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Abstract
The present study seeks to investigate the effect of climate change on
exports and imports and the welfare of urban and rural consumers in Iran.
For this purpose, the CGE is used as a tool for analysis and The Social
Accounting Matrix (SAM) of 1390 as a database. In this study, activity and
goods accounts were split into cereal accounts, other agriculture, industry,
and mining and services. The results of the model, using three simulation
scenarios, showed that as a result of climate change, the production of all
sectors excluding industry and mining would be reduced, which would result
in higher prices for cereals and lower prices for other activities. In addition,
grain exports will decrease in different scenarios and exports of other goods
will increase. On the other hand, cereal imports will decrease as imports and
other commodities decrease. In this regard, the welfare of urban and rural
households will also decrease, which is more pronounced for urban
households. According to the results, the macroeconomic effects of these
scenarios are the reduction of nominal and real GDP, total absorption and
private consumption of households.
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اثر تغییرات اقلیم بر صادرات و واردات و رفاه مصرفکنندگان
شهری و روستايی در ايران
کشاورزي و منابع طبيعی استان کرمان ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،کرمان،
ایران

چکیده

کلیدواژهها :ایران ،تغییر اقلیم ،رفاه ،صادرات و واردات ،مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر.
طبقهبندي .Q11, Q13, Q54 :JEL
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نتيجه تاييرات اقليم ،مقدار توليد تمامي بخشها به استثنای صنعت و معدن کاهش خواهد يافت که پيامد
آن افزايش قيمت غالت و در مقابل کاهش قيمت ســـاير فعاليت ها خواهد بود .عالوه بر اين ،مقدار
صــادرات غالت در ســناريوهای مختلف کاهش و صــادرات بقيه کاالها افزايش خواهد يافت .همچنين
واردات غالت با افزايش و واردات ســـاير کاالها با کاهش روبهرو خواهد شـــد .در اين رابطه ،رفاه
خانوارهای شــهری و روس ـتايي نيز کاهش خواهد يافت که برای خانوارهای شــهری ،اين کاهش بيشــتر
مشــهود اســت .براســاس نتايج ،اثرات کالن اين ســناريوهاکاهش توليد ناخالص داخلي اســمي و واقعي،
جذب کل و مصرف خصوصي خانوارهاست.

تاریخ پذیرش1400/04/22 :

مطالعه حاضر سعي داشته که اثر تاييرات اقليم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرفکنندگان شهری و
روستايي در ايران بررسي کند .برای اين منظور از مدل تعادل عمومي محاسبهپذير ( )CGEبهعنوان ابزار
تجزيه و تحليل و ماتريس حســـابداری اجتماعي ( )SAMســـال  1390بهعنوان پايگاه داده بهره جســـته
اســت .در اين مطالعه ،حســابهای فعاليت و کاال به حســابهای غالت ،ســاير محصــوالت کشــاورزی،
صنعت و معدن و خدمات تفكيک شدند .نتايج مدل با استفاده از سه سناريوی شبيهسازی نشان داد که در

تاریخ دریافت1398/09/17 :
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 .1مقدمه
تاييرات اقليم به يكي از معضالت اصلي در سراسر جهان تبديل شده است .بخش
کشاورزی ايران با وجود کاهش سهم آن در درآمد ملي ،در حدود  18درصد توليد
ناخالص داخلي ،بيش از  20درصد اشتاال 85 ،درصد عرضه مواد غذايي 25 ،درصد
توليدات غيرنفتي و  90درصد مواد خام مورد استفاده در صنايع وابسته به کشاورزی را
بهخود اختصاص داده است (مرکز ملي تايير آب و هوای ايران .)2014 ،1بنابراين ،اثرات
نامطلوب تايير اقليم بر کشاورزی ،موجب تهديد معيشت جامعه وابسته به کشاورزی خواهد
شد .از  18/5ميليون هكتار اراضي زير کشت محصوالت مختلف ،بيش از  8ميليون هكتار
زير محصوالت ساالنه و چندساله است که  6/5ميليون هكتار آن کشت ديم است.
غالت ،بهويژه گندم ،مهمترين محصوالت ساالنه توليد شده در ايران هستند .از اينرو،
ورود هر گونه شوک در اين بخش ،اثرات اقتصادی گستردهای دارد که در هر دو سطح
خرد و کالن اقتصاد احساس خواهد شد .تاکنون ،تالشهايي برای اندازهگيری اثرات خرد
تاييرات اقليم بر بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است .در ايران
نيز مطالعات اندکي ،اثر تاييرات اقليم بر توليد محصوالت کشاورزی را مورد بررسي قرار
دادهاند ،اما اين مطالعات دارای نقائصي هستند؛ از جمله اينكه با فرض نبود تعامل بين
بخشهای اقتصاد استوار هستند؛ در حاليکه برای ارزيابي اثرات کلي تايير اقليم بر
کشاورزی ،تعامالت بين بخشهای مختلف بايد مورد مطالعه قرار گيرد و مدلهای تعادل
عمومي محاسبهپذير ( 2)CGEبرای اين امر مناسب هستند.
اين مطالعه تالش دارد با استفاده از مدل  CGEو ماتريس حسابداری اجتماعي
( 3)SAMسال  ،1390اثرات تايير اقليم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرفکنندگان
شهری و روستايي از طريق اعمال سناريوهای مختلف در بسته نرمافزاری گمز)GAMS( 4
شبيهسازی کند .بخش دوم مقاله ،مروری بر مطالعات انجام شده در زمينه اثرات تايير اقليم
بر کشاورزی و اقتصاد در داخل و خارج از کشور خواهد داشت .بخش سوم ،به بحث
پيرامون مدل تعادل عمومي محاسبهپذير و ماتريس حسابداری اجتماعي مورد استفاده در
)1- National Climate Change Office of Iran (NCCOI
2- Computable General Equilibrium
3- The Social Accounting Matrix
4- General Algebraic Modeling System
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مطالعه ميپردازد .بخش چهارم ،سناريوهای شبيهسازی و نتايج آنها ارائه خواهد شد.
بخش پنجم مربوط به نتيجهگيری و بحث در مورد مفاهيم سياستي منتج از تحليل است.

 .2ادبیات موضوع
 .1-2مباني نظري
در ادبيات تحقيق ،بهمنظور ارزيابي اثرات اقتصادی تايير اقليم از روشهای مختلفي استفاده
شده است .اين روشها مدلهای شبيهسازی رشد محصول ،تحليل رگرسيون و مدلهای
ارزيابي يكپارچه هستند.
مدلهای شبيهسازی رشد محصول ،رابطه بين متايرهای محيطي و عملكرد تجربي
محصوالت را تخمين ميزنند ،اما اين مدلها اثرات سازگاری کشاورزان به تاييرات شرايط
اقليمي را در نظر نميگيرند؛ از اينرو ،زيانهای تايير اقليم را بيش از حد برآورد ميکنند
(مندلسون و دينار .)1999 ،1بهدليل ويژگي اين مدلها ،اين مطالعات تنها بر تعداد کمي از
غالت مانند برنج ،ذرت و گندم متمرکز شدهاند .نتايج اين مدلها نشان داده است که
عملكرد محصوالت با افزايش دما و کاهش بارندگي کاهش خواهد يافت.
تحليل رگرسيون برای کمي کردن اثرات عوامل اقليمي بر عملكردهای واقعي محصول
و ارزش زمين يا درآمد خالص ،از روشهای آماری استفاده ميکند .دو روش اقتصاد
سنجي معمول مورد استفاده برای ارزيابي اثرات اقليم بر بهرهوری کشاورزی ،مدلهای
تجربي عملكرد محصول و تجزيه و تحليل ريكاردين 2هستند (ذکريا.)2014 ،3
در تجزيه و تحليل يكپارچه ،مدلهای شبيهسازی محصول و روشهای اقتصادسنجي
که در باال شرح داده شد با مدلهای تعادل عمومي مرتبط ميشوند تا اثر تاييرات اقليم بر
متايرهای کالن اقتصادی را شبيهسازی کنند .مطالعات ارزيابي يكپارچه برای بررسي اثرات
متقابل بين بخش کشاورزی و ساير بخشهای اقتصاد از مدلهای  CGEاستفاده ميکنند.
مدلهای  CGEبهاندازه کافي اثرات قيمت را در نظر ميگيرند ،کاليبراسيون مدل اقتصادی
برای برازش دادههای توليد برای يک سال انجام ميشود و برخي از پارامترها حدس زده

1- Mendelsohn, R & Dinar, A.
2- Ricaidian Analysis
3- Zakaria, A. I.
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ميشوند .همچنين از آنجا که مدلهای  CGEميتوانند تمام بخشها را شامل شوند،
جزئيات بخشي تابع توليد اغلب سادهتر از مدلهای تعادل جزئي است (ذکريا.)2014 ،

 .2-2مطالعات تجربي
تاکنون مطالعات بسياری برای تجزيه و تحليل اثرات تايير اقليم بر کشاورزی انجام شده که
تا سال  1999تعداد بسيار کمي از آنها مربوط به کشورهای در حال توسعه بوده است
(مندلسون و دينار .)1999 ،اثرات تايير اقليم بر کشاورزی ،با روش تعادل جزئي يا تعادل
عمومي ارزيابي شدهاند .مدلهای تعادل جزئي ،بخشي از کل اقتصاد را به تصوير ميکشند
با فرض اينكه صنايع هيچ تاثيری بر يكديگر يا بر بقيه اقتصاد ندارند .مدلهای تعادل عمومي
به اقتصاد بهعنوان يک سيستم کامل بههم وابسته نگاه ميکنند .در نتيجه ،يک تجزيه و
تحليل کلي از اقتصاد ارائه ميدهند که پيوند بين بخش کشاورزی و ساير بخشها را فراهم
ميکند .در اين بخش تعدادی از مطالعات اخير انجام شده در زمينه اثرات اقتصادی تايير
اقليم در داخل و خارج کشور بررسي خواهد شد.
مومني و زيبايي ( )1392در مطالعهای به برر سي اثرات بالقوه تايير اقليم بر ک شاورزی
اســـ تان فارس پرداختند .ن تايج نشـــان داد که درجه حرارت و بارندگي اثر معنيدار و
غيريكنواخت بر عملكرد محصـــوالت بر جای مي گذارند .همچنين اثرات رفاهي تايير
اقليم در بيشــتر موارد مثبت و اثرات آن بر توليدکنندگان معنيدارتر از مصــرفکنندگان
بود .در نهايت مشخص شد که درجه حرارت در تايير رفاه جامعه ،فاکتور موثرتری نسبت
به بارندگي است.
خليل يان و هم كاران ( )1393اثرات ر فاهي تايير در پارامتر های اقليمي بر محصـــول
گندم در ايران را بررســي کردند .نتايج تحقيق نشــان داد که در صــورت کاهش بارندگي
همزمان با افزايش درجه حرارت ،مازاد رفاه مصـــرفکنندگان ،توليدکنندگان و در نتيجه
مازاد رفاه کل جامعه کاهش خواهد يافت و مصـــرفکنندگان نســـبت به توليدکنندگان،
رفاه بيشتری از دست خواهند داد.
خالقي و همكاران ( )1394در مطالعهای با اســـتفاده از رويكرد ماتريس حســـابداری
اجتماعي و روشهای اقتصادسنجي به بررسي اثرات تايير اقليم بر توليد بخش کشاورزی
و اقت صاد ايران پرداختند .نتايج حاکي از آن بود که در اثر تايير اقليم پيشبيني شده برای
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ايران در دوره  2000تا  ،2025توليد ک شاورزی و متناظر با آن توليد ملي به ترتيب بهميزان
 5/37درصد و  9/5درصد کاهش خواهند يافت.
آينيو )2011( 1با استفاده از يک مدل تعادل عمومي محاسبهپذير ،اثرات کوتاهمدت
اقتصادی تايير اقليم بر اقتصاد اتيوپي را ارزيابي کرد .نتايج نشان داد که تايير اقليم دارای
اثر تعديل (کاهشي) بر رشد اقتصادی و بسياری از شاخصهای کالن اقتصادی است .عالوه
بر اين ،معيشت خانوارها (اندازهگيری شده برحسب درآمد و رفاه) کاهش يافته و اين اثر
بهطور يكنواخت بين گروههای مختلف خانوار توزيع نشده است .باالترين زيان احتماال به
خانوارهای فقير که ساکن مراکز شهری کوچکتر هستند ،وارد شده است.
بزابيه و همكاران )2011( 2اثرات اقتصادی تايير اقليم را بر عملكرد اقتصاد تانزانيا با
استفاده از يک مدل  CGEمورد تجزيه و تحليل قرار دادند .براساس نتايج ،اثرات پيشبيني
شده تايير اقليم بر بهرهوری کشاورزی به نسبت کم است ،اما بهتدريج بدتر خواهد شد.
جبريگ زيابهر و همكاران )2011( 3با استفاده از يک مدل  ،CGEاثرات اقتصادی
تايير اقليم را بر کشاورزی اتيوپي تجزيه و تحليل کردند .براساس نتايج ،اثرات کلي تايير
اقليم تا حدود سال  2030به نسبت مثبت است و پس از آن بهطرز قابلتوجهي بدتر خواهد
شد .نتايج شبيهسازی نشان داد که طي يک دوره  50ساله ،کاهش بهرهوری کشاورزی
ممكن است به کاهش  30درصدی درآمد متوسط منجر شود.
ساسي و کادايي ،)2013( 4اثر تاييرات احتمالي در بارش را بر دسترسي به مواد غذايي
در سودان مورد تجزيه و تحليل قرار دادند .اين بررسي متشكل از يک روش تصادفي و
مدل  CGEبود .دستاوردها ،تاثير منفي بر ابعاد امنيت غذايي بيشتر بهدليل کاهش عرضه
غالت و فشار تورم و کاهش درآمد را تاکيد ميکنند.
باندارا و کايي )2014( 5با استفاده از يک مدل تعادل عمومي محاسبهپذير پويای جهاني،
اثر تاييرات در بهرهوری محصوالت بهدليل تاييرات اقليم را بررسي کردند .براساس نتايج،
تاييرات بهرهوری ناشي از اقليم احتماال اثر منفي معنيداری بر توليد و قيمت مواد غذايي
در کشورهای جنوب آسيا خواهد داشت.
1- Ayenew, A. B.
2- Bezabih, M., et al.
3- Gebreegziabher, Z., et al.
4- Sassi, M. & Cardaci, A.
5- Bandara, J. S. & Cai, Y.
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کانيميتسو )2015( 1با استفاده از يک مدل تعادل عمومي محاسبهپذير پويای بازگشتي
منطقهای ،اثرات تايير اقليم بر توليد و قيمت برنج ،درآمد کشاورزی و اقتصاد منطقهای را
در ژاپن ارزيابي کرد .نتايج شبيهسازی نشان داد که تايير اقليم در آينده توليد برنج را در
ژاپن افزايش ،اما قيمت برنج را کاهش خواهد داد .در نتيجه درآمد کشاورزی با وجود
افزايش توليد در شمال و شر ژاپن کاهش خواهد يافت ،اما منطقه غربي با وجود کاهش
در توليد ،منتفع خواهد شد و و مازاد مصرفکننده در بيشتر مناطق افزايش خواهد يافت.
اثر تايير اقليم بر کشاورزی بسيار پيچيده است .بعضي کشورها (يا مناطق) ممكن است
از گرم شدن کره زمين سود ببرند در حاليکه عدهای ديگر زيان ببينند .در ايران اغلب
مطالعات به اين نتيجه رسيدهاند که افزايش دما و کاهش بارش منجر به زيان در بخش
کشاورزی خواهد شد ،اما تمام اين مطالعات تنها بر اثرات تايير اقليم بر توليد کشاورزی با
استفاده از تحليل تعادل جزئي متمرکز بودهاند که فرض ميکند هيچ ارتباطي بين بخشهای
موجود در اقتصاد وجود ندارد .تاييرات اقليم ممكن است اثرات خاص منطقهای ،باالتر از
سطح خانوار يا سطح خرد داشته باشد .در نتيجه نياز به بررسي اثرات کلي تايير اقليم در
کشور وجود دارد.

 .3روش تحقیق
 .1-3ساختار الگو
بهطور کلي ،يک مدل تعادل عمومي محاسبهپذير از بلوکهای زير تشكيل شده است:
 ماتريس حسابداری اجتماعي قيمتها فعاليتهای توليدی نهادها شرايط تعادل اقتصادی.جدول ( ،)1جزئيات مدل در رابطه با فعاليتها ،عوامل توليد و نهادها را نشان ميدهد.
اين جزئيـات منطبق بر دادههای قابل دسترس جدول  SAMمحاسبه شده است.
1- Kunimitsu, Y.
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جدول  .1جزئیات مدل
مجموعه

زیرمجموعه

فعالیتها

غالت ،سایر کشاورزی ،صنعت و معدن ،خدمات

عوامل تولید

نیروی کار و سایر

نهادها

خانوارها ،شرکتها ،دولت و دنیای خارج

در ادامه به شرح مختصری پيرامون هر يک از اجزاء مدل ميپردازيم تا بر اين اساس،
شمای کلي مدل تعادل عمومي محاسبهپذير مورد استفاده در تحقيق حاضر مشخص شود.

 .1-1-3ماتریس حسابداري اجتماعي
سازماندهي دادهها برای استفاده از مدلهای تعادل عمومي ،يكي از گامهای مهم اوليه
برای ساختن اين مدلهاست .دادههای مورد نياز اين مدلها ،از ماتريسي بهنام  SAMتهيه
ميشود .ماتريس حسابداری اجتماعي در مطالعه حاضر ،ماتريس سال  1390در کشور است
که شامل حساب فعاليتها (غالت ،ساير کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات) ،کاالها و
خدمات (غالت ،ساير کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات) ،عوامل توليد (نيروی کار و
ساير) ،نهادها (خانوارها ،شرکتها ،دولت و دنيای خارج) و مالياتها (ماليات بر فروش،
ماليات بر درآمد ،ماليات بر واردات (تعرفه) و ماليات بر عوامل) است .کششهای مورد
استفاده با توجه به نبود کششهای جديد در اين رابطه ،براساس مطالعهی (الفگرن و السيد،1
 )1999و (متوسلي و فوالدی )1385 ،در ايران است.
در اين قسمت شرح رياضي مدل ،معادله به معادله آورده ميشود .معادالت به چهار
بلوک قيمتها ،توليد و تجارت ،نهادها و محدوديتهای سيستمي تقسيم شدهاند.

 .2-1-3بلوک قیمتها

2

در اين مطالعه ،قيمت صادرات و واردات بهصورت برونزا در نظر گرفته شده است .به
اينمعني که ايران نسبت به بازارهای جهاني بهعنوان کشوری کوچک لحاظ شده است.
اين فرض در مطالعات اقتصادی ،بهفرض کشور کوچک معروف است .قيمت داخلي

1- Lofgren, H. & El-Said, M. 1999
2- Price Block
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صادرات ( 1)PEو قيمت داخلي واردات ( 2)PMرا ميتوان بهصورت رابطه ( )1و ( )2نشان

داد .در اين معادالت نرخ ارز با ( ،3)EXRنرخ تعرفه بر صادرات با ( ،4)teنرخ تعرفه بر
واردات با ( ،5)tmقيمت جهاني واردات با ( 6)pwmو قيمت جهاني صادرات با ()pwe

7

نشان داده شدهاند.
()1
قيمت صادرات
( )2
قيمت واردات

PEc = pwec . (1 − tec ). EXR

PMc = pwmc . (1 + tmc ). EXR

 .1-2-1-3جذب
برای هر کاال ميزان جذب ،کل مخارج داخلي صرف شده روی کاال در سطح قيمت
تقاضاکننده داخلي بهصورت مجموع مخارج صرف شده برای توليد داخلي و واردات
(مشتمل بر عامل تعديل ماليات بر فروش) بيان ميشود .قيمت کاالی مرکب ( 8)PQتوسط
تقاضاکنندگان داخلي (خانوارها ،دولت ،توليدکنندگان و سرمايهگذاران) پرداخت ميشود.
PQc . QQc = PDc . QDc + PMc . QMc

()3

 .2-2-1-3ارزش تولید داخلي

ارزش توليد داخلي برای هر کاال به قيمت توليدکننده ( 9)PXبهصورت مجموع ارزش
توليد داخلي فروخته شده در داخل و ارزش صادرات (برحسب پول داخلي) است (رابطه
(.))4
)1- Export Price (Domestic Currency
)2- Import Price (Domestic Currency
)3- Foreign Exchange Rate (Domestic Currency Per Unit of Foreign Currency
4- Export Tax Rate
5- Import Tariff Rate
)6- Import Price (Foreign Currency
)7- Export Price (Foreign Currency
8- Composite Commodity Price
9- Producer Price
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PXc . QXc = PDc . QDc + PEc . QEc

()4

رابطههای ( )5و ( )6بهترتيب قيمت فعاليت  1)PAa ( aو قيمت ارزش افزوده ()PVA

2

را نشان ميدهند .قيمت فعاليت  ،aميانگين وزني از قيمت کاالهای توليـد شـده در داخـل
است و قيمت ارزش افزوده ،از اختالف قيمت ستانده و قيمت نهادههای واسطه بهدست مي
آيد.
()5

PAa = ∑ PX c . θa,c

قيمت فعاليت
( )6
قيمت ارزش افزوده

PVAa = PAa − ∑ PQc . icac,a
c∈C

 ،θa,cعملكرد کاالی Cبهازاء هر واحد فعاليت  aاست.
 .3-1-3بلوک تولید و کاال
رابطههای ( )7تا ( )9بهترتيب معرف تابع توليد فعاليت ،تقاضای عامل توليد و تقاضای
کاالهای واسطه هستند .توابع تقاضا برای عوامل توليد بر اين فرض استوارند که عوامل
توليد (سرمايه و نيروی کار) بدون توجه به بخشي که در آن بهکار گرفته شدهاند ،اجاره يا

دستمزد (  3)WFfيكساني دريافت ميکنند .با توجه به تفاوت دستمزدها و بازگشت به
سرمايه در بخش های مختلف در کشورهای در حال توسعه ،فرض فو با واقعيت اين
4
کشورها همخواني ندارد .بهمنظور تطابق مدل با واقعيت ،پارامتری متفاوت ()WFDIST
برای هر بخش در نظر گرفته ميشود تا انحراف درآمد عوامل توليدی از متوسط آن را
نشان دهد .در صورت عدم وجود انحراف ،پارامتر ( )WFDISTبرای آن بخش معادل با

1- Activity Price
2- Value-Added Price
3- Average Wage (Rental Rate) of Factor F
4- Wage Distortion Factor For Factor F in Activity A
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واحد در نظر گرفته ميشود که در اين رابطه 1QAaستانده فعاليت ،2QFf,a ،مقدار عامل f

تقاضا شده توسط فعاليت 3ada ،aپارامتر کارايي برای تابع توليد هستند.
()7

a

QAa = ada ∏ QFf,af,a

تابع توليد فعاليت
( )8
تقاضای عامل
توليد

f

af,a . PVAa . QAa
QFf,a

( )9
تقاضای واسطه

= WFf . WFDISTf,a

QINTc,a = icac,a . QAa

که در رابطه ( ،QINTc,a ،)9مقدار کاالی  cمورد استفاده در فعاليت  ، icac,a ،aمقدار
کاالی  cمورد استفاده برای هر واحد فعاليت  aهستند.
()10

QXC = θa,c . QAa

تابع محصول

 .1-3-1-3تابع عرضه مرکب (آرمینگتون)

4

کاالهای مرکب توسط تقاضاکنندگان داخلي مورد استفاده قرار ميگيرند .جانشيني ناقص
ميان کاالهای وارداتي و داخلي با استفاه از تابع کل ( CESکشش جانشيني ثابت) نشان
داده ميشود .اين رابطه معرف کاالهای عرضه شده در داخل ،ترکيبي از توليدات داخلي
و واردات است که ايندو بهصورت نهاده در تابع وارد شدهاند .اين تابع ،اغلب تابع
آرمينگتون ناميده ميشود.

1- Activity Level
2- Quantity Demanded of Factor F by Activity A
3- Production Function Efficiency Parameter
4- Composite Supply (Armington) Function
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−1
q
−pc pq
q
δc ). QDc ) c

()11

+ (1 −

q

−p
q
aq c . (δc . QMc c

= QQc

پارامترهای 2aq c ،1pqcو 3δqcبهترتيب نما ،پارامترهای انتقال و سهم برای تابع عرضه مرکب
(آرمينگتون) هستند.

 .2-3-1-3نسبت تقاضاي واردات به کاالي داخلي
1
q
1+pc

q
δc

QMc
PDc
[=
.
]
QDc
PMc 1 − δqc

()12

رابطه ( ،)12ترکيب بهينه ميان کاالهای توليد داخل و واردات را نشان ميدهد .گستره
اين رابطه به کاالهای وارداتي محدود ميشود.

 .3-3-1-3کاالهاي مرکب غیر وارداتي
برای کاالهای غيروارداتي ،معادله ( )13جايگزين تابع آرمينگتون ميشود .اين رابطه،
برابری ميان عرضه مرکب و توليد داخلي مورد استفاده در داخل را نشان ميدهد.
QQC = QDC

()13

 .4-3-1-3تابع تبدیل محصول

(4)CET

موازی با جانشيني ناقص ميان کاالهای وارداتي و کاالهای توليد داخل که در بازار داخلي
به فروش ميرسند ،قابليت تبديل ناقص ميان توليد داخلي برای صادرات و کاالهای توليد
داخل که در بازار داخلي به فروش ميرسند نيز وجود دارد .رابطه ( )14چنين رابطهای را
نشان ميدهد .اگر بخواهيم تفاوت ميان تابع آرمينگتون و  CETرا در قالب عبارات
اقتصادی را بيان کنيم بايد گفت در  CETمتايرهای رابطه عوامل توليد هستند در حاليکه
در تابع آرمينگتون اين متايرها ،محصوالت هستند.
1- Exponent (−1 < Ρc <∞) for Composite Supply (Armington) Function
2- Shift Parameter for Composite Supply (Armington) Function
3- Share Parameter for Output Transformation (CET) Function
4- Output Transformation (CET) Function
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()14

1

t

pt

pt

QXc = at c . (δtc . QEc c + (1 − δtc ). QDc c )pc

1at cو 2δtcبهترتيب پارامترهای انتقال و سهم برای تابع  CETهستند3ptc .از کشش جانشيني
بين فروش داخلي و صادرات بهدست ميآيد و بيانگر اين نكته است که اين دو کاال
جانشين کاملي برای يكديگر نيستند.

 .5-3-1-3نسبت عرضه صادرات به تولید داخل
رابطه ( ،)15ترکيب بهينه ميان کاالهای صادراتي و فروش داخل را نشان ميدهد .تفاوت
مهم ميان معادله تقاضای واردات و عرضه صادرات اين است که مقدار تقاضا شده کاالی

وارداتي (  4)QMcبا قيمت واردات رابطه عكس دارد؛ در حالي که مقدار عرضه شده
کاالی صادراتي (  5)QEcبا قيمت صادرات رابطه مستقيم دارد.
1

()15

QEc
PEc 1 − δtc ptc −1
[=
.
]
QDc
PDSc δtc

 .6-3-1-3تبدیل محصول براي کاالهاي غیر صادراتي
()16

QXC = QDC

در مورد کاالهايي که صادر نميشوند ،بهجای تابع  ،CETشرطي بهصورت برابری ميان
توليد داخلي فروخته شده در داخل و توليد داخلي اعمال ميشود.

1- Shift Parameter for Output Transformation (CET) Function17
2- Share Parameter for Output Transformation (CET) Function
3- Exponent (1 <Ρc <∞) for Output Transformation (CET) Function
4- Quantity of Imports
5- Quantity of Exports

 | 92پژوهشنامه اقتصادي | سال  | 21شماره  | 80بهار 1400

 .4-1-3بلوک نهاده
در اين قسمت به روابط و معادالت مربوط به نهادها اشاره ميشود .نهادها عبارتند از:
خانوارها ،شرکتها ،دولت و دنيای خارج .البته هر کدام از اين نهادها ميتوانند
زيرمجموعههای خود را داشته باشند .شرکتها از عوامل توليد (مالكيت سرمايه يا زمين)
و انتقاالت از نهادهای ديگر ،کسب درآمد ميکنند .درآمد آنها برای پرداخت ماليات
مستقيم ،پسانداز و انتقال به نهادهای ديگر استفاده ميشود .برخالف خانوارها ،شرکتها
مصرف ندارند .خانوارها نيز درآمدشان را از عوامل توليد (بهطور مستقيم و غيرمستقيم از
شرکتها) بهدست ميآورند .عالوه بر درآمد حاصل از عوامل اوليه توليد ،انتقاالت انجام
گرفته از ساير نهادهای اقتصادی (دولت ،شرکتها و درآمد نيروی کار خارج از کشور)
نيز در درآمد کل خانوارها لحاظ ميشود .خانوارها از درآمدشان برای پرداخت مالياتهای
مستقيم ،پسانداز ،مصرف و انتقاالت به ساير نهادها استفاده ميکنند.
در اين مطالعه ،نهاد خانوار به دو گروه خانوارهای شهری و روستايي تقسيم شده است.
خانوارها صاحبان اصلي عوامل توليد (سرمايه و نيروی کار) هستند و اين عوامل را در مقابل
دستمزد ،اجاره يا سود در اختيار رشته فعاليتها ميگذارند .بنابراين ،از ضرب دستمزد،
اجاره و يا سود عوامل ( )WFدر مقدار عوامل ( ،)QFدرآمد عوامل توليد ( )YFبهدست
ميآيد .پارامتر ( )WFDISTنشاندهنده تحريف دريافتيهای عامل توليد است؛ زيرا يک
عامل توليد دارای دريافتي يكسان از همه رشته فعاليتها نيست؛ اما ،چنانچه دستمزدها
يكسان باشد ،پارامتر ( )WFDISTبرابر با واحد خواهد بود .دريافتيهای عوامل توليد بايد
به صاحبان آنها؛ يعني نهادها تخصيص يابد.

رابطه ( ،)17تخصيص درآمد عوامل توليد به نهادها را نشان ميدهد .در اين رابطه
(  ،1)YFhfبيانگر درآمد خانوار hام از عامل توليد  fاست ،2)shifhf ( .سهم خانوار hام از
عامل توليد  fرا نشان ميدهد.

1- Transfer of Income to Household H from Factor F
2- Share of The Income From Factor F in Household H

ساعی | 93

 .1-4-1-3درآمد حاصل از عوامل تولید
()17

YFhf = shifh,f . ∑ WFf . WFDISTf,a . QFf,a
a

 .2-4-1-3درآمد خانوارها
رابطه ( )18درآمد کل خانوارهاست که شامل درآمد حاصل از عوامل توليد ،درآمد

حاصل از کمکهای انتقالي دولت (  )trh,govو درآمد حاصل از دنيای خارج ( )trh,row
است.
()18

YHh = ∑ YFh,f + trh,gov + EXR. trh,row
f∈F

 .3-4-1-3تقاضاي مصرفي خانوارها

رابطه ( ،)19تقاضای مصرف خانوار را نشان ميدهد که در اين معادله ( )mpsميل نهايي
به پسانداز )ty( ،نرخ ماليات و ( )βسهم مصرف خانوار است.
()19

βc,h . (1 − mpsh ). (1 − tyh ). YHh
PQc

= QHc,h

 .4-4-1-3تقاضاي سرمایهگذاري
()20

QINVC = qinv
̅̅̅̅̅̅. IADJ

که در آن 1QINVتقاضای سرمايهگذاری qinv ،سرمايهگذاری سال پايه و 2IADJعامل
تبديل هستند .حساب دولت نيز به حساب دولت مرکزی و حسابهای مالياتي مختلف
تقسيم شده است .اين نهاد درآمـد خـود را از محل مالياتها -مالياتهای مستقيم (ماليات
بر درآمد) و يا مالياتهای غيرمستقيم (ماليات بر فروش ،واردات ،صادرات و يا ماليات بر
نوع فعاليت اقتصادی) و يا دريافت وام از خارج تامين و آن را صرف مخارج مصـرفي و يا
1- Quantity of Investment Demand
2- Investment Adjustment Factor
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پرداختهای انتقالي به ساير نهادهای داخلي ميکند .مقداری از درآمد دولت نيز ممكن
است برای بازپرداخت وام های خارجي به خارج از کشور انتقال يابد .مابقي درآمد دولت
پسانداز ميشود (مثبت يا منفي بودن اين پسانداز بيانگر کسری يا مازاد بودجه دولت
است) .رابطههای ( )20و ( )22بهترتيب درآمد و مخارج دولت را نشان ميدهند.
 .4-0-2-3درآمد دولت
YG = ∑ tyh . YHh
h∈H

) + ∑ tq c (PDc . QDc + PMc . QMc

()20

c

+ ∑ tmc . QMc . pwmc . EXR
c∈C

+ ∑ tec . QEc . pwec . EXR
c∈C

+ trgov,row . EXR

 YGدرآمد دولت tq c ،نرخ ماليات بر فروش و  trgov,rowانتقال از ساير نقاط جهان
هستند.
 .6-0-2-3مخارج دولت
مخارج دولت  EGکه در رابطه ( )22آمده ،برابر است با مجموع هزينههای مصرفي دولت
 qg cو پرداختهای انتقالي به خانوارها .tri,gov
()22

EG = ∑ PQc . qg c + ∑ trh,gov
h

c∈C

 .4-2-3بلوک محدودیتهاي سیستم
رابطههايي که در اين بخش به آنها پرداخته ميشود ،مربوط به قيدهای سيستم هستند.
محدوديتهای خرد برای بازارهای انفرادی عوامل توليد و کاالها اعمال شده است.
بهاستثنای نيروی کار ،واردات و صادرات فرض شده است که تعادل در بازارهای کاالها
و عوامل توليد از طريق قيمتها صورت ميگيرد .محدوديتهای کالن نيز برای دولت،
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توازن پسانداز -سرمايهگذاری و ساير نقاط جهان بهکار ميرود .حساب دولت از طريق
پساندازها موازنه ميشود در صورتيکه ارزش سرمايهگذاری با تاييرات در ارزش
پسانداز کل تعديل ميشود .برای حساب دنيای خارج ،تايير نرخ ارز يا پساندازهای
خارجي باعث تعادل بازار ميشود.

 .1-5-1-3بازار عوامل
در بازار عوامل اوليه فرض شده که مقدار عرضه عامل اوليه ثابت است .در بازار نيروی
کار ،نيروی کار بيكار وجود دارد و با فرض تحرک کامل نيروی کار ،سطح دستمزدها
ثابت ،اما مقدار نيروی کار استفاده شده در هر بخش متاير است .بنابراين ،تايير در مقدار
نيروی کار استفاده شده در هر بخش ،بازار را به تعادل ميرساند .اما در بازار سرمايه ،مقدار
سرمايه مورد استفاده برای هر بخش مشخص و ثابت و سرمايه در اشتاال کامل است .تايير
دستمزد عامل سرمايه ،موجب به تعادل رسيدن بازار اين عامل ميشود؛ يعني ،مقدار
متايرهای  QFcap,a ،WFlab ،WFDISTlab,aو  WFcapثابت است.
∑ QFfa = QFSf

()23

a∈A

 .2-5-1-3بازار کاالهاي مرکب

رابطه ( ،)24برابری عرضه مرکب  QQو تقاضای مرکب که مجموع تقاضای واسطهای
 ،QINTتقاضای خانوارها  ،QHتقاضای مصرف دولتي  qgو تقاضای سرمايهگذاری
 QINVاست را نشان ميدهد .متاير  PQCاين بازار را به تعادل ميرساند.
()24

QQC = ∑ QINTc,a + ∑ QHc,h + qg c + QINVC
h

a

عالوه بر کاالی مرکب ،مدل مورد بررسي شامل متايرهای مقدار و قيمت متناظر برای

کاالها و فعاليتهای زير است QE ،QX ،QD ،QA :و  .QMاين متايرها ،هم مقدار
عرضه شده و هم تقاضا شده را نشان ميدهند (يعني مقادير تعادلي جايگزين مقادير عرضه
و تقاضا شدهاند) .در مورد صادرات و واردات نيز مقادير عرضه و تقاضا شده ،تعادل را در
بازار ايجاد ميکنند (در سطح نرخ ارز ثابت ،کشش عرضه و تقاضای بازار جهاني بينهايت
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است) .در مورد سه متاير باقيمانده ،قيمت متناظر آنها ( PD ،PXو  )PAنقش تعادلي را
در بازار ايفا ميکند.
 .3-5-1-3توازن در حساب جاري سایر نقاط جهان (برحسب ارز خارجي)
رابطه حساب جاری (که برحسب ارز خارجي بيان ميشود) ،برابری ميان درآمدها و مخارج
خارجي کشور را بيان ميکند .پسانداز خارجي برابر است با مقدار کسری حساب جاری.
با شمارش دقيق تعداد معادالت و متايرهای مدل مشخص خواهد شد که تعداد متايرها
يكي بيش از تعداد معادالت است .اين شرايط به اين دليل است که برای توازن در حساب

جاری دو متاير نرخ ارز خارجي ( )EXRو پسانداز خارجي ( 1)FSAVوجود دارد.
()25

∑ pwmc . QMc = ∑ pwec . QEc + ∑ tri,w +FSAV
c∈CM

i

c∈CM

 .4-5-1-3توازن پسانداز-سرمایهگذاري
رابطه ( )26برابری پساندازها (پسانداز خانوارها ،دولت و جهان خارج) و سرمايهگذاری

را در کل اقتصاد نشان ميدهد WALRAS .متاير موهومي است.

)∑ mpsh . (1 − tyh ). YHh + (YG − EG
h

()26

+ FSAV. EXR = ∑ PQc . QINVc
c∈C

+ WALRAS

پسانداز خارجي بر حسب پول داخلي در مدل مورد استفاده قرار ميگيرد و تا زماني
که نرخ ارز يا پسانداز خارجي ثابت باشد ،بستار پسانداز -سرمايهگذاری مدل را تحت

تاثير قرار نخواهد داد؛ زيرا مقدار پسانداز ،مقدار سرمايهگذاری را تعيين ميکندmpsh .

نرخ پسانداز خانوارهاست.
1- Foreign Savings
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 .6-1-3معادله نرمالسازي قیمت
مدلي که ارائه شد همگن از درجه صفر در قيمتهاست؛ يعني اگر يک نقطه تعادلي وجود
داشته باشد ،تعداد نامحدودی از موقعيتهای تعادلي ديگر وجود خواهد داشت .برای
اطمينان از وجود يک نقطه تعادلي ،معادله نرماليزهکردن قيمتها به مدل اضافه ميشود
(رابطه (.))27
()27

∑ PQC . cwtsc = cpi
C

 .2-3کالیبراسیون مدل
بـرای تخمـين مدل پايه ،ابتدا بايد پارامترهای الگو تخمين زده شوند؛ اما يكي از مسائل
بسيار مهم در حل مدلهای  CGEکه تاثير فراواني بر نتايج حاصله دارد ،روش برآورد
پارامترهای موجود در مدلهای تعادل عمومي قابل محاسبه است که با استفاده از دو روش
اقتصادسنجي و کاليبراسيون قابل انجام است .هر يک از اين روشها مزايا و همچنين معايبي
دارند .روش اقتصادسنجي ،اولين بار توسط برندت و جورجنسون )1973( 1وهادسون و
جورجنسون )1978( 2بهکار گرفته شد .مهمترين مزيت اين روش در برآورد پارامترهای
مدل  ،CGEامكان استفاده از آزمونهای آماری و در نتيجه تعيين سطح معنيداری
پارامترهای تخمين زده شده است .با اين وجود بنا بهداليلي ،از قبيل کمتر از حد مشخص
بودن اغلب مدلهای  CGEو مشكالت مربوط به درجه آزادی در مدلهای بزرگ با تعداد
پارامترهای زياد در شرايط حجم نمونه کوچک از اين روش بسيار کم استفاده ميشود .در
مقابل استفاده از روش کاليبراسيون بهدليل سادگي و نياز به اطالعـات کمتـر نـسبت بـه
روش اقتصادسنجي با استقبال فراواني از سوی مدلسازان  CGEمواجه بوده اسـت .اين
روش اولين بار توسط يوهانسن )1960( 3معرفي شد و از دهه  1970در برآورد پارامتر در
مدلهای تعادل عمومي قابل محاسبه ،بهطور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف از کاليبراسيون اين است که مدل تعادل عمومي که از ماتريس حسابداری
اجتماعي به دست آمده و بهصورت رياضي ارائه شده است بايد مقادير موجود در ماتريس
1- Berndt, E. R. & Jorgenson, D. W.
2- Hudson, E. A. & Jorgenson, D. W.
3- Johansen, L.
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حسابداری اجتماعي را در اولين اجرا باز توليد کند .بهعبارت ديگر ،زماني که مدل رياضي
تعادل عمومي را حل ميکنيم ،همان مقادير ماتريس حسابداری اجتماعي بهعنوان جواب
معادالت بهدست آيند .با تكيه بر  ،SAMپارامترهای مدل با استفاده از روش کاليبراسيون
تخمين زده ميشوند .اين روش برای تخمين مدلهايي با مقياس بزرگ مناسب ميباشد،
زيرا تنها به اطالعات يک سال پايه نيازمند اسـت.
کاليبراسـيون و حـل الگـو بـا اسـتفاده از نـرمافـزار گمز و با روش مسائل ترکيبي مختلط
( 1)MCPانجام شد .اين مدل برای تحليلهای ايستای مقايسهای استفاده ميشـود و هـيچ
بعد پويا در مدل لحاظ نشده است؛ بهاينمعني که وقتي مدل برای تعادل اوليه حل شد،
نوبت بـه اجرای سناريوها ميرسد .اجرای سناريو ،در حقيقت تايير يک متاير برونزا يا
يک پارامتر در مدل است .با تايير اين متايرها يا پارامترها ،مـدل دوبـاره همـين مراحـل را
بـا ارزش جديد مربوط به آنها انجام ميدهد و دوباره يک تعادل جديد بهدست ميآيد
که ميتوان با مقايـسه اين دو نقطه تعادل ،اثر اجرای يک سياست را مورد بررسي قرار داد.
در اين مطالعه از سه قانون بستار مدل استفاده شده است .اولين قانون باالنس دولت
است .در مطالعه حاضر فرض شده پساندازهای دولت انعطافپذيرند در حاليکه نرخهای
ماليات مستقيم ثابت هستند .دوم ،باالنس خارجي که در آن فرض شده است پساندازهای
خارجي ثابت هستند در حالي که نرخ ارز واقعي بهعنوان متاير تعادلي در نظر گرفته شده
است .سوم ،قانون پسانداز -سرمايهگذاری که در آن فرض بر اين است مدل،
سرمايهگذاریمحور است؛ يعني سرمايهگذاری ثابت و متاير پسانداز انعطافپذير است.

 .3-3شبیهسازي و سناریوهاي مورد استفاده
برای تحليل اثر تاييرات در دما و بارش بر بخش غالت و ساير بخشهای اقتصاد ،اثرات
نهايي تاييرات در دما و بارش در مدل  CGEگنجانده شده است .اثر تاييرات اقليم در
بخش غالت بهصورت رابطه ( )28است.
()28

ΔY = [MPp ∗ ΔP + MPT ∗ ΔT] ∗ 100

1- Mixed Complementarity Problem
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در رابطه ( ΔY ،)28درصد تايير پيشبيني شده در عملكرد غالت مورد بررسي ∆T ،و

 ∆Rبهترتيب تاييرات در دما و بارش براساس برآوردهای (هيأت مياندولتي تاييرات اقليم،
 )2013و  MPTو  MPPاثرات نهايي تايير در متايرهای دما و بارش بر عملكرد غالت

حاصل از تحليل تعادل جزئي در مطالعات گذشته هستند .بررسي اثرات تايير اقليم بر بخش
غالت ،با معرفي شوک به ضرايب فني مربوط به تابع توليد (تكنولوژی) در مدل CGE

صورت ميگيرد .تايير در  ،adaباعث تايير در  TFPميشود .بنابراين ،به پارامتر انتقال،

تحت فرض تايير فني خنثي هيكس ،1شوک وارد ميشود که شكلي غير اريب از تايير فني
بهرهوری در يک بخش خاص است.
برای ارزيابي اثرات تايير اقليم بر توليد غالت و اقتصاد ايران از سه سناريو استفاده شده
است:
سناريوی اول -کاهش عملكرد غالت بهميزان  2درصد
سناريوی دوم -کاهش عملكرد غالت بهميزان  11درصد
سناريوی سوم -کاهش عملكرد غالت بهميزان  40درصد
برای ارزيابي اثرات تايير اقليم ،نتايج حاصل از شوکهای کاهش عملكرد با مورد پايه
مقايسه ميشوند.

 .4یافتههاي پژوهش
نتايج هر شبيهسازی به چهار اثر تقسيم ميشود :اثرات بر نهاده ،اثرات بر توليد ،اثرات بر
درآمد و اثرات بر اقتصاد کالن.

 .1-4اثر تغییرات اقلیم بر میزان تولید فعالیتهاي اقتصادي
طبق نتايج جدول ( ،)2شوکهای بهرهوری ناشي از تايير اقليم بر توليد غالت اثر منفي
داشتهاند و ميزان توليد غالت در سناريوهای مختلف بهترتيب  10/97 ،1/99و  39/7درصد
نسبت به سناريوی پايه کاهش نشان ميدهد .همچنين اين شوکها بهغير از اثرات مستقيم
بخشي ،اثرات غير مستقيمي بر توليد ساير بخشهای اقتصاد داشتهاند ،اما اين اثرات در
مقايسه با اثرات مستقيم قابل توجه نيستند بهطوری که توليدات ساير بخشها کمتر از يک
1. Hicks neutral technical change
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درصد کاهش يافته است و در مورد صنعت و معدن افزايش توليد نيز مشاهده ميشود .در
کل اثرات تاييرات اقليم بر توليد بخشي ،در کوتاهمدت زياد قابل توجه نيست .نتايج منطبق
بر نتايج مطالعه ذکريا ( )2014و تبلو ( )2008است که تاييرات اقليم از طريق اثر آن بر
بهرهوری ،اثرات مستقيم بر توليد محصول کشاورزی مورد نظر دارد و توليد محصول را
در سناريوهای مختلف کاهش ميدهد .همچنين توليد ساير محصوالت ميتواند افزايش
يابد .اين بستگي به ميزان رابطه و تعامل آن بخش با بخش مورد نظر دارد و بهطور کلي
شوک بهرهوری اثرات کمي بر توليد ساير بخشها دارد.
جدول  .2اثر تغییرات اقلیم بر میزان تولید فعالیتهاي اقتصاد
سناریوی پایه

درصد تغییرات از پایه
سناریوی اول

سناریوی دوم

سناریوی سوم

غالت

209/6

-1/99

-10/97

-39/7

سایر محصوالت کشاورزی

133/3

-0/11

-0/58

-1/69

صنعت و معدن

2253/7

0/005

0/031

0/29

خدمات

1104/6

0/00054

-0/013

-0/44

منبع :یافتههای پژوهش

 .2-4اثر تغییرات اقلیم بر قیمت فعالیتهاي اقتصادي
در نتيجه شوکهای بهرهوری ناشي از تايير اقليم ،قيمت غالت در سناريوهای اول تا سوم
بهترتيب  9/64 ،1/36و  92/94درصد افزايش مييابد ،اما اثر اين شوکها بر قيمت ساير
فعاليتها منفي است به طوریکه در مورد ساير بخشهای کشاورزی ،قيمت از  1/13تا
17/65درصد کاهش ،در مورد بخش صنعت و معدن قيمت از  0/028تا  1/55درصد و در
مورد بخش خدمات در سناريوهای مختلف ،قيمتها از  0/064تا  10/23درصد کاهش
نشان ميدهند (جدول ( .))3تايير قيمت حاکي از آن است که افزايش قيمت محصوالت
کشاورزی و مواد غذايي عرضهمحور است در حاليکه کاهش قيمت ساير بخشها مانند
صنعت ،تقاضامحور است .با کاهش بهرهوری غالت ،توليد اين محصوالت کاهش مييابد
و اين باعث افزايش قيمت محصوالت مورد نظر ميشود ،در نتيجه اثرات درآمدی بر اثرات
جانشيني غالب ميشود و خانوارها تقاضای خود را برای کاالهای ديگر کاهش ميدهند
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که باعث کاهش قيمت محصوالت بخشهای ديگر اقتصاد ميشود .اين نتيجه منطبق بر
نتايج حاصل از مطالعه ياليو ( )2016و ذکريا ( )2014است.
جدول  .3اثر تغییرات اقلیم بر میزان قیمت فعالیتهاي اقتصاد
سناریوی پایه
1
1
1

غالت
سایر کشاورزی
صنعت و معدن
خدمات

1

سناریوی اول
1/36
-1/13
-0/028
-0/064

درصد تغییرات از پایه
سناریوی دوم
9/64
-5/72
-0/189
-0/682

سناریوی سوم
92/94
-17/65
-1/55
-10/23

منبع :یافتههای پژوهش

 .3-4اثر تغییرات اقلیم بر درآمد عوامل و نهادها
براساس نتايج جدول ( ،)4اثر شوکهای بهرهوری ناشي از تايير اقليم بر درآمد عوامل منفي
است و در نتيجه کاهش قيمت عوامل ،درآمد نيروی کار متعلق به خانوارها و شرکتها از
 0/08تا  5/56درصد و درآمد ساير عوامل از  0/090تا  3/34درصد در سناريوی اول تا سوم
کاهش مييابد .درآمد کل دولت نيز از  0/07تا  3/98درصد کاهش نشان ميدهد .در مورد
نهادهای داخلي غير دولتي نيز وضعيت به همين صورت است و درآمد خانوارهای شهری از
 0/04تا  5/07درصد ،درآمد خانوارهای روستايي از  0/04تا  5/05درصد و درآمد شرکتها
از  0/09تا  3/32درصد در سناريوهای مختلف کاهش نشان ميدهد.
جدول  .4اثر تغییرات اقلیم بر درآمد عوامل و نهادها

نیروی کار
درآمد عوامل
سایر عوامل
درآمد کل دولت
خانوارهای
شهری
درآمد نهادهای
خانوارهای
داخلی
روستایی
غیردولتی
شرکتها
منبع :يافتههای پژوهش

سناریوی پایه
(هزار میلیون
ریال)
441/79
1940/19
149/2

سناریوی
اول
-0/08
-0/09
-0/07

درصد تغییرات از پایه
سناریوی
دوم
-0/56
-0/53
-0/47

سناریوی
سوم
-5/56
-3/34
-3/98

1125/81

-0/04

-0/39

-5/07

273/69

-0/04

-0/39

-5/05

1063/51

-0/09

-0/53

-3/32
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 .5-4اثر تغییرات اقلیم بر میزان صادرات کاالها
براساس جدول ( ،)5شوکهای بهرهوری ناشي از تايير اقليم اثرات قابلتوجهي بر صادرات
کاالها دارند بهطوریکه صادرات غالت در سناريوهای اول تا سوم بهترتيب 43/82 ،8/43
و  97/75درصد کاهش مييابد .مانند مورد توليد ،شوک بهرهوری اثرات غيرمستقيمي بر
صادرات ساير بخشهای اقتصاد دارد .در مورد ساير کاالهای کشاورزی ،ميزان صادرات
در سه سناريو بهترتيب  33/48 ،5/72و  159/537درصد افزايش مييابد .ميزان صادرات
بخش صنعت و معدن نيز بهترتيب  0/32 ،0/047و  2/67درصد و ميزان صادرات بخش
خدمات بهترتيب  0/74 ، /071و 12/1درصد در سناريوهای مختلف افزايش نشان خواهد
داد .از آنجا که قيمت غالت افزايش و قيمت ساير بخشها کاهش مييابد ،صادرات غالت
کاهش و صادرات ساير بخشها افزايش مييابد .در مقابل واردات غالت افزايش و
واردات ساير بخشها کاهش مييابد .اين نتايج در راستای نتايج مطالعه ياليو ( )2016و
ذکريا ( )2014است.
جدول  .5اثر تغییرات اقلیم بر میزان صادرات کاالها
سناریوی پایه

درصد تغییرات از پایه
سناریوی اول

سناریوی دوم

سناریوی سوم

غالت

35/036

-8/43

-43/82

-97/75

سایر کشاورزی

3/371

5/72

33/48

159/54

صنعت و معدن

642/174

0/047

0/32

2/67

53/229

0/071

0/74

12/1

خدمات
منبع :يافتههای پژوهش

 .6-4اثر تغییرات اقلیم بر میزان واردات کاالها
انتظار ميرود شوکهای ناشي از بهرهوری ،اثرات قابل توجهي نيز بر واردات کاالها داشته
باشد .در سناريوهای اول تا سوم ،واردات غالت نسبت به سناريوی پايه بهترتيب ،3/04
 21/52و  239/94درصد افزايش نشان خواهد داد .واردات ساير کاالهای کشاورزی در
سناريوی اول  ،2/9در سناريوی دوم  14/35و در سناريوی سوم  41/45درصد کاهش
خواهد يافت .پيشبيني ميشود واردات کاالهای صنعت و معدن نيز در سناريوهای مختلف
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از  0/09تا  4/96درصد کاهش يابد .واردات خدمات نيز به همين ترتيب از  0/06تا 9/75
درصد کاهش خواهد يافت (جدول (.))6
جدول  .6اثر تغییرات اقلیم بر میزان واردات کاالها
سناریوی پایه

درصد تغییرات از پایه
سناریوی دوم

سناریوی اول

سناریوی سوم

غالت

18/635

3/04

21/52

239/94

سایر کشاورزی

0/205

-2/9

-14/35

-41/45

صنعت و معدن

463/389

-0/09

-0/61

-4/96

خدمات

69/584

-0/06

-0/62

-9/75

منبع :يافتههای پژوهش

 .7-4اثر تغییرات اقلیم بر رفاه
شوکهای بهرهوری ناشي از تايير اقليم ،پيامدهای رفاهي نيز خواهد داشت (جدول ( .))7با
استفاده از شاخص  EVبهعنوان شاخص رفاه اجتماعي ،رفاه خانوارهای شهری تا  5/2درصد،
رفاه خانوارهای روستايي تا  7/9درصد و در مجموع  5/8درصد کاهش خواهد يافت .اين نتايج
منطبق بر نتايج مطالعه (ياليو( ،)2016 ،ذکريا )2014 ،و (آرنت و همكاران )2015 ،است.
جدول  .7اثر تغییرات اقلیم بر رفاه
سناریوی پایه
خانوارهای شهری

935

خانوارهای روستایی

226/3

کل

1161/4

درصد تغییرات از پایه
سناریوی اول
-0/1

سناریوی دوم

سناریوی سوم

-0/4

-5/2

-0/6

-7/9

-0/4

-5/8

منبع :يافتههای پژوهش

 .8-4اثر تغییرات اقلیم بر مصرف حقیقي خانوار
مصرف حقيقي خانوارهای شهری نيز تا  4/7درصد ،خانوارهای روستايي تا  7/2درصد و
در مجموع تا  5/2درصد در سناريوهای مختلف تايير اقليم کاهش نشان ميدهد .کاهش
در مخارج مصرفي خانوارهای روستايي بيش از خانوارهای شهری است و اثرات رفاه نيز
روند مشابهي را نشان ميدهد .چون خانوارهای روستايي درصد بيشتری از درآمد خود را

 | 104پژوهشنامه اقتصادي | سال  | 21شماره  | 80بهار 1400

به مواد غذايي اختصاص ميدهند ،بنابراين ،نسبت به خانوارهای شهری مخارج آنها بيشتر
کاهش مييابد (جدول (.))8
جدول  .8اثر تغییرات اقلیم بر مصرف حقیقي خانوارها
سناریوی پایه
خانوارهای شهری

935

خانوارهای روستایی

226/3

کل

1161/4

درصد تغییرات از پایه
سناریوی اول

سناریوی دوم

سناریوی سوم

-0/4

-4/7

-0/5

-7/2

-0/4

-5/2

-0/1

منبع :يافتههای پژوهش

 .9-4اثر تغییرات اقلیم بر اقتصاد ایران
جدول ( ،)9اثرات اقتصادی شوکهای بهرهوری ناشي از تايير اقليم بر متايرهای کالن اقتصاد
را نشان ميدهد .براساس نتايج حاصل از سناريوهای مطالعه ،توليد ناخالص داخلي حقيقي به
قيمت بازار از  0/13درصد تا  3/37درصد و توليد ناخالص داخلي حقيقي به قيمت عوامل از
 0/12تا 2/52درصد کاهش نشان ميدهند .روند مشابهي برای بقيه متايرهای اقتصاد ديده
ميشود .برای مثال ،ميزان جذب حقيقي از  0/022تا  2/74درصد و مصرف حقيقي خانوار
از  0/04تا  5 /2درصد در سناريوهای مختلف کاهش مييابد .صادرات کل حقيقي نيز در
سناريوهای مختلف از  0/33تا  1/61درصد کاهش و واردات حقيقي از  0/02تا  2/67درصد
افزايش مييابد .نتايج در راستای نتايج مطالعه (آرنت و همكاران )2015 ،است.
جدول  .9اثر تغییرات اقلیم بر شاخصهاي کالن اقتصادي
درصد تغییرات از پایه

سناریوی
پایه

سناریوی اول

سناریوی دوم

سناریوی سوم

جذب حقیقی

2202/3

-0/022

-0/21

-2/74

مصرف حقیقی خانوار

1161/4

-0/04

-0/4

-5/2

صادرات کل حقیقی

733/8

-0/33

-1/61

-0/71

واردات کل حقیقی

552/3

0/02

0/13

2/67

تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت بازار

2383/857

-0/13

-0/72

-3/37

تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت

2385/981

-0/12

-0/69

-2/52

عوامل
منبع :يافتههای پژوهش
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 .10-4تحلیل حساسیت
تخمين مدل  CGEبراساس فرضياتي خاص در رابطه با پارامترهای مدل انجام ميشود که
شامل کشش جانشيني بين نهادههای اوليه در توليد ،کاالهای وارداتي و داخلي در توليد
داخلي و بازارهای داخلي و خارجي برای عرضهکنندگان است .از اينرو ،برای بررسي
استواری نتايج ،تحليل حساسيت انجام شد و اين هدف با افزايش يا کاهش پارامترهای
کشش بيان شده در مدل صورت گرفت .برای اين منظور ،پارامترهای کشش بهطور
جداگانه بهميزان  25درصد افزايش (کاهش) داده شد .نتايج از نظر عالمت تايير نكردند.
در نتيجه ،ميتوان استنتاج کرد که نتايج مدل  CGEاستوار هستند.

 .5جمعبندي و نتیجهگیري
مطالعه حاضـــر ،اثرات تايير اقليم بر اقتصـــاد ايران را با اســـتفاده از مدل تعادل عمومي
محا سبهپذير اي ستا مورد برر سي قرار داده ا ست .يافتهها بيانگر اين ا ست که تاييرات اقليم
بر توليد ناخالص داخلي و بهويژه بر مصرف خانوارها اثر منفي خواهد داشت و اين بهدليل
اثرات منفي تاييرات اقليم بر درآمد اســت که خود منجر به کاهش رفاه خانوارها از طريق
کاهش قدرت خريد آنها مي شود .کاهش عملكرد غالت ناشي از تاييرات اقليم ،موجب
کاهش توليد داخلي اين بخش و ساير بخشهای اقتصاد مي شود که اين ب ستگي به سطح
مبادالت بين بخش اوليه و ساير بخشهای اقتصاد دارد و در نتيجه قيمتهای بازار افزايش
مي يابد .افزايش قيمت های بازار ،از طريق افزايش هزينه های توليد ،بر بهرهوری ســـاير
بخشها اثر ميگذارد .در نتيجه ،عر ضه توليدات ساير بخشها به بازار کاهش مييابد که
منجر به کاهش بهرهوری عوامل اوليه توليد (نيروی کار و ســـرمايه) ميشـــود .در نتيجه
نرخهای دستمزد نيروی کار و نرخهای اجاره سرمايه کاهش مييابد.
با افزايش قيمت غالت و کاهش نرخ دستمزد و اجاره ،توليدکنندگان غالت ،توليد را
با افزايش تقاضــای اشــتاال عوامل توليد افزايش ميدهند .اما ،اين اثر بازخورد ،زيان اوليه
ناشـــي از تاييرات اقليم را جبران نميکند و با وجود تقاضـــای بيشـــتر برای نيروی کار و
سرمايه ،اثر نهايي بر نرخ دستمزد منفي است.
اين مطالعه اهميت تاييرات اقليم بر عملكرد کلي اقتصاد را نشان ميدهد .واضح است
که اثرات تايير اقليم محدود به بخش غالت نميشــود و از طريق تعامالت با بقيه اقتصــاد،
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اين اثرات منفي تقويت خواهد شد .تاييرات اقليم نه تنها منجر به پيامدهای بخشي و کالن
اقتصــادی ميشــود ،بلكه بر درآمد و رفاه خانوارها نيز تاثير ميگذارد .نتايج نش ـان داد که
گروه های خانوار در م قايســــه با مورد پا يه درآ مد پايين تری را تجر به خواه ند کرد.
بهخصـــوص ،کاهش در درآمد برای خانوارهای روســـتايي بيش از خانوارهای شـــهری
خواهد بود .عالوه بر اين ،در نتيجه کاهش بهرهوری غالت و اثرات منتج بر توليد ،درآمد
و قيمتها ،تمامي خانوارها در مقايسه با مورد پايه با کاهش رفاه روبهرو خواهند شد.
با توجه به ظرفيت کم سازگاری ايران نسبت به تاييرات اقليم ،اين پديده ميتواند امنيت
غذايي کشور را تهديد کند و به دليل ارتباط تنگاتنگي که بين بخش کشاورزی و ساير
بخشهای اقتصاد وجود دارد ،کاهش توليد محصوالت اين بخش ،ميتواند باعث ايجاد
شوک در اقتصاد شود .همانطور که در نتايج شبيهسازی مدل  CGEنشان داده شد ،کاهش
در توليد غالت باعث افزايش در سطوح قيمت اين محصوالت خواهد شد و اين يكي از
اثرات مستقيم کاهش توليد غالت در اقتصاد است.
کشاورزی منبع درآمد و توليد مواد غذايي برای مصرف خانوار است و هر گونه کاهش
در توليد محصوالت ،ميتواند اثرات زيانآوری بر معيشت افراد وابسته به کشاورزی داشته
باشد .عالوه بر اين ،همانطور که نتايج سناريوهای شبيهسازی نشان ميدهد ،اثرات زيانآور
تاييرات اقليم در بلندمدت به مراتب شديدتر خواهد بود .خشكساليهای مكرر ميتواند
مناطق بزرگي از کشور را از بين ببرد و در صورت عدم اقدامات سازگاری ،خسارات
جبرانناپذيری بر اقتصاد وارد خواهد شد.
زمينههايي وجود دارد که در آنها مطالعه ميتواند گسترش يابد و تقويت شود .نخست
آنكه با وجود اينكه در مطالعه حاضر سه سناريوی مختلف آب و هوايي شبيهسازی شده
است ،نميتوان با قطعيت اعالم کرد که احتمال رخداد کداميک بيشتر است .دوم ،اين
بررسي از يک مدل اقتصادی ايستا بهره گرفته است ،در حالي که تاييرات اقليم يک پديده
پويا است .با آگاهي نسبت به اين محدوديتها ،نتايج تجزيه و تحليل حاضر نشان ميدهد
که تاييرات اقليم ،بر چشماندازهای توسعه اقتصادی ايران اثر معكوس ميگذارد .با اين
حال ،مشاهده ميشود که تاييرات نامطلوب اقليمي ،باعث تاييرات اندکي بر مسير رشد
اقتصادی ايران ميشود.
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