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چكيده
يمت محصوالت کشـاورز يت قياثرات طرح تثبياقتصادسنجسازي شبيهک مطالعه يبا استفاده از در اين پژوهش، 

ـ اسـتفاده شـده در ا  يالگـو .دهـيم مـي قـرار يابيمورد ارزرا ران ياکالن اقتصاد يرهايمتغبر ي، الگـو پـژوهش ن ي
يزمانيسريهادادهيبرااورکات -از روش کوکرانبا استفادهنگ است کهيفلم-از مدل ماندلياافتهيميتعم

يرويمـت محصـوالت کشـاورز   يت قيـ اثـرات طـرح تثب  دهـد، ينشان مـ جينتا.ايمكردهبرآورد ۱۳۴۰-۱۳۸۳
يري، اثرات مغـا يمحصوالت کشاورزمتيقتيتثب،بر خالف انتظارز است.يار ناچيبسيکالن اقتصاديرهايمتغ

ـ نـدارد  يثبات اقتصاد کالن اثريمت، رويت قياست طرح تثبيسگذارد.يها مپرداختو تراز يپولبر ثبات ـ ي ه ا ب
توانـد در  ينمـ يمت محصـوالت کشـاورز  يت قياست تثبيس،از منظر اقتصاد کالنشکست خورده است.يطور کل

يدر کشورهاييانداز روستا، بازار سلف و پسيفنيهايدگرگونمانند ي ديگريهااستيس.درازمدت مناسب باشد
مت استفاده نمود.يسک قيت ريريمديتوان برايرا مدر حال توسعه
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مقدمه

يکنندگان طراحا صادريدکنندگان يتوليافتيمت دريت قيتثبمانندياهدافيمت برايت قيتثبهايطرح
الهـا  ن کايـ مـت ا ير قييـ تغماند ويميمشمول ثابت باقيمت کاالهايق،ن طرحياياجرادر. ه استشد

همـراه   يه اقتصـاد يـ توجد بـا يمت باير قييتغاست. همچنين،ب مجلس يتصوشنهاد دولت ويمنوط به پ
کند.يت ميو از آن حماكرده را اعالم يتيمت تثبيد کاال،  قيتوليهانهيم هزدولت با توجه به اقالباشد.

مـت  ين قيبا تفاضل بـ يمساوياتيلمادريافتدولت با ،باشدبازارمت يکمتر از قيتيمت تثبياگر ق،اوالً
،نمـوده مکـه اعـال  ياآسـتانه متيقمطابقا صادرکننده را يدکننده يتوليافتي، دربازارمت يو قيتيتثب
ياقتصـاد ديگر يهاتواند آن را در بخشيو منموده بکسيدولت درآمد،ن حالتيدر اکند.يت ميتثب

،کمتـر باشـد  يتـ يمـت تثب ياز قدر بازار کننده ا صادريکننده ديمت توليقاگر،اًيثاند.ينمايگذارهيسرما
مت دولـت  يت قيطرح تثبياجرايبراکند.يمبرابريتيمت تثبيرا با قبازارمتيقارانه يدادن دولت با 

را بـه  يخـود مبلغـ  يهر ساله در بودجه عمومد. ينمايمت ميت قيس صندوق طرح تثبيسمبادرت به تأ
از کمتـر آنهـا  يبازارمتيکه قييارانه به کاالهايدادن ين وجوه برايدهد. از اين صندوق اختصاص ميا
از شتريبآنها يمت واقعيکه قييات بر کاالهايشود. درآمد حاصل از مالياستفاده م،استيتيمت تثبيق
ـ بـاالتر از  يافتيـ ات دريکه مالييهاشود. در ساليز ميز به صندوق وارياست نيتيمت تثبيق هـاي هياران

ياقتصـاد ديگـر  يهـا مانده در صندوق را در بخـش يتوان وجوه باقيدکنندگان است، ميبه توليپرداخت
کرد.يگذارهيسرما
ارانـه بـه   يياعطـا ا کـاهش تـورم اسـت.   يـ مت، مهار تـورم و يت قيتثبهايطرحاز اهداف مهم يکي
. شـود بودجـه دولـت   ياست باعث کسرممکن ش داده ويدولت را افزايجاريهانهيهز،دکنندگانيتول
يره ارزيـ ا اسـتفاده از صـندوق ذخ  يـ يبانک مرکزاستقراض ازروشبودجه دولت  اگر از ين کسريمتأ

هـا)  اتيـ و مالهـا يارانـه خـالص  مـت ( يقيمـت کـاال رو  يت قيتثبهايطرحزا باشد.تواند تورميم،باشد
واكنشداشته باشد (تأثيريمد و مقدار صادراتدرآيکه ممکن است رواصليکنندگان ديبه توليپرداخت

ر درآمـد  ييـ مـت و تغ يد نسـبت بـه ق  يـ تولواكـنش گذارد. بـه هـر حـال،    يمت) اثر ميد نسبت به قيتول
١.گذارنديمتأثيريکالن اقتصاديرهايگر متغيديبر رويدکننده همگيتول

مروري بر ادبيات موضوع

،مـت کـاال هسـتند   يت قيـ تثبهـاي طـرح ه از طرفـداران  ) ک۱۹۸۷(کي)، مانت۱۹۸۴(وت و باکسريگرن
جـه  يانجـام دادنـد، نت  يمـت کـاال و ثبـات اقتصـاد    يت قيتثبهايطرحدرخصوصکه يمطالعاتبراساس

) ۱۹۸۷(اسـت. کالـدور  مـؤثر اقتصاد کالن يثباتيبمت کاال در کاهش يت قيتثبهايطرحکه گيرندمي
انجـام  يو خـدمات يمحصوالت صـنعت يکاال و تقاضا برامت يت قيتثبدرخصوصکه يابراساس مطالعه

ش نـرخ رشـد تقاضـا    ي، در افزايت شده محصوالت کشاورزيتثبيت درآمدهايکند که اهميبحث م،داد

.۱۹۸۷.کالدور.١
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) ۱۹۹۰(گوتينگ و پي)، فلم۱۹۸۱(تزيگليو استيوبري. ناستمؤثريو خدماتيمحصوالت صنعتيبرا
ت يطرح تثبيکه بر رويابراساس مطالعات جداگانه، هستندمت کااليت قيتثبهايطرحکه از منتقدان 

مـت کـاال در مقابـل    يت قيـ دارند که تثبياظهار م،در حال توسعه انجام دادنديکاال در کشورهامتيق
در حال ياز کشورهاکه برخيدهندمين نشان يهمچنآنها مانده است. اقتصاد کالن دريرات جبرانييتغ

اصـلي رنـد و منـافع   يقـرار گ يمت کاال ممکن است در وضع بـدتر يت قيتثبايهطرحجه يتوسعه در نت
يا) مطالعـه ۱۹۸۶(يلـ ي. کشـود يافته ميتوسعهيب کشورهايمت کاال نصيت قيتثبهايطرححاصل از 
که از منظـر  رسدبه اين نتيجه ميو هانجام داديمالويپوليهااستيمت کاال و سيت قيتثبدرخصوص

ن يتضـم يبـرا ياتيـ و ماليپـول يهـا اسـت يکننده سمت کاال کامليت قيتثبيهااستيساقتصاد کالن، 
مت کاال بر يت قيطرح تثبتأثيريبررسبا موضوعيا) مطالعه۱۹۹۲نگ (يت اقتصاد کالن است. فلميتثب

گيـرد كـه  مـي جه يو نتهنو انجام دادنهيانوس آرام به عالوه گيجنوب اقيثبات اقتصاد کالن در کشورها
ثبات اقتصاد کـالن داشـته   يبر روياديزتأثيرمت کاال يت قيتثبهايطرحم که يسخت است تا باور کن

اثـرات کـالن   ،کـاال مـت يقت يـ طـرح تثب تـأثير يبررسـ اي درخصوص) مطالعه۲۰۰۰ن (يريکاناپباشد.
ت يـ ح تثبطـر يکـه اجـرا  گيـرد ميجه ينتوهنو انجام دادنهيها  در کشور گاستيو انتخاب سياقتصاد

يش داده و باعث کاهش نوسانات صادراتينو را افزانهيدر کشور گيکاال صادرات محصوالت درختمتيق
كنـد بيان مـي ن يهمچنوي. شودمياست) درصد۳۰حدود درن نوسانات ساالنه ي(ايمحصوالت درخت

به  بررسي تعداد )١٩٨١(لوين و رنلت.استتأثيريثبات اقتصاد کالن بيکاال رومتيقت يکه طرح تثب
انـد پرداختـه ١٩٧٩-١٩٦٠دورة دركشور ١٠١زيادي از متغيرهاي اثرگذار اقتصادي و سياسي بر رشد 

جـز  هـاي ويـژة اقتصـاد كـالن، ب    ر شـاخص كـه رابطـه بـين رشـد و ديگـ     دهـد مـي نشـان آنها كه نتايج 
.استگذاري، ضعيف سرمايه

چهـار شـاخص نـرخ    ١٣٧٧-١٣٤٢راي ايـران در دوره  در مطالعه خود ب) ١٣٧٧(خليلي و رمضانپور
ثباتي در نظـر  به عنوان متغيرهاي مورد بيتورم، كسري بودجه، تغييرات نرخ واقعي ارز و رابطه مبادله را

گـذاري منفـي بـوده و    كه اثر هر چهار متغير بر رشد و سرمايهدهدنشان ميگرفته كه نتايج مطالعه آنها 
عنـوان  اي بـا ) مطالعـه ١٣٨٢(يمـدن ويگرجـ .شدبراي رشد محسوب خواهدثباتي در ايران مانعيبي

انجـام  "ستم معـادالت همزمـان  يران با روش سيايبر عملکرد رشد اقتصادينقش ثبات اقتصاديبررس"
آن در دنبـال گـذاري و بـه   سرمايهثباتي اقتصادي درشرايط ثبات و يا بيتأثير، بررسي آنهاهدفدادند.

ورد سيستمي به روش معادالت همزمان بـوده اسـت.   آ) با استفاده از يك برGDPلص داخلي (توليد ناخا
پرداختـه شـده و بـا   ١٣٧٩-١٣٤٢دورةدراين راستا به بررسي شرايط محيط كالن اقتصادي ايـران  در

مـديريت دولـت   هاي مهم و بيانگر نحوةنظر صاحبنظران اين موضوع، شاخصهايي كه ازبررسي شاخص
هـاي  ثبات بوده و اجراي سياستدر سه دهة اخير بسيار بيويژهشرايط اقتصاد ايران به ،جهيدر نت، است

دولت از هماهنگي و تناسب برخوردار نبوده است. 
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هاي پژوهشيالگو و دادهمعرفي 

۱۳۸۳تـا  ۱۳۵۰يهـا مربوط به سـال ويزمانيبه صورت سردر اين پژوهش ارقام وآمار مورد استفاده 
يجمهـور يبانـک مرکـز  ياقتصـاد يهـا ترازنامـه و گـزارش  نظيريکه با مراجعه به منابع مختلفتاس

اقتصـاد  يرسـان گـاه اطـالع  ي، پاي، بانک جهـان رانياياسالميگمرک جمهوريهاآمارنامهران، ياياسالم
از . پـس  ايـم آوري نمـوده جمـع پـول  يالمللـ ني، صـندوق بـ  PDSي، بانـک اطالعـات  FAOگاه يران، پايا

يافـزار نـرم يهـا را بـا کمـک بسـته   الزم يهاليه و تحلياز تجزيو استخراج اطالعات مورد نيآورجمع
Excel،Eviews وMicrofit ايمدادهانجام .
توسـط کـه نگ اسـت يفلم-از مدل ماندلياافتهيميتعمي، الگوپژوهشن يمورد استفاده در ايالگو

۱۱ک ويمعادله استوکاست۷معادله دارد که  ۱۸ن الگويااست.شدهاستفاده۲۰۰۰در سال ١نيريکاناپ
۱۸ر، شـامل  يـ متغ۳۶ن مـدل  يادر.ايمارائه نموده،۱که در جدول ف شده يصورت اتحاد تعره معادله ب

ـ ا.ايـم نشـان داده ۲کـه در جـدول  ر برونزا وجـود دارد يمتغ۱۸ر درونزا ويمتغ ۳۰سـتم شـامل   ين سي
. بـا توجـه بـه    شـده اسـت  برآورديحداقل مربعات معمولياا استفاده از روش دومرحلهکه باستپارامتر

يات بـا روش دو مرحلـه  يدر نهارا از معادالت الگو وجود داشت، الگو برخينيبکه يديشديهمبستگ
. ايمبرآورد نمودهاورکات -کوکران

هـاي تثبيـت   کردهاي مختلف، بـا طـرح  هاي تثبيت قيمت کاال روي ثبات اقتصادي در رويتأثير طرح
ايم.را مورد ارزيابي قرار داده٣)WOCPSهاي تثبيت قيمت کاال (و بدون طرح٢)WCPSقيمت کاال (

در تحليل بدون طرح تثبيت قيمت کاال شوک وارد كرده و مقادير مختلف متغيرهاي کالن اقتصـادي  
هـاي تثبيـت قيمـت + قيمـت     حمـايتي (طـرح  دهيم. شوک روي متغير قيمـت  را مورد بررسي قرار مي

كنيم. در ايران به دليل اجرا نشدن سياسـت طـرح تثبيـت قيمـت کـاال و نبـود       ) وارد ميPSحمايتي= 
از شاخص قيمـت صـادراتي محصـوالت کشـاورزي بعـالوه      PSاطالعات قيمت حمايتي  به جاي متغير 

قيمـت تثبيتـي محصـوالت    ايـم (شـاخص  كـرده اسـتفاده  شاخص قيمت تثبيتي محصـوالت کشـاورزي   
. شـاخص قيمـت تثبيتـي محصـوالت     = PS)کشاورزي + شاخص قيمت صادراتي محصوالت کشاورزي

شود، کشاورزي  به صورت  شاخصي از قيمت محصوالت کشاورزي را که توسط دولت اعالم و حمايت مي
ايم. در نظر گرفته

معادله صـادرات محصـوالت کشـاورزي وارد    درPSشوک را به وسيله تغيير در مقدار متغير برونزاي 
وارد كـرده و  ۱۳۵۷کنـد. شـوک را در سـال    كنيم و اين شوک در دوره مورد مطالعه ادامه پيدا مـي مي

دهيم. شوک به متغير درآمد صـادراتي   انجام مي۱۳۸۳-۱۳۵۸و ۱۳۵۷-۱۳۴۰هاي برآورد را براي دوره
-۱۳۴۰هاي پـيش از انقـالب (  اثر اين شوک در دورهرودشود و انتظار ميمحصوالت کشاورزي وارد مي

) متفاوت باشد؛ زيرا سهم محصـوالت کشـاورزي در طـول    ۱۳۸۳-۱۳۵۸) و دوره پس از انقالب (۱۳۵۷

1. Kannapiran 2. With Commodity Price Stabilization
3. Without Commodity Price Stabilization
3. Without Commodity Price Stabilization
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دوره  مورد مطالعه در توليد ناخالص داخلي کاهش يافته است. بنابراين، تمرکز روي بررسـي اثـرات هـر    
تواند مفيد واقع شود. بل و بعد از انقالب ميهاي زماني، قيک از دو مقوله مشخص دوره

نگ)يفلم-افته ماندليليتعدمدل (کامل معادالت همزمان يالگو. ۱جدول 
شماره 
معادله

معادله

۱
tt

d
tt uPRxYCP 11111111 +D-D+=D -ba

۲ttttt uECKAPRxYIP 212112121221 ++D+D-D+=D - edba

۳
tt

ttt

uECEX

PSxPITXQI

32323

21321331

++-

D-D+=D

-

--

ed
ba

۴
tt

d
tt uECGSxYZ 434214441 ++D-+=D - dba

۵
tt

t
d
t

d
t

uECNR

YxMM

54515

1511551

++D-
D+D+=D -

ed
ba

۶tttt uYRxERER 626166 +++= --ba

۷
ttt

t
d
tt

uAXPEX

BDxMINF

711717

21711771

+D+D-
D+D+=D

-

--

ed
ba

۸ttttttt ZXIPIGCPCGY -++++=
۹

ttt
d

t TRPTAXYY +-=

۱۰ttt INFNRPR -=
۱۱ttt OXTXX +=
۱۲BPITXOITX ttt ´´=
۱۳s

t
d
t MM =

۱۴
tt

s
t DCNFAM +=

۱۵ttt BOPNFRNFA +=
۱۶ttt KACABOP +=
۱۷

tttt NTRZXCA +-=

۱۸100
1

1
´

-
--

=
t

tt
t Y

YY
YR

دهنده تفاضل مرتبه اول است.نشان1Dعالمت ،معادالت باالدر
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مدلموجود دريدرونزا و برونزايرهايمتغيمعرف. ۲جدول 
عالمتمتغير هاي برونزاعالمتمتغيرهاي درونزارديف

۱
شاخص قيمت صادراتي شريک 

عمده تجاري
AXPهاتراز پرداختBOP

۲
اتي محصوالت درآمدصادر
١٠٠/١٣٥٧-کشاورزي

Bحساب جاريCA

CPمصرف خصوصيBDکسري بودجه۳

ERنرخ رشد اشتغالCGمصرف دولتي۴

INFنرخ تورمDCاعتبار داخلي۵

IPگذاري خصوصيسرمايهEXنرخ ارز۶

MDتقاضاي واقعي پولGSمخارج دولت۷

MSعرضه واقعي پولIGگذاري دولتيسرمايه۸

FAهاي خالص خارجداراييKAحساب سرمايه۹

NRنرخ بهره اسميNFRذخيره خالص دارايي خارجي۱۰

RRنرخ بهره واقعيNTRهاي انتقالي کلخالص پرداخت۱۱

OXساير درآمدهاي مالياتي۱۲
درآمد صادراتي محصوالت 

يکشاورز
TX

۱۳
شاخص قيمت صادراتي محصوالت 

کشاورزي
PI

قدار صادراتي شاخص م
محصوالت کشاورزي

TXQI

XصادراتPSقيمت حمايتي و تثبيتي۱۴

Yتوليد ناخالص داخليTAXدرآمدهاي مالياتي۱۵

۱۶
هاي انتقالي بخش خالص پرداخت

خصوصي
TRGدرآمد قابل تصرفYD

۱۷
هاي انتقالي بخش خالص پرداخت

دولتي
TRP

نرخ رشد توليد ناخالص 
داخل

YR

ZوارداتECيح خطاتصح۱۸

) و يمت کاال (براساس برآورد واقعيت قيمختلف با طرح تثبيکردهايرودريکالن اقتصاديرهايمتغ
. مقـدار  دهـيم مـي قرار يمورد بررسرا سه آنها ي) و مقاسازيشبيهمت کاال (برآورد يت قيبدون طرح تثب

را سازي شبيهو يواقعيهامربوطه در حالتيهاانسيو واريکالن اقتصاديرهايرات در متغييدرصد تغ
. نمـاييم مـي يدوره قبـل از انقـالب  و دوره بعـد از انقـالب  بررسـ     يطور جداگانه براه و بكردهبرآورد 

مـت  يت قيـ طـرح تثب تـأثير ، سازيشبيهويبرآورد واقعيهاآمده در حالتبه دستيرهايانس متغيوار
بدون يهارها در حالتيانس متغينکه وارينشان دادن ايدهند. برايرا نشان ميثبات اقتصاديروکاال 



٤٣٢١٧هاي اقتصادي ايران/ شمارهفصلنامه پژوهش

اسـتفاده  Fکسـان (مشـابه) هسـتند  از آزمـون     يمـت کـاال   يت قيمت کاال و با طرح تثبيت قيطرح تثب
انس بـا هـم   يـ ه صفر که دو واري، فرضباشديبحرانFآمده کمتر از مقدار به دستFاگر مقدار . كنيممي

2ند (يمساو
2

2
1 SS جـدول بزرگتـر باشـد،    Fبـرآورد شـده از   Fاگر مقـدار  يولتواند رد شود،ي) نم=
١.توان رد کرديانس را نميمتفاوت بودن دو وار

ج ينتابررسي

بيشـتر د کـه  دهـ يج نشان ميکه نتاكنيمبرآورد مياورکات –کوکران يبا روش تکراررا الگو،تيدر نها
شـده بـا   بـرآورد م ضـرايب  دار و مخالف صـفر اسـت. عاليـ   سطوح معمولي معناضرايب از نظر آماري در

.ايمآورده۳جدول دررا خطاي معيار شده وبرآوردهاي . پارامتراستانتظارات  سازگار 
يافته، متغيرهاي در نظر گرفته شده در مدل بـه اسـتثناي   براساس آزمون  ايستايي ديکي فولر تعميم

رخ رشـد توليـد ناخـالص داخلـي همگـي در سـطح ناايسـتا بـوده و بـا يـک مرتبـه            نرخ بهره واقعي و نـ 
شوند (انباشته از درجه يک). نرخ بهره واقعي و نرخ رشد توليد ناخالص داخلـي در  گيري ايستا ميتفاضل

اي اي و رتبـه باشند. براي تشخيص معادله در سيستم معادالت همزمـان از شـرط درجـه   سطح ايستا مي
گـذاري  دهـد کـه معـادالت استوکاسـتيک مصـرف خصوصـي، سـرمايه       ده و نتايج نشان مـي استفاده كر

خصوصي، درآمد صادراتي محصوالت کشاورزي، واردات، تقاضاي پول، نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد تورم 
باشند.بيش از حد مشخص مي

طاي تصريح مدل، هاي مختلفي براي كشف واريانس ناهمساني، خودهمبستگي، ناسازگاري و خآزمون
ايم.آورده۴ها را در جدول دقت پيشگويي و خوبي برازش مدل انجام گرفته، كه نتايج اين آزمون

بـين اجـزاي اخـالل معـادالت مصـرف خصوصـي، صـادرات        ٢گادفري-بروشLMبا توجه به آزمون 
ناهمسـاني  هـاي محصوالت کشاورزي، تقاضاي پول و نرخ اشتغال همبستگي وجـود دارد. طبـق آزمـون   

گـذاري و واردات ناهمسـاني واريـانس دارنـد     واريانس، جزء اخالل در همه معادالت به استثناي سـرمايه 
٤) و ناهمساني شـرطي خودرگرسـيوني انگـل   BPG(٣پاگان-).  با استفاده از آزمونهاي بروش۴(جدول

)ARCH دهـد  رمزي نشان مـي ) ناهمساني واريانس اجزاي  اخالل در معادالت آشكار شده است. آزمون
که مدل به درستي تصريح شده است. شکست ساختاري با توجه به آزمون چاو در متغيرهاي به کار رفته 

تـر باشـد قـدرت    گويد هرچه به عـدد يـک نزديـک   در مدل وجود ندارد. با توجه به ضريب تايل (که مي
ب است.دهندگي مدل، خودهندگي مدل باال است) برآورد شده، قدرت توضيحتوضيح

) و پـس از انقـالب   ۱۳۵۷-۱۳۴۰هاي پيش از انقالب (هاي اين پژوهش براي دورهاي از يافتهخالصه
) را براي تمام متغيرهاي وابسته معادالت استوکاستيک (رفتاري)  به صورت جداگانـه در  ۱۳۵۸-۱۳۸۳(

.۱۳۷۷.کاراباس.١
2. Breush Godfery 3. Breush Pagan
4. Auto regressive  Conditional  Heteroskedasticity
4. Auto regress ive  Conditional  Heteroskedas ticity
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با دو رويکرد مختلف بـا طـرح   ايم. نتايج اين پژوهش در دو دوره زماني قبل و بعد از انقالب وذيل آورده
).۵ايم (جدول تثبيت قيمت کاال و بدون طرح تثبيت قيمت کاال را مورد بررسي قرار داده

اريو انحراف معينير تخميمقاد. ٣جدول 
انحراف معيارمقدارپارامترمعادله

مصرف خصوصي

C۱α۷۲۱۷/۳۰۲۸۰۱/۵

Yt
d

۱β۲۱۴۲/۰۰۲۴۱/۰

۱-PRt۱χ۲۷۰۲/۱۳-۹۰۹۱/۲
سرمايه گذاري خصوصي

C۲α۳۶۰۲/۷-۳۴۹۰/۸

Yt۲β۱۸۰۱/۰۰۷۵۱/۰

RRt۲χ۰۲۰۲/۳-۰۱۹۵/۱

۱-KAt۲δ۲۲۱۴/۰۱۷۲۴/۰

۱EC۲ε۵۱۱۷/۰۲۱۱۷/۰
صادرات محصوالت کشاورزي

C۳α۳۵۴/۱۱۷۱۹/۱

۲-PIt۳β۱۲۲۷/۰۲۵۴/۰

۲-PSt۳χ۱۷۰۹/۰۰۱۴۹/۰

۲-EXt۳δ۴۴۰۹/۰۲۹۱۷/۰

۳EC۳ε۱۲۱۲/۰۰۱۷۹/۰
واردات

C۴α۱۷۰۹/۲۸۲۷۹۱/۶

Yt
d

۴β۱۲۰۱/۰۰۱۷۲/۰

۲-GSt۴χ۲۶۱۷/۰۰۲۲۲/۰

۳EC۴δ۴۲۱۷/۰-۱۸۰۸/۰
تقاضاي پول

C۵α۰۷۹۶/۲۲-۲۵۶۱/۷

۱-MDt۵β۲۱۲۱/۱۲۴۶۵/۰

Yt۵χ۳۳۰۹/۰۰۳۴۱/۰

NRt۵δ۲۲۱۷/۰-۰۱۲۹/۰

۴EC۵ε۰۱۹۱/۲-۲۷۶۴/۰
نرخ اشتغال

C۶α۳۳۷۱/۰-۱۷۲۲/۰

۱-ERt۶β۶۵۲۲/۰۱۱۱۸/۰

۱-YRt۶χ۱۷۲۱/۰۰۲۹۷/۰
نرخ تورم

C۷α۰۴۵۲/۱-۳۳۱۷/۰

۱-MDt۷β۰۱۲۵/۰۰۰۱۷/۰

۲-BDt۷χ۰۲۱۴/۰۰۰۲۴/۰

EXt۷δ۴۶۱۸/۳-۸۴۲۵/۰

۱-AXPt۷ε۲۲۱۳/۰۰۲۱۱/۰

اين پژوهش.يهاافتهي: مأخذ
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مدليانجام شده بر رويهاج آزمونينتا. ۴جدول 

اتيجزئ
مصرف

يصوصخ
يگذارهيسرما

يخصوص

صادرات 
محصوالت 

يکشاورز
واردات

يتقاضا
پول

نرخ
اشتغال

نرخ
تورم

مدل
۲R

۲Rل شدهيتعد

AR(1)a

۶۶/۰
۶۵/۰

ECMb

۶۵/۰
۶۳/۰

ECM
۵۵/۰
۵۴/۰

ECM
۷۱/۰
۶۹/۰

ECM
۷۸/۰
۷۷/۰

AR(1)
۶۷/۰
۶۵/۰

AR(1)
۷۱/۰
۶۹/۰

آزمون خود
يهمبستگ

LMآزمون 

۱۲/۱۳۴/۵۳۹/۱۵/۳۳۶/۱۱/۱
۶/۶

يآزمون برا
انسيواريناهمسان

BPGآزمون 

ARCHآزمون 

۷۶/۱
۴۹/۰

۹۸۷/۰
۹۰/۸

۳۴/۳
۲۲/۲

۱۳/۱
۵۵/۶

۵۵/۵
۴۱/۰

۷۶۵/۰
۳۳/۰

۷۶/۵
۴۱/۳

ح مدليتصر
يآزمون رمز

۸۸/۸۹۸/۰۳۳/۲۰۹/۳۴۴/۰۲۶/۳۷۵/۲

يآزمون سازگار
LMآزمون 

)Jarque-bera(
۳۳/۲۱۱۱/۲۴۲/۴۷۱/۶۶۶/۵۶۱۱/۱۶۶/۰

يشکست ساختار
(مقدار آزمون چاو
F(

۶۶/۸۱۵/۳۲۲/۲۵۰/۵۰۲/۳۳۰/۴۱۲/۸

-حيقدرت توض
مدليدهندگ

يمتوسط خطا
مطلق

يب نابرابريضر
Uل يتا

۳۲/۲۶
۸۹۹/۰

۳۲/۳۴۱
۸۸۶/۰

۱۰۲/۱
۹۴۵/۰

۰۷/۳۳
۸۰۹/۰

۶۱/۲۱
۸۸۱/۰

۳۱/۵
۹۰۲/۰

۰۹/۲
۸۷۵/۰

.اين پژوهشيهاافتهي: مأخذ
a-مرتبه اوليونيمدل خود رگرس

 -bح خطايمدل تصح

مصرف خصوصي و سرمايه گذاري خصوصي 

درصـد  ۱۲/۱و ۲۷/۰هاي پيش از انقالب به ترتيب به مقـدار  گذاري خصوصي در دورهمصرف و سرمايه
درصـد و  ۴۲/۰انقـالب مصـرف خصوصـي    يابد. در دوره پس ازبدون طرح تثبيت قيمت کاال کاهش مي

هـا  ). يافتـه ۵يابـد (جـدول   درصد بدون طرح تثبيت قيمت کاال کاهش مي۷/۱گذاري خصوصي سرمايه



ت كشاورزي  ...سازي اثر تثبيت قيمت محصوالشبيه٢٢٠

گذاري خصوصي ممکن است بدون طرح تثبيت قيمـت کـاال کـاهش    دهد که مصرف و سرمايهنشان مي
هـاي تثبيـت   بخش خـدمات، طـرح  يابند. پس از انقالب به رغم تنوع در بخش کشاورزي و توسعه ناچيز

تواند اثرات بهتري داشته باشد. قيمت کاال، مي

متيت قيبدون طرح تثببا ويکالن اقتصاديرهايمتغرات درييمتوسط درصد تغ. ۵جدول 

متوسط درصد تغييراتمتغيرهاي کالن اقتصادي
واريانس متغيرها

Fمقدار 
cpsبدون cpsبا 

قبل از انقالب
۶۹۷۶۸۲۰۷/۰-۲۷/۰صوصيمصرف خ

۳۷۹۳۱۸۰۵/۰-۱۲/۱گذاري خصوصيسرمايه
۹۸۷۸۹۹۲۲/۰-۴۱/۰صادرات محصوالت کشاورزي

۲۸۶۳۱۹۱۹/۰-۲۶/۰واردات
۲۷۹۱۳۵۲۹۲۷/۰-۴۱/۱تقاضاي پول

۹۶/۲۴۱۱۷۰۱/۰-۲۱/۰نرخ بهره
۱۷/۴۳۱/۶۱۷/۰-۰۸/۰نرخ اشتغال
۶۴/۰۲۷/۳۰۵/۰-۱۳/۰نرخ تورم
۰۹/۲۱۴۸۶۲۲۱۰۲۱/۰هاتراز پرداخت

۳۲۹۷۵۷۹۴۳۶/۰-۹۱/۱توليد ناخالص داخلي
بعد از انقالب

۱۴۲۱۱۷۱۰۰۵/۰-۴۲/۰مصرف خصوصي
۱۱۹۰۱۳۱۷۰۵/۰-۷/۱گذاري خصوصيسرمايه

۷۵۹۲۹۰۶۴۰۵/۰-۳۳/۰صادرات محصوالت کشاورزي
۲۱۱۷۲۳۱۷۰۴/۰-۷۷/۰واردات

۱۱۷۹۵۱۷۴۳۶۰۵/۰-۷۹/۱تقاضاي پول
۳۲/۵۷۴/۶۰۲/۰-۰۳۷/۰نرخ بهره

۰۶/۷۲۱/۸۰۵/۰-۰۱۷/۰نرخ اشتغال
۰۴/۵۲۷/۴۰۵/۰-۲۱/۰نرخ تورم
۱۱/۳۹۹۸۲۹۸۱۰۱۵/۰هاتراز پرداخت

۱۷۶۴۰۱۸۶۲۱۳۶/۰-۱۱/۱توليد ناخالص داخلي
.اين پژوهشيهاافتهي: مأخذ
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رزي درآمد صادراتي محصوالت کشاو

درآمد صادراتي محصوالت کشاورزي با طرح تثبيت قيمت کاال افزايش و بدون طرح تثبيت قيمت کـاال  
يابد. بدون طرح تثبيت قيمـت کـاال  درآمـد صـادراتي محصـوالت کشـاورزي بـه ترتيـب در         کاهش مي

ه اين نتايج، ). با توجه ب۵کند (جدول درصد کاهش پيدا مي۳۳/۰و ۴۱/۰هاي قبل و بعد از انقالب دوره
درآمد صادراتي محصوالت کشاورزي پس از انقالب، کاهش بيشتري نسبت به پيش از انقالب با رويکـرد  

دهد، يعني اگر سياست طرح تثبيت قيمـت کـاال اعمـال    بدون طرح تثبيت قيمت کاال از خود نشان مي
از انقالب و افزايش شود ميزان درآمد صادراتي محصوالت کشاورزي افزايش چشمگيري را نسبت به قبل

دهد. ناچيزي را نسبت به بعد از انقالب نشان مي

واردات 

درصـد  ۷۷/۰و ۲۶/۰ب يترتقبل و بعد از انقالب بهيهامت کاال واردات در دورهيت قيبدون طرح تثب
.)۵(جـدول  اسـت يدر صـادرات محصـوالت کشـاورز   ابد. کاهش در واردات مشابه کـاهش  ييکاهش م

مـل  أامـا نکتـه قابـل ت   ؛دهـد يرا نسبت به قبل از انقالب  نشان ميشتريد از انقالب کاهش ببعواردات
مت کـاال باعـث   يت قيتثبدهد که طرح ينشان مهايافتهشتر واردات نسبت به صادرات است. يکاهش ب

دوره هـا در اتيـ از انقـالب و در مقابـل مال  پسبالعوض دولت) در دوره يها(کمکهايارانهشود که يم
خانوارهـا و  يرا سـبد مصـرف  يوارداتياز کاالهايياز انقالب نسبت باالپسنه شود. ياز انقالب هزپيش

ت يـ ش اثـرات طـرح تثب  يافزايبرايل احتمالين مسائل داليدهد. ايدات مزرعه به خود اختصاص ميتول
. استمت کاال در دوره بعد از انقالب يق

پول يتقاضا

کـرد بـدون طـرح    يدرصد بـا رو ۷۹/۱و ۴۱/۱ب يقبل و بعد از انقالب به ترتيهاپول در دورهيتقاضا
ـ )۵(جدول شوديمت کاال باعث بسط حجم پول ميت قيابد. طرح تثبييمت کاال کاهش ميت قيتثب ه . ب

حجـم  ). انبسـاط ۱۹۸۹د است (گوسـت  يمورد ترديمت کاال در ثبات پوليت قيتثبيهاطرحيريکارگ
نکه طـرح  يادليلبه .استينگيران حجم نقدياز عوامل مهم تورم در ايکيشود. يز مينپول باعث تورم 

مـت کـاال و حجـم    يت قيـ ک اثـر طـرح تثب  يـ شـود  تفک يش حجم پول ميمت کاال  باعث افزايت قيتثب
ران مشکل است.يبر تورم در اينگينقد

نرخ بهره 

ش و بعـد از انقـالب   يدرصـد افـزا  ۲۱/۰نقـالب ره قبـل از ا مت کاال در دويت قينرخ بهره بدون طرح تثب
مـت کـاال در   يت قيتثبيهان است که طرحي. نکته قابل توجه ا)۵(جدول ابدييدرصد کاهش م۰۳۷/۰

را نسبت بـه دوره  يزيابد، هر چند که کاهش ناچيشود که نرخ بهره کاهش يدوره بعد از انقالب باعث م
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را بـدون  يزير نـاچ ييـ تغياسـم توان اشاره کرد که نرخ بهرهيم،. در ضمندهديقبل از انقالب نشان م
. دهديمت کاال از خود نشان ميت قيتثبيهاطرح

رخ اشتغال و نرخ تورم ن

درصد در دوره ۱۳/۰درصد و نرخ تورم به مقدار ۰۸/۰مت کاال نرخ اشتغال حدود يت قيبدون طرح تثب
ز ين دوره نـاچ يـ رات نرخ اشتغال و تورم در اييدهد که تغيها نشان مافتهيابد. ييقبل از انقالب کاهش م

ش و نرخ تورم با يدرصد افزا۱۷/۰مت کاال، نرخ اشتغال با يت قيکرد بدون طرح تثبي. تحت روبوده است
مـت کـاال   يت قيتثبيهانکه طرحياي. برا)۵(جدول ابدييدرصد در دوره بعد از انقالب کاهش م۲۱/۰

ن اطالعات کـه  ينان باشد. اياشتغال قابل اطميهادادهيستيغال داشته باشد بانرخ اشتيروياثر مطلوب
تعداد يثبات بوده و گاهيببه طور معمولل شده است يتشکيررسميو غي، سنتيکشاورزيهااز بخش

. نشده استها ثبت ن دادهين در ااز شاغالياديز

ها تراز پرداخت

قبل و بعـد از انقـالب بـه    يهادورهيب برايمت کاال به ترتيت قيها بدون طرح تثبت تراز پرداختيوضع
اد واردات نسبت به صادرات يزبه نسبت. کاهش )۵(جدول افته استيدرصد بهبود ۱۱/۳و ۰۹/۲مقدار 

ها رات در تراز پرداختييتغين نسبت باالي. ااستها ت تراز پرداختيبهبود وضعيبرايل مطلوبيک دلي
ارتبـاط دارد.  يدر همان دوره زمانيصادرات محصوالت کشاورزيثباتياز انقالب با بدر طول دوره بعد

. شـود هـا  تـراز پرداخـت  مت کاال باعث کاهش دريت قيدهد که ممکن است  طرح تثبيها نشان مافتهي
مـت  يمطابق بـا کـاهش ق  ير ارزيبه دنبال آن ذخاويت، درآمد صادران استييمت کاالها پايکه قزماني

، هـا يارانهمت کاال با آزاد کردن يت قيتثبهايطرحممکن است، زمانن ياکند. دريدا مياالها کاهش پک
له ممکن أن مسيد.  ايوارد نماير ارزيذخايروياديفشار  زودادهشيو واردات را افزايمخارج خصوص

ها دارد. ت تراز پرداختيوضعيرويريمت کاال اثر مغايت قيتثبيهاباشد که طرحيليدالازيکياست 

يد ناخالص داخليتول

به ۹۱/۱ب يقبل و بعد از انقالب به ترتيهادورهدرمت کااليت قي، بدون طرح تثبيد ناخالص داخليتول
از يعنـ يکنـد  يدا مـ يـ ن اثر کاهش پيدر دوره بعد از انقالب ا،کند. در واقعيدا ميدرصد کاهش پ۱۱/۱
ر شـکل اقتصـاد   ييـ تغدليلج به ين نتاياحتمال دارد ا).۵(جدول ابدييمكاهشدرصد ۱۱/۱به ۹۱/۱

د يـ ن محصـوالت در تول يـ صـادرات ا يو سهم نسبيصادرات محصوالت کشاورزيت نسبيباشد، که اهم
د ناخـالص  يـ مت کـاال در کـاهش تول  يت قيتثبهايطرحسهم ،نيافته است. بنابرايکاهش يناخالص مل

.استقابل توجه يداخل
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بات اقتصاد کالن ث

کسان يبه طور يها همگن راهيجاد است، اما ايمختلف قابل ايهااز راهيرشد اقتصاديبراط الزميشرا
شـرفت  ي، پنـه از منـابع  يه، استفاده بهياز به انباشت سرمايدار نيپايشود. رشد اقتصادينمبه رشد منجر

شـود کـه ثبـات    يبه طور کامل محقـق مـ  ييتصادهان موارد در اقيا.درآمد داردترع عادالنهيو توزيفن
مـت و  يت قيـ تثبرها در حالت  بـا طـرح  يانس متغيسه واريمقايبراFباشد.  آزمونداشته اقتصاد کالن 

ه صـفر يتـوان فرضـ  ينمـ کـه  دهـد  يج نشان مـ ين نتايبه کار برده شده است. امتيت قيبدون طرح تثب
مـت کـاال   يت قيـ کـه طـرح تثب  دهديها نشان مافتهينيا).۵(جدول) را  رد کرديمساويهاانسي(وار

شـود کـه اقتصـاد    يمت کاال باعـث نمـ  يت قياست طرح تثبيسيعني.ندارديرا در پثبات اقتصاد کالن 
ياتا انـدازه ممکن است،وجود آمدن وجوه راکد شوده مت کاال باعث بيت قياگر طرح تثب.تر شودباثبات

) ۱۹۹۹همکارانش (وي، جول)۱۹۹۵مو (يه تيبر نظريدييأج تين نتايادهد. ثبات اقتصاد کالن را کاهش 
.است) ۱۹۸۹گوست (يهاافتهيمتفاوت از يولبوده،) ۲۰۰۰ن (يو کاناپر
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يريگجهينت

مـت  يت قيـ اسـت طـرح تثب  ياثرات سسازي شبيهيرا برايک مدل اقتصادسنجي، کاربردپژوهشن يادر 
نشان جينتا.داديمقرار يبررسمورد بحث ورا رانيدر ايکالن اقتصاديرهايبر متغيمحصوالت کشاورز

اثـر  ،نيهمچنز است.يچناباًيتقريمت محصوالت کشاورزيت قيکه اثرات اقتصادکالن طرح تثبدهديم
، ينـرخ بهـره اسـم   ، يخصوصـ يگـذار هيسـرما ،مصرفيبر رويمت محصوالت کشاورزيت قيطرح تثب
مـت  يت قيـ طـرح تثب ،دهآمـ بـه دسـت  ج يبر اسـاس نتـا  ت است. ياهميبباًيتقرز ويناچتورم اشتغال و

مـت  يت قيـ اسـت. طـرح تثب  نـاتوان يکالن اقتصاديرهايمتغيثباتيدر کاهش بيمحصوالت کشاورز
گـذارد. يمـ يثبـات پـول  هـا و بر تراز پرداختيريمغاتأثيريزيبه طور شگفت انگيمحصوالت کشاورز

بـه نسـبت   قبـل و بعـد از انقـالب    يهادورهيمت کاال برايت قيدون طرح تثبها بت تراز پرداختيوضع
اد واردات يـ زبـه نسـبت  تـوان در کـاهش   يها را مـ ل بهبود تراز پرداختيکه دلافته است،يبهبود يخوب

ن يـ شـود کـه ا  يمت باعت بسط حجم پول مـ يت قيطرح تثب،نيهمچننسبت به صادرات جستجو کرد.
يمـت محصـوالت کشـاورز   يت قيـ تثب، يبه طور کلش دهد.يتورم را افزادتوانيمموضوع به  نوبه  خود

ت کردن يحمايبرايايل قويدالجينتان يان،يبنابراد.ينمايت اقتصاد کالن نميريبه مديکمک چندان
در دکنندگان را يتواند توليميگريديکردهاي. رونيستيت اقتصاديمت به منظور تثبيت قياز طرح تثب

هـا  وهين شـ يـ د. ايـ مامت توسط خودشان کمـک ن يسک قيرات بازار کاالها و اداره کردن رييخورد با تغبر
بـه منظـور کمـک بـه     يقات مناسب و خدمات اضافينکه تحقيمشروط بر ا،يفنراتييتغعبارت است از

يهـا شـرفت يپويکـ يتکنيکاراي،يش بازدهيافزان وئک درآمد مطمينان از ياطميدکنندگان برايتول
کمـک بـه   يبـرا ييانـداز روسـتا  بردن فرهنگ پسباال،ييروستايشود. خدمات مالحاصل يکيتکنولوژ

،ان کـه در روسـتاها وجـود دارد   يـ در جرينقـد اضـاف  يهـا خارج کردن پـول وييدکنندگان روستايتول
کننـد،  يفت مايشان دريکاالهايکه براييهامتين آمدن قيکنندگان در برابر پايديمعامالت سلف به تول

.)۲۰۰۰ن، يري(کاناپدينمايکمک م
دو يستيبا،ديرا اجرا نمايمحصوالت کشاورزمتيت قياست طرح تثبيسدولت بخواهد ، اگرپاياندر 

ان يـ در ميسـت يبايمـت محصـوالت کشـاورز   يت قيـ طرح تثب؛ اوالً،ه باشددر نظر داشتمطلب مهم را 
ن بدو،شوندياداره ميمحصوالت کشاورزيخصوصيابيبازاريهاله شرکتيوسه خودکفا که بهايطرح

تـراز  يبـر رو يمت محصوالت کشـاورز يت قياثرات ناسازگار طرح تثباً،يهرگونه دخالت دولت باشد. ثان
نگه داشته شود. يج خارجيبه صورت پول رايتيها کم شود و وجوه تثبپرداخت
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