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 اظهارنامه دانشجو

 

 

 ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران: مدلاثر هدفمندسازی یارانه : موضوع پايان نامه

 ی کارسازی تعادل عمومی عرضه

     جناب آقای دکتر مجید حبیبیان نقیبی :استاد راهنما

 اسالمي گرايش اقتصاد رشتهدانشجوي دوره كارشناسي ارشد  سپیده ياشارئلاينجانب 

نمايم كه تحقیقات گواهي مي 209105009به شماره دانشجويي  علوم اقتصادي گاهدانش

نامه توسط شخص اينجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب ارائه شده در اين پايان 

نگارش شده مورد تائید مي باشد و در موارد استفاده از كار ديگر محققان به مرجع مورد 

عالوه گواهي مي نمايم كه مطالب مندرج در پايان نامه  هاستفاده اشاره شده است. ب

اينجانب يا فرد ديگري ارائه نشده  تاكنون براي دريافت هیچ نوع مدرك يا امتیازي توسط

 طور كامل رعايت كرده ام.هرا ب دانشگاهمصوب  است و در تدوين متن پايان نامه چارچوب
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کلیه حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوري 

هاي ناشي از تحقیق، همچنین چاپ و تکثیر، نسخه برداري، ترجمه و 

علوم اقتصادي  دانشگاهاقتباس از اين پايان نامه کارشناسي ارشد، براي 

 نقل مطلب با ذکر منبع بالمانع است. محفوظ است.
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 : سپاسگزاري

 

و موجب شد در  تدوين نمايمهم ساخت تا اين پايان نامه را شکر نثار ايزد منان كه توفیق را رفیق را

با ايمان كه  بزرگواراني زير بهره مند شوم. بزرگواران انديشمنداين مسیر از تجربیات و اطالعات علمي 

، همگانيعقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضاي الهي و پیشرفت و سعادت  خدا،حقیقي شان به 

 .هدفي ندارند

بسیار بي چشمداشت ايشان  به دلیل تمام زحمات ايمان حقیقيز استاد گرامیم جناب آقاي دكتر ا

در اين عرصه بر من دريغ ننمودند و زحمت  را هیچ كمکيو فروتني، با حسن خلق  . ايشانارمزسپاسگ

اين  نگارشهاي ايشان بل شدند كه بدون مساعدت و آموزشقحالي متدر راهنمايي اين رساله را 

ت دادم با ن را به طور رسمي از دسشاراهنمايي اي افتخار انتهاي كارمتاسفانه در رساله ممکن نبود. 

 تجربیات خود سرشار نمودند.حقیر را از ي بنده ،اين وجود ايشان همچنان

دكتر حبیبیان و جناب آقاي ،  )مدير گروه محترم( جناب آقاي دكتر معصومي نیا، از استادان گران قدر

 ارم. هايشان بسیار سپاسگزدرخشان به خاطر انسانیت و حمايت جناب آقاي دكتر مسعود

و در  اين رساله را متقبل شدند كه زحمت داوري ممي پور از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقاي دكتر

از خانم سارا  .كمال تشکر و قدرداني را دارمنقش داوري نیز از هدف واالي استادي خود غافل نشدند، 

 قنبري و ساير عزيزاني كه مرا در نگارش اين پايان نامه ياري رساندند، متشکرم. 
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 : هــتقديم ب

 

 

 .خانواده عزيزم، زندگیمدر لغت نامه  ترين واژهدسمق

 :تقديم به

 ،پدرم م،حمايتگر گرمترين

 ،چشمان مادرم سبزترين نگاه زندگیم،

  ،خواهر فداكارم

 .عزيزمبرادر 
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 :چکیده

هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها برشاخص  هدف از اين نوشتار تحلیل آثار افزايش قیمت

-در بخش پرداخت نقدي يارانه .باشددرآمد آنها ميهاي شهري و روستايي و همچنین توزيع  فقر دهك

 . شده استي نیروي كار به طور مشخص پرداخته ها بر عرضهها به اثر اين پرداخت

برآيند اعمال سناريوي افزايش قیمت انرژي و  با روش تعادل عمومي محاسبه پذير،در اين تحقیق 

ي هاي شاخصي از اين اطالعات به محاسبهگیرسپس با بهره .گرددمحاسبه مي يارانه نقديپرداخت 

موسسه هاي خرد  . الگوي نظري تحقیق بر پايه  ماتريس دادهشده استپرداخته توزيع درآمد و فقر 

كالیبره شده  ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبرديعالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك ب جیني، هاي ضريبراي بررسي توزيع درآمد از شاخص. است

 ينهيبه هز يخوراك ریغ ينهينسبت هزیر و دو دهك ثروتمند به دو دهك فقدرآمد نسبت  فقیر،

بهره گرفته  انگل يهيشاخص نظرو  FGTي استفاده شده است. براي اندازه گیري فقر از شاخص خوراك

ولت و افزايش ها توسط دپرداخت نقدي يارانه دهد، برآيند اثراتشده است. نتايج تحقیق نشان مي

 پس از . باشدو توزيع درآمد در ايران مي ي نیروي كار و عمدتا بهبود  فقرها، كاهش عرضهقیمت

يابد. قدرت خريد شش دهك  اجراي اين سیاست، قدرت خريد دو دهك ثروتمند روستايي كاهش مي

يابد. نتايج به دست آمده  ها افزايش مي دهك ثروتمند شهري نیز كاهش يافته و قدرت خريد ساير

هاي شهري بوده  هاي روستايي بیش از دهك حاكي از آن است كه درصد بهبود در قدرت خريد دهك

 است.

 

کاري پذير، عرضه يارانه، فقر، توزيع درآمد، تعادل عمومي محاسبه :واژگان کلیدي
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 مقدمه 3-3

ترين بخش طرح تحول اقتصادي نمايانها و ها در ايران يکي از مهمترين بخشهدفمندسازي يارانه

ي  ها از مواد سوختي، آب، برق و ساير اقالم، شیوهاست. در اين سیاست با حذف تدريجي يارانه

شود  به صورت نقدي به مردم پرداخت ميحذف شده  كند. بخشي از اين يارانهپرداخت يارانه تغییر مي

بهبود بازده اقتصادي  رسد. به نظر ميشود ي ميو ساير درآمد اين كار صرف كارهاي عمراني و فرهنگ

 يفاصله بردن بین از و مستضعفین به رسیدگي سوخت، مصرفرويه  جامعه، جلوگیري از افزايش بي

 از آثار اين سیاست باشد. طبقاتي

، سیاسي توزيع درآمد و كاهش فقر در جامعه بسیار پر اهمیت بوده و پیامدهاي اقتصادي عادالنه شدن

بودن توزيع درآمد در بلندمدت باعث كاهش انگیزه، فساد، فقر گسترده و   نامتعادل اجتماعي دارد.و 

هاي سیاسي آن، به صورت يك متغیر موثر بر  شود. توزيع درآمد افزون بر دغدغه هاي سیاسي مي تنش

اقتصادي در براي رشد گوناگون هاي  توزيع نابرابر درآمد از راهرشد پايدار مورد توجه بوده است. 

 تر درآمد است.  ها دستیابي به توزيع متعادل هاي دولت در نتیجه، يکي از هدف .است بار  بلندمدت زيان

هم اكنون بستر اطالعاتي مناسب براي ارائه ها به اتمام فاز يك سیاست هدفمندسازي يارانهبا توجه 

در جهت بهبود توزيع  اين طرح يك تحلیل كارشناسي جامع، عمیق و كل نگر نسبت به پیامدهاي 

شود با استفاده از نتايج اين تحقیق بتوان بستر مناسبي براي وجود دارد. پیش بیني مي درآمد و فقر 

 ها و موفقیت بیشتر در فاز دوم آن ايجاد كرد.سیاست هدفمندسازي يارانهتحلیل پیامدهاي 

 هدف و تبیین مساله 3-2

-هاي انرژي و پرداخت يارانههاي حاملبا افزايش قیمت، 5182ماه  آذر ها ازارانهي سازيقانون هدفمند

ي كاالها و خدمات وهمچنین ي نقدي اجرا شد. پس از اجراي آن اقتصاد كشور با افزايش قیمت همه

ا و هي نیروي كار مواجه شد. سوال اين است كه آيا با توجه به اثر اين سیاست بر قیمتتغییردر عرضه

آمد گردد؟ جر به كاهش فقر و بهبود توزيع درتواند منسیاست مذكور مي ها،ر خانواري نیروي كاعرضه

 اين تحقیق به دنبال پاسخ به اين سوال است.

ها و توزيع درآمد بوده تر كردن تخصیص يارانهعادالنه هاارانهي سازيهدفمنديکي از اهداف سیاست 

گردد. اين به آن دلیل ي بیشتر ثروتمندان از آن ميها موجب بهره مندها به كاالاست. پرداخت يارانه
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اي دارند. مثالي براي اين ي يارانههاكاال است كه ثروتمندان امکانات بیشتري براي بهره بردن از

تر، گرمايش بیشتر، روشنايي بیشتر و... باشد. اين هاي وسیعتواند اتومبیل، ساختمانامکانات بیشتر مي

 شود.مي اش از هدف اصليها سیاست تخصیص يارانهب دور شدن موج ،بهره مندي بیشتر

گذارد. هاي مختلفي برقدرت خريد خانوارها، فقر و توزيع درآمد اثر مياز كانال هاارانهي سازيهدفمند

  حمل و درمان و بهداشت روشنايي، و سوخت آب، خوراكي، مواد اين سیاست از يك سو با حذف يارانه

ها در جامعه و باعث كاهش قدرت خريد، درآمد حقیقي و دستمزد حقیقي افزايش قیمتباعث  نقل و 

 هاارانهسازي يقانون هدفمندي نقدي در شود. از سوي ديگر پرداخت يارانهي جامعه ميهادر دهك

 گردد. اما در اغلبها ميي آن افزايش قدرت خريد آنها و در نتیجهموجب افزايش درآمد اسمي خانوار

ي مربوط به اين سیاست يك نکته مغفول مانده است. افزايش درآمد اسمي در اثر پرداخت هاتحلیل

ي نیروي كار منجر تواند به كاهش عرضه، به تنهايي ميهاارانهي سازيقانون هدفمندي نقدي در يارانه

 گردد. هاارانهي سازيهدفمندتواند موجب كاهش اثر شود. اين مساله مي

ها ها توسط دولت و افزايش قیمتبرآيند اثرات پرداخت نقدي يارانه انجام اين تحقیق بررسيهدف از 

باشد. همانطور كه استدالل شد بر عرضه ي نیروي كار و سپس بر فقر و توزيع درآمد در ايران مي

براي بر كاهش يا افزايش قدرت خريد به روشني مشخص نیست. لذا  هاارانهي سازيهدفمندبرآيند اثر 

محاسبه ي برآيند بايد از الگوهاي عددي استفاده كرد. در اين مقاله الگوي تعادل عمومي محاسبه 

(CGE)پذير
ها بر سازي يارانهبه اين منظور استفاده شده است. با كمك اين الگو اثر نهايي هدفمند 5

يد خانوارها به شود. پس از روشن شدن تغییر در قدرت خرهاي خانوار محاسبه ميقدرت خريد دهك

پرداخته  اي فقر و توزيع درآمدي شاخص هها، به محاسبهسازي يارانهتفکیك دهك در اثر هدفمند

 .خواهد شد

 اهمیت و ضرورت 3-1

 يارانه و بوده متمركز ريزي برنامه يك سوي به متمركز غیر ريزي برنامه يك از گذر حال در ايران اقتصاد

 خانوارها اساسي كاالهاي جزء كه كاالهايي از يکي است انتقال اين در اصلي از مباحث يکي انرژي ي

 اين اهمیت زماني. است انرژي هايحامل شود، مي شامل را اييارانه هايهزينه اصلي بخش و باشدمي

 عنوان به نفتي هايهفرآورد و انواع نفت فروش از حاصل درآمد يابیممي در كه شود،مي نمايان موضوع

 سوي ديگر از و دهدمي تشکیل را كشور ارزي درآمد از درصد 20 از بیش انرژي هايحامل از بخشي

                                                 
1
 Computable General Equilibrium
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 حذف بنابراين . يابدمي اختصاص انرژي هايحامل انواع ييارانه به ملي، درآمد از هنگفتي مبالغ سالیانه

 بحث كه است روشن وضوح به و است، برخوردار اي العاده فوق حساسیت از انرژي هايحامل ييارانه

 درآمدهاي توزيع آثار و اقتصادي مختلف هايبخش در و خدمات كاالها يشده تمام يهزينه پیامد

 افزايش بحث شدن مطرح. باشدطرح مي قابل هايبحث ترين مهم از انرژي، يارانه حذف از حاصل

 ايران در كه است دلیل اين به انرژي، ييارانه حذف دنبال به خدمات و كاالها يشده تمام يهزينه

 هر كه دارد، حضور اقتصاد تولید تابع در بودن( ارزان دلیل به) حیاتي ينهاده يك عنوان به انرژي

 بر تاثیر طريق از مدت بلند در و آن ايهزينه سهم طريق از مدت كوتاه در نهاده قیمت اين در تغییري

 بررسي اين، به توجه با گذارد.مي تاثیر خدمات و تولید كاال قیمت شاخص بر ها،هنهاد ساير بازار

 بسزايي اهمیت از انرژي ييارانه حذف يا كاهش در سیاستي گونه هر اجتماعي و اقتصادي پیامدهاي

 پرداخت دلیل به اين انرژي يارانه ، ايران كشور جمله از توسعه حال در كشورهاي در .استبرخوردار 

 پرداخت سیستم نوع دلیل به ولي باشند، داشته را نیاز مورد انرژي حداقل مصرف توان فقرا كه شودمي

 مند بهره آن از تر بیش فقرا به نسبت درآمد پر اقشار ) همگاني يا عام روش( كشور در انرژي ييارانه

 و بوده اهمیت كم كنندگان مصرف براي انرژي منابع حفظ انرژي، بودن قیمت پايین دلیل به و شوندمي

 براي شدن هزينه يعني شکل بدترين به اثرات بنابراين ساير و هوا آلودگي مانند مشکالتي ايجاد سبب

 حامل ييارانه چنین هم كند.مي خارج از كاال قاچاق حتي و واردات محتاج را كشور لوكس، كاالهاي

 ناخالص تولید با مقايسه در در كشور هايارانه اين حجم و است دولت يبودجه دوش بر باري انرژي هاي

 دهدانجام مي دولت كه پرداختي داده، نشان ايران در اقتصادي روابط تاريخ باشدمي باال بسیار داخلي

 درو را آن كه هستند اجتماعي طبقات باالترين اين نهايت در ولي برسد، فقرا به است ممکن اول دست

 بلکه كندنمي بهتر را فقرا وضع فقط نه تقاضا اين ايجاد دلیل به تنها دولت هايپرداخت چنین .كنندمي

 افزايش مصرفي و لوكس كاالهاي واردات وقتي. كندمي مضاعف اين مجموعه دوش بر را تورمي فشار

)بیگي،  .يابدمي كاهش نیز اشتغال آن تبع به كاهش يابد، تولید كه زماني و كاهش، ملي تولید يابد،مي

5129) 

 پرداخت و انرژي هايحامل قیمت اصالح به مربوطها سیاست هدفمندسازي يارانه بخش تريناساسي

به طور جداگانه و ضرورت موضوع به اهمیت عدالت و انرژي براي بررسي اهمیت  .است هايارانه نقدي

  .شودپرداخته مي
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 عدالت   اهمیت توجه به شاخص 3-1-3

هاي مختلفي چون حقوق، علوم مفهوم عدالت در طول تاريخ مورد توجه انديشمندان بسیاري در حوزه

سیاسي، علوم اجتماعي و علوم اقتصادي قرار گرفته است. آنچه در اينجا مورد توجه قرار گرفته مفهوم 

ي اقتصاد معطوف به توزيع صحیح عدالت اقتصادي است. از جمله مباحث اساسي عدالت در حوزه

ي حوههايي است، كه براساس آنها ني عدالت اقتصادي تعیین اصول و قاعدهاست. از اين رو وظیفه

 شود.ها، معین ميتخصیص كاالها و خدمات و درآمدها و الگوي تخصیص حاصل از آن روش

 شوند:ها، فرآيندها و...، به سه گروه تقسیم ميهاي عدالت به لحاظ تمركز بر نتیجهنظريه

هاي مبدا محور: اين ديدگاه بیش از همه به ويژگي برابري همگاني در برابر قانون و نظريه .5

تاكید  هاو برخورداري يکسان افراد از مزيتهاي برابر براي همه شدن امکانات و فرصتفراهم 

 كنند.مي

به روشي است كه افراد براي سلطه بر  ها توجه عمدههاي فرآيند محور: در اين نظريهنظريه .9

اموال به كار گرفته اند و عدالت معیار به كارگیري اين قاعده است كه محصول كار و فعالیت 

هاي اقتصادي از آزادي برابر برخوردار گیرد و افراد براي فعالیتهر كس به خودش تعلق مي

 باشند.

هاي حاصل شده بیش ازهمه به بررسي نتیجهها گرا: اين نظريههاي نتیجه محور و غايتنظريه .1

 (.5183بري افراد پرداخته اند )عیوضلو، سهمو چگونگي 

 سوم است. رويکردرويکرد اين مطالعه به عدالت 

گردد. بهبود توزيع ها بر توزيع درآمد و فقر بررسي ميدر اين تحقیق اثر سیاست هدفمندسازي يارانه

در واقع اهمیت واالي ايجاد گیرد. دف واالتر عدالت صورت ميدرآمد و فقر به منظور دسترسي به ه

. به اين منظور به نمايدهاي بارز براي ايجاد آن توجیه مييکي از راه عدالت،كاهش فقر را به عنوان

 شود.موضوع عدالت با تاكید بر توزيع درآمد با اهمیت بیشتري پرداخته مي

 هاي عدالت و رويکرد عدالت توزيعينظريه 3-1-3-3

ي درباره در بین انديشمندان مختلف در خصوص معیار مناسب براي عدالت اختالف نظر وجود دارد.

  توازن عدالت توزيعي، نظر شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتري برخوردار بوده است. شهید صدر

 كه ند. بدين معنادا درآمد مي  در سطح  و نه  زندگي  در سطح  افراد جامعه  و تعادل  سنگي را هم  اجتماعي

  پذيرش ضمن او ولي .گرددمتفاوت مي افراد دارايي میزان كار از پس افراد فردي هايتتفاو دلیل به
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 افراد زندگي سطح كه است حاكمي وظیفه و است طبقاتي مخالف شديد هاي اختالف بروز با تفاوت اين

تفاوت ر، صد شهید آل ايده يجامعه در لذا د.برسان نیازيبي حد به يعني كفاف مافوق را جامعه

 در طبقاتي شديد هاي خالف تفاوت بر زندگي، سطح در تفاوت نه است درجه در تفاوت افراد اقتصادي

 ايجاد توازن، اجتماعي، تأمین بر عالوه را اجتماعي عدالت تحقق راه ايشان بنابراين .داري سرمايه رژيم

 نظر توسعه مقوله به اصل توازن نمودن عنوان با صدر شهید كه است ذكر به الزم د.دان مي اجتماعي

 توسعه جامعه افراد معیشت وضعیت در بايد و فنون علوم پیشرفت مثابه به دولت كه است معتقد و دارد

 و سیاسي مسائل در دارد وظیفه دولت بلکه باشد، نمي افراد مادي به مسائل مربوط فقط اين .كند ايجاد

 نمايد. حاصل را تعادل و توازن نیز افراد اجتماعي فرهنگي و

براي  از نظر وي ،(5111)صدر، "توزيع طبق قانون عرضه و تقاضا ]ي آزاد[ را قبول ندارد"شهید صدر، 

رفع فقر و معضالت اجتماعي نیازمند مداخله دولت هستیم. مداخله دولت بايد بر اساس دو ركن تأمین 

 .اجتماعي و توازن اجتماعي باشد

اجتماعي بر دو پايه استوار است. اول، اصل كفايت همگاني است. به اين معنا كه افراد نسبت به تأمین 

يکديگر مسئولیت متقابل دارند كه حاجتهاي فردي يکديگر را تأمین كند و ملزم ساختن آنها به اين 

ي است اصل دوم، اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهاي دولت (.5111)صدر،  كار از وظايف دولت است

كه مطابق آن دولت عالوه بر تأمین ضروريات زندگي موظف است حاجتهاي درجه دوم را كه بواسطه 

 (.5111)صدر،  شوند نیز برطرف كندباال رفتن سطح زندگي پیدا مي

منظور از توازن اجتماعي، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگي است و نه از جهت درآمد. يعني 

راي كل اعضاي جامعه تأمین شود. اگر چه در هر سطح، اختالف درجاتي وجود سطح زندگي يکساني ب

وي توازن را به معناي رفع (. 5111)صدر،  خواهد داشت، اما اين اختالفات اصولي و اساسي نیستند

كوشش  -دولت -هدف و وظیفه ولي امر"گیرد و معتقد است  اي( در نظر مي صورت مرتبه نیازها )به

 (.5111)صدر، "ترين سطح رفاه عمومي است زندگي مردم عقب مانده به عالي براي رساندن سطح

هاي بخش  . فعالیت9. وضع مالیاتها؛ 5دولت براي انجام اين وظیفه سه ابزار مهم در اختیار دارد: 

. اختیارات قانوني و حقوقي براي تنظیم رابطه اقتصادي جامعه و 1هاي دولتي؛  گذاري عمومي و سرمايه

بايد زكات و جز آن را به اشخاص مستحق تا آنجا كه مثل بقیه  به موجب نصوص "ر تولیدنظارت ب

نیاز شوند، ادامه داد. يعني تا آن حد كه حوائج اولیه آنها مانند غذا، آشامیدني و لباس و  مردم بي

 .(5111)صدر،  "ازدواج و صدقه و حج و... برطرف شود
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اي حفظ توازن و تضمین جريان و گردش سرمايه بکار مي انفاق نیز هم براي مصالح عمومي و هم بر

اند از:  ت برخي از قوانین و مقرراتي كه براي ايجاد توازن وضع گرديده است عبار .(5111)صدر،  رود

اندوختن نقدينه، بهره پول به صورت رباخواري و مقررات ارث و اعطاي اختیارات   مبارزه اسالم علیه 

 .(5111)صدر،  هاي خام و طبیعي برداري از ثروت خالفت با بهرهقانون گذاري به دولت و م

و همکاري تواند بر اساس آن و مطابق با اصل كفايت نسبي  مکانیسم ديگري كه دولت مي .5

 "احتیاج"و  "كار"به رفع فقر و محرومیت كمك كند، مکانیسم  همگاني و تضامن اجتماعي 

شوند: گروه اول، كه به دلیل داشتن  قسیم مياست. بر اين اساس، افراد جامعه به سه گروه ت

توانند سطح زندگي خويش را باال برده و همواره غني باشند.  برتري فکري و انرژي عملي مي

در حد تامین لوازم اولیه زندگي و  توانند كار كنند اما حاصل كارشان تنها گروه دوم، كه مي

جسمي يا نقص عقلي يا عواملي رفع نیازهاي اساسي است و گروه سوم كه به دلیل ضعف 

توانند  دهند و نمي دارد و او را خارج از مرز تولید و كار قرار مي ديگر انسان را از فعالیت باز مي

كار كنند. گروه اول، براي به دست آوردن سهم خويش از توزيع فقط به كار تکیه دارند و گروه 

بهره مي برند كه تأمین نیازهاي آنان بر  سوم تنها به احتیاج تکیه دارند و به میزاني از توزيع

اساس اصول همکاري عمومي و تضامن اجتماعي تضمین شود و گروه دوم به كار و احتیاج 

. دولت موظف به تأمین و تضمین احتیاجات گروه دوم و (5111)صدر،  توأمان تکیه دارند

 .سوم خواهد بود

 ايران در آن حجم و انرژي اهمیت يارانه 3-1-2

ي انرژي را دولتي كه قیمت يا هزينه مداخله نوع هر عنوان به 9انرژي ي يارانهگسترده تعريف به توجه با

 به را آن واقعي قیمت و كشور در انرژي اختالف قیمت توانيم ، (5129)بیگي،  دهدثیر قرار ميتحت تا

 خصوص در داخلي المللي و بین آمارهاي بررسي به مسئله اين به توجه باپذيرفت.  انرژي يارانه عنوان

 .خواهیم پرداخت ايران در انرژي هاييارانه

 دنیا، كشورهاي ي همه میان در ،ايران انرژي المللي بین آژانس توسط شده ارائه آمار گرفتن نظر در با

 بیشترين حال عین در نمايد.مي پرداخت را انرژي هاي حامل انواع روي بیشترين يارانه روسیه از پس

 شده برآورد دالر میلیارد 91 حدود 9003 سال در است كه ايران به مربوط نفتي مشتقات روي يارانه

                                                 
2
Broad Definition of Energy Subsidies  
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 بااليي حجم از ايران، اقتصاد در انرژي هاي يارانه خصوص به و ها يارانه نیز داخلي آمار اساس بر .است

  .(5-5 جدول ) است افزايشي داشته روند و بوده برخوردار

 ايران دراقتصاد داخلي ناخالص تولید از ها يارانه حجم5-5 جدول 

 

 

 و ايران نفتي درآمدهاي افزايش نتیجه در و 5111 سال در نفت جهاني هاي قیمت افزايش دنبال به

 دولت، يافته، توسعه كشورهاي در مرسوم هايحمايت ساير و اجتماعي هاي تامینسیاست از پیروي

 هاي سیاست آثار تقاضا، بودن كم دلیل به 5110 از دهه پیش تاد. دا گسترش و بسط را پنهان يارانه

 نفتي درآمدهاي افزايش به دنبال و 5110 ي دهه در اما نبود، مشاهده قابل چندان دولت حمايتي

 را فراواني )پنهان( هاي يارانه ساله هر دولت آن دنبال به و كرد بروز اقتصاد و جامعه در تورمي فشارهاي

 گرفتن نظر در با .(5129)بیگي،  شد متحمل انرژي هاي حامل قیمت داشتن نگه پايین و تثبیت براي

 روسیه از پس دنیا، كشورهاي يهمه میان در ايران انرژي المللي بین آژانس توسط شده ارائه آمار

 روي يارانه بیشترين حال عین در .نمايد مي پرداخت را انرژي هاي حامل انواع روي بیشترين يارانه

 .است شده برآورد دالر میلیارد 91 حدود 9003 سال در است كه ايران به مربوط نفتي مشتقات
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 سواالت و فرضیات 3-4

 اين تحقیق سواالت زير مد نظر است: در

 ها و  قدرت خريد خانوارها چگونه است؟رابطه هدفمندسازي يارانه (5

 دهد؟ي كار را كاهش ميها  عرضهآيا هدفمندسازي يارانه (9

 بخشد؟هاي توزيع درآمد را بهبود ميها شاخصآيا هدفمندسازي يارانه (1

 بخشد؟بهبود ميهاي فقر را ها شاخصآيا هدفمندسازي يارانه (3

 :از فرضیات تحقیق حاضر عبارتند

دهد. هاي باال )پايین( راكاهش )افزايش( ميها قدرت خريد دهكسیاست هدفمندسازي يارانه (5

 است. هاي شهري  هاي روستايي بیش از دهك همچنین درصد بهبود در قدرت خريد دهك

داد كه تا حدودي اثر ي كار در ايران را كاهش خواهد ها عرضههدفمندسازي يارانه (9

 كند .هدفمندسازي را خنثي مي

 بخشد.هاي توزيع درآمد را بهبود ميها شاخصهدفمندسازي يارانه (1

 بخشد.هاي فقر را بهبود ميها شاخصهدفمندسازي يارانه (3

 

 ها روش تحقیق و داده 3-1

اين مطالعه با در  .وجود داردهاي مختلفي جهت تجزيه و تحلیل آثار اقتصادي اصالح يارانه انرژي روش

دل عمـومي تعـاهاي جزئي از مدل هاي تعادل عمومي نسبت به مدلهاي باالي مدلتوجه به برتري

هاي تعادل مدل. شودميبـه منظـور بررسـي و تحلیـل آثـار اقتصـادي اصـالح يارانـه انـرژي اسـتفاده 

ان يك ابزار عملیاتي جهت عنو كوششي در جهت بکارگیري تئـوري تعـادل عمـومي بـه عمومي

لیـل اينکـه در ارزيـابي عمومي به د هاي تعـادلتحلیل تخصیص منابع در اقتصاد بازار است مدل

هاي مختلف ها و بخشهـاي مختلـف اقتصـادي، ارتبـاط و تعامالت فعالیتهـا و سیاسـتبرنامـه

ت، نیروي كار و بخش خارجي را در اقتصادي موجود در بازارهاي مختلف اعـم از بـازار كاال و خدما

اي اثرات گیرد، لذا از قابلیت بااليي در تحلیل مقايسهنظر مي اشکال متناسـب خطـي و غیـر خطـي در

هـاي تعـادل مـدل .هاي مختلف برخوردارندتعادل اجتماعي در و هاي مختلـف اقتصـاديشوك

-تئوريکي بسیار قوي در مقايسه با مدل عمـومي علیـرغم ضـعیف بودن متدولوژي آماري داراي عمق

تحلیـل تعـادل عمـومي جـامعترين نـوع تحلیلـي . هاي كالن سنجي و خودرگرسیون برداري اسـت

توان براي تحلیل اثر اصالح يارانه بر متغیرهاي مهـم اقتصـادي بکـار بـرد ولـي بـه اسـت كـه مي
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ـا از شـبیه سـازي رايانـه اي کار بـردن آنههاي تعادل عمومي، جهت بعلـت پیچیدگي باالي مدل

نیز وابستگي دروني بین بازارها را در تجزيـه و تحلیل  CGEمدل شود. مي استفاده CGEقالب مدل در

هاي ها با استفاده از معادالت همزمان زمینـه را جهـت ارزيـابي اثرات شوكاين مدل .گیرديدر نظر م

هاي تعادل مبنـاي تئوريکي مدل كند.اقتصادي فـراهم مـي هاي مختلفخارجي و همچنین سیاست

رقابت كامل يکي از فروض اساسي  با توجـه بـه ايـن كـه فـرض .تعادلي والراس است يهنظري عمومي،

هاي توان در تئوريها را ميهـاي تئوريکي اين مدلهاي تعادل عمومي است، لذا پايهدر ساخت مدل

هاي مذكور تعديل شوند. مـدل ساختار اقتصاد بايد مدل رد كـه بـا توجـه بـهتعادل رقابتي مشاهده كـ

SAMتعـادل عمـومي بـر مبنـاي مـاتريس حسابداري اجتماعي)
هاي عوامل، ( كه شامل حساب1

تصريح و حل مدل تعادل  .شودباشد، طراحي و تنظیم ميها، كاالهـا و نهـادهـاي موجود ميفعالیت

GAMS اسـتفاده از بسـته نـرمعمومي بـا 
 (5125)حسیني نسب،  صورت گرفته است. 3

هاي داراي  براي تحلیل آثار رفاهي و همچنین تغییرات توزيع درآمد يك سیاست استفاده از مدل 

 كننده ضروري است. از سوي ديگر براي تحلیل آثار افزايش قیمت انرژي استفاده از چندگونه مصرف

و داراي  1ج بهتري ارائه خواهد داد. لذا در اين تحقیق يك الگوي چندبخشيالگوهاي چندبخشي نتاي

 استفاده شده است. 1خانوارهاي متعدد

و درآمد  قدرت خريدابتدا عناصر موثر بر  تعادل عمومي محاسبه پذيردر اين تحقیق با الگوي 

داخت يارانه نقدي به هاي خانوار تبیین شده و سپس مکانیزم اثرگذاري افزايش قیمت انرژي و پر دهك

ض استوار است كه براي خانوارها مشخص شده است. روش قیمتي مبتني بر داده هاي خرد بر اين فر

هاي تولیدي يا كاالها و خدمات، شرط سود صفر برقرار است. در اين تحقیق با تدوين همه فعالیت

 خواهد گرفت. شرط سود صفر براي تمام بخش هاي اقتصاد، مدل تحقیق مورد محاسبه قرار

 روابط مربوط به اين مدل در فصول آتي به تفصیل تشريح شده است.

كالیبراسیون مدل تحت محیط نرم  ي،مراجعه حضور يقاز طر یقتحق یازمورد ن هاي از اخذ داده پس

 . يرفتصورت خواهد پذ GAMSافزاري 

                                                 
3 Social Accounting Matrix. 
4 General Algebraic Modeling System 
5 Multi sector 
6 Heterogeneous households 
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 خواهد بود: يربه صورت ز یقتحق مراحل

 .مدل یبراسیونكال -اول مرحله

 و پرداخت نقدي. یمتق يشافزا يويسنار يفتعر -دوم مرحله

 .ينقد يارانهپرداخت  یمت وق افزايش یاستس سازي سازي و شبیهمدل -سوم مرحله

 .و فقر درآمد يعشاخص توز -چهارم مرحله

موسسه عالي كه در  5181اشتغال سال هاي خرد  هاي ماتريس داده ه دادهالگوي نظري تحقیق بر پاي

تهیه شده، كالیبره  ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبرديپژوهش مديريت و برنامهآموزش و 

فعالیت اقتصادي  11شده است. اين ماتريس شکل تغییر يافته ماتريس حسابداري اجتماعي است كه 

هاي مختلف لحاظ كرده كه از اطالعات هزينه را دربر دارد و خانوارهاي شهري و روستايي را در دهك

براي تعريف دقیق سیاست مورد  5182و  5188درآمد خانوارهاي بانك مركزي و مركز آمار در سال  و

ي بانك مركزي و هاي مربوط به شاخص قیمت مصرف كنندهنظر استفاده شده است. همچنین از داده

عموالً هاي تعادل عمومي مبا توجه به اينکه در مدلبهره گرفته شده است.  5182مركز آمار براي سال 

باشد، لذا تحلیل نتايج و تاثیر شوك يارانه بر ساختار قبل از تغییرات ميتحلیل نتايج به صورت درصـد 

همچنان كارايي خود را داشته كه در اين مقالـه نیـز بـه صـورت درصـد  (تعادل اولیه)اصالح 

يش قیمت انرژي و در نهايت با اعمال سناريوي افزا مدنظر تحلیل شده است تغییـرات متغیرهـاي

 هاي توزيع درآمد تحلیل شده است. در فصل ها بر رفاه و شاخص پرداخت يارانه نقدي آثار اين سیاست

هاي مورد استفاده در اين تحقیق  یات اين ماتريس تحلیل خواهد شد. شاخصئجز مدل مربوط به

 عبارتند از:

 شاخص قیمتي: بر اساس روش هاربرگر برابر واحد فرض مي شود. .5

 هاي خرد محاسبه مي شود.ب فني: از روي جدول مبتني بر دادهرايض .9

ها و درآمد )يا شاخص مطلوبیت يك شاخص رفاه هیکسي بر حسب قیمت شاخص رفاه: .1

 غیرمستقیم( است.

هاي ضريب جیني و نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك شاخص توزيع درآمد: از شاخص .3

به  يخوراك ریغ ي نهينسبت هز و ریدهك فقدو دهك ثروتمند به دو درآمد نسبت  فقیر،

 شود.ي و استفاده ميخوراك ي نهيهز
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از  يخوراك يكاالها يهانهي)سهم هز انگل ي هيشاخص نظرشاخص فقر: براي سنجش فقر از  .1

( استفاده 5283) FGT شاخص فوستر، گرير و توربك، و  خانوارها( يمصرف يها نهيكل هز

براي هاي  متفاوت شاخصتوان به مي αبا تغییر در میزان   FGTدر شاخص  شده است.

  بررسي شده است.مول آن در اين مطالعه سه شاخص معاندازه گیري فقر دست يافت. 

هاي انتقالي كه عمدتا بر اساس ماتريس درآمد: مجموع درآمد ناشي از كار و سرمايه و دريافت .1

ريزي معاونت برنامه ريزي و و برنامهموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت هاي خرد  داده

 است.به دست آمده  نظارت راهبردي

 حقیقي ت ها نوآوري 3-6

در بخش ادبیات . ها و توزيع درآمد انجام شده است تاكنون مطالعاتي در مورد هدفمندسازي يارانه

مطالعه ي نیروي كار در اين فرآيند، اين بررسي اثر عرضه. موضوع به طور مفصل بررسي خواهد گرديد

و برآورد فقر   CGEسازد. همچنین ابعاد بزرگ مدل تحقیق، برآورد توزيع درآمد با مدلرا متمايز مي

 باشد.ي حاضر ميهاي مطالعهرياز ديگر نوآو CGEبا مدل 

 چارچوب تحقیق 3-7

در بخش اول كلیات تحقیق و در بخش دوم معرفي  تکمیل خواهد شد. فصل پنجاين تحقیق در 

 گردد.و توزيع درآمد بیان ميهاي فقر شاخص

 آورده خواهد شد. ي تحقیقو همچنین پیشینه هاي فقر و توزيع درآمدمعرفي شاخص دوم در بخش 

ها، اثبات روابط، تعريف ي روابط و متغیر، مدل تحقیق و روش برآورد آن مشتمل بر كلیهسومدر بخش 

 گردد.ي محاسبه آن بررسي ميها و نحوهمتغیر

گردد و ها و نتايج تجربي شامل نتايج برآورد مدل و تحلیل آنها ارائه ميداده تحقیق، ارمچهدر بخش 

پرداخته هاي سیاستي هاي تحقیق و توصیهقوت و كاستي  نقاط گیري وبه نتیجه پنجمدر بخش 

 .خواهد شد
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 دومفصل  

 (تحقیق  يپیشینهو ادبیات موضوع)
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 (تحقیق يپیشینهو  ادبیات موضوع): دومفصل  .2

 مقدمه 2-3

پرداخته خواهد شد. براي تحلیل آثار  هاي فقر و توزيع درآمدابتدا به معرفي شاخص در اين فصل

هاي توزيع درآمد و فقر مورد نظر معرفي  ها بر توزيع درآمد الزم است شاخص هدفمندسازي يارانه

گیري شدت فقر و مورد  هاي اندازه هاي نابرابري و توزيع درآمد و سپس شاخص گردند. در ابتدا شاخص

هاي معروف تر صورت گیرد. ولي ري بر شاخص. در اين فصل سعي شده مروبحث قرار خواهند گرفت

هاي ضريب جیني، براي بررسي توزيع درآمد از شاخصهمانطور كه قبال اشاره شد در اين مطالعه 

نسبت  یر،دو دهك ثروتمند به دو دهك فقدرآمد نسبت  نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقیر،

 هاياست. براي اندازه گیري فقر از شاخصي استفاده شده خوراك ينهيبه هز يخوراك ریغ ي نهيهز

FGT بهره گرفته شده است. انگل يهيشاخص نظر و 

ها و فقر و توزيع درآمد با روش تعادل عمومي محاسبه پذير و ي هدفمندسازي يارانهپیشینه به سپس 

ي نیروي كار مورد ي عرضهسپس پیشینه .پرداخته خواهد شدبه تفکیك موضوعي ها ساير روش

ي مطالعات نظري و تجربي صورت گرفته در بخش آخر اين فصل به پیشینه. بررسي قرار خواهد گرفت

 ي تعادل عمومي محاسبه پذير به طور مفصل پرداخته خواهد شد.درباره

 هاي توزيع درآمدشاخص 2-2

 شود. در اين بخش به بررسيهاي مختلفي استفاده ميي تحوالت توزيع درآمد از شاخصجهت مطالعه

 شود.ها پرداخته ميبرخي از اين شاخص

 منحني لورنز 2-2-3

 لورنز منحني منحني لورنز نمايش هندسي منحني توزيع درآمد افراد يك كشور است. به عبارت ديگر

 نشان را( خانوار) كننده دريافت واحدهاي تراكمي هاينسبت و( هزينه) اصلي متغیر هاي نسبت بین

 مرتب صعودي ترتیب به شان( درآمد) هزينه حسب بر( درآمد) نههزي دارندگان آنکه شرط به. دهد مي

 كه است جامعه( درآمد) هزينه كل از سهمي مبین لورنز منحني از نقطه هر ترتیب، اين به. باشند شده

 آن از كمتر يا و درآمد هزينه معیني مقدار داراي كه است شده كسب جامعه افراد از نسبتي توسط

 كل از درصد چند بررسي مورد خانوارهاي از درصد چند كه گفت توان مي ديگر عبارت به. هستند

 و درصد صفر خانوارها از درصد صفر نهايي، حد دو كه است بديهي. كنند مي تحصیل را( درآمد)  هزينه
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 رسم ترتیبي به لورنز منحني. داشت خواهند را( درآمد) هزينه درصد صدر خانوارها از درصد صدر

-مي قرار عمودي محور در ها هزينه تراكمي نسبت و افقي محور در خانوارها تراكمي نسبت كه شود مي

  (.5-9 شکل ) گیرد

 مساوي خانوارها كل به خانوارها نسبت آن، از نقطه هر در يعني است كامل تساوي خط درجه 31 خط

 مختلف هايگروه تمامي سهم درجه 31 خط روي ديگر عبارت به است( درآمد) هزينه نسبت با

 را( درآمد) هزينه واقعي توزيع كه است لورنز منحني `OP`O منحني. است يکسان درآمد از جمعیتي

 خط بر منطبق لورنز، منحني ،(درآمدها) هزينه كامل تساوي حالت در كه است بديهي. دهد مي نشان

 است بديهي. نامند مي نابرابري منطقه را لورنز منحني با درجه 31 خط فاصله. شد خواهد درجه 31

 بیشتر نابرابري يعني بزرگتر منطقه اين باشد بیشتر درجه 31 خط از لورنز منحني فاصله هرچه كه

( لورنز منحني با درجه 31 خط موازي خط تماس نقطه از) لورنز منحني بر میانگین نقطه از اگر. است

 فقر منطقه را آن كه) افقي محور بر عمود خط تقاطع نقطه نمايیم رسم افقي محور بر عمودي خط

 نقطه( 5-9 شکل ) در مثالً. بود خواهد بررسي مورد جامعه محرومین میزان كننده مشخص ،(گويند مي

P گروه به را جمعیت كه بوده فقر نقطه OP (محرومین يا فقرا يعني )و PB (محروم غیر يا اغنیا گروه )

 (.5129)برزگر،  نمايد مي تقسیم

 لورنز منحنی1-2 شکل 
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 ضريب جیني 2-2-2

 ثبت از است عبارت و باشد مي اقتصاد كل سطح در نابرابري گیري اندازه مقیاس يك جیني ضريب

 مقدار كه تفاوت اين ممکن اندازه حداكثر و درآمدها جفت كلیه بین تفاوت مطلق قدر مجموع متوسط

 بین حاصل سطح جیني ضريب( 5-9 شکل ) در ترسیمي نظر از. باشدمي يك و صفر عدد دو بین آن

 مثلث) افقي محور و كامل برابري خط بین سطح كل به( درجه 31) كامل برابر خط و لورنز منحني

COB )يعني دهد مي نشان را: 

 5-9 معادله 

  
      

     
 

 باشد، درجه 31 خط بر منطبق لورنز منحني اگر. دارد قرار يك و صفر حد دو بین ضريب اين

دارد و  وجود درآمد توزيع در كامل نابرابري كه باشد، يك معادل ضريب اگر و است صفر معادل ضريب

 5آيد و در نتیجه ضريب جیني برابر در مي (5-9 شکل )مطابق  OO΄Bمنحني لورنز به صورت خط 

 گردد: مي محاسبه است زير صورت به كه میلر فرمول طريق معموالً از جیني خواهد شد. ضريب

 9-9 معادله 

    ∑                  

 

   

 

 تراكمي نسبت i ، Yiدرآمد  گروه در خانوار تراكمي نسبت Xiجیني،  ضريب G فرمول اين در كه

 و گیرد مي قرار مبنا خانوار سرانه درآمد غالباً جیني ضريب محاسبه در. باشدمي i درآمدي گروه در

 براي. دارد( هزينه) درآمد به بستگي خانوار رفاه افراد سن به توجه بدون كه است فرض اين بر متکي

 معادل مقیاس از يا و خانوار افراد سرانه درآمد از توان مي جیني ضريب از حاصل نتايج كردن تر دقیق

 (5129. )برزگر، نمود استفاده

 توان استفاده كرد:الزم به تذكر است كه از ضريب جیني در موارد زير مي

 .هاي مختلف و يا در چند كشور مختلفمقايسه توزيع درآمد در سال (5

  .معیاري بین اقشار مختلف يك جامعه براي روشن شدن درجه نابرابري توزيع درآمد (9
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 ضريب تايل 2-2-1

 اين ترتیب اين به. است شده پیشنهاد اطالعات نظريه در آنتروپي مفهوم اساس بر تايل شاخص

 توزيع آنتروپي با بررسي مورد درآمد توزيع آنتروپي تفاضل از ناشي تفاوت از است عبارت شاخص

 :شود مي محاسبه زير رابطه از و برابر كامالً درآمد

 1-9 معادله 

              ∑     
 

  

 

   

 

   
 

 
∑

  

 

 
      

  

 
 

 تعريف است گرفته وزن خود تغییرات درصد با كه فردي اطالعات جمع از را اطالعات كل فوق تابع

 نابرابري براي) logn تا( درآمد توزيع كامل برابري براي) صفر از تايل شاخص اندازه بنابراين. كند مي

 گروه كل سرانه درآمد Yi, I درآمدي هاي گروه تعداد n نیز اينجا در. كند مي تغییر( درآمد توزيع كامل

I (ساالنه سرانه ) وY (5129. )برزگر، باشد مي درآمدي هاي گروه كلیه براي كل درآمد متوسط 

 شاخص اتکینسون 2-2-4

هاي فردي و تعريف شاخص اتکینسون بر اين مفهوم استوار است كه نابرابري درآمدها با رجحان

دالتون جامعه رابطه مستقیم دارد. بدين معنا كه براساس روش دستوري و رفاه با برداشت از نظريه 

شود ارائه شده است. اين مفهوم به عنوان معادل درآمدي توزيع متعادل شاخص، به صورتي تعريف مي

كه رفاه اجتماعي حاصل از توزيع متعادل میان افراد جامعه برابر با كل رفاه اجتماعي حاصل از توزيع 

ا در تابع رفاه اجتماعي گراهدرآمد مورد بررسي باشد. بديهي است كه در اين نظريه ديدگاه مطلوبیت

 شود.ارائه مي

بنابراين شاخص اتکینسون براساس نظريه توزيع برابر درآمدهاي يکسان، استخراج شده است 

ي آن همان مجموع شود نتیجه)بدين معنا كه سطحي از درآمد سرانه كه وقتي به طور برابر توزيع مي

 آيد( به عبارت ديگر:رفاهي خواهد شد كه از توزيع واقعي درآمد به دست مي

 3-9 معادله 

  ∑                

 

   

                       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 58                                                ( یقتحق یشینهپو موضوع  یات)ادبدوم: فصل 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

 تابع مقعر با مشتق غیرصعودي است.      ( درآمد يکسان توزيع شده و   كه در آن )

 ناپیوسته به شکل زير بوده است:صورت نهايي شاخص اتکینسون با فرض توزيعي 

 1-9 معادله 

    [∑

  
 

 
 

 

   

]

 
 

 

فر خواهد بود ولي براي نابرابري كامل برابري كامل توزيع درآمد همیشه ص اندازه اين شاخص براي

اي رفاه اجتماعي انتخاب شوند. اين شود كه توابع خاصي برتوزيع درآمد در صورتي برابر يك مي

در شاخص  aشود. متغیر اجتماعي از اشکاالت آن محسوب مي وابستگي شاخص اتکینسون به تابع رفاه

انتخابي است. و براساس وزن و اهمیتي كه به  aكند. مقدار نهايت تغییر مياتکینسون بین صفر و بي

خیلي  aشود. به طور مثال وقتي كه گروه داده مي ترين گروه تا باالترينجابجايي درآمد بین پايین

ترين بیستك جامعه صورت گرفته است. در حالي كه وقتي بزرگ باشد، جابجايي درآمد به سمت پايین

a=0 كند.شود. اين شاخص نیز بین صفر و يك تغییر ميبندي ميباشد توزيع براساس كل درآمد طبقه 

 رفاه تابع و فردي رفاه تابع و جامعه هايرجحان به توجه بدون تايل شاخص و جیني ضريب

 درآمد توزيع تحلیل و تجزيه به جامعه، افراد درآمد پراكندگي میزان گیرياندازه برمبناي اجتماعي،

 رفاه تابع شکل و خصوصیات تعیین  كه است بوده باور اين بر آتکینسون حال بااين. پردازندمي

 شاخص مفروض، جامعه يك در و كندمي میسر را درآمد نابرابري گیري اندازه امکان اجتماعي

 با شاخص اين. باشد جامعه آن افراد هايرجحان نظام بر بايد متکي مناسب درآمد نابرابري اقتصادي

 میزان جامعه، افراد بین درآمد نامتعادل توزيع از حاصل اجتماعي رفاه كاهش میزان گیرياندازه

 (5129. )برزگر، كندمي برآورد را درآمد نابرابري

 يیندهک باال به دهک پا ينهنسبت هز 2-2-1

  يبررس مختلف جامعه، يها گروه ینب یشتيامکانات مع  يعتوز يسربر يمتعارف برا ياز ابزارها يکي

به طور معمول خانوارها بر حسب سطوح  یزمنظور ن ينبد درآمدهاست. يا ها ينهها از هز گروه ينسهم ا

 .شوند يم یمتقس يبه ده گروه مساو  سطح مرتب و سپس ينسطح به باالتر ينكمتر از ينههز يادرآمد 

ده درصد  ينمندتر  بهره  دهك اول شامل كم .شود يهر گروه از كل محاسبه م  اساس سهم ينبر ا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ده  ينتر مرفه خانوارهاست.  يمند بهره يشباالتر نشان دهنده افزا يها دهك  یببه ترت خانوارهاست.

 (5183)ارضروم چیلر،  دهم قرار دارند.  خانوارها در دهكدرصد 

 يیندرصد پا 22درصد باال به  22 ينهنسبت هز 2-2-6

به   يسهمقا يبرا تواند يكه م يگريشاخص د هستند،  يحد يها اول و دهم حالت يها آنجا كه دهك از

)ارضروم چیلر،  است. يدرآمد يیندرصد پا 90به  يدرآمد يدرصد باال 90كار رود نسبت سهم 

5183) 

 هاي خوراکينسبت  هزينه غیر خوراکي به هزينه 2-2-7

 به خوراكي غیرخوراكي هاي هزينه نسبت  خانوار، رفاه سطح تغییرات براي مهم شاخصهاي از ديگر يکي

. )ارضروم باشد مي خانوار رفاه سطح افزايش دهنده نشان سهم اين ن بود باال ،معمول طور به .باشد مي

 (5183چیلر، 

 گیري فقر هاي اندازهشاخص 2-1

 .ها اشاره خواهد شدهاي اين شاخصهاي فقر و ويژگيدر اين بخش به برخي از شاخص

  3شاخص سرشمار 2-1-3

تي متعارف ترين سنجه مورد استفاده شاخص سرشمار است، كه اين شاخص به سادگي نسبت جمعی

نشان داده مي دهند كه مي     آن را با  گیريد و اغلبد را اندازه ميكه به عنوان فقیر شمارش مي شو

 توان آن را به صورت زير نشان داد:

 

 1-9 معادله 

   
   

 
       

 

                                                 
1 Headcount Index 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 100كل جمعیت )يا نمونه( است. اگر در يك پیمايش كه نمونه هاي   تعداد افراد فقیر و     كه 

درصد است.  مي توان آن را اين گونه باز  90نفر فقیر باشند در نتیجه نرخ سرشمار  10نفري دارد 

 نويسي كرد: 

 1-9 معادله 

   
 

 
∑         

                          

برابر يك خواهد شد و خانوار      باشد   كمتر از خط فقر    ، يك تابع نماگر است كه اگر      تابع 

ه صفر خواهد شد. بزرگترين مزيت شاخص سرشمار اين است ك     فقیر است و در غیر اين صورت 

 به محاسبه و درك آن آسان است. 

 شاخص شکاف فقر 2-1-2

میانگین فاصله        است. شاخص شکاف فقر 9نسبتاً متداول فقر شاخص شکاف فقريك سنجه 

 ها را براي كل افرادگیرد و جمع اين میانگینمي درآمد افراد تا خط فقر را نسبت به خط فقر اندازه

از     ، به صورت تفاضل خط فقر     كند. شکاف فقربه صورت درصدي از خط فقر بیان ميفقیر را 

-د غیر فقیر صفر در نظر گرفته ميافراد فقیر تعريف مي شود. شکاف فقر براي افرا     رآمد بالفعل د

 شود. با استفاده از تابع شاخص داريم:

 8-9 معادله 

          
   

 مي توان به صورت زير نوشت :     سپس شاخص شکاف فقر 

 2-9 معادله 

   
 

 
∑

  

 
 
                         

 

اين سنجه شکاف فقر به تناسبي از میانگین در جمعیت است )كه در آن افرادي كه فقیر نیستند  

به عنوان هزينه حداقل حذف فقر )نسبت به  اين سنجه را شکاف فقر صفر دارند(. بعضي از محققین 

ن . چون نشان مي دهد كه چه میزان بايد به فقرا پرداخت شود تا درآمدشار گرفته اندخط فقر( در نظ

ها  )به صورت نسبتي از خط فقر( برساند. اين حداقل هزينه حذف )يا مخارجشان( را به خط فقر آن

                                                 
2 Poverty Gap Index 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ت. فمند صرفاً جمع كلیه شکاف هاي فقر كل جمعیت اسهاي انتقالي هدفقر با استفاده از پرداخت

هاي انتقالي به طور كامل كارا شود. البته اين تفسیر تنها اگر پرداختها تا خط فقر پر ميكلیه شکاف

 "حامي فقرا"باشد منطقي است. با فرض اينکه سیاست گذار اطالعات زيادي دارد دولتي كه كامال 

ي بیش از شکاف فقر صرف مي كند. در نقطه مقابل اين تحلیل مي است براي كاهش فقر بايد مبالغ

توان حداكثر هزينه حذف را در نظر گرفت. با اين فرض كه سیاست گذار چیزي در مورد اينکه چه 

توان هاي فقر مياستفاده از شکل شاخص داند. بار است و يا چه كسي فقیر نیست نميكسي فقی

( به حداكثر هزينه   ه حذف فقر با هدف گیري كامل )يعنيمالحظه نمود كه نسبت حداقل هزين

، كه به معناي ارائه مبلغ كافي به هر نفر و حصول اطمینان از اينکه آنها زير  بدون هدفمندي )يعني 

خط فقر قرار ندارند( صرفاً شاخص شکاف فقر است. بنابراين اين شاخص نماگر پس اندازهاي بالقوه در 

 تفاده از هدفمند كردن است.با اس بودجه حذف فقر

 )شدت فقر( 1شاخص مجذور شکاف فقر 2-1-1

براي ايجاد يك شاخص فقر كه نابرابري میان فقرا را در نظر بگیريد، بعضي پژوهشگران از شاخص  

تي مجذور شکاف فقر استفاده  مي كنند. اين شاخص صرفاً جمع وزني شکاف هاي فقر )به صورت نسب

هاي فقر است. بنابراين با مجذور كردن هاي شکافها خود نسبتوزناز خط فقر( است، كه در آن 

شاخص شکاف فقر، وزن بیشتر به مشاهداتي داده مي شود كه از خط فقر پايین تر هستند. به زبان 

 رياضي مي توان نوشت:

 50-9 معادله 

   
 

 
∑

  

 

 
                       

 

د. بنابراين اين سنجه از آن جايي كه تفسیر اين شاخص كار ساده اي نیست، استفاده گسترده نیز ندار 

هاي ارائه شده توسط فوستر، گرير و است. اما به هر حال يکي از شاخص هاي مفهوميفاقد جاذبه

 توان آن را به صورت كلي زير نوشت: براي اندازه گیري فقر است. كه مي( 5283توربگ )

 55-9 معادله 

   
 

 
∑  

  

 
   

                                

                                                 
3 Squared Poverty Gap (Poverty Severity) Index 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  α  امین فرد   مقدار مخارج سرانه براي    و   اندازه حساسیت اين شاخص نسبت به فقر و خط فقر

باشد(.      است اگر      ) است        امین فرد    خانوار است و شکاف فقر براي 

α وقتي پارامتر αصرفاً شاخص سرشمار است. هنگامیکه     است،      شاخص      است،     

αشکاف فقر است و هنگامیکه  قادير شاخص شدت فقر است. براي كلیه م   قرار داده مي شود    

α اندازه فقر با افزايش سطح زندگي فقرا اكیداً كاهش مي يابد )يعني هر چه سطح زندگي يك    

αفرد باالتر باشد، تصور مي شود كه او كمتر فقیر است(. به عالوه براي مقادير اكیداً  ، اين    

شاخص اين ويژگي را دارد كه افزايش در فقر اندازه گیري شده به دلیل كاهش در سطح زندگي فرد به 

شود كه اين سنجه در درآمد ها گفته مي اين معناست كه اين فرد فقیر خواهد بود. به اين ترتیب

αاست )و براي مقدار  "اكیداً محدب"  است(. "به طور ضعیف محدب"   

 شاخص سن  2-1-4

شاخصي را ارائه كرد كه مي كوشد تا اثرات تعداد فقرا، عمق فقر آنها و توزيع فقر  5211ن در سال س  

 در درون اين گروه را تلفیق كند. اين شاخص سن به صورت زير ارائه مي شود:

 59-9 معادله 

              
  

 
               

ضريب جیني میان    میانگین درآمد )يا مخارج( افراد فقیر،    شاخص سرشمار،     كه در آن  

افراد فقیر است. ضريب جیني دامنه اي  از صفر )برابري كامل( تا يك )نابرابري كامل( را در بر مي 

ه با استفاده از هاي سرشمار و شکاف فقر كرا مي توان به صورت میانگین سنجهگیرد. شاخص سن 

ضريب جیني فقرا وزن دهي شده است در نظر گرفت. بنابراين مي توانیم آن را به صورت زير بازنويسي 

 كنیم :

 51-9 معادله 

      
         )                      

 4تُن -شارِکس -شاخص سن 2-1-1

 -شاركس  -توسط ديگران اصالح شده است و يکي از اشکال مناسب آن شاخص سن شاخص سن  

 شود:باشد كه به صورت زير تعريف مي(  ميSSTتن )

                                                 
4 Sen-Shorrocks-Thon Index 
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 53-9 معادله 

          
 (   ̂ )                                  

كه حاصل ضرب شاخص سرشمار، شاخص شکاف فقر )كه فقط در مورد فقرا اعمال شده است( و  

 به يك نزديك است اهاي شکاف فقر براي كل جمعیت است. ضريب جیني كه نوعضريب جیني نسبت

 (5120)قائدي، هاي فقر اشاره دارد. به نابرابري بیشتر در وقوع شکاف

طول  تواند درك خوبي از منشأ تغییرات فقر دركه مي اين است SSTيك نقطه قوت شاخص فقر 

 توانیم اين شاخص را به صورت زير تجريه كنیم:زمان ارائه نمايد. علت اين است كه مي

 51-9 معادله 

                   
                        

مساوي درصد تغییر در شاخص سرشمار به  SSTتوان آن را به صورت درصد تغییر در شاخص كه مي 

عالوه درصد تغییر در شاخص شکاف فقر )در بین فقرا( به عالوه درصد تغییر در )يك به عالوه ضريب 

 جیني شکاف فقر( تفسیر كرد. 

 شاخص واتس 2-1-6

 واتس ارائه شد. توسط  5218اولین شاخص توزيع حساسیت فقر در سال  

 51-9 معادله 

  
 

 
∑ [            ] 

 
    

 

 
∑   (

 

  
) 

 
         

افرادي از مردم هستند كه درآمدشان به صورت صعودي نشان داده شده و جمع آن ها را براي   كه  

)قائدي، ( است را نشان مي دهد.  ( پايین تر از خط فقر )  فردي كه درآمد يا مخارج شان )  

5120) 

  (1)روش نسبت غذا اِنگل و قانون اِنگلشاخص نظريه  2-1-7

( دريافت كه هر چه 5811خانواده بلژيکي، اِنگل ) 511در يك مطالعه مشهور با استفاده از آمار بودجه 

شود، بیشتر خواهد بود. مواد خوراكي مياي كمتر باشد، نسبتي از درآمد كه صرف درآمد خانواده

 (5120كنند. )قائدي، شهرت يافته است، تأيید مي مطالعات اخیر نیز اين يافته را كه به نام قانون اِنگل

                                                 
5 Food Ratio Method 
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 ها هزينه كل از خوراكي كاالهاي هاي هزينه سهم گاه هر كند مي بیان كه است انگل نظريه شاخص

 . است يافته بهبود فقر وضع كه ددهمي نشان يابد، كاهش خانوارها مصرفي

شود. به اين معني كه اين ثابت ماندن ساير شرايط برقرار مياي است كه با فرض  قانون اِنگل رابطه

ثابت بمانند. روش ديگر براي توضیح قانون اِنگل آن  هاها و ترجیحشود كه قیمتقانون زماني برقرار مي

است كه كشش درآمدي تقاضا نسبت به غذا كوچکتر از يك است. براي بررسي اين نتیجه، فرض كنید 

و درآمد واقعي است. بنابراين    تابع تقاضا براي مواد غذايي باشد كه وابسته به بردار قیمتي        

 :ضريب اِنگل برابر است با

 51-9 معادله 

        
      

 
                      

گويد كه مشتق جزئي ضريب اِنگل نسبت به درآمد منفي است، يعني با افزايش درآمد قانون اِنگل مي

 شود.نوشته مي يابد. اين مشتق به صورت زيرارج كاهش مينسبت مخارج غذا به كل مخ

 58-9 معادله 
        

  
 

 

 
(      )                              

باشد. بنابراين، واضح است كه قانون اِنگل تنها زماني كشش درآمدي براي مصرف غذا مي     كه  

 غذا كوچکتر از يك باشد.باشد كه كشش درآمدي برقرار مي

اي كه كند. بر اساس مطالعهضريب اِنگل نقش مهمي را در چندين روش براي محاسبه خط فقر ايفا مي

ها  ترين روش ( انجام شده است، رويکرد هزينه نیازهاي اساسي يکي از رايج5205) 1توسط راونتري

ورده نشدن برخي نیازهاي اساسي براي تخمین خط فقر است. بر طبق اين روش، فقر عبارتست از برآ

مصرف و خط فقر، هزينه تأمین اين نیازها تعريف شده است. جهت محاسبه اين خط فقر، در ابتدا بايد 

سبدي از نیازهاي اساسي تعريف شود. در مورد نیازهاي اساسي غذايي مطالعات زيادي صورت گرفته 

تواند هزينه خريد به عنوان مثال خط فقر مياست و تا حد بسیار زيادي بر روي آن توافق وجود دارد. 

كیلوكالري براي يك فرد در يك روز باشد، و بر اساس آن محاسبه خط فقر براي كل مصرف يا  9000

 (5120)قائدي،  پذيرد.درآمد صورت مي

                                                 
6 Rowntree 
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ن ، باشد، به اي    ، و غیر غذايي،    ، شامل نیازها اساسي غذايي،   اگر فرض كنیم كه خط فقر، 

 ترتیب خط فقركل عبارتست از:

 52-9 معادله 

                                        

را مي توانیم با استفاده     را با استفاده از رويکرد نیازهاي اساسي محاسبه كنیم، آنگاه اندازه    اگر 

، كه در آن                از ضريب انگل تعیین كنیم. بر طبق تعريف ضريب اِنگل داريم،     

 همان ضريب انگل براي يك خانوار با درآمد برابر خط فقر است. بنابراين :      

 90-9 معادله 

  
  

     
                         

دهد كه تخمین خط فقر نیاز به دانستن ضريب انگل خانواري دارد كه درآمد او اين فرمول نشان مي

شود تخمین خط فقر با برابر خط فقر است. يکي از روشهايي كه در مطالعات خط فقر استفاده مي

⁄       استفاده از فرمول  هايي از  متوسط ضريب انگل براي گروه    بدست مي آيد كه   

-% محاسبه مي10% و 91بین   ام باشد. به طور معمول   خانوار است كه درآمد آنها كمتر از صدك 

 شود

 توزيع درآمد و فقر اثر سیاست هدفمندسازي يارانه ها بر پیشینه 2-4

يع درآمد در كشور منتشر شده ها بر توز تاكنون تحقیقات متعددي در خصوص آثار هدفمندسازي يارانه

 برخي از مطالعات مرتبط در اين زمینه در ادامه بیان شده است.است. 

توزيع درآمد با رويکرد تعادل عمومي  ها بر اثر هدفمندسازي يارانهمطالعات تجربي در مورد  2-4-3

 محاسبه پذير

دو دسته كلي تقسیم ها بر توزيع درآمد به مطالعات انجام شده در خصوص اثر هدفمندسازي يارانه

اند و دسته ديگر هم آثار افزايش قیمت و  شوند: يك دسته فقط آثار افزايش قیمت را تحلیل كرده مي

 اند. در ادامه برخي از  اين مطالعات بررسي شده است. هم پرداخت يارانه نقدي را بررسي كرده
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هاي انرژي  با عنوان تجارت، ارز خارجي و سیاست ،ي بانك جهاني در مطالعه( 9009)و تار  جنسن -

گروه خانوار شهري و روستايي  50در جمهوري اسالمي ايران انجام شد. يك مدل چند بخشي با 

 اند.  استفاده كرده

لید و مواد واسطه تولید بخش تولیدي است. كاالها با استفاده از عوامل اولیه تو 31اين مدل داراي 

و اطالعات هزينه و بودجه خانوار ايران  5221ستانده سال -استفاده از جدول دادهمحققین با  شوند. مي

هاي ديگري مانند  اند. داده داده  يك ماتريس حسابداري اجتماعي تشکیل 9000و  5222هاي  طي سال

اي از صنايع  اي موانع غیرتعرفه تعرفه، سوبسید به واردات و سوبسید به محصوالت انرژي و معادل تعرفه

مختلف و نیز نهادهايي چون بانك مركزي، وزارت صنايع، وزارت بازرگاني، وزارت نفت گرفته شده 

 است. 

سازي نرخ ارز؛ و حذف   اي؛ يکسان اي كردن موانع غیرتعرفه سناريوهاي مورد بررسي شامل تعرفه

 10به دهد كه مجموعه اصالحات پیشنهادي منجر  ها نشان مي هاي انرژي است. نتايج آن سوبسید

كنندگان  درصد افزايش در درآمد مصرف 10گردد. )رفاهي معادل  درصد افزايش در رفاه عمومي مي

درصد مربوط به اصالح نرخ  1درصد مربوط به اصالح رژيم تجاري،  1گردد.( كه از اين مقدار،  ايجاد مي

 باشد. درصد در اثر اصالح قیمت انرژي مي 11ارز و 

پرداخت مستقیم درآمد به همه خانوارها )نه 1دهد در مقايسه با وضع موجود نتايج اين مطالعه نشان مي

تواند به طور چشمگیري موجب افزايش درآمد فقرا شود. به عبارت ديگر اگر همه  فقط فقرا( مي

درصد درآمدش و فقیرترين  920اصالحات با هم انجام شود فقیرترين خانوار روستايي نفعي معادل 

 كند. درصد درآمدش را دريافت مي 530ادل خانوار شهري نفعي مع

درصد( و يا يکسان سازي آن  91درصد به  91هاي باالي  بر اساس اين مطالعه، اثر كاهش تعرفه )تعرفه

توجهي بر رفاه خواهد داشت اما افراد فقیر نفع بیشتري از يکسان سازي  درصد اثر قابل 51در حدود 

 مد بیشتري براي دولت ايجاد خواهد كرد. تعرفه خواهند داشت، زيرا اين سیاست درآ

يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه براي ارزيابي افزايش قیمت تمامي ( 5181خیاباني )-

(. اين الگو بر مبناي الگوي مشهور 5181هاي انرژي در اقتصاد ايران طراحي شده است )خیاباني،  حامل

                                                 
7 status quo 
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شده و  2هاي مورد نظر كالیبره طالعه كشش. در اين م8تعادل عمومي استاندارد طراحي شده است

هاي  سپس نتايج سه سناريوي افزايش قیمت بررسي شده است. بررسي آثار توزيعي سیاست بین دهك

هاي انرژي،  مختلف نیز از نقاط قوت اين مطالعه است. در اين تحقیق بر اثر افزايش قیمت همه حامل

درصد و بار تورمي اين  2/1در اشتغال در حدود يابد، كاهش  درصد كاهش مي 1/3تولید به اندازه 

كوره و برق به  درصد برآورد شده است. در اين تحقیق تنها قیمت بنزين، گازوئیل، نفت 11سیاست 

هاي تولیدي نیز  . همچنین پرداخت نقدي به خانوارها يا بخشاند سطح قیمت جهاني افزايش يافته

 سازي نشده است. مدل

كاهش اين  به طور مشخص بیان نشده ليهش در اشتغال بررسي شده است وكامطالعه خیاباني در  

ي نیروي كار ي حاضر عرضهتقاضاي نیروي كار. حال آنکه در رساله دريا  و است نیروي كاردر عرضه 

 .قرار گرفته استبه طور مشخص مورد بررسي 

است.  كردهيك مدل تعادل عمومي در وزارت نیرو طراحي  ي خوددر مطالعه نیز (5188) شاهمرادي-

ريزي وزارت نیرو  طراحي شده در معاونت برنامه MCMيا  50هاي خرد در اين مدل از ماتريس داده

هاي انرژي را به تفکیك )برق، گاز طبیعي، بنزين، گازوئیل، نفت سفید،  استفاده شده است كه حامل

)شاهمرادي و در ايران نیز لحاظ شده است ساختار خاص انرژي  يع( دربر دارد ونفت كوره و گاز ما

 (. 5188ديگران، 

در اين مطالعه با توجه به ساختار خاص اقتصاد ايران براي بررسي اثرات افزايش قیمت انرژي و 

سرمايه خاص »و « 55يارانه پنهان»با تعريف مفاهیم  MCMها، ماتريس  سیاست هدفمندسازي يارانه

 عديل شده است. ت« 59بخش انرژي

در اين تحقیق میزان حساسیت نتايج به فروض مورد ارزيابي قرار گرفته و يك محدوده از آثار سیاست 

هاي انرژي، تولید  دهد بر اثر افزايش قیمت حامل بر هر متغیر گزارش شده است. اين تحقیق نشان مي

 5/1تا  0/1صادرات كل بیندرصد و  0/1تا  2/3يابد، واردات كل بین  كاهش مي 9/9تا  5/9بین 

                                                 
 براي آشنايي با الگوي تعادل عمومي استاندارد مراجعه كنید به:  8

Löfgren, Hans & Harris, Rebecca Lee & Robinson, Sherman, 2001. "A standard computable general 

equilibrium (CGE) model in GAMS," TMD discussion papers 75, International Food Policy Research 

Institute (IFPRI). 
9 Calibrate  
10 Micro Consistent Matrix:MCM  
11 Implicit Subsidy 
12 Energy Sector Specific Capital 
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درصد كاهش مواجه خواهد شد. در اين تحقیق  1/59تا  8/55. رفاه خانوارها نیز با 51يابد افزايش مي

 نیز پرداخت يارانه نقدي مورد بررسي قرار نگرفته است.

هاي انرژي در كنار پرداخت  هدف اين مطالعه تحلیل آثار افزايش قیمت حامل( 5182شاهمرادي )-

هاي تولیدي بوده است. در اين تحقیق از الگوي تعادل عمومي  نقدي به خانوارها و بخش يارانه

(. 5182پذير طراحي شده در وزارت امور اقتصادي استفاده شده است )شاهمرادي و ديگران،  محاسبه

فروشي و خرده  سازي افزوده حمل و نقل در كنار افزوده عمده ترين خصوصیات اين الگو مدل از مهم

هاي  شده در تعامالت خارجي است. مبناي داده گیري از آرمینگتون تعديل وشي براي كاالها و بهرهفر

هاي انرژي تفکیك  است كه با تمركز بر حامل 5180مورد استفاده، ماتريس حسابداري اجتماعي سال 

 است.   و تعديل شده

اين تحقیق دو سناريو از افزايش قیمت و همزمان دو سناريوي توزيع درآمد در نظر گرفته شده  در

( 5182هاي فوب خلیج فارس )سال  هاي انرژي به سطح قیمت است. در يك سناريو قیمت حامل

اند. همچنین در يك سناريو از  % فوب افزايش يافته11ها به  افزايش يافته و در سناريوي ديگر قیمت

% 90% و 10%، 10هاي تولیدي و دولت از درآمد حاصل به ترتیب  وزيع درآمد، سهم خانوارها، بخشت

اند. نتايج   % بوده50% و 10%، 10ها به ترتیب  درنظر گرفته شده است و در سناريوي ديگر اين سهم

م هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي، كاهش سه دهد كه در سیاست افزايش قیمت حامل نشان مي

ها جبران شده و كاهش در تولید  شود، نیمي از كاهش در رفاه خانوار % باعث مي50% به 90دولت از 

 نیز تا حدي جبران گردد. 

شود رفاه و  مدت باعث مي بر اساس نتايج اين مطالعه، سناريوهاي مختلف افزايش قیمت انرژي در كوتاه

گردد. در سناريوي اول، پس از  ايش مواجه تولید كاهش داشته ولي كل صادرات و كل واردات با افز

اجتماعي، حمل و نقل  -هاي انرژي، بیشترين افزايش قیمت مربوط به ارتباطات، خدمات سمعي حامل

هاي  و اداره امور عمومي بوده و بیشترين افزايش سطح فعالیت )سطح تولیدات( مربوط به فعالیت

 باشد.  خدمات دولتي و نفت خام و گاز طبیعي مي

                                                 
صرف داخلی بوده است. هر چند صادرات غیر نفتی کاهش در تحقیق مزبور، افزایش صادرات ناشی از آزاد شدن منابع نفتی در اثر کاهش م 13

 داشته است.
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ز سوي ديگر بیشترين كاهش در سطح فعالیت مربوط به صنايع كاني غیرفلزي و معادن است. ا

هاي انرژي با افزايش در صادرات مواجه هستند و  محصوالت نفت خام و گاز طبیعي و همچنین حامل

بیشترين افزايش در واردات مربوط به خدمات است. مقايسه نتايج اين مطالعه نسبت به مطالعاتي كه 

دهد كه سیاست بازتوزيع منجر به تقلیل كاهش در رفاه و  اند، نشان مي سازي نکرده زتوزيع را شبیهبا

 تولید شده است.

در پژوهشکده پولي و بانکي بانك مركزي، آثار مرحله اول و دوم هدفمندسازي  (5129حقیقي )-

(. نتايج 5129سازي شده است )حقیقي،  پذير پژوهشکده شبیه ها در مدل تعادل عمومي محاسبه يارانه

ها به  دهد كه اجراي سیاست هدفمندسازي يارانه اين مطالعه جالب توجه است. اين مطالعه نشان مي

منجر خواهد شد. همچنین اين مطالعه نشان « يان از دست رفتهكاهش ز»سطح تولید و  يش درافزا

 دهد كه سطح رفاه خانوارها نیز بهبود خواهد يافت. مي

ر )بدون فق توزيع درآمد و ها بر اثر هدفمندسازي يارانه خصوص برخي مطالعات انجام شده در 2-4-2

  رويکرد تعادل عمومي(

ها و فقر صورت گرفته است. تعادل عمومي در مورد هدفمندسازي يارانهمطالعات ديگري بدون رويکرد 

 در ادامه تعدادي از آنها آورده شده است.

( در پايان نامه تحصیلي خود تحت عنوان تأثیر حذف سوبسید كاالهاي اساسي برمیزان 5115ديني )-

تحقیق توابع  در اين .فقر مطلق بدنبال آن بود كه تاثیر حذف سوبسید بر وضعیت فقر را نشان دهد

است تا از  ( برآورد شدهشت قرمز، روغن نباتي و قند و شکرتقاضا كاالهاي اساسي )نان، برنج، گو

اده شود . وي با مبنا ها استفجهت پیش بیني میزان مصرف و قیمت هاي قیمتي و درآمديكشش

نرمال تغذيه  از معیار« مطلقفقر »و متناظر دانستن آن با « عدم تامین نیازهاي اساسي»قراردادن 

حذف سوبسید و پس از  . وي میزان فقر را در شرايط عدمبرآورد يك شاخص كمي استفاده نمودجهت 

 .حذف سوبسید برآورد كرده است

هدف اين  "هاي فقرزدايي در ايرانمنشاء فقر و سیاست اندازه گیري و تحلیلي بر" (5111) كازروني-

توزيع  تابعي از سه عامل اصلي،) عوامل موثر بر شدت فقر ري خط فقر،گی مطالعه بررسي روش اندازه

در اين باشد.  هاي فقرزدايي در ايران ميو سیاست (درآمد سرانه واقعي، كسري بودجه خانوارها درآمد،
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باال  هاي فقرزدايي شامل تغییر سوبسیدهاي پنهان به مستقیم به خانوارهاي زير خط فقر، برنامهمقاله 

 گیرد. ها مورد بحث قرار مي وري نیروي كار و تثبیت سطح قیمت ح اشتغال و بهرهبردن سط

به بررسي فقر، خط فقر و اثرحذف  "بررسي يارانه و خط فقر"ن اي با عنوا( در مقاله5112اسالمي )-

ي كند كه در شرايط كنوني، برخنگارنده در اين مقاله بیان مي. كاالهاي اساسي پرداختي هياران

و پرداخت نقدي آن به اقشار آسیب پذير دارد . بايد توجه داشت  هاپیشنهادها حکايت از حذف يارانه

مصرف انرژي، طبقات باالي درآمدي از يارانه بیشتري بهره مند شوند، ولي  كه اگر چه ممکن است در

مطلق براي  كند. طبق اين تحقیق خط فقركاالهايي نظیر نان و شیر صدق نميي هاين امر در زمین

میلیون ريال بوده 2/1و3/2روستايي به ترتیبدر مناطق شهري و 5111نفره در سال  1يك خانوار 

و با براي نیازهاي انسان  الزم به ذكر است كه در اين مقاله، از معیارهاي تامین كالري و پروتئین .است

هاي مذكور و همچنین كاال هاي موجود در كاالهاي اساسي و قیمتاستفاده از كالري و پروتئین

 انوارخط فقر مطلق بدست آمده است.هاي پرداختي به كاالهاي اساسي براي هر خملحوظ كردن يارانه

هاي انه كاالهاي اساسي بر فقر و شاخصاثرات پرداخت يار "اي با عنوان( در مقاله5180) سید كاظم-

هايي مثل شدت محاسبه شاخصخصیص بهینه و همچنین به بررسي پرداخت يارانه و چگونگي ت "فقر

روستايي پرداخت. وي در اين تحقیق به  فقر به شکاف فقر و شاخص كاكواني براي مناطق شهري و

افزايش  5111نسبت به سال  5111اين نتیجه رسید كه خط فقر سرانه شهري و روستايي در سال 

قیمت آزاد اكثر كاالهاي افزايش  كند:ا در دو موضوع زير بیان ميآن ر يافته است كه اهم داليل

اساسي و افزايش قیمت كوپني و تعادلي برخي از كاالهاي اساسي. وي در تحلیل شاخص كاكواني به 

مد در شهرها( كمتر از علت باالبودن سطح درآه اين نتیجه رسید كه شاخص كاكواني در شهرها )ب

 باشد.روستاها مي

ضمن دفاع  "ها در اقتصاد ايرانهاي يارانهسیاستتحلیل رفاهي "ي در مقاله (5120) يداله و نظري-

ها، فقدان ارانهي يهاي اصل برنامه هدفمندبه ضعف از سیاست عمومي اصالح يارانه، با توجه

ضمن به  قداند. در اين تحقیها و ابزارهاي اطالع رساني اجراي برنامه را موفقیت آمیز نميزيرساخت

-خود رگرسیون برداري بر اساس دادهش اقتصادسنجي و الگوي اي، از روكارگیري مطالعات كتابخانه

ضريب جیني در ايران در دوره مورد  -5ها: يافته شود.فاده مياست 5111 - 5125هاي سري زماني 

در شرايط  -9. دهد توزيع درآمد درايران ناعادالنه استبوده كه نشان مي 0511 – 0511مطالعه حول 
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ي و موارد مشابه، هاي الزم، نداشتن مدل اقتصادتصادي، نبود زيرساختاوم بحران اقتد تورم ركودي،

شود كه بود نخواهد داد بلکه حتي باعث ميرا نه تنها به درآمدها وضعیت توزيع هدفمندي يارانه

 جهیها شود. نته بدتر شدن وضعیت رفاهي آنطبقات محروم جامعه را تحت فشار قرار دهد و منجر ب

ها در بلندمدت باعث كاهش نابرابري ها، سیاست هدفمندي يارانهبا فرض عدم آمادگي زيرساخت نکهيا

( باعث افزايش نابرابري 5183 - 5125با وجود مديريت اقتصادي دوره اخیر ) هشود، اما اين برناممي

 .شودمي

ها بر يارانه يطرح هدفمندساز یرتاث "( در پايان نامه ارشد خود تحت عنوان 5120اسماعیلي )-

53خرد يهاداده يسبا استفاده از ماتر يراندرآمد در ا يعتوز یتوضع
 را ترين مطالعات يکي از مرتبط "

 تحلیل هدف اين مطالعهي خود از روش داده ستانده بهره برده است. وي در مطالعه. داده استانجام 

 و روستايي و شهري هاي دهك رفاه بر خانوارها به نقدي يارانه پرداخت و انرژي هاي قیمت افزايش آثار

 سناريو افزايش اجراي اثر در كه دهدمي اين مطالعه نشان نتايج .است درآمد توزيع همچنین

. يابد مي كاهش روستايي ثروتمند دهك چهار رفاه خانوارها به نقدي يارانه پرداخت و انرژي هاي قیمت

 سوي از. يابد مي افزايش ها دهك ساير رفاه و يافته كاهش نیز شهري ثروتمند دهك سه رفاه همچنین

 از بیش روستايي فقیر هاي دهك رفاه در افزايش درصد كه است آن از حاكي آمده دست به نتايج ديگر

 .بود خواهد شهري فقیر هاي دهك رفاه در افزايش درصد

تعیین الگوهاي فقر روستايي در ايران و بررسي تأثیر برنامه "( در رساله 5125) شیروانیان-

نخست با استفاده از رويکرد چندبعدي ، "هدفمندسازي يارانه مواد غذايي بر آن: رويکرد چندبعدي فقر

خت و در ادامه بررسي تأثیر برنامه هدفمندي فقر، به تعیین الگوهاي فقر در جامعه روستايي ايران پردا

وان استنباط نمود كه هرچند تيارانه مواد غذايي بر آن را هدف قرار داد. با عنايت به اين نتايج، مي

ها بر فقرا متمركز شده ها در ايران از نظر قانوني، بر اثرات اجراي اين برنامهقانون هدفمندي يارانه

واد غذايي، سیاستي مبتني بر كاهش فقر روستايي نبوده و اهدافي غیر از است، اما هدفمندي يارانه م

 .مايدنكاهش فقر را دنبال مي

به بررسي " هاي انرژي بر رفاه خانوارها در ايرانتاثیر حذف يارانه"( در رساله 5125پشم فروش ) -

و توربك را براي هر  هاي فوستر، گريرپردازد و شاخصپنج سناريو مختلف چگونگي پرداخت يارانه مي

                                                 
14 MCM (Mirco Consistent Matrix) 
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دهد كه پردازد. نتايج حاصل نشان ميكند و به مقايسه سناريوها با هم ميسناريو محاسبه مي

سناريو يارانه به خانوارهاي فقیر داراي دو فرزند ريو از بین سناريوهاي مورد بررسي، كارآمدترين سنا

 .باشدميسال  11بیشتر و خانوارهاي فقیر با سرپرست باالي 

 برخي از مطالعات صورت گرفته در مورد فقر 2-1

هاي فقر و توزيع درآمد ي آثار هدفمندسازي بر قدرت خريد، شاخصدر تحقیق حاضر پس از محاسبه

است كه در ادامه به طور ي شاخص فقر انجام شدهمحاسبه خواهند شد. در ايران مطالعاتي در زمینه

 مختصر اشاره شده است.

بررسي فقر و كاهش فقر، با توجه به  "فقر، خط فقر و كاهش فقر "ر مقالهد (5111) ژويان، جمشید  پ-

به اطالعات به دست آمده از شکاف فقر، و مدل پیشنهادي آقاي كاكواني به محاسبه مقدار كمك مورد 

كمك بايد به صورتي باشد كه كلیه خانوارهاي زير خط  و بیان مي دارد نیاز به فقرا پرداخته مي شود

را به خط فقر يا باالتر از آن هدايت نمايد باالخره در انتهاي مقاله به صورت بسیار اجمالي به  فقر

 .شودمباحثي چون روشهاي شناسايي قشرهاي فقیر و نحوه انتقال كمك توجه مي

 رد فقر گیري اندازه به خانوارها درآمد و هزينه آمار از استفاده با تحقیقي در( 5181) ابراهیمي و راغفر-

 فقر خط ابتدا منظور بدين. اند پرداخته 5181 تا 5118 سالهاي طي ايران روستايي و شهري مناطق

 شده محاسبه اساسي نیازهاي حداقل رويکرد اساس بر بررسي مورد دوره طي روستايي و شهري مطلق

 سپس. است شده استفاده اورشانسکي روش از غیرغذايي نیازهاي حداقل نمودن اضافه براي. است

 و شهر تفکیك به و بررسي مورد هايسال از هريك براي توربك و گرير فوستر، گروه هايشاخص

 میزان بررسي، مورد دوره تمامي در دهد مي نشان آمده دست به نتايج. است شده زده تخمین روستا

 ها شاخص كلي روند همچنین. است بوده شهري مناطق از باالتر روستايي مناطق در فقر هايشاخص

 جمعیت درصد كه معناست بدان امر اين كه است بوده نزولي روستايي فقر در هم و شهري فقر در هم

 است. يافته كاهش بررسي مورد سالهاي طي فقر شدت و فقر شکاف فقر، خط زير

 توسعه چهارم و سوم دوم، هاي برنامه طي مطلق فقر تغییرات تحقیقي در( 5120) محمودي-

 از حاكي تحقیق اين از آمده دست به نتايج. است داده قرار بررسي مورد را ايران در( 9001-5221)

 و فقر شکاف سرشمار، شاخص) مطلق فقر هاي شاخص همه توسعه دوم برنامه طي در كه است آن

 سوم برنامه طي در. است يافته كاهش شهري مناطق در و افزايش روستايي مناطق در( فقر شدت
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 چهارم برنامه طي در. است افتاده اتفاق فقر هايشاخص همه در اي مالحظه قابل كاهش توسعه

 در فقر شدت و درصد بررسي مورد دوره در. اند بوده مواجه افزايش با فقر هايشاخص همه توسعه

 است. بوده شهري مناطق از بیبشتر روستايي مناطق

 نیروي کار عرضه پیشینه 2-6

شود. سپس در فراغت پرداخته مي-تئوري انتخاب كاري نظري در اين بخش ابتدا به بررسي پیشینه

 شود.ي نیروي كار در اقتصاد متعارف آورده ميي تجربي، عرضهبخش پیشینه

 نیروي کار عرضهنظري   پیشینه 2-6-3

 مباحث به كار رفته در تحقیق پرداخته خواهد شد.نظري  ي در اين بخش به توضیح پبشینه

 فراغت-تئوري انتخاب کار 2-6-3-3

شود. ي كار ميها باعث كاهش عرضهتحقیق حاضر آن است كه هدفمندسازي يارانه هايضیهفريکي از 

شود. در اين مدل، ي كار خانوارها توسط مدل كار فراغت توضیح داده ميي تئوري كاهش عرضهپايه

 9-9 شکل  محور عمودي .كننده نسبت به تخصیص زمان است ي نظريه رفتار مصرفكاربرد ساده

 دهدمصرف كاالها و خدمات خريداري شده با درآمد فرد و محور افقي ساعات فراغت فرد را نشان مي

( و دست آورده  به اردرآمد ناشي از ك كاالها )كه بر اثرهايي از  ت خود را با گزينش تركیبفرد مطلوبی

بهترين تركیب بین زمان  .سازد بیشینه مي، هاي زماني و قیمت محدوديت و با توجه به ساعات فراغت

 نيمعادله خط بودجه در ا دهد. ترين مطلوبیت كل را به فرد مي فراغت و كار، تركیبي است كه بیش

و كار عرضه شده  ساعاترمقدا Lنرخ دستمزد،  Wدرآمد افراد،  Yكه در آن  Y=W* L + Xنمودار 

Xدر بحث ما پرداخت - ركا ریمنبع درآمد غ كاز يفرد  كيكه  دیفرض كن. كار است ری، درآمد غ

)انتقال شود ودجه در اين مدل جا به جا ميدر اين صورت خط ب شود.بهره مند مي -هانقدي يارانه

كه در آن ( Bي )نقطه گزيندرا برمي اييدر اين صورت فرد  نقطه .(9-9 شکل در KXبه  JZخط 

شود. ( از فراغت بیشتر و كاال و خدمات بیشتري بهره مند ميAي )نقطه نقطه، نسبت به تعادل قبلي

از نظر تئوري، افزايش درآمد اسمي، در صورتیکه توان نتیجه گرفت با توجه به اين الگو مياست  يهيبد

منجر به كاهش  ها مد نظر است،كه در اين تحقیق پرداخت نقدي يارانه اين درآمد ناشي از كار نباشد،

 گردد. ساعات كار ارائه شده توسط افراد مي
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 : مدل كار و فراغت9-9 شکل 

 

 )با رويکرد تعادل عمومي( نیروي کار تجربي عرضه پیشینه 2-6-2

هاي بازار كار صورت گرفته است. هر چند  در دنیا مطالعات بسیاري در خصوص ارزيابي آثار سیاست

ها وجود دارد اما رويکرد تعادل عمومي يکي از  بیني هاي متعددي براي اين دست پیش روش

رود. در اين بخش تنها به چند نمونه از الگوهاي  به شمار ميپركاربردترين رويکردها در اين زمینه 

  معروف در اين خصوص اشاره خواهد شد.

يکي از الگوهاي معروف تحلیل سیاستي است كه يك الگوي تعادل عمومي  51دانشگاه موناشمدل 

اين مدل،  9000سازي نموده است. در نسخه  است كه اقتصاد استرالیا را در مناطق مختلف آن شبیه

 93طبقه نیروي كار بر اساس میزان ساعات كار هفتگي،  2جانب عرضه بازار كار در اين الگو شامل 

سطح مختلف تحصیلي است. جانب تقاضاي بازار كار در اين  8ي سني جمعیت و ها نسل در قالب گروه

. در اين الگو آثار (Meagher et al, 2000)گروه شغلي است  130فعالیت و  518الگو شامل بیش از 

اين مدل تاثیر مهاجرت و رشد  9001هاي متعددي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در نسخه  سیاست

ها نیز  . در آخرين گزارش(Giesecke & Meagher, 2006)كار تحلیل شده است جمعیت بر بازار 

 . (Dixon et al, 2010)توان به بررسي تاثیر تغییرات دستمزد بر بازار كار اشاره نمود  مي

                                                 
15  Monash 
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است. اين الگو تلفیق يك  51مركز تحقیقات اقتصادي اروپاهاي تحلیل بازار كار مدل  يکي ديگر از مدل

زي خرد و يك الگوي تعادل عمومي است و اطالعات مربوط به عرضه كار در حدود سا الگوي شبیه

. درجه تفکیك خانوارها باعث (Clauss & Schubert 2009) خانوار نوعي را در بر دارد  59000

 تري از آثار هر سیاست بر هر طبقه خانوار و نیروي كار ارائه داد. شود بتوان تحلیل دقیق مي

 در دنیا يکي از الگوهاي پركاربرد تحلیل سیاستي 51المللي غذا ت سیاست بینموسسه تحقیقا مدل

دهد. در مطالعات اخیر با كمك  پذير را نمايش مي است كه يك الگوي استاندارد تعادل عمومي محاسبه

هاي تعیین دستمزد و يارانه بر دستمزد در آفريقا مورد تحلیل و ارزيابي قرار   اين مدل تاثیر سیاست

 . (Burns, 2010)گرفته است

هاي تجاري بین كشورهاي مختلف  ر سیاستنیز براي تحلیل آثا 58پروژه تحلیل تجارت جهاني مدل

هاي تجاري، تغییر و تحول در بازار كار  طراحي شده است. از آنجا كه يکي از آثار قابل توجه سیاست

اند. به عنوان مثال با   بیني نموده ها را بر اشتغال پیش آثار سیاست ،هاي تجاري است، بسیاري از تحلیل

هاي تجاري استرالیا بر بازار كار در اين كشور  آثار سیاست اه موناشدانشگالگوي و  الگواين تلفیقي از 

. همچنین تاثیر گسترش (Meagher & Adams, 2000)مورد تحلیل و بررسي قرار گرفته است 

ها نیز با كمك اين الگو  مناطق آزاد تجاري بین آمريکا، استرالیا و مراكش بر اشتغال و تعداد بنگاه

 .(Brown et al, 2005)تحلیل شده است 

اند. برخي از  ساير مطالعات تعادل عمومي نیز موضوعات مختلفي را در بازار كار مورد توجه قرار داده

 ,Sagiri)اند اين مطالعات موضوعات مربوط به بازنشستگي و بیمه تامین اجتماعي را مد نظر قرار داده

 ,Chaudhuri)اند  ر كودكان پرداخته. برخي ديگر با رويکرد تعادل عمومي به تحلیل بازار كا (2010

2011) . 

در ايران مطالعات تعادل عمومي و اشتغال محدود هستند. در دو مطالعه مشابه، متوسلي و فوالدي 

(، در يك الگوي تعادل عمومي، اثر افزايش قیمت 5188نیا و فوالدي ) ( و همچنین طیب5181)

اند كه  اند. ايشان نشان داده ايران بررسي نموده جهاني نفت را بر تولید ناخالص داخلي و اشتغال در

                                                 
16  Centre for European Economic Research: (ZEW: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) 
17   International Food Policy Research Institute (IFPRI) 
18  Global Trade Analysis Project (GTAP) 
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افزايش قیمت نفت تمام اجزاء تولید ناخالص داخلي را بهبود بخشیده و اشتغال را نیز از طريق افزايش 

 دهد هاي نفت و گاز، ساختمان و خدمات افزايش مي اشتغال در بخش

 تجربه آمريکا در طراحي الگوهاي ارزيابي بازار كار

يکي از معروفترين  52مربوط به پروژه تحلیل تجارت جهاني GTAPل عمومي محاسبه پذير مدل تعاد 

گسترش يافته است. اين الگو يك الگوي  90الگوهاي تعادل عمومي در دنیاست كه در دانشگاه پردو

اين مدل شامل دو طبقه مهارتي )نیروي كار  95چند منطقه اي و چند بخشي است. ماژول نیروي كار

 طبقه شغلي را در بر دارد.  99وي كار ساده( است و ماهر و نیر

است كه با هدف ارزيابي اثرات  GMig 99الگوي مهاجرت جهاني GTAPيکي از الگوهاي زير مجموعه 

اين الگو مهاجرت نیروي كار ساده و ماهر را از در سطح بین المللي طراحي شده است. مهاجرت 

كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته و بالعکس شبیه سازي مي نمايد. اين مهاجرت 

ممکن است مربوط به فعالیتهاي خاص يا طبقات شغلي خاص يا مهارتهاي خاص باشد. در واقع اين 

نیروي كار، رفاه كشورهاي فرستنده مهاجران و  الگو نشان مي دهد كه در اثر مهاجرت بین المللي

همچنین رفاه كشورهاي پذيرنده مهاجران، چگونه تغییر مي كند. همچنین اثرات اين پديده بر بازار 

كار هر كشور قابل بررسي است. در نهايت اثرات اين تغییرات بر ساير فعالیتهاي اقتصادي نیز مشخص 

 مي شود. 

 لسازي بازار كار و دستمزدهاتجربه اتحاديه اروپا در مد

با تسهیل جريان نیروي كار بین كشورهاي اتحاديه اروپا، بازار كار هر كشور تحت تاثیر قرار گرفته 

است. براي ارزيابي اثرات مهاجرت نیروي كار بین كشورهاي اتحاديه اروپا از مدل تعادل عمومي 

استفاده شده است. با  IFPRI  93ي غذاموسسه تحقیقات سیاست بین الملل 91محاسبه پذير استاندارد

استفاده از اين مدل مي توان سناريوهاي مختلف تغییرات بازار كار را شبیه سازي نمود. اين مدل قادر 

است اثرات افزايش يا كاهش كل عرضه نیروي كار را بر متغیرهاي مختلف اقتصادي محاسبه نمايد. 
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نیروي كار در يك شکل خاص مهارت، مورد ارزيابي  همچنین اين قابلیت وجود دارد كه ورود يا خروج

قرار گیرد. اثرات مهاجرت نخبگان بر بازار كار نیز از ديگر سناريوهاي قابل بررسي در اين الگو است. در 

 اين مدل، نابرابري هاي دستمزد نیز قابل بررسي است. 

رار گرفته است. در يك سناريو در خصوص اتحاديه اروپا سناريوهاي مختلفي از بازار كار مورد بررسي ق

درصدي در نیروي كار بر تولید ناخالص داخلي و درآمد سرانه مورد ارزيابي  50اثرات افزايش يا كاهش 

واحد  3/0قرار گرفته است. يافته ها حاكي از آن است كه اين تغییر باعث مي شود درآمد سرانه بین 

افزايش يابد. همچنین نتايج مطالعات نشان داده  واحد درصد )در اسکاتلند( 8/0درصد )در يونان( تا 

 1تا  3درصدي دستمزد واقعي در انگلستان و  59تا  2است كه افزايش عرضه نیروي كار به كاهش 

درصدي دستمزد واقعي در يونان منجر مي شود. از سوي ديگر نتايج اين الگو نشان مي دهد كه با 

درصد افزايش  51تا  1تمزد نیروي كار ساده بین درصدي در عرضه نیروي كار ساده، دس 50كاهش 

 .خواهد يافت

 تجربه چین در طراحي الگوهاي برنامه ريزي اشتغال و تحوالت جمعیت

تغییرات جمعیتي يك مساله نوظهور در كشور چین به شمار مي رود. در چین مساله پیر شدن 

يزي در اين خصوص و ارزيابي جمعیت سريع تر از ساير كشورها در حال وقوع است. براي برنامه ر

اثرات اين پديده، يك الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير گسترش يافته است كه با يك الگوي شبیه 

تلفیق شده است. اين الگو اثرات تحوالت جمعیت و تغییرات بازار كار را بر متغیرهاي  91سازي خرد

 كند. ميعمده اقتصادي و همچنین بر متغیرهاي توزيع درآمد شبیه سازي 

اليه اي بهره گرفته است. فرض شده است كه هر  CESالگوي طراحي شده از يك فرم تابعي 

تولیدكننده در اقتصاد به حداكثرسازي سود مي پردازد. مساله بهینه يابي تولیدكننده توزيع ارزش 

مي شود. در افزوده و نهاده هاي واسطه را تبیین مي كند. اليه ارزش افزوده به كار و سرمايه تقسیم 

اين الگو هشت طبقه نیروي كار مد نظر بوده است كه شامل كارگر ماهر مرد شهري، كارگر ماهر زن 

شهري، كارگر ماهر مرد روستايي، كارگر ماهر زن روستايي، كارگر ساده مرد شهري، كارگر ساده زن 

 شهري، كارگر ساده مرد روستايي و كارگر ساده زن روستايي مي شود.

                                                 
25 Micro-simulation 
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ل از اجراي اين الگو نشان مي دهد كه پديده پیر شدن جمعیت، رشد اقتصادي را كاهش نتايج حاص

داده و هزينه نیروي كار را در تولید افزاش خواهد داد. اين پديده نه تنها ساختار مصرف خانوارها را 

ايت اين تغییر خواهد داد بلکه الگوي پس انداز و سرمايه گذاري را نیز تحت تاثیر قرار مي دهد. در نه

هاي نابرابري نیز منجر خواهد شد. در نتیجه الزم است براي تقويت نظام پديده به تشديد شاخص

 تامین اجتماعي برنامه ريزي شود. 

 محاسبه پذير سازي تعادل عموميسابقه مدل 2-7

 ها بر اقتصاد، در اين تحقیق از رويکرد تعادل عمومي بهرهبراي تحلیل كامل اثر هدفمندسازي يارانه

گرفته شده است. الگوهاي تعادل عمومي تعادل بازار كار را در كنار انرژي، بازار سرمايه، مصرف، 

 گیرند.تولید،دولت، صادرات و واردات و... در نظر مي

 تعادل عمومي سیر تاريخي 2-7-3

هاي تعادل  هاي چند بخشي و همچنین مدل پذير شکل پیشرفته مدل هاي تعادل عمومي محاسبه مدل

از اواخر قرن نوزدهم  ،اگرچه الگوهاي تعادل عمومي از نظر قوت نظريهستند.  91كاربرديعمومي 

كاربرد تجربي آن همواره با مشکالت متعددي در آن زمان اما  ند،گرفت مورد توجه اقتصاددانان قرار

بسیار هاي تعادل عمومي معموالً شامل تعداد  شد كه مدل مي مواجه بود. اين مشکالت از آنجا ناشي

هاي  كه كاربرد عملي و انجام آزمون به شکلياست  زيادي متغیر همراه با روابط بسیار پیچیده رياضي

 د. ونم غیرممکن مي عمالًهاي قدرتمند  بدون استفاده از رايانهتجربي با آن را 

جمله  واسیلي لئونتیف ازستانده بود.  -سنگ بناي الگوهاي تعادل عمومي كاربردي با ظهور مدل داده 

نظريه اقتصاد در اين زمینه را پر نمود  شکاف بین تجربه و ،اولین اقتصادداناني بود كه با انتشار اثر خود

ستانده ارائه داد كه در قالبي ساده  -داده  در چارچوب الگوي را و شکلي از مدل تعادل عمومي اقتصاد

ستانده براساس آن  -كه تحلیل داده ستانده،  -جدول داده  نمود. را امکان پذير مي ها تحلیلانجام 

 . لئونتیف براي اقتصاد آمريکا ارائه گرديد ريزي شده است، براي اولین بار توسط پي

 ستانده -: لئونتیف و تحلیل داده 5210دهه 

هاي تجربي، اقدام  همانطور كه اشاره شد اولین گام در استفاده از نظريه تعادل عمومي در تحلیل

ستانده براي  -يك جدول داده  5210ستانده بود. وي در سال  -جدول داده لئونتیف در طراحي 

                                                 
26 Applied General Equilibrium 
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هاي مختلف كشاورزي، صنعت و حمل و نقل بود.  اقتصاد امريکا طراحي كرد كه در برگیرنده بخش

گذاري نمود. اين تحلیل تعامالت  ستانده را پايه -هاي ملي تحلیل داده  لئونتیف با كمك روابط حساب

 هاي مختلف تولیدي يك كشور يا يك منطقه را در بر دارد. ا و بخشو روابط بازاره

ستانده لئونتیف در انتهاي  -ستانده، اهمیت الگوي داده  -با توجه به قوت نظري و كاربرد الگوي داده 

گذاران به دنبال پاسخ اين سوال بودند كه آيا با اتمام  جنگ جهاني دوم آشکار شد. در آن زمان سیاست

ستانده لئونتیف از معدود الگوهايي  -يابد يا خیر. الگوي داده  اي آهن و فوالد كاهش ميجنگ، تقاض

بیني در  بیني كرد تقاضا براي آهن و فوالد كاهش نخواهد يافت. اثبات صحت اين پیش بود كه پیش

یت گذاران جذاب ستانده براي سیاست -ها بر مبناي الگوي داده  واقعیت، باعث شد تحلیل آثار سیاست

 بیشتري يابد.

به اين ترتیب، لئونتیف يك سیستم معادالت تعادل عمومي را بنا نهاد كه در آن توابع تولید و 

مطلوبیت افراد داراي فرم لئونتیف بوده و توابع تقاضا در بازار كاالها و عوامل نیز بر اساس تابع لئونتیف 

همچنین نحوه تسويه عرضه و تقاضا در شود. در اين سیستم معادالت، شکل توابع تولید و  تعیین مي

ستانده، مرز امکانات تولید و نقطه تعادل عمومي را  -شود. در چارچوب داده  بازار كاالها بیان مي

 توان به صورت نظري و بر اساس فروض و روابط لئونتیف تحلیل نمود.  مي

ستانده بر  -قداري داده گیرد. تحلیل م ستانده به دو شکل قیمتي و مقداري صورت مي -تحلیل داده 

دهد. در مقابل تحلیل  گیرد و تسويه عرضه و تقاضا را نمايش مي صورت مي« شرط تسويه بازار»اساس 

هاي اقتصادي تدوين شده و نحوه تعیین  براي بخش« شرط سود صفر»ستانده بر مبناي  -قیمتي داده 

زا  ها متغیرهاي برون گونه تحلیل دهد. در اين ها را نمايش مي قیمت محصول بر مبناي قیمت نهاده

زا فرض كردن مقادير تقاضاي  ستانده به دلیل برون -پارامتر سیاستي هستند. به هر حال تحلیل داده 

 دهد. ها، شکل كاملي از نظريه تعادل عمومي را نمايش نمي نهايي يا برخي از قیمت

هاي اقتصاد است. به عبارت  خش، يك تحلیل ماتريسي از تعامالت ب91ستانده -تحلیل مقداري داده 

متغیر « هاي مختلف سطح تولید بخش»متغیر سیاستي بوده و « مقادير تقاضاي نهايي از هر كاال»ديگر 

ستانده، تاثیر تغییر تقاضاي نهايي از هر كاال بر تولید  -هدف است. در واقع تحلیل مقداري داده 

                                                 
 گیرند. در نظر مي Demand Pull Analysisستانده را گاهي معادل  تحلیل مقداري داده  91
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نیز يك تحلیل ماتريسي  98ستانده -تي داده كند. تحلیل قیم هاي مختلف اقتصاد را محاسبه مي بخش

قیمت يك يا چند كاال يا »از تعامالت قیمت و هزينه كاالهاي مختلف اقتصاد است. در اين تحلیل 

متغیر هدف است. تحلیل قیمتي « سطح قیمت كاالهاي مختلف»، پارامتر سیاستي بوده و «عامل تولید

 كند.  ها محاسبه مي زا را بر ساير قیمت ي برونها ستانده در واقع تاثیر تغییرات قیمت -داده 

 92: الگوي يوهانسون5210دهه 

هرچند يوهانسون در مدل خود نامي از تعادل عمومي والراسي ذكر نکرد، اما الگوي ابداعي وي گام 

ستانده  -پذير بود. يوهانسون از يك ماتريس داده  ديگري در توسعه الگوهاي تعادل عمومي محاسبه

در تحلیل « شرط سود صفر». وي ابتدا از رابطه حسابداري كالن آغاز نمود كه شبیه روابط بهره گرفت

شد. وي  زا فرض مي گذاري، به صورت برون لئونتیف بود. با اين تفاوت كه تنها مقادير صادرات و سرمايه

هاي  اظ كششهاي ديگر تابعي استفاده كرد كه قابلیت لح بر خالف لئونتیف، براي توابع تقاضا، از فرم

زا ساختن تقاضاي خانوارها و استفاده از  جانشیني را نیز داشت. به اين ترتیب الگوي يوهانسون، با درون

پذير كمك نموده و اولین الگوي  تر، به تکامل تحلیل تعادل عمومي محاسبه هاي تابعي واقعي فرم

ومي به میان نیاورده بود. مدل وي را بنا نهاد، هر چند نامي از تعادل عم« پذير تعادل عمومي محاسبه»

 . 10پذير بود به مدد استفاده از رايانه محاسبه

  15نئو والراسي: تعادل عمومي 5210دهه 

پذير نیز توسعه  ها، الگوهاي تعادل عمومي محاسبه هاي محاسباتي رايانه پس از يوهانسون و با پیشرفت

كالن بود و برخي ديگر در چارچوب مشهور به  يافتند. نقطه آغاز برخي از اين الگوها روابط حسابداري

پرداختند. در اين الگوها چند  به تدوين سیستم معادالت مي 19تعادل عمومي نئووالراسي و ارو دبرو

سازي بود: اوال تقاضاي يك كاال تابعي از قیمت همه كاالهاست؛ به عالوه  اصل بنیادي مبناي مدل

ار است )اين شرط يکي از مهم ترين شرايط در هاي تولیدي برقر براي بخش« شرط سود صفر»

شوند. اين اصول  مدلسازي تعادل عمومي محاسبه پذير است(؛ در نهايت بازارهاي كاالها تسويه مي

 پذير قرار گرفت. گیري الگوهاي تعادل عمومي محاسبه بنیادي مبناي شکل

                                                 
 شود. نیز ياد مي Cost Push Analysisاز تحلیل قیمتي داده ستانده گاهي با عنوان  98

29 Johanson 
 دفاع نروژ مستقر بود.استفاده كرد كه در انستیتوي تحقیقات وزارت  FREDERIKاي با نام  وي از رايانه 10

31 Neo Wlarasian  
32 Arrow Debreu  
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 و مالحظات توزيع درآمد 11رابینسون: 5211سال 

اي تدوين نمود كه در آن به اهمیت تعیین درونزاي دستمزدها در  مقاله 5211رابینسون در سال 

زاي دستمزدها، عالوه بر  هاي وي، به منظور بررسي درون هاي توزيع درآمد اشاره كرد. با تالش تحلیل

شروط مطرح در الگوي نئووالراسي، دو شرط مهم ديگر )توازن درآمد، تسويه بازار كار( به الگوهاي 

پذير اضافه شد. همچنین شرط اول نیز تا حدودي دچار تغییر شد: به عبارت  محاسبه تعادل عمومي

 است. « همچنین درآمد»ديگر فرض شد تقاضاي كاالها تابعي از قیمت همه كاالها و 

پذير، مطالعات به سمت ظرايف محاسباتي،  پس از تکامل اصول بنیادي الگوهاي تعادل عمومي محاسبه

گام  13تبارسنجي الگوها سوق پیدا كردند. معرفي ماتريس حسابداري اجتماعيها و اع ساختار داده

هاي مورد نیاز را  شود. اين ماتريس، يك ساختار مناسب براي داده مهمي در اين زمینه محسوب مي

 كرد. فراهم مي

 : توسعه ماتريس حسابداري اجتماعي5280دهه 

شگاه كمبريج معرفي شد. پس از آن در دهه در دان 5219اولین ماتريس حسابداري اجتماعي در سال 

در بانك جهاني اقدام به گسترش اين چارچوب نمود. ماتريس حسابداري اجتماعي  11پیات 5280

كند. با  پذير را فراهم مي هاي مورد نیاز در مدل تعادل عمومي محاسبه ساختار مناسبي براي داده

پذير در  ، الگوهاي تعادل عمومي محاسبهتوسعه ماتريس حسابداري اجتماعي براي كشورهاي مختلف

بانك جهاني و صندوق بین المللي پول نیز گسترش يافت. هم اكنون نیز اين نهادها براي تحلیل آثار 

 كنند. هاي سیاستي پیشنهادي به كشورهاي مختلف از اين چارچوب استفاده مي نسخه

ه كه فقط بر روابط تولیدي تمركز ستاند -الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي بر خالف الگوي داده 

دهد و بر خانوارها و چگونگي ايجاد و توزيع و مصرف درآمد  دارد، ساختار جامعي از بازارها ارائه مي

هاي تولیدي، عوامل تولید و نهادها را  شود. به عبارت ديگر جريان درآمد بین فعالیت متمركز مي

راهي  چه در و گرفته شکل چگونه تولید هاي فعالیت ددرآم كه دهد مي نشان نمايد. اين الگو توصیف مي

 به منابعي از چه را خود درآمد دولت، و خانوارها جمله از اجتماعي و اقتصادي نهادهاي شوند. مي هزينه

 عوامل درآمد كه دهد نشان مي ديگر سوي نمايند. از مي مصرف اموري چه در را آن و آورند مي دست

                                                 
33 Robinson 
34 Social accounting matrix 
35 Pyatt 
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 اقتصادي و اجتماعي نهادهاي بین چگونه در و آمده دست به هايي نسبت چه با و هايي بخش چه از تولید

 است، متمركز تولید ارتباطات بر تنها ستانده كه -داده  جدول خالف بر بنابراين. گردد مي توزيع

 و دولت )خانوارها، اقتصادي و اجتماعي نهادهاي تولید، هاي بر بخش عالوه اجتماعي حسابداري ماتريس

 مدلي دهد؛ چنین مي نشان را درآمد توزيع و ايجاد چگونگي و برگرفته در را عوامل تولید ها( شركت

 -داده  جدول و كالن سنتي اقتصاد هاي روش با مقايسه در درآمد تعیین از تري كامل و بیشتر جزئیات

پذير بر اساس اطالعات ماتريس  هاي تعادل عمومي محاسبه گذارد. امروزه مدل مي اختیار در ستانده

 اند.  ستانده بنا شده -حسابداري اجتماعي و برخي ديگر بر اساس جدول داده 

در مجموع تالشهاي انجام شده، به الگويي منجر شده است كه روابط مدل تعادل عمومي محاسبه پذير 

 دهد.نمايش مي« شرط تسويه درآمد»و « رشرط تسويه بازا»، «صفر شرط سود»را در قالب سه اصل 

 انواع مدلهاي تعادل عمومي محاسبه پذير 2-7-2

هاي  . سیاستها هستند قادر به ارزيابي آثار و پیامدهاي طیف وسیعي از سیاست CGEالگوهاي 

تي، هاي صادراتي و واردا هاي پرداخت يارانه، شوك مالیاتي، سیاست هاي اي، سیاست تعرفه

هاي  هاي بخش واقعي اقتصاد با كمك مدل ها و بسیاري از سیاست بندي و مجوز گذاري، سهمیه قیمت

CGE شوند. همچنین گستره بررسي آثار و پیامدها يا به عبارتي متغیرهاي هدف نیز در اين  تحلیل مي

سطح تولید  ،الگوها وسیع است. در اين الگوها آثار هر سیاست بر متغیرهايي چون رفاه خانوارها

هاي تولیدي، عرضه محصوالت داخلي، تقاضاي  تقاضاي خانوارها از كاالها، سطح فعالیت بخش اقتصاد،

 هاي نسبي، درآمد و... قابل بررسي است. ، واردات، نرخ ارز، قیمتهاي واسطه، اشتغال، صادرات نهاده

الراس و كینز. هر چند تئوري تئوري تعادل عمومي با دو نام آشنا در ادبیات اقتصادي همراه است: و

هاي  هاي كاربردي تعادل عمومي بود، اما امروزه مدل گیري مدل تعادل عمومي والراس مبناي شکل

گیرند. همچنین تئوري كینزي نیز بیشتر معطوف به مسائل  تعادل عمومي لزوما بر آن مبنا شکل نمي

ي الگوهاي چند بخشي و تفکیك هاي تعادل عمومي امروز شده است در حالیکه مدل كالن و تجیع

شده هستند. به عبارت ديگر مباني نظري اين الگوها در طول زمان دستخوش تغییرات زيادي شده 

هاي شبیه سازي نظري، ساختار مدل، كاربرد و بخش است. اين مدل ها را مي توان بر اساس مباني

 دسته بندي نمود.
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 بندي مطالعات تعادل عمومي : معیارهاي دسته5-9 جدول 

سازي  هاي شبیه پديده ساختار مدل مباني نظري

 شده

 كاربرد

 والراسي-

ساختاري -

 نئوكالسیك 

 ساختاري خرد-

 ساختاري كالن-

 هاي تابعي متفاوت فرم-

 درجه تفکیك و تجمیع -

 هاي پويا و ايستا مدل-

 تههاي اقتصاد باز و بس مدل-

 بخش واقعي-

 بخش پولي و مالي-

هاي زيست  پديده-

 محیطي

مالیات، يارانه و -

 بودجه

تجارت مسائل -

 خارجي

 مسائل توزيع درآمد-

مسائل زيست -

 محیطي

 اشتغال و بازار كار-

 

 ها بر اساس مباني نظري بندي مدل دسته 2-7-1

اما در طي قرن «. نئوكالسیكروابط »و « تعادل»تعادل عمومي والراسي دو مفهوم در خود نهفته دارد: 

اند. مفهوم تعادل در تئوري  گذشته اين دو مفهوم نسبت به تئوري والراس تحوالت و تغییراتي داشته

هاي  هاي فیزيکي كاال و عوامل تولید بود. اما امروزه مفهوم تعادل جنبه والراس تنها مربوط به جريان

هاي مالي )سپرده  نداشت؛ تعادل در بازار دارايي گیرد كه در تئوري والراس وجود جديدي را در بر مي

هاي اسمي و پولي، تعادل بین  بانکي، اوراق قرضه، سهام، پول نقد، دارايي خارجي و...(، تعادل جريان

هاي جديد مفهوم تعادل  اي و در طول زمان با توجه به انتظارات تطبیقي يا عقاليي از جمله جنبه دوره

 هستند.

اس بر يك پارادايم نئوكالسیك استوار بود، لیکن الگوهاي تعادل عمومي مورد هر چند تئوري والر

اند. در اين  استفاده در كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته از اين پارادايم فاصله گرفته
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شوند كه روابط بومي و ساختاري كشورها را در بر داشته باشد. اين  هايي استفاده مي كشورها مدل

ها در فضاي رقابت ناقص، اطالعات ناقص و بازارهاي ناقص دارند كه به  عي در تحلیل سیاستها س مدل

 وضوح از پارادايم والراسي دور شده است. 

شوند اما اغلب  هاي نئوكالسیکي خالص نیز ديده مي هاي متعددي با ويژگي هر چند در دنیا مدل

هاي تعادل عمومي از جهت مباني  كلي مدل اند. به طور هاي طراحي شده از آن چارچوب دور شده مدل

. دسته اول الگوهاي والراسي هستند كه كامال  (Gibson, 2000)شوند نظري به چهار دسته تقسیم مي

اند. دسته دوم  بر مبناي پاردايم نئوكالسیك )بازارهاي كامل، اطالعات كامل و رقابت كامل( تدوين شده

اند اما در عین حال  ارادايم نئوكالسیك را پذيرفتهالگوهاي ساختاري نئوكالسیك هستند كه پ

دهند. دسته سوم الگوهاي ساختاري خرد هستند  هاي ساختاري كشورها را نیز مدنظر قرار مي ويژگي

شوند، بازارهاي  كنند بازارها تسويه نمي كه فاصله بیشتري با پاردايم نئوكالسیك دارند و فرض مي

شود. اين  صاد وجود دارند و در برخي از بازارهاي تعادل محقق نميانحصاري و غیر رقابتي نیز در اقت

گذاري و كنترل  بندي، مجوزها و ابزارهاي غیرقیمتي سیاست هاي جیره الگوها دربردارنده سیاست

بازارها هستند. در نهايت دسته چهارم الگوهاي تعادل عمومي محاسبه پذير ساختاري كالن هستندكه 

سازي بازارهاي مالي يکي  مدل 5220شده هستند. تا پیش از  تغیرهاي تجمیعمتمركز بر تعادل بین م

اين الگوها مشتمل بر متغیرهاي پولي نیز هستند. اين  5220ها بود. پس از  از خصوصیات اين مدل

 اند. الگوها بیشترين فاصله را از الگوي والراس داشته

 )با موضوع اشتغال( مطالعات تعادل عمومي محاسبه پذير داخل کشور 2-7-4

هاي مختلف اقتصادي بر اشتغال  پذير، آثار سیاست در ايران در برخي از الگوهاي تعادل عمومي محاسبه

پذير  بررسي شده است. هر چند در ايران مطالعات متعددي مبتني بر الگوهاي تعادل عمومي محاسبه

سازي مورد استفاده  ر نظام تصمیماند، اما عمده اين مطالعات جنبه آكادمیك داشته و د شکل گرفته

قرار نگرفته اند. در ادامه اين فصل به مطالعات تعادل عمومي انجام شده در كشور اشاره مختصري شده 

 است. 

هاي پذير، اثر سیاست( در قالب يك الگوي تعادل عمومي محاسبه5118ويردي )مجاورحسیني و حق-

اند. در اين الگو دو بخش شهري و رد مطالعه قرار دادهزايي دولت را بر بیکاري و مهاجرت مواشتغال

كنند از طريق به حداقل رساندن دستمزدهاي روستايي وجود دارد. كارفرمايان شهري تالش مي
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پرداختي يا به حداكثر رساندن تولید، سود خود را به حداكثر برسانند. در بخش روستايي، دستمزدها 

توانند در نهايي كارگران روستايي است. مازاد نیروي كار شهري مي پذير بوده و برابر با تولیدانعطاف

بخش روستايي شاغل شوند. بنابراين، كل نیروي كار شهري برابر نیروي كار شاغل به عالوه تعداد 

گیري كارگران براي مهاجرت بر اساس درآمدهاي انتظاري آنها است. تابع تولید بیکاران است. تصمیم

داگالس است. دستمزد در بخش شهري و روستايي به -شهري داراي ساختار كابدر بخش روستايي و 

انداز نیز به  صورت ضريبي از تولید سرانه نیروي كار در بخش شهري و روستايي تعريف شده است. پس

انداز در تولید كل تعريف شده است. پیشرفت فناوري در روستا و شهر به ضرب نرخ پسصورت حاصل

هاي شهري و ريب فناوري در نرخ رشد ضريب فني به عالوه يك در بخشضرب ضصورت حاصل

 روستايي تعیین شده است.

هاي مختلف دولت در قبال مسئله بیکاري در قالب سه سناريو عالوه بر سناريوي در اين الگو، سیاست

اختالف  اند. سناريوي پايه، همان الگوي هريس تودارو است كه در آنپايه مورد مطالعه قرار گرفته

شود. بنابراين موانع مهاجرت كم درنظر گرفته شده و دستمزد بین شهر و روستا سبب مهاجرت مي

كند. در سناريوي يك، كه سناريوي اشتغال غیرمولد است، گذاري نميگونه سرمايهدولت نیز هیچ

شند. دستمزدي كند، بدون اينکه لزوما تولیدي داشته بادولت بیکاران را در بخش دولتي استخدام مي

شود برابر با دستمزد شهري است و كل درآمد مالیاتي صرف كه به كاركنان بخش دولتي پرداخت مي

زا به هاي شهري، دولت از مح درآمد برونشود. سناريوي دو؛ سناريوي يارانه به بنگاهاشتغال دولتي مي

هاي زيربنايي، دولت همان اريگذدهد. در سناريوي سه؛ سناريوي سرمايههاي شهري يارانه ميبنگاه

 كند.هاي زيربنايي ميگذاريزاي سناريوي دو را صرف سرمايهمقدار درآمد برون

حل الگو براي يك دوره ده ساله و براي دو گروه كشورهاي در مراحل اولیه توسعه )گروه الف( و در 

 سازي سناريوها عبارتند از: مراحل میاني توسعه )گروه ب( صورت گرفته است. نتیجه شبیه

سناريوي پايه: در گروه الف، با ايجاد شکاف دستمزد، اشتغال روستايي افزايش اما اشتغال شهري 

كاهش يافته است. نرخ بیکاري نیز افزايش يافته است. تغییرات در گروه ب نیز مشابه تغییرات در گروه 

يابد و افزايش در نرخ خ بیکاري افزايش ميالف است. در هر دو گروه بعد از يك دوره ده ساله، نر

 بیکاري بیشتر از افزايش نرخ رشد جمعیت است.
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 02/5درصد و اشتغال شهري به اندازه  19/9سناريوي يك: در گروه الف، اشتغال روستايي به میزان 

نین چدرصد از سناريوي پايه كمتر است. اما نرخ بیکاري نسبت به سناريوي پايه بیشتر شده است. هم

 در اين سناريو، نرخ رشد درآمد ملي سالیانه كاهش يافته است.

دهد. سناريوي دو: تولید واقعي در هر دو گروه در سال اول نسبت به سناريوي پايه كاهش نشان مي

پس از يك دوره ده ساله، در گروه الف، تولید واقعي به سناريوي پايه نزديك شده و نرخ بیکاري نیز 

 اما در گروه ب ننتیجه عکس حاصل شده است.كاهش يافته است، 

سناريوي سه: اين سناريو در سه حالت مختلف طراحي شده است. در حالت اول، اولويت شهر، همه 

گذاري در گیرد. در حالت دوم، اولويت روستا، همه سرمايهگذاري در بخش شهري صورت ميسرمايه

به طور مساوي بین شهر و روستا تقسیم شده گذاري روستا و در حالت سوم، بدون اولويت، سرمايه

گر اين هستند كه در حالت اولويت شهر، در گروه الف، اشتغال است. نتايج حاصل از اين سناريو نشان

ه است. در اولويت روستا، اشتغال شهري و روستايي تروستايي كاهش و اشتغال شهري افزايش ياف

 غال روستايي كاهش و اشتغال شهري افزايش يافته است.اند. در حالت بدون اولويت، اشتافزايش يافته

ها  نیز در يك طرح تحقیقاتي، يك الگوي تعادل عمومي براي تحلیل اثر وضع مالیات (5189ذوالنور )-

محاسبه به منظور  است. در اين مطالعه يك الگوي تعادل عمومي قابل براي اقتصاد ايران طراحي كرده

ها مانند مالیات بر فروش، مالیات بر درآمد سرمايه و  انواع مالیات بررسي اثرات كمي وضع برخي از

هاي  است؛ و سیاست مالیات بر دستمزد بر متغیرهاي عمده اقتصادي براي اقتصاد ايران تدوين شده 

ها مورد تجزيه و تحلیل  مالیاتي هم با توجه به اثرات اولیه و هم پیامدهاي ثانويه بر روي كلیه بخش

هاي تشکیل  هاي كشاورزي، نفت، صنعت و معدن، ساختمان، خدمات بخش  است. بخش قرار گرفته 

درصد درباره  10درصد تا  1هاي  اي با نرخ دهنده مدل هستند. در اين تحقیق شش سناريوي مقايسه

هر يك از سه نوع مالیات )مالیات بر فروش، مالیات بر دستمزد، و مالیات بر درآمد سرمايه( تحلیل 

شود كه درصد  دهد كه وضع مالیات بر فروش در بخش صنعت باعث مي نتايج نشان مي شده است.

افزايش قیمت ناخالص بیش از نرخ مالیات باشد، و قیمت برخي از كاالهاي ديگر كاهش يابد. در 

ها، وضع اين مالیات  خصوص اثر وضع مالیات بر فروش در بخش صنعت، با توجه به اثر آن بر قیمت

زان محصوالت بخش هاي صنعت و ساختمان و افزايش تولیدات بخش خدمات باعث كاهش می

شود. وضع مالیات بر فروش در بخش صنعت بر ساختار بخشي اشتغال و سرمايه نیز تاثیرات قابل  مي
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شود كه  گذارد. در خصوص بار مازاد، وضع مالیات بر فروش در بخش صنعت باعث مي اي مي مالحظه

درصد كاهش يابد، و اين در حالي است كه كل  5/5هاي ثابت حدود  قیمتمحصول ناخالص داخلي به 

كنندگان نهايي بازگردانده شود. وضع مالیات  درآمد حاصل از مالیات به صورت مقدار ثابت به مصرف 

بر فروش در بخش صنعت براي توزيع تابعي درآمد نیز تاثیراتي به دنبال دارد. وضع مالیات بر فروش 

اي يك واحد سرمايه  درصد باعث كاهش میزان دستمزد و بهاي اجاره 91ه میزان در بخش صنعت ب

 شود. مي

درباره مالیات بر دستمزد، با توجه به اين كه كل نیروي كار در اقتصاد كشور بنا به فرض ثابت است، 

وضع مالیات بر دستمزد در بخش صنعت بر كل اشتغال اثر ندارد، اما ساختار اشتغال را بر حسب 

رود، وضع مالیات بر دستمزد در بخش  گونه كه انتظار مي دهد. همان هاي اقتصادي تغییر مي خشب

ها را افزايش  شود، و اشتغال در ساير بخش صنعت باعث كاهش نیروي كار شاغل در بخش صنعت مي

گردد كه در بلند مدت  دهد. وضع مالیات بر درآمد يك واحد سرمايه در بخش صنعت، موجب مي مي

ودي سرمايه در اين بخش كاهش يافته و با فرض قابل انتقال بودن سرمايه از يك بخش به بخش موج

هاي ديگر انتقال يابد و  ديگر و ثابت بودن كل موجودي سرمايه در اقتصاد كشور، سرمايه به بخش

يك شود كه هزينه تولید افرايش يافته و بهاي  نیروي كار جايگزين سرمايه گردد. هم چنین باعث مي

 كند. واحد كاالي صنعتي افزايش يابد. قیمت تولیدات بخش ساختمان نیز اندكي افزايش پیدا مي

( با ارايه يك مدل تعادل عمومي ايستا به بررسي آثار مخارج دولت بر تولید، 5183نادران و فوالدي )-

ولید شامل نیروي كار و كاال، دو عامل ت 1فعالیت،  3اند. در اين مدل اشتغال و درآمد خانوارها پرداخته

ها و دنیاي خارج در نظر سرمايه، دو خانوار شهري و روستايي و ساير نهادها متشکل از دولت، شركت

ها درآمد خود را از هاي تولیدي تولیدكننده محصول در مدل هستند، بخشاند. فعالیتگرفته شده

هاي تولید مد را براي پرداخت به نهادهآورند و اين درآدست ميكنند بهفروش محصوالتي كه تولید مي

با كشش جانشیني كنند. هر بخش سود خود را با توجه به تابع تولیدش كه از نوع تابع استفاده مي

داگالس تعیین شده است. -كند. سطح فعالیت هر بخش بر اساس توابع كاباست، حداكثر مي ثابت

كشش دهند كه در تابع ار داخلي را تشکیل ميكل تولید داخلي و واردات، كاالهاي عرضه شده به باز

شود. ها و خانوارها پرداخت مياند. درآمد عوامل به نسبت ثابتي به شركتتجمیع شده جانشیني ثابت

آورند. در بازار عوامل اولیه، خانوارها نیز درآمد خود را از موجودي عوامل اولیه تولیدشان به دست مي

عامل اولیه است و تابعي خطي از تقاضاي عوامل است. در بازار كار، فرض بر ثابت بودن مقدار عرضه 
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نیروي كار بیکار وجود دارد و با فرض تحرك كامل نیروي كار، سطح دستمزدها ثابت ولیکن مقدار 

 رساند. نیروي كار استفاده  شده در هر بخش، بازار نیروي كار را در آن بخش به تعادل مي

طراحي شده براي ايران استفاده  5111ز ماتريس حسابداري اجتماعي سال در تدوين مدل اين مقاله، ا

شده است. مقدار پارامترهاي سهم در مدل از جدول ماتريس حسابداري اجتماعي و پارامترهاي 

هاي مورد هاي مشابه يا از تخمینرفتاري با استفاده از مطالعات قبلي انجام شده در كشور يا كشور

اند. كشش جانشیني نیروي كار در اين مقاله، در تعادل عمومي مشابه بدست آمدههاي  استفاده در مدل

، در ساختمان 915/0، در بخش صنعت و معدن 013/0، در بخش نفت و گاز 598/0بخش كشاورزي 

 درصد انتخاب شده است.  919/0و در بخش خدمات  121/0

افزايش مخارج دولت  كه عبارتند از: براي دست آوردن نتايج مدل سه سناريو در نظر گرفته شده است

به میزان پانزده درصد، كاهش مخارج دولت به میزان پانزده درصد، افزايش پانزده درصدي مخارج كل 

دهند كه با اعمال سناريوها نشان مي سسازي مدل بر اسانتايج حاصل از شبیه اي دولت.سرمايه

ريوي دوم كاهش يافته است. اشتغال نیروي كار سناريوي اول، تولید ناخالص داخلي افزايش و در سنا

با كاهش مخارج دولت افزايش يافته است اما بیشترين تاثیر مثبت در اشتغال نیروي كار در بخش 

ساختمان است. با افزايش اشتغال در سناريوي كاهش مخارج دولت، درآمد خانوارها نیز افزايش يافته 

اند. در ت، نتايجي برخالف نتايج ذكر شده بدست آمدهاست. در سناريوي افزايش مخارج مصرفي دول

اي دولت در بخش نفت و گاز، ساختمان و خدمات موجب افزايش سناريوي افزايش مخارج سرمايه

گذاري دولت در بخش تولید ناخالص داخلي و اشتغال و درآمد خانوارها شده است. افزايش سرمايه

شتغال و درآمد اد داشته است و موجب كاهش تولید، اكشاورزي، صنعت و معدن، آثار منفي بر اقتص

 خانوارها شده است.

پذير به بررسي آثار ( با استفاده از يك مدل تعادل عمومي ايستاي محاسبه5181متوسلي و فوالدي )-

اند.جزيیات نهادها5 افزايش قیمت جهاني نفت بر تولید ناخالص داخلي و اشتغال در ايران پرداخته

( است. در اين مدل فرض شده 5183ها و كاالها مشابه مطالعه نادران و فوالدي )فعالیت عوامل تولید،

كند. اين تابع تولید از است كه هر بخش اقتصادي، سود خود را با توجه به تابع تولیدش حداكثر مي

اي هاي واسطهبراي عوامل اولیه و تابع تولید با ضرايب ثابت براي نهاده كشش جانشیني ثابتنوع 

اند. به طور مشابه براي است. كاالهاي داخلي و كاالهاي وارداتي جانشین ناقص يکديگر فرض شده
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فروش داخلي كاالهاي ساخت داخل و صادرات نیز انتقال ناقصي فرض شده است. تابع عرضه كل با 

ران و يك تابع با كشش تبديل ثابت نشان داده شده است. ساختار بازار كار نیز مشابه مطالعه ناد

 ( است. 5183فوالدي )

( بدست آمده و 5183اي مشابه مطالعه نادران و فوالدي )ها و پارامترها در اين مطالعه با شیوه داده

 مقادير پارامترها نیز مشابه هستند. 

زا لحاظ شده در مدل تعادل عمومي معرفي شده در اين مقاله، قیمت جهاني نفت به عنوان متغیر برون

درصدي قیمت جهاني نفت بر تولید ناخالص داخلي و اجزاي آن و بر اشتغال  10افزايش و اثرات 

اند كه با افزايش هاي مختلف اقتصادي با استفاده از اين مدل مطالعه شده است. نتايج نشان دادهبخش

درصد، خالص  9/95درصد، مصرف دولتي به میزان  39/1قیمت نفت، تولید ناخالص داخلي به میزان 

چنین نتايج حاكي از آن هستند كه در نتیجه درصد افزايش يافته است. هم 8/51درات و واردات صا

يابد. تغییرات اشتغال در درصد افزايش مي 93/3افزايش قیمت نفت، اشتغال نیروي كار به میزان 

ال گر افزايش اشتغال در بخش نفت و گاز، ساختمان و خدمات و كاهش اشتغهاي اقتصادي، بیانبخش

 هاي كشاورزي و صنعت و معدن.بخش در

اثر كاهش نرخ تعرفه بر نابرابري دستمزدها  ي خوددر مطالعه(، 5181صادقي و برقي اسکويي )-

( و ماتريس CGEر اين مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه ). دكرده اندبررسي 

اري روي پاداش عوامل تولید و ، اثر آزادسازي تج5180( سال SAMحسابداري اجتماعي )

 GAMSدستمزدهاي نسبي از طريق اعمال سناريو هاي مختلف كاهش نرخ تعرفه در بسته نرم افزاري 

است. نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد كه كاهش عمومي نرخ تعرفه كاالهاي  شدهشبیه سازي 

سهم طرفي با توجه به اين كه  . ازشودوارداتي منجر به كاهش روند افزايشي نابرابري دستمزدها مي 

بخش كشاورزي در ايران نسبت به بخش صنايع غذايي، پوشاك و نساجي در  نیروي كار غیر ماهر

مي باشد، لذا در اين مطالعه به منظور بررسي نابرابري دستمزدها به دنبال آزادسازي تجاري در بیشتر 

لحاظ شدت پذيري نیروي كار ماهر و با توجه به ويژگي متفاوت آن بخش ها از  -بخش هاي مختلف 

اثر كاهش نرخ تعرفه كاالهاي كشاورزي و كاالهاي صنايع غذايي، پوشاك و نساجي روي  -غیر ماهر 

نابرابري دستمزدها مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس نتايج حاصل از اين ارزيابي، كاهش نرخ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اجي سبب افزايش نابرابري دستمزدها و كاهش تعرفه كاالهاي مربوط به صنايع غذايي، پوشاك و نس

 است. شدهري دستمزدها بنرخ تعرفه كاالهاي كشاورزي سبب كاهش نابرا

عناصر اصلي مدل تعادل عمومي تهیه شده در اين مطالعه با توجه به گزارش سازمان مديريت و 

عوامل تولید، حساب  ها، حساب درآمدريزي كشور، در برگیرنده بازار كاال و خدمات، فعالیت برنامه

درآمد بین اين عناصر  -گذاري و دنیاي خارج است كه جريان هزينهها، سرمايهتخصیص درآمد، مالیات

 كشش جانشیني ثابتشود. تابع تولید هر بخش از نوع در ماتريس حسابداري اجتماعي مشخص مي

اي است. كاالهاي داخلي و هاي واسطهبراي عوامل اولیه و تابع تولید با ضرايب ثابت براي نهاده

اند. به طور مشابه براي فروش داخلي، بین كاالهاي كاالهاي وارداتي جانشین ناقص يکديگر فرض شده

ساخت داخل و صادرات نیز انتقال ناقصي فرض شده است. تابع عرضه كل با يك تابع با كشش تبديل 

 ثابت نشان داده شده است.

ار بوده است بنابراين نیروي كار به دو گروه نیروي كار ماهر و تمركز اصلي اين مطالعه بر بازار ك

غیرماهر تفکیك شده است و با توجه به اين تفکیك، اثر آزادسازي تجاري روي دستمزدهاي نسبي 

نیروي كار ماهر و غیر ماهر مشخص شده است. با اين تفکیك، نرخ دستمزد نیروي كار ماهر و غیرماهر 

ضرب متوسط نرخ دستمزد در ضريب تعديل بررسي به صورت حاصل در مدل تعادل عمومي مورد

دستمزد نیروي كار ماهر و غیر ماهر در هر بخش بدست آمده است. از آنجا كه در الگوي تعادل 

عمومي، تولیدكنندگان بر اساس مدل رقابتي والراس درصدد حداكثر كردن سود خود هستند، لذا با 

هر و غیرماهر و بر اساس اصل حداكثرسازي از طريق مینیمم كردن توجه به نرخ دستمزد نیروي كار ما

تابع هزينه واحد تولید، شرط تعادل تولید به صورت مجموع خالص هزينه واحد، مجموع ارزش 

ها و ارزش واردات حاصل شده است. تقاضاي كاالهاي مركب، شامل كاالهاي مركب در تمام بخش

گذاري و تقاضاي صادرات بر بخش خانوار، تقاضا براي سرمايهتقاضاي كاالهاي واسطه، تقاضاي نهايي 

 اساس لم شفارد بدست آمده است. 

اثر آزادسازي تجاري بر پاداش عوامل تولید و دستمزدهاي نسبي از طريق اعمال پنج سناريوي كاهش 

دهد كه سازي شده است. نتايج مطالعه نشان ميدرصدي نرخ تعرفه شبیه 10و 91، 90، 51، 50

شود. اهش عمومي نرخ تعرفه كاالهاي وارداتي منجر به كاهش روند افزايشي نابرابري دستمزدها ميك

از طرفي با توجه به اين كه بخش كشاورزي در ايران نسبت به بخش صنايع غذايي، پوشاك و نساجي 
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دها، اثر پذير از نیروي كار غیرماهر است، لذا در اين مطالعه به منظور بررسي نابرابري دستمزشدت

كاهش نرخ تعرفه كاالهاي كشاورزي و كاالهاي صنايع غذايي، پوشاك و نساجي روي نابرابري 

دستمزدها مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس نتايج حاصل از اين ارزيابي، كاهش نرخ تعرفه 

ش نرخ كاالهاي مربوط به صنايع غذايي، پوشاك و نساجي سبب افزايش نابرابري دستمزدها و كاه

 اهش نابرابري دستمزدها شده است. تعرفه كاالهاي كشاورزي سبب ك

اي مشابه مطالعه صادقي و برقي اسکويي ( در مطالعه5188برقي اسکويي، صادقي و بهبودي )-

پذير، اثر آزاد سازي تجاري را بر سطح اشتغال و ( با استفاده از مدل تعادل عمومي محاسبه5181)

 10و 91، 90، 51، 50ارهاي شهري و روستايي در قالب پنج سناريوي كاهش توزيع درآمد بین خانو

اند. به دلیل اينکه ساختار اين مطالعه مشابه مطالعه صادقي و سازي كردهدرصدي نرخ تعرفه شبیه

 شود.( است، در اينجا فقط به ذكر نتايج مدل اكتفا مي5181برقي اسکويي )

ومي نرخ تعرفه كاالهاي وارداتي، سطح اشتغال كل و نیز اساس نتايج مطالعه حاضر، كاهش عم بر

سطح اشتغال نیروي كار غیرماهر را افزايش داده و منجر به بهبود توزيع درآمد به نفع خانوارهاي 

شود. نتايج حاصل از آثار كاهش نرخ تعرفه كاالهاي مربوط به صنايع غذايي، پوشاك و  روستايي مي

كاهش در سطح اشتغال كل و نیز سطح اشتغال نیروي كار غیرماهر  دهد كه ايننساجي نیز نشان مي

چنین با كاهش شود. همرا افزايش داده و منجر به بهبود توزيع درآمد به نفع خانوارهاي روستايي مي

يابد و نرخ تعرفه كاالهاي كشاورزي، سطح اشتغال كل و سطح اشتغال نیروي كار غیرماهر كاهش مي

 يابد. هري تغییر ميخانوارهاي شتوزيع درآمد به نفع 

( اثر كاهش مصرف برق بر بازار كار بخش هاي مختلف را در يك 5125حقیقي، منظور و آقابابايي )-

خروج »هدف اصلي اين مقاله ارائه يك الگو براي بررسي اثر الگوي تعادل عمومي بررسي نموده اند. 

. براي اين تحلیل از يك الگوي بوده استرق در صنعت برق با فرض بهبود كارايي در مصرف ب»سرمايه 

. از ويژگي هاي خاص اين الگو مي شده استتعادل عمومي محاسبه پذير براي اقتصاد ايران استفاده 

توان به فرض قیمت ثابت در مورد برق، بازار كار ناهمگن، چسبندگي دستمزدها و فرض جانشیني 

ناقص سرمايه بین بخش هاي مختلف اشاره كرد. بر اساس نتايج اين مطالعه با ده درصد بهبود در 

و  11/2وي كار به ترتیب به میزان كارايي مصرف برق در اقتصاد، بخش برق با خروج سرمايه و نیر

درصد مواجه خواهد شد. در تعادل نهايي، بخش خدمات، صنايع و كشاورزي به ترتیب بیشترين  38/2
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 19                                                ( یقتحق یشینهپو موضوع  یات)ادبدوم: فصل 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

در اين  سهم را در پذيرش نیروي كار و سرمايه خارج شده از بخش برق به خود اختصاص مي دهند.

 مقاله عرضه كار به صورت برونزا فرض شده است.

ها در اقتصاد، شکل با هدف تحلیل بازتوزيع فرصت ي خوددر مطالعه( 5125مرتضوي )حقیقي و  -

تحلیل آثار اقتصادي تخصیص اولیه  تحقیقهدف اين  .كرده اندخاصل از مدلسازي بازار كار معرفي 

است. در اين پژوهش، نوعي الگوي تعادل بر بازار كار و اقتصاد منابع و همچنین بازتوزيع فرصت ها 

ي با تمركز بر توزيع اولیه فرصت هاي آموزشي و تخصیص منابعِ دردسترس طراحي شده است. عموم

در الگوي طراحي شده، تفاوتِ درآمد كل خانوار ناشي از تفاوتِ درآمد نیروي كار ماهر و نیروي كار 

ساده و همچنین درآمدِ ناشي از موجودي سرمايه خانوار است. مدل معرفي شده در اين پژوهش 

ساس ماتريس داده هاي خرد اقتصاد ايران كالیبره شده است. نتايج تحقیق نشان مي دهد كه در برا

سناريوهاي طراحي شده، بازتوزيع فرصت ها و تخصیص دوباره منابع، شاخص هاي برابري را بهبود مي 

ي بخشد. به عبارت ديگر، بهبود شاخص برابري در فرصت به بهبود شاخص هاي برابري درآمد منجر م

شود. نتیجه بسیار مهم الگوي تعادل عمومي طراحي شده اين است كه با افزايش نابرابري در فرصت 

ها، شکاف درآمدي بیش از شکاف فرصت ها بزرگ مي شود؛ ازاين رو با كاهش نابرابريِ فرصت ها مي 

 توان كاهش بیشترِ نابرابري درآمدي را مشاهده كرد.

( به ارزيابي اثرات اصالح سیستم پرداخت يارانه به بخش 5125علیخاني، ساالرپور و صبوحي )-

هدف اين نوشتار بررسي آثار و تبعات تغییر نرخ يارانه تولید به كمك يك كشاورزي پرداخته است. 

است. براي تحلیل اثر تغییرات  بوده 5180ستاده در سال  -مدل تعادل عمومي بر مبناي جدول داده

 1ید، ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و واردات زير بخشهاي كشاورزي، نرخ يارانه تولید بر میزان تول

. نتايج نشان ه استسناريو شامل كاهش پله اي نرخ يارانه تولید تا حذف نهايي آن درنظرگرفته شد

فعالیتهاي زراعت، دامداري و مرغداري بیشتر از ساير  در كه تولید، ارزش افزوده و صادرات ه استداد

جود در بخش كشاورزي در هر سه سناريو كاهش يافته است. همچنین، تقاضاي نیروي فعالیت هاي مو

. از طرفي، حذف يارانه تولید بر يافته استكار در زير بخشهاي خدمات كشاورزي و مرغداري نیزكاهش 

، درحالیکه اين سیاست بر ساير فعالیت ها اثرمثبت داشته داشته منفي واردات فعالیت ماهیگیري اثر

سیاست انقباظي حذف يارانه تولید پیامد منفي دربخش كشاورزي داشت؛ لذا حمايت از بخش  است.

 شود.كنار كاهش مخارج دولت پیشنهاد ميكشاورزي در 
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بررسي تاثیر هزينه ي آموزش بر سرمايه ي انساني و رشد (، به 5120جنتي مشکاتي و همکاران )-

 بررسي پژوهش اين پرداخته است. هدف ل محاسبهاقتصادي با استفاده از الگوي تعادل عمومي قاب

 عمومي تعادل مدل يك از استفاده با اقتصادي رشد و انساني سرمايه بر آموزش هزينه افزايش اثرات

 حسابداري ماتريس همچنین و 5180سال اقتصادي اطالعات و آمار مبناي بر است. محاسبه پذير

 بر آن اثرات و شده گرفته نظر در آموزش، سه سناريوي متفاوت براي رشد هزينه سال همین اجتماعي

 بر آموزش هزينه رشد داده است كه نشان. نتايج شده است برآورد اقتصادي رشد و انساني سرمايه

 85/1اول  دوره در آموزش هزينه درصدي 10 افزايش. دارد مثبت اثر اقتصادي رشد و انساني سرمايه

 دوم دوره در. است افزوده اقتصادي رشد به درصد 8/1 میزان به و داده افزايش را انسانيدرصد سرمايه 

 جدا هرچند. است داده افزايش را اقتصادي رشد و انساني سرمايه درصد1/1 و درصد 3/1 ترتیب به

ي و فیزيکي، نشان از نبودن ارتباط انسان سرمايه عوامل به اول، دوره در اقتصادي رشد اثرات كردن

 نشان عوامل، اقتصادي رشد اثرات جداسازي دوم دردوره اما است اقتصادي رشد و انسانيمیان سرمايه 

 .است انساني سرمايه و اقتصادي رشد میان ارتباط دهنده

 تعادل عمومي در ايران با موضوع اشتغال: خالصه برخي از مطالعات 9-9 جدول 

 پذيرتعادل عمومي محاسبه ها براي اقتصاد ايران  تحلیل اثر وضع مالیات ( 5189ذوالنور )

ويردي مجاورحسیني و حق

(5118 ) 

 پذيرتعادل عمومي محاسبه زايي دولت را بر بیکاري و مهاجرتهاي اشتغالاثر سیاست

 پذيرتعادل عمومي محاسبه سي آثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارهابرر ( 5183نادران و فوالدي )

بررسي آثار افزايش قیمت جهاني نفت بر تولید ناخالص داخلي  (5181متوسلي و فوالدي )

 و اشتغال

 پذيرتعادل عمومي محاسبه

صادقي و برقي اسکويي 

(5181) 

 پذيرتعادل عمومي محاسبه اثر كاهش نرخ تعرفه بر نابرابري دستمزدها 

برقي اسکويي، صادقي و 

 ( 5188بهبودي )

اثر آزاد سازي تجاري را بر سطح اشتغال و توزيع درآمد بین 

 خانوارهاي شهري و روستايي

 پذيرتعادل عمومي محاسبه

حقیقي، منظور و آقابابايي 

(5125 ) 

 پذيرتعادل عمومي محاسبه اثر كاهش مصرف برق بر بازار كار بخش هاي مختلف 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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حقیقي و مرتضوي 

(5125 ) 

تحلیل بازتوزيع فرصتها در اقتصاد در شکل خاصي از مدلسازي 

 بازار كار 

 پذيرتعادل عمومي محاسبه

علیخاني، ساالرپور و 

 (  5125صبوحي )

 پذيرتعادل عمومي محاسبه يارانه به بخش كشاورزيارزيابي اثرات اصالح سیستم پرداخت 

جنتي مشکاتي و همکاران 

(5120 ) 

بررسي تاثیر هزينه ي آموزش بر سرمايه ي انساني و رشد 

 اقتصادي

 پذيرتعادل عمومي محاسبه

 

 نوآوري تحقیق حاضر 2-8

خصوص بررسي اثر سیاست بررسي گرديد تاكنون تحقیقاتي در  همانطور كه در اين بخش

ار در اين ي نیروي كانجام شده است. بررسي اثر عرضهوزيع درآمد ها بر فقر و تهدفمندسازي يارانه

 همچنین ابعاد بزرگسازد. متمايز مياز تمام مطالعات انجام شده در اين زمینه  فرآيند، اين مطالعه را

هاي وريگر نوآاز دي CGEو برآورد فقر با مدل   CGEمدل تحقیق، برآورد توزيع درآمد با مدل

 .باشدميپیشرو هاي بر شمرده باشد. تحقیق حاضر در تمام زمینهي حاضر ميمطالعه

 بندي جمع 2-3

ها و فقر و توزيع درآمد با روش تعادل عمومي محاسبه ي هدفمندسازي يارانهپیشینه در اين فصل به

ارزيابي اثرات هدفمندسازي در ايران تاكنون چندين مطالعه براي . پرداخته شد هاروشساير پذير و 

اين بین برخي از آنها پرداخت  هاي متفاوت انجام شده است درها بر فقر و توزيع درآمد با روش يارانه

اثر تعداد اندكي از مطالعات  اند. در نقدي را لحاظ نکردند يا اينکه توزيع درآمد را مورد توجه قرار نداده

ي سپس پیشینه .است لحاظ شدهي را بر توزيع درآمد افزايش قیمت انرژي و پرداخت يارانه نقد

نیروي كار ي عرضهاثر از مطالعات صورت گرفته،  هیچیك .مورد بررسي قرار گرفتكار ي نیروي عرضه

 رود.از نوآوري اين تحقیق به شمار مي ي نیروي كاربررسي عرضه بودند.را در اين فرآيند لحاظ نکرده 

تعادل عمومي ي ي مطالعات نظري و تجربي صورت گرفته دربارهنهدر بخش آخر اين فصل به پیشی

 .محاسبه پذير به طور مفصل پرداخته شد
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 (الگوي تحقیق)
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 (الگوي تحقیق: )سوم فصل .1

 مقدمه 1-3

 CGEدر اين تحقیق، براي تحلیل اشتغال در كشور از يك الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير يا 

استفاده خواهد شد. اين مدل يك الگوي تحلیلي با مباني اقتصاد خرد است. مدل تعادل عمومي 

واقعي اقتصاد بوده و غیرتصادفي است.   بخشمحاسبه پذير تحقیق حاضر، چند بخشي و متناظر با 

 شوند..شبیه سازي مي GAMSتوابع موجود در اين الگو غیرخطي بوده و از طريق محیط نرم افزاري 

-موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامههاي خرد  الگوي نظري تحقیق بر پايه  ماتريس داده

 كالیبره شده است. ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

توان به مدلسازي توابع تقاضا براي نیروي كار در مهم اين مدل درباره بازار كار مياز خصوصیات 

 اشاره نمود. كار و فراغت براي نیروي كار ازي عرضه كار و انتخاب بینهاي تولیدي، مدلسفعالیت

در اين فصل به منظور تشريح . به طور كلي الگو يك سري فروض، متغیرها و روابط بین متغیرها است

و همچنین مباني و مفاهیم مرتبط با آنها  CGEهاي  شیوه انجام پژوهش، ابتدا به خصوصیات كلي مدل

اشاره شده است. سپس فروض مدل تحقیق حاضر و روابط رياضي مربوطه بیان شده است. در نهايت 

 اطالعات مورد استفاده و همچنین نحوه استفاده از اين اطالعات تشريح شده است.

 الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير 1-2

هاي بخش واقعي  يك چارچوب محاسباتي براي تحلیل سیاست، پذير الگوي تعادل عمومي محاسبه

كند. الگوهاي تعادل عمومي محاسبه پذير معموالً  اقتصاد بر مبناي رويکرد تعادل عمومي فراهم مي

هاي اقتصاد را در قالب چند طبقه چند بخشي هستند و بر اساس موضوع مورد بررسي، همه فعالیت

ین در اين الگوها معموالً بازار كاالها و خدمات به تفکیك وجود د. همچندهنقرار ميفعالیت مد نظر 

در بخش واقعي اقتصاد مسائل مرتبط با عرضه  گیرد. دارد. بازار كار و بازار سرمايه نیز مد نظر قرار مي

شود و شامل سطح تولید كاال و خدمات، سطح صادرات، سطح واردات،  مطرح مي اقتصاد تقاضاي كل و

 سطح اشتغال، سطح مصرف، سطح مخارج دولت، سطح تشکیل سرمايه، مالیات و تعرفه است.

 خصوصیات کلي الگوهاي تعادل عمومي محاسبه پذير 1-1

نحوه  هاي مختلف اقتصاديها و برنامهكه در ارزيابي سیاست الگوهاي تعادل عمومي از آن جهت

هاي مختلف اقتصادي و نهادهاي مختلف موجود در جامعه را در بازارهاي تعامالت و ارتباطات فعالیت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84
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گیرد، لذا از قابلیت بااليي در پیش بیني مختلف اعم از كاالها و خدمات، بازار نیروي كار و ...در نظر مي

اجتماعي برخوردار است )برقي -هاي مختلف اقتصاديها و شوكاز اجراي سیاست اثرات ناشي

-(. از اين جهت استفاده از اين الگو در موضوع مورد بررسي بسیار مناسب به نظر مي5181اسکويي، 

 رسد.

هاي  آثار سیاست« ارزيابي»پذير چارچوب تحلیلي مناسبي براي  الگوهاي تعادل عمومي محاسبه

سازي اقتصادي در  كنند و از جمله ابزارهاي كاربردي در تصمیمفراهم مي« بخش واقعي» اقتصادي در

شوند. توجه به اين نکته الزم است كه علیرغم كاربرد گسترده اين  سطح ملي و بین المللي محسوب مي

 آيندهوضعیت كوتاه مدت « پیش بیني»ها و شوك هاي پولي و همچنین در الگوها، در ارزيابي سیاست

هايي معموال از الگوهاي تعادل عمومي گیرند. براي انجام چنین تحلیلكمتر مورد استفاده قرار مي

 شود. استفاده مي 5تصادفي پويا

هاي مختلف يك  يك چارچوب رياضي براي توضیح رفتار بخش« پذير محاسبه»مدل تعادل عمومي 

شوند و از  ها طراحي مي تمركز بر فعالیت است. اين الگوها غالبا با« تعادل عمومي»اقتصاد با رويکرد 

سه فعالیت )كشاورزي، صنعت و خدمات( تا چند صد فعالیت را در بر دارند. در اين الگو، بر اساس 

سازي  مباني اقتصاد خرد، توابع رفتاري تولیدكنندگان، مصرف كنندگان، صادرات، واردات و... شبیه

اي تدوين شوند كه با يکديگر سازگاري كافي را  ه گونهشود. روابط موجود در اين الگوها بايد ب مي

 هاي تايید داشته باشند. همچنین توابع رفتاري بايد بر اساس مشاهدات واقعي اقتصاد و اصول تئوري

 شده بنا شوند. 

هر چند ممکن است تعداد معادالت و مجهوالت براي الگوهاي ساده تنها در حدود ده متغیر باشد اما 

تر صدها و هزاران متغیر و معادله را در بر دارند. اين معادالت غالبا غیرخطي بوده  بزرگ هاي براي مدل

 كنند.  اي را طلب مي هاي محاسبات ويژه و روش

در اين قسمت خصوصیات كلي يك مدل تعادل عمومي محاسبه پذير تشريح شده است و تفاوت آن با 

 مختصر مورد اشاره قرار گرفته است. ساير الگوهاي موجود در تحلیل هاي اقتصادي به طور

                                                 
1 Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
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 فروض مدلسازي تعادل عمومي 1-1-3

كننده  اي است كه مصرف سازي مطلوبیت در مصرف: مسئله حداكثرسازي مطلوبیت، مسئلهحداكثر -

چگونه بايد ثروت خود را براي به دست آوردن حداكثر "، با آن روبروست. اين سوال كه اقتصاد خرددر 

گیري بهینه است. در واقع مصرف كننده براي  خود يك نوع از مسئله تصمیم "خرج كنم؟ مطلوبیت

ها و خدمات را باتوجه به قید بودجه اش يافتن میزان مصرف خود مطلوبیت ناشي از مصرف كاال

 كند.حداكثر مي

د: تولیدكننده براي يافتن میزان استفاده از نهاده براي تولید، تابع تولید سازي هزينه در تولیحداقل-

، اقتصاد خردكند. در ي بنگاه يا خط تركیبات قابل وصول حداقل ميخود را با توجه به خط بودجه

 است. مسئله حداكثرسازي مطلوبیتسازي هزينه، صورت ديگري براي  مسئله حداقل

شامل مصرف، سرمايه گذاري، مخارج   _تقاضاتسويه بازار كاال و خدمات: به اين معنا  كه مقدار -

 باهم برابرند. _شامل تولید و واردات _عرضهبا مقدار   _دولت وصادرات

ت با میزان عرضه كه توسط تسويه بازار كار و سرمايه: به اين معنا كه میزان تقاضا كه تولید اس-

 گیرد با هم برابر هستند.خانوارها صورت مي

شرط سود صفر تولید: به اين معنا كه پس از سهم بردن همه ي عوامل تولید از تفاوت فروش و -

بر  دیتول ساختار باشد.ماند. منظور از سود در اينجا سود اقتصادي ميهزينه ديگر سودي باقي نمي

درآمد واحد  با واحد نهيهز يسود صفر نشاندهنده برابر طي. شراشونديم انیر بسود صف طياساس شرا

 شينما زین را هانهاده بیو نحوه ترك دیتول يساختار تکنولوژ نیاست. همچن يدیتول يهابخش يبرا

 .دهديم

 شرط توازن درآمد: به معناي برابري درآمد و هزينه.-

 محاسبه پذير متشکل است از:ي مدل تعادل عمومي يك پايگاه داده

ل سنگ مصرف شده در اي ارزش زغها، كه به عنوان مثال نشان دهندههاي تراكنشجدول ارزش -1

معموالً پايگاه داده به صورت يك جدول داده ستانده و يا يك ماتريس حسابداري  صنعت آهن است.

 .شوداجتماعي ارائه مي
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
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كنند. به عنوان مثال، كشش هاي رفتاري را ضبط ميكه پاسخ ها: پارامترهاي بي بعديكشش -2

كند كه در صورت افزايش قیمت صادرات، چه میزان كاهش در صادرات تقاضاي صادرات، مشخص مي

ها ممکن است از دسته ي كشش جانشیني ثابت باشند؛ از جمله شاهد خواهیم بود. ديگر كشش

هاي نزديکي ت كشورهاي مختلف جانشینكنند كه آيا محصوال)كه بیان مي 9كشش هاي آرمینگتون

توان ورودي دهند كه با چه میزان سهولتي ميهايي كه نشان ميبراي يکديگر هستند يا نه( و كشش

 هاي تولید را جايگزين يکديگر ساخت.

 تعادل عمومي در مقابل تعادل جزئي 1-1-2

سازي شرايط محیط  با سادههايي كه  مفهوم تعادل عمومي در مقابل مفهوم تعادل جزئي قرار دارد. مدل

هاي تعادل جزئي به دنبال  هاي تعادل جزئي مشهور هستند. مدل شوند به مدل اقتصادي طراحي مي

ها به  گیري افراد و كارگزاران اقتصادي هستند. در اين مدل تشريح و تبیین اصول حاكم بر تصمیم

ثبات ساير »شوند. فرض  مي سازي واقعیت، ساير شرايط و عوامل اقتصادي ثابت فرض منظور ساده

 . (Florenzano, 2008)، مرز اصلي تحلیل تعادل جزيي و تعادل عمومي است«1شرايط

گیرند زيرا بط اقتصادي از تعادل جزئي كمك ميدر ادبیات علم اقتصاد، براي تسهیل در مطالعه روا

اين روابط به صورت جزء  است. لذا ضرورت دارد در دنیاي واقعي، بسیار پیچیده   تحلیل روابط اقتصاد

به جزء و به تفکیك شناسايي شوند. به عنوان مثال، بر اساس سنت اقتصاد خرد، روابط و تعامالت افراد 

گیرد. بازارهاي بخش واقعي در يك  بر اساس روابط عرضه و تقاضا و در بازارها مورد بررسي قرار مي

شوند. اما توجه به اين نکته  بندي مي سرمايه دستهبندي كلي به بازار كاال و خدمات و بازار كار و  دسته

ها هستند. ماهیت اجتماعي بودن  الزم است كه بازارها متاثر از تصمیمات و انتخاب افراد و بنگاه

هاي بازارهاي واقعي با جزئیات كامل غیرممکن  شود توضیح همه ويژگي تصمیمات فردي باعث مي

هاي  هاي دنیاي واقعي را خالصه كنند و مدل ند كه پیچیدگيباشد. از اين رو اقتصاددانان مجبور هست

هاي اساسي آنها توسعه دهند. در روش مرسوم علم اقتصاد، در  اي را مشتمل بر ويژگي نسبتا ساده

شوند. به عبارت  تحلیل بازار يك كاال، عرضه و تقاضا به صورت تابعي ساده از قیمت كاال تعیین مي

 شوند. ساير عوامل ضه، مقدار تقاضا و قیمت به صورت درون زا تعیین ميديگر در اين الگو مقدار عر

                                                 
2 Armington elasticities 
3 Ceteris Paribus 
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شوند. حتي در هنگامي كه از تغییر اين شرايط ثابت  موثر در بازار در حالت اولیه مدل ثابت فرض مي

3گیرند زا مورد بررسي قرار مي شود، اين متغیرها به صورت برون سخن گفته مي
(Dumas, 1993)  . 

باشد، اما يك الگوي تعادلي جزئي  پذير مي رضه و تقاضاي يك بازار يك مدل انعطافهرچند الگوي ع

هاي بین بازارهاي مختلف را  پردازد و روابط و وابستگي است كه در واحد زمان فقط به يك بازار مي

بايست يك الگوي كامل  . براي پاسخ به سواالت سیاستي، مي گیرد )فرض ثبات ساير شرايط( ناديده مي

هاي  هاي بازارهاي مختلف و بنگاه قتصادي در اختیار داشته باشیم كه بتواند روابط و وابستگيا

گونه  ، مبناي تحلیلي پاسخ به اين1اقتصادي متفاوت را منعکس كند. اقتصاددان فرانسوي لئون والرس

، سواالت گسترده را مطرح نمود. روش وي در نمايش اقتصاد در يك سیستم از معامالت همزمان

اساس درك وابستگي متقابل مستتر در تحلیل تعادل عمومي را تشکیل داد. در الگوي مذكور آثار هر 

مند به  گیرد. اين الگو يك رويکرد نظام تغییر در يك بازار در بازارهاي ديگر مورد بررسي قرار مي

تحلیل تعادل  تعامالت اقتصادي را فراهم نمود. تفاوت اصلي با تحلیل تعادل جزئي در اين است كه

آن در كند، بلکه به تاثیرات و انعکاس  عمومي، علت را تنها در بازار همان محصول جستجو نمي

كند. تحلیل تعادل عمومي سعي دارد الگوهايي كه اين تاثیرات را در يك بازارهاي ديگر نیز توجه مي

 كنند، تعمیق بخشد.  چارچوب ساده بررسي مي

 تعادل عمومي محاسبه پذير مباني اقتصاد خرد در مدل هاي 1-1-1

 CGEبر خالف برخي از الگوهاي رگرسیوني كه رابطه بین متغیرها فاقد مباني تئوريك است، الگوهاي 

حاسبه پذير، هاي تعادل عمومي مدر مدل يابي از اقتصاد خرد هستند.بهینهداراي مباني قوي 

در  پردازد. كثرسازي مطلوبیت ميكننده به حدا سازي هزينه پرداخته و مصرفتولیدكننده به حداقل

ها  يابي سازند. اين بهینهها با فرض قیمت داده شده، هزينه خود را حداقل مي بنگاهتئوري اقتصاد خرد، 

 هاي تولید از سوي ديگر است.ات از يك سو و تابع تقاضاي نهادهكننده تابع عرضه كاالها و خدم تعیین

همچنین تابع صادرات يك محصول توسط بنگاه يا تابع تقاضاي بنگاه از نیروي كار و سرمايه و حتي 

 شود.هاي واسطه وارداتي نیز مشخص ميهتابع تقاضاي بنگاه از نهاد

                                                 
 براي مطالعه بیشتر به كتب اقتصاد خرد مراجعه فرمايید.  3

5 Leon Walras 
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پذير، خانوارها نیز با توجه به قید بودجه به حداكثر كردن مطلوبیت هاي تعادل عمومي محاسبهدر مدل

كننده معین است كه هركدام يك  به عبارتي، اقتصاد دربرگیرنده تعدادي مصرفند. پرداز خود مي

از تعداد مشخصي كاال داشته و يك مجموعه ترجیحات دارند كه به تقاضاي  1موجودي اولیه )موهبت(

 شود. عرضه نیروي كار و سرمايه منجر ميو همچنین افراد از كاالها و خدمات داخلي و وارداتي 

 ها، خانوارها و بازارهاتعدد بخش  1-1-4

سبه پذير اغلب شامل نهادها،  هاي تعادل عمومي محاهاي كالن كامال تجمیع شده، مدلف مدلبر خال

هاي تعادل عمومي كه براي مقاصد  ترين مدل هاي متعدد و بازارهاي مختلف هستند. سادهبخش

دو بخش تولیدي هستند يا كننده نمونه و  هايي شامل يك مصرف شوند يا مدل آموزشي استفاده مي

 كنند كننده هستند كه موجودي اولیه خود را از كاالها با هم مبادله مي هايي شامل دو مصرف مدل

يابد. عالوه بر  هاي تولیدي افزايش مي تر تعداد بخش هاي پیشرفته كامل(. در مدل )مبادله

بته در مجموع، ابعاد مدل شوند. ال كنندگان، دولت و همچنین بخش خارجي نیز وارد مدل مي مصرف

 تعادل عمومي بستگي به موضوع مورد بررسي دارد.

و همچنین « بازارهاي مختلف»در تعادل عمومي محاسبه پذير، تعامل كارگزاران با يکديگر در قالب 

گیرد. اين بازارها معموال شامل بازار كاالها و خدمات، بازار كار،  هاي انتقالي مورد توجه قرار ميپرداخت

دهنده  ها سیگنال بازار سرمايه و بازار ارز است. بازار محل تعامل كارگزاران با يکديگر است و قیمت

ر تعیین شده و نشانگر ها در بازا كنندگان است. قیمت تمايل به پرداخت تقاضاكنندگان و هزينه عرضه

ها تا تسويه بازارها تعديل  ها قیمت به طور كلي در اين مدلچگونگي تعامل كارگزاران با يکديگر است. 

 گردد.  كه منجر به برابري عرضه و تقاضا در همه بازارهاي اقتصاد مي شوند، به طوري مي

كه اثرات متفاوت يك سیاست د كنها اين امکان را فراهم ميمات و همچنین بخشتعدد كاالها و خد

هاي جبراني براي كاهش پیامدهاي احتمالي لف مورد بررسي قرار گیرد و سیاستهاي مختدر بخش

دهد كه يك تعادل عمومي محاسبه پذير نشان مييك سیاست طراحي شود. به عنوان مثال يك مدل 

با اين اطالعات، ه است. ها به جز  چند بخش خاص منجر شدغال در همه بخشسیاست به بهبود اشت

هاي سیاستي متناسب را ها بستهراي جبران كاهش اشتغال در آن بخشتوانند بسیاست گذاران مي

 طراحي نمايند. 

                                                 
6
 Endowment 
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 روابط غیر خطي و نمايش تغییرات تخصیصي در اقتصاد 1-1-1

 ها درند و نسبت به بسیاري ديگر از مدلهاي تعادل عمومي محاسبه پذير غیر خطي هستروابط مدل

ي از رويکرد تعادل هاي داده ستانده هستند كه تا حدودمزيت دارند. به عنوان نمونه مدل اين زمینه

 -شوند. روش دادهدل عمومي محاسبه پذير شناخته نميگیرند اما به عنوان مدل تعاعمومي بهره مي

ها  ن بخشچارچوبي براي بررسي روابط فني بی هاي خطي لئونتیف است و ي روش ستانده از مجموعه

بخشي نقش اساسي در فرآيند تولید دارند. اما در اين   كند. در اين الگو ضرايب واسطه بین را فراهم مي

گذاري، مخارج دولت و خالص واردات( و  الگو تقاضاي نهايي كارگزاران اقتصادي )مصرف خانوار، سرمايه

ها( برونزا فرض  ها و يارانه اتهمچنین عرضه اقتصاد )جبران خدمات كاركنان، مازاد عملیاتي، مالی

ها مد نظر قرار اضاي هر كاال مستقل از ساير قیمتشود كه تقشود. روابط خطي اين الگو باعث مي مي

ي در ها وابسته است. همچنین روابط خطقعیت تقاضاي كاالها به ساير قیمتدر حالیکه در وا 1گیرد

كند. در حالیکه روابط در اقتصاد را محدود ميات تخصیصي ها و تغییرداده ستانده، بررسي جانشیني

تر تغییرات تخصیصي و جانشیني بین مي محاسبه پذير امکان بررسي دقیقغیر خطي مدل تعادل عمو

 كند. االها و خدمات مصرفي را فراهم ميعوامل تولید و ك

 لحاظ تغییرات ساختاري اقتصاد؛ توجه به انتقاد لوکاس 1-1-6

يك رژيم سیاستي جديد مناسب هستند. در  آثاره پذير براي تحلیل هاي تعادل عمومي محاسبمدل

حالیکه بسیاري از الگوهاي رگرسیوني مشمول انتقاد لوكاس در اين زمینه هستند. انتقاد لوكاس به 

هاي تجربي  توان تاثیر يك رژيم سیاستي جديد را با كمك مدل اجمال بدين معني است كه نمي

آوري  هاي گذشته در وضعیتي جمع ي گذشته تحلیل كرد، زيرا دادهها بیني و بر اساس داده پیش

اند كه اين رژيم سیاستي جديد حاكم نبوده است. لوكاس معتقد است اقتصاددانان تنها در صورتي  شده

هايي بر اساس اصول و مباني  بیني كنند كه مدل هاي جديد را پیش خواهند توانست تاثیرات سیاست

د. اين اصول شامل ترجیحات، تکنولوژي، قیود بودجه و... است كه با تغییرات تئوري اقتصادي بنا كنن

هاي تعادل عمومي محاسبه پذير به اينکه مدلمانند. به اين ترتیب با توجه به  سیاستي بدون تغییر مي

-ژيم سیاستي جديد مناسب به نظر مياين اصول و مباني توجه دارند، براي تحلیل پیامدهاي يك ر

 رسند. 

                                                 
 تقاضاي كاال در الگوي داده ستانده، تنها تابع سطح فعالیت بخش و ضريب فني است. 7
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 ها اير ويژگيس 1-1-7

هاي اقتصادي يي مزاياي بسیاري در تحلیل سیاستدر مجموع الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير دارا

توان به موارد زير اشاره تعادل عمومي محاسبه پذير مي  هاي الگوي است. به طور خالصه از ديگر ويژگي

 كرد:

 لحاظ كردن روابط پسین و پیشین؛ .5

 غیرمستقیم يك سیاست؛ در نظر گرفتن اثرات مستقیم و .9

 در نظر گرفتن همزمان اثرات جانشیني و درآمدي يك سیاست؛ .1

 ها، بازارها و نهادها؛ لحاظ كردن ارتباط تفصیلي بین بخش .3

 زا و براساس تقابل عرضه و تقاضا؛ هاي نسبي به صورت درون تعیین قیمت .1

 امکان محاسبه تغییرات رفاه؛ .1

 در كنار اثر بر رشد تولید. ها  امکان بررسي تاثیرات توزيعي سیاست .1
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 : برخي از تعامالت در يك الگوي تعادل عمومي5-1 شکل 

 

 

 قیمت انرژي 
هزينه مواد 

 اولیه

 هزينه حمل

 هزينه تولید

سطح فعالیت 

 صنعت

 صادرات 

 تقاضاي داخلي

قیمت تمام شده 

 هاي وارداتينهاده

 نرخ ارز

 هزينه برق داخلي

 هاساير هزينه

 قیمت جهاني

 درآمد صنعت 

 نرخ ارز

 قیمت جهاني

قیمت تمام شده 

 ساير كاالها 

هاي سطح تولید بخش

 اقتصادي

 قیمت محصوالت 

 قدرت خريد خانوارها

قیمت مشابه  تقاضاي خانوارها

 خارجي

 نقل هزينه حمل و

 قیمت انرژي يارانه نقدي 

تعرفه 

 وارداتي

تکنولوژي و 

 راندمان

 اشتغال

يارانه بر 

 دستمزد

يارانه 

نقدي 

تولید

جوايز 

 صادراتي
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 تحقیقي خصوصیات الگو 1-4

مدل تعادل عمـومي در شـکل رياضـي شـامل مجموعـه اي از معـادالت همزمـان اسـت كـه بسیاري 

مذكور بیانگر رفتار  معـادالت .بوده و در اين معادالت تابع هدف خاصي وجود نـدارداز آنها غیرخطي 

هاي رفتاري و و دقیق، ويژگيمناسب  نها با كالیبره شداين مدل باشد.هاي مختلف اقتصادي ميبخش

زا همچون هاي برونسیاست و شوكطـور دقیـق مـنعکس نمـوده و اثـرات ساختاري اقتصاد را بـه 

هــاي مــذكور در هــا و سیاســتاثـرات شــوك .دهديارانه انرژي را به خوبي نشان مياصالح 

هاي ساختاري آنها از قبیل تفاوت در اقتصــاد كشــورهاي مختلــف بــه علــت تفــاوت در  ويژگي

صورت دستوري و هاي انرژي به هاي جانشـیني و يـا تفـاوت در سیسـتم تعیین قیمت حاملكشش

ها هاي تعادل عمومي تمامي ويژگيلذا در طراحي مدل .توانـد متفـاوت باشد، مـي(بازار) غیردستوري

در مدل تعـادل . به صـورت تحلیـل حساسـیت نتايج نسبت به موارد مذكور بايد مورد توجه قرار گیرد

توجه به نوع تکنولوژي كه اختیار  اباشد كه سودشان بفعالیت داراي تولیداتي ميعمـومي هـر رشـته 

گردد. با توجه به امکان وجود جانشیني ناقص بین عوامل تولید بر اساس بحـث كـرده انـد ماكزيمم مي

CESدر اقتصاد، تابع با كشش جانشـیني ثابـت ) تولید
)حسیني نسب،  .شـود( در نظـر گرفتـه مـي8

5125) 

الگوي  محاسبه پذير با پارادايم ساختاري خرد است.مدل تحقیق حاضر يك الگوي تعادل عمومي 

ريزي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامههاي خرد  نظري تحقیق بر پايه ماتريس داده

اين ماتريس شکل تغییر يافته ماتريس . كالیبره شده است معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

رامترهاي كشش نیز از ساير مطالعات استفاده شده در خصوص مقدار پا. حسابداري اجتماعي است

 .است

 188اين مدل از  .باشدفعالیت تولیدي مي 11طبقه كاال و خدمات و  11حاضر داراي ابعاد مدل  

هاي انرژي به حاملها به دو گروه ده تايي تقسیم شده اند. خانوار تشکیل شده است. متغیر و معادله

  باشد.ازويیل، نفت كوره، گاز طبیعي، نفت سفید و گاز مايع ميته در مدل برق، بنزين، گكار رف

سازي شود. در قدم اول الزم است تابع تقاضاي  براي طراحي اين الگو الزم است رفتار بازار كار شبیه

هاي مختلف اقتصادي از طبقات مختلف نیروي كار استخراج شود. تابع تقاضا معموال بر اساس  فعالیت

                                                 
8 Constant Elasticity of Substitution (CES) Function 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 11   فصل سوم: )الگوي تحقیق(

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

، ها تولید هر فعالیت تعیین شده و تابعي از سطح تولید، دستمزد، هزينه مواد، نرخ بهره، مالیات ساختار

سازي شود.  و... است. همچنین الزم است عرضه نیروي كار نیز شبیه هاي جانشیني، ضرايب فني كشش

ود. ش فراغت و... تعیین مي -عرضه نیروي كار بر اساس تحوالت جمعیتي، دستمزد، انتخاب كار

بر  ، يکي از عواملي است كههاي مختلف اقتصادي ها و فعالیت چگونگي جابجايي نیروي كار بین بخش

هاي  گذارد. همچنین الزم است سیاست حداقل دستمزد، سیاست بازار كار در هر فعالیت تاثیر مي

 هاي بخشي در مدل لحاظ شوند.  گذاري اي و همچنین سرمايه مالیاتي و يارانه

 پذير تحقیق حاضر تعادل عمومي محاسبهفروض مدل  1-1

انطور كه قبال اشاره شد، مدل تحقیق حاضر يك الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير با پارادايم مه

ساختاري خرد است. اين الگو يك الگوي ايستا بوده و اقتصاد ايران را به صورت يك اقتصاد باز و 

 كوچك )قیمت پذير در اقتصاد جهاني( مدلسازي نموده است. در ادامه فروض خاص مدل مورد اشاره

 قرار خواهد گرفت. 

 فروض مدل در مورد بازار کار 1-1-3

تواند به راحتي از يك شود نیروي كار ميهاي تعادل عمومي محاسبه پذير فرض ميدر بسیاري از مدل

رسد تحرك كامل هاي اقتصاد شود. اما به نظر ميها و بخشبخش خارج شده و وارد ساير فعالیت

افتد؛ لذا در تحقیق حاضر فرض تعديل كامل نیروي كار فاق نميها در ايران اتنیروي كار در بین بخش

هاي هاي تولیدي نیز كنار گذاشته شده و فرض شده است تحرك نیروي كار بین بخشبین بخش

 تولیدي ناقص است.

 تقاضاي نیروي کار در مدل  1-1-2

بخش به  ر آنتابع تقاضا براي نیروي كار در هر بخش تولیدي متفاوت است و بر اساس بهینه يابي د

هاي تولیدي تابع تقاضا از نیروي كار بر ي هزينه توسط فعالیتآيد. با حل مساله حداقل سازدست مي

آيد.  تقاضاي هر بخش از نیروي كار به عوامل ونزا و پارامترهاي مدل به دست مياساس متغیرهاي در

د بخش و میزان فروش متعددي بستگي دارد. در مجموع تقاضا براي نیروي كار به ساختار تولی

محصوالت بخش بستگي دارد. ساختار تولید هر بخش نیز بر اساس پارامترهاي ساختاري، به 

ها و... بستگي دارد. قانون  ها و دستمزد عوامل، تکنولوژي تولید، انواع مالیات متغیرهاي قیمت نهاده

يابد و نیروي كار كاهش مي ر، تقاضا برايتقاضا در اينجا صادق است و با افزايش دستمزد نیروي كا
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ها نسبت به دستمزد نیروي كار، تقاضا براي نیروي كار فزايش قیمت ساير نهادهبالعکس. همچنین با ا

يابد افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر با گسترش فعالیت تولید نیز تقاضا براي نیروي كار افزايش مي

صادرات يا افزايش درآمد فروش محصوالت باشد. تواند ناشي از افزايش كه اين گسترش فعالیت مي

  فرم توابع تقاضا براي نیروي كار در بخش بعد بیان شده است.

 عرضه نیروي کار  1-1-1

پذير ايستا، دو رويکرد وجود دارد. در  در مورد عرضه نیروي كار در ادبیات تعادل عمومي محاسبه

شود. در اين رويکرد، عوامل طرف  ته ميرويکرد غالب، میزان عرضه كار در اقتصاد ثابت در نظر گرف

شود. در رويکرد دوم، عرضه كار در جامعه بسته به  تقاضا به عنوان عوامل موثر بر اشتغال قلمداد مي

كند. در اين رويکرد عوامل موثر بر عرضه كار نیز در تحلیل  تمايالت افراد و تغییرات دستمزد تغییر مي

نیز از رويکرد دوم بهره گرفته شده است. در مورد نیروي كار  اشتغال مد نظر هستند. در اين تحقیق

كننده سطح  ترتیب انتخاب بین كار و فراغت تعیین شود. بدين فرض اشتغال كامل كنار گذاشته مي

 بیکاري و اشتغال نیروي كار خواهد بود. 

 فروض مدل در مورد ساختار تولید 1-1-4

ها براي تولید و عرضه  سرمايه و ساير نهاده ساختار تولید، نشانگر چگونگي مشاركت نیروي كار،

سازي اقتصادي در اين زمینه  محصول است. تعیین ساختار تولید نیز نیازمند بررسي ادبیات مدل

داگالس،  وجود دارند كه توابع كاب CGEسازي كار با استفاده از  . توابع تولید متفاوتي براي مدل2است

CES شوند. رواج و شهرت  ها به كار گرفته مي كه براي اين مدل و لئونتیف، مهمترين توابعي هستند

اي مرهون خصوصیات محاسباتي و سادگي معادالتي است كه با استفاده از توابع  اليه CESشکل تابعي 

CES شوند. به عالوه برخي مقاالت به بررسي خصوصیات منعطف ساختارهاي تولیدي  نوشته مي

 . (Rutherford, 1995)اند  ارائه كرده CESي را براي انتخاب توابع اند و توجیهات پرداخته CESاي  اليه

ها،  اي هستیم. با توجه به اينکه كشش جانشیني نهاده سازي تعادل عمومي نیازمند توابع اليه براي مدل

باشد، بکارگیري ساختار تولیدي  انرژي و سرمايه با كشش جانشیني نیروي كار و سرمايه متفاوت مي

سازد. نکته دوم اين است  پذير مي ها و وارد كردن آنها به مدل را امکان اين تفاوت  کان ارائهاي، ام اليه

كند، به  سازد كه يك اقتصاد چگونه عمل مي اي بهتر مشخص مي كه انتخاب ساختار تولیدي اليه

                                                 
 (.5182براي آشناي با ساختار توابع تولید مورد استفاده در الگوهاي تعادل عمومي ر.ك منظور و ديگران ) 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 18   فصل سوم: )الگوي تحقیق(

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

لیدي اي از فروض رفتاري )غیرصريح( را به صورت نهفته در ساختار تو توان مجموعه عبارتي ديگر مي

 اي قرار داد. اليه

 گذاري انداز و سرمايه پس 1-1-1

گذاري به دو صورت  سرمايهشود.  در مدل وارد مي زابرونگذاري به صورت  در اين تحقیق رفتار سرمايه

گذاري به صورت تشکیل سرمايه ثابت در مسکن، ساختمان،  . قسمتي از سرمايهشود در مدل وارد مي

گذاري به صورت تغییر در موجودي انبار در  ديگر از سرمايه قسمتيماشین آالت، تجهیزات و ... است. 

اي  زا بر اساس مقدار درآمد افراد و بازدهي دارايي سرمايه انداز به صورت درون . پسمورد كاالها است

 گردد. تعیین مي

 عرضه و تقاضا در هر بازار 1-1-6

هاي اقتصادي است. عرضه تابعي مستقیم  عرضه يك كاال مجموع عرضه كاالي تولید شده توسط بخش

از قیمت و سطح فعالیت هر بخش است. در هر بخش كاالي تولید شده به دو شکل عرضه مي شود. 

قسمتي از آن به داخل كشور عرضه مي شود و به مصارف نهايي يا واسطه اختصاص مي يابد. قسمت 

 ز كاالي تولید شده، به دنیاي خارج فروخته مي شود كه صادرات آن كاال را مشخص مي كند. ديگر ا

تقاضاي كاالها نیز مجموع تقاضاي كاالها توسط تولیدكنندگان، تقاضاي خانوارها و تقاضاي دولت 

است. قانون تقاضا در خصوص همه بازارها صادق است و تقاضاي يك كاال با قیمت آن كاال رابطه 

کوس دارد. از طرف ديگر تقاضا با قیمت كاالهاي جانشین و درآمد رابطه مستقیم دارد. در اين الگو، مع

كاالهاي تقاضا شده دو دسته هستند. يك دسته از كاالها، تولید داخل بوده و دسته ديگر تولید دنیاي 

 دهد. ت را شکل ميخارج است. تقاضا براي كاالهاي خارجي واردا

شوند. در اين تحقیق فرض جانشیني كامل اتي جانشین ناقص يکديگر محسوب مياردكاالي داخلي و و

شود. همچنین فرض جانشیني كامل صادرات و عرضه داخل  واردات و تولیدات داخلي كنار گذاشته مي

. جانشین ناقص هستندشود كاالي وارداتي و كاالي داخلي  نیز در نظر گرفته نخواهد شد. فرض مي

شود كاالي صادراتي و عرضه شده به داخل نیز جانشین ناقص هستند. در مدل  همچنین فرض مي

گر آرمینگتون كاالي وارد شده به كشور و كاالي تولید شده در داخل را با  تعادل عمومي، تجمیع

كند. اين كاال بین صادرات و عرضه به  يکديگر تركیب نموده و كاالي مركب آرمینگتون را ايجاد مي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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پذير بوده و قادر است هم جانشیني بین  گردد. اين تركیب، يك تركیب بسیار انعطاف يداخل تفکیك م

 كاالي وارداتي و تولید داخل و هم كاالي صادراتي و عرضه داخل را نمايش دهد.

 دهد. كند و تعادل بازار را تغییر مي مالیات و يارانه در مورد هر بازار به صورت خاص عمل مي

 ها تمايز در قیمت 1-1-7

شده است هر طبقه كااليي چهار قیمت متفاوت دارد. قیمت صادراتي، قیمت وارداتي، قیمت  فرض

كننده. به عبارت ديگر كاالهاي وارداتي داراي شاخص قیمت متفاوت از  كننده و قیمت مصرف تولید

كاالي تولید داخل هستند؛ كاالهاي صادراتي نیز داراي شاخص قیمت متفاوت بوده و كاالهاي عرضه 

هاي حمل و نقل  ها هزينه ه در داخل نیز شاخص قیمت متفاوت دارند. عمده دلیل تفاوت اين قیمتشد

 و ارزش افزوده حمل و نقل و بازرگاني است.

 مباني تئوريک مدل و معادالت رفتاري  1-6

روابط رياضي مدل تحقیق حاضر از مباني نظري اقتصاد خرد بهره مند هستند. در واقع اين روابط از 

در خصوص اين روابط در اين بهینه يابي تولیدكنندگان و مصرف كنندگان حاصل شده است. رفتار 

 بهره گرفته شده است. (5129)ي حقیقي تحقیق، از مطالعه

 بهینه يابي مصرف 1-6-3

خط بودجه از فرم  كنند.ي خود را حداقل ميفرض شده است خانوارها در هردوره از زمان هزينه

 توان چنین نمايش داد:را مي مصرفمساله بهینه يابي  .است كشش جانشیني ثابت برخوردار

 5-1 معادله 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بهینه يابي در تولید 1-6-2

ي مصرفي خود را حداقل نمايد.  تولید كننده درصدد است نیروي كار، سرمايه، انرژي و مواد اولیه

گیرد. اما براي تعیین فرم تابع  تولید هر كاال با استفاده از كاالهاي واسطه و عوامل تولید صورت مي

هاي قیمت خود و متقاطع در يك بخش تولید چه بايد كرد؟ در يك حالت آرماني، اگر ماتريس كشش

 1كوچك كه  ها تدوين نمود. در يك الگويتوان تابع تولید را بر اساس كششجود داشته باشد، ميو

كاال، دو نوع نیروي كار و دو نوع سرمايه در مدل لحاظ شده باشد، براي تدوين تابع تولید هر بخش 

نهاده(. به عبارت ديگر در يك  50نهاده در  50پارامتر كشش وجود داشته باشد ) 500الزم است 

رض تقارن ماتريس پارامتر كشش وجود داشته باشد. حتي با ف 100بخشي، الزم است حداقل  1الگوي 

رسد. متاسفانه در عمل تخمین چنین ماتريسي بسیار مشکل و پارامتر مي 110ها، اين رقم به كشش

 شود.كمك گرفته مي« فرض تفکیك پذيري ضعیف»اغلب غیر ممکن است. براي رفع اين مشکل از 

دارند اگر  فیضع يريپذ كیتفک kاز نهاده سوم  jو  iدو نهاده بر اساس فرض تفکیك پذيري ضعیف،  

 Berndt) باشد  kمستقل از سطح  ت،یدر هر فعال  jو  iدو نهاده  نیب MRS اي ينیجانش يينرخ نها

and Christensen (1973).  

 9-1 معادله 

, ,i k j k  

ارزش افزوده از  ياجزا فیضع يريپذ كیفرض تفکوجود اند كه با نشان داده ستنسنيبرندت و كر

 داد: شيشکل نما نيرا بد دیتوان تابع توليكاالها و خدمات واسطه م
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 1-1 معادله 

1( ( , ), ,..., )nQ F VA K L X X 

مختلف، نیاز به پارامترهاي كشش را به هاي هاي تولید در اليهتوان با نمايش نهادهين ترتیب ميبه ا

  .طور قابل توجهي كم كرد

اي ويژه براي تولیدات داخل  سازي نحوه تغییرات اشتغال در تولید، يك ساختار اليه به منظور مدل

ستند كه با يك كشش تبديل هاي تولیدي ه. در اليه اول محصوالت مختلف بخشفرض شده است

شوند. اليه مواد مواد واسطه  با يکديگر تركیب مي و اليهرزش افزوده شوند و همچنین اليه اعرضه مي

و غیر انرژي است. اليه از انرژي اي واسطه تركیب كاالهاي مختلف است كه هر كدام يك تركیب اليه

اليه ارزش افزوده تركیب كار و سرمايه  دهد.اد غذايي و ساير مواد را نشان مينیز تركیب موغیر انرژي 

 ،استفاده مورد رياضي روابط هايپیچیدگي از اجتناب براي پذير محاسبه عمومي تعادل ادبیات دراست. 

 .شودمي استفاده تولید ساختار نموداري نمايش از

 : ساختار تولید9-1 شکل 

  

 محصول             

 ارزش افزوده         مواد واسطه 

 كار   

 ساير مواد             مواد غذايي 

 سرمایه

 انرژي انرژيغیر 
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اي تدوين شده ابت برخوردار است و به صورت اليهبه اين ترتیب تابع تولید از فرم كشش جانشیني ث

شوند. به يکديگر تركیب ميه مواد واسطه با است. در اليه اول تولید كل اليه ارزش افزوده و كل الي

 شود:گونه بیان ميعبارت ديگر مساله تولیدكننده در تعیین تکنولوژي تولید در اليه اول اين
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 σها بوده، انديس بخش sدهند. همچنین ها را نمايش ميقیمت Pهزينه كل تولید،  TCكه در آن 

 پارامتر سهم است.  αكشش جانشیني و 

كار و سرمايه تجمیع »و « مواد واسطه تجمیع شده»با حل مساله بهینه يابي تولیدكننده تركیب بهینه 

در قالب اليه مواد واسطه و اليه ارزش افزوده مشخص مي شود. به اين ترتیب حجم بهینه براي « شده

 ارزش افزوده عبارت است از:اليه 

 1-1 معادله 
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 همچنین حجم بهینه براي اليه مواد واسطه عبارت است از:

 1-1 معادله 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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1
1 1 1

, ,

,

s

s s s
va s s ma s s

s ma s s s

s

PVA PMA
F AL Q

PMA



   


  
 
     

 
  

1
1 1 1

, ,

,

s

s s s
va s s ma s s

s ma s s s

s

PVA PMA
NF AL Q

PMA



   


  
 
     

 
 

 

VA   ،انديس اليه ارزش افزودهMA است. انديس اليه مواد واسطه 

شود. به عبارت ديگر تولید كنندگان در هر اليه یز يك بهینه يابي مشابه انجام ميهاي زيرين ندر اليه

 كنند. هزينه تشکیل آن اليه را حداقل مينیز 

 ترکیب بهینه در اليه ارزش افزوده  1-6-1

مساله بهینه يابي تولید كننده براي تعیین تکنولوژي بهینه تولید در اليه ارزش افزوده به صورت زير 

 است:

 1-1 معادله 

1 11 1 1

, ,

min . .

. .

s

s s s

s s s s

s L s K s

s l s s k s s

K

PVA P L P K

s t QVA L K

P r


  

    

  

 

 
  
 
 

  

روي كار به كار گرفته شده نی Lنشانگر سرمايه به كار گرفته شده در تولید بوده و  Kكه در اين رابطه، 

كشش  σنیز مربوط به اليه ارزش افزوده است. در اين رابطه  klدر تولید هر بخش است. انديس 

 پارامتر سهم در اليه ارزش افزوده است. μجانشیني بین كار و سرمايه را نشان مي دهد و 

 8-1 معادله 

1
1 1 1

, ,

,

s

s s s
s l s s k s

s s l s

s

PL r
L QVA

PL



   


  
 
     

 
   

 2-1 معادله 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 13   فصل سوم: )الگوي تحقیق(

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1
1 1 1

, ,

,

s

s s s
s l s s k s

s s k s

s

PL r
K QVA

r



   


  
 
     

 
  

 ترکیب بهینه در اليه مواد واسطه 1-6-4

در اليه كاالها و خدمات واسطه نیز تولیدكننده به دنبال حداقل سازي هزينه مواد واسطه است. به  

الها و خدمات واسطه هر شکل مشابه مساله بهینه يابي براي تعیین تکنولوژي بهینه تولید در اليه كا

 توان به اين صورت بیان كرد:بخش را مي

 50-1 معادله 

, , ,

1 1 11 1 1

, , , , , ,

min . . .

. .

s
s s s

s s s s s s

s E E s F F s NF NF s

s E s E s F s F s NF s NF s

PMA P QINT P QINT P QINT

s t QMA QINT QINT QINT


  

       

  

  

 
   
 
   

پارامتر سهم  κتقاضاي واسطه را نمايش مي دهد. همچنین  QINTشاخص قیمت بوده و Pكه در آن 

انديس كاالها و خدمات  E, F, NFانديس اليه واسطه، INTكشش جانشیني است. در نهايت  σبوده و 

 هاي مختلف است.انديس بخش sد غذايي، ساير مواد( و زير بخش مواد واسطه )انرژي، موا

 55-1 معادله 

 

 

,

,
,

1

1
1

,

, ,

, , , ,

.

1

s E

s E
s E

E s E

E

E s E s s

E

E E tp E E wh E E tp E wh E

P

QINT QMA
P

P PTP PWH PA










   




 
  
     

 
 
 

    



  
 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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,

,
,

1

1
1

,

, ,

, , , ,

.

1

s F

s F
s F

F s F

F

F s F s s

F

F F tp F F wh F F tp F wh F

P

QINT QMA
P

P PTP PWH PA










   




 
  
     

 
 
 

    



 

 

,

,
,

1

1
1

,

, ,

, , , ,

.

1

s NF

s NF
s NF

NF s NF

NF

NF s NF s s

NF

NF NF tp NF NF wh NF NF tp NF wh NF

P

QINT QMA
P

P PTP PWH PA










   




 
  
     

 
  
 

    



 

 ترکیب بهینه کاالي وارداتي و داخلي 1-6-1

 آيد. هزينه در تولید و مصرف به دست ميمیزان واردات يك كاال از بهینه يابي 

 59-1 معادله 

 

1 11 1 1

, ,

min . .

. .

.

g

g g g

g g g g

g g g g g

g g im g g d g

g g g

QC PM QM PS QD

s t QQ QM QD

QC PD QQ



  

   
 

  

 

 
  
 
 



  

 51-1 معادله 

1
1 1 1

, ,

,

g

g g g

g im g g d g

g g im g

g

PM PD
QM QC

PM



   


  
 
     

  
 

 

 53-1 معادله 

1
1 1 1

, ,

,

g

g g g

g im g g d g

g g d g

g

PM PD
QD QC

PD



   


  
 
     

  
 

    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 Mg كاالي  واردات نمادg  و Dgباشد.نماد كاالي داخلي مي  

 ي نیروي کار ) مصرف و استراحت(بهینه يابي عرضه 1-6-6

د. همچنین فرض شده كنو هم از استراحت مطلوبیت كسب مي فرض شده است خانوار هم از مصرف

تواند مقدار بهینه استراحت و مصرف خود را بر اساس مساله بهینه يابي زير مشخص است خانوار مي

 نمايد:

 51-1 معادله 

  

1 11 1 1

, ,. .

. .

1 . .

h

h h h

h h h h

h c h h z h h

h h h

h h h h

MaxU C Z

s t TE Z L

C s w L r K



  

   
 

   
  
 
 

 

  
 

 باشد.ساعات كار مي Lساعات فراغت و  Zكل زمان در دسترس خانوار،  TEكه در آن 

 51-1 معادله 

 

 
1

1 1 1
, ,

, ,

h

h h h
c h h z h h

z h z h h

h

CPI PZ
D WL E

PZ



   


  
 

 
  

  
 

 

 

 51-1 معادله 

 
1

1 1 1
, ,

, ,

h

h h h
c h h z h h

c h c h h

h

CPI PZ
D WL E

CPI



   


  
 

 
  

  
 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 روابط رياضي مدل تحقیق حاضر 1-7

هدف اين قسمت معرفي مدل تعادل عمومي محاسبه پذير تحقیق حاضر است. در قسمت قبلي، 

مفروضات الگوي تعادل عمومي و متغیرها و پارامترهاي مدل به اجمال معرفي شدند. در اين قسمت 

پرداخته خواهد تر متغیرها و پارامترهاي موجود در مدل به بیان فرم رياضي توابع  ضمن معرفي دقیق

  .شد

 تولید محصوالت داخلي 1-7-3

سازي نحوه  گیرد. به منظور مدل تولید هر كاال با استفاده از كاالهاي واسطه و عوامل تولید صورت مي

هاي  اي ويژه براي تولیدات داخل فرض شده است. نهاده تغییرات اشتغال در تولید، يك ساختار اليه

هاي  شوند: كاالهاي واسطه و نهاده به دو دسته تقسیم مي« محصوالت يك بخش»الزم براي تولید 

توان به صورت شرط سود  اولیه )كار و سرمايه(. لذا شکل تابعي مربوط به اليه بااليي در تولید را مي

 صفر در هر بخش نمايش داد:

 58-1 معادله 
1 1

1 1 1 11 1
, , , , , , , ,

1
1 1 1

, , , ,

(1)

1
1 1 1

, ,

(2)

g E F FE F

NF NF NF

s s s

d E s E x E s E d F s F x F s F

s

d NF s NF x NF s NF

va s s ma s s

PD PX PD PX

PD PX

PVA PMA

    

  

  

   


 

 

    

  

  

       


   



   0

 

 

( هزينه واحد است. همچنین 9( درآمد واحد و عبارت )5نشانگر سود است. عبارت ) πكه در آن نماد 

PP, PVA, PMA  به ترتیب شاخص هزينه اليه كاالهاي واسطه و شاخص هزينه اليه ارزش افزوده و

 نشانگر مالیات بر محصول است و  strهستند. پارامتر  sشاخص قیمت محصول در بخش تولیدي 

سهم هر محصول از كل تولید بخش است. پارامتر  λسهم هر اليه در هزينه تولید را نشان مي دهد و 

θ  كشش تبديل بین محصوالت وβ  كشش جانشیني در اليه اول )بین اليه ارزش افزوده و اليه مواد

، انديس ساير مواد  NFمواد غذايي، Fنشانگر انرژي،  Eنشانگر بخش، انديس  sواسطه( است. انديس 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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klm  نشانگر اليه اول، انديسva  نشان دهنده اليه ارزش افزوده و انديسma  نشانگر اليه مواد واسطه

 تجمیع شده است. 

قیمت انرژي، مواد غذايي و ساير مواد است. لذا اليه زينه تمام شده مواد واسطه شامل در اين بین ه

 ين شکل نمايش داد:توان به زبان رياضي بد مواد واسطه  را مي

 52-1 معادله 

 

 

 

 

1
1 1 1 1

, , ,

, , , ,

, , , ,

, , , ,

1

1

1

s s s s
s E s E F s F NF s NF

E E tp E E wh E E tp E wh E

F F tp F F wh F F tp F wh F

NF NF tp NF NF wh NF NF tp NF wh NF

PMA P P P

P PTP PWH PA

P PTP PWH PA

P PTP PWH PA

     

   

   

   

       

    

    

    
 

 هستند. همچنین  به ترتیب شاخص انرژي، مواد غذايي و ساير مواد PTP, PWH, PAكه در آن 

كشش جانشیني در اليه مزبور است. انديس ها همانند قبل انتخاب  سهم هر جزء در اليه كاال و 

 شده اند.

نیز نیروي كار و سرمايه بر اساس يك كشش جانشیني با يکديگر تركیب در اليه ارزش افزوده 

 توان چنین نمايش داد.  شوند. فرم تابعي اليه ارزش افزوده را مي مي

 90-1 معادله 
1

1 1 1
, , ,

s s s
s s l s s k k sPVA PL r

         

PL  شاخص هزينه اليه كار است و انديسl  براي نیروي كار و انديسk  براي سرمايه انتخاب شده

كشش جانشیني بین كار و سرمايه در اليه  βسهم هر جزء در اليه ارزش افزوده و  αاست. همچنین 

 ها همانند قبل هستند.ساير پارامترها و انديسبور است. مز

كه  اليه آرمینگتونكاالهاي داخلي و وارداتي جانشین كامل يکديگر نیستند. به اين منظور در نهايت 

 : شودبدين شکل بیان مي دهدالي داخلي و وارداتي را نمايش ميكا ناقص جانشیني

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 12   فصل سوم: )الگوي تحقیق(

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 95-1 معادله 
1

1 1 1
, ,

g g g

g g im g g d gPA PM PD
   
    

 
 

 

 به ترتیب شاخص قیمت تولیدات داخلي و شاخص قیمت كاالي وارداتي هستند. PM, PDكه در آن 

 ساير پارامترها مانند قبل هستند. به ترتیب انديس واردات و تولیدات داخلي هستند. d,i mهمچنین 

 مخارج و درآمد خانوار 1-7-2

بر اساس يك كنند. كاالهاي مختلف با يکديگر كاالهاي مختلف مطلوبیت كسب ميرف خانوارها از مص

نیز عبارت دهنده مخارج خانوار،  ه رياضي نشانشوند. به اين ترتیب رابطكشش جانشیني تركیب مي

 است از:

 99-1 معادله 
1

11

,

1

11

,

1

11

,

hh

hh

hh

h h E E

E

h F F

F

h NF NF

NF

CPI P

P

P



















 
    

 

 
    

 

 
   

 







  

به ترتیب كشش جانشیني بین كاالهاي مصرفي مختلف، سهم هر كاال  CPI, P, α, βكه در اين رابطه 

و شاخص قیمت سبد مصرف كننده  هادر سبد مصرفي خانوار، شاخص قیمت مصرف كننده براي كاال

به عنوان نماد مصرف انتخاب شده است. در نهايت شرط  cبراي خانوار و انديس  hهستند. انديس 

 توان چنین نوشت: زن در درآمد خانوار را ميتوا

 91-1 معادله 

  , ,

, , ,

1 h h l l h k k

E E h F F h NF NF h

E F NF

s LE w KE r

P QH P QH P QH
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، موجودي خانوار، تقاضاي خانوار از كاالها به ترتیب نرخ پس انداز LE, KE, D, Shدر اين رابطه 

دهند. ساير نمادها مانند قبل انتخاب شده خانوار را نمايش ميدي نیروي كار سرمايه خانوار و موجو

 اند.

 تابع تقاضاي نیروي کار در هر بخش 1-7-1

آيد. بر اساس ساختار تولید معرفي ساله بهینه يابي بنگاه به دست ميتقاضا براي نیروي كار از حل م

 آيد:دست ميقیق حاضر بدين شکل به شده در قسمت قبل، تابع تقاضا براي نیروي كار در تح

  93-1 معادله 
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تقاضا براي نیروي كار به ترتیب مقدار تولید در حالت اولیه، سطح فعالیت و  D, AL, Qدر اين رابطه 

دهد كه تقاضا براي عبارت نشان ميخاب شده اند. اين دهند. ساير نمادها مانند قبل انترا نشان مي

« اهنسبت دستمزد نیروي كار به ساير قیمت»با  سطح فعالیت رابطه مستقیم داشته ونیروي كار با 

هاي نسبي را تشديد يا تضعیف هاي جانشیني اثر تغییر در قیمترابطه معکوس دارد. همچنین كشش

 كند.همي در تقاضاي نیروي كار ايفا ميسهم نیروي كار در كل هزينه تولید نیز نقش مكنند. مي

و اليه مواد واسطه صفر باشد تقاضا براي  ارزش افزودهتوجه داشته باشید كه اگر جانشیني بین اليه 

 نیروي كار اينگونه تغییر خواهد كرد:

 91-1 معادله 
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بیان ديگر در صورتي كه كشش جانشیني مزبور صفر باشد، تغییرات قیمت كاالهاي واسطه بر به 

تقاضاي نیروي كار تاثیر ندارد. همچنین اگر جانشیني بین كار و سرمايه نیز صفر باشد، تابع تقاضا 

 براي نیروي كار عبارت است از:

 91-1 معادله 

, ,s va s l s s sL AL Q  
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سرمايه تاثیري بر تقاضاي  تغییرات قیمتبه عبارت ديگر تغییرات قیمت كاالهاي واسطه و همچنین 

 نیروي كار نخواهد داشت. 

 تابع عرضه نیروي کار  1-7-4

آيد. در واقع به دست مي 50در اين تحقیق عرضه نیروي كار بر اساس انتخاب بین مصرف و فراغت

فرصت استراحت بیشتر براي هر فرد، مصرف كمتر است. به زبان ديگر عرضه بیشتر كار به منزله هزينه 

ب تابع مطلوبیت مصرف مصرف بیشتر و عرضه كمتر كار به منزله مصرف كمتر خواهد بود. به اين ترتی

 ابعتوان بر اساس فراغت و مصرف تعريف نمود. تابع مخارج ضمني متناظر با اين تكننده را مي

 آيد: مطلوبیت، بدين شکل به دست مي

 91-1 معادله 
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به ترتیب كشش جانشیني بین كار و فراغت، پارامتر سهم، شاخص  PE, PZ, ω, σكه در اين رابطه 

 zبراي مصرف و  cبراي خانوار،  h نديس اارج خانوار است. هزينه فرصت فراغت و شاخص ضمني مخ

 آيد: استراحت به اين ترتیب به دست مي براي فراغت انتخاب شده است. همچنین تابع تقاضا براي

 98-1 معادله 
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خص مخارج ضمني خانوار را به ترتیب شاخص سطح مطلوبیت خانوار و سطح شا E, WLدر اين رابطه 

-دستمزد نیروي كار برابر است، مي دهند. از آنجا كه شاخص هزينه فرصت فراغت با شاخصنشان مي

 توان تابع تقاضاي استراحت را چنین نوشت:

 

                                                 
10 Leisure  
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 92-1 معادله 
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 كند:تراحت عرضه نیروي كار را مشخص ميتابع تقاضاي اس

 10-1 معادله 

l l zS TE D   

شاخص موجودي زمان در دسترس خانوارهاست.  TEدهد و عرضه نیروي كار را نشان مي Sكه در آن 

 ه عبارت ديگر خواهیم داشت:يا ب

 15-1 معادله 
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دهد عرضه نیروي كار با دستمزد رابطه مستقیم دارد اما با شاخص قیمت سبد اين رابطه نشان مي

 مصرفي رابطه معکوس دارد. 

 تابع تقاضاي سرمايه در هر بخش 1-7-1

مدل تحقیق حاضر عرضه سرمايه برونزا فرض شده است. اما تابع تقاضاي سرمايه در كل اقتصاد از  در

هر آيد. از سوي ديگر تابع تقاضاي سرمايه در ها به دست ميمجموع توابع تقاضاي سرمايه فعالیت

 sدر بخش آيد. بر اين اساس تقاضاي سرمايه هاي تولیدي به دست مييابي بنگاهبخش بر اساس بهینه

 عبارت است از:

 19-1 معادله 
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دهد كه تقاضاي سرمايه در هر بخش با سطح فعالیت آن بخش رابطه مستقیم اين عبارت نشان مي

هاي جانشیني همچنین كششها رابطه معکوس دارد. داشته و با نسبت قیمت سرمايه به ساير قیمت

 كنند. سهم سرمايه در كل هزينه تولید نیز درهاي نسبي را تشديد يا تضعیف مياثر تغییر در قیمت

 كند.تقاضاي سرمايه نقش مهمي ايفا مي

 تابع عرضه داخلي کاالها و خدمات در هر بخش 1-7-6

آيد. عرضه هر كاال به دست مي يابي بنگاه بهو خدمات نیز بر اساس رفتار بهینهتوابع عرضه كاالها 

 آيد:وسط هر بخش بدين ترتیب به دست ميداخل كشور ت

 11-1 معادله 

 

 

به ترتیب شاخص قیمت صادراتي، شاخص قیمت داخلي، سهم در اليه  S, φ, PD, PXكه در آن 

دهند. توجه به اين نکته الزم است كه بین عرضه به ص عرضه محصول را نشان ميصادرات و شاخ

تعريف شده است. بر اساس اين تابع، عرضه يك محصول به  λداخل و صادرات يك كشش تبديل برابر 

داخل كشور با سطح فعالیت بخش و قیمت داخلي آن رابطه مستقیم دارد، اما با قیمت آن در دنیاي 

 خارج رابطه معکوس دارد. 
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 ها وخدمات صادراتي در هر بخشتابع عرضه کاال 1-7-7

بنزين، گاز مايع، پست، گاز، آب،  باشد. براي كاالها و خدماتبخش مي 31 شاملصادرات  اين مدل در

در صادرات  ساختمان، حمل و نقل ريل مسافر، حمل و نقل آبي مسافر و ساير خدمات در اين مدل

 .نظر گرفته نشده است

 آيد و عبارت است از:يابي ينگاه به دست ميساله بهینهل معرضه محصول به دنیاي خارج نیز با ح
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دهد كه صادرات يك كاال نیز دهد. اين رابطه نشان ميتابع صادرات محصول را نمايش مي Xكه در آن 

با سطح فعالیت بخش و قیمت دنیاي خارج رابطه مستقیم داشته و با قیمت داخلي محصول رابطه 

، صادرات كاالي معکوس دارد. همچنین با افزايش قیمت ساير كاالهاي مشترك يا افزايش صادرات آنها

 يابد.مورد نظر كاهش مي

 تابع تقاضا براي کاالها و خدمات داخلي 1-7-8

آيد. تقاضا در بازار كاالها و خدمات از مجموع از مجموع تقاضاي افراد به دست ميتقاضا در هر بازار 

آيد. با حل ارها براي مصارف نهايي به دست ميها براي مصرف واسطه و تقاضاي خانوتقاضاي فعالیت

ه براي تولید، ها، تقاضاي يك فعالیت اقتصادي از كاالها و خدمات واسطيابي فعالیتمساله بهینه

 آيد:اينچنین به دست مي

 13-1 معادله 
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 11-1 معادله 
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بخش، دهد كه تقاضا براي كاالها و خدمات در هر بخش تابعي از سطح فعالیت اين تابع نشان مي  

-باز كردن شاخص قیمتي هر اليه مي هاي نسبي و ضرايب فني است. باقیمت داخلي كاال، ساير قیمت

توان شکل تفصیلي تابع تقاضا را بیان نمود كه شامل شاخص قیمت همه انواع نیروي كار، سرمايه، 

 كاالها و خدمات خواهد بود. 

 تابع تقاضا براي کاالها و خدمات وارداتي 1-7-3

نفت خام و گاز طبیعي، نفت سفید،  هايباشد. در بخشبخش مي 31 شامل در اين مطالعه واردات 

نفت كوره، گاز، آب، ساختمان، خرده فروشي عمده فروشي، حمل و نقل ريلي مسافر، حمل و نقل آبي 

 گیرد. صادرات صورت نميمسافر و انبارداري، 

 آيد. تابعساله بهینه يابي بنگاه به دست ميتابع تقاضا براي كاالهاي وارداتي نیز از م به شکل مشابه،

 شود:بدين شکل بیان مي sتقاضا براي كاالي وارداتي در فعالیت 

 11-1 معادله 
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دهد كه با دهد. اين تابع نشان ميرا نمايش مي sدر بخش  gتقاضا براي كاالي وارداتي  Mكه در آن 

يابد. در مقابل با افزايش سطح فعالیت هر وارداتي، تقاضا براي آن كاهش مي كااليافزايش قیمت 

توان نشان داد كه با هاي قیمت مييش خواهد يافت. با باز كردن شاخصبخش، تقاضا براي واردات افزا

 افزايش قیمت كاالهاي داخلي، تقاضا براي كاالي وارداتي افزايش خواهد يافت. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بندي جمع 1-8

حقیق، براي تحلیل اشتغال در كشور از يك الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير با پارادايم در اين ت

. اين الگو يك الگوي ايستا بوده و اقتصاد ايران را به صورت يك شده استساختاري خرد استفاده 

سازي نموده است. مدل تعادل عمومي لاقتصاد باز و كوچك )قیمت پذير در اقتصاد جهاني( مد

پذير تحقیق حاضر، چند بخشي و متناظر با بخش واقعي اقتصاد بوده و غیرتصادفي است.   محاسبه

 توابع موجود در اين الگو غیرخطي هستند. 

هاي تولیدي پرداخته است. در براي نیروي كار در فعالیت و عرضه  سازي توابع تقاضااين الگو به مدل

  .شده استاز انتخاب بین كار و فراغت براي نیروي كار  استفاده  سازي عرضه كاراين تحقیق در مدل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 

 

 

 

 

 

 چهارم فصل

 (نتايج تحقیقاعمال سناريو و )

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (نتايج تحقیقاعمال سناريو و : )چهارمفصل  .3

 مقدمه:  4-3

ها پرداخته شده ابتدا به معرفي سناريوي افزايش قیمت انرژي و پرداخت نقدي يارانه در اين فصل

ي كار، ، عرضهقدرت خريد خانوار ها روياثر هدفمندسازي يارانهسازي ي مدلنتیجه است سپس

  .است هاي فقر و توزيع درآمد بیان شدهشاخص ها و، تغییر در فعالیتتقاضاي مواد غذايي

 تحقیق اين يسناريومعرفي  4-2

از سناريوي افزايش قیمت انرژي و  هاسازي آثار هدفمندسازي يارانهبراي شبیهدر اين مطالعه  

 5-3 جدول هاي انرژي مطابق با فرض شده است قیمت ها استفاده شده است.پرداخت نقدي يارانه

ها در سال  اين ارقام نزديك به تغییرات قیمت در مرحله اول هدفمندسازي يارانهافزايش يافته است. 

 و بوده مايع گاز به مربوط قیمت افزايش بیشترين شود مي مشاهده كه هستند. همانطور 5182

 است.  داده رخ بنزين و برق صوصخ در افزايش كمترين

 5182هاي انرژي : افزايش قیمت5-3 جدول 

  قبلی قیمت قیمت جدید درصد تغییر

 برق 165 409 148%

 طبیعی گاز 113 601 432%

 بنزین 1000 4000 300%

سفید نفت 165 1000 506%  

 گازوییل 165 1500 809%

کوره نفت 95 2000 2005%  

مایع گاز 29 2000 6797%  

 5129منبع: حقیقي 

اما براي محاسبه يارانه نقدي به شکلي كه در مدل قابل استفاده باشد، محاسباتي الزم است. محاسبه 

مبلغ پرداخت شده به هر دهك به نسبت هزينه ساالنه هر دهك صورت گرفته است. به بیان ديگر 

هر در محاسبات لحاظ شده است. فرض شده است در « سهم از هزينه فعلي»پرداخت يارانه به صورت 

هزار ريال به هر نفر است. با  1310هزار ريال به هر فرد پرداخت شود كه ساالنه معادل  311ماه مبلغ 

هاي شهري و روستايي متفاوت است، میزان يارانه پرداختي به هر توجه به اينکه بعد خانوار در دهك

 دهك قابل محاسبه است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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است، در نتیجه آمار هزينه و درآمد اجرا شده  5182اما چون سیاست هدفمندسازي از دي ماه 

)سال اجراي سیاست( شامل هزينه افزايش قیمت انرژي نیز بوده است. براي  5182خانوارها در سال 

بوده  5188جدا كردن هزينه شوك انرژي، فرض شده است ساختار هزينه خانوارها شبیه به سال 

 5182ديل شده است و هزينه سال تع 5182ماهه اول  2است. سپس اين شاخص با رقم متوسط تورم 

در نهايت نسبت يارانه به هزينه هر خانوار در هر  (.9-3  جدول)بدون هدفمندي محاسبه شده است 

براي  4-4  جدول خانوارهاي شهري و در براي 1-3  جدولدهك محاسبه شده است. اين محاسبات در 

 خانوارهاي روستايي انجام شده است. 

 بدون هدفمندسازي براي تعديل هزينه خانوار 5182: محاسبه شاخص تورم سال 9-3  جدول

 

 شهری روستایی 

 71/89 285/15 88 اسفند تورم شاخص

 81/59 324/13 89 آذر تورم شاخص

 88/83 390/52 89 اسفند تورم شاخص

 %13/49 %13/67 ماهه نه تورم*

 %23/56 %36/95 هدفمندی با ماهه دوازده تورم*

 %8/87 %20/48 88 زمستان تورم*

 %17/99 %18/22 هدفمندی بدون ماهه دوازده تورم*

 منبع: بانك مركزي

 قحقی*منبع: محاسبات ت

 

 هاي شهري: نسبت يارانه به هزينه هر خانوار دهك1-3  جدول

 

 دهک

 های

 شهری

 بعد

 خانوار

در 

  88سال

 با خانوار ساالنه پرداخت

 بعد ماندن ثابت فرض

 89 سال در خانوار

 هر ساالنه هزینه

 سال در خانوار

88 

 در هرخانوار ساالنه هزینه

 هدفمندی بدون 89 سال

 تورم( شاخص با )تعدیل

یارانه  نسبت

 به نقدی 

 هر هزینه

 خانوار

1 2.79 15,233,400 21,316,655 25,150,645 61% 

2 3.53 19,273,800 38,447,802 45,362,981 42% 

3 3.73 20,365,800 50,274,474 59,316,785 34% 

4 3.71 20,256,600 60,937,717 71,897,907 28% 

5 3.87 21,130,200 72,596,885 85,654,080 25% 

6 3.90 21,294,000 85,980,958 101,445,397 21% 

7 4.08 22,276,800 103,653,022 122,295,939 18% 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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8 4.05 22,113,000 126,076,415 148,752,379 15% 

9 4.06 22,167,600 160,857,072 189,788,646 12% 

10 4.11 22,440,600 271,887,344 320,788,699 7% 

 %18 117,031,771 99,191,329 20,638,800 3.78 متوسط

 منبع: محاسبات تحقیق

 هاي روستايي: نسبت يارانه به هزينه خانوار دهك3-3  جدول

-دهک

های 

روستای

 ی

 بعد

 خانوار

 در سال

88  

 با خانوار ساالنه پرداخت

 بعد ماندن ثابت فرض

 89 سال در خانوار

 هر ساالنه هزینه

 سال در خانوار

88 

 در هرخانوار ساالنه هزینه

 هدفمندی بدون 89 سال

 تورم( شاخص با )تعدیل

 به یارانه نسبت

 هر هزینه

 خانوار

1 2.57 14,032,200 9,962,004 11,777,501 119% 

2 3.41 18,618,600 19,939,721 23,573,578 79% 

3 3.98 21,730,800 27,210,227 32,169,077 68% 

4 4.08 22,276,800 34,069,626 40,278,547 55% 

5 4.23 23,095,800 41,431,162 48,981,665 47% 

6 4.41 24,078,600 49,750,420 58,817,043 41% 

7 4.60 25,116,000 60,151,578 71,113,730 35% 

8 4.73 25,825,800 74,270,201 87,805,361 29% 

9 4.99 27,245,400 97,482,007 115,247,336 24% 

10 5.37 29,320,200 178,467,476 210,991,770 14% 

 %33 70,063,899 59,263,578 23,150,400 4.24 متوسط

 منبع: محاسبات تحقیق

 نتايج و تحلیل آنها 4-1

ي نقدي را ها، قیمت انرژي را افزايش داده و يارانهسازي سیاست هدفمندسازي يارانهبه منظور شبیه

-ي دهك هاي درآمدي لحاظ كرديم. اين دو تغییر خود باعث تغییر در ساير بخشدر مدل براي همه

توزيع درآمد و فقر نیز  هايشود. اين تغییرات موجب تغییر در شاخصهاي مرتبط با آن در مدل مي

 شوند.در ادامه اين تغییرات به تفضیل توضیح داده مي وند.شمي

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تغییر در قدرت خريد خانوار 4-1-3

هاي متعددي بر توزيع درآمد اثر دارد. به نظر  پرداخت يارانه نقدي و افزايش قیمت انرژي از كانال

انتظار گذاران  رسد كانال مهم اثرگذاري اين سیاست كانال تغییر قدرت خريد خانوارهاست. سیاست مي

براي دارند قدرت خريد خانوارهاي فقیر افزايش يافته و قدرت خريد خانوارهاي ثروتمند كاهش يابد. 

 ها به دو بخش روستايي و شهري تقسیم شده اند.بررسي تغییر در قدرت خريد، خانوار

 هاي خانوارهاي روستاييتغییر در قدرت خريد دهک 4-1-3-3

ها با كاهش درآمد ي پس از سیاست هدفمندسازي يارانههاي روستايصد تغییر قدرت خريد خانواردر

هاي هشتم تا دهم پس از )از دهك دهم تا اول( با سیر صعودي مواجه است. قدرت خريد دهك

ها كاهش يافته است به گونه اي كه دهك هشتم كمترين كاهش )بدون سیاست هدفمندسازي يارانه

هاي هفتم تا يکم اشته است. در هر يك از دهكتغییر بوده است(  و دهك دهم بیشترين كاهش را د

(. پس به طور كلي با اجراي 5-4  جدول)شود قدرت خريد خانوار مشاهده مي به ترتیب افزايش در

ي هاي باال )دهك هشتم، نهم، دهم(كاهش قدرت خريد و در بقیهدر دهكسیاست در بخش روستايي 

 است.تم( افزايش قدرت خريد صورت گرفته ي پايین درآمدي )دهك يکم تا هفهادهك

 انه هاپس از هدفمندسازي يارهاي روستايي ر قدرت خريد خانوار: درصد تغییر د1-3  جدول

 (افزايشي) خريد قدرت روستايي دهك

 %5.60- 10دهك

 %2.10- 09دهك
 %0.00 08دهك
 %2.20 07دهك
 %4.90 06دهك

 %7.10 05دهك
 %10.70 04دهك
 %16.40 03دهك

 %21.10 02دهك
 %41.00 01دهك

 منبع: محاسبات تحقیق

هاي پايین افزايش درآمد براي دهكشود كه سهم ها باعث ميي دهكداخت انتقالي يکسان به همهپر

-ها تقريبا يکسان ميي دهكقیمت مصرف كننده براي همه تر قابل توجه تر باشد. تغییر در شاخص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 29   فصل چهارم: )اعمال سناريو و نتايج تحقیق(

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

هاي باال و افزايش (. در نتیجه اين دو واقعیت استداللي بر كاهش قدرت خريد دهك6-4  جدول) باشد

 باشد.هاي پايین ميآن در دهك

 هاي روستاييهكدتغییر در شاخص قیمت مصرف كننده  :1-3  جدول

 مصرف قیمت شاخص در تغییر روستايي دهك

 كننده

 %7.80 01دهك

 %8.40 02دهك

 %8.10 03دهك

 %8.00 04دهك

 %8.10 05دهك

 %7.70 06دهك

 %7.70 07دهك

 %7.40 08دهك

 %7.30 09دهك

 %6.60 10دهك

 منبع: محاسبات تحقیق

 هاي خانوارهاي شهريتغییر در قدرت خريد دهک 4-1-3-2

هاي شهري با كاهش صد تغییر قدرت خريد خانوارها دراجراي سیاست هدفمندسازي يارانهپس از 

هاي پنجم تا دهم پس از درآمد )از دهك دهم تا اول( با سیر صعودي مواجه است. قدرت خريد دهك

اي كه دهك پنجم كمترين كاهش و دهك ها كاهش يافته است به گونهسیاست هدفمندسازي يارانه

هاي چهارم تا يکم به ترتیب ين كاهش را به خود اختصاص داده است. در هر يك از دهكدهم بیشتر

پس به طور كلي با اجراي سیاست در  .(7-4  جدولشود )افزايش در قدرت خريد خانوار مشاهده مي

ي پايین هاي دهككاهش قدرت خريد و در بقیه هاي باال )دهك پنجم تا دهم(بخش شهري در دهك

رين كاهش و است. دهك دهم بیشت درآمدي )دهك يکم تا چهارم( افزايش قدرت خريد صورت گرفته

 دهك اول بیشترين افزايش را به خود اختصاص داده است.

 هاي شهري پس از هدفمندسازي يارانه ها: درصد تغییر در قدرت خريد خانوار1-3  جدول

 خريد )افزايشي( قدرت شهري دهك

 %7.10- 10دهك
 %5.40- 09دهك

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 21   فصل چهارم: )اعمال سناريو و نتايج تحقیق(

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 %4.30- 08دهك
 %3.20- 07دهك
 %2.10- 06دهك
 %0.40- 05دهك

 %0.80 04دهك
 %3.00 03دهك
 %7.50 02دهك

 %17.10 01دهك

 منبع: محاسبات تحقیق

شود، مشاهده مي1-4  جدولسازد. همانطور كه در رفاه خانوارها را متاثر مي ،دو عامل قیمت و درآمد

باشد. پس تفاوت به وجود آمده ها تقريبا يکسان ميي دهكقیمت مصرف كننده براي همه شاخص

 باشد.ها ميعمدتا به خاطر تفاوت در درآمدهاي دهك

 هاي شهري: تغییر در شاخص قیمت مصرف كننده دهك8-3  جدول

 كننده مصرف قیمت شاخص در تغییر شهري دهك

 %5.50 01دهك
 %5.60 02دهك
 %5.90 03دهك

 %5.60 04دهك
 %5.60 05دهك
 %5.60 06دهك

 %5.40 07دهك
 %5.10 08دهك
 %5.00 09دهك
 %4.40 10دهك

 منبع: محاسبات تحقیق

يابد.  ها قدرت خريد دو دهك ثروتمند روستايي كاهش مياين سیاست هدفمندسازي يارانهاثر اجراي 

. نتايج يابد ها افزايش مي همچنین رفاه شش دهك ثروتمند شهري نیز كاهش يافته و رفاه ساير دهك

هاي روستايي بیش از  به دست آمده حاكي از آن است كه درصد بهبود در قدرت خريد دهك

  است. بودههاي شهري  دهك

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 23   فصل چهارم: )اعمال سناريو و نتايج تحقیق(

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ي کارتغییر در عرضه 4-1-2

ها عرضه ي نیروي كار خانوارها كاهش رفت در اثر سیاست هدفمندسازي يارانههمانطور كه انتظار مي

 شدهبخش روستايي و شهري مجزا آورده  ي نیروي كار خانوارها،يافته است. براي بحث در نتايج عرضه

 .است

 ي کار خانوارهاي روستاييتغییر در عرضه 4-1-2-3

شود. به اين معنا كه خانوارهاي روستايي كوچکتر ميي نیروي كار با افزايش درآمد ضهكاهش در عر

 (.9-4  جدول) سترا به خود اختصاص داده ارين كاهش و دهك دهم كمترين كاهش دهك اول بیشت

 هاي روستايي پس از هدفمندسازي يارانه هاي نیروي كار خانوار: درصد تغییر در عرضه2-3  جدول

 كار )افزايشي( نیروي عرضه در تغییر روستايي دهك

 %66.50- 01دهك

 %43.80- 02دهك

 %37.80- 03دهك

 %31.10- 04دهك

 %26.80- 05دهك

 %23.80- 06دهك

 %20.60- 07دهك

 %17.60- 08دهك

 %15.10- 09دهك

 %10.20- 10دهك

 منبع: محاسبات تحقیق

هاي پايین شود كه سهم افزايش درآمد براي دهكها باعث ميي دهكداخت انتقالي يکسان به همهپر

ها تقريبا يکسان ي دهكتر باشد. عالوه بر اين شاخص قیمت مصرف كننده براي همههقابل توجتر 

هاي باال و ي كار دهكعرضه كمتر (. در نتیجه اين دو واقعیت استداللي بر كاهش6-4  جدول) باشدمي

 باشد.هاي پايین ميآن در دهك بیشتركاهش 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ي کار خانوارهاي شهريتغییر در عرضه 4-1-2-2

آنچه تا اينجا براي خانوار روستايي ذكر شد كامال  مشابه ي نیروي كار شهري با درصد تغییر در عرضه

-هاي درآمدي همتراز درخانوارهاي روستايي و شهري درميي دهك(. با مقايسه12-4  جدولاست )

دانیم ار شهري كمتر از روستايي است. ميي نیروي كار در هر دهك  خانواهش عرضهصد كدريابیم، 

اي روستايي از شهري هدرآمد دهك به هر دو خانوار شهري و روستايي يارانه مساوي داده شده است و

 درصد افزايش درآمد پس از دريافت يارانه در خانوار روستايي بنابراينكمتر است. ي خود هم رده

ي نیروي كار اين امر استداللي بر كاهش بیشتر عرضه (،55-3  جدول)باشد ر از شهري ميبزرگت

 روستايي نسبت به شهري است.

 ندسازي يارانه هاهاي شهري پس از هدفمي نیروي كار خانوار: درصد تغییر در عرضه50-3  جدول

 كار )افزايشي( نیروي عرضه در تغییر شهري دهك

 %35.30- 01دهك
 %24.30- 02دهك

 %19.50- 03دهك
 %16.70- 04دهك
 %15.20- 05دهك

 %13.20- 06دهك
 %11.80- 07دهك
 %10.20- 08دهك
 %8.80- 09دهك

 %6.20- 10دهك

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 هاي خانوار شهري و روستايي: نسبت يارانه به هزينه55-3  جدول

 هاي دهك

 شهري

 يارانه نسبت

 دهك هر هزينه به 

 هاي دهك

 روستايي

 يارانه نسبت

 دهك هر هزينه به 

 1.19 01دهك 0.61 01دهك

 0.79 02دهك 0.42 02دهك

 0.68 03دهك 0.34 03دهك

 0.55 04دهك 0.28 04دهك

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 0.47 05دهك 0.25 05دهك

 0.41 06دهك 0.21 06دهك

 0.35 07دهك 0.18 07دهك

 0.29 08دهك 0.15 08دهك

 0.24 09دهك 0.12 09دهك

 0.14 10دهك 0.07 10دهك

 منبع: محاسبات تحقیق

 هافعالیتسطح تغییر در  4-1-1

 يالگو يكحاضر  ياست. مدل تعادل عموم ينکته ضرور يك یحتوض یمتيق ییراتتغ ياز بررس یشپ

 محاسبه  يبه صورت نسب هایمتالگو الزم است ق ين. در ااست 5خرد ياز نوع ساختار يتعادل عموم

 يا به عبارت ديگر مبناي قیمتي است. در تحقیق 9شمارنده یازمندن یزن ينسب هايیمتق يبررس. شوند

 هایمترو، تمام ق يناز ا انتخاب شده است. یمتيق يبه عنوان مبنا یروي كارن يدستمزد واقع حاضر

 اند. محاسبه شده یمتق ينا به نسبت

ها آورده شده فعالیت تولیدي به همراه درصد تغییر آنها پس از هدفمندي يارانه 11، 59-3  جدولدر

 آبي نقل و هاي حملبخشاند. ها به صورت افزايشي مرتب شده. به منظور سهولت در تفسیر، دادهاست

ي نخست به ترتیب، پنج رتبه آهن و فوالدبار،  هوايي نقل و حملشیشه افر، مس هوايي نقل و بار، حمل

، دیسف نفتهاي تولید را در بیشترين درصد كاهش درسطح فعالیت به خود اختصاص داده اند. بخش

به ترتیب خدمات مستغالت   ي، محصوالت دخاني وخام و گاز طبیع نفت، استخراج كوره نفتتولید 

 باشند.افزايش را دارا ميبیشترين درصد 

 : درصد تغییر در سطح فعالیت ها پس از هدفمندسازي يارانه ها59-3  جدول

ر

 تبه

 تغییر صد در فعالیت

 هدفمندسازی از پس

 (افزایشی)

ر

ت

 به

 تغییر صد در فعالیت

 هدفمندسازی از پس

 (افزایشی)

 %25.60- الکتریکی تجهیزات 29 %98.00- بار آبی نقل وحمل 1

 %21.80- برق 32 %94.70- مسافر هوایی نقل و حمل 2

                                                 
1 Micro Structurtal 
2
 Numeraire 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 %21.80- گاز 31 %75.50- شیشه 3

 %20.60- پست 32 %61.60- بار هوایی نقل و حمل 4

 تجهیزات سایر 33 %60.50- فوالد و آهن 5

 نقل و حمل
-19.50% 

 نقلیه وسایل 34 %53.20- اساسی فلزات سایر 6

 موتوری
-18.50% 

 آبی نقل و حمل 35 %53.10- کانی محصوالت سایر 7

 مسافر
-17.90% 

 %17.80- ساختمان 36 %50.50- رستوران و هتل 1

 %16.70- مایع گاز 37 %46.40- بار ریلی نقل و حمل 9

 %16.60- جنگلداری 31 %46.20- مسافر ایجاده نقل و حمل 12

 %16.10- مبلمان 39 %42.90- سیمان 11

 %14.20- شکر 42 %42.40- انبارداری 12

 %14.10- بنزین 41 %42.10- کاغذ محصوالت 13

 %14.00- شیالت 42 %41.10- چرم 14

 و تلویزیون رادیو، 43 %40.00- شیمیایی محصوالت سایر 15

 ارتباطی وسایل
-13.10% 

 %12.70- مالی گریواسطه 44 %38.70- مسافر ریلی نقل و حمل 16

 غذایی محصوالت 45 %38.30- بار ایجاده نقل و حمل 17

 آشامیدنی و
-12.40% 

 %12.10- آب 46 %37.10- نفتی هایفرآورده سایر 11

 عمده فروشی خرده 47 %35.70- گازوییل 19

 فروشی
-11.80% 

 %10.90- دامی محصوالت 41 %35.60- غیرفلزی کانی محصوالت سایر 22

 %8.80- خدمات سایر 49 %34.80- کاشی سرامیک آجر، 21

 %8.00- هانان 52 %31.10- ساعت دقیق ابزار دارو، 22

 و الستیکی محصوالت 23

 پالستیک
 %3.70- باغداری و زراعت 51 30.10%-

 %1.80 مستغالت 52 %29.80- تجهیزات و آالتماشین 24

 %2.40 دخانی محصوالت 53 %29.00- پوشاک 25

 گاز و خام نفت 54 %28.50- شده ساخته فلزی محصوالت 26

 طبیعی
25.60% 

 %33.00 کوره نفت 55 %27.00- چوبی محصوالت 27

 %33.30 سفید نفت 56 %26.20- ارتباطات 21

 منبع: محاسبات تحقیق
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ها براساس سهم بري از انرژي به صورت افزايشي مرتب شده اند. باتوجه به فعالیت ،(51-3  جدول)در

 نقل وها قابل استدالل است. به اين معنا كه پنج بخش حمل جدول، افزايش و كاهش در فعالیت بخش

جز پانزده فعالیت كم  آهن و فوالدبار،  هوايي نقل و حملشیشه سافر، م هوايي نقل و بار، حمل آبي

هايي كه انرژي كمتري )بیشتري( در فرآيند سهم بر از انرژي هستند. با افزايش قیمت انرژي فعالیت

ها از ي بخششوند. استفادهشود تغییر قیمت كمتري )بیشتري( را متحمل ميتولید آنها استفاده مي

 تواند به صورت مستقیم يا غیر مستقیم باشد. انرژي مي

 ها: سهم انرژي فعالیت51-3  جدول

ر
ت
 به

 سهم ها فعالیت

 انرژی

ر

ت

 به

 سهم ها فعالیت

 انرژی

 %1.70 نفتی هایفرآورده سایر 29 %0.00 گازوییل 1

 %1.88 رستوران و هتل 32 %0.00 سفید نفت 2

 %1.95 فروشی عمده فروشی خرده 31 %0.00 کوره نفت 3

 %2.33 شیمیایی محصوالت سایر 32 %0.00 بنزین 4

 %2.39 چوبی محصوالت 33 %0.00 مایع گاز 5

 %2.39 خدمات سایر 34 %0.00 گاز 6

 %3.12 انبارداری 35 %0.00 برق 7

 %3.47 شیالت 36 %0.03 ساختمان 1

 %3.80 مالی گریواسطه 37 %0.17 طبیعی گاز و خام نفت 9

 %3.82 کاغذ محصوالت 31 %0.30 ارتباطی وسایل و تلویزیون رادیو، 12

 %4.05 پست 39 %0.45 دخانی محصوالت 11

 %4.35 کانی محصوالت سایر 42 %0.46 باغداری و زراعت 12

 %5.67 اساسی فلزات سایر 41 %0.49 موتوری نقلیه وسایل 13

 %5.75 ارتباطات 42 %0.51 مستغالت 14

 %6.81 فوالد و آهن 43 %0.60 نقل و حمل تجهیزات سایر 15

 %6.96 شیشه 44 %0.81 جنگلداری 16

 %7.07 مسافر آبی نقل و حمل 45 %0.90 تجهیزات و آالتماشین 17

 %7.08 بار آبی نقل وحمل 46 %0.99 هانان 11

 %7.40 کاشی سرامیک آجر، 47 %1.02 شکر 19

 %7.49 سیمان 41 %1.12 شده ساخته فلزی محصوالت 22

 %7.50 غیرفلزی کانی محصوالت سایر 49 %1.13 پالستیک و الستیکی محصوالت 21

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 %8.72 آب 52 %1.15 چرم 22

 %10.99 بار هوایی نقل و حمل 51 %1.17 الکتریکی تجهیزات 23

 %10.99 مسافر هوایی نقل و حمل 52 %1.19 مبلمان 24

 %11.42 مسافر ریلی نقل و حمل 53 %1.21 پوشاک 25

 %11.42 بار ریلی نقل و حمل 54 %1.36 ساعت دقیق ابزار دارو، 26

 %14.67 بار ایجاده نقل و حمل 55 %1.52 دامی محصوالت 27

 %14.92 مسافر ایجاده نقل و حمل 56 %1.62 آشامیدنی و غذایی محصوالت 21

 منبع: محاسبات تحقیق

 در تقاضاي مواد غذاييتغییر  4-1-4

 شود.تقاضاي مواد غذايي خانوارها نیز به تفکیك  دو بخش روستايي و شهري گزارش مي

 تغییر در تقاضاي مواد غذايي خانوارهاي روستايي 4-1-4-3

فزايش داشته است. به اين تغییر در میزان تقاضاي مواد غذايي با كاهش درآمد خانوارهاي روستايي ا

-تقاضا براي مواد غذايي توسط دهك اول صورت گرفته است. تنها، در دهكبیشترين افزايش  معنا كه

 (53-3  جدولكاهش رخ داده است. ) ها،هاي دهم نسبت به قبل از سیاست هدفمندسازي يارانه

 هاي روستايي پس از هدفمندسازي يارانه ها: درصد تغییر در تقاضاي مواد غذايي خانوار53-3  جدول

 تغییر )افزايشي( درصد روستايي هاي دهك

 %3.82- 10دهك

 %0.06 09دهك

 %2.17 08دهك

 %4.67 07دهك

 %7.23 06دهك

 %9.82 05دهك

 %13.40 04دهك

 %19.11 03دهك

 %24.18 02دهك

 %43.58 01دهك

 منبع: محاسبات تحقیق

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تغییر در تقاضاي مواد غذايي خانوارهاي شهري 4-1-4-2

ها كاهش داده اند. هاي پنجم تا دهم تقاضاي مواد غذايي را پس از سیاست هدفمندسازي يارانهدهك

ها باشد. ساير دهكميدر اين میان دهك دهم و چهارم به ترتیب بیشترين و كمترين كاهش را دارا 

صد تغییر تقاضا از مواد غذايي را داشته است. يش داده اند. دهك اول بیشترين درتقاضاي خود را افزا

 ( 15-4  جدول)

 هاي شهري پس از هدفمندسازي يارانه ها: درصد تغییر در تقاضاي مواد غذايي خانوار51-3  جدول

 )افزايشي( تغییر صد در شهري هاي دهك

 %7.49- 10دهك

 %5.37- 09دهك

 %4.11- 08دهك

 %2.87- 07دهك

 %1.69- 06دهك

 %0.16- 05دهك

 %1.12 04دهك

 %3.51 03دهك

 %7.38 02دهك

 %16.99 01دهك

 منبع: محاسبات تحقیق

تر درآمدي تقاضاي مواد غذايي هاي پايینو روستايي در دهكي شهري بنابراين در هر دو منطقه

هاي باالي درآمدي ها افزايش داشته است. در دهكيارانهنسبت به قبل از سیاست هدفمندسازي 

دو منطقه ي مذكور با كاهش درآمد، تغییر در  شود. در هرمشاهده مي در تقاضاي مواد غذايي كاهش

 میزان تقاضاي مواد غذايي افزايش داشته است.

 تغییر در شاخص هاي توزيع درآمد 4-1-1

هاي توزيع درآمد زير  ، شاخصدر اين تحقیق ع درآمدها بر توزي براي تحلیل آثار هدفمندسازي يارانه

 اند. مورد بررسي قرارگرفته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 جامعه پايین دهک به باال دهک هزينه نسبت 4-1-1-3

 در قبل و بعد از اعمال سناريو 5به درآمد دهك 50به منظور برآورد اين شاخص از نسبت درآمد دهك 

تحقیق گزارش  CGEدرآمد هر دهك به تفکیك شهري و روستايي از مدل  بهره گرفته شده است.

 شود.مي

 ری% فق50. سهم افزايش يافته است ييروستاي و شهر يخانوارها يبرا درصد فقیر 50شاخص سهم 

 يسهم برا تغییر نجاي. در ارسیده است درصد 15/1درصد به  28/9از  ياز كل درآمد شهر يشهر

به  01/9از  يياز كل درآمد روستا ييروستا ری% فق50بوده است. سهم  ترشیب ييروستا يخانوارها

كل جامعه از درآمد كل  ریفق درصد50گفت سهم  توان ياست. در مجموع م افتهيدرصد بهبود  83/9

 بهبود داشته است. نیز جامعه

درصد ثروتمند در هر سه سطح شهري، روستايي، كل كشور حاكي از كاهش 50شاخص سهم 

درصد ثروتمند شهري از 50ها بیشتر بوده است. سهم ها است. اين كاهش در مورد روستايي نابرابري

درصد به  29/19درصد ثروتمند روستايي از 50درصد كاهش يافته است. سهم 09/98درصد به 18/92

 درصد رسیده است. 30/10

درآمد دهك ثروتمند  كاهش در سهم دهك ثروتمند و افزايش در سهم دهك فقیر باعث كاهش نسبت

رسیده است. در  11/1به  81/2به دهك فقیر شده است. در مورد خانوارهاي شهري اين شاخص از 

به  25/50از تنزل پیدا كرده است. در كل كشور  19/50به  90/51خانوارهاي روستايي اين نسبت از 

 (.51-3 جدول كاهش يافته است ) 11/8

 جامعه پايین درصد 22 به باال درصد 22 هزينه نسبت 4-1-1-2

در قبل و بعد از  5و9به درآمد دهك50و2به منظور برآورد اين شاخص از نسبت درآمد دو دهك 

  بهره گرفته شده است. اعمال سناريو

شود. در خصوص سهم دو دهك  هاي مربوط به دو دهك نیز روند مشابهي ديده مي در مورد نسبت

فقیر از كل درآمد هم براي خانوارهاي شهري و هم براي خانوارهاي روستايي اين سهم زياد شده است. 

درصد افزايش يافته است.  11/1درصد به  11/1درصد فقیر شهري از كل درآمد شهري از 90سهم 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد بهبود يافته است.  11/1درصد به  21/3درصد فقیر روستايي از كل درآمد روستايي از 90 سهم

 .بوده است شتریب ييروستا يخانوارها يسهم برا تغییر نیز نجايدر ا

درصد ثروتمند شهري از 90ها است. سهم  درصد ثروتمند نیز حاكي از كاهش نابرابري90شاخص سهم 

درصد  93/10درصد ثروتمند روستايي از  90كاهش يافته است. سهم درصد  15/33درصد به  31/31

 .ها بیشتر بوده استاين كاهش در مورد روستايي درصد رسیده است. 50/31به 

كاهش در سهم دو دهك ثروتمند و افزايش در سهم دو دهك فقیر باعث كاهش نسبت درآمد دو 

 08/1به  13/1هاي شهري اين شاخص از دهك ثروتمند به دو دهك فقیر شده است. در مورد خانوار

 (.51-3 جدول ) تنزل پیدا كرده است 12/1به  59/50رسیده است. در مورد خانوارهاي روستايي از 

 خوراکي هايهزينه به غیرخوراکي هزينه نسبت 4-1-1-1

ي مواد خوراكي افزايش اين نسبت احتماال به اين مفهوم است كه افراد ثروتمندتر شده لذا سهم هزينه

 رفاه سطح افزايش دهنده نشان سهم اين بودن باال معمول، طور ها كمتر شده است. بهدر سبد آن

 جامعه در  است. افزايش يافته 10/2به  20/8 از اين شاخص براي خانوارهاي شهري .باشد مي خانوار

كه خوشبختانه در هر دو خانوار شهري و (51-3 جدول افزايش يافته است ) 88/1 به 15/1 از روستايي

شود. افزايش اين شاخص در خانوارهاي شهري بیشتر از روستايي است. روستايي بهبود مشاهده مي

 درآمد رهاي كمخانوا هايهزينه عمده بخش كه، است واقعیت اين دهنده اين امر احتماال نشان

میزان بهره ها،گروه اين درآمد بودن پايین دلیل به و دهدمي تشکیل خوراكي هايهزينه را روستايي

( نسبت به خانوارهاي شهري  ... تحصیل، بیمه، تفريح، )بهداشت، غیرخوراكي هايهزينه از آنان مندي

 است. كمتر افزايش يافته

 جیني ضريب 4-1-1-4

بوده است كه پس از هدفمندسازي  30/0ضريب جیني براي خانوارهاي شهري در وضعیت اولیه برابر  

كاهش يافته است. كاهش در ضريب جیني به معني كاهش نابرابري است. شاخص ضريب  18/0به 

ندسازي به بوده است كه پس از هدفم 33/0جیني براي خانوارهاي روستايي در وضعیت اولیه برابر 

 كاهش يافته است.  12/0

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از خانوارهاي هاي روستايي بیشتر نکته قابل توجه آن كه میزان كاهش شاخص ضريب جیني در خانوار

درصد بوده است اما میزان كاهش در  52/11كاهش ضريب جیني شهري در حدود . است شهري

 با توجه به آنچه در .(51-3 جدول ) درصد محاسبه شده است 80/2ر حدود ضريب جیني روستايي د

 ها به سمت برابري بیشتر درآمدي است بخش گفته شد، نتايج حاكي از بهبود همه شاخص اين 

 . (51-3 جدول )

 

 هاي توزيع درآمد: شاخص51-3 جدول 

 كل كشور روستايي شهري هاي توزيع درآمد شاخص

پس از  پايه

 هدفمندي

پس از  پايه

 هدفمندي

پس از  پايه

 هدفمندي

 05013103109 05091115189 05098111111 05090153195 05011511121 05092118198 % فقیر+50سهم 

 05981113519 05105119111 05101211091 05192581258 05980511111 05921118128 -% ثروتمند50سهم 

 نسبت درآمد دهك ثروتمند

 -به دهك فقیر 

25815132902 15111932381 51590398199 50515213112 5052023958 85192201102 

 05015918823 05010981901 0501110155 05032131889 05011123195 05011118901 % فقیر+90سهم 

 05319112811 0531102501 05315012511 05109181811 05331559391 05313111309 -% ثروتمند90سهم 

 نسبت دو دهك ثروتمند

 -به دو دهك فقیر 

15111331519 1501113501 50555230181 15121212188 15831808918 15119112552 

 نسبت هزينه ي غیر خوراكي

 خوراكي+به هزينه ي  
 

858282312 25105191251 15155101111 1588132581 15250321519 85993598282 

 05180219011 05350235598 05129921812 05311829111 05111311112 05301111551 -ضريب جیني

 منبع: محاسبات تحقیق

 هاي فقرشاخصتغییر در  4-1-6

 ،شاخص فوستر، گرير و توربكدر اين مطالعه براي سنجش فقر هاي استفاده شده يکي از شاخص

FGT (5283است. در اين شاخص )  فقر اساسا تابعي از شکاف فقر است كه به توان ،α  رسانده شده

سه  براي اندازه گیري فقر دست يافت. متفاوت هايشاخصتوان به مي αاست. با تغییر در میزان 

شده  محاسبهدر ادامه براي اندازه گیري فقر  انگل نظريهو همچنین شاخص  FGTمول شاخص مع

 .است

 استفاده شده است.5-3 معادله از  FGTي شاخص براي محاسبه
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 5-3 معادله 

 

تعداد افراد فقیر )تعداد  H، در جامعه مورد بررسيراد تعداد كل اف Nخط فقر،  Z خط فقر كه در آن

باشد. در اين تحقیق به دلیل درآمد هر فرد مي yافرادي كه درآمدشان از مقدار خط فقر كمتر است( و 

  Nبه اين منظور مقدار  1ها لحاظ شده است.دردسترس نبودن اطالعات افراد، به ناچار اطالعات دهك

باشد. درآمد هر دهك به تفکیك خانوار شهري و درآمد هر دهك مي yو  50ها يعني عدد تعداد دهك

 ها به دست آمده است.روستايي از مدل تحقیق، قبل و بعد از سیاست هدفمندسازي يارانه

-نیاز به خط فقر مي  FGTشاخص با استفاده از  ي فقربراي محاسبهشود، همانطور كه مالحظه مي

باشد. اين خط فقر با استفاده از روش تحقیق خط فقر مطلق مي خط فقر استفاده شده در اين .باشد

هاي خوراك هاي اساسي به دو بخش هزينههاي اساسي محاسبه شده است. در اين روش هزينههزينه

هاي مركز آمار ايران، بر اساس هاي خوراك با استفاده از دادهشوند. هزينهو غیر خوراك تقسیم مي

هاي غیر خوراك با استفاده از روش انگل محاسبه شده اند. وزانه فرد و هزينهكالري مورد نیاز رحداقل 

ت نفره و بیشتر محاسبه شده است. سپس با استفاده از قر براي خانوارهاي يك نفره الي هفاين خط ف

هاي شهري و روستايي به دست آمده است. میانگین وزني خط فقرهايي بر اساس بعد خانوار براي داده

 (5125 ،)پشم فروش آورده شده است. 51-3 جدول نتايج اين محاسبات در 

 )ريال( 82ري و روستايي سال : خط فقر شه51-3 جدول 

 نفره 7 نفره 6 نفره 1 نفره 4 نفره 1 نفره 2 نفره 3 خط فقر

 92773870 78355340 73091630 65932530 57073160 46054350 27477560 شهري 

 64644700 51725180 47319650 40669650 34187630 24926250 13651830 روستايي

 5125منبع: پشم فروش، 

، خط 51-3 جدول ط مركز آمار و توس وسط بعد خانوار روستايي و شهري گزارش شدهبه متبا توجه 

سپس با  محاسبه شد. 82براي سال  39911110و براي خانوار روستايي  1/11281318فقر شهري 

با استفاده  اين صورت كه به شد. به محاس 5181اين خط فقر براي سال  «يفعل ينهسهم از هز»روش  

                                                 
 این پایان نامه رجوع شود. 2-5برای توضیح بیشتر به بخش  3
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 ،5182 ي و روستايي سالساالنه هرخانوار شهر ينههز به  82ر سال شده د سبهنسبت خط فقر محااز 

-دهك هايدرآمد دهك .محاسبه شد 81سال  براي  هاي شهري و روستايي، خط فقردر درآمد دهك

قبل و بعد از  بوده و از مدل اين تحقیق براي 81مذكور براي سال  هاي شهري و روستايي

، 81در نهايت مقدار خط فقر شهري براي سال .ت آمده استها به دسهدفمندسازي يارانه

 محاسبه گرديد.13/51290020و اين مقدار براي خانوار روستايي،  15/11132211

  يا شاخص سرشمار فقیر افراد نسبت شاخص 4-1-6-3

   .داد خواهد نشان را فقر اصابت همان نقطه يا فقیر خانوارهاي ، درصد FGT، شاخص α= 0شرط به

(H = q / n) .تفسیر ه محاسبه و درك آن آسان است.بزرگترين مزيت شاخص سرشمار اين است ك 

 :است زير صورت شاخص به اين محاسبه نتايج

به  30/0بدون تغییر مانده است. درسطح روستايي از  30/0اين شاخص در سطح شهري، در مقدار

هاي فقیر شهري ها دهكيارانهكاهش يافته است. به اين معنا كه پس از سیاست هدفمندسازي  10/0

 هاي فقیر روستايي كاهش يافته اند. ثابت و دهك

 جامعه غیر فقیر و فقیر افراد درآمد میزان كاهش يا افزايش كه است اين شاخص اين عمده اشکال

 نسبت اندازه شاخص در تأثیري نشود، هیچگونه فقر خط حول افراد جابجايي موجب آنکه بر مشروط

 بین حتي و فقیرها درآمد بین انتقال به نسبت كه است آن شاخص اين اشکال واقع ندارد. در فقیر افراد

 حساس نیز  فقرا درآمد به كاهش نسبت شاخص اين عالوه . بهباشدنمي حساس غیرفقیرها و فقیرها

 نمايد.مي محدود را شاخص اين كاربرد فوق، اشکاالت باشد.نمي

 درآمدي شکاف نسبت شاخص 4-1-6-2

 ستندین ریكه فق ياست )كه در آن افراد تیدر جمع نیانگیاز م يسنجه شکاف فقر به تناسب نيا

حداقل حذف فقر )نسبت به  نهيسنجه را  به عنوان هز نيا نیاز محقق يشکاف فقر صفر دارند(. بعض

ن به فقرا پرداخت شود تا درآمدشا ديبا زانیم هدهد كه چي. چون نشان مه اندخط فقر( در نظر گرفت

 دهد،مي نشان 58-3 جدول  چنانکهد. از خط فقر( برس ي)به صورت نسبتبه خط فقر مخارجشان(  اي)

در درصد( كاهش داشته است.  81/91) 02/0به  59/0هاي خانوارهاي شهري از در دهك فقر شکاف

شود. به اين معنا كه بعد از اجراي سیاست صد كاهش مشاهده ميدر 12/11دهك هاي روستايي 
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صد، متوسط درآمد در 12/11اي شهري وهدرصد، متوسط درآمد دهك 81/91ها انههدفمندسازي يار

  .فته و به باالي اين خط آمده اندهاي روستايي از خط فقر فاصله گردهك

 شاخص مجذور شکاف فقر )شدت فقر( 4-1-6-1

 به برآورد فقر در و گیردمي در نظر نیز را گروه هر فقیر اعضاي میان در درآمد توزيع شاخص، اين

 دهد.مي بیشتري وزن فقیرتر اعضاي

ها تي از خط فقر( است، كه در آن وزنهاي فقر )به صورت نسبجمع وزني شکاففقط اين شاخص 

. بنابراين با مجذور كردن شاخص شکاف فقر، وزن بیشتر به ندستههاي فقر شکاف خود نسبت

 شود كه از خط فقر پايین تر هستند. مشاهداتي داده مي

 اين رو از ؛دارد وجود بااليي و مثبت همبستگي شاخص شدت فقر غالباً و فقر شکاف شاخص میان

باشد، شدت فقر نیز زياد خواهد بود. اين در حالي است كه اگر نگارش ما  زياد فقر شکاف كه درگروهي

توان دريافت كه امکان دارد در گروه خاصي شکاف فقر بیش از هاي فوق رتبه اي باشد، ميبه شاخص

 ه ديگر اما شدت فقر كمتر باشد.گرو

هاي خانوارهاي دهكها اين شاخص در تحقیق پس از اجراي سیاست هدفمندسازي يارانهاين  در

 صد كاهش داشته است. در 90/19ش )بهبود( و در روستايي صد كاهدر 11/33شهري 

افزايش فقر مشاهده نشد. در هر  FGT پس از اجراي سیاست هدفمندسازي يارانه در مورد سه شاخص

 (.58-3 جدول روستايي بیشتر از شهري مشاهده شد )هاي سه شاخص بهبود در دهك

 (خانوارها يفها مصر ينهاز کل هز يخوراک يکاالها  يها ينه)سهم هز انگل نظريه شاخص 4-1-6-4

 خانوارها مصرفي يهاهزينه كل از خوراكي كاالهاي يهزينه سهم گاه كند هرمي بیان اين شاخص

 كاالهاي سهم  خانوارهاي شهري در اين پژوهش در. است يافته بهبود فقر وضع يابد، احتماال  كاهش

 اعشار( و در خانوارهايرقم 1)با احتساب  021/0 به 505/0مقدار  از شهري خانوارهاي خوراكي

جدول م اعشار( كاهش اندكي يافته است ))با احتساب سه رق531/0به  515/0 روستايي اين سهم از

 3-58). 
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 هاي فقر: شاخص58-3 جدول 

پس از  شهري. .پايه شهري شاخص فقر

 هدفمندي

پس از  روستايي. پايه روستايي.

 هدفمندي

FGT(α=0) 0530 0530 0530 0510 

FGT(α=1) 0559 0502 0551 0555 

FGT(α=2) 0503 0509 0502 0503 

 0551 0551 0550 0550 (-شاخص نظريه ي انگل)

 منبع: محاسبات تحقیق

 جمع بندي: 4-4

قدرت خريد دو  ها،در اثر اجراي سیاست هدفمندسازي يارانههمانطور كه در اين بخش مشاهده شد، 

شش دهك ثروتمند شهري نیز كاهش يافته و  قدرت خريديابد.  دهك ثروتمند روستايي كاهش مي

يابد. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه درصد بهبود در  ها افزايش مي ساير دهك قدرت خريد

مطابق با تئوري پس از اجراي  است.هاي شهري بوده  دهكهاي روستايي بیش از  قدرت خريد دهك

پس از  در خصوص سطح فعالیت .هش يافتي نیروي كار كاها عرضهسیاست هدفمندسازي يارانه

عمدتا به خاطر میزان ها تغییراتي صورت گرفت كه میزان اين تغییرات سیاست هدفمندسازي يارانه

هاي توزيع درآمد و فقر مورد بررسي در شاخص كاالها و خدمات از انرژي قابل توجیه بود.سهم بري 

 سیاستتوان نتیجه گرفت، از اين مورد مين داد. كاهش فقر و بهبود توزيع درآمد را نشا اين تحقیق،

  گردد.موجب بهبود توزيع درآمد و فقر مي بالقوههدفمندسازي يارانه به طور 
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 مروري بر تحقیقمقدمه و  1-3

شده بر توزيع درآمد و فقر تحلیل  ي نقدي انرژي و پرداخت يارانهدر اين تحقیق اثر افزايش قیمت 

 اين مدل  .استفاده شد از يك مدل تعادل عمومي محاسبه پذير ،اثرات اين . براي تحلیل دقیقاست

تعادل عمومي  رويکرد بخشيهاي خانوار شهري و روستايي است.  بخش تولیدي و دهك 11شامل 

كند تا اثر اين سیاست بر قدرت خريد هر دهك و  خدمات كمك مي و تفکیك كاالها و محاسبه پذير

 سبد مصرفي آن با جزئیات بیشتري مورد توجه قرار گیرد. 

 د. با توجه به كاربردها و عمومیتان هاي توزيع درآمد و فقر معرفي شده در فصل دوم برخي از شاخص

هاي زير  یت توزيع درآمد از شاخصدر تحقیق حاضر براي تحلیل وضع ،ها استفاده برخي از اين شاخص

 استفاده شده است:

 شاخص نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقیر. .5

 شاخص نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقیر. .9

 شاخص ضريب جیني. .1

 ي.خوراك ي نهيبه هز يخوراك ریغ ي نهينسبت هز .3

 زير استفاده شده است:  FGT شاخص  سهي انگل و شاخص نظريه و براي بررسي وضعیت فقر از

 شاخص سرشمار. .5

 شاخص شکاف درآمدي. .9

 شاخص شدت فقر. .1

ي نیروي كار ها و فقر، فقر، عرضههدفمندسازي يارانه ي نظري و تجربيپیشینه، همچنین در اين فصل

 هاي تعادل عمومي محاسبه پذير به طور مفصل پرداخته شد.و مدل

مدل مورد استفاده در تحقیق معرفي شد. در اين تحقیق، براي تحلیل اشتغال در كشور  سومدر فصل 

از يك الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير با پارادايم ساختاري خرد استفاده شد. اين الگو يك الگوي 

-ايستا بوده و اقتصاد ايران را به صورت يك اقتصاد باز و كوچك )قیمت پذير در اقتصاد جهاني( مدل

سازي نموده است. مدل تعادل عمومي محاسبه پذير تحقیق حاضر، چند بخشي و متناظر با بخش 
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توابع موجود در اين الگو غیرخطي هستند. در اين تحقیق در  ي اقتصاد بوده و غیرتصادفي است.واقع

 سازي عرضه كار از انتخاب بین كار و فراغت براي نیروي كار استفاده  شد.مدل

، قدرت خريد خانوارهاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي بر  اثر افزايش قیمت حامل ،چهارمدر فصل 

هاي فقر هاي توزيع درآمد و شاخص تقاضاي مواد غذايي خانوارها، شاخص ،سطح فعالیتي كار، عرضه

  بهبود آنها بود.حاكي از در بخش توزيع درآمد و فقرسازي  سازي شد. نتايج شبیه مدل

 هاي تحلیل حاضر نقاط قوت و کاستي 1-2

ي اثر عرضه ات پرداخت يارانه نقدي، افزايش قیمت انرژي واين تحقیق اولین تحقیقي است كه اثر

. در اين تحقیق كاهش عرضه نیروي كار پس از اجراي سیاست گرفته است در نظرهم با  نیروي كار را

درآمد افراد ي كار، ییرات عرضهدر نظر گرفتن تغ. لذا با ها در نظر گرفته شده استهدفمندسازي يارانه

بدون لحاظ اين اين بنابر  .هاي خانوار اثر گذاشت درآمدي دهكشد و بر وضعیت  از اقتصاد كم 

 توان ارائه داد. تغییرات درآمدي تحلیل كاملي نمي

سازد. ي نیروي كار در اين فرآيند، اين مطالعه را از تمام مطالعات پیشین متمايز ميبررسي اثر عرضه

از  CGEو برآورد فقر با مدل   CGEعالوه بر آن ابعاد بزرگ مدل تحقیق، برآورد توزيع درآمد با مدل

رويکرد چند بخشي و تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم  باشد.ي حاضر ميهاي مطالعهديگر نوآوري

وت تحقیق ها از ديگر نقاط قوت اين تحقیق است. يکي ديگر از نقاط ق سیاست هدفمندسازي يارانه

است. با افزايش قیمت انرژي هم خانوارها و هم تولیدكنندگان   هاحاضر در نظر گرفتن فرض جانشیني

كنند. در اين شرايط تکنولوژي مصرف و  مصرف انرژي را كاهش داده و كاالهاي ديگر را جانشین مي

چون مدل تحقیق هم هاي تعادل عمومي محاسبه پذير كند. در مدل گیري از انرژي تغییر مي بهره

 شود. سازي مي جانشیني در سبد مصرفي خانوارها و همچنین ساختار تکنولوزي تولید مدلحاضر، 

 در تحلیل نتايج به دست آمده توجه به چند نکته الزم است: 

در  . چونشودي خانوارها استفاده ميآمد هزينههاي درهاي فقر از دادهشاخص گیرياندازهبراي 

، هاي خانوارهاي شهري و روستايي را در نظر گرفته بوديماين تحقیق  درآمد دهك هايماتريس داده

به دست آمده در  نتايج فقر تحلیل دربا اينکه  میسر بود.ها استفاده از درآمد دهكبا  گیري فقراندازه

ت رسد در اين صورت نتايج كمي متفاوبه نظر مي اما، اين نکته در نظر گرفته شده است اين تحقیق

پس از اعمال سیاست  توضیح بیشتر اينکه خواهد بود و به مطلق اعداد اعتماد كمتري بايد كرد.
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ها اين احتمال وجود دارد كه درآمد هر يك از افراد موجود در هر دهك، به باال يا هدفمندسازي يارانه

را گويي يك  ها، كل افراد هر دهكپايین خط فقر انتقال يابد. در گزارش شاخص فقر به صورت دهك

اطالعات شفاف پنداريم و به تغییر درآمد هريك از افراد موجود در دهك، حساس نیستیم.  فرد مي

توان نميدر ايران وجود ندارد. به اين دلیل  هاي درآمديدرآمدي افراد و يا خانوارها در محاسبه دهك

 ، از جمله تحقیق حاضرتحقیقات صورت گرفته در اين زمینه هیچیك ازبه نتايج به دست آمده از 

دو   ، از طـريـق شهــري  مـد خـانوارهايآو در  حـاضــر، آمــار هـزينــه  در حـال اعتماد كامل كرد.

مــد و درآ  ـهو آمـار هـزين "ايران  اسالمـي  جمهـوري  مـركـزي  بانك"و  " مـركـز آمار ايران"  منبـع

  روش  هــاي مــذكــور، بـه شود. طــرح منتشر مي  مركز آمار ايران  ، توسط روستـايـي  رهـايخــانــوا

  و روستايي  نقاط شهريدر   نمونه  خـانــوارهــاي  به   مــراجعه  از طـريــق  اي، نمــونــه  آمارگیـــري

-امکان شناسايي دهكیري جز روش نمونه گواقعیت اين است كه درشرايط فعلي به . گیردمي  انجام

در كشورهاي توسعه يافته كه  نظام ثبتي آمار دركشور ما وجود ندارد.. زيرا هاي درآمدي وجود ندارد

باشد، اين روش جهت  برنامه ريزي هاي راد و خانوارها بهنگام و مهیا ميبانك اطالعاتي درآمد اف

 . اقتصادي مصارف فراواني دارد

ديده نشده است. شیوه تامین مالي كسري  تحريمبودجه احتمالي دولت و در اين مطالعه اثرات كسري 

ها و تورم اقتصاد اثر گذاشته و قدرت خريد خانوارها را تحت تاثیر قرار  تواند بر قیمت بودجه دولت مي

 در ادامه به نقش اين دو اثر بیشتر پرداخته خواهد شد. دهد.

موجب بهبود   بالقوهها به طور هدفمندسازي يارانههاي تحقیق مشخص شد سیاست با توجه به يافته 

در اين میان عوامل متعددي ممکن است مانع از اين امر گردد. تحريم و  گردد.توزيع درآمد و فقر مي

 ي آنهاست. ها از جملهي به وجود آمده در اثر پرداخت نقدي يارانهي تامین كسري بودجهنحوه

قدرت تأمین  بودجه خود را از محل درآمد حاصل از خلق پول پرها، قسمتي از كسري برخي از دولت

كنند. به طوري كه خلق پول پرقدرت به مثابه افزايش پايه پولي و در نتیجه افزايش حجم  مالي مي

شود. ورود اين حجم نقدينگي اضافه شده به اقتصاد كشور از  پول و نقدينگي در اقتصاد ملي ظاهر مي

تورم ناشي از  شود. ها و در نتیجه ايجاد تورم ميباال رفتن سطح قیمت كانال مخارج دولت، موجب

افزايش حجم پول، موجب كاهش ارزش پول شده و اين امر به مانند مالیاتي است كه بر صاحبان پول 

توان به  شود. به عبارت ديگر به تورم ناشي از خلق پول جديد به وسیله دولت، مي در جامعه تحمیل مي
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صورت كه مردم با درك تورم، سعي  ي بر روي پول موجود در دست مردم نگاه كرد. بدينصورت مالیات

داشتن مقدار وجوه حقیقي  در تنظیم مقدار موجودي وجوه حقیقي خود نموده و به خاطر ثابت نگه

خود در سطح جديد، به ناچار بايستي بر مقدار موجودي پول خود بیفزايند كه اين كار به قیمت از 

ن قسمتي از مصرف جاري آنان تمام خواهد شد. اين مقدار كاهش در درآمد مصرفي را دست داد

شود، در اصطالح اقتصادي به  توان به عنوان مالیاتي فرض نمود كه بر روي دارندگان پول وضع مي مي

ي كه در اثر پرداخت نقدي اکه دولت كسري بودجهدر صورتی گويند. مي« مالیات تورمي»اين مالیات، 

ثبت سیاست ها به وجود آمده را از طريق نادرست تامین كند، موجب كمرنگ كردن آثار مرانهيا

 خواهد شد.ها هدفمندسازي يارانه

 هاي سیاستي توصیهو  هاپیشنهاد 1-1

ي كااليي )انرژي( و پرداخت يارانه نقدي برابر به نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه حذف يارانه

هاي توزيع درآمد و فقر شده است. لذا پرداخت نقدي يارانه به د شاخصبهبوموجب ي مردم، همه

در اين میان توجه به نکات زير در جهت اجراي  شود.ي كااليي توصیه ميي مردم به جاي يارانههمه

 هرچه بهتر اين سیاست درخور اهمیت است.

یکه اقشار كم درآمد است. پرداخت به همه ثروتمندان، در حال هدفمندسازي مستلزم شناختن فقر

تحت فشار زندگي هستند به هیچ وجه توجیه اجتماعي و سیاسي ندارد. براي شناختن فقرا الزم است 

نظام جامع اطالعات درآمد و ثروت افراد حقیقي و حقوقي شکل گیرد. هیچ راه دومي براي تحقق 

 شفافیت درآمد و ثروت و شناسايي فقرا وجود ندارد.

 بین جانشیني امکان ايجاد با تا نپذيرد، انجام هم با و باره يك انرژي هاي املح ي همه قیمت افزايش

هاي پايین درآمدي بیشتر بتوانند سبد مصرفي دهك تا  شود تعديل شوك اثرات از مقداري انرژي، انواع

 ها مصون بدارند.خود از افزايش قیمت

هاي متقاضي دريافت يارانه  در اين برنامه، همه بنگاه به برنامه ارتقاي تکنولوژي پرداخته شود.

كنند. اين  اي خود را جهت بهبود تکنولوژي تولید به دفتر ارتفاي تکنولوژي تقديم مي هاي توسعه طرح

گانه پرداخت يارانه تولیدي خواهد شد. حداكثر  هاي پنج ها پس از بررسي، مشمول يکي از روش طرح

گذاري بنگاه در  ر بنگاه بر اساس سهم بنگاه از فعالیت، رشد تولید و سرمايهمیزان يارانه پرداختي به ه

 شود. هاي اخیر و... تعیین مي سال
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 نحوه و تولید تکنولوژي تغییرات مستلزم نقدي يارانه پرداخت و هاقیمت افزايش سیاست اثربخشي

 مصرف بهبود راستاي در تولیدكنندگان و خانوارها كه درصورتي ديگر، عبارت به .خانوارهاست مصرف

 هايبرنامه شودمي توصیه رو، اين از شد. نخواهد محقق سیاستگذاران مدنظر نتايج نکنند اقدام انرژي

 سرعت .شود اجرا و تدوين تولیدكنندگان و خانوارها مورد در انرژي مصرف تکنولوژي بهبود عملیاتي

 .دهدمي افزايش را سیاست اثربخشي تکنولوژيك تحوالت

در صورتي كه هدف از اجراي اين سیاست  برنامه كنترل قیمت و كیفیت در دستور كار قرار گیرد.

پیشرفت و رشد صنايع داخلي است الزم است در جهت ارتقاي كیفیت و كاهش قیمت محصوالت 

هاي ناظر در اين زمینه تقويت شده و به تخلفات صورت گرفته به سرعت رسیدگي  داخلي، سازمان

 شود.

در صورتي كه هدف از اين سیاست، ارتقاي توان رقابت صنايع رنامه كنترل واردات پرداخته شود. به ب

داخلي است، الزم است كنترل واردات چه به صورت رسمي و چه به صورت غیر رسمي )قاچاق( با 

 شدت بیشتري دنبال شود.

لزامات رونق تولید داخل تغییر در سیاست ارزي يکي از ابرنامه اصالحات ارزي در نظر گرفته شود. 

است. عرضه دالرهاي نفتي در داخل كشور از يك سو و عدم افزايش نرخ ارز متناسب با تورم از سوي 

ديگر منجر به تضعیف صادرات غیرنفتي شده است. در برنامه اصالحات ارزي از يك سو الزم است 

ه ارز خارجي در بازار داخل پذيري بازار ارز افزايش يافته و از سوي ديگر دولت از عرض انعطاف

 خودداري نمايد. حفظ توان رقابت مستلزم حفظ نرخ واقعي ارز است. 

 ضروري است.  حاصل وجوه مديريت و دولت بودجه در انضباط رعايت باال تورم وقوع از پرهیز براي

 از بايست دولت مي كنديم تشديد را تورم مركزي بانك از دولت استقراض سیاست یکهآنجاي از نخست

 سیاست پولي گونه هر پیگیري آنکه دلیل به . سپسنمايد پرهیز مركزي بانك از استقراض هرگونه

 .باشد مي ضروري انقباضي پولي سیاست اتخاذ شد خواهد منجر تورم به انبساطي

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 551   منابع و ماخذ   

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 منابع و مآخذ
مجموعه پژوهشهای ، "ابعاد گوناگون فقر در ایران "(؛ 1314ارضروم چیلر، نسرین )- .1

 .27، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شماره اقتصادی

 

 سال اقتصادی، سیاستهای و پژوهشها ،"فقر خط و یارانه بررسی"(؛ 1379اهلل ) سیف اسالمی،- .2

 .4 هفتم،شماره
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بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در  (؛1392اکبر )برزگر هرکالن، - .4

کوتاه مدت و بلند مدت؛ با استفاده از مدل وقفه های معکوس چند جمله ای 

(PIL).پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی ، 
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 پژوهشنامه اقتصادی. ،"روستایی
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 .اصفهان، انتشارات فالحت ایران
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 .2 شماره بودجه، و برنامه مجله ،"فقر کاهش و فقر خط فقر،"؛ (1375) جمشید پژویان،- .8

 ،های انرژی بر رفاه خانوارها در ایرانتاثیر حذف یارانه(؛  1391پشم فروش، ملکه )- .9

 الزهراء دانشگاه - اقتصادی و اجتماعی علوم دانشکده(: ها) ارشد سازمان کارشناسی نامه پایان

  .السالم علیها

و  رحیم ،اصفهانیداللی  ؛رحمان، خوش اخالق؛ مرتضی، جنتی مشکانی ، ابوالفضل؛ سامتی- .11
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 .123ص  1392، پاییز 5ی، سال دوم، شماره مدلسازی اقتصاد

 تعادل عمومی محاسبهتحلیل "(؛ 1391حسینی نسب، ابراهیم؛ حاضری نیری، هاتف )- .11

فصلنامه "، پذیر اثر اصالح یارانه حاملهای انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی

 1391اقتصادی، سال دوم، شماره هفتم، تابستان  های رشد و توسعهپژوهشعلمی پژوهشی، 

ها در مدل  آثار مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ؛ (1392حقیقی، ایمان )- .12

 ، گزارش پژوهشی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.پذیر محاسبهتعادل عمومی 

آثار بازتوزیع فرصت ها بر نابرابری " ؛(1391کاخکی، مرتضی) مرتضوی ؛حقیقی، ایمان- .13

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی،  ،"درآمدی؛ تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر

  .7سال دوم، شماره 

الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ارزیابی  یک" (؛1317خیابانی، ناصر )- .14

، فصلنامه مطالعات اقتصاد "های انرژی در اقتصاد ایران افزایش قیمت تمامی حامل

 . 16انرژی، شماره 

ها در اقتصاد  های یارانه تحلیل رفاهی سیاست" ؛(1392) اهلل روح، نظری ؛دادگر، یداله- .15

 .42 ماره، ش11 النامة رفاه اجتماعی، س فصل، "ایران

 یوگتعادل بازار کار در ال"(؛ 1392) دادگر،یداله؛توتونچیان،ایرج وآرمان مهر،محمدرضا- .16

فصلنامه مدلسازی ، "(یاسالم کردیبر رو دیشراکت کارگران در سود )با تاک

 .14-1،صص1392،پاییز3اقتصادی،شماره 

ی بر میزان فقر ی اساسهاتاثیر حذف سوبسید کاال (؛ 1375) علی ترکمانی، دینی- .17

 تهران. دانشگاه اد،اقتص دانشکده ،ارشد کارشناسی رساله، مطلق

الگوی تعادل عمومی برای تحلیل اثر وضع مالیاتها در (؛  1312ذوالنور، سید حسین )- .18

 .1312، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، ایران

 فصلنامه ،"1368-83 سالهای طی ایران در فقر" (؛1316) ابراهیمی، زهرا ؛حسین راغفر،- .19

 .24 شماره اجتماعی، رفاه

 شاخصهای و فقر بر اساسی کاالهای یارانه پرداخت اثرات" (؛1312) مهدی سیدکاظم،- .21

 .3 شماره  ،"اقتصاد ناظر فصلنامه ، فقر
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بررسی اثرات حذف یارانه  (؛ 1311یمان حقیقی و راضیه زاهدی )ا شاهمرادی، اصغر؛- .21

پذیر بر مبنای  سازی تعادل عمومی محاسبه پنهان انرژی در ایران: مدل آشکار و

، گزارش پژوهشی، وزارت نیرو، معاونت برنامه ریزی و های خرد تعدیل شده ماتریس داده

 امور اقتصادی.

طراحی مدل تعادل عمومی  (؛ 1319شاهمرادی، اصغر؛ ایمان حقیقی و راضیه زاهدی )- .22

 زارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی.، وپذیر برای ایران محاسبه

-بررسی اثرات افزایش حامل؛ (1392یمان حقیقی و راضیه زاهدی )ا شاهمرادی، اصغر؛- .23

، فصلنامه پژوهشها و CGE های انرژی و پرداخت یارانه نقدی در ایران: رویکرد 

 .5 – 32، صفحات 1392، بهار 57سیاستهای اقتصادی، شماره 

تعیین الگوهای فقر روستایی در ایران و بررسی تاثیر  (؛ 1391) عبدالرسول ،شیروانیان- .24

پایان نامه ، برنامه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی بر آن: رویکرد چندبعدی فقر

  .دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ،دکترای تخصصی

اری )با تاکید بر آزاد سازی تج" (؛1317) برقی اسکویی، محمدمهدی صادقی، حسین؛- .25

کاهش نرخ تعرفه( و تاثیر آن بر نابرابری دستمزدها: استفاده از رهیافت الگوی 

 .1317پژوهشهای اقتصادی، زمستان  ،"تعادل عمومی قابل محاسبه

 .تهران ،اسالم انتشارت  ،(اسپهبدی .ع (ترجمه،ما اقتصاد؛  (1362) سیدمحمدباقر صدر،- .26

های جهانی بر  بررسی آثار افزایش قیمت"(؛ 1311نیا، علی؛ فوالدی، معصومه ) طیب- .27

های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل  سطح قیمت

 .1311، مجله تحقیقات اقتصادی، زمستان "ای عمومی محاسبه

ی اثر حذف یارانه ارزیاب" ؛(1391محمود )،صبوحی و علیجانی، فاطمه؛ ساالرپور، ماشااله- .28

مجله علمی اقتصاد و توسعه  ،"تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی

 .222-213صص ، 1391، پاییز 3کشاورزی، سال بیست و ششم، شماره 

دانشگاه امام ، عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادی در اسالم(؛  1314)عیوضلو، حسین، - .29

 ، اول.، تهرانصادق

پایان نامه ، 1388-1363آثار اقتصادی و اجتماعی فقر در ایران (؛ 1392دی، سمانه )قائ- .31

 کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
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 فقرزدایی سیاستهای و فقر منشاء و گیری اندازه بر تحلیلی" (؛1375) علیرضا کازرونی،- .31

 دوم، سازمان فقرزدایی، جلد- و فقر مسئله بررسی گردهمایی مقاالت مجموعه ،"در ایران

 و بودجه. برنامه

بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر "(، 1315متوسلی، محمود؛ فوالدی، معصومه )- .32

تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی 

 .1315، مجله تحقیقات اقتصادی، آذر و دی "ای محاسبه

مهاجرت، بیکاری و سیاستهای "(؛ 1371ویردی، معصومه ) مجاورحسینی، فرشید؛ حق- .33

 .9،شماره 1371برنامه و بودجه  ،"اشتغال زایی دولت

 بازرگانی، پژوهشنامه فصلنامه ،"ایران در فقر گیری اندازه" ؛(1311) وحید محمودی،- .34

 .24 شماره

 طراحی یک الگوی(؛  1392ی نیاکان )مرضیه و لیلبهالو هوره  ؛ایمانحقیقی  منظور داوود؛- .35

 های بازار کار و تحوالت جمعیتی بینی آثار اقتصادی سیاست محاسباتی برای پیش

IRLGE ،معاونت برنامه ریزی و نظارت  برنامه ریزیآموزش و پژوهش مدیریت و سسه عالیمو

 ، ویرایش دوم.نهاییگزارش  ،راهبردی

بررسی اثرات حذف یارانه آشکار "(؛ 1319دی، اصغر و ایمان حقیقی )شاهمرامنظور، داود؛- .36

پذیر بر مبنای ماتریس  سازی تعادل عمومی محاسبه و پنهان انرژی در ایران: مدل

 . 26فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره  ،"های خرد تعدیل شده داده
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، پژوهشنامه اقتصادی، زمستان "درآمد خانوارهاآثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و 

1314. 
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Abstract: 
This report analyzes the impact of increasing energy price and direct cash subsidy transfer 

scheme on poverty index of urban and rural deciles and the income distribution. In case of 

cash subsidy, the impact of this policy on labor supply has been significantly considered. 

In this research with the Computable General Equilibrium model, is calculated the resultant 

of two effects of cash subsidy and energy price increase scenario. Then we have utilized this 

information to calculate the income distribution and the poverty. The model is calibrated 

based on MCM (Micro Consistent Matrix) designed by Research Institute of Planning and 

Management Deputy Strategic Planning and Control. To investigate the impact of the policy 

on income distribution and poverty, we employ four indices: the Gini index, the ratio of the 

none-food expenditures to the food expenditure, the ratio of the income of the richest decile 

to the poorest decile, as well as the ratio of the income of the two richest deciles to the two 

poorest deciles. To measure the poverty, we use the FGT index and the Food Ratio Method. 

This research demonstrates that the supply of labor drop in relation to the policy. And also it 

reveals that the poverty and the income distribution have been generally improved in Iran. 

After implementing this policy, the purchasing power of two top rural deciles decreases. Also 

the purchasing power of six top of urban deciles are decrease, the purchasing power of other 

deciles rise. The result revealed that the percentage of improvement in purchasing power of 

rural deciles is more than the percentage of improvement in purchasing power urban deciles. 

Key words: Subsidies, Poverty, Income Distribution, Computable General 

Equilibrium (CGE), Labor Supply   
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