كه اين باور مي به مجموع مردم در
انتظارات آنها در  در دائمي اين امر موجب تغيير. افزايش نخواهد يافت هرگز ترخواهد آمد و پايين

 براي اول اينكه چه تغييراتي .شود ميدو سوال مطرح  هايشان خواهد شد و بدين ترتيب مورد سرمايه
دولت يعني افزايش  سياست مالي دوم، بازدهي واقعي، توليد و اشتغال ايجاد خواهد شد؟ نرخ

  كنندگان را تغيير دهد؟ رفاه مصرف تواند ميمخارج دولتي آيا 
 در متغير حالت تنها )B( بدهي دولت اول،. دليل است دو متوازن به بودجه مالي سياست مطالعه

 تغيير دولت موجب خريدهاي تغييرات نظر گرفته شود، ثابت در بدهي دولت اگر و مدل است
 .كنيم ديگري حركت مي تعادل باثبات بهتعادل در حالت  يك از فوري در تعادل خواهد شد يعني

 مالي تامين .ديگر نخواهد شد نسلي به نسل از منابع انتقال متوازن دولت، شامل بودجه سياست دوم،
فعلي خواهد  مصرف در 1كمتر موجب اثر جايگزيني و جامعه را افزايش داده رفاه بدهي دولت،

 آينده هاي نسل آينده موجب خواهد شد،هاي  هاي دولت و انتقال آن به نسل افزايش بدهي. شد
هم بخاطر اينكه پيشينيان در  تر شوند آن پايين مصرف و باالتر هاي ماليات صورته ب متحمل هزينه

   .اند مصرف خود مالحظاتي نداشته
 چنينهم. دهد مي نشان را يدولت مخارجاثر  و ي در دست مردمها دارائيارزش  سقوط )2( نمودار
 ماليات توسط دولتي هاي خريدها يا هزينه .دهد ميرا نشان ) B( صفر براي دولت ، بدهي)2( نمودار
. گردد مي مالي درآمد نيروي كار، درآمدهاي فروش نفت و يا انتشار اوراق دولتي تامين بر متناسب

                                                 
1. Crowding Out 
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يا  نقطه بهينه اجتماعي  =∗8/31p ، مقداردهد ميرا نشان  NA و ME منحني تقاطع A نقطه
   .خاطر اين مقداردهي پارامترها استه ب حداكثر رفاه اجتماعي

 NAبه سمت راست شده و منحني  MEبا اعمال محرك مالي موجب انتقال منحني ) 2( در نمودار
طور  و همين شود مي اين انتقال موجب افزايش نرخ بازدهي واقعي. شود ميبه سمت چپ منتقل 

 كه، دهد ميحالتي را نشان  B نقطه .يابد جايگزيني كاهش ميهاي بخش خصوصي با اثر  هزينه
اش كاهش  از مقدار بهينه% 20به  ∗pيعني  يافتهشان كاهش  مردم باور كنند ارزش سرمايه وقتي
اين قسمت  در .دهد ميداخلي را نشان  ناخالص توليد و بازدهي واقعي نرخ بر اين باوراثر  لذا يابد،

در . به چپ شده است NA و ME ها موجب انتقال دو منحني داراييدر ارزش % 20يك كاهش 
از خود % 20 داخلي كاهشي برابر ناخالص توليد دولت كه صفر بود بدهي اوليه سطح نتيجه در

 آيا اعمال سياست كه است اين اصلي سوال. ماند تغيير بدون بازدهي واقعي اما نرخ نشان داده و
  دهد؟ حركت اجتماعي بهينه را به سمت اقتصاد تواند ميمالي 
 اگر. استبر متغيرها  دولتي خريدهاي در دائمي افزايش اثر دهنده نشان ،)2( در نمودار C نقطه

به سمت راست خواهد شد كه  ME باشد، موجب انتقال منحني% 50 خريدهاي دولت افزايش در
 48 معادل افزايش اين. هم نرخ بازدهي واقعي و هم توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت

    .خواهد بود داخلي ناخالص توليد از درصد
با قطعيت  ،باشد دولت صفر هاي بدهي كه شرايطي دررا  مصرف بر محرك مالي دولت اثر
 دليل بروز بحران موجب كاهشه هم ب آن% 20 سهام معادل بازار ارزش كاهش. توان بيان نمود نمي
 دولت هاي هزينه افزايش ،)1955( ساموئلسونكينزين  اساس مدل بر .مصرف خواهد بود در% 20

ي كه در درآمد نيروي كار ا فزاينده اثر طريق از مصرف خواهد شد آن هم در موجب افزايش
 با مدل اما در يك. است 1 از بزرگتر ضريب فزاينده شود ميدر مدل كينزين فرض  .كند ميايجاد 
كمتر از يك  موجب كاهش دولت مخارج در افزايش واحد پولي يك تنها ريكاردويي، خانواده

در مدل . است صفر ضريب فزاينده برابر ريكاردويي، مدل در .گردد مصرف مي واحد پولي در
 ضريب فزاينده بودجه متوازن دولت برابر ، كه در بين دو مدل ذكر شده قرار داردحاضر تحقيق 

  .شود ميدر نظر گرفته 
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   هاي تحقيق يافته :ماخذ                    

  هاي دولت هزينه% 50ارزش انتظاري سرمايه و افزايش % 20اثر كاهش : 2 نمودار
  

 چگونه بوده است؟ مالي تغيير در سياست از بعد و قبل طور متوسطه ها ب وضعيت زندگي خانواده
 به سياست مالي،كردند اما با اين  منابعي از دولت دريافت نمي هيچ ها خانواده اين سياست از قبل

و  را تشكيل داده كاال و خدمات جريان از درصد 80 تنها رمصرف خانوا سهام، بازار سقوط خاطر
 نرخ به بيكاري نرخ اعمال سياست مالي، از پس .يافته است  افزايش% 20ها بيكاري خانواده تعداد

ز افزايش در مخارج و بعد ا .افزايش يافته است% 20 درآمد خانوار كاراي خود باز خواهد گشت و
  .يابد افزايش مي% 4به % 3دولت، نرخ بازدهي بدون ريسك از 
 كامل اشتغال كه است درست ها را بهتر خواهد نمود؟ قطعاً آيا اين سياست مالي وضعيت خانواده

در اين  .اي از بهتر شدن رفاه اجتماعي نيست نشانه مدل اين در اما به وضعيت قبل بازگشته است
 مالي اعمال سياست از قبل .مستقيمًا بر تابع مطلوبيت اثر ندارد دولتي شده كه خريدتحقيق فرض 

مصرف  اعمال اين سياست، از پس نمود اما داخلي را مصرف مي ناخالص توليد درصد 80 خانواده
مصرف  دولت توسط داخلي ناخالص توليد از درصد 48 عالوه بر اين. خواهد بود% 52تنها  آنها
   .شود مي
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  هاي تحقيق يافته :ماخذ                 

  هاي دولت هزينه% 50ارزش انتظاري سرمايه و افزايش % 25اثر كاهش : 3نمودار 
  

در تمام كشورها بانك مركزي در شرايط مختلف در بازارهاي دارائي دخالت خواهد نمود به 
 هاي وارده بر شوكعبارت ديگر در صورت واكنش شديد بازارهاي مختلف مانند بازار سهام به 

 ها دارائيهاي مركزي با مداخله در اين بازارها با ابزارهاي موجود سعي در كنترل ارزش  آنها، بانك
با افزايش دارائي  گذشته، دهه در مسكن، و بورس بازار كه باورند اين بر بسياري. خواهند نمود
 ها توانستند ارزش خانوارها و بنگاهبرخي  2009 و 2008 با بروز بحران سال حتي اما. اند روبرو بوده

ل آن اين است كه مردم انتظار ييكي از دال .افزايش دهند حتي ي خود را حفظ كنند ياها دارائي
 راه يك .سهام خواهند شد موجب تغيير در بازار ارزش سهامشان كاهش يابد كه اين دارند كه

ي  ه مقامات پولي و مالي كشور دامنهاين است ك بازارها اين به نفس به اعتماد بازگرداندن براي
خارج از اين ها  قيمتدر صورت مشاهده اينكه  .دندر بازار دارائي تعيين نماي ها قيمتنوسان براي 

   .حفظ شود سهام ارزش د تا شاخصنكن دامنه در نوسان هستند، بايد در بازار مداخله
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  هاي تحقيقيافته :ماخذ                

  هاي دولت هزينه% 50ارزش انتظاري سرمايه و افزايش % 15كاهش  اثر: 4نمودار 
  

 اي بيانيه صدور كه مقامات پولي و مالي با بود خواهد بازار اين از حمايت سياست مدل، اين در
اين امر موجب افزايش ارزش دارائي . ∗اعالم نمايند كه قيمت سرمايه ثابت خواهد ماند در 

 .به سمت راست منتقل خواهند شد NAو  ME منحني) 2( نمودارلذا در . خصوصي خواهد شد
ها  قيمت ثبات حفظ مركزي است يعني براي بانك هاي اصلي نقش سنتي در بازار يكي از دخالت

نوع  اين از دليلي وجود ندارد كه بانك مركزي مداخله اما. كنند ميمقامات پولي در بازار مداخله 
تغيير در اجزاء ترازنامه  با هر .عرضه پول در اقتصاد تغيير كند است،در بازار داشته باشد كه ممكن 

گذاري تورم تغيير  هاي بهره و يا عرضه پول به منظور هدف بانك مركزي و يا پايه پولي، نرخ
گذاري  تغيير در ترازنامه بانك مركزي، ارزش بازار سهام به منظور هدف با همچنين. خواهد نمود

  .   ر خواهد گرفتبيكاري تحت تاثير قرا
هاي  هزينه% 50و افزايش در ارزش انتظاري سرمايه  %15و % 25كاهش  )4(و ) 3( نمودارهاي

 ∗pيعني  شان كاهش يابد انتظارات مردمي از ارزش سرمايهاگر  B در نقطه. دهد مي نشان را دولت
 ناخالص توليد و واقعي ثابت بهره نرخ بر اش كاهش يابد، اثر آن از مقدار بهينه% 15و % 25به 

به سمت راست  ME هاي دولت موجب انتقال منحني هزينه% 50 اما افزايش. دبيا داخلي كاهش مي
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 C شده كه اين انتقال موجب افزايش نرخ بازدهي واقعي و توليد خواهد شد؛ اين حالت در نقطه
  .استداده شده  نشان

شان مورد مقايسه قرار گرفته  مردم از ارزش سرمايهدر اين دو نمودار وضعيت كاهش در انتظارات 
نسبت به حالتي %) 25( يابد كه مردم انتظار داشته باشند ارزش سهامشان بيشتر كاهش  هنگامي. است

سمت چپ بيشتر بوده، لذا سطح توليد ه ب NAاست، انتقال منحني % 15كه كاهش انتظارت مردم 
افزايش دهد % 50هاي خود را  حالت اگر دولت هزينه در اين). Bنقطه ( بيشتر كاهش خواهد يافت

از ) 4( هر دو متغير توليد و نرخ بازدهي واقعي افزايش خواهند يافت اما افزايش توليد در نمودار
به عبارت ديگر وضعيت رفاهي مردم هنگامي كه كاهش در انتظارات . بيشتر بوده است) 3( نمودار

   .شود ميي بهتر آنها كمتر باشد، با اعمال سياست مال

  
  هاي تحقيقيافته :ماخذ                   

  هاي دولت هزينه% 40ارزش انتظاري سرمايه و افزايش % 20اثر كاهش : 5نمودار 
  

هاي  در هزينه% 60و % 40و افزايش  در ارزش انتظاري سرمايه% 20كاهش  )6(و ) 5( نمودارهاي
نمودار وضعيت كاهش در انتظارات مردمي از ارزش در هر دو  B نقطه. دهند مي نشان را دولت
يابد، كه موجب كاهش  كاهش مي% p∗،20 كه در اين دو حالت يعني دهد ميشان را نشان  سرمايه
در % 60و % 40ايش اما با افز. ماند مي بهره واقعي ثابت نرخ داخلي شده ولي ناخالص توليد
 اما اين انتقال متفاوت خواهد بود كند ميدا به سمت راست انتقال پي MEهاي دولت منحني  هزينه
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) 5( براي دو نمودار C واقعي و توليد خواهد شد؛ اين حالت در نقطه كه موجب افزايش نرخ بهره
   .استداده شده  نشان) 6(و 

  
  هاي تحقيقيافته: ماخذ                     

  هاي دولت هزينه% 60ارزش انتظاري سرمايه و افزايش % 20اثر كاهش : 6نمودار 
  

افزايش دهد، % 60هاي خود را بعد از بروز بحران در انتظارات مردمي به  كه دولت هزينه هنگامي
سمت چپ بيشتر بوده، لذا سطح توليد و نرخ بهره واقعي بيشتر افزايش ه ب ME انتقال منحني
  . خواهد يافت

 

  تغييرات مقداردهي پارامترها -4-2

الگو سه پارامتر . الگو سعي در تاييد و صحت الگو داريم يپارامترهابا تغيير در ) 2( در جدول
  . α	و π ،β: عبارتند از

  
  تغيير حالت باثبات متغيرها بر اثرات افزايش محرك مالي: 2 جدول

  افزايش در مخارج دولت  احتمال بقا  عامل تنزيل
 )GDPاز (% 

افزايش منابع درآمدي 
  دولت

  كاهش مصرف
  )GDPاز (% 

β = 0.98 985/0  51  72/1  31  
β = 0.98 98/0  48  61/1  28  
β = 0.98 975/0  46  53/1  26  
β = 0.98 95/0  40  35/1  20  

  محاسبات تحقيق :ماخذ            
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α اگر . در نظر گرفته شده است 7/0 سهم نيروي كار در توليد اقتصاد ايران برابر مقدار ثابتπ  را
چهار . سال خواهد بود 50در نظر بگيريم براي زندگي خانوار يعني طول عمر انتظاري برابر  98/0
 20سال و  40سال،  50سال،  65يعني مقادير متوسط اميد به زندگي  π ر متفاوت براي پارامترامقد

آمده را ) 2( مقادير مختلف كه در جدول ،β در مقابل پارامتر عامل تنزيل شود ميدر نظر گرفته 
با افزايش احتمال بقا، افزايش در مخارج دولت رخ خواهد داد و از آن طرف . كند ميانتخاب 

   .كاهش در مصرف بيشتر خواهد شد
  

  ؟دهد ميرفاه را افزايش  دولت هاي آياهزينه -4-3

 كاهش مصرف دليل آنكه به دهد مي كاهش را رفاهي محرك مالي سطح يك كهشود مياستدالل 
 يابد؟ رفاه را افزايش دهد يا اينكه مصرف كاهش مي تواند ميهاي دولت  آيا افزايش هزينه. يابد مي

 رسد مين نظر به اما باشد، اين مطلب درست پارامترها، مقادير از برخي براي است ممكن هرچند
   .است پذيرش اين موضوع قابل منطقي و معقول مفروضات تحت كه

داگالس پيروي -واحد در نظر گرفته شود و رفاه از يك تابع كابفرض كنيد توليد اقتصاد برابر 
   :كند

  = × (1 + )      )45    (            
+  كه = = 1      )46   (                           

  

 لگاريتمي تابع يك مطلوبيت برابر تابع. باشد دولت بهينه اندازه از انحراف عنوان به gفرض كنيد 
 تابع اين براي. باشد خريدهاي دولت و مصرف به روي يكسان هاي وزن با افزايشيپذير جدا

داشته باشند و به مصرف اختصاص درآمد  واحد يك تنها اگر خانوار باشد و g=0مطلوبيت، اگر 
   :دده

  = 1 × 1 = 1       )47             (  
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 يابد كاهش 8/0 به y خواهد شد كهانتظارات مردم از بازار سهام موجب  كاهش در مثال، عنوان به
خواهد كاهش  به  زدولت صورت نگيرد؛ مطلوبيت خانوار ا هاي اگر تغييري در هزينه و

   :يافت، يعني
  = 0.8 < = 1	 
  

تا به  و براي جبران مصرف دهند ميازمصرف را از دست % 20حدود  B حالت در هاخانوار
واحد از مصرف و صفر واحد  B ،8/0 حالت در. واحد دارند 2/0بازگردند احتياج به  Aوضعيت 

الهاي واحد كا 48/0انتخاب كند براي دريافت  تواند ميباشد، خانوار  هاي دولت مي براي هزينه
ه خانوار حاضر ك در صورتي. دكاهش ده 52/0دولتي اگر تمايل داشته باشد، مصرف خود را به 

   :است بادر اين حال مطلوبيت برابر  ،رخ خواهد داد Cد وضعيت به اين معامله باش
  = 0.52 × 1.48 = 0.77 < = 0.8 < = 1																			 )49              (  
  

وسيله واحدهاي ه در حالت توسعه بودجه متوازن دولت ب كامل اشتغال بازسازي ديگر، عبارت به
د، هاي ديگر را داشته باش خانوار حق انتخاباگر . هزينه خواهد شد) 8/0-77/0% (3 مصرفي اضافي

   .د دادراي منفي خواه سياست به اين
  

  گيري و پيشنهادات نتيجه -5

اقتصادي اعم از كالسيك، كينزين سنتي  يها مدلكدام  شود ميدر بيشتر مطالعات اقتصادي بحث 
الگوهاي  وارده بريكي از ايرادات . شكست بازار را توضيح دهد تواند ميو يا كينزين جديد 

  .بيني نمايد را پيش 2008نتوانسته است بروز بحران سال  ها مدلكينزين جديد اين است كه اين 
هم از طريق كاهش اطمينان عاملين  سهام بدليل بروز بحران آن سقوط يا افت بازار اين مقاله، در

يك نقطه تعادلي براي شركت در اين بازار موجب انتقال از يك مقدار بيكاري كم در تعادل به 
 كه بازار شكست دليله هم ب است اتفاق بيافتد آن ممكن چندگانه تعادل. بيكاري باالتر خواهد شد

مدل معرفي شده در اين تحقيق دقيقاً  اگرچه .آيد ميكارگران و استخدام بوجود  يجستجو به دنبال
در چارچوب مدل كينزي  كمي بازار نيست؛ اما اين مقاله تالش دارد يك مدل نمونه كاملي از كل

صورت كمي نشان دهد ه اين مدل توانست با مقداردهي پارامترها، ب. براي تحليل بروز بحران باشد
 دهد مينتايج نشان . ها و يا فوايدي براي اقتصاد خواهند داشت هاي مالي چه هزينه كه محرك
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حالت بدبينانه شاهد كاهش  در يابد يعنيشان كاهش  هرگاه مردم انتظار داشته باشند ارزش سرمايه
ارزش سرمايه افراد باشيم، موجب خواهد شد توليد كاهش يابد و هر چقدر اين كاهش بيشتر باشد، 

همچنين براي . د داشتدر بازيابي و بهبود اقتصاد خواه مالي دولت نقش كمتري هاي سياست
موجب افزايش بيشتر در  هاي دولتي جبران در كاهش ارزش بازار سهام، افزايش بيشتر در هزينه

   .نرخ بازدهي واقعي و توليد خواهد شد
كه دچار ركود و افت  ييبازارهاگذاران درباره  اطمينان دادن به سرمايه براي شود ميپيشنهاد 

و در بازار دارائي تعيين نمايد  ها قيمتي نوسان براي شاخص  مركزي يا دولت دامنه بانك ،اند شده
 ارزش كند تا شاخص ، بايد در بازار مداخلهها قيمت زياد شاخص در صورت مشاهده نوسانات

هاي دولت، توليد  ريزان توجه كنند، با افزايش بيشتر هزينه از طرفي بايد برنامه .حفظ شود سهام
 هاي سياست همچنين،. شود ميدليل كاهش مصرف كمتر ه بيشتر خواهد شد اما رفاه خانوار ب

موجب افزايش ارزش دارائي  يهاي بيانيه صدور امات پولي و مالي باتوسط مق اين بازارها از حمايتي
  . خصوصي مردم خواهد شد
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