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Abstract 
In this research, an attempt has been made to investigate how the perception of 

households and firms regarding the economic situation, when they are optimistic or 
pessimistic, has affected their financial behavior during the two decades of 2000 and 
2010. and how this change in behavior has affected macroeconomic variables. 

To this end, the limited simulation has been carried out augmented with a fully 
decentralized and micro-founded macro-economic agent-based model compatible 
with the stock- flow approach. In this simulation, an opinion model, which produces 
endogenous waves of pessimism and optimism has been added. The idea of 
optimism and pessimism is a feedback of the individual situation, the behavior of 
precautionary savings in the household and the ratio of long-term debt to the total 
capital used in the firm.

The results show that in the decade of 2010 compared to the decade of 2000, 
increasing the level of firms’ leverage and decreasing the level of households’ 
saving put some households and firms under financial constraints, It has turned them 
into pessimistic agents and herding behavior has caused the spread of this pessimism 
among agents. So that pessimistic opinions gain credibility and caused firms to 
change their financial behavior, increase the firm's financial leverage, and reduce the 
company's financial self-sufficiency. And the share of wages will take a downward 
trend, which has resulted in small fluctuations in the economy. Also, due to the 
interactions between the agents, gradually, with the further spread of pessimism, 
these small fluctuations have slowed down the dynamism of the whole economy and 
turned it into a deep economic recession. 

JEL Classification: E20, E1, E32, C63
Keywords: Agent based model, Economic Recession, liquidity Crisis, Stock-

Flow consistent, firm’s leverag 
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 چکیده
پندار  1390و  1380تا بررسی شود طی دو دهه  است هدر این پژوهش تالش شد

بین و یا بدبین هستند، ها خوشکه آنها، نسبت به وضعیت اقتصادي زمانی خانوارها و بنگاه
ها تأثیر گذاشته و این تغییر رفتار چه تأثیري بر متغیرهاي اقتصاد کالن آنرفتار مالی چگونه بر 

 گذاشته است.
 کامالً بر عاملیک مدل مبتنی زي محدود با استفاده از سابراي این منظور، شبیه
روانه انجام شده  _مبتنی بر رویکرد سازگاري انباره  هاي خردغیرمتمرکز اقتصاد کالن با پایه

 بینی و بدبینیزاي خوشایجاد امواج درون سببپندار که مدل سازي، است. به این شبیه
رفتار وضعیت فردي،  بدبینی بازخوردي از بینی وخوشاضافه شده است. پندار  ،شود می
کار رفته در بنگاه  مدت به کل سرمایه به نسبت بدهی بلند و خانوار در انداز احتیاطی پس
 .باشد می

، افزایش سطح بدهی بنگاه و 80شمسی نسبت به دهه  90دهد که در دهه نتایج نشان می
ها تنگناهاي مالی قرار داده و آنا تحت ر ها انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاهکاهش سطح پس

ها شده شیوع این بدبینی بین عامل سبباي هاي بدبین تبدیل کرده و رفتار گلهرا به عامل
ها با تغییر رفتار مالی خود،  شده بنگاه سببنظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و  که طوري به ،است

و سهم دستمزد، روندي  دهندگاه را کاهش اهرم مالی بنگاه را افزایش، خودکفائی مالی بن
بگیرد که نتیجه آن ایجاد نوسانات کوچک در اقتصاد بوده است. همچنین  به خودکاهشی 

، با سرایت بیشتر بدبینی، این نوسانات تدریج به ،ها وجود داردتعامالتی که بین عامل دلیل به
 عمیق اقتصادي شده است.کند شدن پویایی کل اقتصاد و تبدیل آن به رکود  سببکوچک، 

 JEL :E20, E1, E32, C63 بنديطبقه
، رکود اقتصادي، تنگناهاي مالی بنگاه، رویکرد بر عاملمدل مبتنی : هاي کلیدي واژه

 اهرم مالی بنگاه ،روانه – سازگاري انباره

                                                           
 ، شماره تماس نویسنده مسئول. *
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 مقدمه -1
هاي هاي اقتصاد کالن از طریق الگوهاي متناوب از دورهتوسعه اقتصادي و پویایی

عبارتی یک ه ب .شود می هاي اقتصادي مشخصثبات نسبی و نوسانات بزرگ در فعالیت
مدت ممکن است ایجاد  دنبال آن نوسانات بزرگ بلنده مدت و ب دوره ثبات نسبی کوتاه

هاي هاي خرد، این الگوها را از طریق شوكهاي متعارف اقتصاد کالن با پایهشود. مدل
و گیرد  می را نادیده زا درونهاي شوكکه  حالیدر ،هددو ماندگار توضیح می زا برون

ها را ایجاد ممکن است مدل از درون به آن شوك وارد شود و سیستم خود این شوك
شوك  صورت بهبلکه  ،زا برونهاي شوكصورت  به کند و این نوسانات در سیستم نه

و انداز کاهش سطح پس ی،سطح بده شیافزا ).2015مشاهده شود (سپیچر،  زا درون
ها آن و دهدمیقرار  یمالتنگناهاي را تحت  ها بنگاهاز خانوارها و  یبرخافزایش بیکاري 

. شود می هاکه منجر به تغییر رفتار مالی آن ،کندمی لیتبد نیبدب يهارا به عامل
که تصویر کلی از اقتصاد داشته باشند و بدون هماهنگی با بدون آن ها بنگاهخانوارها و 

تطبیق  دارند، احساساتی که نسبت به بازارهر یک رفتار مالی خود را با توجه به  ر،یکدیگ
است که ها خود عامل يفرد تیاز وضع یناش يتا حدود احساسات بازار نیا دهند.می

(سپیچر، بین و یا بدبین باشند ها نسبت به وضعیت اقتصادي خوشآن شود می سبب
2015(. 

رفتار  کند،نشأت پیدا می هایا بدبینی در بین عامل بینی وخوش پندار که هنگامی
اي رفتار گله .شود می هاآن نیبدر  ینیو بدب ینیبخوش يانتقال الگوباعث  1ايگله

و کند یم تیتقوو  تعدیل ها استرفتار عاملتغییر از  یرا که ناش ینوسانات کوچک
هاي ایجاد حلقه سببو  منتشر کرده ها بنگاهاي در بین خانوار و زنجیره صورت به

 جادیها اآن یرفتار مال ی را دراثرات دوباره. درنتیجه شود می بازخوردي در خانوار و بنگاه
را در وضعیت اقتصادي  ترکیبی پیچیده از ثبات نسبی و نوسان ی،تعامالت چنین کند.یم

 يهاتیالخود به فع نوبه به رفتارهاي مالی ،طورکلی به .)2015(سپیچر، آورد پدید می
 تأثیرهاي کل بر پویایی و شود می سبببازار را  یتحرکات جمع ،گرددیکالن باز م

کند. در تعیین مینیز  را هاتا حدودي احساسات عامل هاي کل. این پویاییگذارد می
اي به هم زنجیرهصورت  به ستمیس کیکل را در  ییایرفتار خرد و پو اي،رفتار گله، جهینت

 .)2015 سپیچر،(کند متصل می
                                                           
1. Animal spirit 
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با تکیه بر دو عنصر  را هاي کالنهاي خرد به مدلپایه ي مبتنی بر عامل،هامدل
یک مجموعه  ،هاکنند. در این مدلارائه می 2و عقالنیت محدود 1ناهمگنی روندي اصلی

که تصویر کلی از اقتصاد داشته باشند با آنبدون  (خانوار و بنگاه) هاي ناهمگناز عامل
هاي توانند برنامهبا توجه به کل اطالعات مربوطه، نمی هاآنتعامل هستند،  یکدیگر در

 .)2015بهینه را شناسایی کنند (سپیچر، 
پندار به بررسی و تجزیه و تحلیل ظهور  تا ه استپژوهش، تالش شددر این 

در دو دهه اخیر  ها بنگاهاي، در بین خانوار و رفتار گله تأثیربینی و بدبینی و  خوش
و رفتار مالی  .خته شودروانه پردا-ایران با رویکرد سازگاري انباره 1390و  1380

طور  بهکه  و احساسات مصرف 3با توجه به عقالنیت محدود خانوار و بنگاهتصمیمات 
، ظرفیت بنگاهی و اهرم بده آن بر تأثیرو  کندمسري بین خانوار و بنگاه شیوع پیدا می

رکود اقتصادي بررسی و  درآمد عیخانوارها، توز ینگیاحتکار نقد ماتیتصماشتغال، 
 کامالً بر عاملیک مدل مبتنی  سازي محدود،چارچوب با شبیهدر این  د.شخواهیم 

به آن  4پندارکه مدل  شودمیداده هاي خرد توسعه غیرمتمرکز اقتصاد کالن با پایه
کند. این امواج بینی و بدبینی ایجاد میزاي خوشامواج درون کهاضافه شده است 

نسبت به وضعیت  ها بنگاهاز احساساتی است که خانوار و  بینی و بدبینی بازخورديخوش
نسبت بدهی  انداز احتیاطی خانوار وها در پسبازار دارند و منجر به تغییر رفتار مالی آن

 .دشو می یا به عبارتی اهرم مالی بنگاه ،کار رفته در بنگاه به کل سرمایه به ،مدت بلند
اي از پژوهش و اول مقدمه بخشخالصه شده است. در  بخش در پنجاین پژوهش 

ي انجام شده در این زمینه مرور ها پژوهشدوم،  بخشکلیت پژوهش بیان شده است. در 
ها و سوم به معرفی مدل و تشریح کامل روابط متقابل بین عامل بخششده است. در 

را براي  سازي شبیهدر بخش چهارم  ستآوري داده پرداخته شده اهمچنین روش جمع
نتیجه و  در بخش پنجمآمده تحلیل شده است.  دست بهاقتصاد ایران انجام داده و نتایج 

 بیان شده است. ها شنهادیپ

                                                           
1. Hetrogeneitly Procedural 
2. Bounded Rationality 
3. Bounded Rationality  
4. Opinion Model 
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 پیشینه پژوهش -2
 اند تارا گسترش داده بر عامل)، یک مدل مبتنی 2020گیوانی دوسی و همکاران (

بررسی کنند. در این  اقتصاد عملکرد بر را یادگیري هايفرآیند و انتظارات ناهمگن تأثیر
 از بخشی که است (استراتژي 2و یا روش سرانگشتی 1با تخمین آر ال اس ها بنگاهمدل 

 از تردقیق ایو  جوییصرفه تر،سریع گیريتصمیم هدف با گیرد،می نادیده را اطالعات
 دهدنتایج نشان می .کنندیم بینی پیش را خود آینده تر) تقاضايپیچیده هايروش

اما ؛ ندهد قرار تأثیر ممکن است چندان تحت را کالن اقتصاد عملکرد روش سرانگشتی
 بینی کنند،پیش طریق تخمین آر ال اس از را خود آتی تقاضاي ها بنگاه کهزمانی

 و یابدمی افزایش توجهی قابل طور بهدر آن  بینی پیش هستند. خطاهاي مهم انتظارات
 در. کندمی تشدید را خطاها متقابل هايوابستگی زیرا ،شود می بدتر اقتصاد ردعملک
 آر ال اس مقابل در روش سرانگشتی میان از انتخاب به مجاز ها عامل که هایی مدل

 از کمتري تعداد و کنند می انتخاب را روش سرانگشتی طور عقالیی به هاهستند، آن
 ها در روش سرانگشتیعامل  بینی زیرا پیش ،کنند می انتخاب را آر ال اس هاعامل
خطاهاي  ندا هها نتیجه گرفتدارد. آن بهتري عملکرد اقتصادي سیستم است و تر دقیق
 که شود می ناشی واقعیت این از ،شود می ایجاد آر ال اس بینی که توسط پیش بزرگ
 .کرد تبدیل خطی نمایش یک به را غیرخطی و پیچیده  جهان توان نمی

 ناهمگن بر عامل)، با استفاده از یک مدل مبتنی 2018ا گورگان و همکاران (آندر
 که بانکی بین بازار یک ،شود می شامل را مالی در اقتصاد و حقیقی بخش دو هر که

 حقیقی است اقتصاد براي ها بانک توسط نقدینگی تأمین تسهیل در اعتبار بازار مکمل
 و ها بنگاه رفتار ناشی از دستمزد و قیمت پویایی کهاند ها نشان دادهآن. اندردهتعریف ک 

هاي تجاري باشد که منجر به چرخهخارجی می اختالل هرگونه طریق از و نه ها اتحادیه
 را تولید ها بنگاه است، زیاد تقاضا است، کم بیکاري رونق، مرحله در .شود می زا درون

 زمانهم ها بنگاه و کنندمی نتعیی باالتري دستمزدهاي هااتحادیه دهند،می افزایش
 به شروع و کنندمی تولید حد از بیش ها بنگاهاي  هنقط دهند. درمی را افزایش ها قیمت
 ها بنگاه شدن بسته اثرات کنند که نقطه آغاز رکود در آینده است. در این مدل می زیان
 تقویت مالی دهنده شتاب یک طریق از اقتصاد مالی بخش توسط حقیقی بخش در

                                                           
1. Recursive Least Squares 
2. Heuristics 
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محدودیت در  مانند کند، می ایجاد مالی بازارهاي در را سرریزي اثرات رکود،. شود می
 همچنین و زدایی اهرم سمت به را ها بانک احتیاطی مقررات. بهره نرخ و افزایش اعتبار
 به منجر مورد دو هر در که کنند می هدایت خود احتیاطی نقدینگی بافرهاي افزایش
 منجر اعتباري بحران به و بیشتر ها محدودیت رکود، شروع اب .شود می نقدینگی احتکار

 اختالل ،ها بنگاهورشکستگی بیشتر  نتیجه در. کند می تشدید را رکود که مجدد شود می
 .شود می ایجاد رکود از پس بیکاري طوالنی هايدوره و بیشتر

 مدل نظري پژوهش -3
(آزمایشگاه اقتصاد کالن  "جمل"نام )، مدل اقتصاد کالن با 2012پاسکال سپپچر (

ها، توان تعامل بین خانوادهکه با آن می را توسعه داده است 1ریزي شده در جاوا)پایه
چارچوب کالن در چسبندگی . این مدل با سازي کندرا شبیه ها بانکو  ها بنگاه

هاي متفاوتی را تا وابستگی دهداین امکان را می ،روانه - انباره يسازگار و پساکینزي
(اگنوکاورزاسی و آنتونی  بین اشخاص کوچک و غیرمستقیم مستقل مشاهده کنند

این یک مدل اقتصاد بسته است و دولت و بانک مرکزي در آن وجود  ).2013گودین، 
و نیروي کار هستند و از بانک سود سهام دریافت  ها بنگاهخانوارها صاحبان  ندارد.
اساس تعداد استخدام، میزان تولید، تعیین  را بربرنامه تولید خود  ها بنگاه کنند. می

کنند و از بانک براي پرداخت قیمت، دستمزد پیشنهادي و میزان نیاز مالی تنظیم می
بازار کار باز است و تقاضاي کار بنگاه و عرضه کار  رند.یگصورتحساب دستمزد وام می

بازار  کنند.مییل تعدانداز خود را  هاي مصرف و پسخانوارها طرح خانوار هماهنگ است.
موجودي و  ها بنگاهکاال باز است و میزان تقاضاي خانوار با عرضه بنگاه هماهنگ است. 

و سود خود  کردهوام خود را به بانک پرداخت  ها بنگاه کنند.روزرسانی می هسود خود را ب
چقدر سود به صاحبانش که گیرد  می بنگاه تصمیم. کنندمی گذاري سپردهرا در بانک 

 کند. داختپر
زیرا جاوا ؛ شده است استفادهنویسی جاوا با توجه به پیچیدگی مدل، از زبان برنامه

 خوبی بهها را تواند این پیچیدگیگرا سطح باالست و مینویسی شییک زبان برنامه
افزاري که قادر به اجراي و یا هر نرم 2اکلیپس افزار نرمدر  نمایش دهد و این کد

 ).2015سپیچر، ( شود می شد اجراهاي جاوا با پروژه
                                                           
1. JAMEL (Java Agent based Macroeconomic Laboratory) 
2. Eclipse 



 1400 زمستان ،  4ي  ،  شماره56ي  تحقیقات اقتصادي / دوره   618

 تسهیالتو ها  وام

 بازار کاال
 خانوارها

 بازارکار

 هابنگاه بانک
 بهره و بازپرداخت اصلی

 سپرده

 گذاري سرمایه سپرده گذاريسود 
 سرمایه گذاري مجددسود 

 مصرف

دستمز کاالهاي مصرفی

نیروي 

 نیروي کار

 مزددست

کاالهاي 

هزینه کاالهاي سرمایه 

کاالهاي سرمایه 

 ها با یکدیگرساختار عمومی مدل و تعامالت عامل
 جریان مالی

 جریان حقیقی
 
 

 چارچوب نظري و عملیاتی مدل (پارامترها) -3-1
روابط ریاضی تعریف  صورت بهها در مدل نظري بیان شده از طریق پارامترها، عامل

. تغییر در دارند متقابل تأثیرشده با یکدیگر در ارتباط هستند و این پارامترها بر یکدیگر 
 هاها دارد و موجب تغییر در آنمتفاوتی بر پارامتر سایر عاملات تأثیرپارامتر یک عامل 

 .شود می
 

 

 

 

 

 
 

 2017منبع: سپیچر، 
 ها با یکدیگرروابط و تعامالت عامل -1شکل 

 خانوارها -3-1-1
 عرضه کار و دستمزد -3-1-1-1

 مشخص داراي نیروي کار واحد است که توسط iهر خانوار 
  ها در بازار کار دستمزد احتیاطی است که توسطرر تصمیم خانواغیمت. شود می

شاغل باشد، دستمزد احتیاطی وي برابر با دستمزد   iمشخص شده است. اگر یک خانوار 
دریافت  دستمزديبیکار باشد، هیچ  iاگر یک خانوار  .یعنی ، وي است

مدت بیکاري، دستمزد احتیاطی وي به سمت پایین . بسته به یعنی  ،کند نمی
هایی است که فرد بیکار بوده است. دستمزد احتیاطی تعداد دوره . شود می تعدیل

 به شرح زیر است: tدر دوره  iیک خانوار بیکار 
)1(                        
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 :شود می زیر محاسبه صورت به کهنزولی است و   جایی که 

)2(  

بر این اساس، است.  و  0<و  υ(0, 1) بین و  پارامترهايکه  جایی
یابد.  افزایش می یعنی  ،با پایداري دوره بیکاري احتمال کاهش دستمزد احتیاطی 

همیشه ثابت  2، اولین شرط معادله دوره بیکار بودن، یعنی وقتی بعد از 
منجر به تعدیل ناهمگن ،  و فردي هاي تفاوتاین،  وه بر. عالشود می نگه داشته

 .)2015بیکاري یکسان دارند (سپیچر،  زمان هایی که مدتر، حتی بین خانواشوند می
 کننده مصرفرنامه مصرف و احساسات ب -3-1-1-2

با ایجاد  رها. در مرحله اول، خانواداردمدل دو فرض در مورد قاعده مصرف 
مصرف در مقابل  تعدیلدازهاي احتیاطی (با نرخ سود صفر) از یک الگوي کلی ان پس

انداز کنند. دوم، سطح هدفمندي پسبینی پیروي میتغییر درآمد غیرقابل پیش
یعنی اینکه خانوار نسبت به  .ها بستگی داردها به احساسات مصرف آناحتیاطی آن

تحوالت  نسبت به بدبینانه اهدیدگدر بین باشد. بدبین یا خوش يوضعیت اقتصاد
انداز ها به پسرکنند و خانوااز مصرف خودداري کنند سعی میآینده،  در اقتصادي

هانشید و ( 2)1994(کارول و همکاران،  1)1990. (کیمبال، شوند می احتیاطی ترغیب
ضمنی زیربناي رابطه مثبت بین مصرف  طور بهاین رفتار  همچنین 3.)2001 استالیکر،

لی و مورد انتظار در رابطه اویلر معمولی است. مطابق با این دو فرض، خانوارها از فع
مورد نظر خود  توانند وام بگیرند. هر خانوار کنند و نمیاستفاده می 4قانون بافر سهام

است و میانگین درآمد  کسري از  عنوان بهکه  کندنقدي محاسبه میصورت  به را
یعنی ، شود می نشان داده که توسط  ود در طی دوازده ماه گذشتهماهانه خ

را محاسبه   . سپس هر خانوار مخارج مصرفی هدفمند خوداست 
 کند: می

)3(       

                                                           
1. Kimball 
2. Carroll et al. 
3. Hauenschild 
4. Buffer-stock 
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خانوارها سطح هدفمندي از وجه نقد را براي خود در یک پارامتر است.  
تر از پایین، با عالمت  ؛ t،Iاگر وجه نقد وي در زمان  3طبق معادله گیرند. نظر می

درآمد متوسط او را خرج  از  د دارد فقط کسريقص iباشد، خانوار  سطح هدفمند
بسته به  iهر خانوار کسري هدفمند از پول نقد  د.کنانداز می و بقیه را پس کند

 ،iبین باشد، خانوار تواند دو مقدار داشته باشد. اگر او خوشاحساسات مصرف وي می
اگر ،   یعنی دارد،نگه میانداز احتیاطی  پس عنوان بهکسري از پول نقد را 

 هر خانوار داردنگه می را بدبین باشد، او بخش بزرگی از پول نقد، یعنی 
i 2015کند (سپیچر، بسته به احساسات خود، مصرفش بین این دو هدف تغییر می.( 

 پندارپویایی  -3-1-1-3
بین باشد، از طریق ی چه او بدبین باشد یا خوشاحساسات مصرف هر خانوار، یعن

یابد. مدل پویایی پندار به وضعیت فردي هر خانوار و تکامل می پندارالگویی از پویایی 
نظر برخی  تأثیرکه از طریق آن خانوار تحت  وابسته است "ايرفتار گله"یک مؤلفه 

گیریم که هر خانوار ر نظر میها قرار دارد. ما وضعیت شاغل یا بیکار را ددیگر از خانوار
 از پندار،داراي یک معیار ارزیابی از وضعیت فردي خود است. طراحی این مدل پویایی 

گرفته شده است الگو  شود می انجامدر بازارهاي مالی  ي کههاي مسري رفتارمدل
 هاي دیگر رااز خانوار یاحساسات مصرفi  ، هر خانوارt). در هر دوره 2015(سپیچر، 

کند، متناظر با هدف خود و احساسات مصرف خود را به روز می کند می اهدهمش
 که به شرح زیر است:گیرد  می کسري هدفمند از پول نقد را با توجه به رابطه زیر در نظر

به وضعیت فردي خود متکی است: اگر بیکار باشد،  i، خانواده با احتمال  -
بین است و کند، اگر شاغل باشد، او خوشتعیین میرا  بدبین است و 

 کند.را تعیین می 
متکی است: اگر بیشتر  دیگر   خانوارهاي بیشتربه نظر i ، خانوار با احتمال  -

بین باشند، او خوش اکثریتو اگر  افراد بدبین باشند، او بدبین است و 
رفتار "قدرت  عنوان به بر این اساس، احتمال    هبین است مجموعخوش
 ).2015(سپیچر،  شود می در مدل تعریف "ايگله

 محدودیت بودجه -3-1-1-4
 تعریف )4(فرمول  صورت به i، هرگونه محدودیت در بودجه خانوار tدر هر دوره 

 :شود می
)4(     
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سود سهام خانوار است که ممکن است اگر صاحب بانک یا بنگاه  که  جایی
پول نقد خانوار که از  درآمد کار خانوار است،  اقتصادي باشد دریافت کند. 

. و داریم  باشد میمخارج مصرفی  دوره قبل باقیمانده است و 
 ).2015سپیچر، (

 ها بنگاه -3-1-2
 کرد تولیدلعم -3-1-2-1

 براي هر واحد در نظر گرفته با مقدار ثابت سرمایه به میزان  jهر بنگاه 
یک ماشین در نظر گرفته شود. هر دستگاه با  عنوان بهتواند واحد می هر  .شود می
ویایی انباشت سرمایه از طریق ، هیچ پرو نیااست. از   وري یکسان برابر بابهره

ترکیب  آالت ماشینبراي تولید، کار را با  ها بنگاهگذاري در مدل وجود ندارد. سرمایه
تی، گرین والت، هاي تولید مکمل هستند (دلی گتی، گالگانهاده شود می کنند و فرض می

ام کند تواند استخد. حداکثر نیروي کاري که یک بنگاه می1)2010، روسو و استیگلیتز
 K را در هر دوره  که ظرفیت تولید هر بنگاه شود می دادهK  آالت ماشینبا تعداد 

است و در طی چندین دوره متوالی گسترش  برزمانکند. تولید یک فرایند تعیین می
تواند بر روي یک دستگاه فقط می نیروي کار، هر t): در هر دوره 1936، یابد (کینزمی

روند تولید خود را یک مرحله افزایش دهد. هر دستگاه براي تکمیل  واحد کار کند و
پس  .آیدمی دست بهمحصول   و در آخرین دوره مرحله نیاز دارد فرایند تولید به 
. هنگام استخدام شود می محاسبهکاال  واحد  تولید شده با محصول ،از تکمیل دوره

تر است در اولویت قرار ها پیشرفتهد تولیدي آنهایی که فرایننیروي کار، دستگاه
به  تولید شدهرسد، محصول به پایان می  jگیرند. هر بار که فرآیند تولید یک بنگاه  می

 ).2015(سپیچر،  شود می مشخص که با  شود می اضافه jهاي بنگاه سطح موجودي

 تولیدنحوه  گیري درتصمیم -3-1-2-2
کند پی تعدیل میدرپیطور  بهخود را  برنامه تولید ،j نگاهبهر ، tدر هر دوره 

 ).2015(سپیچر، 

                                                           
1. Delli Gatti, Gallegati, Greenwald, Russo& Stiglitz 
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 تقاضاي کار -3-1-2-3
هر بنگاه  شود می ). ابتدا فرض1963( 1کیت و مارچ انبارها نقش دوگانه دارند

عنوان یک بافر براي کنار آمدن با  کند سطح موجودي خود را به مقدار می تالش
هاي تولید تظره حفظ کند. سطح هدفمند موجودي انبارها مربوط به دورهتغییرات غیرمن

یکسان است.  ها بنگاهو در تمام  با ظرفیت کامل است، یعنی برابر با 
پروکسی براي تغییرات تقاضاي  عنوان بهموجودي خود را  مقدارتغییرات در  ها بنگاهدوم، 

تر از مورد هدف شرط اول سطح مؤثر موجودي انبارها پایینگیرند. اگر خود در نظر می
احتماالً  ها بنگاهو  نشانه تقاضاي بیش از حد باشد ) باشد، این ممکن است6معادله (

دهد. برعکس، اگر تقاضاي نیروي کار را افزایش می رو نیاتولید را افزایش داده و از 
نیروي کار تولید را کاهش و  ها بنگاه باشد، احتماالً موجودي مؤثر باالتر از سطح هدفمند

، در رو نیا. از شوند میها ابتدا اخراج آخرین استخدام با این شرط که ،کنداخراج می را
در حد پایین در محدوده صفر و در حد  jاز هر بنگاه  ، تقاضاي نیروي کار tهر دوره 

 :شود می زیر دنبال صورت بهقرار دارد و  Kباال در محدوده 
)5(                

استخدام  t-1در دوره  jاست که توسط بنگاه  نیروي کاروري بهره که در آن
 :شود می زیر محاسبه صورت به و اندازه تعدیل است  وشده 

)6  (     

) هم یک اصل واکنش 6ثابت است. معادله ( و  وکه  جایی 
، سو از یک .)1963دهد (کیت و مارچ، ا نشان میبه فشار و هم یک اصل احتیاطی ر

گذاري  احتمال تعدیل تقاضاي نیروي کار بنگاه با مشاهده افزایش عدم تعادل در سرمایه
 ، یعنی باالتر از  خود را افزایش دهد.  هرچه شکاف موجودي بیشتر باشد،

 سبب دیگر،  سويافتد. از ق می) اتفا6احتماالً شرط اول یا دوم معادله (
سیستم غیرمنظم باشد.  در تعدیل ،که حتی در صورت شکاف موجودي غیرصفر شود می

ال رود و احتمباالتر باشد، تعدیالت حاصل از آن باالتر می  بر این، هرچه میزان افزون

                                                           
1. Cyert & March 
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 .باشد می ها بنگاهتیاطی از یک واکنش اح دهنده نشان و اتخاذ آن نیز کمتر خواهد بود
، شوند میهاي ناهمگن منجر به واکنش است و فرد منحصربه ، اجزاي تصادفی 

 ).2015(سپیچر،  یی که با شکاف یکسان موجودي مواجه هستندها بنگاهحتی بین 

 عرضه کاال -3-1-2-4
ها همواره ند، آنکرا تعدیل می دهر بنگاه با توجه به تغییرات بازار موجودي خو

کنند. در این یک بافر نگهداري می عنوان به  از موجودي انبار   کسري از
تواند برابر موجودي که هر بنگاه ماکزیمم ظرفیت بازار را دارد که می شود می مدل فرض

 باشد. هدف خود یعنی
 :)2015ر، مطابق زیر است (سپیچ jعرضه کاالي بنگاه  tدر هر دوره 

)7   (                       

 تعیین قیمت -3-1-2-5
یابد و بالعکس. میقیمت در واکنش به سطح موجودي کمتر از هدف،  افزایش 

تواند روبرو است و تنها می 1هاهمچنین فرض بر این است که هر بنگاه با لیست هزینه
تعدیل کند. این امر امکان کنترل چسبندگی قیمت در  هر دوره  قیمت خود را در

بنگاه بتواند قیمت  اگرکند. فراهم می )1983( 2کالوو مدل را از طریق یک فرآیند شبیه
تر بودن موجودي خود از سطح معین تعدیل کند، در صورت پایین tخود را در یک دوره 

 در دوره گذشته تمام تولیدات خود را بنگاهیعنی دهد و هدف، قیمت خود را افزایش می
. در مقابل، یک بنگاه اگر موجودي آن باالتر از هدف باشد، قیمت ه استفروش رساند هب

از  را دهد و بعد از فرآیند تطبیق در بازار کاالها، مقادیر فروخته نشدهخود را کاهش می
 توسط معادله t، است  برابر ، اندازه آناگر تعدیلی انجام شود. کندآوري میبازار جمع

 .شود می محاسبه )8(و قیمت حاصل توسط معادله  داده شده است 5
)8(    

این قوانین رفتاري  گذارد.در غیر این صورت، بنگاه قیمت خود را بدون تغییر می    
 مبتنیدو دلیل بر ها کمیتو  ها قیمتدر تعدیل  چسبندگیبه این مفهوم است که 

تعدیل ) در صورت تغییر تقاضا 9و ( )6( در معادله که اجزاي تصادفیند. اول اینهست

                                                           
1. Menu costs 
2. Calvo 
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مجاز  ها بنگاهکه  است نیاناشی از موضوع و سیستماتیک نیست. دوم، این  شود می انجام
 ).2015کنند (سپیچر،  تعدیلنیستند هر دوره قیمت خود را 

 ديدستمزد پیشنها -3-1-2-6
ها در تقاضاي تعدیالتی که آنهمانند با  ،پیشنهاد دستمزد خود را با  ها بنگاه

 دست به  از رابطه هر بنگاهکنند. نرخ ظرفیت تعدیل می دهندکار انجام می
 صورت به ها بنگاهکه سطح هدف ظرفیت بنگاه، براي تمامی  شود می آید. فرضمی
مازاد  دهنده نشان ،اتفاق بیافتد 9معادله  1است. اگر وضعیت  ابت و برابر ث ،زا برون

و برعکس و  شود می پیشنهادي دبنابراین منجر به کاهش دستمز ،عرضه کار است
 :شود می زیر محاسبه صورت به

)9(  

 برابر خواهد بود با: tدر دوره  jنتیجه دستمزد پیشنهادي بنگاه  در
)10(         

ه است و دستمزد براي تعیین شد هاي  مدت قرارداد ارائه شده براي دوره
 .)2015این دوره ثابت است (سپیچر، 

 تصمیمات مالی و احساسات تجاري -3-1-2-7
صورتحساب دستمزد ، ها، یعنی در صورت پر شدن همه ظرفیت ها بنگاه

زنند. اگر صورتحساب باالتر از وجه نقد موجود در بنگاه مورد انتظار خود را تخمین می
، تقاضاي کلی طور بهگیرد. وي از بانک وام می ،)شود می نشان داده ه با باشد (ک

. هر بنگاه  ممکن حداکثر برابر است با  tدر هر دوره   jاعتبار بنگاه
داراي یک هدف اهرم  jکه هر بنگاه  شودرا توزیع کند. فرض می است سود سهام 

نشان  با ها  است، نسبت اهرم بدهی بنگاه و کل دارایی  صورت به
 .شود می داده

خواهد  در مقابل، سطح هدفمند مربوط به ثروت خالص برابر با 
 ،باالتر از سود سهام توزیع شده باشد ثروت خالص حقیقی  که درصورتیتنها  ،بود

صورت  به ثروت خالص خود را در محدوده نقدینگی موجود دحالت، بنگاه مازادر این 
 کند:توزیع می 11معادله 
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)11(                     

بین توانند نسبت به وضعیت امور موجود در اقتصاد بدبین یا خوشمی ها بنگاه  
تواند بسته به احساسات تجاري می jهر بنگاه  باشند. سطح هدفمند ثروت خالص 

ي بدبین داراي ثروت خالص باالیی ها بنگاه خود، دو مقدار را به خود اختصاص دهد.
بین ي خوشها بنگاهدارند و  تر از یا به عبارت دیگر، هدف اهرمی کم ،هستند

احساسات    ند، جایی کهباش می داراي یک هدف اهرمی باالتر از  
ف اهرمی پایین) بینی (و یک هدف اهرم باال) و بدبینی (یک هدبین خوش ها بنگاه

 .کنندهمانند خانوارها تغییر می ،مطابق با همان مدل پویایی پندار
یا به عبارت دیگر، هدف اهرمی  ،ي بدبین داراي ثروت خالص باالیی هستندها بنگاه

بین داراي یک هدف اهرمی باالتر از  ي خوشها بنگاهدارند و  تر از کم
بینی (و یک بین خوش ها بنگاهاحساسات    کهند، جایی باش می 

 ،هدف اهرم باال) و بدبینی (یک هدف اهرمی پایین) مطابق با همان مدل پویایی پندار
یکسان است. تنها تفاوت  hدر همسایگی  pکنند. احتمال همانند خانوارها تغییر می

، بنگاه p-1، با احتمال طورکلی به. باشد میبنگاه  فرد منحصربهمعیار ارزیابی، وضعیت 
از کل  ٪دوره قبل بنگاه   اگر سطح فروش .کنداقتصادي خود را بررسی میوضعیت 

. با باشد میدر غیر این صورت بدبین  ،بین استظرفیت بازار بنگاه فراتر رود، خوش
 ).2015(سپیچر،  کندبنگاه دیگر اتخاذ می h، بنگاه نظر اکثریت را در بین pاحتمال 

 بانک -3-1-3
ها است. از مالی دستمزد آن تأمینبراي  ها بنگاهوام به  تأمیننقش اصلی این بانک 

 آنجا که این نقش اساساً منفعل است، بخش بانکی توسط یک بانک واحد خالصه
ها براي یک دوره کند. وامرا برآورده می ها بنگاهمطالبات اعتباري  تمامی. بانک شود می

پرداخت بازیک بنگاه قادر به  که هنگامیاما  ،شود می پرداخت rبا نرخ بهره ثابت ماه،   
خ بهره در سطح باالتر نر ،شود می یدتمد وام در موعد مقرر نباشد، مدت زمان مقرر تا 

افزایش  دهنده نشان که ،یابدبه بدهی مشکوك کاهش می ،و بدهی شود می تعیین 
 ،تواند بدهی مشکوك را پرداخت کندیک بنگاه نمی که هنگامی است. ریسک وام بنگاه

کند. می مصادرهبدهی بنگاه ورشکسته را از طریق منابع خود  و بانک شود می ورشکسته
 .کنددر سطح هدفمند خود استفاده می دوبارهسپس بانک از آن منابع براي بازپرداخت 
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هاي بانک است و مازاد آن ل داراییاز ک ، این سطح هدفمند نسبت ها بنگاهمانند 
صورت ورشکستگی، یک بنگاه  . درشود می توزیعسهام به صاحب آن  سود عنوان به

 ).2015(سپیچر،  شود می هاي بعدي ایجادجدید در دوره
 پویایی و بازار -3-1-4

روش مسابقات  بر اساسانتخاب  دارند.بازارها غیرمتمرکز هستند و روابط متقابل 
اي از . هر متقاضی کار در مورد مجموعه1)2012 ،(ریچتی و همکارانگیرد  می صورت

کند که به هدف او نزدیک باشد. در بازار کند و پیشنهادي را قبول میپیشنهادها فکر می
پیشنهاد  g هدستمزد دارد. هر بیکار در خانوار ب و  کار هر شغلی با پیشنهاد  

باالترین دستمزدي  ه به آخرین دستمزد دریافتی خود یعنی کند و با توجفکر می
ماند. در بازار کاال کند. در غیر این صورت او بیکار میرا انتخاب می شود می که پرداخت

با توجه به سطح  هر خانوارکند و عرضه می درآمد و قیمت  بنگاه هر کاالیی را با 
 بنگاه را در نظر g. هر خانوار یک مجموعه از شود می وارد  مطلوبیت و مخارج خود

که تمام  شود می کند. این مرحله تا جایی تکرارتر است خرید میارزان آنکهاز و گیرد  می
 ).2015(سپیچر،  بودجه خانوار و یا تمام کاالها تمام شود

 هاآوري دادهجمع اجراي مدل و -4
تعداد  .شود می از مقداردهی (کالیبراسیون) استفاده ،جمل بر عاملمبتنی  در مدل

 به دلیلتعریف شده است. در این پژوهش  550 ها بنگاهو تعداد  5000خانوارها در مدل 
ایران  مرکز آمارهاي آماري بانک مرکزي و مشخص در دادهطور  بهکه تمامی مقدارها این

پژوهشی که در زمینه اقتصاد پژوهشگران و محاسبات  سایر هاينشده از یافته منتشر
انداز خصوصی در . میزان نرخ پسشده استاستفاده  باشد، میکالن و حسابداري  ،خرد

شود براي محاسبه آن از روش دایال گوالتی و کریستین رسمی منتشر نمیطور  بهایران 
 ییرایخسرو پي ملی قرار دارد استفاده شده است (ها حسابکه بر پایه  ،)1997(2تیمان

و انداز خصوصی  پس ،1390و  1380براي بررسی وضعیت دو دهه  ).1392همکاران،  و
نسبت به وضعیت  ها بنگاهخانوارها و  که سالی عنوان به 1383در سال گذاري سرمایه

 عنوان به 1397در سال  گذاري و سرمایه انداز خصوصی بین هستند و پساقتصادي خوش
به وضعیت اقتصادي بدبین هستند در نظر گرفته نسبیت  ها بنگاهسالی که خانوارها و 

 .دهد این مقادیر را نشان می 1جدول  شده است.
                                                           
1. Riccetti et al  
2. Dayal Gulait, Anurdha And Thimann, Christian 



    ... دياقتصا رکود بر ها بنگاه مالی تنگناهاي تأثیرو دیگران /  رنجبر آزاده سمیرا  627

 )شده کالیبره( شده دهی مقدار پارامترهاي -1 جدول
 منبع مقدار توضیحپارامتر

 پارامترهاي رفتار خانوار
N انتخابی 5000 تعداد خانوار 

 انتخابی (ماه) 12 دوره دستمزد ثابت 
 )1391و همکاران ( ینیفخر حس 32/0 پارامتر تعدیل دستمزد 
 محاسبات تحقیق 53/0 بینیانداز در زمان خوش نرخ پس 
 محاسبات تحقیق 82/0 انداز در زمان  بدبینی نرخ پس 
 )1395شاه حسینی و بهرامی ( 15/0 انداز احتیاطی پس 

 پارامترهاي رفتار بنگاه
M انتخابی 550 ها بنگاهاد تعد 
K  انتخابی 10 هر بنگاه آالت ماشینتعداد 

 )1395محمودزاده و همکاران ( 7/0 آالت ماشینوري بهره 
G انتخابی 10 تعداد بازار عرضه کار 

 Isna.ir/news/8908-13197 (ماه) 1 دوره تعدیل موجودي انبار 
 )1395سعدي و موسوي ( 23/0 پارامتر تعدیل تقاضاي کار 
 )1392(همتی و بیات  (ماه) 1 دوره چسبندگی قیمت 
 iribnews.ir/fa/news/1731665 09/0 ها بنگاهسطح هدف از ظرفیت  
 انتخابی ) ماه12، 6( مدت قرارداد کار 
 Scm-consultation.blogfa.com 1/0 بنگاه  ذخیره احتیاطی 
 محاسبات تحقیق 18/0 بینیگذاري خوشسرمایه سطح 
 محاسبات تحقیق 41/0 گذاري بدبینیسطح سرمایه 
 )1395ساریخانی و برزگر ( 82/0 گردش دارایی 
 انتخابی) ماه12، 36( زمان تولید مجدد 

 پارامترهاي رفتار بانک
R بانک مرکزي 18/0 نرخ بهره 

 بانک مرکزي 06/0 بیمهنرخ بهره حق  
 انتخابی (ماه) 12 دوره اعتبار 
 انتخابی (ماه) 12 دوره اعتبار مجدد 
نسبت سرمایه نظام بانکی به  

 هاسپرده
 )1395( درگاهی و هادیان 11/0

 پندارپارامتر پویایی 
P 1390فخر حسینی ( 7/0 احتمالیاي  هرفتار گل ( 
H انتخابی 3 تعداد همسایگی 
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 سازي مدل در ایراننتایج شبیه -4-1
آمده  دست بهسازي از مدل جمل که براي اقتصاد ایران در این بخش نتایج شبیه

 است مطرح شده است. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 تحقیقهاي  منبع: یافته
 ها نسبت به وضعیت اقتصاديها با توجه به پندار آنتغییر رفتار عامل -2شکل 

 
 خودکفائی مالیکاهش  سببهد که چگونه هر موج بدبینی دنشان می ،2 شکل

 یمال تنگناهايرا تحت  ها بنگاهاز   یبرخ خودکفائی مالی، کاهش .شده است ها بنگاه
این شکل نشان همچنین . کرده است لیتبد نیبدب يهاها را به عاملقرار داده و آن

در طی این دو دهه  ها هبنگااهرم  ،در نتیجه کاهش خودکفائی مالی بنگاه که دهد می
 دلیل باال بهکه  است یحالاند. این در بسیار اهرمی شده ها بنگاهافزایش داشته است و 

رکود اقتصادي و افزایش احتمال  طاستقراض در شرای محل از مالی تأمین ینۀبودن هز
 صرفه بهتأمین مالی به روش استقراض از نظام بانکی را مقرون  ها بنگاهورشکستگی، 

در برخی مواقع منابع  ها بنگاهی سوید. از نکندانند و از این روش استفاده نمیینم
کنند رکود می طت مالی خود در شرایمشکال برطرف کردنحاصل از استقراض را صرف 

). با این 1396(دولو و همکاران،  شوند می رو روبهو در بلندمدت با کاهش سودآوري 
بسیار باالتر از میزان اهرم  ها بنگاهد اهرم مالی دهاوصاف نتایج این تحقیق نشان می
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افزایش  سببزدایی باشد و تالش بیشتر براي اهرممالی هدف بنگاه در شرایط عادي می
درنتیجه کاهش خودکفائی  شود می در شکل مشاهده .شود می میزان بدهی حقیقی

درصد  15از  تقریباًاند هتنها توانست ها بنگاه ،اخیر دو دههو افزایش اهرم، در طی  ها بنگاه
خانوار در مدل تعریف شده  5000ظرفیت اشتغال خود استفاده کنند. با توجه به اینکه 

و در  1نفر متقاضی کار 3000 تقریباًکند است و هر خانوار یک نیروي کار عرضه می
این در حالی است که مدت زمان بیکاري روند افزایشی  .جستجوي شغلی دیگر هستند

اند. در نتیجه آن ماه بیکار بوده 7میانگین افراد بیکار حدود طور  بهگرفته است و  به خود
اند و میزان احتکار نقدینگی خانوارها دستمزد دریافتی خود را رو به پایین تعدیل کرده

روند  1384سال باشد و از خانوار بسیار باالتر از میزان هدف خانوار در شرایط عادي می
با توجه به احساسات خود نسبت به وضعیت خانوارها  رفته است.افزایشی به خود گ

 صورت بهحال  میزان احتکار پول و یا نگهداري پول نقداقتصادي در طی این دو دهه 
گرفته و بیش از این روند سیر صعودي به خود و  انددادهافزایش  در خانه طال و یا ارز را

جریان تولید قرار نگرفته است. در شکل  درصد از نقدینگی خانوار احتکار شده و در 500
اخیر سهم دستمزدها کاهش و سهم سود افزایش داشته  دو دههدر  شود می مشاهده

ناعادالنه شده و روند کاهشی سهم دستمزد ادامه خواهد  صورت بهتوزیع درآمد  است.
 است یدر حالدرصد خواهد رسید، این  25به بعد، به کمتر از  2020داشت و از سال 

درصد سهم تولید را به خود اختصاص داده  75که سهم سود روند افزایشی و بیش از 
ایجاد کرده و این موج بدبینی با و خانوارها  ها بنگاهبدبینی بین موج یک  این رونداست. 

نوسانات کوچک شده  سببها سرایت پیدا کرده است و اي، بین عامل توجه به رفتار گله
 است.

کند  سبب تدریج بهنوسانات کوچک ، ها سال ، در طی ایندر نتیجه این شرایط
زیرا در نتیجه تعامل پیچیده بین احساسات بازار و بنگاه و  ،شدن پویایی کل شده است

ها پویایی کل دچار تغییر شده و بیکاري و مدت زمان همچنین رفتار مالی آن خانوار و
که عقاید بدبینانه اعتبار يطور به ،و موج بدبینی تقویت شده استبیکاري افزایش یافته 

. این حلقه تقویت کننده ه استادافزایش د بدبینی راپیدا کرده و این کندي پویایی کل، 
این روند تا زمانی  ها، اقتصاد را به سمت رکود عمیق سوق داده است.تعامالت بین عامل

 کردنانداز  هاي بخش خصوصی اصالح شود و یا بخش خصوصی براي پسکه ترازنامه

                                                           
1. Job seekers 



 1400 زمستان ،  4ي  ،  شماره56ي  تحقیقات اقتصادي / دوره   630

و بعد از آن  انداز نداشته باشد ادامه خواهد یافت بسیار فقیر شود و درآمدي براي پس
 .شود می سازي متوقفشبیه

 و پیشنهادها نتیجه -5
 نتیجه -5-1

بینی و زاي خوشدرون بررسی اثر شوكبه تا  ه استشد تالشدر این پژوهش 
آن بر  تأثیرآید و می به وجودي بدبینی که در خانوار و بنگاه، نسبت به وضعیت اقتصاد

رفتار مالی خانوار و بنگاه و متغیرهاي اقتصاد کالن و چگونگی ایجاد رکود اقتصادي، با 
-اقتصاد کالن با پایه بر عاملبا نام جمل که مدل مبتنی  بر عاملاستفاده از مدل مبتنی 

ران طی دو دهه براي اقتصاد ای ،روانه است-هاي خرد مبتنی بر رویکرد سازگار انباره
هایی دارد و در آن بانک مرکزي، پرداخته شود. این مدل محدودیت 1390و  1380

سطح  شیکه افزا دهدینشان م جینتاالملل طراحی نشده است. دولت و تجارت بین
 تنگاهاي تحت را ها بنگاهخانوارها و  برخی خانوار اندازبنگاه و کاهش سطح پس یبده
افزایش داشته و  بیکاري خانوارهااین دو دهه مدت زمان  است. در قرار داده یمال

همچنین  با توجه به مدت زمان بیکاري، خانوارها دستمزد دریافتی خود را رو به پایین 
همچنین احتکار  و ها کاهش یافتهاند و ارزش دستمزدهاي دریافتی آنکرده تعدیل

کاهش و  ،خودکفائی مالی بنگاه توجهی افزایش یافته است.قابلطور  بهنقدینگی خانوار 
کار رفته در  مدت به کل سرمایه به آن اهرم مالی بنگاه که نسبت بدهی بلند به دنبال
مالی بنگاه و افزایش اهرم بنگاه   یخودکفائاست. کاهش  باشد افزایش یافتهبنگاه می

در جهت  ،دهند به هر میزانی که خودکفائی بنگاه کاهش داشتهنشان می روشنی به
د که کرتوان اظهار نظر قطع نمیطور  بهاما ؛ خالف آن اهرم بنگاه افزایش داشته است

هاي در زمینه تولید و فعالیت طور کامل به ها بنگاهاین افزایش اعتبارات دریافتی و اهرم 
، ساختار ها بنگاهگذاري شده است. آیا این افزایش اعتبارات دریافتی مولد سرمایه

هاي سوداگري و کالهبرداري و انگیزه دهد و یا ساختار شبکهدرآمدي را نشان می
که دلیل افزایش اعتبارات دریافتی  باشد میهاي غیرمولد گذاري در فعالیتسرمایه
و سهم  یشیافزا سهم سود روند که شود می مشاهده درآمد عیدر توزشده است.  ها بنگاه

در ایران،  ها بنگاهدهد می. نتایج نشان گرفته است به خود یکاهش يدستمزد روند
بسیار اهرمی هستند و بهره  هاآن .اندسرمایه وام گرفته تأمیننقدینگی زیادي براي 
هاي و این در حالی است که توانایی استفاده از تمامی ظرفیتکنند زیادي را پرداخت می
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توان اهاي ثابت و متغیر خود را نیز نپرداخت هزینه دراشتغال را ندارند و همچنین 
که  ،کرده لیتبد نیدبهاي برا به عامل ها بنگاه. مجموع این تعامالت خانوارها و هستند

 يا گونه به ،شده است یاز بده یکل و رکود ناش ییایخود منجر به کند شدن پو نوبه به
ها عامل نیب ینیبدب تیسرا سبب ايکرده و رفتار گله دایاعتبار پ نانهیدبکه نظرات ب
تدریج در طول زمان منجر به نوسانات بزرگ شده و نوسانات کوچک بهاین شده است. 

گذاشته و بازخورد این تغییرات روي متغیرهاي  تأثیرروي متغیرهاي اقتصاد کالن 
رفتار  دوبارهها گذاشته و آن تأثیراقتصاد کالن، مجدداً بر روي احساسات خانوار و بنگاه 

طور  بهبازخوردي  هاياند. این حلقهدیل کردهخود را با توجه به این تغییرات کالن، تع
تر رکود اقتصادي و عمیق سببمتناوب ادامه پیدا کرده و نوسانات کوچک در نهایت 

ادامه  2024این وضعیت تا سال  شود می بینیکه پیش ،شدن این رکود شده است
 .داشته باشد

 پیشنهادها -5-2
میزان بهره  ،در اختیار دارد گذار ستسیاسازي انجام شده ابزار سیاستی که در شبیه

اینکه . اول شده است باشد. دو فرض را در نظر گرفتههاي بانکی میپرداختی به سپرده
ه که درصد کاهش یابد و دوم فرض شد 10که اگر میزان بهره بانکی به  ه استفرض شد

 .شود می شاهدهچه تغییري در رفتار مالی خانوار و بنگاه م ،درصد افزایش یابد 24به  اگر
 درصد 10ابزار سیاستی سود  پرداختی   -5-2-1

رفتار مالی  ،درصد باشد 10گذشته  دو دههسود پرداختی در  ه است کهفرض شد
 .خانوار و بنگاه چگونه خواهد بود

 

 
 
 
 
 
 

 تحقیقهاي  منبع: یافته
 درصد  10 یسود پرداخت جینتا -3شکل 



 1400 زمستان ،  4ي  ،  شماره56ي  تحقیقات اقتصادي / دوره   632

درصد  10 دو دهههد اگر نرخ سود در طی داز چپ باال به پایین نشان می ،3شکل 
ان هدف درصد و منطبق با میز 25د میزان احتکار نقدینگی خانوار در حدود وشپرداخت 

تجربی ثابت شده طور  بهاما این نکته قابل ذکر است که ؛ دباشها در شرایط عادي میآن
قدینگی خانوار به ها کاهش یافته، نبه سپرده ها بانککه میزان سود پرداختی زمانیاست

حفظ ارزش پول خود وارد  به دلیلبازار طال و ارز سرازیر شده است. بسیاري از خانوارها 
ها روندي افزایشی به خود ارزش دستمزدهاي دریافتی آن. اندبازارهاي طال و ارز شده

کمتر از زمانی که به کاهش و اهرم بنگاه  ،ماه 2هاي بیکاري به کمتر از و دوره هگرفت
 ،درصد 10. با سود پرداختی ه استیافتکاهش  ،درصد است 18سود پرداختی حدود 

درصد  15همچنان  ها بنگاهیابد، نرخ ظرفیت اشتغال تعداد متقاضیان کار کاهش می
اما  ،یابدباشد، میزان خودکفائی بنگاه کاهش میدرصد می 18همانند نرخ سود پرداختی 

 800باشد و ظرفیت اشتغال حدود درصد می 18کمتر از میزان آن در سود پرداختی 
 باشد.خانوار می 5000نفر با توجه به فرض 

 درصد 24ابزار سیاستی سود  پرداختی   -5-2-2
 ،دباشدرصد  24طی دو دهه گذشته نرخ سود پرداختی  شود اگرفرض می نجایدر ا

 ود.شرفتار مالی خانوار و بنگاه چگونه می
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  تحقیقي ها منبع: یافته
 درصد 24 یسود پرداخت جینتا -4شکل 
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گذشته سود  دو دههدهد که اگر در از چپ باال به پایین نشان می ،4شکل 
ثابت  تقریباًارزش دستمزدهاي دریافتی  ،دوشدرصد تعیین می 24ها پرداختی به سپرده

بیکاري و مدت زمان  بدیادرصد کاهش می 10و میزان احتکار نقدینگی خانوار در حدود 
و یا  10سود  است کهیی ها سال که بیش از ،ماه و اهرم بنگاه افزایش داشته 2حدود 

 800درصد متقاضیان شغل حدود  24شده است. با سود پرداختی درصد پرداخت 18
درصد است و  15نفر خانوار فرض شده است، نرخ ظرفیت حدود  5000نفر از 

در سود پرداختی که  حالیدر ،یابدفزایش میدرصد ا 40خودکفائی مالی بنگاه به بیش از 
، اگر نرخ سود ه استدرصد خودکفائی مالی بنگاه روندي نزولی و منفی داشت 18و  10
 .کندخودکفائی مالی بنگاه نیز افزایش پیدا می ،درصد افزایش یابد 24به 
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