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  چکيده

  
 يرهايع وابسته به آن بر خانوارها و متغي و صناي بخش کشاورزيدهاين مطالعه، اثر حذف سوبسيدر ا
) CGE( قابل محاسبه يموم تعادل عيک الگوهاين منظور، ي ايبرا.  شده استيران بررسي اياقتصاد
ران در ي اي مليها حساب و ١٣٨٠ ستانده در سال ‐ ن جدول دادهين و اطالعات مربوط به آخريتدو
ج ينتا.  بکار گرفته شده استيه آماري به عنوان پاي اجتماعيس حسابدارين سال در قالب ماتريهم

 ي شهريدها بر خانوارهايسوبسن ير حذف ايدهد که تأثي انجام شده، نشان ميهايسازهيحاصل از شب
 ييش از روستاي بي شهريکه درآمد و مخارج خانوارهاي است، به طوريي روستايشتر از خانوارهايب

- نهيدها، هزيبا حذف سوبس. شودي مي اقتصاديهايب، منجر به کاهش نابرابرين ترتيابد و بدييکاهش م
ش تورم، يابد که ضمن افزاييش مي افزايديلمت تمام شده کاالها و خدمات تويجه قيد و در نتي توليها

 يانداز خانوارهاش پسياست به افزاين سي ايگر، اجراياز طرف د. ز همراه دارديکاهش اشتغال را ن
. گردد ي در اقتصاد ميگذار هي سرمايجاد فرصتهايشود که به نوبه خود باعث ا ي و دولت منجر ميشهر
ع وابسته ي و صناي بخش کشاورزيدهاي حذف سوبسيرات منفيدهد که تأث يج مطالعه نشان مي نتايبررس

جه، يکند و در نت يجاد نمي را در اقتصاد ايا  آن، مشکل عمدهيکه اجرايست، بطوريچندان قابل مالحظه ن
  .شود يه مياست توصين سي اياجرا
  

  ل تعادي، خانوارها، الگوي وابسته به کشاورزيها بخش، يد، کشاورزي سوبس:يدي کليهاواژه
  . قابل محاسبهيعموم                              

  
  مقدمه

 نامناسب در کشورها به ي اقتصاديها سياست ياجرا
د آمدن ي در حال توسعه، موجب پديخصوص کشورها

 کالن در يها  و عدم تعادلي اقتصاديها نابساماني
 تراز ير کسري اقتصاد نظي و خارجي داخليها بخش

 يکاري بودجه، بروز تورم و بيسر، کي خارجيها پرداخت
ز ي ني نامناسب و گاهيت رشد اقتصاديروزافزون و در نها

 ياري، بس۱۹۷۰ از اواخر دهه رو نيااز . شود ي ميرشد منف
 مجموعه ي در حال توسعه اقدام به اجراياز کشورها

 جهت رفع مشکالت مذکور در قالب ي اقتصاديها سياست
 ,Hassanzadeh)اند ودهنم" يل اقتصادي تعديهابرنامه"

ل ي تعديها سياست يق اجرايها از طر ن برنامهيا. (1993
 اقتصاد و ي ساختاري در رفع عدم تعادلهاي، سعيساختار

ن راستا، يدر ا. دار دارندي پايک رشد اقتصاديدن به يرس
 و يود مقداريم به حذف قي در حال توسعه تصميکشورها
 و يز آزادساي، حرکت به سويمتي قيکنترلها
د و ي توليدهاين حذف سوبسي و همچنيساز يخصوص

الت در ين تعديز همزمان با ايران نيدر ا. اند مصرف گرفته

 E-mail: o.javanbakht@gmail.com  ۰۹۱۲‐ ۵۴۰۷۷۰۴: تلفن  عذرا جوانبخت:  نويسنده مسئول*
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ن برنامه ي اولي با آغاز اجرا۱۳۶۸ا، از اواخر سال يسراسر دن
، اقدام به ي و فرهنگي، اجتماعيساله توسعه اقتصاد پنج

 يصلبا توجه به هدف ا.  شده استيالت اقتصاديانجام تعد
باشد،  ي کشور ميع رشد اقتصاديها که تسر ن برنامهيا

، ي تجاريدها، آزادسازي حذف سوبسيها سياست ياجرا
 ي مورد توجه خاصيساز ي کردن ارزها و خصوصيتک نرخ

  .قرار گرفته است
د عالوه بر آثار ي جدي اقتصاديها سياست ياجرا
. اشدب يز مي نيريناپذ  اجتنابي آثار اجتماعي، داراياقتصاد

ع درآمد و ين، توزيقي به طور ها سياستن يبه عنوان مثال ا
مدت،  انيمدت و م ز در کوتاهي خانوارها را نيت زندگيوضع

ن ي به ايين، پاسخگويبنابرا. ر قرار خواهند داديتحت تأث
 ييها سياستن ي چني و اجتماعير اقتصاديپرسش که تأث

. استق در هر کشور يست، مستلزم انجام مطالعات دقيچ
 مختلف ي در کشورهاين راستا، مطالعات متعدديدر ا

 از ين مطالعات حاکيج حاصل از اينتا. انجام گرفته است
 يها سياست ي از کشورها، اجراياريست که در بس اآن
 ي رشد اقتصادي در ابتدا منجر به بدتر شدن نرخهايليتعد

ن يشترير، بي فقيع درآمد شده است و خانوارهايو توز
به عنوان مثال، مطالعه  .اند  متحمل شدهب رايآس

Morrisson (1991)ل ي تعديها سياست آثار ي در بررس
ن ي اي بر اقتصاد موروکو نشان داد، هرچند اجرايساختار

 ي شهرين خانوارهاي بيبرنامه باعث کاهش شکاف درآمد
ش ي و افزايي روستايان خانوارهاي، کاهش فقر مييو روستا
ن ي اي شده است، اثر کلير شهيان خانوارهايآن م

 & Amjad. بوده استيش فقر در سطح ملي، افزاها سياست

Kemal (1997)يها  در پاکستان نشان دادند که اثر برنامه 
که قشر يباشد، بطور يرهمگن ميت غيان جمعي در ميليتعد
. اند ن ضرر را متحمل شدهيشترير جامعه بيپذ بيآس

Löfgren et al. (1999)در موروکو، يگريه دز در مطالعي ن 
د بر ي با تأکيلي تعديها  برنامهياند که اثر اجرا نشان داده
 به ي و داخلي مختلف تجاريها سياست يعياثرات توز
 ي در بخش کشاورزي و رشدي درآمديرات منفيشکل تأث
 و ي شهرين خانوارهاي بيش شکاف درآمديو افزا
 Davies & Rattsøمطالعه . دا کرده استي نمود پييروستا

 را يل اقتصادي تعديها مباوه، اثر سوء برنامهي در ز(1999)
 Dogruel et al. .ع درآمد نشان داده استيبا بدتر شدن توز

 در بخش يمتي قيدهاي اثر حذف سوبسي در بررس(2003)
 آن به صورت يکجايه و پرداخت ي ترکيکشاورز

 دولت به خانوارها نشان دادند که ي انتقاليها پرداختي
 يول.  استي اثر ضدتورمياست احتماال داراين سي اياجرا

 و کاهش مخارج يد در بخش کشاورزيبه علت کاهش تول
از . ابدي ي کاهش ميد ناخالص داخلي، توليگذار هيسرما

افته و مصرف يش ي دولت افزاي ماليها يگر بدهيطرف د
 ،جهيدر نت. شود ي محدود ميدار يز به طور معني نيخصوص
شد،  يکنندگان م د مصرفيمدت عا انير م که ديرفاه نسب

  .رود ين ميدر بلندمدت از ب
 آثار ينه بررسيز در زمي از مطالعات نيگريدسته د

 وجود دارند که ي و اقتصاديل ساختاري تعديها سياست
 ها سياستن ي ايست آمده از اجراج مثبت به دينشانگر نتا

ر اشاره يتوان به موارد زين مطالعات مياز جمله ا. باشنديم
  .نمود

White (1997)نشان ييقاي آفري کشورهاي در بررس 
 يها سياست که يي رفاه در کشورهايها شاخص داد
. باشدير کشورها ميکنند، بهتر از ساي را اجرا ميليتعد

Greperud et al. (1999)سه اثر ي مقاي برايا در مطالعه
 تجارت ذرت ي و آزادسازييايمي کود شيدهايحذف سوبس

 باعث بهبود ها سياستن ي اي هر دودادندا نشان ي تانزاندر
، درآمد يد ناخالص داخلير تولي نظي اقتصاديرهايمتغ

ط ي و محي تجاريرهايمت ذرت، متغيدولت و شاخص ق
است حذف ين تفاوت که اثر سيبا ا. اند شدهيستيز

 تجارت ياست آزادسازيتر از سي قوييايميد کود شيسوبس
 & Löfgren مطالعه. کشور بوده استن يذرت بر اقتصاد ا

El-Said (1999)يدي سوبسيها سياست اثر يز در بررسي ن 
 يدهايدر مصر نشانگر آن است که هدفمند کردن سوبس

 ين خانوارهايي دهک پا۲، باعث منتفع شدن ييغذا
دها ي حذف کامل سوبسيعياثرات توز.  شده استييروستا
 به شکل زي نها مالياتاست کاهش يب با سيدر ترک

 ي خانوارهاي برايا مثبت قابل مالحظهيرات رفاهييتغ
چنانچه . ابدييازمند نمود مي نياز و به ضرر خانوارهاينيب

ازمند ي ني به خانوارهايدها با پرداخت انتقاليحذف سوبس
ل يدر کل، تعد. ابدييش مي آن، افزايتوأم باشد، اثرات رفاه

 تراز تجارت دها منجر به اثرات مثبت بر حسابيسوبس
 Thabet & Chemingui  (2001).  مصر شده استيخارج

 يد بر آزادسازي با تأکيلي تعديها سياست آثار يدر بررس
 يا نشان دادند که اجراي تانزاني محصوالت کشاورزيتجار
ش رفاه و درآمد و کاهش ياست در کل منجر به افزاين سيا

 شده يي روستايان خانوارهاي بخصوص در ميفقر و نابرابر
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 در McDonald & Townsend   (2001)مطالعه. است
ر از ي فقي از منتفع شدن خانوارهاي، حاکي جنوبيقايآفر
 Boccanfusoمطالعه . باشدي ميلي تعديها سياست ياجرا

& Savard (2007)انگر آن است که ي بي در کشور مال
 يها سياست از يکي پنبه به عنوان يدهايحذف سوبس

 يدار ين کشور، منجر به کاهش معني در ايل اقتصاديتعد
  .  شده استي اقتصاديهايدر فقر و نابرابر

ج متفاوت بدست آمده از يشود، نتايچنانچه مالحظه م
 مختلف، نشانگر وابسته يمطالعات انجام شده در کشورها

ن ياست و همچني به نوع سيلي تعديها سياستبودن آثار 
 در مطالعه حاضر به رو، نياز ا.  استيط هر کشوريبه شرا
 و ي بخش کشاورزيدهاياست حذف سوبسي آثار سيبررس
ل ي تعديها سياست از يکيع وابسته به آن، به عنوان يصنا

 ي اقتصاديرهايران بر خانوارها و متغي در اياقتصاد
  .شوديپرداخته م

 در حال ي از کشورهاياريز مانند بسيران نياقتصاد ا
 دولتها مواجه ي از سوياريتوسعه، همواره با مداخالت بس

 يها سياستتوان به ين مداخالت مياز جمله ا. بوده است
، پرداخت ي و بازاريمتي قيها ني، تضمها قيمتکنترل 
در .  اشاره نموديار تعرفهي و غيادها، موانع تعرفهيسوبس

ن ي از جمله مهمتريدي توليدهاين، پرداخت سوبسين بيا
کننده در  مصرفدکننده و يت تولي حمايها سياست
 ۱۳۵۷ در سال ي انقالب اسالميروزي پس از پيها سال
ارد يلي م۹/۴۳۹دها از ين سوبسيزان ايکه م يبطور. باشديم
ال در سال يارد ريلي م۳/۶۸۸۱ به ۱۳۶۹ال در سال ير

ده ي رس۱۳۸۶ال در سال يارد ريلي م۷/۵۴۶۸۳ و ۱۳۷۸
 The Central Bank of the Islamic Republic of)است

Iran, 2001) .ن جدول يه شده در آخريبر اساس آمار ارا
، ۱۳۸۰ سال يران براي مرکز آمار اي ستانده از سو‐ داده
 دولت به بخش ي پرداختيدهاي درصد سوبس۵۰ش از يب

بر . ع وابسته به آن تعلق داشته استي و صنايکشاورز
 پنجساله توسعه يها در برنامهيلي تعديها سياستاساس 
ها در نهين هزي، سهم اي و فرهنگيماع، اجتياقتصاد

ل ناشناخته ي به دليافته وليبودجه ساالنه کشور کاهش 
 آن به ياست بر اقتصاد کشور، اجراين سي ايبودن اثر کل

ر يينکه انجام هر تغيبا توجه به ا.  انجام شده استيکند
 يرهاي بر متغيرگذاري در اقتصاد عالوه بر تأثياستيس

ع ي خانوارها و نحوه توزي زندگتي، وضعيکالن اقتصاد
ن اثرات ي ايدهد، بررسير قرار ميز تحت تأثي را نيدرآمد

 يرو در مطالعه حاضر، به بررس نياز ا. ار مهم استيبس
 و يدها در بخش کشاورزياست حذف سوبسياثرات س

 يرهايع وابسته به آن بر درآمد خانوارها و متغيصنا
 قابل يل عموم تعادي با استفاده از الگوهاياقتصاد
 CGE: Computable General Equilibrium)محاسبه

Model)شودي پرداخته م.  
ران وجود دارند که ي در ايالزم به ذکر است که مطالعات

به عنوان مثال، . انددها پرداختهي اثر سوبسيبه بررس
Tabatabaei zavareh (1991) اقتصادي آثار بررسي به 

 ي به بررسToutounchi (1993)، سوبسيد حذف يا تداوم
 Avazalipour، يدها در بخش کشاورزيعملکرد سوبس

د ي بر تولييايميد کود شي اثر سوبسي به بررس(1993)
ن ي ارتباط بي به بررسFatehi dabanlou (1995)برنج، 
 تا ۱۳۵۰ يها سال يران براي در ايد و رشد اقتصاديسوبس
۱۳۷۰ ،Heidari (1998)گندم د ياست سوبسي سي به بررس

   Salami & Hormoziران،ي آن در ايو اثرات اقتصاد
ران يدها در اي حذف سوبسيعي اثرات توزي به بررس)2002(

 يس حسابداري ماتري بر مبنايلي تحليبر اساس الگوها
، يمتي ق(SAM: Social Accounting Matrix) ياجتماع

Veeman et al. (2009)حذف يعي اثرات توزي به بررس 
ران بر ي اييع غذاي و صنايخش کشاورز بيدهايسوبس
ن يدر اغلب ا. اند  پرداختهيمتي قSAM ي الگوهايمبنا

 ي تعادليمطالعات به جز دو مطالعه آخر که از الگوها
SAMاستفاده شده است ييها روشاند، از   استفاده نموده 

 اقتصاد يها بخشاست در تمام ين سي ايکه اثر کل
دها ير سوبسيياست تغيسکه اثر يدر حال. گردديمشخص نم

 يها بخشک بخش خاص ختم نشده و به همه يفقط به 
 ي بررسين برايبنابرا. شود ي کشور منتقل مياقتصاد

 استفاده ييها روشد از ي باييها سياستن يتر چن قيدق
ر آنها بطور کامل و مشخص در ين تأثيينمود که امکان تع

 تعادل يهان راستا الگويدر ا. کل اقتصاد وجود داشته باشد
ن ينکه روابط بيل اي بدل(CGE) قابل محاسبه يعموم
 و اثرات ي مختلف اقتصادين نهادهاي، روابط بيبخش
 و ي را به خوبياستير سييم هر تغيرمستقيم و غيمستق
 ي مناسبيدهند، الگوهاي در اقتصاد نشان ميروشن

 SAM بر ي مبتني تعادلينکه الگوهايبا توجه به ا. هستند
 و برونزا بودن ها قيمتر ثابت بودن ي نظييها يتمحدودز ين

 فارغ از CGE يکه الگوهايتقاضا را در خود جا دارند در حال
 گروه دوم به گروه اول در يباشند، الگوهايود مينگونه قيا
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 قابل ي دارند و به عنوان الگوي برترياستي سيها تحليل
مطالعات . شوندينگونه مطالعات استفاده ميقبول در ا

 يها سياست اثر ي بررسين الگوها براي از اياديز
توان به  يبه عنوان مثال م. اند  استفاده نمودهيديسوبس
 .Löfgren & El-Said (1999) ،Greperud et al مطالعه

(1999) ،.Dogruel et al (2003) ،Abimanyu (2004) و 
در .  اشاره نمودBoccanfuso & Savard (2007)مطالعه 

ق از ي به هدف تحقيابي دستيز در راستاين مطالعه نيا
ج يشود تا با به دست آوردن نتا ي استفاده مCGE يالگوها

استگزاران مورد ي سي برايروشن و کامل به عنوان رهنمود
  . ردياستفاده قرار گ

ي تعادل عمومي قابل ها مدلدر مطالعه حاضر از 
دها در ي اثرات حذف سوبسي بررسي برا(CGE)محاسبه 
ع وابسته به آن بر درآمد خانوارها و ي و صنايورزبخش کشا

 با ها مدلن يرا ايز.  استفاده شده استي اقتصاديرهايمتغ
اي تعادل عمومي بين توليد،  در نظر گرفتن روابط پايه

 ,.Dervis et al)هاي مختلف و الگوي تقاضا  درآمد گروه

 به عنوان يك ابزار متدولوژيكي مناسب و قوي ،(1982
ي چند بخشي و ارزيابي نتايج تغييرات ها يلتحلبراي 

ن ياول. اند سياستي و اقتصادي بر كل اقتصاد شناخته شده
 ين الگوها به رساله دکترين اينه تدوي در زميکار تجرب

Johansen  (1960)يگردد که در آن الگو ي برم CGE 
 ياز آن پس، الگوها.  شده بودي اقتصاد نروژ طراحيبرا

CGEدر همه كشورها اعم از توسعه يافته  يعي به طور وس
 ياستيمات سيج تصمي نتايابي ارزيو در حال توسعه برا

  .اند مورد استفاده قرار گرفته
  

  ها روشمواد و 
 مدل يق بر مبناين تحقي استفاده شده در ايالگو

 در Horridge (2000) است که توسط ORANI-G ياهيپا
اد شده ي يلگوا. ا ارائه شده استيدانشگاه موناش استرال

 يات ساختاريل شده تا خصوصيران تعدي اقتصاد ايبرا
 ۴۶ران به ي حاضر، اقتصاد ايدر الگو. ديران را بازگو نمايا

م ي، تقسنمايند ميد ي نوع کاال و خدمت تول۶۰ت که يفعال
 از مطالعات ياريز مانند بسين مطالعه نيدر ا. شده است

CGEر ي نظHorridge (2000)، Abimanyu (2000)، 
Gelan  (2006) و Peter  (1993) فرض شده که هر 
 ييد و هر کااليد نمايک کاال توليش از يتواند ب ي ميتيفعال
ست يل. د شوديت توليک فعاليش از يتواند توسط ب يز مين

. ه شده استيارا) ۱( و کاالها و خدمات در جدول ها فعاليت
 در يبند  طبقهي دو رقمي بر اساس کدهايبند مين تقسيا
 CPC : (Central Productيالملل ني بيها ستميس

Classification) و ISIC: (International standard 

industrial classification)يها نهاده.  انجام شده است 
باشد که  ين ميه و زمي کار، سرمايرويد شامل نيه تولياول

 شامل يت در بخش کشاورزين فقط در دو فعالينهاده زم
 ي اقتصادينهادها. شود ي به کار گرفته مي باغدارزراعت و

، يدي توليها فعاليت گروه ۵موجود در مدل به 
ک ي خارج تفکياي، خانوارها، دولت و دنگذاران سرمايه
ر يک از آنها و ساي رفتار هر ياند که در ادامه به بررس شده
 مطالعه حاضر پرداخته CGE ي موجود در الگويها بخش

  .شود يم
  يدي تولياه فعاليت
 يدي توليها فعاليتن مدل فرض شده است که يدر ا
د حاکم ي توليتکنولوژ. نمايند ميت ي فعالي رقابتيدر فضا

در .  استياند دو مرحلهيک فرآي، يدي توليها فعاليتبر 
ه و ي کار، سرمايرويد شامل ني توليمرحله اول، عوامل اصل

نوع  از يديک رابطه توليدر ) يدر بخش کشاورز(ن يزم
CES (Constant elasticity of substitution) با هم 
د يب شده و محصول ارزش افزوده بخش را توليترک
 واسطه يها در مرحله بعد، ارزش افزوده و نهاده. نمايند مي

ک تابع يبر اساس ) ي اقتصاديها بخش يدي توليکاالها(
 هر ييب شده و محصول نهايف با هم ترکيت د لئونيتول
 مذکور را يتکنولوژ) ۱(شکل . نمايند ميجاد ي ات رايفعال

  .دهد ينشان م
  
  

  
  

   تکنولوژي توليد در مطالعه حاضر‐۱شکل 
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  ق حاضري تحقCGE ي و کاالها و خدمات در الگوها فعاليتست ي ل‐۱جدول 
رديف کاالها و خدمات ها فعاليت

 ۱ يمحصوالت زراع يمحصوالت زراع
 ۲ داريمحصوالت باغ  و گليمحصوالت باغ

 ۳ و شکار) خام (يمحصوالت دام خدمات كشاورزي و دامپروري
 ۴ محصوالت جنگلداري و قطع اشجار و شکار) خام (يمحصوالت دام

 ۵ يوانات آبزير حي و سايماه  و محصوالت آني جنگليجنگل و مرتع و چوبها
 ۶ يعينفت خام و گاز طب يوانات آبزير حي و سايماه

 ۷ ير مواد معدنيسا يعينفت خام و گاز طب
 ۸ يانرژ ير مواد معدنيسا
 ۹ گوشت و محصوالت حاصل از کشتار يانرژ

 ۱۰ جاتيزيوه و سي، کنسرو مييايوانات درير حي و سايکنسرو ماه ي خوراکيهاروغن
 ۱۱ ي خوراکيهاروغن ساير مواد غذايي

 ۱۲ يمحصوالت لبن گاريتوتون و تنباکو و س
 ۱۳ يکر و چاقند و ش منسوجات و پوشاک
 ۱۴ آرد و انواع نان يچرم و محصوالت چرم

 ۱۵ ساير مواد غذايي چوب، کاغذ و محصوالت آن
 ۱۶ انواع نوشابه  آني و محصوالت جنبي نفتيهافرآورده
 ۱۷ گاريتوتون و تنباکو و س  و داروي صنعتييايميمواد ش

 ۱۸ منسوجات و پوشاک يکي و پالستيکيمحصوالت الست
 ۱۹ چهي و قاليقال اني غير فلزيمحصوالت ك

 ۲۰ يچرم و محصوالت چرم  متفرقهير کاالهايساخت مبلمان و سا
 ۲۱ چوب، کاغذ و محصوالت آن  مادريع فلزيصنا

 ۲۲ نيبنز يکي فابريمحصوالت فلز
 ۲۳  آني و محصوالت جنبي نفتيهار فرآوردهيسا زاتيساخت ماشين آالت و تجه

 ۲۴ ، مواد پالستيكي و كائوچوئي اساسيي اساسييايميمواد ش سابداري و محاسباتيساخت ماشين آالت دفتري، ح
 ۲۵ انواع كود و آفت كش هاي برقي ساخت ماشين آالت و دستگاه

 ۲۶ محصوالت داروئي ها و وسايل ارتباطي ساخت راديو، تلويزيون و دستگاه
 ۲۷ ييايمير مواد شيسا  و دقيقيساخت ابزار اپتيكي پزشک

 ۲۸ يکي و پالستيکيمحصوالت الست  تجهيزات حمل و نقلساخت
 ۲۹ ير فلزي غيمحصوالت کان صنعت ساختمان

 ۳۰  متفرقهير کاالهايمبلمان و سا عمده فروشي و خرده فروشي
 ۳۱  مادريع فلزيصنا يراتيخدمات تعم

 ۳۲ زاتيآالت و تجهني به جز ماشيکي فابريمحصوالت فلز هتل و رستوران
 ۳۳ ماشين آالت با كاربرد عام حمل و نقل

 ۳۴ ماشين آالت كشاورزي و قطعات مربوط پست و مخابرات
 ۳۵  و ساير ماشين آالت و تجهيزات با كاربرد خاصيل خانگيوسا بانک

 ۳۶ ماشين آالت دفتري، حسابداري و محاسباتي هاي مالي گريساير واسطه
 ۳۷ ماشين آالت و دستگاههاي الكتريكي مهيب

 ۳۸ هاي مربوط به راديو و تلويزيون و مخابرات تجهيزات و دستگاه  و مستغالتامالک
 ۳۹ قي و ابزار دقيکي، اپتيزات پزشکيتجه كرايه ماشين آالت و تجهيزات

 ۴۰ زات حمل و نقليتجه ي كسب و كارها فعاليت
 ۴۱ صنعت ساختمان ي اجبارين اجتماعي و تأمي امور عموميخدمات ادار
 ۴۲ خدمات عمده فروشي و خرده فروشي يو انتظام يخدمات دفاع
 ۴۳ هاي صرف غذا ونوشيدنيهاي عمومي و محل خدمات اقامتگاه يتي و تربيخدمات آموزش
 ۴۴ حمل و نقل ي و اجتماعي، درمانيخدمات بهداشت
 ۴۵ خدمات پست و مخابرات ي و ورزشي، هنريخدمات فرهنگ

 ۴۶ خدمات بانكداري ر خدماتيسا
 ۴۷ ها ي جنبي آنها فعاليتهاي مالي و  گرياسطهساير و 
 ۴۸ خدمات بيمه 
 ۴۹ خدمات امالک و مستغالت 
 ۵۰ خدمات كرايه ماشين آالت و تجهيزات 
 ۵۱ خدمات تحقيق وتوسعه 
 ۵۲ ق و توسعهياي، علمي و فني به جز تحقر خدمات حرفهيسا 
 ۵۳ خدمات كشاورزي، صنعتي و معدن 
 ۵۴  کاالهايگهدارر و نيخدمات تعم 
 ۵۵ ي اجبارين اجتماعي دولت و تأميخدمات ادار 
 ۵۶ ي و آتش نشاني، انتظاميخدمات دفاع 
 ۵۷ يتي و تربيخدمات آموزش 
 ۵۸ ي و اجتماعي، درمانيخدمات بهداشت 
 ۵۹ ي و ورزشي، هنريخدمات فرهنگ 
 ۶۰ ر خدماتيسا 
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 يسازاقله از حدي اوليها نهادهيتوابع تقاضا برا
ان ي حاکم بر جريد با توجه به تکنولوژي توليهانهيهز
توان ي را ميسازنهين مسئله بهيا. نديآيد به دست ميتول

  :ر نشان داديبه شکل ز
۱(                   ∑ ∑+=

f
jij

j
fifii X.PQF.PFTCMin  

۲  (     [ ])QF(CES),QINT(gMinQX.t.S fijii =  
  

، iت ي فعاليد براي تولنه کلي هزiTCدر رابطه فوق، 
PF و QFه، يمت و مقدار نهاده اوليب قي به ترت jiX و

jPمت نهاده واسطه ي مقدار و قjيد کاالي در تول i ،iQX 
]، i يد کااليمقدار تول ])QINT(g jiف يتانگر تابع لئوني ب

 مرکب يکه به شکل کاالها( واسطه يهانهاده
(Composite commodity)(و )  هستندQF(CES fi نشان 

نکه يبا توجه به ا. ه هستندي اوليها نهادهCESدهنده تابع 
د يان تولي در جري به نسبت مشخصيا واسطهيهانهاده
  :ز نوشتير نيرا به شکل ز) ۳(بطه توان رايشوند، ميوارد م

۳(                           )QF(CESQX.t.S fii =  
  

 يها نهادهي فوق، توابع تقاضايسازنهياز حل مسئله به
ها و مت نهادهيد و قي از سطح توليه به صورت تابعياول

 از سطح ي به صورت تابعيا واسطهيها نهادهيتوابع تقاضا
  .وندشين مييد تعيتول

ه، فرض شده ي اوليها عرضه نهادهياز لحاظ چگونگ
.  کار در کشور ثابت استيروياست که عرضه کل ن

ا برعکس وجود ي کار از خارج به داخل و يرويمهاجرت ن
ر يپذ کار امکانيروي نين بخشي بيي جابجايندارد، ول

ز با توجه به قانون حداقل يدر مورد دستمزدها ن. است
ه ي در کشور، از نظريکاريکار و وجود ب وزارت يدستمزدها

ن اساس، دستمزدها يبر ا. نز استفاده شده استيک
ق ي کار از طريروي دارند و بازار نيار کمي بسيريپذ انعطاف
ن، عامل يزم. شوديه مي تسويکارياد شدن بيکم و ز

. رودي به کار مي است که فقط در بخش کشاورزيديتول
ر در نرخ ييه است و تغن ثابت فرض شديمقدار عرضه زم

. شوديجاد تعادل در بازار مربوطه مين، منجر به اياجاره زم
ز در هر بخش ثابت و به صورت يه نيعرضه نهاده سرما

ن يتعادل در ا. شودي در همان بخش استفاده مياختصاص
ن ييه تعير در نرخ اجاره نهاده سرماييق تغيز از طريبازار ن

  .گردديم

 يدي تولي از کااليبي صورت ترک واسطه بهيهانهاده
ن ارتباط، فرض يدر ا.  فرض شده استي و وارداتيداخل

 يد داخلي تولين کامل کاالي جانشي وارداتيشده کاال
 يب شده و کاالي با هم ترکCESک تابع ي يستند و طين

ن يبنابرا. شوديل مي تشکيامرکب به عنوان نهاده واسطه
 و ي داخلياال در رابطه کArmington (1969)فرض 
ک از ي هر يمقدار تقاضا.  در نظر گرفته شده استيواردات
 مرکب، يد کاالي بکار رفته در تولي و وارداتي داخليکاالها

 به دست CESنه آنها با توجه به تابع ي هزيساز از حداقل
 .ديآيم

 يها ب نهادهيز، ترکي مرکب و نيمت هر واحد کااليق
ب، شاخص يبه ترت (Primary factor composite)ه ياول

مت ي و قي و وارداتي داخليمت کاالهاي از قيموزون
  .ه استي اوليها نهاده

ران، ين مدل با توجه به ساختار موجود بازار در ايدر ا
 که به دست يمت کاالها و خدماتيفرض شده است که ق

نه يمعادل هز) دکنندهيمت توليق(رسد  يدکننده ميتول
  باشد يا خدمات ميد هر واحد از کاالها يتول

(Salami, 1998):  

۴    (            ∑ −++++=
j

iiiiijii STPAPKPLPP  
  

، iت يد شده در فعاليا خدمت توليمت کاال ي قiPکه 
jiPمرکب يمت هر واحد کاالي ق jيد کاالي که در تول i به 

ب دستمزد ي به ترتiPL و iPA ،iPKرود، يکار م
ن استفاده شده در يه و زمي کار، اجاره نهاده سرمايروين
د يات اخذ شده و سوبسي مالiS و i ،iT يد کااليتول

   i د شدهي تولي هر واحد کاالي به ازايپرداخت
  .باشنديم

 از يبيتواند ترکي ميذکر شد، هر صنعتچنانچه 
ب به ين ترکيمقدار هر کاال در ا. ديد نماين کاال را توليچند
.  دارديت، بستگي در هر فعاليدي تولي کاالهايمت نسبيق
 هر صنعت، درآمد حاصل از ييب کاالين ترکيي تعيبرا

 ثابت يليد کشش تبديفروش کل کاالها با توجه به تابع تول
(CET: Constant Elasticity of Transformation) 

ک از کاالها به يجه تابع عرضه هر يدر نت. شود يحداکثر م
  :ديآ ير به دست ميشکل ز
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 ي سهم درآمدc ،cβ ي عرضه کاالq(c,i)ن رابطه، يدر ا
 يمت کاالي قP(c)ن کاالها و يل بيش تبد کشρکاال، 
ک کاال از يت، مقدار کل عرضه يدر نها. باشدي ميديتول

  .ديآيع مختلف بدست ميمجموع عرضه آن کاال توسط صنا
  يگذار هيسرما

ز يد ني جديا هي سرمايد هر واحد کااليساختار تول
 يا  و دو مرحلهيا واسطهيهاد نهادهيمانند ساختار تول

د در هر ي جديا هي سرماين اساس، کاالي بر ا.باشد يم
نگتون و از يصنعت، در مرحله اول، با استفاده از فرض آرم

 ي به شکل کاالي و وارداتي داخلي کاالهاCESب يترک
 مرکب يف کاالهايب لئونتيمرکب و در مرحله بعد، از ترک

د، از جمع يه جديمت هر واحد سرمايق. شوديد ميتول
  . گردد ي مرکب، حاصل ميمت کاالهايموزون ق

 جهت انجام ياهي سرماي کاالهايتقاضا برا
 فقط توسط دولت، در ها فعاليت از ي، در برخيگذار هيسرما
گر توسط هر دو ي دي توسط خانوارها و در برخيتعداد

 از ي دولت به شکل تابعيتقاضا. رديگيصورت م
 خانوارها، يدر تابع تقاضا. شود يف ميش تعرياندازها پس

 به نهاده يا هي سرماينسبت کاال(ه ينرخ رشد ناخالص سرما
نسبت اجاره (ه ي از نرخ بازده ناخالص سرمايتابع) هيسرما

و نرخ بازده کل ) يا هي سرمايمت کااليه به قينهاده سرما
 هم يگذارهيز که سرماي نييها فعاليتدر . باشد ياقتصاد م

 يتقاضاشود، تابع  يتوسط دولت و هم خانوارها انجام م
 از دو حالت مذکور يبي به صورت ترکيا هي سرمايکاالها

  . گردديان ميب
  خانوارها

 يي و روستاين مدل به دو گروه شهري در اخانوارها
 مرکب مصرف يز از کااليخانوارها ن. اند م شدهيتقس
 CESب ي مرکب از ترکيز کاالين بخش نيدر ا. نمايند مي

ن اساس، يبر ا. شود ي حاصل مي و وارداتي داخليکاالها
 بکار رفته در ي و وارداتي داخليک از کاالهاي هر يتقاضا
زان يم. ديآ ي خانوارها به دست مي مرکب مصرفيکاال
 يز از حداکثر سازي مرکب ني خانوارها از کااليتقاضا
. ديآيد درآمدشان بدست ميت آنها با توجه به قيمطلوب

س منظور شده  داگال‐ ت خانوارها از نوع کابيتابع مطلوب
ن يا. شودي حاصل ميدرآمد خانوارها از منابع مختلف. است

ن، يه و زمي بابت اجاره نهاده سرمايافتيمنابع عبارتند از در
 يافتي دولت، دري انتقاليها پرداختي کار، يرويدستمزد ن

 خارج بابت دستمزد ياي از دنيافتير خانوارها، درياز سا

 خانوارها به شکل يتقاضان، يبنابرا. هي کار و سرمايروين
ل متوسط به مصرف و ي از درآمد قابل تصرف، ميتابع
مخارج خانوارها شامل . شوديف مي مرکب تعريمت کااليق

ات بر ير خانوارها و مالي به ساي، پرداختيمخارج مصرف
انداز آنها از تفاضل درآمدها و پس. باشديدرآمد م

کننده  مت مصرفيشاخص ق. ديآ يمخارجشان به دست م
انگر تورم موجود در اقتصاد است، از مجموع موزون يکه ب
  .شود ي خانوارها محاسبه مي مصرفيمت کاالهاي قيا نهيهز

  دولت
م و ي مستقيها ماليات دولت از محل يدرآمدها

ه در يم، تعرفه واردات، اجاره نهاده سرمايرمستقيغ
ه آنهاست، حاصل ي که دولت مالک نهاده سرماييها فعاليت

د کاالها و خدمات يدولت، درآمد خود را بابت خر. شود يم
، ي وارداتيارانه کاالهايد، ي توليها ارانهي، پرداخت يمصرف

 ينه نموده و مابقي، هزخانوارها به ي انتقاليها پرداختي
  .کند يانداز م درآمدش را پس

 مرکب مصرف يز مانند خانوارها از کاالهايدولت ن
 از درآمد قابل ي دولت تابع کاالها توسطيتقاضا. کند يم

 مرکب يمت کااليل متوسط به مصرف و قيتصرف، م
  . باشد يم
  خارج يايدن

در مورد صادرات و واردات، فرض کشور کوچک منظور 
 صادرات و ي جهانيها قيمت که ين معنيبد. شده است

- ي آنها نمير عرضه و تقاضاييواردات برونزا هستند و با تغ
 ي صادرات تابعيتقاضا. ر دادييا تغ آنها ريمت جهانيتوان ق
 ي، نرخ ارز و کشش تقاضايمت کاال به پول داخلياز ق

ر برونزا يک متغيف شده که نرخ ارز به عنوان يصادرات تعر
ز با در نظر ي واردات نيتقاضا. در نظر گرفته شده است

 يها قيمت از ي، تابعArmington (1969)گرفتن فرض 
 يني و کشش جانشيت و وارداي داخلي کاالهاينسب
 . باشدينگتون ميآرم

  يا هي حاشي کاالهايتقاضا
 يفروش  حاضر فرض شده است خدمات عمدهيدر الگو
 انتقال کاالها و ي و حمل و نقل که برايفروش و خرده

از يکننده، مورد ن خدمات از مبدأ آنها به محل مصرف
ن ي ايتقاضا. باشند ي ميا هي حاشي به عنوان کاالها؛هستند

 که در نقل و يي کاالهاي از تقاضايکاالها به صورت نسبت
به عنوان مثال، . رديگ يروند، شکل م يانتقال آنها بکار م

 از ي توسط خانوارها، نسبتياهي حاشي کاالهايتقاضا
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  . باشدي آنها مي مصرفيکاالها
  مدلر معادالت يسا

 بکار رفته در روابط هر پنج يها قيمتن مطالعه يدر ا
، گذاران سرمايهدکنندگان، يتول(کننده  مصرفگروه 

ن يا. باشند يدار ميمت خريق) خانوارها، دولت و صادرات
 و ها مالياتدکننده، يمت تولي از مجموع قها قيمت
ن يدر ا. شوند ي بازار کاالها و خدمات محاسبه ميها هيحاش

 از تفاضل ارزش صادرات و واردات کل و يالگو، تراز تجار
، هم از طرف درآمدها و هم از (GDP) ي ملد ناخالصيتول

  .ها محاسبه شده استنهيطرف هز
  ه کننده بازارهايمعادالت تسو

 يه کننده بازار براين بخش شامل معادالت تسويا
د و مصرف شده در داخل از هر دو منبع ي توليکاالها
 ي که عرضه کاالهاين معنيبد. باشدي مي و وارداتيداخل
 آنها به منظور مصارف يقاضاها مجموع تي مساويداخل

 و ياهي، خانوارها، دولت، حاشيگذار هيواسطه، سرما
 با حذف ين تساويز هميدر مورد واردات ن. صادرات است
در بازار . باشدي و صادرات برقرار مياهيدو بخش حاش

 انجام شده در يها يگذار هي کل سرماير تساويه نيسرما
وارها و دولت برقرار شده  خانياندازها اقتصاد با مجموع پس

  .است
ن الگو، ي آمار و اطالعات استفاده شده در ايمنبع اصل

 ۱۳۸۰ سال يران براي ستانده ان جدول داده ـيآخر
. ران ارائه شده استيباشد که توسط مرکز آمار ا يم

گر آمار ين سال منبع دي هميران براي اي مليها حساب
 يها كششاطالعات مربوط به . استفاده شده است

 Salami از مطالعه ها كششر يد و ساي عوامل تولينيجانش
 مشابه اخذ ي و مطالعات انجام شده در کشورها(2006)

  .شده است
 الگو ،)Johansen) 1960 يشنهاديبا استفاده از روش پ

 ير، فرمولبنديير مطلق به صورت درصد تغي مقاديبه جا
ک ي ر در هرييک درصد تغير ي که تأثيبه طور. شده است

ر يي تغي مورد نظر به صورت درصدهاي برونزايرهاياز متغ
 حل الگو از يبرا. شودي ظاهر مي اقتصاديرهايدر متغ

 استفاده شده GEMPACKافزار   و نرميا روش چند مرحله
ف ير و تعرييمعادالت الگو به شکل درصد تغ. است
  .انده شدهيمه اراي مربوطه در ضميرهايمتغ

  و بحثج ينتا
 بخش يدهاين الگو، حذف سوبسيد شده در اشوک وار

بر اساس جدول . باشديع وابسته به آن مي و صنايکشاورز
 ي الگويه آماري که به عنوان پا۱۳۸۰ ستانده سال ‐ داده

 ۱ کمتر از يدها در بخش کشاورزيباشد، سوبسيحاضر م
 درصد ۱۱باً ي تقريع وابسته به کشاورزيدرصد و در صنا

ج حاصل از حذف ينتا. دهنديل ميتشکد را ي توليهانهيهز
 مربوط به خانوارها ي اقتصاديرهايدها بر متغين سوبسيا

 در جدول ي کالن اقتصاديرهايو بر متغ) ۲(در جدول 
   .انده شدهاراي) ۳(

 
 مربوط به ي اقتصاديرهاير در متغيي درصد تغ‐۲جدول 

  جه شوک وارده به مدليخانوارها در نت

   يخانوارها  ريمتغ  فيرد
  يشهر

 يخانوارها
  ييروستا

  ‐ ۰۳/۰  ‐ ۱۳/۰  يمخارج مصرف  ۱
  ‐ ۰۵/۱  ‐ ۶۴/۱۱  کل مخارج  ۲
  ‐ ۴۵/۳۵   +۴۸/۴۹  اندازپس  ۳
  ‐ ۰۳/۰  ‐ ۱۳/۰  درآمد   ۴

  
جه ي در نتي کالن اقتصاديرهاير در متغيي درصد تغ‐۳جدول 

  شوک وارده به مدل
  رييدرصد تغ  ريمتغ  فيرد
   +۲۶/۰  تورم  ۱
  ‐ ۲۵/۰  اشتغال  ۲
   +۰۰۶/۰  يمت تمام شده بخش کشاورزيق  ۳
   +۰۵/۰  ع وابستهيمت تمام شده صنايق  ۴
  – ۱۹/۰  ها فعاليتد کل يتول  ۵
   +۰۵/۰   کل يگذارهيسرما  ۶
   +۰۸/۱  انداز دولتپس  ۷
  ‐ ۰۷/۰  صادرات  ۸
  ‐ ۱۲/۰  واردات  ۹
   +۶۴/۲۸۴۹۷ *ها تراز پرداخت  ۱۰

ال يون ريلي و به مي است نه درصديعمولر مييها، تغ ر در تراز پرداختييغ ت*
    .باشديم

 
شود، با يمشاهده م) ۲(ف اول جدول يچنانچه در رد

ع وابسته به آن، ي و صناي بخش کشاورزيدهايحذف سوبس
. ابديي کاهش مييش از روستاي بي شهريدرآمد خانوارها
افته و به يش يد افزاي توليهانهيدها، هزيبا حذف سوبس

گردد، يز مالحظه مين) ۳(ف پنجم جدول يکه در رديطور
 کاهش ، مختلفيها بخشد يد کل به تبع کاهش توليتول
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ز يد ني توليها نهادهيجه، تقاضا برايدر نت. کنديدا ميپ
ها، ن نهادهيشتر ايکه مالک بيي ابد و از آنجاييکاهش م
ها  شتر از روستاييي هستند، درآمد آنها بي شهريخانوارها
 ي به دنبال کاهش درآمدها، مخارج مصرف.ابدييکاهش م
کند که درصد کاهش در يدا ميز کاهش پيخانوارها ن

 يش از خانوارهاي بي شهري خانوارهايمخارج مصرف
کاهش در ) ۱(ف دوم جدول يبا توجه به رد.  استييروستا

 يش از خانوارهاي بي شهري خانوارهايز برايمخارج کل ن
ر درآمد و مخارج کل يي تغ،جهيدر نت. باشدي مييروستا

ر ييز تغيانداز آنها نان شد، پسي که بيخانوارها به صورت
ز نشان داده ين) ۱(ف آخر جدول يچنانچه در رد. کنديم

اد يل کاهش زي به دلي شهريانداز خانوارهاشده است، پس
ش يشان، افزايمخارج کل آنها نسبت به کاهش درآمدها

اندازها کاهش پس با يي روستاي خانوارهايول. ابدييم
  .شونديمواجه م

شود، با حذف يز مشاهده مين) ۳(که در جدول يبه طور
ع وابسته به آن، تورم ي و صناي بخش کشاورزيدهايسوبس
 سوم يفهايچنانچه در رد. ابدييش و اشتغال کاهش ميافزا

 از يجه ناشين نتيشود، اين جدول مالحظه ميتا پنجم هم
 يها بخشد در يکاهش تولد و ي توليهانهيش هزيافزا

 مختلف، يها بخشج ي نتايدر بررس.  استيديمختلف تول
 يد در بخش کشاورزيمت و توليشود که قيمشخص م

ش و يب، افزاي به ترتيع وابسته کشاورزيشتر از صنايب
 يجه با توجه به سهم باالين نتيا. کنديدا ميکاهش پ
 انتظار ع وابسته، به دور ازي صنايهانهيدها در هزيسوبس
ش ي از افزايحاک) ۳(ف ششم جدول يرد. باشدينم

ف يچنانچه در رد. باشدي در کل اقتصاد ميگذارهيسرما
مالحظه ) ۲(ف چهارم جدول ين جدول و رديهفتم ا

ش ي افزاي شهري دولت و خانوارهاياندازهاشود، پس يم
 در يگذارهيش سرمايجه باعث افزايابند که در نتي يم

 و يگر، کاهش مخارج مصرفيبه عبارت د. دگردنياقتصاد م
مت کاالها و يش قياندازها به همراه افزاش پسيافزا

شتر در اقتصاد ي بيگذارهي سرمايط را برايخدمات، شرا
  .کنند يا ميمه

 بر تجارت ياست مورد بررسير سي تأثيدر بررس
 هفتم تا نهم يفهاي کشور، ردي و تراز پرداختهايخارج

دهند که با وجود کاهش صادرات و ينشان م) ۳(جدول 
ش از کاهش صادرات يواردات کشور، چون کاهش واردات ب

ال يون ريلي م۶۴/۲۸۴۹۷زان ي به ميباشد، تراز تجاريم

است بر واردات ين سي اثر اين بررسيهمچن. ابدييش ميافزا
دهد که واردات ي مختلف، نشان ميها بخشو صادرات 
 و ياع زري کاالها و به خصوصي کشاورزيهمه کاالها
ع وابسته به جز گوشت و محصوالت ي صناياکثر کاالها

وه و ي و مييايحاصل از کشتار، کنسرو محصوالت در
البته . ابديي کاهش مها نوشيدني و يجات، قند و چايسبز
ار کم و به طور متوسط ي مذکور بسيش واردات کاالهايافزا
 يهاکه صادرات همه کااليدر حال. باشدي درصد م۵/۰

 مذکور و يع وابسته، به خصوص کاالهاي و صنايکشاورز
  .ابدييآرد و نان، کاهش م

د در بخش ي توليدهاير حذف سوبسي تأثيبررس
ها، نهيد، هزيع وابسته به آن بر تولي و صنايکشاورز
 يها فعاليتر ي، واردات و صادرات سايگذارهيسرما
است ين سيار اندک اير بسي از تأثي کشور، حاکياقتصاد

 ي و فلزير فلزيع غير صناي نظييها فعاليتمخصوصاً در 
ر ي، سايعي، نفت خام و گاز طبيکيزات الکترونيمادر، تجه
 با بخش ي و ساختمان که ارتباط کمتريمواد معدن
 آنها دارند، يدي توليع وابسته و کاالهاي و صنايکشاورز

  .باشديم
  يريگجهينت

هند که با حذف دين مطالعه نشان ميج حاصل از اينتا
ع وابسته به آن، در ي و صناي بخش کشاورزيدهايسوبس

 يشتريرات بيي تغيي نسبت به روستاي شهريرفاه خانوارها
کننده کاالها و  که عمده مصرف از آنجايي. رديگيصورت م

ز از ي آنها نيريرپذي هستند، تأثي شهريخدمات، خانوارها
 ي شهريرهان، خانوايبنابرا. شتر استيدها، بيحذف سوبس

 منتفع يي روستايشتر از خانوارهايدها بياز وجود سوبس
 بخش يدهايان نمود که حذف سوبسيتوان بيشوند و ميم

ع وابسته به آن منجر به کاهش ي و صنايکشاورز
 Veeman etن راستا، يدر ا. گردد ي مي اقتصاديها ينابرابر

al. (2009)يها بخشد ي اثر حذف سوبسيز در بررسي ن 
 يران با استفاده از الگوهاي در اييع غذاي و صنايرزکشاو
ن ي اي درصد۵۰ نشان دادند که کاهش SAM بر يمبتن
 خانوارها يهانهي بر هزيار قابل مالحظهيدها، تأثيسوبس
باره آنها، سطح رفاه خانوارها به  کي با حذف يول. ندارد
ر ين تأثيشتري بکه يطورب. کندير ميي تغيزان قابل توجهيم
 ييدرآمد روستا  کمي کوتاه مدت، در سطح رفاه خانوارهادر

 با درآمد باال ي شهريو در بلندمدت، در رفاه خانوارها
 Salami & Hormoz (2002) هج مطالعينتا. شوديحاد ميا
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 يدهاي حذف سوبسيع درآمدي اثرات توزيز در بررسين
نست که حذف يانگر اي بها بخش در همه يديتول

 اثرات ي، دارايجيک برنامه تدريدها بر اساس يسوبس
کباره يکه حذف يدر حال. ستي نيا قابل مالحظهيعيتوز

، به شدت در جهت عکس ها بخشدها در همه يسوبس
است ين سي عمل خواهد کرد و ايل اقتصادياهداف تعد

 يها بخشد ين، حذف سوبسيهمچن. ه نشده استيتوص
 ، حمل و نقل، هتل و رستوران،يزراعت و خدمات تجار
 يها ر گروهيش از سايدرآمد را ب  کميسطح رفاه خانوارها

  .سازد ي متأثر ميدرآمد
شود، حذف  يمشاهده م) ۳( و) ۲(چنانچه در جداول 

ع وابسته به آن بر ي و صناي بخش کشاورزيدهايسوبس
 ي تجاريرهاير تورم، اشتغال و متغي نظي اقتصاديرهايمتغ

.  نموديپوش متوان از آنها چش ي کوچک است که ميبه قدر
ز نشان داده ي ن)Fatehi dabanlou) 1995چنانچه مطالعه 
 يدهاين نرخ تورم و سوبسي بيدار ياست، رابطه معن

دها، ين سوبسيران وجود ندارد و با پرداخت اي در ايديتول
سر ي ميا دو وقفه زمانيک ي با يد ناخالص مليش توليافزا
  .شود يم

شود، با حذف  يمشاهده م) ۳(همانطور که در جدول 
 مربوطه، هر چند يها بخشمت تمام شده يدها، قيسوبس
نه، ين زميدر ا. ابدي يش ميزان اندک، افزايبه م

Avazalipour )1993(که هدکران ي در مطالعه خود ب 
 اثر يد برنج، داراي در تولييايميد کودشيپرداخت سوبس

که يدر حال. باشد ين نهاده مينه اي بر استفاده بهيمنف
مت آن، منجر به يش قين نهاده و افزايد ايوبسحذف س
  .شود يد برنج مي در تولييايمينه کودشيمصرف به

ز ير مطالعات نيج حاصل از سايد نتايچنانچه ذکر گرد
ران، تا ي در ايدي توليدهايدر مورد اثر حذف سوبس

 با يول. باشند يق حاضر ميج تحقي نتاي در راستايا انداره
ن مطالعه، ي مورد استفاده در اCGE ينکه الگويتوجه به ا

ع وابسته ي و صناي بخش کشاورزيدهاياثرات حذف سوبس
 و در واقع در کل ي اقتصاديها بخشبه آن را در همه 

ج به دست آمده از يدهد، نتا ياقتصاد، به طور کامل نشان م
نرو، بر ياز ا. باشند ي برخوردار ميشتريدقت و صحت ب

است مذکور هم بر ير سيج به دست آمده، تأثياساس نتا
 کوچک ي به قدري اقتصاديرهايخانوارها و هم بر متغ

جه ين نتي نمود و چنيپوش توان از آنها چشم ياست که م
 بر اقشار ير قابل توجهيدها تأثين سوبسيگرفت که حذف ا

توان آنها را حذف  ي ندارد و مي اقتصاديرهايجامعه و متغ
  .نمود
  حاضر مطالعهيمعادالت الگو ‐ ۱مه يضم

  يدي توليها فعاليتروابط مربوط به 
 :هي اوليها نهادهي تابع تقاضا‐ ۱

][ ififiiififi pfapxfax −+−=− σ
                        

f=1,2,3.            i=1,…,46 

∑
=

=
3

1f
fifii p.SHpf                   i=1,…,46                

                                                    
 يب کاالي در ترکي و وارداتي داخلي کاالي تقاضا‐ ۲

  :ياهي، سرمايامت آن جهت مصارف واسطهيمرکب و ق
][ in

s
cin

s
cincnin

s
cin

s
cin pcapxcax −+−=− σ  

c=1,…,60.      s=dom, imp.     i=1, …,46    n=1 
(intermediate), 2 (investment). 

)]ap(SH[pc s
cin

s
cin

2

1s

s
cinin +=∑

=

             

c=1,…,60.        i=1,…,46 
  

  :ديها در مرحله دوم تول نهادهي تابع تقاضا‐ ۳
i1i1ci1ci z]aac[xc =+−  

c=1,…,60.       i=1,…,46 
i1iii z]aaf[xf =+−                              i=1,…,46 

  

 و کاالها و يا واسطهيهامت تمام شده نهادهي ق‐ ۴
  :تي در هر فعاليديخدمات تول

∑∑
= =

=
60

1c

2

1s

s
1ci

s
1cii )p.SHM(pm                    i=1,…,46 

∑
=

−++=
3

1

....
f

iiiiiifiii SHSBSHTXpmSHMpSHFpp φτ
                                               

i=1,…,46 
  

 :تي هر فعاليدي تابع عرضه کاالها و خدمات تول‐ ۵
]ppp[zq iciici −η+=  

c=1,…,60.       i=1,…,46 
  

  يگذارهيروابط مربوط به سرما
ک واحد يل ي تشکي مرکب براي کاالهاي تقاضا‐ ۱
 :مت آنيد و قيه جديسرما

i2i2ci2ci xi]aac[xc =+−                                  
 c=1,…,60.        i=1,…,46 

)( 22
2

60

1
ii

ic
cii aacpcSHIpi ++= ∑

=                                           
c=1,…,60.        i=1,…,46 
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 : مختلفيها فعاليت در يگذارهي سرماياضا تابع تق‐ ۲

kiii xxiggro −=    k=capital input.       i=1,…,46 

ikii pipgret −=       k=capital input.       i=1,…,46 

 : خانوارها‐۲‐ ۱
 invslack] -gret[2.00.33  finvi ggro iii ××+=                                       

i=1,…,40 
 : دولت‐۲‐ ۲

jj finv2  gsav  xi +=           j=1, 2 

 : خانوارها و دولت‐۲‐ ۳

lkll

l

finv}x]invslackgret0.2[
33.0.{SHKHgsav.SHKGxi

++−×
×+=      k=1,…,6 

 
  بوط به خانوارهاروابط مر
 يب کاالي در ترکي و وارداتي داخلي کااليتقاضا ‐ ۱

 :مت آتهاي خانوارها و قيمرکب مصرف
][ ch

s
ch

s
chchch

s
ch

s
ch pcapxcax −+−=− θ         

 i=1,…,60.   s=dom, imp.      h= Urban, Rural 

∑
=

+=
2

1s

s
ch

s
ch

s
chch ]ap[SHpc  

c=1,…,60.         h= Urban, Rural 
  
 : کاالها و خدماتي خانوارها براي تابع تقاضا‐ ۲

chhchch pcydHAPCxc −+=                   
 c=1,…,60.         h= Urban, Rural 

  
  :يرفمت کاالها و خدمات مصي شاخص ق‐ ۳

 ).p(SH CPI
60

1

2

1s

2

1h

s
ch

s
ch∑∑∑

= = =

=
c  

 :انداز تابع پس‐ ۴

hhhhh hcSHEhsavSHSy .. +=                      
h= Urban, Rural 

  
  ربوط به دولتروابط م
 : کاالها و خدماتي دولت براي تابع تقاضا‐ ۱

cscscscs pgygGAPCfgxg −++=                            
c=1,…,60.       s=dom, imp. 

  :اندازس تابع پ‐ ۲
cgSHEGgsavSHSGyg .. +=  

  
   صادرتيتابع تقاضا

][ cecccc fpphiPPfqE −−=− ε                                           
c=1,…,60. 

 ياهي حاشي کاالهايروابط مربوط به تقاضا
s
cimn

s
cin

s
cimn amxxm +=    

c=1,…,60.   s=dom, imp. 
i=1,…,46.     m=1,2.     n=1,2. 

 
s
chm

s
ch

s
chm amxxm +=  

c=1,…,60.   s=dom, imp. 
h= Urban, Rural.         m=1,2. 

cmccm aemEEm +=  
c=1,…,60.                    m=1,2. 

s
cm

s
c

s
cm agmxggm +=  

  

  ر معادالت مدليسا
 :داري خريها قيمت ‐ ۱
].[0. dmmdccdcdc ampdSHPRpSHBSPP ++=                            

d= Producer, Investment, Households, Export, 
Government.           m= 1,2. 

  

  :ي تراز تجار‐ ۲
  w0cifimp. VCIFIMP -  wexp. VEXP  delB  100 =×  

  

  :يد ناخالص داخلي تول‐ ۳
SSB.sub-TX.tax .wfiSFI  w0gdpinc

3

1f
ff S+= ∑

=  
  : بازار نيروي كار‐ ٤

 wcifimp. SM -  wexp. SE   wg.SG  
  wii. SI .wh  SH   w0gdpexp

++
+=  

)unemploy  . SHUNEMPLOY ( 
 )employ  . SHEMPLOY (  totlab

+
=

lilli f  fi  CPI  p ++=                                                                                      
l=labor.      i=1,…,46 

  

  ه کننده بازارهايمعادالت تسو
  :ي کاالها و خدمات داخلي تقاضاي عرضه مساو‐ ۱

∑=×
u

dom
cucc delSALE  xdom. DOMSALES0.01

         

c=1,…,60.       
u= Local users 
(Producer, Investment, Households, Government, 
Margins) 

  

  :ي کاالها و خدمات وارداتي تقاضاي عرضه مساو‐ ۲

∑=×
u

imp
cucc delSALE ximp.VIMP0.01  

c=1,…,60.       
u= Local users 
(Producer, Investment, Households, Government) 

  

  :اندازهاها و پس يگذارهي سرماي تساو‐ ۳

 gsav  hsav   xi 
2

1h
h

46

1-i
i += ∑∑

=
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  مطالعه حاضري درونزا در الگويرهاي متغ‐ ۲مه يضم
xscin يگذارهي، سرماياواسطه (ي و وارداتي داخلي کاالهايتقاضا(  
xsch ي و وارداتي داخلي خانوارها از کاالهايتقاضا 
Ec صادراتيتقاضا  

xgcs ي و وارداتي داخلي دولت از کاالهايتقاضا 
p0cs ا و خدمات کاالهيا هي پايها قيمت 

zi ها فعاليتد يسطح تول 
xmscim يگذارهي و سرمايدي توليها فعاليت ي براياهي حاشي کاالهايتقاضا  
xmschm توسط خانوارهاياهي حاشي کاالهايتقاضا  
Emcm صادراتي براياهي حاشي کاالهايتقاضا  

xgmscm توسط دولتياهي حاشي کاالهايتقاضا  
xfi تيه در هر فعالياول يها نهادهيتقاضا 
pfi تيه در هر فعالي اوليها به نهادهيپرداخت 

PPdc خانوارها، صادرات، دولتيگذارهي، سرماها فعاليت(دار ي خريها قيمت ،( 
pfi هي اوليهاب نهادهيمت ترکيق 
xfi هي اوليهاب نهادهي ترکيتقاضا 

xccin ياهي، سرماياواسطه( مرکب ي کااليتقاصا( 
pccin ياهي، سرماياواسطه( مرکب يمت کااليق( 
pmi يا واسطهيهامت نهادهيشاخص ق 
ppi دکنندهيمت توليشاخص ق 
qci هر صنعتيدي توليکاالها  
pc هر صنعتيدي توليمت کاالهايق  
pii ل شدهيد تشکيه جديمت هر واحد سرمايق 
xii تي در هر فعاليگذارهيسرما 

xcch مرکبيال خانوارها از کايتقاضا  
pcch خانوارهاي مرکب مصرفيمت کااليشاخص ق  
ydh درآمد قابل تصرف خانوارها 
hch کل مخارج خانوارها 

hsavh انداز خانوارهاپس 
CPI تورم(مت مصرف کننده يشاخص ق( 
yg درآمد دولت 
cg مخارج دولت 

gsav انداز دولتپس 
delSALEcudom ها و خدماتکل فروش کاال 

wfif ها فعاليته توسط کل ي اوليها به نهادهيرداختپ  
tax  د و وارداتيتول(م ير مستقي غيها مالياتکل( 
sub د و وارداتيتول (ي پرداختيدهايکل سوبس( 

w0gdpinc از طرف درآمدهايد ناخالص داخليارزش تول   
wii در اقتصاديگذارهيارزش کل سرما  
wh خانوارهايکل مخارج مصرف  

EXP ادراتکل ص  
wexp  يبه پول داخل(ارزش کل صادرات در مرز( 
wg دولتيکل مخارج مصرف  

wcifimp  يبه پول داخل(ارزش کل واردات( 
w0gdpexp هانهي از طرف هزيد ناخالص داخليارزش تول 

delB يتراز تجار 
employ اشتغال در اقتصاد 
ggroi هينرخ رشد ناخالص سرما 
greti نرخ بازده ناخالص 

unemploy در اقتصاديکاريب  
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  مطالعه حاضري برونزا در الگويرهاي متغ‐ ۳مه يضم
pki  تيه در هر فعالياجاره سرما 

xln i تين کار در هر فعالي زميتقاضا 
afi هي اوليها در کاربرد نهادهير تکنولوژييتغ  

ascin ياهي سرما،ياواسطه (ي و وارداتي داخليها در کاربرد نهادهير تکنولوژييتغ( 
ain هيل سرمايد کاالها و خدمات و تشکي در تولير تکنولوژييتغ 
acin ياهي، سرماياواسطه( مرکب ي در کاربرد کاالير تکنولوژييتغ( 
phi نرخ مبادله  

asch ي و وارداتي داخليحات خانوارها در مصرف کاالهاير ترجييتغ 
HAPCch ل متوسط به مصرف خانوارهايم 

fpc صادراتي در تقاضايمتي قفتيش   
fqc صادراتي در تقاضايفت مقداريش  

GAPCcs ل متوسط به مصرف دولتيم 
fgcs دولتيفت در تقاضايش  

amscim ياهي، سرماياواسطه (ياهي حاشيکاال  درير تکنولوژييتغ(  
amschm خانوارهاياهي حاشيکاال  درير تکنولوژييتغ ، 
aemcm صادراتياهي حاشيالکا  درير تکنولوژييتغ ، 
agmscm دولتياهي حاشيکاال  درير تکنولوژييتغ ، 
finv1i خانوارهايگذارهيفت در رابطه سرمايش  
finv2j دولتيگذارهيفت در رابطه سرمايش  
finv3l خانوارها و دولتيگذارهيفت در رابطه سرمايش  

invslack نرخ بازده کل اقتصاد 
fli تي کار در هر فعاليروين يفت در دستمزدهايش 
fil کار در اقتصاديروي نيفت در دستمزدهايش  

 
   مطالعه حاضري الگويپارامترها ‐ ۴مه يضم

SHBSdc خانوارها، صادرات، دولتيگذارهي، سرماياواسطه( کاالها و خدمات ياهيسهم پا ،( 
SHPRdc رات، دولت، خانوارها، صاديگذارهي، سرماياواسطه (ياهي حاشيسهم کاالها( 
SHKG هيسهم دولت از اجاره نهاده سرما  
SHKH هيسهم خانوارها از اجاره نهاده سرما 
σi هي اوليهان نهادهي ثابت بينيکشش جانش 

SHFi  تي هر فعاليهانهيه از کل هزي اوليهاک از نهادهيسهم هر 
σcn ياهي، سرماياواسطه(نگتون ي آرميها كشش( 
τ ديات برتولينرخ مال 
Ф ديد برتولينرخ سوبس 

SHMi تي هر فعاليهانهي از کل هزيا واسطهيهاسهم نهاده 
SHTXi  تي هر فعاليهانهي از کل هزيا واسطهها مالياتسهم 
SHSBi تي هر فعاليهانهي از کل هزيادها واسطهيسهم سوبس 
ήi تي هر فعاليدين کاالها و خدمات توليل ثابت بيکشش تبد 
θch نگتون، خانوارهاي آرميها كشش 

SHsch از کل مخارج خانوارهايسهم کاالها و خدمات مصرف  
SHEh سهم مخارج از درآمد خانوارها 
SHSh اندازها از درآمد خانوارهاسهم پس 
εc  صادراتيقاضاتکشش  

SHEG سهم مخارج از درآمد دولت 
SHSG اندازها از درآمد دولتسهم پس 

SHEMPLOY کار در اقتصاديرويار شاغل از کل عرضه سهم ن کيرويسهم ن  
SHUNEMPLOY کار در اقتصاديرويکار از کل عرضه سهم ني کار بيرويسهم ن  

totlab کاريرويکل عرضه ن  
VEXP کل ارزش صادرات  

VCIFIMP کل ارزش واردات  
SFI يد ناخالص داخليه از تولي اوليهاسهم نهاده  
STX  يناخالص داخلد ي از تولها مالياتسهم  
SSB يد ناخالص داخليدها از توليسيسهم سو  
SH يد ناخالص داخليسهم مخارج خانوارها از تول  
SG يد ناخالص داخليسهم مخارج دولت از تول  
SI يد ناخالص داخلي از توليگذارهيسهم مخارج سرما  
SE يد ناخالص داخليسهم صادرات از تول 
SM يداخلد ناخالص يسهم واردات از تول 
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