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 چکیده
بـه  . هـاي توسـعه اقتصـادي اسـت     توسعه رفاه بشري، بدون شک یکی از مهمترین چـالش 

هاي گذشته، بسیاري کشورهاي در حال توسعه به سمت آزادسازي و بـه   همین منظور، در دهه
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. ، اثرات رفـاهی ناشـی از آزادسـازي تعرفـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت        )CGE(قابل محاسبه 
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  مقدمه
توجه . هاي توسعه اقتصادي است توسعه رفاه بشري، بدون شک یکی از مهمترین چالش

جامعه از طریـق مطالعـه توزیـع درآمـد، ثـروت و متغیرهـاي دیگـر از        به رفاه اقشار مختلف 
زیــرا یکــی از اهــداف مهــم هــر نــوع . مباحــث مهــم اقتصــاد در دو قــرن اخیــر بــوده اســت

گذاري اقتصادي، بهبود رفاه عمومی و به طور مشـخص افـزایش رفـاه اقشـار کمتـر       سیاست
  .مند جوامع است بهره

برقـراري روابـط اقتصـادي، تجـاري، سیاسـی و      گسترش ارتباطات و افـزایش امکانـات   
اجتماعی میان جوامع مختلف نـه تنهـا موجـب گسـترش تقاضـاي جهـانی کـاال و خـدمات         

شود بلکه لزوم مشـارکت تمـام کشـورها در پاسـخگویی بـه تقاضـاي جهـانی را فـراهم          می
در هاي نظري کشورهایی که از تـوان تولیـدي و رقـابتی مطلـوبی      بر اساس دیدگاه. کند می

مندي بیشتر از منافع تجـارت جهـانی را    صحنه اقتصاد جهانی برخوردار باشند، استحقاق بهره
هاي نظـري و برخـی مشـاهدات عملـی، دخالـت دولـت در جریـان         بر اساس دیدگاه. دارند

شـود   اي موجب اختالل در تجارت می تجارت جهانی از طریق وضع تعرفه و موانع غیرتعرفه
  .1المللی کاهش یابد ردد که رفاه بینگ و در بلندمدت سبب می

بازرگانی خارجی خود را بر مبنـاي تجـارت آزاد    يها سیاست کشورها حاضر، حال در
امروزه ثابت شده که نظام تجارت آزاد در مقایسه با یک نظام تجاري بسـیار  . کنند وضع می
اقتصـادي  . سـت کننده، در زمینه ایجاد کارایی و رشد اقتصادي از برتري برخوردار ا محدود

 اقتصاد با بلندمدت در واردات، راه سر بر مانع هرگونه بدون یا اندكآزاد، همراه با موانعی 
 یک اقتصاد باز نسبت مزایاي به توجه با. بود خواهد متفاوت بسیار سنگین، هاي تعرفه داراي
 از بسـیاري  توجـه  مـورد  اخیـر  هـاي  در دهـه  تجـارت  آزادسـازي  مسـأله  محـدود،  به اقتصاد
 .است گرفته قرار توسعه حال در کشورهاي خصوص به کشورها

توان به عنوان یک شوك وارده به اقتصاد تعبیر نمود که در نتیجه تغییر  آزادسازي را می
هـا   و تغییـر عـوارض گمرکـی واردات، قیمـت     نوسـان  با. شود هاي نسبی ایجاد می در قیمت
منابع، توزیع درآمد و کـاهش فقـر    ها نقش مهمی در تخصیص تغییرات قیمت. کند تغییر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)1380( ،کمیجانی .1
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جانشـینی   بـا . دهد نسبی و در نهایت انگیزه تولید را تغییر می هاي قیمت کاهش تعرفه،. دارد
 کاهش تعرفه محدوده یا اندازه وسعت، به بر اقتصاد بستگی ناقص کاالها، اثر کاهش تعرفه

 داخـل کشـور   در شـده  تولیـد  کاالهـاي  اگر .دارد داخل در شده تولید کاالهاي قیمت بر

. دهـد  را تحت تأثیر قرار می ها قیمت سیستم کل عمل این شوند، وارداتی کاالهاي جانشین
کاهش در تعرفه منجر به کاهش قیمت واردات، کاهش تقاضا بـراي کاالهـاي تولیـد شـده     

همچنـین، کـاهش تقاضـا بـراي     . شـود  داخل و افزایش تقاضا بـراي کاالهـاي وارداتـی مـی    
ی، قیمت این نوع کاالها را با توجه به مکمل بودن، جانشـین بـودن و کشـش    تولیدات داخل

 .1دهد عرضه تولید، کاهش می

باشـد و خانوارهـا بـه     با توجه به اینکه ایران در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی مـی 
 ،شـوند  عنوان یک نهاد مهم در تحلیل اثرات رفاهی ناشی از آزادسازي تجاري محسوب می

هـاي وارداتـی بـه عنـوان نمـادي از       ین هدف این مطالعه، بررسی اثرات کـاهش تعرفـه  بنابرا
در قالـب   2آزادسازي تجاري بر رفاه خانوارها با استفاده از شاخص تغییرات معـادل هـیکس  

کننـده   خانوارها در ابتـدا بـه عنـوان مصـرف    . باشد می 3یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
شـوند، سـپس بـه     ییرات در قیمت کاالهاي مصـرفی متـأثر مـی   داراي اهمیت هستند که با تغ

کننده عوامل تولید به ویژه نیروي کـار و در نهایـت بـه عنـوان تولیدکننـده در       عنوان عرضه
  .یابند هاي کشاورزي و غیرکشاورزي اهمیت می بخش
  :در این مطالعه سه سناریو دنبال شده است 

بـر  ) درصـد  100و  50، 30(کشـاورزي  هاي وارداتی بخش  بررسی اثر کاهش تعرفه -1
  .رفاه خانوارها

 100و  50، 30(هـاي غیرکشـاورزي    هـاي وارداتـی بخـش    بررسی اثر کـاهش تعرفـه   -2
  .بر رفاه خانوارها) درصد

بـر رفـاه   ) درصد 100و  50، 30(ها  هاي وارداتی کلیه بخش بررسی اثر کاهش تعرفه -3
 .خانوارها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9 ، ص)1386( ؛طیبی و مصري نژاد .1

2. Hicksian Equivalent Variations. 
3. Computable General Equilibrium (CGE) . 
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  مبانی نظري . 1
باشـد کـه بـر ایـن اسـاس       از مفاهیم مهم مورد نظر اقتصـادانان مـی   رفاه بدون شک یکی

یـک  . توجه زیادي را هم از نظر تئوریکی و هم از نظر تجربی بـه خـود جلـب کـرده اسـت     
  .باشد بخش مهم ادبیات اقتصادي  تعیین رفاه اقتصادي می

ناشـی   گیري تغییرات رفاه هاي مختلفی براي اندازه به طور کلی در ادبیات رفاه، شاخص
اغلــب ایــن تمایــل وجــود دارد کــه اثــرات  . هــاي مختلــف وجــود دارد از اجــراي سیاســت

بـراي ایـن   . ها از دیدگاه کالن و همچنین از دیدگاه خرد مورد ارزیـابی قـرار گیـرد    سیاست
  . 1ها وجود دارد هدف، نیاز به به کارگیري برخی شاخص

کننـده و   ی، مـازاد مصـرف  دستمزد واقعی، تولید ناخالص داخلی واقعـی، درآمـد حقیقـ   
هاي مورد اسـتفاده در تعیـین    هاي تغییرات جبرانی و معادل هیکس از جمله شاخص شاخص
باشد که در نتیجـه   ها داراي طرفداران و مخالفانی می هر کدام از این شاخص. باشند رفاه می

ایـن  . ها را در مطالعه خود مورد استفاده قـرار داده اسـت   آن، هر محقق یکی از این شاخص
  . انتخاب به طور واضح بستگی به مسائل و مشکالت موجود دارد

گیري تغییرات رفـاه مـورد اسـتفاده     براي مثال تغییر در دستمزد حقیقی اغلب براي اندازه
زمـانی کـه اثـر تغییـرات در     ) 1999( 3و دیرفلـدر  2اما طبـق مطالعـه رابینسـون   . گیرد قرار می

بـراي  . کنـد  شود، ایجاد مشکل می فات دیگر بررسی میها یا انحرا مالیات در حضور مالیات
هـاي غیـر مسـتقیم و کـاهش      مثال یـک سیاسـت اصـالحی بـه صـورت افـزایش در مالیـات       

هاي مستقیم ممکن است دستمزد حقیقـی را کـاهش دهـد در حـالی کـه اثـري روي        مالیات
  .درآمد و کل جذب ندارد

در مقایسـه بـین کشـوري بـه کـار      به طور مشابه تغییر در تولید ناخـالص داخلـی واقعـی    
کننده باشـد،   نشان داد که این شاخص رفاه ممکن است گمراه) 2004( 4اما کوهلی. رود می

اي را مـورد   هاي مربوط به بهبـود روابـط مبادلـه    زیرا زمانی که یک کشور برخی از سیاست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gohin (2005), p. 2.  
2. Robinson.  
3. Thierfelder . 
4. Kohli.  
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 1ورددهـد، افـزایش در درآمـد واقعـی داخلـی و رفـاه را کمتـر از حـد بـرآ          آزمون قرار می
تولید ناخالص داخلی حقیقی تنها بر امکانات تولید متمرکز است و بنابرین قادر بـه  . کند می

اي یــک اقتصــاد نیســت، در حــالی کــه  نشــان دادن اثــر مفیــد ناشــی از بهبــود روابــط مبادلــه
  .اي منجر شود اصالحات سیاستی ممکن است به تغییرات روابط مبادله

کننده متمایز بوده امـا از نظـر مفهـوم بـه یکـدیگر       شاخص درآمد واقعی و مازاد مصرف
گیري  کننده براي یک دوره طوالنی به عنوان یک معیار اندازه مازاد مصرف. نزدیک هستند
ها و  مزیت اصلی آن ناشی از سادگی و نیاز به داده کم یعنی تنها قیمت. رفت رفاه به کار می

ایـن روش مـورد انتقـاد     1980سـال   امـا در  . مقادیر مصرف شده در دو دوره مقایسـه اسـت  
قرار گرفت بـه ایـن دلیـل کـه تنهـا در ترجیحـات همگـن بـه عنـوان معیـار            3و مور 2چیپمن
 150باشـد و شـواهد تجربـی یـک دوره      کننده، درست و دقیق می گیري رفاه مصرف اندازه

 5و پیـرس  4مکنـزي . ساله نشان داده است که الگوهـاي تقاضـا بـا همگنـی مطابقـت ندارنـد      
کننده نیست زیرا تنها یک  کننده قانع نیز نشان دادند که به طور تجربی مازاد مصرف) 1976(

ــی   ــاه م ــه دوم از رف ــی مرتب ــدازه تقریب ــازاد   . باشــد ان ــدي ســعی شــد کــه م ــات بع در مطالع
امـا دوبـاره موضـوع مـورد     . کننده با کمی اصالحات نسبت به نسخه اولیه احیا شـود  مصرف

نشـان داد کـه در مـورد تغییـر یـک      ) 1976( 6گنراي مثال ویلیب. جدال و بحث قرار گرفت
تواند به منظـور ارائـه    کننده می هاي قابل مشاهده مازاد مصرف قیمت منحصر به فرد، تخمین

از نظـر تئـوریکی مـورد     8و معـادل  7هاي تغییرات جبرانـی  یک تقریب مناسب براي شاخص
ه روش ویلینـگ در مـورد اثـرات    متوجـه شـد کـ   ) 1981( 9هاسـمن  امـا . استفاده قـرار گیـرد  

کننده  تالش کرد تا روش مازاد مصرف) 1988( 10ویتزمن. درآمدي بزرگ، نادرست است
را با ارائه شیوه نرمال سازي قیمت بهبود دهد اما به نظر رسید که این شیوه نیز نیاز به فرضـیه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Underestimate.  
2. Chipman.  
3. Moore . 
4. McKenzie . 
5. Pearce . 
6. Willing.  
7. Compensating Variations (CV).  
8. Equivalent Variations (EV).  
9. Hausman . 
10. Weitzman . 
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  . ترجیحات همگن دارد
ده در ادبیـات اقتصـادي مـورد    کننـ  به طور خالصه دلیل اصلی اینکه چرا مـازاد مصـرف  

انتقاد واقع شده است این است که تنها براي برخـی سـاختارهاي محـدود شـده ترجیحـات،      
  .  باشد مناسب و دقیق می

به دلیل پیچیدگی نیروهاي مؤثر بر خانوار، مهم است که به ابزاري قـوي جهـت تحلیـل    
از ابزارهـاي مهـم در   یکـی  . که قادر باشد اثرات متفاوت را مشخص کند، دسترسی داشـت 

هاي تعادل عمومی قابل محاسبه هستند که با لحاظ کردن اثرات بین بخشـی   این رابطه، مدل
ــرف        ــی مص ــادي یعن ــل اقتص ــار عوام ــریح از رفت ــن و ص ــدي روش ــدل بن ــدگان،  و م کنن

. کننـد  تولیدکنندگان و دولت، به بررسی بهتر اثرات ناشی از اجراي یک سیاست کمک می
استاندارد، قادر به ارزیابی تغییرات رفاه بر اساس تغییرات معـادل و   CGEي ها به عالوه مدل

  .باشند شوند، می جبرانی که از تابع مطلوبیت مشتق می
شـود،   هـاي دیگـر اسـتفاده مـی     ، شاخصی که بیشتر از سایر شاخصCGEهاي  در تحلیل

هـاي   باشد، زیـرا ایـن شـاخص یکـی از بهتـرین شـاخص       می)  EV( 1تغییرات معادل هیکس
  .2شود تغییرات معادل از تابع مطلوبیت مشتق می. باشد ریزي شده در سطح خرد می پایه

بنـابراین  . معموالً هدف نهایی هر سیاستی باید بهبود یا بهینه سازي رفاه یک کشور باشد
امـا  . هـا اسـتفاده شـود    کـالن سیاسـت  مناسب است که از مطلوبیت به منظور ارزیابی اثـرات  

 :استفاده از مطلوبیت سه مشکل به همراه دارد

  . توان به نتایج دقیقی دست یافت زمانی که بیش از دو نوع خانوار وجود دارد، نمی -1
زمانی کـه دو نقطـه تعـادل بـه منظـور      . باشد مطلوبیت اردینال است اما کاردینال نمی -2

توان به طور کمی بیان کرد کـه بـه    شود، نمی مقایسه میتعیین اینکه کدام بهتر است 
  . یک نقطه تعادل بهتر از نقطه تعادل دیگر است چه اندازه،

بنـابراین روش محکمـی در مـورد    . شـود  مطلوبیت بر اسـاس اعـداد مطلـق بیـان مـی      -3
  .کند هاي اقتصادي واقعی ارائه نمی وضعیت رفاه از دیدگاه فعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hicksian Equivalent Variations   

 ).2004(هوزوا، . 2
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که معیارهاي  مطلوبیت به عنوان شاخص رفاه، بهتر است مربوط بهبراي غلبه بر مشکالت 
تـوان سـؤال    مثالً براي محاسبه متغیر جبرانـی مـی  . مشخص پولی براي مطلوبیت به کار ببریم

الزم اسـت تـا   ) قیمت بعد از اجراي یـک سیاسـت  (هاي ثانویه  کرد که چقدر پول در قیمت
داشته باشد و براي )  از اجراي یک سیاستقبل (کننده وضعیتی مانند وضعیت اولیه  مصرف

هـاي اولیـه الزم اسـت تـا      تـوان پرسـید کـه چقـدر پـول در قیمـت       محاسبه متغیر معـادل مـی  
اساساً این معیارها، تغییـر مطلوبیـت   . کننده وضعیتی مشابه وضعیت ثانویه داشته باشد مصرف
  .1کنند گیري می کند، ولی آن را بر حسب واحدهاي پولی اندازه گیري می را اندازه

  پیشینه تحقیق. 2
هـاي   ، طـی یـک تجزیـه و تحلیـل در مـورد تغییـر سیاسـت       )1997(و همکاران  2چاندها

هندوستان با استفاده از یک مدل تعـادل عمـومی قابـل محاسـبه بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه          
دهـد، اقتصـاد را کـاراتر و تخصـیص      آزادسازي واردات، رفاه اقتصادي کل را افزایش مـی 

اي کـاراتر مـنعکس    هاي مختلف تولید به گونه زمین، نیروي کار و سرمایه را در میان بخش
  .سازد می

، اصالح مالیات در ویتنام را با استفاده از مدل تعـادل عمـومی   )1998(و همکاران  3چان
هاي درآمدي  گروه کل به عالوه رفاه تمرکز مطالعه بر اثرات رفاهی. ددندا مورد ارزیابی قرار
 4لی مطلوبیت یعنی تغییرات معادل هـیکس اثرات رفاهی بر حسب معیار پو. باشد مختلف می
نتایج نشان داد که یـک منفعـت رفـاهی متوسـط ناشـی از اصـالح مالیـات        . گیري شد اندازه

  .آید که این منافع با توزیع دوباره همراه است غیرمستقیم براي کل اقتصاد به دست می
ده از تـابع  ، اثرات رفاهی بازار مشـترك آمریکـاي مرکـزي را بـا اسـتفا     )1998( 5نیکولز

بـا اسـتفاده از تغییـرات جبرانـی و معـادل      . شـال مـورد تحلیـل قـرار داد    رتقاضاي معمولی ما
نتایج نشان داد که حـذف تعرفـه در میـان اعضـاي بـازار،      . گیري گردید هیکس، رفاه اندازه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .262. ، ص)1380(هال واریان، ترجمه جواد پورمقیم  .1

2. Chandha (1997).    
3. Chan (1998).   
4. Hicksian Equivalent variations.  
5. Nicholls (1998).  
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  . دهد داري را نتیجه نمی هیچ منافع رفاهی معنی
قابـل محاسـبه، اثـرات رفـاهی      ، بـا کمـک یـک مـدل تعـادل عمـومی      )2002( 1مبابازي
بـه منظـور تعیـین    . مدت در نتیجه آزادسازي تعرفه در اوگاندا را مورد تحلیل قرار داد کوتاه

نتایج نشان داد که خانوارهاي کشـاورز  . اثرات رفاهی از تغییرات معادل هیکس استفاده شد
ان شـد کـه   همچنـین بیـ  . آورنـد  به نسبت منافع بیشتري از آزادسازي تجـاري بـه دسـت مـی    

هـاي مکمـل    آزادسازي تجاري به تنهایی براي حل تمام مشکالت کـافی نیسـت و سیاسـت   
  . باشد براي تضمین توزیع مناسب منافع ناشی از آزادسازي مورد نیاز می

 CGE، اثرات اصـالحات تجـاري در بخـش کشـاورزي را در قالـب مـدل       )2004( 2نوو
گیري اثرات رفـاهی از تغییـرات    براي اندازه. روي رفاه و امنیت غذایی در مالی بررسی کرد

معادل هیکس به عنـوان شـاخص رفـاه و از تغییـرات در مصـرف غـذاي خـانوار بـه عنـوان          
مـالی بیشـترین    امنیـت غـذایی در  کـه   نتایج نشان داد. شاخصی از امنیت غذایی استفاده شد

نــافع بــه اغلــب م. آورد رزي در بــازار جهــانی بــه دســت مــی ومنــافع را از اصــالحات کشــا
همچنین گسترش ترجیحات تجاري موجـود، درآمـدها و   . رسد کنندگان شهري می مصرف

  .دهد مصرف غذا و در نتیجه امنیت غذایی در خانوارهاي مالی را افزایش می
، اثرات آزادسازي تجاري بخش کشاورزي را در قالب مدل )1386(نژاد  طیبی و مصري

د و رفـاه خانوارهـاي ایرانـی مـورد بررسـی قـرار       تعادل عمومی قابل محاسبه بر توزیع درآم
هاي وارداتی در راستاي آزادسازي تجاري  نتایج مطالعه نشان داد که که تعدیل تعرفه. دادند

  .بخش کشاورزي ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتی بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد
رزي و تغییـر در نـرخ   ، اثـر کـاهش یارانـه بخـش کشـاو     )1384(پیرایی و اکبري مقـدم  

مالیات بر کار را با استفاده از مدل تعـادل عمـومی قابـل محاسـبه بـر رفـاه خـانوار شـهري و         
نتایج به دست آمده نشان داد کـه کـاهش یارانـه    . روستایی در ایران مورد تحلیل قرار دادند

ه، بخش کشاورزي بر درآمد شهري و روستایی اثر منفی داشته و با کـاهش کـافی در یارانـ   
همچنین وضعیت مشابهی در . کاهش در درآمد شهري و روستایی به یکدیگر همگرا هستند

 .تغییر مالیات بر کار وجود دارد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mbabazi (2002).  
2. Nouve (2004).  
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  روش تحقیق. 3

  مدل تعادل عمومی قابل محاسبه. 1-3
هاي اقتصادي و فراگیر بودن تحوالت جدیـد در مقـررات تجـارت     ارتباط متقابل بخش

هاي  الگوي چند بخشی که کل اقتصاد و روابط میان بخش آزاد جهانی لزوم استفاده از یک
در ایـن میـان الگوهـاي    . نمایـد  دهد، ایجـاب مـی   مختلف یک کشور را مورد توجه قرار می

ترین ابزار آنالیز این قبیـل مسـائل در سـطح جهـانی شـناخته       تعادل عمومی به عنوان پیشرفته
هاي گسـترده اقتصـادي    ، مدل)CGE (هاي  تعادل عمومی قابل محاسبه  مدل. باشند شده می
باشند که راه حـل بـه دسـت آمـده از آنهـا، تعـادل عمـومی همزمـان در تمـام بازارهـاي            می

وار  ها یک چـارچوب جـامع از حسـاب جریـان دایـره      این مدل. دهد اقتصادي را نمایش می
یـل  اي بـه منظـور تحل   بـه طـور گسـترده    CGEهـاي   مدل. کند ها در اقتصاد ارائه می پرداخت
مزیـت نسـبی آنهـا در تحلیـل     . رونـد  ها در کشورهاي در حـال توسـعه بـه کـار مـی      سیاست
هاي مختلف تولیـد،   ها زمانی مشخص است که نیاز به لحاظ کردن روابط بین بخش سیاست

هـاي   هـا، شـوك   روابط بین سطوح خرد و کالن اقتصاد، اثرات جزیی ناشی از تغییر سیاست
  .1رفاه خانوار و توزیع درآمد، باشدزا روي ساختار هر بخش،  برون

هدف از این قسمت ارائه یک الگوي چهار بخشی شامل کشـاورزي، صـنعت، معـدن و    
هاي وارداتـی را بـر رفـاه مـورد      باشد که به واسطه آن بتوان اثرات کاهش تعرفه خدمات می

  .بررسی قرار داد
این . دهد نهادها نشان می ها، عوامل تولید، یات مدل را در رابطه با فعالیتئجز) 1(جدول 

  .باشد محاسبه شده می SAMهاي قابل دسترس جدول  یات منطبق بر دادهئجز

  جزییات مدل -1جدول 
  زیر مجموعه  مجموعه
  کشاورزي، صنعت، معدن و خدمات  ها فعالیت

  نیروي کار و سرمایه  عوامل تولید
  خانوار، دولت و دنیاي خارج  نهادها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lofgren.  



 10 پژوهشنامه بازرگانی

انداز،  معادالت مربوط به تولید، مصرف خانوارها و دولت، پسمدل مورد استفاده شامل 
  . باشد گذاري و تجارت خارجی می سرمایه

هـاي اقتصـادي بـه منظـور تولیـد از نیـروي کـار و         شود که بخـش  در این مدل فرض می
بـراي واقعیـت بخشـی بـه مـدل، عـالوه بـر        . کند هاي اولیه استفاده می سرمایه به عنوان نهاده

اي را نیز بـراي تولیـد بـه کـار      هاي واسطه ها، نهاده گردد که بخش اولیه، فرض میهاي  نهاده
فـرض  . شـود  تقسـیم مـی   2و پـایینی  1براي راحتی، مراحل تولید به دو مرحله بـاالیی . برند می
، از ترکیـب نیـروي کـار و    )3یا عامل اولیـه مرکـب  (شود در مرحله پایین، ارزش افزوده  می

  ).1معادله (آید  دست میه ب 4داگالس-ید کابسرمایه با تکنولوژي تول
)1(  ∏=

h
hjjj

hjFDbVA β  
  که در آن

j  =ها اندیس بخش ،h = نیروي کار و سـرمایه ( اندیس عوامل اولیه تولید(،VAj= ارزش
پـارامتر  = bj، ام-jام توسـط بخـش   -hتقاضـا بـراي عامـل تولیـد     = FDhj، ام-jافزوده بخش 

ام نسـبت بـه   -jارامتر سهم در تابع تولید یا کشش تولید بخش پ= hjβ، کارایی در تابع تولید
∑= 1و  hjβ ≤ 0 ≥1کــه   ام بــه طــوري-hنهــاده 

h
hjβ مــی باشــد و در مرحلــه بــاال، ســتاده

، تولیـد  5لئونتیف اي با تکنولوژي تولید هاي واسطه ناخالص از ترکیب ارزش افزوده و نهاده
  .گردد می

  










=

j

j

ij

ij
j ay

VA
ax
X

Y ,min 

 :که به ترتیب

i= ها اندیس بخش ،Yj = ستاده ناخالص بخشj ،Xij =   تولیـد بخـشi-    ام کـه بـه عنـوان
هـاي   ضریب حداقل نیـاز بـه نهـاده   = axij، شود ام مصرف می-jاي توسط بخش  نهاده واسطه
ضـرایب فنـی   (ام -jام به منظور تولید یک واحد سـتاده ناخـالص بخـش    -iاي بخش  واسطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Top Stage.  
2. Bottom Stage.  
3. Composite Primary Factor.  
4. Cobb-Douglas Type Production Function.  
5. Leontief Type Production Function. 
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ضـریب حـداقل نیـاز بـه ارزش افـزوده بـراي تولیـد یـک واحـد سـتاده           = ayj، )ستاده-داده
  .باشد می ناخالص

. کند با توجه به این دو مرحله، هر بخش تابع سود خود را نسبت به تولیدش حداکثر می 
  .شود یر حاصل میبنابراین در نهایت معادالت ز

)2(  i∀  jijij YaxX .=  
)3(  j∀  jjj YayVA .=  
)4(  h∀  j

h

jhj
hj VA

W
PN

FD .
.β

=  

)5(  j∀  ∑+=
i

iijjjj PQaxPNayPS ..  
 

قیمـت  = PSj، دسـتمزد عوامـل تولیـد   = Wh، ام -jقیمت ارزش افزوده بخـش  = PNjکه 
  .باشد می ام -jقیمت کاالي مرکب بخش = PQi، ام -jعرضه بخش 

کنندگان سـبد مصـرفی   گردد که مصرفبه منظور محاسبه مصرف خصوصی، فرض می
درآمـد آنهـا از عرضـه    . شـان حـداکثر گـردد    کنند که مطلوبیـت خود را طوري انتخاب می
مطلوبیت خانوارها بستگی بـه مقـدار مصـرف آنهـا از     . آیدت مینیروي کار و سرمایه به دس

داگـالس  -در اینجا، تـابع مطلوبیـت، یـک تـابع کـاب     . کاالي تولید شده در هر بخش دارد
درآمـد خـانوار برابـر    (باشد که با توجه به قید بودجه که برابر با درآمـد خـالص خـانوار     می

ه اگـر مقـدار مالیـات مسـتقیم و     درآمد به دست آمـده از عرضـه عوامـل تولیـدي اسـت کـ      
) آیـد  انداز خانوار از آن کسر شود، درآمد خالص یا درآمد قابـل دسـترس بدسـت مـی     پس
  .حاصل خواهد شد) 6(با توجه به این امر، معادله . باشد، حداکثر خواهد شد می
)6(  i∀  ).(. hohdir

h
hhciii SAVTAXFSWPQC −−= ∑λ

  
پــارامتر ســهم در تــابع = ciλ، ام-iمقــدار مصــرف خانوارهــا از کــاالي بخــش = Ciکــه 

≥1کـه   طـوري  مطلوبیت یا سهم هر کاال در سبد مصـرفی خـانوار بـه    ciλ ∑= 1و   0≥ 
i

ciλ ،

FSh = مقدار عرضه عامل اولیهh- متغیر بـرون زا (ام( ،TAXdir =     مالیـات مسـتقیم بـر درآمـد
  .باشد می انداز خانوارها پس =SAVhoh، خانوارها
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گردد که دولـت بـا اعمـال مالیـات بـر فـروش،       در مورد مصرف بخش دولتی فرض می
و صـادرات نفـت،   ) تعرفـه واردات (مالیات مستقیم بـر درآمـد خـانوار، مالیـات بـر واردات      

 .انداز آن خواهد شد درآمد دولت صرف مخارج و پس. کندکسب درآمد می

  
)7(  

jjjjind YPStxTAX .., =  
)8(  ∑=

h
hhdir FSWtdTAX .

  
)9(  

jjjj MPMtmTARIFF ..=  
)10(  ∑∑ −+++=

j
goilj

j
jinddirgiii SAVETARIFFTAXTAXPQG )(. ,λ

  
  ،نـرخ مالیـات بـر فـروش    = txj، )مالیـات بـر فـروش   (مالیات غیرمسـتقیم  = TAXind,jکه  

td =نرخ مالیات مستقیم، TARIFFj =تعرفه واردات ،tmj =نرخ تعرفه واردات ،PMj = قیمت
انـداز   پس= SAVg، ام-iمخارج دولت در بخش = Giمقدار واردات، = Mj، داخلی واردات

 )زا متغیـر بـرون  (صادرات نفـت  = Eoil، پارامتر سهم مخارج دولت در هر بخش= λgi، دولت
  .می باشد

انـداز   پـس  گذاري که خـود برابـر کـل   گذاري در هر بخش تابعی از کل سرمایهسرمایه
. باشـد، خواهـد بـود   مـی ) انـداز خـارجی   هـاي خصوصـی، دولتـی و پـس     انداز مجموع پس(

زا فرض شده و بنابراین نرخ ارز، تـراز تجـاري را   انداز خارجی به صورت متغیري برون پس
  .کندبرقرار می

)11(  ∑=
h

hhhohhoh FSWsSAV .
  

)12(  








+++= ∑ ∑

i i
oildiriiindgg ETAXTARIFFTAXsSAV ,

  
)13(  )( fGOVh SAVSAVSAVSANVING ++=  
)14(  INVESTSAVING =  
)15(  INVESTPQID iii .. µ= 

انـداز   تمایل متوسط بـه پـس  = Sg، انداز بخش خصوصی تمایل متوسط به پس= Shoh که
ــت ــس= SAVf، دول ــارجی  پ ــداز خ ــرون زا (ان ــر ب ــداز = SANVING، )متغی ــس ان ــل پ ، ک
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INVEST =گذاري،  کل سرمایهIDi =گذاري بخش  تقاضاي سرمایهi-ام ،µi =  پارامتر سـهم

≥1ام به طوري که -iگذاري بخش  سرمایه iµ
∑=1و  0 ≥

i
iµ  

یعنـی  . گردد که فرضیه کشور کوچک وجود دارددر بخش تجارت خارجی فرض می
واردات هاي جهانی بنابراین قیمت. المللی ندارد هاي بازارهاي بینکشور تأثیري روي قیمت
  .باشدو صادرات ثابت می

)16(  EXRpwePE ii .=  
)17(  EXRpwmPM ii .=  

  ،)متغیـر بـرون زا  (قیمـت جهـانی صـادرات    = pwei، قیمت داخلـی صـادرات  = PEiکه  
 pwmi = متغیر برون زا(قیمت جهانی واردات( ،EXR =باشد نرخ ارز، می.  

شود، نیاز به برخـی مالحظـات در    نظر گرفته می زمانی که مدل براي یک اقتصاد باز در
هـاي   در مـدل . مورد جانشینی بین کاالهاي وارداتی، صادراتی و عرضه شده در داخـل دارد 

تعادل عمومی بین کاالهاي وارداتی و داخلی و همچنین بین کاالهاي تولید شده بـه منظـور   
گردد کـه   فرض می. اردصادرات و کاالهاي تولید شده براي فروش داخلی تفاوت وجود د
را ) 2کـاالي آرمینگتـون  ( 1مجموع کاالهاي وارداتی و عرضه شده در داخل، کاالي مرکب

اي و مصـارف نهـایی مـورد اسـتفاده      هاي واسطه این کاالي مرکب به عنوان نهاده. سازند می
. باشـد  گردد که واردات جانشین ناقص براي تولیـدات داخلـی مـی    فرض می. گیرند قرار می
تواند با بیش از یـک واحـد کـاالي     به این معنی است که یک واحد کاالي وارداتی می این

رابطـه بـین واردات و   . باشد این فرضیه به فرضیه آرمینگتون مشهور می. داخلی جانشین شود
 .دهند نمایش می) CES( 3تولید داخلی را به صورت یک تابع کشش ثابت جانشینی

)18(  
mimimi

idiimiii DMQ ρρρ ααγ
1

)..( +=  
پارامتر کارایی در تابع تولید  =γi، کاالي تولید شده داخلی=  Diکاالي مرکب، = Qiکه 

dimi=1که  هاي سهم در تابع آرمینگتون به طوري پارامتر=  αdiو αmi، کاالي مرکب αα + 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Composite Good.  
2. Armington Good. 
3. Constant Elasticity of Substitution.  
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dimi≤0و  αα تابع آرمینگتون یا پارامتر مربوط به کشش جانشـینی بـه طـوري     توان ρmi و,

ــه کــــــــ
i

i
mi η

ηρ )1( −
ــون،   = iη ،ηi≥1و  = ــابع آرمینگتــــــــ ــش تــــــــ کشــــــــ

ii

ii

ii

ii
i PDPM

PDPMd
DM

DMd
/

)/(
/

)/(−
=ηباشد می. 

با توجه به مسأله حداکثرسازي مسئله، توابع تقاضا بـراي واردات و تولیـدات داخلـی بـه     
  .به دست خواهد آمد)  20(و )  19(صورت معادالت 

)19(  i∀  
  i

ii

imii
i Q

PMtm
PQM

mimi

.
).1(
.. 1

1
ρρ αγ −









+

=
  

)20(  i∀  
      i

i

idii
i Q

PD
PQD

mimi

... 1
1
ρρ αγ −









=

  
  .باشدقیمت کاالي تولید شده داخلی می=  PDiکه

. باشدگردد که صادرات به طور ناقص قابل تبدیل به تولید داخلی میهمچنین فرض می
بیـان  ) CET( 1رابطه بین صادرات و تولید داخلی نیز بر اساس یک تابع کشش ثابت انتقـالی 

  .شودمی
)21(  i∀  eieiei

idiieiii DEY ρρρ ββθ
1

)..( +=  
پارامترهـاي سـهم   =  βdiو  βei، پارامتر کارایی تابع انتقـالی = θiمقدار صادرات، =  Ei که
diei=1که  طوري تابع انتقالی به در ββ diei≤0و  + ββ ,،ρei  =   توان تابع انتقالی یا پارامتر

ــه    ــالی ب ــه کشــش انتق ــوط ب ــوري مرب ــه  ط iieiک σσρ /)1( += ،σi  =  ،ــالی   کشــش انتق
σi

ii

ii

ii

ii

PDPE
PDPEd

DE
DEd

/
)/(

/
)/(

=
 
با توجه به مسأله حداکثرسـازي، توابـع عرضـه    . باشدمی

  :حاصل خواهد شد)  23(و )  22(داخلی به ترتیب به صورت روابط صادرات و کاالي 
)22(  i∀  

i
i

iieii
i Y

PE
PStxE

eiei

.
)(. 1

1
ρρ βθ −








 +
=

  
)23(  i∀  

i
i

iidii
i Y

PD
PStxD

eiei

.
).(. 1

1
ρρ βθ −








 +
=

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Constant Elasticity of Transformation.  
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به منظور ایجاد تعادل در چهار بازار نیروي کار، سرمایه، کـاالي مرکـب، ارز خـارجی،    
در . باشندهاي مربوطه می براي تساوي عرضه و تقاضا در هر بازار، قیمتکننده  عامل تعدیل

بازار نیروي کار، نرخ دستمزد، در بـازار سـرمایه، بهـره یـا رانـت سـرمایه، در بـازار کـاالي         
  .باشندکننده می مرکب، قیمت کاالي مرکب و در بازار ارز، نرخ ارز عوامل تعدیل

)24(  h∀  h
j

hj FSFD =∑
  

)25(  i∀  ∑+++=
j

ijiiii XIDGCQ
  

)26(  ∑ ∑=+
i i

iifii MpwmSAVEpwe ..
  

هاي نسبی مشابه وجود دارد، براي اطمینان از اینکه تنهـا  نهایت راه حل با قیمتچون بی
قیمـت  کننـده   باشـد، از معادلـه نرمـال    یک راه حل وجود داشته و آن هم راه حل تعادلی می

ها نسبت بـه  در این معادله، شاخص قیمت ثابت بوده و تغییرات سایر قیمت. شود استفاده می
  .شود این قیمت سنجیده می

 )27(  ∑=
i

ii PQPINDEX ω
  

. باشـد متغیر درون زا می h+n.h+n.n+n17+6معادله و  h+n.h+n.n+n17+7مدل داراي 
n ها و دهنده تعداد بخشنشانh تعداد عوامل تولید که در این جا نیروي کـار و  دهنده نشان

ین معنی است کـه یکـی   ه ااین ب. در اینجا قانون والراس برقرار است. باشد، استسرمایه می
، معادلـه آخـر نیـز بـه     h+n.h+n.n+n17+6از معادالت مستقل از بقیه نبوده و پـس از تعیـین   

  . دست خواهد آمد
نیاز به مجموعه کاملی از آمار و اطالعات  جهت حل الگوهاي تعادل عمومی کاربردي،

و  2، مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی   1سـتانده -این اطالعات معموالً از جـداول داده . باشدمی
  . گرددآوري میهاي ملی جمعاطالعات مربوط به حساب

هـا،  ماتریس حسابداري اجتماعی نشان دهنده جریـان دایـره واري از وجـوه بـین بخـش     
مـاتریس حسـابداري   . باشـد  عوامل و نهادهاي موجود در یـک اقتصـاد مبتنـی بـر بـازار مـی      

هاي آن با هـم برابـر    اجتماعی یک ماتریس مربع بوده به طوري که سر جمع سطرها و ستون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Input-output Table.  
2. Social Accounting Matrix (SAM).  
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هاي مجزایـی از اقتصـاد بـوده     به عبارت دیگر هر سطر و ستون نشان دهنده قسمت. باشد می
هـا   ها نشان دهنده پرداختی ستون. و پرداختی هر کدام در تعادل باشدبایست دریافتی  که می
هـاي   شـامل حسـاب    SAM.باشـد  ها یا درآمدها مـی  دهنده دریافتی ها و سطرها نشان یا هزینه

ها، عوامـل تولیـدي نظیـر نیـروي کـار و سـرمایه،        مختلف از جمله حساب مربوط به فعالیت
هـاي غیرمسـتقیم و    ایه، حساب مربوط به مالیـات نهادها شامل خانوارها، دولت، حساب سرم

  .باشد ها و همچنین حساب دنیاي خارج می تعرفه
هاي مختلف اقتصـادي   مهمترین ویژگی ماتریس حسابداري اجتماعی، تلفیق تمام بخش

در یک چارچوب کلی است و براي اجراي هر مـدل کـاربردي تعـادل عمـومی، بـه چنـین       
  . سال پایه، نیاز است مجموعه اطالعاتی حداقل براي یک

که تأثیر فراوانـی بـر نتـایج حاصـله      CGEهاي  اما یکی از مسائل بسیار مهم در حل مدل
باشـد  هاي تعادل عمومی قابل محاسـبه مـی   دارد، روش برآورد پارارمترهاي موجود در مدل

  . که با استفاده از یکی از دو روش اقتصادسنجی یا کالیبراسیون قابل انجام است
ده از روش کالیبراسیون، به دلیل سادگی و نیاز به اطالعات کمتـر نسـبت بـه روش    استفا

بـراي تخمـین   . مواجه بوده اسـت  CGEسازان اقتصادسنجی با استقبال فراوانی از سوي مدل
، پارامترهاي مـدل بـا   SAMبا تکیه بر . مدل پایه ابتدا باید پارامترهاي الگو تخمین زده شوند

هایی بـا مقیـاس بـزرگ     این روش براي تخمین مدل. شود ن زده میروش کالیبراسیون تخمی
کالیبراسیون، انتخـاب یـک   . مناسب است، زیرا تنها به اطالعات یک سال پایه نیازمند است

هـاي مشـاهده    زا براي معادالت است بـه طـوري کـه ارزش    سري پارامترها و متغیرهاي برون
  .راه حل مدل به دست آورد را بتوان دقیقاً از) تعادل پایه(  SAMشده در 

استفاده شده که بخشی از برنامه  GAMSجهت حل مدل و اجراي سناریوها از نرم افزار 
 .بیان گردیده است) ، قسمت الف2(مربوط به معادالت مدل در پیوست 

  شاخص تغییرات معادل.  2-3
  :تعریف شود) 28(اگر تابع مطلوبیت در مدل به صورت معادله 

)28(  ∏=
i

i
ciCU λ
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  :بیان کرد) 29(توان به صورت معادله  آنگاه تابع مخارج را می 
)29(  









=≡ ∑
i

iiii CUUCPQUPQep )(.min),(  

قیمت کـاالي  = PQiام، iمصرف کاالي = Ciتابع مخارج، = Ep(PQi, U) :به طوري که
i ،امU(Ci) = تابع مطلوبیت)U باشد یک سطح مطلوبیت معین می(  

کننده حـداقل مخـارج مصـرفی بـراي رسـیدن بـه        بیان) 29(عبارت سمت راست معادله 
بـر   ،بـه دلیـل اینکـه توابـع مخـارج     . باشد می iPQهاي  تحت قیمت Uسطح مطلوبیت معین 
توان آن را زمانی که بیش از دو نوع خانوار وجود دارد، بـه   شوند، می حسب ارزش بیان می

  . کار برد
اگـر بخـواهیم دو نقطـه    . توان ارزشی کرد طوح مطلوبیت را با کمک توابع مخارج میس

را با هم مقایسه کنیم در این صورت شاخص تغییر معـادل هـیکس بـه صـورت      2و  1تعادل 
  :رابطه زیر خواهد بود

)30(  ),(),( 0010 UPQepUPQepEV ii −≡  
هاي تعادلی مختلفی دارنـد، بـراي مقایسـه درسـت      چون دو نقطه تعادل مجموعه قیمت 

هـا اسـتفاده    به منظور خارج کردن اثرات تغییرات قیمـت  زآنها باید از شاخص قیمتی السپیر
  ). 1پیوست ( 1کنیم

EV دهـد کـه در یـک دنیـاي دو      نشان مـی  )1(نمودار . دهد اثرات درآمدي را نشان می
  .را بدست آورد  EVتوان مقدار  کاالیی چگونه می

در . باشـد  مـی  E1و تعادل بعد از اجـراي سـناریو در موقعیـت     E0تعادل اولیه در موقعیت 
هـدف بررسـی اثـرات    . باشـد  مـی ) , 1P1(و در تعـادل ثانویـه   ) , 1P0(هـا   تعادل اولیه قیمت

نیـز بـه    *Eدر . باشـد  کننـدگان مـی   بر مخارج مصرفی مصـرف  P1به  P0تغییرات قیمت از  
هـاي   خطـوط ممـاس بـر منحنـی    . توان رسـید  می P0هاي  اما تحت قیمت U1سطح مطلوبیت 

 هـا  عـرض از مبـدأ  . باشند می  P1و  P0هاي  هاي درآمدي تحت قیمت تفاوتی، محدودیت بی
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 CVو  EVمعمـوالً تفـاوت عمـده اي بـین     . آیـد  بـه دسـت مـی   ) CV(اگر از شاخص قیمتی پاشه استفاده شود، تغییرات جبرانی  .1

 .  وجود ندارد
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  )EV(برآورد شاخص تغییرات معادل  -1نمودار 

براي رسیدن  دودهنده حداقل مخارج ارزیابی شده براي کاالي  نشان دوروي محور کاالي 
در حقیقـت  . دهـد  را نشان می  EVتفاوت این دو مقدار . هستند U1یا  U0به سطح مطلوبیت 

حـداقل مقـدار پـولی اسـت کـه اگـر بـه          EV، معیـار  دوبـه   یـک در مورد تغییر ازموقعیـت  
شـود تـا بـه سـطح      کننده اجازه داده می داده شود، به مصرف یککننده در موقعیت  مصرف

بنـابراین  . توان رفاه را اندازه گرفت می  EVبنابراین با تعیین . برسد دومطلوبیت در موقعیت 
مثبت باشد نشان دهنده بهبود رفاه خانوارها و اگر منفـی باشـد نشـان دهنـده       EVاگر مقدار 

  .بدتر شدن وضعیت آنها است
گیري شـاخص تغییـرات معـادل در     معادالت مربوط به اندازه) ، قسمت ب2(در پیوست 

  .بیان گردیده است GAMSنرم افزار 

  ایج و بحثنت .4
هاي قبل بیان گردید، هدف این مطالعـه بررسـی سـه سـناریوي      همان طور که در بخش 

ها بر رفاه کـل خانوارهـا    هاي کشاورزي، غیرکشاورزي و کل بخش کاهش تعرفه در بخش
  . باشد با استفاده از شاخص تغییرات معادل هیکس می

E* 

P1 P0 P0 

E0 

E1 

U0 

U1  

E

0 Ci
1 

Ci
2 
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  فه، میزان مصـرف خانوارهـا  با توجه به نتایج عددي ناشی از حل مدل با کاهش نرخ تعر
(Ci) افـزایش مصـرف ناشـی از افـزایش درآمـد قابـل       . یابـد  از کاالي هر بخش افزایش می

با توجه به اینکه مطلوبیـت تـابعی از مخـارج مصـرفی     ). 6معادله (باشد  دسترس خانوارها می
مطلوبیـت،   بـا افـزایش  . یابـد  ، بنابراین مطلوبیت نیز افزایش می)28معادله (باشد  خانوارها می

باشـد و   نیز کـه بیـانگر تغییـرات رفـاه خـانوار مـی      ) 30معادله (مقدار شاخص معادل هیکس 
باشـد، مثبـت    تفاوت کل مخارج مصرفی بعد از اجراي سناریو و مخارج مصـرفی اولیـه مـی   

  .   یابد در نتیجه رفاه خانوارها با کاهش نرخ تعرفه افزایش می. خواهد بود
قابل دسـترس بعـد از اجـراي سـناریو را نسـبت بـه تغییـرات         تغییرات درآمد) 1(جدول 

باشـد بـا کـاهش     همانطور کـه مشـخص مـی   . دهد درآمد قابل دسترس در سال پایه نشان می
تدریجی تعرفه تا حذف کامل آن، در هر سـناریو، درآمـد قابـل دسـترس خانوارهـا مرتـب       

کـه کـاهش نـرخ     سـه اریوي اما تغییرات درآمد قابل دسترس خانوار در سن. یابد افزایش می
اگرچه نتایج سـناریوي  . باشد باشد، بیشتر از دو سناریوي دیگر می ها می تعرفه در همه بخش

که کـاهش تعرفـه در    یکچندان متفاوت نمی باشد اما با نتایج سناریوي  دوبا سناریوي  سه
  . نسبت زیادي داردبه باشد، تفاوت  بخش کشاورزي می
هـا منـافع درآمـدي     رفت کـه آزادسـازي تعرفـه در کـل بخـش     توان نتیجه گ بنابراین می

  . کند بیشتري را براي خانوارها نسبت به کاهش نرخ تعرفه در بخش کشاورزي ایجاد می

  درصد تغییرات درآمد قابل دسترس نسبت به سال پایه -2جدول 
  3سناریوي   2سناریوي   1سناریوي   کاهش نرخ تعرفه

  62/0  61/0  011/0  درصد 30
  04/1  03/1  016/0  درصد 50

  17/2  13/2  030/0  درصد100
  هاي تحقیق یافته: مأخذ

نتایج حاصل از محاسبه مخارج مصرفی و شاخص تغییرات معادل بعـد از  ) 3(در جدول 
  .اجراي سناریوها نشان داده شده است
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با توجه به نتایج جدول، مخارج مصرفی در همه سناریوها نسـبت بـه سـال پایـه افـزایش      
بنابراین میزان تغییرات معادل نیز که از تفاوت مخـارج مصـرفی اولیـه و مخـارج     . یافته است

  .  باشد شود، مثبت می مصرفی بعد از اجراي سناریو حاصل می

بعد از اجراي سناریوها و تغییرات معادل هیکس میزان مخارج مصرفی  - 3جدول 
)EV  ( در سناریوهاي مختلف  نسبت به سال پایه  

مخارج 
مصرفی در 
  سال پایه

کاهش نرخ 
  تعرفه

  3سناریوي   2سناریوي   1سناریوي 
مخارج 
  مصرفی 

 مقدار
EV 

 مقدارمخارج مصرفی 
EV 

مخارج 
  مصرفی 

 مقدار
EV  

  884  178406  865  178387  19  177541  درصد 30  177522
  1496  179018  1464  178986  32  177554  درصد 50

  3112  180634  3047  180569  65  177587  درصد100
  هاي تحقیق یافته: مأخذ

، 19به ترتیب برابر  EVدرصد نرخ تعرفه در بخش کشاورزي،  100و  50، 30با کاهش 
  . باشد باشد، که نشان دهنده بهبود رفاه خانوارها به این میزان می میلیارد ریال می 65و  32

هاي غیرکشاورزي نسبت به بخـش کشـاورزي، اثـر رفـاهی      کاهش نرخ تعرفه در بخش
هـاي   به طوري که با کاهش تدریجی نرخ تعرفه واردات در بخـش . دهد بیشتري را نشان می

 50، 30به ترتیـب در سـناریوهاي     EVشاورزي یعنی صنعت، معدن و خدمات، مقدار غیرک
میلیـارد ریـال بهبـود یافتـه      3047و  1464، 865کاهش نرخ تعرفـه، بـه میـزان    درصد  100و 

هــاي  تــوان نتیجــه گرفــت کــه کــاهش نــرخ تعرفــه واردات در بخــش  بنــابراین مــی. اســت
  . ت بیشتري بر رفاه خانوارها داردغیرکشاورزي نسبت به بخش کشاورزي اثر مثب

 3112و  1496، 884ها نیـز رفـاه بـه ترتیـب بـه میـزان        با کاهش نرخ تعرفه در کل بخش
هاي تعرفه، شـاهد بهبـود رفـاه بـه      بنابراین با کاهش کل نرخ. کند میلیارد ریال بهبود پیدا می

  .باشیم میزان بیشتري نسبت به دو سناریوي قبل می
   

 )میلیارد ریال(
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  مالحظاتبندي و  جمع
کننـده منجـر بـه     هـاي گمرکـی واردات بـا افـزایش قیمـت مصـرف       از آنجایی که تعرفه

افزایش هزینه خانوارها و کاهش رفاه خواهد شد و طبق نتـایج بـه دسـت آمـده در مطالعـه،      
گردد و همچنین با توجه به بحث جهانی شدن و  کاهش تعرفه منجر به افزایش رفاه کلی می

هاي اخیر در کشور و به تبـع آن الـزام بـه کـاهش      ت جهانی در سالپیوستن به سازمان تجار
  .هاي وارداتی، دولت باید در این زمینه اقدامات مقتضی را به عمل آورد تعرفه

هـا بـه عنـوان شاخصـی از آزادسـازي       از آنجایی که در این مطالعه تنها از کاهش تعرفـه 
ات دیگـري از قبیـل کـاهش    تجاري استفاده شده است و آزادسـازي تجـاري، شـامل اقـدام    

باشـد، لـذا    اي  نیز می هاي تولید و کاهش موانع غیر تعرفه هاي صادرات، کاهش یارانه یارانه
توان به نتایج دقیق تري از اثرات آزادسازي تجاري بـر   هاي دیگر می با لحاظ کردن سیاست
  .رفاه دست پیدا کرد

اند، لذا تفکیک خانوارها بر  گرفتهدر این مطالعه خانوارها به تفکیک مورد بررسی قرار ن
تـر اثـرات    تواند به نتایج دقیـق  هاي درآمدي مختلف و یا شهري و روستایی می حسب گروه

هـا   گـذاري  اجراي یک سیاست بر رفاه خانوارهاي مختلف کمک کند و در زمینـه سیاسـت  
 . مداران باشد گشاي سیاست راه

ایستا بوده و بر مبناي اطالعات مربوط بـه  الگوي به کار رفته در این مطالعه، یک الگوي 
لذا با وارد کـردن  . به عبارتی عامل زمان وارد مدل نشده است. یک سال پایه حل شده است

تـوان اثـرات اجـراي یـک      ، مـی 1متغیر زمان در الگو و تبدیل آن به یک الگوي بـین زمـانی  
هـا از   بسیاري از سیاستزیرا . سیاست را بر روند تغییر یک متغیر در طول زمان بررسی کرد

باشند که در بلندمـدت نسـبت بـه مقطـع زمـانی       هاي بلندمدتی می جمله آزادسازي، سیاست
  .توانند نتایج کامالً متفاوتی را به بار آورند می

  
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intertemporal Model.  
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  )1(پیوست 

  1هاي قیمت شاخص
هـاي قیمتـی بـراي مقایسـه سـبدهاي مصـرفی یـک         و پاشـه از شـاخص   زشاخص السپیر

نمـایش   tو سـال دیگـر بـا     bاگر سال پایه را با . باشند کننده در دو زمان مختلف می مصرف
tt(ها  قیمت tداده شود، اگر فرض کرد که در زمان  pp   کننـده کاالهـاي    باشد و مصرف) ,21

)tt cc 21 bb(هـا   را انتخاب کند و در سـال پایـه قیمـت   ) , pp 21   کننـده   و انتخـاب مصـرف   ),
)bb cc 21 کننـده تغییـر کـرده     سوأل این است که چگونه متوسط مصرف این مصرف. باشد) ,

  است؟
توان  سازد، آنگاه می وزنی باشد که این دو متوسط را می 2ωو  1ωاگر فرض کنیم که 

:شاخص قیمت زیر را داشت
2211

2211

ωω
ωω

bb

tt

p pp
ppI

+
+

=  

ها چه معیاري به کار برده شود؟ یـک انتخـاب طبیعـی آن     سؤال این است که براي وزن
  .ولی دو مجموعه مقدار داریم .است که مقادیر کاالهاي مورد نظر را به کار ببریم

و اگر از  زها استفاده شود، آن را شاخص قیمتی السپیر اگر از مقادیر سال پایه براي وزن
  . نامند به کار رود، آن را شاخص قیمتی پاشه می tمقادیر دوره 

هـاي   بنابراین با توضیحات باال شاخص قیمتی السپیر و پاشه به ترتیب به صورت عبـارت 
  :خواهند بود) ب(و ) الف(

  )الف(
bbbb

tttt

p cpcp
cpcpL

2211

2211

+
+

=  

  )ب(
tbtb

tttt

p cpcp
cpcpP

2211

2211

+
+

=  
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  )2(پیوست 

   GAMSمعادالت مدل در نرم افزار  -الف
*[domestic production] ---- 
eqPN(j)..       VA(j)     =e= b(j)*prod(h, FD(h,j)**beta(h,j));  
eqFD(h,j)..     FD(h,j)   =e= beta(h,j)*PN(j)*VA(j)/W(h);  
eqX(i,j)..      X(i,j)    =e= ax(i,j)*Y(j);  
eqVA(j)..       VA(j)     =e= ay(j)*Y(j);  
eqPS(j)..       PS(j)     =e= ay(j)*PN(j) +sum(i, ax(i,j)*PQ(i));  
 
*[government behavior] ---- 
 
eqDTAX..        DTAX      =e= td*sum(h, W(h)*FS(h)); 
exited(j)..     ITAX(j)   =e= tx(j)*PS(j)*Y(j);  
eqTARIFF(ts)..  TARIFF(ts)=e= tm(ts)*PM(ts)*M(ts); 
eqG(gs)..       G(gs)     =e= lambdag(gs)*(DTAX +sum(j, ITAX(j)) +sum(j,TARIFF(j) 
                              -GSAV)/PQ(gs); 
                                                                                   
*[investment behavior] ---- 
 
eqID(i)..       ID(i)     =e= mu(i)*INVEST/PQ(i);  
 
*[savings] ---------------- 
 
eqHSAV..        HSAV      =e= sh*sum(h, W(h)*FS(h)); 
eqGSAV..        GSAV      =e= sg*(DTAX +sum(j, ITAX(j))+sum(j, TARIFF(j)));  
eqSAVING..      SAVING    =e=(HSAV+GSAV+EXR*FSAV); 
 
*[household consumption] -- 
 
eqC(i)..        C(i)      =e= lambdac(i)*(sum(h, W(h)*FS(h)) -HSAV -DTAX)  
                              /PQ(i);  
*[international trade] ---- 
 
eqPE(ts)..      PE(ts)    =e= EXR*pWe(ts); 
eqPM(ts)..      PM(ts)    =e= EXR*pWm(ts); 
 
eqEXR..     sum(i$ts(i), pWe(i)*E(i)) +FSAV 
                          =e= sum(i$ts(i), pWm(i)*M(i));  
 
eqPINDEX..     PINDEX     =e= sum(i,PQ(i)*omega(i)); 
 
*[Armington function] ----- 
eqNTS1(nts)..   Q(nts)   =e= D(nts); 
eqARM(ts)..     Q(ts)    =e= gamma(ts)*(alpham(ts)*M(ts)**rom(ts)+alphad(ts) 
                         *D(ts)**rom(ts))**(1/rom(ts));  
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eqM(ts)..       M(ts)    =e= (gamma(ts)**rom(ts)*alpham(ts)*PQ(ts) 
                         /((1+tm(ts))*PM(ts)))**(1/(1-rom(ts)))*Q(ts);  
eqD(ts)..       D(ts)    =e= (gamma(ts)**rom(ts)*alphad(ts)*PQ(ts)/PD(ts)) 
                         **(1/(1-rom(ts)))*Q(ts);  
 
*[transformation function] ----- 
eqNTS2(nts)..   Y(nts)   =e= D(nts); 
eqTRANS(ts)..   Y(ts)    =e= theta(ts)*(betae(ts)*E(ts)**roe(ts)+betad(ts)  
                            *D(ts)**roe(ts))**(1/roe(ts));  
eqE(ts)..       E(ts)    =e= (theta(ts)**roe(ts)*betae(ts)*(1+tx(ts))*PS(ts)  
                            /pe(ts))**(1/(1-roe(ts)))*Y(ts);  
eqDs(ts)..      D(ts)    =e= (theta(ts)**roe(ts)*betad(ts)*(1+tx(ts))*PS(ts)  
                            /PD(ts))**(1/(1-roe(ts)))*Y(ts);  
 
*[market clearing condition] 
 
eqMC(i)..      Q(i)      =e= C(i) +G(i)$gs(i) +ID(i) +sum(j, X(i,j));  
eqW(h)..       sum(j, FD(h,j)) =e= FS(h); 
eqIS..         INVEST    =e= SAVING; 
*[fictitious objective function] 
 
obj..         UU         =e= prod(i, C(i)**lambdac(i)); 

  
  GAMSدر  EVمعادالت مربوط به محاسبه  -ب

 *Welfare measure: Hicksian equivalent variations  ---------------------  
Parameter 
      UU0            utility level in the Base Run  
                ep0             expenditure func. in the Base Run  
                ep              expenditure func. in the Sim. Run  
                EV              Hicksian equivalent variations  
; 
UU0     =prod(i, C0(i)**lambdac(i)); 
ep0     =uu0 /prod(i, (lambdac(i)/1)**lambdac(i ;))  
ep      =UU.l/prod(i, (lambdac(i)/1)**lambdac(i)); 
EV      =ep-ep0; 
 

  
 


