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 چکیده 
کاه بارا  نور به .هاا  مختفاا اصتدااد  باا ناا انمیناانی هماراه اساتر بخشارزیابی اثر ویروس کرونا ب

بینای چاه اهمیات دارد، پیشگذاران اصتداد  اتخاذ سیاست مناسب اصتداد کالن مشال  اسات.  نسیاست

یان ماود. در انشدت و عمق این اثرات است تا بتوان سیاست مناسب را برا  ممانعت از ایجاد بحاران اتخااذ 

ها  مختفا اصتدااد  اعام اثر بیمار  کرونا بر بخش DSGEدر چارچوب  SIRبلارگیر  مدل  مقاله با

انا  ببخاش خاانوار، بنهااه، دولات،  5همین منظور  از کشاورز ، صنعت و خدمات بررسی شده است. به

، راد بیمارمرکز  و بخش نفت در نظر گرفته شده است. در بخش خانوار عرضه نیرو  کار به سه صسمت، اف

ها نیز باه ساه بخاش اند. بنهاهیافته و سالم( تقسیم شدهشده، بهبود)فوت شده افراد ناص  و افراد تعیین تلفیا

گذار ، مدار  اند. نتایج بررسی، حاکی از کاهش تولید، سرمایهکشاورز ، صنعت و خدمات تقسیم شده

هاا بخش صانعت بایش از ساایر بخش. عالوه بر  ن تولید در ها  مختفا اصتداد  استو اشتغال در بخش

س کاهش خواهد یافت. همچنین اثرات مثبت شوک مثبت در مد نفتای باه دلیا  همراهای باا شاوک ویارو

  کرونا، کاهش خواهد یافت.
 

 . DSGEها  اصتداد ، مدل ویروس کرونا، بخش واژگان کلیدی:

Keywords: Corona Virus, Economic Sectors, DSGE Model.  
JEL Classiffication: C15, C68, D21.  
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 مقدمه -1

 شایو  از جفاوگیر  بیمار  کرونا ابتدا از چین  غاز و سپس به سایر کشورها انتقاال یافات. بارا 

 ایجااد فاصافه مساافرت، کردن محدود مانند چشمهیر اصدامات هادولت از بسیار  جدید، ویروس

در  .(2020، 1)تاودا انادداده ارائاه را مشاغ  سایر و هارستوران ها،کافه مدارس، تعطیفی و اجتماعی

که کشورها در حال کنترل این بیمار  هستند، ساازمان بهداشات جهاانی نیاز این میان عالوه بر این

  (.2020 ،2فرناندو و کیبین م ) صادر کرده استها  بهداشتی را دستورالعم 

 هماه، از شود. مهمتراز پیش نمایان میاثرات نامناسب این بیمار  بیش  با توجه به ارتباط کشورها،

 تغییار مدار  الهوهاا  بوجود  ماده اسات، هابنهاه و کنندگانمدر  بین در به دلی  ترسی که

از نار  دیهار افاراد  .(2020 فرناندو، و کیبین م ) است شده ایجاد بازار ها ناهنجار  و کرده

 و مدار  میازان گذار ،وسارمایه انباار موجاود  مدیریت نحوه جمفه از روزمره تدمیمات باید

 کاه دارد انتظاار  به بستهی تدمیمات این و کنند اتخاذ را غیره و سهام فروش یا خرید انداز،پس

 تاا کاه کنند اتخاذ تدمیماتی باید همچنین هادولت کشد.و با چه شدتی نول می مدت چه اپیدمی

 تحمیا  را غیاره و مشااغ  و دارسما تعطیفی اجتماعی، فاصفه مسافرتی، ها محدودیت اندازه چه

  (.2020 ،3هملاران و اندرسون) ها ادامه داشته باشنداین سیاست مدت چه تا و کنند

هاا وجاود دارد. در مطالعاات مطالعات اندکی در مورد بررسی اثرات ویروس کرونا بر رفتاار بنهاه

 SIR ها  مختفا نظیرمختفا از مدل

4، GSW 

 DSGEو ، 5

سات. هار یا  از ایان اساتفاده شاده ا 6

به دلی  املاان DSGE ها  اند. مدلرا بررسی کرده 19ها  مختفا اثرات کووید ها از جنبهمدل

ها  مختفا اصتداد  نظیر خانوارهاا، بررسی اثرات انتشار این بیمار  به صورت گسترده بر بخش

اند. از جمفه این ار گرفتهگذاران اصتداد  بیش از سایرین مورد استقبال صرسیاستاز سو  ها، بنهاه

( اشااره 2020) 8دینها  و نیماان ( و2020(، تاودا )2020) 7تاوان باه گااریر و هملاارانمطالعات می

  نمود.

 شلار شد و از همان زماان تدامیماتی نظیار ایجااد  1398در ایران، ویروس کرونا از زمستان سال 

                                                 
1. Toda (2020) 
2. McKibbin and Fernando (2020) 
3. Anderson (2020) 
4. Suseptible-Infected-Recovered (SIR) 
5. Gali – Smets – Wouters (GSW) 
6. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
7. Guerrieri (2020) 
8. Dingel and Neiman (2020) 



 

  DSGE183  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

 ار ادارات و تعطیفی مشاغفی نظیارفاصفه اجتماعی، کاهش تردد، تعطیفی مدارس، کاهش ساعات ک

را باا نظر صارار گرفات. هماه ایان ماوارد کشاور  مشاغ  پرخطر مدها و سایر ها، ورزشهاهرستوران

هاا  مختفاا اصتدااد  متفااوت ساخته است. اماا ایان اثار در بخش کاهش تولید و اشتغال مواجه

 افتاده واحدها  تولیاد بخواهد بود. بخش صنعت تحت تأثیر ویروس کرونا، با تشدید دیون عق

ها  پروژه محور در نظیر دیون بانلی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات(، مشلالت صرارداد  شرکت)

کااهش تولیاد ناشای از کااهش واردات  و کاهش دسترسی به بازارها  صادراتی، شرایط اپیدمی،

 زنجیاره بار تاأثیر باا ا  مورد نیاز این بخش مواجه خواهد بود. کروناا در بخاش کشااورز واسطه

 باه و خادمات و کاالها مدر  کار، نیرو  عرضه بر تأثیر با و هابنهاه بر نقدینهی، و تقاضا تأمین،

 و مادتکوتاه در کشااورز  محداوالت تولیدکنندگان و کنندگانمدر  در مد کاهش با ویژه

خاش خادمات نیاز در ب .اسات تأثیرگاذار کشااورز  بخش اصتداد و خانوارها اصتداد بر بفندمدت

هایی که بیشترین احتمال شیو  بیماار  را دارناد نظیار حما  و نقا ، رساتوران و هتفادار ، بخش

گیر  چاه اهمیات دارد انادازهشوند. بنابراین  نپوشاک و ... با کاهش اشتغال و در مد مواجه می

امی در جهت ها  مختفا اصتداد  به تفلی  است. این مقاله گبخش شدت و میزان اثر کرونا بر

  شده است.پرکردن این شلا  در مطالعات انجام

نظر صارار داده اسات کاه  ن را از ساایر مطالعاات  با توجه به اهمیت موضو  این مقاله نلاتی را مد

ها  سار  با بلارگیر  داده مطالعات مرتبط المف ،سازد. در سطح بینخارجی و داخفی متمایز می

در اصتداد انجام شاده اسات، اماا تعاما  همزماان ایان اثارات بار  ها  مختفا فعالزمانی در بخش

نهادها  فعال در اصتداد نظیر خانوارها، دولت و بان  مرکز  نادیده گرفته شده است. این مقاله با 

، املان بررسی همزمان اثرات را فراهم نماوده اسات. DSGEدر چارچوب  SIRواردکردن مدل 

وس کرونا نادیده گرفته شاده اسات. در ایان مقالاه باا تقسایم در مطالعات داخفی اثرات بخشی ویر

شده، بهبود یافته و ساالم( و تقسایم )فوتشدهخانوارها به سه گروه افراد بیمار، ناص  و تعیین تلفیا

کنندگان کاالها  کشاورز ، صانعت و خادمات ایان شالا  پار شاده ها به سه گروه تولیدبنهاه

گیر  اخفی و خارجی اثر ویاروس کروناا بار هزیناه تولیاد انادازهاست. عالوه بر  ن در مطالعات د

  کند.گیر  میزان افزایش هزینه تولید را فراهم مینشده است و این مقاله املان اندازه

چارچوب مقاله در ادامه به این شرح است. در بخش دوم، پس از مقدماه، چاارچوب نظار  مادل 

SIR هاا و خانوارهاا تبط با اثرات ویروس کرونا بر بنهاهبیان شده است. در بخش سوم مطالعات مر

پانجم و بررسی شده است و در بخش چهارم نیز مدل مورد نظر مقاله تدریح شده است. در بخش 



 

 1400بهار و تابستان  ،پنجمبیست و  شماره ،سیزدهم سال گذار  اصتداد ،سیاست نشریه   184

  نیز نتایج بیان شده است. ششم
 

 SIRچارچوب نظری مدل  -2

 SIRمی چارچوب نظر  مدل اپیاد ،1(1927ملندری  ) این صسمت برگرفته از مقاله کرماک ودر 

 بیماار  یا  باه اباتال مستعد فرد S ها ن میان در که است N افراد از متشل  شود. جامعهبیان می

 جمعیات رشاد) اسات گر افاراد  لاودهبیاان I و( ندارناد  لوده نیستند اما ایمنی ها ن) است عفونی

 R=N-S-Iد فار  کنیا .(دهادمی رخ کوتااهی نسابتاً فاصفه در اپیدمی زیراشود گرفته می نادیده

 انادیا بهبود یافته و اندهشد یا  لوده اند،شده واکسینه احتماالً) هستند مدون است که افراد  تعداد

 فارد کاهاین شارطبه و کننادمی مالصاات یلادیهر با تدادفی نور به افراد کنید فر (. اندمرده یا

βفر  کنیاد . شودمی ق منت کمی احتمال با بیمار  این کند، مالصات مستعد فرد ی  با  لوده >

 حسااس باشاد صاورتی کاه فارد در و کناد مالصاات ی  فرد ساالم با  لوده فرد که باشد نرخی 0

γفر  کنید . کند منتق  را بیمار  > میرد یا ساالم می یابد،می بهبود  لوده فرد که باشد نرخی 0

 :  یددست میبه زیر دیفرانسی  معادالت سپس. است
 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −𝛽𝑆𝐼/𝑁,        (1)  

𝑑𝐼

𝑑𝑡
=

𝛽𝑆𝐼

𝑁
− 𝛾𝐼,        (2)  

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝛾𝐼         (3)  

 

 تواند با نرخکه ی  فرد مبتال میشود، دصت کنید ساخته می 1که مشخض شود چرا رابطه برا  این

β فاردل دهاد. اماا احتماال مالصاات یادر هر واحد از زمان، بیمار  را به همه افراد حساس انتقا   

𝛽𝑆𝐼تواند با سرعت فرد مبتال می Iاست. بنابراین  S/Nحساس 

𝑁
در هر واحد زماان بیماار  را انتقاال  

شود زیرا تغییر در تعداد افراد مبتال برابر است با تفاض  افاراد جدیاد  کاه ساخته می 2دهد. رابطه 

باا فار   اناد(.اند یا سالم بودهوت کردهاند یا فبهبود یافته) اند با افراد تعیین تلفیا شدهمبتال شده

𝑥 = 𝑆/𝑁 ،𝑦 = 𝐼/𝑁 ،𝑧 = 𝑅/𝑁 شاده و تعیاین تلفیا از افراد حساس به بیمار ، مبتال نسبتی

   ید.دست می روابط زیر به Nدر جامعه هستند که با تقسیم همه معادالت باال به 
 

�̇� = −𝛽𝑥𝑦,        (4)  

                                                 
1. Kermack and McKendrick (1927) 



 

  DSGE185  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

�̇� = 𝛽𝑥𝑦 − 𝛾𝑦,        (5)  

�̇� = 𝛾𝑦,         (6)  
 

�̇�که  = 𝑑𝑥/𝑑𝑡  غیر خطی هستند. اما هارکو و  6و  5و  4است. اگر چه سیستم معادالت تفاضفی

ها دارند. ایان مادل بار دو ص ایه بناا شاده اسات. در ( تحفی  دصیق پارامتر  از  ن2014) 1هملاران

𝑥(0)ص یه اول، فر  شده اسات کاه  = 𝑥0 > 0 ،𝑦(0) = 𝑦0 > 0 ،𝑧(0) = 𝑧0 ≥ کاه  0

𝑥0در  ن  + 𝑦0 + 𝑧0 = باه صاورت زیار صابا  بازنویسای  6و  5، 4. با این فرو ، معاادالت 1

 است: 
 

𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑣,        (7)  

𝑦(𝑡) =
𝛾

𝛽
𝑙𝑜𝑔𝑣 − 𝑥0𝑣 + 𝑥0 + 𝑦0,     (8)  

𝑧(𝑡) = −
𝛾

𝛽
𝑙𝑜𝑔𝑣 + 𝑧0       (9)  

 که

𝑡 = ∫
𝑑𝜉

𝜉(𝛽𝑥0(1−𝜉)+𝛽𝑦0+𝛾𝑙𝑜𝑔𝜉)

1

𝑣
     (10            )  

 

 فار  کنیاد دومدر ص ایه  با استفاده از این ص یه، خواص کیفی بیمار  اپیدمی صاب  مطالعه است.

 گاه فرو  زیر درست است. ن ص یه اول صادق باشد،

1و نسبتی از افراد مستعد اسات کاه بیماار نیساتند  𝑣∗𝜖(0,1)در بفندمدت  − 𝑣∗  نسابتی از افاراد

 : است 11معادله  حاص  از فرد جواب منحدر به ∗𝑣مستعد است که بیمار هستند. 
 

𝑥0(1 − 𝑣) + 𝑦0 +
𝛾

𝛽
𝑙𝑜𝑔𝑣 = 0      (11)  

  

𝛽𝑥0اگر  ≤ 𝛾 گاه  ن𝑑𝑦

𝑑𝑡
≤ ∗𝑣و بیمار  اپیدمی وجود ندارد. عالوه بار ایان،  0 → 𝑦0و  1 →

0.  

𝛽𝑥0ر اگ > 𝛾 کاه رساد زمانیگاه بیمار  اپیدمی وجود دارد. تعداد افراد مبتال به حاداکثر می ن

𝛽𝑥(𝑡𝑚𝑎𝑥) = 𝛾 که در  ن  
 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦(𝑡𝑚𝑎𝑥) =
𝛾

𝛽
𝑙𝑜𝑔

𝛾

𝛽𝑥0
−

𝛾

𝛽
+ 𝑥0 + 𝑦0    (12)  

                                                 
1. Harko (2014) 
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,𝑥0با  𝑦𝑚𝑎𝑥اند. حداکثر نرخ بیمار  جمعیتی است که بیمار شده 𝑦0  افزایش یافته و باا𝛾

𝛽
کااهش  

 یابد.می

گذار بخواهاد ماانگ گساترش که مملن است سیاستص یه دوم چند کاربرد سیاستی دارد. اول این

𝛽𝑥0یاباد کاه بیمار  اپیدمی شود. در صورتی به این هد  دست می ≤ 𝛾 .جاا کاه صبا  از از  ن

𝛽(1 وضعیت غیر اپیدمی به صورت ،است ناچیز 𝑦0اد  لوده اپیدمی شدن، تعداد افر − 𝑧0) ≤ 𝛾 

 در هاابیوتی  نتی از زیااد  اناوا  کاه باکتریاایی، هاا عفونت خاال  صاب  بازنویسی اسات. بار

بناابراین . نادارد وجود ویروسی ها عفونت برا  درمانی مراصبت هیچ کفی نوربه هستند، دسترس

کاه بیماار  بناابراین تنهاا راه بارا  این .اسات خاار  کنترل از عموماً میر و مرگ/  بهبود  میزان

β(1گیر نشود و همه − 𝑧0) ≤ 𝛾 :کنترل انتقال یاا کااهش  (1 این است کهβ صاورت گیارد باه 

 (2 ها، پوشیدن وسای  محافظ، کاهش مسافرت یا ایجاد فاصافه اجتمااعی.عنوان مثال، شستن دست

گیر شدن عباارت اسات از: ساز  برا  ممانعت از همه(. نرخ حداصفی ایمن𝑧0ساز  )افزایش ایمن

𝑧0 = 1 −
𝛾

𝛽
 . 

جاا کاه گیر را کنتارل کناد. از  نگذار بخواهد اثرات کالن بیمار  هماهدوم مملن است سیاست

که نارخ حاداکثر  اباتال باه ناپذیر است، مهم اساتمدت کششعرضه خدمات بهداشتی در کوتاه

 𝛽متناسب با ظرفیت سیستم بهداشتی باشد. این موضو  فقط با کااهش نارخ انتقاال  𝑦𝑚𝑎𝑥 بیمار 

 مملن است. 
 

 ادبیات تجربی -3

( تئور  شوک عرضه کینزین را بیاان کردناد. شاوک عرضاه، نسابت باه 2020) 1گاریر و هملاران

هاا  ن شاود.میتار  در نار  تقاضاا ها  خاص نر  تقاضا، باعث ایجاد تغییرات بزرگشوک

هاا ها  مرتبط باا ویاروس کروناا منجار باه تعطیفای موصات یاا دائام بنهاهکنند که شوکبحث می

درصاد  کاه کا   50ها یافتناد کاه شاوک شود. در ی  مدل دو بخشی با بازارها  ناصص  نمی

کناد، کند، همانند اثرات شوک صد درصد  که ندا اصتدااد را درگیار میاصتداد را درگیر می

کناد. ها  عرضاه نیاوکینز  بیشاتر میست. بازارها  نااصص شارایط اثرگاذار  را بارا  شاوکنی

کند. سیاست بهینه به اولیه را تشدید نموده و رکود ایجاد میها و کاهش اشتغال اثرات ی بنهاهتعطیف

 2و هلااران دیده و حمایت کام  از نیارو  کاار اسات.  یچان باامها   سیبمفهوم تعطیفی بخش

                                                 
1. Guerrieri (2020) 
2. Eichenbaum (2020) 



 

  DSGE187  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

 SIR ( با بلارگیر  مدل2020)

( باه مطالعاه رابطاه 1927) به پیرو  از کرماک و ما  کنادری  1

دهاد ها نشاان میها   ناند. یافتهپرداخته گیر و تدمیمات اصتداد  کشور  مریلابین بیمار  همه

که با شیو  بیمار ، مدر  کاهش یافته و مالیات بر مدر  نیز کاهش خواهد یافت و اشتغال نیز 

 زیارا نیسات مطفاوب اجتماعی نظر از رصابتی شود. تعادلخواهد یافت. رکود نیز تشدید می کاهش

مهاار  سیاسات بهتارین ها ن معیار در. شودافراد  لوده به جامعه منتق  می اصتداد  تدمیمات تأثیر

 جااتن متحاده ایااالت در را نفار هاامیفیون از نیمای تقریبااً اما دهد.می افزایش را رکود شدت نیز،

  .دهدمی

  SIR ( مدل2020) 2تودا

دهاد کاه ها  مقالاه نشاان می. یافتاهاست برا  ویروس کرونا بلار بردهرا  3

نرخ انتقال در سراسر کشور ناهمهن است اما چون نرخ  ن از نرخ بهبود  بیشاتر اسات، در نتیجاه 

 معیاار بهیرناد. در درصد افراد مملن است در او  صارار 4/24یابد. در این مدل سریگ گسترش می

و  مراصباات در مساایر و هاام باشااند،  لااوده او  در همزمااان اساات مملاان جمعیاات از %4/24 و ،

 شدت و زمان کنترل که بهینه کاهش سیاست وجود این با اما درمان، و بهداشت بلارگیر  سیستم

  .دهد کاهش %6/5 به را او  تواندمی دارد را اجتماعی فاصفه

در دوره  5گیر  نفاوالنزا( ضمن بررسی مجدد اثرات اصتدااد  بیماار  هماه0202) 4بارو و هملاران

کشاور  43هاا  اسااس داده را بار 19رگ و میار ناشای از کوویاد حد باال  نرخ ما، 1920-1918

از کا  جمعیات جهاان  %2اند و نشان دادند که نرخ مرگ و میر ناشی از این بیماار  بر ورد کرده

کاریااا و  درصاد خواهااد باود. 8تااا  6اصتداااد  در کشاورها  خواهاد بااود. همچناین کاااهش رشاد

با بلارگیر  مدل  نفوالنزا  اسپانیایی، بار ورد کردناد کاه در صاورت شایو   (2020) 6هملاران

فاصفه اجتماعی، فعالیت اصتداد  را تحات  درصد کاهش خواهد داشت و 6اشتغال ویروس کرونا 

  از نظر اصتداد  نیز تأثیر صاب  توجهی نخواهد داشت. دهد و همچنین از نظر  مار  وتأثیر صرار نمی

 ها اساتراتژ  و هاابنهاه مشااغ  اندازچشام در ماثثر عوام  بررسی ( به2020) 7بوچیم و هملاران

                                                 
کاه در معادلاه، تعاداد افاراد  نور  به ساز  شده استمدلی است که بر اساس  ن تعداد افراد عفونی مدل SIR. مدل 1

 نشان داده شده است.  R(t)، و تعداد افراد بهبود یافته با I(t)، تعداد افراد عفونی با S(t)مستعد بیمار  با 
2. Toda (2020) 
3. Suseptible-Infected-Recovered (SIR) 
4. Barro (2020) 
5. Great Influenza Pandemic 
6. Carreia (2020) 
7. Bucheim (2020) 
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در ایان . دناپردازمی  لماانی ها شارکت ها داده از استفاده بحران ویروس کرونا، با در مدیریت

 .کنادمی تقویات را بحاران از پایش ها ضاعا بحاران ایان کهمطالعه ابتدا نشان داده شده اسات،

 و کنناد،می برخاورد ترسخت ابتدا در رسند،می نظر به ضعیا نسبتاً بحران از صب  که هاییشرکت

. رود پایش کارشاان و کسب پیشبرد برا  بیشتر  مشلالت که دارند انتظار اولیه، تأثیرات از بیشتر

 دوم،. هساتند گذار سارمایه و اشاتغال کااهش حاال در بار اولین  برا هاییبنهاه چنین نتیجه، در

 مرحفه این در که - تعطیفی بنهاه زمان مدت به مربوط انتظارات که کندمی تأکید این مطالعه نتایج

هاا منتخاب بنهاه راهلارها  کنندهتعیین مهم عام  ی  - دهدرخ می تدادفی تغییرات بحران، از

 اخارا  شاود، باا احتماال بیشاتر  باه ترناوالنی تعطیفای ایان دارناد ظارانت که هاییشرکت است.

 .پردازندمی  گذارسرمایه ها پروژه انداختن تعویق به یا لغو و کارگران

 تاأثیر میازان مورد در توصیفی عمدتاً جامگ، تدویر ی  تهیه صدد در( 2020) 1هملاران و بارتی 

اختالالت ایجاد شده توسط  با مقابفه برا  ریز امهبرن چهونهی و بحران در  مریلایی ها شرکت

 کاه کنادمی اشااره نلتاه ایان باه ایان مطالعاه دیهر، نر  از اند.بیمار  کرونا در مقاله خود بوده

 و کساب و کارهاا تعطیفای مادت دربااره ها ن انتظارات هاشرکت بحران از پیش وضعیت چهونه

 کاه دهنادمی نشاان( 2020) 2هملااران و بیلر. دهدمی شل  را بحران با مقابفه برا  راهلارهایشان

 یافتاه افزایش توجهی صاب  نور به انهفیس و متحده ایاالت در هاشرکت انتظارات انمینان در عدم

 انهفساتان بارا  کشاور (2020با بلارگیر  مدل بیلر و هملاران )( 2020) 3هملاران و بفوم. است

 دارناد انتظاار - هارساتوران و گردشاهر  صانعت ویاژه باه - هاشارکت از بسیار  دهندمی نشان

 دریافتناد( 2020) 4هملااران و حسان. باشد داشته ها ن فروش در توجهی صاب  ویروس کرونا تأثیر

 تقاضاا، عادم رسدمی نظربه ویروس کرونا گیر همه اولیه مرحفه در هابنهاه اصفی ها نهرانی که

 . باشد صطعیت عدم شافزای و تأمین ها زنجیره در اختالل

ن نشده است. در ایا انجامها  مختفا اصتداد  ا  در خدوص اثر کرونا بر بخشدر ایران مطالعه

( اثار بفناد مادت 1399شاود. زار  )مختفا اصتدااد  بیاان میها  بخش مطالعات مرتبط با بخش

 ، صانعت و ها  مختفا اصتداد  کشور نظیار کشااورزافزوده بخش ها را بر ارزشکاهش تعرفه

خدمات با بلارگیر  مدل تعادل عمومی پویا  تدادفی بررسی نماوده اسات. باه هماین منظاور از 

                                                 
1. Bartik (2020) 
2. Baker (2020) 
3. Bloom (2020) 
4. Hassan (2020) 



 

  DSGE189  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

بال الحاق باه ساازمان دن گر این است که بهروش کالیبراسیون استفاده شده است. نتایج بررسی بیان

د افزوده بخش کشاورز  پس از حدود ی  دهه کاهش مالیم، رش هر چند ارزش جهانی تجارت

هش صاب  تاوجهی در دو بخش صنعت و خدمات، با کاکند اما ارزش افزوده را  غاز می رام خود 

گذار  مساتقیم خاارجی را بار اصتدااد ایاران باا ( نقاش سارمایه1396نجااتی )همراه خواهد باود. 

دهاد قیاق نشاان میحفی بررسی کرده است. نتایج این تدبلارگیر  مدل تعادل عمومی پویا  تدا

ها  مختفا اصتداد  اعم از صنعت، خادمات تواند تولید بخشگذار  مستقیم خارجی میسرمایه

  ها را کاهش دهد.و کشاورز  را بهبود بخشیده و روند صیمتی  ن
 

 تصریح مدل -4

ها  مختفاا اصتدااد  کشاور از یا  در این مقاله برا  بررسی اثر بحران ویروس کرونا بر بخش

فی ایان فی استفاده شده است. ی  مدل تعادل عمومی پویا  تدادمدل تعادل عمومی پویا  تداد

ا  دهد که بتواناد اثار تغییارات در هار ناو  متغیار را باا وجاود نهادهاگذار میاملان را به سیاست

 سی صرار دهد.گذاران بان  مرکز  و دولت مورد بررها و سیاستمختفا خانوارها، بنهاه

ریز  شده و با توجه به یه مدل استاندارد نیوکینز  پایهچارچوب اصفی مدل در این مقاله بر پا

 1منسا و دیب تا (، 2020(، بارتی  و هملاران )2020م و هملاران )ی(، پوچ2020مطالعات تودا )

( تعدی  و با در نظر گرفتن شوک کرونا بسط داده شده است. 2012) 2 گنور و هملاران ( و2008)

ا، دولت، نفت و مقام پولی تشلی  شده است. با توجه به هد  همدل از پنج بخش خانوارها، بنهاه

کند، سه ها  مختفا اصتداد  را از شیو  ویروس کرونا بررسی میپذیر  بخشمقاله که  سیب

 بخش اصتداد  کشاورز ، صنعت و خدمات در نظر گرفته شده است.

ز سااخته متماایات ز سایر مطالعمدل مورد نظر این مقاله نلاتی را مد نظر صرار داده است که  ن را ا

  که عبارت هستند از: است

گرفتاه  رهدر این مقاله برا  نراحی بخش خانوار سعی شده است از مادل اساتاندارد نیاوکینز  بها

سامت ص(، عرضه نیرو  کار به ساه 2020همچون مطالعه تودا ) SIR شود، سپس با بلارگیر  مدل

اند. افااراد تعیااین شااده تقساایم شاادهراد تعیااین تلفیاافااراد در معاار  بیمااار ، افااراد بیمااار و افاا

 اند.دهشیافته و فوت کرده تقسیم گروه افراد سالم، افراد بهبودشده به سهتلفیا

 برا  ویروس کرونا ی  شوک در نظر گرفته شده است.

                                                 
1. Atta Mensa and Dib (2008) 
2. Agenor (2012) 
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 است.خدمات تقسیم شده  وشاورز ، صنعت ها  مختفا اصتداد  به سه بخش کبخش

 هزینه تولید بررسی شده است. اثر شوک کرونا بر

  شود.در ادامه به نور مشروح مدل مورد نظر این مقاله بیان می
 

 خانوار -4-1

تشلی  شده است که از ساه بخاش    خانوارها  مشابهفر  بر این است که اصتداد از تعداد زیاد

نیارو  د و به این سه بخش نکنکشاورز ، صنعت و خدمات کاال و خدمات دریافت و مدر  می

اند. ایان خانوارهاا نشاان داده شاده iها  مختفاا اصتدااد  باا انادیس د. بخشنکنکار عرضه می

𝑐𝑡 خادمات و هاکاال مدر 
𝑖 پاول حقیقای ها ماناده ، نههادار 𝑚𝑡

𝑖، عرضاه نیارو  کاار 𝑁𝑡
𝑖  و

𝐵𝑡نههدار  اوراق مشارکت 
𝑖 ( حاداکثر 13مطفوبیات رابطاه )کنند که تابگ ا به نحو  انتخاب میر

bشود. این خانوارها در مقاب  خرید اوراق مشارکت  b

t tR r 1 کنند. میریافت د 

  خانوار نماینده دارا  ترجیحاتی به شل  ذی  است:
 

𝐸𝑡 ∑ 𝑈𝑖(𝐶𝑡
𝑖 , 𝑀𝑡

𝑖, 𝑁𝑡
𝑖)∞

𝑡=0        (13)  
 

کناد باه هایی کاه خاانوار کساب میتابگ مطفوبیت، ارزش حال مطفوبیتکه با توجه به شل  تبعی 

  شل  ذی  خواهد بود.
 

∑ (𝛽𝑖ℎ)𝑠∞
𝑠=0 𝐸𝑡 [

𝑐𝑡
𝑖1−𝜎𝑐

1−𝜎𝑐
− 𝑐𝑜𝑣𝑡

𝑁𝑡
𝑖1+𝜎𝑛

1+𝜎𝑛
+

1

1−𝜗

𝑀𝑡
𝑖

𝑃𝑡

1−𝜗

]   (14)  

 

0مفهر انتظارات، ع tEکه  < 𝛽 < 𝑐𝑡عام  تنزی ،  1
𝑖 در  حقیقی خانوار از سه بخش م

𝑁𝑡 کشاورز ، صنعت و خدمات،
𝑖 یند تولید کاال  واسطه عرضه نیرو  کار برا  استفاده در فر 

 علوس کششم 𝜎𝑛 ،1بین زمانی مدر جانشینی معلوس کشش  𝜎𝑐 در سه بخش اصتداد ،

𝑀𝑡 ،2جانشینی بین زمانی کار
𝑖  خانوار و دستنقدینهی در 𝜗 ا  پول است. خانوار کشش بهره

𝑀𝑡−1را با  tنماینده، دوره 
𝑖 کند وواحد پول که از دوره صب  به جا مانده است، شرو  می 𝑁𝑡

𝑖 

کند. خانوار ا  واسطه عرضه میکننده کاالهها  تولیدنیرو  کار در اختیار دارد که  ن را به بنهاه

𝑤𝑡 ،از مح  عرضه نیرو  کار
𝑖 )کند و به اندازه کسب می دستمزد )در مد𝑇𝑡

𝑖 ه دولت مالیات ب

                                                 
1. Inverse of the Elasticity of Intertemporal Substitution of Consumption 
2. Inverse of the Elasticity of Intertemporal Substitution of Labor 



 

  DSGE191  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

کند، بخشی را کند. خانوار بخشی از در مد خود را صر  خرید کاالها  نهایی میپرداخت می

𝑖𝑡کند کهگذار  میسرمایه
𝑖  واصعی است و بخشی دیهر را به صورت پول نقد گذار  سرمایه

fکند. همچنین فر  شده که خانوار مال  بنهاه است و در نتیجه سود بنهاهنههدار  می
t ه ب

 گیرد. و  تعفق می

𝑐𝑡( فر  شده است، مدر  کاالها به صیمت حقیقای 15در معادله )
𝑖  ترکیبای از مدار  کااال ،

𝑐𝑡رز  کشاو
𝐴 صنعت ،𝑐𝑡

𝑀  و خدمات𝑐𝑡
𝑠 شاود. ایان ها  تولیاد  تاأمین میاست که توسط بنهاه

  (.1398، و هملاران )عطار شوندترکیب می با هم 1گر دیلسیت استیهفیتزکاالها از نریق جمگ
 

𝑐𝑡
𝑖 = [𝜒𝐴

1

𝜂𝑐(𝑐𝑡
𝐴)

𝜂𝑐−1

𝜂𝑐 + 𝜒𝑀

1

𝜂𝑐(𝑐𝑡
𝑀)

𝜂𝑐−1

𝜂𝑐 + 𝜒𝑆

1

𝜂𝑐(𝑐𝑡
𝑆)

𝜂𝑐−1

𝜂𝑐 ]

𝜂𝑐
𝜂𝑐−1

   (15)  

 

به ترتیب ساهم کاالهاا  کشااورز ، صانعتی و خادمات در کا  سابد  𝜒𝐴 ،𝜒𝑀 ،𝜒𝑆که در  ن 

𝜒𝐴مدرفی خانوارها و  + 𝜒𝑀 + 𝜒𝑆 = کشش جانشینی بین کاالها  کشاورز ، صنعت  𝜂𝑐و  1

دهد. با توجه به شیو  ویروس کرونا، نیرو  کار تحت تأثیر این بیمار  بوده خدمات را نشان می و

  صاب  بازنویسی است. 16صورت رابطه و ک  عرضه نیرو  کار با توجه به این بیمار  به
 

𝑁𝑡 = 𝑆𝑡
𝜔𝑠𝑠𝑐𝑜𝑣

𝐼𝑐𝑜𝑣𝑡
𝜔𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣

𝑅𝑡
𝑤𝑟𝑟𝑐𝑜𝑣     (16)  

 

𝑆𝑡کااه در  ن 
𝑖 ،𝐼𝑐𝑜𝑣𝑡

𝑖 ،𝑅𝑡
𝑖  بااه ترتیااب افااراد مسااتعد بیمااار ، افااراد بیمااار و افااراد تعیااین

ترتیب نارخ انتقاال به  Scov ،icov ،rcovباشند. سالم، بهبود یافته یا فوت کرده( می) شدهتلفیا

و  scov>0 ،icov>0کاه  ناور  شده هستند، باهبیمار ، نرخ ابتال به بیمار  و نرخ تعیین تلفیا

rcov>0  بااوده وscov+icov+rcov=1  .اساات𝜔𝑠 ،𝜔𝑖𝑙 ،𝑤𝑟  سااهم هاار یاا  از افااراد مسااتعد

شوک بیمار   𝑐𝑜𝑣𝑡 شده در ک  عرضه نیرو  کار است.ابیمار ، افراد بیمار و افراد تعیین تلفی

  کند.تبعیت می 17کرونا است که از فر یند 
 

𝑐𝑜𝑣𝑡 = 𝜌𝑐𝑜𝑣𝑐𝑜𝑣𝑡−1 + (1 − 𝜌𝑐𝑜𝑣)𝑐𝑜𝑣̅̅ ̅̅ ̅ + 휀𝑐𝑜𝑣𝑡   𝜌𝑐𝑜𝑣𝜖(0,1) (17)  

       휀𝑐𝑜𝑣𝑡~𝑁(0, 𝜎𝑐𝑜𝑣) 
 

                                                 
1. Dixit and Stiglitz (1977) 
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𝑖𝑡گذار  سرمایه
𝑖 به موجود  سرمایه ابتدا  دوره 𝐾𝑡

𝑖 شود و موجود  سرمایه دوره بعاد اضافه می

𝐾𝑡
𝑖 کند. موجود  سرمایه در ابتدا  دورها ایجاد میر t+1 شود:بدورت رابطه زیر تعیین می  
 

𝐾𝑡+1
𝑖 = (1 − 𝛿𝑖)𝐾𝑡

𝑖 + 𝑖𝑡
𝑖        (18)  

 

  رت است از:صید بودجه خانوار نماینده عبا ،18تا  13روابط با توجه به 
 

𝑚𝑡
𝑖 + 𝑐𝑡

𝑖 + 𝑖𝑡
𝑖 = 𝑤𝑡

𝑖𝑁𝑡
𝑖 + 𝑟𝑡

𝑘𝑖𝑘𝑡
𝑖 +

𝑚𝑡−1
𝑖

𝜋𝑡
+

𝜋𝑡
𝑓

𝑝𝑡
    (19)  

 

tw دستمزد حقیقی ،t
t

t

M
m

P
 قدار حقیقی پول و م𝜋𝑡 =

𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡
 . تورم است 

گیارد می شود. در مرحفاه اول، خاانوار تدامیمگیر  خانوار در سه مرحفه بررسی میمسئفه تدمیم

 وردن ساطح معینای از دستکه هزینه بهکه چه ترکیبی از کاالها  مدرفی را انتخاب نماید تا این

رسی در هر سطح معینی از مدر  کاال  ترکیبی حداص  شود. در مرحفه دوم با توجه به هزینه دست

𝑐𝑡مدر  
𝑖ا  از ، خانوار مقادیر بهینه𝑐𝑡

𝑖، 𝑁𝑡
𝑖، 𝑘𝑡

𝑖، 𝑚𝑡
𝑖 فاوبیتش کناد کاه مطا  تعیاین میبه گوناه

کند تا تابگ مطفوبیت خود را با توجه باه صیاد بودجاه خانوار تالش می حداکثر شود. در مرحفه سوم

یابی خانوار نسابت یابی مقید توسط خانوار شرایط مرتبه اول مسأله بهینهبهینه حداکثر نماید. پس از

𝑐𝑡به
𝑖، 𝑁𝑡

𝑖، 𝑘𝑡
𝑖، 𝑚𝑡

𝑖 ید. بدست می  
 

 تولیدکننده کاالی نهایی -4-2

را از سه بخش کشاورز ، صانعت و خادمات  j ا ا  وجود دارد که کاالها  واسطهبنهاه نماینده

  .کندکاال  نهایی را تولید می گر دیلسیت استیهفیتزکند و با استفاده از جمگر  میخریدا
 

𝑌𝑡 = (∫ 𝑌𝑗𝑡
𝑖 (

𝜃−1

𝜃
)1

0
)

𝜃

𝜃−1

       (20)  

 

𝑌𝑗𝑡
𝑖 ا  گر کاال  واسطهبیانj  در بخشi  است. کاالها  واسطه، متمایز و جانشین نااصص یلادیهر

1ها برصرار باوده و بین  ن 𝜃نشینی ثابت بوده و کشش جا f کنناده کااال  بنهااه تولید. اسات

کند خرید خود را از کاالها  واساطه باا توجاه باه صیمات کاالهاا  متماایز واساطه نهایی سعی می

شاده  نور  تعیین کند که سودش حداکثر شود و در نتیجه تابگ تقاضا برا  محدول متمایز تولیاد



 

  DSGE193  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

  :ها  واسطه به صورت ذی  استتوسط هر ی  از بنهاه
 

𝑌𝑗𝑡
𝑖 = (

𝑃𝑗𝑡
𝑖

𝑃𝑡
)

−𝜃

𝑌𝑡         (21)  
 

 ابعی از صیمت نسابیت i در بخش jکه تقاضا برا  کاال  
𝑃𝑗𝑡

𝑖

𝑃𝑡
نسابت صیمات  ن باه صیمات کااال  ) 

کنناده کااال  نهاایی، تحمی  شارط ساود صافر بارا  تولیدو تولید کاال  نهایی است و با ( نهایی

  :صیمت کاال  نهایی به صورت ذی  خواهد بود
 

𝑃𝑡 = (∫ 𝑃𝑗𝑡
𝑖 1−𝜃𝑑𝑗

1

0
)

1

1−𝜃       (22)  
 

 تولیدکننده کاالی واسطه -4-3

ا    واساطهباا ترکیاب سارمایه و نیارو  کار،کااال i، در بخش j ا کننده کاال  واسطههر تولید

برا  لحاظ هزینه تعدی  صیمت از صاعده . فروشدکند که  ن را در شرایط رصابت ناصص میتولید می

  .شوداستفاده می 1(1982)روتمبرگ
 

𝑌𝑗𝑡
𝑖 = 𝐴𝑡

𝑖 (𝑁𝑗𝑡
𝑖 )

1−𝛼𝑖
(𝐾𝑗𝑡

𝑖 )
𝛼𝑖       (23)  

 

𝑁𝑗𝑡که
𝑖  خش وعرضه نیرو  کار در هر ب α𝜖(0,1)  و𝐴𝑡

𝑖 در هار بخاش گر شوک تلنولوژ  بیان

 : کنداست که از فر یند زیر تبعیت می
 

𝐴𝑡
𝑖 = 𝜌𝐴

𝑖 𝐴𝑡−1
𝑖 + (1 − 𝜌𝐴

𝑖 )�̅� + 휀𝐴
𝑖 و      𝜌𝐴

𝑖 𝜖(−1,1)  (24)  

      휀𝐴
𝑖 ~𝑁(0, 𝜎𝐴)  

 

تعادی  زیار  باا هزیناه iدر بخاش  jا  ننده کااال  واساطهبنهاه تولیدک( 1982) همانند روتمبرگ

 :مواجه است
 

𝑃𝐴𝐶𝑗𝑡
𝑖 =

𝜑𝑓
𝑖

2
(

𝑃𝑗𝑡
𝑖

�̅�𝑃𝑗𝑡−1
𝑖 − 1)2𝑌𝑡      (25)  

 

                                                 
1. Rotemberg (1982) 
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𝜑𝑓 که
𝑖 > 𝜑𝑓  پارامتر هزینه تعدی  یا درجه چسابندگی صیمات، 0

𝑖 نارخ تاورم در وضاعیت تعاادل

به دنباال حداکثرسااز  مجماو  ساود حقیقای جاار   iبنهاه بخش . ک  تولید است tY و پایدار

  :و تی است
 

𝐸𝑡 ∑ 𝛽𝑠 𝜋𝑡+𝑠
𝑓𝑖

𝑃𝑡+𝑠
𝑖

∞
𝑠=0         (26)  

 

  :عبارت است از i ن تابگ سود اسمی بنهاه که در 
 

𝜋𝑗𝑡
𝑓𝑖

= 𝑃𝑗𝑡
𝑖 𝑌𝑗𝑡

𝑖 − 𝑃𝑡𝑚𝑐𝑡
𝑖𝑌𝑗𝑡

𝑖 − 𝑃𝐴𝐶𝑗𝑡
𝑖      (27)  

 

𝐾𝑗𝑡 و نسبت باه سارمایه( 25) تا( 20) سود انتظار  را با توجه به روابط iبنهاه بخش 
𝑖، نیارو  کاار 

𝑁𝑗𝑡
𝑖 و 𝑃𝑗𝑡

𝑖 سازد. حداکثر می𝑚𝑐𝑡
𝑖 صاب  استخرا  است. صورت رابطه زیرهزینه نهایی است که به  

 

𝑀𝐶𝑡
𝑖 =

𝑊𝑡
𝑖×𝑁𝑡

𝑖

𝑃𝑡
𝑖(1−𝛼𝑖)𝑌𝑡

𝑖       (28)  
 

صیمات بخاش خادمات و کشااورز   به واصعیات اصتداد ، فر  شاده اساتدر این مقاله با توجه 

 تابعی از هزینه نهایی و صیمت دوره صب  بخش مربوط به خود هستند. 
 

 زی، دولت و بخش نفتبانک مرک -4-4

گذاران اصتدااد  اساات. بانا  مرکاز  ایااران از بانا  مرکاز  مرجاگ پااولی و یلای از سیاسات

یلی از این ابزارها تعیاین  .کندلی استفاده میغیر مستقیم برا  اعمال سیاست پو ابزارها  مستقیم و

ار بانا  مرکاز ، گذار پاولی در اختیاشود که ابزار سیاستنرخ سود است. در این مقاله فر  می

گذار  پولی به نحو  اسات شود که سیاستباشد. همچنین فر  مینرخ سود اوراق مشارکت می

صورت کامالً صالحدید  در جهت گذار نرخ سود اوراق مشارکت را بهکه بر اساس  ن، سیاست

هاد   از تورماز تولید بالقوه و انحرا  تورم  رسیدن به دو هد  خود یعنی کاهش انحرا  تولید

گوناه شاود کاه بانا  مرکاز  هیچعاالوه، فار  می کناد. باهو تثبیت نرخ رشاد پاول تعیاین می

دلیا  وجاود  گذار  صریحی برا  تورم که برا  عموم اعالم گردد، ندارد. با ایان حاال باههد 

دارند تا ی  هد  ضمنی را دنبال گذاران همیشه سعیها  توسعه، سیاستگذار  در برنامههد 

دهد نرخ رشد پول بستهی به تفاوت نرخ رشد پول نشان می 29د. با توجه به این نلات معادله نماین



 

  DSGE195  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

تفااوت تولیاد ناخاالص  و دوره صب  از وضعیت پایدار، نرخ تورم دوره جار  و نرخ تاورم پایادار،

 داخفی از وضعیت پایدار دارد. 
 

1 + 𝑟𝑡
𝑏 = (

1+𝑟𝑡−1
𝑏

1+𝑟𝑏̅̅ ̅
)

𝜌𝑟𝑟

(
1+𝜋𝑡

1+�̅�
)

𝜌𝜋𝑟
(

𝑦𝑡

�̅�
)

𝜌𝑦𝑟
(

1+�̇�𝑡

1+�̅�
)𝜌𝑚𝑟휀𝑡𝑟    (29)  

 

وزن به ترتیب وزن نرخ سود اوراق مشارکت دوره صب ، تورم، تولید و  𝜌𝑚𝑟و  ρrr ،𝜌𝜋𝑟 ،𝜌𝑦𝑟که 

 ست که نرخ رشد پول ا �̇�𝑡نرخ رشد پول است. 
 

𝑚𝑡̇ =
𝑚𝑡

𝑚𝑡−1
        (30)  

 

شود که مخار  دولت از مح  مالیات برا  دولت ی  رابطه تعادلی در نظر گرفته شده و فر  می

𝑡𝑡،  در مد نفتی𝑜𝑟𝑡،  فروش ارواق صرضه𝑏𝑡 شود. پس تابگ مخار  و سایر در مدها تأمین مالی می

  ست از:حقیقی دولت عبارت ا
 

𝑔𝑡 = 𝑡𝑡
𝛷𝑡

𝑔

𝑜𝑟𝑡
𝛷𝑜𝑟

𝑔

𝑏𝑡
𝛷𝐵

𝑔

𝑥𝑡
𝛷𝑥

𝑔

      (31)  
 

𝛷𝑡
𝑔  ،وزن مالیات𝛷𝑜𝑟

𝑔  ،وزن در مد نفتی𝛷𝐵
𝑔 و وزن اوراق صرضه دولتی 𝛷𝑥

𝑔  وزن سایر در مادها

 در تابگ مخار  دولت است.

ن مقاله فر  شده است، در مد مالیاتی دولت، اوراق صرضه دولتی و سایر در مادها تاابعی از در ای

 ناخالص داخفی هستند. بنابراین:  تولید
 

𝑡𝑡 = 𝜑𝑡
𝑦

𝑦𝑡         (32)  

𝑏𝑡 = 𝜑𝑏
𝑦

𝑦𝑡         (33)  

𝑥𝑡 = 𝜑𝑥
𝑦

𝑦𝑡         (34)  
 

. این در مد با یا  تعریا شده است AR(1) ادرات نفت، با ی  فر یندها  حاص  از صدر مد

 تغییارات در صیمات نفات، 𝑜𝑟𝑡 در صادرات نفات تواند ناشی از تغییراتشوک همراه است که می

𝑃𝑡
𝑜  و یا تغییر در نرخ ارز𝑒𝑡ها در ، باشد و همه این شوک휀𝑜𝑟,𝑡  .ترتیاب به این خالصه شده است

  شود:جریان در مد نفتی به شل  ذی  تعریا می
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𝑜𝑟𝑡 = 𝜌𝑜𝑟𝑜𝑟𝑡−1 + (1 − 𝜌𝑜𝑟)𝑜𝑟̅̅ ̅ + 휀𝑜𝑟,𝑡   휀𝑜𝑟,𝑡~𝑁(0, 𝜎𝜀𝑜𝑟,𝑡
) (35)  

 

𝑜𝑟̅̅و  t، جریان در مد حقیقی نفت در دوره 𝑜𝑟𝑡که    ، سطح با ثبات جریان در مدها  نفتی است.̅

هاایی کاه در بازارهاا  شود و باه صیمتین مقاله فر  شده است، تمام نفت تولید  صادر میدر ا

ایان در ماد کاه دهاد. ی را تشالی  میرساد و در ماد نفتاشود به فروش میجهانی نفت تعیین می

رت شود، بر اساس نرخ ارز  که معموالً در کشور ما به صاومعموالً به دالر برا  کشور حاص  می

شاود. بارا  ممانعات از پیچیادگی گردد، به ریال تبادی  میوسط بان  مرکز  تعیین میزا تبرون

 ظار گرفتاهندر مد نفتی به ریال در  د ارز  نفت به ریال، سعی شده استمحاسبات در تبدی  در م

  ساز  نشده است.شود، بنابراین فر یند تبدی  در مد ارز  نفت به ریال مدل
 

 شرط تسویه بازار -4-5

بازار کااال  نهاایی در تعاادل . شودتسویه بازار کاال  نهایی به صورت رابطه زیر تعریا میشرط 

توسط  𝑖𝑡شود و به میزان مدر  می𝑔𝑡  و دولت 𝑐𝑡توسط خانوار  𝑦𝑡است. به این مفهوم که تولید 

  .تولید تعریا گردید هزینه تعدی  صیمت است که در بخش 𝑎𝑐𝑡 .شودگذار  میبنهاه سرمایه
 

𝑦𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑔𝑡 + 𝑖𝑡 + 𝑎𝑐𝑡        (34)  
 

 حل مدل -5

هاا، شابله باانلی و مدل معرفی شده در این مقالاه باا احتسااب شارایط مرتباه اول خانوارهاا، بنهاه

، شارایط تساویه باازار و تار  دولت، بان  مرکز  و بخاش نفاتهمچنین در نظر گرفتن توابگ رف

متغیر مجهول اسات. ساپس باا اعماال فار   27معادله و  27ها  مختفا در مجمو  دارا  شوک

𝑘𝑗𝑡تقااارن، متغیرهااا  
𝑖 ،𝑁𝑗𝑡

𝑖 ،𝑦𝑗𝑡
𝑖، 𝑃𝑗 

𝑖 بااه ترتیااب براباار بااا 𝑘𝑡، 𝑁𝑡 ،𝑦𝑡، 𝑃𝑡  در نظاار گرفتااه

یابی، باا اساتفاده از روش شارایط مرتباه اول بهیناهشوند. در اداماه معاادالت اساتخرا  شاده از می

شوند. بدین ترتیب، سیستم معادالت معرفی شاده در ایان مقالاه، شاام  معاادالت خطی می 1اهفیگ

  باشد.شده میخطی
 

 برآورد پارامترهای مدل و آزمون صحت مدل -5-1

ندارناد، نظیار مقاادیر پایادار صب  از بر ورد پارامترها، ضرور  است پارامترهایی که نیاز به بر ورد 

                                                 
1. Ohlig 



 

  DSGE197  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

ها کالیبره شوند. برا  محاسبه مقادار تعاادل پایادار سار  فرضای مشخص شده مقدار  ن متغیرها،

tX ا  باه شال  ه این صورت عم  شده که ابتدا معادلهبtrendrCX t .)log(   نباق

C ه شاده اسات کاه در  نروش حداص  مربعات معمولی برا  ایان سار  تخماین زد   وr   باه

ترتیب برابر با عر  از مبدأ و ضریب جزء روند بوده و  نتی لوگ عر  از مبدأ تخمین زده شده، 

 دهد. دست میمقدار این سر  در وضعیت تعادل پایدار را به

اند کاه   کالیبره شادهد. مقدار پیشین پارامترها به نحوباشپارامتر می 27پارامترها  مدل مشتم  بر 

را تدویر نمایند. سهم کاالها  کشاورز ،  1360-1398ها  اصفی اصتداد ایران نی دوره ویژگی

کاه ساهم  نور  صنعت و خدمات در تولید بر اساس واصعیت اصتداد  ایران کالیبره شده است، به

نظار  درصد در 25درصد و سهم بخش صنعت  6درصد، سهم بخش کشاورز   51بخش خدمات 

 اند. برخایگرفته شده است. عام  تنزی  و نرخ استهالک با توجه به شرایط ح  مدل انتخاب شاده

ی شاده مقدارده پارامترها نظیر هزینه تعدی  سرمایه و هزینه تعدی  صیمت، بر اساس مطالعات پیشین

توجه باه تاابگ  و با Eviewsستفاده از نرم افزار و برخی دیهر نظیر وزن متغیرها  سیاست پولی، با ا

نفت باا  زا  شوکها محاسبه شده است. انتخاب پارامتر فر یند برونرفتار  تعریا شده برا   ن

 1360-1398شده در اصتداد ایران نای دوره زماانی  زدایی شده برا  متغیر یادروند استفاده از داده

  ت:و بر ورد الهو  زیر صورت گرفته اس
 

1log( ) log( )
tt t xX c X     

 

به عنوان ضریب خودرگرسیونی و میزان انحرا  معیار پسماند رگرسیون فوق، به عناوان  مقدار 

ور  و زا  شاوک بهارهمقدار انحرا  معیار متغیر در مدل وارد شده اسات. پاارامتر فر یناد بارون

  است. ابی با توجه به ساختار مدل انتخاب شدهانتخشوک بیمار  کرونا به صورت 

اند. در بار ورد شاده 2هساتینهز –و الهاو  متروپاولیس  1نسپس پارامترها باا اساتفاده از روش بیازی

پارامترهاا، تعیاین  3ادامه برا  تخمین سایر پارامترها بایاد توزیاگ، میاانهین و انحارا  معیاار پیشاین

تاوان باا اساتفاده از برا  میانهین و انحرا  معیار پارامترهاا می گردد. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه

روش بیز  پارامترها را بر ورد نمود. الزم به ذکر است که توزیگ پیشین برا  هر پارامتر بار اسااس 

                                                 
1. Baysian 
2. Metropolis-Hastings Algorithm 
3. Prior Mean and Standard Deviation 
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ها  توزیگ مورد نظر انتخاب شده است. توزیگ، میانهین و انحرا  ها   ن پارامتر و ویژگیویژگی

یعنی میانهین و انحرا  ) یج حاص  از بر ورد بیز  پارامترها و انحرا  معیار  نانمعیار پیشین و نتا

. بر ورد مدل در ف ا  برناماه دایناار تحات نارم است ( ارائه شده1( در جدول شماره )1معیار پسین

 صورت گرفته است.  MATLABافزار 
 

 برآورد برخی از پارامترهای مدل :1جدول 

 توضیحات پارامتر

 میانگین پیشین

)انحراف معیار 

 پیشین(

 ازبرگرفته 

 میانگین پسین

)انحراف معیار 

 پسین(

𝜂𝑐 مدر  کشش جانشینی 
963/0 

(01/0) 
 محاسبات تحقیق

9987/0 

(01/0) 

Scov  نرخ انتقال بیمار 
33/0 

(01/0) 
فر  شده است نرخ 

انتقال بیمار ، نرخ 

ابتال به بیمار  و نرخ 

شده با تعیین تلفیا

 هم برابر هستند.

3052/0 

(01/0) 

icov  ابتال به بیمار نرخ 
33/0 

(01/0) 

3046/0 

(02/0) 

rcov شدهنرخ تعیین تلفیا 
33/0 

(01/0) 

3061/0 

(01/0) 

𝛼𝐴  کشش تولید نسبت به سرمایه در بخش کشاورز 
600/0 

(01/0) 
 متناسب با ساختار مدل

6260/0 

(01/0) 

𝛼𝑀 کشش تولید نسبت به سرمایه در بخش صنعت 
63/0 

(01/0) 
 ساختار مدلمتناسب با 

5704/0 

(03/0) 

𝛼𝑆 کشش تولید نسبت به سرمایه در بخش خدمات 
65/0 

(01/0) 
 متناسب با ساختار مدل

5838/0 

(0001/0) 

𝛾𝐴  نرخ استهالک در بخش کشاورز 
121/0 

(01/0) 
 تحقیق محاسبات

0675/0 

(01/0) 

𝛾𝑀 نرخ استهالک در بخش صنعت 
10/0 

(01/0) 
 تحقیق محاسبات

1665/0 

(01/0) 

𝛾𝑆 نرخ استهالک در بخش خدمات 
084/0 

(01/0) 
 تحقیق محاسبات

1607/0 

(01/0) 

 محاسبات تحقیق مأخذ:

 

 جهت بررسی صحت بر وردها  حاص  از روش بیز  از دو  زمون تشخیدی ت  متغیره و چناد

شاود. بار اسااس  زماون تا  متغیاره واریاانس درون ( اساتفاده می1998) 2متغیره بروکاز و گفمان

اند ا  کفیه پارامترها به یلدیهر نزدی  شده و نهایتاً به مقدار ثابتی همهرا شدها  و بین نمونهنمونه

                                                 
1. Posterior Mean and Standard Deviation 
2. Brooks and Gelman (1998) 



 

  DSGE199  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

ا  نیاز باه مقادار ثاابتی ا  و باین نموناهو با توجه به اینله  زمون چند متغیره واریانس درون نمونه

توان گفت نتایج بر ورد رویلرد  بیز  باا اساتفاده از روش بیاز  از صاحت شوند، میمیهمهرا 

خوبی برخوردار هستند. روش دیهر انطباق نما  محاسبه شده برا  هر پارامتر با حاداکثر لهااریتم 

چهالی پسین است. در این مدل نما  محاسبه شده با حداکثر لهاریتم چهالی پسین در مورد کفیاه 

گر صاحت بر وردهاا اسات. در ایان نماودار، چنانچاه کرنا  لهااریتم ها منطبق بوده و بیانپارامتر

ها  مورد استفاده حاو  انالعات در مورد پارامتر درستنمایی افقی باشد، به معنی  ن است که داده

 باشد. نمی
 

 تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل -5-2

ساز  مدل برا  استفاده از این پارامترها در مدل و شبیهپس از بر ورد پارامترها  مدل، مرحفه بعد 

العم   نای در برابار یا  شاوک ویاروس کروناا باه انادازه یا  اصتداد ایران است. توابگ علس

( نشان داده شده است. در این نمودار اثر شوک بیمار  کرونا بر 1انحرا  معیار در نمودار شماره )

مختفا اصتداد  نشان داده شده است. مقایسه اشتغال در ها  متغیرها  مدر  و اشتغال در بخش

سه بخش کشاورز ، صنعت و خدمات حاکی از این است که اشتغال در بخش کشاورز  افزایش 

کاه کااهش شاود. ضامن  نیابد. اما اشتغال در بخش صنعت و خادمات باا کااهش مواجاه میمی

دهاد. از نار  دیهار باا خ میاشتغال در بخش خدمات بیش از کاهش اشتغال در بخش صنعت ر

یاباد اماا مدار  کاالهاا  صانعت و وجود شوک کرونا، مدر  کاالها  کشاورز  کاهش می

که افزایش مدر  کاال  خدمات بایش از کااال  صانعت رخ یابد، ضمن  نخدمات افزایش می

  دهد.می

بررسی شده  2ها  مختفا اصتداد  در نمودار گذار  و تولید در بخشاثر شوک کرونا بر سرمایه

گر این است که ها  مختفا اصتداد  بیانگذار  بخشاست. مقایسه اثر ویروس کرونا بر سرمایه

هااا  یابااد، بخااش کشاااورز  از جمفااه بخشش کشاااورز  افاازایش میگذار  در بخااساارمایه

ژی  اساات کااه در ایاان دوره باایش از هاار دوره دیهاار نیازمنااد توجااه خاااص اساات. امااا تاسااترا

گذار  در بخش یابد و میزان کاهش سرمایهگذار  در بخش صنعت و خدمات کاهش میسرمایه

است. همچنین اثر ویروس کرونا بار  گذار  در بخش خدماتصنعت بیش از میزان کاهش سرمایه

یاباد، اماا دهد، تولید در بخاش کشااورز  افازایش میها  مختفا اصتداد  نشان میتولید بخش

یاباد و کااهش تولیاد در بخاش صانعت بایش از ها  صنعت و خدمات کاهش میتولید در بخش

و همچناین کمباود  هاها ناشی از ویروس کرونا و شرایط تحریمبخش خدمات است. تعطیفی بنهاه
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ایان امار مساتفزم  باا رکاود شادید مواجاه خواهاد سااخت. مواد اولیاه و واساطه بخاش صانعت را

 ریز  و اتخاذ تدمیمات در این حوزه است.برنامه

  

  

  
 محاسبات تحقیقمأخذ: 

 های مختلف اقتصادی با تأکید بر خانوارها: اثر شوک کرونا بر بخش1 نمودار

 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

1 5 9 131721252933374145495357

اشتغال بخش کشاورز 

-0.007

-0.006

-0.005

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

0

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

مدر  بخش کشاورز 

-0.025

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005

0

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55

اشتغال بخش صنعت

-0.006

-0.005

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

0

0.001

0.002

1 5 9 131721252933374145495357

مدر  بخش صنعت

-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

1 5 9 131721252933374145495357

اشتغال بخش خدمات

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

مدر  بخش خدمات



 

  DSGE201  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

  

  

  
 محاسبات تحقیقمأخذ: 

 هاادی با تأکید بر بنگاههای مختلف اقتص: اثر شوک کرونا بر بخش2 نمودار

 

 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

تولید بخش کشاورز 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57

سرمایه گذار  بخش کشاورز 

-0.04

-0.035

-0.03

-0.025

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005

0

1 6 11162126313641465156

تولید بخش صنعت

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

سرمایه گذار  بخش صنعت

-0.035

-0.03

-0.025

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005

0

1 7 1319253137434955

تولید بخش خدمات

-0.014

-0.012

-0.01

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002

0

1 5 9 131721252933374145495357

سرمایه گذار  بخش خدمات
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  محاسبات تحقیق مأخذ:

 های مختلف اقتصادی با تأکید بر خانوارها: اثر شوک نفتی بر بخش3نمودار 

 

العم   نی در برابر ی  شوک مثبت نفتی به اندازه ی  انحارا  معیاار، بار دساتمزد، توابگ علس

نور کاه نشان داده شده است. هماان 3ها  مختفا اصتداد  در نمودار مدر  و اشتغال در بخش

-0.0005

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

1 6 11162126313641465156

صنعت-مدر 

بدون شوک کرونا همراه با شوک کرونا

-0.00005

0

0.00005

0.0001

0.00015

0.0002

1 6 11162126313641465156

صنعت-اشتغال

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-0.001

-0.0005

0

0.0005

0.001

1 6 11162126313641465156

خدمات-مدر 

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-0.002

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

خدمات-اشتغال

بدون شوک کرونا همراه با شوک کرونا

-5E-07

0

0.0000005

0.000001

0.0000015

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55

کشاورز -مدر 

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-1.00E-06

0.00E+00

1.00E-06

2.00E-06

3.00E-06

4.00E-06

5.00E-06

6.00E-06

1 6 11162126313641465156

کشاورز -اشتغال

بدون شوک کرونا همراه با شوک کرونا



 

  DSGE203  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

ویروس کرونا، مدار  رود، با شوک مثبت در مد نفتی، در شرایط عدم وجود و وجود انتظار می

یابد، اما در شرایط وجود ویاروس کروناا ایان ها  مختفا اصتداد  افزایش میو اشتغال در بخش

افزایش کمتر از شرایط عدم وجود ویروس کرونا است. همچنین مدر  در بخش صنعت بیش از 

بیش از  یابد. اما اشتغال در بخش خدمات در شرایط بدون شوک کرونا،دو بخش دیهر افزایش می

  ها است.ها افزایش یافته و کاهش  ن نیز بیش از سایر بخشسایر بخش

یمات، العم   نی در برابر ی  شوک مثبت نفتی باه انادازه یا  انحارا  معیاار، بار صتوابگ علس

نشاان داده شاده  4ها  مختفا اصتدااد  در نماودار گذار ، هزینه تولید و تولید در بخشسرمایه

شود، شوک مثبت در مد نفتی بدون شوک کرونا، منجر به کاهش نور که مشاهده میاست. همان

 گذار ، کاهش هزینه تولیاد و بهباود تولیادها  مختفا اصتداد ، بهبود سرمایهها در بخشصیمت

شود، اما همراهی این شوک با شوک منفای ویاروس کروناا، اثارات مثبات  ن را کااهش داده می

گذار  و تولیاد ها  مختفا اصتداد  افزایش یافتاه و سارمایهها در بخشکه صیمتنور است. به

کاه هزیناه تولیاد نیاز در کمتر از شرایط بدون شوک کرونا هستند. ضمن  ن ،رغم مثبت بودنعفی

هاا  مختفاا اصتدااد  افازایش داشاته اسات. جود شوک ویروس کرونا، در همه بخششرایط و

گذار  و تولیاد در بخاش گر این است که کاهش سارمایهها  مختفا اصتداد  بیانمقایسه بخش

ها  مختفا اصتداد  بوده است و هزینه تولید نیز در این بخش بیش از صنعت بیش از سایر بخش

  ته است.ها افزایش داشسایر بخش
 

   

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

1 8 15222936435057

صنعت-صیمت

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-0.0001
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0

0.00005
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1 9 172533414957

خدمات-صیمت

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-0.000025
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-0.000015
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-0.000005

0
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کشاورز -صیمت

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا
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 محاسبات تحقیقمأخذ: 

 هاهای مختلف اقتصادی با تأکید بر بنگاه: اثر شوک نفتی بر بخش4 نمودار

 

 نتایج -6

نیز ویروس کروناا از  ایرانویروس کرونا ابتدا از چین  غاز شد و به سایر کشورها انتقال یافت. در 

-0.0002

0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

1 8 15222936435057

صنعت-سرمایه گذار 

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-0.0005

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

1 101928374655

خدمات-سرمایه گذار 

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-4.00E-06

-2.00E-06

0.00E+00

2.00E-06

1 1121314151

کشاورز -سرمایه گذار 

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-0.0003

-0.0002

-0.0001

0

0.0001

0.0002

1 8 15222936435057

صنعت-هزینه تولید

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-0.01

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002

0

0.002

1 9 172533414957

خدمات-هزینه تولید 

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-0.000004

-0.000003

-0.000002

-0.000001

0

0.000001

1 1121314151

کشاورز -هزینه تولید 

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

1 101928374655

صنعت-تولید 

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-0.001

-0.0005

0

0.0005

0.001

1 101928374655

خدمات-تولید 

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا

-4E-07

-3E-07

-2E-07

-1E-07

0

0.0000001

0.0000002

1 9 17 25 33 41 49 57

کشاورز -تولید 

بدون شوک کرونا

همراه با شوک کرونا



 

  DSGE205  صنعت و خدمات در چارچوب مدل  ، کشاورز  هاشکرونا بر بخ روسیاثر و

ی مادارس، فاصافه اجتمااعی، تعطیفای کساب و فااصاب  ن تعطیمتع ، شاایگ شاد.1398زمستان سال 

گذاران مهام چه بارا  سیاساتکارها  پر خطر و کاهش ساعات ادار  و دورکار   غاز شد.  ن

هاا  مختفاا است عمق و شدت اثرگذار  گسترش این ویروس بار اصتدااد کشاور اسات. بخش

اند. از ایان شاوک متاأثر شاده ها  مختفاااصتداد  نظیر کشاورز ، صنعت و خدمات باا انادازه

ها  اصتدااد  راهنماا  مناساب  رگذاتواند در اتخاذ سیاساتگیر  و بررسی این اثرها میاندازه

، اثار DSGE، در چاارچوب SIRباشد. با توجه به اهمیت موضو  در این مقاله با بلارگیر  مدل 

ر، ابخاش خاانو 5منظاور  همین ها  مختفا اصتداد  بررسی شده است. بهویروس کرونا بر بخش

بنهاه، دولت، بان  مرکز  و نفت در نظر گرفته شده است. در بخش خانوار عرضه نیرو  کار باه 

یافتاه و ساالم( تقسایم کرده، بهبودفاوت) شده سه گروه افراد بیمار، افراد ناص  و افراد تعیین تلفیا

 اصتداد  اثرگذار است. به هماینها  مختفا شده است. ویروس کرونا با تأثیر بر اشتغال بر بخش

 ساز  شده است. دلی  این ویروس در این مقاله در بخش اشتغال مدل

گذار  و هاا و هزیناه تولیاد و کااهش تولیاد، اشاتغال، سارمایهگر افازایش صیمتنتابج بررسی بیان

گر ایان ها  مختفا اصتدااد  بیاانمدر  است. از نر  دیهر بررسی اثر شوک کرونا بر بخش

یاباد، ها  صنعت و خدمات کاهش میگذار  و مدر  در بخش، سرمایهاست که اگر چه تولید

از نار  دیهار میازان کااهش تولیاد، بخش کشاورز  در حال افازایش اسات. اما این متغیرها در 

ها است. این نتایج با نتاایج مطالعاات گذار  و مدر  در بخش صنعت بیش از سایر بخشسرمایه

 ( مشابه است. 2020( و بارتری  و هملاران )2020م و هملاران )یوچ(، پ2020تودا )

گر این است که در شارایط عادم وجاود شاوک همچنین بررسی اثر شوک مثبت در مد نفتی بیان

هاا و دساتمزدها و همچناین هزیناه ویروس کرونا، شوک مثبت در مد نفتی منجر به کااهش صیمت

هاا  گذار  و تولید در بخشمنجر به افزایش سرمایهها  مختفا اصتداد  شده و تولید در بخش

اما همراهی این شوک با شوک منفی ویروس کرونا، اثرات مثبت  ن را  .شودمختفا اصتداد  می

هااا  مختفااا اصتداااد ، ها  تولیااد در بخشهااا و هزینااهکاااهش داده و ضاامن افاازایش صیمت

دهاد. ضامن تفا اصتداد  کاهش میها  مخگذار ، تولید، مدر  و اشتغال را در بخشسرمایه

 که این اثرات منفی در بخش صنعت بیش از دو بخش خدمات و کشاورز  خواهد بود.  ن

ها  مختفا اصتداد  که همزماانی  ن باا شارایط تحاریم، با توجه به اثرات شوک کرونا بر بخش

س رشته فعالیت در صورت دصیق و بر اساشود، بهرکود اصتداد  را تشدید نموده است، پیشنهاد می

گیر  شاود. ساپس باا ها  مختفا اصتداد  اثر میزان  سیب ناشی از ویروس کروناا انادازهبخش
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ها  حماایتی ها  مختفا اصتداد  و رشته فعالیت از بستهتوجه به میزان  سیب وارد شده به بخش

ها  مناساب . ضرور  است سیاستشودنظیر کاهش یا معافیت مالیات، و افزایش سوبسید استفاده 

ها  مختفا اصتدااد  صاورت پاذیرد ایان موضاو  مساتفزم گذار  در بخشبرا  تقویت سرمایه

ها  حماایتی اعتباار  نظیار عرضاه ها  پولی و ماالی اسات. بهتار اسات سیاساتثبات در سیاست

گذاران صارار تسهیالت ارزان صیمت یا با مدت بازپرداخت بفندمدت یا با تأخیر مورد توجه سیاسات

  مده، ارائه خدمات اللترونیلی تقویت شود.رد. بهتر است با توجه به شرایط پیشگی
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Introduction: The corona virus was detected in Iran in the winter of 2019. 

Since then, certain decisions have been made such as keeping social 

distance, reducing traffic, closing schools, reducing office hours and locking 

jobs down such as restaurants, stadiums and other high-risk jobs. All these 

have led to a decrease in production and employment in Iran. But, this effect 

has been different in different economic sectors. The industry sector is 

affected by the corona virus, with the intensification of arrears of production 

units (such as bank debts, social security insurance and taxes), contract 

problems of project-oriented companies in epidemic conditions,  reduced 

access to export markets, and reduced production due to reduced imports of 

required intermediaries. The agricultural sector is also affected in the supply 

chain, demand and liquidity, firms, supply of labor, consumption of goods 

and services, and especially income of consumers and producers of 

agricultural products. In the short and long terms, on the household 

economies are and will be affected. In the service sector, the jobs that are 

most likely to spread the disease, such as transportation, restaurants and 

hotels and clothing, face a decrease in employment and income. Therefore, it 

is important is to measure the intensity and extent of the corona effect on 

different economic sectors separately.  

Methodology: The framework in this study is based on the New Keynesian 

standard model and according to the studies of Toda (2020), Pochum et al. 

(2020), Bartik et al. (2020), Mensa et al. (2008), and Agnor et al. (2012) 

adjusted to expand to the corona shock. The model consists of five sections: 

households, enterprises, government, oil and monetary affairs. According to 

the purpose of this article, which examines the vulnerability of different 

economic sectors versus the outbreak of coronavirus, three economic sectors 

including agriculture, industry and services are explored. In this article, to 

design a household sector, the standard DSGE model has been used. Then, 

using the SIR model such as Toda study (2020), labor force is divided into 

three groups including susceptible, infected and recovered people. A shock 
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is considered for the corona virus, and its effect on production cost is 

investigated. 

Results and Discussion: The analysis of corona disease shock on 

consumption and employment in different economic sectors indicates that 

employment in the agricultural sector is increasing, but it is declining in 

industry and services. At the same time, the decrease in employment in the 

service sector is more than that in the industrial sector. Despite the corona 

shock, the consumption of agricultural goods has decreased, but the 

consumption of industrial goods and services has risen, and the consumption 

of service goods has increased more than the goods of industry. 

The study of corona shock on investment and production indicates that 

investment in the agricultural sector is increasing, but it is declining in 

industry and services. The decline of the investment in industry is greater 

than that in services. The study of these effects on the production of various 

economic sectors also shows that production has increased in the agricultural 

sector but has decreases in the industrial and service sectors. The decline of 

production in the industrial sector is more than that in the service sector.  

With a positive oil revenue shock, consumption and employment in various 

sectors of the economy has increased, but it is less than before the corona 

virus spread. Consumption in the industrial sector is also increasing more 

than in the other two sectors. However, employment in the service sector has 

increased more than in the other sectors due to the corona shock, and its 

decrease is more than that in the other sectors. 

A positive oil revenue shock without a corona shock will lead to lower prices 

in various sectors of the economy, improved investment, reduced production 

costs and improved production, but the combination of this shock with the 

negative shock of the corona virus reduces the positive effects.  

Conclusion: The results of the study indicate an increase in prices and 

production costs and a decrease in production, employment, investment and 

consumption. The study of the effect of corona shock on various economic 

sectors shows that, although production, investment and consumption in the 

industrial and service sectors are declining, these variables are improving in 

the agricultural sector. In addition, the rate of decrease in production, 

investment and consumption in the industrial sector is more than that in the 

other sectors. The study of the effect of positive oil revenue shock shows 

that, in the absence of corona virus shock, positive oil revenue shock would 

lead to lower prices, wages and production costs in various economic 

sectors. It would also lead to increased investment and production in 

different economic sectors. However, a combination of this shock and the 

negative shock of the corona virus has reduced its positive effects. Prices and 

production costs have increased in various economic sectors due to the 

reduction of investment, production, consumption and employment. At the 

same time, these negative effects on the industrial sector will be even more 
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on the sectors of services and agriculture. 

Corona shock on different sectors of the economy, which coincided with the 

conditions of sanctions, has intensified the economic recession. It is, thus, 

recommended to accurately measure the adverse effects based on the field of 

activity in different sectors of the economy. Then, according to the amount 

of damage inflicted on different sectors of the economy, support packages 

such as tax reduction or exemption and increase subsidies should be taken 

into account. Appropriate policies are also needed to strengthen investment 

in various sectors of the economy. This requires stability in monetary and 

fiscal policies. Credit protection policies such as offering low-cost facilities, 

either with long-term repayments or with delays, should be considered by 

policymakers. Given the current situation, it is better to reinforce electronic 

services. 

Keywords: Corona virus, Economic sectors, DSGE model. 


