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 مقاله پژوهشی

 شاورزیک بخش بر کشاورزی هاینهاده حیيترج ارز حذف آثار بررسی

(RDCGEای بازگشتی يپذير پومدل تعادل عمومی محاسبه افتيره :رانيا

 3گیالنپور امید ،2رفعتی محسن ،1فرد فهیمی سیدمحمد

 29/10/1400 پذیرش: تاریخ   19/5/1400 دریافت: تاریخ

 چکیده

 سوء آثار از نگرانی دلیلبه ،سویک از ،اساسی کاالهای به ترجیحی ارز تخصیص سیاست

 نظر، مورد اهداف تحقق اطمینان از عدمبا توجه به  ،دیگر سوی از و جامعه ضعیف اقشار بر آن حذف

دست کم تا پایان  ،فزون بر اینا است. دهبو ة این سیاستادام مخالفان و موافقان میان بحث محل همواره

 اتخاذ برای تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی مناسب جایگزین سیاست گونه ، هیچ1400سال 
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  ترجیحی ارز حذف آثار آوردبر ،گزینییجا ستسیا هرگونه اتخاذ نیازپیش تردید،بی و نشده

 حذف سناریوهای از ناشی (شوکتکانه ) آثار ة حاضر،مطالع در رو، این از .است اقتصادی های بخش بر

 کشاورزی بخش اقتصادی متغیرهای بر %(100 و %50 %،25) کشاورزی هاینهاده ترجیحی ارز نرخ

 ستانده -داده جدول و 1390 اجتماعی حسابداری ازماتریس هاداده ، گردآوریمنظور یندب شد. برآورد

 .صورت گرفت (RDCGE) بازگشتی پویای پذیرمحاسبه عمومی تعادل مدل با هاآن حلیلت و 1395

 و ثابت سرمایه تشکیل افزوده، ارزش واردات، بر ،ترتیببه ،ترجیحی ارز حذف که داد نشان نتایج

 بیشترین تأثیر منفی را داری جنگل و ماهیگیری گیاهی، تولیدات دامی، تولیدات هایزیربخش صادرات

 بخش کل صادرات و واردات ثابت، سرمایه تشکیل ،افزوده ارزش بر آن تأثیر کهای  گونه ، بهدارد

 منفی آثار که آنجا از نهایت، در .استدرصد  -48/1 و - 89/3 ،- 50/2 ،- 05/3 ،ترتیببه ،کشاورزی

 حذف عدم از ناشی تورم افزایش از کمترکشاورزی  بخش بر کشاورزی هاینهاده ترجیحی ارز حذف

 ارز حذف ،است این ارز کل حذف از ناشی تورم از کمتر حتی وارز ترجیحی کاالهای اساسی 

 مؤثر حمایت با ترکیبی سیاست) جایگزین حمایتی سیاست اتخاذ از پس کشاورزی هاینهاده ترجیحی

 کاالیی سبد ترکیب یا اعتباری کارت مانند ذیر آسیب اقشار ویژه به کنندگانمصرف و تولیدکنندگان از

 شد. پیشنهاد (اعتباری کارت با

مدل تعادل عمومی  کشاورزی، بخش کالن متغیرهای کشاورزی، هایزیربخش ترجیحی، ارز ها:کلیدواژه

 .(RDCGEپذیر پویای بازگشتی )محاسبه

 JEL: C68, H25 بندیطبقه

 مقدمه

 از مؤثر حمایت توسعه، حال در و پیشرفته از اعم جهان کشورهای اکثر در ،امروزه

 انواع با آن بودن مواجه نیز و غذایی امنیت تحقق زیربنایی بخش عنوانبه کشاورزی بخش

 در راستا، این در .است انکار غیرقابل ضرورت یک طبیعی( شرایط با مواجهه دلیل )به مخاطرات

 از جهان، کشورهای سایر همانند نیز ایران در کشاورزی بخش ،گذشته هایسال طول

 یروند از حاکی هاحمایت این اما ؛است بوده برخوردار نوسان دارای البته و متنوع های حمایت
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 این در علمی مطالعات انجام رو، این از (.Soureh, Rahimi 2014) است نبوده باثبات و ناسبم

 در ایران، در مختلف یهادولت حمایتی هایسیاست از یکی نماید.می ناپذیر اجتناب حوزه

 تأمین برای یارانه اختصاص درآمدی، پایین هایدهک و پذیرآسیب اقشار از حمایت راستای

 میالاس بالانق پیروزی از بعد توسعه ششم تا اول هایبرنامه در که ،بوده اساسی هایالکا

 این در .(IPRCIRI, 2020) است گرفته قرار توجه مورد تورمی و ارزی هایبحران در ویژه به

 موجب آن از پس هایسال طی هاقیمت افزایش و 1397 سال اوایل در ارزی جهش بروز راستا،

 4200) ترجیحی ارز تخصیص سیاست ،جامعه ضعیف اقشار از حمایت منظوربه دولت که شد

 کاال قلم 25 تعیین با 1397 مردادماه از اساسی هایکاال واردات برای را دالر( هر ازای به نتوما

 با اوالً که استدالل این با ترجیحی، ارز سیاست موافقان کند. دنبال 1اساسی هایکاال عنوانبه

 این سهم ثانیاً و یابدمی افزایش کاالها این قیمت اساسی، کاالهای ترجیحی ارز نرخ افزایش

 اقشار نفع به را سیاست این تداوم است، بیشتر درآمدی پایین هایدهک مصرفی سبد در کاالها

 از برخی و بوده قبول قابل حدودی تا استدالل این ،هرچند کردند.می قلمداد جامعه محروم

 پذیرآسیب هایگروه غذایی سبد در توجهی قابل سهم خارجی برنج مانند اساسی کاالهای

 داخلی ناخالص تولید رشد عدم همراه به ارزی درآمدهای کاهش حاضر، حال در ، امادارند

 توجهی قابل کسری با بودجه ،نتیجه در و داده کاهش را دولت خارجی و داخلی درآمدهای

 پولی پایه فزاینده عامل ترین اصلی بودجه کسری رسدمی نظربه ای که گونه به ،است شده مواجه

 قیمت افزایش از بیش مراتب به پذیرآسیب هایگروه بر آن تأثیر کهاست  تورم ،نتیجه در و

 واردات به یافته اختصاص ارز نرخ افزایش اگرچه رو، این از .بود خواهد اساسی کاالهای

 از ناشی بودجه کسری اما شد، خواهد اساسی کاالهای قیمت افزایش باعث اساسی کاالهای

                                                                                                                        
یا، ذرت، جو، داروهای مرغ، کنجاله سوبرنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد )سنگین(، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم -1

جامد و مایع و خام،  های خوراکی نیمهدامی ضروری، انواع کودهای شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، انواع روغن

سنگین، کاغذ های روغنی )سویا(، الستیک گرم، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه پانصدبندی بیش از کره با بسته

آالت و تجهیزات  ات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشینچاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیز

 تولیدکننده کاالهای اساسی مانند کمباین و نشاکار زمین.
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 خواهد بیشتری تورم به شود،می تأمین پولی پایه محل از ،نهایت در که سیاست این تداوم

 اجرای از سال دو از بیش گذشت از پس که دهدمی نشان موجود شواهد همچنین، د.انجامی

 اساسی کاالهای اکثر در قیمت افزایش دلیلبه ،اساسی کاالهای به ترجیحی ارز اختصاص سیاست

 این اصلی اهداف از )که بهینه صورتبه درآمدی پایین هایدهک انتفاع عدم و هدف مورد

 در یافته تخصیص منابع انحراف و فساد و رانت گسترش جمله: از مشکالتی بروز و بود( سیاست

 به فروشیگران احتکار، قاچاق، یا رسمی صورتبه نهایی کاالی یا نهاده مجدد صادرات قالب

 منابع از بخشی هدررفت موجب ،حال عین در و نبوده موفق سیاستاین  ..،.و نهایی کنندهمصرف

 فهرست از ،دولت ارزی درآمدهای کاهش با ،تدریجبه ،راستا این در .ه استشد نیز کشور مادی

 تنها ،]1399نیمة دوم سال [ حاضر حال در و شده کاسته ترجیحی ارز دریافت مشمول کاالهای

 تجهیزات و دارو و روغنی هایدانه جو، ذرت، جامد،نیمه و مایع روغن خام، روغن سویا، کنجاله

 قلم 25 میان از این، بر عالوه (.,IPRCIRI 2020) دهستن ترجیحی ارز دریافت مشمول پزشکی

 ضروری، دامی داروهای جو، ذرت، سویا، کنجاله ترجیحی، ارز دریافت مشمول اساسی کاالی

 هاینهاده جزو زمین نشاکار و کمباین ،بذر انواع شیمیایی، تکنیکال سموم شیمیایی، کودهای

 انواع شیمیایی، تکنیکال ومسم شیمیایی، کودهای برای ترجیحی ارز که بوده دامی و زراعی

 سویا، کنجاله جمله از دامی هاینهاده برای تنها و شده حذف زمین نشاکار و کمباین بذر،

  است. مانده باقی ضروری دامی داروهای جو و ذرت،

های مرتبط با هدف مطالعة حاضر صورت گرفته است  تاکنون مطالعات متعدد در زمینه

 شود.  های پیشین و نتایج آنها در پی تشریح می ای از پژوهش که از آن میان، پاره

 کشور دو در نابرابری و فقر بر کشاورزی بخش تجاری آزادسازی اثر (Peter, 2014) پیتر

 تجاری آزادسازی با ،کشور دو هر در این مطالعه، نتایج کرد. بر اساس بررسی را تایلند و اندونزی

 صورت کلی طوربه تجاری آزادسازی که حالتی به نسبت رفاه افزایش کشاورزی، بخش در

 در که حالی در ،یابدمی کاهش غیرماهر کار نیروی دستمزد ،اندونزی در ؛است کمتر گیرد، می

 در کاهش باعث کشور دو هر در کشاورزی آزادسازی نهایت، در ؛ واست ناچیز اثر این ،تایلند
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 با ،(Tashkini, 2014) تشکینی .شودمی روستایی مناطق در فقر افزایش و شهری فقر بروز میزان

ها بر بخش ، به بررسی آثار هدفمندی یارانهاجتماعی حسابداری ماتریس روش از استفاده

 تولیدکننده قیمت شاخص درصدی 41 و 57 رشد از مطالعه نتایج پرداخت و کشاورزی ایران

های  حامل قیمت درصدی 1570 و 2100 رشد )متوسط سناریو دو طی کشاورزی محصوالت

 آثار کل از درصد چهل معادل سهمی با ،گازوییل سناریو، دو هر در ؛شتدا حکایت انرژی(

 لما .شتدا کشاورزی محصوالت قیمت شاخص افزایش در را سهم بیشترین غیرمستقیم، و مستقیم

برآورد حمایت  شاخص از فادهتاس با ،(Lema and Gallacher, 2015) گاالکر و

بر اساس نتایج این  دند.کر بررسی را نیتی دولت آرژانتهای حمایسیاست، 1تولیدکنندگان

 انتقالی هایپرداخت از ناشی کشاورزان ناخالص های دریافتی کل از درصد 26 حدود مطالعه،

 اًنسبت حمایت مقدار دهندهنشان ،جنوبی نیمکره کشورهای سایر با مقایسه در که بوده دولت

، با (Ismailnia and Vasfi Esfastani, 2015) اسفستانی وصفی و نیااسماعیل است. کمتری

 و تولید بر انرژی های حامل قیمت اصالح آثار بررسی به ،ستانده -روش تحلیل دادهاستفاده از 

 ،هدفمندی قانون اجرای که داد نشان این مطالعه نتایج .پرداختند کشاورزی بخش در قیمت

 همراه است؛ همچنین، کشاورزی بخش بر باال تولیدیبا اثران  انرژی، قیمت افزایش دلیل به

 درصد 9/6 تا را اقتصادی هایبخش کل ستانده تواندمی هایارانه هدفمندسازی قانون اجرای

 در تنباکو و توتون آشامیدنی، غذایی، هایمحصول ساخت بخش ،میان این در و دهد کاهش

 تولید کاهش دچار درصد 75/7 حدود در باغداری و زراعت بخش و درصد 56/15 حدود

 سیاست آثار ،(Elobeid, and Carriquiry 2016) البوئید و کاریکوری در مطالعة .وندش می

 با آمریکا تجارت و تولید بر آن اثرگذاری و چین در گندم تضمینی قیمت و نهادها یارانه حذف

FAPRI-CARD جامع سازیمدل منظا از استفاده
 منظا روش به اقتصادسنجی سازیمدل شامل 2

 نتایج و شد تحلیلو تجزیه کشاورزی غیرفضایی سازیمدل و جزئی تعادل زمان، هم تالمعاد

                                                                                                                        
1. Producer Support Estimate (PSE) 

2. Center for Agricultural and Rural Development (CARD)-Food and Agricultural 

Policy Research Institute (FAPRI) 
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 قیمت و تولید بر توجهی قابل تأثیرات چین کشور در گندم حمایتی هایسیاست که داد نشان

 ،2022 سال افق تا حمایتی هایسیاست حذف رو،این از ؛داشت خواهد محصول این جهانی

 به گندم جهانی قیمت افزایش باعث و سپس، چین کشور در گندم تولید کاهش باعث نخست،

با استفاده از مدل  ،(al., et Shahraki 2016) همکاران و شهرکی شد. خواهد درصد 8/2 میزان

 کشاورزی بخش بر کشاورزی آب یارانه هدفمندسازی آثار تحلیل به ،1پذیرتعادل عمومی محاسبه

 آب یارانه کاهش که داد نشاناین مطالعه  نتایج .پرداختند سناریو شش چارچوب در ایران

 باعث دیگر، سوی از و روستایی خانوارهای مصرف دارمعنی کاهش موجب ،سویی از ،کشاورزی

 بخش تولید نتیجه، در ؛دشومی کشاورزی بخش در تولید هایهزینه و قیمت شاخص افزایش

 است. یافته کاهش ششم یسناریو در درصد -33/5 به اول یسناریو در درصد -73/0 از کشاورزی

 ارز نرخ آثار ارزیابی ضمن ،(Hosseinzad and Rashid Ghalam, 2017) رشیدقلم و زادحسین

 به بررسی ،(ماهی پودر و جو سویا، کنجاله ذرت، ،یعنی) طیور و دام اصلی هاینهاده قیمت بر واقعی

 خودرگرسیون الگوی از ،منظور یندب و ندپرداخت هانهاده این برای واحد هایقیمت قانون برقراری

  دوره برای ماهانه صورت هب 3ظاهر نامرتبط معادالت رگرسیون به مدل از گیری بهره با 2برداری

چندان  واقعی ارز نرخ تغییرات که این مطالعه حاکی از آن بود نتایج .نددکر استفاده 91-1381

 ثیرأت آن از ماهی پودر و سویا کنجاله قیمت فقط و ندارد بررسی مورد هاینهاده قیمت بر تأثیری

 قیمتی حمایت هایسیاست آثار بررسی به (Wang and Wei, 2019) وی و وانگ .پذیردمی

  دوره طی خارجی و داخلی بازار در رفاه و قیمت های نوسان بر چین در سویا محصول

 این داخلی قیمت تثبیت در مؤثری نقش سیاست این که داد نشان نتایج پرداختند و 2016-2008

 نوسان کاهش و تولیدکننده مازاد به منجر آن واردات افزایش که حالی در دارد، محصول

 تولیدکنندگان، سودآوری افزایش باعث سیاست این ،همچنین شود؛می جهانی سطح در قیمت

et Sarabi ) همکاران و سرابی شود.می داخلی کل رفاه کاهش و کنندگان مصرف رفاه کاهش

                                                                                                                        
1. Computable General Equilibrium (CGE) 

2. Vector Auto-Regressive (VAR) 

3. Seemingly Unrelated Regressions (SUR)  
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2020 al.,)  هایزیربخش محصوالت تولید شدهتمام قیمت بر ارز نرخ افزایش اثر بررسی بهنیز 

 قیمتی الگوی و 1390 سال اجتماعی حسابداری ماتریس از ،منظور بدین پرداختند و کشاورزی

 طیور و دام زیربخش محصوالت قیمت که داد نشان نتایج ؛دنگرفت بهره ماتریس این بر مبتنی

 اولیپرا همچنین، یرد.پذمی تأثیر ارز نرخ افزایش از کشاورزی هایزیربخش سایر از بیش

(Olipra, 2020) پرداخت کشاورزی محصوالت بازار آزادسازی اثر در قیمت انتقال بررسی به 

 گیریجهت افزایش با که دریافت پیشین، مطالعات از وسیعی طیف مرور اساس بر و

 جهانی بازار در افقی قیمت انتقال تجاری، آزادسازی و بازار سمت به کشاورزی های سیاست

 از ،المللیبین بازارهای یکپارچگی افزایش با ین،؛ افزون بر ایابدمی بهبود کشاورزی محصوالت

  شود.می کاسته داخلی هایقیمت ثبات منظور به دولتی البداههفی دخالت اثربخشی

 اساسی کاالهای فهرست کاهش رغم علی ،از آنجا که تا زمان انجام مطالعة حاضر

 و کنندگانمصرف از حمایت برای مناسب جایگزین سیاستیک  ترجیحی، ارز مشمول

 آثار برآورد نیازمند جایگزین سیاست هرگونه اتخاذ تردید،بی شده ون اتخاذ تولیدکنندگان

 امنیت کنندهتأمین عنوانبه کشاورزی بخش ویژه هب اقتصادی هایبخش بر ترجیحی ارز حذف

 از ترجیحی ارز حذف آثار برآورد دنبالبه بار نخستین برای حاضر ةمطالع ،است غذایی

 دامی، تولیدات گیاهی، تولیدات هایزیربخش کالن متغیرهای بر کشاورزی های نهاده

 تعادل هایمدل که ندبر این باور کارشناسان این، بر عالوه .است داری جنگل و ماهیگیری

 بیشتری اعتماد قابلیت از و ندتربینانه واقع 2زمانی بین هایمدل با مقایسه در 1بازگشتی عمومی

 از استفاده حاضر مطالعه دیگر نوآوری ،رو، این از (.Decaluwé et al., 2013) برخوردارند

 .است 3بازگشتی پویای پذیرمحاسبه عمومی تعادل مدل
  

                                                                                                                        
1. Recursive General Equilibrium (RGE) 

2. intertemporal models 

3. Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE) 
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 تحقیق روش

 همکاران و هوزو مدل از ،پذیر محاسبه عمومی تعادل مدل برآورد رایب ة حاضر،مطالع در

(Hosoe et al., 2010) دولت، و خانوارها مصرف تولید، به مربوط معادالت شامل که 

 ارائه زیر در آن معادالت که ه،شد استفاده است، خارجی تجارت و گذاریسرمایه انداز، پس

 است: شده
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hohhohhoh YsSAV .

 

FDhj ،امj بخش افزوده ارزش VAj ،(1) رابطه در
 توسط امh تولید عامل برای تقاضا 

 تابع در کارآیی پارامتر bj ،سرمایه( و کار )نیروی تولید اولیه عوامل h و ها بخش j و i ،امj بخش

Xij ،(2) رابطه در ،h نهاده به نسبت j بخش تولید کشش hjβ و تولید
 عنوانبه که i بخش تولید 

 تولید برای i بخش واسطه نهاده به نیاز کمینه ضریب axij ،شودمی مصرف j بخش واسطه نهاده

 در ،j بخش ناخالص ستاده Yj و ستاده( -داده فنی )ضرایب j بخش ناخالص ستاده واحد یک

 در ،ناخالص ستاده واحد یک تولید برای افزوده ارزش به نیاز کمینه ضریب ayj ،(3) رابطه

PNj ،(4) رابطه
Wh و امj بخش افزوده ارزش قیمت 

 PSj ،(5) رابطه در ،تولید عوامل دستمزد 

PQi و عرضه قیمت
FSh ،خانوار درآمد Yhoh ،(6) رابطه در ،مرکب کاالی قیمت 

 عرضه مقدار 

GOVTH ،امh اولیه عامل
 هوجو خالص REMIT ،خانوارها به دولت انتقالی هایپرداخت 

EXR و خارج از دریافتی
 بخش کاالی از خانوارها مصرف مقدار Ci ،(7) رابطه در ،ارز نرخ 

iام، ciλ ر،خانوا مصرفی سبد در کاال هر سهم یا مطوبیت تابع در سهم پارامتر TAXdir مالیات 

SAVhoh و خانوارها درآمد بر مستقیم
TAXind.j ،(8) رابطه در ،خانوارها اندازپس 

 مالیات 

 در ،مستقیم مالیات نرخ td ،(9) رابطه در ،فروش بر مالیات نرخ txj و بخش هر در غیرمستقیم

TARIFFj ،(10) رابطه
PMj ،واردات تعرفه نرخ tmj ،واردات تعرفه 

Mj و واردات داخلی قیمت 
 

 در ،نفت صادرات از دولت درآمد Eoil و دولت درآمد کل Yg ،(11) رابطه در ،واردات مقدار

Gi ،(12) رابطه
 مخارج کل GDTOT و بخش هر در دولت مخارج سهم giλ ،دولت مخارج 

 INVEST و i بخش گذاری سرمایه سهم پارامتر i ،گذاریسرمایه IDi ،(13) رابطه در ،دولت
SAVf و دولت اندازپس SAVg ،اندازپس کل SAVING ،(14) رابطه در ،گذاریسرمایه کل

 

 رابطه در ،خصوصی بخش انداز پس به متوسط تمایل Shoh ،(15) رابطه در ،خارجی انداز پس

(16)، Sg (18) رابطه در ،دولت انداز پس به متوسط تمایل، PEi
 pwei و صادرات داخلی قیمت 
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 کاالی Qi ،(20) رابطه در ،واردات جهانی قیمت pwmi ،(19) رابطه در ،صادرات جهانی قیمت

 ،آرمینگتون تابع در سهم پارامتر mi ،مرکب کاالی تولید تابع در کارآیی پارامتر λi ،مرکب

i آرمینگتون تابع کشش، mi جانشینی کشش به مربوط پارامتر یا آرمینگتون تابع توان، Di 

 قیمت PDi ،(22) رابطه در ،آرمینگتون تابع در سهم پارامتر di و یداخل ةتولیدشد کاالی

 تابع در سهم پارامتر βei ،انتقال تابع کارآیی پارامترi ،(23) رابطه در ،داخلی تولید کاالی

 کشش به مربوط پارامتر یا انتقالی تابع توان ei و انتقالی کششi ،صادرات مقدار Ei ،انتقالی

 شاخص PINDEX ،(29) رابطه در و انتقالی تابع در سهم پارامتر βdi ،(25) رابطه در ،انتقالی

  .است بخش هر در قیمت وزن i و قیمت
 سرمایه و کار نیروی از تولید برای اقتصادی هایبخش که شودمی فرض این، بر عالوه

 اولیه، هاینهاده بر افزون مدل، به بخشی واقعیت برای .کنندمی استفاده اولیههای  نهاده عنوان به

 راحتی برای ؛برندمی کار به تولید برای نیز را ایواسطه هاینهاده ها،بخش که شودمی فرض

 )یا افزوده ارزش پایین، مرحله در :شودمی تقسیم پایین و باال مرحله دو به تولید مراحل ،کار

 دست به 2داگالس -کاب تولید فناوری با سرمایه و کار نیروی ترکیب از (1مرکب اولیه عامل

 ارزش ترکیب از ناخالص ستاده باال، مرحله در ( وHosoe et al., 2010) (1 رابطه) آیدمی

 هر ،مراحل یندب توجه با شود.می تولید 3لیونتیف تولید فناوری با ایواسطه هاینهاده و افزوده

ة مطالع در ،همچنین (.5 و 4 ،3 ،2 روابط) کندمی بیشینه تولید به نسبت را خود سود تابع بخش

 در تغییر ،پس ؛است ثابت عوامل عرضه و بوده تعادل در تولید عوامل که شودمی فرض حاضر،

 انتقال تنها و کند مین ایجاد سرمایه و کار نیروی تقاضای کل در تغییری ترجیحی ارز نرخ

 فرض ،خانوارها مصرف محاسبه برای گیرد.می صورت دیگر بخش به بخشی از تولید عوامل

 آنها مطلوبیت که کنندمی انتخاب یا گونه به را خود مصرفی سبد کنندگانمصرفکه  شودمی

 انتقالی هایپرداخت ةاضاف به تولید عوامل ةعرض طریق محتاسبة از آنها درآمد شود. بیشینه

                                                                                                                        
1. composite primary factor 

2. Cobb-Douglas 

3. Leontief 
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 Wing and) (6 هرابط) آیدمی دست به خارج از دریافتی وجوه خالص و خانوارها به دولت

Balistreri, 2018.) هر در تولیدشده کاالی از آنها مصرف مقدار به بستگی خانوارها مطلوبیت 

 با برابر) بودجه قید به توجه با که است داگالس -کاب تابع یک مطلوبیت تابع دارد. بخش

 مصرف معادلة ،بر این اساس (.Burfisher, 2017) شد خواهد بیشینه ،(خانوار خالص درآمد

 مالیات (،8 هرابط) فروش بر مالیات اعمال با دولت ،همچنین (.7 هرابط) آیدمی دست به خانوار

 از حاصل درآمد اضافه به (10 هرابط) واردات بر تعرفه و (9 هرابط) خانوار درآمد بر مستقیم

 در دولت مخارج کل از تابعی دولت مخارج (.11 هرابط) کندمی درآمد کسب نفت صادرات

 تابعی (13 هرابط) بخش هر در گذاریسرمایه (.12 هرابط) است شده گرفته نظر در هابخش همه

 اندازهای پس مجموع از و هبود (14 هرابط) اندازپس کلبا  برابر که است گذاریسرمایه کل از

 صورت به خارجی اندازپس آید.می دستبه خارجی و (16 رابطه) دولتی (،15 رابطه) خصوصی

 تجارت بخش در کند.می برقرار را تجاری تراز ارز، نرخ ،بنابراین و شده فرض زا برون متغیری

 جهانی هایقیمت روی تأثیری کشور ،یعنی ؛است «کوچک» کشور که شودمی فرض ،خارجی

 است. ثابت صادرات و واردات جهانیهای  قیمت ،بنابراین (.Hosoe et al., 2010) ندارد

 برخی کردن لحاظ به نیاز شود،می گرفته نظر در باز اقتصاد یک برای مدل که هنگامی

 وجود داخل در شده عرضه و صادراتی وارداتی، کاالهای بین جانشینی مورد در مالحظات

 کاالهای بین ،همچنین و داخلی و وارداتی کاالهای بین ،عمومی تعادل های مدل در دارد.

 فرض دارد. وجود تفاوت داخلی فروش برای تولیدشده کاالهای و صادرات برای تولیدشده

 )کاالی 1مرکب کاالی داخل، در شده عرضه و وارداتی کاالهای مجموع که شودمی

 هاینهاده عنوان به مرکب کاالی ینا .(Löfgren et al., 2001) سازدمی را( 2آرمینگتون

 ناقص جانشین واردات که شودمی فرض گیرد.می قرار استفاده مورد نهایی مصارف و ایواسطه

 یک از بیش با تواندمی وارداتی کاالی واحد یک دیگر سخن، به است؛ داخلی تولیدات برای

                                                                                                                        
1. composite good 

2. Armington good 
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 بین رابطه است. مشهور «آرمینگتون ةفرضی» به فرضیه این شود. جانشین داخلی کاالی واحد

 رابطه) شودمی داده نمایش 1جانشینی ثابت کشش تابع یک صورت به داخلی تولید و واردات

 روابط صورتبه داخلی تولیدات و واردات برای تقاضا توابع سازی،بیشینه مسئلة به توجه با (.20

 تبدیل قابل ناقص طوربه صادرات که شودمی فرض ،همچنین آمد. خواهد دستبه (22) و (21)

 ثابت کشش تابع یک اساس بر نیز داخلی تولید و صادرات بین رابطه است. داخلی تولید به

 سازی،بیشینه ةلمسئ به توجه با (.Boys and Florax, 2007) (23 رابطه) شودمی بیان 2انتقالی

 خواهد دستبه (25) و (24) روابط صورتبه ،ترتیببه ،داخلی کاالی و صادرات عرضه توابع

قیمت خارجی، ارز و مرکب کاالی سرمایه، کار، نیروی بازار چهار در تعادل ایجاد برای آمد.

 کار، نیروی بازار در .است بازار هر در تقاضا و عرضه تساوی برای گرتعدیل عامل مربوط های

 مرکب کاالی قیمت مرکب، کاالی بازار در سرمایه، رانت یا بهره سرمایه، بازار در دستمزد، نرخ

 Wing and) (28 و 27 ،26 روابط) هستند کننده تعدیل عوامل ارز نرخ ارز، بازار در و

Balistreri, 2018.) اطمینان برای دارد، وجود مشابه نسبی هایقیمت با حل راه نهایتبی چون 

 شود.می استفاده قیمت کنندهنرمال رابطه از ،باشد داشته وجود تعادلی حل راه یک تنها اینکه از

 قیمت ینهم به نسبت دیگر های قیمت تغییرات و است ثابت قیمت شاخص ،رابطه این در

 (.Hosoe et al., 2010) (29 رابطه) شودمی سنجیده

 بخش کردن وارد نفتی، درآمدهای به کشور اقتصاد وابستگی به نظر دیگر، طرف از

 تفاوتیم هایروش ،راستا این در و است الزم آن هایتکانه بررسی منظور به مدل به نفت

 Bahrami) نصیری و بهرامی مطالعات ها مانند پژوهش از برخی ای که گونه به دارد، وجود

and Nasiri, 2011) همکاران و فیاضی و (Fayazi et al., 2018) یک همچون را بخش این 

 برخیو  کرده استفاده سود حداکثرسازی فرض از آن روابط تبیین برای و گرفته نظر در بنگاه

 همکاران و احمدی و (Boys and Florax, 2007) فلوراکس و بویز مطالعات مانند دیگر

                                                                                                                        
1. Constant Elasticity of Substitution (CES) 

2. Constant Elasticity of Transformation (CET) 
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(Ahmadi et al., 2020) در .اندگرفته بهره زابرون فرآیند یک از بخش این سازیمدل برای 

 نیروی و سرمایه با ،است وابسته نفتی ذخایر به نفت تولید فرآیند اینکه به توجه با ة حاضر،مطالع

 دنبالبه دولتی های شرکت سایر مانند ایران نفت ملی شرکت و ردندا زیادی ارتباط کار

ه نشد استفاده سود حداکثرسازی روش از نفت بخش تولید تابع برای یست،ن سود سازیحداکثر

 و نفت تولید سازی مدل برای (AR(1)) یک مرتبه خودرگرسیون فرآیند یک از ،بنابراین .است

  :(Sayadi et al., 2016) ه استشد استفاده آن یصادرات درآمدهای

(30)  ),0(,)ln()Y)ln(-(1)Ln(Y 1yoil

oil

yoil

oil

t

yoilyoil

t

yoil

t

oil

t NY     

𝜌𝑦𝑜𝑖𝑙 باثبات، وضعیت در نفتی درآمدهای سطح �̅�𝑜𝑖𝑙 ؛(30) رابطه در ∈  و (0,1)

𝜖𝑡
𝑦𝑜𝑖𝑙 ذخایر انباشت ،دوره هر در که شودمی فرض ،این بر عالوه .است نفتی هایتکانه 

 صندوق به خصوصی بخش بدهی خالص کرده، تبعیت (31) رابطه از ملی توسعه صندوق

 دوره هر در صندوق ذخایر مانده به که شودمی فرض نهایت، در و است؛ (32) رابطه صورت به

 :گیردمی تعلق سود (33) رابطه در *r میزان به

(31) ttndt

oil

tF ZNDFY  +NDF=NDF 1-tt 

(32)  tndttt NDFrdNDND   )1(1
 

(33) Zt = r*NDFt  

 دوره به قبل دوره از ملی توسعه صندوق ذخایر انتقالی مانده NDFt-1 یادشده، روابط در

 خصوصی، بخش به صندوق اعطایی تسهیالت Ft نفتی، درآمدهای از صندوق سهم Fجاری،

nd دوره هر در صندوق به خصوصی بخش بدهی بازپرداخت خالص از درصدی، Zt سود 

 خالص ND نشده، داده تخصیص خصوصی بخش به که صندوق منابع از بخشی گذاریسپرده

 دوره به قبل دوره بدهی خالص انباشت انتقالی مانده 1tNDصندوق، به خصوصی بخش بدهی
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tFrdجاری، )1(  صندوق از دریافتی تسهیالت فرع و اصل، tnd NDتسهیالت بازپرداخت 

 است خصوصی بخش به صندوق اعطایی تسهیالت سود نرخ rd و دوره هر در صندوق به

(Sayadi et al., 2016).  

 (RDCGE) بازگشتی پویای پذیرمحاسبه عمومی تعادل مدل

 رد یکپارچه ایمجموعه صورتبه اقتصادی مختلف هایبخش عمومی، تعادل الگوهایدر 

 1اجتماعی حسابداری ماتریس ستانده، -داده جدول مانند کالن هایروش از اًغالب و شده گرفته نظر

پذیر پویای  مدل تعادل عمومی محاسبه در .دشومی استفاده (CGE) پذیر محاسبه عمومی تعادل و

 نعامال که مفهوم بدین ،است تطبیقی انتظارات فرض مبنای بر پویایی ،(RDCGEبازگشتی )

 ،سخن دیگر به ؛است برقرار نیز آتی هایدوره ایبر اقتصاد کنونی شرایط کنندمی فرض اقتصادی

است که  تتفاوم زمانی هایدوره در ایستا (CGEپذیر )مدل تعادل عمومی محاسبه نوعی مدلاین 

 سرمایه انباشت مانند زاییدرون متغیرهای برای رفتاری معادالت طریق از ایدوره نمیا رابطه در آن،

 کهاز آنجا  همچنین، شود.می برقرار کار نیروی عرضه مانند زاییبرون متغیرهای روزآمدسازی و

 یپویا و ایستا های بخش توانمی شود،می حل ایدوره یک صورتبه زمان هر در RDCGE مدل

  .(Decaluwé et al., 2013) کرد تفکیک را آن

  مدل ایستای بخش

 گیرد.می شکل تولیدکننده و کنندهمصرف سازیبهینه رفتار مبنای بر CGE هایمدل

 یا سود حداکثرسازی دنبالبه تولیدکننده و مطلوبیت حداکثرسازی دنبالبه کنندهمصرف

 نهادها و تولید عوامل ها،فعالیت با ارتباط در را مدل جزئیات 1 جدول .است هزینه سازیحداقل

 شامل هافعالیت .است SAM جدول دسترس قابل هایداده بر منطبق جزئیات این دهد.می نشان

                                                                                                                        
1. Social Accounting Matrix (SAM) 
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 استفاده تولید برای سرمایه و کار نیروی املوع و بوده خدمات و ومعدنصنعت شاورزی،ک

 :است خارج دنیای و دولت خانوارها، شامل نیز نهادها کنند. می

 تحقیق مدل جزئیات -1 جدول

 زیرمجموعه مجموعه

 خدمات و معدن و صنعت کشاورزی، هافعالیت

 سرمایه و کار نیروی تولید عوامل

 خارج دنیای و دولت خانوارها، نهادها

 پژوهش های مأخذ: یافته

  مدل کالیبراسیون و پویا بخش

 فرآیند الف( :اند از ، که غبارتاست تمرکزم لهئمس دو بر CGE اسیونکالیبر

 بلندمدت تعادل شرایط در پویا هایمدل اسیونکالیبر ب( ایستا؛ CGE هایمدل ناسیوکالیبر

 فرض ،اول حالت در است: متصور اسیونکالیبر برای حالت سه پویا، CGE هایمدل در پایدار.

 ؛دارد قرار بلندمدت تعادلی وضعیت در پایه سال و است موجود پایه سال هایدادهکه  شودمی

 مدل پویای و ایستا معادالت پارامترهای تعیین شامل تنها مدل کردن کالیبره صورت، این در

 قرار بلندمدت تعادلی وضعیت در اقتصاد که شودمی فرض ،سوم و دوم های حالت در است.

 دو نه، یا باشد داشته وجود اسیونکالیبر برای پایه سال هایداده اینکه به نسبت ؛ البته،ندارد

 اسیونکالیبر ،شرایط این در ؛است موجود پایه سال هایداده کهنآ یکی :آیدمی وجود به حالت

 مجموعه در پایه سال هایداده که است نحوی به پویا و ایستا معادالت پارامترهای تعیین شامل

 مسیر در نیز اقتصاد و ندارد وجود پایه سال هایداده دیگر آنکهو  کنند صدق مدل معادالت

 معادالت پارامترهای تعیین شامل تنها نه اسیونکالیبر حالت، این در ؛ندارد قرار بلندمدت تعادلی

 ,.Decaluwé et al) شود تولید نیز پایه سال هایداده باید بلکه است، مدل پویای و ایستا

 نداز:ا عبارت مدل پویای بخش معادالت .(2013



118، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

216 

 سرمایه انباشت (35) 
tititi QINVKDKD ,,1, )1(   

 گذاری سرمایه تقاضای (36)
INV
K

t

ti

i

ti

ti

U

R

KD

QINV 
 ).(

,

,

,
 

).( سرمایه از استفاده هزینه (37)  irPINVU tt 
11,1,).1_( کار نیروی عرضه رشد (38) tnQFSQFS tt  
 کل گذاری سرمایه (39)

tiitt INVPINVINV
,

. 

 در گذاری سرمایه تقاضای QINVاستهالک، نرخ δ سرمایه، انباشت KD در روابط باال،

𝜎𝐾 سرمایه، از استفاده هزینه U سرمایه، بازگشت نرخ R فعالیت، هر
𝐼𝑁𝑉 سرمایه نرخ کشش-

 نرخ ir سرمایه، قیمت PINV آن، از استفاده هزینه به سرمایه بازگشت نرخ نسبت به گذاری

 تحقیق در همچنین، .است جمعیت رشد نرخ n_t و کار نیروی کل عرضه QFS واقعی، بهره

 شورای مجلس هایپژوهش مرکز 1390 سال (SAM) ماتریس حسابداری اجتماعی از حاضر،

 و 25 ،4 به ،ترتیببه ،خدمات و ومعدن صنعت کشاورزی، بخش ،آن در که شد استفاده اسالمی

  .است خارج دنیای و دولت خانوارها، شامل نهادها و شده تقسیم زیربخش 42

 1390 سال در ایران کالن اجتماعی حسابداری ماتریس -2 جدول

 تولید ها حساب
  عوامل

 تولید
 نهادها

  انباشت

 سرمایه

  دنیای

 خارج

  جمع

 ورودی

 11،495،605،243 1،906،823،247 2،202،942،295 3،641،117،074 0 3،744،722،627 تولید

 6،233،074،264 23،802،887 0 0 0 6،209،271،377 تولید عوامل

 7،431،735،199 4،467،266 0 1،085،237،746 6،212،806،622 129،223،564 نهادها

 2،699،734،860 0 0 2،699،734،860 0 0 انداز پس

 1،935،093،400 0 496،792،564 5،645،520 20،267،642 1،412،387،674 خارج دنیای

 29،795،242،966 1،935،093،400 2،699،734،860 7،431،735،199 6،233،074،264 11،495،605،243 ورودی جمع

 (IPRCIRI, 2011) اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز مأخذ:
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 دامی، تولیدات گیاهی، تولیدات شامل کشاورزی بخش بررسی مورد هایزیربخش

 های زیربخش کالن متغیرهای بر ترجیحی ارز حذف اثرات که است، داری جنگل و ماهیگیری

 هایزیربخش واردات و صادرات ثابت، سرمایه تشکیل افزوده، ارزش :اند از عبارت یادشده

 از ستفادها با ترجیحی ارز یدرصد ، پنجاه و صد25حذف  سناریوی سه قالب در کشاورزی،

 شود.می بررسی 1آنی واکنش ابعت و (RDCGEپذیر پویای بازگشتی )محاسبهتعادل عمومی  مدل

 ستانده -داده جدول و همچنین، 1390 سال SAM ماتریس از نیاز مورد هایداده نهایت، در

 از گیری با بهره هاداده تحلیلوتجزیه و گردآوری ایران آمار مرکز و مرکزی بانک 1395 سال

 .شده استانجام  Matlab افزار نرم

 بحث و نتایج

 آثار ایران، کشاورزیبخش کالن متغیرهای وضعیت بررسی از پس ،بخش این در

 هایزیربخش واردات و صادرات ثابت، سرمایه تشکیل افزوده، ارزش بر ترجیحی ارز حذف

 سناریوهای قالب در (داری جنگل و ماهیگیری دامی، تولیدات گیاهی، )تولیدات کشاورزی

 :شودمی بررسی IRF توابع و RDCGE مدل با بررسی مورد

  کشاورزی هایزیربخش کالن متغیرهای وضعیت بررسی

 اساس بر ایران در کشاورزی هایزیربخش کالن متغیرهای وضعیت ،3 جدول در

 1395 سال پایه قیمت به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک 1395 سال ستانده -داده جدول

 است. شده ارائه
  

                                                                                                                        
1. Impulse Response Function (IRF) 
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 ریال( )میلیون 1395 سال پایه قیمت به کشاورزی هایزیربخش کالن آمارهای -3 جدول

 متغیرهای کالن

 هازیربخش

  ارزش جمع

 ناخالص افزوده

  سرمایه تشکیل

 ناخالص ثابت

  کاالها صادرات

 خدمات و

  کاالها واردات

 خدمات و

 باغداری و زراعت
 223،887،653 79،709،199 1،205،428 896،436،044 ارزش

 %98/92 %22/71 %36/13 %99/68 سهم

 طیور و دام
 11،292،441 23،905،818 7،548،405 329،234،260 ارزش

 %69/4 %36/21 %68/83 %34/25 سهم

 داری جنگل
 314،837 844،576 28،486 5،521،425 ارزش

 %13/0 %75/0 %32/0 %42/0 سهم

 ماهیگیری
 5،294،183 7،452،586 238،049 68،173،569 ارزش

 %2/2 %66/6 %64/2 %25/5 سهم

 (CBI, 2020) ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مأخذ:

 مدل کالیبراسیون نتایج

 موجود پارارمترهای برآورد روش CGE هایمدل حل در مهم بسیار لمسائ از یکی

 روش به نسبت کمتر اطالعات به نیاز و سادگی دلیل به کالیبراسیون، روش از استفاده که است

 اساس، ینهم بررو،  از این است. بوده رو روبه سازان مدل سوی از فراوان استقبال با اقتصادسنجی،

 و 1390 سال SAM ماتریس اساس بر مدل پارامترهای و شده کالیبره مقادیر شد. کالیبره مدل

 است. شده ارائه 4 جدول در پایه سناریوی
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 مدل پارامترهای و شده کالیبره مقادیر -4 جدول

 کشش پارامتر/ تابع
  بخش
 صنعت

  بخش
 کشاورزی

  بخش
 خدمات

 مصرف
 585/0 231/0 184/0 کاال سهم

 633/0 633/0 633/0 خانوارها مصرف به نهایی میل

 تولید

 داگالس -کاب

 903/1 826/1 423/1 کارآیی یا انتقال

 تولید عوامل سهم
 343/0 290/0 113/0 کار نیروی

 657/0 710/0 887/0 سرمایه

 نهایی تولید

 لئونتیف

 هایواسطه سهم
 نهایی

 119/0 067/0 288/0 صنعت
 009/0 369/0 011/0 کشاورزی
 147/0 106/0 169/0 خدمات

 725/0 458/0 531/0 افزده ارزش سهم

 آرمینگتون مرکب کاالی
 4/1 4/1 4/1 جانشینی کشش
 078/0 276/0 461/0 واردات سهم

 231/1 833/1 201/2 انتقال

 تبدیل تابع
 2/1 2/1 2/1 تبدیل کشش

 934/0 882/0 524/0 صادرات سهم
 476/4 342/3 003/2 انتقال

 102/0 تولید کل از کشاورزی تولید ثبات با نسبت
 292/0 کشاورزی تولید کل از کشاورزی واردات ثبات با نسبت
 008/0 صادرات کل به کشاورزی صادرات ثبات با نسبت
 CPI 95/0 کل به کشاورزی قیمت شاخص ثبات با نسبت
 PPI 998/0 کل به کشاورزی تولیدکننده شاخص ثبات با نسبت
 234/0 کار نیروی کل به روستایی کار نیروی ثبات با نسبت
 042/0 گذاریسرمایه کل به کشاورزی بخش گذاریسرمایه ثبات با نسبت
 926/0 مصرفی انرژی کل به کشاورزی بخش انرژی ثبات با نسبت

 284/1 پول حقیقی مانده کشش عکس
 587/1 شهری خانوارهای مصرف بین جانشینی کشش
 15/1 روستایی خانوارهای مصرف بین جانشینی کشش
 448/0 غیرکشاورزی و کشاورزی کاالهای مصرف بین جانشینی کشش
 941/2 شهری خانوار واقعی دستمزد به نسبت کار نیروی کشش عکس
 142/2 روستایی خانوار واقعی دستمزد به نسبت کار نیروی کشش عکس
 247/1 غیرکشاورزی تولید و واردات بین جانشینی کشش
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 کشش پارامتر/ تابع
  بخش
 صنعت

  بخش
 کشاورزی

  بخش
 خدمات

 269/1 کشاورزی تولید و واردات بین جانشینی کشش
 071/2 غیرکشاورزی و کشاورزی کاالی تولید بین جانشینی کشش
 313/0 تولیدغیرکشاورزی در سرمایه کشش
 739/0 غیرکشاورزی بخش تولید در کار نیروی کشش
 505/0 غیرکشاورزی بخش تولید در انرژی کشش

 211/0 کشاورزی بخش در قیمت چسبندگی
 647/0 کشاورزی بخش تولید در کار نیروی کشش
 771/0 کشاورزی بخش تولید در سرمایه کشش
 981/0 کشاورزی بخش تولید در زمین کشش
 216/0 کشاورزی بخش تولید در انرژی کشش
 774/0 کود وارادات و داخل تولید بین جانشینی کشش
 150/3 کشاورزی صادرات قیمتی کشش
 829/0 غیرکشاورزی بخش وریبهره اتورگرسیو ضریب
 -978/0 پولی پایه اتورگرسیو ضریب
 746/0 پولی پایه تکانه اتورگرسیو ضریب
 859/0 کشاورزی محصوالت جهانی تولید اتورگرسیو ضریب
 658/0 غیرکشاورزی بخش در انرژی مصرف اتورگرسیو ضریب
 742/0 کشاورزی بخش واردات قیمت شاخص اتورگرسیو ضریب
 428/0 غیرکشاورزی بخش واردات قیمت شاخص اتورگرسیو ضریب
 787/0 کشاورزی بخش در وریبهره تکانه اتورگرسیو ضریب

 پیشین مطالعات و پژوهش هاییافته مأخذ:

 کشاورزی هایزیربخش کالن متغیرهای بر ترجیحی ارز حذف سناریوهای تأثیر

 نتایج است. شده بندیجمع 48 تا 1 نمودارهای و 5 جدول در حاضر مطالعه نتایج ترین مهم 

 کشاورزی هاینهاده ترجیحی ارز حذف تکانة به کشاورزی هایزیربخش افزوده ارزش واکنش

 مورد سناریوی سه در ترجیحی ارز نرخ حذف کشاورزی، هایزیربخش میان در که دهدمی نشان

 تولیدات (،درصد -98/0 )حداکثر دامی تولیدات زیربخش افزوده ارزش بر ،ترتیببه بررسی،

 )حداکثر داری جنگل ( ودرصد -69/0 )حداکثر ماهیگیری (،درصد -72/0 )حداکثر گیاهی
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درصد  -05/3و تأثیر آن بر کل بخش کشاورزی حداکثر  دارد بیشترین تأثیر را (درصد -66/0

 .است

 ارز حذف سناریوهای تکانة به کشاورزی هایزیربخش متغیرهای واکنش حداکثر -5 جدول

 )درصد( ترجیحی

 زیربخش کالن متغیر

 :1 سناریوی
  %25 حذف

 ترجیحی ارز

 :2 سناریوی
  %50 حذف

 ترجیحی ارز

 :3 سناریوی
  %100 حذف

 ترجیحی ارز

 افزوده ارزش

 -72/0 -65/0 -56/0 گیاهی تولیدات

 -98/0 -73/0 -69/0 دامی تولیدات

 -69/0 -49/0 -47/0 ماهیگیری

 -66/0 -46/0 -37/0 داری جنگل

 -05/3 -33/2 -09/2 بخش کل

 ناخالص ثابت سرمایه تشکیل

 -59/0 -53/0 -48/0 گیاهی تولیدات

 -87/0 -64/0 -61/0 دامی تولیدات

 -53/0 -40/0 -38/0 ماهیگیری

 -51/0 -37/0 -31/0 داری جنگل

 -50/2 -94/1 -78/1 بخش کل

 واردات

 -99/0 -81/0 -66/0 گیاهی تولیدات

 -27/1 -99/0 -88/0 دامی تولیدات

 -89/0 -68/0 -58/0 ماهیگیری

 -74/0 -59/0 -47/0 داری جنگل

 -89/3 -07/3 -59/2 بخش کل

 صادرات

 -38/0 -32/0 -24/0 گیاهی تولیدات

 -63/0 -42/0 -39/0 دامی تولیدات

 -26/0 -19/0 -17/0 ماهیگیری

 -21/0 -16/0 -10/0 داری جنگل

 -48/1 -09/1 -90/0 بخش کل

 پژوهش هاییافته مأخذ:
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 ارز حذف تکانة به کشاورزی هایزیربخش ناخالص ثابت سرمایه تشکیل واکنش نتایج 
بیشترین تأثیر  کشاورزی، هایزیربخش میان در که دهدمی نشان کشاورزی هاینهاده ترجیحی

 ثابت سرمایه تشکیل بر ،ترتیببه بررسی، مورد سناریوی سه در ترجیحی ارز نرخ حذف
 درصد(، -59/0 )حداکثر گیاهی تولیدات (،درصد -87/0 )حداکثر دامی تولیدات زیربخش

 تأثیر آن بر و بوده (درصد -51/0 )حداکثر داری جنگل و (درصد -53/0 )حداکثر ماهیگیری
 هایزیربخش واردات واکنش نتایج .است درصد -50/2 حداکثر کشاورزی بخش کل

 میان در که دهدمی نشان کشاورزی هاینهاده ترجیحی ارز حذف تکانة به کشاورزی

، ترتیببه بررسی، مورد سناریوی سه در ترجیحی ارز نرخ حذف کشاورزی، هایزیربخش
 تولیدات (،درصد -27/1 )حداکثر دامی تولیدات زیربخش واردات بر تأثیر بیشترین دارای

 )حداکثر داری جنگل درصد( و -89/0 )حداکثر ماهیگیری (،درصد -99/0 )حداکثر گیاهی
 نتایج .است درصد -89/3 حداکثر کشاورزی بخش کل تأثیر آن بر و بوده (درصد -74/0

 کشاورزی هاینهاده ترجیحی ارز حذف تکانة به کشاورزی هایزیربخش صادرات واکنش

 در ترجیحی ارز نرخ حذفبیشترین تأثیر  کشاورزی، هایزیربخش میان در که دهدمی نشان
 -63/0 )حداکثر دامی تولیدات زیربخش صادرات بر ،ترتیببه بررسی، مورد سناریوی سه

 و (درصد -26/0 )حداکثر ماهیگیری (،درصد -38/0 )حداکثر گیاهی تولیدات (،درصد
 -48/1 حداکثر کشاورزی بخش کل بوده و تأثیر آن بر (درصد -21/0 )حداکثر داری جنگل
 ارز حذف تکانة به کشاورزی هایزیربخش کالن متغیرهای واکنش نتایج .است (درصد

 ،ترتیببه بررسی، مورد متغیرهای میان در که دهدمی نشان کشاورزی هاینهاده ترجیحی
 هایزیربخش صادرات و ناخالص ثابت سرمایه تشکیل افزوده، ارزش واردات، بر تأثیر بیشترین

 ترجیحی ارز حذف که گفت توانمی ،خالصه طور هب نهایت، در .ارزیابی شده است کشاورزی
 بر را منفی تأثیر بیشترین ،ترتیببه کشاورزی، هایزیربخش میان در کشاورزی هاینهاده

 ،دارد داری جنگل و ماهیگیری گیاهی، تولیدات دامی، تولیدات هایزیربخش کالن متغیرهای

 سویا، )کنجاله ترجحی ارز مشمول وارداتی هاینهاده به ،ترتیب به ،یادشده هایبخشزیر زیرا
 انواع شیمیایی، تکنیکال سموم شیمیایی، کودهای انواع ضروری، دامی داروهای جو، ذرت،
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 بیشترین وابستگی را زمین( نشاکار و کمباین مانند تولیدکننده تجهیزات و آالتماشین و بذر
 دارند.

  
 1 در سناریویارزش افزوده تولیدات دامی  IRF -2 نمودار 1 در سناریویارزش افزوده تولیدات گیاهی  IRF -1 نمودار

  
 1 در سناریویداری  ارزش افزوده جنگل IRF -4 نمودار 1 در سناریویارزش افزوده ماهیگیری  IRF -3 نمودار

  
 2 در سناریویارزش افزوده تولیدات دامی  IRF -6 نمودار 2 در سناریویارزش افزوده تولیدات گیاهی  IRF -5 نمودار
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 2 در سناریویداری  ارزش افزوده جنگل IRF -8 نمودار 2 در سناریویارزش افزوده ماهیگیری  IRF -7 نمودار

  
 3 در سناریویارزش افزوده تولیدات دامی  IRF -10 نمودار 3 در سناریویارزش افزوده تولیدات گیاهی  IRF -9 نمودار

  
 3 در سناریویداری  ارزش افزوده جنگل IRF -12 نمودار 3 در سناریویارزش افزوده ماهیگیری  IRF -11ر نمودا
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 1 در سناریویتشکیل سرمایه ثابت تولیدات دامی  IRF -14ر نمودا 1 در سناریویتشکیل سرمایه ثابت تولیدات گیاهی  IRF -13 نمودار

  
 1 در سناریویداری  تشکیل سرمایه ثابت جنگل IRF -16 نمودار 1 در سناریویتشکیل سرمایه ثابت ماهیگیری  IRF -15 نمودار

  
 2 در سناریویتشکیل سرمایه ثابت تولیدات دامی  IRF -18 نمودار 2 در سناریویتشکیل سرمایه ثابت تولیدات گیاهی  IRF -17 نمودار
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 2 در سناریویداری  تشکیل سرمایه ثابت جنگل IRF -20 نمودار 2 در سناریویتشکیل سرمایه ثابت ماهیگیری  IRF -19 نمودار

  
 3 در سناریویتشکیل سرمایه ثابت تولیدات دامی  IRF -22 نمودار 3 در سناریویتشکیل سرمایه ثابت تولیدات گیاهی  IRF -21 نمودار

 
 

 3 در سناریویداری  تشکیل سرمایه ثابت جنگل IRF -24 نمودار 3 در سناریویتشکیل سرمایه ثابت ماهیگیری  IRF -23 نمودار
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 1 در سناریویواردات تولیدات دامی  IRF -26 نمودار 1 در سناریویواردات تولیدات گیاهی  IRF -25 نمودار

  
 1 در سناریویداری  واردات جنگل IRF -28 نمودار 1 در سناریویواردات ماهیگیری  IRF -27 نمودار

  

 2 در سناریویواردات تولیدات دامی  IRF -30 نمودار 2 در سناریویواردات تولیدات گیاهی  IRF -29 نمودار
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 2 در سناریویداری  واردات جنگل IRF -32 نمودار 2 در سناریویواردات ماهیگیری  IRF -31 نمودار

  
 3 در سناریویواردات تولیدات دامی  IRF -34 نمودار 3 در سناریویواردات تولیدات گیاهی  IRF-33 نمودار

  
 3 در سناریویداری  واردات جنگل IRF -36 نمودار 3 در سناریویواردات ماهیگیری  IRF -35ر نمودا
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 1 در سناریویصادرات تولیدات دامی  IRF -38 نمودار 1 در سناریویصادرات تولیدات گیاهی  IRF -37 نمودار

  
 1 در سناریویداری  صادرات جنگل IRF -40 نمودار 1 در سناریویصادرات ماهیگیری  IRF -39 نمودار

  
 2 در سناریویصادرات تولیدات دامی  IRF -42 نمودار 2 در سناریویصادرات تولیدات گیاهی  IRF -41 نمودار
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 2 در سناریویداری  صادرات جنگل IRF -44 نمودار 2 در سناریویصادرات ماهیگیری  IRF -43 نمودار

  
 3 در سناریویصادرات تولیدات دامی  IRF -46 نمودار 3 در سناریویصادرات تولیدات گیاهی  IRF -45 نمودار

  
 3 در سناریویداری  صادرات جنگل IRF -48 نمودار 3 در سناریویصادرات ماهیگیری  IRF -47 نمودار
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 پیشنهادها و گیرینتیجه

 آثار از نگرانی دلیلبه ،سویک از ،اساسی کاالهای به ترجیحی ارز تخصیص سیاست

 نظر، مورد اهداف تحقق عدمدلیل به دیگر، سوی از و جامعه ضعیف اقشار بر آن حذف سوء

برای سیاست  تاکنون ،همچنین است. بوده آن ادامه مخالفان و موافقان میان بحث محل همواره

 تردید،بی و نشده اتخاذ مناسب جایگزین سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی،

 هایبخش بر ترجیحی ارز حذف آثار برآورد جایگزین نیز سیاست هرگونه اتخاذ نیازپیش

 نرخ حذف سناریوهای از ناشی (شوکتکانه ) آثار ة حاضر،مطالع در رو، این از .است اقتصادی

 اقتصادی متغیرهای بر (درصد صد و درصد پنجاه ،درصد 25) کشاورزی هاینهاده ترجیحی ارز

 و 1390 اجتماعی حسابداری ماتریس از هاداده ،منظور بدین شد. برآورد کشاورزی بخش

 پویای پذیرمحاسبه عمومی تعادل مدل با هاآن حلیلت و گردآوری 1395 ستانده -داده جدول

 تأثیر بیشترین ،ترتیببه ترجیحی، ارز حذف که داد نشان نتایج شد. انجام (RDCGE) بازگشتی

 تولیدات هایزیربخش صادرات و ثابت سرمایه تشکیل افزوده، ارزش واردات، بر را منفی

 ارز حذف منفی آثار ای که گونه به ،دارد داری جنگل و ماهیگیری گیاهی، تولیدات دامی،

 بخش کل و کشاورزی هایزیربخش کالن متغیرهای بر کشاورزی های نهاده ترجیحی

 ثابت سرمایه تشکیل درصد -50/2 حداکثر افزوده، ارزش درصد -05/3 )حداکثر کشاورزی

 افزایش از کمتر صادرات( درصد -48/1 حداکثر و واردات درصد -89/3 حداکثر ناخالص،

 بر پانزده درصد،) دولت بودجه کسری ایجاد دلیل به آن حذف عدم از ناشی عمومی تورم نرخ

 ارز کل حذف از ناشی عمومی تورم نرخ از کمتر و اسالمی( شورای مجلس برآوردهای اساس

 هایپژوهش مرکز برآوردهای اساس بر شش درصد، )حداکثر اساسی کاالهای ترجیحی

 هایپژوهش مرکز گزارش که موجود شواهد بر اساس همچنین، .است اسالمی( شورای مجلس

 از سال دو از بیش گذشت از پس ،است آن مؤید نیز 1399 سال در اسالمی شورای مجلس

 انتفاع عدم و هدف مورد اساسی کاالهای اکثر قیمت افزایش دلیلبه سیاست، این اجرای

 بروز و بود( سیاست این اصلی اهداف از )که بهینه صورتبه درآمدی پایین هایدهک
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 مجدد صادرات قالب در یافته تخصیص منابع انحراف و فساد و رانت گسترش جمله از مشکالتی

 نهایی کنندهمصرف به فروشیگران احتکار، قاچاق، یا رسمی صورتبه نهایی کاالی یا نهاده

 موجب ،حال عین در و نبوده موفق اساسی کاالهای به ترجیحی ارز اختصاص سیاست ..،.و

 ترجیحی ارز با واردات این، بر عالوه .ه استشد نیز کشور مادی منابع از بخشی هدررفت

 قیمت بودن پایین نمونه، برای است. کرده وارد داخلی کاالهای تولید به را آسیب بیشترین

 که است شده باعث ترجیحی، ارز با وارداتی کم قیمت علت به ،گندم تضمینی خرید

 ،همچنین باشد. درصد 45 بعد سال در گندم واردات به وابستگی میزان برای ها بینی پیش

 آالتماشین ،همچنین و سموم و بذر داخلی تولیدکنندگان دیدن آسیب از متعددی های نمونه

  دارد. وجود کشاورزی

 ارز حذف بررسی به ایمطالعه تاکنون شد، گفته تر پیش که گونه همان دیگر، سوی از

 تحقیق هاییافته از بخشی با غیرمستقیم طور هب حاضر مطالعه نتایج اما .است نپرداخته ترجیحی

 تجاری آزادسازی با اندونزی و تایلند کشور دو هر در افزایش رفاهمبنی بر  (Peter, 2014) پیتر

 بخشی غیرمستقیم طور هب حاضر تحقیق هاییافته همچنین، دارد. همخوانی کشاورزی بخش در

 مبنی بر کاهش رفاه کل داخلی بر اثر (Wang and Wei, 2019) وی و وانگ مطالعه نتایج از

 مطالعه نتایج براین، عالوه کند.می تأیید را چین در سویا محصول قیمتی حمایتی های سیاست

 Hosseinzad) رشیدقلم و زادحسین تحقیقات هاییافته از بخشی با غیرمستقیم طور هب حاضر

2017 Ghalam, Rashid and) همکاران و سرابی و (2020 al., et Sarabi)  مبنی بر

 هاییافته دیگر، سوی از دارد. همخوانی تغییرات نرخ ارز طیو و دام بخش بیشتر تأثیرپذیری

 بررسی در زمینة ،(Olipra, 2020) اولیپرا مطالعه نتایج از بخشی غیرمستقیم طور هب حاضر تحقیق

ای ، مبنی بر کاهش اثربخشی سیاست مداخلهکشاورزی محصوالت تجاری آزادسازی آثار

 بازارهای یکپارچگی افزایش با های داخلی محصوالت کشاورزیمنظور تثبیت قیمت دولت به

 کند.می تأیید را المللیبین
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 اتخاذ از پس کشاورزی هاینهاده ترجیحی ارز حذف حاضر تحقیق پیشنهاد نهایت، در

 پایین های دهک رفاه سطح ةکنند جبران هم که ایگونهبه ،است جایگزین حمایتی سیاست یک

 واردکنندگان جویی رانت از های متناظر آن، یارانه هدفمندبا توزیع  همً و باشد، کشور درآمدی

 از مؤثر حمایت با ترکیبی سیاست اجرای برای نمونه، د؛پیشگیری کن کاالها توزیع شبکه و

 سبد ترکیب یا اعتباری کارت مانند پذیرآسیب اقشار ویژه به کنندگانمصرف و تولیدکنندگان

  باشد. راهگشا تواندمی اعتباری کارت با کاالیی
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