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 چکیده
عریف د ایران، تهای صریح درباره ساز و کار ادوار تجاری حقیقی در اقتصابینیبرای انجام پیش

رسد. در این مقاله تالش شده است تا و محاسبه یک تعادل برای اقتصاد ضروری به نظر می
برخی پارامترها و توابع مهم الگوهای ادوار تجاری حقیقی، در وضعیت تعادل و با استفاده از 

، در (، برای اقتصاد ایران برآورد شوند. از این رو9191کالوم )مدل معرفی شده توسط مک
برآورد و سپس توابع تولید، مطلوبیت خانوار  9999-9919در دوره کالوم ابتدا تابع کلیدی مک

های اصلی آن استخراج شده است. بر اساس نتایج این و تکنولوژی برای کل اقتصاد و بخش
های تکنولوژی کل اقتصاد و پایداری شوک 74/0پژوهش، کشش تولید نسبت به سرمایه 

های تکنولوژیِ بخش کشاورزی و نفت نسبت به عالوه بر این، پایداری شوک باشد.می 41/0
های اصلی اقتصاد باالتر است. همچنین نرخ ترجیحات زمانی و عامل تنزیل در سایر بخش

 است. 98/9باشند. کشش مصرف به استراحت در ایران می 10/0و  99/0ایران به ترتیب 
 .ولوژیهای تکنبع تولید، تابع مطلوبیت خانوار، شوکدور تجاری حقیقی، تا های کلیدی:واژه

 .JEL: E20 ،E32 ،O30 بندیطبقه
                                                 

له ازاده و دکتر عزتمستخرج از رساله ابراهیم فرجی به راهنمایی دکتر نادر مهرگان و مشاوره دکتر سعید عیسی 9

 عباسیان.
 مکاتبات نویسنده مسئول *

 9-22/ صفحات 9918 تابستان/ 2/ شماره سومهای کاربردی اقتصاد/ سال فصلنامه نظریه

 28/07/18 :تاریخ پذیرش      90/02/18تاریخ دریافت: 

https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=3r6rs3uv4p2la
mailto:ebrahimmath@yahoo.com


...چارچوب در رانیاقتصاد ا یتعادل تیبرآورد وضع                   2
 

 مقدمه -1
های نفتی، سال اخیر با انواع عوامل داخلی و خارجی مانند شوک 80اقتصاد ایران طی 

گیری وقوع انقالب و جنگ مواجه بوده است. این عوامل نقش قابل توجهی در شکل

(. نوسانات تکراری در درآمد، 9994اند )هوشمند، صاد کالن داشتهنوسانات متغیرهای اقت

، 9گراتانشود )مکهای تولید و خصوصاً نیروی کار، ادوار تجاری نامیده میتولید، نهاده

2002.) 

 ها هستنداند، و متعلق به یک سیر طوالنی از تحلیلادوار تجاری همواره مورد توجه بوده

ادوار  9190و  9140های خورند. طی دههنیز به چشم میکه در ادبیات قبل از کینز 

(، با 9192) 2(. کیدلند و پرسکات9912تجاری با شدت بیشتری مطرح گردید )اسنودان، 

های جدید در چارچوب الگوهای ادوار تجاری، تحقیقات بعد از خود را به شدت ارائه ایده

های تکنولوژی به اص شوکهای حقیقی و به طور خمتأثر نمودند. آنها بر نقش شوک

 9عنوان محرک اصلی نوسانات تأکید داشتند، و به همین دلیل اصطالح ادوار تجاری حقیقی

(RBCبا ایده ) .آنها همراه شد 

ای ههایی بودند که شوکآور بود. اوالً، نتایج در تضاد با ایدهایده آنها به دو دلیل حیرت

دانستند. ثانیاً، داللت سیاسی مدل اری میهای تجپولی را نیروی محرک نوسانات چرخه

های تثبیت اقتصادی ضدتولیدی هستند و نوسانات زمانی به آنها این بود که سیاست

-رسند که خانوارها به تغییرات تکنولوژی پاسخ بهینه دهند )مکباالترین سطح خود می

 (. 2002گراتان، 

و از  8نوان ساز و کار محرک(، از نیروهای ایجادکننده نوسانات تحت ع9119) 7فریش

بخشند و سبب انحراف همیشگی آنها ها را در طول زمان تدوام مینیروهایی که این شوک

 برد.نام می 2گردند تحت عنوان ساز و کار انتشاراز مقدار با ثبات خود می

نده توانند بازگو کنتوابع و پارامترهای اقتصاد کالن حاوی اطالعات مفیدی هستند که می

ندلی و ها )فها و سیاستین ساز و کارها باشند. اقتصاددانان برای تجویز و تعیین فعالیتا

                                                 
9 McGrattan 

2 Kydland & Prescott 
9 Real Business Cycle 

7 Frisch 
8 Impulse Mechanisms 

2 Propagation 
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، 9( و یا ارزیابی تصمیمات خانوار )کالوت و همکاران2097، 2؛ هانا و کیم2009، 9کالیندو

کنند. دو روش برای برآورد ( این توابع و پارامترها را مطالعه می2097؛ هانا و کیم، 2004

به کار  RBCهای های کالن اقتصادی وجود دارد. یک روش، که اغلب در مدلپارامتر

رود، انتخاب پارامترها و بررسی آنها در مدل با در نظر گرفتن نتایج واقعی اقتصاد از می

گذاری و ساعات کار در ادوار تجاری است جمله هم حرکتی در تولید، مصرف، سرمایه

ین مطالعات یا مقادیر دلخواهی را برای پارامترهای (. اغلب ا2092، 7)رایشلینگ و وایلن

کنند که این منابع نیز از کنند، و یا از منابع دیگری استفاده میمدل خود انتخاب می

-(. روش جدیدتر از داده2097اند )هانا و کیم، مقادیر دلخواهی به طور قطعی دفاع کرده

 (.2092کند )رایشلینگ و وایلن، های اقتصاد کالن برای برآورد پارامترها استفاده می

هدف اصلی از پژوهش حاضر، برآورد متغیرها و توابع کلیدی ادوار تجاری حقیقی اقتصاد 

منبعی  تواند به عنوانباشد. نتایج این مطالعه میایران و سپس بررسی و تفسیر نتایج می

رد استفاده مو RBCمهم در مقداردهی پارامترهای مطالعات داخلی در چارچوب الگوهای 

ا هرسد نتایج حاوی اطالعات مفیدی درباره فرآیند شوکبه نظر میقرار گیرد. عالوه بر این، 

 و رفتارهای بهینه خانوار در دوره زمانی این مطالعه برای اقتصاد ایران باشند.

شود. سپس، ، معرفی میRBCبه همین دلیل یک وضعیت تعادلی، در چارچوب یک الگوی 

، این وضعیت تعادلی برای اقتصاد ایران برآورد 9999-9919های زمانی سری با استفاده از

( 9117) 2( معرفی شده است، که در کمپبل9191) 8کالومالگو توسط مکگردد. این می

( به طور مفصل مورد بررسی، اصالح و تفسیر قرار گرفته است. به طور 9999و رومر )

 شوند.لوژی در وضعیت تعادل برآورد میخاص توابع تولید، مطلوبیت خانوار و تکنو

ی شده است. در ادامه و در بخش دوم، مبانی نظری دهسازمانمقاله حاضر در پنج بخش 

 به معرفی مدل اختصاص گیرد. بخش سوم از مقالهو پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار می

-ش پنجم، یافتهشوند و در بخهای تجربی پژوهش ارائه مییابد. در بخش چهارم، یافتهمی

 گیری قرار خواهند گرفت.های تجربی مورد بحث و نتیجه

                                                 
9 Findley & Caliendo 

2 Hanna & Kim 
9 Calvet & et al. 

7 Reichling & Whalen 
8 McCallum 

2 Campbel 
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 ادبیات موضوع -2

 مبانی نظری -2-1

 های اقتصاد کالنشوند یکی از مهمترین پرسشهای باعث ادوار تجاری میاینکه چه شوک

های قیمت نفت مورد های مالی و پولی، و شوکهای طوالنی، سیاستبوده است. در دوره

های تکنولوژی را نیز ( شوک9192(، اما کیدلند و پرسکات )2008، 9اند )ربلوبودهتوجه 

( بیش از نیمی از نوسانات بعد از جنگ را به 9192) 2اضافه نمودند به طوری که پرسکات

در بسیاری از مطالعات با منابع  RBCهای تکنولوژی نسبت داد. بعد از آن، فروض شوک

 به سرعت روند تحقیقات را تغییر دادند.مختلف شوک به کار رفتند و 

ساز و کار محرک کنند. زای اولیه به منزله ساز و کار محرک عمل میهای برونشوک

شود تا یک متغیر از مقدار با ثبات خود منحرف ای است که موجب میبیانگر شوک اولیه

 ب انحراف همیشگیسببخشند و انواع ساز و کار انتشار، اثر محرک اولیه را تدوام می شود.

(، 9119(. بر اساس بحث فریش )9912گردند )اسنودان، ها از مقدار باثبات خود میآن

در نظریه دور تجاری حقیقی باید بین ساز و کارهای محرک و انتشار تمایز قائل شد. در 

شوند ساز و کار انتشاری است ها طی ادوار تجاری میحقیقت آنچه سبب افزایش نوسان

یابد. به همین دلیل انواع ساز و کار محرک و انواع ساز و وقوع شوک ادامه می که پس از

 کار انتشار، به عنوان عوامل ایجاد و تدوام ادوار، معرفی شدند.

ای هها شامل تغییرات در شرایط فیزیکی، تغییرات قابل توجه در قیمتمهمترین محرک

ی، جنگ و تحوالت سیاسی، مخارج انرژی، تغییرات قوانین دولتی، تغییرات شرایط تجار

ها معرف (. پایداری این محرک9912دولتی و تغییرات در تکنولوژی است )اسنودان، 

قدرت ادوار است و به این معنی است که نوسانات تا چه حد تمایل به تدوام قبل از برگشتن 

 (. 9118، 9گافبه روند بلندمدت خود دارند )مک

اثر هموارسازی  شاملبخشند، یم تدوام را هیاول محرک اثر که انتشاری سازوکارها انواع

 استادلر،) هستندگذاریدر فرآیند سرمایه 2و وقفه 8، جانشینی بین زمانی کار7مصرف

                                                 
9 Rebelo 

2 Prescott 
9 McGough 

7 Consumption Smoothing 
8 Intertemporal Labor Substitution   

2 Lag 
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 و هستندکننده مصرف و دکنندهیتول اغلب خانوارها ،RBCی الگوهاب چارچو در (.9117

ی برا مهم میتصم کی زمان صیتخص .ندآییم شمار به اقتصادی اصل رندگانگیمیتصم

 صیتخص از رایی دستمزدها خانوارها د،یتول ندیفرآ در. است خانوار تیمطلوبی حداکثرساز

 کار ساعاتتغییرات مصرف و (. 2098 ،9همکاران و هو) کنندیم افتیدر کار به خود زمان

انوارها خ به همین دلیل .گذاشت دنخواه خانوار تیمطلوب بری راتیتأث وقفه با وی آن طور به

ترکیباتی از مصرف و استراحت )کار( را برای حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری تنزیل شده 

ای و (. این تصمیمات در دو سطح درون دوره2002گراتان، کنند )مکخود انتخاب می

(. اولی 9114، 2ای اثراتی بر مطلوبیت خانوار خواهند گذاشت )اوگاکی و اتکسونبین دوره

را برجسته  7، و دومی اهمیت نرخ ترجیحات زمانی9رف به استراحتاهمیت کشش مص

 سازد.می

کند. استاک و در هر دوره، خانوار مصرف و عرضه ساعات کار )استراحت( را انتخاب می

های موجود در توانند تحت تأثیر شوک( معتقدند این تصمیمات می9119) 8واتسون

رند گذاشینی بین مصرف و استراحت اثر میهای جانها بر نرخاقتصاد قرار گیرند. شوک

(. فرض کنید، با وقوع یک شوک، عرضه کار هر عضو خانوار 2092، 2)بای و همکاران

شود و از درآمد اضافی برای افزایش افزایش یابد. افزایش عرضه کار سبب افزایش درآمد می

 تغییر نهایی از اینشود. اگر رفتار خانوار بهینه باشد، یک مصرف همان دوره استفاده می

های عضو (. این واکنش9999نوع باید تغییری در مطلوبیت مورد انتظار ایجاد نکند )رومر، 

-ای، نسبت کشش مصرف به استراحت نامیده میها، در سطح درون دورهخانوار به شوک

. این نسبت ترجیحی بیانگر میزان افزایش مصرف به کاهش استراحت )افزایش 4شود

 ، برای اینکه مطلوبیت ثابت بماند، است.ساعات کار(

                                                 
9 Hu & et al. 

2 Ogaki & Atkeson 
9 Elasticity of Consumption to Leisure 

7 Time Preference Rate 
8 Stock & Watson 

2 Bai & et al. 
این نسبت را نرخ  Maussner(2005)اند. گذاری شدههای مختلفی نامدر مطالعات مختلف این نسبت به صورت 4

 Reichling & Whalenو   MaCurdy (1983)،Altonji(1986)و  (Replacment Rateجایگزینی )

 & Orsiاند. ( نام نهادهIntra-Temporal Preferenceرجیح درون زمانی )آن را شاخص ت (2012)

Turino(2014) ( آن را یک پارامتر ترجیحات برای کنترل کشش نیروی کار فریشThe Frisch Elasticity 
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از دیگر عناصر مهم تابع مطلوبیت خانوار نرخ ترجیحات زمانی است. نرخ ترجیحات زمانی 

و به طور مستقیم با نااطمینانی، عدم عدالت بین نسلی  9است نرخ کاهش ارزش مطلوبیت

 ر بر انتظارات تورمییکی از متغیرهای تأثیرگذا باشد. این نرخو نرخ بهره در ارتباط می

اند و به است. برخی نرخ ترجیحات زمانی را تنها عامل دریافت نرخ بهره در وام دانسته

گذاری، نرخ همین دلیل از دیدگاه برخی اقتصاددانان مسلمان، در بحث رفتار سرمایه

؛ 9994شود )داللی اصفهانی و همکاران، ترجیحات زمانی صفر در نظر گرفته می

دهد که ارتباط تنگاتنگی (. نتایج مطالعات تجربی نشان می9919ن و استادزاد، اسالملوییا

(. در کشورهای 2008، 2بین درجه متمدن بودن و نرخ ترجیح زمانی وجود دارد )روبرستاد

ل سرمایه انداز و تشکیتر است و بنابراین سطح پسیافته نرخ ترجیحات زمانی پایینتوسعه

رسد هر چه نرخ ترجیح زمانی باالتر باشد رفتار تخصیصی افراد یباشد. به نظر مباالتر می

( و از نظر اخالقی 9910گیرد )بخشی دستجردی، از معیار عقالنیت فاصله بیشتری می

 (.9994باشد )داللی اصفهانی و همکاران، نیز غیر قابل دفاع می

باشند )بای و گذاری اقتصاد اثرگذار میتصمیمات خانوار بر تقاضای مصرف و سرمایه

گذاری از طریق نرخ انداز جانشین مصرف جاری است، و سرمایه(. پس2092همکاران، 

گذاری در طرف تقاضای اقتصاد از طریق ( به سطح تولید مرتبط است. سرمایهsانداز )پس

کننده سطح محصول بوده و در طرف عرضه آن از طریق ضریب فزآینده عامل مهم تعیین

کننده نرخ افزایش محصول بالقوه است )برانسون، مایه عامل تعیینافزایش موجودی سر

گذاری برای افزایش موجودی سرمایه و ظرفیت تولیدی فعالیتی (. اما انجام سرمایه9910

ای، نااطمینانی بر بودن تهیه کاالهای سرمایهها از زمانبر است. این وقفهزمان

زمانی خانوار ( و تصمیمات بین9919فرجی، تولیدکنندگان از دائمی بودن افزایش تقاضا )

                                                 
of Labor ) وAccolley (2016) در این مطالعه، دانند.رفاه در تابع مطلوبیت می نسبی این نسبت را معرف وزن 

( در بخش معرفی مدل، از اصطالح کشش Elasticityبه واسطه استخراج این مقدار به صورت تعریف کشش )

 مصرف نسبت به استراحت استفاده شده است.
( و Discount Factorگذاری عامل تنزیل )یکی از مشکالت مشهود در مطالعات موجود داخلی تداخل در نام 9

( است. نرخ ترجیحات زمانی، بیانگر مازاد مطلوبیت آتی است Discount Rateنرخ ترجیحات زمانی و نرخ تنزیل )

شود، و در ادبیات موجود، واژگان نرخ ترجیحات زمانی و که در ازای صرفنظر از یک واحد مطلوبیت حال دریافت می

ای که در از نرخ تنزیل کاربردها و معانی یکسانی دارند. در حالی که عامل تنزیل نسبتی از مطلوبیت حال است

βشود. به طور خالصه عامل تنزیل از طریق رابطه دریافت یک واحد مطلوبیت آتی صرفنظر می =
9

(9+ρ)
با نرخ  

 (.Reichling & Whalen, 2012ترجیحات زمانی مرتبط است )

2 Robberstad 
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 شود کهگذاری سبب میشوند. وقفه در فرآیند سرمایه( ناشی می2092)بای و همکاران، 

گذاری و بنابراین تولید دوره آتی اثر بگذارد و به همین دلیل شوک دوره اخیر بر سرمایه

ا در الگوهای ادوار تجاری هگذاری یکی از عوامل مهم انتشار شوکوقفه در فرآیند سرمایه

 (.9117، 9آید )استادلربه شمار می

( از دیگر پارامترهایی هستند که در sانداز )( و نرخ پسαکشش تولید نسبت به سرمایه )

باالتر به این معنی است که افزایش موجودی سرمایه باعث  αشوند. این مطالعه برآورد می

باالتر به معنی افق بلندتر جامعه است و مقادیر  sشود. های بیشتری در تولید میافزایش

تعادلی تولید و موجودی سرمایه را افزایش داده اقتصاد را به مسیر رشد تعادلی باالتری 

انداز باید ، نسبت پس2برای حرکت اقتصاد به سمت مسیر قانون طالییکند. منتقل می

طالیی آن مسیری از  مساوی مقدار کشش محصول نسبت به سرمایه انتخاب شود. قانون

دهد که وقتی اقتصاد به آن دست یافت مصرف سرانه برای همیشه رشد تعادلی را ارائه می

 (.9910شود )برانسون،حداکثر می

اند اغلب این با وجود اینکه مطالعات بسیاری در چارچوب ادوار تجاری صورت گرفته

اند و مطالعات کمک گرفته مطالعات برای مقداردهی پارامترهای الگو از مطالعات دیگر

( دوازده مطالعه 2097اند. هانا و کیم )اندکی با هدف برآورد این پارامترها صورت گرفته

مرجع در زمینه تصمیمات خانوار را بررسی کردند. آنها متوجه شدند تنها چهار مطالعه 

تخاب لخواه را اناند. این منابع نیز یک مقدار دیک منبع را برای پارامترهای توابع ذکر کرده

اند. به عبارت دیگر، هیچ کدام از مطالعات از یک برآورد مستقل برای پارامترها نموده

استفاده نکرده بودند. این در حالی است که انتخاب پارامترهای بهینه برای توابع، در 

د رسد. بنابراین برآورهای مناسب، ضروری به نظر میاستخراج تصمیمات بهینه و تحلیل

ی از مهمترین توابع و پارامترهای اقتصاد کالن، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری برخ

توانند در مقداردهی باشد. این نتایج میحقیقی، یکی از مهمترین اهداف این مطالعه می

 پارامترهای الگوهای مطالعات دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

 پیشینه پژوهش -2-2

                                                 
9 Stadler 

2 Golden Rule 
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 2DSGEهای های اخیر در برآورد و بررسی مدلیشرفت( با بررسی پ2090) 9شورفاید

را بررسی نمود. در این مطالعه توابع مطلوبیت  9128-2008در دوره زمانی  3USهای داده

خانوار، تولید و فرآیندهای تکنولوژی و مخارج دولت برآورد شدند. کشش سرمایه، پایداری 

 91/0و  90/0، 29/0ت به ترتیب فرآیندهای تکنولوژی و پایداری فرآیندهای مخارج دول

 به دست آمدند.

 USبنگاه در  92980های با کدهای یک رقمی ( با بررسی فعایت2099) 7باخمن و بایر

کشش تولید به سرمایه و نیروی کار را محاسبه نمودند. این  9149-9119در دوره زمانی 

و  81/0و انرژی  ، برای بخش معادن22/0و  49/0مقادیر برای بخش کشاورزی به ترتیب 

و برای بخش  78/0و  22/0، برای بخش تجارت 28/0و  99/0، برای بخش ساختمان 98/0

وری به دست آمدند. همچنین خودهمبستگی بهره 72/0و  21/0حمل و نقل و ارتباطات 

 به دست آمد. 180/0

ز ه ا(، با این فرض که روش اصلی برای برآورد نرخ تنزیل استفاد2099) 8مور و همکاران

و  098/0نرخ ترجیحات زمانی را  USهای نرخ ترجیحات زمانی است، با استفاده از داده

به دست آوردند. آنها همچنین با استفاده از روش هزینه فرصت  092/0نرخ تنزیل را 

 به دست آوردند. %8نرخ تنزیل را حدود  2سرمایه

با استفاده از تئوری  9دا( با هدف توصیف و توضیح ادوار تجاری در کانا2092) 4اکولی

RBCهای ملی کانادا یک راه حل تعادلی برای پارامترهای های حسابگیری از داده، با بهره

تعادلی مدل به دست آورد. در این مطالعه کشش سرمایه، نرخ تنزیل، وزن نسبی رفاه در 

به دست  18/0و  10/9، 19/0، 99/0ها به ترتیب تابع مطلوبیت و پارامتر پایداری شوک

 آمدند.

( کشش سرمایه و نیروی کار در صنایع 9992از مطالعات داخلی، عسگری و همکاران )

نژاد نژاد و بختیاریبه دست آوردند. همچنین زراء 20/0و  41/0روستایی ایران را به ترتیب 

                                                 
9 Schorfheide 

2 Dynamic and Static General Equilibrium 
9 United States 

7 Bachmann & Bayer 
8 Moore & et al. 

2 Opportunity Cast of Capital Method 
4 Accolley 

9 Canada 
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 89/0و  89/0سازی اهواز را به ترتیب ( کشش سرمایه و نیروی کار در شرکت لوله9999)

برآورد نمود.  72/0( نیز کشش سرمایه اقتصاد ایران را 9994آوردند. شاهمرادی ) به دست

برآورد  42/0( در مطالعه خود ضریب اتورگرسیو فرآیند تکنولوژی در ایران را 9999کاوند )

 نمود.

( براساس رهیافت حداکثر راستنمایی و روش تخمین 9999نژاد و همکاران )عباسی

را برای اقتصاد ایران برآورد کنند. براساس RBCتا یک مدل فیلترکالمن تالش نمودند 

و ضریب خودهمبستگی  11/0، عامل تنزیل 72/0نتایج این مطالعه، سهم سرمایه از تولید 

های ( براساس داده9919به دست آمد. ابونوری و رجایی ) 91/0های تکنولوژی شوک

دل اقتصاد کالن ساختاری ، به معرفی یک م9980-9998اقتصاد ایران در دوره زمانی 

را برای کشش سرمایه  91/0های انرژی پرداختند، آنها مقدار برای ایران با توجه به تکانه

 را برای کشش انرژی برآورد نمودند. 04/0و 

( با این فرض که نرخ رجحان زمانی  با گذشت زمان تغییر 9919اسالملوییان و استادزاد )

 9977-9991نمودند و نرخ رجحان زمانی طی دوره  کند، الگوریتم جدیدی پیشنهادمی

را به دست آوردند. نرخ رجحان زمانی در دوره تحت بررسی برای اقتصاد ایران به طور 

روند صعودی  9988-9924های درصد به دست آمد. این نرخ بین سال 99/2متوسط 

ب نزدیک انقال هایهای مربوط به سالتواند به علت جنگ و نااطمینانیداشته است که می

 دارای روند نزولی بوده است. 9929-9991باشد. این نرخ طی دوره 

د. باشیکی از مهمترین مراحل تکمیل الگوهای ادوار تجاری، مقداردهی پارامترهای الگو می

های محققان دیگر، با تحقیقات صورت گرفته در حوزه اقتصاد برای این امر باید از یافته

(. بررسی مطالعات منتخب فوق و سایر 9910شود )فخر حسینی، کالن و خرد، استفاده 

دهد که مطالعات اندکی با هدف برآورد این پارامترها مطالعات صورت گرفته نشان می

نیستند.  RBCاند. برخی مطالعات صورت گرفته نیز در چارچوب الگوهای صورت گرفته

های اقتصاد کالن به برآورد هو با استفاده از داد RBCاین مطالعه در چارچوب الگوهای 

 پردازد.برخی از مهمترین توابع و پارامترهای مورد نیاز این الگوها می

 معرفی مدل -3
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( است. اما دو اصالح مهم صورت گرفته 9129) 9الگوی این مطالعه مشابه الگوی رمزی

 است. اولین اصالح معرفی یک منبع اختالل است. اصالح دوم وابسته ساختن مطلوبیت

 خانوار به اشتغال، عالوه بر مصرف است.

-صرفها و ماین الگو از نظر زمانی غیرپیوسته است. اقتصاد شامل تعداد بسیاری از بنگاه

د. نهایت دارنکنندگان طول عمر بیپذیر مشابه است. خانوارها یا مصرفکنندگان قیمت

-تند. تابع تولید کاب( هسA( و تکنولوژی )L(، نیروی کار )Kهای تولید سرمایه )نهاده

 عبارت است از: tداگالس است، بنابراین محصول تولید شده در زمان 

Yt = Kt
α(AtLt)1−α          0 < α < 1 (9)  

-( تقسیم میG( و مخارج دولت )Iگذاری )(، سرمایهCمحصول تولید شده بین مصرف )

شود. بنابراین ره مستهلک مینشان دهنده درصدی از سرمایه است که در هر دو σشود. 

tموجودی سرمایه در دوره  +  عبارت است از: 1

Kt+1 = Kt + It − σKt = Kt + Yt − Ct − Gt − σKt (2)  

شود در هر دوره با خریدهای دولت برابر مخارج دولت با مالیات مستقیم، که فرض می

 سازد:تابع  زیر را حداکثر می شود. یک خانوار نمونه ارزش مورد انتظاراست، تأمین می

U = ∑ e−ρtu(ct,1 − lt)
Nt

H

∞
t=0

 (9)  

u(.)  ،تابع مطلوبیت آنی یک خانوار نمونهe−ρ  عامل تنزیل وρ  نرخ ترجیحات زمانی

Ntتعداد خانوار است، بنابراین  Hجمعیت و  2Ntاست.

H
 اندازه اعضای یک خانوار است. 

نی از دو بخش تشکیل شده است. اولین بخش، مصرف برای هر عضو خانوار تابع مطلوبیت آ

(c) ( 1است. بخش دوم، استراحت برای هر عضو خانوار − l است که تفاوت بین زمان در )

سازی با یک نرمال شده( و مقداریست که هر عضو کار دسترس هر عضو )که برای ساده

c ون تمامی خانوارها مشابه هستند،. چ(lکند )می =
C

N
lو   =

L

N
. برای سهولت دو جزء 

u(.) :لگاریتم خطی هستند 

ut = lnct + bln(1 − lt)         b > 0 (7)  

                                                 
9 Ramsey 

روش معمولی برای بیان عامل تنزیل در الگوهای با زمان ناپیوسته  2
9

(9+ρ)t  به جایe−ρt  است. اما به خاطر ساختار

 تر است.ده از شکل نمایی مناسبلگاریتمی خطی الگو، استفا
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شود. برای مشخص کردن مسیر رشد فرض آخر الگو به رفتار متغیر تکنولوژی مربوط می

A̅برابر  lnAtشود که شوکی وجود ندارد. در الگو فرض می + gt  است وg فت نرخ پیشر

 تکنولوژی است. اما تکنولوژی مشمول اختالالت تصادفی است، بنابراین:

lnAt = A̅ + gt + At̃ (8)  

از یک فرآیند خودهمبسته  Ãشود که ها است، فرض میمنعکس کننده اثرات شوک Ãکه 

 کند. یعنی:مرتبه اول پیروی می

Ãt = ρAÃt−1 + εA,t − 1 < ρA < 1 (2)  

، یعنی جزء At̃کند که اختالالت نوفه سفید است. معادله اخیر بیان می εA,tکه در آن 

درصد انحراف از ارزش دوره قبل خود به اضافه یک عبارت  ρA،  برابر lnAtتصادفی 

 (.9112تصادفی است )کیدلند و پرسکات، 

حت در تابع شمول استرا»به طور خالصه دو تفاوت مهم بین این الگو و الگوی رمزی 

 است.« مطلوبیت و تصادفی بودن تکنولوژی

 کند. بنابراینخانوار نه تنها مصرف بلکه عرضه نیروی کار را نیز در هر زمان انتخاب می

سازی خانوار مصرف جاری را با عرضه نیروی یک شرط مرتبه اول و دوم برای مسأله بهینه

 tضه کار هر عضوخانوار در دوره شود که عردهد. به طور مشخص فرض میکار ارتباط می

افزایش یافته و از درآمد اضافی به دست آمده برای افزایش مصرف در همان  l∆به میزان 

شود. اگر رفتار خانوار بهینه باشد، یک تغییر نهایی از این نوع باید تغییری دوره استفاده می

توان گفت ( می9رابطه )گیری از در مطلوبیت مورد انتظار ایجاد نکند. با یک دیفرانسیل

که نسبت افزایش مصرف به کاهش در استراحت )افزایش ساعات کار( برای اینکه مطلوبیت 

 ( است. این نسبت کشش مصرف به استراحت نام دارد.7در رابطه ) bثابت بماند برابر 

b = −
∆ct

ct
⁄

∆(1−lt)
(1−lt)

⁄
 (4)  

انداز شود ( و نسبتی از تولید که باید پسlکار )باید مشخص شود که عرضه سرانه نیروی 

(s چگونه به تکنولوژی جاری و موجودی سرمایه به ارث رسیده از دوره قبل برای برآورده ،)

کل نویسی معادالت الگو به شساختن شرایط تعادل وابسته باشند. استراتژی پایه، دوباره

ل معادالت الگو برای مسأله است. با ح cبه جای  y(s-1)خطی و جایگزینی -لگاریتم

به  sو  lحل برای الگو بر حسب حداکثرسازی مطلوبیت مورد انتظار خانوار نمونه یک راه
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سازی مبین این است که این مسئله دارای آید. نتایج استاندارد در مورد بهینهدست می

 (:9191، 9فرد به صورت زیر است )استوکی و همکارانحل منحصربهیک راه

ŝ = αen−ρ (9)  

lt =
1−α

(1−α)+b(1−ŝ)
≡ l̂ (1)  

چارچوب کلی وضعیت تعادلی معرفی شد. همچنین در این چارچوب پارامترهای هدف 

های مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه، با بررسی پویایی l̂و  α ،ρA ،ρ ،b ،β ،ŝشامل 

 لی به دست خواهد آمد.تولید، روشی برای برای برآورد توابع و پارامترهای تعاد

ρهای تکنولوژی )در این الگو شکل خاص نوسانات تولید به وسیله پویایی
A

( و رفتار 

خطی تابع به صورت -شود. به طور مشخص فرم لگاریتم( تعیین میαموجودی سرمایه )

 زیر است:

ln Yt = α ln Kt + (1 − α)(ln At + ln Lt) (90)  

Ktاریم ( د9117از کمپبل ) = ŝYt−1  وLt = l̂Nt که ،ŝ  وl̂ انداز و به ترتیب نرخ پس

Ktعرضه نیروی کار ثابت هستند. با جایگذاری  = ŝYt−1  وLt = l̂Nt ( و 90در رابطه )

lnاستفاده از این واقعیت که  At = A̅ + gt + Ãt  وln Nt = N̅ + nt که ،n  نرخ رشد

 آید:( به دست می99رابطه ) زای جمعیت است،برون
ln Yt = α ln ŝ + α ln Yt−1 + (1 − α)(ln At + ln l̂ + ln Nt) = α ln ŝ +

α ln Yt−1 + (1 − α)(A̅ + gt) + (1 − α)Ãt + (1 − α)(ln l̂ + N̅ + nt) (99)  

αکنند( که از یک مسیر جبری تبعیت نمی99دو جزء طرف راست رابطه ) ln Yt−1  و

(1 − α)At̃ (، به صورت انحراف از روند طبیعی آن، روابط 99با بازنویسی رابطه ) باشند.می

 :2آیندزیر به دست می

Ỹt = αỸt−1 + (1 − α)Ãt (92)  

Ỹt−1 = αỸt−2 + (1 − α)Ãt−1 (99)  

Ãt−1 =
1

(1−α)
(Ỹt−1 − αỸt−2) (97)  

                                                 
9 Stokey & et al. 

های موقتی ها و تکانهاند معرف محرکنمایش داده شده X̃تمام متغیرهای مورد استفاده در برآوردها که به صورت  2

باشند. در روش تجزیه اند و همگی مانا می( به دست آمدهHPپرسکات )-هستند که با استفاده از تجزیه هودریک

HP،  با تجزیه یک سری به اجزای روند و مانا روش واحدی برای استخراج روند متغیرهای مختلف به کار گرفته

، تمامی متغیرها دارای روندِ تصادفی یکسان هستند )اندرس، RBCهای شود، زیرا براساس بسیاری از مدلمی

9991.) 
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 آید:( به دست می98( رابطه )97( و )2از روابط )با استفاده 

Ãt =
ρA

(1−α)
(Ỹt−1 − αỸt−2) + εA,t (98)  

 ( به دست خواهد آمد:92( رابطه )98( و )2و از روابط )

Ỹt = (α + ρA)Ỹt−1 − αρAỸt−2 + (1 − α)εA,t (92)  

β1که با جایگذاری  = (α + ρA) ،β2 = αρA  وεt = (1 − α)εA,t ( رابطه 92در رابطه ،)

 آید:( به دست می94)

Ỹt = β1Ỹt−1 − β2Ỹt−2 + εt (94)  

، از یک فرآیند خودهمبسته مرتبه دوم پیروی یعنی انحراف لگاریتم تولید از روند طبیعی

فه سفید است و چون ضریب اولی و یک نو Ỹt−2و Ỹt−1یک ترکیب خطی از  Ỹtکند. می

، 9مثبت و ضریب دومی منفی است واکنش به اختالالت کوهانی شکل است )بالنچارد

9199.) 

در بخش بعدی، ابتدا با به دست آوردن روند لگاریتم تولید، انحراف لگاریتم تولید از روند 

(Ỹ( به دست خواهد آمد. با برآورد جداگانه رابطه )برای کل کشور 94 )ها، با و تمام بخش

αتوجه به فرض  < ρA  ،و حل یک معادله درجه دومα  وρA شوند. این دو برآورد می

دهند. برای ها را به دست میشاخص توابع تولید و تکنولوژی کل کشور و تمام بخش

رخ )ن ŝ)نرخ اشتغال( و  l̂دستیابی به تابع مطلوبیت خانوارِ کل کشور، با برآورد مناسبی از 

در تابع مطلوبیت خانوار استخراج  ρو  b( به ترتیب 1( و )9انداز( و استفاده از روابط )پس

 شود. در پایان نتایج مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.می

 قبل از ورود به بخش بعدی باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرند:

جزیه ضرایب و یافتن یک جواب ( یک معادله درجه دو برای ت94( پس از تخمین رابطه )9

ρو  αواحد برای 
A

کالوم نادیده گرفته شده ای که در مطالعه مکشود. نکتهتشکیل می 

αاین است که حل این معادله تنها در صورتی قابل حل است که فرض  < ρA  برقرار باشد

ρو  αو در غیر اینصورت مقادیر یکتایی برای 
A

یل در صورتی شود. به همین دلیافت نمی 

α(، معادله درجه دو دارای جواب نباشد فرض 94که، پس از برآورد ضرایب رابطه ) < ρA 

زان های تولید به میشود. در این صورت تنها تفسیر ممکن این است که پویایینقض می

 شود و رفتار موجودی سرمایه نقشهای تکنولوژی تعیین میکمتری به وسیله تداوم شوک

 های تولید دارد.ای در پویاییتعیین کننده

                                                 
9 Blanchard 
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2 )ρA های تولید به میزان بیشتری معرف قدرت ادوار است و هر چه بزرگتر باشد پویایی

 شوند.( تعیین میρAهای تکنولوژی )به وسیله تدوام شوک

( فرض اساسی این الگو استهالک کامل است. به طوری که به جای موجودی سرمایه، 9

شود. توجیه فرض استهالک کامل تنها این است که به د توابع پایه میگذاری وارسرمایه

ازی، ستر، با این سادهدهد که الگو را به شکل تحلیلی حل کنیم. به طور روشنما اجازه می

 دهد.الگو توان خود را برای معرفی یک مقدار معینِ استهالک از دست می

 های تجربییافته -4

 برآورد مدل-4-1

( به طور جداگانه برای کل اقتصاد 94که در بخش معرفی مدل بیان شد، رابطه )همان طور 

( از بخش 9شود. سپس با توجه به نکته )های اصلی آن به طور جداگانه برآورد میو بخش

ایداری ( و پαمعرفی مدل، با تجزیه ضرایب به دست آمده، کشش تولید نسبت به سرمایه )

ρهای تکنولوژی )شوک
𝐴

اند. ( ارائه شده9ها در جدول )شوند. نتایج تخمینخراج می( است

قفه ها ضریب وباشند، به طوری که در تمام تخمینهای الگو میبینینتایج مطابق پیش

ρو  αاول مثبت و ضریب وقفه دوم منفی است. همچنین، در دو ستون پایانی 
𝐴

ارائه  

 اند.شده

 هانتایج تخمین(: 1) جدول

  (94نتایج تخمین رابطه ) بتجزیه ضرای

 هایپایداری شوک
ρتکنولوژی )

𝐴
) 

 کشش تولید نسبت به
 (αسرمایه )

β2 = αρA β1 = α + ρA  

410/0 749/0 
949/0- 221/9 

 کل اقتصاد
(099/9-) *(218/1) 

989/0 214/0 
249/0- 941/9 

 کشاورزی
(001/2-) (919/9) 

998/0 987/0 
921/0- 110/0 

 نفت
(102/9-) (127/2) 

292/0> >292/0 
صنعت و  924/9 -802/0

 (219/99) (-992/7) 9معدن

                                                 
(، محاسبات نشان دادند که ریشه معادله 94دن از رابطه )با حل یک معادله درجه دوم برای ضرایب صنعت و مع 9

توان توابع یکتایی برای تولید و تکنولوژی این بخش استخراج کرد. از این رو طبق نکته باشد و بنابراین نمیمنفی می

ρدر بخش بررسی مدل  9
A

< α ( برای صنایع و معادن 9است و از آنجا که بنا به نتایج جدول )α + ρA =
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472/0> >472/0 
849/0- 719/9 

 خدمات
(472/8-) (291/99) 

 باشند.می tاعداد داخل پرانتز بیانگر آماره *

 منبع: نتایج تحقیق

 های تکنولوژی کلایداری شوک(، کشش تولید نسبت به سرمایه و پ9طبق نتایج جدول )

های نفت و کشاورزی، کشش تولید باشند. در بخشمی 41/0و  74/0اقتصاد به ترتیب 

( α( بسیار باالتر از کشش تولید نسبت به سرمایه )α-1نسبت به نیروی کار و تکنولوژی )

های تکنولوژی مربوط به بخش کشاورزی و سپس مربوط به است. باالترین پایداری شوک

های صنعت و معدن و ها مربوط به بخشترین پایداری شوکبخش نفت است و پایین

 های کشاورزی و نفتباشد. بنابراین نتایج بیانگر قدرت باالتر ادوار در بخشخدمات می

 اند.( توابع تولید و تکنولوژی نمایش داده شده2باشد. در جدول )می

 یتکنولوژ و دیتول توابع(:2)جدول

 تابع تکنولوژی تابع تولید بخش تولیدی

Yt کل کشور = Kt
0/74(AtLt) 33/0  Ãt = 47/0 Ãt−1 + εA,t 

Yt کشاورزی = Kt
0/30(AtLt) 40/0  Ãt = 53/0 Ãt−1 + εA,t 

Yt نفت = Kt
0/13(AtL) 53/0  Ãt = 53/0 Ãt−1 + εA,t 

 نتایج تحقیقمنبع: 
 برآورد تابع مطلوبیت خانوار کل کشور -4-2

تراحت ( و کشش مصرف به اسρبرای دستیابی به تابع مطلوبیت باید نرخ ترجیحات زمانی )

(b( در تابع مطلوبیت خانوار )برآورد شوند. از این رو، ابتدا 7و  9 )l̂  و�̂� ز طریق برآورد ا

 آیند:روابط زیر به دست می
L = cons + l̂ ∗ N + εt (15)  
K = cons + ŝ ∗ Y(−1) + εt (17)  

                                                 

ρAاست، بنابراین،  927/9 < 292/0 < α های تولید در بخش باشد. تنها تفسیر ممکن این است که، پویاییمی

 شود و رفتار موجودی سرمایه نقش تعیینهای تکنولوژی تعیین میصنعت و معدن به میزان کمتری به وسیله شوک

 بخش خدمات وجود دارد.کند. تفسیری مشابه برای نتایج های تولید ایفا میای در پویایکننده
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تولید ناخالص ملی و  Yموجودی سرمایه،  Kجمعیت،  Nتعداد نیروی کار،  Lکه در آن 

cons 99/0باشند. نتایج تخمین عبارتند از عرض از مبدأ می=l̂ 79/0و=ŝ که به ترتیب ،

 .9باشندانداز میدهنده نرخ اشتغال و نرخ پسنشان

و  b=98/9( مقادیر یکتای 1( و )9و روابط ) α، ρ ،l̂ ،ŝگیری از نتایج قبلی برای با بهره

9929/0=ρ  به دست آمدند. بنابراین، با برآورد تابع مطلوبیت خانوار، توابع پایه اقتصاد

 اند:ایران در وضعیت تعادلی معرفی شده به صورت زیر به دست آمده

Yt  تابع تولید: = Kt
74/0 (AtLt) 33/0 

U  تابع مطلوبیت خانوار: = ∑ e 11/0- t{lnct + 53/1 l n(1 − lt)}
Nt

H

∞
t=0

 

�̃�𝑡  تابع تولید: = 47/0 �̃�𝑡−1 + 𝜀𝐴,𝑡 

 (: جزئیات الگوی معرفی شده برای اقتصاد ایران3جدول )

نرخ 

 اشتغال

-نرخ پس

 انداز

کشش 

مصرف به 

 استراحت

عامل 

 تنزیل

 نرخ

ترجیحات 

 زمانی

پایداری 

های شوک

 تکنولوژی

کشش 

تولید به 

 سرمایه

99/0=l̂ 79/0=ŝ 98/9=b 10/0=β 99/0=ρ 41/0=ρ
A

 74/0=α 

 منبع: نتایج تحقیق

 گیریبحث و نتیجه -5
خطی -در چارچوب الگوهای ادوار تجاری حقیقی و بر پایه یک مدل تفاضلیِ لگاریتم

( یک وضعیت تعادلی برای اقتصاد ایران معرفی و 9191کالوم )معرفی شده توسط مک

سپس برآورد شد. به طور خاص توابع تولید، مطلوبیت خانوار و تکنولوژی در وضعیت 

کشش تولید نسبت به سرمایه برای کل کشور، در یک تابع تولید با تعادل برآورد شدند. 

طور متوسط کشش  باشد. به همین دلیل بهمی α=74/0بازده ثابت نسبت به مقیاس، 

( باالتر از کشش تولید نسبت به سرمایه α-9=89/0تولید نسبت به نیروی کار و تکنولوژی )

                                                 
l̂باید خاطر نشان کرد، که با استفاده از تناسب  9 =

L

N
l̂، میانگین نرخ اشتغال مقدار  = به دست آمد که به  21/0

ĉمقدار برآوردی فوق بسیار نزدیک است. همچنین با استفاده از تناسب  =
C

Y
به دست    ĉ=82/0، نرخ مصرف سرانه 

ŝه آمد که با توجه به رابط = (9 − ĉ)  77/0مقدار=ŝ آید، که نتایج به برآورد به دست میOLS  بسیار نزدیک

است و برآورد از دقت باالیی برخوردار است. از این رو با توجه به دقت باالی نتایج و برای رعایت اصول اقتصادسنجی 

 استفاده شده است. OLSاز نتایج برآورد 
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ρ=41/0های تکنولوژی در اقتصاد ایران ، پایداری شوکاست. همچنین
A

به دست آمد.  

 باشند.های مختلف متفاوت میاین نتایج برای بخش

د های تکنولوژی و کمترین کشش تولیشوک های کشاورزی و نفت بیشترین پایداریبخش

ایش ها افزرسد در این بخشبه همین دلیل، به نظر میباشند. نسبت به سرمایه را دارا می

شنهاد پیوری، اثرات بیشتر و پایدارتری بر تولید به جای بگذارند. در تکنولوژی و بهره

ها فراهم شده، این بخش های سرمایه و کار درگردد شرایط برای بهبود کیفیت نهادهمی

 های جدید فراهم گردد.هایی برای توسعه محصوالت جدید و ورود فناوریتالش

درصد( به دست آمد. یعنی  99) ρ=99/0در تابع مطلوبیت خانوار، نرخ ترجیحات زمانی

گردد. این نرخ با توجه واحد مطلوبیت آتی جانشین می 99/9یک واحد مطلوبیت حال با 

رود اما یک نتیجه رایج مطالعات عرفی شده خارجی، یک نرخ باال به شمار میبه مطالعات م

βباشد. همچنین با استفاده از رابطه داخلی می =
1

(1+ρ)
باشد. می β=10/0، عامل تنزیل 

یک نرخ باالی ترجیحات زمانی بیانگر رفاه پایین، ریسک زندگی و انتظارات تورمی باال 

سرمایه  انداز و تشکیلین کننده در نرخ بهره باالتر و سطح پسباشد و یکی از عوامل تعیمی

های باالی ترجیحات منصفانه نیست زیرا شما مقداری از سرمایه را تر است. نرخپایین

 اید واید، مستهلک کرده و از نسل آینده دریغ کردهدریافت کرده و در واقع به ارث برده

-تر برای جبران استهالک سرمایه نبودهدالنهگذاری عادر صدد یک مصرف، تالش و سرمایه

(. به عنوان شاهدی دیگر بر این سخن، برای حرکت اقتصاد به سمت 9910اید )برانسون،

انداز باید مساوی مقدار کشش محصول نسبت به سرمایه مسیر قانون طالیی، نرخ پس

انداز پسدهد، در ایران، نرخ انتخاب شود. در حالی که نتایج این پژوهش نشان می

(79/0=s( کمتر از کشش محصول نسبت به سرمایه )74/0=α.است ) 

به دست آمد. به این معنا  b=98/9در تابع مطلوبیت، میزان کشش مصرف به استراحت 

که با یک درصد افزایش در ساعات نیروی کار )کاهش در استراحت نیروی کار(، مطلوبیت 

درصد افزایش یابد. 53/1رج مصرفی حداقل نیروی کار تنها در صورتی ثابت ماند که مخا

 900با استفاده از یک مثال ساده، فرض کنید در یک وضعیت تعادلی فردی در یک ماه 

کند، حال در تومان دستمزد دریافت می 9000000کند و در ازای آن ساعت کار می

ایش(، درصد افز 90ساعت افزایش دهد ) 990صورتی که فرد بخواهد ساعات کار خود را به 

افزایش یابد  9998000برای اینکه مطلوبیت وی کاهش نیابد باید دستمزد وی حداقل به 

 درصد افزایش(. 8/99)
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ای مطلوبیت و کشش مصرف به نرخ ترجیح زمانی باال به عنوان شاخص تنزیل بین دوره

 ای اجزای مطلوبیت، بیانگر تغییراتاستراحتِ باال به عنوان شاخص جانشینی درون دوره

رسد این تغییرات به باشند. به نظر میبرجسته در تصمیمات خانوار در ادوار تجاری می

 عنوان ساز و کار انتشار نقش قابل توجهی در پایداری ادوار داشته باشند.

دی و های اقتصابا توجه به اینکه یک نرخ ترجیحات زمانی باال گویای بسیاری از نقصان

نی باال ممکن است در آینده منجر به پشیمانی شود اجتماعی است، یک نرخ ترجیح زما

( بنابراین باید ساز و کارهایی برای کاهش آن اندیشیده شود. از آنجا 2097)هانا و کیم، 

ت. مدت زندگی اسکه باالتر بودن این نرخ ناشی از ریسک باال، نااطمینانی و افق کوتاه

-اید به این امر توجه کنند که سیاستها بگذاریها همواره در اتخاد و اعمال سیاستدولت

سازی خانوار تأثیرگذار است )فالحی و همکاران، های آنها چگونه بر تصمیمات بهینه

ها )و به ظاهر عدم صبریرسد مهمترین عواملی که بر ایجاد این بی(. به نظر می9912

پایان  ب، شروع واند شامل نوسانات بسیار عمیق قیمت نفت، انقالها( اثرگذار بودهعقالنیت

ها علیه ایران، قوانین متغیر و دست ها و تحریمنامهجنگ تحمیلی با عراق، صدور انواع قطع

د های آتی بایها باشند. دولتهای داخلی و خشکسالیو پاگیر سیاسی و اقتصادیِ دولت

 اها و افزایش عدالت بین نسلی، عالوه بر کاهش نوسانات، شرایطی رصبریبرای کاهش بی

 پذیری خانوارها از نوسانات کاهش یابد.فراهم کنند که آسیب

-های مورد استفاده، دادهصورت گرفته است. داده RBCاین مطالعه در چارچوب الگوهای 

باشند. به همین دلیل، به پژوهشگرانی که در مطالعات خود به های اقتصاد کالن ایران می

 شود از نتایج این مطالعه استفاده نمایند.هاد میمقداردهی پارامترهای الگو نیاز دارند پیشن
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