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تکانههای مطلوبیت خانوار و تأثیرپذیری بخش کشاورزی
ایران :رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی )(DSGE
مهدی خسروی ،حسین مهرابی بشرآبادی ،اعظم احمدیان و سید عبدالمجید جالیی
اسفندآبادی
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چکیده
الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحهای آن است نقش برجستهای در دستیابی یک جامعه به
توسعه و رشد اقتصادی دارد .هدف این پژوهش ،بررسی و ارزیابی تأثیر تکانههای مطلوبیت خانوار در قالب تکانههای
ترجیحها ،تقاضای پول و عرضه نیروی کار ،بر بخش کشاورزی ایران میباشد .در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب
نیوکینزینها و بر اساس واقعیتهای اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEبا تأکید بر بخش
کشاورزی طراحی و تدوین شد .نتایج بهدست آمده از شبیهسازی مدل ،با بهرهگیری از فراسنجه (پارامتر)های واسنجی
(کالیبراسیون) و برآوردی ،نشان میدهد که تکانه مثبت ترجیحها ،موجب افزایش مصرف ،تولید ،قیمتها و اشتغال و
کاهش سرمایه گذاری ،صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی میشود .در پی رخداد یک تکانه مثبت در تقاضای
پول ،بهجز شاخص قیمت محصوالت کشاورزی دیگر متغیرهای مورد بررسی کاهش یافتهاند .تکانه مثبت عرضه نیروی
کار ،اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش میدهد هر چند که تولید ،سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش
مییابد .همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار ،سطح مصرف و قیمتها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته
است .مقایسه تأثیر تکانههای مورد ارزیابی نشان میدهد که در مجموع تأثیر تکانه ترجیحها و عرضه نیروی کار نسبت
به تکانه تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی تأثیر ،بهطور متوسط ،تأثیر تکانه ترجیحها بر متغیرهای بخش کشاورزی
بیشتر از دو تکانه دیگر است.
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واژهگان کلیدی :تکانههای مطلوبیت خانوار ،بخش کشاورزی ایرانDSGE ،
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مقدمه
تبیین رفتار و تصمیمسازی اقتصادی خانوار به عنوان واحدی که هم مصرفکننده کاال و خدمات
نهایی است و هم صاحب عاملهای تولید بهشمار میرود شالوده و پایه اصلی علم اقتصاد را تشکیل
میدهد .واحد خانوار کوچکترین واحد اقتصادی منسجم است که بسیاری از رفتارها و
تصمیمسازیهای اقتصادی برخواسته از آن است .بهطوری که خانوار را میتوان در کنار دولت و
بنگاههای اقتصادی مهمترین و تعیینکنندهترین ضلع مثلث رفتارهای اقتصادی بهشمار آورد .الگوی
رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحهای آن است نقش برجستهای در دستیابی آن جامعه
به توسعه و رشد اقتصادی دارد چراکه تغییرپذیریهای آن ،تأثیرگذاریهای شایان توجهی بر دیگر
متغیرهای کالن اقتصادی میگذارد .در زمینه جنبه رفتاری خانوار ،بر اساس نظریه (تئوری)
نئوکالسیک ،فرض میشود مصرفکنندگان ترجیحهایی دارند که میتوان آنها را به وسیله یک تابع
مطلوبیت نشان داد .تقاضایی که تولیدکنندگان برای کاالها و خدمات تولید شده خود با آن روبهرو
هستند در سطوح بعدی تقاضای تولیدکنندگان برای عاملهای تولید؛ بهطور مستقیم یا غیرمستقیم؛
ریشه در همین تابع مطلوبیت خانوار دارد .مطلوبیت خانوار طی زمان دستخوش نوسانها و تکانههای
مختلفی قرار میگیرد که منجر به تغییر الگوی ذهنی و رفتار مصرفی وی میشود .اطالع از نحوه
واکنش خانوار نسبت به این تکانهها راهنمایی مؤثر و سودمند برای برنامهریزان و سیاستگذاران
اقتصادی خواهد بود .در ادبیات موضوع یکی از کارآمدترین و در عین حال پرکاربردترین روشهایی
که میتوان از طریق آن اثرگذاریهای تغییرهای الگوی رفتاری خانوار بر متغیرهای اقتصادی را مورد
تحلیل و ارزیابی قرار داد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGE1میباشند که به علت
داشتن پشتوانههای قوی نظری در حیطه اقتصاد خرد و کالن مقبولیت شایان توجهی نزد اقتصاددانان
دارند .در الگوهای  DSGEمطلوبیت خانوار عمدتاً بهصورت تابعی از سطح مصرف ،اوقات فراغت و
ماندههای پولی بیان میشود که رخداد یک تکانه در زمینه هر یک از آنها موجب تغییر رفتار خانوار
شود .در بین بررسیهای داخلی کمتر پژوهشی به مدلسازی تکانههای مطلوبیت پرداخته که در این
زمینه میتوان به نتایج بررسیهای تقوی و صفر زاده ( ،)1831منظور و تقی پور ( )1811و فرازمند
و همکاران ( )1811اشاره کرد که هر سه بر اساس مدلهای  DSGEو بهمنظور بررسی تأثیر تکانههای
Dynamic Stochastic General Equilibrium

1

تکانه های مطلوبیت خانوار13...

کالن اقتصادی انجام شده است .مرور مقالههای خارجی نشان میدهد که بررسیهای بهنسبت فراوانی
در این زمینه وجود دارد که در بین آنها ،از حیث نوع تکانه ،عمده تأکید بر تکانه ترجیحهای خانوار و
پس از آن تکانه عرضه نیروی کار میباشد .از حیث نحوه واکنش متغیرها ،از آنجا که رفتار و سلیقههای
خانوار در بین جامعههای مختلف متفاوت میباشد ،لذا واکنش متغیرهای اقتصادی به این گونه تکانهها
نیز ،متنوع و متفاوت است .در ادامه به نتایج برخی از بررسیهای انجام شده در این زمینه ،که مبنای
آنها الگوهای  DSGEاست ،اشاره میشود .پایتز و گوپتا ( )6112در پژوهش خود بهمنظور بررسی
چرخه (سیکل)های تجاری و پویاییهای قیمت سهام در آفریقا ،دریافتند که تکانه مثبت ترجیحها
موجب افزایش تولید ملی ،نرخ تورم و نرخ بهره میشود .نتایج بررسی مارتین مورنو و همکاران ()6112
در اسپانیا نشان میدهد که تکانه ترجیحها ،مصرف ،تولید و سرمایهگذاری را هم در بخش کاالهای
قابل تجارت و هم غیرقابل تجارت افزایش داده اما در زمینه اشتغال ،در بخش قابل تجارت اشتغال
افزایش و در بخش غیرقابل تجارت کاهش یافته است .بر اساس نتایج بررسی سیمز ( )6112به دنبال
یک تکانه مثبت در ترجیحهای مصرفکننده ،بهرهوری کل عاملهای تولید ،دستمزد حقیقی نیروی
کار و نرخ تورم افزایش و در مقابل تولید ،مصرف ،سرمایهگذاری ،اشتغال و نرخ بهره حقیقی در اقتصاد
انگلستان کاهش یافته است .رازافیندراب ( )6111در پژوهشی روی کشورهای منطقه پولی یورو نشان
داد که تکانه مثبت ترجیحهای مصرفکننده موجب افزایش تولید و نرخ تورم در همه کشورهای عضو
میشود .سی وای و فنگ ( )6111در نتایج بررسی خود با عنوان پویاییهای بازار مسکن در یک
اقتصاد کوچک (هنگگنگ) ،نشان دادند که تکانه ترجیحهای خانهدار شدن موجب افزایش تولید
ملی ،سرمایهگذاری در بخش مسکن ،شاخص قیمت حقیقی مسکن ،مصرف و اشتغال کل و همچنین
کاهش نرخ تورم میشود .سرونا و اشنایدر ( )6111در بررسی تأثیر تکانههای اقتصادی بر اقتصاد
استرالیا نشان دادند که تکانه ترجیحهای مصرف ،افزایش تولید ملی ،صادرات ،مصرف ،تورم و نرخ
بهره را در پیداشته و موجب کاهش موجودی سرمایه و اشتغال شده است .نتایج بررسی نیستیک
( )6116در ایتالیا حکایت از تأثیر مثبت تکانه ترجیحها بر مصرف ،تورم ،تولید ،نرخ بهره اسمی و
حقیقی ،شکاف تولید و تأثیر منفی بر قیمت سهام دارد .فونگ مای لی و همکاران ( )6111در نتایج
پژوهشی بر اقتصاد آمریکا نشان دادند که تکانه مثبت عرضه نیروی کار ،افزایش تولید ،نرخ بهره ،تورم،
مصرف و کاهش سرمایهگذاری را در پی دارد .نتایج بررسی پوستیان و پایالژیک ( )6112روی
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کشورهای منطقه پولی یورو نشان میدهد که تکانه مثبت عرضه نیروی کار موجب افزایش نرخ تورم،
نرخ بهره اسمی و دستمزد حقیقی میشود و در مقابل تولید ،اشتغال و مصرف کاهش مییابد .هدف
از این پژوهش ،بررسی واکنش متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی نسبت به تغییرپذیریهای الگوی
رفتاری خانوار (تکانههای مطلوبیت) از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است .به این منظور
در آغاز یک مدل  DSGEبرای اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین و آنگاه با
روشهای واسنجی (کالیبراسیون) و بیزین و بر مبنای دورههای زمانی دوره  1831-1816الگوی
طراحی شده حل و واکنش متغیرهای مورد نظر نسبت به تکانههای مطلوبیت شامل :تکانههای ترجیح-
ها ،تقاضای پول و عرضه نیروی کار شبیهسازی شده است.

روش تحقیق
در این قسمت سعی میشود یک الگوی  DSGEبا توجه به ویژگیهای اقتصاد ایران و با تأکید بر
بخش کشاورزی طراحی شود .چارچوب این پژوهش برگرفته از بررسی آلگریت و بنخدا ( )6111و بر
اساس مفاهیم مکتب کینزینهای جدید (کریستیانو و همکاران ( ،)6111اسمتز و ووترز ( )6118و
وودفورد ( ))6118میباشد .این پژوهش در بخش مصرف ،نیرویکار ،سرمایهگذاری ،تولید و صادرات
بخش کشاورزی را از کل اقتصاد جدا کرده که وجه تمایز آن با دیگر بررسیهای موجود در ادبیات
 DSGEخواهد بود.
خانوار
در اقتصاد خانوار نمایندهای وجود دارد که عمر نامحدود دارد .خانوار نماینده ،از مصرف کاال و نگهداری
ماندههای حقیقی پول مطلوبیت کسب کرده و با کار کردن مطلوبیت از دست میدهد .هدف خانوار
بیشینه کردن ارزش انتظاری مجموع تعدیل شده تابع مطلوبیت بین دورهای خویش است:
(𝑐t − hct−1 )1−σc
1
Mt
+ ξ𝑚,t
( )1−σm
1 − σc
1 − σm Pt

∞

{ U(0) = E0 ∑ βt ξ𝑏,t

1
} (l )1−σl
1 − σl t

t=0

− ξlt
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به نحوی که  E0عملگر انتظارات β ϵ (0, 1) ،عامل تنزیل ct ،مصرف حقیقی خانوار Mt ،مانده اسمی
پول Pt ،سطح عمومی قیمتها و  ltنیروی کار عرضه شده توسط خانوار نمونه میباشد .فراسنجه
(فراسنجه)  hدرجه عادتهای مصرف کننده را منعکس میکند و در واقع نشان میدهد که مصرف
کننده تا چه میزان تمایل دارد ،سطح مصرف خود را نسبت به مصرف سرانه دوره گذشته تعدیل کند.
 σcضریب خطر گریزی نسبی است که عکس کشش جانشینی بین دورهای مصرف را نشان میدهد.
فراسنجههای  σmو  σlبه ترتیب بیانگر عکس کشش نگهداری مانده حقیقی پول نسبت به نرخ سود
و عکس کشش عرضه نیروی کار نسبت به نرخ دستمزد حقیقی میباشند .همچنین تکانههای ترجیحها
(که جانشینی بین دورهای خانوار را تحت تاثیر قرار میدهد) ،عرضه نیروی کار و تقاضای پول به
ترتیب با فراسنجههای  ξ𝑙,t ،ξ𝑏,tو  ξ𝑚,tاندازهگیری میشود که همگی از فرایند ) AR(1پیروی میکنند:
() 1

ξϵ,t = ρϵ,t ξϵ,t−1 + εϵ,t , for ϵ
= b, l and m
ω

lag
lna
 lt = lωتوزیع
فرض میشود که عرضه نیروی کار خانوار ،lt ،با یک جمعگر کاب-داگالسna,t lag,t :
میشود .بهطوری که  lna,tو  lag,tبه ترتیب نیروی کار بخش غیرکشاورزی و کشاورزی میباشند.
همچنین  ωlnaو  ωlagسهم نیروی کار هر بخش از کل عرضه نیروی کار را نشان میدهد کهωlna + :
 .ωlag = 1درآمد خانوار با عرضه نیروی کار ،اجاره سرمایه ،نگهداری ماندههای پول ،نگهدای برگههای
بهادار دولتی ،سود سهام شرکتها و همچنین خالص پرداختهای انتقالی دولت تأمین میشود که در
نهایت صرف خرید کاالهای نهایی مصرفی ،سرمایه گذاری ،خرید برگههای بهادر دولتی و قسمتی
بهصورت سپرده به دوره بعد منتقل میشود .لذا قید بودجه خانوار را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:

()6

+ Mt = bt−1 + Mt−1 + ∑j=na,ag R j,t k j,t +

bt
it

P(ct + invt ) +

∑j=na,ag Wj,t lj,t +TR t − Tt + Dt

که در آن  invtمیزان سرمایهگذاری bt ،برگههای مشارکت it ،نرخ سود Wj,t ،دستمزد اسمی نیروی
کار در بخش غیرکشاورزی و کشاورزی k j,t ،و  R j,tموجودی سرمایه و نرخ بازدهی سرمایه در بخش
غیرکشاورزی و کشاورزی TR t ،پرداختهای انتقالی دولت Tt ،کل مالیاتهای پرداختی خانوار و Dt
سود سهام شرکتها است که به خانوار تعلق میگیرد.
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فرایند تعدیل موجودی سرمایه اقتصاد بهصورت زیر است:
k j,t+1 = (1 − δ)k j,t + invj,t − Ψj (k j,t+1 , k j,t ), for j = na, ag

()8

بهطوری که  δنرخ استهالک سرمایه میباشد و برای همه بخشهای اقتصادی یکسان در نظر گرفته
میشود Ψj (k j,t+1, k j,t ) .هزینه تعدیل سرمایه است که بر اساس ایرالند ( )6118بهصورت زیر بیان
میشود:
ψj k j,t+1
(
− 1)2 k j,t , for j = na, ag
2 k j,t

)(1

= )Ψj,t (0

تخصیص مصرف
مصرف کل  ،ctبر اساس شاخص  CESبه مصرف کاالهای غیرکشاورزی (  )c𝑡𝑛𝑎,tو کشاورزی ()c𝑡𝑎𝑔,t
تقسیم میشود:
()1

ωc
(ωc −1)⁄
ωc ]ωc −1

) + (1 − αc )1⁄ωc (c𝑡𝑎𝑔,t

(ωc −1)⁄
ωc

) ct = [αc 1⁄ωc (c𝑡𝑛𝑎,t

بهطوری که  αcسهم کاالهای غیرکشاورزی از کل مصرف خانوار و  ωcکشش جانشینی بین دورهای
برای کاالهای کشاورزی و غیرکشاورزی میباشد .خانوار برای انتخاب ترکیب بهینه کاالهای مصرفی
خود هزینه خرید سبد مصرفی را که ترکیبی از کاالهای کشاورزی و غیرکشاورزی است ،کمینهسازی
میکند .اگر  Ptna,tو  P𝑡𝑎𝑔,tرا شاخصهای قیمت کاالهای غیرکشاورزی و کشاورزی در نظر بگیریم،
از حل مسئله کمینهسازی هزینه خانوار تابعهای تقاضای خانوار برای کاالهای غیرکشاورزی و
کشاورزی بهصورت زیر قابل استخراج است:1
()2

1

P𝑡𝑛𝑎,t −ω
) c ct
Pt

( c𝑡𝑛𝑎,t = αc

برای اطالع بیشتر در زمینه شاخصهای  CESو نحوه استخراج تابعهای مربوطه به ) Dixit and Stiglitz (1977مراجعه

شود.
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P𝑡𝑎𝑔,t −ω
) c ct
Pt

()3

() c𝑡𝑎𝑔,t = (1 − αc

از جایگزینی رابطههای  2و  3در رابطه  ،Pt ، 1شاخص قیمت مصرف کننده ( ،)CPIکه ترکیبی است
از اجزای آن (شاخصهای قیمت کاالهای غیرکشاورزی وکشاورزی) بهدست میآید:
1

()3

Pt = [αc (P𝑡𝑛𝑎,t )1−ωc + (1 − αc )(P𝑡𝑎𝑔,t )1−ωc ]1−ωc

مصرف کاالهای کشاورزی خود ترکیبی است از کاالهای کشاورزی تولید داخل (  )c𝑎𝑔,tو کاالهای
کشاورزی وارداتی ( )c𝑚𝑎𝑔,tکه بر اساس شاخص  CESبهصورت زیر قابل تعریف است:
()1

+ (1

(ωca −1)⁄
ωca

ωca
(ωca −1)⁄
ωca ]ωca −1

) c𝑡𝑎𝑔,t = [(αca )1⁄ωca (c𝑎𝑔,t

) − αca )1⁄ωca (c𝑚𝑎𝑔,t

بهنحوی که  αcaسهم کاالهای کشاورزی تولید داخل از کل مصرف محصوالت کشاورزی و ωca

نشانگر کشش جانشینی بین کاالهای کشاورزی تولید داخل و وارداتی است .پس از کمینهسازی
هزینههای خانوار تابعهای تقاضا برای کاالهای کشاورزی تولید داخل و وارداتی و شاخص قیمت
کاالهای کشاورزی بهصورت زیر خواهد بود:
𝑃𝑎𝑔,t −ω
) ca c𝑡𝑎𝑔,t
𝑃𝑡𝑎𝑔,t

()01

𝑃

c𝑚𝑎𝑔,t = (1 − αca )(𝑃 𝑚,t )−ωca c𝑡𝑎𝑔,t

()11
()16

( c𝑎𝑔,t = αca

𝑡𝑎𝑔,t

1

P𝑡𝑎𝑔,t = [αca (P𝑎𝑔,t )1−ωca + (1 − αca )(P𝑚,t )1−ωca ]1−ωca

 P𝑎𝑔,tشاخص قیمت محصوالت کشاورزی تولید داخل و  P𝑚,tشاخص قیمت کاالهای وارداتی است.
اگر همانند قسمت پیش مصرف کاالهای غیرکشاورزی را نیز ،بر اساس شاخص  ، CESترکیبی از
کاالهای غیرکشاورزی تولید داخل (  )c𝑛𝑎,tو وارداتی (  )c𝑚𝑛𝑎,tدر نظر بگیریم ،تابعهای تقاضای
مربوطه و شاخص قیمت محصوالت غیرکشاورزی بهصورت زیر خواهد بود:
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)(01

𝑃
αc𝑛 (𝑃 𝑛𝑎,t )−ωc𝑛 c𝑡𝑛𝑎,t
𝑡𝑛𝑎,t

()11
()11

1

P𝑚,t −ω
) c𝑛 c𝑡𝑛𝑎,t
𝑃𝑡𝑛𝑎,t

= c𝑛𝑎,t

() 𝑛c𝑚𝑛𝑎,t = (1 − αc

𝑛P𝑡𝑛𝑎,t = [αc𝑛 (P𝑛𝑎,t )1−ωc𝑛 + (1 − αc𝑛 )(P𝑚,t )1−ωc𝑛 ]1−ωc

بهنحوی که  P𝑛𝑎,tشاخص قیمت کاالهای غیرکشاورزی تولید داخل αc𝑛 ،سهم کاالهای غیرکشاورزی
تولید داخل از کل مصرف محصوالت غیرکشاورزی و 𝑛 ωcنشانگر کشش جانشینی بین کاالهای
غیرکشاورزی داخلی و وارداتی است.
تولید در بخش غیرکشاورزی
تعداد  iبنگاه تولیدکننده کاالی واسطه در بخش غیر کشاورزی وجود دارد که در فضای رقابت
انحصاری اقدام به تولید کاالهای متمایز ) yna,t (iمیکنند .کاالهای واسطهای متمایز و جانشین
ناقص یکدیگرند .در کنار بنگاههای واسطه بنگاههایی وجود دارد که کاالهای متمایز تولید شده توسط
بنگاههای تولیدکننده کاالهای واسطه را خریداری میکند و بر اساس یک جمعگر دیکسیت -
استیگلیتز ،1آنها را ترکیب کرده و کاالی نهایی تولید شده ،yna,t ،را به خانوارها میفروشد:
()12

θ−1
θ
θ di)θ−1

1

))yna,t = (∫ (yna,t (i
0

 θکشش جانشینی بین کاالهای واسطه میباشد .بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی تا جایی از کاالی
واسطه خریداری میکند که سودش بیشینه شود .از شرط مرتبه اول مسئله بیشینهسازی سود توسط
بنگاه ،تابع تقاضای برای کاالی واسطه  iبهدست میآید:
()13

Pna,t (i) −θ
) yna,t
Pna,t

( = )yna,t (i

Dixit-Stiglitz

1
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که ) Pna,t (iقیمت کاالی واسطه  iمیباشد .هر بنگاه تولیدکننده کاالی واسطه ،از میان زنجیرهای از
بنگاه های تولیدی )] ،(𝑖𝜖[0,1با استفاده از تابع کاب-داگالس در شرایط رقابت انحصاری اقدام به
تولید میکند .بنگاههای واسطه به ازای دستمزد ) 𝑊na,t (iو بازدهی سرمایه ) ،R na,t (iنیروی کار و
سرمایه را از خانوارها اجاره میکنند و به ازای )( 𝑃𝑚,t (iشاخص قیمت کاالهای وارداتی) از نهادههای
سرمایهای و واسطهای وارداتی استفاده میکند .فرایند تولید بنگاههای واسطه بر اساس تابع تولید کاب
داگالس بهصورت زیر میباشد:
)(13

yna,t (i) = Ana,t (i) (k na,t (i) )αna (lna,t (i) )βna (Imna,t (i) )κna

) k na,t (iمیزان سرمایه lna,t (i) ،نیروی و ) I𝑚na,t (iنهادههای وارداتی مورد استفاده بنگاه واسطه  iام
میباشند β𝑛𝑎 ،αna .و  κnaبهترتیب سهم سرمایه ،سهم نیرویکار و سهم نهادههای وارداتی در تولید
را نشان میدهند بهطوری که  Ana,t (i) .α𝑎𝑔 + β𝑎𝑔 + κ𝑎𝑔 = 1تکانه فناوری (تکنولوژی) میباشد
که برای همه بنگاههای واسطه یکسان در نظر گرفته میشود (کریستیانو و همکاران .)6111 ،بنگاه
واسطه میزان بهکارگیری از نهادهها و قیمت بهینه خود را به نحوی انتخاب میکند که سودش بیشینه
شود .در زمینه تعیین قیمت بهینه ،در طول هر دوره تنها ) 𝑎𝑛𝜑 (1-درصد از بنگاه ها قادر به
بهینهیابی قیمت نهایی محصول خود میباشند (کالوو .)1138 ،بهطوری که دیگر بنگاهها ( 𝑎𝑛𝜑
درصد) تنها بر اساس نرخ تورم گذشته قیمت جدید خود را بهروز رسانی میکنند .بنابراین برای
آندسته از بنگاههایی که قادر به بهینه کردن قیمت خود در دوره جدید نیستند ،قیمت با رابطه زیر
تعیین میشود:
Pna,t = πPna,t−1

()11

مسئله بیشینه سود بنگاههای واسطه در بخش غیرکشاورزی ،با قیود رابطههای  13و  ،13بهصورت
زیر میباشد:
)(61

∞

max
s
] k na,t (i), lna,t (i), Imna,t (i), Pna,t (i) E0 ∑[(βφna ) λt+s Dna,t+s (i)⁄Pt+s
s=0
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بهطوری که تابع سود بنگاه ،Dna,t+s(i) ،عبارت است از:
()61

̃ Dna,t+s (i) = πs
)Pna,t (i)Yna,t+s (i) − R na,t+s k na,t+s (i) − Wna,t+s lna,t+s (i
)− Pm,t+s Imna,t+s (i

)  (βs λt+sعامل تنزیل هنگامی برای تولید کننده و  λt+sمطلوبیت نهایی مصرف در دوره t + s

میباشد .شرایط مرتبه اول مسئله بیشینهسازی سود بنگاه عبارتاند از:

)yna,t(i
rna,t = αna
mc
k na,t(i) na,t
)yna,t(i
𝑎𝑛wna,t = β
mcna,t
)lna,t(i

()66
()68

)yna,t(i
mc
I𝑚na,t (i) na,t

)(42

بهطوری که

Wna,t
Pt

= ،wna,t

Rna,t
Pt

=  ،rna,tو

MCna,t
Pt

pm,t = κna

=  mcna,tبهترتیب عبارتاند از ،دستمزد

حقیقی ،نرخ بازگشت حقیقی سرمایه و هزینهنهایی تولید در بخش غیرکشاورزی .همچنین = pm,t
Pm,t
Pt

شاخص قیمت نسبی واردات را نشان میدهد .از جایگزینی رابطههای  66تا  61در رابطه 13

هزینه نهایی حقیقی قابل استخراج است:
()61

1 β
1
1
) 𝑛𝑎 ( )αna ( )κna (wna,t )β𝑛𝑎 (rna,t )αna (pm,t )κna
𝑎𝑛β
αna
κna

( = mcna,t

در نهایت بر اساس شرط مرتبه اول مسئله ( )61برای استخراج قیمت بهینه ،شاخص قیمت محصوالت
غیرکشاورزی (که ترکیبی است از قیمت بنگاههایی که قادر به بهینهیابی قیمت میباشند و آن دسته
از بنگاههایی که قادر به بهینهیابی نیستند) عبارت است از:1
)(62

𝜃𝑝𝑛𝑎,𝑡−1 1−
𝜃1−
)
) 𝑡+ (1 − 𝜑𝑛𝑎 )(𝑃̃𝑛𝑎,
𝑡𝜋

 1جزییات بیشتر در ) Calvo (1998) , Cubas (2012و ). Yun (1996

𝜋( 𝑎𝑛𝜑 = 𝜃(𝑝𝑛𝑎,𝑡 )1−
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تولید بنگاههای کشاورزی
در این بررسی فرض میشود بنگاههای موجود در بخش کشاورزی در شرایط بهکلی رقابتی مشغول
به فعالیت هستند .چراکه در بین انواع ساختارهای بازار ،بازار بخش کشاورزی بیشترین همانندی را
با ساختار بازارهای رقابتی دارد .همچنین با فرض آنکه بنگاههای موجود در بخش کشاورزی کوچک
بوده ،بر رفتار یکدیگر تأثیر نمیگذارند و در تعادل متقارن هستند ،میتوان برای کل بخش کشاورزی
یک تابع تولید به شکل زیر در نظر گرفت:
𝑔𝑎y𝑎𝑔,t = Aag,t (k 𝑎𝑔,t )α𝑎𝑔 (𝑙ag,t )β𝑎𝑔 (Imag,t )κ

)(63

 𝑙ag,t ، 𝑘ag,tو  Imag,tبه ترتیب عبارتاند از سرمایه ،نیروی کار و نهادههای وارداتی مورد استفاده در
بخش کشاورزی α𝑎𝑔 .سهم سرمایه β𝑎𝑔 ،سهم نیرویکار و 𝑔𝑎 κسهم نهادههای سرمایهای وارداتی
در تولید کشاورزی میباشند بهطوری که .α𝑎𝑔 + β𝑎𝑔 + κ𝑎𝑔 = 1
𝑔𝑎𝑡𝜀  𝐴ag,t = ρag 𝐴ag,t−1 +فرایند تکانه فناوری در بخش کشاورزی را نشان میدهد که میتوان از
آن به عنوان تکانه بهرهوری یاد کرد .بنگاه ارزش حال سودهای انتظاری خود را با توجه با قید رابطه
 63بیشینهسازی میکند .بدین ترتیب شرایط مرتبه اول بهینهیابی بر حسب سرمایه ،نیروی کار،
نهادههای وارداتی و تولید بهترتیب بهصورت زیر خواهد بود:
𝑡𝑦𝑎𝑔,
𝑡= 𝑟𝑎𝑔,
𝑡𝑘𝑎𝑔,
𝑡𝑦𝑎𝑔,
𝑡β𝑎𝑔 τ𝑎𝑔,
𝑡= w𝑎𝑔,
𝑡𝑙𝑎𝑔,
𝑡𝑦𝑎𝑔,
𝑡κ𝑎𝑔 τ𝑎𝑔,
𝑡= 𝑝𝑚,
𝑡𝐼𝑚𝑎𝑔,
𝑡p𝑎𝑔,𝑡 = τ𝑎𝑔,

()63

𝑡αag τ𝑎𝑔,

)(61
()81

()81
بهطوری که

Γag,t
Pt

= ،τag,t

Rag,t
Pt

= ،rag,t

Wag,t
Pt

=  wag,tو

Pag,t
Pt

=  pag,tبهترتیب عبارتاند از نرخ

بازگشت حقیقی سرمایه ،دستمزد حقیقی ،شاخص قیمت نسبی و هزینه نهایی حقیقی در بخش
کشاورزی τ𝑎𝑔,𝑡 .ضریب الگرانژ مسئله بیشینهسازی است که معادل هزینهنهایی حقیقی بنگاه می-
باشد .هزینهنهایی تولید در بخش کشاورزی عبارت است از:
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)(86

1 β
1 α
1
( 𝑔𝑎 )
𝑔𝑎) 𝑎𝑔 ( )κ𝑎𝑔 (w𝑎𝑔,t )β𝑎𝑔 (r𝑎𝑔,t )α𝑎𝑔 (p𝑚,t )κ
𝑔𝑎β
𝑔𝑎α
κag

بنگاههای وارد کننده

( = mc𝑎𝑔,t

𝑓
𝑡𝑝

(که برای اقتصادهای کوچک
بنگاههای واردکننده کاالهای همگن خارجی را در قیمت جهانی
مانند ایران ثابت در نظر گرفته میشود) خریداری کرده و آنگاه با استفاده از کاالنمای (برند) تجاری
خود و بهمنظور ایجاد ارزش افزوده آنها را به کاالهای متفاوت مصرفی تبدیل کرده و در بازار داخلی
به خانوارها و بنگاهها میفروشد .در این بررسی بنگاههای واردکننده به چهار دسته تقسیم میشوند.
برخی از آنها کاالهای مصرفی کشاورزی و غیرکشاورزی و دیگر کاالهای سرمایهای کشاورزی و
غیرکشاورزی را وارد میکنند .کاالی وارداتی نهایی (در هر گروه) ترکیبی پیوسته از ] j ∈ [0,1کاالهای
وارداتی متفاوت بوده که هر کدام از آنها در داخل توسط بنگاههای متفاوت با قیمت )𝑗( 𝑡 P𝑚,عرضه
میشود .واردکنندگان ،کاالهای متفاوت وارداتی را با جمعگر  CESبه کاالی وارداتی نهایی ( )M𝑚𝑆,t
به شرح زیر تبدیل میکنند:
)(88

θ−1
θ
θ dj)θ−1

1

))MmS,t = (∫ (MmS,t (j
0

بهطوری }𝐼  𝑀 = {𝑐,و }𝑔𝑎  S = {𝑛𝑎,که  cکاالهای مصرفی و  Iکاالهای سرمایهایی وارداتی و S

نشاگر بخش کشاورزی و غیرکشاورزی میباشد .همانند آنچه که در قسمت پیش برای بنگاههای
تولیدکننده کاالی غیرکشاورزی بیان شد ،بنگاه جمعگر ترکیب کاالها را به گونهای انتخاب میکند
که هزینه کاالی وارداتی با توجه به مقدار مشخص واردات کمینهسازی شود .لذا از حل شرایط مرتبه
اول تابع تقاضایی که هر واردکننده ( )jبا آن روبهرو است بهصورت زیر خواهد بود:
)(81

Pm,t (j) −θ
) MmS,t
Pm,t

( = )Mm𝑆,t (j

که در آن ) Pm,t (jقیمت کاالی وارداتی  jام بر حسب پول داخلی است که برابر با 𝑓𝑡𝑃 𝑡𝑒 میباشد.
بهطوری که 𝑓𝑡𝑃 قیمت کاالی وارداتی بر حسب دالر و 𝑡𝑒 نرخ ارز اسمی است .بهمنظور انعکاس
اثرگذاریهای انتقال ناقص نرخ ارز روی قیمت کاالهای وارداتی بر حسب پول داخلی ،فرض میشود
که بنگاههای واردکننده کاالی وارداتی با چسبندگی قیمت روبهرو هستند (منظور و تقی پور.)1811 ،
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برای مدلسازی قیمت کاالهای وارداتی بر اساس بررسی کالوو ( )1138فرض میشود تنها ) 𝑚𝜑 (1 −

درصد از بنگاههای واردکننده قادر به بهینهیابی قیمتهای خود میباشند و دیگر بنگاهها قیمت
کاالهای وارداتی خود را بر اساس رابطه زیر تعیین میکنند:
Pm,t = πm Pm,t−1

)(81

که در آن 𝑚 πنرخ تورم بر اساس شاخص قیمت واردات است .بنگاههایی که توانایی تعدیل قیمت
برای آنها وجود دارد برای تعیین قیمت بهینه ارزش حال جریان انتظاری آتی خود را بیشینهسازی
میکنند .قیمت بهینه بنگاه واردکننده بهصورت زیر قابل استخراج است:
)(82

)𝑖( 𝑡𝑃̃𝑚,
𝑠
𝜃
𝑠
𝜃 𝜃𝑠−
𝜃
∞∑ 𝐸0
𝑘𝜋𝑡+
𝜋 𝑠=0(β𝜑𝑚 ) λt+s Mm𝑆,t+s 𝑝𝑚,𝑡+𝑠 𝑚𝑐𝑚,𝑡+𝑠 ∏𝑘=1
(=
)
𝜃
𝑠
𝑠
𝑠(1−𝜃) 𝜋 𝜃−1
𝜃1−
∞∑ 𝐸0
𝜋 𝑠=0(β𝜑𝑚 ) λt+s Mm𝑆,t+s 𝑝𝑚,𝑡+𝑠 ∏𝑘=1
𝑘𝑡+

بهطوری که

𝑠𝑃𝑚,𝑡+
𝑠𝑃𝑡+

= 𝑠 𝑝𝑚,𝑡+قیمت نسبی واردات،

برابر با نرخ ارز حقیقی است،

)𝑖( 𝑡𝑃̃𝑚,
𝑡𝑃

𝑠𝑃𝑓,𝑡+
𝑠𝑃𝑡+

𝑡𝑒 = 𝑠 𝑚𝑐𝑚,𝑡+هزینهنهایی حقیقی که

= )𝑖( 𝑡 𝑝̃𝑚,قیمت بهینه در بخش واردات و 𝑠 𝜋𝑡+𝑠 = 𝑃𝑃𝑡+نرخ
𝑡

تورم  CPIمیباشد .در نهایت شاخص قیمت کاالهای وارداتی به شرح زیر خواهد بود:
)(83

𝜃𝑝𝑚,𝑡−1 1−
𝜃1−
)
) 𝑡+ (1 − 𝜑𝑚 )(𝑝̃𝑚,
𝑡𝜋

𝜋( 𝑚𝜑 = 𝜃(𝑝𝑚,𝑡 )1−

تولیدکننده کاالی نهایی
کاالی نهایی که با شرایط رقابت کامل تولید میشود ،ترکیبی است از کاالهای کشاورزی و
غیرکشاورزی (محصوالت تولید داخل) و کاالهای وارداتی که با کاربرد فناوری  CESبا هم ترکیب
میشوند:
)(83

1
υ−1 υ
υ
υ −1
γm 𝑀m,t
]

+

1 υ−1
υ
υ
γag yag,t

+

1 υ−1
υ
υ
[γna yna,t

= Vt
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 υکشش جانشینی بین کاالهای تولید داخل (کشاورزی و غیرکشاورزی) و وارداتی )  (Mm,tاست
بهطوری که کل واردات شامل کاالهای مصرفی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی
میشود:
𝑡Mm,t = cmna,t + cmag,t + Imna,t + 𝐼𝑚𝑎𝑔,
()81
 γag،γnaو  γmبه ترتیب سهم کاالهای غیرکشاورزی ،کشاورزی و وارداتی در کاالی نهایی میباشد
بهطوری که  . γna + γag + γ𝑚 = 1تولیدکننده نهایی میزان تولید هر محصول را بهنحوی انتخاب
میکند که سودش بیشینه شود .حل مسئله بیشینهسازی سود بنگاه ،منجر به استخراج تابعهای
تقاضای مربوطه و شاخص قیمت (رابطه  )11میشود:
Pag,t −ϑ
P
P
( yna,t = γna ( na,t )−ϑ Vt yag,t = γag
)) Vt Mm,t = γm ( m,t)−ϑ Vt (11
Pt

)(11

Pt

1
γm (Pm,t )1−ϑ ]1−ϑ

Pt

Pt = [γna (Pna,t )1−ϑ + γag (Pag,t )1−ϑ +

کاالی تولید نهایی ( 𝑡𝑉) در نهایت صرف مصرف خانوار ،مصرف دولت و سرمایه گذاری میشود:
)(16

𝑡𝑣𝑛𝑖 𝑉𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑔𝑡 +

بنگاههای صادر کننده (غیر نفتی)
بنگاه های صادرکننده کاالهای همگن تولید داخل را از بازار داخل خریداری کرده و پس از ایجاد
ارزش افزوده ،آنها را در بازارهای جهانی به فروش میرسانند .از آنجا که ایران در عرصه تجارت
بینالملل یک کشور کوچک بهشمار میآید ،در بازارهای جهانی گیرنده قیمت است (رقابت قیمتی
برای محصوالت ایران مطرح نیست) و صادرات ایران منوط به تقاضای جهانی است لذا میتوان برای
سادگی میزان صادرات (غیرنفتی) ایران را برونزا در نظر گرفته و بهصورت زیر بیان کرد:
)(18

Xt = (1 − ρx )X + ρx Xt−1 + εx,t
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بهطوری که  Xمیزان صادرات در حالت تعادل پایدار میباشد .از سوی دیگر کل صادرات شامل کاالهای
صادراتی کشاورزی و غیرکشاورزی است:
Xt = X𝑛𝑎,t + X𝑎𝑔,t

)(11

بخش نفت
با توجه به ویژگی اقتصاد ایران مبنی بر وجود درآمدهای صادراتی ناشی از تولید نفت خام ،وارد کردن
بخش نفت به مدل برای در نظر گرفتن تکانههای موجود در این بخش ضروری بهنظر میرسد .با در
نظر گرفتن برونزا بودن تولید نفت خام بر اساس ذخایر نفتی موجود و همچنین با توجه به اینکه
قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین میشود و سهمیه صادراتی ایران نیز از طریق اپک مشخص
میشود ،میتوان درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را بهصورت برونزا در نظر گرفت و به شکل
یک فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول ) AR (1تعریف کرد:
OILt = (1 − ρoil )OIL + ρoil OILt−1 + εoil,t

)(11

 OILمیزان درآمدهای نفتی در حالت تعادل پایدار میباشد.

مقام پولی
در مدل سازی رفتار بانک مرکزی فرض می شود که بانک مرکزی از نرخ رشد حجم پول به عنوان
ابزار سیاست گذاری پولی خود استفاده میکند .تابع واکنش سیاست پولی در اقتصاد ایران بهنحوی
بیان می شود که نرخ رشد پایه پولی بر اساس انحراف تولید از مقدار هدف آن (شکاف تولید) و نرخ
تورم تعیین شود (توکلیان .)1816 ،بنابراین نرخ رشد حجم پول در این بررسی از قائده زیر پیروی
میکند:
𝜇̂ 𝑡 = 𝜌𝑝 𝜇̂ 𝑡−1 + 𝜌𝜋 𝜋𝑡 + 𝜌𝑦 𝑦̂ + ξ𝜇,t

)(12

بهطوری که 𝑡𝜋 𝑡𝑚𝑚 = 𝑡𝜇 نرخ رشد حجم پول است 𝜌𝑦 .و 𝜋𝜌 بهترتیب اهمیت شکاف تولید و نرخ
𝑡−1

تورم داخلی در تعیین رشد حجم پول و ̂𝑦 شکاف تولید میباشد ξ𝜇,t .عبارت است از تکانه سیاست
پولی که از فرایند ) AR (1پیروی میکند:
()13

ξ𝜇,t = ρ𝜇,t ξ𝜇,t−1 + ε𝜇,t
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همچنین ترازنامه بانک مرکزی بهصورت زیر تعریف میشود:

𝑡𝑅𝐹 𝑡𝑒 𝑀𝐵𝑡 = 𝐷𝐶𝑡 +

)(13

بهطوری که 𝑡𝐵𝑀 پایه پولی 𝐷𝐶𝑡 ،خالص بدهیهای داخلی به بانک مرکزی و 𝑡𝑅𝐹 خالص داراییهای
خارجی بانک مرکزی میباشد .رابطه  13بر حسب قیمتهای حقیقی بهصورت زیر خواهد بود:
𝑡𝑅𝐹 𝑡𝑒
𝑡𝑃

)(11

𝑚𝑏𝑡 = 𝑑𝑐𝑡 +

خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بر حسب دالر از رابطه زیر پیروی میکند (با این فرض که
کل ارز وارد شده در اقتصاد به بانک مرکزی فروخته میشود):
)(11

) 𝑡P𝑚,t (𝑐𝑚𝑛𝑎,𝑡 + 𝑐𝑚𝑎𝑔,𝑡 + 𝐼𝑚𝑛𝑎,𝑡 + 𝐼𝑚𝑎𝑔,
)
𝑡𝑒

𝐹𝑅𝑡 = 𝜌𝑓𝑟 𝐹𝑅𝑡−1 + (𝑂𝐼𝐿𝑡 + 𝑋𝑡 −

دولت
دولت مسؤل سیاستهای پولی و مالی بوده و هزینههای آن از محل چاپ و عرضه برگههای مشارکت،
استقراض از بانک مرکزی ،دریافت مالیات ،و نیز فروش نفت و صادرات آن به خارج از کشور تأمین
مالی میشود .بهاین ترتیب قید بودجه دولت به قیمتهای حقیقی را میتوان با رابطه زیر بیان کرد:
)(11

𝑡𝐿𝐼𝑂 𝑡𝑒 𝐺𝑡 (1 + 𝑖𝑡−1 )𝑏𝑡−1
𝐷𝐶𝑡 − 𝐷𝐶𝑡−1
+
=
+ 𝑇𝑡 − 𝑇𝑅𝑡 + 𝑏𝑡 +
𝑡𝑃
𝑡𝜋
𝑡𝑃
𝑡𝑃

بهطوری که 𝑡𝐺 ،هزینههای کل دولت ،از فرایند ) AR(1پیروی میکند:
)(16

Gt = (1 − ρg )G + ρg Gt−1 + εg,t

تسویه بازار
در بازار کاالهای نهایی شرط تعادل در اقتصاد بهصورت زیر بیان میشود:
)(18
)(11

) 𝑡et (Xt + 𝑂𝐼𝐿t ) 𝑃𝑚,t (𝑐𝑚𝑛𝑎,𝑡 + 𝑐𝑚𝑎𝑔,𝑡 + 𝐼𝑚𝑛𝑎,𝑡 + 𝐼𝑚𝑎𝑔,
−
𝑡𝑃
𝑡𝑃

yt = ct + invt + g t +

𝑡𝑃𝑎𝑔,
𝑡𝑃𝑛𝑎,
yna,t +
y
𝑡𝑃
𝑃𝑡 ag,t

= yt
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بر اساس رابطههای باال قسمتی از تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی به مصرف خانوارها و دولت
میرسد ،بخشی از آن به سرمایهگذاری در بخش تولید اختصاص یافته و مانده آن صرف صادرات و
واردات خواهد شد بهگونهای که بازار کاالی نهایی در تعادل قرار گیرد.

نتایج
واسنجی و برآورد فراسنجههای الگو
الگوی تعادلی طراحی شده برای اقتصاد ایران شرایط مرتبه اول برای بهینهسازی رفتار خانوارها و
بنگاهها ،فرآیندهای تصادفی تکانهها ،درآمدهای نفتی ،هزینههای دولت ،صادرات ،معادلههای مربوط
به مقام پولی و شروط تسویه بازار را تأمین میکند که پس از تعیین مقادیر فراسنجهها ،الگو برآورد و
شبیهسازی میشود .یکی از دشواریهای پیشرو در برآورد و حل مدلهای  DSGEتعیین فراسنجه-
های الگوی مورد نظر است .در این بررسی بنابر آنچه که در ادبیات مدلهای  DSGEمرسوم است،
مقادیر برخی از فراسنجهها بر اساس مقادیر فراسنجههای همانند برآورد شده در بررسیهای پیشین
و یا بر اساس اطالعات و شاخصهای مربوط به اقتصاد ایران تعیین و یا به اصطالح واسنجی شده
است .جدول  1مقادیر فراسنجههای واسنجی شده را نشان میدهد.
جدول ( )1مقادیر فراسنجههای واسنجی شدهی الگو
فراسنجه

توضیح فراسنجه

مقدار

منبع

𝜷

نرخ ترجیحهای زمانی مصرف کننده

1/121

تقوی و صفرزاده 1831

𝐜𝛔

عکس کشش جانشینی بین دورهای مصرف

1/1

متوسلی و همکاران 1831

𝐥𝛔

عکس کشش عرضه نیروی کار

6/16

طایی  1831و منظور و تقی پور 1811

𝐦𝛔

عکس کشش مانده حقیقی پول

1/86

داوودی و زارع پور 1831

𝚫

نرخ استهالک سرمایه

1/116

غفاری و همکاران 1811

𝐚𝐧𝐥𝛚

سهم نیروی کار غیر کشاورزی از کل نیروی کار

1/33

محاسبات تحقیق

𝒈𝒂𝐥𝛚

سهم نیروی کار کشاورزی از کل نیروی کار

1/68

محاسبات تحقیق

𝐚𝐧𝛄

سهم کاالهای غیرکشاورزی در کاالی نهایی

32/3

محاسبات تحقیق

𝐠𝐚𝛄

سهم کاالهای کشاورزی در کاالی نهایی

16

محاسبات تحقیق

𝐌𝛄

سهم کاالهای وارداتی در کاالی نهایی

11/8

محاسبات تحقیق

منبع :یافتههای تحقیق
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دیگر پارمترها که در زمینه آنها اطالعات کافی وجود نداشته و یا مقادیر متفاوتی از آنها در نتایج
بررسیهای مختلف گزارش شده ،مقادیر آنها با روش بیزین و با استفاده از اطالعات نهفته در درون
دادهها برآورد شده است .دادههای مورد استفاده در برآورد فراسنجهها عبارتاند از :میزان اشتغال و
تولید بخش کشاورزی ،نرخ تورم ،تولید ناخالص داخلی ،هزینههای دولت ،واردات و درآمدهای نفتی
که دوره زمانی  1831-16را پوشش میدهد .برای برآورد فراسنجهها (به روش بیزین) نخست می-
بایست ویژگیهای توزیع پیشین هر فراسنجه با توجه به مقدار مورد انتظار و جهت آن ،بر اساس
مبانی نظری ،بیان شود .جزییات مربوط به توزیع پیشین فراسنجهها در ستونهای  6-1جدول 6
منعکس شده است .در این بررسی برای انتخاب توزیع فراسنجهها از نتایج برخی بررسیهای داخلی
(منظور و تقی پور ( ،)1811توکلیان ( ،)1816طایی ( ،)1831علوی ( ))1836و برخی بررسیهای
خارجی انجام شده برای کشورهای کوچک صادرکننده نفت (آلگریت و بنخدا ( )6111و دیب ())6113
کمک گرفته شده است .بر این اساس برای فراسنجه مربوط به عادتهای مصرف ( ،)hبرابر نتایج
بررسیهای صورت گرفته در داخل ،توزیع پیشین بتا با میانگین  1/81و انحراف معیار  1/16انتخاب
شد .با توجه به نتایج بررسیهای منظور و تقی پور ( )1811توزیع پیشین فراسنجههای چسبندگی
قیمت (  φnaو  )φmدارای توزیع بتا با مرکزیت  1/6و انحراف معیار  1/18میباشد .انتخاب توزیع
پیشین فراسنجههای مربوط به هزینه تعدیل سرمایه ( 𝑎𝑛𝜓 و 𝑔𝑎𝜓) با توجه به مقاله آلگریت و بنخدا
( )6111صورت گرفته بهطوری که فرض شده فراسنجههای یاد شده دارای توزیع نرمال با میانگین
 1/1و انحراف معیار  6میباشند .همانند نتایج بررسی دیب ( )6113فراسنجه مربوط به درجه قدرت
انحصاری بنگاههای کاالهای واسطه ) ،(θاز توزیع نرمال با میانگین  2و انحراف معیار  1پیروی میکند.
کشش جانشینی بین اجزای کاالی نهایی (کشاورزی ،غیرکشاورزی و وارداتی) ، (υ) ،بنابر نتایج
بررسیهای آلگریت و بنخدا ( ،)6111دارای توزیع نرمال با میانگین  6/1و انحراف معیار  6/6میباشد.
فراسنجههای مربوط به معادله سیاست پولی با توجه به نتایج بررسیهای منظور و تقی پور ()1811
و علوی ( )1836انتخاب شده است .بر این اساس فراسنجه مربوط به ضریب اهمیت شکاف تولید ( 𝑦𝜌)
و نرخ تورم ( 𝜋𝜌) هر دو دارای توزیع نرمال با انحراف معیار  1/16میباشند بهطوری که میانگین اولی
 -6/31و دومی  -1/316است .برای دیگر فراسنجهها ،که مربوط به بخش کشاورزی میباشند ،از آنجا
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که اطالعات کافی در زمینه ویژگیهای توزیع پیشین آنها وجود ندارد سعی شده با انتخاب توزیعهای
بهنسبت پراکنده برای جستجوگر این امکان وجود داشته باشد تا از دامنه گستردهتری مقدار بهینه
هر فراسنجه انتخاب شود .مطابق آمار هزینه و درآمد خانوار (مندرج در مرکز آمار ایران ())1811
خوراکیها و دخانیات حدود  81درصد هزینه مصرف خانوارها را به خود اختصاص میدهند .لذا فرض
شده فراسنجه مربوط به سهم کاالهای غیرکشاورزی از کل مصرف خانوار (  )αcدارای توزیع بتا با
میانگین  1/3و انحراف معیار  1011است .در زمینه فراسنجه کشش جانشینی بین کاالهای کشاورزی
و غیرکشاورزی (  )ωcتوزیع نرمال با میانگین  8و انحراف معیار  1/1انتخاب شد .فراسنجه سهم
کاالهای کشاورزی تولید داخل از کل مصرف محصوالت کشاورزی (  )αcaاز توزیع بتا با میانگین 1/31
و انحراف معیار  1/11پیروی میکند .توزیع پیشین کشش جانشینی بین کاالهای کشاورزی وارداتی
و تولید داخل (  )ωcaنرمال با میانگین  2/1و انحراف معیار  6/1در نظر گرفته شده است .فراسنجه
سهم کاالهای غیرکشاورزی تولید داخل از کل مصرف کاالهای غیرکشاورزی (  )αcnاز توزیع بتا با
میانگین  1/2و انحراف معیار  1/11پیروی میکند .همچنین برای کشش جانشینی بین این کاالها
( 𝑛 )ωcتوزیع نرمال با میانگین  2و انحراف معیار  6در نظر گرفته شده است .فراسنجههای تابعهای
تولید دارای توزیع پیشین بتا میباشند بهطوری که سهم سرمایه ( 𝑎𝑛 )αو نیروی کار ( 𝑎𝑛 )βدر تولید
غیرکشاورزی ،با الهام از نتایج بررسیهای شاهمرادی  1833و فرزینوش  ،1818بهترتیب  1/1و
 1/11و برای بخش کشاورزی مقادیر ( 𝑔𝑎 )αو ( 𝑔𝑎 1/8 ،)βو  1/2انتخاب شده که انحراف معیار هر
چهار فراسنجه  1/18است .توزیع پیشین ضریبهای خود رگرسیون الگو در جدول  8منعکس شده
که همگی از توزیع بتا با انحراف معیار  1/11پیروی میکنند.
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جدول ( )2توزیع پیشین و پسین فراسنجههای ساختاری
توزیع پیشین
فراسنجه

توزیع پسین

نوع توزیع

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف
معیار

فاصله اطمینان %11

𝐡

بتا

1/81

1/16

1/8116

1/6111

1/8131

1/8168

𝒂𝒏𝚿

نرمال

1/1

6

1/618

1/1118

1/6331

1/1811

𝐠𝐚𝚿

نرمال

1/1

6

1/2186

1/1111

1/3116

1/1116

𝐜𝛂

بتا

1/3

1/11

1/2631

1/6161

1/2116

1/2111

𝐜𝛚

نرمال

8

1/1

8/6121

1/1611

8/6231

8/1116

𝐚𝐜𝛂

بتا

1/31

1/11

1/3166

1/1181

1/3216

1/3681

𝐚𝐜𝛚

نرمال

2/1

6/1

1/8111

1/1811

1/1218

1/1661

𝐚𝐧𝐜𝛂

بتا

1/2

1/11

1/1316

1/1611

1/2111

1/1218

𝐚𝐧𝐜𝛚

نرمال

2

6

1/8286

1/1816

1/1261

1/1211

𝛉

نرمال

2

1

2/1113

1/2811

2/2221

2/6126

𝒂𝒏𝝋

بتا

1/6

1/18

1/1231

1/1681

1/1161

1/1166

𝛝

نرمال

6/1

1/1

8/1111

1/8661

8/1811

6/3111

𝑴𝝋

بتا

1/6

1/18

1/1112

1/1181

1/6111

1/1631

𝛖

نرمال

6/1

6/6

8/6131

1/1111

8/8231

8/1131

𝒚𝝆

نرمال

-6/31

1/16

-6/183

1/1131

-6/311

-6/811

𝝅𝝆

نرمال

-1/316

1/16

-1/221

1/1116

-1/311

-1/132

𝐚𝐧𝛂

بتا

1/1

1/18

1/1681

1/1626

1/1811

1/ 1121

𝐚𝐧𝛃

بتا

1/11

1/18

1/1121

1/1118

1/1311

1/1816

𝒈𝒂𝛂

بتا

1/8

1/18

1/8111

1/1138

1/8111

1/8618

𝒈𝒂𝛃

بتا

1/2

1/18

1/1231

1/2131

1/1621
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1/1821
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جدول ( )3توزیع پیشین و پسین ضریبهای خود رگرسیون
توزیع پیشین
فراسنجه

توضیحها

𝐛𝛒

ترجیحها

نوع
توزیع

میانگین

توزیع پسین
انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

فاصله اطمینان %11

بتا

1/22

1/11

1/2163

1/1181

1/2181 1/2668

بتا

1/3

1/11

1/3181

1/1211

1/3683 1/3281

𝐠𝐚𝛒

بهرهوری -کشاورزی

بتا

1/31

1/11

1/3118

1/1611

1/2313 1/3813

𝐦𝛒

تقاضای پول

بتا

1/11

1/11

1/1311

1/1161

1/1363 1/1111

𝐠𝛒

هزینههای دولت

بتا

1/22

1/11

1/1381

1/1181

1/1261 1/1318

𝐥𝐢𝐨𝛒

درآمدهای نفتی

بتا

1/81

1/11

1/1231

1/1621

1/1831 1/1131

𝛒µ

سیاست پولی

بتا

1/11

1/11

1/1128

1/1131

1/1318 1/1138

𝐥𝛒

عرضه نیروی کار

بتا

1/31

1/11

1/2111

1/1111

1/2331 1/3118

𝐱𝛒

صادرات (غیر نفتی)

بتا

1/23

1/11

1/3112

1/1621

1/3163 1/3331

بهرهوری -غیر

𝐚𝐧𝛒

کشاورزی
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ارزیابی مدل
پس از طراحی ،تصریح و برآورد الگوی  DSGEبرای اقتصاد ایران ،آنچه اهمیت دارد کسب اطمینان
از توانایی و کارایی الگوی طراحی شده در تولید و شبیهسازی دادهها و ارزیابی قدرت پیشبینی مدل
است .مقایسه گشتاورهای ثانویه دادههای واقعی (لگاریتم گرفته شده و روند زدایی شده از طریق
فیلتر  )HPبا نتایج بهدست از دادههای برآوردی (دادههای شبیهسازی شده) مدل یکی از روشهای
رایج در ارزیابی تجربی مدلهای  DSGEمیباشد .نزدیکی و تطابق گشتاورهای واقعی و شبیهسازی
شده گواه بر کیفیت و کارایی مدل برآوردی است .مقایسه گشتاورهای دادههای واقعی و شبیهسازی
شده (جدول  )1بیانگر خوبی برازش مدل برآوردی و موفقیت نسبی مدل در شبیهسازی دادههای
واقعی اقتصاد ایران است .بنابراین مدل برای شبیهسازی چرخههای حرکتی و نوسانهای مربوط به
متغیرهای مورد نظر ،بهخوبی تصریح شده و قابل اعتماد میباشد .لذا میتوان با اطمینان به بررسی
تأثیر تکانههای سیستمی بر متغیرهای مورد نظر پرداخت.
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جدول ( )4مقایسه گشتاورهای مقادیر واقعی و شبیهسازی شدهی الگو
متغیر

انحراف معیار

خود همبستگیمرتبه اول

واقعی

شبیه سازی

واقعی

شبیه سازی

تولید ناخالص داخلی

1/321

1/312

1/186

1/163

تولید بخش کشاورزی

8/118

8/186

1/331

1/313

درآمدهای نفتی

6/826

6/811

1/131

1/131

هزینههای دولت

1/211

1/281

1/118

1/163

اشتغال کشاورزی

1/218

1/283

1/121

1/111

واردات

1/316

1/361

1/113

1/183

نرخ تورم

1/118

1/183

1/132

1/121

منبع :یافتههای تحقیق

تابعهای واکنش آنی
پس از حل نظام معادلههای لگاریتمی-خطی با استفاده از نرم افزار داینار میتوان با اتکا به الگوی
شبیهسازی شده به بررسی و ارزیابی واکنش متغیرهای بخش کشاورزی نسبت به تکانههای هدف
(تکانه ترجیحها ،عرضه نیروی کار و تقاضای پول) پرداخت .در این بررسی تابعهای واکنش آنی ،رفتار
متغیرها را در زمانی توضیح میدهد که اقتصاد در حالت وضعیت پایدار بوده و ناگهان تکانه مثبتی،
به بزرگی یک انحراف معیار ،به آن وارد میشود .واکنش یک متغیر به تکانه وارده بهصورت انحراف
لگاریتمی آن متغیر از مقدار با ثباتش و در قالب درصد بیان میشود.
تکانه ترجیحها
شکل  1تأثیر یک تکانه مثبت ترجیحها (یک واحد انحراف معیار افزایش در نرخ تنزیل خانوارها ())β
بر متغیرهای بخش کشاورزی را نشان میدهد .افزایش در نرخ تنزیل که معادل کاهش نرخ سود
میباشد ،موجب افزایش مطلوبیت نهایی مصرف و جانشینی بین دورهای مصرف به جای سرمایهگذاری
میشود .به عبارت دیگر با افزایش نرخ تنزیل ،مطلوبیت نهایی پسانداز کاسته شده و خانوارها بر
مصرف خود میافزایند .بر این اساس ،همانگونه که نتایج تابعهای واکنش آنی نیز نشان میدهد،
تکانه مثبت ترجیحها موجب افزایش مصرف کاالهای کشاورزی شده است بهطوری که مصرف کاالهای

تکانه های مطلوبیت خانوار113...

تولید داخل ( 1/11درصد) واکنش بزرگتری را نسبت به کاالهای وارداتی (1/31درصد) از خود نشان
داده و تأثیر تکانه پس از حدود  61دوره از بین میرود .افزایش تقاضا برای کاالهای بخش کشاورزی
موجب ارتقاء شاخصهای قیمت در این بخش شده است بهنحوی که شاخص قیمت کل محصوالت
کشاورزی  1/11درصد و شاخص قیمت کاالهای کشاورزی تولید داخل  1/23درصد افزایش یافته
است .افزایش در مصرف موجب افزایش تقاضای کل و افزایش فعالیتهای اقتصادی میشود و به دنبال
آن تولیدات کشاورزی 1/28درصد افزایش مییابد .همچنین به دنبال افزایش مصرف و تولیدات بخش
کشاورزی ،اشتغال در این بخش نیز به میزان جزیی افزایش و دستمزد حقیقی در همان دوره کاهش
یافته است .همانند نتایج اسمتز و وترز ( )6118و پیرزمن و استراب ( )6112تکانه مثبت ترجیحها
موجب کاهش سرمایهگذاری ( 1/68درصد) شده که علت آن کاهش مطلوبیت نهایی مصرفکننده
برای سرمایهگذاری است .در نهایت به دنبال افزایش مصرف محصوالت کشاورزی تولید داخل ،صادرات
آنها حدود  6درصد تنزل مییابد.

شکل ( )1تابعهای واکنش آنی متغیرهای بخش کشاورزی در برابر تکانه ترجیحها
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تکانه تقاضای پول
شکل  6واکنش متغیرهای کالن بخش کشاورزی ،در برابر تکانه مثبت تقاضای پول را نشان میدهد.
منظور از تقاضا برای پول میزان مانده واقعی پول نزد افراد است .به بیان دیگر تقاضا برای پول به
مفهوم آن است که افراد در هر زمان گرایش به نگهداری چه بخشی از دارایی خود به صورت نقد و یا
پول دارند .همچنین تقاضا برای پول به مفهوم جریان پول و صرف آن برای هزینههای جاری روزانه
نمی باشد بلکه تقاضا برای موجودی پول در هر زمان و به هر علتی است (عراقی و همکاران.)1816 ،
به دنبال افزایش تقاضای پول که گویای افزایش تمایل مردم در نگهداری پول بهصورت اسکناس و
سکه در نتیجه کاهش هزینه فرصت پول میباشد ،تولید ،سرمایهگذاری ،اشتغال ،صادرات و دستمزد
حقیقی در بخش کشاورزی کاهش مییابد .علت این امر را میتوان این گونه توضیح داد که افزایش
اسکناس و سکه در دست مردم موجب کاهش حجم سپردههای بانکی میشود و به دنبال آن ،همان-
گونه که در نتایج بررسیهای ایزدی و دهمرده  1811و عراقی و همکاران  1816نیز مورد تأکید قرار
گرفته است ،قدرت وامدهی بانکها و حجم اعتبارات بانکی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش
می یابد که این امر تأثیر مستقیمی بر کاهش میزان تولید و استخدام عاملهای تولید دارد .همچنین
به دنبال کاهش تولید ،شاخص قیمت محصوالت کشاورزی افزایش و مصرف آنها کاهش مییابد .نکته
قابل توجه در رابطه با واکنش متغیرها نسبت به این تکانه آن است که واکنش متغیرها در دوره
نخست بسیار جزیی و اندک است و پس از دو دوره به بیشینه و یا کمینهً خود میرسد.

تکانه های مطلوبیت خانوار118...

شکل ( )2تابعهای واکنش آنی متغیرهای بخش کشاورزی در برابر تکانه تقاضای پول

تکانه عرضه نیروی کار
بسیاری از کشورهای در حالتوسعه و پیشرفته ،ساختار تولید و توسعه خود را بر محوریت توسعه
علمی و توسعه منابع انسانی طرحریزی کردهاند .چرا که نیروی کار یکی اصلیترین ارکان تولید بهشمار
میرود .بدون تردید بررسی تأثیرگذاری نوسانهای مربوط به عرضه نیروی کار بر اقتصاد و وضعیت
بازار کار و چشمانداز آتی آن با توجه به اهمیت هدفهای اشتغالزایی و رفاه و با عنایت به تأثیرگذاریی
که دگرگونیهای این بازار بر دیگر بازارها و متغیرهای اقتصادی دارد ،بسیار اهمیت دارد .شکل 8
تأثیر تکانه مثبت عرضه نیروی کار بر متغیرهای بخش کشاورزی را نشان میدهد .در واقع تکانه
یادشده نشان میدهد که اگر خانوار از اوقات فراغت خود بکاهد و ساعتهای بیشتری را صرف کار
کردن کند چه تأثیری بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی خواهد داشت .افزایش عرضه نیروی کار
موجب رشد  1/86درصدی اشتغال در بخش کشاورزی شده است .هرچند که سرمایهگذاری در این
بخش در دوره نخست  1/166درصد کاهش و در دورههای بعدی افزایش یافته تا اینکه در بلندمدت
به میزان با ثبات خود برمیگردد .متأثر از کاهش سرمایهگذاری ،میزان تولیدات و صادرات کشاورزی
نیز در دوره نخست به ترتیب  1/13و  1/12درصد تنزل و در دورههای بعدی افزایش مییابد .در
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مقابل میزان مصرف و شاخص قیمت ،به علت افزایش تقاضا در نتیجه فراهم آمدن توان خرید برای
عده بیشتری 1/61 ،و 1/38درصد افزایش یافته است.

شکل ( )3تابعهای واکنش آنی متغیرهای بخش کشاورزی در برابر تکانه عرضه نیروی کار

نتیجهگیری و پیشنهادها
تبیین و تحلیل رفتار و تصمیمسازی اقتصادی خانوار پایه علم اقتصاد را تشکیل میدهد .چرا که نهتنها
در نهایت کاالها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد توسط خانوار مصرف میشود بلکه خانوارها
صاحبان عاملهای تولید نیز بهشمار میآیند .مطلوبیت خانوار درفرایند زمان دستخوش نوسانانها و
تکانههای مختلفی قرار میگیرد که منجر به تغییر الگوی ذهنی و رفتار مصرفی آن میشود .اطالع از
نحوه واکنش خانوار نسبت به این تکانهها راهنمایی مؤثر و سودمند برای برنامهریزان و سیاست گذاران
اقتصادی خواهد بود .نظر به اهمیت موضوع ،هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر تکانههای مطلوبیت
خانوار در قالب تکانههای ترجیحها ،تقاضای پول و عرضه نیروی کار بر بخش کشاورزی ایران میباشد.
در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیوکینزینها و بر اساس واقعیتهای اقتصاد ایران یک
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEبا تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد .از
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ویژگیهای بارز این الگو جداسازی بخش کشاورزی در حوضههای مصرف ،تولید ،سرمایه گذاری،
اشتغال و صادرات میباشد .پس از استخراج معادلههای مرتبه اول بهینهیابی و معادلههای رفتاری در
بخشهای مختلف اقتصادی و لگاریتمی-خطی کردن معادلهها ،تابعهای واکنش تکانهای برای تکانه-
های مورد نظر استخراج شد .نتایج تابعهای واکنش آنی نشان میدهد که تکانه مثبت ترجیحها،
افزایش مصرف ،تولید ،اشتغال و شاخصهای قیمت بخش کشاورزی را در پی دارد در حالی که سرمایه
گذاری ،صادرات و نرخ دستمزد حقیقی کاهش مییابد .در پی رخداد یک تکانه مثبت در تقاضای
پول ،بهجز شاخص قیمت محصوالت کشاورزی دیگر متغیرهای مورد ارزیابی در بخش کشاورزی
کاهش یافتهاند .تکانه مثبت عرضه نیروی کار ،اشتغال در بخش کشاورزی را به میزان جزیی افزایش
میدهد هر چند که تولید ،سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش مییابد .همچنین به
دنبال رخداد این تکانه ،مصرف و شاخص قیمت افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است .مقایسه
تأثیر تکانههای مورد ارزیابی نشان میدهد که در مجموع تأثیر تکانه ترجیحها و عرضه نیروی کار
نسبت به تکانه تقاضای پول پایدارتر میباشد .بهطوری که تأثیر تکانه تقاضای پول بین  61تا  61دوره
تعدیل و خنثی میشود در حالی که تأثیر دو تکانه دیگر بر بیشتر متغیرهای مورد ارزیابی بیش از 61
سال طول کشیده و حتی تا بلندمدت نیز ادامه دارد .از نظر بزرگی تأثیر ،بهطور متوسط ،تأثیر تکانه
ترجیحها بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو تکانه دیگر است .بررسی نتایج بهدست آمده،
همچنین ،نشان میدهد که تأثیر تکانههای مورد ارزیابی پس از  6تا  1دوره به بیشینه و یا کمینهً
خود میرسد .با توجه به اینکه افزایش تقاضا برای نگهداری پول نقد بهصورت اسکناس و سکه موجب
کاهش منابع بانکی و کاهش پرداخت تسهیالت میشود و این امر تأثیر منفی بر اقتصاد ،و بر اساس
نتایج ،بر بخش کشاورزی دارد لذا مقامهای پولی میتوانند با درپیش گرفتن تدابیری از جمله توسعه
ابزار پرداخت الکترونیک و گسترش زیرساختهای الزم برای استفاده از کیف پول الکترونیکی میزان
تقاضا برای اسکناس و سکه در دست افراد را کاهش دهند .در زمینه تأثیر منفی افزایش عرضه نیروی
کار بر بخش کشاورزی ،از آنجا که تکانه مثبت عرضه نیروی کار کاهش سرمایهگذاری و درپی آن
کاهش تولید کشاورزی را به دنبال داشته است ،ضرورت ارتقاع سطح سرمایهگذاری توأم با افزایش
اشتغال بیش از پیش مشخص شده و جا دارد همزمان با افزایش نیروی کار در این بخش زمینه رشد
سرمایه گذاریهای الزم نیز فراهم آید که در این رابطه اقدامهایی همچون؛ کوتاه کردن فرایند صدور
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و دریافت مجوزهای مربوطه ،گسترش خدمات حمایتی بیمه کشاورزی به منظور تضمین سرمایه-
گذاری ،ارائه تسهیالت بلندمدت سرمایه گذاری برای تداوم تولید و حمایت از واحدهای کم بازده و
آسانگری در امر سرمایه گذاری با ایجاد زیرساختهای مناسب ،از جمله راه کارهای مؤثر به شمار
میآیند.
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