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  چكيده
 يتعادل عموم يها ك سو و استفاده رو به گسترش مدليران از يدر ا يررسميتوجه اشتغال غسهم قابل 

از  ها  ن مدليو رفع نواقص ا ياقتصاد يها استيل سيتحل يبرا يمركز يها توسط بانك يتصادف يايپو

اقتصاد كشور و  يها يژگيبر و يمبتن يتصادف يايپو يك مدل تعادل عمومي يگر، ضرورت طراحيد يسو

ك بازار كار به ين منظور مطالعه حاضر عالوه بر تفكيا يبرا. سازد يرنده بازار كار دوگانه را آشكار ميدربرگ

كار به  يرويد و نوع استفاده از نيز بر حسب نوع تابع توليرا ن ياقتصاد يها  ، بنگاهيررسميو غ يبخش رسم

مورد استفاده در مدل با تناوب ساالنه و در فاصله  يرهايمتغ. م نموده استيتقس يررسميو غ يبنگاه رسم

 ينفوس و مسكن و سرشمار يعموم يج سرشماريو نتا يبانك مركز يزمان يها ياز سر 1353-89 يزمان

  .ران استخراج شده استيمركز آمار ا يكارگاه

د، مخارج دولت، يكل عوامل تول يبهره ور يها ، آثار شوكيپس از حل مدل با استفاده از روش مقدارده

دستمزد بر  ياسم ين با لحاظ چسبندگيو همچن يدرآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگ

  . قرار گرفته است يمدل مورد بررس يواقع يرهايمتغ

بازار كار در ادوار مختلف كسب و كار همانند  يررسميدهد كه بخش غ يج حاصل از مطالعه نشان مينتا

دستمزد  ين با توجه به وجود چسبندگيهمچن. دارد ٤ينموده و حركت مخالف چرخه ار عمل يك ضربه گي

   .دارد تأثيراقتصاد  يواقع يرهاينبوده و بر متغ يخنث مدت پول در كوتاهالگو، در 

  .يررسمي، بازار كار دوگانه، اشتغال غيتصادف يايپو يمدل تعادل عموم :يديكل ناگواژ

  JEL : E19, J42, E29 يطبقه بند
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  :مقدمه -1

 يايپو يتعادل عموم يها مدل 1980، از دهه يسنج –كالن  يها پس از انتقاد لوكاس به مدل

به طور  ينزيوكيو سپس در قالب مكتب ن يقيحق يابتدا در قالب مكتب ادوار تجار 1يتصادف

 يابيبر تعادل بازار كاال به ارز تأكيدبا  ها ن مدلينسل اول ا. مورد استفاده قرار گرفته اند يگسترده ا

 تأثيرپرداخته و  يواقع يرهايسه با متغيق مقايمختلف از طر ياقتصادها يشده برا يطراح يها الگو

 يتعادل عموم يها نسل دوم مدل. قرار داده اند يرها مورد بررسيمختلف را بر متغ يها شوك

بازار كار  يرهايدر ورود متغ يو سع تأكيدعالوه بر بازار كاال بر تعادل بازار كار  يتصادف يايپو

  .افته استياختصاص  يبه وارد كردن بازار مال ها ن مدلياكنون نسل سوم ا اًتينها. اند داشته

را  ها ن مدليبر بازار كاال امكان استفاده از ا تأكيدبا  عمدتاً DSGEدر حوزه  يطالعات داخلم

چون اشتغال در  ييها ريبازار كار و متغ تياهم. قرار داده است يران مورد بررسياقتصاد ا يبرا

بر  تأكيدرا با  يتصادف يايپو يك مدل تعادل عمومي يلزوم طراح ياقتصاد يها سياستگذاري

  . سازد يباشد آشكار م يمطالعه حاضر م يزه اصليتعادل بازار كاال و بازار كار كه انگ

ن يهمگن و همچن يل عدم وجود ساختاريكار، به دل ين الملليبر اساس مطالعات سازمان ب

 يدر حال توسعه، فرض دوگانگ يدر در بازار كار كشورها يررسمين غحضور بخش گسترده شاغال

ج ينتا DSGE يها تواند جهت افزودن بازار كار به مدل يم) يررسميو غ يرسم(بازار كار

  .دين كشورها ارائه نمايبا اقتصاد ا يسازگارتر

و  يقانون يها  تياز بازار كار است كه در چارچوب حما يبخش يررسميبازار كار غ منظور از

جاد تعادل ياز نقش بازار كار در ا ها سياستگذاريجه غفلت يرد و در نتيگ يقرار نم ياجتماع

 يررسميمربوط به شاغالن غ يبه همه آمارها يبا توجه به عدم دسترس. ديآ يبه وجود م ياقتصاد

ن ييتع يررسمين جهت محاسبه اشتغال غيگزيموجود، شاخص جا يق آمارهايالزم است تا از طر

مزد و حقوق  2رانيشاغالن در مركز آمار ا يت شغليوضع يدر طبقه بند اينكهبا توجه به . شود

ران، كاركنان يو كاركنان مستقل، مزد و حقوق بگ يدر زمره اشتغال رسم يران بخش عموميبگ

شوند الزم است تا سهم  يمنظور م يررسمين مزد و اظهارنشده به عنوان اشتغال غبدو يليفام

ن يا يبرا. ن گردديمع يران بخش خصوصيان و مزد و حقوق بگين كارفرمايدر ب يررسميغ شاغالن

ت يجمع يبه دست آورده و در سرشمار يكارگاه يرا از سرشمار يررسميمنظور سهم اشتغال غ

                                                                                                                   
1. Dynamic Stochastic General Equilibrium(DSGE) 

شامل كارفرمايان،كاركنان (ر اساس وضعيت شغلي به بخش خصوصي در جداول مركز آمار ايران شاغالن ب .2

مزد و حقوق بگيران بخش عمومي و اظهار نشده  ،)مستقل،كارگران فاميلي، كاركنان مزد و حقوق بگير و غيره

  .تقسيم مي شوند
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 ير بخش خصوصيان و مزد و حقوق بگيدر گروه كارفرما يررسميشاغالن غ استفاده نموده تا تعداد

 1/49به  1375درصد در سال  7/50از  يررسميكرد اشتغال غين رويبر اساس ا. مشخص شود

  افته استيش يافزا 1390در سال  5/52و  1385درصد در سال 

  

تيت فعال براساس وضع فعاليع جمعيتوز .1لجدو  

ت يوضع

 سال يشغل

1365 1375 1385 1390 

  تعداد

 )هزار نفر(

  تعداد درصد

 )هزار نفر(

  تعداد درصد

 )هزار نفر(

  تعداد درصد

 )هزار نفر(

 درصد

شاغالن 

 يررسميغ

6114 56.0 7389 50.7 10050 49.1 10786 52.5 

شاغالن 

 يرسم

4888 44.0 7183 49.3 10426 50.9 9761 47.5 

جمع 

 شاغالن

11002 - 14572 - 20476 - 20547 - 

 12.3  11.2  9.1  14.2   يكاريب

قيمحاسبات تحق:منبع  

  

 يها در فاصله سال يررسمينشان از كاهش سهم شاغالن غ) 1(ع شاغالن در جدول ينحوه توز

برنامه اول و دوم توسعه در تحقق اهداف اشتغال چندان موفق نبود  اينكهرغم  يعل. دارد 85-1365

ه يش سرماياقتصاد، افزا يخال يها تي، استفاده از ظرفيليتحمافتن جنگ يان يكن پس از پايول

نه ي، زميكار در بخش دولت يروين جذب نيو همچن يش رشد اقتصاديو افزا ييربنايز يها يگذار

كه نرخ  يبه طور) 1378مجلس،  يها مركز پژوهش.(فراهم كرد يش اشتغال را در بخش رسميافزا

البته الزم به ذكر است . افتيكاهش  75درصد در سال  1/9به  65درصد در سال  2/14از  يكاريب

د يش مواليشتر بود كه از افزايت ده ساله و بيش جمعيل افزايبه دل يكارياز كاهش نرخ ب يكه بخش

  شده بود يناش 1355-65در فاصله 

 يل شوراياشتغال به كار، قانون تشك يبرا يو حرفه ا يفن يها آموزش يريقانون الزام فراگ

وجوه ، اختصاص يفيالت تكليتسه ير اعطاينظ يياشتغالزاالت خاص ياشتغال، اعتبارات و تسه يعال

. ژه برنامه سوم بر اشتغال داشتيو تأكيدت از يحكا يشغل يها  ت از فرصتياداره شده و صندوق حما

اعتبارات و  ،يياشتغالزاالت خاص يدولت عالوه بر تسه) هدر برنامه سوم و چهارم توسع يكارياشتغال و ب(

ها و اعتبارات مناطق تيگذارند مانند معاف يم تأثيرم بر اشتغال يرمستقيكه به طور غ يالتيتسه
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ز يرا ن يدولت يها شركت يه گذاريسرما يشده برا ينيش بيپ يافته، اعتبارات عموميتوسعه ن

مانند ( يفاتيد تخفيكار جد يرويان به استخدام نيق كارفرمايمدنظر قرار داد و به منظور تشو

ون وام بدون يليم 30كار به مدت سه سال و دادن  يرويمه نيت سهم كارفرما از پرداخت حق بيمعاف

ق مراكز خدمات اشتغال يكه از طر يانيكارفرما يبرا) سال 5مدت  يدرصد و برا 4بهره با كارمزد 

و  يگزارش اقتصاد( .ند مقرر نموديكار نما يرويمبادرت به استخدام ن يوزارت كار و امور اجتماع

-85در دوره  يررسميب سهم شاغالن غين ترتيبه ا) 1379-84 يها ، ساليترازنامه بانك مركز

  . افتيكاهش  2/11به  2/14از  يكاريدرصد و ب 1/49درصد به  56از  1365

الت يتسه ين، اعطايكوچك و زودبازده و كارآفر يها الت به طرحيتسه ياعطا 1386در سال 

ش تعداد يك طرف و افزايكار از  يروين يش تقاضا برايو افزا يره ارزيذخاز محل حساب 

. ديگرد يكاريباعث كاهش نرخ باز طرف ديگر، ت فعال و نرخ مشاركت يان و كاهش جمعيدانشجو

جه افت يدر نت ها بانك يرجاريمطالبات غ يل حجم بااليالت به دليتسه يت اعطايكن محدوديل

و عدم  يگذارهيمهار تورم توسط دولت، كاهش رشد سرما يبرا يباضاست انقيسمت نفت و اتخاذ يق

از  1387در سال  يده خشكساليو بروز پد يل ركود اقتصاد جهانيدلبه  يخارج يگذارهيجذب سرما

و شاغالن  يكاريش نرخ بينه افزايد را محدود و زميجد يشغل يها  جاد فرصتيبود كه ا يجمله عوامل

به اندازه  ين محدود نمودن صدور مجوز استخدام در بخش دولتيهمچن. را فراهم نمود يررسميغ

را كاهش و  يگر اشتغال رسميد ياز سو ييالت اعطايو كاهش تسه سوك ياز بازنشستگان از  يمين

در سال  3/12به  1385در سال  2/11از يكاريكه نرخ ب يبه طور. ش داديرا افزا يررسمياشتغال غ

 افتيش يافزا 1390در سال  5/52به  1385در سال  1/49از رقم  يررسميشاغالن غ و سهم 1390

   .)1386-89، يو ترازنامه بانك مركز يگزارش اقتصاد(

نشده، نقش  يافتن شغل در بخش رسميكه موفق به  يكار يرويبا جذب ن يررسميبازار كار غ

 ين معنيبه ا يررسميحضور گسترده بخش غ. كند يفا ميا ياقتصاد مل يرا در كاركردها يمهم

دولت و قدرت  يها استيو س ها از برنامه ياقتصاد يها تيفعال يرياست پذياست كه درجه س

از  هاا انحراف آنيدولت  ياقتصاد يها استيز عدم تحقق سيجه آن نيو نت ،نيياعمال نظارت دولت پا

كاهش نيز ش اشتغال و يبر افزا يررسميدوگانه بازار كار غ تأثيربا توجه به . ج مورد نظر استينتا

ساختار بازار ك يبازار كار، تفك يها استيس يدولت در اجرا ياعمال كنترل و نظارت دولت و ناكام

مناسب بازار  يهااستيو اتخاذ س ييثر در جهت شناساؤم يتواند اقدام يم يررسميو غ يكار به رسم

نه يدر زم خصوصاً ها استيشكست مكرر س يها نهيتواند در كاهش هز يم كار باشد كه قطعاً

  )1390، يو خوبخواه ياريبخت. (ز موثر باشدين يياشتغالزا
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ك سو و استفاده رو به يران از يدر ا يررسمين با توجه به سهم قابل توجه اشتغال غيبنابرا

و رفع نواقص  ياقتصاد يها استيل سيتحل يبرا يمركز يها  توسط بانك DSGE يهاگسترش مدل

اقتصاد  يهايژگيبر و يمبتن يتصادف يايپو يك مدل تعادل عمومي يگر، طراحيد يها از سو ن مدليا

لذا هدف از . مختلف موثر باشد يهااستيل آثار سيتواند در تحل يرنده بازار كار دوگانه را ميكشور و دربرگ

واكنش  يو بررس يتصادف يايپو يتعادل عموم ك مدلين مقاله وارد نمودن بازار كار دوگانه در يا

د و يكل عوامل تول يورمخارج دولت، درآمد نفت، بهره يهامدل در هنگام اصابت شوك يواقع يرهايمتغ

  .ران استينرخ رشد پول در اقتصاد ا

نه پژوهش يشيو پ يات نظريادب يدر بخش بعد. ن شده استين مقاله در شش بخش تدويا

ون يبراسيمدل و بخش چهارم به حل مدل و كال يبخش سوم به طراح. رديگ يقرار م يمورد بررس

مختلف  يها مدل  نسبت به شوك يرهايمتغ يسپس در بخش پنجم نحوه واكنش برخ. پردازد يم

  .گردد يارائه م يريجه گيو در بخش ششم نت

 

  سابقه پژوهش -2

و  يت اقتصاديكامل، كنترل تورم، تثبدن به اشتغال يرس يشرفته و برايپ ياقتصاد كالن در كشورها

د همراه با يدر حال توسعه با ين دانش در كشورهايكاربرد ا. افته استيره به كار گرفته شده و توسعه يغ

  .)2006و همكاران  تزيگلياست( ن كشورها باشديا يها  يژگيبرحسب و يراتيياعمال تغ

ل ساختار و يرا به دل ياديز يها در حال توسعه چالش يكشورها يبرا DSGE يمدل ساز

ج مناسب يبه نتا يابين حوزه جهت دستيمطالعات ا. جاد نموده استيمتفاوت ا يط اقتصاديمح

 ير رسمياز لحاظ وجود بخش غ در حال توسعه خصوصاً يكشورها يها يژگيو نموده اند تا يسع

صاد باز و كوچك در ل اقتيبه دل ياز نوسانات خارج يريب پذيو آس يف بودن بازار ماليگسترده، ضع

ن مطالعه، در ادامه به چند مورد از مطالعات يرا مدنظر قرار دهند كه با توجه به هدف ا يمدل ساز

DSGE شود يبازار كار اشاره م يبا لحاظ دوگانگ:  

ك يبا تفك) 1967( س و تودارويو هر) 1969( بازار كار توسط تودارو يمباحث مربوط به دوگانگ

مختلف از جمله مدرن و  يها پس از آن به صورت و. له مهاجرت آغاز شدأو مس ييو روستا يشهر

  .)1،2008زنو( در مطالعات مورد استفاده قرار گرفت ير رسميو غ ي، رسميو كشاورز ي، صنعتيسنت

اقتصاد هند با درنظرگرفتن بازار كار دوگانه  يرا برا DSGEمدل ) 2012( و همكاران ينيبات

 يهامنطبق و سازگار با داده يجيارائه نمودند و نتا يمال يهاتيمحدودو ) ير رسميو غ يرسم(

  . به دست آوردند يواقع

                                                                                                                   
1. Zenou  
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د با بازار كار يجد ينزيك DSGEك مدل يرا در  ياست پوليس) 2010( يو روس ينيماتس

جه گرفتند كه هر ينمودند و نت يبررس يرقابت يررسميو بازار كار غ ها هيتحت پوشش اتحاد يرسم

بر تورم و نرخ  يكمتر تأثيرو طرف عرضه  يبهره ور يها بزرگتر باشد شوك ياندازه بخش رقابتچه 

را  يشتريرات بييشتر باشد تورم و نرخ بهره تغيه بيتحت پوشش اتحاد يها بهره دارند و هرچه بنگاه

نسبت  يكاريب بازار كار، يدهد كه با درنظرگرفتن دوگانگ يج نشان مين نتايهمچن. كنند يتجربه م

ز ين يواقع يها در داده دهد كه معموالً ينشان م يشترينوسان ب ها به دستمزد در مقابل شوك

  .نگونه استيا

ر يو غ يل روابط متقابل بازار كار رسميبازار كار دوگانه به تحل يبا معرف) 2008( لو و مونتورويكاست

باالتر  يبهره ور يكار در بخش رسم ك بازارين مطالعه، مالك تفكيدر ا. پرداختند ياست پوليو س يرسم

ر يبخش غ يكلين مطالعه، رفتار سيافته اين يمهمتر. نه استخدام كمتر استيهز ير رسميو در بخش غ

ن يبنابرا. ابدي ياستخدام گسترش م يها  نهيل كاهش هزيكل به دل يش تقاضاياست كه با افزا يرسم

  .شود يبرقرار م ياست پوليتورم و س يها  ييايبودن، پو ير رسمين غيك رابطه بي

ند يبازار كار فرا يكه در بخش رسم يدر بازار كار را درنظرگرفته به طور يدوگانگ) 2008( زنو

 يط به بررسين شرايبا ا. حاكم است) يوالراس( يرقابت يالگو ير رسميتطابق و در بخش غ - جستجو

  .  پردازد يم يكاريكاهش ب يمختلف برا يها استيس

بازار كار و  يپاكستان با دوگانگ يبرا DSGEمدل  يبه طراح) 2012( احمد و همكاران

ج مطالعه نشان ينتا. و نرخ بهره پرداخته است ياست مالي، سيمحصول و با وجود شوك تكنولوژ

كند و توابع  يعمل م ها ر هنگام اصابت شوكيك ضربه گيبه عنوان  ير رسميدهد كه بخش غ يم

  . ندينما يارائه م يكيرد انتظار و سازگار از لحاظ تئوررفتار مو يعكس العمل به طور كل

ت يمدل، پرداخته و قابل يمختلف به طراح يها از جنبه DSGEدر حوزه  يمطالعات داخل

 يبررس ياقتصاد يرهايمختلف را بر متغ يها ران و آثار شوكياقتصاد ا يبرا ها ن مدليكاربرد ا

در ادامه به . كاالست و كمتر بازار كار درنظر گرفته شده استن مطالعات بر بازار يا تأكيد. نموده اند

  :شود يپرداخته م يمطالعات داخل يبرخ

اقتصاد در  يبرا يتصادف يايپو يتعادل عموم يت كاربرد الگوهايقابل يبه بررس) 1388( كاوند

ت يكه قابل يواقع يادوار تجار يرلند را به عنوان الگويا يپردازد و الگو يران ميحال توسعه ا

  .دينما يم يران را دارد معرفيبا اقتصاد ا يهماهنگ

كه در  ياقتصاد يرا برا يتصادف يايپو يمدل تعادل عموم يدر مطالعه ا)2011(1سيكاوند و فر

 يات و استقراض مواجه است و از طرفي، ماليدر مخارج دولت ييها تيمدت با محدود ر كوتاهييتغ

                                                                                                                   
1. Kavand , Ferris  
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شود  ين ميمأمانند نفت ت يعياز ثروت طب يناش يق درآمدهاياز مخارج دولت از طر ياديسهم ز

در عرضه پول  ير قابل انتظارينوسانات غ ها ن شوكيا. است يخارج يها شوك تأثيركه تحت 

. باشد يم ها ن اثرات، بودجه دولت و تراز پرداختيا يكانال اصل. كنند يجاد ميو نرخ تورم ا يدرون

بره شده و نشان داده است كه انتخاب يكال يسه دوره زمان ران درياقتصاد ا يرايحاصل  يالگو

چگونه منجر به تفاوت در شدت واكنش انحرافات نرخ تورم از مقدار  يمختلف اقتصاد يها استيس

  .(kavand & Ferris,2011) شود يم يمثبت و منف ينفت يها باثبات آن در هنگام بروز شوك

خرد و وجود  ينظر يبر مبان يد و مبتنيجد ينزيك يك الگوي يبه طراح) 1391(ينيفخرحس

است يمت نفت، مخارج دولت و سي، قيشوك تكنولوژ تأثيرنيز مت و دستمزد و يق ياسم يچسبندگ

ن الگو قادر است ياز آن است كه ا يج حاكينتا. پردازد يم يكالن اقتصاد يرهايبر متغ يپول

ها شوكن تورم در برابر همه يد و همچنينما يه سازيكالن از حالت باثبات را شب يرهاينوسانات متغ

  .ابدييش ميافزا ها  ز در برابر شوكين ير نفتيد غيابد و تولييش ميافزا يجز شوك تكنولوژب

اقتصاد  يبرا يتصادف يايپو يك مدل تعادل عمومي يبه طراح) 1389(يميو ابراه يشاهمراد

گرفتن  نظر ك بار با دري يپول يها استيس يابيجهت ارز يزيكرد بيران و حل آن با استفاده از رويا

جه گرفتند كه بدون لحاظ يپرداخته و نت ياسم يك بار بدون حضور چسبندگيو  ياسم يچسبندگ

نداشته و تنها بر نرخ تورم موثر  ياقتصاد اثر يواقع يرهايبر متغ ي، شوك پولياسم يچسبندگ

  .خواهد بود

ك ي يبه طراح جديد ينزيكمكتب  يها  از آموزه يريبا بهره گ) 1389(و همكاران يمتوسل

اقتصاد به صادرات نفت و  يران با توجه به وابستگياقتصاد ا يبرا يتصادف يايپو يمدل تعادل عموم

دهد كه مطابق با  ينشان م ين توابع عكس العمل آنيهمچن. پردازد ينقش آن در بودجه دولت م

 يماز مقدار باثبات خود دور  ير از بهره وريبه غ ها شوكر تورم در برابر تمام يك متغيانتظارات تئور

 ينفت يها  و درآمد يمخارج دولت،درآمد دولت، بهره ور يها  ز در برابر شوكين ير نفتيد غيشود و تول

  .   شود يم يرنفتيد غيسبب كاهش تول يمخارج دولت يافته و پس از چند دوره، اثر برون رانيش يافزا

ران و غفلت از بازار كار در مطالعات يدر بازار كار ا يررسميشاغالن غ با توجه به سهم گسترده

مطالعه . پردازد يم يتصادف يايپو يبه ورود بازار كار دوگانه در مدل تعادل عموم مقالهاين ، يداخل

 همانند مطالعه احمد و همكاران يررسميو غ يبه رسم ها ك بازار كار و بنگاهيحاضر از لحاظ تفك

عوامل كل  يورشوك درآمد نفت در كنار شوك بهره تأثير يث بررسيكن از حيول ،است) 2012(

  .گردد يز مياز آن متما ،يح شوك پولين نحوه تصريد و مخارج دولت و نرخ رشد پول و همچنيتول
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 :مدل-3

، بنگاه خرده يررسميو غ يرسم يشامل خانوار، بنگاه عمده فروش يمدل، كارگزاران اقتصاد نيدر ا

ط يك محياست كه در  يو مال ي، دولت به عنوان عهده دار مقام پوليررسميو غ يرسم يفروش

خود را طبق  يخارج ارتباط دارد رفتار اقتصاد يايق فروش نفت با دنيبسته كه تنها از طر ياقتصاد

است كه ) 2012( مدل منطبق با مطالعه احمد و همكاران يچارچوب كل. دهند يشكل م 1نمودار 

كن از لحاظ يول. دينما يك ميتفك يررسميو غ يرا به دو بخش رسم شاغالنو  يديتول يها بنگاه

و وجود شوك درآمد حاصل از نفت از مطالعه مذكور  يح شوك پوليد بودجه خانوار، نحوه تصريق

 يكار در بخش رسم يرويكه دستمزد ن) 2012(بر خالف مطالعه احمد و همكاران. شود يز ميمتما

منظور  يررسميشاغالن غ ير است در مطالعه حاضر انعطاف دستمزد برايف پذانعطا يررسميو غ

ش مزد و حقوق يافزا ين دستمزد حداقل مبناييران دولت با تعيدر اقتصاد ا اينكهشده و با توجه به 

بر اساس  يدستمزد اسم) 2003(بر اساس مطالعه والش يشاغالن رسم يكند، برا ين مييرا تع

بر انعطاف نرخ بهره به  يلور مبتنيقاعده ت اينكهن توجه به يهمچن. شده است يتورم شاخص بند

شوك  يلور برايقاعده ت يران كاربرد ندارد لذا به جاياست كه در اقتصاد ا ياست پوليعنوان ابزار س

 .از نرخ رشد پول استفاده شده است يپول
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  :خانوار - 3-1

 يد و مالك بنگاه است كه از مصرف كاال و نگهدارنامحدو يعمر ين الگو خانوار نمونه دارايدر ا

خانوار . دهد يت از دست ميت كسب نموده و با كاركردن مطلوبيپول مطلوب يقيحق يها مانده

درآمد ( دينما يوسود سهام بنگاه درآمد كسب م يه به بنگاه عمده فروشينمونه از عرضه كار و سرما

گر هر دوره را ياز طرف د). Dt ها و سود سهام بنگاهrtKt  هياز سرما ي، درآمد ناشWtLtاز كار  يناش

 يينها يد كاالياز درآمد خود را صرف خر يشروع نموده و بخش) Mt-1( قبل دوره يپول يها با مانده

)Ct(ات به دولتيرا به عنوان مال ي، بخش )Tt (يه گذاريرا سرما يو مابق)it (ت يتابع مطلوب. كند يم

  :خانوار عبارت است از

)1      (                                                        U� � ∑ �lnC� 	 φln M�
P � L

����
���� ����� 

�C� ،Mكه  يبه طور
Pكار خانوار نمونه،   يرويپول و ن يواقع يها ب مصرف، ماندهيبه ترت  �Lو  

φ پول نقد و  يحات در مورد نگهداريپارامتر ترجφ�  .كار است يرويعرضه ن ينيكشش جانش 

C� يرسم يينها ياز كاال يبيخانوار است كه شامل ترك يسبد مصرف)C�� (يررسميو غ)C�  (

خانوار و  يدر سبد مصرف يد شده در بخش رسميتول يينها يب سهم كاالهايبه ترت µوω.  است

  .است يررسميو غ يرسم يمصرف ين كاالهايب ينيكشش جانش

)2                                            (C� � !ω�
µ" #C��$µ%�

µ" 	 &1 � ω(�
µ" #C� $µ%�

µ" )
µ

µ*�
  

است كه  يررسميو غ يكار شاغل در بخش رسم يروياز ن يبيز تركيكار خانوار نمونه ن يروين

 يكند به طور يافت ميدر يررسميو غ ياز دستمزد رسم يبيرا به صورت ترك wمعادل  يدستمزد

1&و  يسهم شاغالن رسم σكه  � σ( كار خانوار نمونه و  يروياز كل ن يررسميسهم شاغالن غµ 

  . كند يان ميرا ب يررسميو غ يكار رسم يروين نيب ينيعكس كشش جانش

)3                                                    (L� � +σ%µ#L�� $µ�� 	 &1 � σ(%µ#L� $µ��,�     

)4                                                        (W� � .σ#W��$
µ

µ�� 	 &1 � σ(#W� $
µ

µ��/
��µ
µ

  

باشند و كشش  يمختلف م يسطح مهارت r يدارا يشاغالن در بخش رسم اينكهبا فرض 

بوده، عرضه كل و دستمزد كل شاغالن  ρبرابر  يكار رسم يروين انواع مختلف نيب ينيجانش

  :تز عبارت است ازيگلياست-تيكسيبر اساس شاخص د يررسميغ

)5              (                                                          L�� � !0 #L�� &r($2%� 2" d45
� )

ρ �%ρ"
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)6                                                                       (w�� � +0 #w��&r($2%�d45
� ,� ρ%�"

  

ن دستمزد ييدر تع ياز قدرت بازار يشاغل خانوار در بخش رسم يعضاا اينكهگر يفرض د

حداكثر  يكنند تا دستمزد خود را نسبت به متوسط دستمزد در بخش رسم يم يبرخوردارند و سع

  :ندينما

 )7     (                                                                   7 89:;<&4(=w��&r(L�� &r( � w��L��  &r(  

  :دينما ير حداكثر ميد بودجه زيت خود را نسبت به قيخانوار مطلوب

)8 (                                                 C� � M�%M�*�
P 	 i� 	 T

P @ D
P 	 r�k� 	 W�L�  

از  يه گذاريسرما يايان پوي، جريكيزيف يها هيبه عنوان نرخ استهالك سرما δبا درنظرگرفتن 

  : كند يت مير تبعيرابطه ز

 )9                                                                                   (&1 � δ(k�%� 	 i� � k�  

  

  :يرسم يبنگاه عمده فروش -3-2

ز يمتما يد كاالهايبه تول يرقابت انحصار يدر فضا ها از بنگاه يا رهين بخش زنجيدر ا

واحد از  Yj,tه از خانوار نمونه، يواحد سرما Kj,tكار و  يرويواحد ن Lj,tام با اجاره j بنگاه . مشغولند

د يو تابع تول ها ن تمام بنگاهيو مشترك ب يانگر سطح تكنولوژيب Atكه  يد نموده به طوريكاال تول

1ه و يسهم سرما αاس، يثابت نسبت به مق يبازده ياز نوع كاب داگالس و دارا � α يرويسهم ن 

  .است يد تكنولوژينده حداكثر نمودن سود با توجه به قيه نماهدف بنگا. د استيكار در تول

)9  (                                       ∑ β�λ�EPG,�� yG,�� � P�w��LG,�� �r�KG,�P�    K P�⁄  ∞��� Et   Max   

)10(                                                                                  yG,�� @ A�KG,�α #LG,�� $�%α
  

 

  :يررسميغ يبنگاه عمده فروش - 3-3

د يبه تول يرقابت انحصار يوجود دارد كه در فضا يررسميغ يعمده فروش يها از بنگاه يره ايزنج

د بنگاه عمده يمتفاوت از تابع تول ها ن بنگاهيد در ايكن تابع تولياقدام نموده ول يواسطه ا يكاالها

 يا واسطه يد كااليتول يبرا)  �,L8( يررسميكار غ يرويام تنها از ن mبنگاه .  است يرسم يفروش

)y8,�  ( دينما يم يداريخر ياز را از بازار والراسيكار مورد ن يروياستفاده نموده و ن :  

)11                                                     (                                          y8,� � γL8,�    
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  : يررسميو غ يرسم يبنگاه خرده فروش -3-4

 يديتول يگر كاالهايبه عبارت د. دينما يك جمعگر عمل ميدر اقتصاد همانند  يبنگاه خرده فروش

با كشش  يك تكنولوژيق يگرند را از طريكدين ناقص يز و جانشيكه متما يدر بخش عمده فروش

زان يم. دهد يار مصرف كنندگان قرار ميدر اختل و يمركب تبد يك كااليبه ) θ(ثابت ينيجانش

ق ياز طر  يبنگاه عمده فروش يديتول يكاال يبرا يررسميو غ يرسم يبنگاه خرده فروش يتقاضا

 يد شده توسط بنگاه رسميتول يينها يب كااليبه ترت  �Y و   ��Y. شود ين مييسود تع يحداكثر ساز

��,YGو  است يررسميو غ  يام در بخش عمده فروش jد شده توسط بنگاه يتول يواسطه ا يكاال  �,Y8و  

سود بنگاه خرده  ��π، يررسميام در بخش غ mتوسط بنگاه  يديتول يواسطه ا يو كاال يرسم

 يينها يد كننده كااليدر واقع تول. است يررسميغ يسود بنگاه خرده فروش  �πو  يرسم يفروش

) 13(و ) 12(كه به صورت رابطه 1تزيگلياست- تيكسيك جمعگر دي، بر اساس يررسميو غ يرسم

سپس با توجه به . كند يب ميز را تركيمتما يررسميو غ يرسم يواسطه ا يشود كاالها يف ميتعر

كند كه  ين مييتع ين كاالها را به گونه ايد خود از اي، مقدار خريز واسطه ايمتما يمت كاالهايق

    . ديسودش را حداكثر نما

)12  (                                                     θ P 1  ,           Y�� � .0 YG,��
Q%� Q" dG�

� /
θ
θ%�"

  

)13  (                                                                         Y� � .0 Y8,� Q%� Q" d8�
� /

θ
θ%�"

    

)14                 (                                                            π�� � P��Y�� � 0 P�G,��
� Y�G,�dG    

)15        (                                                                π� � P� Y� � 0 P 8,��
� Y 8,�d8  

 

  :يو مال يدولت به عنوان مقام پول -3-4

درآمد نفت در طول  يها شود كه نوسان يفرض م )1389( متوسلي و همكارانمطالعه همانند 

، جمع يشود و منظور از شوك نفت يجاد مينفت ا يمت دالريق يرات تصادفييل تغيزمان به دل

از شوك  يناش عمدتاًوارد بر وجوه حاصل از فروش نفت است كه  يبرونزا يها تمام شوك يجبر

 يتم درآمد واقعيوجوه حاصل از فروش نفت، لگار يت تصادفيبا توجه به ماه. باشد يمت نفت ميق

) يند تصادفيك فراينفت  )AR   :شود يح مير تصريو به صورت ز 1

 )16  (                                                                       ln&or(� � ρSln&or(�%� 	 εS4,�   

                                                                                                                   
1. Dixit- Stiglitz  



  نظر دهمرده، دكترحسين كاونددكترمرضيه اسفندياري، .../ انه در چارچوب يك مدل بازار كار دوگ 

 

228

وجوه  يوارد بر مقدار واقع ينده شوك تصادفيد و نماي، جمله خطا و نوفه سفtεكه  يبه طور

  .ن شوك در طول زمان استيا يزان ماندگارينشان دهنده م ρSحاصل از فروش نفت است و 

ن است كه دولت و مقام ين مدل فرض بر اي، در اين استقالل بانك مركزييبا توجه به درجه پا

كجا و درآمد يات يمخارج دولت از محل خلق پول، اخذ مال. باشند يواحد م يكشور كارگزار يپول

 يقير حقين بر اساس مقاديبنابرا. گردد ين ميمفروش نفت و صادرات آن به خارج تأ حاصل از

  :كند يت مير تبعيمخارج دولت از رابطه ز

 )17               (                                                       ta� 	 or� 	 m� � m�%� � g�  

  : ميريگ ير درنظر ميشوك مخارج دولت را به صورت ز

)18                                                                         (ln&g(� � ρXln&g(�%� 	 εX,�  

  : عبارت است از ين ترازنامه بانك مركزيهمچن

)19                                                               (mb� � mb�%� � or� 	 m� � m�%�  

  : ميريگ ير درنظر ميبه صورت ز) 2004(رلند ياز ا يرويرا به پ tنرخ رشد ناخالص پول در دوره 

)20                                                                                                   (θ� � M
M*�  

جاد يو به طور مستقل در نرخ رشد پول ا يمقام پول يها ميكه توسط تصم يراتييعالوه بر تغ

ن يرا ب يريتناب ناپذارتباط اج يحاصل از صادرات نفت به پول مل يل دالرهايشود، تبد يم

حاصل از نوسان  يها ن شوكيكند، بنابرا يجاد ميا ينفت ينوسانات حجم پول و نوسانات درآمدها

رشد پول درنظر  ير را برايتوان قاعده ز يلذا م. هم بر نرخ رشد پول موثر است ينفت يها درآمد

  :گرفت

)21                                     (                            
 
θ� � ρQθ�%� 	 &1 � ρQ(θ\ 	 εQ,�  

  . مقدار باثبات نرخ رشد پول است \θشوك عرضه پول و  �,εQكه  يبه طور

 

  :ه بازاريشرط تسو -3-5

و درآمد حاصل از فروش نفت با  يررسميو غ يدات بخش رسميتول يدر بازار كاال ارزش پول

ن در بازار كاال يبنابرا. در تعادل برابر است يو مخارج دولت يه گذاري، سرمايمجموع مخارج مصرف

:ه بازار عبارت است ازيشرط تسو
  

)22                                                                               (
y�� 	 y� � c� 	 g� 	 i�  
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  :ون و حل مدليبراسيكال - 4

بر ، معادالت ها خانوار و سود بنگاهت يمطلوب يط مرتبه اول در حداكثرسازيپس از استخراج شرا

و با استفاده از روش  م شدهيتنظ يتميلگار يبه صورت خطاساس روش بسته پيشنهادي اوهليگ 

 1ر درونزايمتغ 26معادله و  26مدل مورد مطالعه شامل . ده استيكان حل مدل انجام گرد-بالنچارد

ن يرها، از قبل نامعير متغيو سا k وmbشامل  2نياز قبل مع يدرونزا يرهايكه متغ يبه طور. است

,مدل شامل   يها ن شوكيهمچن. باشند يم ε�,S4ε�,S4 ε�,A  وε�,Q باشند يم. 

ون يبراسين مقدار پارامترها از كالييتع يبرا ر،يبا توجه به فقدان اطالعات مربوط به بازار كار ناگز

مدل با تناوب ساالنه مدنظر قرار گرفته و با ذكر منبع در جدول  يه پارامترهايكل. استفاده شده است

  .ارائه شده است 2شماره 

 

  مدل ير پارامترهايمقاد .2جدول 
  منبع  مقدار  پارامتر

  )1388(كاوند  0.98  ت خانواريدر تابع مطلوب يل زمانيعامل تنز

  )1384(ينيام  0.042  نرخ استهالك

  )1387(يشاهمراد  0.412  ديه از توليسهم سرما

  )2012(احمدو همكاران  0.55  خانوار يدر سبد مصرف يرسم يسهم مصرف كاال

  قيمحاسبات تحق  0.52  از كل شاغالن يسهم شاغالن رسم

  )2012(احمدو همكاران  2  يررسميو غ يكار رسم يروين نيب ينيكشش جانش

  نرخ تورم يدرصد برا12با فرض   1.12  مقدار باثبات نرخ تورم

  )2012(احمدو همكاران  0.7  يررسميو غ يرسم يمصرف كاال ينيجانشكشش 

  0.72  كل  يشوك بهره ور يداريب پايضر

)0.019(  

  قيمحاسبات تحق

  0.65  شوك مخارج دولت يداريب پايضر

)0.074(  

  قيمحاسبات تحق

  0.54  شوك درآمد نفت يداريب پايضر

)0.18(  

  قيمحاسبات تحق

  0.37  يشوك پول يداريب پايضر

)0.08(  

  قيمحاسبات تحق

 

                                                                                                                   
 ,c, cf, ci, g,I, L,Lf , Li, y, yf, yi ,w, wf,wi, p, pf, pi,m, mb, A:متغيرهاي درونزاي مدل عبارتند از .1

or, θ , mc, r, k ,π  
2. Predetermined Endogenous Variables 
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افته وجود يم يفولر تعم يكيمختلف، ابتدا با استفاده از آزمون د يها  شوك يداريب پايدر محاسبه ضر

ك يلتر هودريشه واحد، با استفاده از فيقرار گرفته و سپس در صورت وجود ر يشه واحد مورد بررسير

. مورد برآورد قرار گرفته است AR(1) ند يفرآك شده و به صورت ير تفكيو روند متغ يپرسكات بخش ادوار

  1.از روش پسماند سولو استفاده شده است يبهره ور يداريب پاين ضرييتع ين برايهمچن

 ي، پارامترهايسنج –كالن  يها بر خالف مدل يتصادف يايپو يتعادل عموم يها در مدل

ن يسپس با توجه به پارامترها و همچن. شوند يم يبره شده و به مدل معرفيا كاليمدل، برآورد و 

رها يمتغ يه سازياقدام به شب ييندهايفرآ يق معادالت فراهم شده است الگو طيكه از طر ياطالعات

ار را ارائه ين و انحراف معيانگيشده مانند م يه سازيشب يرهايمتغ يها يژگياز و ينموده و برخ

شده  يه سازيشب يرهايو متغ يواقع يايلتر شده دنيف يرهايمتغ يها يژگين ويسه بيمقا. كند يم

  .شده باشد يق مدل طراحيتوف يبرا ياريتواند مع يم

مدل  يابيبه ارز DSGEات يمتداول در ادب يها ن قسمت بر اساس روشين در ايبنابرا

ر باثبات يل شده است مقاديتبد يتم خطيمدل به صورت لگار اينكهبا توجه به . ميپرداز يم

از  يجه انحراف استاندارد برخيدر نت. ت باثبات برابر صفر استيل شده در وضعيتبد يرهايمتغ

  . رديگ يسه قرار ميمورد مقا 3رها در جدول يمتغ

 

 شده يه سازيو شب يواقع يرهايسه متغيمقا .3جدول 

 C i k y  رينام متغ

  0.05  0.02  0.17  0.03  ير واقعيانحراف استاندارد متغ

  0.09  0.04  0.18  0.02  شده يه سازير شبيمتغانحراف استاندارد 

  0.73  0.98  0.67  0.9  1در وقفه  ير واقعيمتغ يب خودهمبستگيضر

  0.78  0.99  0.73  0.99  1شده در وقفه  يه سازير شبيمتغ يب خودهمبستگيضر

  0.84  0.95  0.43  0.82  2در وقفه  ير واقعيمتغ يب خودهمبستگيضر

  0.53  0.96  0.50  0.96  2شده در وقفه  يه سازير شبيمتغ يب خودهمبستگيضر

  قيمحاسبات تحق: منبع

 

ل قرار يو تحل يبرونزا مورد بررس يها ن قسمت، توابع عكس العمل در واكنش به شوكيدر ا

، مصرف و يه گذاري، سرمايدهد كه به دنبال شوك مثبت تكنولوژ ينشان م 2نمودار . رديگ يم

د كاهش ياز به عوامل تولين يبهره ور يل ارتقايكن به دليابد ولي يش ميافزا يد در بخش رسميتول

                                                                                                                   
صورت درخواست در نحوه برآورد ضرايب پايداري مربوط به مخارج دولت، رشد پول، درآمد نفت و  بهره وري در  .1

 .اختيار قرار مي گيرد
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اشتغال در بخش  يافته وليش يافزا يررسميو غ يد در بخش رسميزان تولين ميبنابرا. ابدي يم

  .ابدي يكاهش م يرسم

  

  

  
 3همانگونه كه در نمودار در بازار كاالها و خدمات،  يبا توجه به حضور دولت به عنوان متقاض

ش يافته و منجر به افزايش يكل افزا يدر پاسخ به شوك مثبت مخارج دولت، تقاضا مشاهده مي شود

 بهره وري كل عوامل توليد بر متغيرهاي مدل شوك تأثير: 2نمودار
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 يگذاره يعمل نموده و باعث كاهش سرما 1اثر ازدحام يول. شود يم يررسميو غ يد در بخش رسميتول

در پاسخ به . شود ياز مقدار باثبات خود كمتر م يد پس از مدتيجه توليشود و در نت يم يبخش خصوص

افته و اگرچه اشتغال در بخش يش يبازار كار افزا يشوك مثبت مخارج دولت اشتغال در بخش رسم

فته و به مقدار ايش ياثر ازدحام آشكار شده مجددا افزا اينكهپس از  يافته وليابتدا كاهش  يررسميغ

  .شود يباثبات خود همگرا م

 

                                                                                                                   
 1. Crowding Out Effect  

  تأثير شوك مخارج دولت: 3نمودار



  1393ـ سال چهاردهم ـ شماره اول ـ بهار ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

233

شوك مثبت درآمد نفت  تأثير. دهد يمدل نشان م يرهايآثار شوك درآمد نفت را بر متغ 4نمودار 

. دهد يش ميرا افزا يرا كاهش و اشتغال رسم ير رسميزان اشتغال در بخش غيشود م يباعث م

نموده و اشتغال كل از مقدار باثبات خود  يرا خنث يش اشتغال رسميافزا يررسميكاهش اشتغال غ

 يبه مقدار باثبات خود همگرا م يررسميو غ يرات اشتغال رسمييج با تغيفاصله گرفته و به تدر

به د دارد يه در توليش سهم سرماينشان از افزا يه گذاريه و سرمايسرما يواكنش موجود. شود

د و كاهش اشتغال يه در توليسرما ينيگزيحاصل از نفت باعث جا يش درآمدهايگر افزايعبارت د

  . گردد يم

  

  

  تأثير شوك درآمدهاي نفت: 4نمودار
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و كاهش  يد در بخش رسميش توليباعث افزا يو اشتغال در بخش رسم يه گذاريش سرمايافزا
به دنبال  ها دولت عمدتاً. انجامد ين بخش ميد در ايبه كاهش تول يررسمياشتغال در بخش غ

ش يرا افزا يانتقال يها ن پرداختيكار و همچن يرويش درآمد حاصل از فروش نفت، دستمزد نيافزا
  .شود يش مصرف و تقاضا در كنار كاهش اشتغال مين امر منجر به افزايداده و ا

ل عدم وجود يدر الگو، به دل يفرض رقابت انحصار با وجود DSGE ر مطالعات حوزه يهمانند سا
بر  يتأثيرچ يو تورم است و ه ها متيبر ق يگذارتأثيرتنها قادر به  ي، شوك پوليچسبندگ

  . گذارد يالگو به جا نم يواقع يرهايمتغ
شود و به منظور  يل ميزان دستمزد ساالنه بر اساس تورم تعديدر بازار كار م اينكهبا توجه به 

شود كه دستمزد  يفرض م) 2003( از والش  يرويالگو به پ يرهايبر متغ يشوك پول تأثير يبررس
ل يب تعديضر ;φكه  يل شده به طوريتعد ها متيبازار كار بر اساس شاخص ق يدر بخش رسم

  .است يمت كاالها و خدمات مصرفيشاخص ق �Pدستمزد و 

)23(                                                                 W�� � W�%�� 	 φ;&P�%� � P�%a(  

  
  

 

  

 تأثير شوك نرخ رشد پول: 5نموار
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كه  يطيدر شرا. نشان داده شده است 5شوك نرخ رشد پول در نمودار  تأثيرج حاصل از ينتا

ن يمتأخود را  يها نهيق خلق پول هزينباشد دولت از طر يات و درآمد نفت كافيدرآمد حاصل از مال

دهد يش ميرا افزا يگذارهيجه سرمايش تقاضا شده و در نتيش حجم پول باعث افزايافزا. كنديم

. ابدييزان مصرف كاهش ميها ممتيش سطح قيت منابع خانوار و افزايل محدوديكن به دليول

افته و به عكس يش يافزا يد در بخش رسمي، اشتغال و توليه گذاريش سرمايافزان به دنبال يبنابرا

  .ابدي يكاهش م يررسميدر بخش غ

 

  :يريجه گينت - 6

در حال توسعه و با توجه به  يگسترده در بازار كار كشورها يررسميبا توجه به وجود بخش غ

 يها استيج سيل نتايتحل يبرا يبه عنوان ابزار يتصادف يايپو يتعادل عموم يها ت مدلياهم

 يبرا يتصادف يايپو يك مدل تعادل عمومين مطالعه به گنجاندن بازار كار دوگانه به ي، اياقتصاد

. دهد يقرار م يمورد بررس ياقتصاد يرهايمختلف را بر متغ يها ران پرداخته و آثار شوكياقتصاد ا

ز بر ين ياقتصاد يها ، بنگاهيررسميو غ يك بازار كار به بخش رسمين منظور  عالوه بر تفكيا يبرا

پس از . م شدنديتقس يررسميو غ يكار به بنگاه رسم يرويد و نوع استفاده از نيحسب نوع تابع تول

  :ر حاصل شديز يج كليمختلف نتا يها آثار شوك يو بررس يحل مدل با استفاده از روش مقدارده

در ادوار مختلف كسب و كار  ريك ضربه گيهمانند  يبازار كار به طور كل يررسميبخش غ •

كاهش و  يررسميزان اشتغال در بخش غيم يط رونق اقتصاديكه در شرا يبه طور. كند يعمل م

 . ابدي يش مين بخش افزاياشتغال ا ،در زمان ركود

ن هنگام يبنابرا. ن مخارج دولت استيجهت تام يمنبع ،با توجه به فروض مدل، درآمد نفت •

ش يافته و به دنبال آن تقاضا افزايش ينشده درآمد نفت، مخارج دولت افزا ينيش بيش پيافزا

 يعلت موقت. شود يجاد ميا يموقت يافته و رونق اقتصاديش يافزا يه گذاريجه سرمايدر نت. ابدي يم

افته و با فرض يش يافزا ين است كه مصرف بخش خصوصيش درآمد نفت اياز افزا يبودن رونق ناش

د را به يو تول يه گذاريت منابع، سرمايدهد، محدود يانجام م يه گذاريسرما ،رتنها خانوا اينكه

 ،ن مدليبنابرا. كند يجاد ميز اين يط تورميجه شرايدهد و در نت يسمت مقدار باثبات خود سوق م

  . دولت را نشان دهد يش مخارج مصرفياز افزا يناش يط ركود تورميقادر است شرا

ش درآمد يافته و افزايش يافزا يه گذاريد و سرماي، توليوردر هنگام اصابت شوك بهره •

، منابع موجود يبهره ور يه ارتقايدر سا اينكهل يبه دل. شود يش تقاضا ميخانوارها منجر به افزا

ش تقاضا جبران يجه افزايشتر در نتيكار ب يروياز به نيجاد كنند، نيا يشتريد بيزان توليتوانند ميم

ش اشتغال در يافزا. ابدي يش ميافزا يررسميكاهش و اشتغال غ ياشتغال رسمن يبنابرا. شوديم
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كل عوامل  يبهره ور ياندك ارتقا تأثيرش تقاضا و يازافزا يز ناشيل اثرات سرريبه دل يبخش رسم

 . ن بخش استيد در ايتول يكار برا يرويبر ن تأكيدبا توجه به  يررسميد در بخش غيتول

. گذار استتأثير يواقع يرهايدستمزد، شوك نرخ رشد پول بر متغ يل وجود چسبندگيبه دل •

زان تقاضا يكند، ميخود استفاده م يهانهين هزيتام يدولت از خلق پول برا اينكهبا توجه به 

ج يافته و به تدريش يابتدا افزا يو اشتغال در بخش رسم يگذارهيافته و به دنبال خود سرمايش يافزا

 .ابدي يزان مصرف خانوارها كاهش ميع خانوارها و بروز تورم، مت منابيل محدوديبه دل

 يابينهياست كه از رفتار به يت اقتصاديك واقعيبه عنوان  يررسمين بخش غيبنابرا •

 . كاهد يدر زمان ركود و رونق م يرد و از شدت نوسانات اقتصاديگيكارگزاران نشأت م

 ين مقاله مورد بررسيكه در ا يبا بازار كار دوگانه به نحو يتصادف يايپو يمدل تعادل عموم •

ن ييمختلف طرف عرضه و تقاضا را تب يها از شوك يناش يقرار گرفت، قادر است نوسانات اقتصاد

  .دينما

   



  1393ـ سال چهاردهم ـ شماره اول ـ بهار ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

237

  :منابع و ماخذ

در اقتصاد  سرمايه موجودي زماني سري برآورد "، )1384(محمد حاجي و نشاط عليرضا اميني،

  53-87، 90 شماره بودجه، و برنامه ، مجله"1338-81دوره ايران طي 

 آن اشتغال در بازار كار غيررسمي و عوامل موثر بر "،)1390(بختياري، صادق و خجسته خوبخواهي

، سال هشتم، ياقتصاد يجستارها يپژوهش ي، دو فصلنامه علم")1351-58(ران يدر ا

  117-138صفحات  ،15شماره

هاي پولي در اقتصاد ايران در قالب   ارزيابي اثرات سياست"، )1389(ابراهيمي شاهمرادي، اصغر و ايلناز

  31- 57، 3، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره "يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي نئوكينزي

مت و يق يچسبندگ"،)1391(ياحسان يو محمد عل ين، اصغر شاهمراديد فخرالدي، سينيفخر حس

، سال دوازدهم، ياقتصاد هاي ، فصلنامه پژوهش"رانيصاد ادر اقت ياست پوليدستمزد و س

  1-30شماره اول، 

ادوار  يك الگويدر قالب  يپول هاي استيو س ينفت ين آثار درآمدهاييتب "، )1388(نيكاوند، حس

  .، دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهراني، رساله دكتر"رانياقتصاد ا يبرا يواقع يتجار

: 9ران، فصل يا ياسالم يجمهور يمختلف، بانك مركز هاي و ترازنامه سال يگزارش اقتصاد

  يانسان يرويتحوالت بازار كار و ن

، "در برنامه اول و دوم يكارياشتغال و ب يابيارز "،)1378(مجلس هاي گزارش مركز پژوهش

  2404261:، كدياقتصاد هاي ي، دفتر بررسيمعاونت پژوهش

، معاونت "بر اشتغال در برنامه سوم و چهارم يمرور "،)1378(مجلس هاي گزارش مركز پژوهش

  ي، مطالعات اقتصاديپژوهش

ك مدل ي يطراح "، )1389(يجانيو اكبر كم ي، اصغر شاهمراديميلناز ابراهي، محمود، ايمتوسل

، فصلنامه "ك كشور صادركننده نفتيران به عنوان ياقتصاد ا يبرا يتصادف يايپو يتعادل عموم

  87-116، سال دهم، شماره چهارم، ياقتصاد هاي پژوهش

  
Ahmed,Sh., Ahmed,W., Pasha,F., Khan,S. .and Rehman,M.(2012),."Pakistan 

Economy DSGE Model with Informality", SBP Working Paper Series, 

NO.47, State Bank of Pakistan. 

Batini, N., Levine, P., Lotti, E., and Yang, B. (2011), "Informality, Frictions and 

Monetary Policy", Discussion Papers in Economics, University of Surrey. 

Castillo, P. and Montoro, C. (2008), "Monetary Policy in the Presence of 

Informal Labour Markets", Mimeo, Banco Central de Reserve del Peru. 

Harris, J.R. and Todaro, M.P., (1970), "Migration, unemployment and development: 

a two-sector analysis", American Economic Review60, 126–142. 



  نظر دهمرده، دكترحسين كاونددكترمرضيه اسفندياري، .../ انه در چارچوب يك مدل بازار كار دوگ 

 

238

Ireland, P.,(2004), " Money's Role in the monetary business cycle", journal of 

money, credit and banking,36, 6, 969-983   

Kavand,H. and Ferris j.S.,(2011), "The Inflationary Effects of Stochastic 

Resource Revenues in Resource-rich Economies with Less Well Developed 

Financial Markets", Applied Economic , 1-10 

Lucas, Robert E.(1976). Econometric Policy Evaluation, A Critique. Carnegie 

Rochester Conference Series on Public Policy 1, 19-46. 

Mattesini, F. and Rossi, L.,(2007), " Optimal Monetary Policy in Dual Labor 

Markets", Working Paper, NO:9 

Todaro, M.P., (1969), "A model of labor migration and urban unemployment in 

less developed countries", American Economic Review, 59, 138–148. 

Stiglitz, Joseph E., José Antonio Ocampo, Shari Spiegel, Ricardo Ffrench-Davis 

and Deepak Nayyar (2006), Stability with Growth: Macroeconomics, 

Liberalization, and Development, New York: Oxford University Press. 

Walsh, C.,(2003), "Labour Market Search and Monetary Shoks", Dynamic 

Macroeconomic Analysis, S. Altuĝ, J. Chadha, and C. Nolan, Cambridge 

University Press, 451-486. 
Zenou, Y.,(2008), " Job Search and Mobility in Developing Countries, Theory 

and Implications", Journal of Development and Economics, 86,336-35 




