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Resultados de Aiyagari

Calibragem:

CRRA, U (c) = c1−µ−1
1−µ com µ ∈ {1, 3, 5}

Choque de dotação de trabalho

log (st) = ρ log (st−1) + σ
(
1− ρ2)1/2

εt , εt ∼ N (0, 1)

com σ ∈ {0.2, 0.4} e ρ ∈ {0, 0.3, 0.6, 0.9}
b = 0
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Quanto de auto-seguro

Note que
Kt+1 = (1− δ)Kt + It ,

portanto estacionaridade implica
I = δK .

Com mercados competitivos e Cobb-Douglas, temos

r + δ = α
Y

K
= αδ

Y

δK
=
αδ

s
=⇒ s =

αδ

r + δ
.

Ou seja: mapa de um-para-um entre r e taxa de poupança.
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Resultados

Lição: seguro em equilíbrio é bastante razoável. Desvio padrão do consumo em autarquia seria de 0.35 (em
µ = 3, σ = 0.4, ρ = 0.6), enquanto em eq aqui é 0.17.
Violante: “A reasonable estimate, in a model economy calibrated to the U.S. with risk aversion around 2, the
precautionary saving rate would be 5% of aggregate income, i.e. roughly 14 of total aggregate savings.”

Importância de produção para disciplinar relação entre quantidade de poupança e preço (taxa de juros).
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Cross-Section

Modelo gera σc < σy < σa, como os dados.

Modelo gera skewness positiva, mas não suficiente.
Pouca desigualdade de riqueza: Gini de 0.4 vs 0.8 dos dados.

Difícil de acomodar cauda direita: não bem explicada por renda do trabalho.

(Menos) difícil de acomodar ausência de ativos por agentes pobres em renda: faltam redistribuição
e welfare state no modelo.
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Distribuição de renda e riqueza

De Budria, Diaz-Gimenez, Quadrini and Rios-Rull (2002, via notas de aula de G. Violante), distribuição
de riqueza muito mais assimétrica que distribuição de renda.
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Soluções para cauda direita

1 Quadrini (2000), Cagetti e De Nardi (: empreendedorismo, firmas de capital fechado, restrições de
crédito.
Note que há efeitos renda, riqueza e efeito mecânico de retornos heterogêneos.

2 Krussell e Smith (1993): paciência heterogênea.
β segue cadeia de Markov com dois estados.
Pequenas diferenças de desconto levam a grandes diferenças na acumulação de ativos.

3 De Nardi (2003), herança.
Warm glow e não homoteticidade. Ricos deixam mais herança.

4 Castaneda, Diaz-Jimenez and Rios-Rull (2003) – Realização extrema de renda (200 vezes a média).
Não vista nos dados, que são top-coded.

Starchuski e Toda: analiticamente, se (i) vidas são infinitas, (ii) poupança é livre de risco, (iii) fatores de
desconto são constantes e RRA é limitada, então cauda direita da distribuição de riqueze herda o
comportamento da distribuição de renda.
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Dados, Quadrini (1999)

8



Dados
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Modelo estilizado

Ver notas Violante
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Resultados, Quadrini
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Resultados, Quadrini
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