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  پیشگفتار

هـای ایـن    یژگـی ویی در اقتصاد کالن، گلچینی است از موضوعات مطرح در اقتصاد کالن. از ها درسکتابِ 
هـای   یژگیوباشد. برای این کار نویسنده در فصل اول به توضیح  یمکتاب استفاده از رویکرد کارگزار نوعی 

کنـد.   یمـ پـردازد، اقـدا     یمـ این رویکرد )کارگزار نوعی( و جهانی که در آن به تحلیل موضوعات مطروحه 
تـوان پیچیـده خوانـد،     ینمسطح ریاضیاتی که در این کتاب استفاده شده است هر چند که پیشرفته است ولی 

توان بـه راحتـی از آن بهـره بـرد.      یمشود، را  شدنی است و  یمای که در آن به کار گرفته  یاضیرچون ابزار 
ی جـز همنشـینی بـا او نداریـد. هرچنـد      ا رهچـا ی بلمن همراه شماسـت و   معادلهیباً در تما  ده فصل کتاب، تقر

توانید کارهای بسیاری را انجا  دهید و ایـن مطلبـی    یمآید ولی با آن  یمناخوشایند به نظر  ابتدامعادله بلمن در 
 است که شما پس از اتما  این کتاب به آن اعتراف خواهید کرد.

ولی در مقـا  یـک دوره درسـی، جـامع و دربرگیرنـده موضـوعات اساسـی در         این کتاب، مختصر
باشـد، بلکـه    یمـ باشد. خواندن این کتاب نه تنها خوانـدن یـک مـتن درسـی پیشـرفته       یماقتصاد کالن 

 سازد. یمهای بازگشتی نیز آماده  یوهشی پیشرفته مبتنی بر ها کتاببا  شدن مواجهدانشجو را برای 
دریـ  و بـا    یبـ ، مدیر محتر  و فرهیختـه نشـر آمـاره کـه     پرست نوعای فرهاد در پایان از جناب آق

نمایم و همچنین ثواب حاصـل از ایـن کـار را بـه پیشـگاه       یمچاپ این اثر نمودند، تشکر  اشتیاق اقدا  به
 نمایم، باشد که گوشه چشمی به ما کنند. یمحضرت امیرالمومنین علی )ع( تقدیم 

 الحمدهلل اوالً و آخراً

 محمد مبینی سوچلمایی )صابر(
        18بهار 



 فصل اول

 الگوهای ساده کارگزار نوعی

کند که از تما  موضوعات و  ترین نوع الگوی اقتصاد کالنی بحث می این فصل پیرامون ساده
توزیعی میان کارگزاران اقتصادی تخلیه و مجرد شده است. در اینجا، ما مباحث ناهمگنی و 

کنیم.  باشد را مطالعه می نوعی می کننده مصرفکه در برگیرنده یک بنگاه نوعی و یک  اقتصادی
های مشابه بسیار  ی یک اقتصاد با بنگاه همانطور که خواهیم دید، تحت شرایطی، این مطالعه با مطالعه

طور در تما  الگوهایی که مطالعه  ینهمو  مشابه بسیار یکسان است. در اینجا نکنندگا مصرفو 
شان را نسبت به  های هدف ها آنکنند، یعنی  یابی می خواهیم کرد، کارگزاران اقتصادی بهینه

و تکنولوژی کنندگان  مصرفکنند. ترجیحات  هایی که با آن مواجه هستند، حداکثر می محدودیت
ها، با ترکیب شدن رفتار  و بنگاه کنندگان مصرفهای منابع در دسترس  و دارایی ها در دسترس بنگاه

بردن و استفاده کردن از الگوها برای ساختن  یابی و برخی از مفاهیم تعادل، ما را به بهره بهینه
د، باش سازند. در اینجا، مفهو  تعادلی که استفاده خواهیم کرد، تعادل رقابتی می ها، قادر می بینی پیش

 باشند. ی قیمت می شود تما  کارگزاران اقتصادی گیرنده یعنی فرض می

 

 یک مدل ایستا 3-3
 ها و تکنولوژی ترجیحات، دارایی 3-3-3

)ی بوسیله تابع مطلوبیت ا شده دادهکه هر یک ترجیحات کننده  مصرف Nیک دوره و  , )u c l
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نسبت به هر یک از 0,0u)( باشد. در اینجا، فراغت می lمصرف و  cدارند، را در نظر بگیرید. همواره 
باشد. بعالوه، فرض  پذیر می مشتق دو بارو  عناصرش اکیداً افزایشی است، همچنین اکیداً مقعر

1limشود که می ( , ) ,


 
c

u c l l2وlim ( , ) ,


 
l

u c l c باشد. اینجا،  می( , )iu c l  مشتق جزئی

)ا   iنسبت به عنصر یا جزء  , )u c lیک واحد زمان در اختیار دارد که  کننده مصرفهر  باشد. می

kصاحب  کننده مصرفتواند بین کار و فراغت تخصیص دهد. همچنین هر  می

N
واحد سرمایه  

 ها اجاره دهد. تواند به بنگاه باشد، که می می
M ای برای تولید کاالهای مصرفی به صورت زیر دارا  بنگاه وجود دارد، که هر یک تکنولوژی

 باشند: می

( , )y zf k n 

پارامتر است که بیانگر عامل  zو  باشد نهاد نیروی کار می nنهاده سرمایه،  kمحصول،  yهمواره 
 باشد نسبت به هر دو جزء و عنصرش اکیداً افزایش می0,0u)(باشد. در اینجا، تابع  وری کل می بهره

یعنی، تولید دارای ؛ و همگن از درجه یک خواهد بود پذیر مشتق دو بارو  و همچنین اکیداً شبه مقعر
 باشد، به طوری که: ثابت میهای نسبت به مقیاس  بازدهی

8-8  ( , )y zf k n   

1lim. همچنین، فرض کنید که برای ( , )



k

f k n  1وlim ( , )



k

f k n  2وlim ( , )



n

f k n 

2limو  ( , )



n

f k n .است 

 

 یابی بهینه 6-3-3
توانیم قیمت یک  های نسبی را تعیین کنیم، بنابراین می توانیم تما  قیمت در تعادل رقابتی، اکثراً ما می

کاال را به طور اختیاری برابر با یک قرار دهیم و قیمت کاالهای دیگر را در مقایسه و در نسبت با 
. این کاالیی که ای به عمومیت تحلیل نخواهد زد قیمت این کاال بدست آوریم، این کار ضربه

شود. سه بازار وجود دارد،  خوانده می (numerair)دهیم، کاالی یکّه  یمقیمتش را برابر یک قرار 
و  wهای مصرف برابر با  ای سرمایه. قیمت فراغت بر حسب واحد و خدمات اجاره مصرف، فراغت

 باشد. می rهای مصرف برابر با  نرخ اجاره سرمایه بر حسب واحد
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 کننده مصرفمسئله 

و مطلوبیت را نسبت به  کند به صورت یک ثابت برخورد می wبا  کننده مصرفهر 
 کند: یعنی، مسئله زیر را حل می؛ کند هایش حداکثر می محدودیت

, ,
max ( , )

sc l k
u c l

 

2-8   (1 )   sc w l rk 

9-8   s

k
k

N
 

5-8    1 l 

4-8      c 

محدودیت  8-2دهد،  ها اجاره می به بنگاه کننده مصرفای است که  مقدار سرمایه ksدر اینجا، 
شود باید مثبت باشد و  ای که اجاره داده می کند که مقدار سرمایه بیان می 8-9بودجه است، 

 در اختیار دارد بیشتر باشد، کننده مصرفتواند از چیزی که  نمی
یک محدودیت غیر منفی برای مصرف خواهد  8-4و  باشد شرط مشابهی برای فراغت می 5-8
 بود.

اکنون، با توجه به اینکه مطلوبیت نسبت به مصرف افزایشی )یعنی بیشتر بر کمتر مرجح است( 

sباشد، ما باید داشته باشیم  یم

k
k

N
به صورت برابری و تساوی برقرار خواهد شد. قیود ما  8-2و  

آور و  های غیر منفی بر مصرف و فراغت الزا  کنند که محدودیت بر تابع مطلوبیت تضمین می
چیزی  یچه صورت ینانخواهیم داشت. چون در 1lو در تعادل هرگز  نخواهند بود محدودکننده

توانیم با خیال راحت این حالت را کنار بگذاریم. بنابراین مسئله  د، بنابراین میتولید نخواهد ش
توانیم الگرانژ زیر را برای مسئله مذکور  و لذا می بسیار آسان خواهد بود کننده مصرفیابی  بهینه

 بنویسیم:

( , ) ( )    
k

L u c l w r wl c
N


 

ای  کند که یک بهینه یگانه ضریب الگرانژ است. قیود ما بر تابع مطلوبیت تضمین می همواره 
 آید: ی شرایط مرتبه اول زیر بدست می وجود دارد که بوسیله


