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اثرات تکانههای مخارج دولت بر بهرهوری نهادهها و ترجیحات مصرف
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تاریخ وصول1396/11/2 :

تاریخ پذیرش1399/3/15 :

چکیده
نقش تکانههای مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان
بوده است .مخارج دولت شامل مصرف و سرمایهگذاری دولت است .این پژوهش به بررسی

اثرات انواع تکانههای مخارج دولت بر متغیرهای کالن اقتصادی برای دادههای سالیانه -1395

 1357در ایران میپردازد .به طور خاص اثرات تکانههای مخارج دولت بر متغیرهای محصول،

مصرف بخش خصوصی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ،دستمزد واقعی و اشتغال بررسی

میشود.

به عالوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است .بنابراین،

نقش سرمایهگذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد
الگو شده است .الگو متناسب با اقتصاد ایران بهگونهای طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی

ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی ،مالیاتی ،اوراق
مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد .در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است .مزیت

این الگو نسبت به سایر پژوهشها در ایران ،مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهرهوری

نهادههای تولید و ترجیحات مصرفکنندگان است .به عبارت دیگر ،الگو در برگیرنده تأثیر سرمایه
بخش عمومی در تقویت بهرهوری بنگاهها و وابستگی ترجیحات مصرفکنندگان به مصرف دولت
است.

الگوی بکار رفته در این تحقیق دارای ویژگیهایی از قبیل داشتن پایههای اقتصاد خرد ،چسبندگی
اسمی ،بازار رقابت ناقص و تعادل عمومی است .بخشهای موجود در الگو شامل خانوارها،

بنگاهها ،دولت و بانک مرکزی است .با توجه به تصادفی بودن الگو ،امکان بررسی اثرات تکانههای

اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم میشود .به عبارت دیگر ،برای حل و برآورد

الگو از چهارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ( (DSGEکینزیهای جدید استفاده شده است.
پس از حل الگو ،سیستم معادالت خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است .نتایج

برآورد بیزی نشان میدهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و همچنین مصرف دولت بر

تابع مطلوبیت تأثیر مستقیم دارد .از آزمونهای تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره
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نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است .همچنین از طریق مطابقت نمودارهای

شبیهسازی متغیرها و تکانهها ،الگو ارزیابی شده است .با توجه به نتایج بدست آمده از برازش
الگو ،این الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر میرسد .واکنشهای آنی تکانههای مصرف دولت

و سرمایهگذاری دولت بر روی متغیرهای محصول ،مصرف بخش خصوصی ،سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است .همچنین اثرات تکانههای مصرف و

سرمایهگذاری دولت مقایسه شدهاند .نتایج نشان میدهد که در ایران ،انباشت سرمایه عمومی

باعث تقویت بهرهوری بنگاهها میشود .همچنین ،ترجیحات مصرفکنندگان تحت تاثیر مصرف
دولت است .مالحظه میشود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی وجود دارد .به

عالوه ،تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی ،محصول ،اشتغال و
دستمزد واقعی میشود .تکانهی مثبت سرمایهگذاری دولت نیز موجب افزایش محصول،

اشتغال ،دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی میشود .همچنین یک رابطهی مکملی بین

سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی وجود دارد .به نظر میرسد که سرمایهگذاری دولت،
میتواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساختها باعث افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی
شود .نتایج بدست آمده ،تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایهگذاری دولت در بهبود شرایط

اقتصادی تاکید دارد .بر اساس یافتهها ،توجه به نقش سیاستهای مخارج دولت برای مقابله با

رکود با اهمیّت به نظر میرسد.

طبقهبندی O47 ،E56 ،E32 ، E12 :JEL
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 -1مقدمه
بحث اثرگذاری سیاستهای مالی و پولی بر متغیرهای واقعی و اسمی اقتصاد کالن از
موضوعات مهم و چالش برانگیز میان اقتصاددانان از مکاتب فکری مختلف است .به
دنبال کینز ،بسیاری بر اهمیّت اعمال سیاست مالی بخصوص در شرایط رکودی تاکید

داشتهاند .در میان این اقتصاددانان در خصوص چگونگی تاثیر این سیاست ،بحثهای
مهمی صورت گرفته است .یکی از این بحثها ،مربوط به اثرگذاری سیاست افزایش
مخارج دولت بر محصول ،مصرف بخش خصوصی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و

اشتغال است .بحث ،وجود اثر جانشینی 1یا اثر مکملی (ازدحامی) 2میان مخارج دولت

و سرمایهگذاری بخش خصوصی و همچنین مصرف بخش خصوصی است .عالوه بر این،
اثر سیاست مخارج دولت با توجه به نوع مخارج دولت از نظر مصرفی یا سرمایهگذاری
بودن ،بر اقتصاد و سایر متغیرها میتواند متفاوت باشد .نکته دیگر این است که با توجه
به رفتار پویای متغیرها در جهان خارج ،پیشبینی الگوهای پویا و ایستا در این خصوص،
لزوما ً یکسان نیستند .اگرچه سیاستهای مالی مربوط به طرف تقاضای اقتصادی
میشوند ،اما میتوانند از کانال تاثیر بر بهرهوری بنگاههای اقتصاد ،بر بخش
سرمایهگذاری و عرضه اقتصاد نیز اثرگذار باشند .همچنین میتوانند در جهت تثبیت
اقتصادی ،به معنای کاهش شکاف میان محصول از سطح محصول اشتغال کامل یا
وضعیت پایدار عمل کنند .در این صورت بیکاری و اشتغال را متاثر میسازند .همچنین
میتوانند همزمان بر ترجیجات مصرفکنندگان نیز اثرگذار باشند .همهی این موارد،
لزوم بررسی رفتار پویای اقتصاد کالن با وجود تکانههای مربوط به سیاست مخارج
مصرفی و سرمایهگذاری دولتها را نشان میدهد.
بنابراین ،بررسی اثرات تکانههای مالی ناشی از تغيير مخارج بخش عمومی از مسائل
مهم و مورد توجه اقتصاددانها بوده است .همان طور که اشاره شد یکی از مسائل جدید
در این حوزه ،بررسی نقش مخارج دولت بر بهرهوری نهادههای تولید از یک طرف و
ترجیحات مصرفکننده از طرف دیگر است .بهطورخاص می توان نقش مستقیم سرمایه
عمومی بر بهرهوری نهادههای تولید را از طریق تابع تولید و نقش مستقیم مصرف دولت
بر ترجیحات مصرفکننده را از طریق تغییر در تابع مطلوبیت بررسی کرد .چنان که در
قسمت مرور بر ادبیات مالحظه خواهد شد ،بر اساس اطالعات موجود ،تاکنون تاثیر
تکانه مخارج دولت به صورت همزمان بر بهرهوری بنگاهها و ترجیحات مصرفکنندگان
در ایران انجام نشده است .عالوه بر این چنانکه نشان داده خواهد شد وجود چسبندگی
در قیمت ها بر سرعت تعدیل و همگرایی متغیرهای کلیدی اقتصادی به سمت تعادل
Crowding-out effect
Crowding-in effect
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بلندمدت آن ها موثر است .بنابراین الزم است که از چهارچوب تعادل عمومی با فرض
چسبندگی استفاده شود.
بنابراین هدف این تحقیق پرکردن این خالء در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران است.
به طور خاص در این پژوهش ،با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

3

( )DSGEکینزی جدید با فرض چسبندگی قیمتها ،تأثیرات تکانههای مالی (مخارج
مصرفی و سرمایهگذاری) دولت بر متغیرهای کالن اقتصادی شامل محصول ،مصرف
خصوصی ،سرمایهگذاری خصوصی ،اشتغال و دستمزد بررسی میشود .در این مقاله
پس از بیان مقدمه ،در بخش دوم مطالعات انجات شده در داخل و خارج کشور ارائه
میشود .در بخش سوم پس از بیان مبانی نظری ،یک الگوی تعادل عمومی پویای
تصادفی کینزی جدید متناسب با شرایط اقتصاد ایران با توجه به نقش نفت ،و رفتار
بودجهای دولت طراحی میشود .بخش چهارم به دادهها ،محاسبه پارمترها ،برآورد الگو
و تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص دارد .نتیجهگیری در بخش پنجم ارائه شده است.

 -2مروری بر ادبیات موضوع

آشار با استفاده از الگوی تعادل عمومی نئوکالسیکی دو دورهای به بررسی تأثیرات کالن

ا قتصادی سیاست مالی پرداخت .وی نتیجه گرفت که در سمت مخارج ،سیاست مالی
خدمات دولت باعث ایجاد فواید در تولید و مصرف بخش خصوصی میشود ،همچنین
سرمایهگذاری دولت در سرمایه عمومی ،امکانات تولید آینده جامعه را افزایش میدهد
( .)Aschauer, 1985آشار با استفاده از دادههای ساالنهی سالهای  1949تا  1985به
روش حداقل مربعات معمولی )OLS( 4برای کشور آمریکا و همچنین پانل دادههای

سالهای  1973تا  1985برای کشورهای عضو گروه هفت )G7( 5به بررسی مخارج بخش
عمومی و رابطه بین بهره وری کل و متغیرهای مخارج دولت پرداخت .وی نشان داد که
جادهها ،فرودگاهها ،حملونقل عمومی ،سیستمهای آب و فاضالب ،و  ...دارای
بیشترین قدرت توضیحی برای بهرهوری میباشند (.)Aschauer, 1989
لیند و رچمند تأثیر تکانهی سرمایه عمومی آمریکا را با استفاده از سریهای زمانی
سالهای  1959تا  1989بررسی کردند .آنها نتیجه گرفتند که سرمایه عمومی تأثیر مثبت
در روند تولید دارد .همچنین حدود  40درصد از کاهش بهرهوری ،به دلیل کاهش در
سرمایه عمومی است ( .)Lynde & Richmond, 1993رمی و شپیرو تغییر در مخارج
دولت را با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای دو بخشی در کشور آمریکا برای
سالهای  1940تا  1998بررسی نمودند .با وجود هزینهبر بودن سرمایه عمومی در
3
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الگویشان ،مخارج دولت به طور قابل مالحظهای محصول و ساعات کار را افزایش

میدهد ،همچنین باعث کاهش مصرف و دستمزد واقعی میشود ( & Ramey
 .)Shapiro, 1998لینمن و شابرت با استفاده از الگوی کینزی جدید با وجود چسبندگی
قیمت ،به کالیبره ی تأثیر تکانه مخارج دولت پرداختند .آنها نتیجه گرفتند که تکانه
مخارج دولت مکمل مصرف بخش خصوصی است (.)Linnemann & Schabert, 2004
ترنوسکی اثرات سیاستهای مالی را با وجود سرمایههای بخش عمومی و بخش
خصوصی ،توسط الگوی رشد درونزا بررسی کرد .نتایج وی حاکی از این است که افزایش
در مخارج سرمایهگذاری ،سطح محصول بلندمدت را افزایش میدهد و همچنین
اختصاص بخشی از محصول به مخارج سرمایهگذاری بهتر از مخارج مصرفی است
( .) Turnovsky, 2004راون و همکاران با استفاده از الگوی تعادل عمومی به بررسی
تکانههای مالی پرداختد و نشان دادند که تکانههای مخارج دولت بر محصول ،مصرف،
ساعات کار و دستمزدها اثر مثبت دارد (.)Ravn et al., 2006
گالی و همکاران به بررسی اثرات مخارج دولت در سالهای  1954تا  2004کشور
آمریکا با الگوی کینزی جدید پرداختند و نشان دادند که مصرف ،محصول ،دستمزد
واقعی و ساعات کار در واکنش به افزایش مخارج دولت ،افزایش ولی سرمایهگذاری
کاهش مییابد ( .)Gali et al., 2007منتفرد و اهلیگ اثرات تکانههای سیاست مالی را
با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری برای سالهای  1955تا  2000آمریکا بررسی
نمودند و نتیجه میگیرند که تکانههای مالی باعث افزایش محصول ،مصرف و ساعات
کار و کاهش دستمزد واقعی میشود ( .)Mountford & uhlig, 2008نتایج بررسی
اثرات تکانه های مخارج دولت توسط هورس ،در انگلیس با استفاده از الگوی کینزی
جدید ،حاکی از این است که مصرف بخش خصوصی اثر مکملی با مخارج دولت دارد
( .)Horvath, 2009پسداسکبر و منتیرو از الگوی رشد درونزای دوبخشی با وجود
سرمایه عمومی بهرهور و کاالی عمومی تقویتکنندهی مطلوبیت برای بررسی تأثیر
سطوح مخارج دولت استفاده نمودند (.)Posada-Escobar & Monteiro, 2015
اکپان و اتان اثرات تکانهی سیاست مالی در دادههای فصلی  1980تا  2010نیجریه
را در چهارچوب الگوی خودتوضیح برداری ساختاری بررسی کرده و نشان میدهند که
تکانه سرمایهگذاری دولت ،تأثیر مثبت بر روی مصرف بخش خصوصی و محصول واقعی
دارد ( .)Akpan & Atan, 2015دیاوریا با استفاده از الگوی کینزی جدید و فروض
تأثیر مخارج عمومی بر بهرهوری و مطلوبیت و همچنین وجود چسبندگیهای قیمت و
دستمزد اثرات تکانهی مخارج دولت را بررسی کرد .نتایج وی نشان میدهد که در واکنش
به تکانه ی مخارج دولت ،محصول ،مصرف خصوصی و اشتغال افزایش ولی
سرمایهگذاری خصوصی و دستمزد واقعی کاهش مییابند (.)D́ auria, 2015
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نادران و فوالدی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ،اثر تغییر مخارج
دولت را بررسی نمودند .نتایج آنها نشان داد که افزایش مخارج مصرفی دولت ،تولید
ناخالص داخلی و اشتغال را کاهش میدهد ( .)Naderan & Fuladi, 2002مهرآرا و
احمدزاده با استفاده از روش حداکثر درستنمایی برای دورهی  1345-1383به بررسی
رشد بهره وری کل عوامل تولید ایران پرداختند .آنها دریافتند کاهش بهرهوری عوامل
تولید در برنامه دوم ،داللت بر آسیبپذیری باالی اقتصاد کشور نسبت به درآمدهای
ارزی و تکانههای بیرونی دارد ( .)Mehrara & Ahmadzade, 2009فطرس و همکاران
تأثير تكانههاي مالي ایران را در سالهای  1961-2012با استفاده از الگوی کینزی جدید
بررسي نموده و نتیجه میگیرند که تکانهی مخارج دولت منجر به افزايش مصرف بخش
خصوصي و كاهش سرمایهگذاری بخش خصوصي میشود (.)Fotros et al., 2015
یونسی و همکاران طی سالهای  1978-2014با استفاده از رهیافت کنترل بهینه پویا و
اصل ماکزیمم ،نرخ رشد بهینه مخارج دولتی را برای اقتصاد ایران از طریق بهینهسازی
بدست آوردهاند (.)Yunesi et al., 2016
در بررسی مطالعات گذشته ،مالحظه میشود که برخی تحقیقات به بررسی تأثیر
مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی به روش های مختلفی انجام گرفته است .همان
طور که مالحظه می شود ،تاکنون به نقش همزمان مخارج دولت در تقویت بهرهوری
بنگاه و ترجیحات مصرفکننده در ادبیات اقتصادی ایران با استفاده از چهارچوب تعادل
عمومی پویای تصادفی کینزی جدید انجام نشده است .عالوه بر این ،الگوی بکار گرفته
شده این امکان را فراهم میسازد که بتوان تاثیر درجه چسبندگی قیمتها بر سرعت
تعدیل اثرات تکانههای مخارج دولت بر متغیرهای کالن اقتصادی در ایران را بررسی
کرد.

 -3مبانی نظری و ساختار الگو

این قسمت به مبانی نظری و معرفی الگو اختصاص دارد .بعد از جان مینارد كينز ،گروه
زیادی از اقتصاددانان بر نقش محوری سیاست های مالی در خروج از رکود و ایجاد

اشتغال تاکید داشتهاند و گروهی مخالف این دیدگاه بودهاند .بنابراین بعد از کینز نقش
سیاستهای مالی و تاثیر آن ها بر متغیرهای کالن اقتصادی ،همواره از بحثهای مهم
و چالش برانگیز میان اقتصاددانان بوده است .از این میان تغییر در مخارج دولت ،به
عنوان یک سیاست طرف تقاضای کل ،نه تنها میتواند تولید و اشتغال را تحت تاثیر
قرار دهد بلکه میتواند اثرات متفاوتی بر میزان سرمایهگذاری و مصرف بخش خصوصی
داشته باشد .به طوری که در بسیاری کشورها ،دولتها با استفاده از تکانههای مخارج
در شرایط رکود و رونق مبادرت به اعمال سیاست های انسباطی و انقباضی در جهت
هدایت تقاضای کل داشتهاند .مخارج بخش عمومی شامل کلیه مخارج دولت در
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خصوص فعالیتها در مقادیر مختلف میشود .بین مخارج بخش عمومی و بخش
خصوصی تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد ( .)Samimi, 1992, PP. 9-10در این
مقاله ،مخارج دولت از طریق اجزاء سرمایهگذاری و مصرف دولت بر مخارج بخش
خصوصی شامل مصرف و سرمایهگذاری تاثیر میگذارد.
مصرف دولت از طریق ترجیحات مصرفکننده در تابع مطلوبیت ،مصرف بخش
خصوصی را متاثر میکند .همچنین سرمایهگذاری دولت از طریق تقویت بهرهوری در
تابع تولید ،سرمایهگذاری بخش خصوصی را متأثر میکند .بهرهوری باالتر به مفهوم
تولید کاالی بیشتر با همان مقدار منابع ،یا دستیابی به محصول بیشتر از نظر حجم و
کیفیت با همان مقدار نهاده است و آثار سهگانهی تغییرات فنآوری ،مقیاس و راندمان
را در برمیگیرد ( .)Prokopenko, 1992, PP. 3-7در الگوی رشد نئوکالسیکی که
نخستین بار توسط سولو )1956( 6مطرح شد ،عامل فنآوری به صورت برونزا درنظر
گرفته شده است .عملکرد ضعیف الگوی نئوکالسیک در تبیین رشد اقتصادی بلندمدت
منجر به ارائه الگوهای رشد درونزا شد .سرمایهگذاری در کارخانجات و تجهیزات جدید
و سایر عوامل در الگوهای رشد درونزا با ایجاد بازده نسبت به مقیاس صعودی در تولید
و نیز ایجاد صرفههای خارجی در تولید ،موجب افزایش بهرهوری میشوند
(.)Shahabadi, 2010
در الگوهای مرسوم اقتصاد کالن پیشبینی اولیه این است که سیاست انبساطی

مالی (مخارج) دولت میتواند از طریق اثر جانشینی 7باعث کاهش سرمایهگذاری بخش
خصوصی شود .در واقع اثر جانشینی به وضعیتی در اقتصاد اطالق میشود که تأثیر
افزایش مخارج بخش عمومی بر تولید ملی ،به طور کامل یا ناقص با کاهش مخارج
بخش خصوصی خنثی میشود .البته این احتمال نیز وجود دارد که این سیاست موجب
بهبود زیر ساختها شده و از طریق کاهش هزینه سرمایهگذاری بخش خصوصی ،باعث
تشویق انباشت سرمایهی این بخش شود .در این صورت مخارج دولت بر سرمایهگذاری
بخش خصوصی ،اثر مکملی 8خواهند داشت .عالوه بر این مخارج دولت اگر باعث تغییر
نرخ بهره (یا نرخ سود) شود ،میتواند بر مصرف بخش خصوصی نیز اثر گذارد .تاثیر
سیاست مالی بر مصرف بستگی به میزان اثر درآمدی و جانشینی ناشی از تغییر نرخ
بهره دارد .همان طور که در پیشینه پژوهش اشاره شد ،تحقیقات زیادی بر روی این
موضوع با روشهای گوناگون و در کشورهای مختلف صورت گرفته است.

6

Solow
Crowding out effect
8
Crowding in effect
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الگوهای جدید این امکان را فراهم میسازد که تاثیر تکانه مخارج دولت را نه تنها
بر سرمایه گذاری و مصرف بلکه بر سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد نیز بررسی کرد .این
موضوع در چهارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در قالب کینزیها و
کالسیکهای جدید (چرخههای تجاری واقعی) بررسی شده است .کالسیکهای جدید
تکانه سیا ست مخارج دولت را یک تکانه واقعی در نظر گرفته و در یک فضای رقابتی با
انعطاف کامل قیمتها و مزدها به بررسی اثرات واقعی آن میپردازند .الگوهای کینزی
جدید با فرض چسبندگی و در فضای غیر رقابتی عمدتا ً برای بررسی اثر سیاست پولی
استفاده شدهاند و کمتر برای مطالعه تکانههای مخارج دولت بکارگرفته شدهاند .توجه
به این نکته مهم است که پیش بینی الگوهای کینزی جدید و کالسیک های جدید از
اثرات سیاست افزایش مخارج بر متغیرهای کالن متفاوت بوده و همواره چالش برانگیز
است.
همان طور که در قسمت قبل اشاره شده ،بر اساس اطالعات موجود ،در تحقیقات
انجام شده در ایران ،تاثیر تکانههای مخارج دولت به صورت همزمان بر بهرهوری بنگاهها
و ترجیحات مصرفکنندگان با توجه به نقش نفت در اقتصاد ،در قالب یک الگوی تعادل
عمومی پویای تصادفی کینزی جدید بررسی نشده است .در این قسمت به پیروی از
دیاوریا ( ،)2015یک الگوی مناسب برای بررسی تاثیر تکانههای مخارج مصرفی و
سرمایهگذاری دولت بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی ارائه
خواهد شد.
 -1-3تصریح الگو
در این قسمت با انجام تعدیل در مدل دیاوریا ،الگوی متناسب با شرایط اقتصاد ایران
معرفی خواهد شد  .ویژگی خاص الگو ،این است که تاثیر همزمان مخارج دولت شامل
مصرف و سرمایه عمومی بر روی بهرهوری نهادهها و ترجیحات مصرفکننده را در قالب
یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید بررسی میکند .در راستای
بومیسازی این الگو برای ایران ،برخی معادالت و روابط تغییر کرده و قیدهای بودجه
خانوار و دولت با توجه به شرایط اقتصاد ایران بازنویسی و نفت نیز وارد خواهد شد.
الگوی اقتصاد بسته از خانوار ،بنگاهها ،دولت (سیاستگذار مالی) و بانک مرکزی به
عنوان سیاست گذار پولی تشکیل شده است .خانوار ،کاالها را برای مصرف خریداری
میکند.
به پیروی از دیگزیت و

استیگلیتز9

فرض میشود که بنگاهها محصوالت متمایز

تولید کرده و آنها را در بازار رقابت انحصاری به فروش میرساند .قیمتها دارای
Dixit &Stiglitz

9
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چسبندگی بوده و بنا به فرض بر اساس فرمول کالوو10تعیین میشوند .با توجه به اینکه
چسبندگی جزء جدانشدنی الگوی کینزی است .اگر هر چیزی مانع از تعدیل قیمت یا
دستمزد اسمی شود ،گفته میشود که چسبندگی اسمی وجود دارد و لذا بهطور دقیق
همانند اختالالت تقاضای اسمی است .از طرف دیگر اگر هر عاملی مانع از تعدیل
دستمزدها یا قیمتهای واقعی شود یا چسبندگی یک دستمزد نسبت به دیگری وجود
داشته باشد و یا یک قیمت نسبت به دیگری چسبنده باشد ،گفته میشود که چسبندگی
واقعی وجود دارد ( .)Gordon, 1990بر اساس مطالعه همتی و همکاران ،چسبندگی
قیمت در اقتصاد ایران پایین است و تواتر تغییر قیمت در اقتصاد باال است ولی به علت
چسبندگی اطالعاتی که وجود دارد دو فصل طول میکشد تا بنگاهها مجموعه اطالعات
مورد استفاده در تعیین قیمت کاالی خود را به روز کنند ( .)Hemati et al., 2016در
این مقاله ،هر دو نوع تعدیل قیمت به باال یا پایین ،شامل چسبندگی قیمت است.
 -1-1-3خانوارها
ترجیحات مصرفکننده توسط یک تابع مطلوبیت لحظهای نشان داده شده است .فرض
میشود که مطلوبیت تابعی تفکیکپذیر از مصرف مؤثر ،فراغت و موازنه واقعی پول
باشد .به پیروی دیاوریا تابع مطلوبیت انتظاری طول عمر به صورت زیر فرض میشود:
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( )[(𝑐𝑡 (𝑗)) +
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∞
𝑘
𝛽 𝐸𝑡 ∑𝑘=0

که 𝑡𝐸 عملگر انتظارات در زمان 𝑡  𝛽 ،عامل تنزیل بین دورهای 𝑙𝑡 (𝑗) ،خدمات نیرویکار،
∗

𝑡𝑀

𝑡𝑃 حجم واقعی پول (حجم اسمی پول تقسیم بر سطح قیمتها) است 𝑐𝑡 .نشاندهندهی
𝑔

مصرف مؤثر است .مصرف مؤثر ترکیبی از مصرف دولت ( 𝑡𝑐) و مصرف بخش خصوصی
𝑝

∗

( 𝑡𝑐) است .فرض میشود که مصرف موثر طبق فرمول بیلی )1971( 11به صورت = 𝑡𝑐
𝑔

𝑝

𝑡𝑐𝜚  𝑐𝑡 +تعیین شود .در واقع همان طور که بیان شد ،نوآوری مقاله در این است که

مصرف دولت ،به طور مستقیم بر ترجیحات مصرفکننده اثر میگذارد .در این رابطه،
ضریب 𝜚  ،درجه اهمیت مصرف دولت در مصرف مؤثر را نشان میدهد .دیاوریا به
Calvo
Baily
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نقل از کاراس ،)1994(12بیان میکند که مقدار مثبت ،نشاندهندهی رابطهی جانشینی
است 𝜎 .معکوس کشش جانشینی بین دورهای مصرف 𝜓 ،معکوس کشش عرضه
نیرویکار 𝜇 ،معکوس کشش حجم واقعی پول و 𝜈 وزن موارنه واقعی پول در تابع
مطلوبیت را اندازه میگیرد .خانوار درآمد خالص حاصل از نیرویکار و سرمایه و سهم
خود از سود را به مصرف ،خرید اوراق مشارکت و نگهداری پول اختصاص میدهد.
بنابراین ،فرض میکنیم که قید بودجه خانوار به صورت زیر باشد:
𝑝

𝑝

(𝑃𝑡 )(𝑐𝑡 ) + (𝑃𝑡 )(𝑖𝑡 ) + (𝑀𝑡 ) + (𝑅𝑡,𝑡+1 )(𝑆𝑡 ) = (𝑀𝑡−1 ) + (𝑆𝑡−1 ) +
) 𝑡(1 − (𝜏𝑘 ))(𝑅𝑡𝑘 )(𝑘𝑡𝑝 ) + (1 − 𝜏𝑙 )(𝑊𝑡 )(𝑙𝑡 ) + (D

() 2

𝑝

که 𝑡𝑃 سطح عمومی قیمتها 𝑀𝑡 ،نگهداری حجم اسمی پول توسط خانوار 𝑘𝑡 ،سرمایه
𝑝

بخش خصوصی 𝑖𝑡 ،سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی 𝑆𝑡 ،مقدار اوراق مشارکت
𝑘

اسمی نگهداری شده توسط خانوار 𝑊𝑡 ،دستمزد اسمی برای نیرویکار در دوره 𝑡 𝑅𝑡 ،
نرخ اجاره سرمایه خصوصی 𝜏𝑘 ،نرخ مالیات بر درآمد سرمایه 𝜏𝑙 ،نرخ مالیات بر درآمد
نیرویکار و 𝑡𝐷 سودهای سهام دریافتی است 𝑅𝑡,𝑡+1 .عامل تنزیل تصادفی و برابر با
1

 1+𝑟𝑡+1است 𝑟𝑡 .نرخ بازده اسمی اوراق مشارکت است 𝑅𝑡,𝑡+1 𝑆𝑡 .نشاندهنده ارزش
فعلی بازاری سبد اوراق مشارکت است که در پایان دوره  tارزش اسمی 𝑡𝑆 را پرداخت
میکند .همچنین خانوار از نیرویکار و سرمایه ،به ترتیب درآمد نیرویکار 𝑡𝑙 𝑡𝑊 و درآمد
𝑝 𝑘

سرمایه 𝑡𝑘 𝑡𝑅 را دریافت میکند .به پیروی از

بای13و

همکاران ( ،)2016مالیات به صورت

درصدی از درآمد نیرویکار و درصدی از درآمد سرمایه است .با استفاده از شروط مرتبه
اول بهینهسازی ،معادله اویلر ،منحنی تقاضای پول ،معادلهی فیشر و منحنی عرضه
نیرویکار بدست میآید.
 -2-1-3بنگاهها

فرض میشود که بنگاه تولیدکنندهی کاالی نهایی 𝑦𝑡 (𝑖) ،واحد از تولید بنگاههای رقابت
انحصاری تولیدکنندهی کاالی واسطهای ] 𝑖 ∈ [0,1را خریداری میکند .کاالهای

واسطهای با استفاده از فنآوری کشش جانشینی

ثابت14

( )CESبه شاخص محصول

نهایی 𝑡𝑦 به صورت زیر تبدیل میشود .ویژگی تابع تولید کشش جانشینی ثابت این

12

Karras
Bi et al.
14
Constant Elasticity of Substitution
13
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است که این تابع ،دربرگیرنده انواع تابع تولید لئونتیف (جانشینی صفر) ،تابع تولید کاب
داگالس (جانشینی یک) و تابع تولید خطی (جانشینی بینهایت) است.
1
(1+η
)
)(1+η
1
(
)
∑
) 𝑖 𝑡𝑦([{ 0
}𝑖𝑑]
.

( )3

= ) 𝑦(
𝑡

که در آن  η > 0نرخ خالص اضافهبها (مارک آپ) 15است .تولیدکننده کاالی نهایی در
شرایط رقابت کامل فعالیت میکند .شاخص محصول نهایی با قیمت 𝑡𝑃 به فروش

میرسد .هدف تولیدکنندهی محصول نهایی حداکثرسازی سود است .بنابراین شاخص
تولید 𝑡𝑦 را مقید به هزینه تولید ،حداکثر میکند .با حل این مسئله ،می توان تابع
تقاضا زیر را برای کاالی واسطهی تولید شده توسط بنگاه رقابت انحصاری 𝑖 بدست آورد:
](𝑦𝑡 ) .

()4

)−(1+η
)
η

( )𝑖( 𝑡𝑃

)

𝑡𝑃

([ = ))𝑖( 𝑡𝑦(

فرض میشود که تولید کاالهای واسطهای ،عالوه بر سایر عوامل ،تحت تاثیر سرمایه

بخش عمومی نیز قرار گیرد .بنا به فرض بنگاههای واسطهای دارای سطح فنآوری 𝑡𝑥
یکسانی بوده و کاالها را با توجه به تابع تولید کابداگالس زیر تولید میکنند:
() 5
𝑔

𝜉 𝑔

][(𝑘𝑡 ) ].

)𝛼(1−

𝛼

𝑝

))𝑖( 𝑡𝑙([] ))𝑖( 𝑡𝑘([) 𝑡𝑥( = ))𝑖( 𝑡𝑦(

𝑝

𝑡𝑘 نشاندهندهی سرمایه بخش عمومی 𝑘𝑡 (𝑖) ،سرمایه بخش خصوصی و )𝑖( 𝑡𝑙

خدمات نیرویکار عرضهشده توسط خانوار است (1 − 𝛼) ،𝛼 .و 𝜉 به ترتیب
سهمهای سه نهاده فوق در تابع تولید هستند ،که نهادههای بخش خصوصی ،بازدههای
ثابت نسبت به مقیاس دارند .نوآوری دیگر مقاله این است که سرمایه عمومی با کمک
در روند تولید ،بهرهوری سرمایه بخش خصوصی و نیرویکار را به طور مستقیم افزایش
میدهد .فرض میشود که فنآوری از یک فرآیند خودتوضیح مرتبه اول پیروی کند.
بنگاههای واسطهای تابع هزینه کل را مقید به سطح تولید حداقل میکنند ،که شرایط
مرتبه اول بهینهسازی نسبت به نیرویکار و سرمایه بخش خصوصی بدست میآید .با
استفاده از روش کالوو ،)1983( 16فرض میشود که هر بنگاه قیمت کاالی تولید شده را
با احتمال )𝜒  ،(1 −در هر دوره تغییر میدهد ،اما همهی بنگاهها قیمت خود را در هر
دوره بازنگری نمیکنند و 𝜒 درجه چسبندگی قیمت در هر دوره را نشان میدهد .در
واقع همه بنگاهها قیمتها را با هم هر دوره (یا هر روز) تغییر نمیدهند و مثال برخی از

Net Price Markup Rate
Calvo

15
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بنگاهها امروز و برخی فردا تغییر قیمت میدهند .هرچه احتمال تغییر قیمت بیشتر

باشد ،چسبندگی کمتر است 0 ≤ 𝜒 < 1 .و هنگامی که  𝜒 = 0انعطاف کامل قیمت

وجود دارد .پس از مشتقگیری و ساده سازی ،شرط مرتبه اول بهینهسازی به صورت
زیر بدست میآید:
()6

𝑘

∞

1
𝐸𝑡 ∑𝑘=0(𝜒 ) (𝜗𝑡,𝑡+𝑘 )[(1+η)(𝑃𝑡+𝑘 (𝑖)) − (𝑀𝐶𝑡+𝑘 )](𝑦𝑡+𝑘 (𝑖)) = 0 .

میتوان با استفاده از این شرط ،منحنی فلیپس کینزی جدید را بدست آورد.
 -3-1-3بخش دولت و بانک مرکزی
با توجه به ارتباط سیاستهای مالی و پولی از یک طرف و عدم استقالل سیاستگذار
پولی در ایران از طرف دیگر ،دولت و بانک مرکزی در یک راستا بررسی خواهد شد.
دیاوریا ( ) 2015از قاعده نرخ بهره تیلور به عنوان قاعده پولی بانک مرکزی استفاده
میکند .در اینجا با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران نرخ رشد حجم پول را به عنوان
هدف خود انتخاب میکند ،به پیروی از شاهمرادی و صارم ، )2013( 17و اسالملوئیان و

مهرعلیان ،)2015( 18قاعده پولی را بازنویسی میکنیم .فرض میشود که بانک مرکزی
نرخ رشد حجم پول را به صورتی تعیین میکند تا انحراف تولید از تولید بالقوه و همچنین
انحراف تورم از تورم هدف حداقل شود .بنابراین قاعده پولی زیر پیشنهاد میشود:
() 7

𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡
𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡
𝑡𝜋 ( (𝑔𝑚𝑡 ) = (𝛾𝜋 )[( 𝜋𝑡 ) −
𝑡𝑦 𝑛𝑙( )] + (𝛾𝑦 )[(𝑙𝑛 𝑦𝑡 ) −
)] +
(𝜌𝑔𝑚 )( 𝑔𝑚𝑡−1 ) + (𝜀𝑡,𝑚 ) .

𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡

که 𝑡𝑚𝑔

رشد حجم اسمی پول،

𝑡𝜋 تورم هدفگذاریشده (که در مقاله ،نرخ

تورم هدف گذاری شده ،بر اساس برنامه پنجم توسعه  0/05در نظر گرفته شده است) و
𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡
𝑡𝑦 تولید بالقوه است .در این رابطه 𝜋𝛾 و  𝛾yبه ترتیب ضرایب شکافهای تورم

و محصول 𝜌𝑔𝑚 ،ضریب رشد حجم پول دوره گذشته و 𝑚 𝜀𝑡,تکانهی سیاست پولی که
دارای توزیع مستقل همسان ( )i.i.d.است .فرض میشود که دولت هزینههای مصرفی
و سرمایهگذاری خود را از طریق مالیات (بر درآمد نیرویکار و سرمایه خانوارها) ،درآمد
حاصل از فروش نفت ،و اوراق بهادار (مشارکت) تامین کند .در صورت عدم کفایت این

Shahmoradi & Sarem
Eslamloueyan & Mehralian
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سه منبع ،دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی (خلق پول) اقدام به تأمین کسری
میکند .بنابراین قید بودجه دولت عبارت است از:
𝑝

𝑘

(𝑃𝑡 )(𝑧𝑡 ) + (𝑅𝑡,𝑡+1 )(𝑆𝑡 ) + (τ𝑙 )(𝑊𝑡 )(𝑙𝑡 ) + (𝜏𝑘 )(𝑅𝑡 )(𝑘𝑡 ) + (𝑀𝐵𝑡 ) = (𝑆𝑡−1 ) +
(𝑀𝐵𝑡−1 ) + (𝑃𝑡 )(𝑔𝑡 ) .

() 8

که 𝑡𝑆 و  𝑆𝑡−1میزان فروش اوراق مشارکت اسمی منتشرشده توسط دولت در دوره 𝑡 و

 𝑡 − 1است و 𝑙 τو 𝑘𝜏 نرخ مالیات بر روی درآمد نیرویکار و سرمایه میباشند𝑧𝑡 .

درآمد واقعی نفت است𝑀𝐵𝑡 .

و  𝑀𝐵𝑡−1پایه پولی در دوره 𝑡 و  𝑡 − 1میباشند.

فرض می شود که درآمد واقعی نفت دارای فرآیند خود رگرسیون مرتبه اول است𝑔𝑡 .
مخارج دولت ،شامل مجموع سرمایهگذاری و مصرف عمومی است:
𝑔

()9

𝑔

(𝑔𝑡 ) = (𝑖𝑡 ) + (𝑐𝑡 ).

بنا به فرض ،مصرف و سرمایهگذاری عمومی دارای فرآیند خود رگرسیون مرتبه اول
هستند.
 -4-1-3تسویه بازارها
در این الگو شرط تسویه بازار کاالها و خدمات با فرض بسته بودن اقتصاد به صورت زیر
است:
()10

𝑝

𝑝

(𝑦𝑡 ) = (𝑐𝑡 ) + (𝑖𝑡 ) + (𝑔𝑡 ).

 -2-3خطیسازی و تعادل
در این الگوی غیرخطی ،حروف کوچک مانند ̂𝑏 نشاندهندهی شکاف لگاریتم متغیر
واقعی از وضعیت پایدار است .این الگو دارای پنج متغیر برونزا شامل تکانههای درآمد
نفتی ،مصرف عمومی ،سرمایهگذاری عمومی ،مخارج عمومی و فنآوری است که به
𝑔

ترتیب با

̂

𝑔

̂

) 𝑡 ̂𝑥  (𝑧̂ 𝑡 , 𝑐𝑡 , 𝑖𝑡 , 𝑔̂ 𝑡 ,نشان داده شده اند.

همچنین در این الگو پانزده متغیر درونزا شامل انحرافات از حالت پایدار متغیرهای
تولید ،مصرف خصوصی ،سرمایهگذاری خصوصی ،سرمایه خصوصی ،اشتغال ،نرخ بازده
اسمی اوراق مشارکت ،نرخ اسمی اجاره سرمایه خصوصی ،تورم ،دستمزد ،هزینه نهایی،
حجم پول ،پایه پولی،

نرخ رشد حجم پول ،اوراق مشارکت ،سرمایه عمومی که به
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𝑔

𝑘

𝑝

𝑝

𝑝

̂
̂
̂
𝑏𝑚  (𝑦̂ 𝑡 , 𝑐𝑡 , 𝑖𝑡 , 𝑘𝑡 , 𝑙𝑡̂ , 𝑟̂ 𝑡 , 𝑟𝑡 , 𝜋̂ 𝑡 , 𝑤̂ 𝑡 , 𝑚𝑐̂ 𝑡 , 𝑚̂ 𝑡 ,نشان داده
𝑚𝑔 ̂ 𝑡 ,
ترتیب با ) 𝑡𝑘 ̂ 𝑡 , 𝑠̂𝑡 ,
̂

̂

شده اند ،وجود دارد.
 -4برآورد الگو و تحلیل نتایج
این قسمت به برآورد الگو اختصاص دارد .تولید بالقوه برای اقتصاد ایران با استفاده از

فیلتر هدریک -پرسکات )HP( 19محاسبه شده است .برخی شاخصها بر اساس مقادیر
متغیرها در وضعیت پایدار محاسبه شدهاند .این متغیرها شامل مصرف خصوصی و
عمومی ،تولید ،مخارج عمومی ،سرمایهگذاری خصوصی و عمومی ،اوراق مشارکت
دولتی ،حجم پول ،درآمد مالیاتی نیرویکار و سرمایه هستند.

21

حل الگو با استفاده از جعبهابزار داینار20در فضای نرمافزار متلب صورت گرفته

است .در این تحقیق از روش بیزی برای برآورد الگو استفاده شده است .مرحلهی اول
در استفاده از این روش تعریف توزیع ،مقادیر اولیه میانگین و انحراف معیار پیشین
برای شاخصهای الگو است .نکتهی مهم این است که مقادیر اولیه به گونهای انتخاب
شوند تا شرط بالنچارد-کان22برقرار باشد.
با استفاده از دادههای سالیانه مربوط به اقتصاد ایران برای دوره 1357-1395
ضرائب تخمین زده شده است .الگوی پایه ،فرض چسبندگی قیمت ،وجود رابطه
جانشینی بین مصارف بخش عمومی و خصوصی و مثبت بودن اثر سرمایه عمومی بر
بهرهوری تولید را نشان میدهد.
 -1-4ارزیابی الگو
در این قسمت الگوی پایه ارزیابی میشود .مقدار نهایی

درستنمایی23بدست

آمده از

برآورد الگو برابر  282است .یکی از راههای دیگر ارزیابی مدل ،تطبیق نمودار توزیع
پیشین24و پسین25و همچنین نزدیک بودن به خط عمود

م ُد26

است که در نمودارهای

پ 1-گزارش شده است .همان طور که مشاهد میشود ،نتایج حاکی از خوبی برازش الگو
دارد .از راههای دیگر حصول اطمینان از درستی الگو ،ارائه نمودارهای تشخیص همگرایی
تک متغیره مارکوف -چان -مونت-

کارلو 27

( )MCMCو نمودارهای تشخیص همگرایی
19

Hodrick - Prescott Filter
Dynare 4.5.6.
21
Matlab R2018a
22
Blanchard & Kahn
23
Final value of likelihood
24
Prior
25
Posterior
26
Mode
27
MCMC (Markov Chain Monte Carlo) univariate convergence diagnostic
20
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کلی یا چند متغیره28است ( .)Brooks & Gelman, 1998داینار سه گشتاور به نامهای
فاصله اطمینان 80 29درصدی از میانگین ،30واریانسها )m2( 31و گشتاور 32سوم ()m3

را ارائه میدهد .محور افقی نشاندهندهی تعداد تکرارهای متروپلیس-هستینگ33و

محور عمودی نشاندهندهی گشتاور شاخصها است .شکل پ 2-نمودار تشخیص
همگرایی کلی را نشان میدهد .نتایج دو زنجیره 34نسبتا ً باثبات ،دارای نوسان اندک،
شبیه به هم و به سمت یکدیگر همگرا هستند .در واقع گشتاورهای الگو به گشتاورهای
دنیای واقعی نزدیک و در نهایت همگرا شدهاند که نشاندهندهی صحت نسبی الگو
است .این الگو با تغییر پارامترهای درجه چسبندگی قیمت ( ،)χسهم سرمایه عمومی در
تولید ( )ξو ضریب اهمیت مصرف عمومی در تابع مطلوبیت ( ،)ϱدر نرم افزار با الگوهای
انعطافپذیری قیمت ،وجود اثر منفی سرمایه عمومی بر بهرهوری تولید و امکان مکمل
بودن مصارف خصوصی و عمومی ،مقایسه شد .مقدار نهایی درستنمایی و تطبیق توزیع-
های پسین و پیشین و نمودارهای تشخیص همگرایی تکی و کلی بدست آمده از الگوها،
نشاندهندهی مزیت الگوی پایه بر دیگر الگوها است.
 -2-4اثرات تکانههای مخارج دولت (تکانههای مصرف و سرمایهگذاری دولت)
با توجه به نتایج برآورد بیزی (پس از مقایسه این الگو با الگوهای انعطافپذیری قیمت،
وجود اثر منفی سرمایه عمومی بر بهرهوری تولید و امکان مکمل بودن مصارف خصوصی
و عمومی در نرم افزار) ،الگوی مورد بررسی در این مقاله دارای ویژگیهای وجود
چسبندگی قی مت ( ،)χ=0/58اثر مثبت سرمایه عمومی بر بهرهوری تولید ( )ξ=0/26و
جانشین بودن مصرف عمومی با مصرف خصوصی در تابع مطلوبیت ( )ϱ=0/42است.
در این بخش واکنشهای آنی متغیرها نسبت به تکانههای مصرف و سرمایهگذاری دولت
بررسی میشود.
نمودار ( )1اثرات تکانههای مصرف و سرمایهگذاری دولت را )به ترتیب از راست به
چپ و از باال به پایین( بر مصرف خصوصی ،سرمایهگذاری خصوصی ،محصول ،اشتغال
و دستمزد واقعی نشان میدهد .به منظور مقایسه بهتر اثرات تکانه سرمایهگذاری دولت
(خط ممتد) و تکانه مصرف دولت (خط چین) ،نمودارها در یک شکل تلفیق شدهاند.

28

Multivariate convergence diagnostic
Interval
30
Average
31
Variance
32
Moment
33
Metropolis-Hastings
34
Chain
29
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ابتدا اثرات تکانه مصرف دولت بررسی میشود .مصرف خصوصی با توجه به وجود
رابطهی جانشینی مصارف ،کاهش مییابد و به تدریج در بلندمدت به مقدار اولیه همگرا
میشود .با توجه به اینکه مصرف بخش خصوصی کاهش مییابد ،پسانداز بخش
خصوصی افزایش مییابد و منجر به افزایش سرمایهگذاری خصوصی میشود و به سمت
مقدار اولیه میل میکند .افزایش سرمایهگذاری خصوصی نیز باعث افزایش محصول و
اشتغال نیرویکار میشود .افزایش اشتغال با توجه به افزایش تقاضای نیرویکار منجر
به افزایش دستمزد واقعی میشود .درنهایت پس از چندین دوره ،تمامی متغیرها به
تعادل باز میگردند.
سپس اثرات تکانه مثبت سرمایهگذاری دولت بررسی میشود .تکانه سرمایهگذاری
دولت از طریق سرمایهگذاری در زیرساختهای کشور موجب تسهیل و در نتیجه
افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود .البته این روند با یک نوسان موقتی
دوباره افزایش یافته و به تدریج همگرا میشود .بنابراین حرکت کلی ،رابطهی مکملی بین
سرمایهگذاریبخش دولتی و خصوص را تائید میکند .با توجه به افزایش سرمایهگذاری
خصوصی ،اثر این تکانه باعث کاهش مصرف در بخش خصوصی (افزایش پسانداز)
شده و سپس مصرف به سمت تعادل بلندمدت خود همگرا میشود .همان طور که از
بحث قبل انتظار میرود مالحظه میشود که محصول در اثر این تکانه افزایش مییابد.
همچنین افزایش سرمایهگذاری خصوصی ناشی از تکانه مثبت سرمایهگذاری دولت
موجب افزایش در اشتغال نیرویکار میشود .افزایش اشتغال با توجه به افزایش
تقاضای نیرویکار ،منجر به افزایش دستمزد واقعی میشود .درنهایت پس از چندین
دوره ،تمامی متغیرها به تعادل باز میگردند.
همان طور که در نمودار ( )1مشاهده میشود در کلیه نمودارها ،تمامی متغیرها در
اثر تکانه سرمایهگذاری دولت ،سریعتر از حالتی که تکانه مصرف دولت وجود دارد ،به
تعادل برمیگردند .به عبارت دیگر سرعت همگرایی اقتصاد ،در صورت بروز تکانه
سرمایهگذاری دولت ،بیش تر از تکانه مصرفی دولت است .این نتیجه بر نقش تکانه
مثبت سرمایهگذاری در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد.
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نمودار  :1تکانه مصرف دولت (ــ) و تکانه سرمایهگذاری دولت (ـ ـ)

) & governmentــ( Figure 1. Government counsumption shock
)ـ ـ( investment shock

مأخذ :یافتههای تحقیق

Source: Research Computation

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش ،اثرات تکانههای مخارج دولت بر متغیرهای محصول ،مصرف بخش
خصوصی ،سرمایه گذاری بخش خصوصی ،دستمزد واقعی و اشتغال مورد بررسی قرار
گرفته است .بدین منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با در نظر
گرفتن چسبندگی قیمت برای دادههای سالیانه دوره  1357-1395در ایران استفاده شده
است .نتایج برآورد بیزی نشاندهندهی تأثیر مثبت انباشت سرمایه عمومی در تقویت
بهرهوری بنگاهها و وجود رابطهی جانشینی بین مصارف دولت و بخش خصوصی است.
نتایج آزمونهای تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره و مطابقت توزیعهای
پیشین و پسین ،نشاندهنده صحت الگو است.
تکانه مصرف دولتی از طریق کاهش مصرف خصوصی موجب تقویت پسانداز و
افزایش سرمایهگذاری خصوصی ،محصول ،اشتغال و دستمزد واقعی میشود .تکانه
مثبت سرمایهگذاری دولت نیز باعث افزایش اولیه بهرهوری و منجر به افزایش
سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود .این نتیجه وجود رابطهی مکملی را تائید میکند.
افزایش سرمایهگذاری خصوصی به نوبه خود ،موجب افزایش محصول ،اشتغال و
دستمزد واقعی میشود .این نتیجه بر نقش تکانه مثبت سرمایهگذاری در بهبود شرایط
اقتصادی تاکید دارد .همچنین مقایسهی اثرات تکانههای مصرف و سرمایهگذاری دولت
نشان میدهد که تکانه سرمایهگذاری دولت سریعتر به تعادل بازمیگردد .در واقع تکانه
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سرمایهگذاری دولت از طریق حمایت و ایجاد زیرساختها باعث افزایش سرمایهگذاری
بخش خصوصی میشود .در پایان بر اساس نتایج این پژوهش ،توجه به نقش مخارج
دولت برای مقابله با رکود برای سیاستگذار اقتصادی با اهمیّت به نظر میرسد ،زیرا که
باعث ترغیب تقاضای افراد از طریق سرمایهگذاری در بخش خصوصی میشود.

قدردانی :از داوران گرامی که با نظرات و پیشنهادهای ارزشمند خود باعث بهبود این
مقاله شده اند قدردانی می گردد.
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