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 چکیده

هدف از اين پژوهش در نظر گرفتن نرخ مشارکت در يک مدل تعادل عمومی پويای تصادفی و بررسی 

برای اين منظور از يک  .باشدیم زادرونبا يک نرخ مشارکت بر متغیرهای بازار کار  هاشوک یرگذاریتأث

 ریغشاغل، بیکار و يا  تواندمیدر اين مدل نیروی کار استفاده شد که  قیو تطبمدل سه وضعیتی جستجو 

است که در الگوی اول نرخ  شده استفادهالگو از دو  ترقیدقعدم مشارکت( باشد. برای تحلیل ) فعال

 شده گرفتهدر نظر  زابرون صورت بهدر الگوی دوم نرخ مشارکت و  زادرون صورت بهمشارکت اقتصادی 

با برآورد پارامترهای مدل با استفاده  است. شده استفادهنش  زنیچانه. همچنین برای تعیین دستمزد از است

حاکی از آن است که توابع  الگوسازی ، نتايج حاصل از شبیه8916 -8939از روش بیزين طی دوره زمانی 

تکنولوژی، پولی و های تکانهدر برابر ، اشتغال و نرخ مشارکت تورم ،العمل آنی متغیرهای تولیدعکس

 زادرونبیکاری در مدل نرخ مشارکت متغیر اما  .مطابق با انتظارات تئوريک و مشاهدات دنیای واقعی است

است که اين موضوع به دلیل تغییر نرخ مشارکت در مدل  يافته کاهش زابرونخ مشارکت افزايش و در نر

 تواندمی زابرونبر متغیر بازار کار با يک نرخ مشارکت  هاسیاستبنابراين ارزيابی  .است زادرون
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 مقدمه -1

بر  یپول استسی اثرات جمله از –یاقتصاد یهااستیاثرات س لیو تحل هيتجز یدر مطالعات اقتصاد

از اهداف  هامتیقبرخوردار است؛ اگرچه کنترل سطح  يیبسزا تیاز اهم -بازار کار یرهایمتغ

نرخ مشارکت  جمله از یاقتصاد یهاتیسطح فعال داشتننگهاست؛ اما باال  یپول یهااستیس یاصل

نظری و ) باشدیممطرح  گذاراستیس یاست که برا یاهداف گريو اشتغال از د دیتول ،یاقتصاد

 یپول یهااستیس جمله از ،یاقتصاد یهایگذاراستیساثر  تیتوجه به اهم با. (8918 ،گوهريان

بازار کار، روشن شدن ارتباط  یرهایمتغ گريو د یکاریاشتغال، ب ریاقتصاد نظ یقیحق یرهایبر متغ

کشور  کالن یزيربرنامهدر جهت  يیراهگشا تواندیمبازار کار  یرهایو متغ یپول استیس انیم

 .شود

تشکیالت جهانی تعیین و نظارت بر استانداردهای بازار  نيترمهم عنوان به 8کار یالمللنیبسازمان 

در تجزيه و تحلیل  یاژهيوکشورها پیشنهاد داده که نقش  یتمام بهشاخص نیروی کار را  11 ،کار

مختلف اقتصادی  یهابخشسهم اشتغال در . نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، داردبازار کار 

به دلیل و نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی  ،هاهستند. از میان اين شاخص هاآن نيترمهمو ... از 

گذاری برای آينده سیاستو  یزيربرنامههمچنین تبیین شکل و ساختار نیروی کار و در  هاآننقش 

 یرویدرصد ن یدهندهنشان یاقتصاد نرخ مشارکت. هستندای برخوردار ويژه تیاهمبازار کار از 

فعال فاقد شغل در بازار کار است. نرخ مشارکت  یرویدرصد ن یکنندهانیبی، کاریفعال و نرخ ب

و  دکاالهایتول یکار را برانیروی دسترس  قابل یعرضه ینسب یاز اندازه یشاخص، یاقتصاد

 از توجهیاست که درصد قابل نيدهنده انشان ن،يیمشارکت پانرخ ن ، بنابرايکندمی ارائهخدمات 

های به دنبال فعالیت و شده خارجال کشور فعّ تیگروه جمعاز ، ار هستندسن ک در ی کهتیجمع

عدم  یمجموع به معن در یداشته باشد ول یگوناگون ليممکن است دال مسئله نيا تند.سی نییدتول

 است. یمنابع انسان تيريو مد یریکارگبهجامعه در  يیتوانا

 بههای اخیر در سالکه نرخ مشارکت  دهدمینشان در اقتصاد ايران  بازار کار هایداده هایبررسی

است.  افتهي کاهش آن از پسافزايش و  13ولی نرخ بیکاری تا سال است  افتهي کاهشنسبی  طور

را تجربه  39تا  19دوره  بیکاری درنوسانات شديدتری نسبت به نرخ  اين نرخ مشارکت عالوه بر

 13/8 انحراف معیار نرخ مشارکت و 31/1 که انحراف معیار نرخ بیکاری ایگونه بهنموده است 

دهد است که نشان می 62/1 یو نرخ مشارکت اقتصاد ینرخ رشد اقتصاد یهمبستگ بيضراست. 

                                                           
1. International Labour Organization 
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نرخ مشارکت  گريد عبارت بهاست. نرخ مشارکت همبستگی شديدی با ادوار تجاری داشته 

 یکاریو نرخ ب ینرخ رشد اقتصاد یهمبستگ بيضر که حال آن رفتار موافق سیکلی دارد یاقتصاد

شناسايی عواملی  بنابراين اری همبستگی ضعیف با ادوار دارد.یکنرخ بدهد که نشان می است 1019

برای  تحلیل بهتری تواندمیدر کنار نرخ مشارکت  ددهمیکه میزان نوسانات بیکاری را توضیح 

 در بازار کار فراهم کند.  هاسیاستارزيابی 

 و یهاشمیبن )مانند اندپرداختهبر نرخ مشارکت اقتصادی  مؤثربرخی مطالعات داخلی به عوامل 

نرخ در يک مدل پويا مطرح است که  سؤالاما اين  ((8939(، مشیری و همکاران )8931) یمحمد

بر  پولی اقتصادی همچون شوک هایشوکآيا است. چه عواملی  تأثیرتحت مشارکت اقتصادی 

نرخ مشارکت اقتصادی بر  در تغییر وجود باسیاست پولی  تأثیرگذاری. گذاردمینرخ مشارکت اثر 

يک الگوی تعادل عمومی  تسؤاالبه اين برای پاسخ  نوسانات بازار کار به چه صورت است.

مدل جستجو و تطبیق سه وضعیتی آن بازار کار از طريق که در  شده گرفته در نظرپويای تصادفی 

عدم مشارکت( ) فعال ریغتواند شاغل، بیکار و يا شده است که در آن نیروی کار می یالگوساز

اول نرخ  سناريواست که در  شده یطراح سناريوها دو و ارزيابی سیاست ترقیدقبرای تحلیل  باشد.

 شده نییتع زاصورت برون دوم نرخ مشارکت به سناريوزا و در صورت درون مشارکت اقتصادی به

مبانی نظری در ارتباط با  به اول بخش: بود خواهد ترتیب اين به مطالعه کلی چارچوب است.

 سازی الگو،شبیه تخمین پارامترها و دهد.می ارائه را الگوی تحقیق دوم بخش .پردازدمی موضوع

 پنجم تحلیل نتايج در بخش چهارم ارائه خواهد شد و نهايتاً بخش بود. خواهد سوم بخش موضوع

  پرداخت. خواهد گیرینتیجه به

 

 

 نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری :1نمودار 
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 نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی: 2نمودار 
 تحقیق یهاافتهي منبع:

 

 

 نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی :3نمودار 
 تحقیق یهاافتهيمنبع: 

 

 مبانی نظری تحقیق -2

 یمنف یمثبت از مصرف و تابع یخانوارها تابع حاتیترج ،یتعادل عموم یهامعمول در مدل طور به

نرخ  ،ردیگیمصورت  حاتیکار کردن بر اساس ترج ماتیتصم که جاآن از کار کردن است. از

به نرخ  شتریب ،یکاریکه نرخ بآن است. حال یاراد یکاریالگوها نرخ ب نيحاصل از ا یکاریب

به ابزار  قیجستجو و تطب یهاخاطر در دهه گذشته مدل نیاست. به هم کينزد یاراد ریغ یکاریب

را  یکاریاز ب یترنانهیبواقع ريکه تصو اندشده ليبازار کار تبد یدر اقتصاد نظر یسازمدل یاصل

نکته  نيا انگریها بمدل نيها و کارگران است. ابنگاه قیتطب نديآها فرمدل ني. محور اکنندیارائه م

 یشغل یهاکردن فرصت دایپ ايو  یفرصت شغل کي یکار مناسب برا یرویکردن ن دایهستند که پ

0

5

10

15

-10

-5

0

5

10

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

نرخ رشد اقتصادینرخ بیکاری 

gdp growth u

30

35

40

45

-10

0

10

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

نرخ رشد اقتصادینرخ مشارکت

gdp growth np



 

 

 372   تصادفی پويای عمومی تعادل مدل يک در کار بازار متغیرهای بر پولی سیاست اثرگذاری و کار نیروی مشارکت نرخ

جستجو را مشخص  یهاهستند که اصطکاک برینهيو هز ریگوقت یهاتیفعالکار،  یرویتوسط ن

  .کنندیم

 :هستند ريشامل موارد ز قیجستجو و تطب یالگو یاجزا

 کاریکار ب یرویو به ن دهیکار که در آن کارگران دست از کار کش انياز جر یمدل تصادف -8

 .کندیتالش م ديکردن شغل جد دایپ یو برا شوندیم ليتبد

 نيرا انتخاب و از ا یشغل یهاحجم فرصت انيکه کارفرما يیمدل از فشار بازار کار، جا کي -1

 . کنندیکردن کار را کنترل م داینرخ پ قيطر

 به انيکارفرما رايز) کندیم میشغل را تنظ جاديا یبرا زهیدستمزد که انگ نییتع یزنمدل چانه -9

 . (برندیها سود مبه آن یکارگران و دستمزد پرداخت یوربهره نیاندازه تفاوت ب

است که  نيمنطبق با آن ا یهادر بازار کار و اصطکاک قیجستجو و تطب یهامدل یعمده نقص

ها مدل نيدر ا گر،يد عبارت . بهکنندیکار فعال قلمداد م یرویاز ن یعامالن اقتصاد را بخش همه

 نيواقع در ا . درکاریب ايشاغل است و  ايکه در سن کار است،  یتیاست که جمع نيفرض بر ا

خارج از بازار  ايکار به داخل و  یرویکه با حرکت ن آنکار ثابت است؛ حال یرویاندازه ن هالمد

  .کندیم رییتغ زیکار ن یروینرخ مشارکت( اندازه ن رییکار )تغ

 قيکار خارج از بازار کار، از طر یروین تیوضع کي بیساختار را با ترک نيمحققان ا یبرخ

 یها. مدلاست شدهمشهور  "یتیسه وضع" یهااند که به مدلفراغت گسترش داده یبرا میتصم

بازار کار  یهامدل شتریب يیاي( موجب پوفعاالن ریشاغالن و غ کاران،یبازار کار )ب یتیسه وضع

 یکاریب که یحال دارد، در ایشدت حرکت موافق چرخه کار به یرویمشارکت ن رايز شود؛یم

 .(1111، 1وراسیرتو؛ 9111، 8پرياتر) باشدداشته  فیضع یامخالف چرخه ايحرکت موافق  تواندیم

باشد که  قاعدهیب ایرابطه تواندیم یکـاریو نـرخ ب یرشـد اقتـصاد ـنیب یرابطـه گريد عبارت به

(. 1189، 9لوين) شودیارجـاع داده م یاقتصاد یهاشاخص یبه وقفه معمول طور بهموضوع  نيا

عنوان که به یشغل یهاو فرصت یکاریب نیب یقو یرابطه منف تواندیها نممدل نيا ن،يعالوه بر ا

  .دهد حیشده است را توض شناخته جيبور یمنحن

است که  نيمطابقت داشته باشد ا یواقع یادنی یهابا داده تواندیها نممدل نيکه ا یاصل ليدال

. ستین داريپا یشغل یهافرصت جاديا که یحال در کند،یم یرویپ دیکار از تول یرویمشارکت ن

                                                           
1. Tripier (2003) 
2. Veracierto (2007) 
3. Levine (2013) 
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زمان  رايز ابد،يیم شيکار افزا یرویمشارکت ن ،یمثال در واکنش به شوک تکنولوژ یبرا

لذت بردن از اوقات فراغت است.  ايدر خانه و  دیتول یکار از بازار برا یرویخروج ن یبرا ینامناسب

 که جاآن اما از دارد، یقو یاحرکت موافق چرخه نهیزم نيکار در ا یرویمشارکت ن رو نيا از

کننده شغل، از همان ابتدا بر است همه عوامل جستجوزمان یامر یشغل یهابا فرصت کارانیب قیتطب

بر  یگوناگون آثارتواند یم کارییب شيافزا گرياز طرف د .(1181 ،8توزمن) کنندینم دایپ شغل

باالتر باشد  کارییداشته باشد. هرچه نرخ ب زیاقتصادی ن یهاتیفعالدر  ینرخ مشارکت منابع انسان

 بود میشاهد کاهش نرخ مشارکت خواه یجستجوی شغل نهيهز شيبا توجه به افزا بلندمدت در

  (.1113، 1استرهولم)

 یهاتيفرد و محدود تیفردی است که با توجه به تابع مطلوب میتصم کيدر بازار کار،  مشارکت

 زانیگونه که فرد با توجه به مواقع، همان . درردپذيیکه با آن مواجه است، صورت م یو زمان یمال

را در چهارچوب به حداکثر رساندن  هاآننسبی کاالها، مقدار تقاضای  یهامتیدرآمد و ق

در  زیکار خود را ن یمشارکت در بازار کار و عرضه نیرو کند؛یم نییاز مصرف، تع یناش تیلوبمط

که  یزمانو مدت یاز استراحت با توجه به منابع مال یناش تیچهارچوب به حداکثر رساندن مطلوب

در مورد  یدرس یهاچه در کتاب (. آن8939 ،و همکاران یری)مش کندیم نییدارد تع اریدر اخت

کار کردن در بازار؛ در برابر ماندن در  نیب ستا،يا يیبر کارا دیمشارکت متداول است تأک میصمت

 نيا دگاهيد نيا یجهینتخانه است.  دیمشارکت در تول ايلذت بردن از اوقات فراغت و  یخانه برا

کمتر از دستمزد  یهامانند فرصت) نشودکار  یبازده نسب شيکه باعث افزا یاست که هر عامل

باالتر مراقبت از کودکان( منجر به مشارکت کمتر  یهانهيهز ايآمد باالتر  و رفت یهانهيهز بازار،

را در  ینقش مهم تواندیم زین اي، مالحظات پوستايا بیترک نيا تیخواهد شد. عالوه بر اهم

  (.1113 ،9پری و راجرسون)د فوق داشته باش یتجرب یهاهينظر یمحاسبات برا

در نظر  زابرونو  زادرون صورت به تواندمیپويا که  هایمدلدر  يک نرخ مشارکت مشخص با

 تأثیرشغلی  هایفرصتها برای ارائه بنگاه هایانگیزهکه بر  هايیسیاستو  هاشوک، گرفته شود

اما  (.1186، 9کمپولمی و گنوچیگذارد )میاثر اشتغال و نرخ بیکاری بر مستقیم  طور به، گذاردمی

هر عاملی که بر ارزش نسبی کار در بازار در برابر اوقات  زادرونخاص در يک مدل پويای  طور به

نتیجه عرضه نیروی کار را  بوده و در مؤثرنرخ مشارکت  بر گذارد، ریتأثفراغت و يا کار در خانه 
                                                           
1. Tüzemen (2017) 
2. Osterholm (2009) 
3. Pries and Rogerson (2009) 
4. Campolmi and Gnocchi (2016) 
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 رکادر بازار برای مشارکت  گیریتصمیماز طريق عوامل  گريد عبارت بهدهد. قرار می ریتأثتحت 

را به تغییر عرضه کار وادار  رخانوا ترتیب اين بهبر نرخ پیدا کردن شغل اثر گذاشته و  سو يکاز 

که به تغییر در  گذارندمی تأثیر 8بر گزينه کار خارجی کارگران هاآناز سوی ديگر، و  کنندمی

مدلی که اين دو کانال را  شود.میتغییر در تقاضای کار منجر  نهايت درهای شغلی و ارائه فرصت

  .و سیاست پولی در متغیرهای بازار کار دارد هاشوکلحاظ کند، پیامدهای مختلفی برای انتقال 
 

 مبانی تجربی تحقیق -3

ادبیات اين پژوهش در چند زمینه مرتبط با مقاالت ديگر است: در ابتدا، الگوی بازار کار در اين 

(، 1119) ترايپرچون مطالعه، مدل جستجو و تطبیق سه وضعیتی است که مرتبط با مطالعه محققانی 

کريستیانو و (، 1188) 9مون ،(1188) 1هافکه و ريتر (،1113راجرسون )(، پری و 1111) وراسیرتو

و فخر  (1181توزمن ) ،(1186) یگنوچکمپولمی و (، 1181) 2بروکنر و پاپا، (1181) 9همکاران

( و بروکنر و 1186) یگنوچمدل اين پژوهش بیشتر از مطالعه کمپولمی و . است (8936حسینی)

زا از طريق درون صورت بهد با يک تصمیم مشارکت ندهالهام گرفته شده که نشان می (1181) پاپا

، نوسانات نرخ مشارکت و در صورت شاغل بودنهزينه فرصت تولید کاالی خانگی و دستمزد 

 یگنوچتوان توضیح داد. اما تفاوت اين پژوهش با مطالعه کمپولمی و نرخ بیکاری را بهتر می

شده  مدل ارائهعالوه بر اين،  زنی دستمزد است.های سرمايه و چانه(، در نظر گرفتن پويايی1186)

است که اين مزيت را ايجاد  (1113) 6گرتلر، ساال و تريگاریبر اساس مطالعه  مطالعهدر اين 

  .1نوسانات بازار کار را بهتر توضیح دهد قیو تطبکند که مدل جستجو می

وجود  رشته ديگر ادبیات اين مطالعه مربوط به ارزيابی اثر سیاست پولی بر متغیرهای بازار کار، با

 3(، کروسل و همکارن1111) 1ابل مطالعاتی چون در اين زمینه بهزا است. مشارکت دروننرخ 

                                                           
1. Workers' Outside Option 
2. Haefke and Reiter (2011) 
3. Moon (2011) 
4. Christiano (2012) 
5. Bruckner and Pappa (2012) 
6. Gertler, Sala and Trigari (2009) 

( با استفاده از 1112شد. شیمر ) ( ارائهDMPمدل استاندارد جستجو و تطبیق توسط دياموند مورتنسن و پیزاريدز ). 1
های شده در بیکاری و فرصت تواند نوسانات ادواری مشاهدهتطبیق نمی( نشان داد که مدل جستجو و DMPمدل )

معروف شد. برای حل معمای شیمر، گرتلر، ساال و  1ها ايجاد کند که به معمای شیمرشغلی را در واکنش به تکانه
 واقعی دستمزد حساسیت باعث دستمزدهای اسمی زنیچانه گرفتن نظر مدلی را ارائه کردند که با در (1113) یگاريتر
 تواند نوسانات بازار کار را توضیح دهد.یمنتیجه اين مدل بهتر  شدند و در تورم نرخ به

8. Ebell (2008) 
9. Krusell (2012) 
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 توان اشاره نمود.می (1186) یگنوچکمپولمی و ( و 1189) 1لیو(، 1189) 8و لوين سج(، ار1181)

کمک بازار کار  متغیرهای حیتوض کار بهکه کانال عرضه  افتندي( در1181) 9و همکاران کروسل

 یکار برا یرویمشارکت ن هیکه حاش نیز حاکی از آن است( 1189) ارسج و لوين. شواهد کندمی

( با نرخ مشارکت 1189. لیو )مهم است اریبس قیعم یويژه در رکودها به یهای پولسیاست ارزيابی

تواند باعث افزايش رفاه زا نشان داد که سیاست پولی از طريق کاهش شکاف مشارکت میدرون

 ،کار ثابت باشد یرویدهند که اگر مشارکت ننشان می زین (1186) یگنوچ.کمپولمی و شود

اما تفاوت اين پژوهش با مطالعات خارجی کننده باشد. ممکن است گمراه پولی استیس یابيارز

 . بدينباشدیمسیاست پولی است که متناسب با شرايط اقتصاد ايران  یقاعدهصورت گرفته، در 

که در آن، شوک درآمد نفتی و شوک مخارج دولت  قاعده رشد حجم پولصورت که از 

  شده است. استفاده است، اثرگذار
 

 الگوی پژوهش -4

هدف از اين پژوهش در نظر گرفتن نرخ مشارکت در يک مدل تعادل عمومی پويای تصادفی و 

 تعادل هایمدل از استفادهمهم  مزيت. باشدمیبر متغیرهای بازار کار  هاشوک تأثیرگذاریبررسی 

 مدل يک قالب در شوک اقتصادی يا و سیاست اجرای آثار بررسی در پويای تصادفی عمومی

 بر سیاست اجرای و توزيعی بازخوردی آثار نظر گرفتن در و محاسبه اجازه ما به که است سیستمی

ها بنگاه، خانوارهادر اين پژوهش شامل  شده ارائهالگوی  .دهدمی را اقتصادی یهابخش تمامی

(، دولت و بانک مرکزی است. خانوارها از مصرف کاالها و خدمات، فروشانخردهکارآفرينان و )

مزيت  در نظر گرفتن کاالی خانگی اين. کنندمیو نگهداری پول مطلوبیت کسب  9کاالی خانگی

در نظر گرفت. در قسمت بازار  زادرون صورت بهنرخ مشارکت را  توانمیکه  کندمیرا ايجاد 

نیروی کار  در اين مدل گريد انیب به ،است شده استفادهکار از مدل جستجو و تطبیق سه وضعیتی 

دو الگو در نظر  ترقیدقبرای تحلیل . باشد عدم مشارکت() فعال ریغشاغل، بیکار و يا  تواندمی

 شده گرفتهدر نظر  زادرون صورت بهاست که در الگوی اول نرخ مشارکت اقتصادی  شده گرفته

 زنیچانهبرای تعیین دستمزد از . همچنین زابرون صورت بهاست و در الگوی دوم نرخ مشارکت 

                                                           
1. Erceg and Levin (2013) 
2. Liu (2014) 
3. Krause, Lopez-Salidoand Lubik (2012) 
4. Home Goods 
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خلق پول و مالیات است که با درآمدهای  ،نفتدولت شامل درآمد درآمد است.  شده استفادهنش 

برای رفتار بانک مرکزی از قاعده رشد حجم همچنین  .کندمیفوق هزينه مخارج خود را تأمین 

  است که شوک درآمد نفتی و شوک مخارج دولت بر روی آن اثر دارد. شده استفادهپول 
 

 خانوارها -4-1

، کسری از tيک خانوار نماينده با تعدادی از اعضا که با يک نرمال شده وجود دارد. در زمان 

 (فعاالن غیرندارند )بازار کار مشارکت  درو بقیه  (tu) کاریبکسری ، (tEاعضای خانوار شاغل )

(tN)، 1فعاالن(دارند )ی که در بازار کار مشارکت اعضاي بنابراينt tL N  خواهد بود. 

𝑤t اعضای شاغل خانوار، دستمزد اسمی
n کنند و اعضای بیکار خانوار مزايای را دريافت می

را پرداخت  )کسری از زمان( Γ ثابت و همچنین برای يافتن شغل هزينه کننددريافت می �̅�بیکاری 

 (فعاالن غیرکاران و بیوار )نضای غیر شاغل خااع (1186) یگنوچکمپولمی و  به پیروی از. کنندمی

  :پردازندیمبا استفاده از تابع زير به تولید کاالهای خانگی 
 

1
(1 E ) hh

t t t th Z U 
         )8( 

 

h آنکه در 

tZ از فرآيند  شودمیوک تکنولوژی تولید کاالی خانگی است که فرض شAR(1) به 

  .کندمیزير پیروی  صورت
 

2

1 , . . (0, )h h zh zh

t t t t zhz z i i d N         )1( 
 

1) یکسردر هر دوره   )غیر شاغالناعضای شاغل خانوار دست از کار کشیده و به  از 

و نیروی کار شاغل  فعاالن غیربنابراين اعضای غیر شاغل برابر خواهد بود با بیکاران،  د.نپیوندمی

 . انددهیکشکه دست از کار 

1 1 1 1(1 ) 1t t t tU N E E             )9( 
 

 دایپشغل مناسب  هاآنو بخشی از  گردندیمبه دنبال کار  شاغل ریغ تیجمعز در هر دوره کسری ا

  شان دهیم خواهیم داشت:ن tSچه جستجو کنندگان را با چنان. شوندیمو شاغل  کرده
 

1 11t t t t t tS N E S L E            )9( 
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0tSکه در آن   و 
1t tL E  زابروننرخ جدا شدن از شغل  که جاآن از گريد انیب بهست. ا 

 tfنرخ پیدا کردن شغل را با چه از نیروی کار شاغل خواهد بود. چنان شتریبنیروی کار فعال است 

  زير تعريف کنیم: صورت بهیم بیکاری را توانمیشان دهیم ن
 

(1 )t t tU f S         )2( 
 

  :نمودزير بازنويسی  صورت بهنیروی کار شاغل را  توانمی با استفاده از روابط فوق
 

1 1 1(1 ) (1 )
1

t
t t t t t t t t t t

t

f
E E f S f E f L E U

f
           


 )6( 

 

  .کندمیارائه جستجو و تطبیق را مدل سه وضعیتی يک ( جريان نیروی کار در 8شکل )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جستجو و تطبیقجریان نیروی کار در مدل سه وضعیتی : 1شکل 
 الگوی پژوهشمنبع: 

 

 

 عدم تطبیق

 بیکاران شاغلین

 غیر شاغلین

شاغلین از دوره قبل 
1tE 

بیکاران 
tU  جدیدشاغلین

t tf S رفعاالنیغ 

 عدم جستجو هاهجستجو کنند

1)با نرخ  ) با نرخ شوندیماز کار جدا( )  دهندیمبه کار ادامه 

 رفعاالنیغ

 تطبیق

 جمعیت در سن کار 
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  .هستزير  به شکل هر عضو خانوار دارای تابع مطلوبیت
 

1 1
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1 1
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  )1( 

 

 tp ،مصرف کاالهای خانگی thانده اسمی پول، م tM مصرف کاالهای نهايی خانوار، tcکه در آن 

کس کشش تقاضا برای مانده حقیقی پول، ع mb ،هاقیمتسطح عمومی 
h

 مصرفکس کشش ع 

خانگی و 
m عداد ثابت هستندا. 

t به شودیمض رتکانه ترجیحات خانوار است که ف 

1tلگاريتمی خطی از فرآيند  صورت t t



      انوار نماينده به دنبال . خکندیمتبعیت

  :استحداکثر کردن مطلوبیت طول عمر خود 
 

0

0

, h ,( )t
t

t

t

t

t

E u c
M

p






        )1( 

0که  1   عامل تنزيل است. در دورهt  دستمزد حاصل از خانوار نماينده منابعی از قبیل

n عرضه نیروی کار

t
wها ، سود بنگاهΠ

t، بهره اوراق مشارکت 
1

n

t
r


از  tm-1 مانده واقعی پول و 

را  tT مقطوع اتیو مالد کنانداز میپس tB مشارکتاوراق با  ود داردوره قبل را در اختیار 

  محدوديت بودجه خانوار نماينده برابر است با:پردازد. بنابراين می
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 صورت زير خواهد بود. که درآن معادله حرکت سرمايه به
 

1 (1 )t t tk k i           )81( 
 

 هابنگاه -4-2

هستند که کارآفرينان در فضای رقابتی با  فروشانخردهشامل دو گروه کارآفرينان و  هابنگاه

و آن را به  پردازندیم یفروشعمدهاستفاده از خدمات نیروی کار و سرمايه به تولید کاالهای 
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در فضای رقابت انحصاری فعالیت کرده و کاالهای  فروشانخرده. فروشندیم فروشانخرده

 . رسانندیمی نهاي کنندهمصرفبه دست  را از کارآفرينان شده یداريخر
 

 کارآفرینان -4-2-1

فروشی با کارآفرينان در هر دوره با استفاده از خدمات سرمايه و نیروی کار به تولید کاالهای عمده

  پردازند.داگالس می -استفاده از يک تابع تولید کاپ
 

1
1( )     (K ( )) ( ( ))t t Ey j z j j 
      )88( 

 

از يک  tz تکانه تکنولوژی ت.اسسرمايه فیزيکی  j,tKو  شده استخدامنیروی کار  j,tEکه در آن 

  :کندمییونی مرتبه اول به شکل زير پیروی خود رگرسفرآيند 
 

z

2

1         ~ . . . (0, )z z

t z t t tlogz logz i i d N    
ò

                                       )81(  
 

. دهدمیمنظور جذب نیروی کار جديد ارائه  فرصت شغلی را به v(j)، هر کارآفرين، tدر زمان 

)نرخ استخدام،  )tx j های جديد، صورت نسبت استخدامبه( )l

t tq v j ،به نیروی کار موجود ،

,j tE شود:عريف میت  

,

( )
( )

l

t t
t

j t

q v j
x j

E
        )89( 

توجه به قانون اعداد بزرگ، شود. با نرخ استخدام برای آژانس يک متغیر کنترل محسوب می

l آژانس کار

tq داند.های شغلی را میيعنی احتمال پر شدن فرصت 

 

 فروشانخرده -4-2-2

wبا قیمت فروشی را فروشان کاالهای عمدهخرده

tp خرند و کاالهای متنوعی را ز کارآفرينان میا

. است هاآنقیمت اسمی  tp(j)و  j فروششده توسط خرده کاالهای فروخته ty(j)کنند. تولید می

  فروشی شخصی است.ترکیب کاالهای خرده tyکاالی نهايی 
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 tpی حداقل کردن هزينه خانوار برای مسئلهکاالها است.  انیم ینیکشش جانش εکه در آن 

  شده است: صورت زير داده شاخص قیمتی مربوطه به
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کنند. از حداقل کردن فروشان خريداری مینیاز خود را از خرده خانوارها و دولت کاالی مورد

  آيد:می به دست زير صورت فروش با آن مواجه است بههزينه، تابع تقاضايی که هر خرده
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هايش را تغییر دهد مگر اينکه يک سیگنال قیمت تواندنمیفروشی ( هیچ خرده8319) 8طبق کالوو

1دريافت کند. احتمال دريافت چنین سیگنالی  1تصادفی  1)بنابراين در هر دوره ست. ا  )

قسمت قیمت خود را  که کنند در حالی های خود را تعديل میقیمت فروشاناز خردهقسمت 

های خود را شود که قیمتهايی که امکان تعديل قیمت را ندارند، فرض میبنگاه دهند.تغییر نمی

  کنند:گذاری میبر مبنای تورم دوره گذشته به شکل زير شاخص
 

 1 1( ) ( )t t tP i P i


          )81( 
 

گذاری توسط ضريب میزان شاخص 0,1  0اگر  گردد.عیین میت  اشد داللت بر عدم ب

1گذاری و وجود شاخص  فروش خردهگذاری کامل دارد. اللت بر شاخصد(i)tp  را

  ها حداکثر شود.قی وی در طول دورهکه سود انتظاری حقی کندمیای انتخاب گونهبه
 

 

 
 

                                                           
1. Calvo (1983) 

2. Random Signal 
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 اشتغال و تعیین دستمزد -4-3

ها و شده توسط بنگاه های شغلی ايجادشوند به فرصتتعداد افرادی که در هر دوره استخدام می

های کارگران بیکار با فرصتآيند که مشاغل جديد وقتی به وجود میتعداد بیکاران بستگی دارد. 

 -يابند با يک تابع تطبیق کاپشغلی به وجود آمده تطبیق يابند. تعداد کسانی که تطبیق می

  شوند:داگالس توصیف می
 

1

t m t tmn v u          )81( 
 

tmn ی جديد، عداد افراد تطبیق يافتهتtv شده توسط کارآفرينان های شغلی ارائهتعداد فرصت، 

tu عداد بیکارانت، m و 8تطبیق آيیکارارامتر حاکم بر پ   کشش تابع تطبیق نسبت به

t،lبنگاه در دوره  کي یشغل یهااحتمال پر شدن فرصت است.های شغلی فرصت t
t

t

mn
q

v
  و

lکار  یرویکردن شغل توسط ن دایاحتمال پ t
t

t

mn
s

u
 .ره را فشار بازار کار در هر دو خواهد بود

  تعريف کرد: توانمیزير  صورت به
 

t

t

V

S
          )83( 

1در هر دوره، هر بنگاه با احتمال ثابت   ممکن است ،n

tw ( دستمزد اسمیtw  دستمزد

واقعی = 
n

t
t

t

w
w

p
بهینه دستمزدهای ( را مورد مذاکره مجدد قرار دهد و *n

tw پرداخت ار 

به  و نیستند دستمزد تعیین برای مذاکره به مجاز دوره جاری در هانگاهب  احتمال با همچنین، .ندک

 شده بر اساس شاخص زير پرداخت خواهند کرد.  کارگران موجود و تازه استخدام
 

1 1

n n

jt jt tw w           )11( 

                                                           
1. Matching Efficiency 
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1 ه در آنک    و  0,1  در يک مدل  سازی تورم است.کننده درجه شاخصنعکسم

مازاد رفاه بنگاه از استخدام نیروی  Jمازاد رفاه نیروی کار و  Hچنانچه تطبیق و جستجو  داستاندار

  :زير مواجه خواهد بودی با مسئله بنابراين، بنگاهکار باشد 
 

1
max ( ) ( )t tn n

t jt t jtH w j w
        )18( 

s.t. 

𝑤𝑗𝑡+𝑖
𝑛 = 𝑤𝑗𝑡+𝑖 

𝑛∗ 1  با احتمال − λ 

𝑤𝑗𝑡+𝑖
𝑛 = 1 1

n

jt i t iw      λ با احتمال
  

)که در آن  )tJ j  ارزش ناشی از افزودن نیروی کار جديد برای بنگاه است که از اختالف بین

و ارزش تنزيل نیروی کار ارزش تولید نهايی نیروی کار با دستمزدهای پرداختی و هزينه تعديل 

 شده آينده خواهد بود.
 

2 1
, 1 1 , 1 1

( )
( ) (1 ) ( )

( )

( ) ( ) ( )
2

w t
t t t

t

t
t t t t t t t t

t

y j
J j p w j

L j

L
E x j E j J j

L




 

   

  

   

    )11( 

 

wجايی که 

tp 2 فروشی،کاالهای عمدهیمت ق( )
2

tx j
 زينه تعديل درجه دوم برای نیروی ه

,کار و  1t t tE  رخ تنزيل ون , 1t t  مازاد ی متوالی است. نرخ جانشینی مصرف دو دوره

منافع بیکاری در  با دستمزد(اشتغال )در صورت کردن منافع کار ز اختالف ا tH رفاه نیروی کار

خواهد  به دستدر صورت اشتغال و ارزش تنزيل شده منافع آتی  (bردن )ر کصورت عدم کا

 آمد. 
 

, 1 1 1 1( ) ( ) ( ) l

t t t t t t t tH j w j b E H j s H    
         )19( 

 

پارامتر قدرت  η خواهد آمد که در آن به دستزير  صورت بهنش  زنیچانه ازشرط مرتبه اول 

 است. کارگران  زنیچانه
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* *

*

( ) ( )
( ) (1 ) ( )

( )

n n

t jt t jtn n

t t t t t tn n n

jt jt t

H w J w
p J w p H w

w w w
 

 
 

 
                  )19(  

 

 دولت -4-4

 ( وtM-tM-1، افزايش پايه پولی )مخارج خود را از طريق مالیات، درآمد نفت کندمیدولت سعی 

  :زير خواهد بود صورت بهقید بودجه دولت  بنابراين. فروش اوراق مشارکت متوازن سازد
 

1
1

1)(1 n t t t t
t t

t

t t

t t

M M B
G O

B
T

p
r

pp





          )12( 

 

  ،کندمیتبعیت  AR(1)فرآيند  زا g که
 

   2

1log 1 log log , . . . 0, g

g g

t x ss x t t tg g g i i d N


         )16( 
 

 که در آن
ssg .نفتی در کشورهای عضو اوپک با  یدرآمدها مقدار باثبات مخارج دولت است

های نفتی تابعی از میزان سهمیه، قیمت یدرآمدها جهینت درگیرد، صورت می هاآنتوجه به سهمیه 

نفت را  درآمدهای رو نيا ازهستند.  زابرونجهانی نفت و نرخ ارز خواهد بود که همه اين عوامل 

ناشی از صادرات  تواندمیبا فرض يک تکانه که  AR(1)زای به شکل يک فرآيند برون توانمی

 ريز صورت به (8913 ،همکارانمتوسلی و باشد )نفت يا تغییر در قیمت نفت و يا تغییر در نرخ ارز 

  نوشت: لگاريتمی خطی( صورت به)
 

2

1 , . . (0, )O o

t t t t oO O i i d N                                                        )11( 
 

 بانک مرکزی -4-5

سیاستی اين واقعیت است که يک  درک ،ارائه ايـن قاعـده مبنای ،در خصوص قاعده سیاست پولی

 حساس ،تورمسیاست پولی مناسب بايد هم نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی واقعـی و هـم 

اکرمی و )باشد  ريپذانعطافيک ابزار سیاستی کلیدی قابل تعديل و  عنوان بهباشد و نرخ بهره بايد 

قاعده  DSGEدر الگوهای  معمول طور به .(8939 ،و ابوالحسنی و همکاران 8919، زاده یمهد

 یوزن نیانگیمبر اساس  بهره قاعده نرخ نيطبق اپولی بر اساس قاعده تیلور است که  گذاراستیس
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آن  بالقوه نسبت به مقدار بلندمدت و یواقع دینسبت به تورم هدف و شکاف تول یدو شکاف تورم

قاعده نرخ  نيطبق ا ند،يبالقوه خود تجاوز نما اياز مقدار هدف  دیتول اي. اگر تورم شودمیتعیین 

از  دیاگر تول گريد یببرد. از سو نیشکاف را از ب نيتا بتواند ا ابدي شيافزا ديبا بهره وجوه فدرال

با کاهش نرخ وجوه فدرال  د،يایب ترنيیپاهدف خود  سطح سطح بالقوه کمتر شود و تورم از

 .(119 :8939 ،عرفانی و شمسیان) واداشت اقتصاد را به تحرک یسمت عرضه و تقاضا توانمی

به اين خاطر در اکثر مطالعات صورت  ،شودمیدستوری تعیین  صورتبهاما در ايران نرخ بهره 

نرخ بهره استفاده  یجا بهگرفته با روش تعادل عمومی پويای تصادفی از قاعده نرخ رشد پول 

( معتقدند که با توجه به 8932( و ابوالحسنی و همکاران )8938فخر حسینی و همکاران ). کنندمی

بخشی از  نیتأمو عدم استقالل بانک مرکزی و  طرف کي ازتبديل درآمدهای نفتی به پول داخلی 

الضرب از طرف ديگر، شوک درآمد نفت و مخارج دولت بر مخارج دولت از محل درآمد حق

 زير صورت به لگاريتمی خطی صورت بهپولی  سیاست است. بر اين اساس قاعده مؤثرحجم پول 

 : شودگرفته می نظر در
 

1 (1 ) O g

t M t M or t g t tMB MB MB              )11( 
 

که در آن 
tMB  نرخ رشد حجم پول در دورهt ،MB ،نرخ رشد باثبات پولO

t وک ش

gدرآمد نفت و 

t  شوک مخارج دولت است وor و g یبستگهم دهندهنشانه ترتیب ب 

که فرض  تکانه سیاست پولی است t ی و مخارج دولتی با رشد پول است.نفت یدرآمدها

  پیروی کند: AR(1)شود از يک فرآيند می
 

2

1 , . . (0, )t t t t mi i d N 

            )13( 
 

 شرط تعادل -4-6

برای تسويه در بازار کاال و خدمات نیاز است کل عرضه برابر با کل تقاضا )جمع مصرف و 

شامل  Y که در آن گذاری خصوصی و مخارج دولت و هزينه تعديل نیروی کار( باشدسرمايه

 . است ینفت ریغتولید نفتی و 
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2

2
t t t t t tY C I G x E


          )91( 

 

 و تحلیل نتایج پارامتر دهی -5

معادالت همواره جواب  نيا که جاآن ازآوردن شرايط مرتبه اول  به دستمدل و  حلپس از 

. گرددینقطه مشخص محاسبه م کيحول  هاآن یخط بيتقر آورند،ینم به دسترا  یحيصر

 برهیکال نيگزيبه روش جا ايمدل  خطی شده و در گام بعدی تخمین –بنابراين معادالت لگاريتم 

در مرحله  .شودیمبا استفاده از روش بیزين مدل تخمین زده پژوهش  نيکردن آن است که در ا

شود و میهای مختلف پرداخته نظر در برابر تکانه متغیرهای مورد 8یآن واکنشتوابع بعد به بررسی 

غیر نسبت به تکانه العمل متبر اساس مبانی نظری و شواهد در دنیای واقعی، در مورد نحوه عکس

  گردد.قضاوت می
 


 الگو یپارامترده -5-1

در  رانيبرای اقتصاد ابا استفاده از روش بیزين  خطی شده -لگاريتمدر اين بخش به برآورد مدل 

بر اساس  لیتحل ني. اشودپرداخته می ساالنههای با استفاده از داده 8939تا  8916ی دوره زمان

، مخارج دولت، پايه پولینرخ مشارکت، نرخ بیکاری،  ،یناخالص داخل دیهای تولداده

 یکه از بانک اطالعات مشاهده قابل رهاییعنوان متغ بهمصرف و درآمد نفت ، یگذارهيسرما

است. برای  شده انجام، شده گرفته رانيا یبانک مرکزی جمهوری اسالم یزمان هایسری

زدايی شده پرسکات روند-کيهدر لتری، با استفاده از فرییگمتيها پس از لگارواردکردن داده

 است. 

هايی که نیاز به و يا نسبت پارامترهاه کردن بریبه کالابتدا  ن،یقبل از وارد شدن به مرحله تخم

شده را گزارش  برهیکال هاینسبتپارامترها و  نيا 8. جدول شودپرداخته می برآورد ندارند

 1میانگین و انحراف معیار پیشین ،عيتوز اند بايدرآورد شدهبکه  يیپارامترها نی. برای تخمدهدمی

 و انحراف معیار پیشین و نتايج حاصل از برآورد بیزين نیانگیتوزيع و م .مشخص شود هاآن

  شده است. رائها 1، در جدول 9و انحراف معیار آنان، يعنی میانگین و انحراف معیار پسینپارامترها 

                                                           
1. Impulse Response Function (IRF) 

2. Prior 

3. Posterior 
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  است. شده گزارش( 9همچنین توزيع پیشین و پسین برآوردی پارامترهای الگو در نمودار )
 

 ی شدهمقداردههای پارامتر :1جدول 

c/y  نسبت مصرف بهGDP  ،29/1 (8938)توکلیان 

g/y مخارج دولت به  نسبتGDP  ،19/1 (8938)توکلیان 

i/y گذاری به نسبت سرمايهGDP  ،11/1 (8938)توکلیان 

o/g  99/1 (تحقیق محاسبات)نسبت درآمد نفت به مخارج دولت 

t/g 11/1 (تحقیق محاسبات) نسبت مالیات به مخارج دولت 

m/g 31/1 (تحقیق محاسبات) نسبت پايه پولی به مخارج دولت 

b/g  181/1 (تحقیق محاسباتدولت )نسبت اوراق مشارکت به مخارج 

δ  189/1 (8913)کمیجانی، نرخ استهالک 

β 31/1 متوسلی و همکاران(کننده )مصرف زمانی ترجیحات نرخ 
l

ts  1/1 (8932 ،همکاراناحسانی و ) شغلنرخ پیدا کردن 

ρ
 

 31/1 (8939 ،فرزين وش و همکارانبنگاه ) در کارگران باقیماندن نرخ

ε 99/9 شاهمرادی و همکاران() یفروشکشش جانشینی بین کاالهای خرده 

σ  2/1 (همکارانی شغلی )احسانی و هافرصتکشش افراد تطبیق يافته جديد نسبت به 

 

 العمل آنیتوابع عکسبررسی  -5-2

 ای بهالعمل آنی، رفتار پويای متغیرهای الگو در طول زمان، هنگام وارد شدن تکانهتوابع عکس

 نظر مورد یهاتکانهدهند. در اين قسمت به بررسی اندازه يک انحراف معیار به هر متغیر را نشان می

 . شودپرداخته میبر متغیرهای بازار کار 

 

 پولی اثر تکانه -5-2-1

 شوک يک شدن وارد با .دهدمی نشان را پولی مربوط به شوک آنی العملعکس توابع (9) نمودار

يابد که مطابق انتظار است و اين مسئله در اکثر می افزايش (piتورم ) پولی، پايه اسمی رشد نرخ به

شده است. تولید نیز در ید أيمطالعات تجربی در خصوص رابطه اين دو متغیر در اقتصاد ايران ت

 با. گرددیم برخود  باثباتو پس از چند دوره به مقدار  افتهي شيافزاواکنش به تکانه پولی ابتدا 

ها بنابراين بنگاه. يابدکاهش می کار نیروی حقیقی و دستمزد بهره نرخ تورمی، شرايط ايجاد

الگو  نيدر انکته مهم  .شودمی (eاشتغال ) افزايش بیشتری را ارائه داده و باعث (v) یشغلفرصت 

دهد نرخ مشارکت تغییرات ( با تولید است که نشان میlمشارکت )جهت نرخ تغییرات هم

همچنین  جهت با ادوار تجاری دارد که اين موضوع مطابق مبانی نظری و تجربی تحقیق است.هم

است. توجیه اين مطلب به اين صورت خواهد بود  افتهي شيافزادر واکنش به اين تکانه  بیکاری نیز
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وارد بازار کار شده و به دنبال شغل  فعال ریغکه با افزايش نرخ مشارکت بخشی از جمعیت 

 گردد. ديگر اندازه نیروی کار فعال تغییر کرده که موجب افزايش بیکاری می بیان به گردندمی
 

 : توزیع پیشین و پسین پارامترها2جدول 
 پسین توزیع

 منبع

 توزیع پیشین

انحراف  پارامتر توضیحات
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 توزیع میانگین

10191 10198 
همکاران کمیجانی و 

(8938) 
 bm حقیقی تراز کشش عکس گاما 1019 1018

10188 10919 
همکاران و  مهرگان
(8939) 

 α تولید در سرمايه سهم بتا 10981 1018

10111 1028 
)کمپولمی و گنوچی 

1186) 
 بتا 102 1011

سهم نیروی کار در تولید کاالی 
h خانگی

  

10111 1093 
)کمپولمی و گنوچی 

1186) 
 کاالی خانگی کشش عکس گاما 2 101

h
  

101199 1021 
همکاران کمیجانی و 

(8938) 
 بتا 1021 1011

 به قادر که هايیبنگاه درصد
 θ نیستند خود قیمت تعديل

101193 10921 
)کمپولمی و گنوچی 

1186) 
  هزينه جستجوی خانوار بتا 1092 1018

1011 1061 
همکاران احسانی و )

8932) 
 سازی دستمزدپارامتر شاخص يکنواخت 101 1012

 

10111 1088 
 همکارانفخر حسینی و 

(8938) 
 بتا 1082 1012

عرضه پول به  العملعکس
 or شوک درآمد نفت

101183 1093 
ن اهمکارحسینی و  فخر

(8938) 
 بتا 1091 1012

عرضه پول به  العملعکس
 g شوک مخارج دولت

 بتا 102 108 - 1021 10192
 ونیخود رگرس يندآفر ضريب

 gρ مخارج مصرفی دولت

 بتا 102 108 - 1093 10192
 ونیخود رگرس يندآفر ضريب

 oρ نفت

 بتا 102 108 - 1093 1012
 ونیخود رگرس يندآفر ضريب

 zρ یوربهرهشوک 

 بتا 102 108 - 1096 1012
 ونیخود رگرس يندآفر ضريب

 nuρ شوک پولی

 بتا 102 108  1013 1019
 ونیخود رگرس يندآفر ضريب
 zcρ کنندهمصرفترجیحات  شوک

1019 10182 - 1 1012 
گامای 
 معکوس

 zσ تکنولوژی شوک معیار انحراف

1019 1016 - 1 1012 
گامای 
 معکوس

درآمد  شوک معیار انحراف
 oσ نفتی

10189 10118 - 1 1012 
گامای 
 معکوس

مخارج  شوک معیار انحراف
 gσ دولت

1016 1091  1 1012 
گامای 
 معکوس

ترجیحات  شوک معیار انحراف
 zcσ کنندهمصرف

10189 10119 - 1 1012 
گامای 
 معکوس

 nuσ پولی شوک معیار انحراف
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 مدل پارامترهایتوزیع پیشین و پسین : 3نمودار 

 محاسبات تحقیقمنبع: 

 

 

 پولیالعمل آنی نسبت تکانه : توابع عکس4نمودار 
 محاسبات تحقیقمنبع: 

 

 



 

 

 322   تصادفی پويای عمومی تعادل مدل يک در کار بازار متغیرهای بر پولی سیاست اثرگذاری و کار نیروی مشارکت نرخ

 کنندهمصرفتکانه ترجیحات  -5-2-2

در  .دهدمی نشان را کنندهمصرف حاتیترجمربوط به تکانه  آنی العملعکس ( توابع2نمودار )

 منجر به یگذارهيسرماو  اندازپسکه با کاهش  يابدمیافزايش  (cمصرف )به اين تکانه  واکنش

نرخ  است که صورت بدين. اما اثر اين شوک بر متغیرهای بازار کار شودمیکاهش تولید 

 کي از یگذارهيسرماکاهش . است يافته کاهشر واکنش به اين شوک مشارکت نیروی کار د

 هابنگاهکه  شودمیباعث به دلیل کاهش نرخ مشارکت از طرف ديگر دستمزدها افزايش و  طرف

 يافته کاهشاشتغال  جهینت درفرصت شغلی کمتری را برای جذب نیروی کار جديد ارائه کنند که 

به اين صورت توجیه نمود که  توانیماست. اين مسئله را  يافته کاهشاما نرخ بیکاری نیز  است

اند شده خارجکاهش نرخ مشارکت به معنی آن است که بخشی از جمعیت در سن کار از بازار 

 . نديآینم حساب بهو ديگر نیروی کار بیکار ( اندشده فعال ریغ)

 

 کنندهمصرفالعمل آنی نسبت تکانه ترجیحات : توابع عکس5نمودار 
 محاسبات تحقیقمنبع: 

 

 تکانه تکنولوژی -5-2-3

تکانه تکنولوژی  .دهدمی نشان مربوط به تکانه تکنولوژی را آنی العملعکس ( توابع6نمودار )

به  یگذارهيسرماو  دیزمان، تول باگذشت و شودمی یگذارهيسرماو  دیتول شيموجب افزانخست 

زيرا  يابدمینرخ مشارکت در واکنش به اين تکانه نیز افزايش  .گردندیم بازخود  کنواختيسطح 
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که مطابق زمان مناسبی برای خارج شدن از بازار کار برای تولید کاالی خانگی و يا فراغت نیست 

شغلی بیشتری را  هایفرصت هابنگاه، یگذارهيسرمادر واکنش به افزايش تولید و با تئوری است. 

همچنین بیکاری در واکنش به شوک . شودمیکه باعث افزايش اشتغال  دهندمیبه بازار ارائه 

 . باشدمیاست که اين به دلیل تغییر نرخ مشارکت  افتهي شيافزاتکنولوژی نیز 

 

 العمل آنی نسبت تکانه تکنولوژی: توابع عکس6نمودار 
 محاسبات تحقیقمنبع: 

 

 زابروندر مقابل نرخ مشارکت  زادرون مشارکت -5-3

باشد در اين صورت تولید  زابرون صورت بهنرخ مشارکت  شودمیدر مدل جايگزين فرض 

 بهو  زابرون صورت بهاما مشارکت  شودمی( تعیین 8کاالی خانگی همانند قبل توسط معادله )

tL(0,1) لهیوس L  در اين صورت معادالت بازار کار نیز تغییر کرده و شودمیعیین ت .

  زير خواهند شد. صورتبه
 

t tL E U          )98( 

1(1 )t tS L E          )91( 

1(1 )t t t tE f E Lf           )99( 
 

 کلبهبه معنی نسبت بیکاران  زادرونر مدل نرخ مشارکت د Uتفاوت اين دو مدل اين است 

تحلیل بايد به اين به معنی نرخ بیکاری است که در  زابرون جمعیت در سن کار است و در مدل
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به بررسی  زادرونجايگزين همانند مدل با نرخ مشارکت  مدل یسازهیشبپس از  نکته دقت شود.

که در  گونههمان آنی پرداخته و در مورد نتايج دو مدل بحث خواهد شد. العملعکستوابع 

تولید و تورم افزايش يافته است. با ايجاد تورم و  زادرونهمانند حالت مشخص است  1 نمودار

بیکاری  ر واکنش به يک شوک پولیدکاهش دستمزد حقیقی اشتغال افزايش يافته است اما 

( و احسانی و 8939همکاران )ا نتايج فرزين وش و بمنطبق  یریگجهینتاين  است که افتهي کاهش

معادله مقايسه با  توانمیسیاست پولی در دو مدل را  یاثرگذارتفاوت . ( است8932همکاران )

1t) زادرونبا معادله مدل ( 91) tL N  ) .در ( 91سمت چپ معادله ) که جاآن ازتوجیه نمود

 هر جهتهمتغییرات بیکاری به معنی کاهش اشتغال است و ثابت است پس افزايش  زابرونمدل 

ند تغییرات توانمیبا تغییر نرخ مشارکت اين دو متغیر  زادروناما در مدل  ستین ريپذامکاندو 

اين است  باشدمیمشترک  زابرونو  زادرون مهمی که در هر دو مدل ینکته داشته باشند. جهتهم

  است. افتهي شيافزابعد از يک دوره  (tetaکار )ر فشار بازابعد از يک شوک پولی که 
 

 

 نسبت تکانه پولی زابرونالعمل آنی در مدل : توابع عکس7نمودار 
 محاسبات تحقیقمنبع: 

 

 هاارائه پیشنهاد گیری ونتیجه -6

و  یتصادف یايپو یمدل تعادل عموم کيپژوهش در نظر گرفتن نرخ مشارکت در  نيهدف از ا

 قیاز مدل جستجو و تطب . بدين منظورباشدمیبازار کار  یرهایبر متغ هاشوک تأثیرگذاری یبررس
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 ریغ صورت نيا ریو در غ کاریب ايشاغل است  ايکار  یروین گرديد که در آناستفاده  یتیسه وضع

پارامترهای الگو  ناريافزار داکردن الگو، با استفاده از نرم یخط یتمياست. پس از حل و لگار فعال

در نظر  زادرونو  زابرونهمچنین نرخ مشارکت به دو صورت  به روش بیزين تخمین زده شد.

 که: دهدمیآنی نشان  العملعکسگرفته شد. بررسی توابع 

و اثر آن بر تولید نیز مثبت بوده  داده تورم را افزايشزا زا و برونتکانه پولی در هر دو مدل درون

 يافته و کاهش کار حقیقی نیروی دستمزد تورمی شرايط ايجاد بااست.  مدتکوتاهاما تأثیر آن 

اما  .دنشواشتغال در هر دو مدل می افزايش ها فرصت شغلی بیشتری را ارائه داده و باعثبنگاه

زا افزايش ولی در مدل برون افتهي شيافزازا در واکنش به شوک پولی بیکاری در مدل درون

 زادرونکاهش بیکاری همراه بوده است که اين به دلیل تغییر نرخ مشارکت در مدل  ااشتغال ب

از يک ی ديگر اين که بعد از يک شوک پولی فشار بازار کار در هر دو مدل بعد باشد. نکتهیم

  است. افتهي شيافزا دوره

نرخ  .شودیم یگذارهيسرما دیتول شينخست موجب افزا زادروندر مدل  تکانه تکنولوژی

در واکنش به که مطابق با تئوری است.  يابدمیمشارکت در واکنش به اين تکانه نیز افزايش 

که  دهندیرا به بازار ارائه م یشتریب یشغل یهاها فرصتبنگاه ،یگذارهيو سرما دیتول شيافزا

که  افتهي شيافزا زین یدر واکنش به شوک تکنولوژ یکاریب نی. همچنشودیاشتغال م شيباعث افزا

  نرخ مشارکت است. رییتغ لیبه دل نيا

نرخ  .شودمیباعث افزايش تورم و کاهش تولید  زادروندر مدل  کنندهمصرفترجیحات  تکانه

و  شودمیدستمزدها که باعث افزايش  يافته کاهشمشارکت نیروی کار در واکنش به اين شوک 

نرخ  که جاآن ازاست. اما  يافته کاهشاشتغال  جهینت در انددادهفرصت شغلی کمتری ارائه  هابنگاه

 شده است(.  فعال ریغنیروی کار است ) يافته کاهشبیکاری نیز  جهینت در يافته کاهشمشارکت 

در نظر سیاست پولی با ه حکايت از آن دارد ک (زابرونو  زادرونمشارکت الگو )ارزيابی دو 

متفاوتی بر متغیرهای بازار کار داشته باشد. بنابراين  اثرات تواندمی زادرونگرفتن نرخ مشارکت 

نکته باشد.  کنندهگمراه تواندمی زابرونبر متغیر بازار کار با يک نرخ مشارکت  هاسیاستارزيابی 

دهد نرخ جهت نرخ مشارکت با تولید است که نشان میزا تغییرات هممهم در الگوی درون

  طبق بر حقايق تجربی اقتصاد است. تجاری دارد که منجهت با ادوار مشارکت تغییرات هم
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