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 چکیده 

های مخارج دولت بر متغیرهای کالن اقتصادی در ایران خصوصاً  در این مطالعه، تأثیر شوک
( و  DSGEبر مصرف کل بخش خصوصی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی )

سیاست   یک  و  غیرریکاردینی  خانوارهای  با شمول  بسته  اقتصاد  یک  مالی  در  دقیق  نسبتاً 
می قرار  بررسی  شبیهمورد  نتایج  میگیرد.  نشان  مدل  خانوارهای  سازی  وجود  که  دهند 

مخارج   شوک  به  پاسخ  در  کل  مصرف  سطح  افزایش  جهت  در  محرک  یک  غیرریکاردینی 
می ریکاردینی  غیر  خانوارهای  حضور  بدون  پایه  حالت  به  نسبت  یافتهدولت  های  باشد. 

امر دارد که در ایران اعمال تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، امکان  تحقیق داللت بر این  
سرمایه پویای  نمیرشد  فراهم  را  کار  گذاری  نیروی  اشتغال  که  است  حالی  در  این  سازد. 

سرمایه لیکن  یافته،  افزایش  دستمزد  در  افزایش  بدلیل  غیرریکاردینی  گذاری  خانوارهای 
می سیاستکاهش  همچنین  دارای  یابد.  می  مالی  تولید  بر  مثبت  ضریب  اثر  اگرچه  باشد، 

تر از یک بوده و به مرور زمان تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این مسئله  تکاثری پایین
که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی مثبت بوده لذا این  

 نماید.( عمل میcrowding-inنتیجه خالف چارچوب نظریه برابری ریکاردینی و بصورت )

کلیدی:واژ مدل    های  غیرریکاردینی،  خانوارهای  مالی،  بسته،  DSGEسیاست  اقتصاد   ،
 اقتصاد ایران. 
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 مقدمه -1
سیاست بین  مهم  ارتباط  مباحث  از  یکی  اقتصادی  کالن  واقعی  متغیرهای  و  مالی  های 

این است که  می اصلی  واقعیت  بر  باشد.  یا کاهشی  افزایشی  اثر  دولت  آیا شوک مخارج 

متغیرهای کالن اقتصادی همچون تولید و مصرف دارد؟ مطالعات بسیاری در این زمینه  

یافته وجود داشته اما مطالعات اندکی در این زمینه در کشورهای  برای کشورهای توسعه

از  حالدر حاصل  نتایج  اگرچه  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  در  توسعه  مطالعات 

توسعه میکشورهای  نتیجهیافته  اما  سازد،  آسان  را  موضوع  این  فهم  تنها  تواند  گیری 

بکارگیری آن در حیطه کشورهای دربراساس کشورهای توسعه -توسعه می حالیافته و 

 تواند پیامدهای نامطلوب و تصادفی داشته باشد.  

های تعادل عمومی نئوکینزین  لدر حالی که متون تجربی به طور عمده بر استفاده از مد

شفاف به  مطالعه  این  در  دارند،  تمرکز  پولی  سیاست  پیامدهای  تحلیل  اثرات  در  سازی 

می چارچوبی  چنین  در  مالی  عمومی  سیاست  تعادل  مدل  استاندارد  انواع  پردازیم. 

شوک   به  پاسخ  در  مصرف  از  چشمگیری  منفی  پاسخ  یک  معمول  طور  به  نئوکینزین 

پیش دولت  می مخارج  چنین شوکی  بینی  تجربی  مطالعات  براساس  که  حالی  در  کنند، 

 (.2011، 1دارای اثر مثبت یا الاقل اثر منفی غیرمعنادار بر مصرف خواهد بود )آدام 

( همکاران  و  فطرس  مثال  تکانه1394بطور  تأثیر  بررسی  در  بر (  مالی  و  پولی  های 

رهیافت   از  استفاده  با  اقتصادی  کالن  این  متغیرهای  به  تصادفی،  پویای  عمومی  تعادل 

اند که تکانه مخارج دولت، به افزایش مخارج دولت، مصرف خصوصی و  نتیجه دست یافته

سرمایه میکاهش  منجر  خصوصی  بخش  احمد گذاری  مقابل  در  با  2008)  2شود.   )

دوره بین  جانشینی  اثر  مدل  از  کاهش  استفاده  باعث  دولت  مخارج  که  داده  نشان  ای 

بخ میمصرف  خصوصی  همکارانش  و  آیگری  همچنین  و  1992)  3شود.  باکستر  و   )

رشد  1993)  4کینگ مدل  در  مختلف  اقتصادهای  تقاضای  بر  دولت  مخارج  شوک  اثر   )

نئوکالسیک بخشی با بازده ثابت نسبت به مقیاس را بررسی کرده که نتایج بیانگر کاهش  

 باشد.  در مصرف بخش خصوصی می
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تحلیل سیاست مادر  غیرریکاردینی در مدلهای  اساسی  لی، معرفی خانوارهای  نقش  ها 

در ایجاد نتایج معنادار دارند. تحقیقات اخیر در مورد انتقال سیاست مالی در مدل تعادل  

خانوار   که  فرض  این  با  کرده؛  مطرح  را  خانوارها  ناهمگنی  تصادفی،  پویای  عمومی 

ه سادگی درآمد قابل تصرف بعد  سرانگشتی را دنبال کرده و ب  غیرریکاردینی یک قاعده 

اثر رفتار چنین  2004،  1از مالیات را در هر دوره مصرف کرده )گلی و همکاران  ( و در 

های انتقالی دارای اثر واقعی بوده و احتمال افزایش در مصرف بخش  خانوارهایی، سیاست

 خصوصی در نتیجه افزایش در مخارج دولت وجود دارد. 

های ابزار سیاست مالی بر متغیرهای کالن اقتصادی  رسی تکانهدر این تحقیق به دنبال بر

به   لذا  بود،  اقتصادی خواهیم  در جهت سیاستگذاری  تعادل عمومی  از مدل  استفاده  با 

سیاست شوک  کیفی  و  کمی  اثرات  و  بررسی  دولت  مخارج  اختالل  جمله  از  مالی  های 

با   ایران  اقتصادی در  بر متغیرهای کلیدی کالن  تعادل عمومی  مالیات  از مدل  استفاده 

( به تفکیک خانوارها )ریکاردینی و غیرریکاردینی( و استفاده از  DSGEپویای تصادفی )

سازی در جهت تحلیل ادوار تجاری بوده  پردازیم. شبیههای ساالنه اقتصاد کالن میداده

ل  شود. در واقع یک مدهای اسمی در دستمزد و قیمت در مدل گنجانده میو اصطکاک

تعادل عمومی نئوکینزین اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران طراحی شده، به طوری که در  

مدل طراحی شده مطابق با واقعیت و ساختار اقتصاد ایران نقش مخارج دولت گنجانده  

 شده است.  

و   ریکاردینی  به  خانوارها  مصرف  تفکیک  در  قبلی  مطالعات  با  مطالعه  این  تمایز 

بررسی   و  بر مصرف تک غیرریکاردینی  مالیات  و  و  اثر شوک مخارج دولت  تک خانوارها 

باشد. همچنین تحلیل حساسیت در رابطه با سهم هر یک از خانوارها و  مصرف کل می

تواند در  واکنش متغیرها به تغییر این سهم مورد بررسی قرار گرفته که می-اثرات کنش

 های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.  سیاستگذاری

به شیوهساختار   نظری، بخش  این مطالعه  ادبیات  بر  ای است که در بخش دوم مروری 

طراحی شده، اختصاص دارد. در بخش چهارم برآورد مدل،    DSGEسوم به معرفی مدل  

گردد. در نهایت بخش  تجزیه و تحلیل آن، ارزیابی برازش مدل و تحلیل نتایج ارائه می

 باشد.  ی سیاستی میگیری و پیشنهادهاششم مقاله، خالصه و نتیجه
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 ادبیات موضوع  -2
سیاست ابزار  شوک  بررسی  زمینه  دیدگاهدر  مالی  میهای  بیان  متفاوتی  سه  های  شود. 

تحت   خصوصی  بخش  مصرف  بر  دولت  مخارج  اثرات  بررسی  زمینه  در  عمده  نظریه 

هم و  جانشینی  فرضیه  کینزین،  مکتب  میعناوین  ریکاردینی  نظریه  ارزی  هر  باشند. 

م لذا  دیدگاه  و  دارند  خانوارها  مخارج  و  دولت  مخارج  بین  ارتباط  با  رابطه  در  تفاوتی 

)کورمندی نتیجه بود  خواهد  متفاوت  نیز  تجربی  مطالعات  از  اسچاور1983،  1گیری  ، 2؛ 

 (.1994، 3و کراس 1985

-براساس رهیافت کینزی، تغییر مخارج دولت به صورت تکاثری و بدون توجه به روش 

کند، به طوری که افزایش مخارج دولتی  به کل اقتصاد تسری پیدا میهای تامین مالی  

به   تقاضای کل شده که  افزایش  بخش خصوصی موجب  ثروت  افزایش خالص  از طریق 

 یابد. تبع آن تولید تحریک و در نهایت افزایش می

بیلی   4فرضیه جانشینی  به سهم اصلی مارتین  ( مطرح شده است، وی  1971)  5با توجه 

که مصرف بخش خصوصی جانشینی برای تغییر در مخارج دولت با توجه به  فرض کرد  

فرضیه   بررسی  برای  تجربی  مطالعات  لیکن  بود.  خواهد  دولت،  مخارج  تامین  روش 

یافته دست  مبهم  نتایج  به  )جانشینی  کورمندی  مثال  طور  به  بکارگیری  1983اند.  با   )

قابل مالحظه ین مخارج دولت و مصرف بخش  ای مابدیدگاه درآمد دائمی اثر جانشینی 

اسچاور ) آورد. همچنین  ایاالت متحده بدست  برای  1985خصوصی در  اولر  از معادله   )

تخمین اثر کسری بودجه دولت بر مصرف بخش خصوص استفاده کرده و به این نتیجه  

می خصوصی  بخش  مصرف  کاهش  منجربه  بودجه  کسری  که  مقابل،  رسیده  در  شود. 

( بی1994کراس  ارتباط  »حالت  (  بصورت  را  بخش خصوصی  مصرف  و  دولت  مخارج  ن 

آورده بدست  رابطه«  وجود  یا عدم  مخارج  مکملی  بین  روابط  نبود  به طرح  توجه  با  اند. 

ریکاردینی  برابری  توضیح  خصوصی  بخش  مصرف  و  بارو   6دولت  )برابری  شده  -مطرح 

مالی مخارج،  کرد مخارج دولت، بدون توجه به روش تامین  بینی می ریکاردینی( که پیش
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بودجه   محدودیت  خانوارها  که  زمانی  تا  امر  این  و  داشت  نخواهد  اثری  مصرف  روی  بر 

خواهد   مصداق  سازند،  دخیل  خود  زندگی  دوران  کل  بودجه  محدودیت  در  را  دولت 

نتیجه  و  داشت.  خصوصی  بخش  مصرف  بین  رابطه  مورد  در  تجربی  مطالعات  از  گیری 

 باشد. قه و کشور در طول زمان متفاوت میمخارج دولت مبهم بوده و بر حسب منط 

کند با عنایت به اینکه بودجه دولت )درصدی از تولید ناخالص  ( اشاره می 2005)  1پروتی

های  داخلی( در کشورهای صنعتی رقم باالیی بوده، لذا از جنبه مخارج به مسئله پرداخت

توجه دارند. در کشورهای  انتقالی و از جنبه درآمد، به مالیات امنیت اجتماعی و شخصی  

توسعه پرداخت انتقالی اندک بوده و بزرگترین سهم مخارج دولت با مصرف کاال،  حالدر

می داده  نشان  دولتی  دستمزدهای  و  عمدهخدمات  بخش  و  شامل  شود  درآمد  از  ای 

می غیرمستقیم  تفاوتمالیات  وجود  با  نتیجه  در  مالی  باشد.  محیط  ساختاری،  های 

درباشدمتفاوت می بیشتر کشورهای  سریع  حال.  نرخ رشد  باال،  بدهی خارجی  با  توسعه 

می مواجه  مالی  سرکوب  و  سرمایه  فرار  ناقص،  سرمایه  بازار  بنابراین  جمعیت،  باشند. 

در توسعهحالکشورهای  و  مخارج  توسعه  شوک  اثر  انتقال  مورد  در  است  ممکن  یافته 

 ای متفاوت باشند.  دولت بر روی متغیرهای واقعی به طور قابل مالحظه

( از یک مدل با چسبندگی دستمزد و هزینه تعدیل نیروی کار  2009)  2راتو و همکاران 

اثر منفی مصرف به شوک مثبت مخارج دولت را نشان داده، استفاده کرده اند.  که یک 

می نشان  آنها  حساسیت  میتحلیل  پاسخ  که  چسبندگی  دهد  اگر  باشد  مثبت  تواند 

( صفر در نظر  2007)  3دیل نیروی کار همچون مدل گلی و همکاراندستمزد و هزینه تع

ویالجی  و  جاکاب  شود.  می 2008)  4گرفته  استدالل  خانوارهای  (  شمول  که  کنند 

نمایند، باعث تغییرات  غیرریکاردینی که در هر دوره درآمد نیروی کار خود را مصرف می

آنها، این تغییر را با معرفی    شود.بیش از حد در مصرف به دلیل تغییر ساعات کاری می

های تولیدی، شامل نیروی کار در مدل تعادل عمومی، کاهش  هزینه تعدیل برای نهاده

مصرفمی از  دوم  نوع  خانوارهای  همچنین  شامل  دهند.  غیرریکاردینی  کنندگان 

آنها  مستمری بازار نیروی کار دارند. مدل  نوسانات  از  بگیرانی هستند که درآمد مستقل 
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پا به شوک مخارج دولت در کوتاهیک  از مصرف  ایجاد میسخ مثبت  لیکن  مدت  نماید. 

میان در  پاسخ  میاین  منفی  بصورت  نقش  2017)   1پاالس   باشد.مدت  بررسی  به   )

باز   اقتصاد  در  تصادفی  پویای  عمومی  تعادل  مدل  از  استفاده  با  ناهمگن  خانوارهای 

جمهوری چک پرداخته است. وی نشان داده که حضور خانوارهای غیرریکاردینی افزایش  

نماید. همچنین اگر  مدت در مصرف را در پاسخ به شوک مخارج دولت تحریک میکوتاه

تمزد اسمی فرض شود، شمول خانوارهای غیرریکاردینی به طور قابل  چسبندگی در دس

دهد و قانون نرخ بهره جبران کننده قاعده  کنندگی مدل را تغییر نمیای تعیینمالحظه

راه ایجاد یک  برای  الپوایی تیلور  و  بود. ساندیکا  فرد کافی خواهد  پایدار منحصربه   2حل 

کنندگان سرانگشتی  با در نظر گرفتن مصرف  ( در مقاله کاربردهای سیاست مالی2013)

اند. ایشان  در مدل نئوکینزی برای رومانی، به بررسی اثرات شوک سیاست مالی پرداخته

بینی اثرات سیاست  نمایند که مدل ادوار تجاری واقعی و نئوکینزین در پیشپیشنهاد می

پیش در  مخصوصاً  اقتصاد،  در  مشکمالی  دچار  مصرف خصوصی  پاسخ  میبینی  باشد.  ل 

ای از خانوارها رفتار  یک دلیل برای این مشکل این واقعیت است که بخش قابل مالحظه

ای ندارند. ایشان از مدل نئوکینزین با لحاظ خانوارها با مصرف سرانگشتی در  نگرانهآینده

بهینه استاندارد  خانوارهای  نمودهکنار  استفاده  را  ساز  خود  جاری  درآمد  کلیه  که  اند 

گیری اصلی این است که پاسخ خانوارهای ریکاردینی به دلیل  نمایند. نتیجه میمصرف  

آینده،   در  شده  تحمیل  باالی  مالیات  دلیل  به  دولت،  مصرف  از  ناشی  ثروت  منفی  اثر 

 دهند. بدین صورت است که مصرف خود را کاهش داده و عرضه نیروی کار را افزایش می

همکاران  و  روی  1395)  3اسدزاده  بر  دولت  مخارج  افزایش  شوک  اثر  بررسی  در   )

متغیرهای کالن اقتصادی از جمله تولید، مصرف خصوصی، موازنه تجاری به این نتیجه  

اند که شوک مثبت مخارج دولت منجر به افزایش تولید و مصرف خصوصی و بدتر  رسیده

رسد  ربی، به نظر میگردد. براساس نتایج حاصل از مطالعات تجشدن موازنه تجاری می 

از لحاظ متدولوژی،   ندارد.  زمینه وجود  این  بین کارهای محققان در  توافق واضحی  که 

توسعه اثر  حالهای آماری از کار محققان، مخصوصاً مطالعات برای کشورهای دراستنباط

 اند. ثروت کل را به دلیل وجود بازارهای سرمایه ناقص بر مصرف نادیده گرفته

 
1  Palas 
2 Sandica & Alupoaiei 
3  Asadzadeh et al. (2016) 
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توصی این  مصرف  با  بر  بایستی  ثروت  باشد،  آور  الزام  اعتباری  محدودیت  اگر  حتی  ف، 

تاثیر می  ثروتمند  افراد  رفتار  بر  واقع  در  دلیل که  این  به  باشد  بتوانند  اثرگذار  تا  گذارد 

های  مصرف خود را در طی دوران زندگی خود هموار سازند. انواع مختلف ثروت گرایش

ه در واقع وابسته به نقدینگی افراد دارد. بعالوه،  کنند کمتفاوتی را در مصرف ایجاد می

پایینزمان تنزیل  نرخ  دارای  افراد  که  بر مصرف در صورتی  مالیات  به  بندی  تری نسبت 

مطرح  مصرف با  مطالعه  بحث  بنابراین،  بود.  خواهد  اثرگذار  باشند،  ریکاردینی  کنندگان 

رسی اثر این متغیرها در  کردن متغیرهای ثروت، مالیات و بدهی در داخل مدل برای بر

باشد، با این مبنا که  تصمیمات مصرف بخش خصوصی و متغیرهای کالن اقتصادی می

افراد   بودجه  محدودیت  بر  مستقیماً  دولت  مخارج  تامین  جهت  در  رفته  بکار  مالیات 

به   بدهی  از طریق  دولت  مخارج  مالی  تامین  با جانشینی  بود. همچنین  اثرگذار خواهد 

می مالیات  که  جای  فرض  این  با  شود،  ایجاد  انبساطی  اثرات  که  داشت  انتظار  توان 

 خانوارها تصور خواهند کرد که ثروت خالص آنها افزایش یافته است. 

 چارچوب نظری الگو  -3
براساس بحث موجود در ادبیات نظری، این مسئله آشکار گردید که محدودیت نقدینگی  

ویژگی بررسی  سیاست بهنگام  اثرات  و  نقش مهمی می  های مصرف  دارای  باشند.  مالی، 

رفتار خانوارها را   نقدینگی  نادیده گرفته شود که محدودیت  این واقعیت  نباید  بنابراین، 

می خانوادهمقید  از  معناداری  طور  به  و  به  سازد  نامحدود  دسترسی  دارای  که  هایی 

می تفکیک  هستند،  اعتباری  میبازارهای  ارائه  مدلی  یک  بخش  این  در  که  شنماید.  ود 

های جدید تحت تاثیر محدودیت نقدینگی خانوارها تغییر  بینی کینزینبراساس آن پیش

( و لحاظ اثرات شوک مخارج مالی  2007)  1گیری از مدل گلی و همکاران یابد. با بهرهمی

های مالیاتی با حضور خانوارهای غیرریکاردینی، مدل شامل شش بخش  و شوک سیاست

ر توضیح داده خواهد شد. مدل یک اقتصاد بسته را فرض کرده،  بوده که با جزئیات بیشت

ای( و خانوار غیرریکاردینی )دارای  ساز بین دورهکه شامل خانوارهای ریکاردینی )بهینه

مصرف سرانگشتی(، بخش کاالهای نهایی، بخش کاالهای واسطه، دولت و نهایتاً مقامات  

می )صاپولی  سرمایه  و  کار  نیروی  خانوار،  به  باشد.  را  هستند(  نهایی  سرمایه  حبان 

کند. بخش کاالهای واسطه با  های تولیدکننده کاالی واسطه عرضه می ای از بنگاهزنجیره

 
Gali et al.1  
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بنابراین هر شرکت سود مورد   انحصاری مشخص شده،  قیمت متناوب و رقابت  طراحی 

می حداکثر  نهایی  کاالهای  تقاضای  به  نسبت  را  با  انتظار  قیمت  طراحی  توالی  کند. 

( بیان شده است. برخالف بخش کاالهای واسطه، بخش  1983)  1ستفاده از دیدگاه کالووا

انعطاف قیمت  و  کامل  رقابت  بصورت  نهایی  میکاالهای  بنابراین  بوده،  با  پذیر  تواند 

مدل الگو  شرکت  یک  از  شرکتاستفاده  محصول  گیرد.  صورت  تولیدکننده  سازی  های 

تولید   با  برابر  نهایی  و  کاالهای  دولت  خانوارها،  مصرف  به  که  بوده  داخلی  ناخالص 

میسرمایه تفکیک  هزینهگذاری  بعد،  مرحله  در  )به  شود.  مصرف  مجموع  از  دولت  های 

جایی که بر خانوارها  های انتقالی توسط مالیات یک طور تصادفی تعیین شده( و پرداخت

می تعیین  شده،  مرکزیتحمیل  )بانک  پولی  مقامات  نهایت،  در  به شود.  را  بهره  نرخ   )

 سازند.ها تنظیم میمنظور دستیابی به ثبات قیمت 

 خانوارها -1-3

کنند،  ای از خانوارهایی که به طور نامحدود زندگی میدر این مدل فرض شده که زنجیره

وجود دارد و فرض شده که دو نوع خانوار داریم. نوع اول، خانوار ریکاردینی که مطلوبیت  

نسبت  را  خود  عمر  دوره  طول  بین  بودجه  محدودیت  میبه  حداکثر  این  ای  سازند. 

توانند براحتی قرض گرفته  خانوارها دسترسی نامحدود به بازار سرمایه دارند، بنابراین می

انداز کنند. نوع دوم خانوار، خانوارهایی با مصرف  یا سرمایه را بدون هیچ محدودیتی پس

ندارند بازار سرمایه دسترسی  به  نمی  سرانگشتی که  و  )یا  باشند(  داشته  تواند دسترسی 

می مصرف  کامل  طور  به  را  کار  نیروی  جاری  میدرآمد  فرض  همچنین  که  کنند.  شود 

1 −  ∈ -مربوط به خانوارهای نوع دوم می  از خانوارها متعلق به گروه اول و    [0,1]

 باشد.

 خانوار ریکاردینی -1-1-3

-نسبت به محدودیت بودجه بین دورهیک خانوار ریکاردینی مطلوبیت طول عمر خود را  

-های خانوار )مصرف، سرمایهکند که هزینهسازد. این محدودیت بیان میای حداکثر می

تواند بیشتر از درآمدهای خانوار ناشی از دستمزد،  گذاری، خرید اوراق قرضه دولتی( نمی

د سهام و  درآمد سرمایه، ارزش اسمی اوراق قرضه دوره قبل )با سررسید یک ساله(، سو

پرداختی   یکجا  مالیات  و  انتقالی  پرداخت  بین  )تفاوت  دولت  خالص  انتقالی  پرداخت 

 
1 Calvo 
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-توسط خانوارها( باشد. سرمایه نگهداری شده توسط خانوارها با نرخ ثابت مستهلک می 

 (.2011، 1های تعدیل قرار دارد )آدام گذاری در معرض هزینهگردد و سرمایه

Ctتوسط    tرود. مصرف خانوار ریکاردینی در دوره  بکار می های زیر در سراسر متن  نماد
0 

Ntو عرضه نیروی کار توسط  
U(Ctشود. مطلوبیت دوره  نشان داده می  0

0, Nt
با عامل    (0

β ∈ برنامه  (0,1) مسئله  شد.  خواهد  سه  تنزیل  توسط  ریکاردینی  خانوار  پویای  ریزی 

 شود:  عبارت ذیل بیان می 

max
Ct

Ntو 0
0

t=0

∞
E0 ∑ βtU(Ct

0, Nt
0, Mt

0/Pt)s. t.∞
t=0                                                        (1)  

Pt(Ct
0 + It

0) + Rt
−1Bt+1

0 + Mt−1
0 = WtNt

0 + Rt
kKt

0 + Bt
0 + Dt

0 + Mt
0 − PtTt (2     )

Kt+1
0 = (1 − σ)Kt

0 + ∅ (
It

0

Kt
0) Kt

0                                                                    (3)  

باشد که متعلق به  ( قانون حرکت سرمایه می3( محدودیت بودجه و معادله )2معادله )

بیانگر    t  ،Wtبیانگر سطح قیمت در دوره    Pt(،  2خانوارهای ریکاردینی است. در معادله )

Rtدستمزد اسمی،  
k  باشد.  اسمی سرمایه می هزینه اجارهBt

میزان اوراق قرضه که ارزش   0

خریداری    t-1که توسط خانوار در دوره    tاسمی آن معادل یک واحد مصرف کاال در دوره  

Bt+1شده است. به طور مشابه،  
  t+1نشان دهنده اوراق قرضه که سررسید آنها در دوره    0

نشان    Rtبا عبارت    tدر دوره  باشد. بازده اسمی ناخالص اوراق قرضه خریداری شده  می

Dtشود. سود تقسیم شده مابین مالکان شرکت نیز با  داده می
نشان داده شده و مالیات    0

گذاری واقعی به ترتیب  است. مصرف و سرمایه  Ttهای انتقالی( واقعی بصورت  )یا پرداخت

Ctبصورت 
Itو   0

 باشد.  می 0

مستلز سرمایه  سطح  تعدیل  توبین،  تئوری  با  میسازگار  تعدیل  هزینه  با  م  که  باشد، 

∅عبارت   (
It

0

Kt
0) Kt

تابع    0 است.  شده  داده  شده،    (0)∅نشان  لحاظ  مقعر  و  فزاینده 

(σ)′∅شود که  همچنین فرض می  = (σ)∅و   1 = σ .باشد 

( استفاده شده و تابع مطلوبیت  2007برای کالیبره کردن مدل، از مدل گلی و همکاران )

 آنی بشکل زیر خواهد بود:

U(Ct
0, Nt

0) = logCt
0 −

(Nt
0)

1+φ

1+φ
+  

1

1+𝜎𝑀
(

𝑀𝑡

𝑃𝑡
)1+𝜎𝑀 ,φ ≥ 0                                   (4 )  

 
1 Adam 
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φکه در آن   ≥ به دستمزد( و    0  𝜎𝑀معکوس کشش عرضه نیروی کار فریش )نسبت 

 باشد.های نقدیمعکوس کشش تراز پرداخت

بهینه از طریق  اول  مرتبه  ماکزیممشرایط  از  سازی  سازی مسئله محدودیت  استفاده  )با 

شود. در این مطالعه از  سازی معادله بلمن حاصل میضریب الگرانژ( یا با استفاده از بهینه

 سازی خانوار استفاده شده است. روش دوم برای ایجاد شرایط مرتبه اول مسئله بهینه

نتیجه اول،  مرتبه  آوردن شرایط  بدست  از  بدست  قبل  تجمیع سرمایه  معادله  از  که  ای 

باشد،  فزاینده می  (0)∅نماییم. از آنجا که تابع هزینه تعدیل سرمایه  را بیان می  آید می

گذاری در دوره  توانیم میزان سرمایهوجود دارد. بنابراین، ما می (0)1−∅تابع معکوس آن  

t  :را بصورت زیر نشان دهیم 

It
0 = ∅−1 (

𝐾𝑡+1
0 −(1−𝜎)𝐾𝑡

0

𝐾𝑡
0 ) 𝐾𝑡

0                                                                         (5 )  

 شود: سازی خانوار ریکاردینی بصورت زیر تعریف میمعادله بلمن مرتبط با مسئله بهینه

V(Kt
0, Bt

0) = max
Kt+1

0 ,Nt
0,Bt+1

0
{U(Ct

0, Nt
0) + βEtV(Kt+1

0 , Bt+1
0 )}                               (6 )  

ب از معادله )که در معادله  ( جایگزین  5لمن مصرف را بصورت ذیل و سرمایه گذاری را 

 نماییم: می

𝐶𝑡
0 =

𝑊𝑡

𝑃𝑡
𝑁𝑡

0 +
𝑅𝑡

𝑃𝑡
𝐾𝑡

0 +
𝐵𝑡

0

𝑃𝑡
+

𝐷𝑡
0

𝑃𝑡
+

𝑀𝑡
0

𝑃𝑡
−

𝑀𝑡−1
0

𝑃𝑡
− 𝑇𝑡

0 − 𝐼𝑡
0 −

𝑅𝑡
−1

𝑃𝑡
𝐵𝑡+1

0              (7)  

 ود: معادالت حاصل از شرایط مرتبه اول معادله بلمن بصورت زیر خواهد ب

𝑃𝑡𝑄𝑡 = 𝐸𝑡{𝛬𝑡,𝑡+1 [𝑅𝑡+1
𝑘 + 𝑃𝑡+1𝑄𝑡+1 ((1 − 𝜎) + ∅𝑡+1 − (

𝐼𝑡
0

𝐾𝑡
0) ∅𝑡+1

′ )]}      (8)  
𝑊𝑡

𝑃𝑡
= 𝑁𝑡

𝜑
𝐶𝑡                                                                                                    (9)  

1 = 𝑅𝑡𝐸𝑡{𝛬𝑡,𝑡+1}                                                                                        (10 )  

Qt    بیانگرQ  ارزش سا نشان دهنده  و  و  یهتوبین  واقعی سرمایه  تنزیل    Λt,t+1ای  عامل 

 باشد. حالت کلی عامل مورد اشاره بشکل زیر است: ای میتصادفی یک دوره

𝛬𝑡,𝑡+𝑘 = 𝛽𝑘 (
𝐶𝑡

0

𝐶𝑡+𝑘
0 ) (

𝑃𝑡

𝑃𝑡+𝑘
)                                                                           (11)  

𝜎𝑚𝑚𝑡 = 𝑐𝑡 −
1

�̅�
𝑟𝑡                                                                                        (12 )  

نئوکینزین همچون مدلدر مدل پایه  ) های  ادوار تجاری  کار  RBCهای  نیروی  (، عرضه 

گردد. لیکن  شود و میزان نیروی کار براساس دستمزد تسویه میتوسط خانوار تعیین می

میزان ساعات کار را در    شود که شرکتجانده نشده و فرض میدر مدل موارد مذکور گن
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نماید. همچنین فرض شده که دستمزد باالتر از نرخ نهایی  یک دستمزد معین تعیین می

باشد، در نتیجه میزان ساعات کار معادل  جانشینی بین ساعات کار و مصرف خانوار می

 باشد.ها میمیزان تقاضای شرکت

 رریکاردینیخانوارهای غی -2-1-3

دومین نوع از خانوارها، خانوارهای غیرریکاردینی یا خانوارهای با مصرف سرانگشتی بوده  

موصوف هیچ سرمایه بنابراین، خانوارهای  ندارند.  فعالیتی  سرمایه  بازار  در  ندارند  که  ای 

به شرکت یا  که  انداز  اجاره دهند، همچنین هیچ پس  واسطه  تولیدکننده کاالهای  های 

(  1بدهی نیز ندارند. چندین دلیل برای عدم فعالیت آنها در بازارهای مالی وجود دارد:  

( محدودیت بودجه آنها یک مانع  2خانوارها ممکن است به بازار دسترسی نداشته باشند  

باشد(   آینده  در  الزام  یک  است  ممکن  )یا  نزدیک 3باشد  دیدگاه  آینده  (  به  نسبت  بین 

 (.2011های مالی ندارند )آدام، یلی به ورود در بازاردارند یا برای سادگی تما

U(Ctمطلوبیت خانوارهای غیرریکاردینی  
r, Lt

r)    تعیین بودجه بشکل ذیل  قید  به  نسبت 

 شود:می

𝑃𝑡𝐶𝑡
𝑟 = 𝑊𝑡𝑁𝑡

𝑟 − 𝑃𝑡𝑇𝑡                                                                                            (13 )  

شرکت توسط  کار  نیروی  عرضه  می)مجدداً،  تعیین  خانوارهای  ها  که  آنجایی  از  شود(، 

 کنند: ای ندارند، تمام درآمد خود را بشرح ذیل مصرف میسازی بین دورهمذکور بهینه 

𝐶𝑡
𝑟 =

𝑊𝑡

𝑃𝑡
𝑁𝑡

𝑟 − 𝑇𝑡   (14                                                                            )  

 بخش کاالی نهایی -2-3

شود که با مشخصه رقابت کامل و بازده  کاالهای مصرفی در بخش کاالی نهایی تولید می

کنیم که یک  ا، فرض می هشود. با توجه به این ویژگیثابت نسبت به مقیاس تعیین می

 فروشد.شرکت الگو وجود دارد که تولید خود را در یک قیمت معادل هزینه نهایی می 

-تولید می  CESشرکت کاالهای مصرفی را با استفاده از کاالهای واسطه و با تکنولوژی  

)مجموعه ماکزیممنماید  مسئله  و  است(  یک  آن  معیار  که  زیر  ای  بصورت  سود  سازی 

 د:شوتعریف می

𝑚𝑎𝑥
𝑋𝑡(𝑗)

𝑃𝑡[∫ 𝑋
𝑡(𝑗)

𝜖−1

𝜖1

0
]

𝜖

𝜖−1 − ∫ 𝑃𝑡(𝑗)𝑋𝑡(𝑗)𝑑𝑗
1

0
                                                            (15 )  
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 Ptباشد،  ام میjبه ترتیب مقدار و قیمت کاالهای واسطه    Pt(j)و    Xt(j)که در معادله باال  

-پارامتر کشش جانشینی می   ϵقیمت کاالی نهایی و بصورت ثابت در نظر گرفته شده و  

 باشد.

 معادله تقاضا از شرط مرتبه اول معادله باال بصورت زیر حاصل شده است:

𝑋𝑡(𝑗) = [
𝑃𝑡(𝑗)

𝑃𝑡
]−𝜖                                                                                                    (16)           

معادله   صفر،  سود  شرط  Ptاز  = ∫ Pt(j)Xt(j)dj
1

0
واحد(     هزینه  معادل  واحد  )قیمت 

 باشد. حاصل شده که بیانگر قیمت کاالی نهایی بر حسب قیمت کاالی واسطه می

𝑃𝑡 = [∫ 𝑃(𝑗)𝑡
1−𝜖1

0
𝑑𝑗]

1

1−𝜖                                                                                       (17 )  

 بخش کاالی واسطه  -3-3

یک شرکت تولید کننده کاالی واسطه، هزینه تولید واقعی خود را نسبت به میزان تقاضا  

می  Yt(j)شده   مینیمم  نهایی  کاالی  بخش  تکنولوژی  توسط  از  شرکت  همچنین  سازد، 

 :کندتولید کاب داگالس استفاده می 

𝑌𝑡(𝑗) = 𝐾𝑡(𝑗)𝛼𝑁𝑡(𝑗)(1−𝛼)                                                                                     (18 )  

 ام بصورت زیر است:jسازی شرکت تابع الگرانژ مرتبط با مسئله بهینه

𝐿 = −
𝑊𝑡

𝑃𝑡
𝑁𝑡 −

𝑅𝑡
𝑘

𝑃𝑡
𝐾𝑡 + 𝜆(𝐾𝛼𝑁1−𝛼 − 𝑌𝑡(𝑗))                                                     (19 )  

Yt(j)که در آن   = Xt(j) از شرایط مرتبه اول، به عبارت نسبت بهینه سرمایه به نیروی .

 کار خواهیم رسید: 
𝐾𝑡

𝑁𝑡
=

𝛼

1−𝛼

𝑊𝑡

𝑅𝑡
𝑘                                                                                                (20)  

 شرطی بصورت ذیل خواهد بود:تقاضای عامل 

𝑁𝑡 = (
𝛼

1−𝛼
)−𝛼(

𝑊𝑡

𝑅𝑡
𝑘)−𝛼𝑌𝑡                                                                                         (21)   

𝐾𝑡 = (
𝛼

1−𝛼
)1−𝛼(

𝑊𝑡

𝑅𝑡
𝑘)1−𝛼𝑌𝑡                                                                                      (22 )  

 و هزینه نهایی بصورت زیر بوده :

𝑀𝐶𝑡 = (
𝑊𝑡

𝑃𝑡
)1−𝛼(

𝑅𝑡

𝑃𝑡
)𝛼 1

ф
   (23                                                                    )  

фو  = αα(1 − α)1−α باشد.  می 

 ت و پویاییطراحی قیم -4-3
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گیرد، به این دلیل  های واسطه بصورت شطرنجی صورت میطراحی قیمت توسط شرکت

شرکت نمیکه  که  دارند  وجود  را  هایی  خود  قیمت  بهینه  شکل  به  دوره  هر  در  توانند 

از شرکت به جای آن، فرض شده که تنها بخشی  ها در هر دوره قیمت را  تغییر دهند. 

نمایند. این نسبت بصورت تصادفی توسط کالوو فرض شده است. بطور  مجدداً تنظیم می

1)شود که به نسبت  تجربی، فرض می − θ)  ها، قاعده کالوو را دارا هستند که  از شرکت

 (. 2011های نامحدود قیمت را تغییر دهند )آدام، توانند برای دورهمی

ادامه، نشان خواهیم داد که چطور شرکت بدر  قیمت را  بهینه تعیین  های واسطه  شکل 

ها متقارن هستند، از عبارت قیمت بهینه زیرنویس را  نمایند )با توجه به اینکه شرکتمی

باشند،  هایی که قادر به تغییر قیمت میشود شرکتنماییم(. در ابتدا، فرض میحذف می

Ptقیمت بهینه را در سطح  
معادل    tنمایند. در نتیجه سطح قیمت در دوره  تعیین می  ∗

  خواهد بود:ذیل 

𝑃𝑡 = [𝜃𝑃𝑡
1−𝜖 + (1 − 𝜃)(𝑃𝑡

∗)1−𝜖]
1

1−𝜖                                                                   (24 )  

 کند.( تبعیت می16که از فرم معادله )

𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑡

∗
∑ 𝐸𝑡{𝛬𝑡,𝑡+𝑘𝑌𝑡+𝑘(𝑗)(𝑃𝑡

∗ − 𝑃𝑡+𝑘𝑀𝐶𝑡+𝑘)}∞
𝑘=𝑜                                             (25)  

𝑌𝑡+𝑘(𝑗) = 𝑋𝑡+𝑘(𝑗) = [
𝑃𝑡

∗

𝑃𝑡+𝑘
]

−𝜖

𝑌𝑡+𝑘                                                                    (26 )  

∑ 𝜃𝑘𝐸𝑡 {𝛬𝑡,𝑡+𝑘𝑌𝑡+𝑘 (𝑃𝑡
∗ −

𝜖

𝜖−1
𝑃𝑡+𝑘𝑀𝐶𝑡+𝑘)} = 0∞

𝑘=0                                     (27 )  

 آید: با حل معادله زیر بدست می tقیمت بهینه تعیین شده توسط شرکتها در دوره 

𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑡

∗
∑ 𝐸𝑡{𝛬𝑡,𝑡+𝑘𝑌𝑡+𝑘(𝑗)(𝑃𝑡

∗ − 𝑃𝑡+𝑘𝑀𝐶𝑡+𝑘)}∞
𝑘=𝑜                                             (28)  

Yt+k(j)و محدودیت بشکل   = Xt+k(j) = [
Pt

∗

Pt+k
]−ϵYt+k باشد. می 

شرکت فوق،  معادله  منبع  طبق  دو  به  نسبت  را  شده  تنزیل  انتظار  مورد  سود  ها 

ها مجاز خواهند بود که قیمت را در دوره  سازند: اول( آیا شرکتنااطمینانی حداکثر می

t+k  د قیمت،  مورد سطح  در  نااطمینانی  دوم(  دهند،  در  تغییر  سرمایه  بازده  و  ستمزد 

بهینهمی  t+kدوره   مسئله  تصادفی  تنزیل  عامل  با  را  سود  جریان  شرکت  سازی  باشد. 

کند. به این دلیل که خانوارها مالک سرمایه نهایی بوده و نیاز به بازده  خانوار تنزیل می

د  ( سو28دارند. همچنین جالب است مشاهده نمایید که معادله )  Λt,t+kسرمایه معادل  

را   این سود  و زمانی  بوده  آن  از  تنها بخشی  بلکه  نبوده  انتظار خالص  تنزیل شده مورد 

قیمت شرکت که  داشت  بهینهخواهیم  مسئله  اما  بماند.  ثابت  همچون گذشته  ها  سازی 
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قیمتباقی می اگر  که  دلیل  این  به  همان  ماند  به  بهینه  بطور  تغییر کنند،  آینده  در  ها 

 شوند.روش تعیین می

 ( بصورت ذیل خواهد بود:28مرتبه اول مرتبط با معادله ) شرط
∑ θkEt{𝛬𝑡,𝑡+𝑘

∞
𝑘=0 𝑌𝑡+𝑘(𝑗)(𝑃𝑡

∗ −
𝜖

𝜖−1
𝑃𝑡+𝑘𝑀𝐶𝑡+𝑘)} = 0                             (29 )  

 بازار نیروی کار  -5-3

همچنان که قبال در بخش توصیف رفتار خانوار ذکر شد، بازار نیروی کار به طور صریح  

ل مدلسازی نشده است. بجای آن، فرض شده که یک طراحی دستمزد بشکل  در این مد

 ذیل وجود دارد: 
Wt

Pt
= H(Ct, Nt)                                                                                                        (30 )  

HCدر معادله باال   > HNو    0 > عدم مطلوبیت نهایی  . این شروط هر دو نشان دهنده  0

گیرند که چه  ها تصمیم می باشد. شرکتمحدب نیروی کار و اثرات ثروت بر دستمزد می

میزان   از  فرض شده  که  کنند،  استخدام  متداول  عمومی  دستمزد  در  کار  نیروی  مقدار 

اول:   مرتبه  شرایط  براساس  باشد،  بیشتر  خانوارها  توسط  شده  تقاضا  معین  کار  نیروی 

H(Ct, Nt) > Ct
j
Nt

φ
, i = r, تقاضای  0 میزان  با  همیشه  کار  نیروی  عرضه  بنابراین،   .

ها در مورد نوع نیروی کار  ها برابر خواهد بود. همچنین، شرکت نیروی کار توسط شرکت

Ntهیچ گونه تبعیضی ندارند، در نتیجه  
r = Nt

0. 

 دولت  -6-3

یف  دولت به عنوان سیاستگذار مالی در مدل لحاظ و قید بودجه دولت به شکل زیر تعر

شده است. مصارف دولت شامل مخارج دولت و نرخ بهره اوراق مشارکت منتشر شده در  

دوره گذشته برابر با منابع درآمدی دولت یعنی مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل  

از   به خارج  از فروش و صادرات نفت  نفتی حاصل  اوراق مشارکت، درآمدهای  فروش  از 

 (.1393، 1مکاران کشور و خلق پول است )امیری و ه

ptgt + rt−1
b Bt−1 = pttat + Bt + ORt + Mt − Mt−1   (31                            )  

آن   در  دولت،    ptgtکه  اسمی  دولت،    pttatمخارج  مالیاتی  اسمی   ORtدرآمدهای 

Mtدرآمدهای اسمی حاصل از صادرات نفت و   − Mt−1    درآمدی است که از محل خلق

 
1 Amiri et al. (2014) 
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توان بصورت زیر  های حقیقی قید بودجه دولت را میشود. براساس قیمتپول حاصل می

 نوشت: 

gt + rt−1
b Bt−1

pt
= tat + ort +

Bt

pt
+

Mt

pt
−

Mt−1

pt
                                                     (32 )  

 باشد:مخارج دولت بصورت ذیل می
gt = mo ort + (1 − mo)tt + εg                                                                         (33 )  

باشد. همچنین فرض  شوک مخارج دولت می  εgکشش درآمدهای نفتی و    moکه در آن  

قاعده  می یک  از  که  طوری  به  بوده،  داخلی  ناخالص  تولید  از  تابعی  مالیات  که  شود 

 کند: بصورت زیر پیروی می

ln(tt) = ρt ln(gdpt) + εtt
         , ρt ∈ (0,1)                                                      (34 )  

تولید ناخالص داخلی کل نیز برابر مجموع تولیدات نفتی و غیرنفتی است که به صورت  

 شود: زیر تعریف می

gdpt = yt + ort                                                                                         (35)  

 بخش نفت  -7-3

با توجه به نقش بسیار مهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، نادیده گرفتن بخش نفت  

های اقتصادی سبب خواهد شد که نتایج حاصل از مدل تفاوت بسیار زیادی با  در مدل

-اشد. بنابراین وارد کردن بخش نفت و در نظر گرفتن شوکشواهد دنیای واقعی داشته ب

به نظر می  قیمت نفت بصورت برونهای آن در مدل ضروری  اینکه  به  با توجه  زا  رسد. 

 شود: شود، لذا صادرات ناشی از نفت بر حسب ریال بصورت زیر تعیین میتعیین می

Eoilt = ret ∗ Pt
o ∗ Yt

o                                                                                 (36)  

آن   در  Ptکه 
o    ،نفت Ytقیمت 

o    و نفت  قیمت    retتولید  واقعی است. همچنین  ارز  نرخ 

 کنند: بصورت زیر تبعیت می AR(1)نفت و تولید نفت از یک فرایند  

logPt
o = ρPO  logPt−1

o + εt
PO

, εt
PO

: N(0, σ
PO
2 )                                                    (37 )  

logYt
o = ρYO  logYt−1

o + εt
YO

, εt
YO

: N(0, σ
YO
2 )                                                     (38 )  

از صادرات نفتی    ρOR( معادل ضریب  ORشود که درآمدهای نفتی )از طرفی فرض می

فوق در واقع ممی از  شخص کنندهباشد که ضریب  این موضوع است که چند درصد  ی 

 (. 1393آید )امیری و همکاران، درآمدهای نفتی از صادرات نفتی بدست می
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 مقام پولی -8-3

های نرخ بهره است. در این مطالعه فرم  ترین قاعدهقاعده تیلور به عنوان یکی از معروف

آن   به کار گرفته شده است که در  رابطه ذیل  تیلور همانند  قاعده  یافته  نرخ   rtتعمیم 

کوتاه از وضعیت بهره  بهره  نرخ  انحراف  به  واکنش  در  مرکزی  بانک  توسط  و  بوده  مدت 

می تعیین  تورم  شکاف  و  تولید  شکاف  و  آن  ض  απ و αyشود.  باثبات  ترتیب  رایب  به 

و   prdϵ(−1,1)مربوط به واکنش نرخ بهره نسبت به شکاف تورم و شکاف تولید هستند.  

εrdt    و صفر  میانگین  با  نرمال  توزیع  که  است  ناهمبسته  سریالی  طور  به  شوک  یک 

 (.  1395، 1دارد )بیات و همکاران  δrdانحراف معیار  

π وy ، rd دهند.عیت باثبات نشان میبه ترتیب میزان نرخ بهره، تولید و تورم را در وض 

ln (
rt

d

rd
) = prd ln (

rt−1
d

rd
) + (1 − prd) [απ ln (

πt

π
) + αy ln (

yt

y
)] + εrdt (39      )  

آن   در  که  است  زیر  بصورت  اقتصاد  در  تعادل  شرط  نهایی،  کاالهای  بازار  در  همچنین 

 شرایط عرضه کل و تقاضای کل با یکدیگر برابرند: 

yt + ort = ct + It + gt                                                                                         (40 )  

ذیل   بشرح  مدل  پارامترهای  بر حسب  درونزا  متغیرهای  باید  مدل  تجربی  تحلیل  برای 

بازنویسی شوند. به این ترتیب با مقداردهی پارامترها، مقادیر اولیه برای تمام متغیرها در  

آید. با این روش، برنامه داینار تحت نرم افزار متلب، با یک  وضعیت باثباتشان بدست می

 کند. سیستم معادالت خطی حل مدل را شروع می
A = {α, β, ρ, δ, φ, η, λ, ɛ, θ, γg, π, γc, γo, γc̃, moo, ρt, ρor, ρPO , ρYO , λp , θn, θt, σ̃, σm, ρd, αi, αy} 

 برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن  -4
مدل، مجموعه پارامترهای تصریح شده فوق را کالیبره و برآورد  منظور تحلیل تجربی  به

نتایج در جدول شمارهمی )نماییم.  ارائه شده است. در این جدول مقادیر کالیبره  1ی   )

در   که  همچنان  است.  شده  ذکر  استفاده  مورد  منبع  همراه  به  مدل  پارامترهای  شده 

از پارامترها از مطالعات گذشته    گردد، مقادیر کالیبره شده برخی( مشاهده می1جدول )

اخذ شده است و مقادیر دیگر پارامترها از محاسبات اقتصادسنجی صورت گرفته بر روی  

 اند.  های حقیقی از اقتصاد ایران حاصل شدهداده

 
1 Bayat et al. (2016) 
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داگالس مخارج دولت   -(، کشش درآمدهای نفتی از برآورد تابع مخارج کاپ1در جدول )

از داده برآورد شده است.    1396تا    1360زمانی    مانی طی دوره های سری زبا استفاده 

مدل   یک  برآورد  از  تولید  و  قیمت  به  مربوط  معادالت  خودرگرسیونی  ضرایب 

داده روی  بر  زمانی  دوره خودرگرسیونی سری  تولید طی  و  قیمت  تا    1360زمانی    های 

آمده  1396 غیرریکاردینی بدست  خانوارهای  سهم  به  مربوط  ضرایب  همچنین  با    اند. 

تعادل   از  اتحراف  اثر  برداری  رگرسیون  تخمین  و  منکیو  و  کمپبل  آزمون  از  استفاده 

از متغیرهای   استفاده  با  بلندمدت مصرف خصوصی  تعادل  از  انحراف  بر  تولید  بلندمدت 

معادل   را  ارز  نرخ  اولیه  ایستای  مقدار  و  شده  برآورد  گرفته  75/0ابزاری  نظر  ایم  در 

 (. 1398، 1)خوشخوی و همکاران 

کلیه است  ذکر  دادهشایان  سریی  اطالعات  بانک  از  نیاز  مورد  زمانی  سری  های  های 

در   پارامترها  مقداردهی  از  حاصل  نتایج  همچنین  است.  شده  اخذ  مرکزی  بانک  زمانی 

 ( ارائه شده است.  1جدول )

 (: مقادیر کالیبره شده پارامترها 1جدول )

 منبع
مقدار  

 کالیبره شده 
 توضیحات

نام  
 پارامتر 

412/0 (1391توکلیان )  𝛼 سهم سرمایه از تولید  
 𝛽 فاکتور تنزیل 985/0 ( 1391زمان زاده )

شاهمرادی و ابراهیمی  
(1389 ) 

 𝛿 های ثابت نرخ استهالک سرمایه 042/0

متوسلی و همکاران  
(1389 ) 

 ∋ کشش جانشینی بین کاالهای مختلف داخلی  33/4

امیری و خیابانی  
(1393 ) 

93/3 
 qکشش سرمایه گذاری/ سرمایه نسبت به  

 η توبین

 𝛾𝑐 سهم مصرف نسبت به تولید  61/0 محاسبات تحقیق
 𝛾�̃� مجموع سهم مصرف و مخارج دولت از تولید  77/0 محاسبات تحقیق
 𝛾𝑔 سهم مخارج دولت از تولید  16/0 محاسبات تحقیق

 75/0 محاسبات تحقیق
ساز نسبت به سهم مصرف خانوارهای بهینه  

 𝛾𝑜 کل مصرف 

 𝜆 سهم خانوار غیر ریکاردینی  52/0 محاسبات تحقیق

 
1 Khoshkhoy et al. (2019) 
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 𝜆𝑝 کشش تورم نسبت به مارک آپ  51/0 محاسبات تحقیق
متوسلی و همکاران  

(1389 ) 
 𝜇𝑝 آپ -مارک 3/0

(، توکلیان  1385طائی )
(1391 ) 

 φ معکوس کشش عرضه نیروی کار 46/0

 𝜌 بهره در وضعیت باثبات نرخ   015/0 محاسبات تحقیق

 5/0 (1391توکلیان )
ضریب چسبندگی قیمت تولیدکنندگان  

 داخلی 
θ 

 𝜃𝑛 ضریب مصرف نسبت به تغییرات نیروی کار  989/1 محاسبات تحقیق
 𝜃𝑡 ضریبمصرف نسبت به تغییرات مالیات 38/1 محاسبات تحقیق

 𝜌𝑡 وزن تولید در تابع مالیات  06/0 (1395بیات )

 5/0 (1395بیات )
ضریب خودهمبستگی نرخ بهره در سیاست  

 پولی 
𝜌𝑟𝑑  

 𝜌𝑜𝑟 ضریب خودهمبستگی شوک نفتی 1 ( 1393امیری )
 𝛼𝑖 وزن تورم در قاعده پولی  09/1 (1395بیات )
 𝛼𝑦 وزن تولید در قاعده پولی  04/0 (1395بیات )

 𝜎𝑚 نقدی های  معکوس کشش تراز پرداخت 39/2 (1391توکلیان )

 7/1 محاسبات تحقیق
معکوس ضریب مصرف نسبت به سیاست  

 �̃� پولی 

سلیمانزاد و همکاران  
(1398 ) 

 moo کشش درآمدهای نفتی   7/0

 𝜌𝑃𝑂 ( معادله قیمت نفتARضریب ) 8/0 ( 1393امیری )
 𝜌𝑌𝑂 ( معادله تولید نفت ARضریب ) 7/0 ( 1393امیری )

 های تحقیق منبع: یافته

 ارزیابی برازش مدل  -1-4

سازی و تحلیل دینامیک مدل، معادالت طراحی شده حول مقادیر  حال به منظور شبیه

  شوند. مقادیر تعادلی بلندمدت متغیرها بر پایه سازی میتعادلی بلندمدت لگاریتم خطی 

معادالت   سیستم  باالی  حجم  دلیل  به  که  شده  محاسبه  کدام  هر  به  مربوط  معادالت 

ی مقادیر تعادلی بلندمدت از گزارش آن  خطی سازی شده و معادالت مربوط به محاسبه

سازی معادالت، مدل خطی سازی شده را با توجه به  خودداری شده است. پس از خطی

تعادلی بلندمدت متغیرها که متناسب با اقتصاد    مقادیر کالیبره شده پارامترها و مقادیر 
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سازی به معنای پروسه تولید داده  شود. فرایند شبیهسازی میایران محاسبه شده، شبیه

 زای مدل است.برای متغیرهای درون

شبیه نرمفرایند  از  استفاده  با  تحقیق  متغیرهای  روند  محیط  سازی  تحت  داینار  افزار 

دوره  MATLABنویسی  برنامه یک  داده  برای  با  متناسب  اقتصاد  زمانی  از  واقعی  های 

داده است.  گرفته  صورت  سریایران  شامل  واقعی  تولید  های  متغیرهای  زمانی  های 

ناخالص داخلی، تورم، موجودی سرمایه، مخارج مصرفی، مخارج دولتی، درآمدهای نفتی  

باشد.  می  1396تا    1360زمانی  ی  دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و حجم پول طی دوره

شکل   به  متغیرها  لذا  است،  شده  سازی  خطی  لگاریتمی،  صورت  به  مدل  که  آنجا  از 

و مدل طراحی شده، انحراف از تعادل    انحراف از تعادل بلندمدت در مدل گنجانده شده

کند. از این رو جهت مقایسه روند  سازی میبلندمدت متغیرها )شکاف متغیرها( را شبیه

های زمانی لگاریتم متغیرهای واقعی به  شده، سریسازیهای شبیههای واقعی با دادههداد

هودریک   فیلتر  از  منظور  این  برای  است.  شده  تبدیل  بلندمدت  تعادل  از  انحراف  فرم 

سری لگاریتم  شکاف  نمودن  مهیا  از  پس  شد.  خواهد  استفاده  زمانی  پرسکات  های 

شبیه قدرت مدل  واقعی،  بدین    سازیمتغیرهای  قرار خواهد گرفت.  مورد سنجش  شده 

و   همبستگی  ضریب  با  مدل  از  شده  تولید  معیار  انحراف  و  همبستگی  ضریب  منظور، 

می مقایسه  است،  موجود  آنها  زمانی  سری  که  متغیرهایی  معیار  نتایج  انحراف  شوند. 

 شود. ( مشاهده می3( و )2حاصل از این مقایسه در جداول شماره )

-های حاصل از مدل شبیههای واقعی با دادهسه انحراف معیار داده: مقای(2جدول )

 سازی شده 
 نام متغیر  های واقعی داده سازی های شبیهداده

 تولید کل 3858/0 0978/0
 مصرف خصوصی  4149/0 1655/0
 مخارج مصرفی دولت  159/0 084/0
 درآمدهای نفتی  245/0 0712/0

 مالیاتی درآمدهای   284/0 0682/0
 تورم  588/0 1767/0

 های تحقیق منبع: یافته
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های حاصل از مدل های واقعی با داده: مقایسه ضریب همبستگی داده(3جدول )

 سازی شدهشبیه
 نام متغیرها  های واقعی داده سازی های شبیهداده

 تولید کل و مصرف خصوصی  631/0 639/0

 مصرفی دولت تولید کل و مخارج   7285/0 6723/0

 تولید کل و درآمدهای نفتی  4957/0 4465/0

 تولید کل و درآمدهای مالیاتی  6339/0 7009/0

 تولید کل و موجودی سرمایه  3631/0 1862/0

 تولید کل و تورم  695/0 6648/0

 های تحقیق منبع: یافته

باال مالحظه می از جداول  انحراف معیار  شود، مقایسه ضریب همبستگی و  همانطور که 

های واقعی با ضریب همبستگی و انحراف معیار تولید شده از مدل بیانگر آن است  داده

های اقتصاد ایران  سازی شده مطالعه حاضر به خوبی توانسته است واقعیتکه مدل شبیه

 را نشان دهد. 

 های تحقیق یافته-5
ابتدا تأثیرات   تکانه مخارج مصرفی دولت بر  در این بخش براساس الگوی کالیبره شده، 

 گذاری، انباشت سرمایه، اشتغال و سپس تولید بیان خواهد شد.  سرمایه

( دولت  مصرفی  مخارج  به  مثبت  تکانه  یک  اعمال  از  بعد  حاصله،  نتایج  (،  Gمطابق 

یابد و بعد از چند دوره  رانی یا جایگزینی، کاهش می( به علت اثر برونIگذاری ) سرمایه

باثبا یابد،  گذاری دولت کاهش میگردد. همچنان که سرمایهت قبلی خود بازمیبه روند 

 ( سرمایه  میKانباشت  کاهش  نیز  سرمایه(  بازگشت  با  که  تعادلی  یابد،  روند  به  گذاری 

کند. الزم به ذکر است  خود، موجودی سرمایه نیز به آرامی به روند باثبات خود میل می

ذاری در معادله تجمیع سرمایه، در ابتدا موجودی  گکه به دلیل قید هزینه تعدیل سرمایه

برون  اثر  اینکه  به  عنایت  با  و  داشت  خواهد  کاهشی  روند  و سپس  بوده  مثبت  سرمایه 

سرمایه و  رفته  بین  از  دوره  چند  از  بعد  کاهشی  رانی  روند  لذا  میگردد،  مثبت  گذاری 

 باشد.موجودی سرمایه بسیار کند می 
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( در بخش خانوارهای غیرریکاردینی  Nدولت، اشتغال )   از سوی دیگر، با افزایش مخارج

می افزایش  جاری  درآمد  و  زندگی  مخارج  تامین  خانوارهای  بمنظور  با  رابطه  در  و  یابد 

می کاهش  اشتغال  نیز  کار  ریکاردینی  نیروی  مابین  تمایزی  که  آنجایی  از  اما  یابد، 

دلیل جانشینی فراغت به    ریکاردینی و غیرریکاردینی لحاظ نشده، لذا روند نزولی آن به 

 باشد.جای نیروی کار می

 

سازی شده مدل در واکنش به (: انحراف از وضعیت باثبات متغیرهای شبیه1نمودار )   

 تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت
 های تحقیق منبع: یافته

( تولید  دولت،  مصرفی  مخارج  تکانه  از  میYبعد  افزایش  نیز  که  (  بازگشت  یابد  از  بعد 

 گردد. عوامل تولید به سمت روند باثبات خود، تولید نیز به روند قبل تکانه خود بازمی 
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های  نحوه اثرگذاری تکانه مخارج دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی از جمله بحث

الگوهای   در  است که همواره  نظریه،    RBCکلیدی  این  نتایج  مطابق  است.  بوده  مطرح 

مالی   سیاست  مصرفی  اعمال  مخارج  کاهش  باعث  دولتی(  مخارج  )افزایش  انبساطی 

می  ریکاردینی  بودجه  خانوارهای  مالی کسری  تامین  نمونه  معنا که خانوار  این  به  شود. 

داند. با توجه به اینکه با  دولت را با افزایش در پرداخت مالیات خود در آینده مرتبط می

رود که دولت  یابد، انتظار مییش میافزایش مخارج مصرفی دولت، کسری بودجه نیز افزا

به دنبال آن   افزایش دهد که  بر درآمد را  بودجه خود، مالیات  برای تامین مالی کسری 

می کاهش  خانوارها  تصرف  قابل  خانوارها درآمد  مصرف  کاهش  به  منجر  متعاقباً  و  یابد 

تامین مالی کسمی ایران دولت در  اقتصاد  آنجایی که در ساختار  از  اما  بودجه  شود.  ری 

هایی مواجه است بنابراین دولت به منظور تامین مالی  خود از طریق مالیات با محدودیت

دنبال   به  را  تورم  افزایش  مساله  این  که  کرد  خواهد  پول  به چاپ  اقدام  بودجه  کسری 

-توسط دولت انتظار می 1خواهد داشت. از این رو با افزایش تورم و افزایش مالیات تورمی 

مخارج   که  خانوارهای  رود  با  رابطه  در  لیکن  یابد،  کاهش  خصوصی  بخش  مصرفی 

غیرریکاردینی با افزایش مخارج دولت و افزایش تولید، تقاضا برای نیروی کار افزایش و  

می  افزایش  افزایش  دستمزد  مصرف  و  افزایش  خانوارها  نوع  این  جاری  درآمد  لذا  یابد، 

باشد لذا در  ردینی باالتر از ریکاردینی مییابد و با عنایت به اینکه سهم خانوار غیرریکا می

ابتدا با افزایش مخارج دولت، مخارج مصرفی خانوارها نیز افزایش یافته لیکن با گذشت  

 گردد.  زمان مخارج مصرفی به روند تعادلی باز می

پردازیم.  های مالیاتی بر متغیرهای کالن اقتصادی میدر ادامه به بررسی شوک سیاست

ح نتایج  )مطابق  مالیات  به  مثبت  تکانه  یک  اعمال  از  بعد  سرمایه Tاصله   ،) ( (  Iگذاری 

 گردد. یابد و به تدریج به روند باثبات قبلی خود باز می کاهش می

از سوی دیگر، با افزایش مالیات تمایل نیروی کار به اشتغال کاهش یافته و دارای روند  

کاالهای تولیدی و هزینه تولید،    باشد. با عنایت به افزایش در بهای تمام شده نزولی می

 به مرور زمان نیز تولید کاهش و سپس به روند تعادلی باز خواهد گشت.  

که   است  صورت  بدین  بخش خصوصی،  مصرفی  مخارج  بر  دولت  تکانه  اثرگذاری  نحوه 

اعمال سیاست مالی انبساطی )افزایش مالیات( باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارهای  

 
1 Inflation Tax 
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همچنین در رابطه با خانوارهای غیرریکاردینی و با لحاظ این امر که    شود.ریکاردینی می

مصرف تابعی از درآمد قابل تصرف بوده و با اعمال مالیات درآمد جاری کاهش یافته، لذا  

خانوار   باالتر  سهم  دلیل  به  مجموع  در  و  یافته  کاهش  نیز  خانوارها  نوع  این  مصرف 

لیکن با گذشت زمان مخارج مصرفی به  غیرریکاردینی مصرف کل کاهش خواهد یافت،  

 گردد.روند تعادلی باز می

 
سازی شده مدل در واکنش به (: انحراف از وضعیت باثبات متغیرهای شبیه2نمودار )

 تکانه مثبت مالیات 
 های تحقیق منبع: یافته

درآمدهای   در  افزایش  و  مالیات  در  افزایش  به  توجه  با  دولت  مصرفی  مخارج  همچنین 

 مالیاتی دولت، افزایش خواهد یافت.

 تحلیل حساسیت نسبت به سهم خانوارهای ریکاردینی و غیرریکاردینی -5-1

غیرریکاردینی صفر    λ=0اگر   است که سهم خانوار  آن  بر  فرض  این حالت  در  باشد که 

 ای عمل نمایند. ساز بین دورهباشد و کلیه خانوارها بعنوان بهینه
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سازی شده مدل در واکنش به انحراف از وضعیت باثبات متغیرهای شبیه(: 3نمودار )

 تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت در صورت نبود خانوار غیرریکاردینی 
 های تحقیق منبع: یافته

( دولت  مصرفی  مخارج  به  مثبت  تکانه  یک  اعمال  از  بعد  حاصله  نتایج  (،  Gمطابق 
)سرمایه مال Iگذاری  منابع  محدودیت  علت  به  می (  کاهش  دولت،  چند  ی  از  بعد  و  یابد 

می باز  خود  قبلی  باثبات  روند  به  سرمایهدوره  که  همچنان  کاهش  گردد.  دولت  گذاری 
 ( نیز دارای روند نزولی خواهد بود.Kیابد، انباشت سرمایه ) می

( تولید  دولت  مخارج  افزایش  با  دیگر،  سوی  از  yاز  بعد  و  شده  نزولی  روند  دچار  نیز   )
 گردد.بازگشت عوامل تولید به سمت روند باثبات خود، تولید نیز به روند قبل خود بازمی

به  توجه  با  خصوصی،  بخش  مصرفی  مخارج  بر  دولت  مخارج  تکانه  اثرگذاری  نحوه 
پول،   چاپ  به  نیاز  و  مالیات  طریق  از  بودجه  کسری  مالی  تامین  در  دولت  محدودیت 

را به دنبال داشته و در نتیجه مخارج مصرفی   مالیات تورمی زمینه افزایش تورم و افزایش 
 یابد.  بخش خصوصی کاهش می

 گیری و پیشنهادهای سیاستی نتیجه -6
سال طی  ایران  اقتصاد  بر  دولتی  مخارج  شوک  تأثیر  مطالعه  این  لغایت    1360های  در 

 و   RBC بررسی شده است. مطالعه ادبیات حاکی از آن است که مدل استاندارد  1396

New  Keynesian  پیش اقتصاد،در  بر  مالی  سیاست  اثرات  پیش بینی  در  ویژه  بینی  به 
باشد. دلیل احتمالی این مشکل نادیده گرفتن  پاسخ مصرف خصوصی دارای مشکل می

را   فعلی خود  درآمد  و کل  نداشته  بهینه  رفتار  بوده که  از خانوارها  توجهی  قابل  بخش 
نوعمصرف می بنابراین، یک  با مصرف  از مدل جدید کینزی، که در آن خانوار  کنند.  ها 
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بهینه کنار خانوارهای  در  بینسرانگشتی،  قرار می دورهساز  در  ای  مطالعه  این  در  گیرند، 
 نظر گرفته شده است. 

شده،   تولید  افزایش  منجربه  دولت  مخارج  شوک  اثر  که  است  آن  از  حاکی  مدل  نتایج 
از یک می تکاثری کمتر  اثر ضریب  به سهم  بلیکن  بستگی  اشد. همچنین پاسخ مصرف 

های دولت،  خانوارهای غیرریکاردینی در اقتصاد دارد. این خانوارها به دنبال شوک هزینه
می  افزایش  را  اشتغال  از  میزان  ناشی  که  باالتر،  درآمد  دلیل  به  آنها  مصرف  و  دهند 

ی ریکاردینی  یابد. لیکن کاهش مصرف در خانوارهادستمزدهای باالتر است، افزایش می 
شود که سهم خانوارها با  به دلیل اثر منفی ثروت خواهد بود. مصرف کل وقتی بیشتر می

مدل سایر  همچون  کالن  متغیرهای  سایر  پاسخ  باشد.  باالتر  سرانگشتی  های  مصرف 
 یابد. گذاری کاهش و اشتغال نیروی کار افزایش میاقتصادی بوده، در نتیجه سرمایه

این مطالعه در   بر مصرف بخش خصوصی خالف  نتایج  اثر شوک مخارج دولت  با  رابطه 
 ( بوده لیکن در رابطه با اثر شوک مخارج دولت بر سطح1393) 1رافعی و همکاران نتایج  

 باشند. گذاری نتایج همسو میدولت و سرمایه  مصرفی مخارج
دوره  همچنین اثر شوک سیاست مالی که منجربه ایجاد یک چرخه تورمی همراه با یک  

(  1391) 2زاده و نائینی شود، همسو با نتایج مطالعه زمانرونق در بخش واقعی اقتصاد می
 باشد. می

که شوک بوده  امر  این  بیانگر  نتایج  است  به ذکر  و   مثبت اثر دولت جاری مخارج الزم 
سیاست مالیاتیشوک  بر اثر های  مصرف منفی  خصوصی مخارج  مبین   بخش  و  داشته 

 باشد. ( می1387) 3نتایج حاصله با مطالعه ابونوری و همکاران همسو بودن 
العمل تولید و  رسد که عکساین نتایج حاکی از چندین توصیه سیاسی است. به نظر می 

تحلیل   )براساس  باشد  معنادار  چندان  نبایستی  دولت  مخارج  شوک  به  نسبت  مصرف 
مالی، نسبتاً بزرگتر از منافع  های بلندمدت ثبات  تجربی و نظری(، به این دلیل که هزینه

باشد. از این رو، یک محرک مالی فقط باید در رکود اقتصادی شدید مورد استفاده  آن می
رکودهای شدید، سهم خانوارهای   در  تولید گردد.  در  ثبات  منجربه  بتواند  تا  قرار گیرد 

خانواده که  دلیل  این  به  است  بیشتر  بغیرریکاردینی  دسترسی  در  درآمد  کم  ه  های 
می عدیده  مشکالت  دارای  مصرف  هموارسازی  برای  اعتباری  بنابراین،  بازارهای  باشند. 

 
1 Rafeei et al. (2014) 
2 Zamanzadeh & Naeini (2012) 
3 Abonouri et al. (2008) 
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تواند بعنوان یک سیاست مالی ارائه شود.  تر بوده، که میالعمل تولید و مصرف قویعکس
های مالی برای خانوارها با محدودیت نقدینگی بایستی هدفگذاری شده  همچنین، هزینه

انداز گردد. نهایتاً،  اضافی، درآمد برای اوضاع بد اقتصادی پس  و بجای مصرف کلیه درآمد
تر به سطح  های خود مهم است. وقتی دولت به شکلی قویموضع دولت در قبال بدهی

منظور بازپرداخت بدهی افزایش  دهد، بطور مثال وقتی مالیات بهبدهی واکنش نشان می
می انتظار  یابد،  بیمی  مالی  سیاست  اثربخشی  تا  که  رود  دلیل  این  به  باشد،  شتر 

آینده را  خانوارهای  کار  نیروی  عرضه  لذا  داشته،  را  مالیات  افزایش  انتظار  زودی  به  نگر، 
 گردند.بیشتر افزایش داده و منجربه افزایش شدید تولید می 

تجزیه و تحلیل حساسیت نشان داده که مقدار پاسخ هر یک از متغیرها اساساً بستگی به  
از خان قانون مالی خالصه  سهم هر یک  انتظارات رفتار آینده دولت دارد، که در  وارها و 

اطمینان زیادی در  مدت تخمین زده شده و عدمشده است. این قانون برای سری کوتاه
مورد پارامترهای آن وجود دارد. همچنین مدل مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فرض  

اقتصاد بسته است و ایران یک  اقتصاد  در صورت ورود تجارت خارجی ممکن    کرده که 
مالی   سیاست  اثرات  مورد  در  آینده  تحقیقات  بنابراین،  باشد،  متفاوت  مدل  نتایج  است 

 باید بر مدلهای اقتصاد باز که حاکمیت مصرف کنندگان، کوچک بوده متمرکز شود.  
  های مالی در گذاری سیاستتوان اظهار داشت؛ هدفبا توجه به نتایج مطالعه حاضر می

های مالی  ای و جلوگیری از تاثیرگذاری عمیق تکانهسازی مصرف بین دورهجهت بهینه
بر الگوی مصرفی خانوارها در شرایط فشار اقتصادی یکی از مهمترین رویکردهایی است  

توان بیان نمود که  ها بایستی به آن توجه کافی داشته باشند. به طور کلی میکه دولت
پسمحدودیت بر  موجود  برای های  مانعی  عنوان  به  ایران  در  خانوارها  نقدینگی  و  انداز 

ریزی الزم  توان با برنامهرشد اقتصادی و گسترش و بهبود رونق تولید محسوب شده و می
محدودیت این  کاهش  و  موانع  رفع  جهت  سرمایهدر  روند  ارتقای  زمینه  و  ها،  گذاری 

 اشتغال را فراهم نمود. 

 تقدیر و تشکر 
برای بهبود و  دکتر میالنی  و    دکتر طایید که از  ن دانزم میبرخود ال  گاندر پایان نویسند

 . دنرونق بخشیدن به متن مقاله قدردانی نمای

 تضاد منافع  

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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