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چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی اثر تکانههای محدوديت اعتباری بنگاه در تامین مالی بر عملکرد بازار کار به
خصوص در مورد بیکاری و ايجاد ظرفیتهای شغلی در دوره زمانی  8911 -8931با رويکرد تعادل عمومی
پويای تصادفی ( )DSGEاست .در اين مطالعه اصطکاک مالی از طريق وجود قراردادهای ناقص در بازار
رخ میدهد .در اين مدل محدوديت قرضگیری برای بنگاه در ارتباط با موجودی سرمايه میباشد که منجر
به اين میشود که واکنش بازار کار به تکانه بهرهوری بسیار اندک و کند باشد .ويژگی الگوی مزبور اين
است که در هر دوره اشتغال (بیکاری) از شرايط حاکم بر بازار کار بدست میآيد .در هر دوره ،تعداد
افرادی که استخدام میشوند به فرصتهای شغلی ايجاد شده توسط بنگاهها و تعداد بیکاران بستگی دارد.
در اين صورت ،اگرتعداد فرصتهای شغلی ايجاد شده کم باشد يا تعداد بیکاران زياد باشد ،بیکاری غیر
ارادی پديد میآيد که با اقتصاد ايران تطابق بیشتری دارد .نتايج بدست آمده نشان میدهد که تکانه اعتباری
ناشی از محدوديت بنگاه در تامین مالی سرمايهگذاری در کشور بیکاری را تشديد میکند .همچنین نتايج
بیانگر اين است که محدوديت اعتباری بنگاه در فرآيند استقراض منجر به کاهش ظرفیتهای شغلی و
کاهش احتمال پیدا کردن شغل در بازار کار میشود.
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 -1مقدمه
مساله بیکاری در کشور ما متاثر از انفجار جمعیتی دهه  13است که به صورت خیل عظیمی از
جويندگان شغل به بازار کار کشور وارد شدهاند و همچنین افزايش نسبت زنان دانشآموخته با
مدرک دانشگاهی که در گذشته و حتی تا دهه قبل هم سابقه نداشته است و قرار گرفتن آنها در
صف بیکاران در جستجوی کار که منتج به ايجاد تقاضای وسیع در بازار کار به صورتی شده که
همه امکانات و ظرفیتهای ايجاد شغل در کشور به صورت عادی ،تنها میتواند پاسخگوی نیمی
از تقاضا باشد و برای نیمی ديگر بايد برنامههای جديد و روشهای مکملی بکار بسته شود تا
عوارض ناشی از اين هجوم بیرويه که طی سالیان اخیر ادامه يافته ،مهار گردد .يکی از مهمترين
اهداف دولتها در هر کشوری از جمله ايران ،کاهش نرخ بیکاری میباشد که اين مهم تنها در
صورتی محقق خواهد شد که ظرفیتهای اقتصاد برای جذب نیروی کار افزايش يابد .بررسی
وضعیت اشتغال در اقتصاد ايران طی سه دهه گذشته برای ورود به بحث بحران بیکاری مفید
خواهد بود .آمارها نشان دهنده اين میباشد که نرخ بیکاری در ايران نوسانات بسیاری را تجربه
نموده است و همواره نرخهای بیکاری دو رقمی در اقتصاد ايران تجربه شده است .اما نکته مهم در
اين آمار اين است که تعاريف نرخ بیکاری در دورههای زمانی متفاوت تغییر يافته است .بر اساس
نظرات اقتصادی ،در وضعیت رکود شديد نرخ بیکاری کمتر از حد برآورد میشود.
تا قبل از بحران مالی  1331مطالعه تجربی زيادی در ارتباط با بازار مالی و تاثیر آن بر اقتصاد
صورت نگرفت ،اما بحران مالی اخیر نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحوالت اقتصاد کالن
بسیار زياد است .تکانه از بازار وام مسکن آمريکا به سراسر جهان گسترش يافت و بر بازارهای بین
بانکی و بازارهای مالی دراقتصادهای توسعه يافته و در حال توسعه تأثیر گذاشت .مؤسسات مالی
اين تکانهها را از طريق ايجاد محدوديت در اعطای وام و افزايش هزينههای استقراض به
وامگیرندگان انتقال دادند .در نتیجه ،مصرف خانوارها و سرمايهگذاری شرکتها کاهش يافت و
اقتصاد جهانی بزرگترين رکود را پس از جنگ جهانی دوم تجربه نمود (بوری و همکاران:1389 ،8
.)9
يکی از پیامدهای مهم بحران اين بود که متغیرهای مالی بايد در هنگام ساخت مدلهای کالن در
نظرگرفته شوند؛ بنابراين ،مطالعات بسیاری در زمینه تأثیرگذاری اجزای بازارهای مالی و
اصطکاک مالی بر نوسانات اقتصاد کالن پس از اين بحران صورت گرفت .يکی از بازارهای
)Boeri (2013
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مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر میپذيرد بازار کار است .سازوکار تأثیرگذاری اجزای بازار مالی
بر نوسانات بازار کار به اين صورت است که يک تکانه مالی منفی ،خالص ارزش (دارائی)
کارآفرينان را کاهش داده و وضعیت ترازنامه آنها را بدتر میکند و کارآفرينان در معرض
ريسک باالتر قرار میگیرند .از آنجا که تأمین مالی بیرونی پرهزينهتر میشود ،تقاضا برای سرمايه
کاهش يافته و تقاضای کارآفرينان برای نیروی کار کاهش میيابد تا نسبت سرمايه به کار حفظ
شود .به اين ترتیب ،احتمال يافتن شغل توسط نیروی کار کاهش يافته و بیکاری افزايش میيابد
(کشاورز.)81 :8939 ،
مدلهای اولیه کینزی جديد نواقص بازار کاال و چسبندگیهای اسمی را در نظر داشتند اما وجود و
نواقص بازار مالی را ناديده میگرفتند .در اواخر دهه  ،8333اجزای بازارهای مالی و اصطکاک
مالی با مدلهای تعادل عمومی پويای تصادفی کینزی جديد ترکیب شد که در آن اصطکاک مالی
اساساً به عنوان هر چیزی که در تبادالت مالی تداخل ايجاد میکند در نظر گرفته میشود که
میتواند باعث ايجاد هزينههايی برای سرمايهگذار شود .اصطکاک مالی عمدتاً بر اساس دو
رويکرد جايگزين توسعه داده شده است .رويکرد اول توسط کیوتاکی و مور )8331( 8معرفی شد
و توسط ياکويلو )1331( 1گسترش يافت .اين جريان به معرفی اصطکاک مالی از طريق محدوديت
وثیقه میپردازد .افراد از لحاظ نرخ ترجیح زمانی ناهمگن هستند .از اين رو ،آنها را به
وامدهندگان و وامگیرندگان تقسیم میکنند .واسطههای مالی اين گروهها را به يکديگر مربوط
مینمايند .درخواست وثیقه از سوی قرضدهندگان موجب پیدايش اصطکاک مالی میشود که به
نوبه خود بر میزان وام تأثیر میگذارد .رويکرد دوم از مطالعه برنانکه و گرتلر ( )8313سرچشمه
میگیرد که در آن اصطکاک مالی در يک مدل تعادل عمومی گنجانده شده است .اين رويکرد
توسط کارلستروم و فورست )8331( 9توسعه داده شد و در ادغام با چارچوب کینزينهای جديد
توسط برنانکه ،گرتلر و گیلکريست )8333( 4به مدل شتابدهنده مالی تبديل شد .در اين مدل،
اصطکاک از طريق هزينه نظارت بر متقاضی وام و ايجاد شکاف بین نرخ بهره متقاضی و نرخ بهره
بدون ريسک به وجود میآيد .اين بدان معنا است که اصطکاک مالی بیشتر از طريق قیمت وام و
نه از طريق مقدار آن بر اقتصاد تأثیر میگذارد.
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در زمینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی نظام بانکی میتواند نقش مهمی را ايفا نمايد ،بدين منظور
تامین و تجیهز منابع مالی ،چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از
اهمیت ويژهای برخوردار است .مسلما بروز هرگونه مشکل در هر يک از اين بخشها موجب به
وجود آمدن مشکالتی در فرآيند سیستم خواهد شد .برخی از مشتريان بانک تمايل به پرداخت
بدهی های خود دارند ولیکن قدرت پرداخت در سررسید مقرر را ندارند و در صورت همکاری
بانک با اين قبیل مشتريان ضمن استمرار فعالیت بنگاه ،میتوانند در فرصت مشخص به تدريج
بدهیهای خود را پرداخت نمايند (گیلچريست و همکاران .8)8131 :1381 ،در واقع مقصود
وامگیرندگانی هستند که تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت و شرايط اقتصادی کشور همچون
تحريم ،درآمدزايی سرمايهگذاری و تولیدشان دچار مخاطره شده است و به ناتوانی در بازپرداخت
تسهیالت دريافت شده از جانب آنها دامن زده است .در مورد اين گروه از وام گیرندگان که تنها
به دلیل تغییر شرايط اقتصادی يا مشکالت مديريتی غیر منتظره ،قادر به پرداخت بدهیهای خود
نیستند بهترين روش آن است که سررسید بدهی به زمانهای آتی منتقل گردد .چرا که پرداخت به
موقع بدهی توسط بنگاه تنها از طريق فروش سرمايه میسر است که به معنای تعطیلی بنگاه و توقف
تولید و تعديل نیروی کار میباشد .در واقع عدم تعامل بانک با اين دسته مشتريان منجر به بروز
بیکاری پايدار در سطح خرد و کالن میگردد (بوری و همکاران.1)81 :1381 ،
نیاز اساسی بازار به معامالت مدتدار و سلب اعتماد عمومی در مورد پرداخت به موقع ديون و نبود
راهکارهای مناسب برای استیفای حقوق طلبکاران ،موجب میشود افراد و مؤسسههای پولی و مالی
در ايران به سمت گرفتن وثیقههای سنگین و ضمانتهای متعدد و معتبر گرايش پیدا کنند و اين
امر گذشته از سخت و پیچیدهشدن معامالت موجب میشود تسهیالت اعطايی بانکها و
مؤسسههای اعتباری و معامالت مدتدار بنگاههای مهم اقتصادی ،به طبقه ثروتمند جامعه
اختصاص يابد؛ آنان که میتوانند وثیقهها و ضمانتهای معتبر ارائه دهند ،و در نتیجه قشرهای
متوسط و پايین جامعه از دسترسی به تسهیالت بانکی و معامالت مدتدار محروم میمانند .اين
مطالعه در پی بررسی تعامل بین بازار کار و سرمايه است که با توجه به عدم وجود الزامات وثیقهای
به علت وجود قراردادهای مشارکتی از يک جهت و وجود راهکارهايی جهت استمهال مطالبات

)Gilchrist (2012
)Boeri (2015
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بدهکاران در قالب قراردادهای مبادلهای از جهت ديگر میتواند چه تفاوتی با اقتصاد کشورهای
ديگر داشته باشد که با مشکل تکانه اعتباری الزامات وثیقهای روبه رو میباشند.
ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است .در ادامه به بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات
پیشین انجام شده در مورد موضوع تحقیق پرداخته شده است .در بخش سوم به روششناسی تحقیق
پرداخته شده است .در بخش چهارم مدل تجربی تحقیق برآورد گرديده است .در نهايت بخش
انتهايی به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی اختصاص يافته است.
 -2مروری بر ادبیات تحقیق
امروزه بیکاری به يکی از مسائل و مشکالت عمده کشور تبديل شده است .چون با وجود بیکاری
باال از يک طرف ،بخش وسیعی از نیروی فعال جامعه که میتوانست در فعالیتهای مختلف به کار
گرفته شود و رشد و تولید ملی و شکوفايی به بار آورد به هدر رفته است و از طرف ديگر فقر،
فساد ،توزيع ناعادالنه درآمد و پیامدهای منفی ديگر ،دامنگیر جامعه میشود .بنابراين در هر
سیاستگذاری اقتصادی اشتغال بايد به عنوان يکی از اولويتها مد نظر قرار گیرد .از سوی ديگر
مهار بیکاری از طريق سیاست مالی مناسب ،منجر به کاهش بسیاری از عوارض نامطلوب اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی میشود و زمینه مناسبتری را برای رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به
اهداف برنامه فراهم مینمايد .جهت برنامهريزی در زمینه اشتغال و اشتغالزايی نیاز به شناخت
بیکاری و اشتغال میباشد .بیکاری به داليل بسیاری به وجود میآيد که يکی از آنها میتواند
شوکهای مالی و به دنبال آن بحرانهای مالی باشد که اين مهم بازار کار را متاثر میسازد.
اعطای اعتبارات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل میدهد .بانکها با عملیات اعتباری
خود امکان انتقال منابع از اشخاصی که مستقیما مايل و يا قادر به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی
نیستند به افرادی که جهت انجام امور اقتصادی به منابع مالی نیازمند میباشند را فراهم ساخته و
باعث تسهیل فعالیتهای اقتصادی ،افزايش سرمايهگذاری و تولید میشوند .بانکها به کمک
سیاستهای اعتباری خود قادرند وسايل رشد و توسعه اقتصادی و يا برعکس ،توقف و رکود
اقتصادی را در کشور فراهم نمايند .نظام پولی و بانکی کشور که عهدهدار بخش قابل توجهی از
تامین مالی در اقتصاد است دارای پیوندهای درونی با اجزاء خود و روابط بیرونی با ساير نظامها
است که برای تضمین کارايی و کارآمدی آن مورد نیاز میباشند .مجموعهای از نهادهای
تسهیلکننده در نظام بانکی که در ادبیات اقتصادی به بانکداری سايهای معروف میباشد
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مجموعهای از نهادهايیاند که فرآيند تامین مالی را تسهیل و تسريع میکنند .اين نهادها به بانکها
کمک میکنند تا منابع ارزان را تجهیز و به نحو بهینه و اثربخش تخصیص دهند .در درون نظام
پولی و بانکی مجموعهای از ساختارها و روابط وجود دارد که کانالهای اجرای سیاست پولی موثر
را فراهم میسازند و ثبات پولی را تضمین میکنند .بانک مرکزی و ابزارهای سیاستی و نظارتی آن
و شبکه بانکی با مجموعه نهادهای موجود در آن کانال اجرای سیاست پولی را تشکیل میدهند.
تسهیالتی که تولیدکنندگان ،بازرگانان و فعاالن اقتصادی دريافت میکنند شامل وامهای میان
دوره و درون دوره میشود .هردوی اين وامها نیاز به وثیقه دارند .در صورتی که بخشی از اين
بدهکاران به داليل مختلف اقتصادی نتوانند وامهای خود را در سررسید مقرر بازپرداخت نمايند
وثیقههای آنها به اجرا گذاشته میشود و فعالیتهای اقتصادی آنها دچار اختالل میگردد .در
صورت تعطیلی بنگاه يا راکد ماندن فعالیت بنگاه اقتصادی نیروی کار مشغول از کار برکنار
میگردد و منجر به پديدن آمدن بیکاری میشود (جوان.)8931 ،
در کشور ايران سرمايه انسانی بسیار بی نظیر است و عدم استفاده از اين سرمايه میتواند کشور را
بسیار متضرر نمايد و باعث شده است افراد با وجود مهارتهای باال و برخورداری از ايدههای
نوين ،توانايی تبديل شدن به کارآفرين را نداشته باشند و به دلیل کمبود اعتبار و تامین مالی ضعیف
در حد کارگر به فعالیت خود ادامه دهند .و يا در صورت امکان فرآيند تبديل کارگر به کارآفرين
بسیار زمانبر باشد و باعث به وجود آمدن شکافهای درآمدی عظیم و طوالنی مدت شود .به نظر
می رسد مطالعه چگونگی برون رفت از معضل معوقات بانکی با استفاده از ابزار مالی اسالمی ،بتواند
در تحلیل پويايیهای بازار کار اثرگذار باشد.
ادبیات اولیه اقتصاد کالن با اصطکاک مالی که توسط برنانکه و گرتلر )8313( 8وکارلستروم و
فورست )8331( 1ارائه شد ،بر اين واقعیت متمرکز شده است که يک تکانه موقتی میتواند اثرات
ماندگار طوالنی مدت داشته باشد .در حالی که در يک مدل چرخههای تجاری حقیقی استاندارد،
تکانههای موقت میتواند اثرات پايداری داشته باشد ،در مدلهای با اصطکاک مالی ،تکانه موقت
تداوم بیشتری به دلیل بازخورد اصطکاک مالی دارد .در اين مدلها تکانههای منفی به دارايی
خالص بنگاه با وجود اصطکاکهای مالی تقويت شده و بنگاهها را مجبور به کاهش سرمايهگذاری
میکند .اين نتايج در دورههای بعد منجر به يک سطح پايینتر از سرمايه و دارايی خالص بنگاه

)Bernanke & Gertler (1989
)Carlstrom & Fuerst (1997

1.
2.
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میشود .مدلهای اولیه در چارچوب يک مدل استاندارد رشد سولو تنظیم شد که در آن تولید به
وسیله تابع تولید ) 𝑡𝐿  𝑌𝑡 = 𝑓(𝐾𝑡 ,انجام میشود .با اين حال ،عوامل همگن نیستند و در آن
کسری از جمعیت بنگاه  ηو کسری خانوارها 𝜂  1 −هستند .تفاوت بین اين دو اين است که تنها
بنگاهها میتوانند سرمايه جديد را از کاالی نهايی ايجاد کنند .برای تولید سرمايه ،بنگاهها با استفاده
از ثروت خود و قرض گرفتن از خانوارها سرمايهگذاری مینمايند اما اين قرض گرفتن بدون
اصطکاک نیست .اصطکاک مالی عمدتاً بر اساس دو رويکرد جايگزين توسعه داده شد.
در اين مدل بنگاهها می توانند کاالهای مصرفی را به سرمايه با نرخ ثابت يک به يک تبديل نمايند.
𝑖

بازده سرمايهگذاری برای هر بنگاه 𝑡𝜔 خواهد بود که در آن 𝑡𝑖 سرمايهگذاری و 𝜔 شوک خاص
𝑖

سرمايهگذاری است .با توجه به فرض هزينهبر بودن ارزيابی مشاهده بازده شخصی يک بنگاه 𝑡𝜔
𝑖

تنها با پرداخت هزينه 𝑡𝜇 ممکن است.
يک بنگاه خالص دارايی 𝑡𝑁 را در اختیار دارد و 𝑡𝑁  𝑖𝑡 −قرض گرفته و بازپرداخت 𝜔 𝑡𝑖 برای
بازده تشخیصی 𝜛 ≥ 𝜔 را تعهد مینمايد در حالی که برای بازده 𝜛 < 𝜔 ارزيابی خواهد شد و
𝑖

طلبکاران خالص بازده سرمايهگذاری 𝜔 𝑡𝑖 و هزينه ارزيابی 𝑡𝜇 را دريافت خواهند کرد .برای
اندازه معین سرمايهگذاری 𝑡𝑖 سطح آستانه هزينه ارزيابی 𝜛 سطحی است که وام دهندگان
ورشکست میشوند .بنابراين قرارداد وام بايد شرط معادله ( )8را برآورده کند:
()8

𝜛

𝑡𝑁 [∫0 𝑡(𝜔 − 𝜇)𝑑𝐺(𝜔) + (1 − 𝐺(𝜛))𝜛]𝑖𝑡 𝑞𝑡 = 𝑖𝑡 −

که در آن 𝑡𝑞 قیمت سرمايه است .سمت چپ معادله بازده انتظاری ناخالص وام برای کارآفرينان
است و سمت راست معادله مقدار وام خواهد بود .در اين مدل فرض میشود که ايجاد سرمايه
جديد و در نتیجه استقراض الزم در يک دوره اتفاق میافتد ،در نتیجه خانوادهها نیاز به نرخ بهره
مثبت از وام خود ندارند .عالوه بر اين ،خانوادهها میتوانند وام خود را تنوع بخشند بنابراين آنها
نیاز به پاداش ريسک ندارند .بنگاه نوعی با استفاده از خالص دارايی خود 𝑡𝑖 را در سطحی انتخاب
میکند که بازدهیاش حداکثر شود:
()1

𝜛

𝑡𝑞 𝑡𝑖)𝜔(𝐺𝑑) 𝑡𝜛 max ∫0 𝑡(𝜔 −

از حداکثرسازی تابع ( )1نسبت به قید مطرح شده ،شرط مرتبه اول به صورت زير بدست میآيد.
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𝑡𝑁) 𝑡𝑞(𝜑 = 𝑡𝑖

()9

جايی که اهرم مالی 𝜑 نسبت به قیمت سرمايه فزاينده است .سرمايهگذاری بنگاه نسبت به قیمت
سرمايه و دارايی خالص آنها فزاينده است 𝑡𝑁 و 𝑡𝑞 باالتر مستلزم يک سطح آستانه ارزيابی
پايینتر است که باعث کاهش هزينههای وام و منجر به افزايش در سرمايهگذاری میشود .از
تقسیم دريافتی بنگاه بر دارايی خالص آن و با استفاده از قاعده سرمايهگذاری بهینه ،بازده بنگاه به
دست میآيد:
()4

𝜛

ρ(𝑞𝑡 ) = ∫0 𝑡(𝜔 − 𝜛𝑡 )𝑑𝐺(𝜔)𝜑(𝑞𝑡 )𝑞𝑡 > 1

برای بستن مدل نیاز به تقاضا برای دارايیهای سرمايه از خانواده و بنگاه است .بازده نگهداری يک
واحد سرمايه از دوره  tبه دوره  𝑡 + 1برابر است با:
()1

)𝛿𝐴𝑡+1 𝑓′ (𝐾𝑡+1 )+𝑞𝑡+1 (1−
𝑡𝑞

𝑘
𝑅𝑡+1
=

که در آن )  𝐴𝑡+1 𝑓 ′ (𝐾𝑡+1بهرهوری نهائی سرمايه و 𝛿 نرخ استهالک است .خانوادهها
ريسکگريز هستند و دارای عامل تنزيل 𝛽 میباشند .تصمیمگیری خانوارها برای مصرف –
پسانداز توسط معادله اويلر معین میشود.
()1

𝑘
u′ (𝑐𝑡 ) = 𝛽𝐸𝑡 [𝑅𝑡+1
]) 𝑢′ (𝑐𝑡+1

بنگاهها ريسک خنثی هستند و دارای نرخ تنزيل پايینتر نسبت به خانوار (کمطاقتتر) 𝛽 < β

میباشند .بنابراين تصمیم آنها برای مصرف و پسانداز داللت به معادله اويلر به شکل زير دارد.
()1

𝑘
1 = β𝐸𝑡 [𝑅𝑡+1
]) 𝜌(𝑞𝑡+1

در اين مدل تکانه به دارايی خالص بنگاهها پايدار است :يک تکانه منفی در دوره  tخالص دارايی
بنگاه را کاهش میدهد که منجر به افزايش اصطکاک مالی و کاهش سطح سرمايهگذاری
میشود؛ بنابراين عرضه سرمايه را به سمت چپ تغییر و منجر به سطح پايینتر سرمايه  𝐾𝑡+1و
 𝑌𝑡+1و خالص دارايی بنگاه در دوره  𝑡 + 1میشود .اين کاهش دوباره منجر به کاهش
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سرمايهگذاری و دارايی خالص کمتر در دورههای بعد میشود .با اين حال ،تغییر در عرضه سرمايه
ناشی از دارايی خالص پايینتر نیز به قیمت باالتر سرمايه منجر میشود .اين افزايش در قیمت ،يک
اثر تعديلکننده در انتشار تکانه دارايی خالص دارد که بسیار متفاوت از اثر تقويت در رويکرد
برنانکه ،گرتلر و گیلکريست ( )8333و کیوتاکی و مور ( )8331است.
با توجه به محدويت اعتباری برای بنگاهها اين امر بر سرمايهگذاری و اشتغال اثرگذار میباشد .بازار
کار ناهمگن ،دارای نواقص اطالعات و اصطکاک است .نمونههايی از آنها عبارتند از مهارتهای
متنوع ،شغلهای مختلف ،عدم اطمینان نسبت به محل و زمان ايجاد شغل و در دسترس بودن
کارگران مناسب .اين امر برخالف نظريه بازار کار کالسیک مانع از تسويه بازار کار به طور
خودکار میشود .نیروی کار و بنگاهها با عملکرد تطبیق آشنا هستند .هیچ هماهنگی بین کارگران و
يا بنگاهها وجود ندارد .کارگران که دارای شغل هستند هرگز به دنبال کار نخواهند گشت (بدون
جستجو در حین کار) .به طورمشابه ،يک شرکت با يک فرصت شغلی پر شده هرگز به دنبال
کارگر جديد برای آن فرصت شغلی نخواهد بود .در بازار کار  Lکارگر وجود دارد و نرخ
بیکاری  Uاست .در مقابل  Vنرخ فرصتهای شغلی يعنی تعداد فرصتهای شغلی به عنوان
کسری از نیروی کار است .به اين ترتیب  ULکارگران بیکار و  VLفرصتهای شغلی خواهد بود.
تابع تطبیق نشان میدهد که تعداد افراد استخدام شده (تطبیق يافته با فرصتهای شغلی) در هر
لحظه از زمان به عنوان تابعی از تعداد جويندگان شغل و تعداد بنگاههای جوينده نیروی کار
تشکیل شده است .به اين ترتیب ،تعداد شغلهای ايجاد شده در هر واحد زمان به تعداد کارگران
بیکار و تعداد فرصتهای شغلی بستگی دارد.
)𝐿𝑉 𝑚𝐿 = 𝑚(𝑈𝐿,

()1

از نظر رياضی ،تابع تطبیق يکنواخت صعودی برای  VLو  Uمقعر و همگن از درجه يک است.
نرخ پر شدن فرصت شغلی خالی برابر است با:
()3

𝑢
𝑣

)= 𝑚( , 1

)𝐿𝑉𝑚(𝑈𝐿,
𝐿𝑣

= )𝜃(𝑞

که در آن 𝑢 𝜃 = 𝑣/تعداد فرصتهای شغلی به ازای هر نیروی کار بیکار است .در طول يک
بازه زمانی کوچک 𝑡 Δاحتمال اينکه يک فرصت شغلی با يک نیروی کار بیکار تطبیق شود برابر
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با 𝑡 𝑞(𝜃)Δاست .از اين رو میانگین طول مدت يک شغل )𝜃(𝑞 1/و میانگین مدت بیکاری
)𝜃(𝑞𝜃 1/است.
زمانی که  θکوچک است بنگاه میتواند سريعتر برای يک فرصت شغلی نیروی کار پیدا کند،
زيرا فرصتهای شغلی نسبت به تعداد کارگران کمتر است؛ بنابراين 𝜃 سختی يا فشار بازار کار
برای بنگاه را اندازهگیری میکند .در 𝜃 باالتر ،فشار بازار کار برای شرکت زياد است .به بیان
ديگر در 𝜃 باالتر تعداد نسبتا کمی از جويندگان کار وجود دارند که میتوانند تعداد زيادی از
فرصتهای شغلی خالی را انتخاب کنند .هر جوينده کار و هر فرصت شغلی دارای پیامد خارجی
جستجو است .بدين ترتیب که جوينده کار باعث پیآمد خارجی مثبت برای بنگاه و پیآمد خارجی
منفی برای ديگر جويندگان کار است .هر جوينده کار اضافی ،احتمال اينکه جوينده کار ديگری
نتواند کار پیدا کند را افزايش میدهد (𝑡 .)1 − θ𝑞(𝜃)Δدر همان زمان ،احتمال اينکه فرصت
شغلی خالی پر شود را نیز افزايش میدهد (𝑡 .)𝑞(𝜃)Δفرصتهای شغلی اضافی نیز اثر مشابه
دارند.
عجم اوغلو )1338( 8به بررسی ارتباط بین ناکارايی بازارهای مالی و بیکاریهای باال اشاره میکند
و بیان می دارد که يکی از عوامل مهم بیکاری در سطوح باال وجود نواقص بازار مالی میباشد.
عجم اوغلو اقتصادهای با نواقص بازار مالی و بدون نواقص بازار مالی را جداسازی میکند و تاثیر
تغییرات تکنولوژی را بر آنها مقايسه مینمايد .وی معتقد است اقتصادی که بازار مالی با عملکرد
خوب ندارد يک دوره طوالنی مدت از بیکاری را تجربه مینمايد .برای اين منظور از کشورهای
اروپايی و کشور امريکا برای مقايسه استفاده مینمايد .برای اين منظور صنايع را به دو دسته تقسیم
مینمايد .يکی صنعتهايی که وابستگی مالی بااليی دارند و ديگری صنعتهايی که نیاز چندان به
بخش مالی ندارند .بخشهای خدماتی در اين مطالعه کنار گذاشته میشوند و تنها به بخشهای
تولیدی اشاره میشود .پس از تعريف توابع مطلوبیت دو واحد اقتصادی مصرفکنندگان و
کارآفرينان توازن و تعادل را برای بازارهای بدون اصطکاکهای مالی و با اصطکاکهای مالی
تعريف مینمايد و تابع توزيع ثروت را بیان میکند تا بتواند نشان دهد که در بازارهای با
اصطکاک مالی عوامل نمی توانند ثروت کافی برای کارآفرينی را به دست آورند و اقتصاد تنها با
بخش کوچکی از کارآفرينان اداره میشود .همچنین با وجود اصطکاکهای بازار مالی تعادلهای
پايدار ديگری به وجود میآيد که دستمزدهای پايینتر و بیکاری باالتر را نشان میدهد .در
Acemoglu

1.
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حقیقت در تعادلهای پايدار ديگر تعداد کمی از کارآفرينان ثروت کافی دارند در نتیجه تقاضای
کمی برای نیروی کار وجود دارد.
دويگان و همکاران )1384( 8نقش محدوديتهای تامین مالی و بیکاری ،نیازهای تامین مالی
متفاوت در بخشهای صنعتی را بررسی کردند .آنها فرضیه خود را با بررسی تغییر در اندازه
شرکت و وابستگی به تامین مالی خارجی با پیروی از کار راجان و زينگالس آزمايش میکنند.
اطالعات درباره اندازه شرکت کارگران و وضعیت بیکاری از ارزيابی جمعیت فعلی را با اطالعات
مالی شرکت از کامپیوستات 1ترکیب کردهاند و معیارهايی از وابستگی مالی خارجی برای
بخشهای صنعتی ساخته اند .سپس تغییرات در بیکاری در طی بحران مالی اخیر را با اندازه شرکت
و در بخشهای صنعتی با درجات متفاوت نیاز مالی برآورد کردند .آنها نشان میدهند که
کارگران در شرکتهای کوچک طی بحران مالی  1331-1333بیکار میشوند اگر در صنايع با
نیازهای تامین مالی خارجی بیرون کار کنند .مطابق با برآوردها ،حذف محدوديتهای تامین مالی
شرکتهای کوچک میتواند تا  113333شغل به اقتصاد اضافه کند و در آخر نتیجه میگیرند که
سیاست ها با هدف در دسترس قرار دادن اعتبار برای کسب و کارهای کوچک به تثبیت بازارهای
کار و فعالیت اقتصادی در آمريکا کمک میکند.
بوری و همکاران ( )1381به بررسی اصطکاکهای مالی ،تکانههای مالی و نوسان بیکاری پرداخته
و اشاره دارند که تکانهها و نقصهای بازار مالی ،همراه با تکانههای بهرهوری ،مکانیزم انتشار و
انگیزه نوسانات را تشکیل میدهد .وقتی نیروی کار و بازارهای مالی ناقص باشند ،تامین منابع مالی
شرکتها و اهرمها به تغییرات در بهرهوری واکنش نشان میدهد .آنها از اينکه مدلهای چرخه
تجاری با تعادل بیکاری ،نقايص مالی را ناديده میگیرند ،به نقد آنها میپردازند و در نتیجه مدل
تعادل بیکاری قابل رديابی با نقايص در هر دو بازار را پیشنهاد و حل میکنند .اصطکاک بازار
نیروی کار با استفاده از اصول دياموند ،مورتنسون و پیساريديس ( )9 DMPبا موقعیتيابی دستمزد
مدلسازی شده است .نقصهای بازار مالی از نظر قابلیت وثیقهگذاری مطابق با کار هولمستروم و
تیرول 4مدلسازی شدهاند .ايشان به صورت تحلیلی نشان میدهند که محدوديتهای وامگیری
باعث افزايش نوسان بیکاری بعد از تکانههای بهرهوری میشود .برای حل مدل ،ابتدا مدل را

1.

Duygan
Compustat
3. Diamond, Mortensen and Pissarides
4. Holmstrom & Tirole
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کالیبره کرده تا اجزای مهم نیروی کار و مالی بازارهای نیروی کار آمريکا را مدلسازی کنند و
سپس طی دو اقدام به کمیسازی و اجرای آن پرداختهاند .در اولین اقدام اين مساله بررسی شده
است که آيا تعامل بین تکانه بهرهوری و محدوديتهای وامگیری باعث افزايش نوسان بیکاری
نسبت به مدلهايی میشود که فقط بر نقصهای بازار کار تمرکز میکنند يا خیر .در مشخصات
کلی مدل ،اهرم و درآمد غیر قابل وثیقهگذاری همگام با چرخه حرکت میکنند .کالیبراسیون
آنها نشان میدهد که نوسان بیکاری در واکنش به تکانه بهرهوری به میزان  13درصد نسبت به
مدل  DMPبا موقعیت دستمزد افزايش میيابد .اقدام کمی دوم به بررسی نقش تکانههای مالی
خاص بر مجموع موازنه (تعادل) میپردازد .ايشان مشکالت مالی را به صورت موقعیتی تعريف
کردهاند که در آن ،نقدينگی داخلی به صورت کامل به پايان میرسد .اقدام دوم نشان میدهد که
تمام شدن کامل نقدينگی داخلی نشان دهنده افزايش بیکاری تا  13درصد است .اين نتايج ،پرتو
جديدی به تاثیر مجموع بحرانهای مالی میافکند.
گارين )1381( 8در مقالهای تحت عنوان محدوديتهای قرض ،نوسانات وثیقه و بازار کار اثرات
تغییرات در الزامات وثیقه در ويژگیهای دورهای بیکاری و ايجاد شغل را بررسی میکند .وی
مدل تعادل عمومی ( )DSGEرا گسترش داده است که در آن ،اصطکاکات بازار کار از تعديل
بدون هزينه استخدام ،جلوگیری میکند .به اعتقاد وی اصطکاک مالی از اجرای ناقص قرارداد
ايجاد میشود .محیطی که در آن محدوديتهای قرض به سرمايه فیزيکی شرکت مرتبط هستند،
میتوانند باعث کسادی متغیرهای بازار کار در پاسخ به تکانههای بهرهوری شوند .گارين بیان
میکند که نوسانات در اين متغیرها با تغییرات در شرايط مالی ايجاد میشوند .مدل او میتواند 11
درصد تغییرات در ايجاد شغل مشاهده شده در دادهها را توضیح دهد و میتواند کاهش پايداری
در بازده (تولید) و اهرم (نیرو) را در نظر بگیرد که از انقباض در دسترسی به اعتبار پیروی میکند.
در آخر نتیجه میگیرد که شرکتهای با محدوديت در توانايی قرضگرفتن چطور تحت تاثیر
نوسان در شرايط مالی هستند و اين محدوديتها چطور بر ظرفیت و مشوقهای آنها برای ايجاد
جای خالی و شغلهای جديد تاثیر میگذارند .وی بیان میدارد که نوسان در الزامات وثیقه،
حرکات مهمی در متغیرهای بازار کار ايجاد میکند .اگرچه تکانههای تولید برای ايجاد نوسان در
مجموعههايی مانند بازده و سرمايه مهم هستند ولی تکانههای اعتباری اثرات مهمی بر متغیرهايی
مانند بیکاری ،ايجاد جای خالی و سختی بازار کار دارند .چون تغییر در الزامات وثیقه کامال به
)Garin (2015

1.

اثر محدوديت اعتباری بنگاه بر بیکاری در قالب يک مدل تعادل عمومی پويای تصادفی 232

تغییر در دستمزد تبديل نمیشود ،اين اختالالت تاثیر بسیاری بر توانايی شرکت در ايجاد شغل
دارند .در تضاد با اثرات تکانههای تولید ،تعديلی که از تغییر در شرايط اعتباری پیروی میکند با
مقدار است نه با قیمت .بنابراين نوسان در الزامات وثیقه برای توضیح حرکت چرخه کسب و کار
در متغیرهای بازار کار مفید است.
موسويان و غالمی ( )8931در مقاله بررسی راهکارهای استمهال مطالبات غیر جاری در بانکداری
بدون ربا ضمن نقد و بررسی روشهای استمهال فعلی ،با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی،
راهکار جديدی را برای عملیاتی کردن استمهال مطالبات غیر جاری نظام بانکی ارائه میدهند.
اساس کار در اين راهکار بهرهگیری از عقد مشارکت مدنی کاهنده است .مشتری در قالب عقد
مشارکت مدنی کاهنده يکی از دارايیهای سرمايهای خود را با بانک به مشارکت گذاشته با اين
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.
فرزين وش و همکاران ( )8934در مقالهای تحت عنوان اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار به
تاثیر بازارهای مالی در تحوالت اقتصاد کالن میپردازند ،که يکی از بازارهای مهمی که از
متغیرهای مالی تاثیر میپذيرد بازار کار است .اين پژوهش گسترش يک الگوی تعادل عمومی
پويای تصادفی کینزی جديد ( )DSGEبرای اقتصاد ايران در سه زمینه اقتصاد باز ،در نظر گرفتن
اصطکاک بازار مالی ،و بازار کار با وجود اصطکاک مالی را مورد بررسی قرار میدهد .در اين
پژوهش از روش کالیبراسیون به وسیله نرمافزار داينر 8استفاده میشود .بدين صورت که از
پارامترهای برآورد شده در مطالعات قبلی استفاده و مدل شبیهسازی و حل میشود .سپس
گشتاورهای متغیرهای درونزای الگو با گشتاورهای دادههای دنیای واقعی مقايسه و موفقیت الگو
در شبیهسازی واقعیتهای اقتصادی متغیرهای مورد نظر ارزيابی میشود .نتايج نشان میدهد که
اصطکاک مالی در اثرگذاری اين تکانهها بر نوسانات بازار کار تاثیر مهمی دارد .به صورتی که
يک تکانه منفی باعث افزايش بیکاری میشود .عالوه بر اين اصطکاک مالی باعث تقويت
تکانههای مالی و نوسانات بزرگتر در بیکاری میشود .همچنین تکانه نرخ بهره باعث کاهش
سرمايهگذاری و در نتیجه افزايش بیکاری میشود و در آخر يک تکانه مثبت سرمايهگذاری باعث
افزايش اشتغال میگردد.

Dynare
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نظرپور و کشاورزيان ( ) 8931در مقاله نقش منابع تملیکی در تامین مالی و وصول مطالبات غیر
جاری نظام بانکی به بررسی تحلیلی توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی پرداخته و
در صدد بررسی اين فرضیه هستند که برای وصول مطالبات غیر جاری بانکها و کاهش صوری
شدن معامالت میتوان از قراردادهايی که منابع تملیکی ايجاد میکنند استفاده نمود .نتايج بررسی
انجام شده نشان میدهد که قراردادهای مبادلهای بهترين راهکار برای ايجاد منابع تملیکی هستند.
نتايج بررسی نشان میدهد که قراردادهای خريد دين ،اجاره به شرط تملیک ،سلف ،مشارکت
کاهنده ،مشارکت حقوقی ،قرضالحسنه ،مرابحه ،جعاله و استصناع به ترتیب بهترين قراردادها در
ايجاد منابع تملیکی هستند.
 -3معرفی مدلهای پژوهش
برای اينکه تجزيه و تحلیل اثر تکانه محدويت اعتباری بر بیکاری با رويکرد تعادل عمومی پويای
تصادفی امکانپذير باشد بايد ابتدا به صورت مبانی خرد رفتار عوامل اقتصادی را مدلسازی نمود.
در اين مدل ،فرض میشود که اقتصاد دارای بخشهای خانوار و کارفرمای اقتصادی (تولیدکننده
کاالی واسطه) ،تولیدکننده کاالی نهايی ،بانکهای تجاری ،دولت و/يا بانک مرکزی است .در
ادامه فرآيند تصمیمگیری هرکدام از بخشها را توضیح خواهیم داد.
 -1-3خانوارها
در اقتصاد تعداد زيادی ( )Nخانوار وجود دارند که در صدد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت خود با
توجه به قید بودجهای که با آن مواجه هستند ،میباشند .فرض میشود که پول نیز در تابع مطلوبیت
خانوارها وجود دارد (گارين .)1 :1381 ،با فرض مشابه بودن تمامی خانوارها ،يک خانوار نمونه به
عنوان نماينده خانوارها ،در صدد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت انتظاری خود میباشد که اين تابع به
صورت زير است:
𝜅

(− 1+𝜓 (𝑙𝑡 )1+𝜓 ) )83

𝑏1−

𝑀

𝛾

1

𝑀

𝑡
𝜎1−
∞∑ 𝑡𝐸 = ) 𝑡𝑙 𝐸𝑡 𝑈 (𝑐𝑡 , 𝑃𝑡 ,
) 𝑡𝑃 ( 𝑏+ 1−
) 𝑡𝑐( 𝜎𝑡 𝛽 (1−
𝑡

با توجه به قید بودجهای که در هر دوره زمانی با آن مواجه است:

𝑡
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()88

∗
𝑁𝑐𝑡 + 𝑏𝑡 + 𝑚𝑡 = 𝑤𝑡 𝑙𝑡 + 𝑅𝑡−1 𝑏𝑡−1 + 𝑚𝑡−1 + Ω𝑇𝑡 + Ω
𝑡𝑧 𝑡 + 𝑠𝑡 𝑟𝑚 +

در تابع مطلوبیت خانوار نمونه 𝛽 ،نماد نرخ تنزيل زمانی 𝑐 ،مصرف کل خانوار 𝑀 ،ذخیره اسمی
پول 𝑃 ،سطح عمومی قیمتها (قیمت سبد کاالی نهايی مصرفکنندگان) 𝑙 ،عرضه نیروی کار و 𝑡

نماد دوره زمانی است.
در قید بودجه خانوار نمونه  σو  ψبیانگر عکس کششهای جانشینی بین دورهای برای مصرف و
فراغت κ ،عدم مطلوبیت خانوار از کار کردن 𝑤𝑡 ،دستمزد حقیقی 𝑟𝑚∗ ،بیانگر مصرف کاالهای
𝑁 Ωو 𝑡𝑇 Ωبیانگر
خارجی 𝑧𝑡 ،بیانگر پرداخت انتقالی دولت به خانوارها 𝑠𝑡 ،نشان دهنده نرخ ارز𝑡 ،
سود ناشی از بخش کاالهای مبادلهای و غیر قابل مبادله 𝑏𝑡 ،بیانگر اوراق دولتی در دست خانوارها
و  𝑚𝑡−1بیانگر مانده نقدی خانوارها میباشد که از دوره قبل منتقل شده است .مصرف خانوارها
متشکل از مصرف کاالهای قابل مبادله ( 𝑇𝑡𝐶) و غیر قابل مبادله ( 𝑁𝑡𝐶) میباشد که در قالب يک
تابع  CESنمايش داده شده است:
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به طوری که در معادله فوق  χبیانگر کشش جانشینی بین زمانی و  φبیانگر درجه تمايل مصرف
کاالهای داخلی میباشد .معادالت حاصل از بهینهيابی خانوارها نسبت به متغیرهای مصرف ،ذخیره
اسمی
𝑀
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با فرض مشابه بودن خانوارها
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معادالت ( )89تا ( ،)81در بر دارنده تفاسیر اقتصادی روشنی هستند .معادله ( ،)89تابع تقاضای
حقیقی پول است که بر اساس آن تقاضای حقیقی پول تابعی مستقیم نسبت به مصرف و معکوس
نسبت به نرخ بهره میباشد .معادله ( ،)84تابع عرضه نیروی کار است که تابعی مستقیم نسبت به
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دستمزد و معکوس نسبت به مصرف است .معادله ( )81معادله اويلر میباشد که در واقع بیانگر
رابطه بین زمانی مصرف میباشد.
با توجه به اينکه خانوارها عرضهکننده نیروی کار در بخش کاالهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله
برای بخش غیر نفتی میباشند در اين صورت داريم:
𝜌
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()81

معادالت فوق بیانگر عرضه نیروی کار و معادله دستمزد میباشد که به صورت تابعی با کشش
جانشینی ثابت بیان شده است .اين معادالت بیانگر اين است که عرضه نیروی کار بر اساس دو
بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله بوده و دستمزدها نیز بر اساس اين دو بخش تعیین میشود .به
طوری که در معادالت فوق  δسهم نیروی کار از بخش غیر قابل مبادله در تعادل پايدار و ρ > 0

میباشد.
 -2-3تولیدکنندگان
در اين مدل بنگاهها ريسک خنثی هستند .فرض افق محدود برای بنگاهها تضمین میکند که اوال
صاحبان بنگاهها با احتمال ورشکستگی روبهرو هستند و ثانیا به دلیل عمر محدود ،قادر به جمع
کردن ثروت به اندازه کافی نخواهند بود و بنابراين نیاز به قرض گرفتن از خارج بنگاه خواهند
داشت .در هر دوره ،صاحبان بنگاه با استفاده از خدمات سرمايه و کار به تولید کاالهای
عمدهفروشی با استفاده از يک تابع تولید کاب-داگالس میپردازند.
()81

𝛼1−

𝛼

))𝑗( 𝑡𝑙( ))𝑗( 𝑡𝑘( 𝑡𝑧 = ))𝑗( 𝑡𝑙 𝑦(𝑗) = 𝑓(𝑘𝑡 (𝑗),

در اين معادله 𝑡𝑧 تکانه تکنولوژی است که برونزا بوده و همه کارآفرينان از آن بهرهمند میشوند.
اين متغیر از يک فرآيند خودهمبسته به شرح زير پیروی میکند:
()83

) log 𝑧𝑡 = 𝜌𝑡 log 𝑧𝑡−1 + 𝜀𝑡𝑧 , 𝜀𝑡𝑧 ~𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎𝜀2
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در پايان دوره  𝑡 − 1صاحبان بنگاه سرمايه را در قیمت 𝑘𝑡𝑝 از تولیدکنندگان سرمايه با استفاده از
دارايی خالص خود )𝑗(  𝑁𝑡+1و وام دريافتی از خانوار خريداری میکنند و در دوره  tاز آن برای
تولید کاالهای عمده فروشی استفاده میکنند.
)𝑗( 𝑡𝐵
𝑡𝑝

()13

𝑝𝑘 𝑘𝑡+1 (𝑗) = 𝑁𝑡+1 (𝑗) +

صاحبان بنگاه تولید خود را که مقدار آن در هر دوره تصادفی است بدون هزينه مشاهده میکنند،
اما وامدهندگان برای ارزيابی تولید بايد هزينهای صرف کنند .صاحبان بنگاه در هر دوره برای
پرداخت بدهی يا نکول خود تصمیمگیری میکنند .اگر صاحبان بنگاه نکول کنند ،وامدهندگان
رسیدگی کرده و بازده تشخیصی (خالص هزينه مشاهده) را دريافت میکنند .صاحبان بنگاه
ريسک وام را با پرداخت پاداش در يک قرارداد بهینه جبران میکنند .اين مدل قرارداد مالی میان
صاحبان بنگاه و قرض دهندگان را جهت حداکثر کردن بازده صاحبان بنگاه به صورت زير نشان
میدهد که در آن بازده انتظاری سرمايه برابر با پاداش تأمین مالی بیرونی و هزينه فرصت منابع
داخلی خواهد بود.
]

()18

𝑡𝑝

𝑘
𝐸𝑡 𝑟𝑡+1
𝑝 𝑛𝑡𝑟) = 𝐸𝑡 [𝑆(.

𝑡+1

𝑝

𝑘
 𝐸𝑡 𝑟𝑡+1نرخ بازده انتظاری سرمايه و ] 𝑡 𝑝 𝑛𝑡𝑟[ 𝑡𝐸 هزينه فرصت منابع داخلی
در اين معادله
𝑡+1

است .پاداش ريسک وجوه بیرونی )  𝑆(.به صورت تابعی از نسبت هزينههای وجوه بیرونی به
هزينههای وجوه داخلی تعريف میشود.
بخش کاالهای غیر قابل مبادله به صورت رقابت کامل در نظر گرفته شده است .فرآيند تولید برای
بنگاه نمونه به صورت زير در نظر گرفته شده است (زمان زاده و جاللی نائینی:)8931 ،
𝐺𝛼

𝑁

𝑁

𝛼) 𝑁 𝑙( 𝛼𝑁 )1−
𝐺
𝑦𝑡𝑁 = 𝑧 𝑁 (𝑘𝑡−1
(𝑘𝑡−1
)
𝑡

()11

به طوری که 𝐺 𝛼 بیانگر کشش تولید نسبت به سرمايه بخش عمومی ،و 𝑁 𝑧 پارامتر اندازه بهرهوری
میباشد .سرمايه بخش خصوصی به صورت زير در نظر گرفته شده است:
2

()19

𝑁𝑡𝑖 ] )− 1

𝑁𝑡𝑖 𝑁𝜅
𝑁(
2 𝑖𝑡−1

𝑁
𝑘𝑡𝑁 = (1 − 𝛿 𝑁 )𝑘𝑡−1
+ [1 −
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به طوری که  𝜅 𝑁 > 0پارامتر تعديل هزينه سرمايهگذاری میباشد .بنگاه نوعی فرض شده در
بخش تولید کاالهای غیر قابل مبادله حداکثرکننده سود بر اساس مطلوبیت نهائی خانوارها به
صورت زير میباشد:
()14

𝑡
𝑁 𝑁
𝑁 𝑁
𝑁
𝑁 𝑁
∞∑ 𝑡𝐸
] 𝑡𝑌 𝑡𝑃𝜄 𝑡=0 𝛽 𝜆𝑡 [(1 − 𝜄)(𝑃𝑡 𝑦𝑡 ) − 𝑤𝑡 𝑙𝑡 − 𝑖𝑡 +

به طوری که  ιبیانگر مشکالت و عدم تمايل بنگاه در سرمايهگذاری میباشد يا به عبارت ديگر اين
پارامتر را می توان همچون مالیات مقطوع اخذ شده از بنگاه در نظر گرفت 𝑌𝑡𝑁 ،تولید در بخش
کاالهای غیر قابل مبادله میباشد .بعد از معرفی بخش غیر قابل مبادله در اقتصاد در ادامه به معرفی
تولیدکننده نهائی و واسطه در بخش غیر قابل مبادله پرداخته شده است.
فرض میشود تعداد زيادی تولیدکننده کاالی نهايی غیر قابل مبادله وجود دارند که با ترکیب
انواع کاالهای واسطهای غیر قابل مبادله ،يک سبد کاالی نهايی غیر قابل مبادله را که مورد
تقاضای تولیدکنندگان کاالی نهايی است ،تولید میکنند و تحت شرايط رقابت کامل به فروش
میرسانند (آيرلند .)1339 ،هدف هر تولیدکننده کاالی نهايی غیر قابل مبادله ،حداکثر نمودن تابع
سود:
()11

1

𝑖𝑑)𝑖( 𝑁𝑡𝑦)𝑖( 𝑁𝑡𝑃 ΠtN = 𝑃𝑡𝑁 𝑦𝑡𝑁 − ∫0

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

()11

𝜃𝑛−1
𝜃𝑛−1
1
] 𝑖𝑑 𝑛𝜃 )𝑖( 𝑁𝑡𝑦 [∫0

=

𝑁𝑡𝑦

که در تابع سود 𝑦 𝑁 ،نماد عرضه کل کاالی نهايی غیر قابل مبادله 𝑦 𝑁 (𝑖) ،تقاضای هر يک از
کاالهای واسطه غیر قابل مبادله و )𝑖( 𝑁𝑝 قیمت هر يک از کاالهای واسطه غیر قابل مبادله
میباشد .در تابع تولید 𝜃𝑛 ،کشش جانشینی میان کاالهای واسطه غیر قابل مبادله در فرآيند تولید
است .معادالت حاصل از بهینهيابی تولیدکنندگان نهايی پس از خالصه نمودن عبارت است از:
()11

𝑁𝑡𝑦

𝑛𝜃−

)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
)
𝑁𝑡𝑃

( = )𝑖( 𝑁𝑡𝑦
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1

1
𝑛𝜃1−
] 𝑖𝑑 𝑛𝜃[∫0 𝑝𝑡𝑁 (𝑖)1−

()11

=

𝑁𝑡𝑝

معادله ( )11بیانگر تقاضای کاالهای واسطه  iمیباشد که تابعی مستقیم از تولید کاالی نهايی غیر
قابل مبادله و معکوس از قیمت نسبی کاالی واسطه  iبه قیمت کاالی نهايی غیر قابل مبادله است.
معادله ( )11نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کاالی نهايی غیر قابل مبادله است که در واقع میانگین
وزنی قیمت کاالهای واسطه غیر قابل مبادله میباشد.
تولیدکنندگان کاالی واسطه غیر قابل مبادله ،محصوالت خود را به تولیدکنندگان کاالی نهايی
غیر قابل مبادله میفروشند .از آنجا که در فرآيند تولید کاالی نهايی غیر قابل مبادله ،کاالهای
واسطه غیرقابل مبادله به صورت ناقص جانشین يکديگر هستند ،بنابراين هر تولیدکننده کاالی
واسطه غیر قابل مبادله ،دارای قدرت قیمتگذاری برای محصول خود میباشد .در واقع
تولیدکنندگان کاالی واسطه غیرقابل مبادله ،نه در شرايط رقابت کامل ،بلکه تحت شرايط رقابت
انحصاری فعالیت می نمايند .هر تولیدکننده واسطه ،محصول خود را با استخدام نیروی کار و
سرمايه از سوی خانوارها تولید مینمايد .در عین حال هر تولیدکننده واسطه با يک هزينه تعديل
قیمت اسمی محصول خود روبرو است که بر حسب تولید کاالی نهايی غیر قابل مبادله اندازهگیری
میشود( 8آيرلند.)1333 :
2

𝑁𝑡𝑦 )− 1

()13

𝑛𝜑
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
(
)𝑖( 𝑁
2 𝜋𝑁 𝑃𝑡−1

که در آن )𝑖( 𝑁𝑡𝑃 بیانگر قیمت کاالی واسطه  iو 𝑁 𝜋 بیانگر نرخ تورم پايدار 1میباشد .بنابراين
تابع تولید هر تولیدکننده کاالی واسطه غیر قابل مبادله عبارت است از:
()93

𝑡𝑎𝑎 𝜔 𝑐𝑔𝑝

𝑒 )

𝑁
𝑦𝑡𝑁 (𝑖) = 𝑎𝑡 𝑘𝑡−1
𝑡𝑦( 𝛼(𝑖)𝛼 𝐿𝑁𝑡 (𝑖)1−

که در آن )𝑖( 𝑁𝑡𝑦 میزان تولید کاالی واسطه  𝑘 𝑁 ،iمیزان سرمايه استخدامی در تولید  𝐿𝑁 ،iمیزان
نیروی کار استخدامی در تولید  𝑎 ،iنماد سطح تکنولوژی تولید و 𝑎𝑎 بیانگر شوکهای موقت

 .8آيرلند هزينه تعديل قیمت را برای يک مدل يک بخشی ارائه نموده است ،در اين مطالعه از همین رويکرد برای هر
دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت استفاده شده است.
Steady State

2.
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بهرهوری عوامل تولید است .تکنولوژی تولید )𝑎( دارای فرآيند خودتوضیحی با ريشه واحد است
که به صورت برونزا تعیین میشود:
𝑡𝑎𝑒𝑎𝑡 = 𝑎𝑡−11+𝜌𝑎 𝑎𝑡−2 −𝜌𝑎 𝑒 𝐺𝑎+𝑒𝑜𝑡 +

()98

به طوری که 𝑎𝐺 بیانگر بخش عرض از مبدأ متغیر سطح تکنولوژی تولید و 𝑡𝑎𝑒 جمالت اخالل
مدل مربوط به سطح تکنولوژی تولید میباشد 𝑒𝑜𝑡 .بیانگر اثرگذاری شوک درآمدهای نفتی بر
تکنولوژی میباشد.
با توجه به اينکه تولیدکننده کاالی واسطه غیر قابل مبادله در شرايط رقابت انحصاری فعالیت
مینمايد و از قدرت قیمت گذاری محصول خود برخوردار است ،تولیدکننده با توجه به تقاضای
𝑛𝜃−
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
)
) 𝑁𝑡𝑦
𝑁
𝑡𝑃

( = )𝑖( 𝑁𝑡𝑦( ،قیمت محصول خود را تعیین

محصول خود به صورت

مینمايد .بنابراين تابع سود هر تولیدکننده کاالی واسطه غیر قابل مبادله عبارت است از:8
𝑘
)𝑖( 𝑁
𝑊𝑡 𝐿𝑁𝑡 (𝑖) − 𝑅𝑡−1
𝑃𝑡−1 𝑘𝑡−1
−

𝑛𝜃−
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
)
𝑦𝑡𝑁 ) −
𝑁
𝑡𝑃

(( )𝑖( 𝑁𝑡𝑃 = )𝑖( 𝑁𝑡𝜋

2

𝑁𝑡𝑦 )− 1

()91

𝑛𝜑
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
(
)𝑖( 𝑁
𝑁
2 𝜋 𝑃𝑡−1

به عالوه از آنجا که بنگاههای تولیدکننده واسطه تحت مالکیت خانوارها هستند و در شرايط
رقابت انحصاری از سود برخوردارند ،هر بنگاه تولیدکننده درصدد حداکثرسازی ارزش بنگاه خود
با تعیین متغیرهای نیروی کار ،سرمايه و قیمت محصول:
−

𝑛𝜑
)𝑖( 𝑁𝑃
)𝑖( 𝑁 𝑡 (
2 𝜋𝑁 𝑃𝑡−1

𝑘
𝑁
𝑡
𝑁
𝑁
𝑁
∞∑ 𝑡𝐸
)𝑖( 𝑡 𝛽 𝜆𝑡 (𝑃𝑡 (𝑖)𝑦𝑡 (𝑖) − 𝑊𝑡 𝐿𝑡 (𝑖) − 𝑅𝑡−1 𝑃𝑡−1 𝑘𝑝𝑡−1
2

) 𝑁𝑡𝑦 )1

()99

با توجه به قید تولید است:
()94

𝜔 𝑐𝑔𝑝

)

𝑁
𝑦𝑡𝑁 = 𝑎𝑎𝑡 𝑎𝑡 𝑘𝑡−1
𝑡𝑦( 𝛼(𝑖)𝛼 𝐿𝑁𝑡 (𝑖)1−

𝑛𝜃−

)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
)
𝑁𝑡𝑃

( = )𝑖( 𝑁𝑡𝑦

Dib and Phaneuf

1.
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که در آن 𝑡𝜆 𝑡 𝛽 ،بیانگر ارزش حال مطلوبیت نهايی خانوارها در دوره  tمیباشد.
معادالت حاصل از بهینهيابی تولیدکننده کاالی واسطه غیر قابل مبادله نسبت به متغیرهای نیروی
کار ،سرمايه و قیمت محصول پس از خالصه نمودن عبارت است از:
)𝛼(1−

()91

𝛼

=

𝑁𝐿 𝑡𝑊
𝑡
𝑘
𝑁
𝑅𝑡−1 Pt−1 𝑘𝑡−1

𝑁𝑡𝑦
1
𝑡𝑊
𝑁 𝑛𝜃𝑁 = (1 − 𝜃𝑛)(1 − 𝛼) [−
𝑡𝐿
𝑡𝑃
𝑁 𝜎−
𝑁
𝑁
𝑊𝑡+1 𝑐𝑡+1
𝐿𝑡+1 𝑃𝑡 𝑃𝑡+1
𝑃𝑡+1
( 𝑡𝐸𝛽( 𝑛𝜑 +
(
)
(
𝑁𝑡𝑃 𝑁 𝜋 𝑁𝑡𝑃 𝑁 𝜋 𝑁𝑡𝑃 𝑡𝑁𝐿 𝜎𝑃𝑡+1 𝑐𝑡−

()91

𝑡𝑊
𝑁𝑡𝑃
𝑁𝑡𝑃
(
)
(
𝑁
]))𝑁 − 1
𝑃𝑡𝑁 𝜋 𝑁 𝑃𝑡−1
𝜋 𝑁 𝑃𝑡−1

− 1)) −

معادله ( ) 91بیانگر نسبت بهینه هزينه نیروی کار به هزينه سرمايه و معادله ( )91به نحوی بیانگر
منحنی فیلیپس کینزينهای جديد 8در بخش غیر قابل مبادله است .در بلندمدت که =
𝑁𝜋 =

𝑁
𝑃𝑡+1
𝑁𝑡𝑃

است ،معادله ( )91به معادله

𝑡𝑊
𝑁𝑡𝑃

𝑛𝜃−

)𝛼= (1−𝜃𝑛)(1−

𝑁𝑡𝑦
𝑁𝐿
𝑡

𝑁𝑡𝑃
𝑁
𝑃𝑡−1

بدل خواهد شد که بیانگر

منحنی فیلیپس عمودی است (توکلیان.)943 :8939 ،
بخش کاالهای قابل مبادله به صورت رقابت کامل در نظر گرفته شده است .فرآيند تولید برای
بنگاه نمونه به صورت زير در نظر گرفته شده است:
()91

𝐺𝛼

𝑇

𝑇

𝛼) 𝑇 𝑙( 𝛼𝑇 )1−
𝐺
𝑦𝑡𝑇 = 𝑧𝑡𝑇 (𝑘𝑡−1
(𝑘𝑡−1
)
𝑡

به طوری که 𝑇𝑡𝑧 شوک بهرهوری در بخش کاالهای قابل مبادله میباشد که بر اساس فرآيند
يادگیری حین انجام کار بستگی به تولید کاالی قابل مبادله در دوره قبل دارد:
()91

𝑇
𝑇
𝑙𝑛𝑧𝑡𝑇 = 𝜌𝑧𝑇 𝑙𝑛𝑧𝑡−1
+ 𝑑𝑙𝑛𝑦𝑡−1

New Keynesian Philips Curve

1.
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سرمايه بخش خصوصی مورد استفاده در بخش قابل مبادله به صورت زير در نظر گرفته شده است:
2

𝑇𝑡𝑖 ] )− 1

()93

𝑇𝑡𝑖 𝑇𝜅
𝑇(
2 𝑖𝑡−1

𝑇
𝑘𝑡𝑇 = (1 − 𝛿 𝑇 )𝑘𝑡−1
+ [1 −

به طوری که  𝜅 𝑇 > 0پارامتر تعديل هزينه سرمايهگذاری میباشد و هر بنگاه حداکثرکننده ارزش
حال سود به صورت زير میباشد:
()43

𝑡
𝑁
𝑇 𝑇
𝑇
𝑇
∞∑ 𝑡𝐸
] 𝑡𝑌 𝑡𝑠𝜄 𝑡=0 𝛽 𝜆𝑡 [(1 − 𝜄)(𝑠𝑡 𝑦𝑡 ) − 𝑤𝑡 𝑙𝑡 − 𝑖𝑡 +

فرض میشود که تعداد زيادی تولیدکننده کاالی نهايی وجود دارند که با ترکیب کاالهای نهايی
قابل مبادله 8و غیر قابل مبادله ،1کاالی نهايی را که به مصرف خانوارها میرسد ،تولید نموده و
تحت شرايط رقابت کامل به فروش میرسانند .هدف هر تولیدکننده کاالی نهايی ،حداکثر نمودن
تابع سود:
) 𝑁𝑡𝑦 𝑁𝑡𝑝 Π𝑡D = Pt 𝑦𝑡𝐷 − (𝑝𝑡𝑇 𝑦𝑡𝑇 +

()48

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت 9است:
()41

𝜈
𝜈𝜈−1 1−

)

𝜈 ) 𝑁𝑡𝑦(

1
𝜈

)𝛾( +

𝜈−1

𝜈 ) 𝑇𝑡𝑦(

1
𝜈

)𝛾 = ((1 −

𝐷𝑡𝑦

که در تابع سود 𝑦 𝐷 ،نماد عرضه کل کاالی نهايی 𝑦 𝑇 ،تقاضای کل کاالی قابل مبادله و 𝑁 𝑦

تقاضای کل کاالی غیر قابل مبادله 𝑝𝑇 ،قیمت کاالی قابل مبادله و 𝑁𝑝 قیمت کاالی غیر قابل
مبادله است .در تابع تولید 𝛾 ،سهم کاالی غیر قابل مبادله در هزينه کل کاالی نهايی و 𝜈 بیانگر
کشش جانشینی میان کاالی قابل مبادله و غیر قابل مبادله در فرآيند تولید است .معادالت حاصل از
بهینهيابی تولیدکنندگان نهايی با فرض تشابه آنها و پس از خالصه نمودن عبارت است از:
𝜈−

()49

𝐷𝑡𝑦

𝑇𝑡𝑃
)
Pt

( )𝛾 = (1 −

𝑇𝑡𝑦
1.

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

𝐷𝑡𝑦

()44
1

()41

𝜈1−
) 𝜈𝛾(𝑃𝑡𝑁 )1−

+

𝑁𝑡𝑃
) (𝛾 =
Pt

𝜈𝛾)(𝑃𝑡𝑇 )1−

𝑁𝑡𝑦

Pt = ((1 −

معادله ( )49بیانگر تابع تقاضای کاالی قابل مبادله ،معادله ( )44بیانگر تابع تقاضای کاالی غیر قابل
مبادله و معادله ( ،)41معادله تعیین قیمت کاالی نهايی است که در واقع میانگین وزنی از قیمت
کاالی قابل مبادله و غیر قابل مبادله میباشد.
با توجه به تعريف تابع پاداش تامین مالی بیرونی 𝑡𝑠 به خالص دارايی کارآفرينان بستگی دارد.
چنانچه يک تکانه دارايی مالی مثبت اتفاق بیافتد ،خالص دارايی بنگاهها افزايش يافته و اهرم مالی
کاهش میيابد و به تبع آن تقاضا برای سرمايه افزايش میيابد .برای فهم اين موضوع روابط زير را
داريم:
()41
()41

𝑦

𝑙𝑡𝑝 = 𝑡 𝑙 )𝛼 𝑝𝑡𝜔 (1 −

𝛼

𝑡

𝑘

𝑙𝑡𝑝 = )𝑡 𝑙 ( 𝑡𝑧)𝛼 𝑝𝑡𝜔 (1 −
𝑡

معادله ( )41بیانگر اين میباشد که با فرض ثبات قیمت نسبی کاالهای عمده فروشی 𝜔𝑡𝑝 و قیمت

خدمات نیروی کار 𝑙𝑡𝑝 و در غیاب تکانه تکنولوژی ،نسبت سرمايه به کار در تعادل ثابت میباشد.
از اين رو ،چنانچه تقاضا برای سرمايه در اثر يک تکانه مالی افزايش يابد ،تقاضا برای خدمات
نیروی کار به همان نسبت افزايش میيابد .مشاغل جديد وقتی به وجود میآيند که کارگران بیکار
با فرصتهای شغلی به وجود آمده تطبیق يابند .تعداد کسانی که تطبیق میيابند با يک تابع تطبیق
کاپ -داگالس توصیف میشود:
()41

𝜎𝑚𝑡 = 𝜎𝑚 𝑣𝑡𝜎 𝑢1−
𝑡

به طوری که 𝑡𝑚 تعداد افراد تطبیق يافته جديد 𝑣𝑡 ،تعداد فرصتهای شغلی و 𝑡𝑢 تعداد بیکاران و
𝑚𝜎 پارامتر حاکم بر کارايی تطبیق میباشد .در هر دوره کسری به اندازه ) 𝑙𝜌  (1 −از کارگران
موجود به طور برونزا از بنگاهها جدا میشوند .از اين رو ،کل نیروی کار شاغل ،مجموع افراد
باقیمانده و تعداد افراد تطبیق يافته جديد خواهد بود.
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𝑡𝑚 𝑛𝑡 = 𝜌𝑙 𝑛𝑡−1 +

()43

همچنین بیکاری برابر خواهد بود با:
𝑢𝑡 = 1 − 𝑛𝑡−1

()13

بنابراين ،کارگرانی که شغل خود را از دست میدهند بايد يک دوره منتظر بمانند تا به جستجو
برای يک شغل جديد بپردازند که نشان دهنده اصطکاک بازار کار خواهد بود .همچنین ،احتمال
پر شدن فرصتهای شغلی يک بنگاه در دوره  tبرابر با
نیروی کار

𝑡𝑚
𝑡𝑢

𝑡𝑚
𝑡𝑣

= 𝑙𝑡𝑞 و احتمال پیدا کردن شغل توسط

= 𝑙𝑡𝑆 است .در اين مدل فرض میشود که بیکاری بر اساس کارگران ماهر و غیر

ماهر تفکیک میشود .ساختار بازار نیروی کار بر اساس اشتغال قشرهای مختلف و بیکاری بر
اساس افراد ماهر و کارگران ساده تفکیک میشود.
𝑡𝑢𝑡 = 𝜆𝑙1𝑡 + (1 − 𝜆)𝑙2
ضريب  λبیانگر سهم بیکاری افراد ماهر و )𝜆  (1 −نسبت بیکاری افراد غیر ماهر میباشد𝑙1𝑡 .

بیانگر نسبت بیکاران ماهر و تحصیل کرده به کل اشتغال و 𝑡 𝑙2بیانگر نسبت بیکاران ساده به کل
اشتغال است.
 -3-3بخش خارجی اقتصاد
کشور داخلی از دو راه تحت تاثیر جهان خارج قرار میگیرد .يکی از طريق تجارت کاالی
مصرفی و ديگری از طريق بازارهای مالی بینالمللی .در اينجا متغیر حساب سرمايه با  captو متغیر
حساب جاری با  curtنمايش داده شده است .طبق تعريف ،حساب سرمايه نمايانگر سطح بدهی
خالص و حساب جاری میباشد.
capt = (dft+1 − dft )Q t

()18

rtf dft Q t

()11

curt = (ext − Q t imt ) −

در اين مدل فرض شده است که تراز پرداختها  bptدر تعادل باشد.
bpt = 0

اثر محدوديت اعتباری بنگاه بر بیکاری در قالب يک مدل تعادل عمومی پويای تصادفی 222

bpt = capt + curt
0 = capt + curt

بر اين اساس معادالت مربوط به تراز پرداختها به صورت زير است:
0 = (ext − Q t imt ) − rtf dft Q t
− dft )Q t = (ext − Q t imt ) − rtf dft Q t
ext
( dft+1 = (1 + rtf )dft −
) − imt
Qt

(dft+1

روابط فوق در برگیرندهی اين مفهوم هستند که کشور داخلی جهت پوشش دادن پرداختهای
بهرهای سررسید شده ،بر حجم بدهی خارجی خود میافزايد که اين امر موجب نقصان در تراز
پرداختها میشود .نرخ بهرهی مربوط به بدهی خارجی به صورت متغیر برونزايی در نظر گرفته
میشود که به میانگین جهانی نرخ بهره ̅ w rو بدهی خارجی ( dtfمقدار انحراف از حالت تعادلی
آن) بستگی دارد.
 -4-3سیاستگذار مالی و بانک مرکزی
در اين بخش با در نظر گرفتن استقالل ابزار برای بانک مرکزی فرض میشود که سلطه مالی وجود
نداشته و دولت نمیتواند کسری خود را از بانک مرکزی تامین کند .بر اساس مطالعه سارجنت
زمانی که بانک مرکزی استقالل داشته باشد ،دولت برای تامین مالی بدهی خود اقدام به انتشار
اوراق قرضه میکند .با تغییر در نرخ بهره اوراق ممکن است افراد تمايلی به خريد اوراق نداشته
باشند در اين شرايط دولت از مقام پولی استقراض میکند .فرض میشود بانک مرکزی ايران
متولی اجرای سیاستهای پولی است و بر اساس اهداف مشخص سیاستهای مختلف را ابالغ و
اجرا مینمايد .بر اساس ادبیات امروز اقتصاد پولی ،بانکهای مرکزی به منظور اجرای اين
سیاست ها بايد از يک متغیر سیاستی استفاده نمايند که اين متغیر ،ابزار سیاستی بانک نامیده
میشود  .بر اين اساس ،بانک مرکزی با تغییر در ابزار پولی خود ،به نحوی به متغیرهای کالن
اقتصادی واکنش نشان میدهد تا آنها را به سطح هدف نزديک نمايد .به طور کلی دو متغیر به
عنوان ابزار بانک مرکزی تلقی و انتخاب میشوند :نرخ بهره و حجم پول .بانک مرکزی جهت
انجام سیاست های خود بايد يکی از اين دو متغیر را انتخاب نمايد .اگر نرخ بهره به عنوان ابزار
انتخاب شود آنگاه گويیم بانک مرکزی از يک قاعده تیلور در سیاستگذاری پولی استفاده

 111نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 8931

میکند .اما برخی بانکها ی مرکزی به جای استفاده از نرخ بهره از کنترل پايه پولی و حجم پول
برای سیاستهای اقتصادی استفاده میکنند که بانک مرکزی ايران نیز از جمله آنها است
(مهرگان و همکاران.)83 :8939 ،
در ايران بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ رشد پايه پولی ،نسبت به نوسانهای کالن اقتصادی از
جمله تورم ،تولید ،شوک ارزی و شوک نفتی واکنش نشان میدهد .هدف از اين واکنش حفظ
اين متغیرها حول يک روند مشخص است به نحوی که هدف بانک مرکزی (يا دولت) برقرار
باشد .بر اين اساس ،سیاست پولی در ايران به صورت زير در نظر گرفته میشود:
()19

ˆ t  m m
ˆ t 1   ˆt   y yˆt   s Sˆt   tm
m

فرض میشود از يک فرآيند خودرگرسیون مرتبه اول به صورت زير تبعیت میکند:
𝑚𝑡𝜀 𝜈𝑡 = 𝜌𝜈 𝜈𝑡−1 +

()14

در معادله فوق 𝑚𝑡𝜀 شوکی است که به تورم هدف سیاستگذار پولی وارد میشود .در چارچوب
اين مدل ،بانک مرکزی از استقالل و ابزارهای کافی جهت تعیین حجم پول برخوردار نیست که
در آن سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی جهت تعیین حجم پول مسلط است.
فرض می کنیم که پايه پولی شامل بدهی دولت به بانک مرکزی (𝐷𝐺) و دارايیهای خارجی
بانک مرکزی (𝑅𝐹) است:
𝑡𝑅𝐹 𝑀𝑡 = 𝐷𝐶𝑡 +

()11
𝑋

با تقسیم طرفین اين رابطه بر 𝑡𝑃 پايه پولی حقیقی به صورت 𝑡𝑃 = 𝑡𝑥 خواهد بود که 𝑡𝑥 در آن به
𝑡

معنی مقادير حقیقی متغیر 𝑡𝑅𝐹  𝑋𝑡 = 𝑀𝑡 , 𝐷𝐶𝑡 ,است .فرض میشود انباشت دارايیهای خارجی
حقیقی بانک مرکزی از قاعده رابطه زير تبعیت نمايد.
()11
()11

𝑡𝑟𝑓 𝑚𝑡 = 𝑑𝑐𝑡 +
𝑡𝑜 +

𝑓𝑟𝑡−1
𝑡𝜋

= 𝑡𝑟𝑓
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در واقع ،در اين رابطه فرض شده که انباشت دارايی خارجی بانک مرکزی به نحوی است که به
میزان فروش مستقیم درآمدهای حاصل از نفت 𝑡𝑂 به وسیله دولت به بانک مرکزی بستگی دارد.
هدف دولت از اجرای سیاست مالی تامین شرايط الزم برای طرحهای عمرانی و تامین هزينههای
جاری خود میباشد .بنابراين دولت جهت انجام اين اهداف بايد دارای يک سری منابع درآمدی
مشخص باشد .به طور معمول سیاست مالی دولت از طريق بررسی بودجه دولت و نحوه
تاثیرگذاری آن بر اقتصادکالن از تحلیل اجزای تشکیل دهنده منابع درآمدی آن مشخص میشود.
درآمد دولت از منابع مختلفی از قبیل قرض از بخش خصوصی (در قالب اوراق مشارکت و يا
قرض از سیستم بانکی) ،درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و درآمد حاصل از مالیاتها تامین
میشود .با اين توصیف میتوان قید بودجه دولت را به صورت زير در نظر گرفت:
𝑡𝑂 (1 + 𝑖𝑡−1 )𝐵𝑡−1 + 𝐺𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑒𝑡 + 𝐵𝑡 +

()11

که در اين رابطه  Gمخارج دولت T ،درآمدهای مالیاتی Se ،بیانگر درآمد ناشی از فروش گاز و
 Oدرآمد حاصل از فروش نفت میباشد .قید بودجه فوق بايد در تمامی زمانها برقرار باشد؛
بنابراين قید بودجه بین دورهای دولت را میتوان به صورت زير نوشت:
()13





0

0

) Bt 1  Gt ] exp( it )dt   [Tt  Set  Ot ] exp( it )dt   [ Bt ] exp( it )dt



 [(1  i

t 1

0

بر اساس شرط بازی غیر پونزی ،آخرين عبارت سمت راست بايد برابر صفر باشد .با اين شرط،
ارزش زمان حال بدهی دولت برابر است با:8
()13

] Bt 1  (1  it 1 ) 1[Tt  Set  Ot  Gt

و با خطیسازی اين عبارت حول نقطه ايستا ،داريم:
()18

Bˆ t 1  1Tˆt   2 Seˆt   3Oˆ t   4 Gˆ t

معادله فوق نشان میدهد که قرض دولت بايد برابر مازاد بودجه زمان بعد باشد .منابع مازاد بودجه
شامل سه عامل درآمد مالیاتی ،درآمد گاز و درآمد نفتی است .با معرفی قید بودجه دولت در ادامه
)Blanchard and Fischer (1989

1.
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به معرفی هزينههای دولت در بخش کاالهای عمومی پرداخته شده است .فرض میکنیم که میزان
هزينههای اسمی دولت نه تحت يک فرآيند بهینهيابی اقتصادی ،بلکه تحت فرآيندهای سیاسی
بودجهريزی و به صورت برونزا تعیین میگردد و در عین حال تحت تأثیر شوکهای نفتی نیز قرار
دارد:
()11

) 𝐺𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑂𝑃 +
𝑡
𝑡

𝜌𝐺𝑡 = 𝐺𝑡−11+𝜌𝑔 𝐺𝑡−2 −𝜌𝑔 𝑒 (𝐺𝐺+

در عین حال فرض میکنیم بودجه دولت صرف استخدام نیروی کار از سوی دولت ( 𝑔𝐿) برای
تولید خدمات عمومی میشود:
𝐺

𝑔

𝑡𝑊 = 𝑡𝐿

()19

𝑡

و فرآيند تولید خدمات عمومی ( 𝑐𝑝 𝑦) عبارت است از:
𝑔 𝑡𝑊
𝐿
𝑡 𝑡𝑃

()14

𝑐𝑝

= 𝑡𝑦

همچنین فرض میشود که درآمدهای نفتی از يک فرآيند خودرگرسیون مرتبه اول به شکل زير
پیروی میکند:
()11

) 𝜀𝑡𝑜 ~𝑁(0. 𝜎𝑜2

𝑜𝑡 = 𝜌𝑜 𝑜𝑡 + 𝜀𝑡𝑜 .

با اين حال بايد توجه نمود که کماکان تابع عکسالعمل سیاستگذاری پولی نوعی قاعده
سیاستگذاری خواهد بود .از آنجا که رفتار سیاستگذار پولی در اقتصاد ايران به صورت
صالحديدی است ،نمیتوان انتظار داشت که به صورت کامل واقعیات را نشان دهد.
 -4مقدار دهی الگو و نتایج تحقیق
پس از معرفی الگو ،ضرايب از روش مقدار دهی (کالیبراسیون) ،تخمین (مانند تخمین بیزی) و يا
هر دو میتواند محاسبه گردد که تصمیمگیری در مورد استفاده از اين روشها به ويژگی
محاسباتی الگو میتواند ارتباط داشته باشد .در اين مطالعه برای برآورد پارامترهای مدل از روش
بیزی استفاده شده است که در آن مقادير اولیه برای پارامترها به عنوان توزيع پیشین تعیین میشود
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و اين مقادير اولیه با نتايج برآورد حداکثر درستنمايی بر اساس دادههای واقعی ترکیب میشود.
اگر اطالعات اولیه در توزيع پیشین کامل و دقیق بوده و تخمین حداکثر درستنمايی نتواند کمکی
به تخمین مدل کند روش بیزين تبديل به کالیبراسیون (درجهبندی) میشود .اما اگر اطالعات
توزيع پیشین کامال نادرست و غیر دقیق بوده باشد روش بیزين تبديل به روش حداکثر درستنمايی
میشود .در حالت بینابینی روش بیزين تلفیقی از دو روش کالیبراسیون و حداکثر درستنمايی است
(ياوری و همکاران.)14 :8931 ،
برای محاسبه مقادير لگاريتم خطی شده متغیرها (انحراف از وضعیت پايدار متغیرها) با استفاده از
فیلتر هدريک-پرسکات ( )HPبا  𝜆 = 677اجزای سیکلی لگاريتم دادهها استخراج گرديده
است .قبل از تخمین پارامترهای مدل الزم است پارامترها و شاخصهايی که به صورت سهمی بوده
يا نیازی به برآورد ندارند را کالیبره کرد .اين پارامترها از طريق مقادير وضعیت متغیرها در حالت با
ثبات بدست میآيند و میانگین دادههای اين نسبتها به عنوان مقادير وضعیت پايدار آنها در نظر
گرفته میشود و نیازی به برآورد آنها وجود ندارد .نتايج متغیرها در حالت با ثبات در جدول 8
نشان داده شده است:
جدول  :1متغیرها در حالت با ثبات
متغیر
̅𝐶
) (
̅𝑌
̅̅̅̅
𝑀𝐼
) (
̅𝑌
̅̅̅̅
𝑁𝑌
) (
̅𝑌

تعریف

مقدار

نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی

3/198

نسبت کل واردات به تولید ناخالص داخلی

3/199

نسبت تولید قابل تجارت به تولید ناخالص داخلی

3/111

برای برآورد بیزی پارامترهای مدل ابتدا بايد توزيع ،میانگین و انحراف معیار پیشین پارامترها تعیین
گردد سپس با استفاده از نرم افزار داينر ( )Dynareتحت نرمافزار متلب ( )MATLABبر اساس
روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوريتم متروپولیس-هستینگز ،8مقادير میانگین و
انحراف معیار پسین پارامترها محاسبه میشود .در جدول ( )1توزيع و میانگین پیشین و پسین
پارامترهای مدل گزارش شده است که مقادير میانگین پسین ،برآورد پارامترهای مدل با استفاده از
روش بیزين را نشان میدهد.

Metropolis-Hastings Algorithm

1.
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جدول  :2توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل
توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل
پارامتر

توضیحات

𝛽

نرخ تنزيل بین دورهای ذهنی خانوار

بتا

ϑ

نرخ ترجیحات زمانی کارفرمای اقتصادی

بتا

3/38

χ

اصطکاک بازار مالی

بتا

3/33

توزیع

میانگین

میانگین

پارامتر

پیشین

پسین

3/311

3/311

کمیجانی و توکلیان ()8938

3/38

محاسبات محقق

3/33

محاسبات محقق

منبع

Φ

ضريب محدوديت دريافت وام

گاما

3/11

3/13

آندرس و آرس ()1381

ξ

تعديل سرمايه

نرمال

3/141

3/143

محاسبات محقق

δ

نرخ استهالک

بتا

3/384

3/384

کمیجانی ()8938

𝑐σ

عکس کشش جانشینی بین دورهای مصرف

گاما

8/11

8/11

کمیجانی ()8938

𝑚𝑏

عکس کشش تراز حقیقی

1/14

1/11

کمیجانی ()8938

κ

نرخ هزينه ايجاد ظرفیت شغلی

گاما

3/81

3/81

گارفرين ()1381

𝜂𝜌

ضريب خودتوضیح تکانه اعتباری

گاما

3/11

3/391

محاسبات محقق

𝜂σ

انحراف معیار تکانه اعتباری

3/389

3/381

محاسبات محقق

گامای
معکوس

گامای
معکوس

به منظور بررسی صحت و درستی برآوردهای حاصل از روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف

8

( )MCMCدر اينجا از آزمون تشخیصی بروکز و گلمن )8311( 1استفاده شده است .اين آزمون
تشخیصی به صورت تک متغیره و چند متغیره گزارش میشود که در اينجا تنها آزمون چند
متغیره آن در شکل ( )8گزارش میگردد و آزمونهای تک متغیره آن در پیوست آورده شده
است .نتايج اين آزمون تشخیصی نشان میدهد که واريانس درون نمونهای و بین نمونهای به مقدار
ثابتی همگرا شده اند که بیانگر صحت مناسب برآوردهای صورت گرفته از پارامترهای مدل با
استفاده از روش بیزين میباشد.

Markov Chain Mont Carlo
)Brooks and Gelman (1988

1.
2.
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شکل  :1آزمون تشخیصی چند متغیره بروکز و گلمن

در اين قسمت با قرار دادن نتايج حاصل از تخمین پارامترهای مدل تأثیر شوک اعتباری بنگاه بر
روی شاخصهای اقتصاد کالن مورد بررسی قرار میگیرد .نمودارهای زير بیانگر تاثیر محدوديت
اعتباری بنگاه بر متغیرهای کالن اقتصادی میباشد.

شکل  :2مقایسه واکنش متغیرهای کالن اقتصادی به تکانه محدویت اعتباری بنگاه
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بر اساس نمودارهای استخراج شده در میيابیم تکانه وارد شده از ناحیه محدوديت اعتباری بنگاه
منجر به اين میشود که بنگاهها مجبور به کاهش تقاضا برای سرمايه و از اين رو کاهش
سرمايهگذاری شوند .کاهش تقاضا برای سرمايه با کاهش تقاضا برای نیروی کار همراه است که
در نتیجه فرصتهای شغلی کمتری ارائه داده و بیکاری افزايش میيابد .قیمت دارايی با کاهش
تقاضا برای سرمايه کاهش يافته و اين باعث کاهش بیشتر در دارايی خالص بنگاهها میشود .با
توجه به کاهش تقاضای کل برای کار ،فرصتهای شغلی کمتری در بازار ارائه میشود .در نتیجه
احتمال پیدا کردن کار برای يک کارگر کاهش يافته و منجر به نرخ بیکاری باالتری میشود .با
اين حال ،عکسالعمل نرخ بیکاری به طور معناداری بیشتر است ،به اين دلیل که در صورت وجود
محدوديت اعتباری بنگاه اصطکاک باالتر پاداش ريسک بیرونی بیشتر افزايش يافته و تقاضا برای
سرمايه بیشتر کاهش میيابد .اثر تشديد شتابدهندههای مالی منجر به عکسالعملهای قویتر در
متغیرهای ديگر به تکانه خالص دارايی بنگاه شده است .بر اساس شکل ( ،)1نتايج حاصل از تکانه
منفی بازار اعتبارات و محدوديت در قرض گرفتن و قرض دادن منجر به کاهش در توانايی بنگاه
در دستیابی به منابع مالی و اين امر منجر به کاهش در سرمايهگذاری شده است .کاهش در
سرمايهگذاری بنگاه منجر به کاهش در موجودی سرمايه میشود که اين امر نیز کاهش در توانايی
بنگاه در قرض گرفتن را شديدتر میکند .کاهش ماندگار در سرمايهگذاری بنگاه متعاقب قید
اعتباری صورت میگیرد .نتايج بیانگر اين میباشد که تکانه اعتباری منجر به کاهش تولید ،کاهش
سرمايهگذاری ،کاهش در نرخ اشتغاليابی ،افزايش در بیکاری ،کاهش در ظرفیت اشتغال ،کاهش
دستمزد و  ...شده است.
 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف مقاله حاضر بررسی اثر تکانههای محدوديت اعتباری بنگاه در تامین مالی بر عملکرد بازار
کار به خصوص در مورد بیکاری و ايجاد ظرفیتهای شغلی در دوره زمانی  8911-8931با
رويکرد تعادل عمومی پويای تصادفی ( )DSGEاست .در اين مطالعه اصطکاک مالی از طريق
وجود قراردادهای ناقص در بازار رخ میدهد .در اين مدل محدوديت قرضگیری برای بنگاه در
ارتباط با موجودی سرمايه میباشد که منجر به اين میشود که واکنش بازار کار به تکانه بهرهوری
بسیار اندک و کند باشد .ويژگی الگوی مزبور اين است که در هر دوره اشتغال (بیکاری) از
شرايط حاکم بر بازار کار بدست میآيد .دستمزد اسمی پرداخت شده به نیروی کار در اين الگو از
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طريق فرآيند چانهزنی تعیین میشود .بنگاهها برای استخدام نیروی کار بر اساس ارزش نهايی
خدمات نیروی کار تصمیم میگیرند .آنها سرمايه را از تولیدکنندگان سرمايه تأمین میکنند.
ازآنجا که بنگاهها برای خريد سرمايه به وجوه مالی بیرونی نیازمندند ،در معرض اصطکاکهای
بازار مالی قرار میگیرند .از آنجا که نرخ بهره تسهیالت بر نرخ بیکاری در ايران موثر است،
بنابراين برای اصطکاک بازار از مدل شتاب دهنده مالی استفاده شده که در آن اصطکاک مالی از
طريق قیمت وام بر اقتصاد تأثیر میگذارد .بانک مرکزی در هر دوره نرخ سود سپرده را تعیین
میکند .البته تالش شده است نوع معادله انتخاب شده در اقتصاد ايران به گونهای در نظر گرفته
شود که با واقعیات اقتصاد بیشترين هماهنگی را داشته باشد .فرض شده است که هزينههای دولت
از محل خلق پول ،افزايش پايه پولی ،اخذ مالیات يکجا و تغییر در ارزش ذخاير خارجی تأمین
میگردد .نتايج بیانگر اين میباشد که يک تکانه مالی منفی به خالص دارايی بنگاه باعث افزايش
در نرخ بیکاری و کاهش در ارائه فرصتهای شغلی توسط بنگاه میشود .عالوه بر اين اصطکاک
مالی باعث تقويت تکانههای مالی و نوسانات بزرگتر در بیکاری و فرصتهای شغلی میگردد .بر
اين اساس پیشنهاد میشود که دولت از طريق شفافیت بیشتر در بازار مالی ،اصطکاک مالی را
کاهش دهد تا در صورت بروز تکانههای مالی اثرات آن تخفیف يابد.
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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.
Keywords: Credit constraint, Employment, Job capacity, Financial friction,
Dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE).
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