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 چکیده

ه محدوديت اعتباری بنگاه در تامین مالی بر عملکرد بازار کار بای هتکانههدف مقاله حاضر بررسی اثر 

با رويکرد تعادل عمومی  8911 -8931 در دوره زمانی شغلی هایظرفیتخصوص در مورد بیکاری و ايجاد 

اصطکاک مالی از طريق وجود قراردادهای ناقص در بازار در اين مطالعه است.  (DSGE) تصادفیپويای 

که منجر  باشدمی برای بنگاه در ارتباط با موجودی سرمايه گیریقرضدر اين مدل محدوديت . دهدمی رخ

 نيمزبور ا یالگو یژگيوبسیار اندک و کند باشد.  وریبهره تکانهکه واکنش بازار کار به  شودمی به اين

. در هر دوره، تعداد آيدمیحاکم بر بازار کار بدست  طياز شرا )بیکاری(اشتغال  دوره است که در هر

دارد.  یبستگ کارانیو تعداد ب هابنگاهتوسط  شده جاديا یشغل هایفرصتبه  شوندمی که استخدام یافراد

 ریغ یکاریباشد، ب اديز کارانیتعداد ب ايکم باشد  شده جاديا یشغل هایفرصت تعدادصورت، اگر نيدر ا

اعتباری  تکانهکه  دهدمینشان نتايج بدست آمده  دارد. یشتریتطابق ب رانيا اقتصاد که با آيدمی ديپد یاراد

. همچنین نتايج کندمیرا تشديد بیکاری  در کشور گذاریسرمايهمحدوديت بنگاه در تامین مالی ناشی از 

شغلی و  هایظرفیتاری بنگاه در فرآيند استقراض منجر به کاهش بمحدوديت اعت که استبیانگر اين 

 .شودمیکاهش احتمال پیدا کردن شغل در بازار کار 

تعادل عمومی پويای ، اصطکاک مالی، مدل ظرفیت شغلیاعتباری، اشتغال،  تکانه :یکلیدگان واژ

 . (DSGE) تصادفی
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Dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE). 
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 مقدمه -1

است که به صورت خیل عظیمی از  13متاثر از انفجار جمعیتی دهه  کشور مامساله بیکاری در 

با  آموختهدانشو همچنین افزايش نسبت زنان  اندشدهجويندگان شغل به بازار کار کشور وارد 

در  هاآنمدرک دانشگاهی که در گذشته و حتی تا دهه قبل هم سابقه نداشته است و قرار گرفتن 

 ه کهصف بیکاران در جستجوی کار که منتج به ايجاد تقاضای وسیع در بازار کار به صورتی شد

پاسخگوی نیمی  تواندمیايجاد شغل در کشور به صورت عادی، تنها  هایظرفیتهمه امکانات و 

ی مکملی بکار بسته شود تا هاروشی جديد و هابرنامهز تقاضا باشد و برای نیمی ديگر بايد ا

 ترينمهميکی از رويه که طی سالیان اخیر ادامه يافته، مهار گردد. یبعوارض ناشی از اين هجوم 

 که اين مهم تنها در باشدمیدر هر کشوری از جمله ايران، کاهش نرخ بیکاری  هادولتاهداف 

اقتصاد برای جذب نیروی کار افزايش يابد. بررسی  هایظرفیتصورتی محقق خواهد شد که 

وضعیت اشتغال در اقتصاد ايران طی سه دهه گذشته برای ورود به بحث بحران بیکاری مفید 

نرخ بیکاری در ايران نوسانات بسیاری را تجربه که  باشدمیآمارها نشان دهنده اين . بود خواهد

بیکاری دو رقمی در اقتصاد ايران تجربه شده است. اما نکته مهم در  هاینرخنموده است و همواره 

بر اساس زمانی متفاوت تغییر يافته است.  هایدورهمار اين است که تعاريف نرخ بیکاری در آاين 

 . شودمیکمتر از حد برآورد  بیکاری رخوضعیت رکود شديد ندر  نظرات اقتصادی،

آن بر اقتصاد  ریو تاث یدر ارتباط با بازار مال یاديز یمطالعه تجرب 1331 یتا قبل از بحران مال

در تحوالت اقتصاد کالن  یمال یبازارها رینشان داد که تأث ریاخ یاما بحران مال نگرفت، صورت

 نیب یو بر بازارها افتيبه سراسر جهان گسترش  کاياز بازار وام مسکن آمر تکانه. است اديز اریبس

 یگذاشت. مؤسسات مال ریتوسعه تأث حال و در افتهي توسعه یاقتصادهادر یمال یو بازارها یبانک

استقراض به  یهانهيهز شيوام و افزا یدر اعطا تيمحدود جاديا قيها را از طرتکانه نيا

و  افتيها کاهش شرکت گذاریسرمايهو  خانوارها مصرف جه،ینت انتقال دادند. در رندگانیگوام

 :1389، 8و همکاران بوری)تجربه نمود  دوم یرکود را پس از جنگ جهان نيبزرگتر یاقتصاد جهان

9.)  

کالن در  هایمدلدر هنگام ساخت  ديبا یمال یرهایبود که متغ نيمهم بحران ا پیامدهایاز  یکي

و  یمال یبازارها یاجزا یرگذاریتأث نهیزم در یاریمطالعات بس ن،يشوند؛ بنابرا گرفتهنظر

 یاز بازارها یک. يبحران صورت گرفت نيا از اقتصاد کالن پس نوسانات بر یاصطکاک مال

                                                           
1. Boeri (2013) 
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 یمال بازاری اجزا یرگذاریبازار کار است. سازوکار تأث پذيردمی ریتأث یمال یرهایکه از متغ یمهم

ی( دارائ)خالص ارزش  ،یمنف یتکانه مال کيصورت است که  نيبر نوسانات بازار کار به ا

در معرض  نانيو کارآفر کندمیها را بدتر ترازنامه آن تیرا کاهش داده و وضع نانيکارآفر

 هيسرما یتقاضا برا ،شودمی ترنهيپرهز یرونیب یمال نیجا که تأمآن . ازگیرندمی باالتر قرار سکير

به کار حفظ  هيتا نسبت سرما يابدمیکار کاهش  یروین یبرا نانيکارآفری و تقاضا افتهيکاهش 

 يابدمی شيافزا یکاریو ب افتهي کار کاهش یرویتوسط ن شغل افتنياحتمال  ب،یترت نيا شود. به

 (.81 :8939)کشاورز، 

اما وجود و  داشتندرا در نظر  یاسم هایچسبندگینواقص بازار کاال و  ديجد ینزیک هیاول هایمدل

و اصطکاک  یمال یبازارها ی، اجزا8333. در اواخر دهه گرفتندمی دهيرا ناد یمال بازار نواقص

 یشد که در آن اصطکاک مال بیترک ديجد ینزیک یتصادف یايپو یعموم تعادل هایمدلبا  یمال

که  شودمیدر نظر گرفته  کندمی جاديتداخل ا یدر تبادالت مال که یزیعنوان هر چ اساساً به

عمدتاً بر اساس دو  یشود. اصطکاک مال گذارهيسرما یبرا يیهانهيهز جاديباعث ا تواندمی

شد  یمعرف( 8331) 8و مور یوتاکیاول توسط ک کرديرو. توسعه داده شده است نيگزيجا کرديرو

 تيمحدود قياز طر یاصطکاک مال یبه معرف انيجر نيا. افتي( گسترش 1331) 1لوياکويو توسط 

ها را به آن رو، نيا هستند. از ناهمگن یزمان حیلحاظ نرخ ترج . افراد ازپردازدیم قهیوث

مربوط  گريکديبه  را هاگروه نيا یمال یها. واسطهکنندمی میتقس رندگانیگدهندگان و واموام

 که به شودمی یاصطکاک مال شيدایدهندگان موجب پقرض یاز سو قهی. درخواست وثندينمایم

سرچشمه  (8313دوم از مطالعه برنانکه و گرتلر ) کرديرو. گذاردمی ریوام تأث زانینوبه خود بر م

 کرديرو نيشده است. ا گنجانده یمدل تعادل عموم کي در یکه در آن اصطکاک مال گیردمی

 ديجد یهانينزیداده شد و در ادغام با چارچوب ک توسعه (8331) 9توسط کارلستروم و فورست

مدل،  نيشد. در ا ليتبد یدهنده مالبه مدل شتاب( 8333) 4ستيلکریتوسط برنانکه، گرتلر و گ

و نرخ بهره  ینرخ بهره متقاض نیشکاف ب جاديو ا وام ینظارت بر متقاض نهيهز قياصطکاک از طر

وام و  متیق قياز طر شتریب یمال اصطکاک بدان معنا است که ني. اآيدمیبه وجود  سکيبدون ر

 .گذاردمی ریمقدار آن بر اقتصاد تأث قينه از طر
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بدين منظور  ،نقش مهمی را ايفا نمايد تواندمیی اقتصادی نظام بانکی هابنگاهدر زمینه تامین مالی 

ها از چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آن ،تامین و تجیهز منابع مالی

ها موجب به يک از اين بخش ای برخوردار است. مسلما بروز هرگونه مشکل در هراهمیت ويژه

. برخی از مشتريان بانک تمايل به پرداخت وجود آمدن مشکالتی در فرآيند سیستم خواهد شد

های خود دارند ولیکن قدرت پرداخت در سررسید مقرر را ندارند و در صورت همکاری بدهی

توانند در فرصت مشخص به تدريج می ،بانک با اين قبیل مشتريان ضمن استمرار فعالیت بنگاه

. در واقع مقصود 8(8131 :1381اران، )گیلچريست و همک های خود را پرداخت نمايندبدهی

های اقتصادی دولت و شرايط اقتصادی کشور همچون گیرندگانی هستند که تحت تاثیر سیاستوام

و تولیدشان دچار مخاطره شده است و به ناتوانی در بازپرداخت  گذاریسرمايهدرآمدزايی  ،تحريم

ست. در مورد اين گروه از وام گیرندگان که تنها ها دامن زده اتسهیالت دريافت شده از جانب آن

های خود قادر به پرداخت بدهی ،منتظره به دلیل تغییر شرايط اقتصادی يا مشکالت مديريتی غیر

های آتی منتقل گردد. چرا که پرداخت به نیستند بهترين روش آن است که سررسید بدهی به زمان

معنای تعطیلی بنگاه و توقف  ريق فروش سرمايه میسر است که بهموقع بدهی توسط بنگاه تنها از ط

. در واقع عدم تعامل بانک با اين دسته مشتريان منجر به بروز باشدمیتولید و تعديل نیروی کار 

 . 1(81 :1381)بوری و همکاران،  گرددبیکاری پايدار در سطح خرد و کالن می

پرداخت به موقع ديون و نبود  در موردلب اعتماد عمومی دار و سنیاز اساسی بازار به معامالت مدت

 های پولی و مالیشود افراد و مؤسسهکارهای مناسب برای استیفای حقوق طلبکاران، موجب میراه

های متعدد و معتبر گرايش پیدا کنند و اين های سنگین و ضمانتبه سمت گرفتن وثیقه در ايران

و  هابانکشود تسهیالت اعطايی شدن معامالت موجب میامر گذشته از سخت و پیچیده

 ثروتمند جامعه طبقهی مهم اقتصادی، به هابنگاهدار های اعتباری و معامالت مدتمؤسسه

 هایو در نتیجه قشر ،ائه دهندهای معتبر ارها و ضمانتتوانند وثیقهآنان که می ؛يابد اختصاص

اين مانند. دار محروم میبه تسهیالت بانکی و معامالت مدت یمتوسط و پايین جامعه از دسترس

ای زامات وثیقهتعامل بین بازار کار و سرمايه است که با توجه به عدم وجود ال بررسیمطالعه در پی 

کارهايی جهت استمهال مطالبات هادادهای مشارکتی از يک جهت و وجود ربه علت وجود قرار

                                                           
1. Gilchrist (2012) 
2. Boeri (2015) 
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چه تفاوتی با اقتصاد کشورهای  تواندمیاز جهت ديگر ای هبدهکاران در قالب قراردادهای مبادل

 باشند. ای روبه رو میاعتباری الزامات وثیقه تکانهديگر داشته باشد که با مشکل 

ادبیات تحقیق و مطالعات بخش تشکیل شده است. در ادامه به بررسی  حاضر از پنجساختار مقاله 

شناسی تحقیق مورد موضوع تحقیق پرداخته شده است. در بخش سوم به روش پیشین انجام شده در

پرداخته شده است. در بخش چهارم مدل تجربی تحقیق برآورد گرديده است. در نهايت بخش 

  است. اختصاص يافتهسیاستی  ئه پیشنهادهایگیری و اراانتهايی به نتیجه
 

 ادبیات تحقیقمروری بر  -2

امروزه بیکاری به يکی از مسائل و مشکالت عمده کشور تبديل شده است. چون با وجود بیکاری 

مختلف به کار  هایفعالیتتوانست در بخش وسیعی از نیروی فعال جامعه که می ،باال از يک طرف

 ،گرفته شود و رشد و تولید ملی و شکوفايی به بار آورد به هدر رفته است و از طرف ديگر فقر

. بنابراين در هر شودمیگیر جامعه دامن ،توزيع ناعادالنه درآمد و پیامدهای منفی ديگر ،فساد

نظر قرار گیرد. از سوی ديگر  ها مداولويت اقتصادی اشتغال بايد به عنوان يکی از گذاریسیاست

 ،منجر به کاهش بسیاری از عوارض نامطلوب اقتصادی ،مهار بیکاری از طريق سیاست مالی مناسب

تری را برای رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به و زمینه مناسب شودمیاجتماعی و فرهنگی 

زايی نیاز به شناخت ريزی در زمینه اشتغال و اشتغالرنامهنمايد. جهت باهداف برنامه فراهم می

 تواندمیها که يکی از آن آيدمی. بیکاری به داليل بسیاری به وجود باشدمیبیکاری و اشتغال 

 سازد.های مالی باشد که اين مهم بازار کار را متاثر میهای مالی و به دنبال آن بحرانشوک

 یاعتبار اتیبا عمل هابانک. دهدمی لیهر بانک را تشک اتیاز عمل یبخش مهم اعتبارات یاعطا

 یاقتصاد هایفعالیتقادر به مشارکت در  ايو  ليما مایکه مستق یانتقال منابع از اشخاص امکان خود

را فراهم ساخته و  باشندیم ازمندین یبه منابع مال یکه جهت انجام امور اقتصاد یافراد به ستندین

به کمک  هابانک. شوندمی دیو تول گذاریسرمايه شيافزا ،یاقتصاد هایعالیتف لیباعث تسه

برعکس، توقف و رکود  ايو  یرشد و توسعه اقتصاد ليوسا قادرند خود یاعتبار یهااستیس

از  یدار بخش قابل توجهکشور که عهده یو بانک ی. نظام پولنديکشور فراهم نما را در یاقتصاد

ها نظام ريبا سا یرونیبا اجزاء خود و روابط ب یدرونی وندهایپ یدر اقتصاد است دارا یمال نیتام

 یای از نهادها. مجموعهباشندیم ازیآن مورد ن یو کارآمد يیکارا نیتضم یاست که برا

 باشدمیمعروف ای هيسا یداربه بانک یاقتصاد اتیکه در ادب یدر نظام بانک کنندهلیتسه
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 هابانکنهادها به  نيا. کنندمی عيو تسر لیرا تسه یمال نیتام نديآکه فر انديیادهاای از نهمجموعه

نظام  درون دهند. در صیو اثربخش تخص نهیو به نحو به زیتا منابع ارزان را تجه کنندمیکمک 

 موثری پول استیس یاجرا یهاای از ساختارها و روابط وجود دارد که کانالمجموعه یو بانک یپول

 آن یو نظارت یاستیس یو ابزارها ی. بانک مرکزکنندمی نیرا تضم یو ثبات پول سازندیرا فراهم م

 .دهندیم لیرا تشک یپول استیس یموجود در آن کانال اجرا یبا مجموعه نهادها یشبکه بانک و

های میان شامل وام کنندمیبازرگانان و فعاالن اقتصادی دريافت  ،تسهیالتی که تولیدکنندگان

از اين  یها نیاز به وثیقه دارند. در صورتی که بخش. هردوی اين وامشودمیدوره و درون دوره 

های خود را در سررسید مقرر بازپرداخت نمايند بدهکاران به داليل مختلف اقتصادی نتوانند وام

گردد. در ها دچار اختالل میاقتصادی آن هایفعالیتو  شودمیها به اجرا گذاشته های آنوثیقه

صورت تعطیلی بنگاه يا راکد ماندن فعالیت بنگاه اقتصادی نیروی کار مشغول از کار برکنار 

  .(8931)جوان،  شودمیو منجر به پديدن آمدن بیکاری  گرددمی

کشور را  تواندمیه در کشور ايران سرمايه انسانی بسیار بی نظیر است و عدم استفاده از اين سرماي

های های باال و برخورداری از ايدهبسیار متضرر نمايد و باعث شده است افراد با وجود مهارت

توانايی تبديل شدن به کارآفرين را نداشته باشند و به دلیل کمبود اعتبار و تامین مالی ضعیف  ،نوين

امکان فرآيند تبديل کارگر به کارآفرين  و يا در صورت در حد کارگر به فعالیت خود ادامه دهند.

های درآمدی عظیم و طوالنی مدت شود. به نظر بر باشد و باعث به وجود آمدن شکافبسیار زمان

بتواند  ،رسد مطالعه چگونگی برون رفت از معضل معوقات بانکی با استفاده از ابزار مالی اسالمیمی

  رگذار باشد.های بازار کار اثدر تحلیل پويايی

وکارلستروم و ( 8313) 8که توسط برنانکه و گرتلر یاقتصاد کالن با اصطکاک مال هیاول اتیادب

اثرات  تواندمی یتکانه موقت کيشده است که  متمرکز تیواقع نيارائه شد، بر ا( 8331) 1فورست

استاندارد،  یقیحق یتجار یهامدل چرخه کيدر  که یحال داشته باشد. در مدتی طوالن ماندگار

تکانه موقت  ،یبا اصطکاک مال هایمدلداشته باشد، در  یدارياثرات پا تواندمی موقت یهاتکانه

 يیبه دارا یمنف یهاها تکانهمدل نيدارد. در ا یاصطکاک مال بازخورد لیبه دل یشتریتداوم ب

 گذاریسرمايهرا مجبور به کاهش  هابنگاهو  شده تيتقو یمال یهااصطکاک وجود با بنگاهخالص 

 بنگاهخالص  يیو دارا هياز سرما ترنيیسطح پا کيبعد منجر به  هایدوره در جينتا ني. اکندمی

                                                           
1. Bernanke & Gertler (1989) 
2. Carlstrom & Fuerst (1997) 
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 به دیشد که در آن تول میمدل استاندارد رشد سولو تنظ کيدر چارچوب  هیاول هایمدل. شودمی

𝑌𝑡 دیتابع تول لهیوس = 𝑓(𝐾𝑡, 𝐿𝑡)  و در آن  ستندیعوامل همگن ن حال، نيا با. شودمیانجام

1 خانوارها یو کسر ηبنگاه  تیاز جمع یکسر − 𝜂 است که تنها  نيدو ا نيا نیهستند. تفاوت ب

با استفاده  هابنگاه ه،يسرما دیتول یکنند. برا جاديا يینها یکاال از را ديجد هيسرما دنتوانمی هابنگاه

قرض گرفتن بدون  نياما ا ندينمایم گذاریسرمايه خانوارها از ثروت خود و قرض گرفتن از

  توسعه داده شد. نيگزيجا کرديدو رو اساس عمدتاً بر ی. اصطکاک مالستیاصطکاک ن

توانند کاالهای مصرفی را به سرمايه با نرخ ثابت يک به يک تبديل نمايند. می هابنگاهدر اين مدل 

𝜔برای هر بنگاه  گذاریسرمايهبازده 
𝑡

𝑖
شوک خاص  𝜔و  گذاریسرمايه 𝑖𝑡خواهد بود که در آن  

𝜔بر بودن ارزيابی مشاهده بازده شخصی يک بنگاه ا توجه به فرض هزينهباست.  گذاریسرمايه
𝑡

𝑖
 

𝜇تنها با پرداخت هزينه 
𝑡

𝑖
 ممکن است. 

𝑖𝑡را در اختیار دارد و  𝑁𝑡يک بنگاه خالص دارايی  − 𝑁𝑡  قرض گرفته و بازپرداخت𝑖𝑡𝜔  برای

𝜔بازده تشخیصی  ≥ 𝜛 نمايد در حالی که برای بازده را تعهد می𝜔 < 𝜛  ارزيابی خواهد شد و

𝜇و هزينه ارزيابی  𝑖𝑡𝜔 گذاریسرمايهطلبکاران خالص بازده 
𝑡

𝑖
د کرد. برای نرا دريافت خواه 

ام دهندگان سطحی است که و 𝜛سطح آستانه هزينه ارزيابی  𝑖𝑡 گذاریسرمايهاندازه معین 

  کند: هرا برآورد (8معادله ). بنابراين قرارداد وام بايد شرط شوندمیورشکست 
 

[∫ (𝜔 − 𝜇)𝑑𝐺(𝜔) + (1 − 𝐺(𝜛))𝜛
𝜛𝑡

0
]𝑖𝑡𝑞𝑡 = 𝑖𝑡 − 𝑁𝑡    (8)  

 

 نانيکارآفر یناخالص وام برا یاست. سمت چپ معادله بازده انتظار هيسرما متیق 𝑞𝑡 که در آن

 هيسرما جاديکه ا شودمیفرض . در اين مدل است و سمت راست معادله مقدار وام خواهد بود

به نرخ بهره  ازیها نخانواده جهینت در افتد،یدوره اتفاق م کيالزم در  استقراض جهینت و در ديجد

ها آن نيوام خود را تنوع بخشند بنابرا دنتوانمیها دهخانوا ن،يا مثبت از وام خود ندارند. عالوه بر

انتخاب  یرا در سطح 𝑖𝑡 خود يیبا استفاده از خالص دارا بنگاه نوعی ندارند. سکيبه پاداش ر ازین

  حداکثر شود: اشیکه بازده کندمی
 

max ∫ (𝜔 − 𝜛𝑡)𝑑𝐺(𝜔)𝑖𝑡𝑞𝑡
𝜛𝑡

0
      (1)  

 

 .آيدمیشرط مرتبه اول به صورت زير بدست  ،نسبت به قید مطرح شده (1)سازی تابع از حداکثر
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𝑖𝑡 = 𝜑(𝑞𝑡)𝑁𝑡         (9)  
 

 متینسبت به ق بنگاه گذاریسرمايهت به قیمت سرمايه فزاينده است. بنس 𝜑جايی که اهرم مالی 

 یابيسطح آستانه ارز کيمستلزم باالتر  𝑞𝑡و  𝑁𝑡 است ندهيها فزاخالص آن يیو دارا هيسرما

. از شودمی گذاریسرمايه در شيوام و منجر به افزا یهانهياست که باعث کاهش هز ترنيیپا

به  بنگاهبازده  نه،یبه گذاریسرمايهاز قاعده  استفادهبنگاه بر دارايی خالص آن و با  یافتيدر میتقس

  :آيدمیدست 
 

ρ(𝑞𝑡) = ∫ (𝜔 − 𝜛𝑡)𝑑𝐺(𝜔)𝜑(𝑞𝑡)𝑞𝑡 > 1
𝜛𝑡

0
    (4)  

 

 کی ياست. بازده نگهدار بنگاهاز خانواده و  هيسرما یهايیدارا یبه تقاضا برا ازیبستن مدل ن یبرا

𝑡ه دوره ب t از دوره هيواحد سرما +  است با:  برابر 1
 

𝑅𝑡+1
𝑘 =

𝐴𝑡+1𝑓′(𝐾𝑡+1)+𝑞𝑡+1(1−𝛿)

𝑞𝑡
      (1)  

 

 هادهنرخ استهالک است. خانوا 𝛿وری نهائی سرمايه و بهره 𝐴𝑡+1𝑓′(𝐾𝑡+1)که در آن 

 –گیری خانوارها برای مصرف باشند. تصمیممی 𝛽 گريز هستند و دارای عامل تنزيلريسک

  .شودمیانداز توسط معادله اويلر معین پس
 

u′(𝑐𝑡) = 𝛽𝐸𝑡[𝑅𝑡+1
𝑘 𝑢′(𝑐𝑡+1)]      (1)  

 

β( ترطاقتکم)نسبت به خانوار  ترنيیپا لينرخ تنز یاهستند و دار یخنث سکير هابنگاه < 𝛽 

  دارد. ريبه شکل ز لريانداز داللت به معادله اومصرف و پس یها براآن میتصم نيبنابرا باشند.می
 

1 = β𝐸𝑡[𝑅𝑡+1
𝑘 𝜌(𝑞𝑡+1)]       (1)  

 

يی خالص دارا t در دوره یتکانه منف کياست:  داريپا هابنگاهخالص  يیمدل تکانه به دارا نيدر ا

 گذاریسرمايهو کاهش سطح  یاصطکاک مال شيکه منجر به افزا دهدمیرا کاهش بنگاه 

و  𝐾𝑡+1 هيسرما ترنيیو منجر به سطح پا رییرا به سمت چپ تغ هيعرضه سرما نيبنابرا ؛شودمی

𝑌𝑡+1 در دوره بنگاه يیدارا خالص و 𝑡 + کاهش دوباره منجر به کاهش  ني. اشودمی 1
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 هيدر عرضه سرما رییتغ حال، نيا . باشودمیبعد  هایدورهدر  کمتر خالص يیو دارا گذاریسرمايه

 کي مت،یدر ق شيافزا ني. اشودمیمنجر  هيباالتر سرما متیق به زین ترنيیخالص پا يیاز دارا یناش

رويکرد در  تيمتفاوت از اثر تقو اریدارد که بس خالصيی در انتشار تکانه دارا کنندهلياثر تعد

  است.( 8331) و مور یوتاکیو ک( 8333) ستيلکریبرنانکه، گرتلر و گ

بازار . باشدمیگذار و اشتغال اثر گذاریسرمايهاين امر بر  هابنگاهبا توجه به محدويت اعتباری برای 

 یهامهارت ها عبارتند ازاز آن يیهانواقص اطالعات و اصطکاک است. نمونه یکار ناهمگن، دارا

 شغل و در دسترس بودن جادينسبت به محل و زمان ا نانیمختلف، عدم اطم یهامتنوع، شغل

طور  بازار کار به هيمانع از تسو کیبازار کار کالس هيامر برخالف نظر نيمناسب. ا کارگران

کارگران و  نیب یهماهنگ چیآشنا هستند. ه قیبا عملکرد تطب هابنگاهکار و  یروین. شودمیخودکار 

بدون )شغل هستند هرگز به دنبال کار نخواهند گشت  یکه دارا کارگران. وجود ندارد هابنگاه اي

پر شده هرگز به دنبال  یفرصت شغل کيشرکت با  کي مشابه،طور . به(کار نیجستجو در ح

کارگر وجود دارد و نرخ  L بازار کار در. بود نخواهدی آن فرصت شغل یبرا ديکارگر جد

عنوان  به یشغل هایفرصت تعداد یعني یشغل هایفرصتنرخ  V است. در مقابل U یکاریب

خواهد بود.  یشغل هایفرصت VL و کاریکارگران ب UL بیترت نيا کار است. به یرویاز ن یکسر

 هر در( یشغل هایفرصتبا  افتهي قیتطب)شده  که تعداد افراد استخدام دهدمینشان  قیتابع تطب

 کار یروین ندهيجو یهابنگاهشغل و تعداد  ندگانياز تعداد جو یعنوان تابع لحظه از زمان به

در هر واحد زمان به تعداد کارگران  شده جاديا یهاتعداد شغل ب،یترت نيا است. به شده لیتشک

  دارد. یبستگ یشغل هایفرصت و تعداد کاریب
 

𝑚𝐿 = 𝑚(𝑈𝐿, 𝑉𝐿)       (1)  
 

است.  کي همگن از درجه قعر ومU  و  VLیبرا یصعود کنواختي قیتابع تطب ،یاضينظر ر از

  :برابر است با یخال یشدن فرصت شغل پر نرخ
 

𝑞(𝜃) =
𝑚(𝑈𝐿,𝑉𝐿)

𝑣𝐿
= 𝑚(

𝑢

𝑣
, 1)      (3)  

 

𝜃که در آن  = 𝑣/𝑢  کياست. در طول  کاریکار ب یرویهر ن یبه ازا یشغل هایفرصتتعداد 

شود برابر  قیتطب کاریکار ب یروین کيبا  یشغل فرصت کي کهنياحتمال ا Δ𝑡 کوچک یزمان بازه
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و میانگین مدت بیکاری  𝑞(𝜃)/1است. از اين رو میانگین طول مدت يک شغل  𝑞(𝜃)Δ𝑡با 

1/𝜃𝑞(𝜃) .است 

کند،  دایکار پ یروین یفرصت شغل کي یبرا ترعيسر تواندمیکوچک است بنگاه   θزمانی که 

فشار بازار کار  اي یسخت 𝜃 نينسبت به تعداد کارگران کمتر است؛ بنابرا یشغل هایفرصت رايز

 انیب است. به اديشرکت ز یباالتر، فشار بازار کار برا 𝜃. در کندمیی ریگبنگاه را اندازه یبرا

از  یاديتعداد ز توانندیکار وجود دارند که م ندگانيجو از یکم اتعداد نسبت باالتر 𝜃 در گريد

 یخارج امدیپ یدارا یکار و هر فرصت شغل ندهيجو هر. را انتخاب کنند یخال یشغل هایفرصت

 یخارج آمدیبنگاه و پ یمثبت برا یخارج آمدیپ باعث کار ندهيکه جو بیترت نيجستجو است. بد

 یگريکار د ندهيجو کهنياحتمال ا ،یکار اضاف هنديجو کار است. هر ندگانيجو گريد یبرا یمنف

1) دهدمی شيرا افزا کند داینتواند کار پ − θ𝑞(𝜃)Δ𝑡) .فرصت  کهنيدر همان زمان، احتمال ا

اثر مشابه  زین یاضاف یشغل هایفرصت. (𝑞(𝜃)Δ𝑡) دهدمی شيافزا زین را پر شود یخال یشغل

  دارند.

 کندمیهای باال اشاره ارتباط بین ناکارايی بازارهای مالی و بیکاری به بررسی (1338) 8عجم اوغلو

. باشدمیدارد که يکی از عوامل مهم بیکاری در سطوح باال وجود نواقص بازار مالی و بیان می

و تاثیر  کندمیعجم اوغلو اقتصادهای با نواقص بازار مالی و بدون نواقص بازار مالی را جداسازی 

مالی با عملکرد  نمايد. وی معتقد است اقتصادی که بازارها مقايسه میتغییرات تکنولوژی را بر آن

نمايد. برای اين منظور از کشورهای خوب ندارد يک دوره طوالنی مدت از بیکاری را تجربه می

نمايد. برای اين منظور صنايع را به دو دسته تقسیم اروپايی و کشور امريکا برای مقايسه استفاده می

هايی که نیاز چندان به صنعت یگرهايی که وابستگی مالی بااليی دارند و دينمايد. يکی صنعتمی

های و تنها به بخش شوندمیکنار گذاشته  مطالعههای خدماتی در اين بخش مالی ندارند. بخش

کنندگان و پس از تعريف توابع مطلوبیت دو واحد اقتصادی مصرف .شودمیتولیدی اشاره 

مالی های و با اصطکاک مالیهای کارآفرينان توازن و تعادل را برای بازارهای بدون اصطکاک

تا بتواند نشان دهد که در بازارهای با  کندمی نمايد و تابع توزيع ثروت را بیانمی تعريف

توانند ثروت کافی برای کارآفرينی را به دست آورند و اقتصاد تنها با نمی اصطکاک مالی عوامل

های بازار مالی تعادلهای . همچنین با وجود اصطکاکشودمیخش کوچکی از کارآفرينان اداره ب

دهد. در می تر و بیکاری باالتر را نشانکه دستمزدهای پايین آيدمی پايدار ديگری به وجود

                                                           
1. Acemoglu 
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وت کافی دارند در نتیجه تقاضای ر ديگر تعداد کمی از کارآفرينان ثرپايداهای قت در تعادلیحق

  .برای نیروی کار وجود دارد کمی

نیازهای تامین مالی  ،های تامین مالی و بیکاریمحدوديت نقش( 1384) 8همکاراندويگان و 

فرضیه خود را با بررسی تغییر در اندازه ها آن. کردندهای صنعتی را بررسی متفاوت در بخش

. کنندمیشرکت و وابستگی به تامین مالی خارجی با پیروی از کار راجان و زينگالس آزمايش 

ه شرکت کارگران و وضعیت بیکاری از ارزيابی جمعیت فعلی را با اطالعات اطالعات درباره انداز

اند و معیارهايی از وابستگی مالی خارجی برای ترکیب کرده 1کامپیوستاتمالی شرکت از 

اند. سپس تغییرات در بیکاری در طی بحران مالی اخیر را با اندازه شرکت های صنعتی ساختهبخش

دهند که ها نشان میآنرجات متفاوت نیاز مالی برآورد کردند. های صنعتی با دو در بخش

اگر در صنايع با  شوندمیبیکار  1331-1333های کوچک طی بحران مالی کارگران در شرکت

های تامین مالی حذف محدوديت ،نیازهای تامین مالی خارجی بیرون کار کنند. مطابق با برآوردها

که  گیرندمیشغل به اقتصاد اضافه کند و در آخر نتیجه  113333تا  اندتومیهای کوچک شرکت

ها با هدف در دسترس قرار دادن اعتبار برای کسب و کارهای کوچک به تثبیت بازارهای سیاست

  .کندمیکار و فعالیت اقتصادی در آمريکا کمک 

پرداخته های مالی و نوسان بیکاری تکانه ،های مالیاصطکاک به بررسی (1381) همکارانبوری و 

مکانیزم انتشار و  ،وریبهرههای تکانههمراه با  ،بازار مالی هایقصها و نتکانهد که ندارو اشاره 

تامین منابع مالی  ،د. وقتی نیروی کار و بازارهای مالی ناقص باشنددهانگیزه نوسانات را تشکیل می

چرخه  هایمدلکه ها از اينآن. دهدمیوری واکنش نشان ها به تغییرات در بهرهها و اهرمشرکت

مدل  پردازند و در نتیجهها می، به نقد آنگیرندمینقايص مالی را ناديده  ،تجاری با تعادل بیکاری

. اصطکاک بازار کنندمید و حل پیشنهارا در هر دو بازار تعادل بیکاری قابل رديابی با نقايص 

 DMPپیساريديس ) و مورتنسون ،دياموندنیروی کار با استفاده از اصول 

يابی دستمزد ( با موقعیت9

کار هولمستروم و گذاری مطابق با های بازار مالی از نظر قابلیت وثیقهشده است. نقص سازیمدل

گیری های وامکه محدوديتدهند ند. ايشان به صورت تحلیلی نشان میاهشد سازیمدل 4تیرول

مدل را  ابتدا برای حل مدل،. شودمیوری های بهرهتکانهباعث افزايش نوسان بیکاری بعد از 

                                                           
1. Duygan  
2. Compustat 
3. Diamond, Mortensen and Pissarides 
4. Holmstrom & Tirole 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_A._Diamond
https://en.wikipedia.org/wiki/Dale_Mortensen
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کنند و  سازیمدلا مريکا رآکرده تا اجزای مهم نیروی کار و مالی بازارهای نیروی کار کالیبره 

اين مساله بررسی شده  در اولین اقداماند. ی آن پرداختهاجراسازی و کمی به دو اقدامسپس طی 

گیری باعث افزايش نوسان بیکاری های واموری و محدوديتبهره تکانهاست که آيا تعامل بین 

. در مشخصات يا خیر کنندمیهای بازار کار تمرکز که فقط بر نقص شودمیی هايمدلنسبت به 

 . کالیبراسیونکنندمیا چرخه حرکت گذاری همگام بقابل وثیقه اهرم و درآمد غیر ،کلی مدل

درصد نسبت به  13وری به میزان بهره تکانهکه نوسان بیکاری در واکنش به  دهدمیها نشان آن

های مالی تکانه. اقدام کمی دوم به بررسی نقش يابدمیبا موقعیت دستمزد افزايش  DMPمدل 

پردازد. ايشان مشکالت مالی را به صورت موقعیتی تعريف )تعادل( می خاص بر مجموع موازنه

که  دهدمیرسد. اقدام دوم نشان نقدينگی داخلی به صورت کامل به پايان می ،اند که در آنکرده

پرتو  ،درصد است. اين نتايج 13شان دهنده افزايش بیکاری تا تمام شدن کامل نقدينگی داخلی ن

  د.افکنهای مالی میمجموع بحران جديدی به تاثیر

اثرات نوسانات وثیقه و بازار کار  ،های قرضمحدوديتای تحت عنوان در مقاله (1381) 8گارين

. وی کندمیای بیکاری و ايجاد شغل را بررسی های دورهتغییرات در الزامات وثیقه در ويژگی

 اصطکاکات بازار کار از تعديل ،را گسترش داده است که در آن( DSGE) مدل تعادل عمومی

به اعتقاد وی اصطکاک مالی از اجرای ناقص قرارداد . کندمیجلوگیری  ،بدون هزينه استخدام

 ،های قرض به سرمايه فیزيکی شرکت مرتبط هستند. محیطی که در آن محدوديتشودمیايجاد 

ی شوند. گارين بیان ورهای بهرهتکانهتوانند باعث کسادی متغیرهای بازار کار در پاسخ به می

 11 تواندمی. مدل او شوندمیکه نوسانات در اين متغیرها با تغییرات در شرايط مالی ايجاد  کندمی

کاهش پايداری  تواندمیها را توضیح دهد و درصد تغییرات در ايجاد شغل مشاهده شده در داده

. کندمیدر دسترسی به اعتبار پیروی نظر بگیرد که از انقباض  )نیرو( را در )تولید( و اهرم در بازده

گرفتن چطور تحت تاثیر های با محدوديت در توانايی قرضشرکتکه  گیردمیدر آخر نتیجه 

ها برای ايجاد های آنها چطور بر ظرفیت و مشوقنوسان در شرايط مالی هستند و اين محدوديت

 ،دارد که نوسان در الزامات وثیقهگذارند. وی بیان میهای جديد تاثیر میجای خالی و شغل

های تولید برای ايجاد نوسان در تکانه. اگرچه کندمیحرکات مهمی در متغیرهای بازار کار ايجاد 

های اعتباری اثرات مهمی بر متغیرهايی تکانههايی مانند بازده و سرمايه مهم هستند ولی مجموعه

و سختی بازار کار دارند. چون تغییر در الزامات وثیقه کامال به  ايجاد جای خالی ،مانند بیکاری

                                                           
1. Garin (2015) 
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اين اختالالت تاثیر بسیاری بر توانايی شرکت در ايجاد شغل  ،شودمیتغییر در دستمزد تبديل ن

با  کندمیتعديلی که از تغییر در شرايط اعتباری پیروی  ،های تولیدتکانهدارند. در تضاد با اثرات 

مقدار است نه با قیمت. بنابراين نوسان در الزامات وثیقه برای توضیح حرکت چرخه کسب و کار 

 در متغیرهای بازار کار مفید است.

جاری در بانکداری  کارهای استمهال مطالبات غیر( در مقاله بررسی راه8931) موسويان و غالمی

 ،تحلیلی -با استفاده از روش توصیفی ،فعلیهای استمهال بدون ربا ضمن نقد و بررسی روش

دهند. کار جديدی را برای عملیاتی کردن استمهال مطالبات غیر جاری نظام بانکی ارائه میراه

گیری از عقد مشارکت مدنی کاهنده است. مشتری در قالب عقد کار بهرهاساس کار در اين راه

ای خود را با بانک به مشارکت گذاشته با اين های سرمايهايیمشارکت مدنی کاهنده يکی از دار

شرط که اوال در دوران مشارکت در مقابل استفاده از سهم الشرکه بانک اجاره بهای دارايی را 

 پرداخت کند ثانیا به صورت تدريجی سهم بانک را خريداری نمايد.

مالی و نوسانات بازار کار به ای تحت عنوان اصطکاک ( در مقاله8934)همکاران فرزين وش و 

که يکی از بازارهای مهمی که از  ،پردازندتاثیر بازارهای مالی در تحوالت اقتصاد کالن می

يک الگوی تعادل عمومی  گسترشبازار کار است. اين پژوهش  پذيردمیمتغیرهای مالی تاثیر 

در نظر گرفتن  ،ه زمینه اقتصاد بازبرای اقتصاد ايران در س (DSGE) پويای تصادفی کینزی جديد

. در اين دهدقرار میبررسی را مورد و بازار کار با وجود اصطکاک مالی  ،اصطکاک بازار مالی

. بدين صورت که از شودمیاستفاده  8افزار داينرپژوهش از روش کالیبراسیون به وسیله نرم

. سپس شودمیو حل  سازیشبیهپارامترهای برآورد شده در مطالعات قبلی استفاده و مدل 

های دنیای واقعی مقايسه و موفقیت الگو زای الگو با گشتاورهای دادهگشتاورهای متغیرهای درون

که  دهدمیايج نشان نت. شودمیهای اقتصادی متغیرهای مورد نظر ارزيابی واقعیت سازیشبیهدر 

ها بر نوسانات بازار کار تاثیر مهمی دارد. به صورتی که اصطکاک مالی در اثرگذاری اين تکانه

. عالوه بر اين اصطکاک مالی باعث تقويت شودمیيک تکانه منفی باعث افزايش بیکاری 

اعث کاهش نرخ بهره ب تکانه. همچنین شودمیهای مالی و نوسانات بزرگتر در بیکاری تکانه

باعث  گذاریسرمايهمثبت  تکانهو در آخر يک  شودمیو در نتیجه افزايش بیکاری  گذاریسرمايه

  گردد.افزايش اشتغال می

                                                           
1. Dynare 
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 ( در مقاله نقش منابع تملیکی در تامین مالی و وصول مطالبات غیر8931) نظرپور و کشاورزيان

جاری نظام بانکی به بررسی تحلیلی توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی پرداخته و 

و کاهش صوری  هابانکجاری  که برای وصول مطالبات غیر هستنددر صدد بررسی اين فرضیه 

 استفاده نمود. نتايج بررسی کنندمیتوان از قراردادهايی که منابع تملیکی ايجاد شدن معامالت می

کار برای ايجاد منابع تملیکی هستند. ای بهترين راهکه قراردادهای مبادله دهدمیانجام شده نشان 

مشارکت  ،سلف ،اجاره به شرط تملیک ،که قراردادهای خريد دين دهدمینتايج بررسی نشان 

ها در جعاله و استصناع به ترتیب بهترين قرارداد ،مرابحه ،الحسنهقرض ،مشارکت حقوقی ،کاهنده

  ايجاد منابع تملیکی هستند.
 

 پژوهش هایمدلمعرفی  -3

با رويکرد تعادل عمومی پويای بر بیکاری  محدويت اعتباری تجزيه و تحلیل اثر تکانهکه برای اين

نمود.  سازیمدلرفتار عوامل اقتصادی را  مبانی خردپذير باشد بايد ابتدا به صورت امکان تصادفی

انوار و کارفرمای اقتصادی )تولیدکننده خهای که اقتصاد دارای بخش شودمی در اين مدل، فرض

. در ی تجاری، دولت و/يا بانک مرکزی استهابانککننده کاالی نهايی، کاالی واسطه(، تولید

 یح خواهیم داد. را توضها گیری هرکدام از بخشادامه فرآيند تصمیم

 

 خانوارها -3-1

خانوار وجود دارند که در صدد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت خود با  (N) در اقتصاد تعداد زيادی

که پول نیز در تابع مطلوبیت  شودمیباشند. فرض ای که با آن مواجه هستند، میتوجه به قید بودجه

(. با فرض مشابه بودن تمامی خانوارها، يک خانوار نمونه به 1 :1381گارين، خانوارها وجود دارد )

که اين تابع به  باشدمیعنوان نماينده خانوارها، در صدد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت انتظاری خود 

 : استصورت زير 
 

𝐸𝑡𝑈 (𝑐𝑡,
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𝑃𝑡
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  ای که در هر دوره زمانی با آن مواجه است:با توجه به قید بودجه
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𝑐𝑡 + 𝑏𝑡 + 𝑚𝑡 = 𝑤𝑡𝑙𝑡 + 𝑅𝑡−1𝑏𝑡−1 + 𝑚𝑡−1 + Ω𝑡
𝑇 + Ω𝑡

𝑁 + 𝑠𝑡𝑟𝑚∗ + 𝑧𝑡 (88)           
    

ذخیره اسمی  𝑀مصرف کل خانوار،  𝑐نماد نرخ تنزيل زمانی،  𝛽در تابع مطلوبیت خانوار نمونه، 

 𝑡عرضه نیروی کار و  𝑙کنندگان(، ها )قیمت سبد کاالی نهايی مصرفسطح عمومی قیمت 𝑃پول، 

 نماد دوره زمانی است. 

ای برای مصرف و های جانشینی بین دورهبیانگر عکس کشش ψو  σدر قید بودجه خانوار نمونه 

مصرف کاالهای بیانگر  ∗𝑟𝑚دستمزد حقیقی،  𝑤𝑡، عدم مطلوبیت خانوار از کار کردن κفراغت، 

Ω𝑡نشان دهنده نرخ ارز،  𝑠𝑡بیانگر پرداخت انتقالی دولت به خانوارها،  𝑧𝑡خارجی، 
𝑁  وΩ𝑡

𝑇  بیانگر

بیانگر اوراق دولتی در دست خانوارها  𝑏𝑡 ،ای و غیر قابل مبادلهسود ناشی از بخش کاالهای مبادله

 که از دوره قبل منتقل شده است. مصرف خانوارها باشدمیبیانگر مانده نقدی خانوارها  𝑚𝑡−1و 

𝐶𝑡متشکل از مصرف کاالهای قابل مبادله )
𝑇( و غیر قابل مبادله )𝐶𝑡

𝑁 )که در قالب يک  باشدمی

  نمايش داده شده است: CESتابع 
 

𝑐𝑡 = [𝜑
1

𝜒(𝐶𝑡
𝑁)

𝜒−1

𝜒 + (1 − 𝜑)
1

𝜒(𝐶𝑡
𝑇)

𝜒−1

𝜒 ]

𝜒

𝜒−1

 (81      )                                                          
 

بیانگر درجه تمايل مصرف  φبیانگر کشش جانشینی بین زمانی و  χکه در معادله فوق  طوریه ب

يابی خانوارها نسبت به متغیرهای مصرف، ذخیره معادالت حاصل از بهینه .باشدمیکاالهای داخلی 

                                   بودن خانوارهااسمی پول، عرضه نیروی کار و سرمايه با فرض مشابه 

(𝑐𝑡 =
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  :پس از خالصه نمودن عبارتند از (
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𝜑 (
𝐿𝑡

𝑁𝑡
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𝑐𝑡
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(84)                                                                                                                

𝛽𝐸𝑡 (
𝑃𝑡𝑐𝑡𝑁𝑡+1

𝑃𝑡+1𝑐𝑡+1𝑁𝑡
) =

1

1+𝑅𝑡 
(81  )                                                                                                    

 

(، تابع تقاضای 89(، در بر دارنده تفاسیر اقتصادی روشنی هستند. معادله )81( تا )89معادالت )

حقیقی پول است که بر اساس آن تقاضای حقیقی پول تابعی مستقیم نسبت به مصرف و معکوس 

، تابع عرضه نیروی کار است که تابعی مستقیم نسبت به (84). معادله باشدمینسبت به نرخ بهره 
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ع بیانگر که در واق باشدمیلر يمعادله او( 81دستمزد و معکوس نسبت به مصرف است. معادله )

 . باشدمیرابطه بین زمانی مصرف 

کننده نیروی کار در بخش کاالهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله که خانوارها عرضهبا توجه به اين

  باشند در اين صورت داريم:نفتی می برای بخش غیر
 

𝑙𝑡 = [𝛿
−

1

𝜌(𝑙𝑡
𝑁)

1+𝜌

𝜌 + (1 − 𝛿)
−

1

𝜌(𝑙𝑡
𝑇)

1+𝜌

𝜌 ]

𝜌

1+𝜌

 (81       )                                                         

𝑤𝑡 = [𝛿(𝑤𝑡
𝑁)1+𝜌 + (1 − 𝛿)(𝑤𝑡

𝑇)1+𝜌]
1

1+𝜌  (81       )                                                           
 

که به صورت تابعی با کشش  باشدمیمعادالت فوق بیانگر عرضه نیروی کار و معادله دستمزد 

که عرضه نیروی کار بر اساس دو  استجانشینی ثابت بیان شده است. اين معادالت بیانگر اين 

ه . بشودمیبخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله بوده و دستمزدها نیز بر اساس اين دو بخش تعیین 

ρدله در تعادل پايدار و سهم نیروی کار از بخش غیر قابل مبا δکه در معادالت فوق  طوری > 0 

  .باشدمی
 

 تولیدکنندگان -3-2

که اوال  کندمی نیتضم هابنگاه یبرا هستند. فرض افق محدود یخنث سکير هابنگاهدر اين مدل 

قادر به جمع  محدود، عمر لیبه دل ایرو هستند و ثانروبه یبا احتمال ورشکستگ هابنگاهصاحبان 

 به قرض گرفتن از خارج بنگاه خواهند ازین نينخواهند بود و بنابرا یکردن ثروت به اندازه کاف

 یکاالها دیو کار به تول هيبا استفاده از خدمات سرما صاحبان بنگاه. در هر دوره، داشت

  .پردازندیداگالس م-کاب دیتابع تول کي از با استفاده یفروشعمده
 

 𝑦(𝑗) = 𝑓(𝑘𝑡(𝑗), 𝑙𝑡(𝑗)) = 𝑧𝑡(𝑘𝑡(𝑗))
𝛼

(𝑙𝑡(𝑗))
1−𝛼

 (81      )                                              
 

. شوندمیمند زا بوده و همه کارآفرينان از آن بهرهتکانه تکنولوژی است که برون 𝑧𝑡در اين معادله 

  :کندمیاين متغیر از يک فرآيند خودهمبسته به شرح زير پیروی 
 

log 𝑧𝑡 = 𝜌𝑡 log 𝑧𝑡−1 + 휀𝑡
𝑧,    휀𝑡

𝑧~𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎2)  (83                )                                                   
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𝑡در پايان دوره  − 𝑝𝑡صاحبان بنگاه سرمايه را در قیمت  1
𝑘  از تولیدکنندگان سرمايه با استفاده از

از آن برای  tو در دوره  کنندمیو وام دريافتی از خانوار خريداری  𝑁𝑡+1(𝑗)دارايی خالص خود 

  .کنندمی ولید کاالهای عمده فروشی استفادهت
 

𝑝𝑘𝑘𝑡+1(𝑗) = 𝑁𝑡+1(𝑗) +
𝐵𝑡(𝑗)

𝑝𝑡
(13                                     )                                                                        

 

، کنندمیمشاهده  نهياست بدون هز یخود را که مقدار آن در هر دوره تصادف دیتول صاحبان بنگاه

 یدر هر دوره برا صاحبان بنگاهصرف کنند.  یانهيهز ديبا دیتول یابيارز یدهندگان براوام اما

دهندگان نکول کنند، وام صاحبان بنگاه. اگر کنندمی یریگمیخود تصم نکول اي یپرداخت بده

 صاحبان بنگاه. کنندمی افتيرا در (مشاهده نهيخالص هزی )صیکرده و بازده تشخ یدگیرس

 انیم یمال قرارداد. اين مدل کنندمیجبران  نهیقرارداد به کيوام را با پرداخت پاداش در  سکير

نشان  ريصورت ز به صاحبان بنگاه و قرض دهندگان را جهت حداکثر کردن بازده صاحبان بنگاه

فرصت منابع  نهيهز و یرونیب یمال نیبرابر با پاداش تأم هيسرما یکه در آن بازده انتظار دهدمی

  خواهد بود. یداخل
 

𝐸𝑡𝑟𝑡+1
𝑘 = 𝐸𝑡 [𝑆(. )𝑟𝑡

𝑛 𝑝𝑡

𝑝𝑡+1
]  (18                  )                                                                                                             

 

𝐸𝑡𝑟𝑡+1در اين معادله 
𝑘  نرخ بازده انتظاری سرمايه و𝐸𝑡 [𝑟𝑡

𝑛 𝑝𝑡

𝑝𝑡+1
هزينه فرصت منابع داخلی  [

.)𝑆است. پاداش ريسک وجوه بیرونی  وجوه بیرونی به  یهابه صورت تابعی از نسبت هزينه (

 .شودمیوجوه داخلی تعريف  هایهزينه

بخش کاالهای غیر قابل مبادله به صورت رقابت کامل در نظر گرفته شده است. فرآيند تولید برای 

  (:8931)زمان زاده و جاللی نائینی،  بنگاه نمونه به صورت زير در نظر گرفته شده است
 

𝑦𝑡
𝑁 = 𝑧𝑁(𝑘𝑡−1

𝑁 )1−𝛼𝑁
(𝑙𝑡

𝑁)𝛼𝑁
(𝑘𝑡−1

𝐺 )
𝛼𝐺

 (11        )                                                            

 

وری پارامتر اندازه بهره 𝑧𝑁 و بیانگر کشش تولید نسبت به سرمايه بخش عمومی، 𝛼𝐺که  طوریه ب

  سرمايه بخش خصوصی به صورت زير در نظر گرفته شده است: .باشدمی
 

𝑘𝑡
𝑁 = (1 − 𝛿𝑁)𝑘𝑡−1

𝑁 + [1 −
𝜅𝑁

2
(

𝑖𝑡
𝑁

𝑖𝑡−1
𝑁 − 1)

2

] 𝑖𝑡
𝑁  (19 )                                                                  
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𝜅𝑁که  طوریه ب > بنگاه نوعی فرض شده در  .باشدمی گذاریسرمايهپارامتر تعديل هزينه  0

کننده سود بر اساس مطلوبیت نهائی خانوارها به کاالهای غیر قابل مبادله حداکثر بخش تولید

  :باشدمیصورت زير 
 

𝐸𝑡 ∑ 𝛽𝑡𝜆𝑡
∞
𝑡=0 [(1 − 𝜄)(𝑃𝑡

𝑁𝑦𝑡
𝑁) − 𝑤𝑡

𝑁𝑙𝑡
𝑁 − 𝑖𝑡

𝑁 + 𝜄𝑃𝑡
𝑁𝑌𝑡

𝑁]  (14                          )               

 

يا به عبارت ديگر اين  باشدمی گذاریسرمايهبیانگر مشکالت و عدم تمايل بنگاه در  ιکه  طوریه ب

𝑌𝑡توان همچون مالیات مقطوع اخذ شده از بنگاه در نظر گرفت، پارامتر را می
𝑁  تولید در بخش

اقتصاد در ادامه به معرفی  قابل مبادله در . بعد از معرفی بخش غیرباشدمیقابل مبادله  کاالهای غیر

  پرداخته شده است.قابل مبادله  کننده نهائی و واسطه در بخش غیرتولید

قابل مبادله وجود دارند که با ترکیب  تعداد زيادی تولیدکننده کاالی نهايی غیر شودمیفرض 

قابل مبادله را که مورد  قابل مبادله، يک سبد کاالی نهايی غیر ای غیرانواع کاالهای واسطه

ت کامل به فروش و تحت شرايط رقاب کنندمیتقاضای تولیدکنندگان کاالی نهايی است، تولید 

قابل مبادله، حداکثر نمودن تابع  (. هدف هر تولیدکننده کاالی نهايی غیر1339آيرلند، رسانند )می

  سود:
 

Πt
N = 𝑃𝑡

𝑁𝑦𝑡
𝑁 − ∫ 𝑃𝑡

𝑁(𝑖)𝑦𝑡
𝑁(𝑖)𝑑𝑖

1

0
 (11               )                                                                               

 

  .توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است با
 

𝑦𝑡
𝑁 = [∫ 𝑦𝑡

𝑁(𝑖)
𝜃𝑛−1

𝜃𝑛 𝑑𝑖
1

0
]

𝜃𝑛

𝜃𝑛−1

(11         )                                                                                                  

 

ز تقاضای هر يک ا 𝑦𝑁(𝑖)قابل مبادله،  نماد عرضه کل کاالی نهايی غیر 𝑦𝑁 که در تابع سود،

 قابل مبادله قیمت هر يک از کاالهای واسطه غیر 𝑝𝑁(𝑖)و  قابل مبادله کاالهای واسطه غیر

در فرآيند تولید  ان کاالهای واسطه غیر قابل مبادلهکشش جانشینی می 𝜃𝑛. در تابع تولید، باشدمی

 : يابی تولیدکنندگان نهايی پس از خالصه نمودن عبارت است ازمعادالت حاصل از بهینهاست. 
 

𝑦𝑡
𝑁(𝑖) = (

𝑃𝑡
𝑁(𝑖)

𝑃𝑡
𝑁 )

−𝜃𝑛

𝑦𝑡
𝑁      (11             )                                                                                     
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𝑝𝑡
𝑁 = [∫ 𝑝𝑡

𝑁(𝑖)1−𝜃𝑛𝑑𝑖
1

0
]

1

1−𝜃𝑛 (11          )                                                                                    

 

 که تابعی مستقیم از تولید کاالی نهايی غیر باشدمی i( بیانگر تقاضای کاالهای واسطه 11معادله )

است.  قابل مبادله نهايی غیر به قیمت کاالی iقابل مبادله و معکوس از قیمت نسبی کاالی واسطه 

قابل مبادله است که در واقع میانگین  ( نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کاالی نهايی غیر11معادله )

  .باشدمیقابل مبادله  وزنی قیمت کاالهای واسطه غیر

قابل مبادله، محصوالت خود را به تولیدکنندگان کاالی نهايی  تولیدکنندگان کاالی واسطه غیر

قابل مبادله، کاالهای  جا که در فرآيند تولید کاالی نهايی غیرفروشند. از آنقابل مبادله می غیر

واسطه غیرقابل مبادله به صورت ناقص جانشین يکديگر هستند، بنابراين هر تولیدکننده کاالی 

. در واقع باشدمیگذاری برای محصول خود قابل مبادله، دارای قدرت قیمت واسطه غیر

یدکنندگان کاالی واسطه غیرقابل مبادله، نه در شرايط رقابت کامل، بلکه تحت شرايط رقابت تول

نمايند. هر تولیدکننده واسطه، محصول خود را با استخدام نیروی کار و انحصاری فعالیت می

نمايد. در عین حال هر تولیدکننده واسطه با يک هزينه تعديل سرمايه از سوی خانوارها تولید می

گیری اندازهلید کاالی نهايی غیر قابل مبادله مت اسمی محصول خود روبرو است که بر حسب توقی

  .(1333)آيرلند:  8شودمی
 

𝜑𝑛

2
(

𝑃𝑡
𝑁(𝑖)

𝜋𝑁𝑃𝑡−1
𝑁 (𝑖)

− 1)
2

𝑦𝑡
𝑁  (13                 )                                                                                                           

 

𝑃𝑡که در آن 
𝑁(𝑖)  بیانگر قیمت کاالی واسطهi  و𝜋𝑁 بنابراين باشدمی 1بیانگر نرخ تورم پايدار .

  :عبارت است از ننده کاالی واسطه غیر قابل مبادلهتابع تولید هر تولیدک
 

𝑦𝑡
𝑁(𝑖) = 𝑎𝑡𝑘𝑡−1

𝑁 (𝑖)𝛼𝐿𝑡
𝑁(𝑖)1−𝛼(𝑦𝑡

𝑝𝑔𝑐
)

𝜔
𝑒𝑎𝑎𝑡 (93          )                                                                       

 

𝑦𝑡که در آن 
𝑁(𝑖)  میزان تولید کاالی واسطهi ،𝑘𝑁  میزان سرمايه استخدامی در تولیدi،𝐿𝑁  میزان

های موقت بیانگر شوک 𝑎𝑎نماد سطح تکنولوژی تولید و  i ،𝑎استخدامی در تولید  نیروی کار

                                                           
ارائه نموده است، در اين مطالعه از همین رويکرد برای هر  را برای يک مدل يک بخشی . آيرلند هزينه تعديل قیمت8

 قابل تجارت استفاده شده است.  دو بخش قابل تجارت و غیر
2. Steady State 
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با ريشه واحد است خودتوضیحی دارای فرآيند  (𝑎)وری عوامل تولید است. تکنولوژی تولید بهره

 :شودمیزا تعیین که به صورت برون
 

𝑎𝑡 = 𝑎𝑡−1
1+𝜌𝑎𝑎𝑡−2

−𝜌𝑎𝑒𝐺𝑎+𝑒𝑜𝑡+𝑒𝑎𝑡 (98                                             )                                 
 

جمالت اخالل  𝑒𝑎𝑡متغیر سطح تکنولوژی تولید و  أبیانگر بخش عرض از مبد 𝐺𝑎که  طوریه ب

گذاری شوک درآمدهای نفتی بر بیانگر اثر 𝑒𝑜𝑡. باشدمیمدل مربوط به سطح تکنولوژی تولید 

  .باشدمیتکنولوژی 

در شرايط رقابت انحصاری فعالیت  قابل مبادله که تولیدکننده کاالی واسطه غیربا توجه به اين

گذاری محصول خود برخوردار است، تولیدکننده با توجه به تقاضای نمايد و از قدرت قیمتمی

𝑦𝑡)محصول خود به صورت 
𝑁(𝑖) = (

𝑃𝑡
𝑁(𝑖)

𝑃𝑡
𝑁 )

−𝜃𝑛

𝑦𝑡
𝑁) قیمت محصول خود را تعیین ،

  :8عبارت است از لهقابل مباد نمايد. بنابراين تابع سود هر تولیدکننده کاالی واسطه غیرمی
 

𝜋𝑡
𝑁(𝑖) = 𝑃𝑡

𝑁(𝑖) ((
𝑃𝑡

𝑁(𝑖)

𝑃𝑡
𝑁 )

−𝜃𝑛

𝑦𝑡
𝑁) − 𝑊𝑡𝐿𝑡

𝑁(𝑖) − 𝑅𝑡−1
𝑘 𝑃𝑡−1𝑘𝑡−1

𝑁 (𝑖) −

𝜑𝑛

2
(

𝑃𝑡
𝑁(𝑖)

𝜋𝑁𝑃𝑡−1
𝑁 (𝑖)

− 1)
2

𝑦𝑡
𝑁 (91                                                                                                       )  

 

ی تولیدکننده واسطه تحت مالکیت خانوارها هستند و در شرايط هابنگاهجا که به عالوه از آن

سازی ارزش بنگاه خود رقابت انحصاری از سود برخوردارند، هر بنگاه تولیدکننده درصدد حداکثر

  با تعیین متغیرهای نیروی کار، سرمايه و قیمت محصول:
 

𝐸𝑡 ∑ 𝛽𝑡𝜆𝑡 (𝑃𝑡
𝑁(𝑖)𝑦𝑡

𝑁(𝑖) − 𝑊𝑡𝐿𝑡
𝑁(𝑖) − 𝑅𝑡−1

𝑘 𝑃𝑡−1𝑘𝑝𝑡−1
𝑁 (𝑖)

𝜑𝑛

2
(

𝑃𝑡
𝑁(𝑖)

𝜋𝑁𝑃𝑡−1
𝑁 (𝑖)

−∞
𝑡

1)
2

𝑦𝑡
𝑁)        (99)  

 

  :با توجه به قید تولید است
 

𝑦𝑡
𝑁(𝑖) = (

𝑃𝑡
𝑁(𝑖)

𝑃𝑡
𝑁 )

−𝜃𝑛

𝑦𝑡
𝑁 = 𝑎𝑎𝑡  𝑎𝑡𝑘𝑡−1

𝑁 (𝑖)𝛼𝐿𝑡
𝑁(𝑖)1−𝛼(𝑦𝑡

𝑝𝑔𝑐
)

𝜔
 (94                     )    

                                                           
1. Dib and Phaneuf 
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 .باشدمی t، بیانگر ارزش حال مطلوبیت نهايی خانوارها در دوره 𝛽𝑡𝜆𝑡که در آن 

نیروی نسبت به متغیرهای  قابل مبادله يابی تولیدکننده کاالی واسطه غیرمعادالت حاصل از بهینه

  :پس از خالصه نمودن عبارت است ازکار، سرمايه و قیمت محصول 
 

𝑊𝑡𝐿𝑡
𝑁

𝑅𝑡−1
𝑘 Pt−1𝑘𝑡−1

𝑁 =
(1−𝛼)

𝛼
(91                            )                                                                                   

𝑦𝑡
𝑁

𝐿𝑡
𝑁 =

1

(1 − 𝜃𝑛)(1 − 𝛼)
[−𝜃𝑛

𝑊𝑡

𝑃𝑡
𝑁

+ 𝜑𝑛 (𝛽𝐸𝑡 (
𝑊𝑡+1

𝑃𝑡+1

𝑐𝑡+1
−𝜎

𝑐𝑡
−𝜎

𝐿𝑡+1
𝑁

𝐿𝑡
𝑁

𝑃𝑡

𝑃𝑡
𝑁 (

𝑃𝑡+1
𝑁

𝜋𝑁𝑃𝑡
𝑁) (

𝑃𝑡+1
𝑁

𝜋𝑁𝑃𝑡
𝑁

− 1)) −
𝑊𝑡

𝑃𝑡
𝑁 (

𝑃𝑡
𝑁

𝜋𝑁𝑃𝑡−1
𝑁 ) (

𝑃𝑡
𝑁

𝜋𝑁𝑃𝑡−1
𝑁 − 1))] 

(91) 

 

( به نحوی بیانگر 91( بیانگر نسبت بهینه هزينه نیروی کار به هزينه سرمايه و معادله )91معادله )

𝑃𝑡قابل مبادله است. در بلندمدت که  در بخش غیر 8های جديدفیلیپس کینزينمنحنی 
𝑁

𝑃𝑡−1
𝑁 =

𝑃𝑡+1
𝑁

𝑃𝑡
𝑁 = 𝜋𝑁 ( به معادله 91است، معادله )𝑦𝑡

𝑁

𝐿𝑡
𝑁 =

−𝜃𝑛

(1−𝜃𝑛)(1−𝛼)

𝑊𝑡

𝑃𝑡
𝑁  بدل خواهد شد که بیانگر

  .(943 :8939)توکلیان،  منحنی فیلیپس عمودی است

مبادله به صورت رقابت کامل در نظر گرفته شده است. فرآيند تولید برای بخش کاالهای قابل 

  بنگاه نمونه به صورت زير در نظر گرفته شده است:
 

𝑦𝑡
𝑇 = 𝑧𝑡

𝑇(𝑘𝑡−1
𝑇 )1−𝛼𝑇

(𝑙𝑡
𝑇)𝛼𝑇

(𝑘𝑡−1
𝐺 )

𝛼𝐺

(91           )                                                                            

 

𝑧𝑡که  طوریه ب
𝑇 که بر اساس فرآيند  باشدمیوری در بخش کاالهای قابل مبادله شوک بهره

  يادگیری حین انجام کار بستگی به تولید کاالی قابل مبادله در دوره قبل دارد:
 

𝑙𝑛𝑧𝑡
𝑇 = 𝜌𝑧𝑇𝑙𝑛𝑧𝑡−1

𝑇 + 𝑑𝑙𝑛𝑦𝑡−1
𝑇 (91                                               )                                                            

 

                                                           
1. New Keynesian Philips Curve 
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  سرمايه بخش خصوصی مورد استفاده در بخش قابل مبادله به صورت زير در نظر گرفته شده است:
 

𝑘𝑡
𝑇 = (1 − 𝛿𝑇)𝑘𝑡−1

𝑇 + [1 −
𝜅𝑇

2
(

𝑖𝑡
𝑇

𝑖𝑡−1
𝑇 − 1)

2

] 𝑖𝑡
𝑇 (93                               )                           

 

𝜅𝑇که  طوریه ب > کننده ارزش و هر بنگاه حداکثر باشدمی گذاریسرمايهپارامتر تعديل هزينه  0

  :باشدمیحال سود به صورت زير 
 

𝐸𝑡 ∑ 𝛽𝑡𝜆𝑡
∞
𝑡=0 [(1 − 𝜄)(𝑠𝑡𝑦𝑡

𝑁) − 𝑤𝑡
𝑇𝑙𝑡

𝑇 − 𝑖𝑡
𝑇 + 𝜄𝑠𝑡𝑌𝑡

𝑇]  (43                 )                            

 

که تعداد زيادی تولیدکننده کاالی نهايی وجود دارند که با ترکیب کاالهای نهايی  شودمیفرض 

رسد، تولید نموده و ، کاالی نهايی را که به مصرف خانوارها می1قابل مبادله و غیر 8قابل مبادله

هدف هر تولیدکننده کاالی نهايی، حداکثر نمودن  رسانند.تحت شرايط رقابت کامل به فروش می

  ود:تابع س
 

  Π𝑡
D = Pt𝑦𝑡

𝐷 − (𝑝𝑡
𝑇𝑦𝑡

𝑇 + 𝑝𝑡
𝑁𝑦𝑡

𝑁) (48       )                                                                                 

 

 است:  9با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت
 

𝑦𝑡
𝐷 = ((1 − 𝛾)

1

𝜈(𝑦𝑡
𝑇)

𝜈−1

𝜈 + (𝛾)
1

𝜈(𝑦𝑡
𝑁)

𝜈−1

𝜈 )

𝜈

1−𝜈
(41   )                                                                        

 

 𝑦𝑁تقاضای کل کاالی قابل مبادله و  𝑦𝑇 نماد عرضه کل کاالی نهايی، 𝑦𝐷که در تابع سود، 

قابل  قیمت کاالی غیر 𝑝𝑁قیمت کاالی قابل مبادله و  𝑝𝑇قابل مبادله،  تقاضای کل کاالی غیر

بیانگر  𝜈در هزينه کل کاالی نهايی و  قابل مبادله سهم کاالی غیر 𝛾مبادله است. در تابع تولید، 

معادالت حاصل از در فرآيند تولید است. قابل مبادله  کشش جانشینی میان کاالی قابل مبادله و غیر

  عبارت است از:ها و پس از خالصه نمودن يابی تولیدکنندگان نهايی با فرض تشابه آنبهینه
 

(49) 𝑦𝑡
𝑇 = (1 − 𝛾) (

𝑃𝑡
𝑇

Pt
)

−𝜈

𝑦𝑡
𝐷 

                                                           
1. Tradable 
2. Non Tradable 
3. Constant Elasticity of Substitution (CES) 



 

 242 تصادفی پويای عمومی تعادل مدل يک قالب در بیکاری بر بنگاه اعتباری محدوديت اثر

(44) 𝑦𝑡
𝑁 = 𝛾 (

𝑃𝑡
𝑁

Pt
)

−𝜈

𝑦𝑡
𝐷 

(41) Pt = ((1 − 𝛾)(𝑃𝑡
𝑇)1−𝜈 + 𝛾(𝑃𝑡

𝑁)1−𝜈)

1

1−𝜈 
 

قابل  ( بیانگر تابع تقاضای کاالی غیر44( بیانگر تابع تقاضای کاالی قابل مبادله، معادله )49معادله )

تعیین قیمت کاالی نهايی است که در واقع میانگین وزنی از قیمت (، معادله 41مبادله و معادله )

 .باشدمیقابل مبادله  کاالی قابل مبادله و غیر

دارد.  یبستگ نانيکارآفر يیبه خالص دارا 𝑠𝑡ع پاداش تامین مالی بیرونی ببا توجه به تعريف تا

ی و اهرم مال افتهي شيفزاا هابنگاه يیخالص دارا افتد،یمثبت اتفاق ب یمال يیتکانه دارا کي چهچنان

زير را  روابطموضوع  نيفهم ا ی. برايابدمی شيافزا هيسرما یتبع آن تقاضا برا و به يابدمیکاهش 

  داريم:
 

𝑝𝑡
𝜔(1 − 𝛼)

𝑦𝑡

𝑙𝑡
= 𝑝𝑡

𝑙        (41)  

𝑝𝑡
𝜔(1 − 𝛼)𝑧𝑡 (

𝑘𝑡

𝑙𝑡
)

𝛼
= 𝑝𝑡

𝑙        (41)  
 

𝑝𝑡 یفروش عمده یکاالها ینسب متیبا فرض ثبات ق که باشدمیبیانگر اين  (41) معادله
𝜔 متیو ق 

𝑝𝑡ی کار روین خدمات
𝑙 باشدمیدر تعادل ثابت  به کار هينسبت سرما ،یتکانه تکنولوژ ابیو در غ .

خدمات  یتقاضا برا ابد،ي شيافزا یتکانه مال کيدر اثر  هيسرما یبرا تقاضا چهچنان رو، نيا از

 کاریکه کارگران ب نديآیبه وجود م یوقت ديمشاغل جد .يابدمی شيافزا کار به همان نسبت یروین

 قیتابع تطب کيبا  ابنديیم قیکه تطب یکسان تعداد. ابندي قیبه وجود آمده تطب یشغل هایفرصتبا 

  :دشومی فیداگالس توص -کاپ
 

  𝑚𝑡 = 𝜎𝑚𝑣𝑡
𝜎𝑢𝑡

1−𝜎  (41                                                        )                                                    
 

تعداد بیکاران و  𝑢𝑡های شغلی و تعداد فرصت 𝑣𝑡تعداد افراد تطبیق يافته جديد،  𝑚𝑡که  طوریه ب

𝜎𝑚  1)ه کسری به اندازه . در هر دورباشدمیپارامتر حاکم بر کارايی تطبیق − 𝜌𝑙)  از کارگران

کار شاغل، مجموع افراد  یرویکل ن رو، نيا . ازشوندمیجدا  هابنگاهزا از طور برون موجود به

  بود. خواهد ديجد افتهي قیو تعداد افراد تطب ماندهیباق
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𝑛𝑡 = 𝜌𝑙𝑛𝑡−1 + 𝑚𝑡 (43       )                                                                                                                                                  

 

  همچنین بیکاری برابر خواهد بود با:
 

𝑢𝑡 = 1 − 𝑛𝑡−1 (13                                                        )                                                                                       

 

دوره منتظر بمانند تا به جستجو  کي ديبا دهندیکه شغل خود را از دست م یکارگران ن،يبنابرا

احتمال  ن،یبپردازند که نشان دهنده اصطکاک بازار کار خواهد بود. همچن ديجد شغل کي یبرا

𝑞𝑡برابر با  tشغلی يک بنگاه در دوره  هایفرصتپر شدن 
𝑙 =

𝑚𝑡

𝑣𝑡
و احتمال پیدا کردن شغل توسط  

𝑆𝑡نیروی کار 
𝑙 =

𝑚𝑡

𝑢𝑡
 که بیکاری بر اساس کارگران ماهر و غیر شودمیدر اين مدل فرض  است. 

. ساختار بازار نیروی کار بر اساس اشتغال قشرهای مختلف و بیکاری بر شودمیماهر تفکیک 

  .شودمیاساس افراد ماهر و کارگران ساده تفکیک 
 

𝑢𝑡 = 𝜆𝑙1𝑡 + (1 − 𝜆)𝑙2𝑡 
 

1)بیانگر سهم بیکاری افراد ماهر و   λضريب  − 𝜆) باشدمیماهر  نسبت بیکاری افراد غیر .𝑙1𝑡 

بیانگر نسبت بیکاران ساده به کل  𝑙2𝑡بیانگر نسبت بیکاران ماهر و تحصیل کرده به کل اشتغال و 

  اشتغال است.
 

 بخش خارجی اقتصاد -3-3

. يکی از طريق تجارت کاالی گیردمیکشور داخلی از دو راه تحت تاثیر جهان خارج قرار 

و متغیر  tcapجا متغیر حساب سرمايه با اين المللی. درمصرفی و ديگری از طريق بازارهای مالی بین

. طبق تعريف، حساب سرمايه نمايانگر سطح بدهی داده شده استنمايش  tcurحساب جاری با 

  .باشدمی خالص و حساب جاری
 

capt = (dt+1
f − dt

f)Qt (18                                )                                                                    
curt = (ext − Qtimt) − rt

fdt
fQt (11           )                                                                                                        

 

 در تعادل باشد. bptها در اين مدل فرض شده است که تراز پرداخت
 

bpt = 0 
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bpt = capt + curt 

0 = capt + curt 
 

  :استها به صورت زير بر اين اساس معادالت مربوط به تراز پرداخت
 

0 = (ext − Qtimt) − rt
fdt

fQt 

(dt+1
f − dt

f)Qt = (ext − Qtimt) − rt
fdt

fQt 

dt+1
f = (1 + rt

f)dt
f − (

ext

Qt
− imt) 

 

های دادن پرداختی اين مفهوم هستند که کشور داخلی جهت پوشش روابط فوق در برگیرنده

افزايد که اين امر موجب نقصان در تراز شده، بر حجم بدهی خارجی خود میای سررسید بهره

زايی در نظر گرفته ی مربوط به بدهی خارجی به صورت متغیر برون. نرخ بهرهشودمیها پرداخت

fبدهی خارجی و  r̅ w که به میانگین جهانی نرخ بهره شودمی
td  از حالت تعادلی )مقدار انحراف

  ( بستگی دارد.آن
 

 و بانک مرکزیگذار مالی سیاست -3-4

که سلطه مالی وجود  شودمیدر اين بخش با در نظر گرفتن استقالل ابزار برای بانک مرکزی فرض 

کسری خود را از بانک مرکزی تامین کند. بر اساس مطالعه سارجنت  تواندمینداشته و دولت ن

زمانی که بانک مرکزی استقالل داشته باشد، دولت برای تامین مالی بدهی خود اقدام به انتشار 

با تغییر در نرخ بهره اوراق ممکن است افراد تمايلی به خريد اوراق نداشته  .کندمیاوراق قرضه 

بانک مرکزی ايران  شودفرض می. کندمیلت از مقام پولی استقراض باشند در اين شرايط دو

های مختلف را ابالغ و های پولی است و بر اساس اهداف مشخص سیاستمتولی اجرای سیاست

ی مرکزی به منظور اجرای اين هابانکنمايد. بر اساس ادبیات امروز اقتصاد پولی، اجرا می

ها بايد از يک متغیر سیاستی استفاده نمايند که اين متغیر، ابزار سیاستی بانک نامیده سیاست

. بر اين اساس، بانک مرکزی با تغییر در ابزار پولی خود، به نحوی به متغیرهای کالن شودمی

ها را به سطح هدف نزديک نمايد. به طور کلی دو متغیر به تا آن دهدمیاقتصادی واکنش نشان 

: نرخ بهره و حجم پول. بانک مرکزی جهت شوندمیابزار بانک مرکزی تلقی و انتخاب  عنوان

های خود بايد يکی از اين دو متغیر را انتخاب نمايد. اگر نرخ بهره به عنوان ابزار انجام سیاست

پولی استفاده  گذاریسیاستگاه گويیم بانک مرکزی از يک قاعده تیلور در انتخاب شود آن
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ی مرکزی به جای استفاده از نرخ بهره از کنترل پايه پولی و حجم پول هابانکما برخی . اکندمی

 ستا هاکه بانک مرکزی ايران نیز از جمله آن کنندمیهای اقتصادی استفاده برای سیاست

 . (83 :8939)مهرگان و همکاران، 

های کالن اقتصادی از به نوسان، نسبت پايه پولیدر ايران بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ رشد 

. هدف از اين واکنش حفظ دهدمیجمله تورم، تولید، شوک ارزی و شوک نفتی واکنش نشان 

اين متغیرها حول يک روند مشخص است به نحوی که هدف بانک مرکزی )يا دولت( برقرار 

 : شودگرفته میبه صورت زير در نظر سیاست پولی در ايران  ،باشد. بر اين اساس
 

m

ttstyttmt Symm    
ˆˆˆˆˆ

1     )19( 

 

 : کندمیيند خودرگرسیون مرتبه اول به صورت زير تبعیت آاز يک فر شودمیفرض 
    

𝜈𝑡 = 𝜌𝜈𝜈𝑡−1 + 휀𝑡
𝑚       (14)  

 

휀𝑡در معادله فوق 
𝑚 در چارچوب  .شودمیگذار پولی وارد شوکی است که به تورم هدف سیاست

استقالل و ابزارهای کافی جهت تعیین حجم پول برخوردار نیست که اين مدل، بانک مرکزی از 

در آن سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی جهت تعیین حجم پول مسلط است. 

های خارجی و دارايی (𝐺𝐷) کنیم که پايه پولی شامل بدهی دولت به بانک مرکزیفرض می

  است:( 𝐹𝑅)بانک مرکزی 
 

𝑀𝑡 = 𝐷𝐶𝑡 + 𝐹𝑅𝑡        (11)  

 

𝑥𝑡به صورت پايه پولی حقیقی  𝑃𝑡با تقسیم طرفین اين رابطه بر  =
𝑋𝑡

𝑃𝑡
آن به  در 𝑥𝑡خواهد بود که  

𝑋𝑡معنی مقادير حقیقی متغیر  = 𝑀𝑡 , 𝐷𝐶𝑡 , 𝐹𝑅𝑡 های خارجی دارايی انباشت شودمیفرض . است

  .تبعیت نمايدزير  قاعده رابطهحقیقی بانک مرکزی از 
 

𝑚𝑡 = 𝑑𝑐𝑡 + 𝑓𝑟𝑡         (11)  

𝑓𝑟𝑡 =
𝑓𝑟𝑡−1

𝜋𝑡
+ 𝑜𝑡        (11)  
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 که به نحوی است واقع، در اين رابطه فرض شده که انباشت دارايی خارجی بانک مرکزی به در

 بستگی دارد. وسیله دولت به بانک مرکزی به 𝑂𝑡 میزان فروش مستقیم درآمدهای حاصل از نفت

های های عمرانی و تامین هزينهمالی تامین شرايط الزم برای طرحهدف دولت از اجرای سیاست 

سری منابع درآمدی  . بنابراين دولت جهت انجام اين اهداف بايد دارای يکباشدمیجاری خود 

مشخص باشد. به طور معمول سیاست مالی دولت از طريق بررسی بودجه دولت و نحوه 

. شودمیی تشکیل دهنده منابع درآمدی آن مشخص تاثیرگذاری آن بر اقتصادکالن از تحلیل اجزا

قرض از بخش خصوصی )در قالب اوراق مشارکت و يا  از قبیلدولت از منابع مختلفی  درآمد

تامین  هادرآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و درآمد حاصل از مالیات ،قرض از سیستم بانکی(

  صورت زير در نظر گرفت: توان قید بودجه دولت را به. با اين توصیف میشودمی
 

(11                                                         )(1 + 𝑖𝑡−1)𝐵𝑡−1 + 𝐺𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑒𝑡 + 𝐵𝑡 + 𝑂𝑡 
 

و  بیانگر درآمد ناشی از فروش گاز Seدرآمدهای مالیاتی،  Tمخارج دولت،  Gکه در اين رابطه 

O  ها برقرار باشد؛ . قید بودجه فوق بايد در تمامی زمانباشدمیدرآمد حاصل از فروش نفت

 توان به صورت زير نوشت: ای دولت را میدوره بنابراين قید بودجه بین
 

(13) 
 

بر اساس شرط بازی غیر پونزی، آخرين عبارت سمت راست بايد برابر صفر باشد. با اين شرط، 

  :8ارزش زمان حال بدهی دولت برابر است با
 

(13) 
 

  سازی اين عبارت حول نقطه ايستا، داريم:و با خطی
 

ttttt GOeSTB ˆˆˆˆˆ
43211        )18( 

 

که قرض دولت بايد برابر مازاد بودجه زمان بعد باشد. منابع مازاد بودجه  دهدمیمعادله فوق نشان 

با معرفی قید بودجه دولت در ادامه و درآمد نفتی است.  درآمد گازشامل سه عامل درآمد مالیاتی، 

                                                           
1. Blanchard and Fischer (1989) 




 
000

11 )exp(][)exp(][)exp(])1[( dtitBdtitOSeTdtitGBi ttttttt

][)1( 1

11 tttttt GOSeTiB  
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کنیم که میزان فرض می های دولت در بخش کاالهای عمومی پرداخته شده است.به معرفی هزينه

يابی اقتصادی، بلکه تحت فرآيندهای سیاسی های اسمی دولت نه تحت يک فرآيند بهینههزينه

های نفتی نیز قرار ردد و در عین حال تحت تأثیر شوکگزا تعیین میريزی و به صورت برونبودجه

  دارد:
 

𝐺𝑡 = 𝐺𝑡−1
1+𝜌𝑔𝐺𝑡−2

−𝜌𝑔𝑒(𝐺𝐺+𝜌𝑔𝑜𝑒𝑂𝑃𝑡+𝑒𝐺𝑡)    (11)  
 

برای  (𝐿𝑔) صرف استخدام نیروی کار از سوی دولت کنیم بودجه دولتفرض میدر عین حال 

 : شودمیتولید خدمات عمومی 
 

𝐿𝑡
𝑔

=
𝐺𝑡

𝑊𝑡
         (19)  

 

 عبارت است از:( 𝑦𝑝𝑐) عمومی خدماتو فرآيند تولید 
 

𝑦𝑡
𝑝𝑐

=
𝑊𝑡

𝑃𝑡
𝐿𝑡

𝑔        (14)  
 

به شکل زير  اول يند خودرگرسیون مرتبهآکه درآمدهای نفتی از يک فر شودمیهمچنین فرض 

  :کندمیپیروی 
 

𝑜𝑡 = 𝜌𝑜𝑜𝑡 + 휀𝑡
𝑜.       휀𝑡

𝑜~𝑁(0. 𝜎𝑜
2)     (11)  

 

پولی نوعی قاعده  گذاریسیاستالعمل حال بايد توجه نمود که کماکان تابع عکسبا اين 

گذار پولی در اقتصاد ايران به صورت جا که رفتار سیاستد بود. از آنهخوا گذاریسیاست

  .صورت کامل واقعیات را نشان دهد توان انتظار داشت که بهصالحديدی است، نمی
 

 تحقیقدهی الگو و نتایج  مقدار -4

)کالیبراسیون(، تخمین )مانند تخمین بیزی( و يا  هید پس از معرفی الگو، ضرايب از روش مقدار

ها به ويژگی گیری در مورد استفاده از اين روشمحاسبه گردد که تصمیم تواندمیهر دو 

ز روش ارتباط داشته باشد. در اين مطالعه برای برآورد پارامترهای مدل ا تواندمیمحاسباتی الگو 

 شودمیبیزی استفاده شده است که در آن مقادير اولیه برای پارامترها به عنوان توزيع پیشین تعیین 
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. شودمیهای واقعی ترکیب و اين مقادير اولیه با نتايج برآورد حداکثر درستنمايی بر اساس داده

نمايی نتواند کمکی اگر اطالعات اولیه در توزيع پیشین کامل و دقیق بوده و تخمین حداکثر درست

. اما اگر اطالعات شودمیبندی( به تخمین مدل کند روش بیزين تبديل به کالیبراسیون )درجه

درستنمايی  توزيع پیشین کامال نادرست و غیر دقیق بوده باشد روش بیزين تبديل به روش حداکثر

 اکثر درستنمايی است. در حالت بینابینی روش بیزين تلفیقی از دو روش کالیبراسیون و حدشودمی

 .(14 :8931ياوری و همکاران، )

برای محاسبه مقادير لگاريتم خطی شده متغیرها )انحراف از وضعیت پايدار متغیرها( با استفاده از 

𝜆با  (HP) پرسکات-فیلتر هدريک = ها استخراج گرديده اجزای سیکلی لگاريتم داده 677

هايی که به صورت سهمی بوده پارامترها و شاخص است. قبل از تخمین پارامترهای مدل الزم است

يا نیازی به برآورد ندارند را کالیبره کرد. اين پارامترها از طريق مقادير وضعیت متغیرها در حالت با 

ها در نظر ها به عنوان مقادير وضعیت پايدار آنهای اين نسبتآيند و میانگین دادهثبات بدست می

 8غیرها در حالت با ثبات در جدول ها وجود ندارد. نتايج مترآورد آنو نیازی به ب شودمیگرفته 

 نشان داده شده است:
 : متغیرها در حالت با ثبات1جدول 

 مقدار تعریف متغیر

(
𝐶̅

�̅�
 198/3 نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی (

(
𝐼𝑀̅̅ ̅̅

�̅�
 199/3 به تولید ناخالص داخلی نسبت کل واردات (

(
𝑌𝑁̅̅ ̅̅

�̅�
 111/3 تولید ناخالص داخلینسبت تولید قابل تجارت به  (

 

برای برآورد بیزی پارامترهای مدل ابتدا بايد توزيع، میانگین و انحراف معیار پیشین پارامترها تعیین 

بر اساس ( MATLAB) افزار متلبتحت نرم (Dynare) گردد سپس با استفاده از نرم افزار داينر

، مقادير میانگین و 8هستینگز-مارکوف در قالب الگوريتم متروپولیسروش مونت کارلو با زنجیره 

( توزيع و میانگین پیشین و پسین 1. در جدول )شودمیانحراف معیار پسین پارامترها محاسبه 

پارامترهای مدل گزارش شده است که مقادير میانگین پسین، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از 

  .هددمیروش بیزين را نشان 

                                                           
1. Metropolis-Hastings Algorithm 
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 توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل :2جدول 

 توضیحات پارامتر

 توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل

توزیع 

 پارامتر

میانگین 

 پیشین

میانگین 

 پسین
 منبع

𝛽 (8938کمیجانی و توکلیان ) 311/3 311/3 بتا ای ذهنی خانوارنرخ تنزيل بین دوره 

ϑ  محاسبات محقق  38/3 38/3 بتا ترجیحات زمانی کارفرمای اقتصادینرخ 

χ محاسبات محقق 33/3 33/3 بتا اصطکاک بازار مالی 

Φ (1381آندرس و آرس ) 13/3 11/3 گاما ضريب محدوديت دريافت وام 

ξ محاسبات محقق 143/3 141/3 نرمال تعديل سرمايه 

δ (8938کمیجانی )  384/3 384/3 بتا نرخ استهالک 

σ𝑐 (8938کمیجانی ) 11/8 11/8 گاما ای مصرفعکس کشش جانشینی بین دوره 

𝑏𝑚 عکس کشش تراز حقیقی 
گامای 

 معکوس
 (8938کمیجانی ) 11/1 14/1

κ (1381گارفرين ) 81/3 81/3 گاما نرخ هزينه ايجاد ظرفیت شغلی 

𝜌𝜂 محاسبات محقق  391/3 11/3 گاما ضريب خودتوضیح تکانه اعتباری 

σ𝜂 انحراف معیار تکانه اعتباری 
گامای 

 معکوس
 محاسبات محقق  381/3 389/3

 

 8و با زنجیره مارکوفلبه منظور بررسی صحت و درستی برآوردهای حاصل از روش مونت کار

(MCMC )( استفاده شده است. اين آزمون 8311) 1جا از آزمون تشخیصی بروکز و گلمندر اين

جا تنها آزمون چند که در اين شودمیتشخیصی به صورت تک متغیره و چند متغیره گزارش 

های تک متغیره آن در پیوست آورده شده گردد و آزمون( گزارش می8متغیره آن در شکل )

ای به مقدار ای و بین نمونهکه واريانس درون نمونه دهدمیاست. نتايج اين آزمون تشخیصی نشان 

اند که بیانگر صحت مناسب برآوردهای صورت گرفته از پارامترهای مدل با ثابتی همگرا شده

 .باشدمیاستفاده از روش بیزين 
 

                                                           
1. Markov Chain Mont Carlo 
2. Brooks and Gelman (1988) 
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 آزمون تشخیصی چند متغیره بروکز و گلمن :1شکل 

 

بر  اعتباری بنگاهشوک  ریمدل تأث یپارامترها نیحاصل از تخم جيقسمت با قرار دادن نتا نيا در

يت دمحدونمودارهای زير بیانگر تاثیر . گیردمیقرار  یاقتصاد کالن مورد بررس هایشاخص یرو

 .باشدمیبر متغیرهای کالن اقتصادی  اعتباری بنگاه

 
 محدویت اعتباری بنگاه تکانهواکنش متغیرهای کالن اقتصادی به مقایسه : 2 شکل
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تکانه وارد شده از ناحیه محدوديت اعتباری بنگاه يابیم شده در میبر اساس نمودارهای استخراج 

کاهش  رو نيا و از هيسرما یمجبور به کاهش تقاضا برا هابنگاهکه  شودمیمنجر به اين 

کار همراه است که  یروین یبا کاهش تقاضا برا هيسرما یبرا . کاهش تقاضاشوند گذاریسرمايه

با کاهش  يیدارا متیق .يابدمی شيافزا یکاریداده و ب ارائهی کمتر یشغل هایفرصت جهیدر نت

. با شودمی هابنگاه خالص يیدر دارا شتریباعث کاهش ب نيو ا افتهي کاهش هيسرما یتقاضا برا

 جهینت . درشودمیارائه  ی در بازارکمتر یشغل هایفرصتکار،  یکل برا یتوجه به کاهش تقاضا

 . باشودمی یباالتر یکاریبه نرخ ب منجر و افتهي کارگر کاهش کي یکردن کار برا دایاحتمال پ

صورت وجود که در  لیدل نياست، به ا شتریب یطور معنادار به یکاریالعمل نرخ بعکس حال، نيا

 یو تقاضا برا افتهي شيافزا شتریب یرونیب سکياصطکاک باالتر پاداش رمحدوديت اعتباری بنگاه 

در  تریقو یهاالعملمنجر به عکس یمال یهادهندهشتاب دياثر تشد .يابدمیکاهش  شتریب هيسرما

نتايج حاصل از تکانه (، 1) شکلبر اساس  شده است.يی بنگاه به تکانه خالص دارا گريد یرهایمتغ

منفی بازار اعتبارات و محدوديت در قرض گرفتن و قرض دادن منجر به کاهش در توانايی بنگاه 

شده است. کاهش در  گذاریسرمايهدر دستیابی به منابع مالی و اين امر منجر به کاهش در 

که اين امر نیز کاهش در توانايی  شودمی بنگاه منجر به کاهش در موجودی سرمايه گذاریسرمايه

بنگاه متعاقب قید  گذاریسرمايه. کاهش ماندگار در کندمی بنگاه در قرض گرفتن را شديدتر

که تکانه اعتباری منجر به کاهش تولید، کاهش  باشدمی . نتايج بیانگر اينگیردمی اعتباری صورت

اری، کاهش در ظرفیت اشتغال، کاهش يابی، افزايش در بیک، کاهش در نرخ اشتغالگذاریسرمايه

  شده است. .دستمزد و ..
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -5

محدوديت اعتباری بنگاه در تامین مالی بر عملکرد بازار های هدف مقاله حاضر بررسی اثر تکانه

با  8911-8931در دوره زمانی  شغلی هایظرفیتخصوص در مورد بیکاری و ايجاد ه کار ب

اصطکاک مالی از طريق در اين مطالعه است.  (DSGE) رويکرد تعادل عمومی پويای تصادفی

برای بنگاه در  گیریقرض. در اين مدل محدوديت دهدمیوجود قراردادهای ناقص در بازار رخ 

وری که واکنش بازار کار به تکانه بهره شودمیکه منجر به اين  باشدمیارتباط با موجودی سرمايه 

از  )بیکاری(اشتغال  دوره است که در هر نيمزبور ا یالگو یژگيبسیار اندک و کند باشد. و

الگو از  نيکار در ا یرویشده به ن پرداخت ی. دستمزد اسمآيدمیحاکم بر بازار کار بدست  طيشرا
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 يیکار بر اساس ارزش نها یرویاستخدام ن یبرا هابنگاه. شودمی نییتع یزنچانه نديفرآ قيطر

. کنندمی نیتأم هيسرما دکنندگانیرا از تول هيها سرما. آنگیرندمی میکار تصم یرویخدمات ن

 یهادر معرض اصطکاک ازمندند،ین یرونیب یوجوه مال به هيسرما ديخر یبرا هابنگاهکه  جاازآن

موثر است،  رانيدر ا یکاریبر نرخ ب التیتسه بهره جا که نرخ. از آنگیرندمیقرار  یبازار مال

از  یاستفاده شده که در آن اصطکاک مال یدهنده مال شتاب اصطکاک بازار از مدل یبرا نيبنابرا

 نییسپرده را تع سود در هر دوره نرخ یبانک مرکز. گذاردمی ریوام بر اقتصاد تأث متیق قيطر

 گرفته در نظر یاگونه به رانيشده در اقتصاد ا انتخاب. البته تالش شده است نوع معادله کندمی

دولت  یهانهيرا داشته باشد. فرض شده است که هز یهماهنگ نيشتریاقتصاد ب اتیکه با واقع شود

 نیتأم یخارج ريدر ارزش ذخا رییو تغ جاکي اتیاخذ مال ،یپول هيپا شيخلق پول، افزا محل از

 شيباعث افزا بنگاه يیبه خالص دارا یمنف یتکانه مال ککه ي باشدمینتايج بیانگر اين  .گرددیم

اصطکاک  ني. عالوه بر اشودمی بنگاهتوسط  یشغل هایفرصت و کاهش در ارائه یکاریدر نرخ ب
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Abstract 
The purpose of this paper is to investigate the effect of firm credit constraint 

on unemployment in a dynamic stochastic general equilibrium model within 

the 1996-2017 period. In this study, the financial friction occurs through the 

existence of incomplete contracts in the market. In this model, the limitation 

of borrowing for the firm is in relation to the stock of capital, which leads to 

a very slow response of the labor market to productivity momentum. A 

characteristic of this pattern is that, in every period, employment (or 

unemployment) comes from the conditions that prevail the labor market. In 

each period, the number of people recruited depends on job opportunities 

created by businesses and the number of the unemployed. In this case, if the 

number of job opportunities is low or the number of the unemployment is 

high, voluntary unemployment emerges, which is more compatible with the 

Iranian economy. The results show that the credit impulse caused by the 

firm's limitation in the financing of investment in the country increases 

unemployment. The results also indicate that the limitation of firm credit in 

the borrowing process leads to a decrease in job capacities and the 

probability of finding jobs in the market. 
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