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Abstract
the main goal of economic growth and development plans in each
country is to increase the standard of life and the welfare of the community
,but at the same time, economic activities through the spread of pollution
have a negative effect on the welfare. Therefore, the exertion of
environmental taxes, through control of pollution and reduction of the tax
burden on production factors, along with a change in the structure of
government expenditures, affects economic growth and welfare
Accordingly. In this paper, by generalizing the Lucas model, the effects of
environmental tax reform and the structure of government expenditures on
economic growth and welfare, in the framework of general equilibrium
model are examined. The results of theoretical and empirical analysis
indicate that tax reform policies, along with a change in the structure of
government expenditures in favor of education and the prevention of
pollution, affect the allocation of resources and welfare in the long term, but
the extent of its effects on economic growth and welfare varies depending on
the parameters of the model.
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چکيذه
ّسف انلي ثطًبهِّبي ضقس ٍ تَؾعة اقتهبزي زض ّط ككَض ،افعايف ؾغح اؾتبًساضز ٍ ضفبُ
جبهعِ اؾت؛ اهب فعبليتّبي اقتهبزي اظ عطيق اًتكبض آلَزگي اثطي هٌفي ثط ضفبُ زاضز .ثٌابثطايي،
اعوبل هبليبتّبي ظيؿتهحيغي اظ عطيق كٌتطل آلَزگي ٍ كبّف ثبض هبليبتي عَاها تَلياس ثاِ
ّوطاُ تغييط زض ؾبذتبض هربضج زٍلت ثط ضقس اقتهبزي ٍ ضفابُ اثطگصاض اؾت .ثاط اياي اؾابؼ ،زض
ايي پػٍّف ثب تعوين الگَي لَكابؼ  ،)1988ثاِ ثطضؾاي اثاطات انا م هبليابتّابي ظيؿات
هحيغي ٍ ؾبذتبض هربضج زٍلت ثط ضقس اقتهبزي ٍ ضفبُ زض چبضچَة يک الگَي تعابزل عواَهي
پطزاذتِ هيقَزً .تبيج حبن اظ تحلي ّبي ًظطي ٍ تجطثي ثيبًگط ايي اؾت كاِ ؾيبؾاتّابي
ان حبت هبليبتي ثِ ّوطاُ تغييط زض ؾبذتبض هربضج زٍلت زض حَظُ آهَظـ ٍ هوبًعات اظ اًتكابض
آاليٌسُّب ثط ترهيم هٌبثع ٍ ضفبُ زض ثلٌسهاست اثطگاصاض اؾات؛ اهاب زاهٌاِ اثاطات آى ثاط ضقاس
اقتهبزي ٍ ضفبُ تغييط هيكٌس ٍ ثؿتگي ثِ پبضاهتطّبي هسل زاضز.
طبقهبنذي C02 ،I38 ،H23 :JEL
واصههاي کليذي :ان م هبليبتي ،ضقس زضٍىظا ،ؾطهبيِ اًؿبًي ،آلَزگي ،ضفبُ
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 -1مقذمه
ًرؿتيي گبم ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساف تَؾعِ پبيساض ،قٌبؾبيي پيبهاسّبي گًَابگَى
فعبليتّبي نٌعتي ٍ ثِ عَض ذبل اًتكبض آاليٌسُّب اؾت .زض زِّّابي اذياط ّواطاُ ثاب
افعايف فعبليت ّابي ناٌعتي ،هياعاى اًتكابض آلاَزگيّابي ظيؿاتهحيغاي ثاِ عٌاَاى
ّعيٌِّبي جبًجي 1هٌفي تَليس قست ثيكتطي يبفتِ اؾت .پيگاًَ 2رؿاتيي ثابض زض ؾابل
 1920ثِ هٌظَض زضًٍي كطزى پيبهسّبي جبًجي ًبقي اظ آلَزگيّب ،اؾتفبزُ اظ هبليبت ثاط
ّط ٍاحس اًتكبض آلَزگي ضا پيكٌْبز ًوَزُ اؾت .ايي هبليبت ًؿجت ثاِ ّاط ٍاحاس اًتكابض
آاليٌسُ يب ترطيت ظيؿتهحيغي ٍضع هيقَز ٍ اظ عطيق افعايف ّعيٌاِّابي اجتوابعي
ثبعث كبّف ؾغح تَليس آاليٌسُ ثِ هقساض ثْيٌِ اجتوبعي آى ٍ زض ًتيجِ كابّف ؾاغح
آاليٌسُّب هيقَز .زض ؾبلّبي اذيط ،گفتوابى انا حبت ظيؿاتهحيغاي اظ ثحاثّابي
ًظطي ثِ ؾيبؾتّبي اجطايي زض ثؿيبضي اظ ككَضّب ؾاَ پياسا كاطزُ اؾات OECD,
 .)2010زض تعسازي اظ ككَضّبي اضٍپبيي اظ قجي ؾَئسً ،اطٍغ ،فٌ ًاس ،زاًوابض ٍ ّلٌاس
ان حبت هبليبتّبي ظيؿتهحيغي زض زِّ  1990نَضت گطفتاِ اؾات .اذياطا ًياع زض
زيگط ككَضّبي اضٍپبيي اظ قجي آلوبى ،ايتبليب ٍ ثطيتبًيب هبليابتّابي ظيؿاتهحيغاي ثاِ
هٌظَض كبّف اًتكبض گبظّبي گلربًِاي ٍ افعايف زض عَايس حبن اظ ايي ضٍـّاب اعوابل
قسُ اؾت  .گفتوبى عوَهي ان حبت هبليبتي ًياع زض زيگاط ككاَضّبيي هفا فطاًؿاِ ٍ
ؾَئيؽ زض جطيبى اؾت اٍنلتي .)2015 ،3زض ثحث ؾيبؾتگصاضي ،كبًبلّبي اثطگصاضي
هبليبت ظيؿتهحيغي ٍ ان حبت هطثَط ثِ آى اظ اّويت ثباليي ثطذَضزاض اؾات .زض اياي
ضاؾتب ،آگبّي اظ ؾيبؾت ان م هٌبؾت هبليبتي زض زؾتيبثي ثِ زٍ ّاسف كابّف اًتكابض
آلَزگي ،افعايف ضقس اقتهبزي ٍ ،افعايف ضفبُ هيتَاًس ًقاف هْواي زض ثطًبهاِضياعي ٍ
ؾيبؾتگصاضي زض ككَضّبي تَؾعِيبفتِ ٍ زض حابلتَؾاعِ هٌجولاِ اياطاى زاقاتِ ثبقاس.
ثٌبثطايي ،ايي پػٍّف ثِ زًجبل پبؾد ثِ ايي ؾؤاالت اؾت كِ چگًَاِ انا حبت هبليابت
ظيؿتهحيغي ثسٍى كبّف ضقس اقتهبزي ٍ ضفبُ اجتوبعي اًجبم هيقَز؟ اثطات هاطتجظ
ثب تغييطات زض ؾبذتبض ّعيٌِّبي عوَهي چگًَِ اؾت؟؛ ثْتاطيي ًاَا انا حبت هبليابت
ظيؿتهحيغي ثطاي ايطاى كسام اؾت؟
ّسف ايي پػٍّف ثطضؾي اثطات ترهيهي ٍ ضفبّي ان حبت هبليبت ظيؿتهحيغي
ٍ ؾبذتبض هربضج زٍلت زض چبضچَة يک الگَي ضقس زضٍىظا اؾتًَ .آٍضي ايي پاػٍّف،
1. Externality
2. Pigou
3. Oueslati
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تعوين هسل ضقس زضٍىظاي لَكبؼ  ،)1988اؾت تب اظ عطياق آى اثاطات تغيياط ؾابذتبض
هربضج زٍلت زض حَظُ آهَظـ ٍ هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّب ٍ ؾيبؾاتّابي هطثاَط ثاِ
ان حبت هبليبتي ثط ترهيم هٌبثع ٍ ضفبُ ثطضؾي قَز.
زض ازاهِ زض ثرف زٍم ،ثِ ازثيبت هَضَا ٍ پيكيٌِ تحقياق پطزاذتاِ هايقاَز .زض
ثرف ؾَم ،عطم الگَي تحقيق ٍ ضاُح ثبظاضي آى اضائاِ هايقاَز .زض ثراف چْابضم،
اثطات ؾيبؾتّبي هرتلف ان حبت هبليبتي ٍ تغييط زض ؾبذتبض هربضج زٍلت ثاط ضقاس ٍ
ضفبُ تحلي هيقَز .زض ثرف پٌجن ،كبليجطُ كطزى الگَ زض قبلت ؾٌبضيَّبي هرتلاف ثاب
تَجِ ثِ ٍاقعيبت اقتهبز ايطاى هَضز ثطضؾاي قاطاض هايگياطز .زض ًْبياتً ،تيجاِگياطي ٍ
پيكٌْبزات ؾيبؾتي ثيبى هيقَز.
 -2ادبيات موضوع و پيطينه تحقيق

 -1-2اثزات پویاي مالياتهاي سبش در الگوهاي رضذ درونسا
ثِتبظگي تَؾعِ اقتهبز ك ى ؾجت قاسُ گؿاتطـ تجعياِ ٍ تحليا اثاطات پَيابي
هبليبتّب ثِ ذهَل زض چبضچَة هاسلّابي ضقاس زضٍىظا قاسُ اؾات .1يکاي اظ ًتابيج

حبن اظ هسلّبي ضقس زضٍىظا ،اؾتفبزُ اظ آىّب زض تجعيِ ٍ تحلي تأثيطات هبليبتّابي
ظيؿتهحيغي ثط ًطخ ضقس ثلٌسهست اؾت ضيؿاي .)2007 ،2اياي ضٍيکاطز ،ياک ثطًبهاِ
جبهعي فطاّن هيكٌس كِ ثط اؾبؼ آى اثطات هرتلف ؾيبؾتّبي ظيؿتهحيغي فعلي ضا
ثط ضقس ًكبى هيزّس كِ قج ثِ نَضت تئَضي هَضز ثحث قطاض هايگطفتاِ اؾاتً .تابيج
يک ؾيبؾت ظيؿتهحيغي ،ثِعَض ثبلقَُ هيتَاًس اظ عطيق هکبًيعمّبي هرتلف ّوچاَى
ؾطهبيِگصاضي ،آهَظـ ،ؾ هت ٍ ،تحقيق ٍ تَؾعِ اثطگصاض ثبقس .زض ثؿيبضي اظ هغبلعابت
4
اًجااابم قاااسُ اظ قجيااا ليگتااابضت ٍ ٍىزض پاااطا  ،)1994 3ثاااًَجط ٍ اؾاااوبلسض
،)1995گطيوسّ ،)1999 5بضتً ،)2004 6بكبزا  ،)2004 7چي ٍ ّوکابضاى،)2009 8
پبتطٍئَل ،)2009 9الَي ٍ تَضهيي ٍ )2011 10اٍنالتي  ،)2015زض ضاؾاتبي افاعايف
 .1زض ظهيٌِ ًطخ هبليبتّب ٍ ضقس اقتهبزي هيتَاى هطاجعِ كطز ثِ:
Lucas (1990), Devereux & Love (1994), Stokey & Rebelo (1995), Ortigueira (1998).
Ricci2.
3. Ligthart & Van der Ploeg
4. Bovenberg & Smulders
5. Grimaud
Hart6.
7. Nakada
8. Chen et al.
9. Paturel
10. Aloi & Touremaine
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ًطخ ضقس اقتهبزي ،كيفيت هحيظظيؿت ضا ثِ عٌَاى يک عبه ثاطٍىظا ،ثاب فاطو ايٌکاِ
هحيظظيؿت پب ثْطٍُضي ؾيؿتن آهَظقي ٍ ًْبزُّبي تَليسي ضا ثيكتط هيكٌاسٍ ،اضز
تبثع تَليس ثٌگبُّب كطزُاًس ٍ ثِ ايي ًتيجِ ضؾيسُاًس كِ ثْجَز كيفيات هحايظ ظيؿات اظ
عطيق اضتقبء ؾغح ؾا هت افاطاز جبهعاِ هٌجاط ثاِ افاعايف ضقاس اقتهابزي ٍ كابّف
1
ّعيٌِّبي ضفبّي قسُ اؾت .زض ثطذاي هغبلعابت زيگاط اظ قجيا گاطازٍؼ ٍ اؾاوبلسض
ٍ ،)1996 ٍ 1993ىاٍيااک ٍ ٍىٍيٌجااطگي ،)1994 2پاابتطٍئَل  ،)2008زض ضاؾااتبي
تعوين الگَي ضقس زضٍىظاي لَكبؼ ،)1988 3اثاطات آلاَزگي ضا ثاط ؾاطهبيِ اًؿابًي ٍ
ثْطٍُضي ًيطٍيكبض ثطضؾي كطزُاًس ٍ ثِ اياي ًتيجاِ ضؾايسُاًاس كاِ هبليابت ثاط اًتكابض
آاليٌسُّب ،اظ كبًبل اثطگصاضي ثط تَاًبييّبي يبزگيطي افطاز ثبعث ايجابز ضقاس ثلٌسهاست
هيقَز .ثب اؾتفبزُ اظ يک چبضچَة هكبثِّ ،تاي  ٍ )1998 4اٍنالتي ً ،)2002كابى
زازًس كِ زض يک هسل زٍ ثركي ضقس زضٍىظا ،اًتربة ثيي فطاغت ٍ كبض ًياع ضٍي اًتقابل
اثطات هبليبت ظيؿتهحيغي اثطگصاض اؾت.
5
زض ازثيبت هبليبت ظيؿتهحيغي ،ايسُ «ؾَز زٍجبًجِ » هغطم اؾت .ثط اؾابؼ اياي
ايسُ پبيِاي ،تغييط جْت 6اظ هبليبتّبي هرتلف ثِ هبليبت ثط كبالّبي آاليٌسُ ٍ يب عَاه
تَليسي هيتَاًس ّن ؾجت ثْجَز كيفيت هحيظظيؿت ٍ ّن كبّف ظيبى ًبقي اظ اذا ل
زض ًيطٍي كبض يب ؾطهبيِ قَز .7ان حبت هبليبت ظيؿتهحيغي هيتَاًس ثب زضآهاس هفجات
يب هٌفي ثطاي زٍلت ّوطاُ ثبقس ٍ كِ ثِ ايٌکِ چِ هقساض زضآهاس هبليابتي ثاط هايگاطزز،
ثؿتگي زاضز .زض ايي ضاؾتب ،هَضَا ان م هبليبت ثط هحيظ ظيؿت ثاِ عاَض گؿاتطزُ زض
چبضچَة الگَّبي ضقاس زضٍىظا هاَضز ثطضؾاي قاطاض گطفتاِ اؾات ثاًَجط ٍ اؾاوبلسض
10
 ،)1995ثًَجط ٍ هَيجّ ،)1997 8يت  ،)1998گطيٌط ،)2005 9فلئاَضتي ٍ كاين
11
 ،)2008فطًبًسظ ٍ ّوکبضاى  ٍ )2011اٍنلتي .))2015
1. Gradus & Smulders
2. Van Ewijk & Van Wijnbergen
3. Lucas
4. Hettich
5. Double dividend
6. Switch

 .7زض ايي ظهيٌِ هيتَاى هطاجعِ كطز ثِ:
Goulder (1995), Carraro et al. (1996), Bovenberg & Van der Ploeg (1997), Bovenberg (1999),
Gimenez & Rodríguez (2010).
8. Bovenberg and Mooij
9. Greiner
10. Fullerton &Kim
11. Fernandez et al.
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جذول  .1رونذ ماليات سبش در کطورهاي OECD

کطور

توضيحات

اؾتطاليب

هبليبت ثط ظثبلِ زض ؾبل  1989ثِ اجطا قسُ اؾت ٍ هبليابت ثاط اًاطغي گابظ ٍ الکتطيؿايتِ زض ؾابل 1996
هعطفي قسُ اؾت.
هبليبت جسيسي زض ؾبل ً 1993ؿجت ثِ فطآٍضزُّبي اًطغي ٍضع قسُ اؾت.
هبليبت ثط زي اكؿيس كطثي زض ؾبل  1992هعطفي قسُ اؾت ٍ انا م كلاي ؾيؿاتن هبليابتي ثاب تکبها
هؿتوط هبليبت ثط اًطغي تب ؾبل  2002اًجبم گطفتِ اؾت.
هبليبت ثط كطثي ؾَذت ّبي فؿيلي زض ؾبل  1990هعطفي قس.
زض ؾبل  1990تجسيس ؾبذتبض هبليبت ّبي هطتجظ ظيؿت هحيغي آغبظ قس كِ قبه گؿتطـ هبليابت ثاط
فعبليتّبي آاليٌسُ ٍ هبليبت ثط ؾَذت ّبي فؿيلي ٍ الکتطيؿيتِ ثَزُ اؾت.
ان م هبليبت اكَلَغيکي زض اٍاي  1999اعوبل قسُ اؾت ّ .سف انلي اظ ايي ان حبت ايجبز تكاَيقبتي
جْت شذيطُ اًطغي ٍ تؿْي تغييط نٌعتي ،تأهيي ثَزجِ ثطًبهِّبي اًطغي تجسيس قسًي ٍ افعايف كبض اظ
عطيق كبّف ثبض هبليبت ثط كبض ثَزُ اؾت .ايي ان حبت هكتو ثاط افاعايف ًاطخ هبليابت الکتطيؿايتِ ٍ
ًفت ثَزُ اؾت.
زض ؾبل  1998هبليبتّبي ظيؿت هحيغي هكتو ثط هبليبت ثط زي اكؿيس كطثي ٍ ؾَذتّابي فؿايلي
هعطفي كطزُ اؾت.
هبليبتّبي ظيؿت هحيغي قبه هبليبت ثط ظثبلِ ٍ هبليبت ثط ؾافطُّابي آة ظيطظهيٌاي ضا زض ؾابلّابي
 1996 ٍ 1995هعطفي كطزُ اؾت .هبليبت عوَهي ثط ؾَذت ضا زض ؾبل  1998اعوبل كطزُ اؾت.
ان م عوسُ هبليبت ظيؿت هحيغي زض ؾبل  1991اًجبم قسُ اؾت.
هبليبت ثط ظثبلِ زض ؾبل  1996ثِ اجطا قسُ اؾت .زضآهاس حبنا اظ هبليابت ثاطاي كابّف حقاَ تاأهيي
اجتوبعي ترهيم يبفتِ اؾت ٍ عَاضو تغييط آة ٍ َّا ثط نٌعت ٍ كبضثطز قغلي اًاطغي زض ؾابل 2001
هعطفي قسُ اؾت .هبليبت ثط قي ،هبؾِ ٍ نرطُّبي زؾت ًرَضزُ ًيع زض ؾبل  2002هعطفي قسُ اؾت.
زض ؾبل  1991هبليبت ثط آلَزگي حبن اظ ًفت ذبم هعطفي قس ُ.اؾت.
زض ضفطاًسهي كِ زض ؾپتبهجط ؾبل  2000زض ايي ككَض ثطگعاض گطزيس  2عطم هبليبت ثاط كلياِ اًاطغيّابي
تجسيس ًكسًي كِ عَايس حبن اظ آىّب ثطاي كن كطزى حقَ تأهيي اجتوبعي اؾتفبزُ هيقاس ٍ عاَاضو
اًس اًطغيّبي تجسيس قسًي كِ زضآهس آى جْت اضتقبي هٌبثع اًطغي تجسياس قاسًي ٍ افاعايف كابضايي
اًطغي اؾتفبزُ هيقس ،ضز قسُ اؾت.

ثلػيک
زاًوبض
فٌ ًس
فطاًؿِ
آلوبى

ايتبليب
ّلٌس
ؾَئس
اًگليؽ

ًطٍغ
ؾَئيؽ

هٌجع :پبيگبُ زازُّبي ككَضّبي عضَ  OECDزض ؾبل 2012

ثِعَض كلي ،ثط اؾبؼ هجبًي ًظطي هغطم قسُ اضتجبط ثايي انا م هبليابت ظيؿات
هحيغي اظ جٌجِّبي هرتلف ٍ زض چبضچَةّبي هسلّابي ضقاس زضٍىظا هرتلاف هاَضز
ثطضؾي قطاض گطفتِ اؾت .ثب ايي حبل ،هغبلعبت اًجابم قاسُ تَجاِ كوتاطي ثاِ تغيياطات
ّوعهبى ان م هبليبتّبي ظيؿتهحيغي ٍ ؾبذتبضّبي ّعيٌِ عوَهي زاقتِاًس .اياي زض
حبلي اؾت كِ زض عو ان حبت هبليبت ظيؿتهحيغي ثب تغييطات زض ؾبذتبض ّعيٌِّبي
عوَهي تطكيت هيقًَس .ثِ عجبضت زيگط ،زٍلتّب تأثيط ان حبت هبليبت ظيؿتهحيغاي
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ضا زض ثَزجِ ذَز هٌظَض هايكٌٌاس ٍ ثيكاتط ذَاؾاتبض هٌابثع ترهيهاي ّؿاتٌس تاب اظ
ثرفّبي تَليسي ٍ يب افعايف هربضج ذَز ثطاي كبّف ؾاغح آلاَزگي اؾاتفبزُ كٌٌاس.
گطازيَؼ ٍ اؾوبلسض  )1993هعتقس اؾات كاِ آلاَزگي ثاط تَاًابييّابي عَاها ثاطاي
يبزگيطي افطاز تأثيط هيگصاضز .ثط ايي اؾبؼ ،كبّف ؾاغح آلاَزگي ياک كبًابلي ايجابز
هيكٌس كِ اظ عطيق آى هبليبت ظيؿتهحيغي ؾجت افعايف ضقس اقتهبزي هيگطزز.

 -2-2پيطينه تحقيق

كبضيساؼ ٍ ظًگ ،)2017 1زض هقبلِاي ثب عٌاَاى «انا حبت هبليابت ؾاجع ،تغيياط
زضٍىظا ٍ ضقس ؾَز ؾْبم» اثطات ان حبت هبليبت ظيؿتهحيغاي ضا ثاب اؾاتفبزُ اظ ياک
هسل ضقس زضٍىظا زض ؾَئيؽ آظهَى كطزُاًسً .تبيج حبن اظ آى اؾت ثيبًگط اياي اؾات
كِ هبليبت ظيؿتهحيغي كطثي هَجَز ضا زض ؾابل ً 2050ؿاجت ثاِ  65 ،2010زضناس
كبّف هيزّسّ .وچٌييً ،كبى زازًس كِ ايي ان حبت ًِ تٌْب هٌجاط ثاِ كابّف ضقاس
اقتهبزي ًويقَز ،ثلکِ ضفبُ ضا ًيع كبّف ًويزّس.
اٍنلتي  ،)2015زض هقبلِاي ثب عٌاَاى «ضقاس ٍ اثاطات ضفابّي انا حبت هبليابت
ظيؿت هحيغي ٍ ؾيبؾتّبي هربضج عوَهي» تأثيط ان حبت هبليبت ظيؿاتهحيغاي ٍ
ؾيبؾت ّبي هربضج عوَهي ضا ثب اؾتفبزُ اظ هسل ضقس زٍضى ظا ثطضؾي كطزُ اؾتً .تابيج
حبن اظ آى ثيبًگط ايي اؾت كِ ان حبت هبليبتي ّوطاُ ثب تغييط زض ؾبذتبض ّعيٌاِّابي
عوَهي هي تَاًس هٌجط ثِ ضقس ثلٌسهست ٍ ثْجَز ضفبُ قَز .ثب ايي حبل ايي ًتيجِ ،ثبعاث
ثطٍظ ّعيٌِ ضفبّي ًؿجتب ظيبزي زض هطحلِگصاض هيقَز.
كطاؼ ٍ ًيسٍضٍ ،)2010 2زض هقبلِاي ثب عٌَاى «هبليبت ؾاجع ٍ اًترابة تٌکَلاَغي
ؾجع» ضاُّبي اؾتفبزُ اظ زضآهس ًبقي اظ هبليبت ؾجع ثطاي اًترابة تکٌَلاَغي ؾاجع ضا ثاب
تَجِ ثِ هسل اؾاتکلٌجط ثطضؾاي كاطزُاًاس .آىّاب ثاب اياي فاطو كاِ تٌظاينكٌٌاسُ
ظيؿتهحيغي ضّجط زض هسل اؾاتکلٌجط ) ؾاغح هبليابت ضا تٌظاين هايكٌاس ٍ ؾابيط
ثٌگبُّب زض ثبظاض اًحهبضي حساكفط كٌٌاسُ ؾاَز پياطٍ زض هاسل اؾاتکلٌجط ) ثاب زض ًظاط
گطفتي ايي ًطخ ،تقبضبي ٍاثؿتِ ثِ قيوت ٍ تکٌَلاَغي ثبثات ،قيوات ٍ هياعاى تَلياس ضا
اًتربة هيكٌٌسً .تبيج حبن اظ آى ثيبًگط اياي اؾات كاِ عولکاطز ثٌگابُّاب زض هقبثا
افعايف زض هبليبت ثِعَض كلي يکؿبى ًيؿت؛ زض حبليكِ افعايف اٍليِ هبليبتّاب هوکاي
1. Karydas & Zhang
2. Krass & Nedorezov
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اؾت ؾجت يک تغييطي زض تکتَلَغي ؾجع قَز ،هوکي اؾت اياي افاعايف اثاط هعکاَؼ
زاقتِ ثبقس .ايي اثط هعکَؼ هيتَاًس اظ عطيق يبضاًِ زازى ثِ ّعيٌِّبي ثبثت تکٌَلاَغي
ؾجع ججطاى قَز؛ زض غيط ايينَضت هوکاي اؾات اياي ًاَا هبليابتّاب ؾاجت قاَز تاب
تکٌَلَغي ؾجع اًتربة ًكَز.
ثًٍَجط  ،)1999زض هقبلِاي ثب عٌَاى «ان حبت هبليبت ؾجع ٍ ؾَز هضابعف» ثاب
اؾتفبزُ اظ يک هسل تعبزل عوَهي ثِ ايي ؾَال پبؾد هيزّس كِ آيب انا حبت هبليابتي
زض هحيظ ظيؿت ع ٍُ ثط هحيظ پبكيعُ ،هٌبفع غيط هحيغي زاضز يب ذيط .ثِ عجبضت زيگط،
ان حبت هبليبت ؾاجع ضا اظ اياي لحابػ كاِ ثبعاث افاعايف اقاتغبل ٍ كابّف ثيکابضي
غيطاضازي هيقَز هعيت زٍؾَيِ) ،ثطضؾي هيكٌسً .تبيج حبن قسُ ثيابًگط اياي اؾات
كِ ؾيؿتن هبليبتي ّوطاُ ثب هبليبت ثط آلَز ؾجت افعايف كبضايي هيقَز.
ثًٍَجط ٍ زي هَيج  ،)1997زض هقبلاِاي ثاب عٌاَاى «انا حبت هبليابت ظيؿات
هحيغي ٍ ضقس زضٍىظا» اثطات ان حبت هبليبت ظيؿت هحيغي ضا زض هقبيؿِ ثاب هبليابت
هَجَز ضٍي آلَزگي ،ضقس اقتهبزي ٍ ضفبُ هَضز ثطضؾي قطاض زازُاًاسً .تابيج ثيابًگط اياي
اؾت كِ ان حبت هبليبت ظيؿت هحيغي اظ زٍ عطيق هيتَاًاس هَجات ضقاس اقتهابزي
قَز .اثط اٍل ايي اؾت كِ كبّف آلَزگي ك اثط هفجت ضٍي ثْطٍُضي ؾاطهبيِ زاضز .اثاط
زٍم ،عسم تأثيطگصاضي تغييط زض ثبض هبليبتي ضٍي ثبظگكت ذبلم ؾطهبيِ هيثبقس.
جعفطي نويوي ٍ عليعازُ هلفِ  ،)1394زض هقبلِاي ثب عٌَاى «قجيِؾبظي هبليابت
ؾجع ثط ضقس اقتهبزي زض ايطاى ثب كبضثطز ضٍـ تعبزل عوَهي قبث هحبؾجِ» آثبض افعايف
هبليبت ؾجع ثط ضقس اقتهبزي ضا ثط اؾبؼ عطاحي يک الگَي تعبزل عوَهي قبث هحبؾجِ
ٍ ثِكبضگيطي آذطيي هبتطيؽ حؿبثساضي اجتوبعي ؾابل  1380زض قبلات ّكات ؾاٌبضيَ
هَضز ثطضؾي قطاض زازُاًسً .تبيج ثيبًگط ايي اؾت كِ افعايف ًاطخ هبليابت ؾاجع ثاِ عٌاَاى
هبليبت غيطهؿتقين زض توبهي ؾٌبضيَّب ،ضقس اقتهبزي ضا افعايف زازُ اؾت.
گلساًي ٍ آهبزُ  ،)1393زض هقبلِاي ثب عٌَاى «فطضيِ هعيت زٍؾَيِ زض هبليبتّبي
ؾجع ضاّکبضي ًَيي جْت هسيطيت ههطف اًطغي ٍ كبّف آاليٌاسگي ناٌعت)» فطضايِ
هعيت زٍ ؾَيِ ضا زض اقتهبز ايطاى هَضز اضظيبثي قطاض زازُاًسً .تابيج حبنا اظ آى ثيابًگط
ايي اؾت كِ هبليبت ظيؿتهحيغي قبزض اؾت ثب ثبال ثطزى ثْطٍُضي ٍ اضتقابي تکٌَلاَغي،
ههطف اًطغي ضا ثْيٌِ كٌس ٍ ثبعث كبّف آلَزگي زض اقتهبز قَز.
ثٌيفبعوِ ٍ ّوکبضاى  ،)1393زض هقبلِاي ثب عٌَاى «ًقف هبليابت ؾاجع زض اضتقابء
كيفيت ظًسگي كبضي زض جْت تَؾعِ پبيساض» ثِ ثطضؾي تأثيط اضگًََهي ثط افعايف كيفيت

828

تحقيقات اقتػادي  /دورهي  ،54ضمارهي  ،4سمستان 1398

ظًسگي كبضي افطاز ٍ ثْطٍُضي ؾبظهبًي پطزاذتِاًسً .تبيج حبن اظ آى ثيبًگط ايي اؾت كِ
ًطخ ثْيٌِ هبليبت ؾجع هبليبت ثط ؾَذت)  10زضنس هٌجط ثِ ثابالتطيي ًاطخ افاعايف زض
ضفبُ هيقَز.
ذَـ اذا ٍ ّوکابضاى  ،)1390زض هقبلاِاي ثاب عٌاَاى «هبليابتّابي ؾاجع ٍ
اؾتبًساضزّبي ظيؿت هحيغي ٍاضزات ،اثعاض هٌبؾت تَؾعِ پبيساض زض اقتهبزگصاض ايطاى» ثاِ
آظهَى ًظطيِ ظيؿت هحيغي كَظًتؽ ٍ فطضيِ پٌبّگابُ آاليٌاسگي ثاِ كواک زازُّابي
ؾطي ظهبًي  1980تب  2007زض اياطاى ثاِ ضٍـ  ٍ OLSزازُّابي تابثلَيي پَياب زض زٍضُ
 1990تب  2007زض ككَضّبي اٍپک پطزاذتاِاًاسً .تابيج ثيابًگط اياي اؾات كاِ ًظطياِ
ظيؿتهحيغي كَظًتؽ ضا زض ايطاى ٍ ككَضّبي اٍپک ًويتَاى ضز كطز ٍ افاعايف تجابضت
ثب قبذم زضجِ ثبظ ثَزى تجبضي ،آلَزگي ضا افعايف هيزّس.
ّطاتي ٍ ّوکبضاى  ،)1390زض هقبلِاي ثب عٌَاى «تعيايي هبليابت ظيؿات هحيغاي
ثْيٌِ زض الگَي ضقس تعوينيبفتِ ثب ٍجَز اًتقبل تکٌَلَغي پب ٍ كيفيت هحيظ ظيؿات:
هَضز اقتهبز ايطاى» زض چبضچَة الگَيي پَيب ،ؾيبؾت ظيؿت هحيغاي ثْيٌاِ هبليابت ضا
ثطضؾي كطزُاًس .ثطاي ايي هٌظَض  ،اهکبى اًتقبل تکٌَلَغي پب ثِ الگَي ضقس  AKاضبفِ
كطزُ ٍ الگَ ضا ثِ نَضت ًظطي ثِ اقتهبز ثبظ تعواين زازُاًاس .ثاِ هٌظاَض تعيايي هياعاى
هبليبت ظيؿتهحيغي ثب اؾتفبزُ اظ ًظطية كٌتاطل ثْيٌاِ ،هقابزيط ًاطخ ضقاس ههاطف زض
تعبزل ثبظاض ٍ ثطًبهِضيعي اجتوبعي زض ٍضعيت يکٌَاذت 1هحبؾجِ ٍ ًطخ هبليبت ثط تَلياس
ضا ثِ عٌَاى اثعاضي ثطاي اًغجب ايي زٍ ًطخ هحبؾجِ كطزُاًسً .تبيج حا تجطثاي ،ثيابًگط
ايي اؾت كِ ًطخ ثْيٌة هبليبت ثط آلَزگي حسٍزا  15زضنس اؾت.
 -3الگوي تحقيق
ًَآٍضي ايي پػٍّف ،تعوين هسل ضقس زضٍىظاي لَكبؼ  )1988ثط اؾابؼ هغبلعاِ
اٍنلتي  ٍ )2015آًجلَپَلَؼ ،)2011 2اؾت تاب اظ عطياق آى اثاطات تغيياط ؾابذتبض
هربضج زٍلت زض حَظُ آهَظـ ٍ هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّب ٍ ؾيبؾاتّابي هطثاَط ثاِ
ان حبت هبليبتي ثط ترهيم هٌبثع ٍ ضفبُ ثطضؾي قَز .الگَي هغاطم قاسُ قابه ؾاِ
ثرف ذبًَاضّب ،ثٌگبُّبي تَليسي ٍ زٍلت اؾت كِ زض آى يک اقتهبز ثب ظهبى گؿؿتِ ثاب
ظًجيطُ ّوؿبى جوعيت ٍ ذبًَاضّبيي ثب ظًسگي ًبهحسٍز زض ًظاط گطفتاِ هايقاَزّ .اط
1. Steady state
2. Angelopoulos et al
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ذبًَاض هبلک ثركي اظ ؾطهبيِ فيعيکي ، ،اؾت كِ زض عَل ظهبى آى ضا ههطف هيكٌس.
فطو قسُ كِ يک ثرف اظ تَليس ك  ، ،آلَزگي پيَؾتِاي ايجبز هيكٌس كِ هايتاَاى
ثب ت ـّبي عوَهي ؾغح آلَزگي ضا كبّف زازّ .وچٌيي ،فطو هيقاَز كاِ آلاَزگي
ًبقي اظ تَليس ،ثط هغلَثيت افطاز ٍ فطآيٌس يبزگيطي تأثيطگصاض اؾت.

 -1-3خانوارها
ضفتبض ذبًَاض عق ًي حساكفط كطزى هغلَثيات زٍضُ ظًاسگي تٌعيا قاسُ اؾات كاِ
ثِنَضت ضاثغِ ظيط تعطيف هيقَز:


)1

) w0   t (logC t  p logPt
t 0

كِ كِ زض آى ،ههطف ٍ  0    1عبه تٌعي اؾت .آلَزگي هَثط زض جطيبى
ثيبًگط زض اجتوبعي ًؿجت ثِ هؿألِ آلَزگي اؾتّ .وچٌيي ،هحاسٍزيت ثَزجاِ
ٍ
ذبًَاض ثِ نَضت ضاثغِ ظيط تعطيف هيقَز:
H
)2
K t  [1  k  (1  K
t )rt ]K t 1  (1  t )w t u t H t 1  Ct  Tt
كِ زض آىً ،طخ ثبظگكت ؾطهبيِ فيعيکيً ،طخ ًبذبلم زؾاتوعز ثاِاظاي ّاط
ؾطهبيِ اًؿبًي هَثط اؾت ٍ .ثِ تطتيات ًاطخ
ٍاحس ؾطهبيِ اًؿبًي هَثط ٍ
هبليبت ثط زضآهس ؾطهبيِ ٍ ًطخ هبليبت ثط زؾتوعز اؾتً .كابىزٌّاسُ پطزاذاتّابي
اًتقبلي يکجبي 1زٍلت ثِ ذبًَاضّبؾت .ذبًَاضّب هيتَاًٌس هَجَزي ؾطهبيِ اًؿابًي، ،
 ،افاعايف زٌّاس .زض ازاهاِ
ضا ثب اؾتفبزُ اظ اذتهبل ظهبى ثيكتط ثاِ آهاَظـ،
فطو هيقَز ،كِ ايي فعبليتّب ذبضج اظ ثابظاض اًجابم گياطز ٍ ؾاطهبيِ اًؿابًي جسياس ضا
هيتَاى ثب نطف ظهبى ثِزؾت آٍضز .ثِ پياطٍي اظ گطازياَؼ ٍ اؾاوبلسض  ،)1993فاطو
هيقَز كِ آلَزگي هؤثط ،عبه تٌعي ًطخ ؾطيع ضقس ؾطهبيِ اًؿبًي اؾات .اياي فاطو
تأثيط ثبلقَُ آلَزگي ثط ؾ هتي اًؿبى ٍ اثط هٌفي آى ثط اًجبقت ؾطهبيِ اًؿابًي ضا ًكابى
 ηاؾاتً ،كابى زازُ هايقاَز.
كِ
هيزّس .تأثيط آلَزگي ثط فطايٌس يبزگيطي ثب
ثٌبثطايي ،هؿيط حطكت ًيطٍي اًؿبًي ثِنَضت ضاثغِ ظيط ذَاّس ثَز:
Ht  1  Bt (1  u t )  Pt  H t 1
)3

1. Lump-sum transfer
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كِ زض آىً Bt 0كبىزٌّسُ ثْطٍُضي ًيطٍي اًؿبًي اؾت ،فطو هيقَز ثِ تا ـ
عوَهي ثطاي حوبيت اظ آهَظـ ثؿتگي زاضز ٍ ثِ نَضت ضاثغِ ظيط تعطيف هيقَز:
E
Bt  B( t )
Yt

)4

كِ زض آى B 0يک پبضاهتط ثبثاتّ ،عيٌاِّابي عواَهي آهاَظـ ٍ
ثبظزّي هربضج آهَظقي ضا ًكبى هيزّس .فطو قسُ كاِ ثْاطٍُضي ؾاطهبيِ اًؿابًي ثاِ
ّعيٌِ عوَهي آهاَظـ ثؿاتگي زاضز گاَلن ٍ ضاٍي كَهابض ،1992 ،1ث ًکٌاَ،2005 ، 2
آًجلَپَلَؼ .)2011 ،قطط تطاگطزي 3كطاًة پبيبًي) ثِ هٌظَض ضز ثبظي پاًَعي)NPG 4
ثِ نَضت ضاثغِ lim t  t K t  lim t q t H t 0 ،تعطياف هايقاَز كاِ زض آى ٍ K0
t 

t 

 H0ثبثت ٍ هتغيطّبي  q t ٍ  tثِ تطتيت ًكبىزٌّسُ قيوت ؾبيِاي ؾاطهبيِ فيعيکاي ٍ
ؾطهبيِ اًؿبًي ّؿتٌس.5

 -2-3بنگاهها و آلودگی
اقتهبز هتكک اظ تعساز ظيبزي اظ ثٌگبُّبي ضقبثتپصيط ٍ هكبثِ زض ًظط گطفتِ قاسُ
اؾت .ثٌگبُّب ؾطهبيِ ٍ ًيطٍي كبض هؤثط ضا ثِ تطتيت ثب ًطخ اجبضُ ً ٍ rطخ  wثِكابض هاي-
گيطًس .تبثع تَليس ،ثٌگبُّب ثهَضت كبة-زاگ ؼ ثب ثبظزُ ثبثت تکٌَلاَغي زض ًظاط گطفتاِ
هيقَز:
1
)5
Yt  AK
)t 1(u t H t 1
كِ زض آى  A 0ضطيت تکٌَلَغي ٍ  0   1ككف تَليسي ؾطهبيِ اؾت(uH) .
ًيطٍي كبض هؤثط اؾت .فطو قسُ تکٌَلَغي تَليس تبثعي اظ زاًف ٍ ًاَآٍضي اؾات كاِ اظ
عطيق ؾطهبيِگصاضي جسيس نَضت هيگياطز ٍ ثاِ ناَضت ضاثغاِ  A  AKt 1زض ًظاط
گطفتِ هيقَز .6ايي ضٍيکطز زض الگَّبي ضقس زضٍىظا هجتٌاي ثاط اثاطات جابًجي ؾاطهبيِ
1. Glomm & Ravikumar
2. Blankenau
3. Transversality Condition
)4. Non-Ponzi Game (NPG

 . 5زض هؿبئ كٌتطل ثْيٌِ اگط ًقغة پبيبًي ثطًبهِ هعيي ًكسُ ثبقس ،زض جَاة ثْيٌِ ثطاي هكرم كطزى كبه
هؿيط جَاة يک قطط ًْبيي هطثَط ثِ ًقغِ پبيبًي ٍجَ زاضز كِ ثِ عَض قبعع هؿيط ثْيٌِ ضا اظ ؾبيط هؿيطّبي
هجبظ هتوبيع هي كٌس .ايي قطط ًْبيي ثِ قطط تطاگطزي هعطٍف اؾت ٍ ضًٍس اضظـ حبل اًجبقت ؾطهبيِ فيعيکي ٍ
اًؿبًي زض ثيًْبيت ثِ ؾوت نفط هي هيكٌس.
 .6زض ايي ظهيٌِ هيتَاى هطاجعِ كطز ثِArrow (1962) :
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فيعيکي اؾت كِ ثِ نَضت ؾطضيع زاًاف ،تکٌَلاَغي ضا زضٍىظا هايكٌاس .ثاِ پياطٍي اظ
الپتيک ٍ اؾکَثطت ،)1982 1آلاَزگي پيبهاس جابًجي هحهاَل ًْابيي زض ًظاط گطفتاِ
هيقَز .ثطاي ؾبزگي فطو هيقَز كِ يک ٍاحس تَليس هحهَل هٌجاط ثاِ اًتكابض ياک
ثط آى هبليبت ٍضع هيقَز .ثٌبثطايي ،ثٌگبُّابي
ٍاحس آلَزگي هيقَز كِ ثب ًطخ
تَليسي هججَضًس ثطاي ّط ٍاحس هحهَل p ،هبليبت پطزاذت كٌٌس .ثٌگابُّاب ثاِ زًجابل
حساكفط كطزى ؾَز ذَز ثِ نَضت ظيط هيثبقٌس:
t  (1  p )Yt  rt K t 1  w t u t H t 1

)6
حساكفطؾبظي ؾَز اقبضُ ثط ايي زاضز كِ ثٌگبُّب زض تعبزل ثطاي ّاط عبها تَلياسي
ثطاثط ثبظزّي ًْبيي آى پطزاذت هيكٌٌس:
)7
)8

(  )Yt
K t 1
(1  )Yt
) w t  (1  p
u t H t 1
) rt  (1  p

آلَزگي ثِ عٌَاى يک هتغيط جطيبى زض ًظط گطفتِ هيقَز .اظ اييضٍ ،هسل هايتَاًاس
ثِ عَض عوسُ ثطاي آاليٌسُّبيي كِ ثِ ؾطعت اظ ثيي ًويضًٍس ،ثِكبض گطفتِ قَز .ايي اهاط
ٍ هَاضز هكبثِ كِ ثاِعاَض جاسي ثاطاي
ثب چٌسيي آاليٌسُ زض قْطّبي ثعض  ،هف
ؾ هتي اًؿبىّب هضط ّؿتٌس ،هغبثقت زاضز .زض ازاهِ فطو هيقَز كِ جطيابى آلاَزگي
اظ عطيق افعايف هربضج زٍلت ثِ هٌظَض هوبًعت اظ اًتكبض آلَزگي ،كبّف يبثس .ثِ پيطٍي
اظ گطازيَؼ ٍ ؾوبلسضظ  ،)1993فطو هيقَز هربضج زٍلت ثِ هٌظَض هوبًعت اظ اًتكبض
آاليٌسُّب ثبعث كبّف آلَزگي هيقَز .ثٌبثطايي ،اثط آى ثط آلَزگي ثِ نَضت ضاثغِي ظيط
تعطيف قَز:
)9
Pt  (Dt / Yt )  0
كِ زض آى ،تَليس ك  ،هربضج زٍلت ثِ هٌظَض هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّب ٍ
ككف آلَزگي ًؿجت ثِ ؾْن هربضج هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّب زض تَليس ك اؾت.2

4. Luptacik and Schubert

 .2ثِهٌظَض ثطضؾي ضٍـّبي زيگط ٍاضز كطزى پيبهسّبي جبًجي هٌفي زض هسلّبي ضقس زضٍىظا هيتَاى هطاجعِ
كطز ثِ:

(Ricci (2007and(Bretschger & Smulders (2007
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 -3-3دولت
فطو هيقَز ثركي اظ زضآهسّبي زٍلت اظ عطيق هبليبت ثاط ثابظزّي ؾاطهبيِ، ،
هبليبت ثط زؾتوعز ٍ ، ،هبليبت ثط تَليس آلَزگي ، ،ثِزؾت هيآياسّ .وچٌايي ،اياي
زضآهسّب ، ̅ ،نطف هرابضج هوبًعات اظ اًتكابض آاليٌاسُّاب ، ،هرابضج آهَظقايٍ ،
پطزاذتّبي اًتقبلي يکجب ،ثِ ذبًَاضّب هيقَزّ .وچٌيي ،فطو هيقَز:1
H
P
Z t  K
t rt K(t 1)  t w t u t H(t 1)  t Yt  Dt  E t  Tt

)10
زض ازاهِ فطو هيقَز كِ زضآهسّبي هبليبتي زٍلت نطف هربضج آهَظقاي ،هرابضج
هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّب ٍ پطزاذتّبي اًتقبلي ثِ ذبًَاضّب هيقَز
)11

E t  1 Zt ,D t  2 Zt ,Tt  3 Zt ,
1  2  3  1; 1, 2 , 3  01
,

زض ًْبيت تؿَيِ ثبظاض ثطاي ثبظاض كبالّب ثِ نَضت ضاثغِ ظيط تعطيف هيقَز:
Yt  Ct  K t  (1  k )K t 1  Zt
)12
كِ زض آى ك زضآهسّبي هبليبتي ٍ غيطهبليبتي زٍلت اؾت ٍ ثب ك هربضج زٍلت
ثطاثط اؾت.2
 -4تعادل رقابتی
زض ازاهِ هجوَعِ قطايغي ثِ هٌظَض ثطقطاضي كبضايي زض تعبزل ضقبثتي زض ًظط گطفتِ
هيقَز.

 -1-4راهحل باسار
تعابزل ضقابثتي ثاب ثاِكابضگيطي قاطايظ هطتجاِ اٍل هؿائلة حساكفطؾابظي ذاابًَاض،
حساكفطؾبظي ؾَز ثٌگبُّب ،هحسٍزيت ثَزجِ زٍلت ٍ قطايظ تؿَيِ ثبظاض حبن هيقَز.
ثٌبثطايي ،ثعس اظ حصف قيوت ؾبيِاي ؾطهبيِ فيعيکي ٍ ؾاطهبيِ اًؿابًي ٍ ثاب اؾاتفبزُ اظ
 .1ثب تَجِ ثِ ٍاقعيتّبي اقت هبز ايطاى ،فطو ثط ايي اؾت كِ زضآهسّبي زٍلت اظ نبزضات ًفت ٍ حقالضطة پَل
نطف ؾبيط هربضج زٍلت هيقَز.
Z2
) اؾت.
 .2ك زضاهسّبي زٍلت  ) Zقبه زضآهسّبي هبليبتي زٍلت  ٍ ) Zزضآهسّبي غيطهبليبتي زٍلت
ّوچٌيي ،ك هربضج زٍلت قبه هربضج هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّب ،هربضج آهَظقي ،هربضج هطثَط ثِ
پطزاذتّبي يکجب ثِ ذبًَاض ٍ ؾبيط هربضج تقؿينثٌسي قسُ اؾت.
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هعبزلِ  ،)11هعبزالت هطثَط ثِ هؿيط ههطف ثْيٌِ ذبًَاض ثِ عٌَاى قطايظ الظم حبنا
هيقًَس:
)13

Ct 1
 [1  (1  K
]t 1)rt 1
Ct

)14

Ct 1
(1  H
} t 1)w t 1 ( Zt / Yt ) {1  B( Zt 1 )  P

1
t 1
Ct
Zt 1 / Yt 1
Yt 1
(1  H
t )w t

هعبزالت  )14 ٍ )13ثِ تطتيت قطايظ اٍلط ثاطاي تعيايي اًجبقات ثْيٌاِ ؾاطهبيِ
فيعيکي ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ّؿتٌس .ايي قطايظ ّواطاُ ثاب هعبزلاِّابي ،)8 ،)7 ،)3 ،)2
ّ ،)12 ٍ )10وطاُ ثب قطط تطاگطزي ٍ هقبزيط اٍلياِ ؾاطهبيِ فيعيکاي ) ٍ K(0ؾاطهبيِ
اًؿبًي ) ،H(0ضفتبض پَيبي يک اقتهبز ّوطاُ ثب تعبزل زضًٍي ضا ًكبى هيزٌّس.

 -2-4مسيز رضذ تعادلی یکنواخت

زض هؿيط ضقاس يکٌَاذات ،1هتغيطّابي }  {Ct , Zt , K t , Htثاب ًاطخ ثبثات  gضقاس

هيكٌٌس ٍ زٍ هتغيط  Pt ٍ u tثبثت ثبقي هيهبًٌس .ثطاي تحلي آؾبى اظ تغييط هتغيط ثاِ
نَضت ضٍاثظ ظيط اؾتفبزُ هيقَز:
h t = Ht /K t , ct = Ct /Kt 1, yt = Yt /Kt 1, zt = Zt /Kt 1 , gt = Kt /Kt 1
ثب اؾتفبزُ اظ تغييط هتغيطّبي اًجبم گطفتِ ٍ جبيگعيي كطزى قيوتّابي  rt ٍ w tاظ
هعبزالت ّ ٍ )8 ٍ )7وچٌيي جبيگعيي كطزى ٍ اظ هعبزلِ  ،)11ؾيؿتن پبيابي2
ظيط ثِ زؾت هيآيس:3
g t  1  y t  z t  c t  k
)15
)16
)17

ht
z
 B( 1 t ) (1  u t )  1  p t
h t 1
yt
c
p
g t t 1  [1  (1  K
]t 1)(1   t 1)y t 1
ct
gt

ٍ -1ضعيت يکٌَاذت  )steady-stateثِ ٍضعيتي گفتِ هيقَز كِ زضآى هتغيطّب ثب ًطخ ثبثتي ضقس هيكٌٌس.

Stationary system2.

 .3ثب ثِكبضگيطي ضاثغِ  ٍ )12تغييط هتغيطّب زض آى ضاثغِ  )15حبن هيقَز .ثب ثِكبضگيطي هعبزلِ  ٍ )3تغييط
هتغيط زضآى ضاثغِ  )16حبن هيقَز .ثب جبيگصاضي هعبزلِ  )7زض هعبزلِ  ٍ )13تغييط زض آى هتغيط ضاثغِ
 )17حبن هيقَز .ثب ثِكبضگيطي ضاثغِ  ٍ )14تغييط هتغيط زض آى ضاثغِ  )18حبن هيقَز .ثب جبيگصاضي
هعبزالت  )8 ٍ )7زض هعبزلِ  ٍ )10تغييط هتغيط زض آى ضاثغِ  )19حبن هيقَز.
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)18
)19

c
(1  H
} t 1)w t 1 ( z t y t 1 ){1  B[ z t 1 ]  p
g t t 1  
1
t 1
ct
z t 1y t
y t 1
(1  H
t )w t
zt
p
p
 [kt (  )  H
t (1  )](1   t )   t
yt

ّوچٌيي ،ثب ثِكبضگيطي هعبزالت  ٍ )9 ٍ )6تغييط هتغيط زض آىّبً ،ؿجت تَليس ثاِ
ؾطهبيِ فيعيکي ٍ آلَزگي هؤثط 1حبن هيقًَس:
y t  Au1t h1t

)20

yt 
)
)21
2z t
هؿيط ضقس تعبزلي زض ٍضعيت يکٌَاذت هطثاَط ثاِ هتغيطّابي  h ٍ u ، c ، y ، gثاب
( pt 

حصف اًسيؽ  tاظ هعبزالت  )15تب  ٍ )19جابيگعيي كاطزى هعابزالت  )21 ٍ )20زض
آىّب ثِ نَضت ضٍاثظ ظيط حبن هيقًَس:
ss
ss
ss
)22
g  1  (1  )y  c
)23
gss  B(1) (1  uss )  1  (2)
] g  [1  (1   )(1   )y
)24
)25
] gss  [1  B(1)  (2)
كِ زض آىّب:
ss

)26

k

ss

p

 [K   H (1  )](1  p )  p

zss
ss



y

ضاثغِ  ،)26ثب ثِكبضگيطي هعبزلِ  )19ثِ زؾت هيآيس ٍ زض آى ًؿجت ّعيٌاِّابي
عوَهي ثِ تَليس ) ، (اظ يک عطف زض اضتجبط ثب ؾبذتبض هربضج زٍلات ٍ اظ عاطف زيگاط
تبثعي اظ ًطخّابي هبليابت زض ًظابم هبليابتي اؾات .ضاثغاِ  )25ثيابًگط ضقاس ٍضاعيت
يکٌَاذت اؾت ٍ تبثعي اظ پبضاهتطّب ٍ هتغيطّبي ؾيبؾتي زض الگَ اؾت .يک ضقس تعابزلي
هفجت هؿتلعم آى اؾت كِ اثط ّعيٌِّبي آهَظقي ثط اًجبقت ؾطهبيِ اًؿبًي اظ اثط هربضج
هوبًعت اظ اًتكبض آلَزگي ثاط اًجبقات ؾاطهبيِ اًؿابًي ثيكاتط ثبقاس .ثاِ عجابضت زيگاط،

( 2 ) 
 . 1  B(1 )ثااب اؾااتفبزُ اظ هعاابزالت ً ،)25 ٍ )24ؿااجت تَليااس ثااِ
ؾطهبيِ فيعيکي زض ٍضعيت يکٌَاذت ثِ نَضت ضاثغِ  )27حبن هيقَز:

1. effective pollution
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gss
1


)27

(1  k )(1  p )







)B(1)  (2

(1  k )(1  p )

yss 

ّوچٌيي ،ثب اؾتفبزُ اظ هعبزالت  ،)25 ٍ )23ؾبعبت عطضِ ًيطٍي كبض زض ٍضاعيت
يکٌَاذت ثِ ضاثغِ ظيط حبن هيقَز:
)28

1    [1  B(1)  (2) ]  1   gss


 
 B[1]
B[1]


u ss 

ثب اؾتفبزُ اظ هعبزلِ ً ،)22ؿجت ههطف ثِ ؾطهبيِ فيعيکي زض ٍضاعيت يکٌَاذات
ثِ نَضت ضاثغِ ظيط حبن هيقَز:
css  1  (1  )yss  gss
)29
ثب اؾتفبزُ اظ هعبزلِ  ،)21هيعاى اًتكبض آلَزگي زض ٍضاعيت يکٌَاذات ثاِ ناَضت
تبثعي پبضاهتطّبي ؾيبؾتي هطثَط ثِ ؾبذتبض هربضج زٍلت ٍ هتغيطّبي هبليبتي ثِ زؾات
هيآيس:

)30



pss  (2)  2 [K   H (1  )](1  p )  p 



زض ًْبيت ،ثب اؾتفبزُ اظ هعبزلِ ً ،)20ؿجت ؾطهبيِ اًؿبًي ثاِ ؾاطهبيِ فيعيکاي زض
ٍضعيت يکٌَاذت ثِ نَضت ضاثغِ ظيط حبن هيقَز:
1

)31

yss
1
h  ( )1
A
u ss
ss

ثٌبثطايي ،هؿيط ضقس تعبزلي ثؿتگي ثِ پبضاهتطّبي ؾيبؾت عواَهي اظ عطياق ؾاْن
ّعيٌِّبي عوَهي زض تَليس ًْبيي ) (زاضز ،كِ زض آى ؾبذتبض هرابضج زٍلات اظ عطياق
اًتربة پبضاهتطّبي ؾيبؾتي  θ ٍ θ ،θهكرم هيقَز.

 -3-4اثزات رفاهی
ثب ثِكبضگيطي هعبزلِ  ٍ )1تغييط هتغيط زض آى ،ضفابُ زض عاَل هؿايط ضقاس تعابزلي
ثِنَضت ضاثغِ ًيع حبن هيقَز:1
 .1ثب ثِ كبضگيطي تغييط هتغيط اًجبم گطفتِ زض هَضز ههطف ً ٍ Ct  cK t 1طخ ضقس تعبزلي تعطثف قسُ
 g t  K t K t 1  K t  g t 1K 1, K 1  1زض تبثع ضفبُ اجتوبعي ٍ ؾبزُؾبظي ،ضاثغِ هطثَعِ
اؾترطاج هيقَز.
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t 0

t 0

W   logc t   log P   t  log g  tt

)32
ثب اؾتفبزُ اظ تقطيت

1
1 





ٍ  t
t 0


)(1  

2





 ،  ttؾغح ضفابُ زض ٍضاعيت
t 0

يکٌَاذت ثِ نَضت ضاثغِ ظيط اؾترطاج هيقَز:
logcss   log Pss  log gss

1 
(1  )2

)33

Wss 

ثٌبثطايي ،ؾيبؾتّبي هطثَط ثِ تغييط ؾابذتبض هرابضج زٍلات زض حاَظُ آهاَظـ ٍ
هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّب ٍ ؾيبؾتّبي هطثَط ثِ ان حبت هبليبتي كاِ ثاط ترهايم
هٌبثع زض ٍضعيت ثلٌسهست اثطگصاض اؾت ،اظ كبًبل اثطگصاضي ثط ههطف ،ضقاس اقتهابزي ٍ
ؾغح اًتكبض آاليٌسُّب ثط ؾغح ضفبُ زض ثلٌسهست ًيع اثطگصاض اؾت.
 -5تحليل اثزات تخػيػی و رفاهی سياستها

 -1-5تغييز در ساختار مخارج دولت
زض ايي ثرف اثتسا اثطات ترهيهي ؾيبؾتّبي تغييط ؾابذتبض هرابضج زٍلات ٍ زض
ازاهِ اثطات ترهيهي ان حبت هبليبتي ثطضؾي هيقَز.
سياست مخارج  :1زض ايي حبلت ،زٍلت زضآهاس حبنا اظ هبليابت ثاط آلاَزگي ضا
نطف هربضج آهَظقي هيكٌس ٍ هرابضج هوبًعات اظ اًتكابض آاليٌاسُّاب ٍ پطزاذاتّابي
اًتقبلي تغييط ًويكٌٌس .ثٌبثطايي ،ثب زيفطاًؿي گيطي اظ هعبزلِ ضقاس تعابزلي زض ٍضاعيت
يکٌَاذت هعبزلِ  ،)25ثب فطو افعايف ًطخ هبليابت ظيؿاتهحيغاي ) (dP 0ذاَاّين
زاقت:
)34
زض ؾيبؾت
زاقت:
)35

   dK  dH  gss d1 gss d2

 p  K P  H P 
 d
 d  1 dP 2 dP
 
هربضجي ،1ثب قاطايظ d1  0 ٍ dK  dH  d2  d3  0

gss


d
gss d1
 B(1)1. 1  0
p
1 d
dp



dgss
dp

ذاَاّين


dgss
dp
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زض ًتيجِ ،ثب ثِكبضگيطي ؾيبؾت هربضجي  ،1ضقس اقتهبزي زض ٍضاعيت يکٌَاذات
افعايف هييبثس.
سياست مخارج  :2زض ايي حبلت ،زٍلت زضآهاس حبنا اظ هبليابت ثاط آلاَزگي ضا
نطف هربضج هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّاب هايكٌاس ٍ هرابضج آهَظقاي ٍ پطزاذاتّابي
اًتقبلي تغيياط ًوايكٌٌاس .ثاط اياي اؾابؼ ثاب قاطايظ ٍ dK  dH  d1  d3  0
 d2  0ذَاّين زاقت:
d
gss d2
 (2)1. 2  0
p
2 d
dp

)36



dgss
dp

زض ًتيجِ ،ثب ثِكبضگيطي ؾيبؾت هربضجي  ،2ضقس اقتهبزي زض ٍضعيت يکٌَاذات
افعايف هييبثس .ثِهٌظَض هقبيؿِ اثطات ؾيبؾت هرابضجي  2 ٍ 1ثاط ضقاس اقتهابزي زض
ٍضعيت يکٌَاذت ٍ ثب فطو  d1  d2ذَاّين زاقت:
)37

d1

dp

) (B(1)1  (2) 1

d2 0

dgss
P



d1 0

d2 d3 0 d d1 d30

dgss
P

d

ع هت هعبزلِ  )37ثؿتگي ثِ اذت ف ثيي اثط افعايف هربضج آهَظقي ثط ثْطٍُضي




ؾطهبيِ اًؿبًي   (2)1 زاضز.

ؾطهبيِ اًؿبًي  ٍ B(1)1تأثيط هربضج هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّب ثاط اًجبقات

 -2-5اغالحات مالياتی
زض ايي حبلت ؾبذتبض هربضج زٍلت تغييط ًويكٌس ٍ ثِ ثطضؾي اثطات ان م هبليابت
ظيؿتهحيغي ثط ضقس زض ٍضعيت يکٌَاذت پطزاذتِ هيقَز .ثط ايي اؾبؼ ،اثتسا اثاطات
افعايف هبليبت ظيؿتهحيغي ثِ ّوطاُ كبّف هبليابت ثاط زؾاتوعز ٍ عاسم تغيياط ًاطخ
هبليبت ثط ثبظزّي ؾطهبيِ ) (dK 0ثط ضقس ثطضؾي هيقَز .زٍم ،اثطات افعايف هبليابت
ظيؿتهحيغي ثِ ّوطاُ كبّف زض هبليبت ثط ثبظزّي ؾاطهبيِ ٍ عاسم تغيياط هبليابت ثاط
زؾتوعز ) (dH 0تحلي هيقَز .زض ّط زٍ ان حبت هبليبتي ،تاب ظهابًي كاِ d 0
ثبقس ،ان حبت زضآهسي هفجت اتفب هيافتس.
اغالح مالياتی  :1زض ايي حبلت ثب افعايف هبليبت ظيؿتهحيغي ثِ ّواطاُ كابّف
هبليبت ثط زؾتوعز ٍ عسم تغييط ًطخ هبليابت ثاط ثابظزّي ؾاطهبيِ ،ثبعاث افاعايف ضقاس
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ثلٌسهست هيقَز .ثٌبثطايي ،ثب اعوبل قطايظ  dH 0ٍ dK  d1  d2  0زض ضاثغاِ
 )34ذَاّين زاقت:
dgss g ss    dH 
)38


dp
  p H dP 
gss
  dH d
ٍ  p  H P  p  0ذَاّين زاقت:
ثب تَجِ ثِ ايٌکِ  0


 d
d

0

d1 d2 0, d0

dgss

H
K
dp d 0, d 0

اغالح مالياتی  :2زض ايي حبلت ثب افعايف هبليبت ظيؿت هحيغي ثِ ّوطاُ كابّف
ًطخ هبليبت ثط ثبظزّي ؾطهبيِ ٍ عسم تغييط ًطخ هبليبت ثط زؾتوعز ؾاجت افاعايف ضقاس
ثلٌسهست هيقَز.
H
K
ثٌاابثطايي ،ثااب اعواابل قااطايظ  d 0 ٍ d  d1  d2  0زض ضاثغااِ )34
ذَاّين زاقت:
   dK 
)39
 p K P
 d 
 
ss
  dK d
ثب تَجِ ثِ ايٌکِ  p  K P  p  0 ٍ g  0ذَاّين زاقت:


 d
d

gss


0

d1 d2 0, d0



dgss
dp

dgss

K
H
dp d 0, d 0

ثِ هٌظَض هقبيؿِ اثطات ان م هبليبتي  2 ٍ 1ثط ضقس اقتهبزي ثلٌسهست ،ثاب فاطو
 dH  dKذَاّين زاقت:
gss 
 dH
(

)
)40
 H K dP

d1 d2 0,d0


dK 0,H 0

dgss
dp



d1 d2 0,d0

dgss

dp d 0,d 0
K

H
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زض ًْبيت ،ثب جبيگصاضي ضٍاثظ هطثَعِ ذَاّين زاقت1؛

)41

gss dH
 dP

d1 d2 0,d0


dK 0,H 0

dgss
dp
1
2



d1 d2 0,d0

*dgss

H
K
dp d 0,d 0

(1  2)(1  P )  0, if  

زض ًتيجِ ،هقبيؿِ اثطات ان م هبليبتي  2 ٍ 1ثط ضقس اقتهبزي ثلٌسهست ثِ ككاف
تَليسي ؾطهبيِ فيعيکي ثؿتگي زاضز .تب ظهبًي كِ ككف تَليس ًؿجت ثِ ؾطهبيِ فيعيکي
كوتط اظ ككف تَليس ًؿجت ثِ ؾطهبيِ اًؿبًي ثبقس  ،)   1      12تفبٍت اثاط
ان م هبليبتي  2 ٍ 1هفجت ذَاّس ثَز.
ثب اؾتفبزُ اظ هعبزالت حبن قسُ زض ٍضعيت يکٌَاذات هايتاَاى ثاِ اياي ًتيجاِ
ضؾيس كِ نطف ًظط اظ ؾبذتبض ّعيٌِّابي عواَهي ٍ ًظابم هبليابتي ،ؾاْن ّعيٌاِّابي
عوَهي زض تَليس اثط هفجتي ثط ضٍي ًطخ ضقس زض ٍضعيت يکٌَاذت زاضز .ثِ ع ٍُ ،پبضاهتط
هربضج عوَهي  θ ٍ θاثط هفجت ثط ضٍي ضقس اقتهبزي زض ٍضعيت يکٌَاذت زاضًس .2اثط
پطزاذتّبي اًتقبلي زٍلت نفط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .اثط ًطخّبي هرتلف هبليبتي ثاط
ضٍي ضقس ثلٌسهست زض ٍضعيت يکٌَاذت اظ عطيق  هكرم هيقَزّ .وچٌيي ،اثطات
ؾْن هربضج عوَهي ٍ هبليبت ثط اًتكابض آلاَزگي زض ٍضاعيت يکٌَاذات هاجْن اؾات ٍ
ثؿتگي ثِ اثط آلَزگي ثط اًجبقت ؾاطهبيِ اًؿابًي زاضز .زض جاسٍل ً ،)2تابيج هكاتقبت
جعئي هتغيطّبي هسل ًؿجت ثِ پبضاهتطّبي ؾيبؾتي زض ٍضعيت يکٌَاذت گعاضـ قاسُ
اؾت:

 .1ثب هكتق جعئي گطفتي اظ ضاثغِ ً ) 26ؿجت ثِ ًطخ هبليبت ثط ثبظزّي ؾطهبيِ ٍ ًطخ هبليبت ثط زؾتوعز ًيطٍي
كبض ثِ تطتيت ذَاّين زاقت (1  p ) :



k



ٍ )  (1  )(1  p


H



 . 2ثِ عجبضت زيگط ،ثب گطفتي هكتق جعئي اظ ًطخ ضقس اقتهبزي ًؿجت ثِ ؾْن هربضج آهَظقي زض تَليس ،) 1
ؾْن هربضج هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّب زض تَليس  ٍ ) 2ؾْن هربضج عوَهي زض تَليس  ،) ذَاّين زاقت:
gss
gss
gss
 0,
 0,
0
1
2
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جذول  .2نتایج مطتقات جشئی متغيزهاي مذل نسبت به پارامتزهاي سياستی در وضعيت
یکنواخت
پارامتزهاي سياستی

تغييز

gss

yss

u ss

css

pss

ss

, P , K , H

هفجت
هفجت
هفجت
نفط

هفجت
هفجت
هفجت
نفط

هجْن
هجْن
هجْن
نفط

هجْن
هجْن
هفجت
نفط

هٌفي
هٌفي
هٌفي
هٌفي

هٌفي
نفط
هٌفي
نفط

هجْن
هجْن
هجْن
نفط

1
2
3

w

هٌجع :يبفتِّبي تحقيق

 -6کاليبزه کزدن و تحليل حساسيت الگو
ثب تَجِ ثِ ايٌکِ هقبزيط هتغيطّب زض ٍضعيت يکٌَاذات ،تابثعي اظ پبضاهتطّابي الگاَ
ّؿتٌس ،ثب جبيگصاضي هقبزيط پبضاهتطّب ،هقبزيط هتغيطّاب زض ٍضاعيت يکٌَاذات هحبؾاجِ
هيقَز ٍ هيتَاى ثب تغييط پبضاهتطّبي هطثَعِ ثِ تحلي حؿبؾت هتغيطّبي الگَ ًؿاجت
ثِ آى ّب پطزاذت .ثاطآٍضز ثطذاي پبضاهتطّاب ،هقاساضزّي پبضاهتطّاب ٍ تحليا حؿبؾايت
هتغيطّبي الگَ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاضّبي  Excel ٍ Matematica ،Eviewsاًجبم گطفتاِ
اؾت.پبضاهتطّبي الگَ قبه پبضاهتطّبي تطجيحبتً :طخ تٌعي  ٍ زض اجتوبعي ًؿجت
ثِ هؿألِ آلَزگي  ، پبضاهتطّبي تکٌَلَغي ، ,A,B, ,  :پبضاهتطّبي ؾيبؾات عواَهي:
ّ K , H , P , 1, 2 , 3ؿتٌسّ .وچٌيي ،زازُّابي هاَضز اؾاتفبزُ اظ ثبًاک هطكاعي ٍ
ثبًک جْبًي اذص قسُاًس .هقبزيط ّط يک اظ پبضاهتطّب زض جسٍل  )3گعاضـ قسُ اؾت.
زض ٍضعيت تعبزلي پبيِ فطو هايقاَز كاِ ًاطخ هبليابت ثاط آلاَزگي  0/10اؾات
) . (p 0.10ككف تَليس ًؿجت ثِ ؾطهبيِ فيعيکي  ) ثطاثط  0/27ثطآٍضز قسُ ٍ ًاطخ
1
تٌعي ثطاثط  0/91هحبؾجِ قسُ اؾت ً .ؿجت هربضج هوبًعت اظ اًتكبض آلَزگي زض GDP
ثط اؾبؼ هغبلعبت اًجبم قسُ  0/10هٌظَض قسُ اؾاتً .ؿاجت ّعيٌاِّابي آهاَظـ زض
 GDPثط اؾبؼ آهبضّبي ثبًک جْبًي 0/029زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.

ً .1طخ تٌعي ثطاثط اؾت ثب  1 1  rكِ زض آى ً rطخ ثْطُ ٍاقعي هحقق قسُ )ex-post real interest rate
اؾت.
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جذول  .3مقادیز پارامتزها الگو در حالت پایه
ضاخع

A 0
B 0
0  1
0  1

0  1  1

0  2  1
 0
0

 0

H
K

p

توغيف

مقذار

1
پيكطفت تکٌَلَغي زض تَليس كبال
پيكطفت تکٌَلَغي زض تَليس ؾطهبيِ اًؿبًي 0/10
0/27
ككف تَليس ًؿجت ثِ ؾطهبيِ فيعيکي
0/91
ًطخ تٌعي
0/20
زض اجتوبعي اظ هؿألِ آلَزگي
0/029
ًؿجت ّعيٌِّبي آهَظقي زض GDP
ًؿجت هربضج هوبًعت اظ اًتكبض آلَزگي زض 0/10

منبع

ايعزذَاؾتي ٍ ّوکبضاى )1394
اٍنلتي )2015
ثطآٍضز تحقيق
هحبؾجبت تحقيق
ّطاتي ٍ ّوکبضاى )1390
ثبًک جْبًي )2015
اٍنلتي )2015

GDP

ثبظزّي هربضج آهَظقي
ككف آلَزگي ًؿجت ثِ D / Y
تأثيط آلَزگي ثط ؾ هت
هبليبت ثط زؾتوعز ًيطٍي كبض
هبليبت ثط ثبظزّي ؾطهبيِ فيعيکي
هبليبت ثط اًتكبض آلَزگي

0/266
0/10
0/144
0/10
0/25
0/10

ثطآٍضز تحقيق
اٍنلتي )2015
ثطآٍضز تحقيق
قبًَى هبليبتّبي هؿتقين
قبًَى هبليبتّبي هؿتقين
فطو تحقيق

هٌجع :يبفتِّبي تحقيق ،آهبض ثبًک هطكعي ٍ تحقيقبت اًجبم قسُ

هحبؾجِ هقابزيط هتغيطّاب زض ٍضاعيت يکٌَاذات زض حبلات پبياِ 1زض جاسٍل ،)4
گعاضـ قسُ اؾت:
جذول  .4نتایج حاغل اس مقذار دهی پارامتزهاي الگو در وضعيت یکنواخت در حالت پایه

هتغيط



gss0

حبلت پبيِ 0/959 0/226

u ss0

pss0

h sso

css0 ysso

w sso

0/393

1/46

1/21

0/884

-6/86

هٌجع :يبفتِّبي تحقيق

ًتبيج حبن اظ هقساضزّي پبضاهتطّبي الگَ زض حبلت پبيِ زض جسٍل  ،)4ثيبًگط اياي
اؾت كِ ًؿجت ههطف ثِ تَليس  0/884اؾتّ .وچٌيي ،افطاز  39/3زضنس اظ ظهبى ذاَز
1. Initial steady state
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ضا نطف كبض كطزُاًسً .ؿجت ؾطهبيِ اًؿبًي ثِ ؾطهبيِ فيعيکاي ًياع  1/21حبنا قاسُ
اؾت .زض ازاهِ ،ثِ تحلي حؿبؾيت هتغيطّبي الگَ زض ؾٌبضيَّبي هرتلف ان م هبليبتي
ٍ تغييط ؾابذتبض هرابضج زٍلات پطزاذتاِ هايقاَز .زض جاسٍل  )5ذ ناِاي اظ قاف
ؾٌبضيَي هطثَعِ گعاضـ قسُ اؾت:
جذول  .5سناریوهاي مختلف مزبوط به اغالح مالياتی و تغييز ساختار مخارج دولت

ان حبت هبليبتي
ؾٌبضيَّب
ثسٍى تغييط ؾبذتبض هربضج عوَهي

ان حبت هبليبتي 1

ان حبت هبليبتي 2

)(dH  0, dK  0

)(dH  0, dK  0

ؾٌبضيَي 1

ؾٌبضيَي 4

)(d1  d2  0

افعايف ّعيٌِّبي عواَهي آهاَظـ

ؾٌبضيَي 2

ؾٌبضيَي 5

)(d1  0, d2  0

افعايف ّعيٌِّبي هوبًعت اظ اًتكبض
آلَزگي )(d1  0, d2  0

ؾٌبضيَي 3

ؾٌبضيَي 6

زٍلت ثب ٍضع هبليبتّبي ظيؿتهحيغي ،هيتَاًس هبليبت ثط زؾتوعز ًيطٍي كابض ياب
هبليبت ثط ثبظزّي ؾطهبيِ ضا كبّف زّسّ .وچٌيي ،ثب تغييط ؾبذتبض هربضج ذَز هيتَاًس
هربضج عوَهي آهَظـ يب هربضج هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌسُّب ضا ًيع افعايف زّس .ثٌبثطايي،
ان حبت هبليبتي ثب زض ًظط گطفتي اثطات ؾيبؾتّبي هرتلف زض حبلت پبياساض ،زض قاف
ؾٌبضيَ ثطضؾي قسُ اؾت .فطو قسُ اؾت كِ زٍلت هبليبت ثط اًتكبض آلَزگي ضا ثاب ًاطخ
ٍ 0/1ضع هيكٌس )ّ ٍ (p 0 / 10وعهبى ثب آى ،هبليبت ثط زؾتوعز ٍ يب ثبظزّي ؾطهبيِ
ضا زض ضاؾتبي ان م ًظبم هبليبتي  10زضنس كبّف هيزّسّ .وچٌيي ،ان حبت هبليبتي
ثِ ّوطاُ افعايف ّعيٌِّبي عوَهي آهَظـ ٍ يب ّعيٌِّبي هوبًعت اظ اًتكبض آاليٌاسُّاب
ثِ اًساظُ  10زضنس نَضت هيگيطز .زض ؾٌبضيَ  ،1ان م هبليابتي ثاسٍى تغيياط ؾابذتبض
هربضج زٍلت نَضت گطفتِ اؾت ،اهب زض ؾبيط ؾٌبضيَّب ؾبذتبض هربضج زٍلات ًياع تغيياط
كطزُ اؾتً .تبيج حبن اظ تحلي حؿبؾيت هتغيطّبي الگَ زض ؾاٌبضيَّبي هرتلاف زض
ٍضعيت يکٌَاذت زض جسٍل  )6گعاضـ قسُ اؾت:
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جذول  .6نتایج تحليل حساسيت متغيزهاي الگو در ضص سناریوها در وضعيت یکنواخت
)(p  0.10

هتغيط

g ss

u ss

pss

h ss

css yss

w ss

حبلت پبيِ
ان م ؾٌبضيَ 1
هبليبتي 1ؾٌبضيَ 2
ؾٌبضيَ 3
ان م ؾٌبضيَ 4
هبليبتي  2ؾٌبضيَ 5
ؾٌبضيَ 6

0/959
0/957
0/976
0/958
0/958
0/978
0/960

0/393
0/395
0/373
0/396
0/394
0/372
0/395

1/460
1/464
1/464
1/450
1/462
1/462
1/448

1/21
1/17
1/53
1/19
1/18
1/55
1/21

0/884
0/902
0/765
0/894
0/892
0/892
0/892

-6/86
-7/06
-5/37
-6/89
-6/98
-5/31
-6/82

هٌجع :يبفتِّبي تحقيق

ثط اؾبؼ ًتبيج حبن قسُ زض ؾٌبضيَ  ،2 ٍ 5ثِ تطتيت ثبالتطيي ضقاس اقتهابزي ٍ
كوتطيي ظيبى ضفبّي زض ٍضعيت يکٌَاذت حبن قسُ اؾات .زليا آى اياي اؾات كاِ
ان حبت هبليبتي كِ زض ًتيجِ اعوبل هبليبت ثط اًتكبض آلَزگي قسُ هٌجط ثِ كبّف ًاطخ
هبليبت ثط ثبظزّي ؾطهبيِ ) ٍ (k 0كبّف ًطخ هبليابت ثاط ؾاطهبيِ اًؿابًي )(H 0
هيقَز ٍ ّوعهبى ثب آى هربضج عوَهي آهَظقي  ) 1  0افعايف يبفتِ اؾت .ايي اهاط اظ
كبًبل افعايف ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ كبّف ثبض هبليبتي عَاه تَليس ناَضت گطفتاِ اؾات .زض
ؾٌبضيَ  2 ٍ 5ثِ تطتيت ظهبًي كِ فطز نطف آهاَظـ هايكٌاس  ،)1 uثيكاتط اظ ؾابيط
ؾٌبضيَّب اؾت ٍ ايي هٌجط ثِ اًجبقت ثيكتط ؾطهبيِ اًؿبًي قسُ اؾت.
 -7نتيجهگيزي و پيطنهادها
زض ايي پػٍّف ضفتبضّبي ثلٌسهست اقتهبز زض اضتجبط ثب انا حبت هرتلاف هبليابت
ظيؿتهحيغي ّوطاُ ثب تغييط زض ؾبذتبض ّعيٌِّابي عواَهي زض الگاَي تعابزل عواَهي
هَضز ثطضؾي قطاض گطفتِ اؾت .زض اياي ضاؾاتب ،هاسل ضقاس زضٍىظاي لَكابؼ ثاب زض ًظاط
گطفتي اثط آلَزگي ثِ عٌَاى يک اثط جبًجي تعوين زازُ قاسُ اؾات ٍ اثاطات آلاَزگي ثاط
تطجيحبت افطاز ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ثطضؾي قسُ اؾتّ .وچٌيي ،يک ًَا هجبزلِ ثيي ّعيٌِ
عوَهي آهَظـ ٍ ّعيٌِّبي هوبًعت اظ اًتكابض آاليٌاسُّاب زض ًظاط گطفتاِ قاسُ اؾات.
ثٌبثطايي ،زض ايي چبضچَة يک هکبًيعم ثطاي ترهيم هجسز هٌبثع زض اقتهابز ٍ ثطضؾاي
اثطات ضفبّي آى عطاحي قسُ اؾت .تجعيِ ٍ تحلي ّبي ًظطي ٍ تجطثي ًكابى هايزّاس
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كِ هبليبتّبي ظيؿتهحيغي هيتَاًس ثط ضقس اقتهبزي ٍ ؾاغح ضفابُ زض ثلٌسهاست اثاط
هفجت زاقتِ ثبقس .ع ٍُ ثط ايي ،نطف ًظط اظ ؾيبؾت ّبي هبليبتي ،افاعايف ّعيٌاِّابي
عوَهي آهَظـ ّوطاُ ثب عسم تغييط ّعيٌِّبي هوبًعت اظ اًتكبض آلَزگي ؾاٌبضيَّبي 5
ٍ  )2تأثيطات هفجت ثيكتطي ثط ضقس اقتهبزي ٍ ضفبُ زاقتِ اؾات .ظهابًي كاِ انا حبت
هبليبتي ظيؿتهحيغي ثب تغييط ؾبذتبض ّعيٌِّبي عوَهي ّوطاُ هيقَز ،زاهٌِ اثطات آى
ثط ضقس اقتهبزي ٍ ضفبُ تغييط هيكٌس ٍ ثِ پبضاهتطّابي هاسل ثؿاتگي زاضز .ثٌابثطايي ،زض
حبلت كلي ،اگط تأثيط آلَزگي ثط اًجبقت ؾطهبيِ اًؿبًي ثيكتط اظ اثط ّعيٌِّابي هوبًعات
اظ اًتكبض آلَزگي ثط اًجبقت ؾطهبيِ اًؿابًي ثبقاس ،انا حبت هبليابتي ٍ تغيياط ؾابذتبض
هربضج زٍلت ثيكتطيي اثط ضا ثط ضقس اقتهبزي ٍ ضفبُ زاضز.
ثٌبثطايي ،زض ضاؾتبي ًتبيج ًظطي ٍ تجطثي حبن قسُ پيكٌْبز هيقَز كاِ زٍلات
زض ضاؾتبي ترهيم ثْيٌِ هٌبثع ٍ افعايف ضفبُ ،اعوبل هبليبت ظيؿاتهحيغاي ٍ كابّف
ثبض هبليبت ثط عَاه تَليس ضا ثِ ّوطاُ تغييط زض ؾبذتبض هربضج عوَهي زًجبل كٌس.
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