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 چکیده
مومی ع، با سرعت بسیار باال به یک بحران در سالمت 2019 شیوع ویروس کرونا در دسامبر

. این موضوع اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دادتبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس 
 سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلیباعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت مدل
دل تعادل بر اقتصاد ایران در چارچوب یک م کاین مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری پاندمی

اطالعات  ون پارامترها بر اساسعمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از کالیبراسی
و با توجه به میزان  ، در سناریوهای مختلف1370-95 فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی

شیوع  سازی الگو انجام شده است. نتایج نشان داد کهماندگاری ریسک فاجعه سالمت، شبیه
زیکی مایه فیوری نهایی سریک بیماری پاندمیک، موجب کاهش ساعات کار و متعاقب آن بهره

 . بر اساسیابندتولید، و مصرف کل کاهش می ،گذاری فیزیکیسرمایه شود؛ بنابراینمی
نوان عشود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به های پژوهش توصیه مییافته

 مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.

ن های متغیرهای کالسالمت، پویاییبیماری پاندمیک، ریسک فاجعه  کلیدی: هایواژه

  اقتصادی، تعادل عمومی پویای تصادفی، ادوار تجاری حقیقی.
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 مقدمه -1

، از طریق کاهش امید به زندگی در بدو تولد، افزایش 1گیرشیوع یک بیماری عفونی همه

وری نیروی به کاهش بهرهمخارج سالمت و نرخ مرگ و میر کودکان و بزرگساالن، منجر 

کار شده و در صورت وسیع بودن ابعاد بیماری، به کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید 

شوند که گیر باعث میهای همهاز سوی دیگر، بیماری(. 1392، 2)فتاحی و همکاران

 بیمارها و مراقبان آن ها کار نکنند و یا ساعات کمتری کار کنند، که این امر اثر منفی بر

وری نیروی کار عرضه شده وری خواهد داشت. بنابراین وضعیت سالمت، مقدار و بهرهبهره

در اقتصاد و در نهایت میزان انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را متأثر میسازد. 

توانند بر بسیاری از تصمیمات اقتصادی ها میاز این رو بیماری(. 2018، 3)بلوم و همکاران

در قرن چهاردهم  4ها، مانند طاعون سیاهبرخی از آن تصادی اثرگذار باشند.کارگزاران اق

 7در قرن بیستم و ... تبدیل به پاندمی 6در قرن نوزدهم و آنفوالنزای اسپانیایی 5میالدی، وبا

 در سالاند. اشتهگاهی اقتصاد جهانی د شده و آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشورها و

 روسینفر در سراسر جهان به و ونیلیم 500حدود  ییایاسپان یآنفوالنزا وعیبا ش 1918

جان  1920تا  1918 یهاسال نینفر پس از عفونت، ب ونیلیم 50-100آلوده شدند و 

نکته مهم در شیوع آنفوالنزای اسپانیایی  .(2002، 8)جانسن و مولر خود را از دست دادند

و  کارلسنسال بودند ) 15-40این بود که، اکثر قربانیان، جوانان سالم در فاصله سنی 

که ویروس عفونی جدید  10، کرونا ویروس2019در اواسط دسامبر سال  (.2014 ،9همکاران

 12حاد چین شیوع یافت. این بیماری، مشابه سندرم تنفسی 11است، در شهر ووهان

ها برخوردار بوده و با است که از سرعت شیوع باالیی بین انسان (، بیماری تنفسی2003)

                                                 
1 Pandemic disease 
2 Fattahi et al. (2014) 
3 Bloom et al. 
4 Bubonic Plague  
5 Cholera 
6 Spanish flu  

اما  شود؛یگفته م یماریب کی یاگسترده اما منطقه وعیبه ش یدمیاپ ،یسازمان بهداشت جهان فیاساس تعر بر 7

 ایرا در تمام دن یادیراد زفو ا افتهی وعیدر تمام جهان ش دیجد یماریب کیکه  شودیگفته م یتیبه وضع یپاندم

 نموده است. ریدرگ
8 Johnson & Mueller  
9 Karlsson et al. 
1 0 Coronavirus Disease 2019: COVID-19  
1 1 Wuhan  
1 2 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 

https://abadis.ir/entofa/c/cholera/
https://abadis.ir/entofa/c/cholera/


سازمان جهانی  سرعت باال، به یک بحران در سالمت عمومی تبدیل شد؛ تا جایی که

 .(2020 ،2و همکاران انگسابقه معرفی کرد )ی، آن را به عنوان یک پاندمی بی1بهداشت

شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، آثار متفاوتی بر بازارهای مختلف گذاشته است. بازار 

که این  شدمحصوالت اساسی کشاورزی، پس از شیوع این ویروس با کاهش قیمت مواجه 

، 3)بانک جهانی بودها نشأت گذاری دولتاز کاهش تقاضا و یا سیاستناشی امر عمدتا 

2020). 

نقاط مختلف دنیا، نسبت به شیوع این ویروس، واکنش شدیدی نشان  بازارهای سرمایه در

 2008-2009های بورس جهان، بدترین عملکرد را از زمان بحران مالی دادند و شاخص

درصد سقوط  10حدود  2020مارس  12به ثبت رساندند. ارزش شاخص داوجونز، در روز 

 10اروپایی، در همین روز، سقوط را تجربه کرد. همچنین ارزش سهام در بازارهای بورس 

 ( 1399، 4)ولی بیگی و همکاران درصدی داشتند

 2020المللی اقتصادی در سال های سازمان و نهادهای بینبینیآخرین پیش 1 نموداردر 

 8/8، حاکی از نرخ رشد منفی 5بینی سازمان تجارت جهانیآمده است. بر این اساس، پیش

های انجام شده در بینیسایر پیش .بوددر بدترین سناریو ممکن  2020درصد برای سال 

بینی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی ، مانند پیشبودندتر بینانهماه آوریل، بسیار خوش

درصد کاهش که در بدترین حالت، تولید ناخالص داخلی جهانی تا یک  6سازمان ملل متحد

 .یابدمی

                                                 
1 World Health Organization 
2 Yang et al.  
3 World Bank 
4 Vali Bygi et al. (2020) 
5 World Trade Organization (WTO)  
6 United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) 



 

 

 

 

 

    

                    

 
-2020های مختلف )های سازمانبینیچشم انداز رشد جهانی: آخرین پیش (:1)نمودار

2000) 

-2020المللی پول )(، صندوق بین2020اساس اقتصاد آکسفورد ) برمنبع: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 

 ( 2020(، سازمان تجارت جهانی )2020(، دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد )2019

در شهر قم گزارش  2020فوریه  19بیماری کرونا در  در ایران، نخستین مورد تأیید شده

عرضه  تکانهبا  زمانرا هم ایران شوک ناشی از کرونا، اقتصاد، 2020داده شد. از اوایل سال 

 داشتهدر سطح خرد، ویروس کرونا، بر سالمت خانوار تأثیر منفی  .ساختو تقاضا مواجه 

 سویو از  افتهیکار کاهشعرضه نیروی سو، کی از. شدکار وری نیرویکاهش بهره موجبو 

در سطح کالن، عرضه(.  تکانه) شد جادیدیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکالتی ا

در بخش داخلی، به دلیل  ، به این صورت کهتقاضا را به همراه داشت تکانهعرضه،  تکانه

، تقاضای کاهش درآمد خانوار جهیدرنتو کار منجر به تعدیل نیروی که وکارهاتعطیلی کسب

 کاهش تقاضا برای صادرات محصوالت ایران )و بهی المللنیبدر بخش  ؛ وافتیکاهش کل

عالوه  به کرد.ای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر کلی کاهش تجارت جهانی( تقاضطور

 اختالل در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت لیعرضه کل اقتصاد نیز به دل

 .(1398 ،1همکارانو  انیسبحان) برخی از واحدهای صنفی، با شوک مواجه شد

                                                 
1 Sobhanian et al. (2020)  
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توان به ها میترین آندر پاسخ به این بحران، اقداماتی انجام داد که از مهم دولت ایران

درصد از تولید ناخالص  2بودجه مازاد برای بخش سالمت معادل  (1) مواردی نظیر:

درصد از تولید ناخالص  5/0پذیر معادل یارانه نقدی به خانوارهای آسیب (2) داخلی؛

 درصد تولید ناخالص داخلی؛ و 3/0حمایت از صندوق بیمه بیکاری معادل  (3) داخلی؛

درصد  7/4پذیر معادل دیده و خانوارهای آسیبای برای مشاغل آسیبت یارانهتسهیال (4)

از تولید ناخالص داخلی، اشاره کرد. تأمین مالی این بودجه از محل اوراق صکوک، صندوق 

، 1المللی پولسازی انجام گرفت )صندوق بینتوسعه ملی و درآمد حاصل از خصوصی

2021). 

شیوع یک بیماری عفونی پاندمیک بر اقتصاد کشور را  اثرپیامدهای فوق، ضرورت تحلیل 

بنابراین در مطالعه حاضر، ضمن طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای کند. برجسته می

به دنبال پاسخگویی به این سوال  پاندمیک، متناسب با شرایط شیوع یک بیماری 2تصادفی

خانوار، و همچنین عدم هستیم که با لحاظ کردن وضعیت سالمت در تابع مطلوبیت 

نسبت به بحران سالمت، پویایی متغیرهای کالن اقتصادی  3العمل مالی توسط دولتعکس

 یایپو یتعادل عموم یهاالگو یهایژگیمنظور، با توجه به و نیبه ا چگونه خواهد بود؟

 کیاز  ،یاقتصاد یرهاینوسانات متغ نیمختلف و همچن یهاآثار تکانه لیدر تحل یتصادف

استفاده شده است. از  4یقیحق یبر ادوار تجار یمبتن یتصادف یایپو یتعادل عموم یالگو

 نیمطمئن بود، بنابرا توانینم رانیدر اقتصاد ا متیق یکه در مورد وجود چسبندگ ییآنجا

در حال توسعه را دارد  رانیا طیانطباق با شرا تیپژوهش قابل نیشده در ا یمعرف یالگو

ها که به دنبال نقد لوکاس مطرح شدند، از اصول اقتصاد الگو نی(. ا1390 ،5ینیفخرحس)

 یتصادف طیمح کیدر  اتوانند عملکرد اقتصاد ریم یکرده و به نحو مطلوب تیخرد تبع

 یوربهره یهاسالمت، مانند تکانه یهاتکانه نکهی(. نظر به ا1976، 6لوکاسکنند ) یابیارز

 ،همچنین(  و 1988 ،7و همکاران نوودیگر)کنندیعمل م یگذارهیخاص سرما یهاو تکانه

 ؛(2017 ،8لویاواسطرف تقاضا مطرح کرد ) یهابه عنوان تکانه توانیسالمت را م یهاتکانه

                                                 
1 International Monetary Fund (IMF)   
2 Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)  
3 Hands off Policy  
4 Real Business Cycle (RBC) 
5 Fakhrehoseini (2011) 
6 Lucas 
7 Greenwood et al. 
8 Vasilev 



 

 

 

 

 

    

                    

ها به آن یو وابستگ یقیحق یادوار تجار الگویاختالالت در تقاضا، با غلبه بر مشکل  نیا

 (.  1992 ،1تیهنسن و را) شودیم الگو اینباعث بهبود عملکرد  ،یوربهره یهاتکانه

ای در بخش اول، مقدمهشده است.  یشرح سامانده نیمختلف مطالعه حاضر، بد یهابخش

در  موضوع اتیدر بخش دوم به ادباز موضوع، اهمیت موضوع و بیان مسئله آمده است. 

خته پردا یاقتصاد یرهایبر متغ یانسان هیسرما کیسالمت به عنوان  تیخصوص اثر وضع

 حیتصر رانیاقتصاد ا یبرا یتصادف یایپو یشده است. در بخش سوم، مدل تعادل عموم

و  هیمدل و در بخش پنجم تجز یورود ریمقاد نییشده است. بخش چهارم شامل تع

ش آمده است. بخ یسازهیالعمل حاصل از شبتوابع عکس یپژوهش و بررس جینتا لیتحل

 است. افتهیاختصاص  شنهاداتیو پ یریگجهینت ،یبندبه جمع یانیپا

 ادبیات موضوع -2
-یاجتماع یامدهایپ ،از خطر ابتال به عفونت یو درک عموم یعفون یهایماریب وعیش

 راتییمخارج سالمت و  تغ شیتوان به افزایها مآن نیتربه همراه دارد که از مهم اقتصادی

و  ریگهمه یماریب وعیاشاره کرد. با ش یو اقتصاد یتعامالت اجتماع یدر الگوها ریچشمگ

فرصت منابع در  نهیدر سطح کالن، هز یکارگزاران اقتصاد یمخارج سالمت برا شیافزا

. ابدییم شیافزا وع،یسالمت در طول دوره ش ریدسترس جهت مصرف کاالها و خدمات غ

 تیحما یهاستمیدر حال توسعه که از نظر س یدر کشورها ژهیامر خانوارها را به و نیا

. از کندیمصرف م یدر الگو یقابل توجه راتییر هستند، مجبور به تغتفیضع یاجتماع

 ریکاالها و خدمات غ یصوصقرار داشتن مصرف خ لیکشورها به دل نیدر ا گر،ید یسو

مخارج کاالها و خدمات سالمت، خانوارها را  شیافزا شت،یسالمت در سطح حداقل مع

در مجموع منجر  وقایع نی. اکندیاخذ وام م ایو  ییوش داراانداز، فرمجبور به کاهش پس

 یهایماریب وعیش یمطالعه اثر منف نی. چندشوندیم یانداز اجتماعبه کاهش سطح پس

؛ 1994 ،3و هانکوک نگتنیکاد؛ 1993 ،2نگتنیکاداند )کرده یابیانداز ارزرا بر پس ریگههم

 نهیبهره و هز نرخ شیانداز کل، با افزاپس(. کاهش 2002 ،5هکر؛ 2000 ،4سیآرندت و لوئ

را به دنبال خواهد  یو رشد اقتصاد هیسرما لیبر تشک یاثر منف ،یگذارهیفرصت سرما

خانوار و  اتیدرآمد مشمول مال زانیمخارج سالمت با کاهش م شیافزا نیداشت. همچن

                                                 
1 Hansen & Wright 
2 Cuddington 
3 Cuddington & Hancock 
4 Arndt & Lewis 
5 Haacker 



 یشوند، بر منابع عموم نیتأم یاز محل بودجه عموم یستیکه با یمخارج زانیم شیافزا

در  یو رشد اقتصاد ییایپو یعامل اصل ی،عموم یگذارهیسرما نکهیاثرگذار است. نظر به ا

 ن،ی(، بنابرا2006 ،1دادسون -و مورنو رآگنودر حال توسعه است ) یاز کشورها یاریبس

 یتواند به طور جدیمخارج سالمت م شیاز افزا یناش یعموم یگذارهیکاهش در سرما

 بلندمدت را کاهش دهد. یرشد اقتصاد

 یهابنگاه ،تعطیلی مراکز آموزشی، قرنطینه ،یاجتماع یگذاراز ابتال، به فاصله ترس

است.  یاقتصاد -یتعامالت اجتماع یدر الگو رییآن تغ جهیانجامد که نتیو ... م یاقتصاد

 نیکه ا(، نشان داده شد 2003) نی( در چSARSحاد ) یسندرم تنفس وعیش یدر ط

طور ی، به حجم معامالت اقتصاد و با کاهش، هرا کاهش داد یارتباط اجتماع ی،ماریب

 زین ی(. اما کاهش تعامالت اجتماع2006 ،2تیاسم) گذاشت ریبر اقتصاد تأث یاگسترده

شود. یم وعیش یاقتصاد یکنترل اثرات منف نیو بنابرا یماریب وعیباعث کند شدن ش

(. به 2014 ،3نگسیپر) رنددا یماریدر انتقال ب ینقش مهم یاقتصاد یرفتارها نیهمچن

. اندآمده دیدر تجارت پد ای دیجد یبا بازشدن بازارها دیجد زاییماریعنوان مثال، عوامل ب

 فوسیقرن شانزدهم سفر کلمب که آبله و تهمچنین در در قرن چهاردهم، و  اهسی مرگ

مک شناخته شده هستند ) یهانمونه نیبهتربه اروپا، را  سیبرد، و سفل کایرا به قاره آمر

و مسافرت  یرشد تجارت جهان ر،ی(. در چند دهه اخ2010 ،5و همکاران وی ؛1976، 4لین

 یدام یهایماریب نیسارس و ابوال، همچن دز،یانسان مانند، ا یعفون هاییماریدر ظهور ب

و  نگسیپرها نقش داشته است )و مانند آن ،ی، جنون گاوH9N2 یمرغ یمانند آنفلوانزا

 (.2014 ،6همکاران

اند که گیر پرداختههای همهمطالعات معدودی به تحلیل آثار اقتصادی سالمت و بیماری

 ها آمده است:در ادامه چند مورد از آن

                                                 
1 Agénor & Moreno-Dodson 
2 Smith 
3 Perrings  
4 McNeil 
5 Yoo et al. 
6 Perrings et al.  



 

 

 

 

 

    

                    

با استفاده از نظریه سرمایه انسانی، نشان داد که افزایش دانش یا  (1999) 1گروسمن

شود و ایجاد ها در بخش بازاری اقتصاد میوری آنانسانی افراد باعث افزایش بهرهسرمایه 

کند که کند؛ از سوی دیگر در بخش غیر بازاری یا خانگی، کاالهایی را تولید میدرآمد می

شود. از نظر گروسمن، سرمایه سالمت با سایر اشکال سرمایه وارد تابع مطلوبیت خانوار می

وری بازاری و غیر بازاری او مؤثر ده و معتقد است که دانش فرد بر بهرهانسانی متفاوت بو

تواند صرف تولید درآمد است، در حالی که موجودی سالمت وی، کل مدت زمانی را که می

گروسمن مدلی را گسترش داد که در آن  .کندپولی و کاالها کند تعیین می

خدمات بازاری و همچنین صرف زمان، کنندگان با استفاده از ورودی کاالها و مصرف

مانع  بیماریکنند. در این مدل، تولید می (1931) 2های بنتهامیکاالهایی موسوم به لذت

گردد و معادل دوره زمانی کسب مجدد سالمت، زمان انجام فعالیت کاری نیروی کار می

 رفت. کار هدر خواهد

را جهت  4زایره( سالمت درون(، یک مدل شامل موجودی )ذخ2009) 3هالیدی و همکاران

این  .کردند 6، برای ایاالت متحده کالیبره5گذاری سالمت در چرخه زندگیمطالعه سرمایه

مطالعه با هدف کالیبراسیون یک مدل چرخه زندگی از رفتار اقتصادی با ذخیره سالمت 

کار، نیرویزا و استفاده از مدل کالیبره شده برای درک بهتر چگونگی تعامل عرضه درون

 زهیسه انگگذاری و سالمتی در طول دوره زندگی است. در این مطالعه، مصرف، سرمایه

 در سالمت در نظر گرفته شده است.  یگذارهیسرما یبرا

  مصرف(.  زهیکند )انگیم جادیا جریانی از مطلوبیتهر دوره در سالمت 

  یهاتیبه فعال یشتریسازد تا زمان بیرا قادر م افراد بهتر، 7سالمتوضعیت 

 (.یگذارهیسرما زهی)انگ بخش اختصاص دهندلذت ای یدیتول

 ز آن استنتایج حاکی ابقا(.  زهیبخشد )انگیانداز بقا را بهبود مبهتر چشم متسال 

 یگذارهیسرما زهیکه انگ یمصرف نقش غالب دارد، در حال زهیانگ یکه به طور کل

 سهیقامبقا در  زهیتر است. انگمهم زندگی مصرف و بقا تا دهه چهل یهازهیاز انگ

 است. ورداربرخ یکمتر تیاز اهم یاز لحاظ کم گرید زهیبا دو انگ
                                                 

1 Grossman 
2 Bentham’s pleasures 
3 Halliday et al. 
4 Endogenous 
5 life-cycle 
6 Calibration. 
7 Health Status 



برای  2های جدیدکینزیندر چارچوب مکتب یک مدل اقتصاد باز ، )2013(1تورج

سازی پیامدهای اقتصادی اپیدمی آنفوالنزا در لهستان طراحی کرد. نتایج نشان شبیه

های جدید، کمتر از های غیرمستقیم در مدل کینزینسازی هزینهشبیهدهد که می

توان با استفاده از یک رویکرد سرمایه انسانی به دست آورد. دلیل برآوردهایی است که می

 های جدید است.این اختالف، ساختار تقاضا محور مدل کینزین

بر عملکرد  1918سپانیایی (، به تحلیل اثر اپیدمی آنفوالنزای ا2014کارلسن و همکاران )

گیری بر درآمد، بازده سرمایه و فقر، ها جهت تخمین اثر همهاقتصاد سوئد پرداختند. آن

های شیوع بیماری بین مناطق سوئد و روش تفاوت در زا در نرخاز تغییرات به ظاهر برون

ش شدید گیری منجر به افزایاستفاده کردند. نتایج حاکی از آن است که همه 3هاتفاوت

گیری تأثیر منفی بر بازدهی سرمایه دارد. اما چشمگیر نرخ فقر شده است. همچنین همه

 اثر معناداری بر درآمد نداشته است.

در تابع مطلوبیت خانوار به بررسی ادوار  4(، با گنجاندن وضعیت سالمت2017واسایلو )

ایاالت متحده پرداخته است. وری نیروی کار در اقتصاد و تأثیر آن بر بهره تجاری حقیقی

زا در ( با وضعیت سالمت درون1999به این منظور، از چارچوب تعادل جزئی گروسمن )

نتایج این تحقیق  .یک مدل ادوار تجاری حقیقی غیرمعمولی استاندارد استفاده شده است

ت از قیمت سایه سالم مناسبی تقریب 5های بهداشتی. رفتار قیمتی مراقبت1 عبارتند از:

تا زیاد با مقدار متغیر بهداشت مدل ایجاد شده، همبستگی متوسط  .2است؛  در مدل

. وضعیت سالمت نمی تواند مسئول ایجاد ادوار تجاری 3 .تجربی سالمت نشان داده است

 باشد.

گیر کرونا ویروس و ای با عنوان بیماری همه( در مطالعه2020یانگ و همکاران )

های مسری، در عمومی پویای تصادفی شیوع بیماری سازی تعادلگردشگری: مدل

سناریوهای مختلف به تشریح وضعیت توریسم در اقتصاد چین پرداختند. در این مطالعه، 

در نظر گرفته شده  مطلوبیت خانوار تابعی از مصرف در طول زندگی و وضعیت سالمت

شگری و تضعیف مانع مصرف کاالها و خدمات گرد است. از آنجا که شیوع ویروس کرونا

های ها، یکی از سیاستیابد. از نظر آنشود، رفاه نیز کاهش میوضعیت سالمت می

                                                 
1 Torój 
2 New Keynesian 
3 difference-in-differences (DID) 
4 Health status 
5 Health Cares 



 

 

 

 

 

    

                    

احتمالی برای بهبود وضعیت گردشگری پس از بحران، یارانه مصرف کاالها و خدمات 

های مصرف گردشگری برای افراد، ها، مانند ارائه کوپناین گونه سیاست .گردشگری است

  .هانی، در چین اثبات شده استپس از بحران مالی ج

سناریو و مدل تعادل عمومی  7را در  192( بیماری کووید 2020) 1مکیبین و فرناندو

اند. این مطالعه با هدف تعیین محدوده تحلیل کرده( 3DSGE/CGE)ترکیبی جهانی 

دهد های اقتصادی بالقوه این بیماری انجام شده است. سناریوها نشان میاحتمالی هزینه

مدت تأثیر چشمگیری بر اقتصاد جهانی داشته تواند در کوتاهکه شیوع کروناویروس می

با وجود از بین رفتن احتمالی زندگی و اختالل در مقیاس بزرگ برای تعداد زیادی  .باشد

های های مراقبتگذاری کافی در سیستمها تمایلی به سرمایهاز مردم، بسیاری از دولت

گذاری بیشتری در زمینه سالمت عمومی و توسعه آن در سرمایهبهداشتی خود ندارند. 

 .ثروتمندترین کشورها و به ویژه در فقیرترین کشورها باید انجام شود

در ایاالت  2019-20(، در مطالعه ای به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا 2020) 4کاسترو

غیر خطی تعادل های مالی مناسب در چارچوب یک الگوی متحده و متعاقب آن سیاست

پرداخته است. در این مطالعه، از یک مدل کالیبره شده برای  5عمومی پویای تصادفی

زا وی اپیدمی را به صورت برون .های مالی استفاده شده استتحلیل انواع مختلف سیاست

در نظر گرفته است و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه یک مقام مالی 

بات درآمدها و مصرف در طول اپیدمی کمک کند؟ نتایج حاکی از آن است تواند به ثمی

 .است 30/1و ضریب افزایش اشتغال 33/1که بسته مالی دارای ضریب افزایش درآمد 

مؤثرترین ابزار ی، تولید ناخالص داخل از ٪7/3همچنین برای مداخله در اندازه ثابت برابر با 

( و مصرف وام گیرنده )ضریب افزایش 49/1ش برای تثبیت درآمد خانوار )ضریب افزای

چنانچه هدف تثبیت  .(، در طول بحران کرونا، افزایش مزایای بیمه بیکاری است48/1

های نقدی بیشترین تأثیر را خواهند داشت که بیکاری در بخش آسیب دیده باشد، کمک

 است. 85/1در این صورت ضریب افزایش اشتغال 

                                                 
1 McKibbin & Fernando 
2 COVID-19 
3 Global Hybrid Dynamic Stochastic General Equilibrium / Computable General 

Equilibrium. 
4 Castro 

از معادالت تفاضلی انتظارات عقالیی  منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی غیرخطی، یک دستگاه غیرخطی 5

 است که به دلیل وجود جزء انتظاری در این معادالت، از نوع تصادفی هستند.



اقتصاد  آن است که به دلیل جدید بودن ادبیات سالمت در مرور مطالعات تجربی حاکی از

کامل بیشتر کالن، این موضوع هنوز در مراحل ابتدایی پیشرفت خود قرار دارد و نیاز به ت

 های متعددی را در نظرشود. همچنین مطالعاتی که در تحلیل خود، جنبهاحساس می

اند. با تهی به این موضوع پرداخگرفته باشند بسیار کم هستند و هر کدام از دیدگاه خاص

 ایران قتصاداده، تاکنون ابعاد یک بیماری پاندمیک و تبعات آن بر انجام شتوجه به بررسی 

ز الگوی اگیری بررسی نشده است. این مطالعه جزو اولین مطالعات داخلی است که با بهره

های متغیرهای اییتعادل عمومی پویای تصادفی، اثر شیوع یک بیماری پاندمیک را بر پوی

طالعات از سایر م مطالعه حاضر کالن اقتصاد ایران تحلیل کرده است. دو ویژگی متمایز

 :عبارت است ازمشابه 

های تعادل عمومی پویای . تکانه سالمت و آثار اقتصادی آن در ایران با استفاده از الگو1

ر یک کانه سالمت دتصادفی سابقه پژوهشی نداشته است. همچنین در مطالعات خارجی، ت

 سازی نشده است.اقتصاد نفتی، مدل

، اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر 1ماندگاری ریسک فاجعه سالمتمیزان . با توجه به 2

 سازی شده است. اقتصاد ایران در سناریوهای مختلف شبیه

 ی تحقیقالگو -3
انگ ی(، 2017)واسایلو  (،1999) هسته اولیه پژوهش حاضر بر اساس تلفیق مدل گروسمن

ی ها، اثر یک بیماری عفونطراحی شده است و با بسط این مدل (2020)و همکاران 

تصاد مورد پاندمیک بر متغیرهای کالن اقتصادی ایران بررسی شده است. در این راستا، اق

کننده کاالی ریزی نامحدود، یک بنگاه نماینده تولیدبررسی شامل خانوارها با افق برنامه

 نهایی همگن در فضای کامال رقابتی، دولت و بخش نفت است. 

کند. همچنین ها را به بنگاه عرضه میکار است که آنهر خانوار، صاحب سرمایه و نیروی

عالوه بر این،  .3، بیماری یا اوقات فراغت اختصاص داد2توان به کار، بازآفرینیمی زمان را

گذاری کنند، کنند، اما باید در آن )سالمت( سرمایهخانوارها از سالمت، مطلوبیت کسب می

بنگاه کامال رقابتی  شود.زیرا سرمایه سالمت، که نامرئی است، با گذشت زمان مستهلک می

                                                 
1 The persistence of health disaster risk 
2  Recreation hours 

شوند که در واقع هایی نظیر قرنطینه، ورزش و ... میی، ساعاتی است که صرف فعالیتمنظور از ساعات بازآفرین 3

هایی که است که برخی از فعالیت درهای بازآفرینی با اوقات فراغت، گذاری در سالمت هستند. تفاوت فعالیتسرمایه

 داری از فرزند و ... .نگهگذاری در سالمت نیستند. مانند: آشپزی، مربوط به اوقات فراغت هستند، سرمایه



 

 

 

 

 

    

                    

دولت از درآمد مالیاتی حاصل  کار و سرمایه، به امر تولید اشتغال دارد.با استفاده از نیروی

مدهای نفتی برای تأمین مالی مخارج خود کار و سرمایه و درآاز مخارج مصرفی، نیروی

 کند.استفاده می

 خانوارها -3-1 

 ریزیهای افق برنامههدف خانوار نمونه، حداکثرسازی مجموع تنزیل شده مطلوبیت

ات حاضر، ترجیح مطالعهباشد. در )مطلوبیت انتظاری تنزیل شده( مدت عمر خود می

مت است ای از مصرف، فراغت و وضعیت سالخانوارها در این تابع مطلوبیت، شامل دنباله

 ند:کمطلوبیت انتظاری دوران زندگی خود را حداکثر می و بر این اساس، هر خانوار

𝐸0 ∑ 𝛽𝑡∞
𝑡=0 {

[(𝐶𝑡)𝜈(𝐿𝑡)1−𝜈]
1−𝜎

1−𝜎
+ 𝜓𝑙𝑛𝑆𝑡}                                                                 (1) 

 𝑆𝑡و  t فراغت در دوره t ،𝐿𝑡 مصرف در دوره 𝐶𝑡 ،ارزش انتظاری عملگر 𝐸0 که در آن

0 است. همچنین 1سرمایه )وضعیت( سالمت < 𝛽 <  < ψ عامل تنزیل تابع مطلوبیت، 1

𝜈 ت،وزن سالمت در تابع مطلوبی 0 > 1و  0 − 𝜈 > به ترتیب وزن مصرف و فراغت در  0

-مطلوبیت جداییفراغت در تابع  -معکوس کشش جانشینی مصرف  σ > 0 ت،تابع مطلوبی

 ناپذیر است.
𝐻𝑡 را به کار (t) خانوار هر دوره زمانی

𝑤 ،های بازآفرینی مانند قرنطینهانجام فعالیت 𝐻𝑡
𝑞 ،

𝐻𝑡 ساعات بیماری
𝑠 و فراغت 𝐿𝑡

𝐻 به 2 شماره دهد که این زمان در معادلهتخصیص می ،

 سازی شده است.نرمال 1 عدد
𝐻𝑡

𝑤 + 𝐻𝑡
𝑞

+ 𝐻𝑡
𝑠 + 𝐿𝑡

𝐻 = 1                                                                              (2) 

کند و درآمدی معادل دریافت می 𝑊 هر خانوار در ازای هر ساعت کار، نرخ دستمزد

𝑊. 𝐻𝑡
𝑤  سالمت است و از آنجایی که کسب خواهد کرد. ساعات بیماری تابعی از وضعیت

 ت،سالمت مناسب، معموالً با تعداد روزهای کمتر غیرکاری به دلیل بیماری مرتبط اس
𝜕𝐻𝑡

𝑠

𝜕𝑆𝑡
< پیروی  (2009. شکل تبعی استفاده شده در این مطالعه از هالیدی و همکاران ) 0

 کند:می
𝐻𝑡

𝑠 = 𝐵(𝑆𝑡)−ξ                                                                                   (3) 

                                                 
سال، نرخ  5های امید به زندگی در بدو تولد، نرخ مرگ و میر کودکان زیر وضعیت سالمت از طریق شاخص 1

شود. در این مطالعه برای محاسبه وضعیت سالمت، به پیروی های تجربی محاسبه میواکسیناسیون و دیگر شاخص

 (، از شاخص امید به زندگی در بدو تولد استفاده شده است.2020( و یانگ و همکاران )2007از هال و جونز )



ξ  یک ضریب ثابت، B که در آن >  کشش ساعات بیماری نسبت به وضعیت سالمت 0
شود و برای حفظ مستهلک می δ𝑠 است. عالوه بر این، سالمت در طول زمان با نرخ

𝐼𝑡گذاریسالمت، بایستی در آن سرمایه
𝑠  صورت پذیرد. معادله حرکت سالمت به صورت

 شود:ذیل معرفی می

𝑆𝑡+1 = [𝐼𝑡
𝑠 + (1 − δ𝑠)𝑆𝑡] ∗ [1 − 𝑧𝑡  . 𝜔]                                                        (4) 

𝑧𝑡 کند.است که از یک فرایند اتورگرسیو مرتبه اول تبعیت می 1ریسک فاجعه سالمت 𝜔 
𝐼𝑡 بحران، واندازه 

𝑠 گذاری در سالمت است و تابعی از مخارج سالمتسرمایه (𝑋𝑡
𝑠 ) و صرف

𝐻𝑡) زمان قرنطینه
𝑞

 می باشد: (
(5                                                                       )𝐼𝑡

𝑠 = (𝑋𝑡
𝑠)ϕ(𝐻𝑡

𝑞
)1−ϕ  

0که در این رابطه  < 𝜙 < 1و  1 − 𝜙  ،به  گذاری سالمت نسبتکشش سرمایهبه ترتیب

  باشد.مخارج سالمت و ساعات قرنطینه می

کند و به عنوان صاحب سرمایه، گذاری میدر نهایت، هر خانوار در سرمایه فیزیکی، سرمایه

𝑅𝑡 ایدرآمد بهره . 𝐾𝑡 دادن سرمایه به بنگاه دریافت خواهد کرد.را با اجاره 𝑅𝑡  بازدهی

های است. عالوه بر این، خانوارها صاحبان بنگاه t موجودی سرمایه در دوره 𝐾𝑡 و سرمایه

Πt هستند و سود اقتصادی
h سرمایه فیزیکی  .کنندرا به صورت سود سهام دریافت می

 یابد:قانون حرکت ذیل تکامل می خانوار طبق
𝐾𝑡+1 = 𝐼𝑡

𝑘 + (1 − δ𝑘)𝐾𝑡                                                                                                (6) 

 نرخ استهالک سرمایه فیزیکی است. δ𝑘 که در اینجا
 هر خانوار با محدودیت بودجه ذیل مواجه است:

𝐶𝑡 + 𝐼𝑡
𝑘 + 𝑋𝑡

𝑠 ≤ (1 −  τ𝑘) 𝑅𝑡. 𝐾𝑡 + (1 − τ𝑙) 𝑊𝑡 . 𝐻𝑡
𝑤 + 𝑇𝑅𝑡+Π𝑡                    (7) 

τ𝑙 نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار و τ𝑘 ،1 نرخ مالیات بر درآمد سرمایه است >τ𝑘 , τ𝑙 

 >0 .𝑇𝑅𝑡 باشد.طرفه از جانب دولت به هر خانوار میارزش خالص نقل و انتقاالت یک 
ازی سشرایط بهینه (، منجر به 7( نسبت به قید بودجه )1حداکثرسازی تابع مطلوبیت )

 ( خواهد شد: خانوار )شرایط مرتبه اول

𝐶𝑡:       𝜆𝑡 = ν . (𝐶𝑡)ν (1−ν )−1. [1 − 𝐻𝑡
𝑤 − 𝐻𝑡

𝑞
− 𝐵(𝑆𝑡)−ξ]

(1−ν )(1−𝜎)
          (8)     

𝐾𝑡+1:       𝜆𝑡 = 𝛽𝐸𝑡𝜆𝑡+1[(1 −  τ𝑘) 𝑅𝑡+1 + 1 − δ𝑘]                                   (9)  

𝐻𝑡
𝑤:       (1 − ν ). 𝐶𝑡 = ν . (1 − τ𝑙). [1 − 𝐻𝑡

𝑤 − 𝐻𝑡
𝑞

− 𝐵(𝑆𝑡)−ξ]. 𝑤𝑡          (10) 

                                                 
1 Health disaster risk  



 

 

 

 

 

    

                    

𝐻𝑡
𝑞

:      𝜇𝑡 =  
ν(1−𝛼)(1−τ𝑙)(𝐶𝑡)ν(1− 𝜎)−1.

𝑦𝑡
𝐻𝑡

𝑤.[1−𝐻𝑡
𝑤−𝐻𝑡

𝑞
−𝐵(𝑆𝑡)−ξ]

(1−ν)(1−𝜎)

(1−𝜙)(𝐻𝑡
𝑞

)
−𝜙

.(𝑋𝑡
𝑠)

𝜙
∗ (1−𝑧𝑡 .𝜔)

             (11) 

𝑆𝑡+1:     𝜇𝑡 = 𝛽 {𝐵ξ(𝑆𝑡+1)−ξ−1. (1 − 𝜙). (𝐻𝑡+1
𝑞

)
−𝜙

. (𝑋𝑡
𝑠)𝜙. (1 −

  𝑧𝑡+1. 𝜔). 𝜇𝑡+1   +
𝜓

𝑆𝑡+1
+ (1 −   δ𝑠) . (1 − 𝑧𝑡+1. 𝜔). 𝜇𝑡+1     }                    (12)    

  𝑋𝑡
𝑠:   𝜆𝑡 = (𝜙)(𝑋𝑡

𝑠)𝜙−1. (𝐻𝑡
𝑞

)
1−𝜙

. (1 − 𝑧𝑡 . 𝜔). 𝜇𝑡       (13) 
lim

𝑛→∞
𝛽𝑡𝜆𝑡𝐾𝑡+1 = 0                                                                                       (14) 

lim
𝑛→∞

𝛽𝑡𝜇𝑡𝑆𝑡+1 = 0                                                                                                      (15) 

𝜆𝑡 ضریب الگرانژ در قد بودجه خانوار و 𝜇𝑡  الگرانژ معادله حرکت سرمایه سالمت ضریب

سازی مطلوبیت نهایی مصرف با توجه به است. اولین معادله در شرایط مرتبه اول، از بهینه

قیمت سایه ثروت حاصل شده است. معادله دوم، معادله اویلر است که تخصیص بهینه 

ی انتخاب دهد. سپس ساعات کار به نحوسرمایه فیزیکی را در دو دوره متوالی نشان می

می شوند که منفعت نهایی حاصل از کار، با هزینه نهایی انجام کار برابر شود. ساعات 

شوند که عایدی سالمت حاصل از یک ساعت اضافی قرنطینه قرنطینه به نحوی تعیین می

با هزینه مطلوبیت جبران شود. شرط بهینه بعدی، تخصیص بین زمانی سالمت را نشان 

نوار منفعت نهایی را با هزینه نهایی در کسب سالمت خوب، برابر دهد؛ که در آن، خامی

شوند که عایدی سالمت حاصل از یک واحد کند. مخارج سالمت به نحوی تعیین میمی

 اضافی مخارج سالمت، با هزینه مطلوبیت جبران شود.
 هابنگاه -3-2

به سرمایه  داگالس کهیک بنگاه نماینده وجود دارد که با استفاده از یک تابع تولید کاب 

 کند:فیزیکی و نیروی کار نیاز دارد، یک محصول نهایی همگن تولید می

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝐾𝑡
α(𝐻𝑡

𝑤)1−α                                                                  (16)  

𝐴𝑡 ( در دسترس اقتصاد در دوره1سطح فناوری )خنثی هیکس t همچنیندهد. نشان می را 

 0 < α, (1 − α) < کار و سرمایه است. بنگاه در هر دوره هدف حداکثر وری نیرویبهره 1

 کند:کردن سود را دنبال می
(17)                                                   Π𝑡 = 𝐴𝑡𝐾𝑡

α(𝐻𝑡
𝑤)1−α − 𝑅𝑡 . 𝐾𝑡 − 𝑊𝑡. 𝐻𝑡

𝑤
 

تولید نهایی  ها صفر است و هر عامل تولید، عایدی به اندازهدر تعادل بلندمدت، سود بنگاه

 خود دریافت خواهد کرد: 

                                                 
 وری کل عوامل تولید است.دهنده افزایش بهرهتکنولوژی خنثی هیکسی نشان 1



𝑊𝑡 = (1 − 𝛼)
𝑌𝑡

𝐻𝑡
𝑤                                                                                                                                              (18) 

𝑅𝑡 = α
𝑌𝑡

𝐾𝑡
                                                                                            (19) 

 دولت -3-3

کند؛ مخارج دولت از محل از منابع را مصرف می 𝐺𝑡 زایدولت در هر دوره، مقدار برون

بنابراین قید بودجه شود. درآمدهای نفتی، مالیات و بدهی عمومی فزاینده تأمین مالی می

  پویای دولت به صورت ذیل است:

𝐿𝑖𝑡 =  α𝐿𝑖 . 𝐿𝑖𝑡−1 + 𝛽𝐿𝑖. (𝐺𝑡 + 𝑇𝑅𝑡 −  𝑅𝑡
𝑜𝑖𝑙 −  𝑇𝑡)  (20)                                                                                                               

ضریبی از  𝛽𝐿𝑖 ضریبی از بدهی عمومی دوره گذشته، α𝐿𝑖 بدهی عمومی، 𝐿𝑖𝑡 که در آن،

طرفه از جانب دولت به هر خانوار های یکپرداخت 𝑇𝑅𝑡دولت،  مخارج tG کسری بودجه،
oilR درآمدهای نفتی و 𝑇𝑡 .اخذ متناسب مالیات از سرمایه و درآمد کار است 

بزرگی از بودجه دولت را به درآمدهای نفتی در اکثر کشورهای صادرکننده نفت، سهم 

خود اختصاص می دهد. به عبارت دیگر، در این کشورها، به دلیل عدم کارایی سیستم 

براساس معادله   𝑇𝑡 مالیاتی، بودجه دولت بسیار به درآمدهای نفتی وابسته است. مالیات

 شود:ذیل محاسبه می
(21                                                                     )𝑇𝑡 = τ𝑙 .  𝑊𝑡. 𝐻𝑡

𝑤 + τ𝑘  . 𝑅𝑡 . 𝐾𝑡 

ال مالیات کند که سرمایه و کار دو منبع اصلی تأمین بودجه از کاناین معادله تصریح می

 است.

 نفت -3-4

دارد. در برخی مطالعات، این های مختلفی برای ادغام بخش نفت با مدل وجود روش

های اقتصادی، در نظر گرفته شده است و هدف حداکثرکردن بخش، مانند بخش بنگاه

زا اند. در برخی از مطالعات دیگر، از یک فرایند برونسود را برای بخش نفت، دنبال کرده

 حاضر، هدف این بخش، حداکثر مطالعهسازی این بخش استفاده شده است. در برای مدل

کردن درآمد است. زیرا شرکت ملی نفت ایران به عنوان مرجع فروش نفت، مانند اکثر 

  (2020، 1همکارانکند. )صیادی و های دولتی هدف حداکثر سود را دنبال نمیشرکت

شود و ممکن خیز به اقتصاد تزریق می نفت درآمدهای نفتی در کشورهایاز آنجا که 

است تغییر در برابری نرخهای ارز نیز افزون بر قیمت نفت، در کاهش و یا افزایش 

درآمدهای نفتی مؤثر باشد، بنابراین به نظر میرسد در نظر گرفتن تکانه درآمدی نفت به 

                                                 
1  Sayadi et al. 



 

 

 

 

 

    

                    

جای تکانه قیمت نفت، برای کشورهای صادرکننده نفت مناسبتر باشد. تغییر در 

یا تغییر در قیمت  iloEXP تواند ناشی از تغییر در مقدار صادرات نفتدرآمدهای نفتی می

، (1398)سلیمانزاد و همکاران،  ها باشدو یا ترکیبی از آن teدر نرخ ارز  و یا تغییر oilPنفت 

تجمیع  oilɛهای تصادفی درآمدهای نفتی ها در تکانه، این تکانهمدل طراحی شده ماکه در 

 شدهاند: 

𝑅𝑡
𝑜𝑖𝑙 = 𝑒𝑡. 𝐸𝑋𝑃𝑡

𝑜𝑖𝑙 . 𝑃𝑡
𝑜𝑖𝑙                                                                               (22)  

مجزا طراحی کرد، اما با توان یک مدل کامال در واقع برای هر کدام از این متغیرها می

های معرفی شده در این بخش، در تکانه درآمدهای توجه به هدف پژوهش حاضر، تکانه

 .نفتی لحاظ شده است

 قید کلی منابع -3-5

 در شرایط تسویه بازار، عرضه کل و تقاضای کل با یکدیگر برابر هستند:

𝑌𝑡 + 𝑅𝑡
𝑜𝑖𝑙 = 𝐶𝑡 + 𝑋𝑡

𝑠 + 𝐼𝑡
𝑘 + 𝐺𝑡                                                              (23) 

بر این اساس، مجموع تولید کاالی نهایی غیر نفتی و درآمدهای نفتی )که صرف واردات 

گذاری شود( به مصرف نهایی خانوارها، مخارج سالمت خانوارها، سرمایهکاالی نهایی می

ای که بازار کاالی نهایی یابد به گونهتخصیص میبخش خصوصی در تولید و مخارج دولت 

 در تعادل قرار گیرد.

  زافرآیندهای تصادفی برون -3-6

، 𝐴𝑡 وری کل عوامل تولیدمتغیرهای تصادفی موجود در مدل طراحی شده شامل بهره
𝑅𝑡و درآمدهای نفتی 𝑧𝑡 ریسک شیوع بیماری

𝑜𝑖𝑙  است که یک فرآیند خودرگرسیو مرتبه

 وری کل عوامل تولید به صورت ذیل است:کنند. فرآیند اتورگرسیو بهرهرا دنبال می اول
ln (

𝐴𝑡

�̅�
) = 𝜌𝐴ln (

𝐴𝑡−1

�̅�
) + 𝜀𝑡

𝐴,         𝜀𝑡
𝐴~𝑁(0, 𝜎𝑎

2)                                          (24) 

�̅�که در آن  > 0وری کل عوامل تولید و سطح وضعیت باثبات فرآیند بهره 0 < 𝜌𝑎 < 1 

𝜀𝑡پارامتر ماندگاری خودرگرسیو مرتبه اول و
𝑎  وری های تصادفی مربوط به فرآیند بهرهتکانه

 کل عوامل تولید هستند. 

 کند:فرآیند اتورگرسیو مرتبه اول ریسک شیوع سالمت از معادله ذیل تبعیت می

ln (
𝑍𝑡

𝑍
) = 𝜌𝑧ln (

𝑍𝑡−1

𝑍
) + 𝜀𝑡

𝑧,           𝜀𝑡
𝑧~𝑁(0, 𝜎𝑧

2)                                              (25) 



�̅�در آن  >  )میانگین ریسک فاجعه سالمت(سطح وضعیت باثبات ریسک فاجعه سالمت 0

0و  < 𝜌𝑍 < 𝜀𝑡پارامتر ماندگاری خودرگرسیو مرتبه اول و 1
𝑧  های تصادفی به فرآیند تکانه

 ریسک فاجعه سالمت است.

 درآمدهای نفتی است:فرآیند اتورگرسیو مرتبه اول  26معادله 

𝑙𝑛 (
 𝑅𝑡

𝑜𝑖𝑙

�̅�𝑜𝑖𝑙 ) = 𝜌𝑅𝑜𝑖𝑙𝑙𝑛 (
𝑅𝑡−1

𝑜𝑖𝑙

�̅�𝑜𝑖𝑙 ) + 𝜀𝑡
𝑅𝑜𝑖𝑙

,            𝜀𝑡
𝑅𝑜𝑖𝑙

~𝑁(0, 𝜎𝑅𝑜𝑖𝑙
2 )                          (26) 

𝑅𝑡که 
𝑜𝑖𝑙 درآمدهای نفتی در دوره t و �̅�𝑜𝑖𝑙 درآمد حقیقی حاصل از فروش نفت در شرایط 

0پایدار،  < 𝜌𝑅𝑜𝑖𝑙 < 𝜀𝑡پارامتر ماندگاری خودرگرسیو مرتبه اول و  1
𝑅𝑜𝑖𝑙 های تکانه

 تصادفی درآمدهای نفتی است.
 الگوی تحقیق مقداردهی پارامترهای -4

های الگوی تنظیم شده در مرحله قبل، با فرکانس سه ماهه )فصلی(، و متناسب با داده

های فصلی شده است. به این منظور از داده 1( مقداردهی1:1370-4:1395اقتصاد ایران )

گذاری فیزیکی، موجودی سرمایه و تولید ناخالص داخلی حقیقی، مصرف خانوار، سرمایه

مخارج دولت از سایت بانک مرکزی ایران استخراج گردیده است. الزم به ذکر است که 

-، با استفاده از نرم افزار ایویوز و فیلتر هدریک1383ت سال های ثابها به قیمتداده

اند. جهت محاسبه وضعیت باثبات متغیرها، ابتدا روندزدایی شده (λ= 677)پرسکات 

سازی شده و سپس از نرمال 1به عدد  1383تولید ناخالص داخلی به قیمت سال پایه 

نی مورد نظر استفاده شده است. نسبت سایر متغیرها به تولید ناخالص داخلی در دوره زما

 آمده است: 1نسبت متغیرهای مدل در وضعیت باثبات در جدول 

 مقادیر بلندمدت متغیرها نسبت به تولید غیر نفتی  -1جدول شماره 

 نسبت توضیحات مقدار

C نسبت باثبات مصرف به تولید غیرنفتی 0/58
Y⁄  

غیرنفتینسبت باثبات سرمایه گذاری فیزیکی به تولید  0/295  Ik

Y⁄  

G  نسبت باثبات مخارج دولتی به تولید غیرنفتی 0/31
Y⁄  

.W نسبت باثبات سهم نیروی کار از محصول 0/57 Hw

Y⁄  

.R نسبت باثبات سهم سرمایه از محصول 0/43 K
Y⁄  

K نسبت باثبات سرمایه به تولید غیرنفتی 4/41
Y⁄  
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 های پژوهشمنبع: یافته

وضعیت باثبات متغیرها را در سیستم معادالت غیرخطی برای مقداردهی پارامترها، مقادیر 

قرار داده و سپس مقدار پارامترها استخراج شده است. با توجه به اینکه محاسبه وضعیت 

پذیر نیست )مانند ساعات قرنطینه( در حالی که حدود باثبات برخی متغیرهای مدل امکان

تنزیل ذهنی، نرخ استهالک  برخی پارامترها به صورت تقریبی مشخص است ) مانند نرخ

و ...(، مقدار وضعیت باثبات برخی  1سرمایه فیزیکی، سهم نیروی کار و سرمایه از تولید

متغیرها مانند ساعات قرنطینه، مجهول در نظر گرفته شده است و مقدار پارامترهایی مانند 

شده است که  ای تنظیمنرخ تنزیل ذهنی، سهم نیروی کار و سرمایه در تابع تولید به گونه

سازی نتایج حل سیستم معادالت غیرخطی، بیشترین انطباق را بین آمارهای واقعی و شبیه

 . 2شده داشته باشد

توسط معادله اویلر خانوار کالیبره شده است. وزن سالمت در تابع  𝛽 =976/0 عامل تنزیل

بر ( 698/0) از تقسیم سهم مخارج سالمت در سبد مصرفی خانوار 𝜓=21/0 مطلوبیت

استخراج شده است. به پیروی از ( 33/0) مخارج مصرفی بی دوام خانوار از تولید سهم

𝐻𝑡= 33/0ر و بنابراین ساعات کا ν  ≈3/0 وزن نسبی مصرف( 1995) کیدلند
𝑤 باشد. می

تابع مطلوبیت از طریق درصد تغییر در رشد  فراغت در -معکوس کشش جانشینی مصرف 

تعیین؛ همچنین نرخ  σ =591/1 افزایش در نرخ بهره حقیقیمصرف نسبت به درصد 

از طریق میانگین نرخ مالیات  τ𝑘=052/0 و τ𝑙=078/0ترتیب مالیات بر کار و سرمایه به 

1= 57/0کار از درآمد کل سهم نیروی در اقتصاد ایران به دست آمده است. − α  از طریق

کل در تولید ناخالص داخلی محاسبه گردیده است.  میانگین سهم صورتحساب دستمزد

گذاری به )نسبت باثبات سرمایه محاسبه شده است δ𝑘=0675/0استهالک سرمایه نرخ 

موجودی سرمایه فیزیکی( که یک مقدار معمول برای اقتصاد ایران است. نرخ استهالک 

بیشتر  و حل  پذیریمی باشد که باعث انعطاف δ𝑠=02/0 سالمت به صورت فرضی سرمایه

  مدل شده است.

                                                 
سهم سرمایه و نیروی کار در حدود و  95/0در مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران، نرخ تنزیل ذهنی در حدود  1

 در نظر گرفته شده است.5/0
حل و مقادیر اولیه پارامترهای  Maple به این منظور، سیستم معادالت مدل در حالت ایستا توسط نرم افزار 2

 مجهول محاسبه شده است.



𝐻𝑡=03/0 مقدار باثبات ساعات بیماری
𝑠 بیماری نسبت به  و مقدار پارامتر کشش ساعات

بیماری و  مقداردهی شده است. ارتباط شرایط پایدار بین ساعات ξ= 5/1سالمت وضعیت 

مقدار ساعات قرنطینه در تابع  به مدل تحمیل شده است. 𝐵 =0664/0 وضعیت سالمت

𝐻𝑡= 03/0 سالمتتولید 
𝑞 گذاری در سالمت نسبت به مخارج سالمت، و کشش سرمایه

 مقداردهی شده است.  ϕ= 8/0 یک منهای سهم مخارج سالمت در بودجه دولت،

α𝐿𝑖 19/5 دولتدر معادله قید بودجه دولت، ضریب بدهی دوره گذشته   و ضریب کسری =
 مقداردهی شده است. 𝛽𝐿𝑖=95/0 بودجه

سازی شده است. ماندگاری ، به یک نرمال𝐴 وری کل عوامل تولید،سطح شرایط باثبات بهره

احتمال  مقداردهی شده است. aσ= 045/0آن و انحراف استاندارد  𝜌𝑎=9/0تکنولوژی تکانه 

شده است که به معنی یک برآورد  6/%1(  𝑧)  ماهیانه سالمت به صورت ماهانه وقوع بحران

به نحو مشابه برای پارامترهای (. 2008، 1ارسوااست )بارو و  سال 5 در هر فاجعهمرتبه بروز 

ارد و انحراف استاند  𝜌𝑅𝑜𝑖𝑙=7/0 و 𝜌𝑧=6/0ماندگاری  ضرایب ،𝑅𝑜𝑖𝑙 و 𝑧 هایفرآیند تکانه

075/0 =zσ  081/0و=σ𝑅𝑜𝑖𝑙  حاصل شده است. نتایج حاصل از مقداردهی پارامترها در

 است: آمده 2 شمارهجدول 
 مقادیر کالیبره شده پارامترهای مدل (:2)جدول 

 منبع مقدار توضیحات پارامتر

β (1390ی)بهرامی و قریش 0/97 فاکتور تنزیل  

𝜓 محاسبات تحقیق 0/21 وزن سالمت در تابع مطلوبیت 

α (1391کمیجانی و توکلیان) 0/43 وری سرمایهبهره 

ν (1995)کیدلند  0/38 وزن مصرف در تابع مطلوبیت  

σ محاسبات تحقیق 1/59 راغتف-معکوس کشش جانشینی مصرف 

δ𝑘 محاسبات تحقیق 0/067 نرخ استهالک سرمایه فیزیکی 

δ𝑔 محاسبات تحقیق 0/02 نرخ استهالک سرمایه سالمت 

ξ  (2017واسایلو ) 1/50 سالمتکشش ساعات بیماری نسبت به  

ϕ محاسبات تحقیق 0/8 وری مخارج سالمتبهره 

𝐴 سازینرمال 1 سطح پایدار تکنولوژی 

𝐵 (2017و )واسایل 0/066 مقیاس فاکتور ساعات بیماری  

𝑧 (2020یانگ و همکاران ) 016/0 میانگین ریسک فاجعه سالمت 

                                                 
1 Barro & Ursua 



 

 

 

 

 

    

                    

τ𝑘 052/0 میانگین نرخ مالیات بر درآمد سرمایه (1397)شهریاری و بخشی    

τ𝑙 078/0 میانگین نرخ مالیات بر درآمد کار (1397)شهریاری و بخشی    

α𝐿𝑖  ضریب بدهی دوره گذشته در معادله قید

 بودجه پویای دولت

(1393) بهرامی و رافعی 5/19  

𝛽𝐿𝑖  ضریب کسری بودجه در معادله قید بودجه

 پویای دولت

(1399حسن زاده ) 0/95  

𝜌𝑎  پارامترAR(1) پور واسمعیلی 0/9 وری کل عوامل تولیدتکانه بهره 

 (1396)همکاران

𝜌𝑧  پارامترAR(1) سازیسناریو 0/6 تداوم ریسک فاجعه سالمت  

𝜌𝑅𝑜𝑖𝑙  پارامترAR(1) (1393پروین و همکاران ) 7/0 تکانه درآمدهای نفتی 

aσ (1391کمیجانی و توکلیان) 0/45 وری کل عوامل تولیدانحراف معیار بهره  

zσ (2017واسایلو ) 0/075  انحراف معیار ریسک فاجعه سالمت  

Roilσ (1391توکلیان و کمیجانی) 0/081 انحراف معیار درآمدهای نفتی  

𝜔 (2008بارو و ارسوا ) 0/1 اندازه بحران  

 های پژوهشمطالعات تجربی و یافتهمنبع: 

که این پارامتر،  صورت گرفته است، 𝜌𝑧 سناریوپردازی در الگوی تنظیم شده، بر روی پارامتر

مقدار  𝜌𝑧 نشان دهنده تداوم ریسک فاجعه سالمت در معادله حرکت سرمایه سالمت است.

بینانه و بدبینامه به خود را در سناریوهای خوش 8/0 و 4/0 در سناریو پایه و مقادیر 6/0

 .(2008، اختصاص داده است ) بارو و ارسیوا

جهت ارزیابی برازش مدل کالیبره شده در تحقیق حاضر، گشتاورهای مرتبه اول و دوم 

 حاصل از شبیه سازی با گشتاورهای سری زمانی دنیای واقعی مقایسه شده است:

 مقادیر کالیبره شده پارامترهای مدل(: 3جدول )

 

 نام متغیر

 انحراف معیار میانگین

 داده های واقعی مدل داده های واقعی مدل

 126/0 108/0 8439/0 8526/0 تولید غیر نفتی

 0546/0 054/0 589/0 5874/0 مصرف

 281/0 29/0 2912/0 295/0 گذاری فیزیکیسرمایه
 های پژوهشمنبع: یافته

های واقعی، بیانگر موفقیت نسبی دادهسازی مدل با مقایسه گشتاورهای حاصل از شبیه

 مدل تنظیم شده برای اقتصاد ایران است.



که در  1سازی الگوی غیرخطی ارائه شده در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه داینرشبیه

شود، انجام شده است و نتایج آن تحت سناریوهای مختلف اجرا می 2محیط نرم افزار متلب

  ر گرفته است.مورد تجزیه و تحلیل قرا

 ( متغیرهای الگو3پاسخ )عکس العمل آنی–ضربه بررسی توابع  -5

وقوع یک  العمل آنی، رفتار پویای متغیرهای الگو را در طول زمان، به هنگامتوابع عکس

وک قرار شدهد که تحت تأثیر این تکانه به اندازه یک انحراف معیار به متغیری نشان می

اکنش وهای آنی متغیرهای کالن اقتصادی در العملتوابع عکسگرفته است. در این بخش، 

قرار گرفته  وری و تکانه درآمد نفتی مورد بررسیسالمت، تکانه بهره ریسک فاجعه به تکانه

 است. 

 رابر تکانه سالمت بواکنش در  –ضربه توابع  -5-1

شیوع بیماری پاندمیک، بر پویایی ریسک تکانه دهد که چگونه می نشان (1) شکل

که ، 𝜌𝑧=6/0 سناریو پایهدر  گذارد. بر این اساسمتغیرهای کالن اقتصاد ایران اثر می

توسط خط ممتد سیاه رنگ نشان داده شده است، افزایش ریسک فاجعه سالمت به میزان 

ساعات شود. در پاسخ به این وضعیت، یک انحراف معیار، باعث وخامت وضعیت سالمت می

گذاری در سالمت است. با )قرنطینه( افزایش یافته، که به معنی افزایش سرمایه بازآفرینی

توجه به تناسب بین ساعات کار، ساعات بیماری، ساعات فراغت و ساعات قرنطینه، با 

اختصاص ساعات بیشتر به قرنطینه، ساعات کار کاهش یافته و با توجه به مکمل بودن 

وری نهایی سرمایه فیزیکی کاهش در تابع تولید کاب داگالس، بهره نیروی کار و سرمایه

یابد. این امر اثر منفی بر درآمد نیروی کار و سرمایه نیز دارد. بنابراین تولید و مصرف می

شوند و این موضوع از انتخاب بهینه خانوار در مواجهه با کل دچار نوسان قابل توجهی می

گذاری نیز بسیار به رفتار مصرف، تولید و ساعات سرمایه پاسخ شود.این تکانه، ناشی می

گذاری به طوری ذاتی از باشد زیرا مخارج سرمایهکار شبیه است اما کاهش آن بارزتر می

دیگر انواع مخارج، ناپایدارتر است. به تدریج، کمبود سرمایه فیزیکی، باعث افزایش 

ایت به آرامی به سطح پایدار گذشته شود و در نهگذاری فیزیکی و ساعات کار میسرمایه

 گردند.خود باز می

                                                 
1 Dynare 
2 Matlab 
3 Impulse Response Function (IRF) 



 

 

 

 

 

    

                    

 

 

 
بر  ریسک پایداریریسک فاجعه سالمت در سطوح مختلف  تکانه اثر (:1) شکل

 متغیرهای کالن اقتصادی
 های پژوهشمنبع: یافته



تداوم  دهد که اقتصاد چگونه در شرایط مختلف نسبت بههمچنین نشان می (1ل )شک

پویایی ، 𝜌𝑧 0/4=بینانه در سناریو خوش دهد.ریسک فاجعه سالمت واکنش نشان می

از وقوع تکانه سالمت، کامال شبیه به سناریو پایه است و تنها تفاوت، در شدت  متغیرها بعد

شدت پویایی متغیرها نسبت به هر دو  𝜌𝑧 0/8=و در سناریو بدبینانه کمتر آن است

 است.سناریو، شدیدتر 

 وری واکنش در برابر تکانه بهره –توابع ضربه  -5-2

وری به اندازه یک انحراف معیار به چه صورت دهد که بروز تکانه بهرهنشان می (2) شکل

وری، به دهد. تکانه بهرههای متغیرهای کالن اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار میپویایی

شود. این اثر ثروت مثبت است، زیرا کاالی به افزایش تولید کل می طور مستقیم منجر

گیرد. از سوی دیگر، گذاران قرار میکنندگان و سرمایهمصرف نهایی بیشتری در دسترس

به دلیل اینکه تکنولوژی تولید خنثی هیکسی است، تکانه تکنولوژی باعث افزایش همزمان 

شود؛ از این جهت، نرخ بهره حقیقی و نرخ دستمزد تولید نهایی نیروی کار و سرمایه می

شود. افزایش در گذاری مییابد. این امر منجر به افزایش ساعات کار و سرمایهافزایش می

انباشت سرمایه و عرضه نیروی کار خانوار ناشی از هموارسازی بین زمانی جریان مصرف 

ت. در این شرایط، اثر و جانشینی درون زمانی بین مصرف خصوصی و اوقات فراغت اس

درآمدی )کار کردن بیشتر( حاصل از افزایش دستمزد خصوصی، بر اثر جانشینی )کار 

غلبه می کند. افزایش ساعات کار موجب افزایش بیشتر تولید می شود و این  کردن کمتر(

افزایش محصول، بیش از اندازه تکانه وارد شده است. به مرور زمان و با انباشت سرمایه 

شود. گذاری میکی، تولید نهایی سرمایه کاهش یافته و موجب کاهش انگیزه سرمایهفیزی

با توجه به مکمل بودن سرمایه و نیروی کار در تابع تولید کاب داگالس، به تدریج و با 

وری، دستمزد نیز به اوج خواهد رسید و سپس به سطح باثبات کاهش شدت تکانه بهره

کند، به این صورت که پویای سرمایه فیزیکی را دنبال میگردد. مصرف رفتار خود باز می

شود، سپس به آرامی افزایش وری، مصرف ابتدا با جهش مواجه میپس از وقوع تکانه بهره

گردد. رسد، در نهایت به تدریج شرایط پایدار اولیه خود باز میمی یابد و به حداکثر می

دستمزد، مخارج سالمت خانوار و متعاقب  وری و افزایش نرخهمچنین، با وقوع تکانه بهره

گذاری در سالمت با جهش مثبت مواجه می شود و به تدریج با کمرنگ شدن آن سرمایه

یابد. با توجه به افزایش ساعات کار، ساعات قرنطینه با وری، کاهش میشدت تکانه بهره

مت خانوار یک جهش منفی مواجه و ساعات بیماری افزایش یافته و بنابراین وضعیت سال



 

 

 

 

 

    

                    

)براساس مبانی نظری، رابطه ساعات بیماری و وضعیت  شودبا جهش منفی مواجه می

اما به تدریج و با کاهش ساعات کاری و افزایش ساعات قرنطینه،  ،سالمت، معکوس است(

 گردد.یابد و به سمت وضعیت باثبات قبلی خود باز میوضعیت سالمت بهبود می

 
 وری بر متغیرهای کالن اقتصادیبهره تکانهاثر  (:2)شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته

 پاسخ در برابر تکانه درآمدهای نفتی  –توابع ضربه  -5-3

پاسخ در شرایط وقوع تکانه درآمدهای نفتی به  –نشان دهنده توابع ضربه  (3)شکل  

انحراف معیار است. با وقوع این تکانه، تقاضا برای عوامل تولید )نیروی کار و  1میزان 

یابد. در بخش سرمایه( در بخش نفت افزایش یافته و در نهایت، تولید نفت افزایش می

یابد. غیرنفتی، به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی، تقاضا برای کاالهای وارداتی افزایش می

شود و در نتیجه، تولید این بخش ا برای عوامل تولید میاین موضوع، موجب کاهش تقاض

شود. در بازار کار، برآیند افزایش اشتغال )ساعات کار( در بخش نفت و با اُفت مواجه می

کاهش اشتغال در بخش غیرنفتی، بر کاهش اشتغال کل داللت دارد. در بازار سرمایه، از 

فتی است، مازاد تقاضا برای سرمایه بری بخش نفت بیشتر از بخش غیرنآنجا که سرمایه

در بخش نفت به کمبود تقاضا برای سرمایه در بخش غیرنفتی غلبه کرده و در نهایت، 

یابد. همچنین بررسی توابع حاکی از آن تقاضا برای سرمایه و موجودی آن افزایش می



ته است که مصرف خصوصی خانوار در مواجهه با تکانه افزایش درآمد نفت، افزایش یاف

است. در بخش سالمت، با کاهش اشتغال، ساعات بیماری کاهش یافته و به دنبال آن با 

گذاری در سالمت، وضعیت سالمت خانوار با یک جهش مثبت توجه به افزایش سرمایه

شود. با کمرنگ شدن اثر تکانه نفت، به تدریج وضعیت سالمت خانوار به سمت مواجه می

 .گرددشرایط پایدار خود باز می

 
 

 غیرهای کالن اقتصادیتدرآمدهای نفتی بر م تکانهاثر  (:3) شکل
 های پژوهشمنبع: یافته

 بندی و پیشنهادهاجمع -6
های سازی اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر پویاییدر مطالعه حاضر، جهت شبیه

بحران، العمل مالی دولت نسبت به این متغیرهای کالن اقتصاد ایران، در شرایط عدم عکس

های تعادل عمومی از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، استفاده شده است. الگو

اصول اقتصاد خرد تبعیت  مطرح شدند، از( 1976) پویای تصادفی که به دنبال نقد لوکاس

توانند عملکرد اقتصاد را در یک محیط تصادفی ارزیابی کنند. کرده و به نحو مطلوبی می

-95 ون پارامترها بر اساس اطالعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانیپس از کالیبراسی



 

 

 

 

 

    

                    

، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سالمت، 1370

سازی الگو صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که، بروز تکانه سالمت به میزان شبیه

وری نهایی شد و متعاقب آن بهره یک انحراف معیار، باعث کاهش ساعات کار خواهد

یابد. در نهایت، درآمد نیروی کار و درآمد سرمایه نیز کاهش سرمایه فیزیکی کاهش می

یافته و بنابراین تولید، سرمایه گذاری فیزیکی و مصرف کل دچار کاهش قابل توجهی 

 واسایلوو  (2020) مطالعات یانگ و چنشوند. دستاوردهای این مطالعه با نتایج می
 هماهنگ و مشابه است. (،2017)

 دولت ک،یپاندم یماریمواجهه با ب طیکه در شرا شودیم هیتوص پژوهش یهاافتهی براساس

گذاری که سیاستاز سوی دیگر، این .کند فایا را یتیتثب نقش گذار،استیس مقام عنوان به

مورد بررسی قرار گیرد. چگونه و به چه میزان انجام پذیرد، بایستی در مطالعات آینده 

بنابراین  به عنوان پیشنهاد مطالعاتی در آینده، چنانچه ساختار مدل، با توجه به فروض 

ها های جدید تغییر کند و مباحث مربوط به ناقص بودن بازارها و چسبندگی قیمتکینزین

 های پولی را در مدیریت بحران سالمت، تحلیلتوان نقش سیاستلحاظ شود، آنگاه می

های مالی دولت را کرد. همچنین با گسترش نقش دولت در اقتصاد، می توان اثر سیاست

بر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی، پس از مواجه شدن با شیوع بیماری پاندمیک، مورد 

 بررسی قرار داد. 
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Abstract 

The coronavirus outbreak in December 2019 quickly became a public 

health crisis, first affecting the Chinese economy and then the global 

economy. This issue led to the use of various models to modelling the 

prevalence of the virus. The present study is aimed to understand the 

effect of a pandemic outbreak on Iranian’s economy within the 

framework of a Dynamic Stochastic General Equilibrium model. To do 

this, after calibrating the parameters based on the quarterly information 

of Iran's economy during the period 1991-2016, in different scenarios 

and according to the persistence of health disaster risk, model 

simulation was performed. The results showed that the outbreak of a 

pandemic reduced working hours and consequently the marginal 

productivity of physical capital; Thus physical investment, production, 

and total consumption are reduced. Based on the research findings, it is 

recommended that the government, as a policy-maker, play a stabilizing 

role under pandemic disease conditions. 

Keywords: Pandemic Disease; Health disaster risk; Dynamics of 

macroeconomic variables; Dynamic Stochastic General Equilibrium; 

Real Business Cycle. 
 

JEL Classification: E32, I10, I18. 

 

                                                 
1 PhD Student in Economics, Shahid Bahonar university of Kerman. A.Keshavarzi@aem.uk.ac.ir.      
2 Associate Professor of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman. horryhr@uk.ac.ir. 
3  Professor of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman. jalaee@uk.ac.ir. 
4 Assistant Professor of Economics, Kharazmi University. m.rafei@khu.ac.ir. 
5 Associate Professor of Economics, Shahid Bahonar university of Kerman. mnejati@uk.ac.ir. 

mailto:A.Keshavarzi@aem.uk.ac.ir
mailto:m.rafei@khu.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 


