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 چكيده
بـه منظـور    ياقتصـاد خـرد   هـاي  يـه بـر پا  یه( با تكRBC) یقيحق يادوار تجار يالگو يكمقاله  يندر ا
( بـر  يـران اقتصـاد ا  يبـرا  ياثرات تكانـه مخـارج دولـد )بـه عنـوان منبـع نوسـانات ادوار تجـار         يبررس
 يو خصوصـ  يدولتـ  هـاي  بخش یكو اشتغال به تفك يهسرما يموجود گذاري، يهسرما ید،تول یرهايمتغ

 ي( بـرا 2013و مانرا ) ینيل کولوجمقاله، بر اساس مد ينکار رفته در ا . مدل بهگیرد يقرار م یلمورد تحل
صـادرکننده نفـد    يکشـورها  يها برا مطالعه آن يجحاصل از آن با نتا يجشده و نتا یبرهکال يراناقتصاد ا

از آن اسـد   يحاک الگو يابيحاصل از ارز يجشده اسد. نتا يسهفارس مقا یجخل يهمكار يعضو شورا
 يموجـود  گـذاري،  يهسـرما  يـاي امكـان رشـد پو  دولـد،   يمصرف ينهاعمال تكانه مثبد هز يرانکه در ا
دارد کـه   يـن داللـد بـر ا   ینمقالـه همچنـ   هـاي  يافتـه . کند يرا فراهم نم يبخش خصوص یدو تول يهسرما
اسـد.   يکـل منفـ   یـد و تول يهسـرما  يموجود ياشتغال کل مثبد، اما رو يتكانه مطرح شده رو يتدبرآ
مخـارج   يدولـد رو  يمصـرف  ينـه تكانه مثبد هز اثر یقي،حق يادوار تجار يالگو يجمطابس نتا ینهمچن
  رانـي  اثر بـرون  يكارديني،ر يبرابر يهدر چارچوب نظر یجهنت يناسد. ا يمنف ي،بخش خصوص يمصرف
 .  کند يم يیدرا  تا يمصرف بخش خصوص يرا برا
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 مقدمه -1 

رابطه بین عملكرد بخش دولتي و خصوصـي و چگـونگي تاثیرپـذيري بخـش خصوصـي از      
اقدامات دولد يكي از موضـوعاتي اسـد کـه توجـه بسـیاري از پژوهشـگران اقتصـادي بـه         

قـان بـه   خصوص در اقتصادهاي در حال توسعه را به خود جلب کرده اسدا بسـیاري از محق 
دنبال يافتن چگونگي تاثیرگذاري بخش دولتي از طريـس سیاسـد مـالي بـر عملكـرد بخـش       

تـرين  هـاي مـالي توسـ  دولـد بـه عنـوان يكـي از مهـم        اجـراي سیاسـد   خصوصي هستند.
هـاي اقتصـادي( در کشـورهاي صـادرکننده     هاي بازتوزيع )تخصیص مجدد فعالیـد مكانیزم
درواقـع ايـن مسـاله     تعـددي را در پـي داشـته باشـد.    تواند مشـكالت و يـا عوايـد م   نفد، مي

شـده و   در کشـور  خصوصـي  بخـش  1يرانـ  رانـي و يـا بـرون   درونپديـده  تواند منجر بـه   مي
 .ها را تحد تاثیر خود قرار دهد حوزه از بسیاري در اقتصادي منابع و کارايي تخصیص

ي کـالن بخـش   اثرات مخارج دولد را بر برخـي از متغیرهـا  تعدادي از مطالعات داخلي 
انـد کـه در   گذاري براي ايران مورد بررسي قرار دادهخصوصي از جمله مصرف و يا سرمايه

اي ها به تفكیك مخـارج دولـد بـه مخـارج مصـرفي و سـرمايه       اين میان تعداد اندکي از آن
اند. بنابراين، وجه تمايز مطالعه حاضر بـا سـاير مطالعـات مـرتب  داخلـي در بررسـي       پرداخته
كانه مخارج مصـرفي دولـد بـر تمـامي متغیرهـاي کـالن بخـش خصوصـي )شـامل          اثرات ت

گـذاري، اشـتغال و تولیـد( در قالـب يـك مـدل تعـادل        مصرف، موجودي سـرمايه، سـرمايه  
 براي ايران به عنوان يك کشور صادرکننده نفد خواهد بود. 2عمومي پوياي تصادفي

هاي اقتصاد خـرد  تكیه بر پايهبا  3(RBCدر اين مقاله يك الگوي ادوار تجاري حقیقي )
هاي الزم براي آن، مانند بازارهاي رقابتي و عـدم وجـود انـواخ    شر و با درنظر گرفتن پیش

ها در اقتصاد اسد. براي ديدن اثرات تكانه مخارج دولد بر بخـش خصوصـي و   اصطكاک
وصـي  گذاري، موجودي سرمايه و اشـتغال بـه دولتـي و خص   دولتي، متغیرهاي تولید، سرمايه

 اند. گسترش الگوي مورد استفاده در مطالعه حاضر، بر اسـاس الگوهـاي اولیـه   تفكیك شده
RBC ا فیلتر و...( و مطالعات جديد در ايـن  1990،  5ا کیدلند، پروسكات1977،  4)لوکاس

                                                                                                                   
1- Crowding-out 

2- Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 

3- Real Business Cycle 

4- Lucas 

5- Kydland,f and Prescott,e,c 
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( صورت گرفته اسد. در اين مـدل کـه يـك مـدل تعـادل      2013، 1زمینه )کولوجیني و مانرا
( اسد، خانوارها به دنبـال حـداکثر کـردن تـابع مطلوبیـد      DSGE)عمومي پوياي تصادفي 

هـاي خصوصـي بـه حداکثرسـازي سـود      انتظاري حاصل از مصرف و فراغد هستند و بنگاه
پردازنـد. همچنـین بـا    خود با استفاده از دو نهاده نیروي کار و سرمايه بخـش خصوصـي مـي   

از طريس صـادرات منـابع نفتـي     شود درآمد دولد تنها توجه به ساختار نفتي کشور فرض مي
شود و با توجه به اين درآمدها، دولد نیـروي کـار خـود را از خانوارهـا اسـتخدام       تامین مي

 کند.گذاري ميسرمايه 2کرده و بخشي از درآمد خود را به منظور تولید دولتي
دهـد وارد شـدن تكانـه مثبـد مخـارج      سـازي ايـن مقالـه نشـان مـي     نتايج حاصل از شبیه

گذاري، موجودي سرمايه و تولیـد  دولد بر اقتصاد ايران، امكان رشد پوياي سرمايه مصرفي
هاي مقاله همچنین حـاکي از آن اسـد کـه برآينـد     کند. يافته بخش خصوصي را فراهم نمي

اين تكانه روي اشتغال کل مثبد، اما روي موجودي سرمايه و تولید کل منفي اسـد. عـالوه   
حقیقي در واکنش بـه تكانـه بـه ترتیـب افـزايش و کـاهش پیـدا        بر اين، نرخ بهره و دستمزد 

اند. مطابس با نتايج الگوي ادوار تجاري حقیقي، اثر تكانه مثبد هزينـه مصـرفي دولـد    کرده
روي مخارج مصرفي بخش خصوصي منفي اسد. ايـن نتیجـه در چـارچوب نظريـه برابـري      

 کند.  ید ميراني براي مصرف بخش خصوصي را  تايريكارديني، اثر برون
ادبیـات موضـوخ، چـارچوب     چارچوب کلي مقاله پ  از بیان مقدمه به اين شرح اسد:

نظري الگـو، بـرآورد مـدل و تجزيـه و تحلیـل آن، ارزيـابي بـرازش مـدل، تحلیـل نتـايج و           
 گیري و پیشنهادهاي سیاستي. نتیجه
 

 ادبیات موضوع -2
مخارج دولد بر متغیرهـاي کـالن    كانهمطالعات بسیاري در رابطه با چگونگي تاثیرگذاري ت

اقتصادي ايران انجام گرفتـه اسـد، امـا در ايـن میـان تعـداد انـدکي از مطالعـات داخلـي بـه           
انـد در ادامـه تعـدادي از مطالعـات     تاثیرگذاري مخارج دولد بر بخش خصوصـي پرداختـه  

 خارجي و داخلي مرتب  با موضوخ حاضر مرور خواهد شد.

                                                                                                                   
1- Cologini and Manera  
2
 - Public Good 
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( با اسـتفاده از يـك مـدل تعـادل عمـومي پويـاي تصـادفي بـه         2013کولوجیني و مانرا )
هاي وارد بر درآمـدهاي نفتـي و مخـارج مصـرفي دولـد بـین       بررسي نقش تخصیصي تكانه

بخش خصوصي و دولتي در کشـورهاي صـادرکننده نفـد عضـو شـوراي همكـاري خلـیج        
متناسـب بـا   ها براي ايـن منظـور يـك الگـوي ادوار تجـاري حقیقـي را        فارس پرداختند. آن

کردنـد. نتـايج حاصـل از     1متوس  آمار و اطالعات اقتصـادي در ايـن کشـورها مقـداردهي    
سازي مدل نظري نشان داد که بزرگ شدن اندازه دولد )براي مثـال بـه علـد افـزايش     شبیه

اي از اثرات منفـي تكانـه درآمـدهاي نفتـي را بـر      تواند سهم عمدهاشتغال در اين بخش( مي
اثر مثبد اين تكانه بر تولید کـل   دهندهدهد. با اين حال، نتايج نشان بخش خصوصي توضیح

گذاري و مصـرف  اقتصاد بود، همچنین تكانه مخارج مصرفي دولد منجر به افزايش سرمايه
 بخش خصوصي براي اين دسته از کشورها شده اسد.

ــین ســرمايه 2009) 2حســین، ســلیمان و کــامران ــا مطالعــه رابطــه بلندمــدت ب ي گــذار( ب
 1975-2008در دوره  VECMخصوصي و مخارج دولد در پاکستان بـا اسـتفاده از روش   

هـا،  به اين نتیجه رسیدند که مخارج دفاعي و مخارج مربو  به پرداخد اصل و فـرخ بـدهي  
هـا، بهداشـد،   گذاري خصوصي دارند، اما مخارج مربو  بـه زيرسـاخد  اثر منفي بر سرمايه

 کنند.گذاري خصوصي را تشويس ميرشد سرمايهآموزش و مخارج رفاه اجتماعي، 
( در مطالعه کارايي مخارج مـالي بـراي کشـور ترکیـه در دوره زمـاني      2005) 3کاستسلي

از دو متغیر مخارج دولد و کسري بودجه بـه عنـوان    VARبا استفاده از مدل  2003-1967
کـه مخـارج دولـد    متغیرهاي مالي استفاده کرد. نتايج آزمون همگرايي جوهانسن نشان داد 

حـالي کـه کسـري    گذاري خصوصـي دارد در  راني( بر سرمايهدر بلندمدت اثر مثبد )درون
 راني( بر آن دارد. بودجه اثر منفي )برون

اي دولـد،  ( اثر مخارج مـالي )مخـارج جـاري و سـرمايه    1390محمودزاده و همكاران )
ــرمايه   ــر س ــه( ب ــري بودج ــتفا   کس ــا اس ــران را ب ــي در اي ــذاري خصوص ــاي ده از روشگ ه

مـورد تحلیـل قـرار     1350-87خودرگرسیون برداري و مدل تصـحیح خطـا در دوره زمـاني    
راني و افزايش ها نشان داد که افزايش مخارج جاري دولد، اثر برون دادند. نتايج مطالعه آن

                                                                                                                   
1- Calibration 
2- Hussain,Sulaiman and Kamran 
3- Kustepeli 
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ــر درون گــذاري در زيرســاخداي و ســرمايهمخــارج ســرمايه ــاي اقتصــادي، اث ــر ه ــي ب ران
خصوصي دارد. همچنین بـر اسـاس نتـايج پـژوهش، اثـر کسـري بودجـه بـر         گذاري  سرمايه
ها بیانگر آن اسد کـه   گذاري خصوصي در ايران منفي اسدا نتیجه کلي پژوهش آنسرمايه

توانــد گــذاري عمــومي مــياعمــال انضــبا  مــالي بــراي مخــارج جــاري و توســعه ســرمايه 
 گذاري خصوصي را تقويد کند. سرمايه

اي بـــه بررســـي تـــاثیر مخـــارج دولتـــي بـــر ( در مطالعـــه1386صـــادقي و همكـــاران )
پرداختند. نتايج نشان داد که مخـارج کـل    ARDLگذاري بخش خصوصي با روش  سرمايه

گـذاري خصوصـي دارد. تفكیـك اثـرات مخـارج      دولتي تاثیر مثبد و معناداري بـر سـرمايه  
مخـارج   گـذاري خصوصـي داللـد بـر ايـن دارد کـه      مصرفي و عمراني دولـد بـر سـرمايه   

گذاري خصوصـي نـدارد، امـا مخـارج     گذاري دولد اثر مثبد و معناداري بر سرمايهسرمايه
 گذاري خصوصي دارد.مصرفي اثر مثبد و معناداري بر سرمايه

اي  بـه منظـور بررسـي اثـر کسـري بودجـه       ( طـي مطالعـه  1386موسوي جهرمي و زاير )
و  ARDLا اسـتفاده از روش  گذاري بخش خصوصي در ايران بـ دولد بر مصرف و سرمايه

به اين نتیجه رسیدند که کسري بودجه در ايران بـا توجـه بـه     1342-1384براي دوره زماني 
ماهید مخارج دولد، سـبب جانشـیني مخـارج مصـرفي دولـد بـا مخـارج مصـرفي بخـش          

شود )اثر منفي روي مصرف بخـش خصوصـي(. همچنـین از آنجـا کـه روش      خصوصي مي
بیشـتر اسـتقراض از سیسـتم بـانكي اسـد، موجـب افـزايش حجـم         تامین مـالي ايـن کسـري    

شود )اثر مثبد(. اما اثر کل کـه  نقدينگي و افزايش قدرت خريد اسمي بخش خصوصي مي
دهد اثر درآمـدي ناشـي   تحد تاثیر دو نیروي مخالف هم قرار دارد، مثبد بوده که نشان مي

( بـر اثـر جانشـیني آن )کـه بـه      شـود از کسري بودجه )که از محل تامین مالي آن  ناشي مـي 
 کند.ماهید مخارج دولد بستگي دارد( غلبه مي

 

 چارچوب نظری الگو -3
( و مشـتمل بـر   2013کار رفته در ايـن مقالـه هماهنـگ بـا مـدل کولـوجیني و مـانرا )        مدل به
هاي خانوار، بنگاه و دولد اسـد کـه در يـك سـاختار رقابـد کامـل بـا يكـديگر در         بخش
 ها پرداخته خواهد شد.ادامه به شرح هر يك از اين بخشاند و در تعامل
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 خانوارها  -3-1
خانوار نمونه به دنبال حداکثرسـازي مجمـوخ تنزيـل شـده مطلوبیـد دوره زمـاني نامحـدود        

 ( اسد.1اسد. مطلوبید اين خانوار که تابعي از مصرف و فراغد اسد به صورت معادله )
(1)             t

tt tt
( , )U CE L



0 0
 

E0،tC  وtL    به ترتیب بیانگر اپراتور ارزش مورد انتظار، مصرف کـاالي خصوصـي و
βفراغد هستند.  ,( ) 0 اسد، فرم تبعي بـه کـار گرفتـه شـده بـراي      عامل تنزيل ذهني  نیز 1
 ( اسد.2ر اين مطالعه به صورت معادله )مطلوبید د

(2 )               tt

tt t
( , )

C L
U C L

 




1 1

1
 

 و      تـر از يـك را اختیـار    پارامترهاي ترجیحـات هسـتند و هـر دو مقـاديري بـزرگ 
دلیـل انتخـاب فـرم    اي مصرف اسد. جانشیني بین دورهبیانگر معكوس کشش  کنند.  مي

دهـد  کاب داگالسي براي تابع مطلوبید آن اسد که شواهد تجربي در قرن اخیر نشـان مـي  
اي افزايش پیدا کرده اسد، اما ساعات اختصاص داده شـده بـه   دستمزد به طور قابل مالحظه

ديگر، با وجود افزايش دسـتمزد و  (. به عبارت 2006، 1اند )رامي و فرانسیزکار کاهش نیافته
اند، بلكه فق  مصرف به دنبال آن افزايش درآمد خانوار، افراد فراغد خود را افزايش نداده

تواند بر اين مسـاله   اند. تنها تابع مطلوبید از نوخ کاب داگالس اسد که ميخود را باال برده
تغییر کند، سهم فراغد از داللد داشته باشد که حتي اگر قیمد فراغد )دستمزد( به شدت 

تواند ثابد بماند. در تابع مطلوبید کاب داگالسي اين مقاله، ايـن نكتـه بـه    بودجه خانوار مي

tاين صورت t C t t t
t t t

L t t t
t t

C L MU C L ( )L
U (C ,L ) , ,

MU W W ( )C W
C L

   

 


    

 



1 1 1

1

11 1 1
11 1
1

 

  قابل اثبات اسد.

اگر در اين معادله مصرف به طور متوس  برابـر درآمـد خـانوار باشـد، سـهم فراغـد از       

درآمد برابر با 



1
1
شود که همـواره مقـدار ثـابتي اسـد. همچنـین بـا توجـه بـه اينكـه          مي 

مانـد، زمـاني کـه     دهد فراغد در طول دوره زماني ثابـد مـي  هاي اقتصادي نشان ميواقعید

                                                                                                                   
1- Ramey and Francis 
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يابد. بنـابراين،  فـرض در   يابند، مصرف هم به همان نسبد افزايش ميدستمزدها افزايش مي
 .1اي اسدوبید خانوار به صورت کاب داگالس، فرض جا افتادهنظر گرفتن تابع مطل

هـاي  شده نسبد به يـك اسـد و مجمـوخ زمـان     نرمالخانوار داراي يك موهبد زماني 
توانند از کـل زمـان در اختیـار وي فراتـر رونـد. از      اختصاص داده شده به کار و فراغد نمي

به ترتیب بیانگر عرضه نیروي کـار و فراغـد هسـتند و قیـد زمـاني پـیش        tLو tNاين رو، 
 شود.( بیان مي3روي خانوار با معادله )

(3 )              t tL +N =1 
 ( مواجه اسد.4اي مطابس معادله ) خانوار نمونه در هر دوره با قید بودجه همچنین

(4 )               
p p

t t t t t t tW N R K C I   
pاي ســرمايه،نــرخ واقعــي اجــاره tR،نــرخ دســتمزد واقعــيtWکــه

tI گــذاري ســرمايه
 بـا توجـه بـه سـاختار رقابـد کامـل      دهند که سود بنگاه را نشان مي tπخصوصي ناخالص و

πtبودن بازار، 0( درآمد به4اسد. طبس معادله ،)      دسد آمـده توسـ  خـانوار بزرگتـر )يـا
p) حداقل مساوي( کل مخارجش اسد. خانوار، صاحب سرمايه

tK  ،اسد که در هـر دوره )
مطابقـه معادلـه   اشد سرمايه نیز دهد. قانون حاکم بر فرآيند انبآن را به بنگاه نمونه اجاره مي

( اسد که در آن 5) δ ,P  0  اسد.    نرخ استهالک سرمايه خصوصي 1
(5 )          pp p p

t t t
( )K K I

  1 1 
خانوار دنباله 

t t t t{C , N ,K } 1 ( 1اي )دورهسازي تـابع مطلوبیـد بـین   را براي حداکثر0
کند. بنابراين خـانوار بـر اسـاس تـابع     ( انتخاب مي3( و معادله )4ي )نسبد به قید بودجه جار

 پردازد:الگرانژين زير به حداکثرسازي مطلوبید خود مي
pp p p

H t t t tt t t t t t t
t

{ ( , ) { [ ( ) ]}}U C N W N CL E R K K K





        0 1
0

1
 

t  شراي  مرتبه اول براي حـل داخلـي    ( اسد و4مربو  به معادله )ضريب الگرانژين
 ( ارائه شده اسد. 9( تا )6هاي ) ورت معادلهمساله خانوار به ص

(6 )               H

t C t t

t

: ( , )L
U C N

C







 

(7 )         H

t t L t t

t

: ( , )L
W U C N

N


 




 

                                                                                                                   
1- Presscott, 1989 
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(8 )            pH

p t tt t

t

: [( ) ]L
E R

K





   


  11

1

1 

(9 )            pp p pH

t t tt
: ( )L

CK Y K


    


1 1 0 

 

P              که:به طوري P

t t tt tW NY R K  
                                

( و شر  نهايي 5( و)3هاي ) ساير شروطي که بايد در نظر گرفته شوند از طريس معادله
 اند.( بیان شده10معادله )
(10 )        p

ttt
lim K 

 1 0 

 
 هابجگاه -3-2

pخانوارها مالك يك بنگاه خصوصي هستند که تولید خصوصي

tY    را مطابس بـا تكنولـوژي
 دهند. ( را انجام مي11براساس معادله )

(11)                
pp p p

t t t tt

p p
t t

( , ) ( , )( ) ( )NY F K A NK
 

  
1

0 1 

گیرد: سرمايه خصوصـي سـرانه  با اين تكنولوژي، بنگاه دو نهاده تولیدي را به کار مي
p

tK  و
pعرضه نیروي کار سرانه

tN( با بازده ثابد بـه مقیـاس   11. تابع تولید کاب داگالس معادله )
pنسبد به

tK وp

tN شوند هاي بازاري داده شده در نظر گرفته ميمشخص شده اسد. قیمد
 کند.الها را حداکثر ميحاصل از تولید کا tو بنگاه سود

(12)         
pp p

t t tt t tW NY R K   
 خالصه شود: زيرتواند به صورت گیري بنگاه ميمساله تصمیم

        p P
t t

P P P P

t t t t t t tK ,N
max A (K ) (N ) W N R K   1 

سازي سود بنگاه بر اين موضوخ داللد دارد که تولیـد نهـايي هـر    رفتار هدفمند حداکثر
شـرو  تعـادلي بـراي     بنـابراين کننده آن برابر باشـد.  ايي استفادهبايسد با هزينه نهعامل، مي

 ( ارائه شده اسد.14( و )13هاي ) به صورت معادله بنگاه

(13 )              

p

t

p t

t

p
t:
p
t

Y K W( )
N N
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(14 )                   

p

t

p t

t

p
t:
p
t

KY ( ) R
K N




 



1

 

رتتـــوان بـــه ترتیـــب بـــه صـــو ( را مـــي14( و )13دو معادلـــه )
p

t
t p

t

Y
W ( )( )

N
 1  و

p

t

p

t

Y
R ( )

K
  .1بازنويسي کرد  

 

 د لت -3-3
Gدولد نیروي کار

tN     را از خانوار اجاره و بخشي از درآمدهايش را بـراي تولیـد محصـول
Gدولتي

tY هـاي مصـرفي را از بـازار خريـداري     کند. عالوه بر ايـن، کاال  گذاري ميسرمايه
کند. به عبارت ديگر، فرض شده اسد مداخله سیاسـد مـالي در سیسـتم اقتصـادي چنـد      مي

ور، پـاداش کارکنـان دولتـي و    هـاي بهـره  گـذاري در فعالیـد  گیرد: سرمايهشكل را دربرمي
 بـا  در ايـن مطالعـه  نفد اسد کـه   از خريد کاالهاي مصرفي. تنها منبع درآمدي دولد ناشي

tZ ( اسد. 15. تابع تولید بخش دولتي به صورت رابطه )شود نشان داده مي 
(15)                    GG G G

t t t tt

GG
t t

( , ) ( , )( ) ( )NY f K A NK


  
1

0 1   
G G

t tK  N کـار گرفتـه شـده توسـ  دولـد در       به ترتیب سهم نیروي کار و سـرمايه بـه  و 
بیانگر فرآيند تكنولوژيكي انباشـد تولیـد کـل اسـد. در ايـن       tA فرآيند تولیدي هستند و

پوشي شـده اسـد،    مطالعه از اثرات فرآيند تكنولوژيكي بر روند رشد در اقتصاد ايران چشم
tAاز اين رو،  ايه ( بازده ثابـد بـه مقیـاس نسـبد بـه سـرم      15اسد. همچنین در معادله ) 1

گذاري دولتي، موجـودي سـرمايه بخـش    شود. سرمايهدولتي و نیروي کار در نظر گرفته مي
 دهد.( افزايش مي16را بر اساس قانون حرکد معادله )GK دولتي
(16 )                     GG G G

t t t
( )K K I

  1
1   

Gکهبه طوري

tI  زا( داللـد دارد و  گذاري دولتي ناخالص )برونسرمايهبر G ,  0 نـرخ   1
استهالک سرمايه دولتي اسد. اين نكته حائز اهمید اسد که بخش خصوصي سرمايه خود 

Gو دهدرا به بخش دولتي اجاره نمي

tK شـود.  توسـ  دولـد عرضـه مـي     زا برون به صورت

                                                                                                                   
 آيد.دسد مي، سود کل برابر صفر به12در معادله  14و  13با جايگزين کردن معادالت  - 1
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لید نهايي نیروي کار با هزينه نهايي استفاده از آن برابر قرار داده شوند، شر  تعـادلي  اگر تو
 . شودبرقرار مي (17صورت رابطه )ديگري به 

(17)            
G

t
t G

t

Y
W ( )( )

N
  1                  و يا

G G

t t
tG G

t t

Y K
: ( )( ) W

N N


  


1 

  Zt وGt ( مواجـه اسـد کـه در آن    18له )اي مشابه معاد در هر دوره، دولد با قید بودجه
زا هستند. طبس معادلـه   به ترتیب سطح مخارج مصرفي دولد و جريان درآمدهاي نفتي برون

دسـد آمـده توسـ  دولـد بـراي خريـدهاي کاالهـاي مصـرفي،         (، مقدار کل منابع بـه 18)
جي کـل  تواند از مجموخ درآمدهاي خـار گذاري و پاداش براي کارکنان دولتي نميسرمايه

توانــد آزادانـه از بخــش  شـود کــه سـرمايه نمـي   ايــن چـارچوب فـرض مــي   فزونـي يابـد. در  
 خصوصي به بخش دولتي انتقال يابد )و يا برعك (.

(18 )       
GG

t tt t t
   G W NZ I   

با توجه به اينكه فرض شده اسد دولد تنها يك منبع درآمـدي دارد کـه آن را از يـك    
سیاسد مالي دولد به تغییر در قیمـد نفـد    ،از اين رو ،آورددسد مي همنبع طبیعي )نفد( ب

دهد که ايـن امـر در چـارچوب يـك الگـوي      درآمدهاي نفتي واکنش نشان مي در نهايدو 
VAR توانـد شـوک واقعـي مصـرف دولـد و شـوک       به نمايش گذاشته شده اسد که مي

فرآينــد تصــادفي بــراي  ،واقعــي نفتــي را روي اقتصــاد بــه نمــايش بگذارنــد. بــر ايــن اســاس
زا سطح مخارج مصرفي دولد و جريان درآمـدهاي نفتـي بـه صـورت يـك       متغیرهاي برون

در  (19صـورت معادلـه )  بـه   RAV(1)يعنـي   ،مدل خودرگرسیون برداري مانا از مرتبه اول
 شود.  نظر گرفته مي

(19 )        
tt t

log (I ) log V logV V E



   

1
 

tکه در آن  t tV [Z ,G ]   و مـاتريI     ( اسـد. 2*2نیـز يـك مـاتري  يكـه )    مـاتري

ZZهاي قطري مثبدضرائب با مولفه ZG

GZ GG

P P

P P

 
   

 
 ،V  مقدارV  در وضعید باثبات آن

فـرض شـده داراي توزيـع نرمـال بـا       ( و برداري از تغییرات اسـد کـه  2*2نیز ) tEاسد و 

εZکواريان  -میانگین صفر و ماتري  واريان  εz,εG

εz,εG εG

σ ρ

ρ σ

 
  
 


2

ي که به طور اسد 2

Z, G Z Gcorr( Z, G)         
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زا به اين بردار ممكـن اسـد مـانع از     هاي برونتكانه ،اسد تصادفيVt  که با توجه به اين
زا بـه ايـن متغیـر بـه      هاي بـرون شود تكانهفرض مي( برقرار شود. 18اين شود که قید بودجه )

Gنحوي اسد که  G

t t t t tG Z (I W N )  .   
(، قیـد حـاکم بـر    4( بـا قیـد بودجـه خـانوار )    18با ترکیب قید بودجه دولـد ) در نهايد 

 شود. ميارائه  (20معادله )اقتصاد به صورت 
(20 )           

t tt tC GI Y   
P( 20)معادله در  G

t t tI I I  ( مصرف و سرمايه20( و )18اسد. طبس معادله ،) گذاري
توس  کارگزاران دولتي و خصوصي و پاداش براي کارکنان دولتي منـابع اقتصـاد را کـامال    

   کنند.جذب مي
هاي دولتـي و خصوصـي وجـود نـدارد و     در اين مطالعه هیچ تمايزي میان کارايي بخش

tAها آندو  براي هر  در نظر گرفته شده اسد. اين امكان وجود داشد که يك فرآيند  1
در مقالـه حاضـر بـه دلیـل     اما ، 1شدمرتبه اول براي تكنولوژي درنظر گرفته مي ناتورگرسیو

 اي به تكنولوژي وارد نشده اسد.سازي هیچ تكانهساده
 

 تعادل رمزی -3-4
يـابي خـود را حـل    مسائل بهینه ،شود که بنگاه و خانوار نمونهصل ميتعادل اقتصاد زماني حا

شوند. در کند و همه بازارها تسويه ميکنند، بخش دولتي قید بودجه خود را برآورده ميمي
اي از متغیرهاي درونزاسد که مجموعه معادالت پـ  از  واقع انتظارات عقاليي شامل دنباله

 کنند.ر  تسويه بازارها را تامین مييابي، قید بودجه دولد و شبهینه
دهــد. ايــن بنگــاه را ارائــه مــي سـود  ســازي( نتــايج رفتــار حــداکثر22( و )21) معـادالت 

هـاي  وري نهايي نیروي کار و سرمايه با هزينهزماني که بهره که تا هستند آنمعادالت بیانگر 
لـد بـر ايـن دارد کـه شـر       ( نیـز دال 23تعادل برقرار اسـد. معادلـه )   ،شان برابر باشند نهايي

کنـد. ايـن معادلـه    نیروي کـار حكمرانـي مـي   گذاري و عرضه اي بر سرمايهدورهکارايي بین
بیانگر اين اسد که نرخ نهايي جانشیني بین نیروي کار و مصرف بايد برابـر بـا تولیـد نهـايي     

ه همـان شـر    کند کـ اي را بیان ميشر  کارايي بین دورهنیز ( 24نیروي کار باشد. معادله )

                                                                                                                   
1- A

tA At t
) ( )ln( )ln(A) ln(A A




    1

1  
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گذاري بر حسب مطلوبید بايد بـا  نهايي سرمايهمرتبه اول معادله اولر اسد. در تعادل، هزينه 
دهـد کـه   ( نشان مي25مجموعه معادالت ) در نهايدمطلوبید نهايي مورد انتظار برابر باشد. 

شـوند کـه مجمـوخ متغیرهـاي بخـش      بازارهاي سرمايه، نیروي کار و تولید زماني تسويه مـي 
هـا   کل آنگذاري، موجودي سرمايه، نیروي کار و تولید با عرضهخصوصي و دولتي سرمايه

 برابر باشد.
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 برم رد مدل   تیزیه   تحلیل من -4
 17در مقاله حاضر به صـورت سیسـتم معـادالت غیرخطـي زيـر بـا       ( 42( تا )26هاي ) معادله
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( 26هاي ) زاي مستخرج از مجموعه معادله بايد متغیرهاي درون براي تحلیل تجربي مدل
 که عبارتند از :( 42تا )
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مدل ، شامل } 1بر حسب پارامترهاي عمیس
g P Z G ZG GZ, , , , , , , , , ,           }

با مقداردهي پارامترهـا، مقـادير اولیـه بـراي تمـام متغیرهـا در        به اين ترتیبشوند. بازنويسي 
ا يـك  افزار متلـب، بـ  تحد نرم 2آيد. با اين روش، برنامه دايناردسد مي هوضعید باثباتشان ب

 کند. سیستم معادالت غیرخطي حل مدل را شروخ مي

                                                                                                                   
1- Deep  

2- Dynare 
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 ده  پارامصرهای مدلمقدار -4-1
الگـو در   بايـد براي مقداردهي پارامترهاي عمیس در سیسـتم معـادالت غیرخطـي، ابتـدا     

دسـد آمـده   و سس  بر اساس معـادالت وضـعید باثبـات بـه     شودحل  1وضعید باثبات
الزامي بر برابري  مطرح شدهيي که در معادالت . از آنجا2شودمقادير پارامترها مشخص 

رد کالیبراسیون پارامترها تعداد معادالت با تعداد پارامترها وجود ندارد، استفاده از رويك
. مقدار کالیبره شده برخـي از پارامترهـا از   اسدهاي متعارف در اين چارچوب  از روش

 و انـد اقتصاد ايران انجام گرفتـه هاي مطالعات پیشین گرفته شده که براي ايران و با داده
( به مطالعات مربوطه اشاره شده اسد. برخـي ديگـر از پارامترهـا بـر پايـه      1)در جدول 

انـد تـا   ها و اطالعات در دسترس و محاسبات اقتصادسنجي کالیبره و بـرآورد شـده  داده
ن مقـدار پارامترهـا بايـد چنـا    بنـابراين،  . شـوند کل سیستم معادالت وضعید پايدار حل 

تنظیم شوند که نتايج حل سیستم معادالت غیرخطي، بیشـترين انطبـاق را بـین آمارهـاي     
 سازي شده برقرار کند. واقعي و شبیه
Zپارامترهاي  G ZG GZ, , ,    ( نیز بـر اسـاس بـرآورد يـك     42( و )41در معادالت )

رد اسـتفاده نیـز از   اند، داده هاي مـو دسد آمدهبه 1369-1393و دوره زماني  VARالگوي 
GZاند. با توجه به اينكـه  بانك مرکزي استخراج گرديده

 
 (41)در معادلـه   G(1-)ضـريب  

مقدار اين پارامتر صـفر منظـور    از اين رو،براي اقتصاد ايران اين ضريب صفر اسد، و اسد 
 شده اسد.

از يـك طـرف بـه صـفر      VARالگوي مقدار برازش شده براي اين پارامتر با استفاده از 
در اقتصاد ايران درآمدهاي نفتي کنوني تحـد تـاثیر مخـارج     نزديك بوده و از طرف ديگر
زيرا درآمدهاي نفتـي ايـران بـر اسـاس قیمـد جهـاني        ،گیردمصرفي دوره گذشته قرار نمي

 همچنـین شـوند.  وارد مدل مي زا برون نفد و سهمیه مشخص شده از سوي اوپك به صورت

تغییرات قابل مالحظـه  سازي قرار گرفد، اما  نیز مورد شبیه ZGگو براي مقادير غیرصفرال
 .نشدو محسوسي در نتايج مشاهده 

                                                                                                                   
1- Steady State 

ید باثبات مدل استخراج شده اسد و در صورت درخواسد خواننده در اختیار قرار معادالت مربو  به وضع - 2

 خواهد گرفد.
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 ارائه شده اسد.  ( 1)نتايج حاصل از مقداردهي پارامترها در جدول 
 

 مقادیر کالیبره شده پارامترها -(1جدول )

 منبع مقدار توضیحات پارامتر

 1393رافکی و همکاران،  985/0 کننده مصرف نرخ تنزیل ذهنی 

 1388زنگنه،  5/1 عکس کشش جانشینی در مصرف 

 1390مشیری و همکاران،  46/2 توان فراغت در تابع مطهوبیت 

 
کشش تابع تولید بخش خصوصی نسبت به 

 سرمایه بخش خصوصی
 1393رافکی و همکاران،  4/0

 
کشش تابع تولید بخش دولتی نسبت به 

 سرمایه بخش دولتی
 1393رافکی و همکاران،  53/0

g 1393افکی و همکاران، ر 0728/0 نرخ استهالک سرمایه بخش دولتی 

P 1393رافکی و همکاران،  0507/0 نرخ استهالک سرمایه بخش خصوصی 

Z
  ضریبz(-1)  محاسبات محقس 3/0 (41)در مکادله 

G
  (1-)ضریب G  محاسبات محقس 8/0 (42)در مکادله 

ZG
  ضریبG(-1)  محاسبات محقس 0 (41)در مکادله 

GZ
  ضریبz(-1)  محاسبات محقس -01049/0 (42)در مکادله 

 
 ارزیاب  برازش مدل -5

يـد صـحد و   پ  از مقداردهي پارامترها و اجراي مدل طراحي شده توس  برنامـه داينـار با  
منظور، ضريب همبسـتگي   براي اينسقم خوبي برازش مدل مقداردهي شده را بررسي کرد. 

و انحراف معیار تولید شده از مدل را با ضريب همبسـتگي و انحـراف معیـار متغیرهـايي کـه      
( 2شوند. نتايج حاصل از اين مقايسه در جـدول ) ها موجود اسد، مقايسه مي سري زماني آن
بـا توجـه بـه اينكـه      اسـد: جدول بیـان يـك نكتـه ضـروري     اين . در رابطه با ارائه شده اسد

از ايـن  انـد،  مقادير اولیه براي تمام متغیرها به صورت نرمااليز شده به برنامه داينار داده شـده 
هـاي  هـاي واقعـي بـا داده   براي همخواني مقیاس ضريب همبستگي و انحراف معیار داده رو،

در هاي به قیمد ثابد لگاريتم و سـس  ديفرانسـیل گرفتـه شـده و     تولید شده از مدل از داده
 ها استخراج شده اسد. ضريب همبستگي و انحراف معیار آن نهايد
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-های حاصل از مدل شبیههای واقکی با داده: مقایسه ضریب همبستگی و انحراف مکیار داده(2جدول )

 سازی شده

 نام متغیر
 انحراف مکیار ضریب همبستگی

های داده
 واقکی

های داده
 سازی شبیه

های داده
 واقکی

های داده
 سازی شبیه

     
 040108/0 01896/0 1 1 تولید کل
 032894/0 024409/0 8933/0 71073/0 مصرف

 090897/0 077037/0 1673/0 4987/0 گذاری دولتیسرمایه
 032682/0 074407/0 8753/0 5761/0 گذاری خصوصیسرمایه

 

هـاي واقعـي بـا    (، مقايسـه ضـريب همبسـتگي و انحـراف معیـار داده     2) جـدول براساس 
سـازي  ضريب همبستگي و انحراف معیار تولید شده از مدل بیانگر آن اسد کـه مـدل شـبیه   

 هاي اقتصاد ايران را نشان دهد.شده مطالعه حاضر به خوبي توانسته اسد واقعید
 

 نصایج مدل -6
هـاي دولتـي روي تولیـد يكـي از موضـوعات      هزينـه توجه به اين نكته ضروري اسد که اثر 

هـاي متفـاوتي بـه     در اين راستا رويكردهـاي مختلـف اقتصـادي نگـاه     و چالش برانگیز اسد
هــاي دولتــي روي تولیــد دارنــد. همچنــین دربــاره اثرگــذاري  چگــونگي اثرگــذاري هزينــه

ا زمـاني کـه   واقـع تـ   هـا وجـود دارد. در  هاي دولتي روي مصرف همین تفاوت ديدگاه هزينه
هاي بزرگ تولید ناخـالص داخلـي و تقاضـاي کـل باشـد،      مصرف خصوصي يكي از مولفه

 هاي دولتي روي مصرف خصوصي بسیار کلیدي خواهد بود. فهم اثر هزينه
بر اين بـاور اسـد کـه     ینزي در چارچوب فرضیه درآمد مطلسبه طور مشخص تئوري ک

دهــد. بنــابراين افــزايش در ن مــيمصــرف خانوارهــا بــه درآمــد قابــل تصــرف واکــنش نشــا
. در مقابـل  شـود  مـي هاي دولتي منجر به افزايش تولید، اشتغال و مصرف کل خانوارها  هزينه

آن تئوري مصرف نئوکالسیك بر ايـن بـاور اسـد کـه  دغدغـه خانوارهـا بـر هموارسـازي         
در اين دهد. مصرف بوده و به درآمد انتظاري آينده بیشتر از درآمد جاري واکنش نشان مي

هـاي دولتـي روي مصـرف خصوصـي  داللـد      رابطه مدل کینزين بر اثر مثبد افزايش هزينه
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بیني کرده و از آن بـا عنـوان اثـر    عك  آن را پیش RBCدارد، اين در حالي اسد که مدل 
هاي دولتي بسته به چگونگي تـامین  اثر افزايش هزينه ،کند. از منظر ديگرمنفي ثروت ياد مي
و  RBCگـذاري و تولیـد خصوصـي در رويكردهـاي     متفاوتي روي سرمايه مالي آن اثرات
گذارد. اگر کسري بودجه از کانال انتشـار پـول )خلـس پـول( تـامین مـالي شـود،        کینزين مي

که در الگو اين اثر  شود مياثرگذاري آن روي بخش خصوصي از کانال نرخ بهره مشخص 
م کانال ثروتي و هم کانال نرخ بهره در نظر در الگوي ارائه شده ه ،اسد. بنابراين شدهوارد 

هـا و پارامترهـاي   بستگي به داده شودگرفته شده اسد. برآيند نهايي و اينكه کدام اثر غالب 
1راني درون تواندکالیبره شده براي ايران دارد که مي

براي بخش خصوصي راني را  درون يا  
 گذاري در نظر گیرد.در رابطه مصرف و سرمايه

بخش بر اساس الگوي کالیبره شده، ابتدا به تحلیل اثرات تكانه مخـارج مصـرفي    در اين
همچنـین از آنجـايي کـه     .شـود گذاري خصوصي و دولتي پرداختـه مـي  دولد روي سرمايه

اسد. بنـابراين،  تحلیل تولید نیازمند تحلیل انباشد سرمايه و اشتغال به عنوان عوامل تولیدي 
 در نهايدانباشد سرمايه، اشتغال و سس  تولید بیان خواهد شد و در ادامه، تاثیرات تكانه بر 

چگونگي تاثیرگذاري تكانه روي ساير متغیرهاي کالن اقتصادي )مصرف، دسـتمزد و نـرخ   
حاصـل از نتـايج   (( 1)نمـودار )  واکنش -شود. با توجه به نمودارهاي کنشبهره( بررسي مي

هـاي تحقیـس بـا نظريـه ادوار تجـاري      افتـه توان ابراز داشـد کـه ي  سازي، در مجموخ ميشبیه
 واقعي کامال سازگار اسد.  

(، Gمطابس نتايج حاصله بعـد از اعمـال يـك تكانـه مثبـد بـه مخـارج مصـرفي دولـد )         
بـه يكبـاره کـاهش     به علد محدوديد منابع مـالي دولـد   (IGگذاري بخش دولتي)سرمايه
حــالي اســد کــه . ايــن درگــردديابــد و بــه ســرعد بــه رونــد باثبــات قبلـي خــود بــازمي مـي 

( بالفاصله بعد از تكانه با افزايشـي آنـي مواجـه خواهـد     IPگذاري بخش خصوصي ) سرمايه
هاي مصرفي دولتي منجر به تحريك تقاضاي بخش خصوصي شـده و بـا   شد. افزايش هزينه

افزايش تقاضاي دولد براي کاالهاي مصرفي )با توجه به سهم باالي دولد در اقتصاد ايران 
شود(، سطح قیمـد ايـن کاالهـا    اي از کاالهاي اقتصاد توس  دولد مصرف ميعمدهبخش 

                                                                                                                   
1- Crowding-in 
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گذاران براي پاسخگويي به تقاضا منجـر بـه   رفتن انگیزه سرمايه باال در نهايدافزايش يافته و 
 . 1اسد شدهگذاري بخش خصوصي  افزايش سرمايه

 
 مخارج مصرفی دولت مثبت تکانه به واکنش در باثبات تیوضک از انحراف :(1) نمودار

 

 

                                                                                                                   
 ( سازگار اسد.1386اين نتیجه با نتیجه حاصل از مطالعه صادقي و همكاران ) - 1
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هـاي بعـدي سـطح    در دورهاينكه تكانه مخـارج دولتـي گذراسـد، بنـابراين،      با توجه به
يابـد و بـه دلیـل کـاهش مصـرف بخـش       تقاضاي دولتي براي کاالهاي مصرفي کـاهش مـي  

تر از روند باثبات قبل از تكانه برگشـته  گذاري خصوصي به سطحي پايینخصوصي، سرمايه
گذاري خصوصـي نیـز بـه سـطح تعـادلي اولیـه       میرا شدن تكانه مخارج، سرمايه و در ادامه با
گذاري دولتي و خصوصي نسـبد بـه تكانـه مثبـد مخـارج دولـد       گردد. سرمايهخود برمي
با توجه به سهم باالي دولد در اقتصاد ايران،  امادهند، هاي عكسي از خود نشان ميواکنش
شـود و  گذاري دولتي با کاهش آنـي مواجـه مـي   مايه( به تبعید از سرItگذاري کل )سرمايه

 کند.  بازگشد به سمد تعادل خود را تجربه مي در نهايد
يابد، انباشـد سـرمايه دولتـي  نیـز     گذاري دولد به شدت کاهش ميهمچنان که سرمايه

گذاري بخش خصوصي، انباشد سـرمايه ايـن   يابد. بعد از افزايش آني در سرمايهکاهش مي
هاي دولتي و خصوصي بـه  گذاريکه با بازگشد سرمايه يابديكباره افزايش مي خش نیز بهب

کنند. هاي سرمايه اين دو بخش نیز به روند باثبات خود میل ميروند تعادلي خود، موجودي
موجودي سرمايه کل اقتصاد نیز به تبعید از موجودي سرمايه دولتـي بعـد از تكانـه مخـارج     

هاي سرمايه ايـن دو  شود و در ادامه به تبعید از  موجوديه ميدولد با کاهشي يكباره مواج
کنـد. نتیجـه حاصـله داللـد بـر ايـن دارد کـه در ايـران         بخش به روند باثبات خود میل مـي 

. اگرچه کنندگذاري خصوصي را فراهم اند موجبات افزايش پوياي سرمايهها نتوانستهدولد
هـايي از افـزايش    مصـرف دولتـي( نشـانه   در کوتامدت بـا افـزايش سیاسـد مـالي )افـزايش      

توان مشاهده کـرد، امـا افـزايش آن نـه تنهـا در      مدت ميگذاري خصوصي در کوتاهسرمايه
 بلكه در طول زمان با کاهش نیز مواجه شده اسد.  ،مدت تداوم نیافتهمدت و بلندمیان

يابـد،  ش مـي ، با افزايش مخارج دولد، اشتغال بخش دولتي  به يكباره کاهعالوه بر اين
حالي اسد که اشتغال بخش خصوصي به طور مثبد به تكانه مخارج دولـد واکـنش   اين در
واکـنش مربـو  بـه تكانـه مخـارج دولـد       -دهد. همانطور که از نمودارهاي کـنش نشان مي

تقاضـاي ايـن   يابـد، بنـابراين،   که تولید بخش دولتي کاهش مي مشخص اسد با توجه به اين
در کنـد و  یز کاهش يافته و قسمتي از نیروي کار خود را تعديل مـي بخش براي نیروي کار ن

به دلیل افزايش تولید خصوصي تقاضاي اين بخـش  يابد، اما ل دولتي کاهش مياشتغا نهايد
يابـد. همـانطور   اشتغال بخش خصوصي افـزايش مـي   ،رواز اين ،رودبراي نیروي کار باال مي

از تـر   اشتغال در بخـش خصوصـي بسـیار بـزرگ     شود افزايشمالحظه مي (1)نمودار  درکه 
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اشـتغال کـل بـه تبـع افـزايش در اشـتغال       کاهش اشـتغال در بخـش دولتـي اسـد، بنـابراين،      
 گردد. يابد و سس  به وضعید باثبات خود برميخصوصي افزايش مي

بعد از تكانه مخارج مصرفي دولد، اشتغال و موجودي سرمايه دولتي کاهشي يكبـاره را  
شـود. ايـن در حـالي    تولید بخش دولتي  با کاهشي آني مواجـه مـي   ،بنابراين ،کنندتجربه مي

يابنـد،  واکنش به تكانه افزايش مـي  اسد که اشتغال و موجودي سرمايه بخش خصوصي در
يابـد. بعـد از بازگشـد     مـي با توجه به انتظار تئوريك، تولید اين بخـش  افـزايش   از اين رو، 

بات خود، تولید بخش دولتي و خصوصـي نیـز بـه رونـد قبـل      عوامل تولید به سمد روند باث
که تولید کل بـا وجـود افـزايش اشـتغال کـل       گردند. نكته حائز اهمید اينتكانه خود بازمي

کــاهش پیــدا کــرده اســد. ايــن امــر بــه طــور مشــخص بــه کــاهش موجــودي ســرمايه کــل 
نقش ضعیف کیفید نیـروي   بر بودن اقتصاد ايران و تواند به سرمايهگردد. اين نتیجه مي برمي

 هاي تولیدي داللد داشته باشد. کار در فعالید
ارج مصـرفي بخـش خصوصـي از جملـه     نحوه اثرگذاري تكانـه مخـارج دولـد بـر مخـ     

مطرح بوده اسد. مطـابس نتـايج ايـن     RBCهاي کلیدي اسد که همواره در الگوهاي  بحث
هش مخـارج مصـرفي بخـش    نظريه، اعمال سیاسد مالي )افزايش مخارج دولتي ( باعث کـا 

عیـد  بت 2کننـدگان از برابـري ريكـارديني   مصـرف  ،. مطابس با اين نظريـه 1شود ميخصوصي 
تـامین مـالي کسـري بودجـه دولـد را بـا افـزايش در         ،کنند به اين معنا که خانوار نمونـه  مي

رج با توجه به اينكه بـا افـزايش مخـا    بنابراين،داند. پرداخد مالیات خود در آينده مرتب  مي
ولـد بـراي تـامین مـالي     درود يابد، انتظار مـي مصرفي دولد، کسري بودجه نیز افزايش مي

کسري بودجه خود، مالیات بر درآمد را افزايش دهد که به دنبـال آن درآمـد قابـل تصـرف     
 شود. منجر به کاهش مصرف خانوارها مي به دنبال آنيابد و خانوارها کاهش مي

دولـد در تـامین مـالي کسـري بودجـه خـود از        ،صاد ايـران از آنجايي که در ساختار اقت
دولد به منظور تامین مالي کسـري  از اين رو،   يي مواجه اسد،هاطريس مالیات با محدوديد

بودجه اقدام به چاپ پول خواهد کرد که اين مساله افزايش تورم را به دنبال خواهد داشـد.  
رود کـه مخـارج   توس  دولد انتظار مـي  3ميبا  افزايش تورم و افزايش مالیات تور بنابراين،

                                                                                                                   
1- Baxter and King,1993. 
2- Ricardian Equivalence Theorem 

3- Inflation Tax 
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ايـن انتظـار    دهـد  ( نشان مـي 1نمودار )همانطور که از  .مصرفي بخش خصوصي کاهش يابد
تئوريك برآورده شده اسد. نكته قابـل توجـه اينكـه اثـرات تـورمي حاصـل از چـاپ پـول         

عـي  شود بعد از تكانـه مخـارج مصـرفي دولـد، دسـتمزد واق     آنقدر سريع اسد که باعث مي
ه رونـد  شود و با میرا شدن تكانـه، دسـتمزد واقعـي نیـز بـ     ( با کاهشي آني مواجه Wتعادلي )

 گردد. تعادلي قبل از تكانه باز
 

 گیری   پیشجهادهای نیانص  نصییه -7
بـه بررسـي آثـار تكانـه      RBC)اين مطالعه در چارچوب يك مـدل ادوار تجـاري حقیقـي )   

هاي مقالـه بـه   اسد، يافته خش خصوصي پرداختهمخارج مصرفي دولد بر متغیرهاي کالن ب
 :  شرح زير اسد

گـذاري بخـش دولتـي بـه     بعد از اعمال يك تكانه مثبد به مخارج مصرفي دولد، سرمايه -
حـالي اسـد کـه    يابـد. ايـن در  علد محـدوديد منـابع مـالي دولـد بـه يكبـاره کـاهش مـي        

آنـي مواجـه خواهـد شـد.      بالفاصله بعد از تكانه بـا افـزايش  گذاري بخش خصوصي  سرمايه
هـاي عكسـي   گذاري دولتي و خصوصي نسبد به تكانه مثبد مخارج دولد واکـنش سرمايه

گذاري کـل  با توجه به سهم باالي دولد در اقتصاد ايران، سرمايه امادهند، از خود نشان مي
 در نهايـد شـود و  گذاري بخـش دولتـي بـا کـاهش آنـي مواجـه مـي       نیز به تبعید از سرمايه

 کند.  شد به سمد تعادل خود را تجربه ميبازگ
امـا انباشـد    ،يابـد بعد از وارد شدن تكانه بر اقتصـاد، انباشـد سـرمايه دولتـي کـاهش مـي       -

هاي دولتـي  گذارييابد که با بازگشد سرمايهسرمايه بخش خصوصي به يكباره افزايش مي
رونـد باثبـات خـود    هاي سرمايه اين دو بخش به و خصوصي به روند تعادلي خود، موجودي

کنند. موجودي سرمايه کل اقتصاد نیز به تبعید از موجـودي سـرمايه بخـش دولتـي     میل مي
شود و در ادامه به سمد روند باثبات بعد از تكانه مخارج دولد با کاهشي يكباره مواجه مي

وجبات اند مها نتوانستهکند. نتیجه حاصله داللد بر اين دارد که در ايران دولدخود میل مي
در کوتامـدت بـا افـزايش سیاسـد     کننـد.  گذاري خصوصي را فراهم زايش پوياي سرمايهفا

ــزايش ســرمايه   ــي( نشــانه هــايي از اف ــزايش مصــرف دولت ــالي ) اف گــذاري خصوصــي در م
مـدت تـداوم   مـدت و بلنـد  توان مشاهده کرد، اما افزايش آن نه تنهـا در میـان  مدت مي کوتاه
 ا کاهش نیز مواجه شده اسد. بلكه در طول زمان ب ،نیافته
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حـالي  يابـد، ايـن در  با افزايش مخارج دولد، اشتغال بخش دولتي بـه يكبـاره کـاهش مـي     -
دهـد  اسد که اشتغال بخش خصوصي به طور مثبد به تكانه مخارج دولد واکنش نشان مي

از کـاهش اشـتغال در   تـر   و با توجه به اينكه افزايش اشتغال در بخش خصوصي بسیار بزرگ
يابـد  اشتغال کل به تبع افزايش در اشتغال خصوصي افزايش ميبخش دولتي اسد، بنابراين، 

گردد. بعد از تكانه مخارج مصـرفي دولـد، اشـتغال و    و سس  به وضعید باثبات خود برمي
بنـابراين تولیـد بخـش دولتـي  بـا       ،کنندموجودي سرمايه دولتي کاهشي يكباره را تجربه مي

شـود. ايـن در حـالي اسـد کـه اشـتغال و موجـودي سـرمايه بخـش          کاهشي آني مواجه مـي 
با توجه به انتظار تئوريك، تولیـد   از اين رو، ،يابندخصوصي در واکنش به تكانه افزايش مي

يابد. بعد از بازگشد عوامل تولید به سمد روند باثبـات خـود، تولیـد     مياين بخش افزايش 
کـه   گردند. نكته حائز اهمید اينود بازميبخش دولتي و خصوصي نیز به روند قبل تكانه خ

تولید کل با وجود افزايش اشتغال کل کاهش پیدا کرده اسد، اين امر به طـور مشـخص بـه    
بر بودن اقتصـاد ايـران   تواند به سرمايهگردد. اين نتیجه ميکاهش موجودي سرمايه کل برمي

 ته باشد.هاي تولیدي داللد داش و نقش ضعیف کیفید نیروي کار در فعالید
انتظـار  يابـد، از ايـن رو،   ، کسري بودجه نیـز افـزايش مـي   با افزايش مخارج مصرفي دولد -
رود دولد براي تامین مالي کسري بودجه خود، مالیات بر درآمد را افزايش دهد کـه بـه   مي

منجـر بـه کـاهش     بـه دنبـال آن  يابـد و  دنبال آن درآمد قابل تصـرف خانوارهـا کـاهش مـي    
شود اما از آنجايي که در ساختار اقتصـاد ايـران دولـد در تـامین مـالي      ميمصرف خانوارها 

دولـد بـه   هـايي مواجـه اسـد، بنـابراين،     حـدوديد کسري بودجه خود از طريس مالیات با م
منظور تامین مالي کسري بودجه اقدام به چاپ پول خواهد کرد که اين مساله اثرات تـورمي  

شود. با افزايش د و منجر به ايجاد مالیات تورمي ميبا سرعد زيادي را به دنبال خواهد داش
رود مخـارج مصـرفي بخـش خصوصـي نیـز کـاهش       مالیات تورمي همانطور که انتظـار مـي  

ها به سطح تعادلي اولیه خود، مصـرف بخـش   يابد. سس  با بازگشد سطح عمومي قیمد مي
ثـرات تـورمي   گـردد. نكتـه قابـل توجـه اينكـه ا     خصوصي نیز به وضعید باثبات خـود برمـي  

شـود بعـد از تكانـه مخـارج مصـرفي      حاصل از چاپ پول آنقدر سريع اسد کـه باعـث مـي   
شـود و بـا میـرا شـدن تكانـه، دسـتمزد       دولد، دستمزد واقعي تعادلي  با کاهشي آني مواجـه  

 گردد. واقعي نیز به روند تعادلي قبل از تكانه باز 
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جهد جلوگیري از کوچـك شـدن    هاي مالي درگذاري سیاسد هدفبا توجه به نتايج، 
هـا در کشـورهاي   تـرين رويكردهـايي اسـد کـه دولـد     نقش بخش خصوصي يكي از مهم

 نسبد به آن توجه کافي داشته باشند. بايد صادرکننده نفتي 
هاي موجود بر عملكرد کارگزاران خصوصي در ايران به عنـوان   به طور کلي محدوديد

شـود، بنـابراين،   شـد اقتصـادي محسـوب مـي    ي بـراي ر يك کشور صـادرکننده نفتـي، مـانع   
 سازي انجام داد.   هايي در جهد خصوصيها، حمايدتوان با کاهش اين محدوديد مي

استقرار يك سیستم بازار رقابتي، تعريفي مناسب از حقوق مالكید و توسـعه کارآمـدتر   
زارهـاي  چارچوب قانوني از جمله اقدامات عملي اسد که دولد بايد به منظور باز کـردن با 

 گذاران خارجي دنبال کنند.  مالي براي سرمايه
هـاي اضـافي   توانند در جهـد تـدوين دسـتورالعمل   هاي آتي ميبه طور خاص، پژوهش

ــراي تصــمیم  ــد    ب ــي اس ــدهاي نفت ــان درآم ــته از جري ــه برخاس ــد ک ــارج دول ــري مخ  ،گی
 گذاري شوند.   هدف
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