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  مقدمه - 1
هاي گسترده در نرخ رشد بلندمدت كشورها باعـث شـده    تفاوت

است، اقتصاددانان رشد مطالعات بسياري را در مـورد الگوهـاي   
استخراج شده در دو رشد انجام دهند كه بر اين اساس الگوهاي 

زا  زا و الگوهـاي رشـد درون   گروه عمـده الگوهـاي رشـد بـرون    
زا و به خصوص گونـه   شوند. الگوهاي رشد برون بندي مي تقسيم

قـرن گذشـته بـر     70نئوكالسيك آن از نيمه دوم تا اواخر دهه 
 80لـيكن از اواسـط دهـه     ؛مباحث رشد اقتصادي مسلط بودنـد 

: 1988) و لوكـاس ( 1002: 1986مباحث رشد با مقاالت رومـر ( 
هاي الگوهـاي جديـد    هاي جديدي شد. از ويژگي ) وارد عرصه3

رشد نشان دادن نقش سرمايه انساني، افزايش تحقيق و توسعه، 
هـاي كارآمـد دولـت بـر نـرخ رشـد        وري و سياسـت  ارتقاء بهره

زا، فقـدان   هـاي رشـد درون   بلندمدت است. ويژگي اساسي الگـو 
تواننـد انباشـت    هايي است كه مي به نهاده بازدهي نزولي نسبت

شـود تـا رشـد بـه طـور نامحـدود        شوند. اين خاصيت سبب مي
زا از تـأثيرات متفـاوتي كـه     افزايش يابد. در الگوهاي رشد برون

توانند بر انباشت سرمايه و رفاه اجتمـاعي،   هاي مختلف مي نسل
ناشي از مصرف كاال و خدمات، داشته باشند چشم پوشـي شـده   

هـاي خاصـي    زا، الگو ود. از اين رو در بستر الگوهاي رشد برونب
لسـن و ديامونـد   ئجهت شناسايي تأثيرات فوق توسط آله، سـامو 

هـاي   ايجاد شد كه داراي مباني اقتصاد خرد بوده و به نـام الگـو  
افراد متعلق بـه   ،هاي تداخلي نام گذاري شد. در اين الگوها نسل
آثار متفاوتي را روي عوامل  كنند و هاي مختلف زندگي مي نسل

انداز در دوره اشتغال  ايجاد كننده سرمايه، كه مهمترين آنها پس
مالي مصـرف در دوره بازنشسـتگي صـورت     تأميناست و براي 

گـذارد و بـه ايـن صـورت نقـش       گيرد، از خـود برجـاي مـي    مي
هاي مالي توزيعي دولـت بـر موجـودي سـرمايه و رفـاه       سياست
  ).1389شود (محمدي مطلق،  ميهاي مختلف بيان  نسل

هـاي مـالي تـوزيعي بـين نسـلي در هـر        از مظاهر بارز سياست
اجتماعي آن اقتصاد است. در اقتصاد ايـران   تأميناقتصاد، نظام 

باشد.  مي 1اين نظام بر اساس نظام پرداخت بر مبناي ورود منابع
در اين نظام پرداخت مستمري به بازنشستگان در دوره فعلـي از  

ريافت حق بيمه از شاغلين فعلي و بر اساس روش تعيين محل د
شـود. نظـام    اجتماعي محاسبه مـي  تأمينشده از سوي سازمان 

گـذاري وجـوه دريـافتي از محـل      فوق قابليت پاييني در سرمايه
منابع مورد  تأميناجتماعي براي  تأمينشاغلين دارد. لذا سازمان 

                                                      
1. Pay-As-You-Go 

لي كـه در اكثـر   شود، در حـا  نياز خود متكي به بودجه دولت مي
حاكم است. در نظام فـوق   2يتأمينهاي صنعتي نظام خود  كشور

هاي شخصي آنها ثبت و جهت  كسور بازنشتگي افراد در حساب
شود و در هنگـام بازنشسـتگي    گذاري از آنها استفاده مي سرمايه

سهم هر فرد از منابع موجود مشخص و اندوختـه هـر فـرد بـه     
  شود. ميتدريجي پرداخت  ياصورت يك جا 

هـاي مـالي    بحـث انگيـز سياسـت   از موضوعات  گريد يكي
 يمـال  يهـا  استيس يبرا ينيبه عنوان جانش ،ينسلتوزيعي بين 

 نيـ مالحظـه تـأثير ا   ات،يـ در نـرخ مال  رييتغ ريمتداول دولت نظ
و  يمنابع توسط عوامـل اقتصـاد   صيتخص يالگوها بر  استيس

 تعامـل  حـال است.  هيسرما رهيذخ رشدرشد مصرف و  تيدرنها
هموار كننده مصـرف   نرخ در رييتغ با ينسل نيب يعيتوز استيس

  مورد نظر است. 
نرخ هموار كننـده مصـرف خـود نسـبت مطلوبيـت نهـايي       

ي حال و آينده است. افزايش اين نرخ به معناي  مصرف در دوره
زياد شدن مطلوبيت نهايي مصرف در زمان حال نسبت به آينده 

ي تخصيص منـابعِ در اختيـار    يش، هزينهباشد و لذا اين افزا مي
 ،كنـد (وربـون   انـداز سـالمندان زيـاد مـي     جوانان را از ناحيه پس

 ينسـل  نيب يعيتوز استيس تعامل تأثير ليتحللذا، ). 89: 2014
  .است مقاله نيا توجه مورد مصرف كننده هموار نرخ در رييتغ با

هاي هم پوشـان   در اين تحقيق با به كارگيري الگوي نسل
)، و با الهـام از مقالـه كسـمپل و بنرجـي     223: 1985بالنچارد (

تـر،   ) و توسعه آن، از طريق ورود توابع توليد گسـترده 1: 2005(
ــارو (  ــه ب ــده از مقال ــاس ش ــارگيري 103: 1990اقتب ــه ك )، و ب

هاي جديد در تابع مطلوبيـت خـانوار، اقـدام بـه اسـتخراج       متغير
صـرف بـه عنـوان دو    معادالت مرتبط با رشد سـرمايه و رشـد م  

متغير مؤثر بر نرخ رشد اقتصادي شده و در مرحله بعد در قالـب  
هاي مالي تـوزيعي   الگوهاي به دست آمده به تعيين آثار سياست

بر رشد سرمايه و رشد مصرف در قالب دو حالت مختلف صورت 
گرفته است. حالت اول وضـعيتي اسـت كـه درآن نـرخ همـوار      

تر از يك و در حالـت دوم ايـن   كننده مصرف داراي مقداري كم
  باشد. نرخ بيشتر از يك مي

اين مقاله در شش قسمت تنظيم شده است. در بخـش اول  
گيـري الگوهـاي رشـد اقتصـادي      مقدمه و كلياتي از روند شكل

بيان شـده اسـت. در قسـمت دوم پيشـينه مطالعـات داخلـي و       
بندي آمده است. در قسمت سـوم ضـمن    خارجي هم راه با جمع

                                                      
2. Fully Funded 
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الگوي پايه و توسعه آن به تحليـل وضـعيت يكنواخـت،     معرفي
هـاي   تعادل پايا، پرداخته شده است. در قسـمت چهـارم تحليـل   

مربوط به نرخ هموار كننده مصـرف و نـرخ رجحـان زمـاني بـه      
عنوان دو پارامتر مهم در الگو آورده شده اسـت. قسـمت پـنجم    

ريح افـزار متلـب تشـ    برازش و كاليبره نمودن الگو به كمك نرم
هاي سياستي  گيري و ارائه توصيه شده و در بخش آخر به نتيجه

  پرداخته شده است.
  
  ادبيات و پيشينه تحقيق-2

 يمعنـا  بـه  يعيتـوز  يمال استي، سشد انيب قبالً كه گونه همان
جامعـه اسـت كـه     خـاص  يسـن  يها روهبه نفع گ يمال استيس

بـه   يا ژهيـ خود، توجه و يبه اهداف اقتصاد دنيدولت جهت رس
 مـورد  كمترموضوع  نيحال ا نيدارد با ا ها معطوف مي آن گروه

 لـذا . است گرفته قرار يخارج و يداخل عرصه پژوهشگران توجه
ـ  مطالعات خالصه بخش نيا در  آوردهمـرتبط   يو خـارج  يداخل

   :شده است
  

  الف)مطالعات خارجي:
هـاي   در پژوهشي با به كارگيري مـدل نسـل   1هيجدرا و اليارت

ــان  ــم پوش ــارد ( ه ــأثيرات  223: 1985بالنچ ــي ت ــه بررس )، ب
هاي مالياتي بر رفاه اجتماعي در جامعه آمريكا پرداختـه   سياست

زا بـودن عرضـه نيـروي كـار بـه ايـن        است. آنها با فرض درون
هـاي   نتيجه رسيدند كه ماليات بر درآمد باعث افزايش رفاه نسل

ا هـ  تر و ماليات بر مصرف سبب كاهش رفـاه ايـن نسـل    قديمي
  .)1: 2002 ،خواهد شد (هيجدرا و اليارت

هاي تـداخلي   در تحقيقي با استفاده از الگوي نسل 2كسمپل
به ارزيابي اثر بلندمدت مخارج دولتي در يك دوره عمر محـدود  
بر رشد سرمايه و رشد مصرف به عنوان دو متغير مؤثر بـر رشـد   
اقتصادي پرداخت و به اين نتيجـه رسـيد كـه بـا بـه كـارگيري       

بودن نرخ  مخارج دولتي به عنوان ابزار سياستي و با فرض ثابت
شود، هر چند اين  ماليات، رشد سرمايه و رشد مصرف حاصل مي

اثرگذاري به چگونگي توزيع آن درجامعه بستگي خواهد داشـت  
  .)197: 2004 ،(كسمپل

درمطالعـه اي بـا بـه كـارگيري الگـوي       3كسمپل و بنرجي

                                                      
1. Heijdra and Ligthart 
2. Kosempel 
3. Kosempel and Banerjee 

)، بـه بررسـي   223: 1985هاي هم پوش بالنچارد ( نظري نسل
لي بر رشد اقتصادي پرداختند. نتايج بـه  اثر توزيع مجدد بين نس
هاي مالي توزيعي بين  دهد با تغيير سياست دست آمده نشان مي

تواند افـزايش يـا كـاهش يابـد و ايـن       رشد اقتصادي مي ،نسلي
هاي مالي توزيعي دولـت بـه    موضوع وابسته به انتخاب سياست

ترتيب به نفع گروه جوان يا گروه كهنسـال جامعـه خواهـد بـود     
  .)1: 2005 ،مپل و بنرجي(كس

 تـأمين در پژوهشي به بررسي تـأثير تغييـر سـاختار     4يووي
اجتمـاعي   تأمينهاي  كشور جهان از ساير نظام 72اجتماعي در 
ي پرداخت. پژوهش فـوق بـا اسـتفاده از روش    تأمينبه نظام خود

صورت پذيرفت و اين نتيجه حاصـل شـد   TSLSاقتصادسنجي 
ي در تـأمين عي از سـنتي بـه خـود    اجتما تأمينكه تغيير ساختار 

 ،ها ي منتخب، رشد اقتصادي در پي داشته اسـت (يـووي   كشور
2005 :(.  

در پژوهشي بـا اسـتفاده از چـارچوب     5هيجدرا و بوون برگ
ياري، بـا تحليـل نظـري بـه بررسـي تـأثير        –الگوي بالنچارد 

هاي توزيعي مالياتي در يك اقتصاد باز پرداخت و به اين  سياست
هـا   تر به واسطه ايـن سياسـت   هاي قديمي سيد كه نسلنتيجه ر

تر  هاي جوان اما نسل ،بخشي از رفاه خود را از دست خواهند داد
: 2012 ،به منافع بيشتري خواهند رسيد (هيجدرا و بـوون بـرگ  

1(.  
در پژوهشي به بررسي فشار ساختار سـني جمعيـت    6آئرباخ

تواند با پيش  بر بودجه دولت پرداخت و توضيح داد كه دولت مي
بيني تغييرات سني جمعيت، مبالغ فعلي را براي مواجهـه بـا آن   

هاي رفاه اجتماعي خود منافعي را كه  ذخيره كند، يعني در برنامه
قرار است در آينده به افراد شاغل فعلي تخصيص دهد، از محل 

  .)2: 2012 ،نمايد (آئرباخ تأمينهاي موجود آنها  ماليات
در پژوهشي وضعيت سالمندي دركشورهاي توسعه  7گوردن

دارد كـه   يافته را مورد بررسي قـرارداد. ايـن تحقيـق بيـان مـي     
اقتصاد كشورهاي فوق با كـاهش نيـروي كـار مولـد و كـاهش      
كــارايي بــر اثــر ســالمندي مواجــه اســت و بخــش بيشــتري از 

هاي عمومي دولـت بـه مسـتمري بازنشـتگي اختصـاص       هزينه
ـ  مي شـود كـه سـرعت     ت ايـن نتيجـه حاصـل مـي    يابد. در نهاي

تر رشـد اقتصـادي در كشـورهاي     سالمندي باعث كاهش شديد
                                                      
4. Yuwei 
5. Heijdra and Bovenberg 
6. Auerbach 
7. Gordon 
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  .): 2019 ،شود (گردن ميتوسعه يافته 
اي به حسابداري نسلي در كشور پرتغال:  در مقاله 1پين هيرو

مالي بلندمدت و نابرابري بين نسلي  يك ارزيابي درباره پايداري
ي متـداول سياسـت مـالي ماننـد     ها پرداخت. اين مقاله، شاخص

كسري بودجه دولت را براي توضيح آثار بلندمدت و بين نسـلي  
سياست مالي كافي ندانسته و شاخص جايگزيني تحـت عنـوان   

معرفي نموده كه قادر است تغييـرات آينـده   » حسابداري نسلي«
در ساختار جمعيت شناختي جمعيت را لحاظ كند. ايـن شـاخص   

كشور پرتغال با رويكرد حسـابداري بـين   هاي اقتصاد  براي داده
نسلي به كار برده شده است. نتايج نشان داد تأثير سياست مالي 

هاي آتي به مراتب بيش از تأثير ايـن سياسـت در سـال     بر نسل
  . )181: 2021 ،جاري براي پرتغال است (پين هيرو

  
  ب)مطالعات داخلي

هاي  محمدي مطلق در پژوهشي به بررسي تحليل تأثير سياست
هاي تداخلي بالنچارد بـر   مالي توزيعي در چارچوب الگوي نسل

پرداخت و به اين نتيجه رسـيد كـه اعمـال    رشد اقتصادي ايران 
هاي توزيعي مالي به نفع گروه سني جوان جامعه، رشـد   سياست

اقتصادي را در پي خواهد داشت، البته اين موضوع مشـروط بـر   
تر از يـك در نظـر   آن است كه نرخ هموار كننـده مصـرف بيشـ   

  .): 1389 ،گرفته شود (محمدي مطلق
 LPجبــاري و اكبــري در تحقيقــي بــا اســتفاده از الگــوي 

هـاي   ) به بررسي اثـرات پويـاي تكانـه   2019منتسب به گردن (
گـذاري در   سياست مالي بر متغيرهاي توليد، مصـرف و سـرمايه  

هـاي توليـد    واكـنش بخش خصوصي ايران پرداخت و با بررسي 
هـاي مخـارج دولتـي و ماليـات در      ملي نسبت به تكانه ناخالص

ايران به نتيجه رسيد كه همواره رابطه مثبـت و معنـاداراي بـين    
تغييرات در مخـارج دولتـي و توليـد ناخـالص ملـي وجـود دارد       

  .)37: 1398 (جباري و اكبري،
خاندوزي و همكاران در تحقيقي به بررسي تأثير رفتارهـاي  

و انباشت سـرمايه در ايـران در چـارچوب     انداز بازتوزيعي بر پس
هاي هم پوشان در يـك مـدل دو دوره اي تعمـيم     الگوي نسل

يافته پرداختند و به اين نتيجه رسـيدند كـه افـزايش رفتارهـاي     
انداز و انباشت سـرمايه دارد و ايـن    بازتوزيعي تأثير مثبت بر پس

باشـد (خانـدوزي و    موضوع با رشد اقتصـادي نيـز سـازگار مـي    
  . )155: 1398 ،ارانهمك

                                                      
1. Pinheiro  

هاي  خدايي و همكاران در تحقيقي به بررسي اثرات سياست
فضا پرداختنـد  –هاي حالت  مالي بر رشد اقتصادي ايران درمدل

بـه ايـن    FAVARآنها با به كارگيري الگوي خود رگرسيوني 
هاي مالي همواره اثري مثبت بر رشد  نتيجه رسيدند كه سياست

  .)79: 1397 ،اراناقتصادي دارد (خدايي و همك
در مطالعات بيان شده داخلـي و خـارجي بـه بررسـي تـأثير      

هـاي معرفـي    هاي مالي بر رشد اقتصادي در قالب الگـو  سياست
شده پرداخته شـده و ايـن نتيجـه بـه دسـت آمـده كـه اعمـال         

هاي مـالي آثـار متفـاوتي را بـر رشـد       هاي مختلف سياست ابزار
هـاي مـالي    ير سياسـت اقتصادي در پي خواهد داشت. ليكن تأث

هـاي خـاص سـني كمتـر مـورد توجـه        توزيعي بـه نفـع گـروه   
گران و به خصوص پژوهش گران داخلـي قـرار گرفتـه     پژوهش

تر و بـا بـه    است، لذا ضروري است تا با نگرشي جديدتر و جامع
هـاي   هايي با مبـاني اقتصـاد خـرد بـراي تحليـل      كارگيري الگو

م پوشان و توسعه آنها، هاي ه اقتصاد كالن نظير الگوهاي نسل
هاي مالي تـوزيعي بـين نسـلي، كـه در      به بررسي تأثير سياست

باشد،  مطالعات اقتصاد ايران كمتر مورد توجه سياست گذاران مي
پرداخته شود و تأثير آنها بر رشـد سـرمايه و رشـد مصـرف بـه      

هاي اثرگذار بر رشد اقتصادي مورد تجزيه و تحليل  عنوان مؤلفه
بتوان با انجام ايـن پـژوهش بـه نتـايج      كه طوريه قرار گيرد، ب

كاربردي جهت نيل به اهداف بلندمدت اقتصادي اقتصاد دسـت  
  يافت.
  

  روش شناسي-3
الگوي معرفي شده در اين پـژوهش داراي سـه بخـش خـانوار،     
دولت و بنگاه است. بخش خانوار با اسـتفاده از چـارچوب مـدل    

) و الهـام از مقالـه   223: 1985هاي هم پوشان بالنچـارد (  نسل
زا در نظـر   ) و توسـعه آنهـا و بـرون   1: 2005كسمپل و بنرجي (

مفروضـات  گرفتن اثر بودجه دولت معرفي شده است. همچنـين  
الگـو از لحـاظ زمـاني بـه صـورت       -1زير لحاظ گرديده است: 
الگو براي حالت اقتصاد بسته  -2شود.  پيوسته در نظر گرفته مي

  تدوين شده است. 
كنـد،   آنچه اين پژوهش را از ساير مطالعات مشـابه متمـايز مـي   

گستردگي تـابع توليـد و تـابع مطلوبيـت اسـت. در بسـياري از       
)، از 543: 1928ادي نظير مدل رشد رمزي (الگوهاي رشد اقتص

تابع توليد با يـك نهـاده توليـد و در الگـوي مـورد اسـتفاده در       
)، با دو نهاده توليـد اسـتفاده   1: 2005تحقيق كسمپل و بنرجي (
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شده است، در حالي كه در اين پژوهش با استفاده از تابع توليـد  
عنوان نهاده ) و با وارد كردن مخارج دولتي به 103: 1990بارو (

سوم به تابع توليـد باعـث گسـتردگي تـابع توليـد شـده اسـت.        
همچنين در بيشتر توابع مطلوبيت نظير تابع مطلوبيت بالنچـارد  

) تنها به مصرف بخش خصوصي توجه شده است، 223: 1985(
در حالي كه در اين تحقيق مخارج مصرفي بـه مصـرف بخـش    

ايـن   خصوصي و مصرف بخش عمومي تفكيك شده است كـه 
موارد سبب گستردگي و پيچيدگي هر چه بيشتر تابع مطلوبيـت  
خانوار و تابع توليد شده است. به اين واسطه استخراج معـادالت  
رشد سرمايه و رشد مصرف در وضعيت تعادل پايا در اين مقالـه  
تحت شرايط فوق آورده شده است. بر اين اساس الگـوي مـورد   

تحليـل اقتصـاد خـرد و    استفاده در ايـن تحقيـق بـا پيـروي از     
زا بـه سـه بخـش خـانوار، دولـت و بنگـاه        هاي رشد بـرون  مدل

  :گردد بندي شده و به صورت زير تشريح مي تقسيم
  
  خانوار:-1-3

در اين بخش به معرفي تابع مطلوبيت با كشش جانشني ثابـت،  
)، پرداخته شـده، بـا ايـن    223: 1985اقتباس از مقاله بالنچارد (

مذكور مصرف تنها شامل مصرف خصوصـي  تفاوت كه در مقاله 
خانوار است، اما در اين پـژوهش بـا الهـام از مقالـه كسـمپل و      

) مصرف بـه دو بخـش مصـرف خصوصـي و     1: 2005بنرجي (
  شود. بندي مي مصرف عمومي تقسيم

شـوند و   فرض كنيد در هر مقطع از زمان تعدادي متولد مي
روند كه اين مقدار با عالمـت   به همان ميزان نيز از دنيا مي

هـاي قـديم ارتبـاط     شود و نيز نسل جديد با نسل نشان داده مي
اي به نام ارث مطـرح نيسـت. در ايـن     عاطفي ندارد، پس انگيزه

 a (iداراي ثروت مالي  tمتولد و در زمان  iن حالت افراد در زما

,t)      و در مجموع جامعـه داراي ثروتـي بـه ميـزانa (i ,t)  
متولـد شـده    iخواهد بود. در اين وضعيت افرادي كـه در زمـان   

بـا مصـرف كاالهـاي توليـد شـده بخـش        tشوند، در زمان  مي
كـه   x(i ,t) و مصـرف كاالهـاي عمـومي    c (i ,t)خصوصـي  

 ،باشـد  زا مـي  توسط دولت عرضه و به صـورت رايگـان و بـرون   
كننـد. حـال مطلـوبيتي كـه انتظـار       مطلوبيت خود را كسب مـي 

  باشد: رود كسب شود، به شكل رابطه زير مي مي
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و  1نرخ ترجيح زمـاني  در روابط باال      نـرخ تنزيـل
باشد كه از مقايسه بيشينه سازي با فـرض عمـر    زماني مؤثر مي

محدود و بيشينه سازي با فرض عمر نامحدود اين نتيجه حاصل 
تنزيل مطلوبيت آتي،شود كه وجود احتمال مرگ هم بر نرخ  مي
  ،و هم بر نرخ بهره مؤثر ،r    اثـر گـذار خواهـد ،
  بود.

شكل تابع مطلوبيت فوق تابع مطلوبيت با كشش جانشيني ثابت 
گـي اصـلي   ژمشهور است. نام اين تابع داللت بر وي CRRAيا 

اي كه كشـش جانشـيني ميـان مصـرف در دو      به گونه ،آن دارد

ثابت و برابر s و  tنقطه از زمان مانند 

است، و با توجه بـه   1

اينكه از اين نوع توابع براي توصيف چگونگي نگرش به ريسك 
، ضـريب ريسـك گريـزي    σشود، از اين رو ضريب  استفاده مي

زيادي براي بـرآورد  شود. كارهاي تجربي  نسبي، ثابت ناميده مي
با فـرض ثابـت بـودن آن، از طريـق رفتـار مصـرف        σضريب 

كنندگان در زمينه تغييرات مصرف آنهـا بـه خـاطرتغييرات نـرخ     
در آنهـا نـرخ بهـره داراي     كه طوريبهره صورت گرفته است به 

مقادير متفاوتي بـوده و معمـوالً حـدود يـك يـا كمتـر از يـك        
معكـوس منفـي كشـش     ، باشد. بنابراين در رابطـه بـاال   مي

باشد. از سويي ديگر انعكاس  جانشيني ميان دو نقطه از زمان مي
باشد؛ و برابـر بـا    دهنده انحناي تابع مطلوبيت مصرف كننده مي

منفي كشش مطلوبيت نهايي است و با بيشتر بودن مقـدار ايـن   
قل و نرخ بخش قابل توجهي از مصرف نسل جاري به آينده منت

سبب انتقاع نسل آتي خواهد شـد. در خاتمـه ايـن مرحلـه قيـد      
                                                      
1. Exogenous Time Preferences 

شود كه مصرف كننده يك كارگزار بهينـه   در اقتصاد نئوكالسيكي فرض مي
ساز بوده است و به دنبال حداكثر كردن رضايت بر اساس ترجيحات خويش 

فرض بر اين است كه ارضاي نيازها بر اسـاس ارزيـابي   است. در اين اقتصاد 
گيـرد. در   هـاي آنهـا انجـام مـي     مصرف كننده از كاالهاي مختلف و ويژگي

زا فـرض شـده و نظـام     حقيقت در اين نظـام اقتصـادي، ترجيحـات، بـرون    
ترجيحات كه هدايت كننده مصرف كنندگان اسـت، در جـاي ديگـري پايـه     

  شود. گذاري و تعيين مي
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به  ،كشش بودن تابع عرضه نيروي كار بودجه خانوار با فرض بي
  شود: ميصورت زير معرفي 

)2(  
),()(),(])([/),( tictwtiatrdttida    

])([),(در رابطه فوق  tiatr    
)(tw  ،نرخ واقعي دستمزد و مستقل از سن افراد)(tr  نـرخ ،

  باشد. هاي خانوار مي بهره و بازدهي واقعي مشتمل بر كل دارايي
انداز را جهت حـداكثركردن   هر خانوار دورنمايي از مصرف و پس
نمايد. بنابراين حداكثرسـازي   مطلوبيت انتظاري خود انتخاب مي

اي كه با برقـراري شـروط مرتبـه اول     به معادله، 1از معادله اولر
),(شود، و مصرف خصوصي،  تابع هميلتوني حاصل مي vic ،
عمــومي،  و پويــايي رفتارخــدمات vi,x بســتگي خواهــد ،

) 1داشت. بنابراين با بيشينه سازي تابع مطلوبيت خانوار (معادله 
) و نيز با بـه كـارگيري تـابع    2حاظ كردن قيد بودجه (معادله و ل

  شود: هميلتوني، رابطه اي به شرح زير استخراج مي
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بـــا برقـــراري شـــروط مرتبـــه اول تـــابع هميلتـــوني يعنـــي 
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در ايــن وضــعيت بــا اســتفاده از شــروط مرتبــه اول و بــا       
  آيد: گيري نسبت به زمان رابطه زير به دست مي ديفرانسيل
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 و tc)( متغير وضعيت است و ta)( الزم به ذكر است كه

)(tx شوند. هاي كنترل شناخته مي عنوان متغير به  
  
 دولت -2-3

فـرض شـده و درآمـدهاي     2زا در اين پژوهش رفتار دولت برون
                                                      
1. Euler 
2. Exogenous 

مـالي كاالهـا و خـدمات مصـرفي در تـابع       تأمينمالياتي جهت 
خـدمات مـالي دولـت در تـابع توليـد       تـأمين مطلوبيت خانوار و 

رود. بنابراين قيد بودجه داراي توابعي به شرح  ها به كار مي بنگاه
  باشد: زير مي

GX         
)()( tYtX x  

)()( tYTG G  

در اين توابع كسر 

 x مد مالياتي دولت كه جهت آبخشي از در

باشـد را نشـان    مالي كاال و خدمات مصرفي خانوارها مـي  أمينت

دهد و كسر  مي

G مربوط به مابقي درآمد مالياتي دولت است

مالي خدمات عمومي مولد مـورد اسـتفاده قـرار     تأمينكه براي 
گيرد. در اين بخش، بايد عالوه بر قيد بودجه دولت، قيد زيـر   مي

باشـد مـدنظر    هاي توزيعي دولت مـي  را نيز كه مرتبط با سياست
  قرار داد: 

)8  (  




 
t

it tXdietix ).(),( )(  

اين قيد بيـان كننـده برابـري كـل كاالهـا و خـدمات عمـومي        
),(مصرفي،  tix   در يك نسل با مخارج عمـومي دولـت در ،

  قيد بودجه است. 
  
  3تابع توليد بخش خصوصي -3-3

                                                      
هاي جديدتر رشد اقتصادي دو دسته الگوي رشد وجود دارد، كه  در نظريه .3

و الگوهاي رشد بر اساس تحقيق و توسـعه   y=Akمي توان به الگوي رشد 
تـوان بـه مقالـه     را مـي  AKزاي  اشاره كرد. نقطه شروع نظريـه رشـد دورن  

) نسبت داد. 543: 1928رمزي ( (Seminal Work)زاي  كالسيك و نطفه
شود كه رشـد تـابعي از سـرمايه (انسـاني و فيزيكـي)       در اين الگو فرض مي

است. اين ديدگاه در مطالعات زير و بسياري از مطالعات ديگر پذيرفته شده و 
  اند: گاهي اوقات بسط داده شده

Barro (1990:103), Barro and Sala-i-Martin (2004),  
كه در آنهـا بـه جـز سـرمايه فيزيكـي از       مطالعات متعدد ديگري وجود دارند

متغير نيروي كار، جمعيـت يـا سـرمايه انسـاني اسـتفاده شـده اسـت. بـارو         
زاي يـك   ) در مقاله خويش با محتوي يـك الگـوي رشـد درون   103:1990(

بخشي ساده، به بررسي تاثير مخارج زير سـاختي در فراينـد رشـد بلندمـدت     
ساير محققان بسط داده شد. بارو و  اقتصادي پرداخت، اين مقاله بعدها توسط

) 1990:103)، الگوي استخراج شده توسط بارو (2004مارتين ( –آي  -ساال
هـاي دولـت بـه سـه صـورت ارايـه, كاالهـاي         را با در نظر گرفتن فعاليـت 
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) كـه  1: 2005در اين پژوهش برخالف مقاله كسمپل و بنرجي (
)، معـروف بـه   543: 1928درآن از تابع توليد كالسيك رمـزي ( 

: 1990استفاده شده است از تابع توليد گسترده بـارو (  AKتابع 
) برخالف تابع 103: 1990)استفاده شده است. در تابع بارو (103

ــزي ( ــيك رم ــرمايه  543: 1928كالس ــا از س ــه در آن تنه )، ك
فيزيكي بـه عنـوان نهـاده تـابع توليـد اسـتفاده شـده اسـت از         

ي يـا  هاي نيـروي كـار، سـرمايه فيزيكـي و مخـارج دولتـ       نهاده
برداري شده است. بر اين  هاي توليد بهره عمومي به عنوان نهاده

اساس جهت كارايي هر چه بيشتر الگو اقدام به استفاده از تـابع  
  )به شرح زير شده است:103: 1990تر بارو ( گسترده

فرض كنيد دولت به عنوان يك خريـدار بـزرگ اقـدام بـه     
ايگـان و بـه   خريد توليدات بخش خصوصي نمايـد و آن را بـه ر  

صورت خـدمات عمـومي مولـد در اختيـار سـاير توليدكننـدگان       
توانـد مكمـل    دهد. ايـن خـدمات مـي    بخش خصوصي قرار مي

نيروي كار و سرمايه بخش خصوصي محسوب شود يا دولت بـا  
ايجاد امنيـت و گسـترش بهداشـت عمـومي در شـكل مخـارج       

ارج شود. بنابراين مخـ  عمومي، سبب تسهيل در فرايند توليد مي
،  K(t)، سرمايه خصوصي فيزيكي L(t)كار نيروي G(t)دولت 

داگالس بـه شـرح زيـر    -به عنوان نهاده وارد تابع توليدي كاب
  شوند:  مي

 )9(    
     )()()()()()()( 1 tKtLtGBtKtLtGFtY   

10در تابع باال   وB  ثابت است. در صورت ثابت در
، اقتصاد با بازده كاهنده نسـبت بـه انباشـت    LوGگرفتن نظر

متناسـب   KوGباشد. در صورتي كـه   رو مي سرمايه كل روبه

                                                                            
 

, كاالهاي عمـومي  (Publicly-Provided Private Goods)خصوصي 
(Provided Private Goods Publicly) ي عمومي مقيـد بـه   و كاالها

 ، بسط دادند. (Congestion)مسئله ازدجام 

مطالعات متعدد ديگري نيز وجود دارند كه در آنها تركيبي از عوامل سـرمايه  
فيزيكي، نيروي كار و مخارج دولت مورد استفاده قرارگرفته است. به عنـوان  

  توان به مطالعات زير اشاره كرد: مثال مي
, Dalamagas (2000: 277), Baier and glomm (2001: 
2007), Ramirez(2002: 366), Agenor (2008: 57). 

 (Baier and Glomm, 2001: 2007)به استثناي مطالعه بـاير و گلـوم   
داگـالس اسـتفاده شـده     –در كليه مطالعات بررسي شده، از فنـاوري كـاب   

) مراجعـه  20: 1387است. براي مطالعه بيشتر به مقاله صمدي و همكـاران ( 
  نماييد.

با يكديگر افزايش يابند، بازدهي كاهنده پديد نخواهد آمد و اين 
زا در تابع توليد مذكور خواهد بود. توليـد   برهاني براي رشد برون

نهائي هر يك از عوامل توليد بعد از كسر نرخ ماليـات متناسـب   
، با قيمت هر يك از عوامل توليد برابر و به شرح زيـر  توليد، 

  باشد:  مي
,)()()()1)(1()( 1  tKtLtBGatw   
  

  ,)()()()1()( 11     tKtLtGaBtr  
، سـهم سـرمايه   a، نرخ استهالك سـرمايه،  در روابط باال، 

، نرخ ماليات بر توليـد اسـت. نـرخ رشـد متغيرهـاي      توليد و
كالن در هر نقطه از زمان در وضعيت پايا يكسان خواهـد بـود،   
ليكن اين نرخ رشد در سطح خرد (خصوصـي) داراي نـرخ رشـد    

شـود كـه كاالهـا و     يكساني نخواهد بود، از اين رو فـرض مـي  
خدمات دولتي و خصوصي داراي تخصيص جداگانه اي بـوده و  

صـورت زيـر    از قانون حركت در طي زمان تبعيت مينمايند و بـه 
  شود: نشان داده مي

.
),(

/),(

),(

/),( 
tic

dttidc

tix

dttidx  

داراي عالمـت   مقداري ثابـت اسـت. اگـر    در رابطه فوق
مثبت باشد، يعني رشد مصـرف خصوصـي طـي زمـان از رشـد      
مصرف عمومي (دولتي) پيشي گرفته است و جامعـه بـه سـوي    

آورد و از مصـرف عمـومي خـويش     مصرف خصوصي روي مـي 
كاهد. در اين حالت نرخ رشد آن بخش از منابع مالي دولـت   مي

يابـد در مقايسـه بـا آن     ميكه به ارائه كاالي عمومي اختصاص 
بخش از منابع دولـت كـه بـه كاالهـاي خصوصـي تخصـيص       

يابد كاهش خواهد يافت و بنابراين بخش كمتـري از منـابع    مي
شـود و منـابع مـالي     مالي دولت مصروف كاالهاي عمومي مـي 

هـاي تـوزيعي مـالي بـراي      مورد نياز جهت به كارگيري سياست
هاي توزيعي خود را به  شود. پس دولت سياست دولت فراهم مي

نفع جوانان تنظيم خواهد نمود و سهم اختصاص يافته كاالهاي 
عمومي به اين نسل از جامعـه بـيش از پـيش افـزايش خواهـد      

هـاي   ها با اتخاذ مجموعـه سياسـت   يافت. به عبارت ديگر دولت
گيـري عـامالن اقتصـادي در     اقتصادي باعث تغييـر در تصـميم  

شـوند و باعـث توزيـع     و آينده ميانتخاب مصرف در زمان حال 
هـاي موجـود در يـك دوره زمـاني      امكانات اقتصادي بين نسل

هـاي   شود. به عنوان نمونه هر سياستي كه باعث تغيير ريشه مي
ذهني نرخ بهره و افزايش بهره پولي گـردد باعـث توزيـع بـين     
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هـاي سـني خـاص در جامعـه خواهـد شـد.        نسلي به نفع گـروه 
داراي عالمت منفي باشد،  ورتي كهدرحالت عكس نيز در ص

  اين تخصيص به نفع كهن ساالن تغيير خواهد يافت. 
 ) خواهيم داشت:4) در رابطه (12گذاري رابطه ( حال با جاي

).,()]1()([
),( 1 vicpvr

dv

vidc     
)، NPGعالوه بر شروط قيد شده، شرط بـازي بـدون پـونزي (   

نهايت نيز به شرح زير وضع  بيجهت ممانعت افراد از استقراض 
  شده است:

 




v

evia duurt .0),(lim ])([ 

 

تواند براي هميشه با نرخي بيشـتر از   براساس اين شرط فرد نمي
نرخ بهره موثري كه با آن مواجه اسـت، انباشـت بـدهي داشـته     

  باشد. 
) و انتگرال گيـري  14در معادله ( NPGحال با استفاده از شرط 

قيد بودجه بـين زمـاني را بـه شـرح زيـر      توانيم  ) مي2از رابطه (
  بدست آورد:

)(),(),(),( thtiadvviRvic
t




 

  صورت زير تعريف شده است:  به t(hكه در آن (

.),()()( dvviRvwth
t



  

بـه   i ,v (c) بـراي ارائـه (  13گيـري از رابطـه (   حال با انتگـرال 
)، 2گـذاري آن در قيـد بودجـه (    و جاي c(t ,v)عنوان تابعي از 

  آيد: بدست مي c(t)جواب 

)],,()([
)(

1
),( tiath

t
tic 


  

 






 


,)()()[1[(
1

exp)( dvdupurt
v

tt




 

 

  


v

t
t

dvduurvwth .])([exp)()(   

 

)t( 1واسطه ثـروت  ميل به مصرف به) ،t(h   2بـه ارزش حـال 
                                                      
1. Propensity to Consume out of Wealth  
2. Present Discounted  

كـل ارزش ثـروت    [h(t)+a(i ,t)]مجمـوع ثـروت انسـاني و    
باشد. با پايان استخراج روابط رياضي رفتار يك نسل، آن گاه  مي

شود تـا مصـرف كـل اسـتخراج شـود.       ها جمع مي مصرف نسل
مقادير كل مؤثر بر مصرف: درآمد كاري، ثـروت غيـر انسـاني و    

و  C(t) ،Y(t) ،A(t)، بـه ترتيـب بـا    tثروت انساني در زمـان  
H(t) وجه به اينكه اندازه نسـل متولـد   شود و با ت نشان داده مي

itشده در    ،دوره قبل)(exp[ it    است، بنـابراين
  گردد:  مصرف كل به صورت زير تعريف مي




 
t

it tCdietic ).(),( )(  

تعاريف مشابه براي درآمد كل و ثروت انساني كل به كار گرفته 
و ايـن واقعيـت كـه ميـل بـه      ) 17شود با استفاده از معادله ( مي

از سن است، به سادگي مصرف كل به صـورت   مصرف مستقل 
  آيد:   زير بدست مي

  
)].()([)()]()([

)(

1
)( 1 tAtHttAtH

t
tC 


 

 
اسـت. بـراي    A(t)و  H(t)قدم بعدي استخراج رفتـار پويـاي   

، فرض را بر مسـتقل بـودن   H(t)استخراج رفتار ثروت انساني، 
ــه و    ــراد در نظــر گرفت ــاري از ســن اف ــد ك ــق رابطــه درآم طب

  )خواهد بود:20)و(19(

  dvduurvwtih
t t
 
 









 )(exp)(),(  

باشـد   يكي از مـواردي كـه در مراحـل بعـد قابـل اسـتفاده مـي       
نسبت به زمان است كه بـا ديفرانسـيل    H(t)محاسبه تغييرات 
) نسـبت بـه زمـان بـه شـرح زيـر محاسـبه        21گيري از رابطه (

  گردد: مي

  ),()()(
)(

tWtHtr
dt

tdH
   

، بايد توجـه كـرد كـه بـه     A(t)براي معرفي ثروت غير انساني، 
  شود: صورت زير معرفي مي





t

diittiatA ,)(exp),()(   

  شود:  نسبت به زمان، نتيجه مي A(t)گيري از  با ديفرانسيل
  ,)(exp

),(
)(),(

)(

)(
diit

dt

tida
tAtta

td

tdA t





 



  

عبارت اول، ثروت غيرانساني مجموع افـراد متولـد شـده جديـد     
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صفر خواهد بود. عبارت دوم بيانگر  باشد كه واضح است برابر مي
كنند و عبارت سـوم،   فوت مي tثروت كساني است كه در زمان 

تغييــر ثــروت غيرانســاني ديگــران اســت. بــا اســتفاده از       
0),( tta خـواهيم  24) در معادله (2گذاري معادله ( و جاي(

  داشت:

)()()()(
)(

tCtWtAtr
dt

tdA
  

  
 تعادل رقابتي -4-3

دوره زماني يك حالت تعادل رقابتي وجود دارد كه شـامل  درهر 
  باشد: هاي مختلفي به شرح زير مي تخصيص

تخصيص  ),(,),(,),( tictixtia   بـراي خانوارهـاي
tiگروه   تخصيص ، )(),(),( tYtLtK براي هر بنگاه

هـــا  و مجموعـــه قيمـــت )(),( twtr اي كـــه  بـــه گونـــه
سازي را حل نموده  هاي مربوط به خانوار، مسئله بهينه خصيصت

ها  كند. تخصيص دريافتي بنگاه ها را مشخص مي و سطح قيمت
 تـأمين ) را 9كنـد. دولـت قيـد (    مي تأمين) را 11) و(10معادله (

كند به عالوه بازارها در حالت تسويه بوده و قيود زير حـاكم   مي
  باشد:  مي

1)(),()(  tLtAtK                         

).()()()()()( tKtYtGtXtKtC 


 
)()( tAtK   

) و تابع توليد (معادله 2همچنين با استفاده از قيد بودجه (معادله 
توان به تابع توليد و نرخ بهره جديدي به شرح زير دست  )، مي9

 يافت: 

)()(
11

tKBtY G





   

 
 
11

)1()( GBtr
  

مرحله جهت استخراج تابع رشد مصـرف كـل در مسـير    در اين 
  گردد: ، مراحل زير به ترتيب انجام مي1قانون حركت

  شود. نسبت به زمان انتگرال گرفته مي18از رابطه -1
گذاري  جاي 20رابطه بدست آمده از قسمت اول را در رابطه -2

  شود. نموده و از رابطه حاصل، نسبت به زمان مشتق گرفته مي
در رابطه به دست آمـده در قسـمت دوم    26و  25 ،22روابط -3

شود. حال با انجام مراحل سه گانه فوق، معادلـه   گذاري مي جاي
                                                      
1. Law of  Motion  

  آيد: به شرح زير بدست مي
     .)1)1(

1

C

K
prpr

C

C









 

)، رابطه زير نيز جهت بررسي نقطـه تعـادل   31عالوه بر رابطه (
) 27باشـد كـه از رابطـه (    در مسير قانون حركـت ضـروري مـي   

 بدست آمده است:

.])1[(
11

K

C
B

K

K
G 


 





 
كننده تحوالت نـرخ رشـد مصـرف و     تأمين)، 32) و (31روابط (

موجودي سرمايه كل در اقتصاد خواهد بود. اين روابـط بـر ايـن    
) نـرخ رشـد مصـرف    12قاعده استوار است كه بر اساس رابطه (

خصوصي و نرخ رشد مصرف عمومي در يك اقتصاد پويا داراي 
متفاوتي خواهد بود كه با استفاده از اين قاعده و بـا بـه   مقداري 

هاي هم پوشان معرفي شده در الگو و توابع  كارگيري مدل نسل
توليد توسعه داده شـده در ايـن پـژوهش، ايـن نتيجـه حاصـل       

شود كه در يك اقتصاد پويا، چگونه تغيير در تفاوت نرخ رشد  مي
در رشـد  توانـد   مصرف خصوصي و نرخ رشدمصرف عمومي مـي 

مصرف در بلندمدت به عنوان يكي از معيارهاي رشد اقتصـادي  
  اثرگذار باشد.

 
 وضعيت پايا -5-3

) كه با نمـاد  32در وضعيت پايا نرخ رشد موجودي سرمايه(رابطه
K باشـد در   شود. با نرخ رشد مصرف برابر مـي  نشان داده مي

ـ   ا نـرخ يكسـاني   اين وضعيت مصرف كل و موجودي سـرمايه ب
نمايد. مكان هندسي نقاطي كه درآن واقع شده است از  رشد مي

) نشـان داده  33كند و به وسيله رابطه ( قانون حركت پيروي مي
باشـد   مي 32و  31شده است اين رابطه تالقي دو منحني روابط 

  باشد: و به شرح زير مي
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در نقطه تالقي دو منحني 
C

C


و
K

K


يك نقطه منحصر بـه فـرد    

صورت به
K و



K

C     وجود داشته كه عالوه بـر پايـا بـودن دو
  شرط زير نيز بر آن حاكم خواهد بود:

شود مطلوبيت خانوارها داراي افق محـدود   ن كه فرض ميآاول 
، باعـث شـيب منفـي    از بزرگـي  بوده است؛ كه صرف نظـر 

ن كه فرض آشود. دوم  ) مي31عبارت دوم سمت راست رابطه (
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شود دو منحني مذكور در ناحيه مثبت با يكديگر تالقي پيـدا   مي
  اند و نامساوي زير درباره آنها صادق است: كرده

)34  ( 
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نسبت منحصر به فرد ( ،در صورت وجود دو شرط مذكور


K

C (
هاي فوق در وضـعيت پايـا و وضـعيت     برقرار خواهد بود. ويژگي

  گذار صادق است.
باشـد.   معرف ابزار سياست مالي توزيعي مي‚  ‚در اين رابطه
افزايش يافته و دولت اقدام به اعمـال سياسـت    هنگامي كه

باشـد، ايـن    1مالي توزيعي به نفع نسل جوان نمايـد، و  

و كـاهش نسـبت    Kسياست باعث افزايش 
K

C  شـود.   مـي
نتايج تغييرات مشـابه حالـت قبـل در خصـوص ابـزار سياسـت       

10در حالــت تــوزيعي مــالي  نشــان دهنــده تغييــرات
  معكوس نسبت به وضعيت ياد شده خواهد داشت.

  
 
توضيحات پيرامون نرخ هموار كننده مصرف و  -4

  نرخ رجحان زماني
به دليل اهميت نرخ هموار كننده مصرف و نرخ رجحـان زمـاني   

هاي رشد ا قتصادي بـه   در تحقيق جاري و توجه ويژه الگوهاي
اين دو نرخ، دراين بخش به تفصيل درمـورد آنهـا توضـيح داده    

شود. نرخ جايگزيني يا همواركننده مصرف؛ نشان دهنـده ي   مي
كشش جانشيني مصـرف در دو نقطـه ي زمـان بـوده اسـت و      

كند تا ميان مطلوبيت حاصل  خانوار (مصرف كننده) را مخير مي
بـارت  از مصرف حال و آينده خود تصـميم گيـري نمايـد؛ بـه ع    

ديگر با بيشتر بودن اين نرخ، نسل آتـي در مقابـل نسـل فعلـي     
گيرد و جابجـايي مصـرف، از سـوي     مورد تبعيض جدي قرار مي

گروه سني جوان به گروه كهنسال و صرفه جويي گـروه جـوان   
انداز بيشتر اين گروه را در پي خواهد  درمصرف زمان حال و پس

 ه است.هاي ذهني نرخ بهر داشت. اين نرخ از ريشه

نرخ رجحان زماني، ترجيحـات مصـرف كننـده بـراي مصـرف       
گيـري   بيشتر زمان حال نسبت به مصرف در زمان آينده را اندازه

كند، بنابراين هر چه مقدار اين پارامتر بيشتر باشد تمايل بـه   مي
انـداز و   هاي نزديك بـه آن بيشـتر، و پـس    مصرف حال و زمان

توانـد باعـث    ن موضـوع مـي  گذاري كمتر خواهد بود و اي سرمايه
 كاهش توليد و رفاه جامعه در آينده شود. 

باشـد،   هاي اصلي مدل تحقيق مـي  اين دو پارامتر از پارامتر
اما نكته اصلي نرخ همواركننـده مصـرف در تـابع مطلوبيـت بـا      

) است در اين توابع هرگاه ARRCگريزي نسبي ثابت ( ريسك
شـد، خانوارهـا بـا    نرخ همواركننده مصرف كمتر از عـدد يـك با  

مصرف بيشتر در زمان حال به مطلوبيت باالتري دست يافتـه و  
انداز در دوره جاري را به دنبال خواهـد داشـت و بـا     كاهش پس

بيشتر بودن اين نرخ از عدد يك، تمايـل بـه مصـرف كمتـر در     
دوره جاري و مصرف بيشتر در آينده براي افراد نسـل حاضـر را   

اين تحقيق براي بررسي دو اثر فـوق  تقويت خواهد كرد. لذا در 
، نرخ هموار كننده مصرف براي اقتصاد ايران بيشـتر  5در بخش 

) و 2/1و  8/0شـود (مقـادير    و كمتر از يك در نظر گرفتـه مـي  
، كــه در حقيقــت بــه تــأثير عامــل سياســت تــوزيعي مــالي،

سـني   هاي مالي توزيعي بهينه بـه نفـع گـروه    كارگيري سياست
شود.  باشد در هر يك از دو حالت بررسي مي جوان در جامعه مي

الزم به ذكر است اگر نرخ هموار كننده مصرف برابر با عدد يك 
تـأثير   شود، تغييرات عامل سياست توزيعي بر رشـد سـرمايه بـي   

خواهد بود زيرا در توابع لگاريتمي، نظريه نرخ رجحان زماني بـه  
باشد و بـه ايـن واسـطه     مردود ميعنوان ريشه ذهني نرخ بهره 

نرخ هموار كننده مصرف بين زماني يك خواهد بود. به عبـارت  
ديگر در توابـع لگـاريتمي بـدون در نظـر گـرفتن نـرخ تنزيـل،        
جانشيني بين زماني مصرف كاالها برابر يك خواهـد بـود، زيـرا    
افراد داراي رجحان زماني نبوده و بين زمان حال و آينده تفاوتي 

هـاي مختلـف و ميـزان     باشند. از اين رو اهميـت دوره  ميقائل ن
هاي مختلـف يكسـان خواهـد بـود. بنـابراين از       مصرف در دوره

  شود. بررسي اين وضعيت در اين تحقيق خودداري مي
  
نتايج برآورد و برازش مدل تدوين شده براي  – 5

  اقتصاد ايران 
الگو در براي برازش الگو الزم است اندازه عددي يا پارامترهاي 

 33و  32اختيار باشد. اطالعـات مـورد نيـاز بـر اسـاس روابـط       
  اند از:  عبارت

)، نرخ هموار كننده مصرف يا ضريب ريسك گريزي نسبي (
)، )، نـرخ بهـره (  نرخ تنزيل اجتماعي يا رجحان زمـاني ( 

)، )، احتمـال مـرگ (  ، عامل توزيعي ()(سهم مصرف
، سـهم مخـارج مولـد از كـل در آمـد دولـت       t)(نرخ ماليـات  
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)( Gنرخ استهالك ، )(   عامل تكنولـوژي توليـد ،(B)  و
  .)(كشش عامل سرمايه

  نحوه دستيابي به اطالعات مورد نياز: 
توان با مراجعه به منابع آماري  برخي از اطالعات مورد نياز را مي

بدست آورد. اين متغيرها شامل ميزان مصرف كل و ذخيره كـل  
 1397سرمايه سال پايه است. ذخيـره اسـمي سـرمايه در سـال     

ميليون ريال و مصـرف اسـمي كـل در سـال      81302144مبلغ 
ميليون ريال بوده است، اما تـابع توليـد،    2717040مبلغ  1397

ها را بايد محاسبه  ضرايب نهاده توليد، تابع مطلوبيت و ساير نرخ
نمود يا براي دستيابي به آنها به مطالعات ديگـري كـه در ايـن    

ود. بـراي  اند مراجعـه نمـ   خصوص تخمين يا از آنها استفاده شده
اين منظور مطابق رسم تحقيق و پرهيز از تكـرار بـه مطالعـات    

شـود.   داخلي و خارجي كه در اين زمينه انجام گرفته مراجعه مي
البته ضروي است كه تابع توليد منتخب داراي بازدهي ثابت بـه  
مقياس باشد، زيرا وجود بازدهي ثابت به مقياس يكي از فروض 

ا اسـت. بنـابراين الزم اسـت در    ز هـاي رشـد بـرون    اساسي الگو
يك تابع نمونه انتخاب شود كـه بـر     CESمحدوده توابع توليد

داگـالس بـا   –اين اساس تابع توليد مورد استفاده از نـوع كـاب   
ضرايب ثابت باشد. در اين مطالعه بـراي توابـع توليـد و تعيـين     

) و كسـمپل  35: 2020ضرايب آن از مطالعه نخلي و همكاران (
وري سـرمايه   ) استفاده شده كه در آن ضريب بهره197: 2004(

اســت. در ايــن 441/0و ســهم كشــش عامــل ســرمايه 6512/0
مطالعه براي تعيين ضريب نرخ هموار كننده مصرف با توجه بـه  

تر متون تجربـي ايـن ضـريب مسـاوي يـك يـا        اينكه در بيش
)، 35: 2020نزديك به آن انتخاب شده است نخلي و همكاران (

) مقدار يك، مقدار آن در دو حالـت  1386و كيارسي ( 2/1مقدار 
شـود. قابـل ذكـر اسـت كـه از       تعيـين مـي   2/1و  8/0برابر بـا  
هاي توابع مطلوبيت با كشش ريسك گريزي نسبي ثابت  ويژگي

)ARRC   آن است كه اگر نرخ هموار كننده مصـرف در ايـن (
توابع برابر با يك در نظر گرفته شود افراد نسبت به مصـرف در  

هـاي   تفـاوت خواهنـد بـود و اهميـت دوره     دو نقطه از زمان بـي 
هاي مختلـف يكسـان خواهـد     مختلف و ميزان مصرف در دوره

بود. نرخ تنزيل اجتماعي و نرخ اسـتهالك بـا پيـروي از مقالـه     
تعيـين شـد.    0103/0و  0965/0) به ترتيـب  35: 2020نخلي (

 18/0نرخ بهره تسهيالت بر اساس اعالم رسمي بانك مركزي، 
تعيين شد. همچنين ساير پارامترها بـه همـراه منـابع اسـتخراج     

  باشد: شده آن به شرح جدول زير مي

  

  پارامترهاي برازش يا كاليبره شده. 1جدول 
  اعتبار يا معيار انتخاب  مأخذ  ارزش  پارامترها و متغيرها

 (نرخ رجحان زماني)  معتبر بودن وجديد   )35: 2020(نخلي،   0965/0  
 (نرخ هموار كننده مصرف)  بودنمعتبر  و ديجد  )35: 2020(نخلي،   2/1  
 (نرخ استهالك سرمايه)  بودنمعتبر  و ديجد  )35: 2020(نخلي،   0103/0  

 (سهم مصرف)  يريگ كار به در رواج  )197: 2004(كسمپل،   6391/0  
 (نرخ ماليات)  بودنمعتبر  و ديجد  سازمان امور مالياتي كشور  25/0  

r (نرخ بهره)  بانك مركزي   18/0(http:// 

www.cbi.ir)  جديد و معتبر بودن  

 (احتمال مرگ)  رواج در به كار گيري  )197: 2004(كسمپل،   0133/0  
 (عامل سياست توزيعي)  جديد و معتبر بودن  برآورد محقق  26/0  

B (ضريب تكنولوژي)  رواج در به كار گيري  )197: 2004(كسمپل،   6512/0  
 (سهم سرمايه)  جديد و معتبر بودن  )35: 2020(نخلي،   0441/0  

G (سهم مخارج مولد ازكل درآمد دولت)  جديد و معتبر بودن )93: 1397(كاشانيان و همكاران،   70/0  
  هاي محقق يافته: مأخذ

  



  هاي مالي توزيعي بين نسلي بر رشد سرمايه ايران در... تحليل تأثير سياست :محمدي مطلقو  برزاني                        144

 

هر چند نحوه كالبيره كردن الگوهـاي خـرد و كـالن اقتصـادي     
اقتصـادي چنـد عمـل    اندكي با هم متفاوت دارد، اما در ادبيـات  

  گيرد. ساده براي انجام آن صورت مي
الف) استخراج الگو، ب) مشخص كردن هـدف كـاليبره كـردن    
(چه چيز كاليبره شود و با چه هدفي؟) ج) انتخاب شـكل تبعـي   
ــط    ــده توس ــين زده ش ــاي تخم ــتفاده از پارامتره ــع، د) اس تواب

ند همكاران يا خود محقق. به ترتيب چهارمرحله انجام يك فرآي
  كاليبره كردن در الگوهاي كالن اقتصادي است.

  
  برازش مدل -1-5

براي يافتن مسير بهينه پاسخ، مسير مصرفي كه تابع هدف را به 
گيـري از   كنـد، الزم اسـت كـه بـا بهـره      طور مقيد حداكثر مـي 

گــذاري پارامترهــاي بــرازش يــا  ) و جــاي32) و (31معــادالت (
و حـل آنهـا اقـدام بـه      در اين معـادالت،  1كاليبره شده جدول 

هاي رشد مصرف و رشد سرمايه به شرح زيـر نمـود    تعيين مدل
متغيـر   Cمتغيـر وضـعيت و    Kدر اين دو معادلـه ديفرانسـيل،   

  كنترل است:

C

K

C

C
0013.0097278.0 



 ,  K

C

K

K
 1701.0



 

  
شـود ايـن دو معادلـه غيرخطـي      همان طور كه مشاهده مي

توان آنها را حـل نمـود. در ايـن     نمي هستند، بنابراين به سادگي
متلـب معـادالت مـذكور حـل شـده       افزار مقاله با استفاده از نرم

هاي توزيعي مالي بـين نسـلي    است. هدف بررسي تأثير سياست
هاي سياستي  بر سطح توليد، مصرف و سرمايه در قالب وضعيت

باشد كه مبتني بر مقادير متفاوت نـرخ همـوار    (سناريوهايي) مي
ه مصرف است. با حل دو معادله باال، مقدار تعادلي مطلـوب  كنند

شـرح   نسبت مصرف به سرمايه و رشد سرمايه و رشد مصرف به
بدست خواهد آمد در اين حالت سـطح رشـد مصـرف و     1شكل 

  باشد.  درصد مي 3/8رشد سرمايه در وضعيت تعادلي برابر با 
 ياقتصـاد  گـذار  استيس چه چنان شد، انيب كه گونه همان
 رفتـار  رييـ تغ باعث شود، مصرفهمواركننده  نرخ رييتغموفق به 
 انـداز  پس و يجار دوره مصرف در رييتغ جهت در كننده مصرف
انـداز و   موجبات رشـد پـس   گردد، ندهيآ يها دوره مصرف جهت

و  يابيـ جهـت ارز  ني. بنـابرا اسـت  نمـوده  فراهم را هيرشد سرما
ـ  نيدر ا رييتغ كرديرو تيسنجش حساس از  يكـ ي عنـوان  هنرخ ب

وجـود خواهـد    مختلـف  يويسنار دو ،دولت ياستيس يها يابزار

 مصـرف  كننده هموار نرخ كه است يحالت ،اول يويداشت؛ سنار
حالـت مصـرف كننـدگان بـه      نيـ كه در ا است كي از تر بزرگ
 ندهيدر آ شتريجهت مصرف ب يدر مصرف دوره جار ييجو صرفه
كه نـرخ همـوار كننـده     يدوم حالت يويشوند و سنار مي بيترغ

 قبـل  حالت از متفاوت يحالت كه ،باشد كيتر از  مصرف كوچك
  .داشت خواهد يپ در را
 

  
كه نرخ هموار  يدر حالت يتعادل و ايپا تيوضع شينما. 1 شكل

   )متلب افزار نرم از شدهباشد (استخراج   = 2/1كننده مصرف 
  هاي محقق يافته: مأخذ

 

الف) حالت اول: نرخ هموار كننده مصـرف بيشـتر از   
  )1يك (

در اين حالت مشابه حالت قبل براي يافتن مسير بهينـه پاسـخ،   
كنـد،   مسير مصرفي كه تابع هدف را به طور مقيـد حـداكثر مـي   

گـذاري   ) و جاي32) و (31گيري از معادالت ( الزم است با بهره
در ايـن معـادالت و    1ا كاليبره شده جدول پارامترهاي برازش ي

هاي رشد مصرف و رشد سرمايه به  حل آنها اقدام به تعيين مدل
شرح زير نمود، تنها با اين تفـاوت كـه ضـريب عامـل سياسـت      

افزايش يافته، لذا معـادالت جديـد   50/0به 26/0توزيعي مالي از 
  آيد: به شرح زير به دست مي

C

K

C

C
0009.012284.0 



 

K

C

K

K
 1701.0



 
متلب و بررسي  افزار با وارد نمودن اطالعات اين معادالت در نرم

افزار و ترسيم شكل آن و مقايسه اين وضـعيت   خروجي اين نرم
شـود كـه بـا اعمـال      با وضـعيت پايـا ايـن نتيجـه حاصـل مـي      

هاي توزيعي مالي به نفع گروه جوان (افـزايش ضـريب    سياست
رشد اقتصادي و رشـد سـرمايه و    عامل سياست توزيعي)، شاهد
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كاهش نسبت مصرف خصوصي به سرمايه در وضـعيت تعـادلي   
% 083جديد خواهيم بود. در اين حالت ميـزان رشـد سـرمايه از    

% افزايش يافتـه اسـت. ضـمناً كـاهش ضـريب عامـل       6/10به
سياست توزيعي در ايـن حالـت، كـاهش رشـد سـرمايه و رشـد       

  مصرف را به همراه خواهد داشت.
  

 
نرخ هموار كننده مصرف بيشتر از يك و عامل سياست . 1شكل 

  افزار متلب) توزيعي مالي افزايشي (استخراج شده از نرم
 هاي محقق يافته: مأخذ

 

 
نرخ هموار كننده مصرف بيشتر از يك و عامل سياست . 2شكل 

 افزار متلب) توزيعي مالي كاهشي (استخراج شده از نرم

  هاي محقق يافته: مأخذ
 رهيـ خذبودن نسبت مصـرف بـه    ينزول ي دهنده نشان 2 شكل
 يشـ يو افزا (رنـگ روشـن)   رنـگ  زرد نمـودار  كمك به هيسرما

(با رنگ  گريددر نمودار  هيسرما رهيبودن نرخ رشد مصرف و ذخ
هـا در ادامـه    كيفيت رنگ .استآمده  ايپا تعادل طيشرا درتيره) 

  تكرار شده است.
كننده مصرف كمتر از يك ب) حالت دوم: نرخ هموار 

)10 (  
در اين حالت مشابه حالت قبل براي يافتن مسير بهينـه پاسـخ،   

كنـد، الزم   مسير مصرفي كه تابع هدف را بطور مقيد حداكثر مي

گـذاري   ) و جـاي 32) و (31گيري از معـادالت (  است كه با بهره
ين معـادالت، و  در ا 1پارامترهاي برازش يا كاليبره شده جدول 

حل آنها اقدام به تعيين معادالت رشد مصرف و رشد سرمايه به 
شرح زير نمود، تنها با اين تفاوت كه مقدار نـرخ همـوار كننـده    

شود،  ) در نظر گرفته مي= 8/0( 8/0مصرف در مدل برابر با 
بــه 26/0و سـپس ضـريب عامـل سياسـت تـوزيعي مـالي را از       

  آيد: زايش داده و معادالت جديد به شرح زير بدست مياف50/0

C

K

C

C
0022.002448.0 



 

K

C

K

K
 1701.0



 
متلب و بررسي  افزار با وارد نمودن اطالعات اين معادالت در نرم

اي ايـن   افـزار و ترسـيم شـكل آن و مقايسـه     خروجي ايـن نـرم  
اعمـال  شود كه بـا   وضعيت با وضعيت پايا اين نتيجه حاصل مي

هاي توزيعي مالي به نفع گروه جوان (افـزايش ضـريب    سياست
عامل سياست توزيعي)، شاهد كاهش رشد اقتصـادي و كـاهش   
رشد سرمايه و افزايش نسبت مصـرف بـه سـرمايه در وضـعيت     
تعادلي جديد خواهيم بود. در اين حالت ميـزان رشـد سـرمايه از    

امـل  % كاهش يافته است. ضـمناً كـاهش ضـريب ع   1% به 3/8
سياست توزيعي در اين حالت، افـزايش رشـد اقتصـادي و رشـد     

  سرمايه را در پي خواهد داشت.
 

 
 استيو عامل س 8/0 زانينرخ هموار كننده مصرف به م .3 شكل
 )متلب افزار نرم از شدهدرصد (استخراج  50 زانيبه م يمال يعيتوز

  هاي محقق يافته: مأخذ
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 استيعامل س و 8/0 زانيم بهنرخ هموار كننده مصرف . 4 شكل
  )متلب افزار نرم از شده(استخراج  درصد20 زانيم به يمال يعيتوز

  هاي محقق يافته: مأخذ
 

در يك نگاه كلي با افزايش نرخ عامل سياست مالي توزيعي بـه  
نفع جوانان، در صورت باال بـودن نـرخ همـوار كننـده مصـرف      

)1(  شاهد افزايش رشد اقتصادي، افزايش رشد سرمايه ،
و افزايش رشد مصرف خواهيم بود و در حالت پايين بودن نـرخ  

10همواره كننـده مصـرف (       رشـد مصـرف، رشـد ،(
سرمايه و همچنين رشـد اقتصـادي در وضـعيت پايـا در ايـران      

  كاهش خواهد يافت.
در پايان قابل ذكر است، كه بـا توجـه بـه اينكـه در ايـران      

هـاي مـالي    پژوهشي جامع بـا موضـوع بررسـي تـأثير سياسـت     
توزيعي دولت بر رشد اقتصادي و آثار همزمـان آن بـا تغييـر در    

هايي نظير نرخ هموار كننده مصرف و نرخ رجحان زماني  پارامتر
ه در اين پژوهش وجود ندارد، لذا امكان مقايسه نتايج بدست آمد

ها وجود ندارد. بنابراين پژوهش جاري  هاي ساير پژوهش با يافته
تواند معياري جهـت مقايسـه بـا سـاير      و نتايج حاصل از آن مي

  هاي مشابه در اين حوزه براي آينده باشد.  پژوهش
  
 گيري بحث و نتيجه -6

هاي گسترده در نرخ رشد كشورها باعث شده اقتصاددانان  تفاوت

اي را در مورد الگوهاي رشد انجام دهنـد   طالعات گستردهرشد م
كه بر ايـن اسـاس الگوهـا در دو گـروه اصـلي الگوهـاي رشـد        

شود. در اين الگوهـا عمـدتاً از    بندي مي زا تقسيم زا و برون درون
هـاي زمـاني    هاي مختلـف طـي دوره   تأثيرات متفاوتي كه نسل

ز مصـرف  مشخص بر انباشت سرمايه و رفـاه اجتمـاعي ناشـي ا   
گذارند، چشم پوشـي شـده اسـت. در ايـن      كاالها و خدمات مي

مطالعه با در نظرگـرفتن ايـن تـأثيرات و بـه كـارگيري الگـوي       
) و تـابع توليـد بـارو    223: 1985هاي تـداخلي بالنچـارد (   نسل

هاي مالي  ) و توسعه آن، به بررسي تأثيرات سياست103: 1990(
عنـوان دو مؤلفـه   توزيعي بر رشد مصـرف و رشـد سـرمايه بـه     

اثرگذار بر رشد اقتصادي در اقتصاد ايران پرداختـه شـده و ايـن    
هاي مـالي تـوزيعي بـين     نتيجه بدست آمد كه با اعمال سياست

نسلي به نفع جوانان، در حالتي كه نـرخ همـوار كننـده مصـرف     
بيشتر از يك باشد، نرخ رشد سرمايه و نرخ رشد مصرف و نـرخ  

يافت. همچنين در وضـعيتي كـه    رشد اقتصادي افزايش خواهد
نرخ هموار كننـده مصـرف كمتـر از يـك باشـد، بـه كـارگيري        

هـاي   هاي مالي توزيعي، داراي نتايج معكوسي بـر نـرخ   سياست
  رشد فوق الذكر خواهد بود.

شـود مقامـات    با توجه به نتايج اين پـژوهش پيشـنهاد مـي   
بايست در شرايط باالتر از يـك بـودن نـرخ     اقتصادي كشور مي

هموار كننده مصرف در جهت گـرايش عامـل تـوزيعي بـه نفـع      
نسل جوان و افزايش سهم اين گـروه از مخـارج دولتـي اقـدام     
نمايند. به عنوان مثال بايد به جاي افزايش مستمر سهم بودجـه  

هاي بازنشستگي از بودجه جاري كشور، اين بودجـه بـه    صندوق
سل جوان سمت تجهيز منابع مورد نياز جهت رشد و شكوفايي ن

هاي آموزشي و پژوهشي تخصيص يابد تا عـالوه   از جمله هزينه
بر رشد مصرف و رشـد سـرمايه، در بلندمـدت رشـد اقتصـادي      

  .افزايش يابد

  منابع
ــران ( ــاني آ). 1387- 1397بانــك مركــزي اي ــار ســري زم م

  ي مختلف، تهران.ها سال
بررسي اثرات پوياي "). 1398جباري، اميد و اكبري، نرگس (

هاي سياست مالي بر متغيرهـاي توليـد، مصـرف و     شوك
پژوهشـنامه  . "گذاري بخش خصوصـي در ايـران   سرمايه

  .37- 62، 26، شماره اقتصاد كالن
خاندوزي، سيد احسان؛ مجاهدي، محمدمهـدي؛ خورسـندي،   

ار بـازتوزيعي  تأثير رفت"). 1398مرتضي و افسري، علي (
انــداز و انباشــت ســرمايه (در چــارچوب الگــوي  بــر پــس

، فصـلنامه پژوهشـنامه اقتصـادي   . "هاي همپوشان) نسل
  .155- 184، 71شماره 

). 1397خدايي، مهدي؛ جعفـري، محمـد و فتـاحي، شـهرام (    
هاي مالي بر رشد اقتصادي ايران  بررسي اثرات سياست"

ژوهشـي  فصـلنامه علمـي پ  . "فضـا) - هـاي حالـت    (مدل
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  .79- 92، 31، شماره هاي رشد و توسعه اقتصاي پژوهش
حسين؛ رناني، محسن و داللي اصفهاني، رحـيم   صمدي، علي

رابطــه حقــوق مالكيــت و رشــد اقتصــادي در "). 1387(
مجلــه تحقيقــات . "زا چــارچوب يــك مــدل رشــد درون

  .20- 52، 4، شماره 43، دوره اقتصادي
). 1397ي، حسـين ( كاشانيان، زهرا؛ راغفر، حسـين و موسـو  

شــبيه ســازي تــأثير ســالمندي بــر متغيرهــاي اقتصــاد "
، 1، شـماره  53، دوره مجله تحقيقـات اقتصـادي  . "كالن
115 -93.  

نــرخ بهينــه ماليــات و مخــارج "). 1386كيارســي، مهــراب (
–زا  دولتي در چارچوب الگـوي سـه بخشـي رشـد درون    

. پايــان نامــه كارشناســي ارشــد اقتصــاد،  "مــدل ايــران
  ده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان.دانشك

هـاي   تحليل تأثير سياسـت "). 1389محمدي مطلق، محمد (
. پايـان نامـه   "مالي تـوزيعي بـر رشـد اقتصـادي ايـران     

ــاد، دانشــكده علــوم اداري و      ــي ارشــد اقتص كارشناس
    اقتصادي، دانشگاه اصفهان.
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