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چکیده
اطالع از نوع اثر شوکها و نااطمینانیهای اقتصادی بر پیکره اقتصاد ،راهنمای مناسب و
سودمند جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در هنگام بروز شوکهای اقتصادی است .با توجه به

اهمیت بخش کشاورزی ،مطالعه حاضر به بررسی اثر شوکهای کالن اقتصادی (شامل :شوک-
های بهره وری کشاورزی ،پولی ،درآمدهای نفتی و مخارج دولت) بر بخش کشاورزی ایران
میپردازد .برای این منظور ،یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEبا تأکید بر بخش
کشاورزی و در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد ایران بر پایه دادههای بازه زمانی 92-1370
طراحی گردید .نتایج برآوردی نشان میدهد که شوک مثبت بهرهوری موجب افزایش تولید
( 2.06درصد) ،مصرف کاالهای تولید داخل ( 1.33درصد) ،موجودی سرمایه ( 1.46درصد)،
اشتغال ( 0.23درصد) و دستمزد حقیقی ( 0.33درصد) و کاهش هزینه نهایی و شاخصهای
قیمت در بخش کشاورزی میشود .شوک مثبت پولی به جز دستمزد حقیقی سایر متغیرهای
مذکور را افزایش میدهد .در پی شوک مثبت درآمدهای نفتی ،تولید ( 0.73درصد) ،اشتغال
( 0.087درصد) ،دستمزد حقیقی ( 0.68درصد) و شاخصهای قیمت کاهش یافته است.
مخارج دولت نیز موجب کاهش دستمزد حقیقی ( 0.18درصد) و موجودی سرمایه ()0.28
میگردد .بررسی نتایج نشان میدهد که آثار شوک بهرهوری کشاورزی نسبت به سایر شوکها
مطلوبتر ،پایدارتر و از لحاظ بزرگی اثر نیز در مجموع ،این شوک بیشترین تأثیر را بر بخش
کشاورزی دارد .در مقابل ،شوک مثبت نفتی بیشترین تأثیر منفی را بر بخش کشاورزی داشته
است که بر این اساس دولت میتواند با هدایت قسمتی از دالرهای نفتی به سمت واردات
کاالهای سرمایهای و نهادههای تکنولوژیک در بخش کشاورزی ،بهجای واردات کاالهای
مصرفی و تضعیف کشاورزی ،موجبات تقویت بنیه این بخش را فراهم آورد.
واژههای کلیدی :شوکهای کالن اقتصادی ،بخش کشاورزی ایران ،مدل تعادل عمومی
پویای تصادفی ()DSGE
مقدمه
هر اقتصادی اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه،
کوچک يا بزرگ ،در طول زمان به فراخور حال خود ،در
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اقتصادی مقولهای مثبت و خوشآيند برای اقتصاد
محسوب نمیشوند چرا که نااطمینانیها از طريق تالطم
و نابسامانی که در متغیرهای اقتصادی ايجاد میکنند،
موجب افزايش ريسک و سردرگمی در تصمیمگیریها
میگردند .از سوی ديگر ،روابط متقابل بین متغیرهای
اقتصادی منجر به تسری و گسترش اثر شوک به کل
اقتصاد شده و در نهايت ،بیثباتی اقتصادی را در پی-
خواهد داشت که هزينههای زيادی از قبیل اختالل در
تخصیص بهینه منابع ،کاهش تولید ،سرمايهگذاری و
اشتغال ،نوسانات قیمتها و مانند آن را بر اقتصاد
تحمیل میکند ) .(Parvin & et al., 2012اطالع از نحوه
انتشار شوکها به همراه تحلیل میزان و بزرگی اثر آنها
بر متغیرهای اقتصادی ،عالوه بر آنکه سیاستگزاران و
کارگزاران اقتصادی را قادر خواهد ساخت تا در هنگام
بروز شوکهای اقتصادی تصمیمات مناسب را جهت
کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب آنها اتخاذ نمايند،
راهنمای مناسبی برای سرمايهگذاران و تولیدکنندگان
اقتصادی نیز میباشد تا از طريق پیشبینی پیامدهای
احتمالی کمخطرترين تصمیمات را اتخاذ نمايند .اهمیت
و جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران ايجاب میکند
تا واکنش اين بخش در برابر شوکهای کالن اقتصادی
شبیهسازی و بررسی گردد .مرور ادبیات موضوع نشان
میدهد که در خصوص تأثیر شوکهای کالن اقتصادی
بر متغیرهای بخش کشاورزی ايران مطالعات نسبتا
محدودی صورت گرفته که هر کدام عمدتا تأثیر يک
شوک اقتصادی را (با تأکید بر شوکهای پولی و نفتی)
بر برخی از متغیرهای کالن اين بخش مورد بررسی قرار
دادهاند .همچنین ،از نظر متدولوژی اکثر مطالعات صورت
گرفته در اين زمینه بر پايه الگوهای خانواده )(VAR1
استوارند .در ادامه ،به برخی از اين مطالعات اشاره می-
شود Hashemi (2014) :اثر شوکهای پولی ،نرخ تورم و
نرخ بهره و ) Torkamani & Parizan (2006اثر شوک-
های ارزی را بر قیمت محصوالت کشاورزی مورد مطالعه
قرار دادند که نتايج حاکی از تأثیر مثبت شوکهای
مذکور بر قیمت محصوالت کشاورزی استMirzaei .
) Khalilabadi & et al (2009در مطالعهای با استفاده از
1. Vector Autoregressive

روشهای خودتوضیح برداری ) (VARو فیلتر هودريک-
پرسکات به بررسی تأثیر شوکهای پولی بر بخش
کشاورزی ايران پرداختهاند .نتايج حاکی از وجود ارتباط
ضعیف میان سیستم پولی و بخش کشاورزی است.
) Eslami (2015با استفاده از روش خودتوضیح برداری
رابطه میان يارانههای کشاورزی و شوکهای بهرهوری را
بررسی کرده است .نتايج نشان داد که يارانهها سبب
کاهش شوکهای منفی بهرهوری هم در کل بخش
کشاورزی و هم در زير بخش زراعت و باغبانی میشود.
 Maqadas Bayat (2010) &Shirinbakhshبا تخمین
الگوی ) (VARبه بررسی رابطه بین صادرات نفتی و
بخش کشاورزی و خدمات پرداختند .مطالعه & Vahidi
) et al., (2014از طريق مدل غیرخطی گارچ و مدل
تصحیح خطای برداری ،اثرات متقارن و نامتقارن شوک-
های نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت را
بررسی میکند .نتايج نشان میدهد که اثر شوکهای
نفتی بر ارزش افزوده هر يک از بخشهای کشاورزی و
صنعت دارای عدم تقارن بوده و همچنین ،ارزش افزوده
بخش صنعت بیشتر از ارزش افزوده بخش کشاورزی از
شوکهای مثبت نفتی متأثر است.
Zhang et al. (2015), Wang et al. (2014), Harri
) et al. (2009) and Serra (2011به بررسی تأثیر

شوکهای نفتی بر قیمت کاالهای کشاورزی پرداختند و
نتايج مختلفی در خصوص نحوه اثرگذاری شوکهای
نفتی بر شاخص قیمت محصوالت کشاورزی گزارش شده
است Apere & Karimo (2015) .اثر شوکهای پولی بر
رشد تولید کشاورزی را ارزيابی کردند .نتايج نشان داد
که تحت سناريوهای مختلف شوک پولی ،تغییرات نرخ
بهره اثر بیشتری را بر بخش کشاورزی داشته است.
 McPhail (2014) & Ling Wangاثر شوکهای انرژی
بر رشد بخش کشاورزی و شاخصهای قیمت اين بخش
را برآورد میکنند .بر اساس نتايج حاصله شوک مثبت
قیمت انرژی موجب کاهش رشد بهرهوری و افزايش
قیمت در بخش کشاورزی میگرددQiu et al., (2012) .
اثر شوکهای تقاضا و عرضه بر قیمت غذا و سوخت را ،با
تأکید بر بازار ذرت ،مورد مطالعه قرار دادند .بر اساس
نتايج حاصله ،هر چند شوکهای عرضه و تقاضای ذرت
هر دو از اهمیت بااليی در تعیین قیمت اين محصول

خسروی و همکاران :شبیهسازی اثر شوکهای کالن اقتصادی بر بخش کشاورزی...

برخوردارند؛ اما عامل مسلط در تعیین قیمت ذرت ،چه
در بلندمدت و چه در کوتاهمدت ،شوک تقاضا است.
هدف از مطالعه حاضر ،شناسايی رفتار متغیرهای
کالن بخش کشاورزی در پاسخ به برخی از شوکهای
کالن اقتصادی شامل :شوکهای بهرهوری در بخش
کشاورزی ،پولی ،مخارج دولت و درآمدهای نفتی است.
بدين منظور ،يک مدل تعادل عمومی پويای تصادفی
) (DSGEبرای اقتصاد ايران با تأکید بر بخش کشاورزی
طراحی و از طريق روش کالیبراسیون و بر مبنای سری-
های زمانی دوره  1370-1392برآورد شده است.
چارچوب مطالعه حاضر برگرفته از مطالعات & Červena
) Sims (2011) ،Schneider (2014و & Fernández

) Rubio (2006میباشد .مطالعه حاضر در بخش مصرف،
نیرویکار ،سرمايهگذاری و تولید بخش کشاورزی را از
کل اقتصاد تفکیک کرده که وجه تمايز اين مطالعه با
ساير مطالعات موجود در ادبیات  DSGEخواهد بود.
مواد و روشها
مدلهای  DSGEاز مبانی اقتصاد خرد و با توجه به
تصمیمگیریهای مقید استخراج میشوند .در اين مدل-
ها ،تعادل عمومی و قیمتها در اقتصاد بهنحوی تعیین
میگردد که همه عوامل بهطور پويا اهداف خود را با
محدوديت قید بودجه يا محدوديت منابع حداکثر

دستمزد حقیقی نیروی کار ،نرخ
بهطوری که
اوراق مشارکت ،میزان
بازدهی حقیقی سرمايه،
پرداختهای
نرخ بهره اسمی،
سرمايهگذاری،
انتقالی دولت ،مالیاتهای پرداختی خانوار ،سرمايه
نرخ بهرهبرداری از ظرفیت سرمايه و
فیزيکی،
هزينه بهرهبرداری از سرمايه میباشد .فرايند
تعديل موجودی سرمايه اقتصاد عبارت است از:
()4

مینمايند .اين ويژگیها موجب گرديده تا مدلهای
 DSGEبه عنوان ابزار مناسبی جهت بررسی شوکهای
اقتصادی مقبول اقتصاددانان قرار گیرد .در ادامه به ارايه
و معرفی ساختار الگوی طراحی شده پرداخته شده است.
مطلوبيت خانوار

فرض میشود که خانوار نوعی با مصرف کاالها
مطلوبیت کسب کرده و با کار کردن مطلوبیت از دست
میدهد .هدف خانوار نمونه حداکثر کردن مطلوبیت
انتظاری خويش است .ارزش حال مطلوبیتهايی که اين
خانوار در طول حیات خود بهدست میآورد ،به صورت
زير است ():)Červena & Schneider (2014
()1

عملگر انتظارات β ϵ (0, 1) ،عامل
بهنحوی که
تنزيل ،مصرف حقیقی خانوار ،نیروی کار عرضه
شده توسط خانوار نمونه و پارامتر بیانگر عکس کشش
عرضه نیروی کار نسبت به نرخ دستمزد میباشد .شوک
ترجیحات از طريق متغیر اندازهگیری میشود که از
فرايند ) AR(1تبعیت میکند:
()2
بودجه خانوار بهصورت ذيل مفروض است:
()3

گذاری را نشان میدهد .خانوار از طريق انتخاب میزان
بهینه سرمايهگذاری ،مصرف ،نرخ بهرهبرداری از سرمايه
و میزان نگهداری اوراق بهادار با توجه به قیود روابط  3و
 4مطلوبیت خود را حداکثر میکند .شرايط مرتبه اول
مسأله مذکور نسبت به متغیرهای  ، ، ،و به-
صورت ذيل میباشد:
()5
()6

نرخ استهالک سرمايه،
سرمايهگذاری و

تابع هزينه تعديل
شوک سرمايه
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()7

()8
()9
قیمت حقیقی هر واحد سرمايه فیزيکی است.

مصرف کل

 ،بر اساس شاخص  CES1به مصرف

کاالهای تولید داخل
تقسیم میگردد:

و کاالهای وارداتی

،

1 .Constant Elasticity Substitution

()10

سهم کاالهای تولید داخل از کل
بهطوری که
کشش جانشینی بین دورهای بین
مصرف خانوار و
و
کاالهای تولید داخل و وارداتی میباشد .اگر
شاخص قیمت کاالهای داخلی و وارداتی باشند ،حل
مسأله حداقل سازی هزينه خانوار منجر به استخراج
توابع تقاضا برای کاالهای مصرفی داخلی و وارداتی می-
شود:
()11
()12

()14
()15

شاخص قیمت مصرفکننده ( )CPIمیباشد که از
ترکیب روابط  10تا 12بهصورت ذيل تعريف میشود:
()13

فرض میشود که کاالهای تولید داخل و وارداتی هر
کدام از ترکیب کاالهای کشاورزی و غیرکشاورزی
تشکیل شده که از طريق جمعگر  CESبا هم ترکیب
میگردند:
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کاالهای مصرفی
و
بهطوری که بهترتیب،
و
کشاورزی و غیرکشاورزی تولید داخل،
کاالهای مصرفی کشاورزی و غیرکشاورزی وارداتی،
کشش جانشینی بین کاالهای کشاورزی و
کشش جانشینی بین
غیرکشاورزی تولید داخل،
سهم
کاالهای کشاورزی و غیرکشاورزی وارداتی،
کاالهای کشاورزی از کاالهای مصرفی داخل و
سهم کاالهای کشاورزی از کاالهای مصرفی وارداتی می-
باشد.1
فرض میشود که خانوار درصد از نیروی کار خود
را در بخش
را در بخش کشاورزی و مابقی
غیرکشاورزی عرضه میکند .بنابراين ،کل نیروی کار بر
اساس شاخص  CESترکیبی است از نیروی کار
کشاورزی و نیروی کار غیرکشاورزی که بهصورت
ذيل قابل بیان است:
()16

کشش جانشینی بین نیروی کار
بهطوری که
کشاورزی و غیرکشاورزی است .بر اساس حداکثر سازی
دستمزد دريافتی خانوار ،توابع عرضه نیروی کار بخش
کشاورزی و غیرکشاورزی عبارتند از:
()17

()18

بهترتیب دستمزد نیروی کار در
و
که
بخشهای کشاورزی و غیرکشاورزی میباشند.
کل سرمايه فیزيکی در اختیار خانوارها ترکیبی است
و
از سرمايههای عرضه شده در بخش کشاورزی
غیرکشاورزی :
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()19

سهم بخش کشاورزی از کل موجودی
بهنحوی که
کشش جانشینی بین سرمايه فیزيکی در
سرمايه و
بخش کشاورزی و غیرکشاورزی میباشد .بر اساس بهینه
يابی خانوار ،توابع عرضه سرمايه برای بخشهای
کشاورزی و غیرکشاورزی بهصورت ذيل خواهند بود:
()20

()21
بهترتیب نرخ اجاره سرمايه در بخش
و
که
کشاورزی و غیرکشاورزی میباشند.
توليد در بخش غيرکشاورزي

در بخش غیرکشاورزی ،زنجیرهای از بنگاههای
تولیدکننده کاالهای واسطه وجود دارد که هر تولید
واحد کاال تولید میکند .در کنار بنگاههای
کننده
واسطه ،بنگاهی وجود دارد که کاالهای متمايز تولید
شده توسط بنگاههای واسطه را خريداری میکند و از
ترکیب آنها کاالی نهايی تولید میکند که به خريداران
نهايی فروخته میشود .تولید کننده کاالی نهايی آنها را
بر اساس يک جمعگر ديکسیت استیگلیتز ،2با هم
ترکیب میکند که در نهايت تابع تقاضا برای محصول
متمايز تولیدی هر يک از بنگاههای واسطه (بر اساس
شرط مرتبه اول مسأله حداکثرسازی سود توسط بنگاه)
بهصورت ذيل خواهد بود )):(Dixit-Stiglitz (1977
()22

کشش جانشینی بین کاالهای واسطه میباشد.
و بازدهی سرمايه
بنگاههای واسطه به ازای دستمزد
 ،نیروی کار و سرمايه مورد نیاز خود را از خانوارها

 .1برای اطالع از جزيیات بیشتر به مطالعات ) Sims (2011و Fernández

) & Rubio (2006مراجعه شود.

2- Dixit-Stiglitz
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اجاره میکنند .فرايند تولید بنگاههای واسطه بر اساس
تابع تولید کاب-داگالس میباشد:
()23

میزان سرمايه و
سهم سرمايه در تولید،
نیروی کار اجاره شده توسط بنگاه واسطه  iام میباشد.
شوک تکنولوژی است که برای تمام بنگاههای
واسطه يکسان در نظر گرفته میشود (Christiano & et
) .al., 2005شرايط مرتبه اول مسأله حداقل سازی هزينه
توسط بنگاه واسطه نسبت به نیروی کار و سرمايه به اين
قرار است:
()24

()25

تولید (

ضريب الگرانژ میباشد که معادل هزينه نهايی
) است:

()26

و
سهم سرمايه در تولید کشاورزی،
سرمايه و نیروی کار موجود در اين بخش میباشند.
فرايند شوک تکنولوژی در
بخش کشاورزی را نشان میدهد که میتوان از آن به
عنوان شوک بهرهوری در بخش کشاورزی ياد کرد.
شرايط مرتبه اول بهینهيابی بهصورت ذيل خواهد بود:
()29
()30

()31

شاخص قیمت کل در بخش غیرکشاورزی بهصورت
ذيل قابل استخراج است : (Červena and Schneider
))(2014

ضريب الگرانژ مسأله حداکثر سازی است که
معادل هزينه نهايی حقیقی بنگاه میباشد.
بنگاههاي وارد کننده

()27
درصد بنگاههايی است که قادر به
بهطوری که
بهینهيابی قیمت نهايی محصول خود نمیباشند ( Calvo
،)1983

میشود تمامی بنگاههای موجود در بخش کشاورزی
کوچک بوده ،بر رفتار يکديگر تأثیر نمیگذارند و در
تعادل متقارن هستند .با اين فروض میتوان برای کل
بخش کشاورزی يک تابع تولید در نظر گرفت و با توجه
به فرض رقابتی بودن ديگر نیازی بهلحاظ کردن
چسبندگی قیمتها در اين بخش نمیباشد .تابع تولید
بنگاه کشاورزی بهصورت ذيل مفروض است:
()28

برابر با نرخ تورم و

 ،قیمت

بهینه در بخش غیرکشاورزی میباشد.
توليد در بخش کشاورزي

از آنجا که سطح فعالیت عاملین بازار در بخش
کشاورزی در میان انواع ساختارهای بازار بیشترين
شباهت را به ساختار بازارهای رقابتی میدهد .لذا ،فرض
میگردد بنگاههای موجود در بخش کشاورزی در شرايط
کامال رقابتی مشغول به فعالیت هستند .همچنین ،فرض

بنگاههای واردکننده کاالهای همگن خارجی را در
(که برای اقتصادهای کوچک مانند
قیمت جهانی
ايران ثابت در نظر گرفته میشود) خريداری کرده و
سپس با استفاده از برند تجاری خود و بهمنظور ايجاد
ارزش افزوده آنها را به کاالهای متفاوت مصرفی تبديل
کرده و در بازار داخلی به خانوارها و بنگاهها میفروشد.
شاخص قیمت واردات ( ) (مشابه رابطه  )27بهصورت
ذيل قابل استخراج است:
()32
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درصد بنگاههای واردکنندهای است
بهطوری که
که قادر به بهینهيابی قیمت نهايی محصول خود نمی-
قیمت
نرخ تورم کاالهای وارداتی و
باشند،
بهینه بنگاههای وارد کننده است.
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بهطوری که درآمدهای نفتی و مخارج دولت به شکل
يک فرايند خود رگرسیونی مرتبه اول ) AR (1بهصورت
ذيل تعريف شدهاند:
()38

بنگاههاي صادرکننده

از آنجا که ايران در بازار جهانی گیرنده قیمت است و
میزان صادرات ايران بر اساس تقاضای جهانی شکل می-
گیرد و در واقع به نوعی برونزا است .لذا ،برای سادگی
میتوان فرض کرد که صادرات ايران از يک فرايند
) AR(1تبعیت میکند ( Červena and Schneider
): )(2014
()33

میزان صادرات ايران در حالت تعادل پايدار را
نشان میدهد.
مقام پولی

تابع عکسالعمل سیاست پولی در اقتصاد ايران را
میتوان بهنحوی بیان کرد که نرخ رشد پايه پولی بر
اساس نرخ تورم و انحراف تولید از مقدار هدف آن
(شکاف تولید) تعیین شود ): (Tavakoliyan, 2012
()34
بهطوری که

نرخ رشد حجم اسمی

پول ،و بهترتیب اهمیت شکاف تولید و نرخ تورم
شکاف تولید
داخلی در تعیین رشد حجم پول،
شوک سیاست پولی است.
و
تسويه بازار

در بازار کاالهای نهايی شروط تعادل در اقتصاد
عبارت است از:
()35
()36
()37

()39

کاليبراسيون (مقداردهی) و حل الگو

الگوی تعادلی طراحی شده برای اقتصاد ايران که
شرايط مرتبه اول برای بهینهسازی رفتار خانوارها و
بنگاهها ،فرآيندهای تصادفی شوکها ،درآمدهای نفتی،
مخارج دولت و شرط تسويه بازار را تأمین میکند در
شکل لگاريتم-خطی شامل  37متغیر با  37معادله می-
باشد .پیش از تقريب مدل ضرورت دارد که متغیرهای
مدل مانا شوند که اين مهم پیرو مطالعه ) Dib (2001با
تقسیم متغیرها بر نرخ رشد اقتصادی حاصل شده است.
در مطالعه حاضر مقادير پارامترهای الگو از طريق روش
کالیبراسیون تعیین گرديده است .در اين روش
پارامترهای الگو يا با بهرهگیری از مطالعات انجام شده و
حقايق آشکار شده در ادبیات اقتصادی و يا از طريق
الگوهای اقتصاد سنجی برآورد شده ،بهگونهای انتخاب
میگردند که باالترين تطابق آماری میان سریهای
زمانی واقعی و شبیه سازیهای صورت گرفته توسط
مدل حاصل شود .جدول  1مقادير پارامترهای کالیبره
شده را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود
مقادير اکثر پارامترها بر اساس مطالعات داخلی انتخاب
گرديده است .آن دسته از پارامترهايی که در خصوص
آنها مطالعات مرتبط (چه داخلی و چه خارجی) و
اطالعات کافی وجود نداشته ،مقادير آنها بهنحوی
انتخاب گرديده که ضمن سازگاری با تئوری و انتظارات،
حداکثر انطباق بین گشتاورهای پیشبینی شده مدل و
گشتاورهای نمونه واقعی که شامل دادههای 1370-92
است حاصل شود .در نهايت ،الگوی طراحی شده برای
اقتصاد ايران با استفاده از نرم افزار داينار  4,2,3حل و
شبیهسازی شده است.
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جدول  -1مقادير پارامترهای الگو
پارامتر

منبع
)Taghavi & Safarzadeh (2009
)Shahmoradi (2008)- Tavakoliyan (2012
)Moshiri et al., (2011
)Manzour et al., (2014
)Manzour et al., (2014

توضیح پارامتر

مقدار

عامل تنزيل ذهنی
عکس کشش عرضه نیروی کار
نرخ استهالک سرمايه
کشش تابع هزينه تعديل سرمايه گذاری
درجه پايداری عادت
سهم سرمايه در تولید کاالهای کشاورزی
سهم سرمايه در تولید کاالهای غیر کشاورزی
درصد بنگاههای غیر کشاورزی که قادر به تعديل قیمت
خود نیستند
درصد بنگاههای واردکننده که قادر به تعديل قیمت خود
نیستند
عکس کشش تابع هزينه نسبت به هزينه بهره برداری
کشش جانشینی بین کاالهای واسطه
سهم کاالهای تولید داخل از مصرف خانوار
کشش جانشینی بین کاالهای تولید داخل و وارداتی
کشش جانشینی بین کاالهای کشاورزی و غیر کشاورزی
تولید داخل
کشش جانشینی بین کاالهای کشاورزی و غیر کشاورزی
وارداتی
سهم کاالهای کشاورزی از کاالهای تولید داخل
سهم کاالهای کشاورزی از کاالهای مصرفی وارداتی
سهم نیروی کار در بخش کشاورزی
عکس کشش جانشینی بین نیروی کار کشاورزی و
غیرکشاورزی
سهم بخش کشاورزی از کل موجودی سرمايه
کشش جانشینی بین سرمايه فیزيکی در بخش
کشاورزی و غیرکشاورزی
ضريب فرايند خودرگرسیون تکانه نفتی
ضريب فرايند خودرگرسیون مخارج دولت
ضريب فرايند خودرگرسیون تکانه ترجیحات
ضريب فرايند خودرگرسیون تکانه سرمايه گذاری
ضريب فرايند خودرگرسیون تکانه بهرهوری کشاورزی
ضريب فرايند خودرگرسیون تکانه پولی
ضريب فرايند خودرگرسیون صاردات
ضريب اهمیت تورم در تابع سیاست پولی
ضريب اهمیت تولید در تابع سیاست پولی

0,965
2,17
0,042
3,9
0,309
0,386
0,466
0,24

برآورد رگرسیونی نويسندگان
برآورد رگرسیونی نويسندگان
)Tavakolyan (2012

0,053

)Manzour & Taghipoor (2015

0,106
4,33
0,631
1,051
0,61

)Manzour & Taghipoor (2015
)Moshiri et al., (2011

برآورد نويسندگان

0,61

برآورد نويسندگان

0,13
0,083
0,184
1,72

میانگین آمار مربوطه -بانک مرکزی ()1370-1392
میانگین آمار مربوطه -بانک مرکزی ()1392-1370
میانگین آمار مربوطه -مرکز آمار ايران ()1392-1370
برآورد نويسندگان

0,062
0,43

برآورد نويسندگان
برآورد رگرسیونی نويسندگان

0,48
0,69
0,63
0,36
0,87
0,477
0,72
-0,702
-2,75

برآورد )AR(1
برآورد )AR(1
)Manzour & Taghipoor (2015

برآورد نويسندگان
)Manzour & Taghipoor (2015

برآورد )AR(1
برآورد )AR(1
برآورد )AR(1
برآورد )AR(1
)Alavi (2003)-Tavakolyan (2012
)Alavi (2003)-Tavakolyan (2012

مأخذ :يافتههای تحقیق
نتايج مدل
ارزيابی مدل

پس از مقداردهی پارامترها و برآورد الگو میبايست
توانايی و کارايی الگوی طراحی شده در شبیهسازی

دادهها بررسی شود .بدين منظور گشتاورهای شبیهسازی
شده توسط مدل با کشتاورهای دنیای واقعی بررسی و
مقايسه میشوند .نتايج حاصل از اين بررسی که شامل
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مقايسه میانگین و انحراف معیار متغیرها میباشد در
جدول  2منعکس شده است.
جدول  -2مقايسه گشتاورهای مقادير واقعی و شبیهسازی
شده سریهای زمانی منتخب
میانگین
سری زمانی

تولید ناخالص
داخلی
تولید بخش
کشاورزی
درآمد های نفتی
مخارج دولت
اشتغال در بخش
کشاورزی
واردات

انحراف معیار

واقعی

شبیه
سازی
شده

واقعی

شبیه
سازی
شده

0,957

0,963

1,86

2,11

0,643

0,611

3,54

2,93

1,464
0,741

1,398
0,732

2,36
1,65

2,03
1,21

0,855

0,848

0,65

0,47

1,421

1,417

0,84

0,67

مأخذ :يافتههای تحقیق

مقايسه گشتاورهای دادههای واقعی و شبیهسازی
شده بیانگر خوبی برازش مدل کالیبره و موفقیت نسبی
مدل در شبیهسازی دادههای واقعی اقتصاد ايران است.
از اينرو ،میتوان با اطمینان به بررسی اثر شوکهای
سیستمی بر متغیرهای مورد نظر پرداخت.
توابع عکسالعمل آنی

در ادامه ،بر اساس نتايج حاصل از شبیهسازی مدل،
آثار شوکهای هدف (شوک بهرهوری کشاورزی ،پولی،
درآمدهای نفتی و مخارج دولت) بر متغیرهای کالن
بخش کشاورزی گزارش شده است .در مطالعه حاضر،
توابع عکسالعمل آنی رفتار متغیرها را زمانی که اقتصاد
در حالت وضعیت پايدار بوده و ناگهان شوک مثبتی به
آن وارد میشود ،توضیح میدهند .عکسالعمل يک
متغیر به شوک وارده بهصورت انحراف لگاريتمی آن
متغیر از مقدار با ثباتش و بهصورت درصد بیان میشود.
از اينرو ،ارقام ارايه شده در محور عمودی نمودارهای
عکس العملآنی ،با ضرب آنها در  ،100درصد تغییرات
آن متغیر پس از وقوع شوک را نشان میدهد.
آثار شوک بهرهوري
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شکل  1اثرات شوک مثبت بهرهوری کشاورزی ،که
عبارت است از يک تکانه يک انحراف معیاری به عامل
تکنولوژی در اين بخش ،را نشان میدهد .بر اساس نتايج
بهدست آمده شوک مثبت بهرهوری منجر به افزايش
تولید ( 2,06درصد) و کاهش هزينهنهايی تولید (2,44
درصد) در بخش کشاورزی گرديده است .بهدنبال ارتقای
بهرهوری متوسط تولید به ازای هر واحد ،عوامل تولید
افزايش يافته و بنگاهها قادر خواهند بود با يک مقدار
مشخص از نهادههای تولیدی مقدار بیشتری تولید کنند.
از سوی ديگر ،با افزايش سطح بهرهوری هم از طريق
دريافت ستانده بیشتر به ازای هر واحد نهاده ،و هم از
طريق صرفهجويی در استفاده از منابع تولید و کاهش
ريسک در بخش کشاورزی هزينهنهايی تولید کاهش
میيابد .همانگونه که مشاهده میشود بهدنبال شوک
ياد شده قیمت محصوالت کشاورزی تولید داخل نیز
 1,66درصد کاهش يافته که دور از انتظار نیست .چرا
که از يک طرف هزينهنهايی تولید بنگاه کاهش يافته و
قیمتگذاری بنگاه تابعی از هزينه نهايی تولید است .و از
طرف ديگر ،با افزايش بهرهوری منحنی عرضه محصول
به سمت راست منتقل میشود که در اين صورت حتی با
افزايش تقاضا (کمتر از میزان جابجايی منحنی عرضه)
مازاد عرضه ايجاد میشود و شاهد کاهش سطح قیمتها
خواهیم بود .در پی افزايش تولید و کاهش سطح قیمت-
ها مصرف اين محصوالت (  1,3درصد) افزايش يافته
است .نتايج حاکی از کاهش  0,75و  1,06درصدی
سطح مصرف و شاخص قیمت محصوالت کشاورزی
وارداتی است که اين امر عمدتا ناشی از افزايش عرضه
محصوالت کشاورزی تولید داخل است که موجب کاهش
تقاضا برای محصوالت مشابه خارجی گرديده است .به-
دنبال ارتقای سطح بهرهوری کشاورزی استخدام عوامل
تولید افزايش يافته؛ بهطوری که موجودی سرمايه در اين
بخش  1,46درصد و اشتغال  0,23درصد رشد را نشان
میدهد .با بهبود سطح بهرهوری و در نتیجه کاهش
هزينههای تولید ،بهبود کیفیت کاالها ،افزايش سودآوری
تولید و توانايی شرکت برای رقابت با ديگر مؤسسات
تولیدکننده کاالهای مشابه ،بنگاهها اين انگیزه را پیدا
میکنند که نهادههای تولید بیشتری استخدام کنند .در
نهايت ،افزايش تقاضا برای نیروی کار دستمزد حقیقی را
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 0,33درصد افزايش داده است .بررسی بیشتر نتايج
نشان میدهد که افزايش بهرهوری در بخش کشاورزی

بیشترين تأثیر را بر میزان تولید و کمترين اثر را بر بازار
نیروی کار اين بخش داشته است.

شکل (-)1توابع عکسالعمل آنی متغیرهای بخش کشاورزی نسبت به يک شوک مثبت بهرهوری کشاورزی به میزان يک انحراف معیار
آثار شوک پولی

انتظار بهنظر میرسد .متأسفانه از آنجا که از يک سو

شکل  2اثرات شوک مثبت پولی ،که عبارت است از

قسمت قابل توجهی از نقدينگی به وجود آمده به سمت

يک تکانه يک انحراف معیاری به نرخ رشد اسمی پايه

فعالیتهای سفتهبازی و غیرمولد سوق پیدا میکند

پولی ،بر بخش کشاورزی را نشان میدهد .در اثر شوک

) )Manzour & Taghipoor, 2015و از سوی ديگر،

مثبت پولی و بهدنبال آن ،افزايش نرخ تورم

قسمتی از اعتبارات تخصیص داده شده به خود بخش

(2,68درصد) شاخصهای قیمت داخلی و وارداتی در

کشاورزی نیز صرف فعالیتهای غیرکشاورزی میگردد.

بخش کشاورزی بهترتیب  0,72و  0,69درصد افزايش

لذا ،شاهد اثر جزيی افزايش نقدينگی بر میزان تولید

يافته است .از سوی ديگر ،افزايش حجم پول موجب

بخش کشاورزی هستیم .موجودی سرمايه کشاورزی

افزايش سطح مصرف کاالهای کشاورزی تولید داخل

 0,038درصد رشد را نشان میدهد که اين مقدار جزيی

( 0,97درصد) و وارداتی ( 0,76درصد) نیز شده است.

خود گواهی است بر اين حقیقت که نقدينگی خلق شده

در حقیقت ،افزايش حجم نقدينگی و به تبع آن افزايش

کمتر به سمت سرمايهگذاری و تولید سوق پیدا میکند.

نرخ تورم ،کاهش نرخ بهره حقیقی را در پی دارد که اين

شوک مثبت پولی اشتغال بخش کشاورزی را نیز به

امر موجب میشود تا مطلوبیت نهايی پسانداز مصرف-

میزان ناچیزی ( 0,071درصد) افزايش داده است .اما

کننده در برابر مصرف کاهش يافته و لذا ،مصرف کنننده

دستمزد حقیقی در اين بخش  0,33درصد کاهش يافته

ترجیح میدهد مصرف را جايگزين پسانداز کند و به

است .در مجموع ،نتايج حاصله حکايت از آن دارد که

اين ترتیب مصرف افزايش میيابد .افزايش نقدينگی

شوک مثبت پولی بیشترين اثر را بر سطح عمومی

موجب افزايش تولید ( 0,72درصد) در بخش کشاورزی

قیمتها و شاخصهای قیمتی بخش کشاورزی داشته تا

شده است .اما اين اثر نسبتا ناچیز و کوچکتر از حد

متغیرهای حقیقی اين بخش.
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شکل (-)2توابع عکسالعمل آنی متغیرهای بخش کشاورزی نسبت به يک شوک مثبت پولی به میزان يک انحراف معیار
آثار شوک نفتی

شکل  3اثرات شوک مثبت درآمدهای نفتی ،که
عبارت است از يک تکانه يک انحراف معیاری به
درآمدهای نفتی به قیمت حقیقی ،بر متغیرهای بخش
کشاورزی را نشان میدهد .مکانیزم اثرگذاری شوکهای
مثبت نفتی را میتوان از طريق تغییر در خالص داريی-
های خارجی بانک مرکزی شروع کرد .بخشی از
درآمدهای نفتی از طريق بودجه وارد اقتصاد میشود که
میبايد توسط بانک مرکزی در بازار ارز داخلی بفروش
رسد و به پول ملی تبديل شود اما بخشی از اين ارز در
بازار ارز داخلی بفروش نمیرسد و پیرو اين خالص
دارايیهای خارجی بانک مرکزی افزايش خواهد يافت که
منجر به افزايش منابع پايه پولی شده و متعاقب آن
حجم نقدينگی در اقتصاد افزايش خواهد يافت که اين
وضعیت مترادف با سیاست پولی انبساطی است ( Beck
 .)& Kamp, 2009از سوی ديگر ،درآمدهای نفتی دولت
نیز افزايش خواهد يافت که در نهايت ،تقاضای کل در
اقتصاد افزايش میيابد .توابع شوک آنی نشان میدهد که
تولید بخش کشاورزی بهدنبال شوک مثبت نفتی 0,73
درصد کاهش يافته است که میتواند نشاندهنده وجود
بیماری هلندی در اقتصاد ايران باشد .با وجود کاهش
تولیدات بخش کشاورزی ،نتايج حاکی از افزايش مصرف
کاالهای کشاورزی (تولید داخل ( 0,22درصد) و وارداتی
( 1,43درصد) است .از ديدگاه نظری در اقتصاد ايران،
اثر ثروت ناشی از افزايش درآمدهای نفتی بر مصرف

خانوار از اثر افزايش هزينهای بیشتر بوده و پس از شوک
مثبت نفتی مصرف خانوار افزايش میيابد (Hamedani
) .& pedram, 2014علت افزايش بیشتر مصرف کاالهای
وارداتی نسبت به نوع داخلی را میتوان اين گونه توضیح
داد که با افزايش درآمدهای ارزی از آنجا که ارز بیشتری
در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و توان بانک مرکزی
برای افزايش عرضه ارز بیشتر خواهد شد .لذا ،نرخ ارز
اسمی در بازار آزاد کاهش و تقاضا برای واردات افزايش
میيابد .همچنین ،ثروت کشورهای صادرکننده نفت نیز
افزايش میيابد که اين امر موجب افزايش واردات و
میزان مصرف کاالهای وارداتی میگردد ( & Beck
) .)Kamp (2009نتايج حکايت از کاهش شاخصهای
قیمت (داخلی ( 0,053درصد) و وارداتی (1,66درصد))
در اين بخش دارد که با توجه به کاهش میزان تولید
داخل ،علت اصلی آن عرضه بیشتر محصوالت کشاورزی
وارداتی است .با افزايش درآمدهای نفتی اشتغال (0,087
درصد) و دستمزد حقیقی ( 0,68درصد) کاهش يافته
هر چند که موجودی سرمايه افزايش  1,17درصدی را
نشان می دهد .در واقع افزايش ارزش پول داخلی که در
نتیجه درآمد باالی نفتی حاصل شده باعث تحريک
سرمايهگذاری از طريق کاهش قیمت کاالهای واسطهای
و سرمايهای گرديده است و متعاقب آن سرمايهگذاری
بهبود يافته است.

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،48-2شماره 1396 ،4

584

شکل (-)3توابع عکسالعمل آنی متغیرهای بخش کشاورزی نسبت به يک شوک مثبت نفتی به میزان يک انحراف معیار
آثار شوک مخارج دولت

شکل  4اثرات يک سیاست مالی انبساطی ،که
عبارتست از يک تکانه يک انحراف معیاری به مخارج
دولت به قیمت حقیقی ،بر متغیرهای بخش کشاورزی را
نشان میدهد .وقوع يک تکانه مثبت در مخارج جاری
دولت ،باعث افزايش مصرف خصوصی میشود .چراکه با
افزايش مخارج دولت عالوه بر اينکه تقاضای کل و درآمد
قابل تصرف افزايش میيابد میزان برخورداری خانوارها از
کاالها و خدمات نیز افزايش يافته و نهايتا ،مصرف کل
افزايش میيابد .اين شوک همانگونه که از توابع عکس-
العمل آنی مشخص است ،مصرف کاالهای کشاورزی را
افزايش داده ،بهطوری که رشد مصرف کاالهای
کشاورزی تولید داخل ( 1,78درصد) بیش از رشد
مصرف کاالهای کشاورزی وارداتی ( 0,97درصد) است.
با افزايش مخارج دولت شاخصهای قیمت بخش
کشاورزی (داخلی ( 0,21درصد) و وارداتی (0,055
درصد)) نیز افزايش يافته که کامال موافق با تئوری است
چرا که با افزايش مخارج دولت تقاضای کل افزايش می-
يابد که اين امر با ثابت فرض کردن ساير شرايط ،موجب
افزايش سطح عمومی قیمتها میشود .افزايش مخارج

دولت تولید بخش کشاورزی را  1,83درصد افزايش داده
است .از آنجا که قسمتی از افزايش مخارج دولت در
زمینههای ايجاد و تکمیل زيرساختهای اقتصادی،
تأمین اقتصادی و اجتماعی ،محافظت و نگهداری از
محیط زيست ،بهبود و پیشرفت تکنولوژی ،گسترش
آموزش و پرورش (سرمايه انسانی) و توسعه خدمات
اجتماعی صرف میشود ،اين قبیل فعالیتها عالوه بر
آنکه مستقیما موجب رشد اقتصادی میگردد ،بستر
مناسب برای فعالیتهای بخش خصوصی را نیز فراهم
میآورد که اين امر موجب افزايش در فعالیتهای
تولیدی در جامعه و در نتیجه افزايش بیشتر در رشد
اقتصادی خواهد گرديد .موجودی سرمايه بخش
کشاورزی در اثر شوک مخارج دولت  0,28درصد کاهش
يافته است .علت اين امر عمدتا به اين موضوع برمیگردد
که مخارج دولت اثر برونزايی داشته و جانشین سرمايه-
گذاری بخش خصوصی میشود .افزايش مخارج دولت
همچنین با تحريک تقاضای کل در اقتصاد ،افزايش
اشتغال ( 0,38درصد) و کاهش دستمزد حقیقی بخش
کشاورزی ( 0,18درصد) را در پیداشته است.
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شکل (-)4توابع عکسالعمل آنی متغیرهای بخش کشاورزی نسبت به يک شوک مثبت در مخارج دولت به میزان يک انحراف معیار
بحث و نتيجهگيري

ايران باشد .در مطالعات نسبتا فراوانی ( Ghasabi Kohne

اطالع از نوع اثر شوکها و نااطمینانیهای اقتصادی
بر پیکره اقتصاد راهنمای مناسب و سودمند جهت اتخاذ
تصمیمات بهینه در هنگام بروز شوکهای اقتصادی
است .با توجه به اهمیت بخش کشاورزی ،مطالعه حاضر
به بررسی اثر شوکهای کالن اقتصادی (شامل شوک-
های بهرهوری کشاورزی ،پولی ،درآمدهای نفتی و مخارج
دولت) بر بخش کشاورزی ايران میپردازد .برای اين
منظور يک مدل تعادل عمومی پويای تصادفی ()DSGE
با تأکید بر بخش کشاورزی و در نظر گرفتن واقعیتهای
اقتصاد ايران طراحی گرديد .نتايج برآوردی نشان می-
دهد که ارتقای سطح بهرهوری موجب کاهش هزينه-
نهايی تولید و شاخصهای قیمت (داخلی و وارداتی) و
افزايش تولید ،مصرف ،موجودی سرمايه ،اشتغال و
دستمزد حقیقی در اين بخش میگردد .نتايج مطالعات
) Fuglie (2008) ،Mohamadi & et al (1015و
) Amirtymouri & Sadeghyan (2007نیز همسو با
تحقیق پیشرو نشان میدهد که ارتقاء سطح بهرهوری
در بخش کشاورزی تأثرات مثبتی بر متغیرهای کالن اين
بخش دارد .افزايش حجم نقدينگی (شوک مثبت پولی)
موجب افزايش (نسبتا ناچیز) تولید ،مصرف ،شاخصهای
قیمت ،موجودی سرمايه و اشتغال و کاهش دستمزد
حقیقی بخش کشاورزی گرديده است .نتايج تحقیق
) Mirzaie & et al., (2009نیز ارتباط ضعیف میان
سیستم پولی و بخش کشاورزی ايران را تأيید میکند.
شوک مثبت نفتی کاهش تولید بخش کشاورزی را در
پیداشته که میتواند نشانه بیماری هلندی در اقتصاد

Ghouchan & et al., (2014), Piri & et al., (2011),
 ) Haghi (2001) &Bakhtiariپديده ضد کشاورزی

بودن افزايش درآمدهای نفتی در ايران به اثبات رسیده
است .همچنین ،با افزايش درآمدهای نفتی اشتغال بخش
کشاورزی ،دستمزد حقیقی و شاخصهای قیمت نیز
کاهش يافته؛ در حالی که سطح مصرف ،و موجودی
سرمايه افزايش يافتهاند .نتايج مربوط به شوک افزايش
مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی) حکايت از عکس-
العمل مثبت تمامی متغیرهای مورد مطالعه بجز
موجودی سرمايه و دستمزد حقیقی نیروی دارد.
مطالعات ) Mousavi & et al., (2010و & AmirAzodi
) Mohamadi (2010نیز اثر مثبت مخارج دولت بر بخش
کشاورزی را تأيید میکند؛ در حالی که نتايج مطالعه
) Taheri & et al., (2008نشان از تأثیر نامطلوب افزايش
مخارج دولت بر متغیرهای کالن بخش کشاورزی دارد.
مقايسه آثار تکانههای مورد مطالعه حاکی از آن است که
اثر شوک بهرهوری کشاورزی نسبت به ساير شوکها
پايدارتر بوده و در مقابل اثر شوک مخارج دولت سريعتر
از ساير شوکها تسويه میشود .از لحاظ بزرگی اثر ،در
مجموع ،شوک بهرهوری بیشترين تأثیر را بر بخش
کشاورزی دارد .بررسی توابع عکسالعمل آنی همچنین
نشان میدهد که واکنش متغیرهای مذکور بین  4تا 6
دوره به حداکثر يا حداقل خود میرسد.
اثرات مثبت ،نسبتا پايدار و قابل قبول شوکهای
بهرهوری بر بخش کشاورزی دلیلی ديگر بر اهمیت و
ضرورت بهبود سطوح بهرهوری در بخش کشاورزی است
و جا دارد دولت و سیاستگزاران مربوطه با اتخاذ تدابیر
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 با توجه به اثر سوء، همچنین.مثبت و تأثیرگذار خواهد بود
افزايش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی جا دارد با
-هدايت دالرهای نفتی به سمت واردات کاالهای سرمايه
 بهجای،ای و نهادههای تکنولوژيک در بخش کشاورزی
 موجبات،واردات کاالهای مصرفی و تضعیف کشاورزی
.تقويت بنیه اين بخش فراهم آيد
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، در اين راستا.مناسب بستر تحقق اين امر را فراهم آورند
تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان (که موجب افزایش انگیزه و
 انتخاب، معامله،تالش کشاورز گردیده و توان چانهزنی
 مذاکره با صاحبان سرمایه و مذاکره با،تکنولوژی
 فراهم آوردن شرایط جذب،)سیاستگزاران را افزایش میدهد
نیروهای متخصص در راستای استفاده بهینه از امکانات
 رونق بازار بیمه و توسعه بیمه اتکایی،سرمایهای موجود
کشاورزی و توسعه زیر ساختهای تکنولوژی از جمله اقدامات
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