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 .1مقذمٍ

هَاضزي ٍخَز زاضز وِ هربضج زٍلشي ثط ضٍي ثْطُ

الشهبززاًبى ثطاي هسر هسيسي اؾز ثحث ٍ هدبزلِ

ٍضي ثرف وبالّبي ًْبيي ٍ يب ثرف اًجبقز ؾطهبيِ

زضثبضُ اثطار هربضج زٍلشي ثط ضٍي ضقس الشهبزي

اًؿبًي سأثيط هيگصاضز .ثبلثبً ثِ ثطضؾي ايي هَضَع

زاضًس .اگط فطو قَز وِ هربضج زٍلشي غيط هَلس 1اؾز

دطزاذشِ هيقَز وِ وسام ػبهل سَليسي اظ اثطار

(ّوچَى سحليلّبي ضؾوي ثؿيبضي زضثبضُ اثطار

ذبضخي 4هربضج ػوسُ ثْطٍُض سأثيط هيدصيطز ٍ ضاثؼبً

ؾيبؾز هبلي) ٍ فطو قَز وِ ًطخ ّبي هبليبسي ثْن

يه هدوَػِ گؿشطزُسطي اظ اثعاضّبي هبليبسي قبهل

ضيرشگي 2زض الشهبز ايدبز هيوٌٌس ،آىگبُ هربضج

ًطخّبي هبليبسي هرشلف ضٍي ػَاهل زضآهسي هرشلف

زٍلشي ًؿجي ظيبز (ًؿجز ثِ اًساظُ الشهبز) ػوَهب" هٌدط

هَضز اؾشفبزُ لطاض گيطز.

ثِ زضآهس ؾطاًِ ثلٌس هسر دبئييسط (ثطاؾبؼ ًظطيِ ضقس

ايي دػٍّف ثط اؾبؼ هسل دبيِ ثبضٍ دؽ اظ سؼييي

ًئَوالؾيه ّب) يب ضقس ثلٌس هسر دبئييسط (ثط اؾبؼ

هؿيط ضقس سؼبزلي دبيب وِ زض آى ًطخّبي ضقس ؾطهبيِ

هسل ّبي ضقس زضًٍعا) ذَاّس قس .ايي ديف ثيٌي ّب ثط

اًؿبًي ٍ فيعيىي وِ ثب ًطخ يىؿبى ضقس هيوٌٌس ثِ

اؾبؼ ًشبيح ٍ قَاّس سدطثي ضقس ،وِ هبليبر ّب ٍ

زًجبل سؼييي هربضج ثْيٌِ زٍلشي ٍ ًطخّبي ثْيٌِ هبليبسي

هربضج زٍلشي ًؿجي ظيبز (ًؿجز ثِ اًساظُ الشهبز) زاضاي

ثط ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ ؾطهبيِ فيعيىي ثب زض ًظط گطفشي سبثيط

اضسجبط هٌفي ثب ًطخ ضقس ًيؿشٌس زض سضبز اؾز .ثيكشط

هربضج زٍلشي ،زض ايطاى اؾز .ثسيي هٌظَض زض ايي

اقىبل هربضج ػوَهي ٍالؼب" ثِعَض هؿشمين يب غيط

هغبلؼِ اظ يه هسل ضقس زضٍى ظاي ؾِثركي اؾشفبزُ

هؿشمين ثْطٍُض ّؿشٌس ٍ ثط ثْطُ ٍضي الشهبز ثِ عطق

هيقَز .اظ ًمغِ ًظط اخشوبػي ثبظزُ ًْبئي ،ؾطهبيِ

گًَبگَى سبثيط هي گصاضًس .ثرهَل ظهبًي وِ هربضج

اًؿبًي ٍوبالّبي ذبًگيّ 5وگي ثب ثبظزُ ثبثز ًؿجز ثِ

ػوَهي ثْطُ ٍض اؾز ديف ثيٌي سئَضيىي ضاثغِ هٌفي

هميبؼ ًؿجز ثِ ّوِ ًْبزُّب سَليس ّؿشٌٌسًْ .بزُّب قبهل

هيبى هربضج زٍلشي ًٍطخ ّبي هبليبسي ٍ ضقس سضؼيف

ؾطهبيِ فيعيىي ( ،(Kؾطهبيِ اًؿبًي( ٍ (Hوبالّبي

هيقَز.

ػوَهي ) (Gاؾز.

چبضچَة ًظطي ايي سحميك ثط اؾبؼ زض ًظط گطفشي
اثطار هربضج زٍلشي زضٍى ظا ٍ هَلس زض هسل ّبي ضقس

 .2پيشيىٍ تحقيق

زضٍى ظاؾز .هربضج ثْيٌِ ،هبليبر ٍ ؾيبؾز ّبي هبلي

ٍخَز ثبظزُ ّبي ثبثز يب فعايٌسُ ثِ هميبؼ زض ػَاهل

زض هسل ّبي ضقس زضٍى ظا زض خبيي وِ هربضج ػوَهي

اًجبقزدصيط ايي هؿبلِ ضا ػٌَاى وطز وِ چگًَِ ثبظزُ

ثْطُ ٍض ّؿشٌس هَضز سحميك لطاض هيگيطز .هبًٌس هسل

ّبي ذهَني ًؿجز ثِ يه زازُ (هثالً ؾطهبيِ)

اًشربثي وبضّبي لجل زض چٌس خْز گؿشطـ زازُ قسُ

هيسَاًس ًعٍلي ثبقسٍ ،لي ثبظزُ ّبي اخشوبػي آى

اؾز .اٍالً قطط يه ثَزخِ سؼبزلي ضا زض ّط زٍضُ زض

ثبثز يب فعايٌسُ ثبقس؟ يىي اظ هَضَػبسي وِ ثطاي

ًظط گطفشِ ًويقَز ،ثٌبثطايي لبزض ثِ ثطضؾي هؿبئل

دبؾد ثِ ايي ؾَال هغطح قسُ ٍخَز ثطًٍسازّبؾز.

هبليبسي ثيي ظهبًيّ 3ؿشين .ثبًيبً ايي هسل ،زاضاي ثرف

زض ايي حبلز ٍخَز زٍلز ثطاي ووه ثِ خبهؼِ ٍ

اًجبقز ؾطهبيِ اًؿبًي خساگبًِ اؾز ،دؽ اهىبى ثطضؾي

ؾَق زازى ؾطهبيِ گصاضيّبي ذهَني ثِ ؾوشي وِ
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زاضاي ثبظزُ ٍ ثطًٍسازّبي هثجز سطي ثطاي ول خبهؼِ

الشهبززاًبى هسضى قجيِ هيلشَى فطيدسهي هؼشمسًدس ودِ

ثبقس هَضز سَخِ لطاض گطفشِ اؾز .زض ايي حيغِ ًمف

هبليبر ثط ظهيي ٌّطي خطج ثهدَضر ثدبلمَُ هفيدس اؾدز

زٍلز زض هبليبرّب ،ؾطهبيِگصاضي ٍ هربضج ثطخؿشِ

ظيطا ثطذالف ؾبيط اًَاع هبليبر ،ايي هبليدبر ّديف فكدبض

هيقَز.

اضبفي ثط الشهبز ٍاضز ًوي وٌدس ٍ لدصا ضقدس ؾدطيغسدط ضا

اظ آىخب وِ ًشبيح ثرف ًظطي ايي هغبلؼِ وِ زض

سحطيه هيوٌس.

گعاضُ ّبي  3ٍ 2ٍ 1آهسُ قجبّز ثؿيبض ًعزيىي ثب

هغبلؼبر زضثبضُي هبليبر ثْيٌِ ػَاهل سَليس ثط دبيِ

ًظطار ٌّطي خطج ( )1897 -1839زاضز ،ثِ ثيبى

وبض اضظًسُ ٍ ًغفِ ظاي فطاًه ضهعي زض ؾبل 1927

ايسئَلَغي ٍي سحز ػٌَاى خَضخيؿن دطزاذشِ

اؾز .ضهعي ايي هؿئلِ ضا وِ زٍلز ثب اؾشفبزُ اظ هبليبر

هيقَز .خَضخيؿن ايسئَلَغي فلؿفي ٍ الشهبزي

ثط وبالّب زضآهس ذَز ضا افعايف هيزّس هَضز ثطضؾي

اؾز وِ ثؼس اظ اضائِ ًظطار ٌّطي خطج ،الشهبززاى

لطاض زازٍ .ي فطو هيًوَز زٍلز هبيل اؾز زضآهس

ؾيبؾي اهطيىبيي ثِ ايي ػجبضر ًبهيسُ قس .ثط اؾبؼ

ذَز ضا سب خبيي وِ هوىي اؾز افعايف زّس اهب

ايي ايسئَلَغي ّط قرم هبله آىچِ ذلك هيوٌس

ٍضؼيز ٍ ضفشبض ثرف ذهَني ضا وِ سحز سبثيط ايي

اؾزٍ ،لي آىچِ وِ زض عجيؼز يبفز هيقَز،

ؾيؿشن هبليبسي لطاض هيگيطز ًيع ثبيس زض ًظط گطفز.

ثرهَل ظهيي ،هشؼلك ثِ ّوِ ي اًؿبىّبؾز .ايي

ثٌبثطايي هؿئلِ زض ٍالغ سؼييي ضفشبض ثْيٌِ ثٌگبُّبي

ايسئَلَغي ّوچٌيي هشطازف ثب هبليبر ٍاحس ثط ظهيي

ذهَني ثطاي يه ؾيؿشن هبليبسي زازُ قسُ ٍ ؾذؽ

زض ًظط گطفشِ هي قَز ٍ ًجبيس اظ زضآهسّبي حبنل اظ

اًشربة ؾيؿشن هبليبسي حساوثطوٌٌسُ ؾَز ثٌگبُّبي

وبض هبليبر گطفز.

ذهَني ًؿجز ثِ ليَز ضفشبضي ايي ثٌگبُ ّب ٍ ًيبظّبي

يىي اظ هْنسطيي زاليل قْطر ٌّطي خطج

زضآهسي زٍلز اؾز.

ًظطيِي اٍ زض هَضز هبليبر ثط ظهيي اؾز .ايي زيسگبُ

اظ ًشبيح لبثل هالحظِ زض ظهيٌِ هبليبر ثْيٌِ ػَاهل

ضا هي سَاى ثِنَضر وبهال ٍاضح زض وشبة هؼطٍف

زضآهسي وبضي ثَز وِ سَؾظ چولي ٍخبز ( )1995ثب

ديكطفز ٍ فمط اٍ يبفز" :هب ثبيس ظهيي ضا ثِ يه زاضاي

گؿشطـ وبض ضهعي اًدبم گطفز .ايي ًَيؿٌسگبى يه

ػوَهي سجسيل وٌين" .ثطاي زؾشطؾي ثِ ايي اهط زٍ ضاُ

افك ًبهشٌبّي هسل ّبي ضقس زضٍىظا ٍ يه ثٌگبُ

ٍخَز زاضز ،ضاُ اٍل اظ عطيك هلي وطزى ظهيي ٍ ؾذؽ

ًوبيٌسُ وِ هغلَثيز ذَز ضا اظ ههطف وبالّبي ًْبيي

1

2

اخبضُ زازى آى اؾز .اهب خطج ايي ضاُ ضا ديكٌْبز

ٍ ظهبى فطاغز ثسؾز هي آٍضز زض ًظط هيگيطًس ،آًْب

ًويوٌس ٍ ضاُ حل زٍهي وِ دبيِي سئَضي هؼطٍف

ًكبى هيزٌّس زض چٌيي هسلّبييً ،طخ هبليبر ثْيٌِ ثط

اٍؾز هؼطفي هيًوبيس؛ زضيبفز هبليبر ثط اضظـ

زضآهس ؾطهبيِ زض ثلٌسهسر نفط اؾز .زض ثلٌس هسر

ظهيي .ثِ ػميسُي اٍ ايي ضٍـ ثط ضٍـ اٍل سطخيح

ًطخّبي هبليبر ثط زضآهس ؾطهبيِ ثبػث ػسم سكَيك ثِ

زازُ هيقَز ظيطا ووشط اذشالل ايدبز هيوٌسّ .وچٌيي

اًجبقز ؾطهبيِ هيقًَس ثٌبثطايي هربضج ثبيس سٌْب اظ

ووشط ثحث ثطاًگيع اؾز ظيطا هبلىيز ّنچٌبى ثِ افطاز

عطيك هبليبر ثط زضآهس ًيطٍي وبض ٍلشي وِ ًيطٍي وبض

سؼلك زاضز .ثب ٍخَز ايي هبليبر ٍاحس زٍلز زيگط

سٌْب ػبهل ثب ػطضِ ثبثز اؾز سبهيي قًَس.

هدجَض ثِ سحويل هبليبر ثط ؾبيط زاضاييّب يب هجبزالر
ًيؿز.

Infinite-Horizen
Leisure Time

1
2
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زض ايي وبض نَضر گطفشِ ًىشِ سؼدت ثطاًگيع ػسم

ؾطهبيِ اًؿبًي هي سَاًس ثب اؾشفبزُ اظ ؾطهبيِ فيعيىي،

سمبضى ثيي هبليبر ثط زضآهس ؾطهبيِاي ثلٌسهسر ثْيٌِ ٍ

ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ وبالّبي ٍاؾغِ اي ثِ ػٌَاى ًْبزُ سَليس

هبليبر ثط زضآهس ًيطٍي وبض اؾز وِ زض اٍلي نفط ٍ

قَز ٍ يب ثط اؾبؼ يبزگيطي زض حيي ػول 3زض ثرف

زض زٍهي زاضاي همساضي هثجز اؾز.

وبالّبي ًْبيي اًجبقشِ قَز ،ثسؾز آيس .ظهبًي وِ

ًشبيح ًبهشمبضى ثسؾز آهسُ زض ظهيٌِ هبليبر ثط زضآهس

هربضج زٍلشي همساضي هثجز اؾز ،اخطاي ايي ثطًبهِ

ؾطهبيِ ٍ ًيطٍي وبض زض ثلٌس هسر ثب زض ًظط گطفشي

هبليبسي ،اظ عطيك هبليبر ثط ػَاهل زض وَسبُهسر ثِ

ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ ؾطهبيِ فيعيىي ،زض هسلّبيي وِ ثِ

هٌظَض اًجبقز زاضايي ّبي زٍلز ثطاي سبهيي هربضج

ػٌَاى هَسَضّبي ضقس زضٍىظا ّؿشٌس سب حس ظيبزي

زٍلز زض ثلٌسهسر سحمك هييبثس.

انالح قسُ اؾز.
ّوچٌيي لَوبؼ( )1990هسلي اظ ضقس زضٍى ظا ضا

 .2تصريح الگً :اوذازٌ ديلت بٍ عىًان يك

اضائِ ًوَز ٍ ًكبى زاز وِ حبلز ثْيٌِ آى اؾز وِ هبليبر

وُادٌ بُرٌير

ثط زضآهس ؾطهبيِ زض ثلٌسهسر ،حشي ظهبًي وِ اًجبقز

اوٌَى ثِ سهطيح هسل ؾِ ثركي ضقس زضٍى ظا دطزاذشِ

ؾطهبيِ اًؿبًي هٌجغ زيگط ضقس ثلٌس هسر اؾز ٍخَز

هيقَز وِ قبهل ؾطهبيِ فيعيىي ٍ اًؿبًي ثِ ػٌَاى

ًساقشِ ثبقس .اٍ ًكبى زاز ٍلشي وِ ظهبى نطف قسُ ثطاي

ػَاهل سَليس هي ثبقس .ثرف اٍل سَليس وٌٌسُ وبالّبي

اًجبقز ؾطهبيِ اًؿبًي ثطٍى ظاؾز ّوبى ًشبيح چوليخبز

ًْبيي اؾز وِ هي سَاًس ههطف ٍ يب اًجبقشِ قَز

ثسؾز هيآيس ٍ ّوِ هبليبر ثلٌسهسر ثط زضآهس ًيطٍي

(ؾطهبيِ فيعيىي) ٍ ثرف زٍم سَليسوٌٌسُ ؾطهبيِ اًؿبًي

وبض ثؿشِ هيقَز .ثب ايي حبل زض ثبضُ ًشبيح هسل ثطاي

اؾز .زض حبلي وِ ثرف ؾَم ،ثرف سَليس ذبًگي

4

هبليبر ثط زضآهس ثْيٌِ ثلٌسهسر ًيطٍي وبض ٍلشي وِ

اؾز.
ثب زض ًظط گطفشي هسلي ثب ثرف اًجبقز ؾطهبيِ اًؿبًي

اًجبقز ؾطهبيِ اًؿبًي زضٍى ظاؾز ،ثحثي ًىطزُ اؾز.
زض هغبلؼبر اذيط سؼسازي اظ هحممبى ثِ ثطضؾي ايي

ٍ ثرف سَليس ذبًگي هَضَػبر ظيبزي زض خبيي وِ

هَضَع دطزاذشِاًس .خًَع ،هبًَئلي ٍ ضٍؾي ثب هسل

اًساظُ زٍلز ثط ضٍي ثْطُ ٍضي فؼبليز ّبي هرشلف

وطزى ؾطهبيِ اًؿبًي ثِ ػٌَاى يه وبالي غيطثبظاضيٍ 1

سأثيط هيگصاضز ضا هي سَاى هَضز سحليل لطاض زاز .زض ايي

ايي فطو وِ خطيبًي اظ وبالّبي ثبظاض ًْبيي ،ػالٍُ ثط

خب ثط ايي هَضَع وِ هربضج ػوَهي سٌْب ًْبزُاي زض

ؾطهبيِ اًؿبًي هؤثط ،زض سَليس ؾطهبيِ اًؿبًي ٍاضز

ثرف وبالّبي ًْبيي اؾز ،سوطوع هيقَز.

هيقًَس هسل لَوبؼ ضا گؿشطـ زازًس .آًبى ًكبى زازًس

سبثغ هغلَثيز ثيي ظهبًي هَضز ًظط وِ اظ ًَع سبثغ

وِ اگط ؾطهبيِ اًؿبًي ثب ثبظزّي ثبثز ًؿجز ثِ ًْبزُ ّبي

ًوبيي ثب ضيؿه گطيعي هغلك ثبثز هي ثبقس ()CARA

لبثل سَليس هدسز( 2ؾطهبيِ اًؿبًي ٍوبالّبي ثبظاض) اًجبقشِ

فطهي ثِ قىل

قَز ،آًگبُ هبليبر ثط زضآهسّبي ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ

()1

فيعيىي ثبيس زض ثلٌسهسر نفط ثبقس .ثبل ًيع ًكبى زاز وِ

 (Ct Lt )1


dt

1
 1




 pt



u e
0

ايي ًشيدِ ّوچٌيي زض يه هسل زٍثركي ،وِ زض آى
Non-market good
Reproducible inputs

1
2

Learning-by-doing
Home production

3
4
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زاضز .ايي سبثغ ثط اؾبؼ ثطًبهِ ضيعي هميس ثب سكىيل سبثغ

هيقَز وِ ثْطُ ٍضي هربضج ػوَهي ًؿجز ثِ دبضاهشط w

ّويلشًَيي ٍ زض ًظط گطفشي هحسٍزيزّبي سبثغ سَليس

ًعٍلي اؾز .ثطاي  w ;1وبالّبي ػوَهي ًْبزُ هَضز

اخشوبػي ول ،سبثغ سَليس اًجبقز ؾطهبيِ اًؿبًي ،ليس

ًيبظي ثطاي سَليس ؾطهبيِ اًؿبًي ًرَاّس ثَز ٍ ضاثغِ ()3

اًجبقز ؾطهبيِ فيعيىي ،سبثغ زضآهس هبليبسي ٍ ليس ثَزخِ

ثِ نَضر فطم اؾشبًساضزي اظ سبثغ وبة -زاگالؼ ثطاي

خبضي زٍلز حساوثط هي قَز.

 H ٍ Kسجسيل هي قَز .زلز قَز زض ايي خب فطو هي
قَز وِ ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ فيعيىي ّط زٍ ثب ًطخ 

 .1.2تًابع تًليذ كل

هؿشْله هي قَز.
1

زض ثرف سَليس ذبًگي ًؿجز ّبي ثبليوبًسُ اظ

سبثغ سَليس اظ ًمغِ ًظط اخشوبػي ،ؾشبزُ ًْبيي  ،ؾطهبيِ
اًؿبًي ٍ وبالّبي ذبًگي ّوگي زاضاي ثبظزُ ثبثز

ؾطهبيِ ّبي فيعيىي ٍ اًؿبًي هَضز اؾشفبزُ لطاض هي

ًؿجز ثِ هميبؼ ًؿجز ثِ ّوِ ًْبزُ ّبؾزًْ .بزُ ّب

گيطز وِ ثِ ٍؾيلِ سبثغ سَليس ظيط سؼطيف هي قَز:

قبهل ؾطهبيِ فيعيىي ( ،)Kؾطهبيِ اًؿبًي (ٍ )H

(Lt  (1  vt  xt ) K t  (1  ut  zt ) H t  )5
زض حبلي وِ  Gهوىي اؾز زض سَاثغ سَليس ثرف ّبي
1 y

وبالّبي ػوَهي ( )Gاؾز .دؽ سبثغ سَليس ول ثطاي
ؾشبزُ ًْبيي  Yثِ نَضر ظيط اؾز:
()2

هرشلف زض ظهبى يىؿبى ٍاضز قَز اهب ايي اهىبى زض

) Yt  A(vt Kt ) (ut H t )1 (Gt ) (1

وِ ً v ٍ uؿجشي اظ ول ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ فيعيىي
اذشهبل زازُ قسُ ثِ سَليس وبالّبي ًْبيي اؾز .ثْطُ
ٍضي هربضج ػوَهي ًؿجز ثِ دبضاهشط ً عٍلي اؾز.

اگط   ;1آًگبُ وبالّبي ػوَهي ًْبزُ هَضز ًيبظي
ثطاي سَليس وبالّبي ًْبيي ًرَاّس ثَز ٍ ضاثغِ ( )2ثِ
نَضر فطم اؾشبًساضز وبة -زاگالؼ ًؿجز ثِ H ٍ K

سجسيل هي قَز.

اگط فطو قَز وِ شذيطُ ؾطهبيِ ثب ًطخ  هؿشْله

قَز آًگبُ ليس ظيط ضا ذَاّين زاقز:
()3

K t  Yt  Kt  Ct  Gt

وِ  Cههطف ذهَني اؾز .سبثغ سَليس ثطاي ؾطهبيِ
اًؿبًي ًيع ثِ نَضر ظيط ذَاّس ثَز:
(H t  B( xt Kt ) w ( zt Ht )1 (Gt )  (1w)  Ht )4

وِ ً z ٍ xؿجشي اظ ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ فيعيىي اذشهبل
زازُ قسُ ثِ اًجبقز ؾطهبيِ اًؿبًي ّؿٌٌس .هالحظِ
Final output

y

1

هَضز ثرف سَليس ذبًگي ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي زض ًظط گطفشِ
ًكسُ ٍ ضٍي گعيٌِ ظيط سوطوع هيقَز:
 G ( .w=1 ٍ  >0 (1سٌْب زض ثرف سَليس وبالّبي
ًْبيي ٍاضز هيقَز).
 .2.2اثرات خارجي مربًط بٍ مخارج ،تًليذ ي
تًزيع

زض يه سؼبزل ضلبثشي ،ثٌگبُّبي ذهَني ثب هدوَػِ
هشفبٍسي اظ سىٌَلَغي ّب ،ثؿشِ ثِ ايي وِ وسام ػَاهل
سَليسي اظ اثطار ذبضخي هطثَط ثِ هربضج ؾَز هي ثطًس
ضٍثطٍ هيقًَس .زض اييخب سرهيمّبي ثبظاض ضا ثب سَخِ
ثِ اييوِ اثطار ذبضخي هربضج زٍلز ثْطٍُضي سٌْب
يه ػبهل سَليسي ضا افعايف هيزّس سحليل هيقَز.
ثٌبثطايي ضاًز ّبي سَليسي هطثَط ثِ هربضج ضا يب ثرف
ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ يب ثرف ؾطهبيِ فيعيىي ثِ ذَز
اذشهبل هيزّس .سحز ايي فطو وِ  Gيه ًْبزُ
ثْطُ ٍض زض ثرف ؾشبزُ ًْبيي اؾز ،ثِ ثطضؾي حبلشي وِ
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جذيل( :)2تعييه قيمت َاي بازار تعادلي در

ايي ضاًز ضا ثرف ؾطهبيِ فيعيىي ثِ ذَز اذشهبل
هيزّس ،يؼٌي  Gزض ثرف ؾشبزُ ًْبيي ٍاضز قَز،
دطزاذشِ هيقَز.

بخش اوباشت سرمايٍ اوساوي
K
 1

هسل 1

تکىًلًشي
ثطًٍساز  Gزض ثرف ؾشبزُ ًْبيي Gثط ثْطُ ٍضي ؾدطهبيِ
فيعيىي سأثيط هي گصاضز :هدددسل  G 1ثدددط ثْدددطُ ٍضي
ؾطهبيِ اًؿبًي سأثيط هي گصاضز:

ذَاّس ثَز ٍلي ضاثغِ ( )4يؼٌي سبثغ سَليدس ثدطاي ؾدطهبيِ
اًؿبًي چَى  Gزيگط ثط ضٍي ثْدطُ ٍضي ؾدطهبيِ اًؿدبًي
سأثيط ًوي گصاضز ،ثِ نَضر ظيط ذَاّس قس:

H t  B( xt Kt )  ( zt H t )1  H t

()6

هسل 2

زض ثرف ؾشبزُ ًْبيي ثٌگبُ ّب ؾطهبيِ ضا ثب ًطخ ثبظاض
 Rtkاخبضُ هي وٌٌس ٍ ثِ ًيطٍي وبض ًطخ زؾشوعز دَلي
 RtHدطزاذز هي قَز .آًْب ؾطهبيِ ٍ ًيطٍي وبض ضا سب
خبيي اخبضُ هي وٌٌس وِ ّعيٌِ ًْبيي ثطاثط ثب زضآهس
ذهَني سَليس ًْبيي آًْب قَز .زض ثرف اًجبقز
ؾطهبيِ اًؿبًي ثبظزُ ؾطهبيِ فيعيىي  ٍ  Kثبظزُ ؾطهبيِ

اًؿبًي   Hاؾز وِ سحز ػٌَاى اضظـ ّبي ؾبيِاي

1



 xK 
 B 
 zH 

 xK 
B

 zH 



 xK 
(1   ) B 
 zH 

 xK 
(1   ) B

 zH 

هٌجغ :يبفشِّبي سحميك

هسل 2

سبثغ سَليس ول ثطاي ؾشبزُ ًْدبيي ّ Ytودبى ضاثغدِ ()1

 1

H

ايي ًشبيح ثؿشِ ثِ سبثيط هربضج زٍلشي ثط ؾطهبيِ
فيعيىي يب ؾطهبيِ اًؿبًي اؾز .ثطاي هثبل ،زض هسل 1
خسٍل ( R K ،)1هكشك سبثغ سَليس ول ثطاي ؾشبزُ ًْبيي
ً Ytؿجز ثِ  Kثب فطو سأثيطگصاضي  Gثط  KاؾزR H .

ًيع سحز ّوبى فطو ،هكشك ًؿجز ثِ  Hاؾز .زض هسل 1
خسٍل (، )2

K

 هكشك ضاثغِ (ً )6ؿجز ثِ  ٍ K
H

هكشك ًؿجز ثِ  Hاؾز.
 .3.2بًدجٍ ديلت

زٍلز ثب زٍ هدوَػِ ضٍثطٍ اؾز :اٍالً ثبيس سهوين ثگيطز
وِ چِ همساضي اظ وبالّبي ػوَهي ثطاي الشهبز فطاّن
قَز .ثبًيبً ثب اؾشفبزُ اظ هبليبر زضآهسي ػَاهل ٍ يب لطو
گطفشي هؿيط هربضج ذَز ضا سأهيي هبلي وٌس.

زض ًظط گطفشِ هي قَز.

اگط   ,ثِ سطسيت ًطخ ّبي هبليبر ثط زضآهس ؾطهبيِ
K

ليوز ّبي ثبظاض سؼبزلي زض خسٍلّبي ( )2( ٍ )1زض

H

ٍ ًيطٍي وبض ثبقٌس آًگبُ زضآهس هبليبسي ول ثِ نَضر

لبلت هسلّبي  2 ٍ 1ثسؾز هي آيٌس:

ظيط ذَاّس ثَز:
جذيل ( :)1تعييه قيمت َاي بازار تعادلي در

()6

بخش ستادٌ وُايي
RK
)  (1 

هسل 1
هسل 2

 1

 vK   G 
A   
 uH   vK 

)  (1

 1

اگط فطو قَز وِ اٍضاق لطضِ زٍلشي هؼبف اظ هبليبر

RH
)  (1 

 vK   G 
A   
 uH   vK 

ثبقٌس آىگبُ ليس ثَزخِ آًي وِ زٍلز ثب آى ضٍثطٍ اؾز



 vK   G 
(1   )   
 uH   vK 
)  (1

Tt   tK RtK vt K t   tH RtH ut H t

ػجبضر اؾز اظ:



 vK   G 
(1   )   
 uH   vK 

هٌجغ :يبفشِّبي سحميك
Shadow-Values

1

()7

B t  rt Bt  Gt  Tt
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وِ زضآى  Btاٍضاق لطضِ زٍلشيً rt ،طخ ثْطُ ٍ Tt

ًطخ يىؿبًي ضقس هي وٌٌس ًكبى ذَاّس زاز .ايي ًطخ

ول زضآهس هبليبسي ّؿشٌس .قطايظ هؼوَل دًَعي گينً 1يع

ضقس ثب حل هؿئلِ ثْيٌِ ؾبظ يه سبثغ ّويلشًَي ثِ قطح

زض ايي خب ثطلطاض ًيؿز.

ضٍاثظفَق ثطلطاض هي قَز.
يبزآٍضي ايي وِ

 .4.2بىگاٌ َاي خصًصي

Lt  (1  vt  xt ) K t  (1  ut  zt ) H t 

1

الشهبز ثِ ٍؾيلِ ثٌگبُّبي وَچه يىؿبًي قىل گطفشِ
اؾز وِ ايي ثٌگبُّب ههطف ،ؾطهبيِگصاضي ٍ سرهيم
ؾطهبيِ فيعيىي ٍ اًؿبًي ذَز ضا ثِ هٌظَض هبوعيون

قطايظ هطسجِ اٍل زض ايي حبلز ػجبضسٌس اظ:
Jt
J
 0,
 0,
vt
ut
Jt
0
zt

وطزى سبثغ هغلَثيز ثيي ظهبى ظيط اًشربة هيوٌٌس:
()8


 (C L )1

u   e  pt  t t
 1dt
0
 1


وِ زض آى ً طخ سطخيح ظهبًي اؾز .سبثغ هغلَثيز آًي
فطهي ثدب وكدف خبًكديي ثديي ظهدبًي ثبثدز زاضز ودِ 

ػىؽ وكف خبًكيٌي ثيي ظهبًي اؾدز .ههدطف وٌٌدسُ
سددبثغ هغلَثيددز ( )8ضا ًؿددجز ثددِ ليددَز اًجبقددز ؾددطهبيِ



Jt
 0,
Ct
Jt
 0,
xt

ثٌبثطايي:
()10

J
 0  e  Pt Ct Lt (1 )  t
Ct

()11

اًؿددبًي( ،)5سىٌَلددَغي سَليددس ذددبًگي( ٍ )4ليددس ثَزخددِ

J
t  
 t  t K tK (1   tK )  t 
K

) RtK (1   tK )vt K t  RtH (1   tH
ut H t  rt Bt  Ct  B t  K t  K t  0

هؼبزلِ ( )10ثيبى هيوٌس ليوز ؾبيِاي ههطف (ؾطهبيِ

ههطف وٌٌسگبى يؼٌي ( )7حساوثط هيوٌس.
( )9

 (C L )1

Jt  e  Pt  t t
)  1  t [ RtK (1   tK
 1
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vt K t  Rt (1   t )ut H t  rt Bt  Ct  B t 
 B( xt K t ) w ( zt H t )1 
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 t


فيعيىي) ثبيس ثب هغلَثيز ًْبيي ههطف زض ّط زٍضُ اي
ثطاثط ثبقس .هؼبزلِ ( )11قطط هطسجِ اٍل ثطاي اًجبقز
ؾطهبيِ اؾز ،يؼٌي ًطخ سغييطار اضظـ ؾبيِ اي ههطف
ثطاثط اؾز ثب سَليس ًْبيي ؾطهبيِ ذبلم هبليبر وِ ايي
ًيع ثبيس ثب ًطخ ثبظزُ اٍضاق لطضِ زٍلشي ثطاثط ثبقس .ثب
هكشك گيطي اظ ضاثغِ (ً )10ؿجز ثِ ظهبى:
()12

 .5.2تخصيص بازار

زض ّط زٍ هسل الشهبز يه هؿيط ضقس سؼبزلي ضا وِ زض
عَل آى ههطف ،ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ ؾطهبيِ فيعيىي ثب يه
Ponzi- Game

1

t   e  t C  Lt (1 )  C  t .C .C  1
L (1 )   (1   )e t C  L (1 )1

حبل ثب سَخِ ثِ زٍ ضاثغِ ( )12( ٍ )11ذَاّين زاقز:
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:)4( ٍِ ثب سَخِ ثِ ضاثغ
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ِ) ث13( ِ ثٌبثطايي ثب سَخِ ثِ ضاثغ، اؾزL C ٍ چَى
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) ًكبى زٌّسُ هؿيط ضقس سؼبزلي14( ِوِ زض ايي خب ضاثغ

.R (1  Tt ) K t
K
t
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:زؾز هي آيس

:) ثِ زؾز هي آيس19( ٍ )18( ِاظ زٍ ضاثغ
 Pt
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 اظ عطفيي سؿبٍي ثِ زؾزLt


t

,C ,e

ِالشهبز اؾز وِ زض عَل آى ًطخ ضقس ههطف ؾطهبي

 t

ثب حصف
:هي آيس
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:)3( ِّوچٌيي ثب سَخِ ثِ ضاثغ
)16(
tH  B(1   ) zt ( xt Kt ) w ( zt , H t )   (Gt )  (1w)

)21(
:) ثِ زؾز هي آيس16( ٍ )15( ِاظ زٍ ضاثغ

:)4( ٍِ ثب سَخِ ثِ ضاثغ

(1  ut  zt ) H t 

 t  

B ( xt K t ) ( z t H t ) (Gt )

 RtH (1   tH ) H t  0



:ثب سَخِ ثِ قطايظ هطسجِ اٍل ضاثغِ ظيط ثطلطاض اؾز

w

:اظ زيگط قطايظ هطسجِ اٍل

1  (1 ) 1 Lt
.
 (1   )Ct Lt
ut
J
 Pt
0e 
ut
1



.اًؿبًي ٍ ؾطهبيِ فيعيىي ثطاثط اؾز

)22(

:) ثِ زؾز هي آيس22( ٍ )21( ِاظ زٍ ضاثغ

 t    tH  t   t  

 t
  tH  
t
)17(

ِ) قطط هطسجِ اٍل هطثَط ثطاي اًجبقز ؾطهبي17( ِضاثغ
ِاًؿبًي هي ثبقس وِ سغييط زض ليوز ؾبيِ اي ؾطهبي
.اًؿبًي ضا ثِ ثبظزُ ًْبيي هطثَط هي ؾبظز

سؼييي ًطخ ثْيٌِ هبليبر ٍ هربضج زٍلشي زض چبضچَة الگَي ؾِ ثركي ضقس زضًٍعا-هسل ايطاى
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)  (1
ثب حصف , Ct , e Pt
 Ltاظ عطفيي سؿبٍي ضاثغِ

()28

ّوچٌيي اظ ضاثغِ ( )28( ٍ )23( ٍ )17ضاثغِ ظيط ثطلطاض
اؾز:

ظيط ثِ زؾز هي آيس:
()23

()29

C  (1  ut  zt ) H t RtH (1   tH ) 
C
RtH (1   tH ) 
(1  ut  zt ) H t

RtK (1   tK )  tK

RtH (1   tH )  tH

RtK (1   tK ) htk y

RtH (1   tH ) htH 1  y

وِ زض ايي خب  h H ٍ h Kثبظزُ ؾطهبيِ فيعيىي ٍ ثبظزُ
ؾطهبيِ اًؿبًي ضا زض ثرف سَليس ذبًگي ثب هغلَثيز
ًْبيي وبالّبي ذبًگي هطثَط هي ؾبظًس ٍ ثِ نَضر

()24
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ظيط سؼطيف هي قًَس:
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هؼبزالر ( )29( ٍ )28( ،)23( ،)17اظ قطايظ هطسجِ اٍل

اظ سمؿين زٍ ضاثغِ ( )25( ٍ )24ثط ّوسيگط ٍ ضطة

ثطاي سرهيم ثْيٌِ ػَاهل زض ؾِ ثرف ثِزؾز

نَضر ٍ هرطج زض  Ctضاثغِ ظيط ثطلطاض اؾز:

آهسُاًس.

()26

(1  ut  zt ) H t
rct
.

(1  vt  xt ) K t (1  r )Ct

قطايظ فطاگطزي 1ظيط ًيع ثبيس ثطلطاض ثبقس:
lim t K t  0

)Bw( xt K t ) w1 ( zt H t )1 (Gt )  (1w
)B(1   )( xt K t ) w ( zt H t )  (Gt )  (1w
K

اظ ضاثغِ ( Pt )3ثِ زؾز هي آيس يؼٌي:
(tK  Bwxt ( xt Kt ) w ( zt H t )1 (Gt )  (1w) )27

t 
lim M t H t  0

()30

t 0

زض عَل هؿيط ضقس سؼبزلي ليوزّبي ؾبيِاي
ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ فيعيىي ثبيس ثب ًطخ يىؿبًي وبّف

اظ ضٍاثظ (ّ ٍ )17( ٍ )16وچٌيي (ٍ )27( ٍ )23

يبثٌس .قطط سَنيف وٌٌسُ هؿيط ضقس سؼبزلي ضا هيسَاى

خبيگصاضي زض ضاثغِ ( )26ثِ زؾز هي آيس:

ثب سَخِ ثِ ضاثغِ ّبي ( )17( ٍ )11ثِزؾز آٍضز:
Transversality Conditions

1
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()31

ًطخّبي هبليبر ثبال ثط ضٍي ّطيه اظ ػَاهل سَليس

) tH    RtK (1   tK )    tH  RtK (1   tK

سأثيطي هٌفي ثط ضٍي ضقس زاضزٍ .يػگي ؾَم ايي اؾز

ٍلشي اثطار ذبضخي ثطاي ّطيه اظ زٍ هسل هؼيي هي
ثبقٌس هي سَاى هؿيط ضقس سؼبزلي ضا ثطاي ّطيه اظ ايي
زٍ هسل ثِ زؾز آٍضز .فطم ػوَهي ثطاي ضاثغِ ()1-15
ثِ نَضر ظيط اؾز:
C
1

) C    (1  



1
1 t 

)  (1   H )  (1 )    

K

A  (1  
i

i

وِ  i ٍ Aiثطاي زٍ هسل ثِ نَضر ظيط هي ثبقٌس:

)  (1


(A) 
 1 
[(1   ) B] 

) ( 1

ؾطهبيِ زض ّط زٍ هسل هي ثبقس.
 .6.2سياست بُيىٍ ،يقتي كٍ كاالي عمًمي ()G
وُادٌاي در تًليذ ستادٌ وُايي است.
مخارج بُيىٍ ديلتي:

هؿئلِاي وِ زض ايي خب زٍلز ثب آى ضٍثطٍؾز اًشربة
ثْيٌِ هربضج ٍ هبليبرّبؾز.
ًْبيي ثبقس ( )w;1 ٍ  >0آىگبُ اًشربة ثْيٌِ هربضج

i





ًطخ ضقس سؼبزلي سبثؼي هثجز اظ ًؿجز هربضج ػوَهي ثِ

گعاضُ ٍ :1لشي  Gثِ ػٌَاى يه ًْبزُ زض سَليس ؾشبزُ

هسل 1
Ai

وِ ثطاي ًطخ ّبي هبليبسي زازُ قسُ ٍ يه  هثجز،

 G 


 vK 
  1  

 1   

زٍلشي ًؿجز ثبثشي اظ هربضج ثِ ؾشبزُ نطفٌظط اظ ؾيبؾز
هبليبسي زٍلز ذَاّس ثَز .ايي ًؿجز ثطاثط اؾز ثب:
()32

G
)   (1  
Y

ماليات بُيىٍ با ورخ َاي مالياتي متفايت بر ريي
درآمذ سرمايٍ فيسيکي ي اوساوي:

هسل 2
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[(1   ) B ] 

) ( 1





 G 


 vK 
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 1  

ايي زٍ هسل زاضاي ؾِ ٍيػگي هكرهِ ّؿشٌسٍ .يػگي
اٍل ايي اؾز وِ ثبظزُ ؾطهبيِ فيعيىي ٍ ضقس زاضاي
يه ضاثغِ هثجز ثب يىسيگط ّؿشٌس ٍ ايي ثسيي هؼٌي
اؾز وِ وكف خبًكيٌي ثيي ظهبًي ثِ اًساظُ وبفي دبييي

اؾز ( ٍ .)   (1  0)  0يػگي زٍم ايي اؾز وِ
زض نَضسي وِ   ;0آىگبُ هؿيط ضقس سؼبزلي هؿشمل اظ
ًطخ ّبي هبليبر ثط ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ فيعيىي اؾز .اهب

اگط  يه همساض هثجز ثبقس (يؼٌي ؾطهبيِ فيعيىي
ًْبزُ اي زض سبثغ سَليس ؾطهبيِ اًؿبًي ثبقس) آىگبُ

زض ايي خب هؿئلِ سؼييي ؾيبؾز هبلي ٍ هبليبسي ثْيٌِ
اؾزٍ .يػگي انلي هسل ٍخَز ثطًٍعاّب زض سَليس اؾز
وِ ديًَسي هيبى ليوز ّبي اخشوبػي ٍ ذهَني ايدبز
هيوٌس .زض ؾغح ثْيًٌِ ،طخ ّبي هبليبسي زٍ ّسف ػوسُ
ضا ايفب هي وٌٌس .اٍالً هربضج ضا سأهيي هبلي هيوٌٌس ثبًيبً
ثِ ّن ظزگي ّبي 1ايدبز قسُ سَؾظ هربضج ػوَهي زض
الشهبز ذهَني ضا سهحيح هي وٌٌس.
گعاضُ  :2اگط ًْ Gبزُ اي زض سَليس ؾشبزُ ًْبيي ثبقس
آًگبُ اگط اثط هربضج زٍلشي ثط ضٍي ؾطهبيِ فيعيىي
ثبقس (هسل )1هبليبر ثْيٌِ ثط زضآهس ؾطهبيِ اًؿبًي

ّوَاضُ نفط ذَاّس ثَز  H  0 .زض حبلي وِ هبليبر
1

Distortions

سؼييي ًطخ ثْيٌِ هبليبر ٍ هربضج زٍلشي زض چبضچَة الگَي ؾِ ثركي ضقس زضًٍعا-هسل ايطاى

ثْيٌِ ثط زضآهس ؾطهبيِ فيعيىي ّوَاضُ همساضي هثجز ٍ
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همساضي هثجز ٍ ثطاثط ثب )   K  (1  هي ثبقس.

ثطاثط ثب )   K  (1  هي ثبقس .حبل اگط اثط هربضج

هؼبزالر هسل زض ايي الگَ وِ ثب سَخِ ثِ آًْب ثطًبهِ

زٍلشي ثط ضٍي ؾطهبيِ اًؿبًي ثبقس (هسل  )2آًگبُ هبليبر

هطثَط ثِ حساوثط ؾبظي هغلَثيز ثب ووه ًطم افعاض

ثْيٌِ ثط زضآهس ؾطهبيِ اًؿبًي ّوَاضُ همساضي هثجز ٍ
)  (1  
  tH اؾز ،زض حبلي وِ هبليبر
ثطاثط ثب
1  
ثْيٌِ ثط ضٍي زضآهس ؾطهبيِ فيعيىي همساضي ثطاثط نفط

 MATLABثِ هٌظَض ثطضؾي ًطخ ضقس هشغيطّب زض

ذَاّس ثَز (  .)  tK  0زض ّط زٍ هسل ،ؾيبؾز هبليبسي
ثْيٌِ سرهيم اٍليي ثْشط 1اؾز.
گعاضُ  :3زض هسل ّبي  2 ٍ 1اگط هربضج زٍلز ٍ

حبالر هرشلف ًَقشِ قسُ ،ثِ نَضر ظيط اؾز:

()33
()34

ًطخ ّبي هبليبسي همبزيط ثْيٌِ ذَز ضا زاقشِ ثبقٌس آىگبُ
ثَزخِ ثِ عَض ّنظهبى زض عَل هؿيط ضقس سؼبزلي ٍ ّن
زض عَل زٍضُ اًشمبل ثِ ؾوز آى ّوَاضُ زض حبل سؼبزل
اؾز ٍ ثسّي ػوَهي ثْيٌِ ًيع نفط ذَاّس ثَز.

()35
()36

 .3تخميه الگً ي تجسيٍ ي تحليل دادٌ َا

()37

سرويي هسل ّب ٍ سدعيِ ٍ سحليل ًشبيح ثِ زؾز آهسُ اظ

()38

اخطاي ايي هسل ّب ثِ ووه ًطم افعاضّبي هَخَز يىي
اظ ضٍـ ّبي يه هغبلؼِ ٍ ثطضؾي هي ثبقس .زض ايي
سحميك ًطخ ّب ي ضقس ٍ همبزيط ثْيٌِ هشغيطّبي هرشلف
الشهبزي ضا ثب سَخِ ثِ هسل اضائِ قسُ ثِ ووه ًطم افعاض


 (C L )1
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 1dt
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) Yt  A(vt Kt ) (ut H t )1 (Gt ) (1

K t  Yt  Kt  Ct  Gt
H t  B( xt Kt )  ( zt H t )1  H t
Tt   tK RtK vt Kt   tH RtH ut H t
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همبزيط دبضاهشطّبي   ٍ  ،  ،  ،  ، ثط اؾبؼ
همبزيط ؾبل دبيِ  1379سؼييي قسُ ٍ همبزيط ،x،  ،  ، 
 z، v ،uثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ گَؼً-يَسي ثِ ًحَي وِ
سبثغ هغلَثيز اضائِ قسُ حساوثط قَز ثسؾز آٍضزُ

 MATLABزض حبلز ّب ٍ قطايظ هرشلف ثطاي الشهبز

هيقًَس ٍ ،ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ وبليجطاؾيَى ٍ زض ًظط

ايطاى ثِ زؾز آٍضزُ ٍ ثب همبيؿِ سغجيمي آًْب ضًٍس ّبي

گطفشي همبزيط هؼمَل ثطاي آًْب ثِ حل هسل دطزاذشِ هي

هحشول الشهبز ايطاى ضا سحليل ًوبيس.

قَز .زض ايي ضٍـ دبضاهشطّبي سَاثغ هرشلف ثِ ًحَي

ّنچٌيي ثبيس شوط وطز وِ سهطيح ًْبيي هسل ثؿشِ ثِ

سؼييي هيقًَس سب خَاة ّبي ثسؾز آهسُ زض هؼبزالر

ايٌىِ هربضج زٍلز زاضاي اثطار ثطًٍسازي ثط ضٍي ثْطُ

هسل ثسٍى ّيفگًَِ ذغبيي ثطلطاض ثبقٌس.
زض اٍليي حبلز اظ الگَي اٍل اعالػبر ظيط ٍاضز
هؿئلِ هي قَز:
 : nزٍضُ ثطًبهِ ضيعي وِ  60ؾبل اؾز.
 : زاضاي همساضي ثطاثط  0/12اؾز.
 : زاضاي همساضي ثطاثط  0/03اؾز.
: زاضاي همساضي ثطاثط  0/09اؾز.
 : زاضاي همساضي ثطاثط  0/05اؾز.

ٍضي ؾطهبيِ فيعوي ٍيب ثْطُ ٍضي ؾطهبيِ اًؿبًي ثبقس
هشفبٍر هي ثبقس .اگط ًْ Gبزُ اي زض سَليس ؾشبزُ ًْبيي
ٍ زاضاي اثط ثط ضٍي ؾطهبيِ فيعيىي اؾز زض ايي نَضر
هبليبر ثْيٌِ ثط زضآهس ؾطهبيِ اًؿبًي نفط  H  0زض

حبلي وِ هبليبر ثْيٌِ ثط زضآهس ؾطهبيِ فيعيىي ّوَاضُ
First-best Allocation

1
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 : زاضاي همساضي ثطاثط  0/12اؾز.
 :زاضاي همساضي ثطاثط  0/08اؾز.
 : زاضاي همساضي ثطاثط  0/1اؾز.
 : زاضاي همساضي ثطاثط 0/02اؾز.
 :xزاضاي همساضي ثطاثط 0/283اؾز.
 :uزاضاي همساضي ثطاثط 0/536اؾز.
 :vزاضاي همساضي ثطاثط 0/631اؾز.
 :zزاضاي همساضي ثطاثط 0/338اؾز.
ثب سَخِ ثِ همبزيط دبضاهشطّبي فَق ٍ ّوچٌيي همبزيط
هشغيطّبي ً K, G, H, L ٍ C,طخ ضقس هشغيطّبي C
(ههطف)( G ،هربضج زٍلشي) ٍ زض ًْبيز ( Yزضآهس
هلي) ٍ ّوچٌيي همبزيط ؾغح آًْب زض ًوَزاضّبي ظيط
آٍضزُ قسُ اؾز.

ومًدار ( :)3ريوذ ورخ رشذ درآمذ ملي

ّوبى گًَِ وِ اظ ًوَزاضّبي هطثَط ثِ ًطخ ضقس
هشغيطّب ديساؾزّ ،ط وسام اظ آًْب ثؼس اظ هسسي ووشط
اظ 10ؾبل ثِ يه ًطخ ضقس ثبثز ٍ دبيساض ّوگطا قسُاًس،
ٍايي ثب آًچِ وِ زض لضبيبي سطى دبيه اظ آى يبز قسُ
وِ هي گَيس الشهبزي وِ هي ذَاّس سوبهيز ضفبُ
اخشوبػي يب هغلَثيز خبهؼِ ضا زض عَل ظهبى حساوثط
وٌس ٌّگبم ضقس ذَز ثبيؿشي ثِ ؾوز هؿيطي ّوبًٌس

هؿيط لبًَى عاليي حطوز وٌس وبهال" ّنذَاًي زاضز.

ًىشِ خبلت زض ايٌدب هطثَط ثِ ًطخ ضقس  Cاؾز .ثب ٍاضز
وطزى ذبًَاضّب ثِ هسل ضفبُ آًْب ثِ ههطف ثؿشگي ديسا
هيوٌس .زض ايٌدب هؿيطي ضا وِ زض آى ههطف ثِ آى
ّوگطا قسُ اؾز هؿيط لبًَى عاليي اؾز .هؿيط لبًَى
ومًدار ( :)1ريوذ ورخ رشذ مصرف

عاليي ،هؿيط ضقسي ضا سَضيح هي زّس وِ ٍلشي الشهبز
ثِ آى هؿيط زؾز يبفز ثطاي ّويكِ ههطف ثيكشطي ضا
ًؿجز ثِ ّوِ هؿيطّبي زيگط اضائِ ذَاّس زاز .ثبيس
هشصوط قس وِ لبًَى عاليي ثيي هؿيطّبي سؼبزلي

1
9
8
7
6

ثلٌسهسر ،سٌْب ثب سَخِ ثِ ايي فطو وِ الشهبز هي سَاًس
آظازاًِ ّطيه اظ آًْب ضا اًشربة وٌس ،ثط حؿت همبزيط

5

سؼبزلي آًْب سفبٍر لبئل اؾز ٍ يىي ضا ثِ ػٌَاى ثْشطيي

3

ٍ ثبالسطيي اضائِ هيزّس .ثِ ػلز اييوِ ؾغح اٍليِ هشغيط

1

 Cهمساض اًسوي اؾز ،هؿيط ضقس ههطف زاضاي حبلز

4

2

0

نؼَزي زض ؾبلّبي اٍليِ اؾز ٍ ؾذؽ ثِ يه ًطخ
ومًدار ( :)2ريوذ ورخ رشذ مخارج ديلتي

ثبثز ّوگطا هيقَز .زض ٍالغ سىبًِ ًبقي اظ يه سغييط زض
ههطف ،فكبض ثط الگَي ههطف ٍاضز هيؾبظز سب
خَاثگَي اًشظبضار ههطفي زض خبهؼِ ثبقس .ايي خْف

سؼييي ًطخ ثْيٌِ هبليبر ٍ هربضج زٍلشي زض چبضچَة الگَي ؾِ ثركي ضقس زضًٍعا-هسل ايطاى
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زض زِّّبي آسي سؼسيل قسُ ٍ ّوگطايي ضا زض الگَي

لضيِ سطى دبيه زض اييخب ثطلطاض اؾز ،ظيطا فطو وٌيس

ههطفي ايدبز هيوٌس.

وِ افك ظهبًي اظ زيس ثطًبهِضيعاى ٍ خبهؼِ ذيلي ثلٌس

زض هَضز ًوَزاض هطثَط ثِ ضقس ؾشبزُ آىچِ هكرم

ثبقس ،ثِ عَضي وِ آًْب هيسَاًٌس ثْطُهٌسي چٌسيي ًؿل

اؾز ،يه سغييط زض ضقس الشهبزي ،هؿيط ضقس ؾشبزُ ضا

آيٌسُ اظ لطاض گطفشي ضٍي هؿيط لبًَى عاليي ضا لحبػ

زض زِّ اٍل (ؾبلّبي اٍليِ) ثِ قسر سحز سبثيط لطاض

وطزُ ٍ زض ثطًبهِضيعيّبي ذَز هٌظَض وٌٌس ،زض چٌيي

هيزّس .ثب ٍخَز ضطيت يىؿبى ههطف ،هؿيط ههطفي

هَاضزي ؾيبؾز هغلَة ٍ ثْيٌِ ايي ذَاّس ثَز وِ زض

زض زِّّبي ثؼسي ّوَاض قسُ ٍ يه ضًٍس وبّكي هالين

حطوز ثِ ؾوز هؿيط لبًَى عاليي سؿطيغ قَز ٍ فَضا"

ثِ ذَز هيگيطز .هربضج زٍلشي ًيع ثِ ػلز همساض اٍليِ

ثطاي ضؾيسى ثِ آى هؿيط اظ ضقس ،ثطًبهِضيعي قَز .اظ

ثبالي آى ًؿجز ثِ ثميِ هشغيط ّب زض هؿيط ضقسـ زاضاي

عطفي اگط همساض اٍليِ هشغيط ذيلي زٍضسط ٍ دبييي سط اظ

وبّف قسيسي زض ؾبلّبي اٍليِ هي ثبقس .الظم ثِ شوط

همساض ثْيٌِ ذَز ثبقس ،ثِ عَضي وِ ثطاي ضؾيسى ثِ

اؾز وِ ثب وبّف زازى ؾغح اٍليِ ايي هشغيط زيگط ايي

همساض ثْيٌِ ثِ يه فساوبضي اؾبؾي ًؿجز ثِ ههطف

حبلز وبّف قسيس اٍليِ زض هؿيط ضقس هطثَعِ زيسُ

ًؿل حبضط ًيبظ ثبقس ٍ زض ػيي حبل افك ظهبًي

ًويقَز .ايي ٍالؼيز وِ الشهبز ايطاى ٍاثؿشگي ظيبزي ثِ

ثطًبهِضيعاى ّن ذيلي هحسٍز ثبقس ،ؾيبؾز هغلَة ٍ

فؼبليز ّبي الشهبزي زٍلشي زاضز ،لبثل سأهل اؾز ٍ ،زض

ثْيٌِ الشضب هيوٌس خبهؼِ ثِ نَضر آضام ٍ ثب احشيبط ثِ

عَل ظهبى آٌّگ وبّف هربضج زٍلشي ثِ آضاهي

ؾوز هؿيط لبًَى عاليي حطوز وٌس.

نَضر هي گيطز .زض قطايغي وِ ايدبز اًضجبط هبلي ٍ

ايي ًَع هالحظبر ثِ ػٌَاى اؾبؼ لضبيبي سطى

ثْيٌِ ؾبظي ًَع هربضج زٍلشي هيسَاًس هيعاى ٍاثؿشگي

دبيه ضقس ثْيٌِ هغطح اؾز ٍ اؾبؾب" حطفكبى ايي

ضا ثِ عَض هؼمَلي وبّف زّس.

اؾز وِ ّط چِ افك ظهبًي ثلٌسسط ثبقس ثبيس ًؿجز ظهبًي

اؾبؾأ هيسَاى اثط قَنّب ضا زض ؾبلّبي اٍليِ

ووشطي عَل ثىكس سب ثِ هؿيط ضقس سطى دبيه زؾز

هالحظِ ًوَز وِ خٌجِ وَسبُ هسر زاضًس .زض ثلٌس هسر

يبثس ٍ ،ايي ضا هي سَاى ثِ ٍضَح زض ًوَزاضّبي ظيط وِ

چٌبًچِ الشهبز زچبض قىؿز ؾبذشبضي ًكَز ٍ ػَاهل

هطثَط ثِ ًطخ ضقس هشغيطّب زض حبلز ثطًبهِ ضيعي زض

ثيطًٍي ٍ غيط الشهبزي فكبض ثط آى ٍاضز ًؿبظًس ،زض

عَل قهز ؾبل زض همبيؿِ ثب چْل ؾبل اؾز ،هالحظِ

هؿيطّبي ضقس يه حطوز هالين ٍ ّوگطايي ضا هيسَاى

ًوَزّ .وچٌيي هيسَاى گفز وِ وبّف زٍضُ

هكبّسُ ًوَز.

ثطًبهِضيعي ايي ًىشِ ضا سلَيحب" زض زضٍى ذَز زاضز وِ

زض حبلز زٍم سوبم قطايظ ّوبًٌس حبلز اٍل اؾز،

اهيس ثِ آيٌسُ زض وبضگعاضاى الشهبزي اظ خولِ ههطف

سٌْب زٍضُ ثطًبهِ ضيعي ثِ ثيؿز ؾبل وبّف زازُ قسُ

وٌٌسگبى وبّف يبفشِ ،زض ًشيدِ آًْب ضا ثِ ايي هؿئلِ

اؾز .هكبّسُ هيقَز وِ زض ايي حبلز ضؾيسى ثِ ًطخ

ٍازاض هيوٌس وِ زض زٍضُّبي اٍليِ ثطًبهِ ضيعي زاضاي

دبيب هشغيطّب هسر ظهبى ثيكشطي ًؿجز ثِ ظهبى قهز

ههطف ثيكشط ثَزُ ٍ ووشط ثِ دؽ اًساظ ٍ ًشيدشبً

ؾبل عَل هي وكس ٍ ًطخ ضقس هشغيطّب ًيع زاضاي همبزيط

ؾطهبيِگصاضي ثذطزاظًس ،وِ ايي ذَز وبّف ًطخ ضقس

ووشطي اؾز .انَال زض ظهبىّبي وَسبُسط ضًٍس ،هشغيطّب

ثْيٌِ ضا زض هشغيطّبي گًَبگَى ثِ زًجبل زاضز .زض ٍالغ

سحز سأ ثيط ًَؾبى ّبي هرشلف لطاض زاضًس ثِ عَضي وِ

آًْب دبزاـ گصقز اظ ههطف حبل ذَز ضا ثطاي ههطف

اهىبى اسربش اؾشطاسػيّبي ثلٌسهسرسط ووشط هيقَز.

ثيكشط زض آيٌسُ ًؿجز ثِ حبلز اٍل اظ زؾز هي زٌّس.
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ّوبىعَض وِ اظ زيسگبُ ًظطي اؾشسالل قسُ اؾز چَى
 دبضاهشط حبون ثط ضخحبى ههطف وٌٌسُ ثيي ههطف

خبضي ٍ آسي اؾز ،افعايف زض آى ؾجت هيقَز وِ
ػبهليي الشهبزي زض سهوين گيطي ّبي ذَز ّط چِ ثيكشط
اٍلَيز ضا ثِ ظهبى حبل زٌّس .زضًشيدِ ثب افعايف ههطف
فؼلي ٍ وبّف دؽ اًساظ ٍ ؾطهبيِ گصاضي قبّس وبّف
ههطف زضؾبلّبي آيٌسُ ذَاّين ثَز ٍ ًطخ ضقس
ومًدار ( :)4مسير رشذ ترن پايك مصرف

هشغيطّب ًيع زض ثلٌس هسر وبّف هييبثس .چَى سمؿين
سَليس ثيي ههطف ٍ ؾطهبيِگصاضي ثَؾيلِ ذبًَاضّبي
آيٌسًُگط اسربش هيقَز ،ثبيس هكرم قَز وِ آيب سغييط
هٌشظطُ يب غيطهٌشظطُ اؾز .اگط سغييط هَضز اًشظبض ثبقس،
ذبًَاضّب هوىي اؾز ضفشبض ذَز ضا لجل اظ ٍلَع آى سغييط
زٌّس .ثٌبثطايي سَخِ ذَز ضا ثِ حبلز ؾبزُ سط وِ زض آى
سغييط هَضز اًشظبض ًيؿز هؼغَف هي ؾبظين ،يؼٌي
ذبًَاضّب ثب سَخِ ثِ ثبٍض ذَز زض ايي ثبضُ وِ ًطخ سٌعيل
سغييط ًويوٌس ٍ الشهبز ضٍي هؿيط ضقس هشؼبزل حبنلِ

ومًدار ( :)5مسير رشذ ترن پايك مخارج ديلتي

اؾز ،ثْيٌِ ؾبظي هيوٌٌس .زض ًمغِاي اظ ظهبى ثطذي
ذبًَاضّب ثِعَض ًبگْبًي وكف هيوٌٌس وِ ضخحبًكبى

5
4/5
4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5

ومًدار ( :)6مسير رشذ ترن پايك درآمذ ملي

زض حبلز ؾَم ،افعايف ًطخ سٌعيل ظهبًي اظ  0/09ثِ0/11
فطو هيقَز .زض ايي حبلز قطايظ حبلز اٍل ثطلطاض
اؾز سٌْب ًطخ سٌعيل ظهبًي  اظ  0/09ثِ 0/11افعايف

زازُ هي قَزً .طخ سٌعيل ظهبًي اظ دبضاهشطّبي اؾبؾي زض
قىلزّي ثِ ضفشبض ػبهليي الشهبزي ٍ ّوچٌيي زاضاي
ًمف اؾبؾي زض زؾشيبثي ثِ ًطخّبي ضقس هرشلف اؾز.

سغييط وطزُ اؾز ٍ حبل هغلَثيز آسي ضا ثب ًطخّبي
ثبالسطي زض همبيؿِ ثب گصقشِ سٌعيل هيوٌٌس .ثطاي آظهَى
ًظطيِ يبز قسُ زض هَضز ايطاى ،زض ايي دػٍّف ثِ سغييط زض
ايي ًطخ ٍ ثطضؾي سبثيط آى ثط ًطخ ضقس الشهبزي ٍ ًطخ
ضقس ثْيٌِ ؾبيط هشغيطّب دطزاذشِ قسُ اؾز .زض ايي
ذهَل اثشسا حبلز اٍل الگَ ضا زض ًظط گطفشِ ٍ ؾذؽ
ثِ سغييط  اظ  0/09ثِ  0/11دطزاذشِ قسُ اؾز ،ثِعَضي

وِ زضؾشي ًشبيح الگَ زض ًوَزاضّبي ظيط لبثل هكبّسُ
اؾز.

زض حبلز چْبضم  اظ  0/12ثِ  0/15سغييط هييبثس،

ثِ ػجبضسي زض ايي حبلز ًؿجز ثْيٌِ هربضج زٍلشي ثِ
ؾشبزُ ثب سَخِ ثِ گعاضُ  1افعايف ديسا هي وٌس .ثب افعايف
ايي ًؿجز هكبّسُ هي قَز وِ ًطخ ضقس ثْيٌِي هشغيطّب
وبّف هييبثس.

سؼييي ًطخ ثْيٌِ هبليبر ٍ هربضج زٍلشي زض چبضچَة الگَي ؾِ ثركي ضقس زضًٍعا-هسل ايطاى
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1

1

ومًدار ( :)7ريوذ ورخ رشذ مصرف مبتىي بر

ومًدار ( :)11ريوذ ورخ رشذ مصرف در وتيجٍي

تغيير 

سىاريًي تىسيل

60

ومًدار ( :)8ريوذ ورخ رشذ مخارج ديلتي مبتىي بر
سىاريًي تىسيل

ومًدار ( :)9ريوذ ورخ رشذ درآمذ ملي مبتىي بر
سىاريًي تىسيل

حبلز دٌدن هطثَط ثِ افعايف  اظ  0/12ثِ  0/14اؾز.
زض ايي حبلز سغييطار ثط ذالف خْز ًشبيح حبنل اظ
افعايف  اؾز .ثِ ػجبضر زيگطً ،ؿجز ثْيٌِ هربضج
زٍلشي ثِ ؾشبزُ وبّف يبفشِ ٍ ًطخ ضقس هشغيطّب ثِ
اؾشثٌبي هشغيط هربضج ًؿجز ثِ حبلز اٍل افعايف هي-
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ومًدار ( :)11ريوذ ورخ رشذ مخارج ديلتي در

وتيجٍي تغيير 

ومًدار ( :)12ريوذ ورخ رشذ درآمذ ملي در

وتيجٍي تغيير 

يبثس .ايي افعايف زض ًطخ ضقس هشغيطّب ضا هيسَاى زض
ًشيدِ افعايف ؾْن ؾطهبيِ زض سبثغ سَليس ثرف ؾشبزُ
زاًؿزّ .وچٌيي وبّف ًطخ ضقس هربضج زض ًشيدِ
وبّف ًؿجز هربضج اظ ؾشبزُ ًْبيي اؾز.
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ايطاى هَضز سَخِ لطاض گطفشِ اؾز ،زاضاي خَاةّبي
هٌحهط ثِ فطزي زض حبلزّبي هرشلف ّؿشٌس .اظ ايي ضٍ
ذَاًٌسُ هيسَاًس ثطاي يبفشي ايي دبؾدّب ثِ ًوَزاضّبي
اضائِ قسُ هطاخؼِ ًوبيس .ايي هؿألِ ؾجت هيقَز وِ
همبزيط ثْيٌِ ؾغح ّط هشغيط اظ خولِ ؾطهبيِ ٍ ذسهبر
ػوَهي (ٍ زيگط هشغيطّب قبهل ههطف ،زضآهس هلي،

0

ومًدار ( :)13ريوذ ورخ رشذ مصرف در وتيجٍي

تغيير 

ؾطهبيِ ذهَني) زض ّط ؾبل هؼلَم گكشِ ٍ زض ًشيدِ
ؾيبؾزگصاض يب ثطًبهِضيع ثطاؾبؼ آًْب ثِ ثطًبهِضيعي ٍ
ؾيبؾزگصاضي ثذطزاظز .ايي ًطخّب ٍ همبزيط ّنچٌيي
هيعاى سأثيط ّعيٌِّبي ػوَهي زٍلز ٍ ًطخ ّبي هبليبسي

8

هشفبٍر ضا ثط ضقس الشهبزي ضا هكرم هيوٌٌس .زض ٍالغ

7
6

آًْب ًكبى هيزٌّس وِ ثطاي زؾشيبثي ثِ ضقس الشهبزي

5

ثْيٌِ هيعاى ًؿجز هربضج ثِ ؾشبزُ ٍ ًطذْبي هبليبر

3

ثْيٌِ ثط ضٍي ؾطهبيِ فيعيىي ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي چِ لسض

1

ثَزُ ٍ زٍلز ثِ ػٌَاى ػبهل الشهبزي وِ هيسَاًس ثط
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2
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0

ومًدار ( :)14ريوذ ورخ رشذ مخارج ديلتي در

وتيجٍي تغيير 

ايٌْب وٌشطل زاقشِ ثبقس چِ سأثيط قگطفي زض ضقس
الشهبزي وكَض زاضز .ثِ ّط حبل اًشربة ايي وِ ّط
وسام اظايي ًطخّبي هبليبسي ٍ اييوِ هربضج چِ همساض
اظ ؾشبزُ ضا سكىيل هي زّس اظ اّويز ذبني ثطذَضزاض
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ومًدار ( :)15ريوذ ورخ رشذ درآمذ ملي در

وتيجٍي تغيير 

ثٌبثطايي همساض ثْيٌِ هربضج ٍ ًطخ ّبي ثْيٌِ هبليبسي

ثب سَخِ ثِ اييوِ همساض آًْب ثؿشِ ثِ دبضاهشطّبي  ٍ 

اؾز.
 .4وتيجٍگيري
ازثيبر اذيط زض هَضز ضقس ٍ هبليبر ثط ثْيٌگي يه
هبليبر ثلٌس هسر نفط ضٍي ّوِ ػَاهل اًجبقز دصيط
سَليس سأويس زاقشِ ،ثِ عَضي وِ زض يه هؿيط هفطٍو
اظ هربضج زٍلز ،عطح هبليبر ثْيٌِ ًيبظهٌس زٍلشي اؾز
وِ ثشَاًس هَخَزي هثجشي اظ ّعيٌِ ػوَهي ضا زض وَسبُ
هسر ثؿبظز ٍ زض ثلٌس هسر هربضج زٍلز ثب زضآهس
ًبقي اظ هسيطيز ؾجس زاضايي ّبي ػوَهي ثِ خبي سَؾل
ثِ ثطًبهِ ّبي هبليبسي وِ ثبػث ثْن ضيرشگي هي قًَس،
سأهيي هبلي هي قَز.

زاضز ٍ اييوِ زض ايي سحميك اظ ضٍـ وبليجطُ وطزى

ثْيٌگي ٍضؼيزّبي اػشجبضي يه ًشيدِ ًَػي زض

اؾشفبزُ قسُ ٍ حبلزّبي هرشلفي ثطاي ثطضؾي هسل زض

سحليل ضهعي اظ هؿبئل هطثَط ثِ هبليبر ثْيٌِ اؾز .زض

سؼييي ًطخ ثْيٌِ هبليبر ٍ هربضج زٍلشي زض چبضچَة الگَي ؾِ ثركي ضقس زضًٍعا-هسل ايطاى
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حبلز هؿئلِ ثسٍى ليس زٍلز زاضايي ّب ضا زض يه هؿيط

سغييط زض ؾغح هشغيطّبي والى الشهبزيًَ ،ؾبى ّبي

وبضا اظ عطيك هبليبر ثط ثطٍر سأهيي ؾطهبيِ هي وٌس.

قسيس وَسبُ هسر ضا زض دي زاضز ،زضحبلي وِ اثط

حشي ظهبًي وِ ًطخ ّبي هبليبسي اٍليِ عَضي هحسٍز

قىؿزّبي ايدبز قسُ وِ هوىي اؾز ثِ نَضر

هيقًَس وِ وبضاسطيي هبليبر ثط ثطٍر زض زٍضُ اٍليِ

ؾبذشبضي ثبقس زض ثلٌس هسر ذٌثي هي گطزز .اسربش

وٌبض گصاقشِ قَز ضاُ حل ثْيٌِ ٌَّظ ايي اؾز ،وِ

ؾيبؾزّبي هٌبؾت الشهبزي هيسَاًس ثِ ضقس الشهبزي،

همساض زاضايي هَضز ًيبظ ّط چِ ؾطيؼشط زض وَسبُ هسر

وبّف ٍاثؿشگي الشهبز ثِ زٍلز ٍ ضقس هٌبثغ سَليس

سأهيي قَزً .طخ ّبي هبليبسي ضٍي زضآهس ًبقي اظػَاهل

ووه وٌس ٍ الگَي ههطفي ٍ سَليسي ضا انالح ًوبيس.

اًجبقزدصيط ثط اؾبؼ اضظـ حساوثطقبى سٌظين هيقًَس
ؾذؽ زض ثلٌس هسر ثِ ؾوز نفط ؾَق زازُ هيقًَس.
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