
 

 

 

 

 1401، تابستان 118، شمارة 30كشاورزي و توسعه، سال  اقتصاد

DOI: 10.30490/AEAD.2022.355889.1378 

 

237 

CGE

 4عباس شاکری ،3بانوئی اصغر ، علی2پروین سهیال، 1اسمعیل سعیدنیا

 9/7/1401تاریخ پذیرش:    18/6/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

 دار همچون کشاورزی های اولویتتخصیص ارز به بخشعدم  ،در عمل ،سازی نرخ ارزیکسان

گونره   یررد  و برا فرذی ایرن    گ ترر از برازار آزاد صرورت  ری     ارزان یاست که واردات آنها با سهمیه ارز

برا ررافری یرل ال روی تعراد        ة فاضرر، یابد. در  طالعنرخ ارز  وزون در کشور افزایش  ی ها،سهمیه

سری  اثرر افرزایش    ،1390استفاده از  اتریس فسرابداری اتتمراعی سرا     و ( CGEعمو ی قابل  حاسبه )
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سرازی بررسری شرد.    شربیه  یبرا دو سرناریو  شراورزی  ک هرای بخشزیر نرخ ارز بر ارزش افزودهدرصدی 

 خرارتی  عرضره و تجرارت   بدون  حردودیت  رقابتی ویش نرخ ارز در شرایط افزا  بنی بر او سناریوی 

 و تولیرد ناخرالص داخلری اسرمی    هرا  شاخص عمرو ی قیمرت   بررسی این سناریو از افزایشنتایج  بود که

قیمرت ترکیبری عوا رل     افرزایش  بهافزایش نرخ ارز  و عرضه، بدون  حدودیت تولید فکایت داشت  و

تولید کشراورزی   عوا ل افزایش تقاضا برایهای کشاورزی و ارزش افزوده و صادرات زیربخشتولید، 

هرای   کنترر  قیمرت   ز ران  ررور هر    بره افزایش نرخ ارز و  نتایج بررسی سناریوی دوم  بنی بر د.انجا ی ی

افرزایش   توتره بره  برا   .برود های کشاورزی  ارزش افزوده فعالیتاکی از کاهش فکشاورزی و صادرات 

 برای آ رادگی و تنیری  برازار و    که شود پیشنهاد  ی ،های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز قیمت نهاده

کود و  ،ویژه خوراک دام ههای وارداتی ب از نهاده ای  ناسب ذخیره ففظ کننده،نیز کاهش ریسل تولید

ریسرل   بره تفراوت  با توتره     ودربط قرار گیر همواره در دستور کار  سئوالن ذیس  و دارو در کشور 

، شایسته اسرت کره   ت به تغییرات نرخ ارزها و  حصوالت  ختلف کشاورزی نسب تولید و درآ د فعالیت

 بندی آنها بر اسراس  رتبه ،پذیری  حصوالت کشاورزی از تغییرات نرخ ارزتأثیر  یزان با بررسینخست، 

 ایرن هرای فمرایتی    سیاسرت  سرسس،  و صرورت گیررد   هرر  حصرو   پذیری تأثیردرته ضرورت و درته 

 تبیین و تدوین شود. ت حصوال

(، بخش CGEسازی نرخ ارز، ارزش افزوده،  د  تعاد  عمو ی قابل  حاسبه )یکسان: ها کلیدواژه
 .کشاورزی

  JEL: C68, D58, 330, Q22بندی طبقه

 مقدمه

سازی نرخ ارز به  عنی فذی سهمیه ارز برا نررخ دولتری بررای واردات کاالهرای      یکسان

اساس آ ار گمرک تمهروری اسرال ی ایرران در     بر کشاورزی است. واردات از تملهضروری 

 اختصاص داشت   حصوالت کشاورزیبه پنج درصد ارزش واردات کشور و بیست ،1397سا  

ها و سطح قیمت بیشتری بر تأثیر سازی نرخ ارزیکسان اترای سیاست که رودانتیار  ی ،بنابراین

واسرطه  هرای  نهراده  را نود درصد واردات کشراورزی  ویژه آنکه ، بهاین بخش داشته باشد فعالیت
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هررا و قیمررت افررزایش نرررخ ارز  وتررب افررزایش سررطح عمررو ی قیمررت .دهررد تشررکیل  رری تولیررد

در خصروص  حصروالتی کره بره نهراده       ویژه بهها افزایش قیمت .شود حصوالت کشاورزی  ی

هرای دا ری از تملره ایرن  حصروالت      فررآورده  ند، شردیدتر خواهرد برود.   ا وارداتی بیشتر وابسته

درآ رد و  توسرط،    ویژه در  یران خانوارهرای کر     به ،که کشش تقاضا برای آنها روند شمار  ی به

هرا در برین اک رر     صرری ایرن فررآورده    ای کره  گونره  ، به(Barikani, et al., 2008) باالتر است

تر تای زین آن خواهرد  خانوارها کاهش خواهد یافت و سایر  حصوالت غذایی با کیفیت پایین

 92، ترتیب ، به1392و  1391های در سا  ، نرخ ارزبر اساس آ ار بانل  رکزی رای نمونه،شد. ب

(  همچنرین، در  CBI, 2018) درصرد برود   7/34و  5/30 درصد رشرد داشرت و نررخ ترورم     22و 

نرخ افزایش قیمت  واد خوراکی از سایر کاالها و خد ات  صررفی شرهری بیشرتر     ها،همین سا 

نسربت بره سرایر  حصروالت افرزایش قیمرت براالتری         بره واردات  دو  حصو  غذایی  تکی .بود

و  5/57و گوشرت  رر    درصرد   2/37و  5/67 ،ترتیرب  ، گوشت گاو، بهدر این دو سا  و داشتند

افرزایش قیمرت  حصروالت غرذایی      ا رد یپ ،در سمت تقاضرا . ندافزایش قیمت داشتدرصد  1/21

ترکیرب  تغییرر   نیرز  کاهش ا نیت غذایی و کیفیت وکافی و با یغذا به هادسترسی خانوارکاهش 

آثرار   ،تولیرد و عرضره  در سرمت   .دبرو برای این  واد خواهرد  قیمتی های  با توته به کشش تقاضا

ارزش افرزوده کلری     قردار و بر تولید ها  سطح عمو ی قیمتهای وارداتی و  قیمت نهادهافزایش 

پارا ترهای  تعرددی   رل   و به  های آن  شخص نیستبخشرور  جزا زیر بهبخش کشاورزی یا 

کشش تانشینی واردات، کشرش واردات  حصروالت نهرایی،    های وارداتی،  کشش قیمتی نهاده

و افرزایش   هرای عرضره و صرادارت    کشش تانشینی تولید و  حردودیت کشش قیمتی صادرات، 

 برا  تغییررات  گونره  ایرن  نرد یبرآ ی کره در صورت .دارد بست ی نرخ بهره و هزینه سر ایه در گردش

از ارزش افزوده کشاورزی باشرد و  وترب خررور سرر ایه      کاهشیادشده  یپارا ترها به توته

از آنجا که سیاسرت رسرمی دولرت     غذایی کشور به  خارره خواهد افتاد.این بخش شود، ا نیت 

، کاهش ارزش افزوده و ناپایرداری درآ رد کشراورزان بیران ر     فمایت از تولید کشاورزی است

  .های کالن و بخشی خواهد بود سیاستبین تعارض 
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 تیر کشرور برر اهم   یدر تجارت خرارت  یکشاورز  حصوالت صادرات و واردات نقش

گان کننرردترررین وارد ایررران از بررزر  ،در سررطح تهررانی .دیررافزا ی رر ة فاضررر صررالع  وضررو 

ایرران بریش از    ،1397در سرا    ،بر اسراس آ رار گمررک     حصوالت کشاورزی و غذایی است.

 یلیارد دالر در بخش کشاورزی و غذا واردات داشرته   7/10 یلیون تن  حصو  به ارزش  بیست

  یلیرون ترن   6/2 و کنجالره سرویا    یلیون تن 4/1، ذرت تن  یلیون نُهفدود  ،1397است. در سا  

ترز کاالهرای    هبر  ه اسرت  اساسی داشرت نقش  ،که در تولید  حصوالت دا یتو وارد کشور شده 

هرا از خرارر از   ها و برخی انوا  کود و دارو و س  و واکسرن نهایی،  حصوالت صنعتی و  اشین

، در  قابرل  بیش از یل  یلیرارد دالر برود  و  آنها ارزش  ،1397که در سا   شوند  یکشور وارد 

فردود   ،1397در سرا    .گیردهای دا ی از کشور صورت  یو فرآورده ها صادرات  یوه، سبزی

و ترراز    یلیرارد دالر از ایرران صرادر شرد     4/6ه ارزش  یلیون تن  حصوالت کشراورزی بر   هفت

هرای تولیرد و    واردات نهراده  قرش توتره بره ن   برا   یلیارد دالر رسرید.  چهاربه  نفی  کشور تجاری

نقررش صررادرات  ،همچنررین ا نیررت غررذایی کشررور و غررذا و تولیررد  در حصرروالت کشرراورزی 

ارزش  برو آثار آن تغییرات نرخ ارز  پایش بخش، در درآ د کشاورزان و توسعة اینکشاورزی 

  د.نمای ضروری  ی کشاورزی افزوده

برا توتره بره  قردار      ایرران سرازی و افرزایش نررخ  روزون ارز در      اترای سیاست یکسران 

نررخ ارز از  تغیرهرای  هر  و     چراکره  گیررد،  و شرایط بازار صورت  ی کشور درآ دهای ارزی

 ،صردور نفرت  فاصرل از  کشرور  بیشترین درآ د ارزی است و  ایرانگذار در عرصه اقتصاد تأثیر

و تنو  چندانی در درآ دهای ارزی کشور وتود   است  یعانات گازی و  حصوالت پتروشیمی

تعیرین نررخ    ،به همین دلیل در  الکیت دولت است و درآ د ارزی  نابعضمن اینکه بیشتر  ندارد،

های اقتصادی برای واردات، از شرایط  رالی و بودتره دولرت     ارز عالوه بر  قدار تقاضای بخش

درآ ردهای   کسرب  هرگونه نوسان در بازار نفت و یا  حدودیت در رو، از اینپذیرد.  ی تأثیرنیز 

دنبا   حدودیت عرضره ارز یرا نیراز     کرد و بهارز کشور را دچار اختال  خواهد  تأ ین نابع  نفتی

در بازارهرای   نررخ ارز هرای   رونرد نوسران    الی دولت، نرخ ارز نیز دستخوش تغییر خواهرد شرد.  



...... ينرخ ارز بر ارزش افزودة بخش كشاورز سازي اثر يکسان    

241 

 دورةدنبرا  هرر    ، بره در سره دهره اخیرر    دهد کهنشان  ی (CBI, 2022) رهای  وازیو بازا رسمی

، از سروی بانرل  رکرزی    نررخ  شرخص   بره تعاد  عرضه و تقاضای ارز  برقراری همراه با کوتاه

هرایی براالتر از   نررخ  بره گذار بیرونی و داخلی تعاد  را بر ه  زده و بازارهای  وازی تأثیرعوا ل 

سیاسرت  ، 1372ترا قبرل از سرا      د از انقالب اسرال ی گرفته است. در دوران بعنرخ رسمی شکل 

ارز تخصیصری بررای واردات    ویرژه  بره   هرای  تفراوت برود   نرخ بهبندی ارز بانل  رکزی سهمیه

ترر از بقیره  حصروالت    های پرایین کاالهای ضروری نییر  حصوالت کشاورزی و غذایی با نرخ

ی ناشی از کمبود نسبی  نابع ارزی در  قابل تقاضرا و کسرری   ، ا ا فشارهاشد عرضه  یوارداتی 

سازی نرخ ارز در پیش گرفته شرود. در  سیاست یکسان که بودته دولت در این سا   وتب شد

بر اساس بودته ، 1381از سا   که  قرر شد ده ویاین سیاست در قانون بودته گنجان، 1380سا  

اترررای سیاسررت  ،ان  عتبررر اسررت. در عمررل کماکررایررن قررانون  نرررخ ارز یکسرران تنیرری  شررود  

  سازی نرخ ارز  نجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پو   لی شده است. نیکسا

 رسرمی قیمت دالر آ ریکا در بازار  ،1398تا  1381از سا  اساس آ ار بانل  رکزی،  بر

تردریجی   صرورت  بره درصد رشد داشته اسرت. نررخ رشرد ارز     سی توسط ساالنه بیش از  رور به

ه اسرت،  گذاشرت  ترأثیر اقتصراد کشرور    برر  پرولی  (شروک صرورت تکانره )   به ،نبوده و در هر دوره

 پرانزده با شرو  سیاست تعدیل ساختاری، نرخ ارز با افرزایش   ،1370که در اوایل دهه ای  گونه به

آ ریکرا  برابرری )هرر دالر    5/4با افرزایش   1381و در سا   ریا ( 1500برابری )هر دالر آ ریکا 

 دو برابر شده است. تقریباً  ،1397 تا 1392های در سا  نیز ریا ( و 7924

برر ارزش   و افزایش نرخ ارز سازیسیاست یکسان تأثیرگیری اندازه ة فاضرهدی  طالع

 تغیرهای کرالن   روی کاهش ارزش پو   لی های آن است.افزوده بخش کشاورزی و زیربخش

از    ودر تعا رل هسرتند   درآ د بخش کشراورزی با  این  تغیرهاد و گذار ی تأثیراقتصادی کشور 

 ؤثرنرد   نیرز  توسرعه کشراورزی  رشرد و  برر  درآ د کشاورزان  گذار درتأثیری اهسیاست آنجا که

(Mellor, 2004،) در چارچوب  ردلی کره بخرش کشراورزی را در کرل       ها بررسی این سیاست

 ،. در ایرن راسرتا  ضرروری اسرت  دهرد،   اقتصاد و با تعا الت بخشی وکالن  ورد  الفیه قرار  ی
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تعیین اثرات کاهش ارزش پرو   لری برر کشراورزی نیرز در        نیور بهتبیین ال وی تعاد  عمو ی 

 گیرد. یفهرست اهدای  طالعه قرار 

 تغیرهرای کرالن و    افزایش نررخ ارز برر   تأثیرداخل کشور فاکی از شده در   طالعات انجام

در ( Shakeri, 2003)شراکری   شود. ها یادآوری  ی ای از این پژوهش که در پی، پاره بخشی است

بینری  شپری برا ال روی اقتصادسرنجی،    سازی نرخ ارز بر ترورم و انتیرارات ترور ی    اثر یکسان طالعه 

با  حردودیت   ،شدت با افزایش هزینه تولید  واته شود و پس از آن کند که بخش کشاورزی به  ی

زان از کشراور هرای  حصروالت، براز سره       فروش و تقاضای  حصو  و در صورت افزایش قیمت

 ررور  بره  ،های شبکه توزیع کاال خواهرد برود و در نتیجره   یافته کمتر از سایر فعالیت  قدار افزایش

بره   (Banouei et al., 2002درآ د کشاورز کاهش خواهرد یافرت. برانویی و همکراران )     ،نسبی

ایرن  نترایج   .نرد پرداختتغییر شاخص قیمت کاالها با سناریوهای  ختلرف بررای نررخ ارز     حاسبة 

بها قررار   زراعت در صدر افزایش شاخص ویژه به حصوالت کشاورزی  که دهدنشان  یتحقیق 

د و از رفراه  کنهزینه زندگی افزایش پیدا  ی ،با افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز ،ین ترتیب  بددارند

هرای  وهگرر  ، رفراه برا افرزایش نسربتًا بیشرتر شراخص بهرای  رواد غرذایی         شود وخانوار کاسته  ی

بره   (Parvin et al., 2016مکراران ) پرروین و ه  د شرد. رو خواهر  هروبر بیشتر درآ د با کاهش  ک 

 1سازی نرخ ارز بر فقر در ایران با استفاده از  د  تعاد  عمرو ی قابرل  حاسربه   اثر یکسان بررسی

 سرازی در ایرن پرژوهش   پرداختند. نتایج شربیه  2المللی سیاست غذاپژوهشی بین ةسسؤاستاندارد  

 35و  25افرزایش  (و دوم  ی او هاسرناریو که قیمت  حصوالت کشراورزی در   بودفاکی از آن 

کند. پر ره و همکراران    را تجربه  یدرصدی  6/34و  7/24افزایش  ترتیب، ، بهنرخ ارز( یدرصد

(Parmeh et al., 2016) دوره  را دروری بخرش کشراورزی    ههای بهرپولی تکانهاثر پولی و غیر

 نیرز در ایرن  طالعره    چسبندگی قیمت و دسرتمزد و رقابرت نراقص     ندبررسی کرد 1391 -1350

ن است کره  آ ده فاکی از ای دست و نتایج به  طالعات اقتصاد پولی فراه  آید ز ینةاضافه شده تا 

                                                                                                     
1. Computable General Equilibrium 

2. International Food Policy Research Institute (IFPRI) 
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تجرارت  برر  و  یابرد   یافزایش نرخ تورم  نرخ ارز نیز افزایش  ،دنبا  آن با افزایش فج  پو  و به

تغییر نرخ ارز بر تجارت خرارتی کشراورزی   برت     تأثیر ای که گونه به د،گذار ی تأثیرخارتی 

و بره   شرود   ری و بر واردات بعد از دوره کوتراه  نفری    است ا ا اثر آن بر صادرات  اندگار بوده،

 گردد.  فالت اولیه بر ی

برر سرطح عمرو ی    نررخ ارز   افرزایش آثار  در سطح کالن، نیز  رتبط داخلی طالعات در 

اغلب به تجارت خارتی  حصوالت  ،بخشی در سطح و شدهها و تجارت خارتی بررسی  قیمت

به تداوم آثار کاهش نرخ ارز تا سرطح ارزش افرزوده و    ،. در این  طالعاتشده استبخش توته 

 درآ د عوا ل تولید بخش کشاورزی توته نشده است. 

هرا در   تکانره گونره   ایرن شریو    ةدهنرد  نشران در تهان رز های نرخ اتکانهادبیات  ربوط به 

 بررسری  . در حصولی یا صادرت با تنو  ک  کشاورزی اسرت  کشورهای  تکی به صادرات تل

 (CGE) از  د  تعراد  عمرو ی قابرل  حاسربه    کارهایی  ورد توته قرار گرفته است که  فاضر،

 2011بحرران ارزی سرا    در بررسری   ،(Pauw et al., 2013پراو و همکراران )   .انرد  استفاده کرده

نشران  این  طالعه نتایج  .اند پرداخته و آثار آنکاهش ارزش پو   لی به ضرورت  ،کشور  االوی

های انتخابی از تمله کراهش ارزش پرو    سازی، اثر سیاست در تمام سناریوهای شبیهدهد که   ی

ا آثرار  نفری در رمیر  ارزی    ا ر  ،ناخرالص داخلری بره قیمرت عوا رل  نفری اسرت        لی برر تولیرد   

بخرش کشراورزی نیرز صرادت اسرت. دوروش و       در  رورد ایرن نترایج    پرذیر کمترر اسرت.    انعطای

رفراه خرانوار در    ایبنردی ارز برر  پیا ردهای اقتصرادی سرهمیه    (Dorosh et al., 2009همکاران )

، سه سرناریو  سازیدر  د  شبیه و انداتیوپی را با یل  د  استاندارد تعاد  عمو ی بررسی کرده

فرل   ةدر نتیج ،افزایش تریان ورود سر ایه و ارز به کشور  بنی بر او  در سناریوی آز ون شد 

ز واقعری  درصد افزایش و نررخ ار  هشتواردات  درصد و 22کننده  اخص قیمت  صریش ،ال و

تولیرد ناخرالص داخلری واقعری تغییرر       و البتره  درصد کاهش یافتره  6/32درصد و صادرات  5/12

در هرر دو    بتنری برر واردات اسرت     بنردی  دوم و سوم پیا دهای سهمیه هایسناریونکرده است. 

کاهش ذخیرره همرراه برا     ی دوم،درصد کاهش داده شده که در سناریو دهذخیره ارزی  ،سناریو
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نررخ   ی سروم، در سرناریو  ، ا را کنددی واردات است و نرخ اسمی و واقعی ارز تغییر نمیبنسهمیه

تولیرد ناخرالص داخلری     ،نتیجره اینکره در هرر دو سرناریو     ،ارز اسمی و واقعی  جاز به تغییر است

، سرناریوی  کمترر اسرت. در  جمرو     البته این کاهش در سناریوی سروم  یابد وواقعی کاهش  ی

ا را   و دارد سناریوی دومصادرات نسبت به  و گذاری کمتری در  صری، سر ایهآثار  نفی  سوم

های  تکانهاثر  (Bellù and Pansini, 2009بِلو و پانسینی ) یابد.درصد افزایش  ی 8/11نرخ ارز 

انرد.  ی کررده ی بر کاهش فقر در بورکینافاسرو را برا  رد  اسرتاندارد تعراد  عمرو ی بررسر       فناور

پنبره کراالی اصرلی صرادراتی     و  استو کود  واد غذایی  ،کننده خالص انرمیفاسو واردبورکینا

 وترب کمبرود     ان افزایش قیمت تهانی نفت و غرذا ز کاهش قیمت پنبه و ه . این کشور است

دلیرل   بره  ،کاهش کاربرد کود وارداتی .شود یکافی برای واردات غذا، نفت و کود   نابع ارزی

هرای افرزایش   تکانره نترایج فاصرل از اعمرا      است.در  د   فناوریکاهش  1، تانشینکمبود ارز

بر تولید  آن  نفی تأثیر ةدهند نیز کاهش قیمت تهانی پنبه نشان کود و قیمت تهانی غذا، نفت و

تولیرد ناخرالص داخلری را    یادشرده  ز ان تغییرات قیمتی  وقو  ه  ناخالص داخلی کشور است  و

( اثرر انتخراب سره    Tarp and Tarp, 2004) و تارپ دهد. تارپکاهش  ی یزان هشت درصد  به

 راهبررد، در هرر سره    برر اسراس نترایج بررسری،     نرد  توسعه در  وزا بیرل را بررسری کرد   راهبرد

 وارد ال رو شرده   زا درونپرذیر و  انعطای صورت بهنرخ ارز  بوده وکشاورزی هسته اصلی توسعه 

و تکیره برر    بروده ی های داخلری کشرور در توسرعه کشراورز    بر توانایی تأکیدو از آنجا که   است

شرود و تعراد    ، اعما  سناریوهای  ختلف  وتب تغییرر نررخ ارز  ری   نشده استشریل تجاری 

شرده تعیرین    از صرادرات و واردات کره ال روی فرل     هرا در هرر سرطحی   فساب تاری پرداخت

 ،ایستا CGEبا استفاده از یل ال وی  ،(Lee Harris, 2001ریس )شود. لی ه قرار  یبر ،کند  ی

یارانررة  هررای قیمترری وشرراورزی  کزیررل از فمایررتتغییررر برنا رره فمررایتی ک تررأثیربرره بررسرری 

اثرر  کننده به پرداخت  ستقی  به کشراورزان پرداختره اسرت. بررای بررسری       تولیدکننده و  صری

درصرد کراهش ارزش پرو  بره  رد  وارد شرده        بیستدو برنا ه فمایتی،  در قالببیرونی  تکانة

                                                                                                     
1. proxy 
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پرداخت  ستقی ، کاهش ارزش پو  سبب افزایش صادرات کشاورزی و کراهش   نیاماست. در 

ترذب و سررایر   یرزان  کنررد، کره تولیرد افررزایش پیردا  ری     در فررالی ،شرود. بنرابراین   واردات  ری 

تولیرد از غرالت پایره بره سرمت       ،آید. در بخش کشاورزیاقتصادی پایین  یهای کالن  شاخص

ای، کراهش ارزش پرو  اثرر بیشرتری برر      م فمایتی یارانره   و در نطارود حصوالت صادراتی  ی

ی یهرا تنبره  بره بررسری   (Bautista and Thomas, 2000افزایش تولید دارد. باتیسرتا و تو راس )  

هرای  سیاست توان به از آن تمله  ی که ،پرداختند زیمبابوه تاری دراز سیاست اقتصادی  خاص

از سرروی دولررت برررای واردات و تعیررین قیمررت ذرت  فجرر هررای تعیررین نرررخ ارز،  حرردودیت

برا ایرن     درصد اشتغا  کشور در بخش کشاورزی اسرت  هفتاد. اشاره کرد کنندگان داخلیتولید

 یسرناریو دوازده از درصرد اسرت.    تنهرا شرانزده   سره  کشراورزی از تولیرد ناخرالص داخلری      همه،

یل تنبه از سیاست آزادسازی تجاری برچیده شدن کنتر  نرخ ارز و رمی  ثابرت   ،شده سازی شبیه

نررخ   تجراری،  آزادسازی ینرخ ارز در بازار تعیین شود. در سناریو تا دهدارزی است که اتازه  ی

  و ارنررددرصررد رشررد د 23درصررد و واردات  25صررادرات برریش از  ،درصررد هفررت ارز برریش از

این نتیجه در تمام سناریوهایی کره برا آزادسرازی     .خوردتراز تجاری بهتری رق   ی ،ترتیب ینبد

 در ،(Hanson et al., 1991) و همکراران  هانسرون  دست آ ده اسرت.  هب ،اندتجاری ترکیب شده

اسرتفاده  عرالوه برر    ،بر کشاورزی آ ریکا های قیمت انرمیتکانه  ستقی  ستقی  و غیربررسی اثر 

بررای وزارت کشراورزی    کره  نیرز بهرره بردنرد   تعاد  عمرو ی  ال وی  از ،ستانده -از تدو  داده

نررخ   یکی آنکه، شده. دو سازوکار تعاد  تراز تجاری در  د   شخص بودآ ریکا ررافی شده 

انداز خارتی عا ل تعاد  است. و پس زا بروننرخ ارز  و دی ر آنکه واقعی ارز عا ل تعاد  است

در تمرام  . از هر دو رهیافت استفاده شده تا انعکاس کالن سناریوها  شراهده شرود   ،در این  طالعه

در ارزش افرزوده اسرمی کشراورزی تنهرا      بروده و تغییر تولید واقعی کشراورزی  نفری    ،سناریوها

پذیر و کاهش تراز تجاری   بت است. نتیجره کلری اینکره آثرار تغییرر      نرخ ارز انعطای یسناریو

شرود.   ارزش افزوده کاالهای صادراتی بیشتر  ری  ا بر کاالهای کشاورزی یکسان نیست وهقیمت

 بروده و دار پاسخ دولت به خرور دالر برای واردات نفت با قیمت باالتر بررای کشراورزان  عنری   
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شوند. هرر تالشری بررای ففرظ ارزش دالر در  قابرل      رزان از کاهش ارزش دالر  نتفع  یکشاو

  رساند. و به آنها زیان  ی گذارد  یبر صادرات اثر  ای چشم یر گونه بهالمللی بین تکانة

 تحقیق روشو  مبانی نظری

اشرتغا   اقتصرادی برا   ففظ یا تسریع رشد  هایعمدتاً با هدی یهای کالن اقتصادسیاست

در سطوح اقتصاد خرد و اصالح تحریفات قیمتی، اتتناب از عدم تعراد    کارآیی پایدار، ارتقای

نیازهرای اساسری    ترأ ین های خارتی، کنتر  فشارهای تور ی، از بین بردن فقر، در تراز پرداخت

 ،در ایرن راسرتا   .(Bonilla, 2019شرود ) های توسرعه انسرانی اتخراذ  ری     ردم و گسترش فرصت

نیازهرای اساسری وارداتری برا      تأ ینهدی از اترای سیاست نرخ ارز چندگانه  که توان گفت  ی

درآ د در ایرران برود و هردی از اتررای      گیری از تورم و فشار به اقشار ک تر و تلو قیمت ارزان

اصرالح تحریفرات    ،عبارت بهترتلوگیری از فساد و رانت و به نیز سازی نرخ ارز  سیاست یکسان

 قیمتی است.

از رریرق  برادالت خرارتی و تبردیل      درآ د  لیر بنرخ ارز  تأثیر ، سازوکاررور کلی هب

اگر نرخ ارز بتواند خالص صرادرات و ترراز    ،در چارچوب اقتصاد کینزی» آن به پو   لی است.

درآ رد  لری را تحرت ترأثیر قررار       ها را بهبود بخشد،  تناسب با ضریب فزاینده  خارر،پرداخت

این در صورتی قابل تحقق است که رشد تولید ناخالص  لی به گسرترش تقاضرا وابسرته     .دهد  ی

 انع و  شکلی وتود نداشته باشد. از رری دی ر، افزایش ایرن خرالص    ،باشد و در رری عرضه

در چرارچوب نیریره    .(Shakeri, 2003« )صادرات به تحقرق شررط  ارشرا  لرنرر بسرت ی دارد.     

، تغییرات نرخ ارز و سایر  تغیرهای قیمتی برر تولیرد فقیقری ترأثیر بلند ردت ندارنرد و       کالسیل

رشد و تغییرات تولید تنها به تغییر  تغیرهای فقیقی  بنایی   ل سر ایه فقیقی، رشد نیرروی کرار   

توانند بعضری از  تغیرهرای    دت  یصرفاً در کوتاهو پیشرفت فنی بست ی دارد.  تغیرهای قیمتی 

ولی  تغیرهرای فقیقری در بلند ردت در سرطح      ،فقیقی را از  قادیر تعادلی بلند دت تغییر دهند

 نیریه پولیون در  ورد تأثیر نرخ ارز بر تولید ناخالص  لری  .گیرندتعادلی بلند دت خود قرار  ی
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هرر تغییرری در    ،ق فرضریه نررخ ربیعری بیکراری    ربر  )در بلند دت( شبیه نیریه کالسریل اسرت.  

 تغیرهای قیمتی و اسمی در بلند دت بر تولید فقیقی تأثیری ندارد و تولید  تناظر با نرخ ربیعری  

های تدید ه  اعتقاد دارنرد کره   کالسیل شود.بیکاری )که همان اشتغا  کا ل است( تعیین  ی

زیررا ربرق نیریره     ،دهنرد ت تأثیر قررار نمری   دت ه  تولید را تح تغیرهای قیمتی فتی در کوتاه

 تغیرهای اسمی ترأثیری برر    ،کنندهو غافل یر نشده بینی های پیشتز سیاست ، بهانتیارات عقالیی

 تولید ناخالص  لی ندارند. 

هرا  بودن بازار  وازی ارز برر قیمرت    ؤثر( به Kiguel et al., 1997) و همکاران کی وئل

 تررأثیربررر  تفرراوت بررودن  ،د و در عررین فررا نرراشرراره دارسررازی نرررخ ارز فترری قبررل از یکسرران

و  لیزونردو  همچنرین،  .کننرد  تأکید  ری با توته به شرایط اقتصادی کشورها  بر تولید سازی یکسان

آثار کاهش ارزش پرو   لری برر تولیرد برا       ، با بررسی(Lizondo and Montiel, 1989)  ونتیئل

در  د.نر دانرا  ربه   ری   افزایش نرخ ارز بر تولیرد  آثار ،توته به شرایط کشورهای در فا  توسعه

 شرایط خاص ایرران را در  (Khoshbakht and Akhbari, 2007خوشبخت و اخباری ) نیز ایران

 حدودیت  نابع تولید کشاورزی و ک  برودن ا کران تانشرینی تولیرد داخلری برا       به نیر گرفته و 

هرای وارداتری برر کراهش     افزایش قیمت نهاده تأثیراندازه  ،و به همین دلیل  دنواردات اشاره دار

صادقی شاهدانی و همکاران  .دنندا  ی واردات وابسته ای قیمتی و تانشینیه به کشش را واردات

(Sadeghi Shahedani et al., 2013)اساس اقتصادی برهای اثر نرخ ارز بر سطح فعالیت ، با بیان

برر تقاضرا و عرضره    کراهش ارزش پرو   لری    آثار  ، به تحلیلارچوب و آرای اقتصاددانان کینزیچ

ه لحرا   تأثیر خالص این سیاسرت برر تولیرد بر     کنند که  ی گیری ، نتیجهنهایتو در  پردازند  یکل 

 .له تجربی در بین اقتصاددانان  طرح استعنوان یل  سئ نیری  به  بوده و هنوز به

هرا  یابد و  قدار تقاضا برای نهادههای وارداتی افزایش  یقیمت نهاده ،با افزایش نرخ ارز

دلیرل   ، بره ت کشراورزی به کشش قیمتی تقاضای  شتقه  حصو  بست ی دارد که برای  حصروال 

پایین است. ا ا پایداری تولیرد بره درآ رد نسربی عوا رل بسرت ی        این  حصوالت، ضروری بودن

 افزایش نرخ ارز بر آن  به  است. که اثر ،دارد
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اسررتاندارد ایسررتا و  (CGE ررد  تعرراد  عمررو ی قابررل  حاسرربه )  از  ة فاضررر،در  طالعرر
بخشری و  وتحلیرل چند  از تجزیره  CGEهرای   اسرت. اولرین نرو   رد      استفاده شرده  کشوری یل
برای تحلیل اثر سیاست در کشورهای در فا  توسعه گسترش یافرت.   1970های کالن دهه   د 

والراسی اسرت کره از چرارچوب تعراد  عمرو ی والرراس و کارهرای         CGEهای  نو  دوم،  د 
نرو    دوترز   هدر  رورد فرل عرددی سیسرت  والراسری تکا رل یافرت. بر         1967در سا   اسکاری
 ورد استفاده بررای تعیرین پارا ترهرا وترود دارد. ایرن       شیوةبر اساس  یدی ربندی ، ربقهیادشده

های برا پارا ترهرای   های دارای پارا ترهای  بتنی بر روش کالیبراسیون و  د بندی بین  د ربقه
 .(Thissen, 1998) شود بتنی بر برآورد اقتصادسنجی تفاوت قائل  ی

المللی سیاسرت غرذا   بین پژوهشی ةسسفاضر  د  استاندارد ایستای  ؤ  د   بنای تحقیق
(IFPRI) ن و همکاران بوده، که توسط الف ر(Lofgren et al., 2002)  .رد   تدوین شده است 

هرای واسرطه در فرآینرد     چهار ویژگی باشرد: نهراده   ،شود که در آناستاندارد به  دلی ارالت  ی
 صرری دولرت، درآ رد  الیرات  سرتقی  و      ) تولید وتود داشته باشد، دولت وتود داشرته باشرد  

اقتصاد براز و   ،و سرانجام انداز وارد شده باشدگذاری و پسغیر ستقی  و تعرفه واردات(، سر ایه
گسرترده در   ررور  بره ایرن  رد     .)Hosoe et al., 2010) المللی در نیرر گرفتره شرود   تجارت بین

ی برا  و قابلیرت تطبیرق بیشرتر    است کار گرفته شده هدر فا  توسعه بتحلیل سیاست در کشورهای 
  . شخصات این کشورها دارد

 ین صورت است که:دساختار کلی  د  ب
های نسبی  هر   رقابت کا ل در همه بازارها، فقط قیمت ،یعنی  رویکرد  د  والراسی است -

   شوند. است و همه بازارها تسویه  ی

شود. خانوارهرا از عوا رل    یهای اقتصادی، دولت و بقیه تهان نهادها شا ل خانوارها، بن اه -
کننرد. آنهرا درآ رد خرود را بررای      انتقاالت از نهادهای دی ر درآ د کسب  یو نقل تولید و

انرداز   دهنرد و پرس  پردازند، به نهادهرای دی رر انتقرا   ری    کنند،  الیات  یرر  یکاالها خ
 و آ رد دارنرد  نهادهرا دی رر در  سرایر   انتقراالت از و و نقل تولید ها از عوا لکنند. شرکت  ی

کننرد. دولرت درآ رد    انداز  یسسات دی ر،  الیات و پسدرآ د خود را صری انتقا  به  ؤ
از نماینردگان   ،انتقاالتو نقل واردات و کند  بقیه دنیا در ازای ی کاال  صری  الیاتی دارد،
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بره نماینردگان   وانتقاالت،  نقلصادرات و  دریافتی دارند و در ازایتولید داخلی و از عوا ل 
   کنند.داخلی پرداخت  ی

هرای واسرطه و   در سطح باال، تولید ترابعی از نهراده   است سطحی چند در  د  ساختار تولید -
( CESتواند یل تابع لئونتیف یا تابع برا کشرش تانشرینی ثابرت )    افزوده است که  یارزش 

کره   لئونتیرف اسرت   فنراوری تابع سطح براال برا    ة فاضر،در  طالع. (Femenia, 2012) باشد
ارزش  (،3رابطره )  ،در سطح بعدی شود. تولید  ی  عادالت بلوک از (2( و )1روابط )شا ل 

ز رین و آب   ،است. در خصوص کشراورزی  کار و سر ایه از عوا ل CESافزوده یل تابع 
بررای   ایرران  شرده در پایره آ راری    ، ا را سرر ایه تفکیرل   کننرد نقش  همی در تولید ایفا  ی

 کشاورزی وتود ندارد. 

  تقاضای کل ارزش افزوده:
(1)  QVAa =  ivaa. QXa  

 a قدار تولید در فعالیت  QXaر عوا ل تولید )کار و سر ایه( و دی قا جمو   QVAa، آنکه در 
 .است تصادقفعالیت در ا سه  ارزش افزوده هر ivaaو 

 ها: تقاضا برای کل نهاده
(2)  QINTAa =  intaa. QXa  

ها  سه  نهاده intaaو  aتولید در فعالیت واسطه  های نهادهر دی جمو   قا QINTAa، آنکه در 
 .است سطح او  تولید هر فعالیت در

 تقاضای ارزش افزوده )عوا ل(:

(3)  QVAa =  aa
va. (∑ δfa

va. QFfa
−ρa

va

)f∈F

−
1

ρa
va
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aaکه در آن، 
va  ع ارزش افرزوده در تاب کارآییپارا تر ،δfa

va     سره  عا رل تولیردf  فعالیرت  درa  و
QFfa  قدار تقاضای عا ل f  از سوی فعالیتa .است   

ترابع سیسرت     1گرری  -سرازی ترابع  طلوبیرت اسرتون    بیشینه تقاضای  د ، باتقاضا: در سمت  -
 .  شود گرفته  یبرای تقاضای خانوارها در نیر  2 خارر خطی

  خارر  صرفی خانوار بر روی کاالهای بازاری:

(4)  PQc. QHc h = PQc. γc h
m + βc h

m . (EHh − ∑ PQćć . γ
c h́
m )  

.PQc) کل  خارر  صرفی خانوارکه در آن،  QHc h)    تابع  خارر  صرفی برر روی کراالیc  و
 است. ر قیمت بازاردسایر کاالها بر روی  (EHh)  خارر

 زا بررون عردیل  سا  پایره در یرل عا رل ت   سر ایه گذاری،  قدار در  ورد تقاضای سر ایه
هرا تغییرر   کنرد، در تمرام بخرش    تغییرر  زا درون  رؤثر هن ا ی که یکی از عوا ل  شود وضرب  ی

گرذاری نسربت بره    تقاضای کاال برای اهردای سرر ایه   ،آید. بنابرایندست  ی هبتقاضای  شابهی 
 تغییرات نسبی قیمت فساس نیست.

 گذاری: تقاضای سر ایه
(5)  QINVc = IADJ. qinvc ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

 .گذاری سا  پایه است سر ایه qinvcگذاری و  تقاضا برای سر ایه QINVc که در آن،
 شود وسازی  ی د  گذاری انند تقاضای سر ایههای دولت: تقاضای  صرفی دولت  هزینه -

 شود.   ی زا برونکننده  ر سا  پایه نیز ضرب در یل عا ل تنیی  قدا
اسرت.   تهرانی  گیرنرده قیمرت  و کوچرل   ،بر این است که کشرور الملل: فرض تجارت بین -

در  ورد تای زینی ناقص بین کاالهرای وارداتری و داخلری وترود دارد.      3فرض آر ین تون

                                                                                                     
1. Stone-Geary 

2. Linear Expenditure System (LES) 

3. Armington 
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سمت صادرات نیز فرض بر این است که کاالهای صادراتی و داخلری ترای زین نراقص     در
 تولید هستند.

 (:CETتابع انتقا  تولید )

(6)  QXc = αc
t . (δc

t . QEc
ρc

t

+ (1 − δc
t  ). QDc

ρc
t

 )

1

ρc
t    

 است. فروش در داخل QDcصادرات و  قدار تابع  c، QEcکاالی  تولید داخلی QXcکه در آن، 

(7)  QEc

QDc
= (

PEc

PDSc
.

1−δc
t

δc
t )

1

ρc
t −1  

( و 6) روابرط هرا در دو  قصرد اسرت.     نسبت صادرات به فروش داخلی تابع نسبت قیمرت 
( فررض  6) رابطره  .اسرت یافته به بازار داخلی و صادرات  ی تخصیصداخل دیتولبیان ر  قدار ( 7)

ρc دو  قصرد  نیبر انتقرالی  کند. کشش  یرا  نعکس   بازاردو  نیا نیناقص ب پذیری انتقا 
t   اسرت

 است.   لیآن  نییکه فد پا
ترابع   برا یرل   ،دنشرو   ی که در داخل فروخته یداخل یدواردات و تول ینناقص ب نشینیتا

CES ی و هر  تولیرد داخرل    وارداتر ه  در داخل شده  عرضه یبیترک یکاال ،بیان شده که در آن
 .شود ی  یدهنا آر ین تون  ، تابعتابعاین  .است

(8)  QQc = αc
q

. (δc
q

. QMc
−ρc

q

+ (1 − δc
q

). QDc
−ρc

q

)

1

ρc
q

  

 c قدار واردات کاالی ترکیبی  c، QMcعرضه کاالی ترکیبی  قدار  QQc(، 8در رابطه )
 .ست قدار تولید داخلی کاال QDcو 

 حدوده آن  و کند ی  یفرا تعر یداخل حصو  واردات و  ینب ینهبه یب( ترک9) رابطه
کاالی  یمتنسبت ق یشکه افزاکند  بیان  ی رابطه ینا .دارند یداخل یدتولی است که واردات
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 یداخلکاالی  به یوارداتکاالی  ینسبت تقاضا یشباعث افزا یداخلقیمت کاالی  ی بهواردات
 .تر( گران أددور شدن از  ب ،یعنیشود ) ی 

(9)  QMc

QDc
= (

PDDc

PMc
.

δc
q

1−δc
q)

1

1+ρc
q

  

اندازهای اندازها، پساز پسگذاری ناشی فرض شا ل سر ایهقاعده بستار پیش :قواعد بستار -
پذیر اندازهای انعطایج  ثابت  صری دولت، پسپذیر ف یخارتی با نرخ ارز انعطاثابت 

 شرخص   1رو در تدو   های پیشگزینه ،در هر  ورد دولت و تحرک کا ل عوا ل است.

   است. شده

 IFPRIهای قواعد بستار برای مدل استاندارد گزینه -1جدول 

 دولت بقیه دنیا گذاریسرمایه -اندازپس بازار عوامل

تحرک کا ل با 

 زا برونعرضه 

 )ثابت(

ایه ثابت  تغییر  یل نهایی به تشکیل سر 

 انداز یکسان برای نهادهای  نتخب پس

انداز ثابت پس

خارتی  نرخ ارز 

 پذیرواقعی انعطای

پذیر انداز انعطایپس

های ثابت دولت  نرخ

  الیات  ستقی 

  جزابازار کا الً 
انداز تشکیل سر ایه ثابت   یل نهایی به پس

 نسبی برای نهادهای  نتخب

پذیر  انداز انعطایپس

خارتی  نرخ ارز 

 واقعی ثابت

انداز ثابت دولت  تغییر پس

یکسان نرخ  الیات  ستقی  

 برای نهادهای  نتخب

بیکاری با نرخ 

دستمزد ثابت و 

 زا درونعرضه 

انداز پس به تشکیل سر ایه ثابت   یل نهایی

 دولتیثابت برای نهادهای غیر
 

انداز ثابت دولت  نرخ پس

نسبی  الیات  ستقی  برای 

 نهادهای  نتخب

 

گذاری و  صری تذب سه  ثابت سر ایه

پذیر(  تغییر  یل نهایی دولت ) قدار انعطای
 انداز یکسان برای نهادهای  نتخببه پس

  

 

گذاری و  صری تذب سه  ثابت سر ایه

پذیر(   یل نهایی به  دولت ) قدار انعطای

 انداز نسبی برای نهادهای  نتخبپس

  

 (Traoré, 2012: ترااُره ) أخذ
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 رد  و نیرر او در    ةیل قاعده بستار توسط ترتیحات نیری شخصی سازند ،کلی رور به

هرای  نتخرب   گزینه شود.تجربی تعیین  ی صورت بهیندهای تعدیل آترین فر خصوص قابل قبو 

 GAMS افرزار  نررم یرری از  گ با بهره  د  فل  شخص شده است.تیره با رنگ  1بستار در تدو  

 .صورت پذیرفت

 پایه آماری 

 نابع آ اری  ورد استفاده در ایرن   بوده و 1 اتریس فسابداری اتتماعی پایه آ اری ال و

ستانده، آ ارهای درآ د  لی و نیرز آ ارهرای  ربروط بره درآ رد و       - اتریس عمدتاً تداو  داده

 رکرز   از سروی در کشرور   شرده  نتشر فسابداری اتتماعی  اتریسآخرین  .ستهزینه خانوارها

 این  راتریس  ة فاضر است.که پایه آ اری  طالع ،تهیه شده 1390برای سا   های  جلسپژوهش

هرای   فعالیرت  .اسرت  بخشری  ای بیناز  بادالت واسطه فعالیت 71در  71یل تدو   تقارن  شا ل

دا رداری و    زراعت و باغرداری  :اند از ، که عبارتفعالیت تقسی  شدهچهار به بخش کشاورزی 

 . اهی یری   وداری تن ل   رغداری و پرورش کرم ابریش  و زنبور عسل و شکار

قیمت نهایی در بین رشرته  با توته به تفاوت قابل  الفیه نقش نرخ ارز در هزینه تولید و 

 و ارزآوری )واردات( هرای نراهم ون از نیرر ارزبرری    هرای کشراورزی، تجمیرع فعالیرت    فعالیت

سیاسرت نررخ ارز برر ارزش     ترأثیر نتایج چندان  فیدی بررای بررسری    در یل فعالیت )صادرات(

درصرد ارزش واردات کشراورزی ذرت    نمونره، سری  رای دهد. بر دست نمی کشاورزی به افزوده

اگر فعالیرت  رغرداری در    ،شود. فا نهاده تولید  صری  ی صورت بهها ست که در  رغداریا

ترین تولید آن گوشت قر ز گوسفند  بتنی برر نهراده علوفره  راترع     دا داری ادغام شود که عمده

 است، برآیند اثر سیاست ارزی چندان آشکار نخواهد شد. 

هرای عمرده و   فعالیرت  ،باید تا فد  مکن ،برای دقت بیشتر در سنجش آثار تغییر نرخ ارز

تردو    ،د. بره همرین  نیرور   شرون ناهم ون کشاورزی از  نیر ارتباط با نرخ ارز از ه  تفکیرل  

                                                                                                     
1. Social Accounting Matrix (SAM) 
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 صری و تدو  ساخت  رکز آ رار ایرران    -که از آخرین ویرایش تداو  عرضه ستانده -داده

عالیرت  ف هفرت دارای بخرش کشراورزی    ،کره در آن  هشرد  هادد پایه  حاسبه قررار  ،استخرار شده

 شرح زیر است: تولیدی و خد ات کشاورزی به

 کاشت  حصوالت ساالنه )زراعت( -1

 کاشت  حصوالت دائمی )باغداری( -2

 خد ات کشاورزی و دا سروری -3

 ورداری، پرورش کرم ابریش  و شکاردا داری، زنب -4

 اری رغد -5

 داری تن ل -6

  اهی یری -7

هرا ذیرل عنراوین اصرلی     سرایر فعالیرت   ،های کشراورزی تز فعالیت برای فساب تولید، به

تعرداد   ،تجمیع شده است که در نتیجره  (UN, 2008) بندی ن ارش چهارربقهالمللی بینکدهای 

هرا، در دنبالرة هفرت فعالیرت کشراورزی         ایرن فعالیرت  یابرد فعالیرت کراهش  ری    22ها به فعالیت

 :اند از گفته، عبارت پیش

 استخرار  عدن -8

 تولید صنعتی )ساخت( -9

 برت، گاز، بخار و تهویه هوا تأ ین -10

 های تصفیهرسانی،  دیریت پسماند، فاضالب و فعالیت آب -11

 ساختمان -12

  فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه  وتوری عمده -13

 نقل و انبارداریو فمل -14

 تا تأ ینفعالیت خد اتی  ربوط به  -15
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 ارالعات و ارتبارات -16

 های  الیواسطه گری -17

 کارو های کسبو فعالیت ستغالت اتاره  -18

 اتتماعی تا عه تأ یناداره ا ور عمو ی و دفا  و  -19

 آ وزش -20

 بهداشت و  ددکاری اتتماعی -21

 سایر خد ات عمو ی اتتماعی و شخصی -22

 ،آیرد دسرت  ری   فسابداری اتتمراعی بره  پارا ترهایی که  قادیر آنها از  اتریس عالوه بر 

زاده ر ضران  شرود. خارر از  د  تعیرین  ری  های تانشینی عوا ل، آر ین تون و درآ دی کشش

(Ramezanzadeh, 2017کشش تانشینی کار و سر ایه را )   در نیرر   8/0 هرا  برای تمرام فعالیرت

کشرش تانشرینی    (Shahikitash et al., 2017تاش و همکراران )  شهیکی   همچنین،است گرفته

 برا  ة فاضرر، در  طالعر  انرد. برآورد کررده  75/0رقابتی و در شرایط غیر 65/0رایط رقابتی در ش را

هرای کمترر    ای از کشش تحلیل فساسیت در دا نه ،عوا ل تولیدتوته به اهمیت کشش تانشینی 

 ،همچنرین  در نیرر گرفتره شرد.    75/0 قدار  ها فت و برای تمام فعالیتصورت گر 8/0و بیشتر از 

  یرری  و کفرایی  در پرژوهش  در نیرر گرفتره شرد.    9/0هرا   برای تمام فعالیرت  CETکشش انتقا  

(Kafaei and Miri, 2011)، ة کره  طالعر   ،دهشها برآورد کشش آر ین تون برای برخی فعالیت

   .ه استگرفت از آن بهره فاضر نیز

 نتایج و بحث

 سازینتایج شبیه

 22بررای   1390هرای  راتریس فسرابداری اتتمراعی     برا داده  شرده  ال وی ررافی: سناریوی او 

 )کرالیبره(  هرای اولیره بازتولیرد   فرل و داده  نماینده فعالیت، دو عا ل کار و سر ایه و یل خانوار

، در سرازی یکسان اترای سیاست درصد نرخ ارز پس از سی رشد  توسط ساالنهبا توته به  شد.
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در  رفتره شرده اسرت.   گدر نیرر  دو سرناریو   ارز با همین  قداردر نرخافزایش  ،سازیال وی شبیه

 تولیرد و  شرایط کا الً رقابتی و تجارت آزاد و عردم وترود هرگونره  حردودیت در     ،سناریوی او 

 قیمرت کراالی وارداتری   افزایش نررخ ارز    تأثر از اولین نقطه ،در این شرایط است.  فروض عرضه

، کراهش تقاضرا بررای    برا توتره بره کشرش واردات و کشرش آر ین ترون       ،آنافرزایش  با است که 

درصرد واردات   نرود نزدیل به  ،بر اساس آ ار ساز ان توسعه و تجارت ایران .دهد خ  یر وادرات

هرای  هزینه تولید و قیمرت  که ودرانتیار  ی رو،   از اینای استو سر ایه ایکشور کاالهای واسطه

با توته به کشرش   ،قیمت کاالهای داخلی برای کشورهای دی ر کاهش نسبی داخلی افزایش یابد.

نترایج کرالن    افزایش صادرات را در پی داشرته باشرد.  تواند  ی و عدم  حدودیت عرضه، صادرات

کاهش ارزش پو   لی  وتب رشرد شراخص    .آ ده است 2در تدو   سناریوی او سازی شبیه

 ةدهنررد نشررانکرره  ،تولیررد ناخررالص داخلرری نیررز افررزایش یافترره .شررده اسررتکننررده  ی  صررریهرا ب

  است. در شرایط رقابتی افزایش نرخ ارز بر افزایش تولید کل و صادرات تأثیرگذاری

 )درصد( متغیرهای کالن در سازی سناریوی اول نتایج شبیه -2جدول 

 

 شاخص

 بهای

 کننده مصرف

 تولید

 ناخالص

 داخلی

 مخارج

 مصرفی

 خانوار

 جذب

 مخارج

 جاری

 دولت

 درآمد

 دولت

 پرداخت به

 عوامل تولید

 درآمد خانوار

 از عوامل

 سر ایه کار سر ایه ارک

 نتایج

 سازی شبیه
2/14 9/18 17 4/12 5/10 362 2/0 20 01/0 9/19 

 های پژوهش أخذ: یافته

درصرد رشرد کررده     5/10 دولرت  تراری  خرارر  و  درصد هفده  خارر  صرفی خانوار

گرذاری خانوارهرا، دولرت و    کرل  خرارر  صررفی و سرر ایه    است، ترذب کرل اقتصراد شرا ل     

 بروده  خارر  صرفی افزایش تذب ناشی از  ،در نتیجه  است کردهرشد درصد  4/12ها شرکت

 .کاهش یافته استگذاری سر ایهو 
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هرا،  درآ رد دولرت شرا ل  الیرات     د.یابر قابل توتهی افزایش  ی صورت به درآ د دولت

برا توتره بره    هاست. و بازدهی سر ایه و انتقاالت از شرکت عوارض گمرکی، انتقاالت از خارر

در رشرته پتروشریمی و نفرت،    هرای فعرا    شررکت صرادراتی از تملره     های بزرتملل شرکت

 سا  پایهآ ار  ست.دور از انتیار نی نرخ ارزپی افزایش  در دولتها و این شرکت درآ دافزایش 

از  تسرر ایه و انتقراال   برازدهی درصرد درآ رد دولرت از     شصرت بریش از   دهرد کره  نیز نشان  ی

  ه است.بود هاشرکت

 ،ین ترتیرب دکره بر   بودهنیروی کار  پرداخت بهاز  بیشسر ایه عا ل  پرداخت بهافزایش 

در   قدار عرضه سر ایه .یافته استتغییر  در کل اقتصاد توزیع درآ د عوا ل تولید به نفع سر ایه

از سروی    رسرد  به تعاد   یتقاضا و قیمت با تغییرات سر ایه و بازار فرض شده است  ثابت  د 

مرت اولیره بره هرر  قردار      دلیل وتود بیکاری، استخدام نیرروی کرار در قی   ، بهدر بازار کار ،دی ر

بره  عنری    ،با توته به افزایش تولیرد  ،افزایش پرداخت به عا ل سر ایه ،با این شرایط ا کان دارد.

  اولیه است. دستمزداستفاده از ظرفیت خالی و افزایش اشتغا  در 

آ رده اسرت.  قردار     3در تردو    بخش کشراورزی  برای سناریوی او سازی نتایج شبیه

، کره  هرا افرزایش یافتره   بخشزیرر همره   او  تولیرد در  سرطح هرای تولیرد در   و نهاده ارزش افزوده

)کرار و  ارزش افرزوده  ترکیبری  قیمرت  . هاسرت بخشزیرر در افرزایش سرطح فعالیرت     ةدهند نشان

تمرام  در  ،ونتیف با ضرایب ثابت استئها در الیه او  تولید که تابع تولید لنهادهقیمت و سر ایه( 

هرای  فعالیرت هزینه تولید و نیاز به سر ایه در گردش  ،به عبارت دی ر وها افزایش یافته بخشزیر

 و کشاورزان نیاز به  نابع  الی بیشتری خواهند داشت. یافته استکشاورزی افزایش 
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 )درصد( سازی سناریوی اول در بخش کشاورزی نتایج شبیه -3جدول 

 
 مقدار

 افزوده ارزش

 قیمت

 افزوده ارزش

 قیمت نهاده

 در الیه

 اول تولید

 پرداخت

 به عوامل
 مقدار

 واردات

 مقدار

 صادرات
 سرمایه کار

 6/17 4/6 13 3/29 4/21 21 9/13 زراعت

 25 1/70 8/17 7/34 4/18 20 5/18 باغبانی

 5/18 -7/17 6/7 22 8/15 8/16 8/9 دا داری

 37 -25 4/17 3/33 1/10 6/16 5/20  رغداری

 49 -6/13 4/27 4/44 9/11 14 2/33 آبزیان

 209 120 162 194 4/17 4/19 8/171 داری تن ل

 110 -2555 56 3/89 7/17 7/31 4/63 خد ات کشاورزی

 های پژوهش أخذ: یافته

افرزایش اشرتغا  در ایرن     ةدهنرد  فزایش  قدار تقاضای عوا ل در زیربخش زراعت نشانا

دلیل افزایش پرداخت به نیروی کار  بیشتر به افزایش قیمت ترکیبی ارزش افزوده .زیربخش است

 ةنشرد  وتود ظرفیت استفاده دلیل تواند ی نیز استخدام نیروی کار تدید  استاستخدا ی تدید 

در فعالیرت  وضعیتی  شابه زراعت دارنرد.  های باغبانی و دا داری زیربخش . همچنین،باشد تولید

کره   ،نسربی کمترر افرزایش یافتره     ررور  هبهای تولید و  اهی یری قیمت نهاده یراد رغدا داری، 

 در  قابل نهاده وارداتی است.  تای زینی نهاده داخلی  ةدهند نشان

هرای  شرا ل فعالیرت   داری تن ل بخشزیر ،المللیبر اساس تعریف کدهای استاندارد بین

 حصروالت   یآور تمع بری و قطع درختان، ، چوبداری تن ل یهاتیفعال ریو سا یکارتن ل

و سرایر  آ ار رسرمی از تولیرد چروب    است.  داری تن لاز  یبانیخد ات پشتو  یتن ل یچوبریغ

دریافرت پروانره از سراز ان    برداری از تن ل  ستلزم ها وتود ندارد. بهره حصوالت این فعالیت

در شرررایط رقرابتی و عرردم  حردودیت عرضرره و تولیرد و تجررارت     دولتری  ترولی تن ررل اسرت.   

قررار خواهرد گرفرت و برداشرت از      ترأثیر ربخش بیشتر تحت این زی ،ش نرخ ارزخارتی، با افزای

 افزایش خواهد یافت.تن ل 
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ای از خرد ات  شرا ل ریرف گسرترده    های پس از برداشرت خد ات کشاورزی و فعالیت
پزشرکی و  گیراه هرای اولیره، تولیرد برذر،     هرای کشراورزی و شرکار و صرید و فررآوری     زیربخش

جرارت، ایرن   در زنجیره تولید و ت هابخشتغییرات سایر زیر پذیری ازتأثیر که با استدا سزشکی 
  نیز تغییر خواهد کرد.بخش زیر

 . برر رده اسرت کر های  ورد بررسی به سمت   بت شدن تغییر تراز تجاری در همه فعالیت
هرای  زیرربخش  ترراز تجراری   نفری و   داری تن رل تجاری زراعرت و  تراز  ،اساس آ ار سا  پایه

 ،صرادارات درصد  ربوط به زراعرت و از کرل    77 ،از کل واردات کشاورزی .  بت استدی ر 

 بررراینهرراده تولیررد  عمرردتاًاز آنجررا کرره واردات زراعرری درصررد  ربرروط برره باغبررانی اسررت.  52
و در داخل  استپایین و کاالهای  صرفی نیز دارای کشش آر ین تون  بودههای دی ر  زیربخش

برا افرزایش فعالیرت دا رداری و  رغرداری و افرزایش  صرری،         ،قابلیت تای زینی کمری دارنرد  
نسربی کمترر از افرزایش  قردار نهادهرای       ررور  بره  بروده، گرچره  کماکران   برت   زراعی واردات 
  های دی ر افزایش داشته است.زیربخش

در صرورت وترود    تروان نتیجره گرفرت کره     ی ،سازیبا توته به تغییرات فاصل از شبیه
 ،با کراهش ارزش پرو   لری   تجارت خارتی و شرایط رقابتی در بازارها، ظرفیت تولید و آزادی 

 عیشرت خرانوار   فرداقل  سرطح    های کشراورزی افرزایش خواهرد یافرت    ارزش افزوده زیربخش
وضرعیت رفراهی خرانوار     ،یابد که با توته بره نررخ ترورم   افزایش  ی درصد 6/10 توسط  رور به

 هجرده  در  قابرل افرزایش  درصردی ترذب    دوازدهبرا توتره بره افرزایش      ،همچنینشود. بهتر  ی

افزایش صادرات عا ل اصرلی   توان نتیجه گرفت که،  ی(GDPداخلی ) تولید ناخالص درصدی
 افزایش تولید خواهد بود.

صرادرات  حصروالت کشراورزی در کشرور برا  جروز نهادهرای  سرئو  دولتری           :دوم یسناریو
دلیل  حدودیت  نرابع و عردم ا کران     به .تابع شرایط بازار است و صدور  جوزگیرد  صورت  ی

صرادرات کشراورزی  وترب کمبرود در     افرزایش  ،  وترود  فنراوری افزایش تولید کشاورزی برا  

فرزایش صرادرات   ا  جروز دولرت   ،بررای تنیری  برازار    رو، از ایرن  و بازارهای داخلی خواهرد شرد  
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ین دکنرد. برا توتره بر      ری  کنترر   نیرز  را قیمرت  حصروالت کشراورزی    دهرد و  کشراورزی نمری  
هرای   همرراه کنترر  قیمرت    ی نررخ ارز بره  درصرد  سیدوم افزایش  یهای دولت، سناریو سیاست

قیمرت  شراخص   توسرط  رشرد   بره انردازه   و فداک ر اتازه افزایش قیمرت  کننده کشاورزیتولید
 و بروده سرازی   سیاسرت یکسران  اترای های بعد از  در سا ( هجده درصد)کننده کشاورزی تولید

اترای . نتایج کالن است ت بیت شده  قدار سا  پایه درهای کشاورزی  ز ان صادرات فعالیت ه 
  آ ده است. 4دوم در تدو   یسناریو

 )درصد( سازی سناریوی دوم در متغیرهای کالن نتایج شبیه -4جدول 

 
 بهای شاخص

 مصرف کننده

 تولید
 ناخالص
 داخلی

 مخارج
 مصرفی
 خانوار

 جذب

 مخارج
 جاری
 دولت

 درآمد
 دولت

 پرداخت به
 عوامل تولید

 درآمد خانوار
 از عوامل

 سرمایه کار سرمایه کار

 نتایج
 سازی شبیه

12 7/10 7 6 5/8 8410- 06/0 9 04/0 6/8 

 های پژوهش أخذ: یافته

سرناریوی  در سناریو دوم تولید ناخالص داخلی و شاخص بهرا   صرری کننرده کمترر از     
کنتر  قیمت تولید کننده کشاورزی و صادرات کشراورزی   تأثیریابد که فاصل  افزایش  ی او 

در سناریو دوم کمتر از شاخص بها   صری کننده رشد کررده   نیز  خارر  صرفی خانواراست. 

بررای خرد ات    سرناریوی او  دهد که رشد قیمت تولیرد کننرده برا اتررای      است. نتایج نشان  ی
درصررد اسررت کرره برراالترین رشررد قیمررت در تمررام   21و  27 ترتیررب، ، بررهکشرراورزی و زراعررت

رشردی   هر   هرای کشراورزی   درصد( بقیه زیربخش 11است. بجز  رغداری ) ی اقتصادها فعالیت
ها دارند، در فالیکره در سرناریو دوم افرزایش قیمرت کشراورزی       تر از شاخص عمو ی قیمتبیش

افزایش قیمت سرایر   أثیرتکنتر  شده است و  خارر خانوار و شاخص بها   صری کننده تحت 

  حصوالت است.
دهرد کره درآ رد دولرت بره شردت افرزایش         نشران  ری   سناریوی او افزایش نرخ ارز در 

انرداز  نفری دولرت در     درصد است که با توته به پرس  -133انداز دولت  خواهد یافت. رشد پس
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داز دولرت از  انر  انداز دولت است، بر اساس ارالعات پایره پرس   سا  پایه به  عنی   بت شدن پس
هزار  یلیارد ریا  خواهد رسید و ترراز بودتره دولرت     395هزار  یلیارد ریا  است که به  -1191

هرا و   بهتر خواهد شد. درآ د دولت فاصل تمع  الیات از تولیرد و درآ رد خانوارهرا و شررکت    
نشران   فعالیت  نفری بروده اسرت کره     22فعالیت از  14انتقاالت است، در سا  پایه درآ د  الیاتی 

هرای کشراورزی و صرنعتی از تملره      ، فعالیرت استها  دهنده پرداخت یارانه دولتی به این فعالیت
 32درصد درآ رد دولرت از  الیرات برر درآ رد خانوارهرا و        25اند.  دریافت کنندگان یارانه بوده

انرداز دولرت در تهرت     هاست. در سناریو دوم ا ا تریران رشرد درآ رد و پرس     درصد از شرکت

 شود. است و دولت با کسری بیشتر روبرو  ی ریوی او سناعکس 
بجز نتایج ذکر شده در تدو  فوت، درآ د عوا ل کار و سر ایه نیز قابل توته است. در 

هر دو سناریو درآ د عا ل سر ایه بیش از عا ل کار افزایش خواهد یافت و خانوارهایی که تنها 
گیرنرد. در سرناریو دوم،    نسبی در وضعیت بدتری قرار  ری  رور به تکی درآ د عا ل کار هستند 

درصد اسرت کره در    9درصد و رشد درآ د سر ایه  06/0رشد درآ د عا ل کار در کل اقتصاد 

هر دو عا ل رشد کمتری دارند ا ا نسبت رشد درآ رد عا رل سرر ایه بره      سناریوی او  قایسه با 
دوم خانوارهایی که  تکی به درآ د فاصرل از  کار بیشتر شده است. به عبارت دی ر، در سناریو 

 ها نخواهند داشت. باشند تقریباً هیچ  نفعتی از افزایش نرخ ارز و تغییر نسبی قیمت دستمزد  ی

 )درصد( سازی سناریوی دوم در بخش کشاورزی نتایج شبیه -5جدول 

 
 مقدار

 ارزش افزوده

 قیمت
 ارزش افزوده

 قیمت نهاده
 در الیه

 اول تولید

 پرداخت مقدار
 مقدار به عوامل

 واردات
 مقدار

 صادرات
 سرمایه کار

 - -5/8 -4 5/1 4/21 10 -8/3 زراعت
 - -65 -6/17 -20 4/18 -4/1 -6/17 باغبانی
 - 37 -24 -22 8/15 3/2 -24 دا داری

 - 60 -3/9 -7/7 1/10 -6/17 -7/6  رغداری
 - 487 -67 -65 12 -7/5 -8/65 آبزیان

 - 541 53 57 4/17 -146 71 داری تن ل
 - 8353 6 25 7/17 45 3/8 خد ات کشاورزی

 های پژوهش أخذ: یافته
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بخش زراعرت بیشرتر از   رهای تولیرد در زیر   در هر دو سناریو، قیمت ارزش افزوده و نهاده

 در سناریوی او  تغییر ارزش افزوده زیربخش زراعت البته، ها افزایش یافته است. سایر زیربخش

با افزایش نرخ  در شرایط کنتر  صادرات و قیمت ،دوم  نفی است. بنابراین ی  بت و در سناریو

های ادا ه فعالیت تضرعیف خواهرد شرد. برا      درآ د کشاورزان کاهش خواهد یافت و ان یزه ،ارز

افتمرا  عردم    ،بینری زیران در سرا  بعرد     پیشبا  ،توته به اینکه اک ر تولیدات زراعی ساالنه است

درصرد درآ رد ناشری از     63 ،اساس ارالعات سا  پایره  کشت  حصو  افزایش خواهد یافت. بر

ارزش افرزوده ایرن فعالیرت بیشرترین      درون بخش  ربوط به زراعت اسرت و  1خد ات کشاورزی

ای ایرن فعالیرت نیرز    هر  رشد ارزش افزوده و قیمت ،پذیرد. در هر دو سناریو را از زراعت  ی تأثیر

شرود. افرزایش    ب یر  ربروط  ری  عالیت بیشتر به نیروی کار  زددرآ دهای این ف توته است.قابل 

زراعت در اثرر   ویژه بههای خد ات به  عنی افزایش هزینه نیروی کار در بخش کشاورزی  قیمت

  افزایش نرخ ارز است.

  یابد در اثر افزایش صادرات، ارزش افزوده فعالیت باغبانی افزایش  ی ،سناریوی او در 

 سطح فعالیت کاهش یافته و تغییر ارزش افزوده  نفی است. ایرن در  ،دوم یدر سناریو ،در  قابل

  قدار قبل در نیر گرفته شرده اسرت.   صادرات باغبانی به همان ،دوم یست که در سناریوا فالی

 سرتقی    رور بهباغبانی  ةافزایش نرخ ارز و عدم ا کان افزایش صادرات، ارزش افزود ، بابنابراین

 ،1398ترا   1386از سرا    ایرران،  های باغی  رکز آ ار اساس آ ارگیری فعالیت د. برپذیر  ی تأثیر

هرایی   فعالیت باغبانی از تمله فعالیرت  .درصد رشد کرده است 7/6سطح زیر کشت باغی کشور 

درصرد ارزش   52دهرد کره    است که  عموالً  جوز صادرات دارد. ارالعات سا  پایره نشران  ری   

رات کشاورزی  حصوالت باغی است و تغییرات نررخ ارز و افرزایش یرا کراهش صرادرات      صاد

  را بر تراز بازرگانی خارتی بخش کشاورزی دارد. تأثیرباغی بیشترین 

                                                                                                     
 برداری بهره کارهای انجام  نیور به که هایی فعالیتعبارت است از  کشاورزی خد اتبر اساس تعریف  رکز آ ار ایران،  -1

 گیرد.  ی انجام قرارداد یا دستمزد پایه برکشاورزی 



...... ينرخ ارز بر ارزش افزودة بخش كشاورز سازي اثر يکسان    

263 

خش کشراورزی ایجراد   زیربخش دا سروری پس از زراعت بیشترین ارزش افزوده را در ب

هاست و نقشری  هر  در    از سایر زیربخشبخش بیشتر تقاضا برای نیروی کار در این زیر کند.  ی

اشتغا  بخش کشاورزی دارد. دا سروری سنتی وابسته به تعلیف در  رتع و پسماند  زار  است و 

کره دا سرروری صرنعتی     در فرالی  ،ارز داردنررخ  وابست ی نسبی کمتری به خوراک وارداتری و  

کیررل ایررن دو شرریوه ا کرران تف در  طالعررة فاضررر، عمرردتاً وابسررته برره خرروراک وارداترری اسررت.

 رغرداری از دا سرروری    هرای  فعالیرت    با این همره، پایه آ اری وتود نداشت سا  دا سروری در

شریر خرام و    انرد از  عبرارت   حصوالت  ورد نیرر دا سرروری   رو، در اینجا، و از اینتفکیل شده 

تقاضررا برررای  ،بررا افررزایش شهرنشررینی .گوشررت قر ررز و  ررواد خررام صررنعتی نییررر پوسررت و پشرر 

و در سرمت    یابد افزایش  ی ،افزایی بیشتری در اقتصاد دارند  حصوالت دا ی و باغی که ارزش

 یابرد و  وری کاهش  ری  ای افزایش بهرهان یزه بر ،ها با کنتر  قیمت غالت و افزایش هزینه ،تولید

براغی و  برای ففرظ درآ رد براال بررای کشراورزان، تولیرد بیشرتر  حصروالت دا ری و           ،در نتیجه

برا   یاک رر کشرورها  » کند که  ی تأکید( Mellor, 2017ر )و ل شود. افزایش صادرات توصیه  ی

ناکرام   1براال  برا ارزش  یکاالهرا  شیغالت برا افرزا   یور بهره شیاز افزا یرویدرآ د  توسط در پ

 نیر ا نیب یشود و شکای درآ د  ی کوچل راکد یتجار اورزاندرآ د کش جه،یاند. در نت  انده

 .«شود یآشکارتر   یگروه و ساکنان  نارق شهر

هرای کشراورزی    کمترین نرخ افزایش ارزش افزوده در  یان زیرربخش  ،سناریوی او در 

 یدهد که دلیل آن ظرفیت ک  صادراتی ایرن زیرربخش اسرت. در سرناریو     در دا سروری رخ  ی

وابسرت ی   ةدهنرد  نشان کههای این زیربخش رخ خواهد داد  افزایش بیشتری در قیمت نهاده ،دوم

 ،قابل توتهی کاهش خواهد یافرت  صورت بهتولیدات دا ی به واردات است و ارزش افزوده آن 

 کاهش تقاضا و سیاست کنتر  قیمت باشد. تأثیرتواند تحت  که  ی

انروا   تولیرد  تولید گوشت و تخ  پرندگان ترای زین  ناسرب بررای    با فعالیت  رغداری 

 حصروالت  رغرداری   نیاز غذایی خانوار است. با توته به تانشینی  تأ ین  نیور بهدی ر گوشت 

                                                                                                     
1. high-value 
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سرزایی در   هبر  ترأثیر توانرد    حصروالت آن  ری   با سایر  حصوالت پروتئین فیوانی، افزایش بهای

سره  گوشرت و    ،1380درآ رد ب رذارد. در سرا      خانوارهای کر   ویژه بها نیت غذایی خانوارها 

درصد بود که در سرا    5/2و  6/8 ،ترتیب ، بهوار شهریهای خوراکی خان تخ  پرندگان از هزینه

 قدار  صری خانوار از گوشت و تخ   درصد رسیده است. 2/2و  8/6ینه به سه  هزاین  ،1395

و  86بره   ترتیرب،  ، بره 1395بود که در سا   گرمکیلو 45و  80 ،ترتیب ، به1381پرندگان در سا  

کیلوگرم  صرری گوشرت  رر  خرانوار شرهری       ، ششگرم رسیده است. ری این دورهکیلو 37

دریافرت پرروتئین فیروانی     ،اسرت. در  جمرو    شرده  افزایش داشته و از  صری تخ   ر  کاسته

 خانوار کاهش یافته است.

ای ه زیرا از ظرفیت ،افزایش چشم یری دارد سناریوی او ها در  ارزش افزوده  رغداری

، عدم افرزایش صرادرات  وترب کراهش     ی دومدر سناریو  وتود بیشتر استفاده خواهد شد  ا ا

 شود. ارزش افزوده این فعالیت  ی

، خرد ات کشراورزی و آبزیران    داری تن رل بیشترین تذب سر ایه را  ،سناریوی او در 

تحررک و   نرد، ترری برخوردار  نسبی از تجارت خارتی برزر   رور بهها که  این زیربخش دارند.

رشد ضرریب تشرکیل سرر ایه ثابرت در همره       ،دوم یدر سناریو تذب سر ایه بیشتری نیز دارند.

ها   بت است. از آنجا که افزایش صادرات  مکرن نیسرت، افرزایش تولیرد بره افرزایش        زیربخش

هرای زراعری تقاضرا     شود. فعالیرت  داخلی برای  حصوالت  ربوط  ی یها و تقاضا  حدود قیمت

چهرار درصرد کراهش    ایه را دهنرد و اسرتفاده از سرر     درصد افزایش  ری  5/1برای نیروی کار را 

بخش و کراهش ارزش  ده درصردی قیمرت سرر ایه در ایرن زیرر     د داد. با توته به افرزایش  خواه

زیررا   ،افزوده و تولید، کاهش تقاضا به  عنی خارر شدن ز ین کشاورزی از چرخره تولیرد اسرت   

اری و ای زراعت است. چهار فعالیت دا سرروری، باغبرانی،  رغرد    ترین کاالی سر ایه ز ین عمده

کره   دوم تقاضا برای عوا ل کار و سر ایه را کراهش خواهنرد داد، در فرالی    یآبزیان در سناریو

هرا عا رل کراهش     رکرود نسربی در ایرن فعالیرت     ، قیمت سر ایه کاهش نیز دارد.در برخی از آنها

 تقاضا برای عوا ل تولید است.
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 قدار واردات در  افزایش صادرات و قیمت وتود ندارد و،  حدودیت سناریوی او در 

درصد واردات  77 ،کاهش یافته است. در سا  پایه داری تن لتز زراعت و  هها ب همه زیربخش

هرا  صرری    نهراده در سرایر زیرربخش    صرورت  بره بخش کشاورزی  حصوالت زراعی است کره  

هرای زراعری    های دی ر  ستلزم افرزایش واردات نهراده   افزایش تولید زیربخش ،بنابراین  شود  ی

تبرران    نیرور  بهواردات  حصوالت  صرفی زراعی  ،است که تای زین داخلی ندارند. همچنین

 گیرد.  سازی و تنیی  بازار داخلی صورت  ی کمبود، ذخیره

تفاده از نهراده  نیرز فررآوری و تولیرد  حصروالت چروبی برا اسر        داری تن لدر زیربخش 

زه نیراز برازار داخلری نیسرت.     کننرده چروب خرام بره انردا     گیرد و ایران تولید داتی صورت  یوار

بیشتر اسرت.  با افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات، افزایش تولید  ستلزم واردات نهاده  ،اینبنابر

یر تراز تجراری  تغی ،رشد   بت دارد و در نتیجه سناریوی او ها در  بخش قدار صادرات همه زیر

دلیرل اسرتفاده بیشرتر از     باالی خد ات کشراورزی افتمراالً بره   بخش کشاورزی   بت است. رشد 

 های کشاورزی است. برداری نیروی کار خارتی در بهره

ناشی از کراهش یرا    تجاری دلیل کنتر  رشد صادرات، تغییرات تراز ، بهدوم یدر سناریو

تغییرر   برت ترراز     دلیل کاهش واردات باغبانی به های زراعت و . زیربخشافزایش واردات است

واردات دوم،  یبازرگانی خارتی خواهند داشت. با فرض عردم  حردودیت واردات در سرناریو   

تواند ناشی از برتری نسبی کراالی وارداتری نسربت     که  ی ،ها افزایش خواهد یافت بخشبقیه زیر

  به تولید داخلی در شرایط افزایش نرخ ارز باشد.

هررای  بخشهررا و کرراهش سررطح فعالیررت زیررر  نهرراده کرراهش واردات ،دوم یناریودر سرر

بررای تبرران کمبرود در     ،بیشرتر   واتره برا رکرود    های در زیربخش که شود کشاورزی سبب  ی

و تخر     حصروالتی نییرر گوشرت قر رز،  رر       رو، و از این واردات بیشتری صورت گیرد ،بازار

ات دا ری و  برا توتره بره  حردودیت رشرد قیمرت، افرزایش وارد         ر  بیشرتر وارد خواهنرد شرد.   

 رای نمونره، هرا باشرد. بر    ایرن فعالیرت   از عدم برترری نسربی برخری    ةدهند تواند نشان  رغداری  ی

هرراده تولیررد برررای عنرروان ن توانررد تررای زین واردات ذرت برره  رری واردات گوشررت و تخرر   ررر 
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تولید صورت گیررد. بایرد    فناوریعمده در  اتباید تغییر ،در غیر این صورت ها باشد   رغداری

 وتب کراهش تقاضرا بررای کرار در      ها و افزایش واردات ش سطح فعالیتتوته داشت که کاه

 شود و بیکاری افزایش خواهد یافت.  های باغبانی، دا سروری،  رغداری و آبزیان  ی فعالیت

هرای   زیرربخش  ترز زیرربخش آبزیران، خرالص دریرافتی دولرت از سرایر        ، بهدر سا  پایه

سرناریوی  برا اتررای    نرد. کرد ها یارانه دریافت  ری  این زیربخش ،و در واقع بودکشاورزی  نفی 

غرداری افرزایش خواهرد یافرت کره      یارانه چهار زیربخش زراعت، دا رداری، باغبرانی و  ر   ،او 

بره  الیرات تبردیل     داری تن رل یارانه  ستقی  یارانه با  قدار تولید است  البته،ارتباط   ةدهند نشان

از یارانره خرد ات کشراورزی کاسرته      کنرد  همچنرین،   و برای دولت درآ رد ایجراد  ری    شود  ی

هررای  زیررربخش ،یابررد. بررا توترره برره افررزایش صررادرات و  الیررات آبزیرران افررزایش  رریشررود   رری

در خصروص   سناریوی او اترای  نتایج. کنند را صادر  ی ای یارانه حصو  یارانه  ةکنند دریافت

 آ ده است. 6رآ د دولت در بخش کشاورزی در تدو  د

 ی اولسناریودر های کشاورزی  تغییر در مالیات/یارانه زیربخش -6جدول 

 داری جنگل آبزیان مرغداری دامداری باغبانی زراعت 
 خدمات

 کشاورزی

 یارانه سا  پایه / الیات

  یلیارد ریا ( )هزار
24/6- 72/4- 75/5- 04/1- 13/0 02/0- 12/2- 

یارانه بعد از افزایش نرخ   الیات/

  یلیارد ریا ( ارز )هزار
16/7- 67/5- 46/6- 3/1- 21/0 82/0 92/1- 

 -5/9 4627 63 25 12 20 8/14  الیات درصد رشد یارانه/

 های پژوهش أخذ: یافته

دوم کرره  حرردودیت رشررد صررادرات و قیمررت  حصرروالت    یدر اثررر اترررای سررناریو 

های زراعت، باغبانی و دا داری از  ، زیربخششود  یکشاورزی همراه با افزایش نرخ ارز اعما  

هرای   یارانه خواهند برود. فعالیرت   ةکنند ، ا ا همچنان دریافتیارانه کمتری برخوردار خواهند شد
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کردنررد،  دریافررت  رری یارانرره ،و خررد ات کشرراورزی کرره در سرا  پایرره  داری تن ررل رغرداری،  

  الیات به دولت خواهند شد.  کننده پرداخت

 ی دومسناریودر های کشاورزی  یارانه زیربخش تغییر در مالیات/ -7جدول 

 داری جنگل آبزیان مرغداری دامداری باغبانی زراعت 
 خدمات

 کشاورزی

 یارانه سا  پایه / الیات

 )هزار  یلیارد ریا ( 
24/6- 72/4- 75/5- 04/1- 13/0 02/0- 12/2- 

یارانه بعد از افزایش نرخ   الیات/

 ارز )هزار  یلیارد ریا (
1/6- 45/3- 54/1- 3/1 23/0- 12/0 65/4 

 -319 -738 -277 -225 -2/73 -9/26 -2/2 (درصد) الیات  رشد یارانه/

 های پژوهش أخذ: یافته

هرایی رخ داده اسرت کره     کاهش یارانه بیشرتر در فعالیرت   ،شود که  الفیه  ی گونه همان

کره   بروده،  یلیرارد ریرا    هرزار   21/4هرا   کاهش فعالیت بیشتری نیز دارند. کاهش یارانه دا داری

 ست.ها بیشترین کاهش در  یان زیربخش

 هابندی و پیشنهادجمع

تعاد  کرل اقتصراد    ،شرایط رقابتیدر  که دهدنشان  یآ ده  دست هنتایج کالن و بخشی ب

 و تحررک سرر ایه   ارزش افرزوده بخرش کشراورزی     شودها در سطحی باالتر برقرار  یو بخش

  درآ رد قررار خواهنرد گرفرت     نیرر  کشراورزان در وضرعیت بهترری از   افزایش خواهرد یافرت و   

کننرده   که انتقا  یارانه به  صریصادرات  حصوالت کشاورزی افزایش خواهد یافت  همچنین،

شررایط کرا الً    ترأ ین بره شررط    ،سرازی  اترای سیاست یکسران  ،بنابراین خارتی نیز خواهد بود.

نترایج نشران    . با ایرن همره،  کندوضعیت کشاورزان کمل  ی به ارتقای ،و تداوم فمایترقابتی 

ت سرایر  مر و بریش از قی هرا  سطح عمو ی قیمتدهد که قیمت  حصوالت کشاورزی بیش از   ی
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 رواد غرذایی   هزینره   سره   ،در بودتره خرود   خانوارهایی که ،در نتیجه .یابدیش  یافزاها فعالیت

 از رفاه کمتری برخوردار خواهند شد. ،باالتر دارند

و افرزایش صرادرات  حصروالت     هرا  کنتر  افرزایش قیمرت   ز ان ه  افزایش نرخ ارز و با

هرای   هرای کشراورزی افرزایش خواهرد یافرت و ارزش افرزوده فعالیرت        قیمرت نهراده   ،کشاورزی

 زراعت، باغبانی، دا داری،  رغداری و آبزیان کاهش خواهد یافت.

های کشاورزی افرزایش و در صرورت    یارانه فعالیت ،با افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی

 یافت.ها کاهش خواهد  یارانهها و صادرات کشاورزی  کنتر  قیمت

در  ای کره  گونره  بره  ،سیاست رسمی کشاورزی در ایران خودکفایی و افزایش تولید است

صنعتی کره   وی، دا ی زورتولیدات کشا ایشزبر اف تأکید»شده است:  تأکیدآن  بر ،قانون اساسی

. در «1هاندت ی بروابساز  د وور را به  رفله خودکفایی برسانشک د وکن تأ ینای عمو ی را هنیاز

قیمت تضمینی خرید،  عافیت  الیراتی،   را از تمله های فمایتی راستا، دولت انوا  سیاست همین

در سرطح بخرش اتررا     هرای  ررزی   گذاری زیربنایی و تحقیق، بیمه  حصوالت و فمایت سر ایه

در کننرده،    نیرور فمایرت از  صرری    بره دولرت   یادشرده، های فمایتی  . در کنار سیاستکند  ی

البتره،  د. پررداز  های کشاورزی و دخالت  ستقی  در بازار نیز  ی کوب قیمتبه سر ، واقع بسیاری

توانرد  وضرو  تحقیقری دی رر باشرد.       های فمایتی بخش کشاورزی  ری  سیاست یلیصتحلیل تف

ودهرای  نرابع   کمب در کنرار کرالن  هرای   پیا د سیاستبخشی،  فمایتی های تمام سیاست رغ  علی

بلکره واردات کشراورزی رونردی افزایشری      ،فاصل نشرده تنها خودکفایی  ربیعی این است که نه

هرای   افرزایش نسربتاً بیشرتر قیمرت     ةدهنرد  های  حصوالت کشاورزی نیز نشان روند قیمت داشته و

  واد غذایی است.

هرای  ررزی صرادرات کره  حررک       های بخشری نییرر کنترر     نتایج نشان داد که سیاست

تواند آثار   بت افزایش نررخ    ی ،نرخ ارز استافزایش تولید و ارزش افزوده در شرایط افزایش 

                                                                                                     
   9 بند اساسی، قانون 43 اصل -1
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سرازی   سیاسرت یکسران   ،همچنرین   از بین ببرد الًا و یا ک کند ارز بر تولید کشاورزی را تضعیف

هرای   و برا افرزایش هزینره    کنرد ثبرات   زار داخلی  حصوالت کشاورزی را بری تواند با نرخ ارز  ی

 گذاری در بخش شود. کاهش سر ایه  وتب ،رغ  افزایش ارزش افزوده و تولید علی ،تولید

در ایرران توتره   هرای برازار ارز    لفره ؤ باید بره   ،های ارزی کشور سیاست تأثیردر بررسی 

بازار عمیق و  آنکه دوم  است ایران تحت تسلط درآ د ارزی دولت بازار ارز در نکهآاو   :کرد

 آنکره  سروم   ای نیسرت  هرای تعرادلی فاصرل فعالیرت کنشر ران ذره      و قیمرت  روان وتود نردارد 

ای دولرت سرچشرمه    سیاست فاک  برر  داخلره بانرل  رکرزی در برازار ارز از نیازهرای بودتره       

برا   آنکره  چهارمو   گیرد و انسجام الزم را ندارد و براساس شرایط روز  مکن است تغییر کند  ی

 عموالً در  واقعی که فاصله نررخ ارز   ،تحت فشار «نرخ ارزسازی  یکسان»تصمی   توته به اتخاذ

اقدام به اعالم لن ر اسمی تای زین در اررای نررخ   ،در بازار  وازی چند برابر نرخ رسمی است

در سرا    درصردی نررخ رسرمی ارز    350تهرش  تروان بره     ری  ،نمونه رایشود که ب بازار آزاد  ی

ارز رسرمی وارد   ةکننرد  هرای دریافرت   بزر  بره بخرش  ای  تکانه ،بدین ترتیب اشاره کرد. 1381

بنرردی و  هررای در  عرررض ریسررل نرررخ ارز، ز رران شررود. برررای  رردیریت و  واتهرره بخررش  رری

بررای عبرور از    الزماز عناصرر   کردام  هریچ  ،بنابراین  شود خاصی در نیر گرفته نمی بندی اولویت

در ایرران وترود    ،تولید و  صرینرخ ارز ثابت قبلی به یل نرخ ارز یکسان، بدون آثار  نفی بر 

هرای خروراک دام، دارو، واکسرن،     کشاورزان ناگهان با تهش قیمت نهاده ،خاص رور بهندارد. 

نرخ تورم باال و ضعف بازارهای  الی افزایش قیمرت   شوند  رو  ی هکود و تجهیزات وارداتی روب

هزینره     ورا در پری دارد  های ثابت از تمله ز ین و افزایش سر ایه در گردش  ورد نیراز  سر ایه

شود. در صورتی  ناپذیر  ی های  حصو  اتتناب و افزایش قیمت یابد  ی الی کشاورزان افزایش 

سرود بره انردازه برازدهی در سرایر       ةکننرد  ترأ ین  حصوالت کشراورزی   ةشد های تعیین که قیمت

 ،صرورت  در غیر ایرن  ها از تولید کشاورزی خارر شود  یهسر ا که رود ها نباشد، انتیار  ی بخش

 کشاورزان با کاهش ثروت  واته خواهند شد. ،نسبی رور به

 شود:زیر ارائه  ی شرح به ییبر اساس نتایج  طالعه، پیشنهادها
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 هرای در  عررض ریسرل هن رام      آ ده نشان داد که کشاورزی از تمله بخرش  دست هنتایج ب

لیرد در اثرر افرزایش نررخ ارز،     هرای تو  قیمت نهاده ،افزایش نرخ ارز است. در هر دو سناریو

، هررای دا سررروری ی  ررورد نیررر، افررزایش قیمررت نهررادهافررزایش یافترره اسررت. در دو سررناریو

 رو، برآورد شده اسرت  از ایرن   درصد 7و  10های  رغداری  و نهاده 4/10و  8/15 ترتیب، به

  ناسرب ای  ذخیرره  الزم است که کننده، و تنیی  بازار و کاهش ریسل تولی برای آ ادگی

و  ردیریت  کشرور ففرظ   خوراک دام و کود و س  و دارو در  ویژه بههای وارداتی  از نهاده

را آوری الزم را ترا تسرویه بازارهرا     تاب ها، ز ینة تکانهاثر  که در رو  دورة ای گونه به شود،

 د.فراه  ساز

  حصوالت  ختلف کشاورزی نسربت بره تغییررات نررخ    ها و  فعالیتریسل تولید و درآ د  

و  های فمایتی بخش کشاورزی نیاز بره برازن ری دارد   سیاست رو، از اینارز  تفاوت است. 

نخست، با بررسی  یزان تأثیرپذیری  حصوالت کشاورزی از تغییرات نرخ  شایسته است که

بندی آنها بر اساس درته ضرورت و درته تأثیرپذیری هر  حصو  صورت گیررد   ارز، رتبه

 این  حصوالت تبیین و تدوین شود. های فمایتی و سسس، سیاست

 هرا   ، دولرت ویرژه نررخ ترورم از تغییررات نررخ ارز      بره پذیری  تغیرهای کرالن کشرور    تأثیردلیل  هب

را بره دولرت بعردی     افزایش نرخ ارز و تبعات آن ،تغییرات نرخ ارز با  قاو ت در برابرند وشک  ی

 عمروالً از روی   «سرازی  یکسران » قالبدر اترای سیاست افزایش نرخ ارز  ،در نتیجه   نتقل کنند

و های  رالی   های پولی در هماهن ی با سیاست سیاست الزم است کهناچاری و تحت فشار است. 

افرزایش نررخ ارز و    گیرری بررای     قبرل از تصرمی    ستقل  دیریت شوند رور به ،ا ا تا فد  مکن

هرای   بررسری و ز ینره   گفتره  سازی نرخ ارز، وتود عناصر چهارگانره پریش   اترای سیاست یکسان

خواهرد  سازی نرخ ارز  نفعتی بررای کشرور ن   سیاست یکسان فراه  شود، وگرنه آناترای  وفق 

 .داشت

      گیرری،  قا رات پرولی برا  ردیریت      سرازی و تصرمی    شایسته اسرت کره در  رافرل تصرمی  

هرا را   و فرصرت  هاها، تهدید کشاورزی در ارتباط باشند و ریسل ویژه بههای تولیدی  بخش
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رو را در نیرر   برای هر بخش تبیین کنند و دوره ز رانی الزم بررای انطبرات برا شررایط پریش      

  رؤثر  رور بهنرخ ارز  تهش تکانةاثرات  نفی  سازی که راهکارهای خن یای  گونه به ،گیرند

 قابل اترا باشد.
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