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 چکیده

امعه به ج یک ای در دستیابینقش برجسته است آن هایترجیحکه برگرفته از مطلوبیت و  الگوی رفتاری خانوار

های انهتکهای مطلوبیت خانوار در قالب تکانه و ارزیابی تأثیر بررسی ،این پژوهشهدف  .توسعه و رشد اقتصادی دارد
ب باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتبر بخش کشاورزی ایران می ،، تقاضای پول و عرضه نیروی کارهاترجیح

با تأکید بر بخش  (DSGEالگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ) های اقتصاد ایران یکو بر اساس واقعیتها کینزیننیو
سنجی واهای (پارامترفراسنجه )گیری از سازی مدل، با بهرهاز شبیه دست آمدههنتایج بکشاورزی طراحی و تدوین شد. 

 تغال وها و اشافزایش مصرف، تولید، قیمتموجب ، هاترجیحمثبت  تکانه دهد کهنشان میو برآوردی،  ()کالیبراسیون
قاضای مثبت در ت تکانهیک  رخداد. در پی شودبخش کشاورزی میصادرات و نرخ دستمزد حقیقی  سرمایه گذاری، کاهش
نیروی  مثبت عرضه اند. تکانهکاهش یافته زی دیگر متغیرهای مورد بررسیجز شاخص قیمت محصوالت کشاورهپول، ب

و صادرات در دوره نخست کاهش  دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاریکار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می
فته حقیقی کاهش یاافزایش و دستمزد  هامصرف و قیمتسطح  افزایش عرضه نیروی کار،یابد. همچنین به دنبال می

سبت و عرضه نیروی کار ن هاترجیح أثیر تکانهدهد که در مجموع تنشان می های مورد ارزیابیاست. مقایسه تأثیر تکانه
بخش کشاورزی  رهایبر متغی هاترجیح ثیر تکانهطور متوسط، تأه، باز نظر بزرگی تأثیرو تقاضای پول پایدارتر  به تکانه

 دیگر است.  بیشتر از دو تکانه

 JEL: Q10, C60بندی طبقه

 DSGEهای مطلوبیت خانوار، بخش کشاورزی ایران، تکانه کلیدی: گانواژه
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  قدمهم
کننده کاال و خدمات خانوار به عنوان واحدی که هم مصرف اقتصادیسازی تبیین رفتار و تصمیم

اصلی علم اقتصاد را تشکیل  و پایه لودهشارود شمار میتولید به هایعاملنهایی است و هم صاحب 

که بسیاری از رفتارها و  استترین واحد اقتصادی منسجم واحد خانوار کوچک. دهدمی

توان در کنار دولت و خانوار را میطوری که اقتصادی برخواسته از آن است. به ایهسازیتصمیم

آورد. الگوی شمار ترین ضلع مثلث رفتارهای اقتصادی بهکنندهترین و تعیینهای اقتصادی مهمبنگاه

عه ای در دستیابی آن جامنقش برجسته آن است هایترجیحرفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و 

ر توجهی بر دیگ شایان هایآن، تأثیرگذاری هایو رشد اقتصادی دارد چراکه تغییرپذیریه توسعه ب

 (تئوری) نظریه جنبه رفتاری خانوار، بر اساس زمینه در. گذاردمتغیرهای کالن اقتصادی می

ابع ها را به وسیله یک تتوان آندارند که می ییهاترجیحکنندگان شود مصرفنئوکالسیک، فرض می

رو هوبرمطلوبیت نشان داد. تقاضایی که تولیدکنندگان برای کاالها و خدمات تولید شده خود با آن 

قیم؛ طور مستقیم یا غیرمستتولید؛ به هایعاملدر سطوح بعدی تقاضای تولیدکنندگان برای  هستند

ای هو تکانه هاخوش نوسانطی زمان دستریشه در همین تابع مطلوبیت خانوار دارد. مطلوبیت خانوار 

 اطالع از نحوهشود. گیرد که منجر به تغییر الگوی ذهنی و رفتار مصرفی وی میمختلفی قرار می

ن گذاراریزان و سیاستو سودمند برای برنامه مؤثرها راهنمایی خانوار نسبت به این تکانه واکنش

ی هایدر ادبیات موضوع یکی از کارآمدترین و در عین حال پرکاربردترین روش اقتصادی خواهد بود.

الگوی رفتاری خانوار بر متغیرهای اقتصادی را مورد  های تغییرهایگذاریتوان از طریق آن اثرکه می

باشند که به علت ( می1DSGEتحلیل و ارزیابی قرار داد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی )

ن شایان توجهی نزد اقتصاددانادر حیطه اقتصاد خرد و کالن مقبولیت  نظریهای قوی پشتوانهداشتن 

صورت تابعی از سطح مصرف، اوقات فراغت و مطلوبیت خانوار عمدتاً به DSGEدارند. در الگوهای 

 وارخانر رفتار یها موجب تغیهر یک از آن زمینهدر  تکانهیک  که رخدادشود های پولی بیان میمانده

این  که در پرداخته مطلوبیت هایتکانه سازیبه مدل پژوهشی کمترداخلی  هایدر بین بررسی. شود

( و فرازمند 1811منظور و تقی پور ) ،(1831تقوی و صفر زاده ) هایبررسینتایج  توان بهمی زمینه

های تکانه تأثیر بررسیمنظور بهو  DSGEهای بر اساس مدلکه هر سه  اشاره کرد (1811و همکاران )
                                                      

1 Dynamic Stochastic General Equilibrium 



 13تکانه های مطلوبیت خانوار...

ی فراوان نسبتهای بهبررسیدهد که خارجی نشان می هایمرور مقاله کالن اقتصادی انجام شده است.

وار و خان هایترجیح تکانهتأکید بر  ، عمدهتکانه، از حیث نوع آنهادر بین وجود دارد که  زمینهدر این 

 هاییقهلنحوه واکنش متغیرها، از آنجا که رفتار و سباشد. از حیث عرضه نیروی کار می تکانهپس از آن 

ها کانهت های اقتصادی به این گونهباشد، لذا واکنش متغیرمختلف متفاوت می هایامعهخانوار در بین ج

انجام شده در این زمینه، که مبنای  هایبررسی نیز، متنوع و متفاوت است. در ادامه به نتایج برخی از

منظور بررسی خود به پژوهش( در 6112پایتز و گوپتا )شود. است، اشاره می DSGEها الگوهای آن

 هاحترجیمثبت  تکانههای قیمت سهام در آفریقا، دریافتند که های تجاری و پویایی(سیکلچرخه )

( 6112مارتین مورنو و همکاران ) بررسی. نتایج شودموجب افزایش تولید ملی، نرخ تورم و نرخ بهره می

گذاری را هم در بخش کاالهای مصرف، تولید و سرمایه ،هاترجیح تکانهدهد که در اسپانیا نشان می

اشتغال، در بخش قابل تجارت اشتغال  زمینهقابل تجارت و هم غیرقابل تجارت افزایش داده اما در 

( به دنبال 6112سیمز ) بررسیبر اساس نتایج افزایش و در بخش غیرقابل تجارت کاهش یافته است. 

تولید، دستمزد حقیقی نیروی  هایعاملوری کل بهره ،کنندهمصرف هایترجیحمثبت در  تکانهیک 

گذاری، اشتغال و نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کار و نرخ تورم افزایش و در مقابل تولید، مصرف، سرمایه

کشورهای منطقه پولی یورو نشان پژوهشی روی ( در 6111انگلستان کاهش یافته است. رازافیندراب )

و کشورهای عض افزایش تولید و نرخ تورم در همه کننده موجبمصرف هایترجیحمثبت  تکانهداد که 

 یک های بازار مسکن درعنوان پویایی بررسی خود بانتایج ( در 6111. سی وای و فنگ )شودمی

دار شدن موجب افزایش تولید خانه هایترجیح تکانه، نشان دادند که گنگ()هنگ اقتصاد کوچک

گذاری در بخش مسکن، شاخص قیمت حقیقی مسکن، مصرف و اشتغال کل و همچنین ملی، سرمایه

های اقتصادی بر اقتصاد تکانه در بررسی تأثیر( 6111نا و اشنایدر )سرو. شودکاهش نرخ تورم می

افزایش تولید ملی، صادرات، مصرف، تورم و نرخ  ،مصرف هایترجیح تکانهاسترالیا نشان دادند که 

نیستیک  نتایج بررسی. است شدهداشته و موجب کاهش موجودی سرمایه و اشتغال بهره را در پی

بر مصرف، تورم، تولید، نرخ بهره اسمی و  هاترجیح هتکان( در ایتالیا حکایت از تأثیر مثبت 6116)

( در نتایج 6111ای لی و همکاران )حقیقی، شکاف تولید و تأثیر منفی بر قیمت سهام  دارد. فونگ م

 مثبت عرضه نیروی کار، افزایش تولید، نرخ بهره، تورم، تکانهبر اقتصاد آمریکا نشان دادند که  پژوهشی

روی  (6112پوستیان و پایالژیک ) بررسینتایج گذاری را در پی دارد. مصرف و کاهش سرمایه
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مثبت عرضه نیروی کار موجب افزایش نرخ تورم،  تکانهدهد که کشورهای منطقه پولی یورو نشان می

ف هدیابد. و در مقابل تولید، اشتغال و مصرف کاهش می شودنرخ بهره اسمی و دستمزد حقیقی می

الگوی  هایصادی بخش کشاورزی نسبت به تغییرپذیریمتغیرهای اقت بررسی واکنش این پژوهش،از 

ر ی تصادفی است. به این منظوهای مطلوبیت( از طریق الگوی تعادل عمومی پویارفتاری خانوار )تکانه

 اب گاهآنو  کید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوینأبرای اقتصاد ایران با ت DSGEیک مدل  در آغاز

الگوی  1831-1816های زمانی دوره دورهو بیزین و بر مبنای  (کالیبراسیون) واسنجی هایروش

-رجیحتهای تکانه های مطلوبیت شامل:تکانهطراحی شده حل و واکنش متغیرهای مورد نظر نسبت به 

 سازی شده است. ، تقاضای پول و عرضه نیروی کار شبیهها

 روش تحقیق

تأکید بر  اقتصاد ایران و با هایویژگیبا توجه به  DSGEیک الگوی  شوددر این قسمت سعی می

( و بر 6111آلگریت و بنخدا ) برگرفته از بررسی این پژوهش. چارچوب بخش کشاورزی طراحی شود

( و 6118(، اسمتز و ووترز )6111های جدید )کریستیانو و همکاران )اساس مفاهیم مکتب کینزین

گذاری، تولید و صادرات کار، سرمایهدر بخش مصرف، نیرویاین پژوهش  باشد.(( می6118وودفورد )

موجود در ادبیات های بررسی دیگربا  آنکرده که وجه تمایز  جدابخش کشاورزی را از کل اقتصاد 

DSGE .خواهد بود  

 خانوار

از مصرف کاال و نگهداری  ،ای وجود دارد که عمر نامحدود دارد. خانوار نمایندهدر اقتصاد خانوار نماینده

هدف خانوار  دهد.مطلوبیت کسب کرده و با کار کردن مطلوبیت از دست میهای حقیقی پول مانده

 ای خویش است:کردن ارزش انتظاری مجموع تعدیل شده تابع مطلوبیت بین دوره بیشینه

U(0) = E0 ∑ βt

∞

t=0

ξ
𝑏,t

{
(𝑐t − hct−1)1−σc

1 − σc
+ ξ

𝑚,t

1

1 − σm
 (

Mt

Pt
)1−σm

− ξlt

1

1 − σl
 (lt)1−σl} 
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مانده اسمی  Mtمصرف حقیقی خانوار،  ct، عامل تنزیل β ϵ (0, 1)عملگر انتظارات،  E0به نحوی که 

فراسنجه  باشد.توسط خانوار نمونه می نیروی کار عرضه شده ltها و سطح عمومی قیمت Ptپول، 

رف مص دهد کهکند و در واقع نشان میمصرف کننده را منعکس می هایتدرجه عاد h )فراسنجه(

 سطح مصرف خود را نسبت به مصرف سرانه دوره گذشته تعدیل کند.کننده تا چه میزان تمایل دارد، 

σc  هد. دای مصرف را نشان میگریزی نسبی است که عکس کشش جانشینی بین دوره خطرضریب

 ودسکشش نگهداری مانده حقیقی پول نسبت به نرخ عکس به ترتیب بیانگر  σl و σm هایفراسنجه

 هاترجیح هایتکانهباشند. همچنین می حقیقی مزدتش عرضه نیروی کار نسبت به نرخ دسو عکس کش

ای پول به ضعرضه نیروی کار و تقا دهد(،ای خانوار را تحت تاثیر قرار می)که جانشینی بین دوره

 :کنندمی پیروی AR(1)مگی از فرایند ه هشود کگیری میاندازه ξ𝑚,tو  ξ𝑏,t ،ξ𝑙,t هایفراسنجه باترتیب 

(1)   ξϵ,t = ρϵ,tξϵ,t−1 + εϵ,t, for  ϵ
= b, l and m 

ltداگالس: -کابیک جمعگر  با، ltشود که عرضه نیروی کار خانوار، فرض می = lna,t
ωlnalag,t

ωlag  توزیع

باشند. به ترتیب نیروی کار بخش غیرکشاورزی و کشاورزی می lag,t و lna,tطوری که شود. بهمی

ωlnaدهد که: سهم نیروی کار هر بخش از کل عرضه نیروی کار را نشان می ωlag  و  ωlnaهمچنین +

ωlag =  هایبرگههای پول، نگهدای عرضه نیروی کار، اجاره سرمایه، نگهداری مانده با ردرآمد خانوا. 1

ر که د شودهای انتقالی دولت تأمین میو همچنین خالص پرداخت هاسود سهام شرکت، بهادار دولتی

بهادر دولتی و قسمتی  هایبرگهخرید  ،نهایت صرف خرید کاالهای نهایی مصرفی، سرمایه گذاری

 :ردکبیان  زیرصورت توان به. لذا قید بودجه خانوار را میشودت سپرده به دوره بعد منتقل میصوربه

(6) P(ct + invt) +
bt

it
+ Mt = bt−1 + Mt−1 + ∑ Rj,tkj,tj=na,ag +

∑ Wj,tlj,tj=na,ag +TRt − Tt + Dt  
نیروی  اسمیدستمزد  Wj,t ،سودنرخ  it مشارکت، هایبرگه bt گذاری،میزان سرمایه invtکه در آن 

در بخش  نرخ بازدهی سرمایهموجودی سرمایه و  Rj,tو  kj,t ،کشاورزی و کشاورزیغیردر بخش  کار

 Dt ور پرداختی خانواهای کل مالیات  Tt های انتقالی دولت،پرداخت TRt ،غیرکشاورزی و کشاورزی

  گیرد.ها است که به خانوار تعلق میسود سهام شرکت
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 :است زیر صورتبهیند تعدیل موجودی سرمایه اقتصاد فرا 

(8) kj,t+1 = (1 − δ)kj,t + invj,t − Ψj(kj,t+1, kj,t), for j = na, ag 

ه گرفتهای اقتصادی یکسان در نظر بخش باشد و برای همهنرخ استهالک سرمایه می δطوری که به

,Ψj(kj,t+1شود. می kj,t) ( 6118هزینه تعدیل سرمایه است که بر اساس ایرالند )بیان  صورت زیربه

 شود:می
(1) 

Ψj,t(0) =
ψj

2
(
kj,t+1

kj,t
− 1)2kj,t, for j = na, ag 

                                  

 تخصیص مصرف

 (c𝑡𝑎𝑔,t) کشاورزی( و c𝑡𝑛𝑎,t) کشاورزیغیربه مصرف کاالهای  CESبر اساس شاخص ، ctمصرف کل 

 :شودتقسیم می

(1) 
ct = [αc

1 ωc⁄ (c𝑡𝑛𝑎,t)
(ωc−1)

ωc
⁄ + (1 − αc)1 ωc⁄ (c𝑡𝑎𝑔,t)

(ωc−1)
ωc

⁄ ]
ωc

ωc−1 

ای کشش جانشینی بین دوره ωcسهم کاالهای غیرکشاورزی از کل مصرف خانوار و  αcطوری که هب 

خانوار برای انتخاب ترکیب بهینه کاالهای مصرفی  باشد.کاالهای کشاورزی و غیرکشاورزی میبرای 

سازی کمینه ،کشاورزی استخود هزینه خرید سبد مصرفی را که ترکیبی از کاالهای کشاورزی و غیر

، کشاورزی و کشاورزی در نظر بگیریمغیرقیمت کاالهای  هایرا شاخص P𝑡𝑎𝑔,t و Ptna,tکند. اگر می

تقاضای خانوار برای کاالهای غیرکشاورزی و  هایتابع هزینه خانوار سازیکمینهمسئله از حل 

 :1قابل استخراج است زیرصورت بهکشاورزی 

(2) 
c𝑡𝑛𝑎,t = αc(

P𝑡𝑛𝑎,t

Pt
)−ωcct 

                                                      
 مراجعه  Dixit and Stiglitz(1977)به  مربوطه هایتابعو نحوه استخراج  CESهای شاخص برای اطالع بیشتر در زمینه  1

 شود.
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c𝑡𝑎𝑔,t = (1 − αc)(
P𝑡𝑎𝑔,t

Pt
)−ωcct 

(3)  

ترکیبی است که  ،(CPI)شاخص قیمت مصرف کننده ، Pt،   1در رابطه  3و  2 هایابطهاز جایگزینی ر

 آید:دست میه( بقیمت کاالهای غیرکشاورزی وکشاورزی هایشاخصاز اجزای آن )

(3) 
Pt = [αc(P𝑡𝑛𝑎,t)1−ωc + (1 − αc)(P𝑡𝑎𝑔,t)1−ωc]

1
1−ωc 

کاالهای  و (c𝑎𝑔,t) تولید داخلترکیبی است از کاالهای کشاورزی خود مصرف کاالهای کشاورزی 

 قابل تعریف است: زیرصورت به CESکه بر اساس شاخص ( c𝑚𝑎𝑔,t) کشاورزی وارداتی

(1) c𝑡𝑎𝑔,t = [(αca)1 ωca⁄ (c𝑎𝑔,t)
(ωca−1)

ωca
⁄ + (1

− αca)1 ωca⁄ (c𝑚𝑎𝑔,t)
(ωca−1)

ωca
⁄ ]

ωca
ωca−1 

 ωcaداخل از کل مصرف محصوالت کشاورزی و تولید سهم کاالهای کشاورزی  αcaنحوی که به

سازی کمینهپس از  است. و وارداتی نشانگر کشش جانشینی بین کاالهای کشاورزی تولید داخل

و شاخص قیمت تقاضا برای کاالهای کشاورزی تولید داخل و وارداتی  هایهای خانوار تابعهزینه

 خواهد بود: صورت زیربهکاالهای کشاورزی 

(01) 
c𝑎𝑔,t = αca(

𝑃𝑎𝑔,t

𝑃𝑡𝑎𝑔,t
)−ωcac𝑡𝑎𝑔,t 

c𝑚𝑎𝑔,t = (1 − αca)(
𝑃𝑚,t

𝑃𝑡𝑎𝑔,t
)−ωcac𝑡𝑎𝑔,t                                                           (11)  

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

1−ωca 
(16  )   

                                                                                

 P𝑎𝑔,t  شاخص قیمت محصوالت کشاورزی تولید داخل وP𝑚,t ت کاالهای وارداتی است. شاخص قیم

، ترکیبی از  CESبر اساس شاخص را نیز،  کشاورزیغیرمصرف کاالهای  پیشقسمت  اگر همانند

تقاضای  هایتابع ( در نظر بگیریم،c𝑚𝑛𝑎,t) وارداتی( و c𝑛𝑎,tتولید داخل )کشاورزی غیرکاالهای 

 خواهد بود:   زیرصورت و شاخص قیمت محصوالت غیرکشاورزی بهمربوطه 
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c𝑛𝑎,t = αc𝑛(
𝑃𝑛𝑎,t

𝑃𝑡𝑛𝑎,t
)−ωc𝑛c𝑡𝑛𝑎,t 

(01) 

c𝑚𝑛𝑎,t = (1 − αc𝑛)(
P𝑚,t

𝑃𝑡𝑛𝑎,t
)−ωc𝑛c𝑡𝑛𝑎,t 

(11)  

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

1−ωc𝑛  
(11)  

 کشاورزیغیرسهم کاالهای  αc𝑛شاخص قیمت کاالهای غیرکشاورزی تولید داخل،  P𝑛𝑎,tنحوی که به

نشانگر کشش جانشینی بین کاالهای  ωc𝑛کشاورزی و غیرداخل از کل مصرف محصوالت  تولید

 . است یارداتو داخلی و کشاورزیغیر

 تولید در بخش غیرکشاورزی

بنگاه تولیدکننده کاالی واسطه در بخش غیر کشاورزی وجود دارد که در فضای رقابت  iتعداد 

ای متمایز و جانشین . کاالهای واسطهکنندمی yna,t(i)انحصاری اقدام به تولید کاالهای متمایز 

هایی وجود دارد که کاالهای متمایز تولید شده توسط های واسطه بنگاهناقص یکدیگرند. در کنار بنگاه

-کند و بر اساس یک جمعگر دیکسیت های تولیدکننده کاالهای واسطه را خریداری میبنگاه

  :فروشدها می، را به خانوارyna,tکاالی نهایی تولید شده،  ها را ترکیب کرده و، آن1استیگلیتز

(12) 
yna,t = (∫ (yna,t(i))

θ−1
θ di

1

0

)
θ

θ−1 

θ باشد. بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی تا جایی از کاالی کشش جانشینی بین کاالهای واسطه می

توسط  سازی سودبیشینه مسئلهشود. از شرط مرتبه اول  بیشینهکند که سودش می یداریواسطه خر

 آید:دست میهب iبنگاه، تابع تقاضای برای کاالی واسطه 
(13) 

yna,t(i)  = (
Pna,t(i) 

Pna,t
)−θyna,t 

 

                                                      
1  Dixit-Stiglitz 
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ز ای اباشد. هر بنگاه تولیدکننده کاالی واسطه، از میان زنجیرهمی iقیمت کاالی واسطه   Pna,t(i)که 

داگالس در شرایط رقابت انحصاری اقدام به -کاب، با استفاده از تابع (𝑖𝜖[0,1])بنگاه های تولیدی 

، نیروی کار و  Rna,t(i)و بازدهی سرمایه  𝑊na,t(i)های واسطه به ازای دستمزد کند. بنگاهتولید می

های وارداتی( از نهادهشاخص قیمت کاالهای )  𝑃𝑚,t(i)کنند و به ازایسرمایه را از خانوارها اجاره می

اب های واسطه بر اساس تابع تولید کفرایند تولید بنگاهکند. وارداتی استفاده میای ای و واسطهسرمایه

 باشد:می زیرصورت داگالس به
(13) yna,t(i)  = Ana,t(i) (kna,t(i) )αna(lna,t(i) )βna(Imna,t(i) )κna 

 kna,t(i)،میزان سرمایهlna,t(i)   نیروی وI𝑚na,t(i) های وارداتی مورد استفاده بنگاه واسطه نهادهi  ام

 دیدر تول یواردات یهانهادهکار و سهم یرویسهم ن ه،یسرما سهمترتیب به  κnaو  αna β𝑛𝑎، .باشندمی

α𝑎𝑔ی که طوربه دهندرا نشان می + β𝑎𝑔 + κ𝑎𝑔 = 1.Ana,t(i)  باشد می (تکنولوژیفناوری ) تکانه

بنگاه  (.6111شود )کریستیانو و همکاران، یکسان در نظر گرفته میهای واسطه بنگاه ای همهکه بر

 نهکند که سودش بیشیها و قیمت بهینه خود را به نحوی انتخاب میکارگیری از نهادههواسطه میزان ب

درصد از بنگاه ها قادر به  (𝜑𝑛𝑎-1)در طول هر دوره تنها تعیین قیمت بهینه،  شود. در زمینه

 𝜑𝑛𝑎ها )بنگاه دیگرطوری که (. به1138باشند )کالوو، نهایی محصول خود می یابی قیمتبهینه

کنند. بنابراین برای روز رسانی میهدرصد( تنها بر اساس نرخ تورم گذشته قیمت جدید خود را ب

 زیرطه راب باکه قادر به بهینه کردن قیمت خود در دوره جدید نیستند، قیمت  ییهادسته از بنگاهآن

 شود:تعیین می
(11) Pna,t = πPna,t−1 

صورت به ،13و  13 های، با قیود رابطههای واسطه در بخش غیرکشاورزیسود بنگاه بیشینهمسئله 

 باشد:می زیر
(61) max

kna,t(i), lna,t(i), Imna,t(i), Pna,t(i)   E0 ∑[(βφna)sλt+s Dna,t+s(i) Pt+s⁄ ]

∞

s=0
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 ، عبارت است از:Dna,t+s(i)طوری که تابع سود بنگاه، به

(61) Dna,t+s(i) = πsP̃na,t(i)Yna,t+s(i) − Rna,t+skna,t+s(i) − Wna,t+slna,t+s(i)

− Pm,t+sImna,t+s(i) 

 (βsλt+s) برای تولید کننده و  عامل تنزیل هنگامیλt+s  مطلوبیت نهایی مصرف در دورهt + s 

 ند از:اسازی سود بنگاه عبارتبیشینهباشد. شرایط مرتبه اول مسئله می

(66  ) rna,t = αna

yna,t(i)

kna,t(i)
mcna,t 

wna,t = β𝑛𝑎

yna,t(i)

lna,t(i)
mcna,t 

(68  )  

pm,t = κna

yna,t(i)

I𝑚na,t(i)
mcna,t 

(42) 

rna,t، طوری که به =
Rna,t

Pt
 ،wna,t =

Wna,t

Pt

mcna,tو    =
MCna,t

Pt
ند از، دستمزد اترتیب عبارتبه 

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

Pt
 13در رابطه  61تا  66 هایرابطه دهد. از جایگزینیشاخص قیمت نسبی واردات را نشان می 

 هزینه نهایی حقیقی قابل استخراج  است:

(61) 
mcna,t = (

1

β𝑛𝑎
)β𝑛𝑎(

1

αna
)αna(

1

κna
)κna(wna,t)β𝑛𝑎(rna,t)αna(pm,t)

κna 

( برای استخراج قیمت بهینه، شاخص قیمت محصوالت 61در نهایت بر اساس شرط مرتبه اول مسئله )

و آن دسته  باشندیابی قیمت میهایی که قادر به بهینهغیرکشاورزی )که ترکیبی است از قیمت بنگاه

 :1یابی نیستند( عبارت است ازهایی که قادر به بهینهاز بنگاه

(62) 
(𝑝𝑛𝑎,𝑡)1−𝜃 = 𝜑𝑛𝑎 (𝜋

𝑝𝑛𝑎,𝑡−1

𝜋𝑡
)

1−𝜃

+ (1 − 𝜑𝑛𝑎)(�̃�𝑛𝑎,𝑡)
1−𝜃

 

 

                                                      
 . un (1996)Yو  , ubas (2012) C Calvo (1998) رجزییات بیشتر د 1
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 های کشاورزیتولید بنگاه

 رقابتی مشغول کلیبههای موجود در بخش کشاورزی در شرایط شود بنگاهفرض می این بررسیدر 

را  دیهماننبه فعالیت هستند. چراکه در بین انواع ساختارهای بازار، بازار بخش کشاورزی بیشترین 

های موجود در بخش کشاورزی کوچک که بنگاهبازارهای رقابتی دارد. همچنین با فرض آن با ساختار

اورزی توان برای کل بخش کشمیگذارند و در تعادل متقارن هستند، بوده، بر رفتار یکدیگر تأثیر نمی

 در نظر گرفت: زیریک تابع تولید به شکل 

(63) y𝑎𝑔,t = Aag,t (k𝑎𝑔,t )α𝑎𝑔(𝑙ag,t )β𝑎𝑔(Imag,t )
κ𝑎𝑔 

                                     

𝑘ag,t  ،𝑙ag,t و Imag,t  های وارداتی مورد استفاده در ند از سرمایه، نیروی کار و نهادهابه ترتیب عبارت

 وارداتیای سرمایه هاینهادهسهم  κ𝑎𝑔کار و سهم نیروی β𝑎𝑔، سهم سرمایه α𝑎𝑔 بخش کشاورزی. 

α𝑎𝑔طوری که به باشندکشاورزی می در تولید + β𝑎𝑔 + κ𝑎𝑔 = 1. 

 𝐴ag,t = ρag𝐴ag,t−1 + 𝜀𝑡
𝑎𝑔  توان از دهد که میدر بخش کشاورزی را نشان می فناوری تکانهفرایند

 طهراب دیق با توجهبا  را خود یانتظار یهاسود حال ارزش بنگاهوری یاد کرد. بهره تکانهآن به عنوان 

ر، یابی بر حسب سرمایه، نیروی کابدین ترتیب شرایط مرتبه اول بهینه .کندمیسازی بیشینه 63

 خواهد بود:  زیرصورت ترتیب بههای وارداتی و تولید بهنهاده

(63) αagτ𝑎𝑔,𝑡

𝑦𝑎𝑔,𝑡

𝑘𝑎𝑔,𝑡
= 𝑟𝑎𝑔,𝑡 

(61)   β𝑎𝑔τ𝑎𝑔,𝑡

𝑦𝑎𝑔,𝑡

𝑙𝑎𝑔,𝑡
= w𝑎𝑔,𝑡 

(81) κ𝑎𝑔τ𝑎𝑔,𝑡

𝑦𝑎𝑔,𝑡

𝐼𝑚𝑎𝑔,𝑡
= 𝑝𝑚,𝑡 

(81) p𝑎𝑔,𝑡 = τ𝑎𝑔,𝑡 

pag,t که  طوریبه =
Pag,t

Pt
wag,t و  =

Wag,t

Pt
،rag,t =

Rag,t

Pt
 ،τag,t =

Γag,t

Pt
 نرخ ند ازاعبارت یبترتبه 

ش در بخ یقیحق یینها و هزینه یمت نسبیشاخص ق، حقیقیدستمزد  ،یهسرما حقیقیبازگشت 

-یاه مبنگ یقیحق یینهاینهاست که معادل هز یسازبیشینه مسئلهالگرانژ  یبضر τ𝑎𝑔,𝑡. کشاورزی

 :عبارت است از یکشاورز بخش در دیتول یینهانهیهزباشد. 
            



 3/1391/شماره 11اقتصاد کشاورزی/جلد  98

mc𝑎𝑔,t = (
1

β𝑎𝑔
)β𝑎𝑔(

1

α𝑎𝑔
)α𝑎𝑔(

1

κag
)κ𝑎𝑔(w𝑎𝑔,t)β𝑎𝑔(r𝑎𝑔,t)α𝑎𝑔(p𝑚,t)κ𝑎𝑔 

(86) 

 های وارد کنندهبنگاه

𝑝𝑡های واردکننده کاالهای همگن خارجی را در قیمت جهانی بنگاه
𝑓  که برای اقتصادهای کوچک(

تجاری  (برندنمای )کاالبا استفاده از  گاهو آنشود( خریداری کرده مانند ایران ثابت در نظر گرفته می

ها را به کاالهای متفاوت مصرفی تبدیل کرده و در بازار داخلی منظور ایجاد ارزش افزوده آنخود و به

د. شونهای واردکننده به چهار دسته تقسیم  میبنگاه این بررسی. در فروشدها میبه خانوارها و بنگاه

ای کشاورزی و کاالهای سرمایه دیگرها کاالهای مصرفی کشاورزی و غیرکشاورزی و از آن برخی

jکاالی وارداتی نهایی )در هر گروه( ترکیبی پیوسته از کنند. غیرکشاورزی را وارد می ∈ کاالهای  [0,1]

عرضه  P𝑚,𝑡(𝑗) های متفاوت با قیمتوارداتی متفاوت بوده که هر کدام از آنها در داخل توسط بنگاه

( M𝑚𝑆,tبه کاالی وارداتی نهایی ) CESشود. واردکنندگان، کاالهای متفاوت وارداتی را با جمعگر می

 کنند:تبدیل می زیربه شرح 

(88) 
MmS,t = (∫ (MmS,t(j))

θ−1
θ dj

1

0

)
θ

θ−1 

𝑀 طوریبه = {𝑐, 𝐼}  و S = {𝑛𝑎, 𝑎𝑔}  کهc  کاالهای مصرفی وI ایی وارداتی و کاالهای سرمایهS 

 هایبرای بنگاه پیشآنچه که در قسمت  همانندباشد. نشاگر بخش کشاورزی و غیرکشاورزی می

کند یای انتخاب متولیدکننده کاالی غیرکشاورزی بیان شد، بنگاه جمعگر ترکیب کاالها را به گونه

شود. لذا از حل شرایط مرتبه  سازیکمینهکه هزینه کاالی وارداتی با توجه به مقدار مشخص واردات 

 خواهد بود: زیرصورت است به روهن روب( با آjاول تابع تقاضایی که هر واردکننده )

(81) Mm𝑆,t(j)  = (
Pm,t(j) 

Pm,t
)−θMmS,t   

                           

𝑒𝑡𝑃𝑡ام بر حسب پول داخلی است که برابر باj قیمت کاالی وارداتی   Pm,t(j)که در آن 
𝑓

باشد. می  

𝑃𝑡طوری که به
𝑓  قیمت کاالی وارداتی بر حسب دالر و𝑒𝑡 منظور انعکاس . بهنرخ ارز اسمی است

 شودروی قیمت کاالهای وارداتی بر حسب پول داخلی، فرض می انتقال ناقص نرخ ارز هایاثرگذاری

(. 1811)منظور و تقی پور،  رو هستندروبهندگی قیمت بهای واردکننده کاالی وارداتی با چسکه بنگاه
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1)شود تنها ( فرض می1138کالوو ) اساس بررسیسازی قیمت کاالهای وارداتی بر برای مدل − 𝜑𝑚) 

ها قیمت بنگاه باشند و دیگرهای خود مییابی قیمتهای واردکننده قادر به بهینهدرصد از بنگاه

 کنند:تعیین می زیرکاالهای وارداتی خود را بر اساس رابطه 

(81) Pm,t = πmPm,t−1 

هایی که توانایی تعدیل قیمت بنگاه .نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت واردات است π𝑚که در آن 

 یسازبیشینهبرای آنها وجود دارد برای تعیین قیمت بهینه ارزش حال جریان انتظاری آتی خود را 

 قابل استخراج است: زیرصورت کنند. قیمت بهینه بنگاه واردکننده بهمی

(82) �̃�𝑚,𝑡(𝑖)

= (
𝜃

1 − 𝜃
)

𝐸0 ∑ (β𝜑𝑚)𝑠∞
𝑠=0 λt+sMm𝑆,t+s𝑝𝑚,𝑡+𝑠

𝜃 𝑚𝑐𝑚,𝑡+𝑠 ∏ 𝜋−𝑠𝜃𝜋𝑡+𝑘
𝜃𝑠

𝑘=1

𝐸0 ∑ (β𝜑𝑚)𝑠∞
𝑠=0 λt+sMm𝑆,t+s𝑝𝑚,𝑡+𝑠

𝜃 ∏ 𝜋𝑠(1−𝜃)𝜋𝑡+𝑘
𝜃−1𝑠

𝑘=1

 

𝑝𝑚,𝑡+𝑠طوری که به =
𝑃𝑚,𝑡+𝑠

𝑃𝑡+𝑠
𝑚𝑐𝑚,𝑡+𝑠قیمت نسبی واردات،    = 𝑒𝑡

𝑃𝑓,𝑡+𝑠

𝑃𝑡+𝑠
نهایی حقیقی که هزینه 

�̃�𝑚,𝑡(𝑖)برابر با نرخ ارز حقیقی است،  =
�̃�𝑚,𝑡(𝑖)

𝑃𝑡
𝜋𝑡+𝑠قیمت بهینه در بخش واردات و   =

𝑃𝑡+𝑠

𝑃𝑡
نرخ  

 خواهد بود: زیردر نهایت شاخص قیمت کاالهای وارداتی به شرح باشد. می CPIتورم 

(83) 
(𝑝𝑚,𝑡)1−𝜃 = 𝜑𝑚 (𝜋

𝑝𝑚,𝑡−1

𝜋𝑡
)

1−𝜃

+ (1 − 𝜑𝑚)(�̃�𝑚,𝑡)
1−𝜃

 

 تولیدکننده کاالی نهایی

شود، ترکیبی است از کاالهای کشاورزی و شرایط رقابت کامل تولید می کاالی نهایی که با

با هم ترکیب  CES فناوری با کاربردغیرکشاورزی )محصوالت تولید داخل( و کاالهای وارداتی که 

 شوند:می

(83) 
Vt = [γna

1
υ yna,t

υ−1
υ + γag

1
υ yag,t

υ−1
υ + γm

1
υ 𝑀m,t

υ−1
υ ]

υ
−1 
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υ  کشاورزی و غیرکشاورزی( و وارداتیکشش جانشینی بین کاالهای تولید داخل( (Mm,t)  است

گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی کل واردات شامل کاالهای مصرفی و سرمایهطوری که به

 شود:می

(81) Mm,t = cmna,t + cmag,t + Imna,t + 𝐼𝑚𝑎𝑔,𝑡 

γna ،γag و γm باشدترتیب سهم کاالهای غیرکشاورزی، کشاورزی و وارداتی در کاالی نهایی میبه 

γnaطوری که به + γag + γ𝑚 = نحوی انتخاب . تولیدکننده نهایی میزان تولید هر محصول را به1

 هایابعتمنجر به استخراج سازی سود بنگاه، حل مسئله بیشینهشود.  بیشینهکند که سودش می

 :شود( می11تقاضای مربوطه و شاخص قیمت )رابطه 

(11) yna,t = γna(
Pna,t

Pt
)−ϑVt     yag,t = γag(

Pag,t

Pt
)−ϑVt     Mm,t = γm(

Pm,t

Pt
)−ϑVt 

(11) 
Pt = [γna(Pna,t)1−ϑ + γag(Pag,t)1−ϑ + γm(Pm,t)1−ϑ]

1
1−ϑ 

 

 :شوددر نهایت صرف مصرف خانوار، مصرف دولت و سرمایه گذاری می (𝑉𝑡)کاالی تولید نهایی 

(16) 𝑉𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑔𝑡 + 𝑖𝑛𝑣𝑡 

 های صادر کننده )غیر نفتی(بنگاه

های صادرکننده کاالهای همگن تولید داخل را از بازار داخل خریداری کرده و پس از ایجاد بنگاه 

از آنجا که ایران در عرصه تجارت رسانند. فروش می ها را در بازارهای جهانی بهارزش افزوده، آن

های جهانی گیرنده قیمت است )رقابت قیمتی آید، در بازارمی شمارالملل یک کشور کوچک بهبین

 توان برایبرای محصوالت ایران مطرح نیست( و صادرات ایران منوط به تقاضای جهانی است لذا می

 :کردبیان  زیرصورت را برونزا در نظر گرفته و به سادگی میزان صادرات )غیرنفتی( ایران

(18) Xt = (1 − ρx)X + ρxXt−1 + εx,t 
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از سوی دیگر کل صادرات شامل کاالهای  باشد.میزان صادرات در حالت تعادل پایدار می Xطوری که به

 صادراتی کشاورزی و غیرکشاورزی است:

(11) Xt = X𝑛𝑎,t + X𝑎𝑔,t 

 بخش نفت

 از تولید نفت خام، وارد کردن ناشیهای صادراتی ایران مبنی بر وجود درآمد با توجه به ویژگی اقتصاد

ر درسد. با نظر میهای موجود در این بخش ضروری بهتکانهبخش نفت به مدل برای در نظر گرفتن 

و همچنین با توجه به اینکه  برونزا بودن تولید نفت خام بر اساس ذخایر نفتی موجودنظر گرفتن 

شود و سهمیه صادراتی ایران نیز از طریق اپک مشخص بازارهای جهانی تعیین می قیمت نفت در

به شکل صورت برونزا در نظر گرفت و از صادرات نفت را به توان درآمدهای ارزی ناشی، میشودمی

 :تعریف کرد AR (1)یک فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول 

(11) OILt = (1 −ρoil)OIL + ρoilOILt−1 + εoil,t 

OIL باشدمیزان درآمدهای نفتی در حالت تعادل پایدار می. 

 مقام پولی

شود که بانک مرکزی از نرخ رشد حجم پول به عنوان  در مدل سازی رفتار بانک مرکزی فرض می

حوی نسیاست پولی در اقتصاد ایران به کند. تابع واکنشابزار سیاست گذاری پولی خود استفاده می

شود که نرخ رشد پایه پولی بر اساس انحراف تولید از مقدار هدف آن )شکاف تولید( و نرخ بیان می

پیروی  زیراز قائده  این بررسی(. بنابراین نرخ رشد حجم پول در 1816تورم تعیین شود )توکلیان، 

 کند:می

(12) �̂�𝑡 = 𝜌𝑝�̂�𝑡−1 + 𝜌𝜋𝜋𝑡 + 𝜌𝑦�̂� + ξ𝜇,t 

𝜇𝑡طوری که به =
𝑚𝑡

𝑚𝑡−1
𝜋𝑡 نرخ رشد حجم پول است. 𝜌𝑦  و  𝜌𝜋ترتیب اهمیت شکاف تولید و نرخ به

سیاست  تکانهعبارت است از  ξ𝜇,tباشد. شکاف تولید می �̂�تورم داخلی در تعیین رشد حجم پول و 

 :کندپیروی می AR (1)پولی که از فرایند 

(13) ξ𝜇,t = ρ𝜇,tξ𝜇,t−1 + ε𝜇,t 
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 شود:تعریف می زیرصورت همچنین ترازنامه بانک مرکزی به

(13) 𝑀𝐵𝑡 = 𝐷𝐶𝑡 + 𝑒𝑡𝐹𝑅𝑡 

های خالص دارایی 𝐹𝑅𝑡به بانک مرکزی و  های داخلیبدهیخالص  𝐷𝐶𝑡پایه پولی،  𝑀𝐵𝑡طوری که به

 خواهد بود: زیرصورت های حقیقی بهبر حسب قیمت 13باشد. رابطه خارجی بانک مرکزی می

(11) 
𝑚𝑏𝑡 = 𝑑𝑐𝑡 +

𝑒𝑡𝐹𝑅𝑡

𝑃𝑡
 

کند )با این فرض که می پیروی زیراز رابطه  بر حسب دالر های خارجی بانک مرکزیخالص دارایی

 :شود(کل ارز وارد شده در اقتصاد به بانک مرکزی فروخته می

(11) 
𝐹𝑅𝑡 = 𝜌𝑓𝑟𝐹𝑅𝑡−1 + (𝑂𝐼𝐿𝑡 + 𝑋𝑡 −

P𝑚,t(𝑐𝑚𝑛𝑎,𝑡 + 𝑐𝑚𝑎𝑔,𝑡 + 𝐼𝑚𝑛𝑎,𝑡 + 𝐼𝑚𝑎𝑔,𝑡)

𝑒𝑡
) 

 دولت

ارکت، مش هایبرگهآن از محل چاپ و عرضه  هایهزینههای پولی و مالی بوده و دولت مسؤل سیاست

مالیات، و نیز فروش نفت و صادرات آن به خارج از کشور تأمین  استقراض از بانک مرکزی، دریافت

 بیان کرد: زیررابطه  توان باهای حقیقی را میاین ترتیب قید بودجه دولت به قیمت. بهشودمالی می

(11) 𝐺𝑡

𝑃𝑡
+

(1 + 𝑖𝑡−1)𝑏𝑡−1

𝜋𝑡
=

𝑒𝑡𝑂𝐼𝐿𝑡

𝑃𝑡
+ 𝑇𝑡 − 𝑇𝑅𝑡 + 𝑏𝑡 +

𝐷𝐶𝑡 − 𝐷𝐶𝑡−1

𝑃𝑡
 

 کند:پیروی می AR(1)، از فرایند کل دولت هایهزینه، 𝐺𝑡طوری که به

(16) Gt = (1 − ρg)G + ρgGt−1 + εg,t 
 تسویه بازار

 شود:بیان می زیرصورت اقتصاد بهدر بازار کاالهای نهایی شرط تعادل در 

(18) yt = ct + invt + gt +
et(Xt + 𝑂𝐼𝐿t)

𝑃𝑡

−
𝑃𝑚,t(𝑐𝑚𝑛𝑎,𝑡 + 𝑐𝑚𝑎𝑔,𝑡 + 𝐼𝑚𝑛𝑎,𝑡 + 𝐼𝑚𝑎𝑔,𝑡)

𝑃𝑡

 

( 11 )    
yt =

𝑃𝑛𝑎,𝑡

𝑃𝑡
yna,t +

𝑃𝑎𝑔,𝑡

𝑃𝑡
yag,t 
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ها و دولت قسمتی از تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی به مصرف خانوار های باالرابطهبر اساس 

آن صرف صادرات و  ماندهگذاری در بخش تولید اختصاص یافته و رسد، بخشی از آن به سرمایهمی

 ای که بازار کاالی نهایی در تعادل قرار گیرد.گونههد شد بهواردات خوا

 نتایج

 های الگوفراسنجهو برآورد  واسنجی

و  خانوارها رفتار سازیبهینه برای مرتبه اول شرایط الگوی تعادلی طراحی شده برای اقتصاد ایران

مربوط  هایمعادله صادرات،، دولتهای هزینهنفتی،  درآمدهای ها،تکانه تصادفی ها، فرآیندهایبنگاه

الگو برآورد و  ،هافراسنجهکه پس از تعیین مقادیر  کندمی تأمین را ط تسویه بازاروو شربه مقام پولی 

-فراسنجهتعیین  DSGEهای رو در برآورد و حل مدلهای پیشیکی از دشواری. شودسازی میشبیه

 ،مرسوم است DSGEهای آنچه که در ادبیات مدل این بررسی بنابردر های الگوی مورد نظر است. 

 های پیشینبررسی برآورد شده در های همانندفراسنجهها بر اساس مقادیر فراسنجهمقادیر برخی از 

 شده واسنجی به اصطالحتعیین و یا های مربوط به اقتصاد ایران اساس اطالعات و شاخصو یا بر 

 دهد.شده را نشان می واسنجیهای فراسنجهمقادیر  1 جدول است.
 الگو یشده واسنجی هایفراسنجهمقادیر  (1)جدول 

فراسنجهتوضیح  فراسنجه  منبع مقدار 

𝜷  زمانی مصرف کننده یهاترجیحنرخ  121/1 1831تقوی و صفرزاده    

𝛔𝐜  ای مصرفکشش جانشینی بین دورهعکس  1/1 1831متوسلی و همکاران    

𝛔𝐥 16/6 عکس کشش عرضه نیروی کار 1811و منظور و تقی پور  1831طایی    

𝛔𝐦 86/1 عکس کشش مانده حقیقی پول 1831داوودی و زارع پور    

𝚫 116/1 نرخ استهالک سرمایه 1811غفاری و همکاران    

𝛚𝐥𝐧𝐚 غیر کشاورزی از کل نیروی کار رسهم نیروی کا  33/1  محاسبات تحقیق 

𝛚𝐥𝒂𝒈  نیروی کارسهم نیروی کار کشاورزی از کل  68/1  محاسبات تحقیق 

𝛄𝐧𝐚 3/32 سهم کاالهای غیرکشاورزی در کاالی نهایی  محاسبات تحقیق 

𝛄𝐚𝐠 محاسبات تحقیق 16 سهم کاالهای کشاورزی در کاالی نهایی 

𝛄𝐌 8/11 سهم کاالهای وارداتی در کاالی نهایی  محاسبات تحقیق 

  های تحقیق: یافتهمنبع
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ج نتایمتفاوتی از آنها در  مقادیرآنها اطالعات کافی وجود نداشته و یا  زمینه پارمترها که در دیگر

و با استفاده از اطالعات نهفته در درون بیزین  روش با ها، مقادیر آنمختلف گزارش شدههای بررسی

میزان اشتغال و  :از نداعبارت هافراسنجهبرآورد های مورد استفاده در دادهاست.  شدهبرآورد ها داده

و درآمدهای نفتی  ارداتدولت، و هایهزینه ،، تولید ناخالص داخلیتولید بخش کشاورزی، نرخ تورم

-ها )به روش بیزین( نخست میفراسنجهبرای برآورد  .دهدرا پوشش می 1831-16ه دوره زمانی ک

 بر اساس ،و جهت آنظار مقدار مورد انت با توجه به فراسنجههای توزیع پیشین هر بایست ویژگی

 6جدول  6-1های ها در ستونفراسنجهبیان شود. جزییات مربوط به توزیع پیشین  ،مبانی نظری

خلی دا هایبررسیبرخی  نتایج ها ازفراسنجهبرای انتخاب توزیع  این بررسی. در است شدهمنعکس 

 هایبررسی( و برخی (1836)علوی (، 1831(، طایی )1816(، توکلیان )1811منظور و تقی پور ))

( (6113( و دیب )6111آلگریت و بنخدا )خارجی انجام شده برای کشورهای کوچک صادرکننده نفت )

نتایج  برابر ،(hمصرف ) هایتمربوط به عاد فراسنجهاساس برای این کمک گرفته شده است. بر 

انتخاب  16/1و انحراف معیار  81/1توزیع پیشین بتا با میانگین   ،صورت گرفته در داخل هایبررسی

ندگی بهای چسفراسنجهتوزیع پیشین ( 1811منظور و تقی پور ) هاینتایج بررسی . با توجه بهشد

 باشد. انتخاب توزیعمی 18/1و انحراف معیار  6/1( دارای توزیع بتا با مرکزیت φmو φna قیمت )

ت و بنخدا یبا توجه به مقاله آلگر (𝜓𝑎𝑔و  𝜓𝑛𝑎های مربوط به هزینه تعدیل سرمایه )فراسنجه پیشین

دارای توزیع نرمال با میانگین  یاد شدههای فراسنجهطوری که فرض شده هصورت گرفته ب( 6111)

مربوط به درجه قدرت  فراسنجه (6113)دیب  همانند نتایج بررسیباشند. می 6و انحراف معیار  1/1

کند. پیروی می 1و انحراف معیار  2، از توزیع نرمال با میانگین (θ)های کاالهای واسطه انحصاری بنگاه

بنابر نتایج ، (υ)  (،کشاورزی، غیرکشاورزی و وارداتیکشش جانشینی بین اجزای کاالی نهایی )

باشد. می 6/6و انحراف معیار  1/6، دارای توزیع نرمال با میانگین (6111)و بنخدا آلگریت  هایبررسی

 (1811منظور و تقی پور ) هاینتایج بررسیهای مربوط به معادله سیاست پولی با توجه به فراسنجه

 (𝜌𝑦) مربوط به ضریب اهمیت شکاف تولید فراسنجهانتخاب شده است. بر این اساس  (1836)و علوی 

گین اولی طوری که میانهباشند بمی 16/1 معیار هر دو دارای توزیع نرمال با انحراف( 𝜌𝜋) و نرخ تورم

جا از آن ،باشندمربوط به بخش کشاورزی می ها، کهفراسنجه دیگربرای  است. -316/1و دومی  -31/6
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ای هعی شده با انتخاب توزیعهای توزیع پیشین آنها وجود ندارد سویژگی زمینه رکه اطالعات کافی د

 هینهمقدار ب تریگستردهدامنه پراکنده برای جستجوگر این امکان وجود داشته باشد تا از  نسبتبه

( (1811)مطابق آمار هزینه و درآمد خانوار )مندرج در مرکز آمار ایران . شودانتخاب  فراسنجههر 

فرض دهند. لذا درصد هزینه مصرف خانوارها را به خود اختصاص می 81ها و دخانیات حدود خوراکی

دارای توزیع بتا با ( αc)سهم کاالهای غیرکشاورزی از کل مصرف خانوار مربوط به  فراسنجهشده 

کشش جانشینی بین کاالهای کشاورزی  فراسنجه زمینه دراست.  1011و انحراف معیار  3/1میانگین 

سهم  فراسنجه .انتخاب شد 1/1و انحراف معیار  8توزیع نرمال با میانگین ( ωc)و غیرکشاورزی 

 31/1ا با میانگین بتتوزیع  ( ازαca) د داخل از کل مصرف محصوالت کشاورزیکاالهای کشاورزی تولی

کند. توزیع پیشین کشش جانشینی بین کاالهای کشاورزی وارداتی پیروی می 11/1و انحراف معیار 

 فراسنجهدر نظر گرفته شده است.  1/6و انحراف معیار  1/2نرمال با میانگین ( ωca) و تولید داخل

ا با تاز توزیع ب (αcn) کشاورزیکاالهای غیر کشاورزی تولید داخل از کل مصرفغیرسهم کاالهای 

. همچنین برای کشش جانشینی بین این کاالها کندپیروی می 11/1و انحراف معیار  2/1میانگین 

(ωc𝑛 توزیع نرمال با میانگین )هایتابعهای فراسنجه. در نظر گرفته شده است 6و انحراف معیار  2 

در تولید  (β𝑛𝑎و نیروی کار ) (α𝑛𝑎)سهم سرمایه طوری که باشند بهبتا میتوزیع پیشین تولید دارای 

 و  1/1ترتیب ، به1818وش و فرزین 1833شاهمرادی های نتایج بررسیبا الهام از ، کشاورزیغیر

ه که انحراف معیار هر شدانتخاب  2/1و  8/1(، β𝑎𝑔و ) (α𝑎𝑔و برای بخش کشاورزی مقادیر ) 11/1

منعکس شده  8الگو در جدول  خود رگرسیون هاییبضر زیع پیشینوتاست.  18/1 فراسنجهچهار 

 کنند.پیروی می 11/1که همگی از توزیع بتا با انحراف معیار 
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 های ساختاریفراسنجهزیع پیشین و پسین وت (2)دول ج

 راسنجهف

 توزیع پیشین

 

 توزیع پسین

 میانگین انحراف معیار میانگین نوع توزیع
انحراف 

 معیار
 %11فاصله اطمینان 

𝐡 8168/1     8131/1 6111/1 8116/1  16/1 81/1 بتا  

𝚿𝒏𝒂 1811/1     6331/1 1118/1 618/1  6 1/1 نرمال  

𝚿𝐚𝐠 1116/1     3116/1 1111/1 2186/1  6 1/1 نرمال  

𝛂𝐜 2111/1      2116/1 6161/1 2631/1  11/1 3/1 بتا  

𝛚𝐜  1116/8      6231/8 1611/1 6121/8  1/1 8 نرمال  

𝛂𝐜𝐚 3681/1      3216/1 1181/1 3166/1  11/1 31/1 بتا  

𝛚𝐜𝐚 1661/1      1218/1 1811/1 8111/1  1/6 1/2 نرمال  

𝛂𝐜𝐧𝐚 1218/1 1611/1 1316/1  11/1 2/1 بتا       2111/1  

𝛚𝐜𝐧𝐚 1211/1 1816/1 8286/1  6 2 نرمال       1261/1  

𝛉 6126/2      2221/2 2811/1 1113/2  1 2 نرمال  

𝝋𝒏𝒂 1166/1     1161/1 1681/1 1231/1  18/1 6/1 بتا  

𝛝 3111/6     1811/8 8661/1 1111/8  1/1 1/6 نرمال  

𝝋𝑴 1631/1     6111/1 1181/1 1112/1  18/1 6/1 بتا  

𝛖 1131/8     8231/8 1111/1 6131/8  6/6 1/6 نرمال  

𝝆𝒚 811/6     -311/6 1131/1 -183/6  16/1 -31/6 نرمال-  

𝝆𝝅 132/1      -311/1 1116/1 -221/1  16/1 -316/1 نرمال-  

𝛂𝐧𝐚 1/ 1121     1811/1 1626/1 1681/1  18/1 1/1 بتا  

𝛃𝐧𝐚 1816/1     1311/1 1118/1 1121/1  18/1 11/1 بتا     

𝛂𝒂𝒈 8618/1     8111/1 1138/1 8111/1  18/1 8/1 بتا  

𝛃𝒂𝒈 1621/1     2131/1 1821/1 1231/1  18/1 2/1 بتا  

 های تحقیق: یافتهمنبع   
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 خود رگرسیون هایین ضریبسزیع پیشین و پوت (3ل )وجد

 هاتوضیح فراسنجه

 توزیع پسین  توزیع پیشین

نوع 

 توزیع
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین 

انحراف 

 معیار
 %11فاصله اطمینان 

𝛒𝐛 2181/1    2668/1 1181/1 2163/1  11/1 22/1 بتا هاترجیح  

𝛒𝐧𝐚 
غیر  -وریهبهر

 کشاورزی
3683/1    3281/1 1211/1 3181/1  11/1 3/1 بتا  

𝛒𝐚𝐠 2313/1    3813/1 1611/1 3118/1  11/1 31/1 بتا کشاورزی -وریهبهر  

𝛒𝐦 1363/1    1111/1 1161/1 1311/1  11/1 11/1 بتا تقاضای پول  

𝛒𝐠 1261/1    1318/1 1181/1 1381/1  11/1 22/1 بتا دولت هایهزینه  

𝛒𝐨𝐢𝐥 1831/1    1131/1 1621/1 1231/1  11/1 81/1 بتا درآمدهای نفتی  

𝛒µ 1318/1    1138/1 1131/1 1128/1  11/1 11/1 بتا سیاست پولی  

𝛒𝐥 2331/1   3118/1 1111/1 2111/1  11/1 31/1 بتا عرضه نیروی کار  

𝛒𝐱 )3163/1    3331/1 1621/1 3112/1  11/1 23/1 بتا صادرات )غیر نفتی  

 های تحقیق: یافتهمنبع

 ارزیابی مدل

برای اقتصاد ایران، آنچه اهمیت دارد کسب اطمینان  DSGEبرآورد الگوی و  پس از طراحی، تصریح

دل بینی مارزیابی قدرت پیش ها وسازی دادهو کارایی الگوی طراحی شده در تولید و شبیه تواناییاز 

ق طریلگاریتم گرفته شده و روند زدایی شده از های واقعی ). مقایسه گشتاورهای ثانویه دادهاست

های یکی از روشسازی شده( مدل های شبیههای برآوردی )دادهاز داده دستبه( با نتایج HPفیلتر 

سازی گشتاورهای واقعی و شبیه تطابقباشد. نزدیکی و می DSGEهای ارزیابی تجربی مدلرایج در 

ازی سهای واقعی و شبیهمقایسه گشتاورهای دادهاست.  برآوردیمدل  و کارایی کیفیت گواه بر شده

های سازی دادهو موفقیت نسبی مدل در شبیه برآوردینگر خوبی برازش مدل ( بیا1شده )جدول 

 های مربوط بههای حرکتی و نوسانچرخهسازی واقعی اقتصاد ایران است. بنابراین مدل برای شبیه

 توان با اطمینان به بررسیمی باشد. لذامیخوبی تصریح شده و قابل اعتماد هب ،متغیرهای مورد نظر

 های سیستمی بر متغیرهای مورد نظر پرداخت.تکانه تأثیر
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 الگو یسازی شدهمقایسه گشتاورهای مقادیر واقعی و شبیه (4ل )جدو

مرتبه اولخود همبستگی  
 

 انحراف معیار
 متغیر 

 واقعی شبیه سازی واقعی شبیه سازی

163/1  186/1   312/1  تولید ناخالص داخلی  321/1 

313/1  331/1   186/8  تولید بخش کشاورزی  118/8 

131/1  131/1   811/6  های نفتیدرآمد  826/6 

163/1  118/1   281/1  دولت هایهزینه  211/1 

111/1  121/1   283/1  اشتغال کشاورزی  218/1 

183/1  113/1   361/1  واردات  316/1 

121/1  132/1   183/1  نرخ تورم  118/1 

 های تحقیق: یافتهمنبع  

 آنی واکنش هایتابع

توان با اتکا به الگوی خطی با استفاده از نرم افزار داینار می-لگاریتمی هایلهمعاد ظامنپس از حل 

دف های هتکانهسازی شده به بررسی و ارزیابی واکنش متغیرهای بخش کشاورزی نسبت به شبیه

، رفتار آنی واکنش هایتابع این بررسیدر ، عرضه نیروی کار و تقاضای پول( پرداخت. هاترجیح تکانه)

 ،بتیمث تکانهکه اقتصاد در حالت وضعیت پایدار بوده و ناگهان  دهدتوضیح می زمانی در متغیرها را

 صورت انحرافوارده به تکانهیک متغیر به  واکنششود. به آن وارد می به بزرگی یک انحراف معیار،

 شود.درصد بیان میلگاریتمی آن متغیر از مقدار با ثباتش و در قالب 

 هاترجیح تکانه

( (β) )یک واحد انحراف معیار افزایش در نرخ تنزیل خانوارها هاترجیح مثبت تکانهیک  تأثیر 1شکل 

 نرخ سوددهد. افزایش در نرخ تنزیل که معادل کاهش بر متغیرهای بخش کشاورزی را نشان می

ذاری گای مصرف به جای سرمایهبین دورهباشد، موجب افزایش مطلوبیت نهایی مصرف و جانشینی می

انداز کاسته شده و خانوارها بر به عبارت دیگر با افزایش نرخ تنزیل، مطلوبیت نهایی پس شود.می

د، دهواکنش آنی نیز نشان می هایتابعگونه که نتایج افزایند. بر این اساس، همانمصرف خود می

طوری که مصرف کاالهای به ه استشدهای کشاورزی موجب افزایش مصرف کاال هاترجیحمثبت  تکانه
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نشان درصد( از خود 31/1درصد( واکنش بزرگتری را نسبت به کاالهای وارداتی ) 11/1تولید داخل )

رود. افزایش تقاضا برای کاالهای بخش کشاورزی دوره از بین می 61پس از حدود  تکانه و تأثیر داده

نحوی که شاخص قیمت کل محصوالت ه است بهبخش شدهای قیمت در این موجب ارتقاء شاخص

درصد افزایش یافته  23/1تولید داخل کشاورزی  شاخص قیمت کاالهای درصد و 11/1کشاورزی 

بال شود و به دنهای اقتصادی میاست. افزایش در مصرف موجب افزایش تقاضای کل و افزایش فعالیت

همچنین به دنبال افزایش مصرف و تولیدات بخش یابد. درصد افزایش می28/1آن تولیدات کشاورزی 

 کاهشجزیی افزایش و دستمزد حقیقی در همان دوره  اشتغال در این بخش نیز به میزان کشاورزی،

 هاترجیحمثبت  تکانه( 6112( و پیرزمن و استراب )6118نتایج اسمتز و وترز ) یافته است. همانند

کننده که علت آن کاهش مطلوبیت نهایی مصرفه درصد( شد 68/1گذاری )موجب کاهش سرمایه

گذاری است. در نهایت به دنبال افزایش مصرف محصوالت کشاورزی تولید داخل، صادرات برای سرمایه

 یابد.درصد تنزل می 6حدود  هاآن

 
 هاترجیح تکانهآنی متغیرهای بخش کشاورزی در برابر واکنش  هایتابع( 1شکل )
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 تقاضای پول تکانه

 دهد.نشان میرا تقاضای پول  مثبت تکانهدر برابر  ،واکنش متغیرهای کالن بخش کشاورزی 6شکل 
منظور از تقاضا برای پول میزان مانده واقعی پول نزد افراد است. به بیان دیگر تقاضا برای پول به 

صورت نقد و یا مفهوم آن است که افراد در هر زمان گرایش به نگهداری چه بخشی از دارایی خود به 

های جاری روزانه پول دارند. همچنین تقاضا برای پول به مفهوم جریان پول و صرف آن برای هزینه

(. 1816باشد بلکه تقاضا برای موجودی پول در هر زمان و به هر علتی است )عراقی و همکاران، نمی

و  صورت اسکناسپول بهافزایش تمایل مردم در نگهداری  گویایبه دنبال افزایش تقاضای پول که 

تمزد دس و ، صادراتگذاری، اشتغالباشد، تولید، سرمایهکاهش هزینه فرصت پول می در نتیجه سکه

ش افزای توان این گونه توضیح داد کهیابد. علت این امر را میحقیقی در بخش کشاورزی کاهش می

-، همانو به دنبال آن شودهای بانکی میدر دست مردم موجب کاهش حجم سپرده سکهاسکناس و 

د قرار نیز مورد تأکی 1816ران و عراقی و همکا 1811ایزدی و دهمرده  هاینتایج بررسیگونه که در 

گذاری بخش خصوصی کاهش سرمایه ها و حجم اعتبارات بانکی برایدهی بانکقدرت وام گرفته است،

ن تولید دارد. همچنی هایعاملیابد که این امر تأثیر مستقیمی بر کاهش میزان تولید و استخدام می

کته یابد. نبه دنبال کاهش تولید، شاخص قیمت محصوالت کشاورزی افزایش و مصرف آنها کاهش می

ه رآن است که واکنش متغیرها در دو تکانهمتغیرها نسبت به این  واکنشقابل توجه در رابطه با 

  رسد.خود می کمینهًو یا  بیشینهنخست بسیار جزیی و اندک است و پس از دو دوره به 
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 تقاضای پول تکانهآنی متغیرهای بخش کشاورزی در برابر  واکنش هایتابع( 2شکل )

 عرضه نیروی کار تکانه

 توسعه محوریت بر را خود توسعه و تولید ساختار پیشرفته، و توسعهدر حال هایکشور از بسیاری

مار شترین ارکان تولید بهچرا که نیروی کار یکی اصلی اند.هکرد ریزیطرح انسانی منابع توسعه و علمی

 وضعیتعرضه نیروی کار بر اقتصاد و  های مربوط بهتأثیرگذاری نوسان بررسی تردید بدونرود. می

 تأثیرگذاریی به عنایت و با رفاه و زاییاشتغال هایهدف اهمیت به توجه با آن آتی اندازچشم و کار بازار

 8شکل . اهمیت دارد بسیار دارد، اقتصادی متغیرهای و بازارها دیگر بر بازار این هایدگرگونی که

 انهتکدهد. در واقع عرضه نیروی کار بر متغیرهای بخش کشاورزی را نشان میمثبت  تکانه تأثیر

بیشتری را صرف کار  هایاوقات فراغت خود بکاهد و ساعت ازدهد که اگر خانوار نشان می یادشده

 ارک فزایش عرضه نیرویاداشت.  چه تأثیری بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی خواهد کردن کند

گذاری در این هرچند که سرمایه است. شده در بخش کشاورزی اشتغال درصدی 86/1 موجب رشد

های بعدی افزایش یافته تا اینکه در بلندمدت و در دوره درصد کاهش 166/1 در دوره نخستبخش 

زی کشاور و صادرات گذاری، میزان تولیداتسرمایه متأثر از کاهش گردد.با ثبات خود برمی به میزان

در یابد. های بعدی افزایش میدرصد تنزل و در دوره 12/1و  13/1 به ترتیب نیز در دوره نخست
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 خرید برایدر نتیجه فراهم آمدن توان  قیمت، به علت افزایش تقاضامقابل میزان مصرف و شاخص 

 افزایش یافته است. درصد 38/1 و 61/1عده بیشتری، 

 
 عرضه نیروی کار تکانهآنی متغیرهای بخش کشاورزی در برابر  واکنش هایتابع( 3شکل )

 گیری و پیشنهادهانتیجه

تنها را که نهدهد. چخانوار پایه علم اقتصاد را تشکیل میسازی اقتصادی و تصمیمتبیین و تحلیل رفتار 

شود بلکه خانوارها در نهایت کاالها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد توسط خانوار مصرف می

و ا هزمان دستخوش نوسانان درفرایندآیند. مطلوبیت خانوار شمار میتولید نیز به هایعاملصاحبان 

طالع از اشود. می ذهنی و رفتار مصرفی آنگیرد که منجر به تغییر الگوی می های مختلفی قرارتکانه

ذاران ریزان و سیاست گو سودمند برای برنامه ؤثرها راهنمایی مخانوار نسبت به این تکانه نحوه واکنش

های مطلوبیت تکانه بررسی تأثیر این پژوهش،نظر به اهمیت موضوع، هدف  .اقتصادی خواهد بود

اشد. ب، تقاضای پول و عرضه نیروی کار بر بخش کشاورزی ایران میهاترجیحهای تکانهخانوار در قالب 

ک های اقتصاد ایران یو بر اساس واقعیتها کینزیندر این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو

شد. از ( با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین DSGEالگوی تعادل عمومی پویای تصادفی )
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های مصرف، تولید، سرمایه گذاری، بخش کشاورزی در حوضه جداسازیبارز این الگو  هایویژگی

ر رفتاری دهای معادلهیابی و مرتبه اول بهینه هایباشد. پس از استخراج معادلهاشتغال و صادرات می

-کانهتای برای واکنش تکانه هایتابع، هاخطی کردن معادله-های مختلف اقتصادی و لگاریتمیبخش

، اهترجیحمثبت  تکانهدهد که واکنش آنی نشان می هایتابع. نتایج های مورد نظر استخراج شد

های قیمت بخش کشاورزی را در پی دارد در حالی که سرمایه افزایش مصرف، تولید، اشتغال و شاخص

مثبت در تقاضای  تکانهیک  یابد. در پی رخدادحقیقی کاهش میگذاری، صادرات و نرخ دستمزد 

در بخش کشاورزی  ز شاخص قیمت محصوالت کشاورزی دیگر متغیرهای مورد ارزیابیجهپول، ب

زایش جزیی اف شتغال در بخش کشاورزی را به میزانمثبت عرضه نیروی کار، ا تکانهاند. کاهش یافته

چنین به یابد. همگذاری و صادرات در دوره نخست کاهش میدهد هر چند که تولید، سرمایه می

حقیقی کاهش یافته است. مقایسه  ، مصرف و شاخص قیمت افزایش و دستمزدتکانهاین  دنبال رخداد

و عرضه نیروی کار  هاترجیح تکانه دهد که در مجموع تأثیرنشان می های مورد ارزیابیتکانه تأثیر

 دوره 61تا  61تقاضای پول بین  تکانه طوری که تأثیرباشد. بهیدارتر میتقاضای پول پا تکانهنسبت به 

 61یش از بدیگر بر بیشتر متغیرهای مورد ارزیابی  تکانهدو  تأثیردر حالی که  شودتعدیل و خنثی می

 کانهتطور متوسط، تأثیر ه، باز نظر بزرگی تأثیرسال طول کشیده و حتی تا بلندمدت نیز ادامه دارد. 

، آمده دستسی نتایج بهدیگر است. برر تکانهبر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو  هاترجیح

 به بیشینه و یا کمینهً دوره 1تا  6پس از  های مورد ارزیابیتکانه دهد که تأثیرهمچنین، نشان می

موجب  هو سکصورت اسکناس با توجه به اینکه افزایش تقاضا برای نگهداری پول نقد بهرسد. خود می

و این امر تأثیر منفی بر اقتصاد، و بر اساس  شودکاهش منابع بانکی و کاهش پرداخت تسهیالت می

وسعه تدابیری از جمله ت توانند با درپیش گرفتنپولی می های، بر بخش کشاورزی دارد لذا مقامنتایج

یزان م یف پول الکترونیکیهای الزم برای استفاده از کپرداخت الکترونیک و گسترش زیرساخت ابزار

تأثیر منفی افزایش عرضه نیروی  در زمینه د.ندر دست افراد را کاهش ده سکهتقاضا برای اسکناس و 

ن آ گذاری و درپیسرمایه مثبت عرضه نیروی کار کاهش تکانه کار بر بخش کشاورزی، از آنجا که

یش ام با افزگذاری توأسرمایه ضرورت ارتقاع سطحال داشته است، کاهش تولید کشاورزی را به دنب

 زمینه رشدزمان با افزایش نیروی کار در این بخش همه و جا دارد اشتغال بیش از پیش مشخص شد

فرایند صدور همچون؛ کوتاه کردن  هاییدر این رابطه اقدامکه نیز فراهم آید های الزم سرمایه گذاری
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-کشاورزی به منظور تضمین سرمایه ، گسترش خدمات حمایتی بیمهمربوطه مجوزهای و دریافت

 برای تداوم تولید و حمایت از واحدهای کم بازده وتسهیالت بلندمدت سرمایه گذاری  هئگذاری، ارا

ثر به شمار ؤراه کارهای ماز جمله  ،های مناسبایجاد زیرساخت در امر سرمایه گذاری با گریآسان

 آیند. می

 منابع
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