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تولید و رفاه ،از جمله مهمترین شاخصهای اقتصاد هستند که در ارزی ابی عملک رد اقتص ادی م ورد ات تداده واق م یش ودد .از
جمله دالیل این امر میتوان به وتعت دامنه اثرگذاری و اثرپذیری متغیرهای فوق از تایر متغیرها اشاره ک رد .ب رای ای ن منر ور،
یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران طراح ی ش ده ات ت .در ای ن پ وه  ،پ ر از طراح ی ،خ ی ت ازی و
محاتبه ضرایب الگوی تعادل عم ومی پوی ای تص ادفی ب رای ای ران ،تواب واک ن

صد ی اقتص اد ب ه تکاد ه مو ار مص رفی و

ترمایهای دولت و همچنین درصمدهای ددت و تکاده پولی محاتبه و مورد ارزیابی ق رار گرف ت .بررت ی گت تاورهای متغیره ای
مورد درر پ وه

با دادههای واقعی اقتصاد ایران ،دت اندهن ده موفیی ت دس بی الگ و در ش بیهت ازی متغیره ای اقتص اد از جمل ه

دادههای تولید ،تورم و مصرف دارد .دتایج به دتت صمده دت ان دادهاد د ک ه تکاد ه م ب ت مو ار مص رفی و ت رمایهای دول ت
موجب افزای

تولید و کاه

مصرف در اقتصاد ایران خواهد شد .همچنین این فرصیند همراه با اثر ب رونراد ی خواه د ب ود .در

خصوص تکاده درصمدهای ددتی دتایج از مجرای افزای

ت ورم خواه د ش د .هرچن د اث ر اف زای

دیدینگی ،موجب اف زای

در

تولید بهترعت از بین رفته و تولید به میدار تعادلی خود باز میگردد .با این حال اثرات تورمی تکاد ه درصم دهای ددت ی ب ا فاص له
زمادی بیتتر از بین خواهد رفت .در ای ن می ان ،تکاد ه درصم دهای ددت ی موج ب اف زای

ب ر مص رف و ت رمایهگ ذاری بو

خصوصی خواهد شد .همچن ین در خص وص اث ر تیات ته ای م الی ب ر رف اه ،دت ایج دت ان داد ک ه در ش رای ادام ه دادن ب ه
به بیان دیگر اتواذ تیاتتهای بهینه در موار دولت میتوادد موجب افزای

رفاه اقتصادی گردد.

طبیهبندی Q43 ،E63 ،I30 ،C63 :JEL
واژگان کلیدی :الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ،موار دولت ،رفاه
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 .1مقدمه
تولید و رفاه ،از جمله مهمترین شاخصهای اقتصاد هستند که در ارزیابی عملکرد اقتص ادی م ورد
اتتداده واق میشودد .از جمله دالیل این ام ر م یت وان ب ه وت عت دامن ه اثرگ ذاری و اثرپ ذیری
متغیرهای فوق از تایر متغیرها اشاره کرد .همچنین بررتی اثرات تیاتتهای مالی بر تولید و رفاه،
بوتی از ادبیات اقتصاد را به خود اختصاص داده اتت .تیاتتهای م الی ،ه م ب ر تص میمگی ری
بو

خرد اقتصاد و هم بر بو

کالن صن اثر گذار اتت .بهطور تنتی تیات ت م الی ب ا تغیی ر در

موار دولت ،مالیات مستییم و غیرمستییم و ایجاد تعادل بودجه ،بهعنوان ابزار مدیریت تیاض ا ،از
طریق تغییر الگوی هزینه کاال و خدمات و توزی مج دد درصم د و ث روت و اثرگ ذاری ب ر ت
اشتغال و رفاه خادوار مورد اتتداده قرار میگیردد .همچنین تیاتتهای مالی از ابزار اص لی دول ت
برای توزی مجدد درصمد اتت .لذا در شرای ی که افزای
و یا در حال توتعه در حال افزای

دابرابری درصمد در اقتصادهای پیت رفته

اتت ،اثرگذاری تیاتت های مالی بر رشد اقتص ادی و رف اه از

اهمیت بهتزایی برخوردار می شود .همچنین در شرای ی که اقتصاد از حال ت معم ول خ ود فاص له
میگیرد ،بهطور م ال زمادی که اقتصاد شوکهای خارجی را تجرب ه ک رده و ی ا در ش رای رک ود
اتت ،برای کمک به هموارتازی صثار دوتادات تولید ملی تیاتتهای مالی بهعنوان ابزار مداخل ه
دولت برای تصحی موارد داکامی بازار صزاد مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
جهت دیل به هدف ثبات اقتصادی ،تیاتت مالی باید رفتار ضد ت یکلی داش ته باش د .ب ه ای ن
تجربی به این دتیجه رتیدهادد که تیاتتهای مالی به وی ه در کتورهای در حال توتعه و دوظه ور
رفتار موافق تیکلی داشتهادد .برای م ال گ اوین و پروت ی ( 1)199۷در م الع ه خ ود ب ه ای ن دتیج ه
رتیددد که تیاتت مالی رفتار موافق تیکلی معناداری در صمریک ای الت ین داش ته و کامینس کی و
1. Gavin and Perotti
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همکاران ( 1)2۰۰4دتان داددد که تیاتت مالی در کتورهای در حال توت عه عموم ار رفت ار مواف ق
تیکلی باالتری دسبت به کتورهای توتعه یافته داشته ادد .این دتایج توت م العاتی همچون الس ینا
و همکاران ( ،2)2۰۰8ایزتکی و وق ( 3)2۰۰8و لی دو و همک اران ( 4)2۰11دی ز تییی د ش ده ات ت.
همچنین قواعد ادع اف پذیرتر و تمهیدات دهادی حمایتی می توادد به کاه

ت ورش رفت ار مواف ق

تیکلی تیاتت مالی کمک دماید .برای م ال م العاتی که بر کتورهای اروپایی تمرک ز داش تهاد د
دتان دادهادد که وجود قاعده موار می توادد به ک اه

مو ار و ت ورش رفت ار ت یکلی کم ک

دماید (دبران و همکاران ( ،5)2۰۰8وایرتر ( 6)2۰۰8هادوال و همکاران (.)7)2۰1۰
در پ وه

حاضر ،بهمنرور بررت ی اث ر مو ار دول ت ،از الگوه ای تع ادل عم ومی پوی ای

تصادفی ( )DSGEاتتداده شده اتت .کید لن د و پرت کات )1982( 8ب رای برط رف دم ودن ادتی اد
لوکاس 9و ارتیای الگوها مورد اتتداده در ارزیابیهای اقتصادی ،درریه دور تجاری حیییی 1۰را در
چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی )DSGE( 11معرفی کرددد که در صن ،مع ادالت،
پایههای اقتصاد خردی 12را همراه با محدودیتهای الزم داشتند .به عبارت دیگر در اینجا معادالت
داشی از بهینهتازی رفتار کارگزاران اقتصادی به همراه قی دها ات ت .ادتیاده ای وارد ب ه الگوه ای
 RBCبه دلیل لحاظ کردن فرض بازارهای رقابت کامل و همچنین عدم لحاظ دی

پول در اقتصاد

تبب گردید که الگوهای کینزی جدید معرفی شودد .یک ی از ف روض اص لی و اول ین وی گ ی در
الگوهای کینزی جدید ،وجود رقابت داقص 13در بازار اتت .بر اتاس این وی گی ،قیمت کاالها و
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1. Kaminsky et al.
2. Alesina et al.
3. Ilzetzki and Vegh
4. Lledó et al.
5. Debrun and others
6. Wierts
7. Hadulla and others
8. Kydland and Prescott
9. Lucas Critique
)10. Real Business Cycle (RBC
)11. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE
12. Micro Founded
13. Imperfect Competiveness
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دهادهها توت کارگزاران خصوصی تعیین میشودد .وی گی دیگ ر الگوه ا کین زی جدی د ،وج ود
چسبندگیهای اتمی 1اتت .در حییی ت ،ای ن ام ر ب دان معن ی ات ت ک ه ب ه دلی ل وج ود برخ ی
محدودیتها و یا وجود هزینههای تعدیل ،بنگاهها بهطور مداوم امکان تع دیل قیم ته ای ف روش
کاالها و خدمات خود را دداردد .همچنین در بازار کار دیز برای کارگزاران امکان بروز چس بندگی
در دتتمزدها وجود دارد .یکی از مهمترین وی گیهای الگوهای کینزی جدید ،خن ی دب ودن پ ول
در کوتاهمدت اتت .یکی از پیامدهای وجود چسبندگیهای اتمی این اتت که تغیی رات در د ر
بهره کوتاهمدت (اگر بهوات ه اتواذ تیاتتهای بادک مرکزی بهطور مستییم تغییر دماید و یا ای ن
که بهوات ه تغییر در عرضه پول باشد) ،بهطور متناتب موجب تغییر در در تورم ادتراری دتده که
این امر دیز موجب تغییر در در بهره حیییی میگردد (کالریدا و دیگران.)1999 2
اقتصاد ایران ،در دیم قرن اخیر ،دوتادات باال در تولید و در تورم را تجرب ه ک رده ات ت .ب دیهی
اتت که بهبود این موارد ،از جمله مهمترین اهداف اقتصاددادان اتت .هدف اصلی از پ وه

حاضر

در گام اول بررتی اثر تکاده موار مصرفی و ترمایهگ ذاری دول ت در اقتص اد ات ت .همچن ین در
ادامه به بررتی این موضوع پرداخته خواهد شد که صیا این موار بهینه بوده و باع
رفاه مصرفکننده شده اتت و یا خی ر .ب رای ای ن منر ور ،در پ وه

ح داک ر ش دن

حاض ر ،ی ک الگ وی تع ادل

عمومی پویای تصادفی برای ایران طراحی و محاتبه میشود .از این رو در ادامه ،ابتدا در بو
به بیان ادبیات موض وع پرداخت ه م یش ود .بو
اختصاص مییابد .در بو

دوم،

ت وم از میال ه حاض ر ب ه معرف ی الگ وی پ وه

چهارم دتایج تحییق و در بو

پایادی دتایج و پیتنهادها ارائه میشودد.

 .1-2مبانی نظری
مکاتب و دیدگاههای اقتصادی علیرغم دگرشه ای متد اوت همگ ی ب ر اهمی ت دی

و عملک رد

اقتصادی دولت اذعان داردد .با معرفی مدلهای رشد که موتوم به مدله ای رش د درونزا بودد د،
1. Nominal Stickiness
2. Clarida et al.
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دولتها چه بهصورت مستییم و چه غیرمستییم روی در های رشد بلندمدت و رف اه م ثثر ش ناخته
شددد .م العات تجربی و عملکرد اقتصادی کتورها دیز بهطور وی ه در کت ورهای درح التوت عه
ک ه بو

خصوصی پیت رو و رق ابتی در ت

ب ینالملل ی قابلی ت حض ور و پیت گامی را در

اقتصاد دیافتهادد ،حاکی از صن اتت که رفتار اقتصادی دولتها و موار دولتی اغلب دی

مثثر در

ایجاد رشد و رفاه اقتصادی داردد.
دولت رفاه به دوعی بیادگر وجه کاربردی مباح

درری رفاه اجتماعی به ش مار م یرود ک ه از

اوات قرن بیستم و در پی بحرانهای اقتصادی بهصورت متوصت ری م رگ گردی د و م یت وان
گدت که یکی از بارزترین عناصر در ادبیات اقتصادی جدید مباح

مربوط به دول ت رف اه ات ت.

دیتی که دولت رفاه در تیمین رفاه اجتماعی ایدا میکند ،از کت وری ب ه کت ور دیگ ر و حت ی در
یک کتور ،در دورههای زمادی موتلف متغیر اتت .گرچه علیرغ م ای ن اخ تالف ،دی
اتاتی دولت ،به دو صورت یعنی دی
متمایز اتت .دی

تیمین کنند حداقل رفاه و دی

دوست در اقتصاد مبتنی بر فردگرایی و دی

رف اهی

ت یمینکنن ده ج ام از ه م

دوم در اقتص اد جم گ را متجل ی

می شود .دوع دوست دولت رفاه اقدامات تیاتتی خود را محدود به توادمندتازی بو

خصوص ی

جهت قرار گرفتن در مسیر صحی میتازد و تنها در زمادی ک ه خ دمات رف اهی اتات ی در تنگن ا
قرار دارد بهطور مستییم وارد عمل میشود .در دوع دوم دولت بهدوعی در بح
قیم بو

اقتص ادی خ ود را

خصوصی میدادد و دراینباره خدمات تیمین اجتماعی ،تیاتتهای پرداخت ادتی الی را

ال از طری ق مو ار مس تمر ع ادی ،مو ار
بهصورت گسترده ای اعمال میکن د .دول ت ه ا معم و ر
ترمایهای ،پرداختهای ادتیالی و یا تیمین کاالهای عمومی مورددیاز ت

خصوص ی از کااله ای معم ول ،ت بد مص رفی

کاالهایی که دولتها جهت بهبود شاخصهای بهبود کیدیت توت عه ادس ادی در اختی ار اف راد ق رار
میدهند یکی از عناصر تیثیرگ ذار در م لوبی ت خادوارهات ت .دول ته ا درزمین ه ت یمین و بهب ود
خدمات بهداشتی ،افزای

خدمات صموزشی ،تیمین زیرتاختهای مورددی از ،دم ا گره ای توت عه

ادسادی را دتتووش تغییرات میکنند .بهطورکلی از دیدگاه اقتصاد ک الن ،تیات ته ای اقتص ادی
دولت در پیودد با مسائلی مادند توصیص مناب  ،ثبات اقتصادی و توزی درصمد و ثروت ب هوی ه در
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کتورهای درحالتوتعه به وات ه فیدان زیربناهای الزم توتعهیافته دی

مهم ی اید ا م یکن د .در

تاختار شاخصهای رفاه اجتماعی به جنبه اقتصادی رفاه کمتر توجه شده اتت و ای ن درح الیک ه
اتت که اقتصاد و اجزا صن بهصورت جزئیتر در ایجاد رفاه کل جامعه تیثیرگذاردد .هرچند تمرکز
بر جنبه های اقتصادی رفاه به معنای کم اهمیت بودن موضوعات غیراقتصادی دیس ت ،ام ا ای ن ای ده
وجود دارد که در اددازهگیری میزان رفاه اقتصادی جامعه دوعی تجمی شاخصهای رفاه اجتم اعی
و اقتصادی صورت می گیرد زیرا اگر بهصورت همزم ان رود دهای اجتم اعی و اقتص ادی بررت ی
شودد اثر بیتتری خواهند داشت .ارزیابی و اددازهگیری میزان رفاه اقتصادی جامعه ضروری ات ت،
چراکه بعد اقتصادی رفاه دربرگیردده تمامی مسائل مادی ،معیتتی و زیرتاختی برای داشتن رف اه و
رضایت خاطر افراد اتت.
شرای اقتصادی امروز و درریه های جدید اقتصادی ،گسترش فعالیت بو
میکند و دولت ها دیگر به دی

کوچکی که اقتصاددادان کالتیک برای صن ها قائ ل بودد د اکتد ا

دکرده و بهصورت یکی از ارکان اقتص ادی جامع ه عم ل م یکنن د .دی
اقتصادی با شتاب قابلتوجهی در حال افزای
دخالتهایی که منجر به افزای

عمومی را ایجاب

دول ت در جری انه ای

اتت .ای ن ش تاب در ایج اد ت ازمانه ا ،بنگ اهه ا و

تهم دولت از درصمد ملی اتت منتهی میشود .اقالم بودجه دولت

بهتنهایی کاردامهای از عملکرد دولت بهوتیله تتکیالت دولتی میباش د ،ول ی صدچ ه اهمی ت دارد
هدف یا هدف هایی اتت که عملیات دولت به خاطر صن ها صورت می گیرد .جدا از وظایف تنتی
که موردپذیرش اقتصاددادان کالتیک هم هست ،دولت در جهت دی ل ب ه رف اه اجتم اعی بای د ب ه
بینالمللی و غیره بپردازد .بر این اتاس میتوان عمده هدفهای اقتص ادی دول ت را در ت هش اخه
توصیص مناب  ،توزی درصمد و ثبات اقتصادی متوص دمود .تیاتتگ ذاریه ای دول ت ک ه در
قالب تیاتت های پولی و مالی در اقتصاد کتورها اعمال میگردد ،در هر یک از ش اخهه ای ب اال،
دمیتوادند مستیل از شرای شاخههای دیگر ،صورت پ ذیرد .یعن ی زم ادی ک ه دول ت تهی ه بردام ه
مناتب برای توصیص کارصمد مناب را میبیند ،م یبایس ت ف رض ب ر ای ن باش د ک ه فعالی ته ای
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اقتصادی دولت بر منوالی قرار گیرد که ثبات اقتصادی و توزی مناتب درصمد را میسر تازد .لذا در
ادامه بهاختصار ضمن بررتی دیدگاه های متداوت اقتصادی ،به تبیین دی

دول ت از طری ق اعم ال

تیاتتهای مالی و پولی و کادالهای اثرگذاری صن در ایجاد رفاه اقتصادی و م العات ادجام ش ده
در این خصوص پرداخته میشود.
 .1-1-2مفهوم سیاست مالی و اهمیت آن از نگاه مکاتب اقتصادی

تیاتت مالی به تیاتت اقتصادی گدته میشود که از طریق تغییرات صگاهاده در اد دازه ،ترکی ب و
زمانبندی ابزارهای مالی یعنی هزینههای دولتی و مالیاتها حجم فعالیتهای بو

دولتی و بو

خصوصی را در کل اقتصاد تعیین میکند و تغییر این مو ار و مالی ات ب هعن وان ی ک اب زار مه م
اقتصادی در دتت دولت قرار دارد .بر این اتاس تیاتت مالی بهم ابه ابزار مناتبی بهمنرور ترغیب
و تت ویق توت عه اقتص ادی ب رای دت تیابی ب ه اه داف اف زای
ترمایهگذاری م لوب اجتماعی ،افزای

د ر ت رمایهگ ذاری ،تت ویق

امکادات و فرصتهای اشتغال و ت بیت ش رای اقتص ادی

در میابل عدم ثبات بینالمللی اتت.
کارایی تیاتتهای مالی در گرو تناتب و ترکیب ابزارهای م الی یعن ی درصم دها و مو ار
دولتی و دیز ادع افپذیری و تیثیرگذاری صنها ب ر اه داف اقتص ادی ات ت .ب هط ور کل ی ه دف
قیم ته ا و اش تغال

تیاتت مالی صن اتت که عرضه و تیاض ا را در ت وازن دگ ه دارد ت ا در ت

تغییری حاصل دتود .هرگاه تیاضای کل تولید از عرضه کل تولی د در اش تغال کام ل بیت تر ش ود،
دتیجه صن تورم اتت و در صورتی که برعکر ،تیاضا کمتر از عرضه در اشتغال کامل باشد ،اقتصاد
دتایج صن خواهد بود .با اتتداده از تیاتت مالی میتوان درزمان تورم ت
داده تیاضای کل تولید را به حالت اولیه خود بازگردادد و در زمان رکود ت
افزای

موار ک ل را ک اه
تولی د را از طری ق

موار کل بهمنرور ایجاد تعادل اقتصادی در اشتغال کامل باال برده و تیاضای کل تولید را

به وضعیت اولیه خود بازگردادد.

] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-08

وارد رکود میشود که کاه

قیمت بعضی از کاالها و خدمات و کاه

تولی د و ایج اد بیک اری

40

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال بیست و ششم ،شماره  ،85بهار 1397

دولتها با اتواذ تیاتتهای مالی مناتب افزای

امکادات و فرصته ای اش تغال و ک اه

میزان بیکاری و بیک اری پنه ان را محی ق م یت ازدد .ب دین منر ور مو ار دولت ی بای د در مس یر
طرگهای موّلد قرار گیرد که کاربر و یا کاراددوز بودن صن به شرای اقتصادی کتور بستگی دارد.
در این ارتباط افزای
افزای

در ترمایهگ ذاری از طری ق تجدی ددرر در مص رف ب الیوه و واقع ی و دی ز

میل دهایی به پر ادداز و دی ز ات تداده ای ن وج وه در بردام هه ای عمراد ی از طری ق کنت رل

فیزیکی تیست ،افزای

در مالیاتهای موج ود ،اعم ال مالی اته ای جدی د ،دریاف ت اض افی از

بنگاههای اقتصادی دولتی ،قرضه عمومی که تورمزا دباش د و تیات ت کس ری بودج ه امک انپ ذیر
هست .در این ارتباط از میان تیاتتهای کنترلی که میتوادند بر مصرف تجملی و ترمایهگ ذاری
غیرمولد اثر مستییم داشته باشد ،اعمال مالیات های تصاعدی بر درصمد زیادتر ،محدودیت در ورود
کاالهای لوکر و شبه لوکر و حتی ممنوعیت تولید ای ن کااله ا در داخ ل کت ور و ی ا مح دود
کردن اتتداده از صنها از طریق ادتتار مجوز و غیره اتت.

مکتب کالتیک از قرن  18میالدی ت ا اوات

ق رن  19م یالدی ب هعن وان مه مت رین مکت ب

اقتصادی در عرصه علم اقتصاد حضور داشت .طبق درر اقتصاددادان کالتیک ،در ام ب ازار ب ا ع دم
وجود ماد برای دیروهای بازاره ا ،ب االترین ت

درصم د مل ی را ب ه ددب ال خ ود دارد و هرگود ه

تیاتت اقتصادی حتی بهمنرور تیثیرگذاری بر میزان و ترکیب ترمایهگذاری ک ه از ت وی دول ت
اعمال میشود ،هدف حداک ر دمودن درصمد ملی را موتل خواه د ک رد .تیاض ا ب ا ف رض ش رای
رقابتی در بازارهای موتلف حاصل میگردد .طرفداران این مکتب بهخوبی صگاه بوددد که اقتص اد
اختاللهایی ،گذرا بوده و عمر خیلی کوتاهی داردد .درر جمعی این بود که مکادیسم ب ازار ب هط ور
تری و کارا عمل میکند تا تعادل اشتغال کامل را مجددار برقرار دماید .اگ ر تحلی ل اقتص اد ک الن
کالتیک صحی باشد در این صورت دخالت دولت یعنی اجرای تیاتتهای ت بیت ده ضروری و
ده م لوب خواهد بود .درواق چنین تیاتتهای احتمالی بیثباتی بیتتری را به وجود میصوردد .از
دید پیروان مکتب اقتصاد کالتیک اشتغال کامل ی ک وض عیت طبیع ی ات ت .ای ن مکت ب توج ه
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اصلی خود را بر تازوکار قیمتها بهعنوان اصلیترین ابزار توصیص بهینه مناب و عملکرد خودکار
شرای رقابتی گذاشته اتت.
با بروز بحرانهای دهه  193۰در صمریکا و وجود پدیده بیک اری داخوات ته در اقتص اد و روا
این عییده که تغییرات متغیرهای طرف تیاضا میتوادد عامل بروز دوتادات موجود در اقتصاد باش د
و عدم کارایی درریه کالتیک در توضی و ارائه راهکارهای مناتب ب رای ب رونرف ت از بح ران،
کمکم زمینه مساعد برای تلدیق ادوار تجاری و درریههای اقتصاد کالن را به وج ود صورد .کین ز ب ا
توجه به ته مدهوم چسبندگی قیمتها و دتتمزد ،ضریب تکاثری و ک ارایی ده ایی ت رمایه ،دی
خاصی را برای تیاتتهای مالی طرف تیاضا در کنترل بحرانه ا و ک اه

دامن ه دوت ادات ادوار

تجاری قائل شد .کینز درریه خود را درزمادی بیان کرد که اقتصاد غرب ب ا بح ران ب زرگ در ق رن
بیستم مواجه شده بود .کینز معتید بود که شرای رقابتی مورددرر کالتیکها کمتر در این ش رای
اتحادیههای کارگری و دیز توهم پولی کارگران ماد از ادع افپذیری

کمتر حاکم اتت و پیدای

کامل قیمتها و دتتمزدها میشود ،بنابراین دی ه تعادل ،لزومار دی ه اش تغال کام ل دوواه د ب ود و
ممکن تعادل در دی

های قرار گیرد که همراه با بیکاری غیرارادی باشد.

کینز ،درریه کالتیکها و دوکالتیکها مبنی بر گرای

طبیعی فعالیتهای اقتصادی بهت وی

اشتغال کامل را مورد ادتیاد قرار میدهد و معتید اتت که تنریم ت

تولی د مل ی ،درصم د مل ی و

اشتغال مستلزم مداخله دولت و شرکت دولت در امور اقتصادی بو

خصوصی اتت .بدینجهت،

اگر اقتصاد به فرض در شرای رکود باشد ،هدف از تیات ت م الی ادبس اطی ایج اد اش تغال کام ل
بدون تورم اتت .افزای

فعالی در درر میگیرد .این دی

همان اعم ال تیات ته ای غال ب ات ت ک ه ب ا

حربههای خود میتوادد شرای اشتغال کامل بدون تورم را در اقتصاد فراهم تازد .داکامی در تیمین
اشتغال کامل و توزی عادالده ثروت از متکالت اتاتی اقتص اد محس وب م یش ود و درت یدن ب ه
اشتغال کامل داشی از امساک ثروتمندان در مصرف بوده و ممکن اتت رش د اقتص اد را از جری ان
باز دارد .همچنین در درریات کینزی اجرای هرگوده تیاتت مالی توت دولت موج ب م یگ ردد
که درصمد ملی با ضریب فزاینده ،باال رود چرا که در این تیستم فرض بر صن اتت که حج م پ ول
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در گردش ثابت اتت ولی ترعت گردش صن میتوادد تغییر کند .زیرا چنین اتتدالل میش ود ک ه
افزای

موار دولت موجب تکاثر درصمد ملی خواهد گردید و هرگاه مردم برای معامالت روزاده

با کمبود پول روبرو شودد ،در صن صورت اوالر صنها از موجودی پول خود ب ه دح و عیالی ی ت ری
اتتداده میکنند و ثادیار امکان اتتداده از پول موجود با ترعت بیتتری به وجود میصید.
 .2-1-2ابزارها و مجاری اثر گذاری سیاست مالی

دولتها ج هت تح یق اه داف اقت صادی ابزاره ای م وتلدی داردد که متناتب با اه داف م ورد
د رر و وضعیتهای اقتصادی موجود و با توجه به توان و محدودیتهای خود در قالب تیاتتهای
پولی و مالی ،درصمدی و تایر تیاتتها ،صنها را به کار میبردد .دولت برای ادجام وظایف خ ود،
از بودجه بهعنوان یک ابزار بردامهریزی و مالی اتتداده م یکن د .چ ون ایج اد تع ادل و رت یدن ب ه
اهداف موتلف اقتصادی در ت

کالن ،مادند اشتغال کامل ،ثبات قیمتها ،توزی عادالده درصم د

و غیره ،در هر بردامه اقتصادی در اولویت ق رار دارد .بن ابراین دول ت م یتواد د ب هعن وان یک ی از
بو های اتاتی اقتصاد کالن ،با اتتداده از بودج ه ب هعن وان ی ک وت یله ک ه در صن درصم دها و
موار موتلف دولت ثبت میتودداقتصاد را در رتیدن به اهداف خود در ت

کالن هدایت کند.

دولتها برای ادجام میموریتها و وظایدی اقتصادی و غیراقتصادی خود به مناب م الی دیازمن د
هستند .در یک دتته بندی کلّی ،درصم دهای دول ت ب ه دو دت ته درصم دهای مالی اتی غیرمالی اتی
دتتهبندی میگردد .بر این اتاس یک ی از مهمت رین راهه ای ت یمین م وار دول ت ،جم صوری
مالیات ها اتت .بهعبارتدیگر با توجه به میایس ه این منب م هم تیمین مالی با تایر من اب  ،م یت وان
میشود .در کتورهای پیترفته برخالف کتورهای درح التوت عه -ک ه مالی اته ا دی

د اچیزی

داردد -تیریبار تمامی موار دولت از این طریق تیمین میشود .با توجه به اینکه درصمدهای مالی اتی
از ثبات دسبی بیتتری برخورداردد و از راه های بسیار گوداگودی تیمین م یش ودد ،ب اال ب ودن ت هم
این گوده درصمدها در تیمین مالی موار دولت ،می توادد صثار اقتص ادی م ل وبی ب ه هم راه داش ته
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باشد .الزم به ذکر اتت که چنادچه درصمدهای مالیاتی برای تیمین موار مالی دولت کافی دباشد،
الزم اتت درصمدهای غیرمالیاتی و یا اتتیراض این کسری را تیمین کند.
در میاب ل بح

درصم دهای دول ت ،هم واره چگ ودگی مو ار دول ت ب ه دلی ل وت عت و

پیچیدگی اثرگذاری صن در اقتصاد مورد توجه پ وهتگران بوده اتت .موار دولت دارای طی ف
وتیعی اتت و اجزاء موتلدی را شامل میشود که کارکرد و ت یثیر هری ک از ای ن اج زاء ب ر ت ایر
متغیرهای اقتصادی متداوت اتت .اگر در یک دگاه کلی موار دولت را در دو بو

هزین هه ای

جاری و عمرادی تیسیم بندی کن یم ،مو ار ج اری دول ت م یتوادن د ب ا ورود در ت اب م لوبی ت
خادوار ،رفاه خادوار را افزای

دهند.

موار عمرادی ی ا ت رمایهای دول ت ،در حییی ت مو ارجی هس تند ک ه در صین ده کس ب درصم د
میکنند .به عبارت دیگر الزم اتت دول ت ب رای ادج ام وظ ایف مس وولیته ای اقتص ادی ،هزین هه ای
گوداگودی را برای ترمایهگذاری به دحوی که در صین ده ب ه درصم دهای مس تییم و غیرمس تییم بیادجام د
متحمل شود .این ترمایهگذاریها شامل ماشینصالت ،تاختمانه ا ،پ روژهه ای تحییی اتی و ط رگه ای
موتلف عمرادی و غیره میشود که اغل ب من اف داش ی از صنه ا در صین ده قاب ل حص ول ات ت .مو ار
ترمایهای به مصارف زیربنایی میرتند و در دهایت موج ب اف زای

تولی د م یش ودد .اف زای

ترمایهای به ادجام بردامههای عمرادی بیتتر و در دهایت ایجاد اش تغال و اف زای

تولی د و اف رای

مو ار
درصم د

منجرمی شود .مو ار عمراد ی از طری ق ف راهم ک ردن زیرت اخته ای اقتص ادی و ارتی ای ک ارایی و
بهرهوری اضافه رفاه بنگاهها را به همراه داردد .البته طب ق ق ادون واگن ر 1مو ار دول ت هم انگود ه ک ه
میتوادد بهعنوان عامل برونزا منجر به رشد شود ،همچنین م یتواد د دردتیج ه رش د اقتص اد یعن ی عام ل
معتید اتت که ترمایهگذاری دولتی در صموزش ترمایه ادسادی در بلندمدت بهعنوان یک عامل مه م در
رشد اقتصادی تیثیرگذار اتت .بارو دیز معتید اتت اهمی ت مو ار دولت ی در تت کیل زیرت اخته ای

1. Wagner’s Law
2. Lucas
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عمومی رشد اقتصادی بسیار مثثر اتت .رشد درصمد تراده در هر اقتصاد قابلیت و دامنه ادتواب خادواره ا
را افزای

خواهد داد .این قدرت ادتواب باالتر ،زمینه ادتو اب صم وزش ع الی و بهداش ت خصوص ی را

برای خادوارها بیتتر خواهد کرد.
 رابطه میان دولت و رفاهیک ی از مس ائل مه م در راب ه ب ا پیود د دول ت ،رش د اقتص ادی و رف اه مص رفکنن ده ،ت یمین
زیرتاختهای مورددیاز از توی دولت اتت .زیرتاختها بهط ور ک ل ب هعن وان زیرت اخته ای
عمومی اصلی شناخته می شودد که موضوع اتاتی اقتصاد هستند و یک عامل حم ایتی ب رای اک ر
فعالیت های اقتصادی یک کتور هستند .اگرچه خدماتی که توت زیرت اخته ا ف راهم م یش ود
توت خادوارها و بنگاهها مصرف میشود ،در ادبیات مربوط ب ه زیرت اخته ا ب ه صنه ا کااله ای
عمومی در میابل کاالهای مصرفی اشاره میشود .زیرتاختهایی ک ه توت

دول ته ا ب ه وج ود

میصیند ،از راههای گوداگون میتوادند موجب اثرگ ذاری ب ر ش د و توت عه ش ودد.بر ای ن ات اس،
زیرتاختها بهعنوان عامل اصلی برای کاه

مواد تجاری عمل میکنند .این موض وع در من اطق

شهری به این صورت دتان داده میشود که زیرتاختها به توتعه بازار ک ار و ب ازار ک اال کم ک
میکند و ازاینرو منجر ب ه اف زای

به رهوری و تولی د م یش ود .فدرک ه و ب وگتی ( )2۰۰5ب رای

صفرییای جنوبی اثرات باالی زیرتاخته ا ب ر به رهوری دی روی ک ار در بو

ه ای گود اگون را

محاتبه کرده ادد .در این تحییق اثرات چتمگیر کاالهای عمومی در حوزه حملودیل و ارتباط ات
بر بهرهوری دیروی کار متاهده میشود .کنینگ ( )2۰۰۰معتی د ات ت ک ه دبای د از اث رات ج ادبی
شرای یک کتور جهت ارتباط با تجارت جهادی دارد غافل بود .چراکه تنها عامل مهم در افزای
تجارت جهادی ،صزادتازی تیاتت های تجاری دیست و افزای

و بهبود زیربناها عامل مه م دیگ ر

در این موضوع اتت.
رشد و پیترفت هر جامعهای به وجود زیرتاخت های فیزیکی برای تولی د و توزی کااله ا و
خدمات بین عامه مردم بستگی دارد بهطوریکه قدرت اقتصاد ملی به توادایی موجودی زیرت اخت
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صن بستگی دارد .همچنین زیرتاخته ا ب هعن وان ی ک داده وات های به رهوری عوام ل تولی د را
افزای

میدهند ازاینرو میتوان زیرتاخت های اقتصادی و دیگر عوامل تولید را مکمل یک دیگر

دادست .خدمات عمومی گسترشیافته توت دولت بهطور مستییم و بهوی ه در مناطق ش هری رف اه
خادوادهها را افزای

میدهد ،گرچه این بهبود رفاه بهطور مستییم تولید را تحت تیثیر قرار دمیدهد

اما از طریق افزای

داده و ازای نرو ب هط ور غیرمس تییم

کیدیت دی روی ک ار به رهوری را اف زای

موجب می شود رشد اقتص اد اف زای

یاب د .از منر ر دیگ ر ،عرض ه کااله ای عم ومی و همچن ین

زیرتاختهای مورددیاز ،هزینه اک ر عوامل تولیدی را که توت بنگاهها اتتداده میش ودد ک اه
میدهد .به طور م ال زیرتاختهای ارتباطاتی بهطور مس تییم به رهوری را اف زای
میشود که هزینههای بنگاهها کاه

داده و موج ب

یابد (اتتراب.)2۰۰8 ،1

یکی دیگر از ابعاد تیثیرگذار زیرتاختها بزرگ تر شدن بازارها اتت .این موضوع بهوی ه در
ته بازار دیروی کار ،ب ازار ک اال و ب ازار ت رمایه ات تداده م یش ود .ک اه

هزین هه ایی همچ ون

حملودیل ،ارتباطات موجب میشود که صرفههای مییاس اقتصادی و توصص در بازارها به وجود
صمده و همچنین به لحاظ تیثیرگذاری بر دیروی کار موجب صن میشود که عرضه و تیاض ای دی رو
کار تناتب بهتری یافته و موجب کاراتر شدن بازار کار شود .بهطورکلی میتوان اینگوده بیان کرد
که دولت از طریق موار عمرادی بر روی گسترش زیرتاختها و بعضی از کاالهای عمومی ه م
مناف بنگاه و هم مناف خادوار را تیمین میتازد و این بهطور مستییم موجب افزای
همچنین از طریق کاه

هزینه ها و توتعه بازارها در افزای

رفاه خادوارها و

رش د اقتص ادی م ثثر ات ت .در ای ن

چارچوب ،اددازه گیری میزان اثرگذاری موار دولت بر رفاه اجتم اعی از موض وعاتی ات ت ک ه
دولت بر شاخص های توتعه ادسادی ،اثرگذاری بر کاه

میزان دابرابریهای اجتم اعی و ی ا می زان

فیر بررتی میشود و گاه در یک تحلیل هزینه-فایده میزان اثرگذاری تیاتتهای ت بیت ی ب ر روی

1 . Straub
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رشد اقتصادی و اثرات جادبی صن بر رفاه اجتماعی از طریق اثرگذاری ب ر درصم د ت راده بررت ی و
ارزیابی میشود.
 تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصیدگرش علمی به تیثیر تیاتت های مالی بر متغیرهای اقتصاد کالن ازجمله مصرف خصوصی ،ام ری
ضروری اتت .زیرا مصرف یکی از عناصر اتاتی اقتصاد هر جامعه هست .در صد باالیی از تولی د
داخالص ملی کتور به هزینهای مصرفی اختصاص مییابد .دردتیجه بررتی تیثیر تیاتته ای م الی
دولت بر هزینههای مصرفی ضروری اتت تا بدینوتیله تیاتت های کارا اعمال شود .این موضوع
که دحوه تیثیرگذاری موار دولت بر رفاه مصرف کنند و میزان مصرف و بهعبارتدیگر ض ریب
فزاینده موار دولت ب ر مص رف خصوص ی چگود ه ات ت ،مح ل کنک اش و بررت ی بس یاری از
محییین در چارچوب الگوه ای موتل ف اقتص اد ک الن ب وده ات ت .اگرچ ه بس یاری از م الع ات
ادجام گرفته مصرف بو

دولتی را جادتینی برای مصرف بو

خصوصی در درر گرفتهادد ،اما در

پارهای از م العات ادجامشده ،مصرف دولتی بهعنوان مکملی برای مصرف خصوصی صثار م بتی بر
رفاه خادوارها داشتهادد.
در تحلیلهای اقتصاد کینزی افزای

موار دولت ب هعن وان ی ک تیات ت م الی ادبس اطی از

طریق اثر فزایندهای که بر اشتغال و درصمد بهجای میگذارد ،باع
و در شرای رکودی دی

افزای

مصرف خصوصی شده

مهمی در ثبات اقتصادی ایدا میکند .ولی هنگامیکه مو ار دولت ی از

راه کسری بودجه تیمین شودد ،بهمراتب ضریب فزاینده بزرگتر خواه د ب ود چراک ه ت یمین م الی
جهت عکر اثرگذاری تیاتت مالی ادبساطی را کاه
بر اتاس الگوی دوکالتیک ها ،چنادچه افزای

میدهد (چرچمن.)2۰۰1 ،

مو ار دول ت موق ت ام ا درازم دت باش د،

امکان تغییر مسیر زمادی ب رای مص رف خادواره ا وج ود داش ته و اف زای
افزای

مو ار دول ت موج ب

میزان مصرف خصوصی خواهد شد .در میابل دیدگاه دووکالتیکی ،در م العات اخیر ک ه

در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید ادج امش ده ات ت ،امک ان وج ود
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مصرفکنندگادی با رفتار کنیزی در کنار مصرفکنندگان دووکالت یک م رگ م یش ود .ب ه ای ن
صورت که گروهی از افراد جامعه با امتناع از فعالیت در بازار دارایی ،برای مصرف فعل ی خ ود ب ر
درصمد قابلتصرف فعلی اتکا می کنند .بنابراین افزای
از توی مصرفکنندگان به منزله افزای

موار دولت از راه اتتیراض ،ممکن اتت

ثروت شوصی تلیی شده و مصرف صنه ا اف زای

یاب د.

بارو ( )1989در این دتته از م العات ،علت وجود چنین مصرفکنندگادی را دیص در بازار دارایی
و محدودیت دیدینگی خادوارها عنوان کرد .اثر درصمدی حاصل از افزای
دهاده تولید خصوصی با بهبود ت

تولید ،باع افزای

موار دولت بهعن وان

مصرف خادوار میشود .از طرف دیگر اثر

جبرادی مربوط به جدایی داپذیری موار دولت و مص رف خصوص ی ب ه توج ه ب ه اینک ه مو ار
دولت با م لوبیت دهایی مصرف خصوصی راب ه مستییم دارد ،موجب میشود که مو ار دول ت
باع

تحریک مصرف خصوصی شود .گادلی و ترادوا )2۰16( 1در مورد اثرگذاری موار دول ت

بر جادتینی مصرف و فراغت اینگوده بح

میکنند که افزای

تولید موجب صن می شود که خادوارها در پاتخ به افزای

مو ار دول ت از طری ق اف زای

ثروت ایجادشده داشی از موار دول ت

و با توجه به قابلیت جادتینی بین مصرف و میزان کار ،میزان مص رف بیت تری را اختی ار کنن د و از
این طریق رفاه خادوار افزای

مییابد .گالی و همکاران )2۰۰3( 2اینگوده بیان میکنند که اگ ر در

طراحی مدلهای کینزی جدید ،خادوارهای غیرریکاردویی را وارد الگ و کن یم ،در ش رای وج ود
چسبندگی قیمت ها ،یک افزای
واقعی شده و این افزای

در پرداخت های دولت ،موجب افزای

درصمد تبب میشود که مصرف بو

تیاضا و افزای

خصوصی افزای

دتتمزد

یابد.

بر خالف رویکرد فوق ،بر اتاس درریه دووکالتیکها و کینزیهای جدید که در صن افراد اقدام به
هموارتازی مصرف در طول زمان میکنند ،ادترار میرود که اثر ثروت داش ی از اف زای
دولت باع

کاه

مو ار

در مصرف خصوصی شود .ولی برخی محییان با طرگ اث ر جبراد ی ،از امک ان
1. Ganelli and Tervala
2 . Galí et al.
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کاه

درجه جایگزینی موار دولت بهجای مصرف خصوص ی و همچن ین احتم ال ب روز راب ه

مکملی بین این دو متغیر تون گدته ادد .اولین د وع اث ر جبراد ی ،اث ر درصم دی حاص ل از اف زای
موار دولت بهعنوان دهاده تولید خصوصی اتت که با بهبود ت
خادوار می شود .دومین اثر مربوط به افزای
موار دولتی اتت که افزای

افزای

تولید ،باع

اف زای

مص رف

تاعات کار خادوار در پ ی اث ر ثروت ی مند ی داش ی از

تولید و افزای

مصرف خادوار را در پی دارد .ت ومین اث ر

جبرادی مربوط به جداییداپذیری موار دولت و مصرف خصوصی اتت .درص ورتیک ه مو ار
دولت با م لوبیت دهایی مصرف خصوصی راب ه مستییم داشته باشد ،افزای

موار دولت باع

تحریک مصرف خصوصی خواهد شد .بارو )199۰( 1ب رای بررت ی راب ه جادت ینی ب ین مو ار
دولت و مصرف خصوصی ،با فرض اینکه خریدهای دولت بهمنرور ارائه خدمات عمومی رایگان
برای بو

خصوصی ادجام میشود ،صنها را به دودتته عمده تیسیم میکن د .خ دمات دت ته اول

که به طور مستییم م لوبیت خادوار اثرگذار میباشند و میتوان خدماتی دریر پارکها ،کتابوادهها،
بیمارتتانها و خدمات حمل ودیل عمومی جز این دتته به شمار صورد .خصوصیت قاب لتوج ه ای ن
گروه از خدمات ،قابلیت جادتینی صنها با مص رف خصوص ی ات ت .خ دمات دت ته دوم ب همنزل ه
دهاده هایی در فرصیند تولید بو

خصوصی هستند و در برخی م وارد م یتوادن د جادت ین دزدی ک

دهاده های دیروی کار و ترمایه و یا باع
افزای
باع

افزای

تولید دهایی دهاده های بو

خصوصی شودد .لذا

این موار دولت که در بیتتر مواق رایگان ارائه میشودد ،از طریق اف زای
تحریک درصمد واقعی بو

خصوص ی ش ده و خ ادوار د وعی 2دی ز از ای ن اف زای

درصم د

درصمد تا حدودی اثر مندی موار دائم ی دول ت ب ر درصم د دائم ی را

جبران میکند .ازایندتت موار می توان ب ه مو ار ت دوین در ام ق ادودی ،دف اع و امنی ت مل ی،
خدمات رفاهی م ل صموزش وپرورش و غیره اشاره کرد .با اتتداده از این تیسیمبندی میتوان راب ه
بین موار دولت و مصرف خصوصی را توضی داد .بدین صورت که با افزای

اددازه دول ته ا،

1. Barro
2. Representative Agent
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دتته اول موار دسبت به دتته دوم موار دولت بیتتر افزای
با افزای

مییابند .بنابراین ادترار میرود که

موار بر شدت جادتینی بین موار دولت و مصرف خصوصی افزوده شود.

کورمندی )1983( 1دیز بهطور ضمنی به اثر درصمدی موار دفاعی دولت اش ارهک رده ات ت.
وی در کنار اثر اتالفی موار دولت که با کاه
دو دی
افزای

ثروت کل باع

کاه

دیگر برای موار دفاعی متصور اتت که عبارت اد د از اف زای
ثروت دردتیجه افزای

تیاضای کل میش ود،
ث روت و حد ظ ث روت.

مناب کتورها در جریان جنگه ا محی ق م یش ود در ای ن ش رای

موار دفاعی دولت در حیییت دوعی ترمایهگذاری برای افزای

مناب داخلی بهحساب میصی د.

از طرفی ،تهدیدهای خارجی همواره دیرویی در جهت کاه

بازدهی ت رمایهه ای داخل ی اعم ال

موار دفاعی به دلیل دی

بازدارددگی صنها برای حدظ ترمایه

می کنند و در این شرای افزای
داخلی الزم اتت.

ماهیت اثر درصمدی موار دولت در فرضیه درصم د دائم ی ب ا اث ر درصم دی م رگش ده در
چارچوب تحلیلهای کینزی متداوت اتت .در تحلیلهای کنی زی متد اوت ات ت .در تحلی له ای
کینزی افزای

موار یک فرد به م ابه افزای

درصمد فرد دیگ ری ات ت .ل ذا ب ا اف زای

کل ،تیاضای کل و بهتب صن درصمد کل اقتصاد افزای
افزای

مییابد .همین افزای

مصرفشده و این فرایند همچنان ادامه مییابد .بهعب ارتدیگ ر اف زای

طریق اثر فزاینده افزای

درصمد خ ود باع
مو ار دول ت از

مصرف خصوص ی را ب ه ددب ال دارد .ول ی در چ ارچوب تحلی ل درصم د

دائمی ،موار دولت بهعنوان یک دهاده یا عاملی مثثر بر کارایی عوامل تولید باع
خصوصی و به ددبال صن افزای

افزای

تولید

مصرف خصوصی می شود .دی ه مت ترک در ای ن دو تحلی ل ای ن

موار دول ت دردهای ت از طری ق اف زای

درصم د ف رد باع

اف زای

مص رف

خصوصی میشود.

1. Kormendi
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 اثر جانشینی مصرف-فراغتبارو ( )199۰در بررتی اثر ثروتی موار دولت به طور ض منی ب ه اث ر جادت ینی مص رف-فراغ ت
اشاره دموده اتت .وی معتید اتت که اف زای

مو ار دول ت ،خ ادوار دماین ده فییرت ر ش ده و از

مصرف و فراغت خود می کاهد و ازصدجاکه افرای
باید میدار افزای یا فته موار دولت با افزای

تاعات کار اف زای

تولی د را ب ه ددب ال دارد،

در مصرف خ الص از درصم د براب ر باش د .ام ا اث ر

جادتینی مصرف-فراغت بر راب ه بین موار دولت و مص رف خصوص ی ب ه ای ن دتیج ه مح دود
دمی شود .چراکه افزای
و تعدیل صن به تمت ت

ت

تولید در اثر افزای

عرضه دیروی کار باع

افزای

ثروت خ ادوار

اولیه ثروت می شود .درجه این تعدیل ثروت ،وابسته به قابلیت جادتینی

بین م لوبیت حاصل از مصرف و عدم م لوبیت حاصل از افزای

تاعات ک ار در ت اب م لوبی ت

خادوار اتت .هرچه م لوبیت دهایی حاصل از مصرف بیتتر از عدم م لوبیت دهایی کاه

فراغ ت

بوده و شدت جادتینی موار دولت و مصرف خصوصی در تاب م لوبی ت کمت ر باش د ،اف راد در
مواجهه با اثر ثروتی مندی اولیه بهجای کاه

مصرف خصوصی می ل بیت تری ب ه ک اه

فراغ ت

داردد .در چنین شرای ی میزان جب ران اث ر ثروت ی بیت تر ش ده و راب ه مو ار دول ت و مص رف
خصوصی به حالت مکملیتر دزدیکتر میشود.
 اثر جداییناپذیری مخارج دولت و مصرف خصوصیدر تحلیل های موتلف پیرامون اثر موار دولت بر مصرف خادوار دو رویکرد عمده در خص وص
م لوبیت خادوار دتده و فی اثر ثروتی صن بر درصمد قابلتصرف اف راد م ددرر ات ت .در گروه ی
دیگر از م العات ،به دی

موار دولت به عنوان عاملی اثرگذار بر م لوبیت خادوار دیز توجه شده

اتت .در این دتته از م العات برای بررتی راب ه بین موار دولت و مصرف خصوص ی در ت اب
م لوبیت خادوار عمومار ص مدهوم "جادتینی/مکملی اجورث" اتتداده میشود .بر اتاس تعریدی ک ه
از کاالهای مکمل و جادتین توت اجورث و پارتو ارائهشده ،کاالی  yدر بودج ه مص رفکنن ده
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یاب د و  Yجادت ین X

اتت اگر این موضوع برعکر باشد .بنابراین اگر در تاب م لوبی ت خ ادوار مو ار دول ت باع
افزای

م لوبیت دهایی مصرف خصوصی شود ،این دو متغی ر مکم ل اج ورث م یباش د .چنادچ ه

موار دولت جادتین اجورث مصرف خصوصی باشد ،افزای

مو ار دول ت ک اه

م لوبی ت

دهایی مصرف خصوصی را به ددبال خواهد داشت .گروهی از محییان ضمن اتتناد به مده وم ف وق
معتیددد درحالی که موار دولت و مصرف خصوصی مکمل اج ورث باش ند ،امک ان جب ران اث ر
ثروتی اولی ه داش ی از اف زای

مو ار دول ت وج ود دارد .ای ن جنب ه از راب ه دول ت و مص رف

خصوصی جایگاه مهمی در تبیین اثر دهایی تغییرات موقت موار دولت ب ر مص رف خصوص ی و
بهتب صن بر حسابجاری دارد .اگر موار دولت و مصرف خصوصی جادتین اج ورث باش ند ،از
یک طرف افزای
باع

کاه

موار دولت باع

کاه

درصمد قابلتصرف خ ادوار ش ده و از ط رف دیگ ر

تمایل صنها به مصرف بیتتر میشود ،بنابراین در این حالت پ ی بین ی م یش ود ک ه

مصرف خصوصی در میابل افزای

موار دولت کاه

یابد.

 اثرمخارج دولت بر رفاه مصرفکننده و رفاه اجتماعیواژههایی مادند رفاه اجتماعی ،ازجمله واژههایی هستند که ازی کط رف ،مول ود در امه ای م درن
هستند و ازاینرو در تعریف صن ها دوعی ابهام و پیچیدگی وجود دارد و از ط رف دیگ ر ،وض عیت
چندجادبه اقتصادی -اجتماعی را دربرمی گیردد .رفاه اجتماعی را میت وان از ابع اد متد اوتی م ورد
تجزی هوتحلی ل ق رار داد .در مب ادی م الع ات اجتم اعی ،صن را مجموع های متت کل از خ دمات،
اجتماعی تعریف میکنند و بهعبارتدیگر ،طرفداران رفاه اجتماعی ،احساس میکنند که جنبههای
خاصی از زددگی اجتماعی دباید به دتت خیالپردازیهای بازار تپرده ش ود ای ن اه داف رف اهی
شامل تولید امکادات رفاهی معمول مادند بیمه بیکاری ،بهداشت ،صموزشوپ رورش ،بازدتس تگی و
فیرزدایی اتت .در درریات جدید به برصورده شدن دیازها پرداخته دمیشود ،بلکه مهیاکردن شرای
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از جمله بیمه اجتماعی را یک اولویت برجسته میدادند ،درعینحال با مهیاکردن شرای یعنی توزی
مجدد رفاه اجتماعی شرای رفاه را به وجود میصوردد.
بهطورکلی ته رویکرد اتاتی در اددازهگیری رفاه اقتصادی وجود دارد .دوستین مده وم ت اب
رفاه اجتماعی از ترجیحات توزیعی بردامهریز مرکزی اقتباسشده اتت .چنین تدسیری از ت اب رف اه
اجتماعی بیادگر برداشت بردامهریز مرکزی از م لوبیت مصرفکننده با ات تداده از ت وگ مص رف
اتت .این رویکرد ،تدسیر تازگاری از تاب رفاه اجتماعی ارائه میدمای د .دوم ین مده وم ت اب رف اه
اجتماعی از یک مدهوم اخالقی اقتباس شده اتت .در این رویکرد ،تاب رفاه اجتم اعی ب ا توج ه ب ه
اهداف جامعه تعیین می گردد .در این رویکرد دو دیدگاه غالب وجود دارد .یکی دیدگاه م لوبیت
گرایان اتت که دتتیابی به بیتترین کاال برای جامعه را بهعنوان تاب هدف در درر میگیردد در این
رویکرد مجموع م لوبیت بهعنوان شاخص اصلی اددازهگیری م لوبیت در در ر گرفت ه م یش ود و
این موضوع که این م لوبی ت چگود ه ب ین مص رفکنن دگان تیس یم م یش ود از اهمی ت خاص ی
برخوردار دیست .دیدگاه رقیب مبتنی بر دیدگاه رالزی 1میباشد .در این دگرش زم ادی ت
اجتماعی حداک ر می شود که ت

رفاه فییرترین فرد در جامع ه اف زای

رف اه

یاب د .در ای ن د وع الگ و

توزی م لوبیت بین افراد جامعه بسیار اهمی ت دارد .در رویک رد م لوبی ت گرای ان دی از ات ت ک ه
م لوبیت مصرف کنندگان با یکدیگر جم شده تا بت وادیم ب ه ت اب رف اه اجتم اعی برت یم .ت ومین
رویکرد ،اتتورا کاردینالی تاب رفاه بهوتیله ترجیحات مصرفکنندگان اددرادی اتت و مبتنی بر
این فرض ات ت ک ه ی ک تن اظر ی کب هی ک می ان ترجیح ات ادد رادی و اجتم اعی وج ود دارد.
اجتماعی دیز ارجحیت این وضعیت در میایسه با وضعیت رقیب را دتان دهد.
در ادبیات اقتصادی تواب زیادی برای تنج

رفاه جامعه طراحیشدهادد از صن دتته میت وان

به تواب رفاه ارو ،برگسون-تاموئلسون ،تاب رفاه م لوبیت گرا ،تاب رفاه هرتادی ،تاب رف اه ت ن و
 ...غیره اشاره کرد .برگسون و تاموئلسون رفاه اجتماعی را تابعی از م لوبیت افراد موتلف تعریف
1. Rawls approach
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می کنند و برای اینکه این موضوع به لحاظ کمی قابلاد دازهگی ری باش د ،ت اب م لوبی ت را ب ه دو
متغیر مصرف و فراغت تیسیم دمودهادد .اگر تاب رفاه اجتماعی را بهصورت تابعی از م لوبیته ای
افراد موتلف فرض کنیم به تاب رفاه اجتماعی فردگرایاده خواهیم رتید.
یکی دیگر از تواب پرکاربرد تواب رفاه اجتماعی که بر اتاس متغیرهای کالن اقتصادی در درر
گرفته میشود میزان مندی تاب زیان اجتماعی اتت که بر اتاس تیریب تاب م لوبیت مصرفکننده
حول میدار پایدار صن حاصل میشود .صرگومان تاب زیان اجتماعی متغیرهایی چون تورم و شکاف
تولید اتت که از ارتباط میان بهین هت ازی ت اب م لوبی ت ف ردی ،ش رای بهین هت ازی ت اب هزین ه
تولیدکننده دوعی و شرای تسویه بازار تتکیل میشود و معموالر راهنمای تیاتتگ ذاران پ ولی و
مالی جهت بهینهتازی تیاتتهای خود میشود ک ه در صن ت اب زی ان اجتم اعی ،ت ابعی از ت ورم،
شکاف تولید ،یا در بهره اتت .بدیهی اتت که تیاتتگذار در پ ی اتو اذ تیات ته ایی جه ت
کمینهتازی این تاب با توجه به قیود خود اتت و این موضوع دردهایت منجر به اتواذ تیاتته ای
بهینه اجتماعی خواهد شد .این دوع از تواب بهوی ه در الگوهای تعادل عمومی تصادفی ط رگری زی
می شود در این حالت از طریق بس تیلور مرتبه دوم تاب م لوبیت خادوار دوعی حول میدار پای دار
صن تاب زیان اجتماعی محیق میشود )گالی.)2۰۰۷ ،
در دتتهای دیگر از تواب م لوبیت مص رفکنن ده ک ه در ادبی ات اقتص اد ک الن موردتوج ه
قرارگرفتهادد کاالهای عمومی بهعنوان صرگومان تاب م لوبیت بهطور صری وارد م دل م یش ودد.
بهعبارت دیگر مصرف کنند از مصرف کاالهای خصوصی و عمومی بهطور همزمان منتد میشود.
این دوع الگو جهت اددازهگیری میزان تیثیرگ ذاری تیات ته ای م الی و ب هوی ه مو ار دول ت
چرخه های اقتصادی به ارائه مدلی پرداخت ه ات ت ک ه در صن م لوبی ت مص رفکنن ده ب ا مص رف
کاالی عمومی افزای

مییابد .در این م العه جهت بررتی اثرگذاری شوکهای م الی ت اب رف اه

به صورت جم تواب م لوبی ت تم ام خادواره ای موج ود در اقتص اد در در ر گرفت هش ده ات ت و
1. Sims
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پرازصن از طریق دیدرادسیلگیری از تاب تصری شده م لوبیت به بررتی ضریب فزاین ده مو ار
دولت بر رفاه پرداختهشده اتت .کلم ن ) 2۰۰3( 1ب ا ات تداده از ی ک م دل تع ادل عم ومی پوی ای
تصادفی و در حالتی که موار دولت به صورت م ب ت در تص ری ت اب م لوبی ت مص رفکنن ده
واردشده اتت به بررتی اثر متیابل تیات ت پ ولی و م الی ب ر ت اب رف اه ک ه ص ورت جم تواب
م لوبیت فردی اتت پرداخته اتت .در این حالت برخالف الگوهایی که مصرف دولتی را جادتین
مصرف خصوصی میدادند کاالهای عمومی به ص ورت مکمل ی ب رای مص رف خصوص ی در در ر
گرفته میشود و تاب م لوبیت تابعی صعودی از موار دولت میباشد.
با بروز بحران اقتصادی در تال  2۰۰8میالدی این تثال اتاتی و قدیمی اقتصاد ب ار دیگ ر ب ه
کادون اصلی مجادالت اقتصاد کالن بازگتت که دی

دول ت در کنت رل اقتص اد چگود ه ات ت

اگرچه در طول دهه های گذشته و تحت الگوهای موتلف اقتصادی که هرکدام با توجه به ف روض
و شرای خاص اقتصادی ایجادشده ادد دی

دولت محلی برای مناقته بوده اتت که گ اه عملک رد

اقتصادی دولت در بوته تردید قرارگرفته اتت اما در ادبیات اقتص اد ک الن ت یثیر ض ریب مو ار
دولت بر متغیرهای حیییی همچون رشد اقتصادی و همچن ین رف اه جامع ه جایگ اه وی های داش ته
اتت .اثرگذاری موار دولت و ضریب فزاینده صنیکی از مسائل مهمی اتت که هم واره توت
مدلهای موتلف و در چارچوب الگوهای موتلف مورد ارزیابی قرارگرفته اتت با ردسادر اقتصاد
جدید کالتیک دی

تیاتت مالی کاه

یافت .درریه همبستگی ریکاردین اتتدالل میکرد ک ه

ادترار می رود گسترش مالی داخوشایند باشد چراکه مردم ادتر ار دارد د ک ه منب ت یمین م الی ای ن
به این موضوع این بود که بوتی از جمعیت با محدودیت اعتب ار مواج ه ات ت و ب ه درصم د فعل ی
دسبت به درصمد دائمی واکن
از اقتصادهای مدرن دی

دتان خواهد داد (منکیو .)2۰۰۰ ،2پی

از بح ران 2۰۰8در بس یاری

تیاتت مالی دولت بسیار داچیز در درر گرفته میشد و این دی

تنه ا ب ه

1. Kollmann
2. Mankew
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مییافت درحالیکه پر از بحران این دی دگاه موردتردی د واق

شد (وودفرد .)2۰۰9 ،1صندوق بینالمللی پول دتان داده اتت که مدلهای کالن موج ود ب هط ور
مداوم ضریب میادیر مالی را کمارزش گزارش کردهادد (بالدچارد و لی .)2۰13 ،2بهتازگی میاالت
متعدد کینزی اتتدالل میکنند که ضرایب در طول بحران از زمانهای معمول متداوت خواهد بود.
 .2-2پیشینه پژوهش
در م العات ادجام شده در ایران ،تمرکز م العات بیتتر بر اثر تیاتتهای مالی و تکادهه ای صن ب ر
رشد اقتصادی بوده و شاید موضوع رفاه با این توجیه که رشد اقتصادی دیز یک متغیر دیابتی از رفاه
اتت کمتر مورد توجه پ وهتگران ق رار گرفت ه ات ت .از ای ن رو در بو
داخلی دیز محور بیتتر مباح

پیت ینه پ وه ه ای

در حوزه رشد اقتصادی اتت.

 .1-2-2مطالعات انجام شده در داخل

گسکری و اقبالی ( )1386در میاله ای تحت عنوان" موار دولت و رشد اقتصادی" با ات تداده از
یک تاب کاب -داگالس با ب ازدهی ثاب ت ب ه بررت ی اث ر مو ار دول ت ب ر رش د اقتص ادی ط ی
تالهای 1382-352پرداختهادد ،در این میاله ب ه دی

ت رمایه ادس ادی ،ت رمایه فیزیک ی و بودج ه

دولت در تولید پرداخته شده اتت و در گسترش الگ و دی ز ادباش ت ت رمایه ادس ادی ،ب ه ت همی از
ترمایه فیزیکی ،ترمایه ادسادی و بودجه دولت پیودد خورده اتت ،روش اقتصادتنجی به کار رفت ه
در این میاله ،خودبازگتتی با وقده های توزیعی اتت .دتایج حکایت از صن دارد که موار دول ت
چه بهصورت مص رفی و چ ه ب هص ورت ت رمایهای ت یثیر م ب ت ب ر رش د اقتص ادی دارد .مو ار
موار مصرفی مع وف به همان تال اتت.

1. Woodford
2. Blanchard,leigh
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وحیدی و همکاران ( ،)1391در م العه خو با عنوان "تیثیر شوکهای مالی بر تولی د و ت
قیمت در ایران با اتتداده از الگوی خودرگرتیون برداری تاختاری" صثار تکادههای مالی بر تولی د
داخالص داخلی و ت

قیمت در ایران با اتتداده از دادههای فصلی ،طی دوره زمادی 136۷-1389

را بررتی می کنند .دتایج حاصل از تواب واکن

صدی برای متغیرهای م دل دت ان م یده د اج زای

موتلف هزینه دولت و درصمد مالیاتی صثار متداوتی در کوتاهمدت و بلند مدت بر متغیره ای ک الن
بهجای میگذاردد .تکاده م بت در موار کل و مو ار ج اری دول ت ،تولی د را در کوت اهم دت
بهصورت موقت افزای

میدهد و دیز منجر به افزای

ت

قیمتها میشود ،این در ح الی ات ت

که هزینه های عمرادی اثر م بت پایدارتری بر تولید دارد ،اما برت

قیمت تیثیر ددارد .تکاده م ب ت

در کل درصمد مالیاتی اثر چندادی بر تولید دتان دمیدهد ،ام ا در کوت اهم دت اث ر مند ی ب ر ت
قیمت اعمال می کند .بررتی اجزای درصمدهای مالیاتی حاکی از صن اتت که تکادهه ای م ب ت در
مالیات های مستییم باع

ک اه

تولی د و ت

قیم ت در کوت اهم دت م یش ود و مالی اته ای

غیرمستییم اثر معناداری بر این متغیرها ددارد.
منرور و تیی پور ( )1394جهت بررتی صثار شوکهای پولی و بودج ه دول ت و درصم دهای
ددتی در پ وهتی تحت عنوان "تحلیل صثار شوک ه ای پ ولی و مو ار م الی دول ت در ای ران ب ا
اتتداده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی" از طریق تبیین یک الگوی کینزی جدید ب ه بررت ی
صثار این تکادهها تحت تناریوهای تیاتتگذاری پولی صالحدیدی و قاعدهمند پرداختهادد .دت ایج
گویای این موضوع اتت که تحت هر دو ت ناریو اف زای

ترمایهگذاری دولتی ،ترمایهگذاری خصوصی با وقده افزای

دردهایت تولید دیز باال رفته اتت .افزای
اشتغال شده اتت .همچنین افزای

موار جاری دولت موجب افزای

درصمدهای ددت ی موج ب اف زای

ترمایه گذاری خصوصی شده اتت ولی موجب افزای
حیییی کاه

مییابد.

یافته و

مصرف خصوصی و

تولی د ،مص رف و اش تغال و

تورم دیز شده اتت و به این دلیل دت تمزد
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خود با اتتداده از یک الگوی تعادل عم ومی

پویای تصادفی در شرای اقتصاد باز به بررتی اثر تکاده موار خود بر تولید و تورم پرداختن د .در
این پ وه

تواب واکن

صدی اقتصاد به تکاده درصمد ددتی و موار دولت محاتبه و مورد ارزیابی

قرار گرفت .یکی از دتایج به دتت صمده در این پ وه
و تکاده موار دولت موجب افزای

دتان داد که تکاده م بت درصمدهای ددت ی

تولید و تورم در اقتصاد ایران میشود.

 .2-2-2مطالعات انجام شده در خارج

تمیز و ولف ( )2۰14در میاله مهم خود تحت عنوان "تیثیرگذاری شوکه ای مو ار دول ت ب ر
رفاه و تولید در چرخههای اقتصادی" به بررتی اثرگذاری تکادههای مالی بر رفاه و رشد اقتص ادی
می پردازدد .محییین در چارچوب یک مدل تع ادل عم ومی پوی ای تص ادفی و ب ا ف روض کین زی
جدید رفتار مصرفکننده ،تولیدکننده ،تیاتتگذار پولی و مالی را مدلتازی میکنن د .دت ایج ای ن
م العه دتان می دهد دتایج گویا این موضوع اتت که ض ریب فزاین ده مو ار مص رفی در حال ت
تعادلی اقتصاد بر رفاه اثر مندی و بزرگی دارد ()-2/14و ای ن در ح الی ات ت ک ه ض ریب فزاین ده
مو ار ت رمایهای ب ر رف اه بس یار ب زرگ و م ب ت ات ت ( )3/1۷در م ورد ض ریب فزاین ده رش د
اقتصادی ،ضریب فزاینده موار مصرفی به میزان اددکی بزرگ تر از یک بوده ( )1/۰6و در مورد
موار ترمایهای به میزان اددکی کوچکتر از یک اتت.
وودفورد ( )2۰11در م العه خود به بررتی ضریب موار دول ت ب ر تولی د و همچن ین رف اه
می پردازد .محیق در این م العه با بیان این موضوع که در بهره اتمی در اک ر کتورهای پیت رفته
از این رو تیاتت پولی جهت ثبات بوتی به اقتصاد ک ارا دیس ت ،ب ه بررت ی ت یثیر تیات ت م الی
می پردازد .وودفورد ابتدا با بررت ی ای ن موض وع ک ه تح ت م دل دووکالت یکی ب ا ف رض وج ود
اطالعات کامل و عدم وجود چسبندگی ها ضریب تیاتت مالی در کوتاه مدت بسیار اددک ات ت،
به بررتی اثر بوتی تیاتت مالی باوجود فروض کینزی جدید و تح ت ی ک م دل ت اده DSGE
1. Zero Lower Bound
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می پردازد .دتایج دتادگر صن اتت که زمادی که بادک مرکزی قادر دیست در بهره را کاه

ده د،

اثرگذاری تیاتت مالی بسیار زیاد و فراتر از یک اتت .همچنین این موضوع م رگ م یش ود ک ه
افزای

موار دولت تبب افزای

رفاه جامعه خواه د ش د همچن ین می زان اث ر گ ذاری مو ار

دولت چنان اتت که میتوادد تبب شود شکاف تولید به کلی از میان برود.
دکاتترو و هرداددز  )2۰۰8(1در میاله خود اث رات تکاد ه ه ای ب رون زای تیات ت م الی را در
اتپادیا در قالب مدل  VARتومین زدهادد .معیار تومین مدل  VARش امل دادهه ای فص لی ات ت
تومین زددد که دتایج بازگو کننده صن اتت که ضریب تولی د مو ار دولت ی در کوت اهم دت ب ه
صرامی باالتر از یک قرار می گیرد و در بلندمدت مندی می ش ود .اف زای
مالیاتهای خالص باع

اف زای

ه ر دو مو ار دول ت و

کس ر بودج ه عم ومی در می انم دت و منج ر ب ه عک رالعم ل

درون زای صدها می شود .دو دتیجه کلی که می توان از دتایج این م العه گرفت این اتت که دوست،
تیاتت مالی قادر اتت فعالیتهای اقتصادی را از طریق اف زای

مو ار در هزین ه ت ورم ب االتر و

کسر بودجه عمومی و تولید کمتر در میان مدت تحریک کند .دیگر صدکه تالش ب رای رت یدن ب ه
ت بیت مالی به وتیله افزای

بار مالیاتی ممکن اتت به ترادجام درت د و باع

باالتر در صینده شود .دهایت چنین تیاتتی ممکن اتت باع

کاه

ایج اد کس ر بودج ه

فعالیت های اقتصادی در می ان

مدت شود.
راتو و روگر )2۰۰5( 2در پ وهتی جام در خصوص تیثیر تیاتت م الی در من ی ه ی ورو ،ب ه
بررتی اثرات تیاتت مالی با تیکید بر موار دولت ،ترمایهگ ذاری و مالی ات ب ر دت تمزد ب رای
اتمی در قیمت و دتتمزد وجود دارد ،خادوارها با محدودیت دیدینگی مواجه هستند و دولت یک
جز بزرگ در اقتصاد اتت و از این رو تحلیل شوکهای مالی بسیار مه م ات ت .در م الع ه ادج ام
شده ،بررتی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با فروض اقتصاد کینزی جدی د و ب ا

1. De castro and Hernandez
2. Ratto and Roeger
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فرض باز بودن اقتصاد ادجام شده اتت .دتایج ح اکی از صن ات ت ک ه ض رایب هری ک از اج زای
تیاتت مالی کمتر از یک بوده اتت .اما شوک های م بت مالی در ثب ات بوت ی ب ه اقتص اد م ثثر
بوده اتت .همچنین ب ه دلی ل مح دودیت دی دینگی در ای ن من ی ه ،تیات ته ای م الی دول ت در
هموارتازی مصرف خصوصی تیثیر به تزایی داشته اتت و بهطور کلی تیاتتهای مالی در من یه
یورو توادسته اتت دوتادات تولید را به میزان  14درصد کاه
بوصکز و ربی )2۰۰3( 1در میاله خود به چرایی افزای

دهد.
موار خصوص ی تح ت ت یثیر تکاد ه

موار دولت می پردازدد .دتایج این تحییق برخالف درریه های رایج اقتصاد کالن اتت ک ه معتی د
اتت اثرات مندی موار دولت تبب جایگزین شدن موار دولت با مصرف خادواره ا م ی ش ود.
محییین با اتتداده از یک مدل تاده چرخه های حیییی ( )RBCبه این دتیجه می رت ند ک ه مو ار
دولت با موار بو

خصوصی مکمل بسیار قوی اجورث هستند .این وی گی تبب می ش ود ک ه

در اثر شوک م بت موار دولت ،ادترار داشته باشیم ک ه مص رف خصوص ی اف زای

یاب د .البت ه

مکمل بودن موار دولت و مو ار خصوص ی را دم ی ت وان ب ه اد واع مو ار دول ت بس

داد.

همچنین اگر در اتتداده از مدل های کینزی جدید فرض غیرریکاردویی بودن مص رف کنن ده وارد
شود ،تیثیرگذاری موار دولت بیتتر قابل بررتی اتت .بنابراین ب ا ای ن ف رض م ی ت وان مو ار
دولت را بهگودهای بهینهتازی کرد که رفاه مصرفکننده حداک ر شود.
موددورد و اوهلیگ )2۰۰2( 2در میاله ای با عنوان "اثرات شوک های تیاتت مالی چیست" با
ات تداده از دادهه ای فص لی در ب ازه زم ادی  1995-2۰۰۰ب ه بررت ی اثرگ ذاری تیات ت م الی
می پردازدد .این دو محیق ،تیاتت مالی را شامل یک شوک درصمد دولتی و یک ش وک مو ار
اصلی در درر گرفتهادد .دتیجه این م العه دتان داده اتت که تکاده اصلی درصمد دولت که ب ه ی ک
افزای

پر از بازگتت یک تال از شوک محدود ش ده ات ت ،GDP ،مص رف ،ت رمایهگ ذاری

1. Bouakez and Rebei
2. Mountford & Uhlig
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تاختمادی و دیز ترمایه گذاری غیرتاختمادی را با یک دوره وقده کاه
اصلی موار دولتی که به یک افزای

پر از گذشت یک تال از شوک محدود شده ات ت ،ب ه

تحری ک تولی د در ت ال اول ب هص ورت جزئ ی و ض عیف و ک اه
میادجامد .یک افزای

پی

داده اتت .همچنین تکاده
ت رمایهگ ذاری خصوص ی

بینی دتده در موار دیز اثری م بت روی تولید و مصرف دارد.

 .3روش تحقیق
هدف از پ وه

حاض ر ،طراح ی ی ک الگ وی ک اربردی ب ه منر ور بررت ی اث ر تکاد ه مو ار

ترمایهگذاری و مصرفی دولت بر رفاه میباشد .از صدجا ک ه الگوه ای  DSGEب همنر ور تجزی ه و
تحلیل اثرات تیاتتگذاری و ارزیابی تکاده های وارده به اقتصاد مورد اتتداده قرار میگیردد ،ل ذا
الگوی طراحی شده باید وی گی های اقتصاد مورد درر را داشته باشد .با توجه به وجود درصم دهای
ددتی و دی

دولت در اقتصادهای ددتی ،علی رغم اینکه در الگوه ای کین زی جدی د دول ت دی

زیادی ددارد ،اما با این حال ،این دو وی گی در الگوی پیتنهادی لحاظ گردیده اتت .زی را وج ود
این دو وی گی ،موجب بروز تکادهها موتلف و مجاری اثرگذاری تیاتتهای اتواذ شده ،متداوت
از صدچه در بسیاری دیگر از کتورها اتداق میافتد خواهد شد.
 .1-3خانوارها
در این الگو ،خادوار دوعی ،از مصرف کاالهای خصوص ی و عم ومی ( Ctو  )GCtو ماد ده حییی ی
پول ( )Mt/Ptم لوبیت کسب کرده و از کار کردن ( )Ltم لوبیت از دتت میدهد .ترجیحات ای ن
1
 (C GC  )1
L1t  
  Mt 
 t t
Et  


  l

1    Pt 
1  
 1  
t 0



()1

t

در این تاب  Et ،عملگر ادترارات β ،عامل تنزیل σ ،عکر کت
عکر کت

تیاضا برای مادده حیییی پول و  γعکر کت



جادتینی ب ین زم ادی مص رفε ،
عرضه دیروی کار اتت.
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دولت دی ز ب ا تغیی رات چت مگیری

مواجه شده اتت .برای این منر ور مو ار ج اری دول ت ،بهعنوان دوعی کاالی عمومی مددرر ق رار
میگیرد که برای مصرفکننده ایجاد م لوبیت میکن د .بهدحویکه فرض میشود ترکیبی از مصرف
خصوص ی و مص رف عم ومی در ت اب م لوبی ت مص رفکنن ده وارد م یش ود .در تحلی له ای
موتلف پیرامون اثر موار دولت بر مصرف خ ادوار دو رویک رد عم ده در خص وص راب ه مو ار
دولت و م لوبیت خادوار وجود دارد .در پارهای از تحلیلها موار دولت وارد تاب م لوبیت خ ادوار
دتده و فی اثر ثروتی صن بر درصمد قابلتصرف افراد مددرر اتت .در گروهی دیگ ر از م الع ات ،ب ه
دی

موار دولت بهعنوان عاملی اثرگذار بر م لوبیت خادوار دیز توجه شده اتت .بر ای ن ات اس در

م العه حاضر ،موار مصرفی دولت ( )GCبهعنوان عامل مثثر ب ر م لوبی ت مص رفکنن ده در ت اب
م لوبیت وارد شده اتت (بهطور م ال داکاتا 2۰1۷ ،1و کمیجادی و توکلیان.)1391 ،
در الگوی پیتنهادی ،قید پی

روی خادوارها برابری موار و درصمدها اتت .به ای ن مده وم

که در ابتدای هر دوره ،خادوار دوعی میزان  Mt-1واحد مادده پولی و  Ktواحد ترمایه و اوراق قرضه
( )Btدر اختیار دارد .در دوره  tدیز ،من اب خادواره ا م واردی از قبی ل دریاف ت دت تمزد حاص ل از
عرضه دیروی کار ( ،)wtاجاره ترمایه ( )rtاز بنگاههای تولید کنن ده کااله ای وات ه ،به ره اوراق
قرضه دوره قبل و تود تهام دریافتی از بنگاهها ( )Dtاتت .همچنین خادوارها با توجه به درصمدهای
کسب شده ،اقدام به پرداخت مالیات ( )Ttبه دولت خواهند دمود .با توجه ب ه م وارد ف وق ،خ ادوار
م لوبیت خود را با توجه به قید زیر حداک ر میکند.

در اینجا خادوارها بهجز مصرف ،بوتی از درصمدهای خود را دیز ترمایهگ ذاری م یکنن د .در ه ر
دوره ،با توجه به ترمایهگذاری ادج ام ش ده توت

خادواره ا و وج ود ات تهالک ( ،)δموج ودی

ترمایه اقتصاد به شیوه ذیل تغییر میکند.
1. Nakat
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Kt 1  It  (1   ) Kt

()3
 .2-3بنگاه تولید کننده کاالی واسطه

هر بنگاه تولید کننده کاالی وات ه از میان زدجیرهای از بنگاههای تولیدی و با اتتداده از تاب تولید
کاب -داگالس ،در یک بازار رقابت ادحصاری اقدام به تولید کاال میکند .همچنین فرض میشود
که موار عمرادی دولت به تولی د بنگاهها کم ک ک رده ات ت بن ابراین بهصورت ترمایه افزا در
ت اب تولی د بنگاهها وارد میشود .بااینحال همیت ه بح

ب ر زمانبر ب ودن ت رمایهگ ذاریه ای

دولت ی م رگ ب وده ات ت .اینک ه ترمایه گذاری دولت ی از لحره تص ویب ت ا لحر ه به رهب رداری
معموالر به زمادی بسیار طوالدیتر از ترمایهگذاری خصوصی دیاز دارد ،خود می توادد ب ر تولی د کل
تیثیر بگذارد .بنابراین با توجه به اینکه معموالر در اقتصاد ایران ،پ روژه ه ای عمراد ی دول ت بس یار
زمانبر اتت و تاختار اقتصاد کامالر تحت تیثیر این پروژهها قرار میگیرد.

yH ,t ( j )  At ( K j ,t 1.Kg ,t 1 ) L1j,t

()4

در معادله فوق  Lj,tدیروی کار و  K j ,t 1ترمایه فیزیکی تیاضا شده برای تولید ک االی وات ه  jو
 αکت

تولید دسبت به دهاده  jام اتت At .تکاده فناوری بوده (بهطور م ال :لی و تادگ)2۰15 ، 1

و بهصورت زیر میباشد:
()5

) A,t : N (0,1

At   A At 1  (1   A ) A   A,t ,

و بهمنرور حداقل تازی هزینه ،با توجه به قیمتهای داده شده برای ده ادهه ا ( )wt,rtو قی د راب ه
( ،)25اقدام به بهکارگیری  Lj,tو  Kj,tمیکند.
()6

min w t L j ,t  rt k K j ,t

µJ ,t
L j ,t , K

1. Lee and Song
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در دهایت هزینه دهایی بنگاه تولیدی ( )mctبه فرم زیر به دتت میصید.




1
k
 1  wt  rt 
. g  
 
   At  kt 1 

()۷

1

 1 
mct  

 1 

در مرحله دوم ،بنگاه های تولید کننده کاالی وات های بهمنرور ح داک ر ت ازی ت ود واقع ی
تنزیل شده م ابق با روش کالوو )1983( 1اقدام به قیمتگذاری میکنند .در این روش و در دوره،t
تنها (  )1 − θHقسمت از بنگاهها امکان اتواذ قیمتهای خ ود را ب هص ورت بهین ه داش ته و م ابیی
(  )θHاین امکان را دداردد .بنگاههایی که امکان قیمت گذاری بهینه را دداردد ،ف رض م یش ود ک ه
قیمتهای خود را بر تورم دوره گذشته شاخص گذاری میکنند:
) PH ,t 1 ( j

()8
میزان ش اخص گ ذاری توت

H

PH ,t ( j )  t 1 

ض ریب   H  0,1تعی ین م یگ ردد .ب ه ای نص ورت ک ه اگ ر

  H  0باشد داللت بر عدم وجود شاخصگذاری و اگ ر   H  1دالل ت ب ر ش اخصگ ذاری
کامل دارد .شرط مرتبه اول مسیله قیمتگذاری بنگاه عبارت اتت از:
()9

)  H s t s p H ,t s mct s y H ,t s ( j
s

) y H ,t s ( j

H

 

t  h 1

h 1

t s

 H 

s






s 0


s 0

E
° H ,t     t
P


  1 
Et

همچنین با لگاریتمی خ ی کردن معادله فوق هم راه ب ا ق ادون حرک ت قیم ته ا ،منحن ی فیلی پر
کینزی جدید بهصورت زیر به دتت میصید:
()1۰

2

ایده اصلی در  NKPCاین اتت که تغییر قیم ت ه ا در ه ر دوره ی ا دش وار ات ت و ی ا دارای
هزینه .این امر میتوادد به دلیل وجود هزینه تغییر فهرتت بها و یا ادواع دیگری از چسبندگی باشد.
این راب ه دتان میدهد که تورم داخلی دارای جزء گذشتهدگر ،جزء صیندهدگر و همچنین وابسته به
1. Calvo
 .2ر.ک .به.Holmberg, K. (2006). :
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هزینه دهایی واقعی اتت .وجود وقده تورم در معادله منحنی  NKPCموجب بهبود الگو در میایس ه
با معادلههایی اتت که در صنها جزء گذشتهدگر یا وقده لحاظ دتده اتت (ربرتز .)199۷ 1این دتته
از معادالت  NKPCبا لحاظ وقده تورم ،با دام منحنی فیلیپر کین زی جدی د پیود دی 2دی ز ش ناخته
می شود .زیرا معادالت مربوط به منحنی فیلیپر کینزی جدید در ابت دا فاق د ج زء واپ ر دگ ر ب ود
(صدلدسون و دیگران .)2۰۰۷
 .3-3بخش نفت
در پ وه

حاضر ،با توجه به تهم درصمدهای ددتی در اقتصاد ایران ،این بو

بررتی قرار می گیرد .درصمدهای ددتی دی

بهطور مجزا م ورد

راهبردی در تاختار اقتصاد ایران دارد .صادرات دد ت

و گاز بهطور میادگین حدود  %9۰از صادرات ایران و حدود  %6۰از درصمدهای دولت در بودجه را
تتکیل می دهد .با توجه به تهم ددت در اقتصاد ایران ،بروز تکاد ه درصم دهای ددت ی م یتواد د ب ر
تاختار اقتصاد ایران و بودجه دولت اثرگذار باشد .از این رو بو

دد ت ب هط ور مج زا وارد الگ و

شده و تولید ددت مجزا از تولید تایر بنگاههای تولیدی در درر گرفته شده اتت .به عب ارت دیگ ر،
کل تولید به دو بو
افزای

تولید ددتی و غیرددتی تیسیم میگردد .با توجه به اینکه تکاده قیمت دد ت ب ا

درصمدهای ددتی و از مجرای تغییر موار دولت و حجم پول ،بر متغیره ای اقتص اد ک الن

اثر میگذارد ،از این رو در پ وه

حاضر ،تکاده درصمدهای ددتی به شکل یک فرصین د ب رونزای

) AR(1که می توادد داشی از تغییر حجم صادرات ددت ،تغییر در قیمت فروش دد ت و ی ا تغیی ر در
در ارز باشد لحاظ شده اتت.

̅̅̅̅̅ ت
در اینجا  oilrtدرصمد حیییی ددت در دوره  tو 𝑟𝑙𝑖𝑜

با ثب ات جری ان درصم دهای ددت ی ات ت.

فرض بر این اتت که دد ت تولی دی ب ا توج ه ب ه قیم ته ای جه ادی ص ادر م یگ ردد .همچن ین

1. Roberts
2. Hybrid New Keynesian Phillips Curve
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باد ک مرک زی ،ب ه درصم دهای ری الی

تبدیل و جزو درصمدهای دولت لحاظ خواهد شد.
 .4-3دولت
در اقتصاد یکی از اصلیترین دی های بادک مرکزی ،کنترل ت

عمومی قیمتها اتت .فریدمن

به پتتواده درریه میداری پول بیان کرد که "تورم همیته و همهجا یک پدیده پولی ات ت" .ب ا ای ن
حال ،این دیدگاه بعدها توت لیپر )1991( 1و وودفورد ( 1994و  )1998با م رگ کردن درریه مالی
ت

قیمتها ( )FTPLبه چال

مجرای بودجه دولت ،دی

کتیده شد .این درریه بیان میکند که تیاتتهای مالی از طری ق

مهمی در تعیین ت

دیز ادتیاداتی وارد شده اتت .درریه مالی ت

عمومی قیمت ها داردد .هرچند که به ای ن درری ه
قیمتها در دو رویکرد با عنوانهای شکل ضعیف و

قوی  FTPLبیان شده اتت .شکل ضعیف این درریه عنوان میکند که تسل تیاتته ای م الی از
طریق ارتباط میان تیاتت مالی و حق الضرب قابل تدسیر اتت.
در پاتخ به این تثال که «صیا درصمدها و یا تغییرات قیمت ددت ،اث ر مس تیل ب ر فعالی ته ای
اقتصادی در یک کتور صادرکننده ددت دارد یا خیر » شاید بتوان گدت یکی از مهمترین مجاری
اثرگذاری از طریق اثر درصمدهای ددتی بر تیاتتهای پولی و مالی اتت .2م العات در ای ن زمین ه
بیادگر این موضوع اتت که بدون در درر گرفتن اثر درصمدهای ددتی بر تیاتتهای پولی و م الی،
این درصمدها اثر مستیلی بر تولید غیرددتی بهوی ه در کتورهای ص ادرکننده دد ت د دارد .در واق
تیاتت مالی ،مجرایی اتت که از طریق صن تکاده های ددتی ب ر بو

غیرددت ی اقتص اد اث ر گ ذار

در پ وه

حاضر ،موار دولت ( )Gtاز محل خلق پول و اف زای

پای ه پ ولی (،)Mt-Mt-1

اخذ مالیات ( )Tو فروش اوراق قرضه ( )Btتیمین میگردد .در این راب ه تبدیل ارزهای حاص ل از
فروش ددت در ترازدامه بادک مرکزی و بر پایه پولی اثر خواهد گذاشت:
1. Leeper
 .2برای دموده مراجعه شود به جعدری صمیمی و همکاران1395 ،
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(1  rt n ) Bt 1
B M M
 Tt  t  t  t 1
Pt
Pt
Pt
Pt

()12

Gt 

در راب ه فوق  Gtشامل موار دولت اتت که از مجم وع دو مو ار ج اری و عمراد ی تت کیل
شده اتت که هریک از صنها از یک فرصیند خودرگرتودی مرتبه اول پیروی میکنند.

()13

Gt  GCt  GIt

()14

GCt   gcGCt 1  (1   gc )GC   gc

GI t   gi GI t 1  (1   gi )GI   oil   gi

()15

بر این اتاس با توجه به متداوت ب ودن دح وه مو ار دول ت ،فرصین د ادباش ت ت رمایه دول ت دی ز
بهصورت زیر در درر گرفته خواهد شد.
K g ,t  (1   g )K g ,t 1  GI t

()16
 .5-3مقام پولی

در الگوی حاضر ،تغییر حجم پایه پولی تابعی از تغییر ذخایر خارجی بادک مرکزی و خالص بدهی
دولت به بادک مرکزی اتت .خالص تپردههای دولت د زد مرک زی ،پ ر از کس ر خ الص ب دهی
بادکها می باشد .بر طبق راب ه زیر ،افزای
دولت ،موجب افزای

در ارز ،خالص ذخایر خارجی بادک مرکزی و بدهی

پایه پولی خواهد شد.

M t  DC t  FRt

()1۷

همچنین دولت بوتی از درصمدهای حاصل از فروش ددت خود را به بادک مرکزی فروخته و تبب
بادک مرکزی تابعی از درصمدهای حاصل از فروش ددت اتت.
FR  FRt 1  oilt

()18

از طرف دیگر ،دولت ب اقی درصم دهای حاص ل از ف روش دد ت را دی ز د زد باد ک مرک زی
تپردهگذاری خواهد کرد .این امر موجب افزای

تپردههای دولت دزد بادک مرکزی خواهد شد.

در اینجا تاب رفتاری بادک مرکزی به این صورت در درر گرفته میشود که در صن باد ک مرک زی
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رشد اعتبارات داخلی (  ) DCرا به دوعی کنترل می کند که در صن اه داف ت ورم و تولی د ت یمین
شود .اما پ وه های موتلف دتان داده اتت که بادک مرکزی در ایران اه داف ت ورم و تولی د را
در هر دوره با توجه به شرای صن دوره تعیین م یکن د ،از ای ن رو در الگ وی حاض ر ت ورم ه دف
بهصورت یک فرصیند ) AR(1در در ر گرفت ه ش ده ات ت (کمیج ادی و توکلی ان  1391و جعد ری
صمیمی و همکاران :)1393
()19

DC  DCt  DCt 1

()2۰

DC  dc DCt 1   ( t   * )  y (Yt  Y * )  t

 .6-3شرط تسویه بازار
یک الگوی ته بوتی در اقتصاد کالن به صورت کلی زیر تعریف میشود.
()21

Yt  oilt  Ct  It  Gt

برای تعادل در بازار ،باید کل تولید غیرددتی از راب ه ( )4و درصمد حاصل از فروش ددت ،برابر کل
تیاضا از راب ه فوق باشد.
 .7-3لگاریتم خطی سازی 1و حل الگو
برای حل الگوهای  ،DSGEروشهای متعددی وجود دارد .بهطور ک ل ،ه دف از تهی ه الگوه ای
 ،DSGEحل و میایسه دتایج این الگوها با دادههای ددیای واقعی اتت .این فرصیند را بهطور خالصه
میتوان بهصورت زیر عنوان دمود:
 اتتورا شرای مرتبه اول .این معادالت ب ه هم راه مع ادالت ت اختاری ،در مجم وع ،مع ادالتتداضلی تصادفی غیرخ ی را شکل میدهند.
 از صدجا که حل این معادالت همواره جواب صریحی را به دتت دمیصورد ،تیریب خ ی صنه احول یک دی ه متوص محاتبه میگردد .در الگوهای تعادل عم ومی پوی ای تص ادفی ،خ ی
1. Log-Linear
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تازی یک الگوی غیرخ ی  -بهوات ه دشوار ب ودن ذات ی ح ل و توم ین ای ن دت ته الگوه ا-
کاری معمول اتت .از این رو ،اقتصاددادان بهصورت تیریبی این الگوها را حل میدمایند .اغلب
اوقات از بس تیلور ،بهمنرور محات به ش رای بهینگ ی الگ و ح ول می ادیر تع ادلی یکنواخ ت
متغیرها ،اتتداده میشود .حل معادالتی که حاوی ادترارات عیالئ ی هس تند ،دش وار ت ر از ح ل
معادالت پویای بدون ادتر ارات ات ت .ب رای ح ل ای ن الگوه ا از روشه ای دیگ ری ات تداده
میشود که شناخته شدهترین روش در این زمینه ،روش بالدچارد و کان )198۰( 1ات ت ک ه در
بسیاری از م العات و پ وه ها اتتداده شده اتت .البته روش دیگری دیز برای ح ل ای نگود ه
الگوها وجود دارد که با عنوان روش ضرایب دامعین 2شناخته میشود.
 در ادامه ،پارامترها از روش میداردهی (کالیبراتیون) 3و یا تومین و یا هر دو محاتبه میگردد د.در این م ورد ،تص میمگی ری در م ورد ات تداده از هرک دام از ای ن روشه ا ب ه ه دف محی ق،
دیدگاههای وی و وی گیهای محاتباتی الگو ارتباط دارد .برخی اقتصاددادان میگویند که اگر
هدف از پ وه  ،توضی واقعیتهای اقتصادی باشد ک ه از ت اختار پیچی دهای دی ز برخ وردار
دیستند و یا اینکه اگر هدف به دتت صوردن خواص پویای الگو باش د ،م یت وان از می داردهی
بهجای روشهای تومین اقتصادتنجی اتتداده دمود (کیدلند و پرتکات 1351 :1982 ،کنوا،4
 .)215 :2۰۰۷بهعنوان دموده از م الع اتی ک ه از می داردهی ب رای تحلی له ای تجرب ی ات تداده
دمودهادد میتوان به برززینا و دیگران )2۰13( 5و همچنین در م العات داخل ی دی ز م یت وان ب ه
ابراهیمی ( )1389و خیابادی ( )138۷اشاره کرد.

 .3ر .ک .به.Canova (2007) :
4. Canova
5. Brzezina et al.
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 .4مقداردهی الگو و نتایج تحقیق
فرصین د می داردهی ،روش ی معم ول در م الع ات اقتص ادی مبتن ی ب ر الگوه ای تع ادل عم ومی
محاتبهپذیر و تعادل عمومی پویای تصادفی اتت .میداردهی ،یک راهبرد بهمنر ور ی افتن می ادیر
عددی برای ضرایب یک ددیای اقتصادی مصنوعی و تاختگی اتت .اتتداده از این روش در چن د
دهه اخیر بسیار گسترش یافته اتت .در واق میدار دهی یک الگو به این معنی اتت که ضرایب صن
از تایر م العات تجربی یا م العات اقتصادتنجی (حتی غیرمرتب ) و یا بهطور کل توت محیق به
دحوی ادتواب شود که الگو توادایی بازتازی برخی از وی گ ی ه ای ددی ای واقع ی را داش ته باش د
(کولی.)5۷ :1995 ،1
با وجودی که در کتورهای توتعه یافته ،با توجه به م العات گسترده که در زمینه اقتصاد خرد
صورت می گیرد ،اقتصاددادان ب رای ی افتن می ادیر ض رایب از ت ایر م الع ات مح دودیت زی ادی
دداردد ،اما در کتورهای در حال توتعه در مورد همه ضرایب ت ابیه پ وه
داچار می بایست توت خود محیق محاتبه شود .در پ وه

وج ود د دارد و ب ه

حاضر ،بعد از خ ی ت ازی مع ادالت

حاص ل از بهین هت ازی و ت اختاری ،ض رایب ب ا ات تداده از د رماف زار داین ار 2می داردهی و الگ و
شبیهتازی شده اتت .به این صورت که میدار برخ ی از ض رایب از ت ایر م الع ات ات تداده ش ده
(مادند در ترجی زمادی و یا کت

تیاضای پول) ،برخی از ضرایب از قبیل تعدادی از دسبتها در

وضعیت تعادل یکنواخت با اتتداده از دادههای تالیاده اقتصاد ای ران ب رای ت اله ای 1352-1394
براتاس حداک ر اطالعات موجود ،بعد از رودد زدایی از روش پاالیه 3هدریک پرت کات محات به
گتتاورهای الگوی طراحی شده با دادهای ددیای واقعی را حاصل کنند (جدول .)2

1. Cogly
2. Dynare
3. Filter
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جدول  .1نتایج حاصل از مقداردهی نسبتهای الگو
عنوان

مقدار

متغیر
y

نسبت وضعیت باثبات مصرف به تولید داخلی

0/55

y

نسبت وضعیت باثبات سرمایهگذاری به تولید داخلی

0/31

y

نسبت وضعیت باثبات مخارج دولت به تولید داخلی

0/14

نسبت وضعیت یکنواخت مخارج مصرفی دولت به مخارج کل

0/63

نسبت وضعیت یکنواخت سرمایهگذاری دولت به مخارج کل

0/37

نسبت وضعیت یکنواخت اعتبارت به حجم پول

0/25

c

i

g

GC
G
GI
G
DC
M

میخذ :دتایج تحییق

در الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ،درکنار ضرایبی که از دادههای هر اقتصاد محات به
می شودد ،برخی از ضرایب دیز از برخی مع ادالت الگ و قاب ل محات به هس تند .ب هط ور دمود ه د ر
اتتهالک را میتوان از معادله ادباشت ترمایه بهصورت زیر محاتبه کرد:
Kt  I t  (1   ) Kt 1

با محاتبه وضعیت پایدار معادله و حل صن برای در اتتهالک داریم:
I
K



عالوه بر این ضریب ،می توان به کمک راب ه اولر مصرف و محاتبه وضعیت باثبات صن د ر
ترجی زمادی مصرفکننده محاتبه کرد که در ادامه و در جدول  2-4دتایج حاص ل از می داردهی
ضرایب صورده شده اتت.
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جدول  .2نتایج حاصل از مقداردهی ضرایب الگو
ضریب

عنوان

مقدار

منبع

θ

درصد بنگاههایی که قادر به تعدیل قیمت خود نیستند
نرخ ترجیحات زمانی مصرفکننده
کشش جانشینی میان مخارج مصرفی دولت و خانوار
کشش تولیدی عامل تولید سرمایه
کشش جانشینی میان سرمایه خصوصی و دولتی
عکس کشش جانشینی بین دورهای مصرف
عکس کشش نیروی کار
عکس کشش تراز حقیقی پول
نرخ استهالک

0/88
0/96
0/19
0/43
0/94
1/52
1/98
2/42
0/14

محاسبات تحقیق
کمیجانی و توکلیان ()1391
کمیجانی و توکلیان ()1391
کمیجانی و توکلیان ()1391
کمیجانی و توکلیان ()1391
محاسبات تحقیق
محاسبات تحقیق
محاسبات تحقیق
کمیجانی و توکلیان ()1391

نرخ استهالک سرمایه دولتی

0/22

محاسبات تحقیق

ضریب اهمیت تورم در تابع عکسالعمل بانک مرکزی

-0/98

محاسبات تحقیق

ضریب اهمیت تولید در تابع عکسالعمل بانک مرکزی

-2/5

محاسبات تحقیق

 gc

ضریب خود رگرسیونی مخارج مصرفی دولت

0/37

محاسبات تحقیق

 gi

ضریب خود رگرسیونی مخارج سرمایهای دولت

0/41

محاسبات تحقیق

ضریب خود رگرسیونی تکانه فناوری
ضریب خودرگرسیونی تکانه عرضه پول
ضریب خودرگرسیونی درآمدهای نفتی

0/84
0/72
0/27

محاسبات تحقیق
محاسبات تحقیق
محاسبات تحقیق

β
ξ
α
ψ

σ
γ
ε
δ
𝑔δ


y

a

m

oil

میخذ :دتایج تحییق

در الگوهای تعادل عمومی ،یکی از روشهای ارزیابی و قضاوت در خصوص الگوی طراحی
شده ،میایسه گتتاورهای دادههای حاصل از شبیه تازی الگو با گتتاورهای دادههای ددیای واقعی
معیار محاتبه شده و ت پر از دادهه ای مت ابه در ددی ای واقع ی دی ز ای ن گت تاورها محات به و ب ا
یکدیگر میایسه خواهند شد .بر این اتاس دتایج حاصل از میایس ه گت تاورهای حاص ل از الگ و و
گتتاورهای متغیرهای مورد بررتی در ددیای واقعی ،در جدول ( )3صورده شده اتت.
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جدول  .3گشتاورهای حاصل از دادههای شبیهسازی شده و دادههای واقعی
انحراف معیار

متغیرها

دادههای واقعی
0/37
0/19
0/054

تولید
تورم
مصرف

دادههای شبیهسازی شده
0/33
0/195
0/063

میخذ :دتایج تحییق

با توجه به دادههای جدول  ،3ادحراف معیار تولید در دادههای شبیهت ازی ش ده براب ر  ۰/33و
تورم  ۰/195اتت .همچنین این میادیر برای دادههای واقع ی دی ز ب ه ترتی ب  ۰/3۷و  ۰/19محات به
شده اتت .برای مصرف بو

خصوصی دیز ،ادح راف معی ار دادهه ای ددی ای واقع ی  ۰/۰54و در

دادههای شبیهتازی شده  ۰/۰63به دتت صمده اتت.
تواب عکر العمل صدی ،رفتار پویای متغیرهای الگو در طول زمان هنگ ام وارد ش دن تکاد های
بهاددازه یک ادحراف معیار به هر متغیر را دتان میدهد .همانطور که از شکل  1متاهده م یش ود،
تکاده درصمده ای ددت ی از مج رای اف زای

دی دینگی ،موج ب اف زای

ت ورم ( )pi_hو تولی د ()y

خواهد شد .با بروز یک ادحراف معیار تکاده درصمدهای ددتی ،تولید دزدیک به  2/2درصد و ت ورم
 ۰/2درصد افزای

در تولید ب ه ت رعت از ب ین رفت ه و تولی د ب ه

خواهند یافت .هرچند اثر افزای

میدار تعادلی خود باز میگردد .با این حال اثرات تورمی تکاده درصم دهای ددت ی ب ا فاص له زم ادی
بیتتر از ب ین خواه د رف ت .همچن ین در ای ن فرصین د ،ت رمایهگ ذاری بو
بو

یافته اتت .فرصیند اثر تکاده درصمدهای ددت ی ب ر مص رف و ت رمایهگ ذاری

خصوصی به اینص ورت ات ت ک ه اف زای

درصم دهای ددت ی در ابت دا باع

ترمایه گذاری دولت از مجرای موار عمرادی افزای
بو

خصوصی افزای

به ددبال صن افزای

خواهد یافت .همچنین با افزای

پایه پولی ،تورم دیز افزای

خواه د ش د

یابد در دتیج ه مص رف و ت رمایهگ ذاری
درصمدهای ددتی و ری الی ش دن صنه ا و

خواهد یافت (دمودار .)1
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نمودار  .1اثر تکانه درآمد نفتی بر اقتصاد

در دم ودار  ،2اث ر تکاد ه مو ار ت رمایهگ ذاری دول ت در اقتص اد صورده ش ده ات ت .ب ه
اینصورت که با افزای

موار ترمایه گذاری دولت در ابتدا مص رف بو

خصوص ی ک اه

خواهد یافت .این امر میتوادد داشی از اثر ثروت مندی باشد .در این فرصیند با کاه
کار به دلیل کوچ ک ت ر از ی ک ب ودن کت

مص رف ب ین دوره ای ،اث ر مند ی ث روت را خن ی

خواهدکرد .همچنین به دلیل اثر ترمایه دولت در تاب تولید ،افزای
موجب افزای

عرضه دیروی

موار ترمایهگذاری دول ت

تولید دیز خواهد شد .دکته دیگر در این فرصیند اثر برونرادی 1ترمایهگذاری دولتی

ب ا ت رمایهگ ذاری خصوص ی ات ت .ب ه ای ن ص ورت ک ه ب ا اف زای
ترمایه گذاری بو

خصوصی کاه

ت رمایهگ ذاری دول ت،

خواهد یافت .در هر حال باید توجه داشت ک ه تکاد ه وارد

به موار ترمایهگذاری دارای اثرات بلندمدت به وی ه حجم پول و تورم اتت .در اینجا م یت وان
شده اتت.

1. Crowding Out Effect
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نمودار  .2اثر تکانه مخارج سرمایهگذاری دولت در اقتصاد

1

اثر تکاده موار مصرفی دولت بر مص رف و تولی د در دم ودار ( )3صورده ش ده ات ت .دت ایج
دتان می دهند که با اف زای

مو ار مص رفی دول ت در ابت دا مص رف بو

خواهدیافت .هرچند این اثر در ابتدا باع

افزای

تولید بوده و اثرات صن بر ترمایهگذاری و تورم

با تیخیر دمایان خواهد شد .در این چارچوب ،افزای
مالیات و اثر صن بر ثرویت بو
افزای

هزینههای تیمین مالی دولت از طریق دریافت

خصوصی موجب ک اه

منرور جبران هزینه ها ،خادوارها اقدام به افزای

خصوص ی ک اه

مص رف خواه د ش د .در ای ن ب ین ب ه

عرضه دیروی کار خود کرده ک ه در دتیج ه تولی د

خواهد یافت .به مجموع این اتداقات اثر ثروت گدته میشود .اثر ثروت در کل متد اوت از

اثر تیاضای مورد درر کینزیها به منرور توجیه اثر موار دولتی میباشد .زیرا اثر ث روت داش ی از
میشود .از این دتایج صن دیز متداوت از پی

بینیهای مورد در ر کین زیه ا ب ه خص وص در م ورد

مصرف اتت (بکستر و کینگ.)199۷ ،2

 .1در شبیه تازی ادجام شده ،متغیر تورم ( )pi_hپر از  8۰دور به میدار تعادلی همگرا شده اتت.
2. Baxter and King
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نمودار  .3اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر اقتصاد

در خصوص چگودگی اثر تکاده پولی بر تولید و تورم دیز میتوان بیان کرد که ب ا ب روز تکاد ه
پولی در اقتصاد ،تولید از کادال ترمایهگذاری خصوصی و دولتی در کوتاهم دت اف زای

خواه د

یافت .با این حال اثرات صن بهترعت از بین رفته این در حالی اتت که اثرات تورمی صن ب هکن دی
از بین رفته و در اقتصاد تا مدتی طوالدیتر باقی خواهند مادد .در این خصوص میتوان بیان کرد که
با وارد شدن تکاده پولی به اقتصاد ،این امر موجب افزای

تورم و در دتیجه کاه

دیروی کار و اجاره حیییی ترمایه خواهد شد .پیامد این دو اتداق افزای

عرضه دیروی کار ترمایه
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نمودار  .4اثر تکانه پولی بر اقتصاد

یکی از وی گی های خوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ،وجود یک معی ار منات ب
رفاه مورد ات تداده ق رار گی رد .پیام د ای ن

اددازهگیری رفاه هست که بهعنوان ابزاری برای تنج

موضوع این اتت که می توان الگوها را برای تیاتت ها بهینه حل کرد .در این میال ه تیات ته ای
قرار گرفته اتت.

مالی بهینه (موار مصرفی و ترمایهگذاری به تدکیک) برای ایران مورد تنج

برای این منرور به پیروی از وودفورد و بنینو ( )2۰۰۷از رویکرد رمزی 1برای حداک ر ک ردن رف اه
بین دوره ای خادوارها اتتداده شده اتت .هدف از ادجام این کار بررتی این موضوع اتت ک ه صی ا
تیاتت های مالی مورد اتتداده دولت صیا بهینه ات ت و در ای ن ش رای اتو اذ تیات ته ای م الی
موتلف چه اثری بر رفاه مصرفکننده دارد .بر این اتاس تاب م لوبیت خادوار بهعنوان تاب ه دف

()22


Pt 

Mt



max : Wo  E0   tU t  Ct .GCt  , Lt ,

t 0

1. Ramsey
2. Adjemian et al.
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بر این اتاس ،تیاتتگذاری بر مبنای قاعده رمزی با اتتداده از روش الگراد و در ش رای اف ق
بیدهایت محاتبه میگردد .به این صورت که فرصیند حداک ر تازی مسیله تاب رفاه ادتر اری ب هش رط
مجموعهای از قیود که از شرای تعادلی اتتورا شدهادد به دتت میصید .در پ وه

حاضر بهمنرور

بررتی اثر موار مص رفی و ت رمایه گ ذاری دول ت ب ر رف اه ،ض ریب ت اب رف اه اجتم اعی ی ا زی ان
تیاتت گذار اجتماعی در دو وضعیت ادجام تیاتت های جاری و یا اتواذ تیاتت های بهین ه محات به
گردید .دتایج دتان داد که در شرای ادامه دادن به تیاتتهای موجود ،می دار ض ریب الگراد براب ر
 34و در صورت اجرای تیاتت های بهینه این ضریب براب ر  1.95خواه د ش د .ب ه بی ان دیگ ر اتو اذ
تیاتتهای بهینه در موار دولت میتوادد موجب افزای

رفاه اقتصادی گردد.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
در خالل دیمقرن اخیر ،اقتصاد ایران دوتادات قابل توجه ای در رشد اقتصادی را تجربه کرده ات ت.
به همین دلیل ،بدیهی اتت که دتتیابی به در رشد اقتصادی باال و پایدار از جمله مهمترین اهداف
تیاتتگذاران و بردامه ریزان اقتصادی محسوب میشود.
در یک رویکرد درری در الگوه ای  DSGEچس بندگی ه ای ات می ،رفت ار عیالی ی و ب ازار
رقابت ادحصاری ،فروض پایه محسوب می شودد .از صدجا که این فروض با شرای ددی ای واقع ی از
تازگاری دسبتار بیتتری برخوردار اتت ،در دهه اخیر ،الگوهای تعادل عم ومی پوی ای تص ادفی ب ا
اتتیبال اقتصاددادان و پ وهتگران مواجه شده اتت.
در این پ وه  ،پر از طراحی و محاتبه یک الگوی تع ادل عم ومی پوی ای تص ادفی ب رای
درصمد ددتی محاتبه و بررتی شددد .این پ وه

دتان داد که تکادهه ای پ ولی ،مو ار دول ت و

درصمدهای ددتی بر تولید داخلی و تورم اثر م بت و مستییم میگذاردد .ب ه ای نص ورت ک ه تکاد ه
درصمدهای ددتی از مجرای افزای

دیدینگی ،موجب افزای

تورم خواهد شد .هرچند اثر اف زای

در تولید به ترعت از بین رفته و تولید به میدار تعادلی خود باز می گردد .با این حال اثرات ت ورمی
تکاده درصمدهای ددتی با فاصله زمادی بیتتر از بین خواهد رفت .در این میان ،تکاده درصمدهای ددتی

] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-08

ایران ،تواب واکن

صدی اقتصاد به تکادههای مو ار مص رفی و ت رمایهای دول ت ،تکاد ه پ ولی و

78

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال بیست و ششم ،شماره  ،85بهار 1397

موجب افزای

بر مصرف و ترمایهگذاری بو

ترمایه گذاری دولت در اقتصاد ،دتایج پ وه
دولت در ابتدا مصرف بو

خصوصی کاه

مندی باشد .در این فرصیند با کاه

خصوصی خواهد شد .در خص وص اث ر مو ار
دتان میدهد که با افزای

خواهد یافت .این امر میتوادد داش ی از اث ر ث روت

عرض ه دی روی ک ار اث ر مند ی ث روت را خن ی خواه د ک رد.

همچنین به دلیل اثر ترمایه دولت در تاب تولید ،اف زای
افزای

موار ت رمایهگ ذاری

مو ار ت رمایهگ ذاری دول ت موج ب

تولید دیز خواهد شد .بر این اتاس دتایج م العه ادجام شده دت ان م یده د ک ه در اقتص اد

ایران اثر برونرادی ترمایه گذاری دولتی دیز وجود دارد .دتایج م العه ادجام شده دتان میدهند ک ه
بر اتاس الگوی طراحی شده ،با افزای
کاه

موار مصرفی دولت در ابتدا مص رف بو

خواهد یافت .هرچند ا ین اثر در ابتدا باع افزای

خصوص ی

تولید بوده و اثرات صن بر ترمایهگذاری

و تورم با تیخیر دمایان خواهد شد .در خصوص چگودگی اثر تکاده پولی بر تولید و تورم دیز دتایج
دتان داددد که با بروز تکاده پولی در اقتصاد ،تولید از کادال ترمایهگذاری خصوص ی و دولت ی در
کوتاهمدت افزای

خواهد یافت .با این حال اثرات صن بهترعت از بین رفته این در حالی اتت که

اثرات تورمی صن به کندی از بین رفته و در اقتصاد تا مدتی طوالدیتر باقی خواهند مادد .در دهایت،
با هدف بررتی اثر موار مصرفی و ترمایه گذاری دولت بر رفاه مصرفکنن دگان ،ض ریب ت اب
رفاه اجتماعی یا زیان تیاتت گذار اجتم اعی در دو وض عیت ادام ه دادن ب ه اج رای تیات ته ای
جاری توت دولت و یا اتواذ تیاتتهای بهینه محاتبه گردید .دتایج دتان داد که در شرای ادامه
دادن به تیاتت های موجود ،میدار ضریب الگراد برابر  34و در صورت اجرای تیاتت های بهینه
موجب افزای

رفاه اقتصادی گردد.

با توجه به یافتههای پ وه

و اینکه تیثیر تکادههای موار دولت ب ر تولی د و رف اه ،ب ی

تکاده درصمدهای ددتی اتت ،رعایت ادضباط پولی و مالی ،کاه

از

ارتباط پایه پولی با درصمد ددتی و

دیز ترمایهگذاری در پ وه ه ای تحیی ق و توت عه ( ،)R&Dپیت نهادهای تیات تی ای ن میال ه را
تتکیل میدهند.
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