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چکیده

تاریخ دریافت 49/49/11 :تاریخ پذیرش49/14/44 :

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر تکانه بهرهوری کل عوامل تولید در بخشهای
کشاورزی ،صنعت و خدمات بر متغیرهای کالن و بخشی اقتصاد ایران است .بر این اساس
با تکیه بر دادههای آماری دوره زمانی  1831-49و با تصریح یک مدل تعادل عمومی
پویای تصادفی ،جهت نیل به هدف تحقیق اقدام شدهاست .الگوی تصریح شده با بهرهگیری
از روش کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار  dynareحل و شبیهسازی شده است .نتایج
حاصل از شبیهسازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهرهوری کل عوامل تولید در هر
سه بخش اقتصادی یاد شده ،منطبق بر تئوری موضوع ،در اولین دوره اعمال تکانهها دارای
اثرات فزاینده بر تولید کل ،تولید بخشی ،مصرف خصوصی و سرمایهگذاری بوده و پس از
چند دوره ،اقتصاد به تعادل مجدد میرسد .همچنین این تکانهها در هر سه بخش دارای
اثرات اولیه کاهنده بر متغیرهایی نظیر اشتغال ،دستمزد ،مصرف خصوصی کاالهای
وارداتی  ،تورم ،نرخ ارز واقعی ،تغییرات نرخ ارز و صادرات بودهاند که در دورههای بعدی
روند افزایش یافته و اقتصاد به تعادل مجدد میرسد.
واژههای کلیدی :مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،بهرهوری کل عوامل تولید ،شبیهسازی.
طبقهبندی .E17 ،D58 ،D24 ،C61 ،C51 :JEL

 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه رازی است.
نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
در تئوریهای رشد ،بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی مطرح است.
بسیاری از کشورها توانستهاند بخشی از رشد اقتصادی خود را با ارتقای بهرهوری و استفاده
بهینه از ظرفیتهای موجود و نه از طریق افزایش مصرف نهادهها و سرمایهگذاری جدید،
تامین کنند .به عبارت دیگر دستیابی به رشد اقتصادی از محل ارتقای بهرهوری از
مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بوده و حتی فراتر از آن ،یکی از ضرورتهای گریزناپذیر
در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی جوامع است.
ارتقای بهره وری کل عوامل تولید ،به عنوان یکی از عوامل توسعه طرف عرضه اقتصاد،
اثرات کالن اقتصادی مهمی نظیر کاهش تورم و سطح قیمتها ،افزایش سطح رفاه عمومی،
افزایش اشتغال ،رشد سرمایهگذاری ،رشد صادرات ،رشد اقتصادی و ...به دنبال دارد .در
اقتصاد ایران نیز هدفگذاری رشد بهرهوری ،به عنوان تامینکننده بخشی از رشد اقتصادی
هدفگذاری شده ،در برنامه های چهارم ،پنجم و ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مورد تصویب و توجه سیاستگزاران واقع شده و این موضوع
در متون و محافل اقتصادی و سیاستگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضرورت
مطالعات محققین امر را در راستای تحلیل کمیت و فرایند اثر گذاری نوسانات این عامل
مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی را کامال محرز میسازد.
مطالعه کم و کیف اثرگذاری بهرهوری عوامل تولید بر متغیرهای اقتصادی ،مستلزم طراحی
مدلهای اقتصادی و تبیین روابط ریاضی این مدلها به منظور شبیهسازی دنیای واقعی
است .همزمان با گسترش استفاده از مدلهای کالن اقتصادسنجی مرسوم در دهه 1494
میالدی ،ظهور و بروز انتقادات عمدهای به مدلهای مذکور از جمله پیشبینیهای
نادرست ،تضاد نظری با فرضیه انتظارات عقالیی ،انتقاد لوکاس ،استفادههای مختلف از
محدودیتهای صفر ،تقسیم متغیرها به درونزا و برونزا جهت نیل به شرایط شناسایی
مدل و ...اعتبار آنها را دچار تردید کرد( .امیری و مالبهرامی)1841 ،1

)Amiri & Molabahrami (2017
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در مواجهه با انتقادات پیشگفته ،از دهه  1434به بعد با انتشار مقاالت فیشر )1499( 1و
کیدلند و پرسکات ،)1434( 4مدلهایی تحت عنوان تعادل عمومی پویای تصادفی 8شکل
گرفت و وارد فضای الگوسازی اقتصاد کالن گردید .این مدلها مبتنی بر پایههای اقتصاد
خرد بوده و در آنها کلیه کارگزاران اقتصادی از طریق بهینهیابی توابع هدف مورد نظر خود
در طول زمان نسبت به تعیین رفتار متغیرهای اقتصادی مربوطه اقدام مینمایند .نظر به
عمومیت این مدل ها و خاصیت در بردارندگی کلیه عوامل اقتصادی ،کنش و واکنش هر
یک از عامالن اقتصادی (خانوار ،بنگاه ،دولت ،سیاستگزار پولی و )...بر دیگر عوامل اقتصادی
به صورت پویا قابل سنجش خواهدبود .این مدلها همچنین به واسطه توان باالی
پیش بینی و تبیین اثرات مختلف سیاستگذاری ،امروزه به عنوان یکی از ابزارهای اصلی و
کارآمد در بررسی سناریوهای مختلف سیاستگذاری در حوزه اقتصاد کالن بدل شدهاند.
در ایران از سال  1833به بعد ،استفاده از این مدلها در تبیین اثرات سیاستهای پولی و
مالی و ...بر متغیرهای اقتصادیرایج شدهاست.
با توضیحات فوق ،این تحقیق به بررسی اثر نوسانات بهرهوری کل عوامل تولید بر
متغیرهای کالن اقتصاد ایران میپردازد .ویژگی اصلی این مقاله ،بررسی موضوع مذکور به
تفکیک بخشهای سهگانه صنعت ،کشاورزی و خدمات بوده و برای اولین بار با استفاده از
مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به آن پرداختهاست .به این منظور ،ساختار بخشهای
آتی مقاله شامل مروری بر مطالعات انجام شده ،تصریح معادالت مدل تعادل عمومی پویای
تصادفی ،مقداردهی 9پارامترهای مدل و تحلیل اثرات شوک بهرهوری کل عوامل تولید در
بخشهای مذکور بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران و در نهایت نتیجهگیری و جمعبندی
است.

 -2مروری بر مطالعات انجام شده
گومس و همکاران )4449( 1در مطالعهای به بررسی اثرات شوکهای پولی و تکنولوژی بر
اساس سه مدل متفاوت در منطقه یورو پرداختند .یکی از مدلهای مورد استفاده توسط
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نویسندگان ،الگوی ( )DSGEبوده که هدف از آن بررسی اثرات شوک تکنولوژی بر
متغیرهای کالن بوده و در آن شوک تکنولوژی به عنوان افزایش برونزای بهرهوری کل
عوامل تولید در تابع تولید کاب -داگالس تعریف شدهاست .نتایج بررسی اثرات شوک
مثبت تکنولوژی در این الگو حاکی از آن است که شوک مذکور مرز تولید اقتصاد را به
صورت موقتی گسترش میدهد و باعث کاهش هزینه نهایی بنگاه میشود و در نتیجه
تولید ،مصرف و سرمایه گذاری افزایش مییابد .دیگر اثرات این شوک به صورت افزایش
دستمزد واقعی ،کاهش قیمت ،کاهش تورم ،کاهش نرخ بهره و کاهش تعداد ساعت کار
ظاهر شدهاست .سیلویرا )4443( 1با استفاده از یک الگوی ( )DSGEبرای اقتصاد برزیل،
به بررسی اثر شوکهای مختلفی نظیر شوک سیاستهای پولی ،شوک تورم و شوک
بهرهوری بر متغیرهای اقتصادی برزیل پرداخته است .نتایج نشان میدهد که در یک سطح
دادهشده تولید ،اثر شوک مثبت بهرهوری موجب کاهش تقاضا برای نیروی کار ،کاهش
دستمزد واقعی و کاهش هزینههای نهایی میشود.
سنبتا )4411( 4یک مدل ( )DSGEنئوکینزینی برای اقتصاد کوچک باز دارای محدودیت
ارز خارجی جنوب صحرای آفریقا ارائه کردهاست .در مدل ارائه شده عالوه بر شوکهای
سیاست پولی خارجی ،تورم خارجی و درآمد خارجی ،اثر شوک بهرهوری کل عوامل تولید
به تفکیک بخش کاالهای قابل تجارت و کاالهای غیر قابل تجارت نیز مورد بررسی قرار
گرفته است .نتایج بررسی اثر شوک مثبت بهرهوری در بخش کاالهای قابل تجارت شامل
افزایش اشتغال ،کاهش مصرف ،افزایش نرخ دستمزد ،افزایش هزینه نهایی تولید در هر
دو بخش و کاهش تولید در بخش غیر قابل تجارت بودهاست .همچنین اثر شوک مثبت
بهرهوری در بخش غیر قابل تجارت نیز کم و بیش مشابه بخش قابل تجارت بوده به طوری
که در اثر یک شوک مثبت بهرهوری در بخش کاالهای غیر قابل تجارت ،تولید و مصرف
افزایش مییابد.
بوندزی و همکاران ،)4418( 8مکانیسم اثر شوک تکنولوژی بر متغیرهای اقتصاد کالن
کشور غنا را با استفاده از رهیافت ( )DSGEمورد مطالعه قرار دادهاند .نتایج آنها حاکی از
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آن است که شوک مثبت تکنولوژی به دلیل تخصیص مجدد نیروی کار در بین بخشهای
کاالهای نهایی و کاالهای واسطهای باعث انقباض موقت در بخش کاالهای نهایی میشود.
آنها همچنین نشان دادند که شوک تکنولوژی باعث کاهش اولیه هزینه نهایی تولید و
افزایش مجدد آن تا سطح تعادلی میشود.
پسران و زو )4418( 1به بررسی اثر شوکهای اعتباری و شوک تکنولوژی بر چرخههای
تجاری در قالب یک مدل ( )DSGEپرداختهاند .در این مطالعه اثر یک شوک مثبت
تکنولوژی به صورت افزایش نرخ سپرده و وام ،بدون تاثیر بر نرخ بهره ظاهر شدهاست.
همچنین شوک مذکور باعث کاهش ساعت کار و کاهش درآمد خانوار شدهاست.
وارثالیت )4419( 4در رساله دکترای خود به بررسی سیاست مالی و پولی در چارچوب
یک الگوی ( )DSGEنئوکینزی در منطقه یورو میپردازد .وی اثر شوک منفی بهرهوری
کل عوامل تولید را در شرایط سیاستهای مختلف تثبیت ،بررسی کردهاست .هنگام
مواجهه اقتصاد با یک شوک منفی بهرهوری کل عوامل تولید ،دولت از طریق سیاستهای
تثبیتی مالی و پولی اقدامات الزم را به منظور تثبیت اقتصاد انجام میدهد و در حالت
اعمال سیاستهای مختلف تثبیت ،شوک مذکور دارای نتایج متفاوتی خواهد بود .نتایج
حاکی از آن است که در کلیه موارد سیاستهای تثبیت ،اثر اولیه یک شوک منفی بهرهوری
شامل کاهش تولید ،کاهش مصرف خانوار ،کاهش اشتغال ،کاهش نرخ بهره اسمی ،کاهش
صادرات و افزایش سطح سرمایهگذاری بودهاست.
برقولت )4411( 8در مطالعهای به بررسی اثر شوکهای خارجی بر اقتصاد داخلی کانادا
می پردازد .در مطالعه وی اقتصاد آمریکا به عنوان اقتصاد خارجی و اقتصاد کانادا به عنوان
اقتصاد داخلی مورد مطالعه قرار گرفتهاست .نتایج نشان میدهد که شوکهای خارجی
برای پیش بینی نوسانات داخلی عامل مهمی هستند به طوری که شوک بهرهوری خارجی
به عنوان مهمترین عامل اثر گذار بر چرخههای تجاری عمل کردهاست.
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آرکابیک و همکاران )4411( 1در مقالهای به بررسی اثرات کالن شوک بهرهوری در یک
اقتصاد کوچک با استفاده از یک مدل ( )DSGEپرداختند .نویسندگان اثر تغییرات و شوک
بهرهوری بر متغیرهای کالن اقتصاد کروواسی شامل شکاف تولید ،نرخ بهره اسمی ،تورم و
رابطه مبادله را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن است که شوک مذکور نقش
معنیداری در تبیین تغییرات متغیرهای اشارهشده نداشتهاست.
پونزی )4413( 4در مطالعهای به بررسی اثر شوکهای مختلف نظیر تکنولوژی ،نرخ بهره
و نقدینگی بر میزان تولید و اخذ وام بانکی بنگاههای سبز و غیر سبز در قالب یک مدل
( )DSGEمی پردازد .نتایج حاکی از آن است که بروز یک شوک تکنولوژی در بنگاههای
سبز ،باعث افزایش اولیه تولید و کاهش آن پس از دو دوره و رسیدن به سطح تعادلی
پایینتر پس از حدود ده دوره شدهاست .در نقطه مقابل ،بروز شوک تکنولوژی در بنگاههای
غیر سبز ،باعث افزایش اولیه تولید و رسیدن آن به سطح تعادلی باالتر پس از ده دوره
شده است .همچنین وقوع شوک تکنولوژی باعث کاهش میزان اخذ وام بانکی توسط
بنگاههای سبز و افزایش آن در مورد بنگاههای غیر سبز میشود.
واسیلو )4413( 8در مطالعه ای به ارائه یک مدل ادوار تجاری واقعی با در نظر گرفتن
آلودگی و مالیات محیطی برای بلغارستان میپردازد .در این مطالعه انباشت کیفیت
محیطی در هر دوره ،تابعی از کیفیت محیطی دوره قبل ،آلودگی دوره قبل و مخارج دولت
در حوزه کاهش آلودگی دوره قبل است .نتایج حاکی از آن است که یک شوک مثبت
بهرهوری کل عوامل تولید ،موجب افزایش تولید ،سرمایهگذاری ،مصرف انرژی و مخارج
مصرفی دولت خواهدشد .همچنین افزایش بهرهوری باعث افزایش خالص عایدی عوامل
تولید (سرمایه و نیروی کار) می شود .شوک مذکور باعث افزایش انگیزه خانوارها برای
انباشت سرمایه و عرضه بیشتر ساعات کار میشود و افزایش دستمزد را هم نشان دادهاست.
در بعد زیستمحیطی ،اثر فعل و انفعاالت پیشگفته ،ابتدا به صورت کاهش کیفیت محیط
زیست ظاهرشده که پس از کاهش اثر شوک تکنولوژی ،کاهش تولید و آلودگی ،کیفیت
محیطی به حالت پایدار خود بازگشت مینماید.
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مهرآرا و احمدزاده )1833( 1در مقالهای به بررسی نقش بهرهوری کل عوامل تولید در
رشد تولید بخش های اقتصاد ایران پرداخته اند .نتایج آنها حاکی از آن است که سهم
بهرهوری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در بخش خدمات بیش از سایر بخشها و در
بخش کشاورزی کمتر از سایر بخشها بوده است.
فطرس و همکاران )1848( 4در مقاله خود نتیجه میگیرند که تکانه فنآوری منجر به
افزایش تولید غیرنفتی و تورم میشود .تکانه نفتی و پایه پولی باعث افزایش تولید غیرنفتی
و افزایش تورم میشود .از طرف دیگر تکانههای فناوری و نفتی باعث افزایش رشد اقتصادی
میشوند اما تکانه پایه پولی اثری بر رشد اقتصادی نداشتهاست .با توجه به تأثیر تکانههای
مذکور بر اقتصاد ایران ،مشاهده شدهاست که تکانه فناوری بر متغیر تولید و تکانه پایه
پولی بر تورم دارای بیشترین اثر هستند.

-3تصریح معادالت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
-1-3خانوارها
فرض میشود که اقتصاد از تعداد زیادی خانوار تشکیل شده است که با اندیس  iنشان
میدهیم و همه آنها همگن هستند .خانوارها از مصرف کاالها و نگهداری ماندههای حقیقی
پول مطلوبیت کسب میکنند و با ارایه کار بیشتر از مطلوبیت آنها کاسته میشود زیرا
فراغت آنها کاهش مییابد .ارزش حال مطلوبیتهایی که خانوار نماینده در طول دوران
زندگی خود به دست میآورد ،به شکل زیر میباشد:
i i
∞∑ E0
() 1
)i=0 β Ut (0
که در آن  βعامل تنزیل زمانی است.
شکل تابع مطلوبیت خانوار که تابعی از مصرف کل خانوار ،مانده حقیقی پول و عرضه کار
میباشد ،به شرح زیر است:
1−σm

()4

]

)

 tوc

M
1
( Ptc
1−σm
t

+

1+σl
1
) (Lit
1+σl

−

1−σc

) − ℎ𝑐𝑡−1

1
[1−σ (cti
c

=

Uti

)Mehrara & Ahmadzade (2009
)Fetros et al. (2014

1
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در معادله شماره ( )4کاالهای مصرفی از ترکیبی از کاالهای مصرفی تولید داخل و
وارداتی متفاوت تشکیل شدهاست که توسط تولیدکنندگان داخلی و واردات تامین می-
شود .در تابع مطلوبیت شماره ( σc ،)4ضریب ریسکگریزی نسبی را بیان میکندکه
عکس کشش جانشینی بین دورهای مصرف را نشان میدهد1.پارامتر  σlبیانگر عکس
کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد واقعی و  σmعکس کشش مانده حقیقی پول
 tوc

Mt

(

Pct

=

 tوc
mt

) نسبت به نرخ بهره را نشان میدهد.

 -1-1-3انتخاب سبد مصرفی و به دست آوردن توابع تقاضای مصرف

در معادله ( )4فرض میشود مصرف کل به قیمت حقیقی ( ،)ctiترکیبی از مصرف کاالهای
داخلی ( )ctdو کاالهای وارداتی ( )ctimاست که به ترتیب توسط بنگاههای تولیدی داخلی
و وارداتی تامین میشود .این کاالها از طریق جمعگر 4دیگسیت -استیگلیتز 8با هم ترکیب
میشوند ،یعنی:
μc
μc −1 μ −1
c

]

() 8

(ctim ) μc

1
μc

) + (1 − ξc

μc −1

(ctd ) μc

1
μc

ct = [ξc

که در آن  ξcو )  (1 − ξcبه ترتیب سهم کاالهای تولیدی داخلی و وارداتی در کل سبد
مصرفی خانوارها و  μcکشش جانشینی بین کاالهای مصرفی و وارداتی را نشان میدهد.
در معادله ( )8فرض میشود مصرف کاالی تولید داخل به قیمت حقیقی ( ،)ctdترکیبی
از مصرف کاالی کشاورزی ( ،)ctAصنعت ( )ctMو خدمات ( )ctSاست که توسط بنگاههای
تولیدی داخلی تامین میشود .این کاالها از طریق جمعگر دیگسیت-استیگلیتز با هم
ترکیب میشوند ،یعنی:
ηc
ηc −1 η −1
c
ηc

]

()9

1
ηc

) + χS (ctS

ηc −1
ηc

1
ηc

) + χM (ctM

ηc −1
ηc

1
ηc

) ctd = [ χA (ctA

44کشش جانشینی بین دوره ای مصرف در واقع کشش نرخ رشد مصرف نسبت به رشد مطلوبیت نهایی مصرف را
نشان میدهد که معادل است با درصد تغییر در رشد مصرف نسبت به افزایش درصدی در نرخ بهره واقعی .یعنی:
1
𝑐𝜎

=

𝑐
) 𝜕𝐿𝑛( 𝑡+1

𝑡𝑐
)𝑢′ (𝑐𝑡+1
𝜕𝐿𝑛( ′
)
)𝑡𝑐( 𝑢

=

𝑐
) 𝜕𝐿𝑛( 𝑡+1
𝑡𝑐

𝑟𝜕

Aggregator
Dixit- Stiglitz

2
3
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که در آن  χM ،χAو  χSبه ترتیب سهم کاالهای کشاورزی ،صنعتی و خدمات در کل سبد
مصرفی خانوارها و  χA + χM + χS = 1و  ηcکشش جانشینی بین کاالهای کشاورزی،
صنعت و خدمات را نشان میدهد.
در حالت کلی ،مسئله تصمیمگیری خانوار را میتوان در دو مرحله مورد بررسی قرار داد.
در مرحله اول ،خانوار تصمیم میگیرد که چه ترکیبی از کاالهای مصرفی را انتخاب نماید
تا اینکه هزینه به دست آوردن سطح معینی از مصرف کاالی ترکیبی حداقل شود .در
مرحله دوم با توجه به هزینه دسترسی در هر سطح معینی از مصرف  ،ctخانوار مقادیر
بهینهای از

Mct
Pt

و  Ltو  ،ctرا به گونهای انتخاب میکند که مطلوبیتاش حداکثر شود.

بهینهسازی مخارج خانوار و معادالت مشتقه از آن به صورت زیر است:
𝑐im𝑐 im
ct

min
Ptd ctd
i
Ct

+ Pt

() 1
μc
μc −1 μ −1
c
μc

) + (1 − ξc ) (ctim

]

()1

1
μc

μc −1
μc

1
μc

) s. t: ct = [ξc (ctd

که در آن ctdو 𝑐 ctimبه ترتیب مصرف کاالهای تولید داخل و کاالهای وارداتی و Ptdو
𝑐 Ptimبه ترتیب شاخص قیمت کاالهای داخلی و کاالهای وارداتی است.
ct

() 9

im −μc
𝑐 Pt

)

( ) = (1 − ξc

Pct

ct

() 3
1
1−ηc 1−ηc

)

]

()4

imc

+ (1 − ξc ) (Pt

−μc

𝑐im

ct

Pd
Pt

) ctd = ξc ( tc

1−ηc

) Ptc = [ξc (Ptd

که در آن Ptcبیانگر شاخص کل قیمت مصرف کننده میباشد.
برای انجام مرحله دوم ،خانوارها هزینه خرید سطح مصرف ترکیبی  ctdرا حداقل میکنند.
در خصوص کاالهای کشاورزی ،صنعت و خدمات ،آنها مسئله زیر را حل میکنند:
min
PtA ctA + PtM ctM + PtS ctS
()14
i
()11

μc
μc−1 μ −1
c

]

(ctS ) μc

Ct

1
μc

+ χS

μc −1

(ctM ) μc

1
μc

+ χM

μc −1

(ctA ) μc

1
μc

≥ [χA

s. t: ctd
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که در آن مصرف کاالی کشاورزی (  ،)ctAصنعت ( )ctMو خدمات ( )ctSو  PtM ،PtAو  PStبه
ترتیب شاخص قیمت کاالی کشاورزی ،صنعتی و خدمات است .از بهینه سازی تابع فوق
روابط زیر حاصل میشود:
ctd

𝑆 و𝑀 و𝐴 = 𝑖

()14
1
1−μc 1−μc

) + χS (PtS

]

1−μc

) + χM (PtM

−μc

Pi

) ct𝑖 = χi (Pct
t

1−μc

) Ptd = [χA (PtA

()18
بعد از اینکه ترکیب بهینه کاالها در مرحله دوم تعیین شد ،در مرحله سوم ،هدف خانوارها
این است که تابع مطلوبیت مورد انتظار خود را نسبت به قید بودجه بین دورهای حداکثر
کنند .قید بودجه بین دورهای خانوارها را بر حسب قیمتهای حقیقی میتوان بصورت
زیر بیان کرد:
iوc

()19

+ TRit − Tti + yti

mt−1
πct
bit

+

bit−1
πct

iوc

d
cti + Iti + bit + mt = (1 + rt−1
)

d
 rt−1بیانگر نرخ بهره اسمی اوراق
که در آن  Itiمیزان سرمایهگذاری ،اوراق مشارکت،
مشارکت Tti ،مالیات خانوارها (مالیات مستقیم ،غیر مستقیم و ارزش افزوده)TRit ،
پرداختهای یارانهای دولت PtI ،شاخص قیمت سرمایهگذاری میباشد و خانوارها ثروت
 iوc

خود را بصورت مانده واقعی پول  mtو اوراق مشارکت  bitنگهداری میکنند و  ytiبیانگر
درآمد خانوارها میباشد که بصورت زیر تعریف میشود:
()11

+ Rkt zti k it−1 − ψ(zti )k it−1 + Divti

درآمد کل خانوارها از محل دستمزد نیروی کار ( Lit

Wit
Pct

Wit i
L
Pct t

= yti

) ،اجاره سرمایه منهای هزینه

مربوط به تغییرات در نرخ بهرهبرداری از ظرفیت سرمایه و سودهای تقسیم شده بنگاههای
تولید کننده کاالهای واسطهی  Divtiبه دست میآید .در رابطه ( Wti ،)18دستمزد اسمی،
 Rktنرخ بازدهی حقیقی سرمایه و  ztiشدت استفاده (نرخ بهرهبرداری) از ظرفیت سرمایه
و )  ψ(ztiهزینه بهرهبرداری از سرمایه میباشد .هزینه بهرهبرداری از ظرفیت سرمایه

) ψ(ztiبیانگر هزینه هر واحد سرمایه فیزیکی است .در حالت تعادل بلندمدت روابط زیر
برقراراست.
 z = 1و ψ(1) = 0و  ψ′ > 0و ψ′′ > 0
()11
 -2-1-3موجودی سرمایه و سرمایهگذاری
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موجودی سرمایه در مالکیت خانوارها است و به عنوان عامل تولید همگن در فرایند تولید
مورد استفاده قرار میگیرد .خانوارها موجودی سرمایه خود را با نرخ  Rktبه بنگاههای
تولیدکننده کاالهای واسطهی اجاره میدهند .خانوارها میتوانند به دو صورت سرمایه را
افزایش دهند:
-1از طریق افزایش سرمایهگذاری  Itکه منجر به افزایش در موجودی سرمایه میشود.
-4تغییر در میزان بهرهبرداری از موجودی سرمایه.
فرض میشود که کل سرمایهگذاری از جمع سرمایهگذاری بخش کشاورزی  ،ItAبخش
صنعت  ItMو بخش خدمات  ItSتشکیل شده است:
It = ItA + ItM + ItS
()19
-2-3بنگاهها
 -1-2-3بنگاه نمونه تولید کننده کاالی نهایی

بنگاه نمونه مشابه آنچه در آیرلند )1444( 1فرض شده است ،تولید کننده کاالهای نهایی
بوده و واحدهای کاالی بخشی  Ytiکه توسط بنگاههای تولیدکننده کاالی سه بخش
کشاورزی ،صنعت و خدمات تولید میشود ،را با قیمت اسمی  Ptiخریداری و کاالی نهایی
خود یعنی 𝑜𝑛𝑡𝑌 (تولید غیر نفتی) را تولید میکند .با فرض جمعگر بودن بنگاه تولید کننده
کاالی نهایی (جمع کننده تولیدات کاالهای سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات) به
تبعیت از دکسیت و استیگلیتز ، )1449( 4تابع تولید کاالی نهایی را میتوان به صورت
معادله زیر نوشت:
()13

𝑜𝑛𝑡𝑌 ≥

ζ
ζ−1 ζ−1

]

1
ζ

ωS (YtS ) ζ

+

ζ−1

1
ζ

ωM (YtM ) ζ

+

ζ−1

1
ζ

[ωA (YtA ) ζ

که در آن  ζ > 1و کاالهای واسطه ،متمایز و جانشین ناقص همدیگر بوده و کشش
جانشینی ثابت ζ 8بین آنها برقرار است .با حل شرط مرتبه اول ،تابع تقاضای برای هر سه
بنگاه بصورت زیر خواهد بود:
()14

 Sو Mوi = A

𝑜𝑛𝑡𝑌

−ζ

Pi

]Yti = [Pt
t

1

Ireland
Dixit & Stiglitz
3
Constant Elasticity of Substitution
2
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که در آن  −ζکشش قیمتی تقاضا برای کاالی بنگاه  iرا نشان میدهد.
بنگاه تولید کننده کاالی نهایی در بازارهای رقابتی فعالیت میکند ،لذا سود این بنگاه صفر
است؛ با شرط سود صفر Pt ،بصورت زیر تعریف میشود:
ζ
ζ−1 ζ−1

()44

]

ωS (PtS ) ζ

+

ζ−1

ωM (PtM ) ζ

+

ζ−1

[ωA (PtA ) ζ

=

Ptd

در این معادله قیمت کاالی نهایی  Ptdفقط به قیمت کاالی واسطه  Ptiبستگی دارد که
 Sو  Mو  i = Aاست.
-2-2-3بنگاههای تولید کننده کاالهای سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات

اقتصاد از زنجیرهای از بنگاههای رقابت انحصاری در بخش تولید کاالهای مذکور تشکیل
شده است .هر کدام از بنگاهها ،کاالیی متمایز تولید میکنند که در نهایت توسط خانوارها
خریداری (مصرف) میشود .بنگاه  iتولیدکننده کاالها Lit ،واحد نیروی کار و  K itواحد
سرمایه از خانوار نوعی اجاره میکند .کل نیروی کار عرضه شده به تولید کنندههای این
سه بخش توسط خانوار منتخب در هر دوره برابر است با:
1

Lt = ∫0 Lit di

()41
همچنین خانوار منتخب موجودی سرمایه خود را نیز به نرخ اجاره سرمایه  RKtبه میزان
1]( K itو )i ∈ [0واحد سرمایه به  iامین تولید کننده کاالی واسطه عرضه میکند:
1

k t = ∫0 K it di

()44
در بخش کاالها ،بنگاه  iدر دوره  Yti ،tواحد از کاال را به صورت زیر تولید میکند:
 Sو Mوi = A

≥ Yti

1−αi

α

] Bti K it−1 i [Lit

()48
که در آن  0 < αi < 1است .در سه معادله اخیر تکانه بهرهوری  Btiاز یک فرایند
اتورگرسیون مرتبه اول تبعیت میکند:
i

i

i
Bti = ρBt Bt−1
+ εBt

()49
که در آن )1و ρBt ∈ (−1و  εBtتکانه ناهمبسته سریالی دارای توزیع نرمال با میانگین
صفر و انحراف استاندارد  σBمیباشد .بنگاه نمونه تولید کننده کاالهای کشارزی ،صنعت
و خدمات در بازار رقابت انحصاری کاالی خود را به فروش میرساند .پس ،بنگاه نمونه
تولید کننده  ،iقیمت  Ptiرا در طی دوره  tمشخص میکند .بنگاه تولید کننده کاالی
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بخش  iدر تصمیم پویا در یک زمان صفر ،هزینههایش را با توجه به مقدار معینی تولید
حداقل میکند .لذا تابع هدف بنگاه بخش  iبه صورت زیر است:
Wit i
i Lt
 Lt Ptو Kt−1

+ RKt K it−1

()41

1−αi

α

] s. t: Bti K it−1 i [Lit

= Yti

0 < αi < 1

min
i
i

()41
 Wtiدستمزد اسمی بخش  RKt ،iنرخ بازدهی سرمایه و  Ytiتقاضای کاالی بخش  iکه
شامل بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات است .شرایط مرتبه اول مربوط به مسئله بهینه
یابی بنگاهها عبارتند از:
()49

−αi

α

] = (1 − αi )μt Bti K it−1 i [Lit

1−αi

] [Lit

αi −1

Wit
Pit

RKt = αi μt Bti K it−1

()43
که در آن  μtضریب الگرانژ و بیانگر هزینه نهایی بر حسب قیمتهای حقیقی است.
از ترکیب دو معادله ( )49و ( )43رابطه نسبت سرمایه به نیروی کار به صورت زیر بدست
میآید:
()44
با توجه به اینکه هزینه نهایی بنگاههای بخش  iبرابر است با

α Wi

Pit

Wit
MPiL

= (1−αi )RtK
t

i

Kit−1
Lit

=  ،MCtiبنابراین

هزینه نهایی بنگاه را بر حسب قیمتهای حقیقی میتوان به صورت زیر نوشت:
()84

Wit × Lit
i
Pt (1−αi )Yit

= MCti

مسئله دیگری که بنگاه تولید کننده کاالی واسطهای با آن مواجه است ،تعدیل قیمتها
است .در این مطالعه برای تعدیل قیمتها از روش کالو )1438( 1استفاده میکنیم .یعنی
در هر دوره تنها )  (1 − θPدرصد از آنها قادر خواهند بود تا بطور بهینه قیمت محصول
خود را تعدیل کنند ،بقیه بنگاهها ( θPدرصد) که نمیتوانند در دوره جاری قیمتها را
بصورت بهینه تعیین کنند براساس قیمتهای گذشته با استفاده از فرمول زیر بصورت
جزئی قیمت ها را شاخصبندی میکنند4.
1

Calvo
 4برخی از مطالعات مثالً ) Adolfsonet et al. (2007برای شاخصبندی از تورم دوره قبل و تورم مورد انتظار
.
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τ

i
Pt+1
= (πit ) p Pti
Pi

که در آن  πit = Pi tبیانگر نرخ تورم تولیدات بخش  iو  τpپارامتری است که درجه
t−1

شاخصبندی قیمتها را نشان میدهد.
در هر دوره هدف بنگاههای تولیدی سه بخش داخلی آن است که ارزش حال جریان سود
مورد انتظار دوره های آینده را با توجه به تابع تقاضا برای محصول که از سوی تولید
کنندگان نهایی انجام میشود ،حداکثر کنند ،یعنی:
()84

i
i
− mct+k
} yt+k

τp Pit
λt+k
k
i
∏{
(π
)
s=1
t+s−1
λt
Pd
t+k

∀k ≥ 0

()88

−ζ

yt+k

k
Max
∞∑ 𝔼t
) k=0(βθP
i
Pt

τp Pit
]
Pd
t+k

i
s. t: yt+k
) = [∏ks=1(πit+s−1

با جایگزیی قید منحنی تقاضا در تابع هدف ،مسئله بنگاهها به صورت زیر تبدیل میشود:
()89

i
mct+k
} yt+k

−ζ

]

Pit

Pd
t+k

− [∏ks=1(πit+s−1 )τp

1−ζ

]

Pit

Pd
t+k

{[∏ks=1(πit+s−1 )τp

λt+k
λt

k
∞∑ Max𝔼t
) k=0(βθP
Pit

پس از انجام عملیات جبری بیشتر روی معادله قبلی به رابطه زیر میرسیم:
−ζ

()81

i
} yt+k
mct+k

Pit

]d

Pt

τp

) (πit+s−1
πit+s

1−ζ

− [∏ks=1

Pit

]d

τp

Pt

) (πit+s−1

{[∏ks=1

πit+s

λt+k
λt

k
∞∑ Max𝔼t
) k=0(βθP
Pit

با مشتق گیری از رابطه اخیر نسبت به قیمت بهینه بنگاه ) 𝑡̅𝑃( و ساده سازی ،شرط مرتبه
اول بصورت زیر خواهد بود:
()81

=

̅t
P

yt+k
Pd
t

1−ζ

]

τp

i
̅t−1 mct+k
P
yt+k

) (πit+s−1
πit+s

−ζ

k
k
∞∑ 𝔼t
k=0(βθP ) λt+k (ζ − 1) [∏s=1
k

∞

τp
̅t
(πit+s−1 ) P
∏[ 𝔼t ∑(βθP )k λt+k ζ
]
πit+s
Ptd
s=1

k=0

با توجه به اینکه در هر دوره زمانی تنها )  (1 − θPدرصد از بنگاهها میتوانند قیمت
هایشان را بصورت بهینه تعدیل کنند و مابقی بنگاهها ،قیمتها را براساس قیمت دورههای
قبل شاخصبندی میکنند .لذا با استفاده از رابطه ( ،)13شاخص قیمت کل در زمان t
براساس فرمول متوسط وزنی زیر عمل میکند.
()89

̅t ]1−ζ
+ (1 − θP )[P

1−ζ

τ

i
= θP [(πit−1 ) p Pt−1
]

1−ζ

] [Pti
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از شرایط مرتبه اول (رابطه  ) 84و ترکیب آن با قاعده تغییرات شاخص قیمت کل (رابطه
 ،)88نهایتاً رابطه پویاییهای نرخ تورم داخلی را به صورت لگاریتم -خطی ،میتوان به
صورت زیر بیان کرد:
mc
̂ ti

()83

) (1−θP )(1−βθP
θP

τp

1

β

π
̂it = 1+βτ + 1+βτ π
∗ ̂it−1 + 1+βτ
p

p

p

معادله ( )83منحنی فیلیپس برای بخش  iرا نشان میدهد که در اینجا SوMوi = A
سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات میباشد.
-3-2-3بنگاههای وارد کننده
jو∗

هر بنگاه  jکاالهای مصرفی همگن را از بازارهای جهانی با قیمت  ptخریداری نموده
وآنها را به کاالهای وارداتی نهایی تبدیل و سپس آنها را در بازار داخلی به خانوارها
میفروشند (  p∗tشاخص کل قیمت مصرف کننده جهانی است) .واردکنندگان کاالهای
imوj

مصرفی متفاوت  ct cرا با استفاده از جمعگر  CESبه کاالی وارداتی نهایی (  )ctimcبه
شرح زیر تبدیل میکنند:
im
1+λt c

]

()84

1
 imc 1+λimcوj
t

)

1

= [∫0 (ct

imc

ct

از حل شرایط مرتبه اول بنگاه جمعگر که ترکیب کاالها را بهگونهای انتخاب میکند که

هزینه کاالی مصرفی وارداتی با توجه به مقدار معین مصرف (  )ctimcحداقل شود ،تابع
تقاضایی که هر کدام از واردکننده  jبا آن مواجه میشود ،به صورت زیر است:
im
1+λt c
mc
λt

−

ctim

()94

که در آن  Ptimcشاخص کل قیمت کاالهای مصرفی وارداتی،
jو∗

]

imcوj
Pt
im
Pt c

[=

imوj

ct

imcوj

 Ptقیمت کاالی مصرفی
jو∗

وارداتی  jام بر حسب پول داخلی و برابر با  ER t . ptاست که در آن  ptقیمت کاالی
وارداتی بر حسب دالر و  ER tنرخ ارز اسمی در بازار است که از ترکیب وزنی نرخ ارز
رسمی و بازار آزاد بهدست میآید .با جایگزینی رابطه ( )94در رابطه ( )84شاخص قیمت
برای کاالهای مصرفی وارداتی بهدست میآید ،یعنی:
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im
−λt c

]

()91

−1
 imc λimcوj
t

)

1

= [∫0 (pt

imc

Pt

c
 λimمارک آپ قیمت کاالهای مصرفی وارداتی است.
که در آن
t
با پذیرش فرض چسبندگی قیمت کاالهای وارداتی و به تبعیت از مطالعات ادالفسون1
( )4449و موناسیلی )4441( 4در استفاده از روش کالوو ( ،)1438تعدیل قیمت کاالهای
وارداتی و حداکثرسازی ارزش حال جریان سود انتظاری توسط بنگاههای قادر به تعیین
قیمت و شاخص بندی قیمت توسط سایر بنگاهها در هر دوره ،در نهایت رابطه پویاییهای
نرخ تورم وارداتی را به صورت لگاریتم -خطی زیر خواهیمداشت:

()94

imc

mc
̂t

) (1−θimc )(1−βθimc
θimc
im
p̂t c

∗

1
1+βτimc

im

π
̂t−1c +

τimc
1+βτimc

+

β
1+βτimc

=

imc

π
̂t

im
̂ t + p̂∗t ) −
 mcبیانگر میزان انحراف قیمت
̂ t c = (ER
در رابطه ( ،)94عبارت
جهانی کاالهای وارداتی از قیمت آن در بازار داخلی میباشد و به عنوان معیاری برای
انحراف از قانون قیمت واحد میباشد که در ادبیات به عنوان شکاف قانون قیمت واحد
تعبیر میشود( .موناسیلی .)4441 ،بنابراین ،تورم وارداتی با افزایش قیمت جهانی کاالهای
وارداتی نسبت به قیمت همان کاالها بر حسب پول داخلی در بازارهای داخلی ،افزایش
می یابد .به عبارتی ،تضعیف پول داخلی ،شکاف بین قیمت پرداختی واردکنندگان در بازار
جهانی و قیمت دریافتی در بازارهای داخلی را تعیین میکند که این شکاف هزینه نهایی
آنها را افزایشداده و در نتیجه تورم کاالی وارداتی (خارجی) را افزایش میدهد .پارامتر
 θimcدرجه انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت واردات را نشان میدهد .در حالتی که θimc = 1
است ،معادله ( )94به معادله قانون قیمت واحد تبدیل میشود:

()98

) ̂ t + p̂∗t
= ER

imc

(p̂t

-4-2-3بنگاههای صادرکننده

از آنجائی که اقتصاد ایران در مقایسه با جهان خیلی کوچک است ،لذا اقتصاد جهان نسبت
به اقتصاد ایران بسته محسوب میشود زیرا صادرات ایران سهم نسبتاً ناچیزی از کل سطح

Adolfson
Monacelli

1
2

144

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال ششم /شماره  /1بهار 1843

مصرف دنیا را تشکیل میدهد .بنابراین ،به جای ∗ ctمیتوان تولید ناخالص داخلی دنیا ∗yt

را جایگزین کرد.
y∗t

()99

∗−η

Pet
P∗t

] [ = xt

به عالوه ،فرض می شود که در بازار صادرات قانون قیمت واحد برقرار است زیرا سهم
صادرات ایران در تولید جهانی خیلی ناچیز بوده و لذا کاالهای صادراتی ایران در بازارهای
جهانی قیمت گیرنده است .بنابراین ،هرگونه افزایش در نرخ ارز و قیمت جهانی ،با قیمت
محصوالت صادراتی ایران بر حسب پول داخلی ،رابطه یک به یک دارد ،یعنی:
Pd

Pte = EXt

()91

t

که در آن  EX tنرخ ارز اسمی در بازار آزاد (قیمت هر واحد ارز خارجی بر حسب پول
داخلی) و  Ptdقیمت کاالهای تولیدی داخلی است 1.در این مطالعه تولید جهانی ∗ ytو
قیمت خارجی ∗ Ptبه صورت خودهمبستگی مرتبه اول در نظر گرفته میشود.
-3-3دولت و بانک مرکزی
-1-3-3دولت

مشابه مطالعه برگ و همکاران )4414( 4برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پائین
و دارای درآمد نفتی و مطالعه دقیر )4414( 8برای کشور غنا ،قید بودجه دولت به قیمت
حقیقی از طریق رابطه زیر بیان میشود:
()91

GBDt
Pct

+ Tt + othert + fat +

ω∗EXt ∗ot
Pct

=

(1+rd
t−1 )∗bt−1
πct

gt +

که در آن g tکل مخارج دولت EX t ،نرخ ارز اسمی ot ،درآمدهای ارزی نفتیbt ،اوراق
مشارکت Tt ،درآمدهای مالیاتی othert ،سایر درآمدها  fat ،واگذاری شرکتهای دولتی
و  GBDtکسری بودجه دولت است .همان طور که مشخص است دولت  ωدرصد از
درآمد نفت را از طریق بودجه خرج میکند.
-2-3-3سیاستگذار پولی
 1البته در اصل به جای  Pt dباید قیمت کاالهای تولیدی داخلی صادراتی ،لحاظ شود ولی در اینجا فرض میشود که
شاخص قیمت تولیدی صادراتی با شاخص کل قیمت کاالهای تولیدی داخل یکسان است.
2
Berg et al.
3
Dagher et al.
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فرض میشود که ابزار سیاست گذاری پولی در اختیار بانک مرکزی ،نرخ رشد بدهی بانکها
به بانک مرکزی (بخشی از پایه پولی) میباشد .این فرض بهترین فرضی است که میتواند
رفتار سیاستگذار پولی در اقتصاد ایران را توضیح دهد .همچنین فرض میشود که
سیاستگذاری پولی به نحوی است که بر اساس آن ،سیاستگذار نرخ رشد بدهی بانکها
به بانک مرکزی (ابزار پولی) را بهصورت کامالً صالحدیدی در جهت رسیدن به دو هدف
خود یعنی کاهش انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف تعیین میکند.
بهعالوه ،فرض میشود که بانک مرکزی هیچگونه هدفگذاری صریحی برای تورم که برای
عموم اعالم گردد ،ندارد .با این حال به دلیل وجود هدفگذاری در برنامههای توسعه،
سیاست گذاران همیشه سعی دارند تا یک هدف ضمنی را دنبال نمایند .با توجه به این
نکات تابع عکسالعمل سیاستگذاری پولی (بهشکل لگاریتم -خطی) بهصورت زیر خواهد
بود:
̂ t = ρΘ Θ
̂ t−1 + θπ π
Θ
̂ ct + θy ŷt + θrer rer
̂ t + εΘ
()99
t
̂t = m
Θ
̂ ct − m
̂ ct−1 + π
̂ ct
()93
که در آن ̂ t
 rerبهترتیب انحراف نرخ تورم و
 ŷt ،πو ̂ t
 Θنرخ رشد اسمی پایه پولی̂t ،1
لگاریتم تولید و نرخ ارز حقیقی از مقادیر وضعیت پایدارشان θy ،θπ ،و  θrerضریب
اهمیتی که سیاستگذاری بهترتیب برای شکاف تورم ،تولید و نرخ ارز لحاظ میکند.
-4-3تعادل بازار
بازار کاالی نهایی وقتی در تعادل است که تولید برابر مجموع تقاضای خانوارها برای مصرف
و سرمایهگذاری ،مخارج دولت و صادرات منهای واردات باشد:
()94

𝑚
𝑚
𝑚𝑖𝑡𝐼 𝑐 𝑡𝑃𝑃𝑡 𝑐 𝑐𝑡𝑖𝑚 +
) 𝑡𝑜𝑒𝑥𝑡 (𝑃𝑡𝑒𝑥𝑡 +
−
𝑐𝑡𝑃
𝑐𝑡𝑃

𝑦𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡 + 𝑔𝑡 +

مقدار تولید کل برابر است با مجموع تولید نفتی و غیر نفتی به صورت زیر است:
()14

𝑜μ
μ𝑜 −1 μ −1
𝑜
𝑜μ

]

1
𝑜μ

) 𝑜𝑡𝑌( ) + (1 − αμ

μ𝑜 −1
𝑜μ

1
𝑜μ

) 𝑜𝑛𝑌𝑡 = [αμ (Yt

-4کالیبره کردن پارامترها
 1البته این ابزار ممکن است نرخ رشد نقدینگی نیز باشد که در مرحله کالیبره کردن و برآورد پارامترها آزمون خواهد
شد.
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از مراحل مهم حل الگوهای  DSGEمیتوان به مقداردهی یا کالیبراسیون الگو اشارهکرد
که در این مرحله باید مقاد یر پارامترهای الگو براساس نتایج مطالعات تجربی یا
اقتصادسنجی پیشین طوری انتخاب گردد که الگوی مورد بررسی توانایی بازسازی برخی
از ویژگیهای دنیای واقع را داشتهباشد( .هوور)1441 ،1
بر این اساس با استفاده از یافتههای مطالعات پیشین و همچنین با استفاده از دادههای
فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی  1831تا  ،1849به منظور محاسبه مقادیر متغیرها
در حالت با ثبات ،نسبت به کالیبرهکردن مدل اقدام شدهاست .با این توضیحات مقدار
پارامترهای کالیبره شده براساس نتایج مطالعات پیشین و دادههای اقتصاد ایران در جدول
شماره  8ارائه شدهاست.
 -1-4سنجش اعتبار مدل
برای بررسی و ارزیابی میزان موفقیت مدل ارایه شده ،از بررسی میزان سازگاری و نزدیکی
گشتاور دادههای تولید شده از کالیبراسیون مدل ساخته شده با گشتاور دادههای واقعی
استفاده میکنیم .به عبارت دیگر ،با استفاده از پارامترهای کالیبره شده و نسبتهای
محاسبه شده بر اساس دادههای اقتصاد ایران میتوان اقدام به شبیه سازی سری زمانی
متغیرهای موجود در مدل کرد که هر چه گشتاورهای این سریهای شبیهسازی شده با
گشتاورهای سریهای زمانی متناظر در دنیای واقعی بیشتر به هم نزدیک باشد ،نشان از
موفقیت مدل ارایه شده در شبیهسازی دنیای واقعی دارد .گشتاورهای مورد توجه اغلب
شامل انحراف معیار متغیرهای اصلی نظیر ،تورم ،تولید ،مصرف و سرمایه گذاری است که
معیاری برای نوسانات در یک اقتصاد است .همچنین نسبت انحراف معیار متغیرهای مورد
توجه به انحراف معیار متغیری همچون تولید (متغیر مبنا) به عنوان نوسانات نسبی ،یکی
دیگر از گشتاورهای مورد بررسی است .نتایج بررسی این گشتاورها در جدول  4ارائه
شدهاست که حاکی از موفقیت مدل در شبیهسازی دنیای واقعی است.
 -2-4نتایج حاصل از شبیهسازی
در این قسمت ،با استفاده از پارامترهای کالیبرهشده و همچنین محاسبه برخی پارامترها
با استفاده از دادههای اقتصاد ایران ،سیستم معادالت لگاریتم -خطی با استفاده از نرم افزار
Hoover

1

444

بررسی اثر تکانه بهره وری کل عوامل تولید بخشهای کشاورزی ،صنعت و...

 eranydشبیهسازی شدهاست که در قسمت بعدی تحلیل آثار شوک بهرهوری بخشهای
کشاورزی ،صنعت و خدمات بر متغیرهای اقتصادی تشریح و ارائه میگردد.
 -1-2-4آثار شوک بهرهوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی

در این قسمت آثار یک شوک بهرهوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی به اندازه یک
انحراف معیار ( 4درصد) که فرایند خودهمبستگی مرتبه اول به صورت زیر میباشد ،بر
متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفتهاست که نتایج آن در نمودار شماره  1و جدول
شماره  1ارائه شدهاست.
𝐴
𝑎𝑡𝐴 = 0.40 ∗ 𝑎𝑡−1
+ 0.02
()11
براساس نمودارهای شماره ( )1مشاهده میشود که وقوع یک تکانه بهرهوری در بخش
کشاورزی باعث افزایش تولید و سرمایهگذاری میشود ،بطوری که تولید غیر نفتی به
میزان  4/19درصد افزایش یافته و سرمایهگذاری نیز به تدریج افزایش مییابد که ابتدا به
میزان  4/48درصد و در دورههای بعد بیشتر افزایش مییابد که در نتیجه آن حجم
موجودی سرمایه کشور نیز افزایش مییابد .نهایتا به دلیل افزایش تقاضای کل در جامعه،
مصرف نیز حدودا تا  4/41درصد افزایش مییابد .این شوک بهرهوری همچنین موجب
میشود تولید بخش کشاورزی افزایش یابد .شوک بهرهوری بخش کشاورزی در ابتدا
موجب کاهش اشتغال تا  4/11درصد شده ولی در میان مدت این تکانه باعث افزایش
اشتغال و بازگشت آن به سطح تعادلی میگردد .این شوک همچنین باعث کاهش دستمزد
واقعی به میزان  4/11درصد گردیدهاست .نرخ تورم نیز در واکنش به شوک بهرهوری
بخش کشاورزی کاهش مییابد و حدود  4/44درصد پایین میآید .سایر اثرات این تکانه
به صورت نموداری در نمودار شماره  1و به صورت کمی در جدول شماره  1ارائه شدهاست.
 -2-2-4آثار شوک بهرهوری کل عوامل تولید بخش صنعت

در این قسمت آثار یک شوک بهرهوری کل عوامل تولید بخش صنعت به اندازه یک انحراف
معیار ( 4درصد) که فرایند خودهمبستگی مرتبه اول به صورت زیر میباشد ،بر متغیرهای
مدل مورد بررسی قرار گرفتهاست که نتایج آن در نمودار شماره  4و جدول شماره  1ارائه
شدهاست.
𝑀
𝑎𝑡𝑀 = 0.42 ∗ 𝑎𝑡−1
+ 0.02
()14

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال ششم /شماره  /1بهار 1843

448

براساس نمودارهای شماره ( )4مشاهده میشود که وقوع یک تکانه بهرهوری بخش صنعت
باعث افزایش تولید و سرمایهگذاری میشود .بطوری که تولید غیر نفتی به میزان 4/448
درصد افزایش یافته و سرمایهگذاری نیز به تدریج افزایش مییابد که ابتدا به میزان 4/448
درصد و در دورههای بعدی بیشتر افزایش مییابد که در نتیجه آن حجم موجودی سرمایه
کشور نیز افزایش مییابد .نهایتا به دلیل افزایش تقاضای کل در جامعه ،مصرف نیز حدودا
تا  4/441درصد افزایش مییابد .این شوک بهرهوری موجب افزایش تولید بخش صنعت
شده است .سایر اثرات این تکانه به صورت نموداری درنمودار شماره  4و به صورت کمی
در جدول شماره  1ارائه شدهاست.
 -3-2-4آثار شوک بهرهوری کل عوامل تولید بخش خدمات

در این قسمت آثار یک شوک بهرهوری کل عوامل تولید بخش خدمات به اندازه یک
انحراف معیار ( 4درصد) که فرایند خودهمبستگی مرتبه اول به صورت زیر میباشد ،بر
متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفتهاست که نتایج آن در نمودار شماره  8و جدول
شماره  1ارائه شدهاست.
𝑆
𝑎𝑡𝑆 = 0.38 ∗ 𝑎𝑡−1
+ 0.02
()18
براساس نمودارهای شماره ( )8مشاهده میشود که وقوع یک تکانه بهرهوری بخش خدمات
باعث افزایش تولید و سرمایهگذاری میشود .جائی که تولید غیر نفتی به میزان  1/8درصد
افزایش یافته و سرمایهگذاری نیز به تدریج افزایش مییابد که ابتدا به میزان  4/44درصد
و در دوره های بعدی بیشتر افزایش مییابد که در نتیجه آن حجم موجودی سرمایه کشور
نیز افزایش مییابد .نهایتا به دلیل افزایش تقاضای کل در جامعه ،مصرف نیز حدودا تا
 4/11درصد افزایش مییابد .شوک بهرهوری بخش خدمات در ابتدا موجب کاهش اشتغال
به میزان  1/81درصد شده ولی در میان مدت این تکانه باعث افزایش اشتغال میگردد.
نرخ تورم نیز در واکنش به شوک بهرهوری بخش خدمات ،کاهش مییابد و حدود 4/3
درصد پایین میآید.
الزم به ذکر است که متغیرهای موجود در نمودارهای آتی شامل تولید کل ( ،)yتولید غیر
نفتی ( ،)ynoتولید بخش کشاورزی ( ،)yno_Aتولید بخش صنعت ( ،)yno_Mتولید
بخش خدمات ( ،)yno_Sتورم کل ( ،)pi_dتورم بخش کشاورزی ( ،)pi_Aتورم بخش
صنعت ( ،)pi_Mتورم بخش خدمات ( ،)pi_Sاشتغال کل ( ،)lاشتغال بخش کشاورزی
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( ،)l_Aاشتغال بخش صنعت ( ،)l_Mاشتغال بخش خدمات ( ،)l_Sدستمزد واقعی (،)w
سرمایه گذاری ( ،)iمصرف کل ( ،)cمصرف خصوصی ( ،)c_pمصرف وارداتی (،)p_m
تغییرات نرخ ارز ( ،)delta_exنرخ ارز واقعی ( )rerو صادرات (.)x
جدول ( :)1اثر اولیه تکانه بهرهوری کل عوامل تولید بر متغیرهای اقتصادی (درصد)
عنوان متغیر
تولید کل

بخش صنعت
y
4/441

بخش کشاورزی
Y
4/41

بخش خدمات
y
4/99

تولید غیر نفتی
دستمزد
اشتغال کل
سرمایه گذاری
مصرف کل
مصرف خصوصی
مصرف وارداتی
تورم کل
تغییرات نرخ ارز
نرخ ارز واقعی
صادرات

yno
W

4/19
-4/11

yno
w

4/448
-4/448

yno
w

1/8
-1/81

L
I
C
c_p
c_m
Pi_d
delta_ex
rer
X

-4/11
4/48
4/41
4/41
-4/44
-4/44
-4/49
-4/11
-4/99

l
i
c
c_p
c_m
Pi_d
delta_ex
rer
x

-4/448
4/441
4/441
4/441
-4/449
-4/444
-4/441
-4/449
-4/41

l
i
c
c_p
c_m
Pi_d
delta_ex
rer
x

-1/81
4/44
4/11
4/11
-4/19
-4/34
-4/44
-1/94
-9/14

تولید بخشی
تورم بخشی

yno_A
Pi_A

4/41
-1/84

yno_M
Pi_M

4/41
-4/41

yno_S
Pi_S

4/84
-11/11

منبع :محاسبات تحقیق

جدول ( :)2مقایسه گشتاورهای حاصل از مدل با گشتاورهای دادههای واقعی
گشتاورها

متغیرها
تورم
مصرف
سرمایه گذاری
تولید
تولید غیرنفتی

نوسانات
(انحراف معیار)
دادههای
واقعی
48/4
44/4
44/4
41/4
44/4

دادههای
شبیهسازیشده
49/4
44/4
44/4
41/4
44/4
منبع :محاسبات تحقیق

نوسانات نسبی
(نسبت انحراف معیار هر متغیر
به انحراف معیار تولید)
دادههای
دادههای
شبیهسازیشده
واقعی
4/9
4/8
4/4
4/4
4/4
4/4
4/1
4/1
4/1
4/4
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جدول ( :)3پارامترهای کالیبره شده براساس مطالعات پیشین و دادههای اقتصاد ایران
ردیف
1
4
8
9
1
1
9
3
4
14
11
14
18
19
11
11
19
13
14
44
41
44
48
49
41

نماد
𝐴𝜌
𝑀𝜌
𝑆𝜌


h

c
m


l


gama_dcbar
gama_mcbar
Delta
R_kbar
c_ybar
i_ybar
Txoybar
Txnoybar
Tmybar
Alphac
ibar_i_Tbar
o_y
ynoA_yno
ynoM_yno
ynoS_yno

مقدار
94/4
94/4
83/4
49/4
8/4
3/4

منبع
یافته تحقیق
یافته تحقیق
یافته تحقیق
یافته تحقیق
فخرحسینی ()1848
کاوند ()1833

811/1

زنگنه ()1833

498/8
44/4

رهبر و همکاران ()1848
طائی ()1831

94/4
4394/4
4819/4
4184/4
491/4
114/4
841/4
191/4
141/4
489/4
49/4
4/9434
4411/4
43/4
81/4
11/4

شاهمرادی ()1839
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران
دادههای اقتصاد ایران

منبع :محاسبات تحقیق و منابع ذکر شده در جدول

تعریف نمادهای مندرج در جدول ( )8به ترتیب شماره ردیف به صورت زیر است:
 -1ضرررریرب فراینرد خودرگرسررریون تکرانه بهرهوری کشررراورزی -4 ،ضرررریب فرایند
خودرگرسرریون تکانه بهرهوری صررنعت -8 ،ضررریب فرایند خودرگرسرریون تکانه بهرهوری
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خردمرات -9 ،نرخ ترجیحات زمانی مصررررفکننده -1 ،درجه پایداری عادات -1 ،عکس
کشرش جانشرینی بین دورهای مصررف -9 ،عکس کشرش مانده حقیقی پول -3 ،کشش
تابع هزینه تعدیل سرمایه گذاری -4 ،عکس کشش نیروی کار نسبت به دستمزد واقعی،
 -14ضرریب سررمایه در تولید -11 ،نسبت شاخص قیمت تولیدکننده به شاخص قیمت
مصررفکننده -14 ،نسربت شاخص قیمت وارداتی به شاخص قیمت مصرفکننده-18 ،
نرخ اسرتهالک سررمایه -19 ،نرخ بازدهی واقعی سررمایه -11 ،نسرربت مصرف به تولید،
 -11نسربت کل سرمایهگذاری به تولید -19 ،نسبت صادرات نفتی به تولید -13 ،نسبت
صرررادرات غیر نفتی به تولید -14 ،نسررربت کل واردات به تولید -44 ،نسررربت کاالهای
مصررفی از تولیدات داخلی به کل مصررف -41 ،نسربت سررمایهگذاری خصوصی به کل
سرررمایهگذاری -44 ،نسرربت ارزش افزوده بخش نفتی به کل تولید -48 ،نسرربت ارزش
افزوده بخش کشرراورزی به تولید غیر نفتی -49 ،نسرربت ارزش افزوده بخش صررنعت به
تولیررد غیر نفتی و  -41نسررربررت ارزش افزوده بخش خرردمررات برره تولیررد غیرنفتی.

نمودار ( :)1توابع عکس العمل آنی  9متغیر نسبت به تکانه بهرهوری بخش کشاورزی
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نمودار ( :)2توابع عکس العمل آنی  6متغیر نسبت به تکانه بهرهوری بخش کشاورزی
منبع :یافتههای تحقیق

نمودار ( :)3توابع عکس العمل آنی  9متغیر نسبت به تکانه بهرهوری بخش صنعت
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نمودار ( :)4توابع عکس العمل آنی  6متغیر نسبت به تکانه بهرهوری بخش صنعت
منبع :یافتههای تحقیق

نمودار ( :)5توابع عکس العمل آنی  9متغیر نسبت به تکانه بهرهوری بخش خدمات
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نمودار ( :)6توابع عکس العمل آنی  6متغیر نسبت به تکانه بهرهوری بخش خدمات
منبع :یافتههای تحقیق

 -5نتیجهگیری
مقاله حاضرر با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مشتمل بر بخشهای
خانوار ،بنگاه ،دولت ،بانک مرکزی (سریاستگذار پولی) و بخش خارجی اقتصاد ،به بررسی
اثر تکانه بهرهوری کل عوامل تولید در بخشهای کشرراورزی ،صررنعت و خدمات اقتصرراد
ایران بر متغیرهای اقتصادی کالن و بخشی میپردازد.
بررسرریهای بهعملآمده گویای آن اسررت که هر سرره تکانه بهرهوری بخشهای مذکور،
منطبق بر انتظارات تئوریک ،باعث انتقال منحنی عرضره (بخشری یا کل) به سمت راست
شرررده و در اولین مرحله از فرایند پویای تعدیل متغیرهای موجود در مدل ،باعث افزایش
تولیرد و کاهش قیمتها میشررروند .اثرات بعدی این تکانهها را می توان براسررراس نتایج
تکانهها ،نمودارها و جداول ارائه شرده شرامل افزایش مصرررف خصرروصرری ،کاهش مصرف
وارداتی ،کاهش اشررتغال و دسررتمزد ،کاهش تورم بخشرری و کل ،افزایش سرررمایهگذاری،
کاهش نرخ ارز واقعی ،کاهش تغییرات نرخ ارز واقعی و کاهش صادرات عنوان کرد .نتایج
حاکی از آن اسرررت که از سررره تکانه مورد بررسررری ،تکانه بهرهوری بخش خدمات حائز
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بیشرترین اثر بر تولید کل بوده و پس از آن تکانههای بهرهوری بخش کشاورزی و صنعت
قرار داشررته اند .در بررسرری اثر تکانههای مذکور بر اشررتغال مشرراهده میشررود که تکانه
بهرهوری بخش خدمات در مقایسررره با دو بخش دیگر ،دارای بیشرررترین اثر کاهشررری بر
اشررتغال در اولین دوره بوده و پس از آن بخشهای کشرراورزی و صررنعت قرار گرفتهاند.
بررسررری اثر تکانه بهرهوری بخشهای سرررهگانه بر تولید بخش متناظر خود حاکی از آن
است که تکانه بهرهوری بخش خدمات در مقایسه با تکانه بهرهوری دو بخش دیگر ،دارای
بیشرترین اثر بر تولیدات بخش خود بودهاسرت .در بررسی اثر تکانههای مذکور بر مصرف
خصروصری داخلی ،مشاهده میشود که تکانه بهرهوری بخش خدمات دارای بیشترین اثر
افزایشی بر مصرف خصوصی داخلی بوده و پس از آن به ترتیب تکانههای بهرهوری بخش
کشراورزی و صنعت قرار داشتهاند .این ترتیب در مورد اثر تکانه های مذکور بر متغیرهای
تورم کل ،تورم بخشرری ،نرخ ارز واقعی ،تغییرات نرخ ارز و صررادرات نیز به همین صررورت
بودهاسرت .بر این اساس مشاهده میشود که ارتقاء بهرهوری به عنوان یکی از منابع رشد
اقتصررادی در اقتصرراد ایران نیز ،منطبق بر مباحث تئوریک ،نقش مثبت خود را در ارتقاء
تولید کل و تولیدات بخشرری نشررانداده و به خوبی موید این سرریاسررت مندرج در قوانین
پنجسراله توسرعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی چهارم ،پنجم و ششم جمهوری اسالمی
ایران اسرت که با درجه اعتماد باالیی میتوان به اثر این سیاست کالن بر رشد اقتصادی،
کاهش تورم و تثبیت قیمتها ،افزایش رفاه عمومی ،بهبود قدرت خرید پول و ...اشررارهکرد.
با توضیحات فوق ،میتوان گفت برنامهریزی ،فرهنگسازی ،آموزش و سرمایهگذاری الزم
در زمینه بهبود بهرهوری کل عوامل تولید در بخشهای مختلف اقتصررراد ایران به منظور
نیل به تحقق اهداف سریاستگذاریهای صورت گرفته در برنامههای پنج ساله ،با توجه به
دامنه گسرررترده اثرگذاری این عامل بر متغیرهای مختلف اقتصرررادی ،امری ضرررروری و
اجتناب ناپذیر مینماید که باید مد نظر مسئولین امر قرارگیرد.
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