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چکیده
یکی از اهداف اصلی دخالت دولت در اقتصاد بهبود شاخصهای برابری در جامعه است .آثار سیاستگذاریهای
اقتصادی بر شاخصهای عدالت در جامعه از اهمیت باالیی نزد سیاستگذاران برخوردار میباشد .در این مقاله
آثار اصالح یارانهها بر شاخص برابری رفاهی در جامعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر ( )CGEو
شاخص تغییرات معادل ( )EVبررسی میشود .مدلهای  CGEبا شبیهسازی عددی اقتصاد به شکل ماتریس
حسابداری اجتماعی ( ،)SAMقادر به ارزیابی نیروهای مؤثر بر رفاه خانوارها و ارائه چشمانداز عددی روشنی از
آثار رفاهی سیاستگذاریهای اقتصادی میباشند .بهمنظور بررسی موضوع تحقیق در این مقاله ده سناریوی
متفاوت اصالح یارانهها شبیهسازی شده است .در قسمت اول تحقیق ،یارانههای غیرمستقیم بهصورت مرحلهای
کاهش یافته و در قسمت دوم ،پنج سناریوی متفاوت از کاهش همزمان کل یارانههای غیرمستقیم و بازپرداخت
نقدی آنها به خانوارها ،بخشهای تولیدی و دولت شبیهسازی شده و آثار آنها بر شاخص برابری رفاهی در جامعه
بررسی شده است .نتایج این تحقیق پیشبینی میکنند که با اصالح یارانهها ،شکاف رفاهی خانوارها در همه
سناریوها کاهش یافته و شاخص برابری رفاهی در جامعه بهبود مییابد .یکی از نتایج مهم این تحقیق این است
که با کاهش سهم دولت و تولید از بازپرداخت یارانههای آزاد شده ،شاخص برابری رفاهی در جامعه بزرگتر
می شود .همچنین مقایسه نتایج سناریوهای بررسی شده حاکی از آن است که شاخص نابرابری رفاهی در
سناریوهای بازپرداخت یارانه نقدی بیشتر از سناریوهای بدون بازپرداخت ،کاهش مییابد.
کلیدواژهها :برابری رفاهی ،عدالت ،رفاه ،یارانه ،مدل  ،CGEشاخص EV
طبقهبندی D58 ,I31 ,H71 ,C68 ,R13 :JEL

 .2مدرس گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (*نویسنده
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 .1مقدمه
یکی از مهمتـرین اهداف دخالت دولت در اقتصاد ،برقراری عدالت است .صاحبنظـران اقتصـادی و
علوم انسانی نظرات متفاوتی در مورد عدالت و برابری دارند .در نیم قرن گذشته برابری از جنبههای
مختلف :برابری درآمد ،رفاه ،منابع و فرصتها ،مورد توجه اقتصاددانان بوده است .اما پذیرش برابری در
مفهومی خاص به منزلهی قبول نابرابری در سایر جنبهها میباشد .به این معنی که اگر هدف از عدالت
برابری درآمد باشد ،باید نابرابری از منظر فرصتها ،منابع و رفاه پذیرفته شود (حقیقی و مرتضوی
کاخکی.)2232 ،
هرچند که نظرات متفاوتی در مورد برابری فرصت ها وجود دارد ،اما برابری از منظر درآمدی و رفاه
روشـنتر میباشـد .بح های پیرامون تالش دولتها جهت برابری فرصتها و منابع نیازمند مطالعات
خاص خود میباشد و مورد بح این تحقیق نمی باشد .افزایش رفاه خانوارهای فرودست جامعه و بهتر
کردن توزیع درآمد از مهمترین دالیل برنامههای یارانهای کشـــورها بهعنوان یکی از ابزارهای دخالت
دولت در اقتصـاد اسـت .مسـئلهی اصـلی این است که پرداخت یارانهها تا چه اندازهای به اهداف خود
نزدیک بوده است؟ به عبارت دیگر دولت ها با دخالت در اقتصاد جهت برقراری عدالت نسبی از کارایی
بخشهای اقتصادی میکاهند .حال دو سؤال اساسی پیش میآید :کارایی اقتصادی تا چه اندازهای باید
فدای عدالت شود؟ و اهداف رفاهی این برنامهها تا چه اندازهای محقق شده است؟ در ایران با توجه به
کاهش مداوم ارزش پول داخلی به نسـبت پول خارجی و سیاست کنترل قیمتها در بخشهای انرژی
و دیگر کاالهای شـامل یارانه ،پرداخت یارانههای غیرمستقیم در سه دهه گذشته روند صعودی داشته
اســت .ایران پا از روســیه در میان کشــورهای صــادر کننده نفت بیشــترین یارانه انرژی را پرداخت
میکنـد ،کـه عمـده آن به یارانه محصـــوالت نفتی مربو میشـــود .و این گروه عمدهترین گروه از
پرداختکنندگان یارانه حاملهای انرژی به دالر در جهان میباشــد (میرشــعاعی حســینی و کانکو،
.)3123
اما با پرداخت یارانههای غیرمستقیم عالوه بر کاهش کارایی سایر بخشهای اقتصادی و آلودگیهای
زیست محیطی ،اهداف رفاهی آنها محقق نشده و توزیع یارانهها به نفع اقشار کم درآمد بهینه نبوده
است (رحیمینیا و همکاران .)2234 ،بهعنوان مثال ،براساس اطالعات منتشر شده در ترازنامه انرژی
سال  ،2234سهم ثروتمندترین و فقیرترین دهکهای درآمدی از یارانه فرآوردههای نفتی در سال ،2234
به ترتیب  32/7و  3/5درصد میباشد .در برنامههای تعدیل اقتصادی ،یارانههای غیرمستقیم حذف شده
و در برخی کشورها قسمتی از یارانههای آزاد شده به صورت نقدی به خانوارها و تولیدکنندهها پرداخت
میشـود .بـررسی آثـار اصالح یارانهها بر رفاه خانوارهای مختلف و شکـاف رفاهی بین آنهـا هدف
اصلی این مقـاله میباشد .جهت این تحلیـل مستلزم تفکیـک خـانوارها به گروههای مختلف میباشیم.
بدینجهت میتوان خانوارها را براساس معـیارهای متفـاوت همچون گـروههـای درآمدی مختلف،
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منطقه جغرافیایی و  ...تقسیمبندی کرد .در این مقاله خانوارها به خانوارهای شهری و روستایی تقسیم
شده و آثار اصالح یارانهها بر رفاه آنها و برابری رفاهی بررسی میشود.
شوک اصالح یارنههای غیرمستقیم بر تمام بخشهای اقتصادی اثرگذار بوده و متغیرهای طرف
عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار خواهد داد .کاهش یارانههای غیر مستقیم با تغییر قیمتهای نسبی
کاالها و خدمات ،دو اثر جانشینی و درآمدی بر مخارج مصرفی خانوار خواهد داشت .همچنین طرف
عرضه اقتصاد تحت تأثیر افزایش هزینههای تولید قرار میگیرد .و از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی
به خانوارها موجب اقزایش تقاضای خانوار و افزایش سطح قیمتها میشود .با توجه به واکنش تمامی
عاملین اقتصادی به اجرای این سیاست و تأثیرات متقابل آنها ،مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر (2)CGE
برای بررسی آثار این سیاست مناسب به نظر میرسد .این مدلها با در نظر گرفتن تمام بخشهای
اقتصادی و برآیند واکنش تمامی عاملین اقتصادی با توجه به روابط در نظر گرفته شده در مدل ،نتایج
را محاسبه کرده و چشم انداز روشنی از اقتصاد بهدست میدهند .از طرف دیگر با توجه به پیچیدگیهای
نیروهای مؤثر بر رفتار خانوارها ،نیاز به ابزاری قوی جهت تحلیل تغییرات رفاهی خانوارها میباشد.
مدلهای تعادل عمومی محاسبهپذیر دارای ساختار اقتصاد خردی محکمی میباشند که امکان بررسی
تغییرات رفاهی خانوارها را با توجه به تابع مطلوبیت غیرمستقیم ،تابع مخارج و تقاضای جبرانی ممکن
میسازند.
در تحقیقات پیشین جهت پیشبینی آثار اقتصادی اصالح یارانهها در کشور به رابطه اصالح یارانهها
و شاخصهای عدالت در جامعه توجه نشده است .در این تحقیق سعی میشود آثار اصالح یارانههای
غیرمستقیم بر نابرابری رفاهی در جامعه بررسی شود .نتایج این مطالعه میتواند چشمانداز روشنی از
تغییرات رفاهی خانوارهای شهری و روستایی پا از سیاستگذاری یارانهای را در اختیار مسئولین جهت
اخذ تصمیمات مناسب قرار دهد .برای اندازهگیری رفاه خانوارهای شهری و روستایی در این مقاله ،از
شاخص تغییرات معادل ( 3)EVاستفاده شده است .به همین منظور از یک مدل تعادل عمومی محاسبه
پذیر ( )CGEو تکنیک مسائل ترکیبی مختلط ( 2)MCPاستفاده شده و سپا با استفاده از نرم افزار
( 4)GAMSدر محیط ( ،5)MPSGEمدل را در سناریوهای مختلف حل کرده و در انتها خروجیهای
مدل تشریح میشود.
در ســناریوهای مورد مطالعه در ابتدا یارانههای غیرمســتقیم را در پنج مرحله کاهش داده و بدون
بازپرداخت یارانه نقدی تأثیر آن بر رفاه و شــکاف رفاهی خانوارهای شــهری و روســتایی را بررســی
1. Computable General Equilibrium
2. Equivalent variation
3. Mixed Complementarity Problems
4. General Algebraic Mathematical system
5. Mathematical Programming System For general equilibrium
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میکنیم .و ســپا پرداخت یارانه مســتقیم با نســبتهای متفاوت به خانوارها ،فعالیتهای تولیدی و
خـدمـاتی و همچنین دولت را همزمان با کاهش یارانههای غیرمســـتقیم ،در پنج ســـناریوی متفاوت
شبیهسازی کرده و نتایج آن را تحلیل میکنیم.
در ادامه این مقاله مبانی نظری تحقیق مرور میشود .پا از مروری بر پیشینه مطالعات پژوهش،
ساختار مد ل مورد استفاده را به طور کامل بررسی کرده و در ادامه مبنای آماری ،دادههای مدل و
سناریوهای مورد مطالعه تشریح میشود .در انتها به نتایج و بح پرداخته میشود.
 .2مبانی نظری
تغییر رفاه خانوارها ،بر طرف تقاضای اقتصاد و متغیرهای خرد و کالن تأثیر میگذارد .از طرف دیگر اثر
مستقیمی بر نرخ رشد جمعیت و مهاجرت دارد .برقراری رفاه نسبی ،فقر نسبی را در جامعه کاهش
میدهد .فقر معضلی اجتماعی شناخته میشود و فقر زدایی مورد تأکید صندوق بینالمللی پول (2)IMF
و بانک جهانی ( 3)WBGدر چند دهه گذشته قرار گرفته است .بهطوریکه در همتنیدگی زیادی بین
فقر و مفهوم امنیت عمومی موردنظر برنامه عمران ملل متحد ( 2)UNDPوجود دارد (مؤمنی.)2232 ،
همچنین شکاف رفاهی بین خانوارهای شهری و روستایی اثرات شدیدی بر روی مهاجرت روستاییان،
عرضه نیروی کار بخش کشاورزی و تخصیص نامناسب منابع دارد.
رفاه خانوار در شکل اولیه خود معادل مطلوبیت خانوار در اقتصاد در نظر گرفته میشود .با افزایش
مسائل توسعه انسانی پا از دهه  2371میالدی ،محققین اقتصادی در پی توسعه شاخصهای
اندازهگیری رفاه برآمدند .شاخصهای عددی براساس مفاهیم نظری اقتصاد خرد و روشهای اقتصاد
سنعی دو ابزار کلی برای بررسی آثار رفاهی سیاستگذاریهای اقتصادی در جهان میباشند.
شاخصهای مختلفی از جمله دستمزد واقعی ،تولید ناخالص داخلی واقعی ،درآمد حقیقی ،مازاد رفاه
مصـرفکننده ،شاخص تغییرات معادل و جبرانی برای اندازهگـیری تغییرات رفـاه ناشی از اجرای
سیاستهای اقتصادی ،استفاده میشوند .هرکدام از این شاخصها مزیتها و معایبی دارد که در تحقیقات
علمی از آنها استفاده میشود .رابینسون و دیرفلدر )2333( 4در مطالعهای نشان دادند که شاخص دستمزد
واقعی زمانی که اثر تغییرات مالیاتها در حضور مالیاتها بررسی میشود ،مشکل ایعاد میکند و قابل
استناد نمیباشد .کوهلی ،) 3114( 5شاخص درصد تغییرات تولید ناخالص ملی را برای مقایسه رفاهی
بین کشورها مناسب ندانست .کوهلی بررسی کرد که این شاخص قادر به نشان دادن اثر مفید ناشی از
1. International Monetary Fund
2. World Bank Group
3. United Nations Development Programme
4. Robinson and Thierfelder
5. Kohli
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بهبود روابط مبادلهای یک اقتصاد نیست .چپیپمن و مور )2331( 2و مکنزی و پیرس ،)2372( 3شاخص
مازاد مصرف کننده را مورد انتقاد قرار دادند .چپیپمن و مور عنوان کردند که این شاخص در ترجیحات
همگن می تواند تغییرات رفاهی را درست و دقیق نشان دهد .اما شواهد تعربی بلند مدت حاکی از آن
است که الگوهای تقاضا با همگنی مطابقت ندارد .همچنین مکنزی و پیرس معتقدند که این شاخص
تنها یک اندازه تقریبی مرتبه دوم از رفاه است (ذوقیپور و زیبایی.)2233 ،
با توجه به اهمیت مطلوبیت خانوار در شکلگیری روابط طرف تقاضای اقتصاد ،اندازهگیری مطلوبیت
میتواند شاخص مناسبی برای بررسی رفاه خانوارها باشد .اما شاخص مطلوبیت مشکالتی همچون
اردینال و مطلق بودن را دارد .برای کنار گذاشتن این مشکالت ،ابزارهای دیگری بهصورت مشتق شده
از تابع مطلوبیت در نظر گرفته شدهاند:
هدف خانوارها حداکثر کردن مطلوبیت میباشد .تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده در این مطالعه از
نوع کاب -داگالس میباشد ،که به صورت معادله ( )2نشان داده میشود:
()2

, ∑𝑛𝑖 𝑎𝑖 = 1

𝑎

𝑖 𝑖𝑥 𝑖𝑛∏ = 𝑈

عالوه بر محدودیت فیزیکی کاالها که تابع مطلوبیت خانوارها آن را مشخص میکند ،خانوارها
محدودیت بودجه نیز دارند:
𝑛

()3

𝐼 = 𝑖𝑋 𝑖𝑃 ∑
𝑖=1

در اینعا 𝑖𝑃 𝑋𝑖 ،و 𝐼 به ترتیب قیمت و مقدار کاالی 𝑖 و درآمد خانوار میباشند .خانوارها مطلوبیت
خود را با توجه به محدودیت بودجه حداکثر میکنند .تابع مخارج 2یکی از ابزارهایست که رفتار بهینه
خانوارها را بررسی میکند .معادله ( )2تابع مخارج یا حداقل هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخصی
از مطلوبیت را نشان میدهد:
()2

𝑖𝑋 ̅) = 𝑀𝑖𝑛 𝑃.
𝑈 𝑒(𝑃𝑋𝑖 ,

در معادله ( )2مطلوبیت بهصورت ثابت در نظر گرفته شده است .با حل معادله ( ،)2تابع تقاضای
جبرانی بهدست میآید .این تابع اثر جانشینی و درآمدی تغییر قیمت را از هم جدا میسازد .تابع تقاضای
1. Chipman and Moore
2. McKenzie and Pearce
3. Expenditure function
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جبرانی حداقل هزینه ممکن در قیمتهای 𝑃 ،برای رسیدن به سطح مشخصی از رفاه (مطلوبیت) را
نشان میدهد:
()4

)̅
𝑈 𝑋 = 𝑋ℎ (𝑃,

محققین اقتصادی از معادالت مشتق شده از تابع مطلوبیت استفاده کرده و جهت بررسی تغییرات
رفاهی خانوارها شاخصهای تغییرات معادل (𝑉𝐸) و جبرانی (𝑉𝐶) را تعریف کردهاند .این شاخصها
معیارهای مشخص پولی هستند که مطلوبیت را اندازهگیری میکنند .مناسب بودن هر یک از این دو
معیار به موقعیتهای خاص و اینکه ما سعی در جواب چه سؤالی داشته باشیم بستگی دارد .در این
مطالعه با توجه به آنکه در پی بررسی اثرات رفاهی اصالح یارانهها (سیاستگذاری که به صورت کامل
اجرا نشده است) میباشیم ،شاخص (𝑉𝐸) معیاری مناسب برای اندازهگیری تغییرات رفاهی خانوارها در
نظر گرفته میشود .این شاخص اثر درآمدی تغییر قیمتها در دو موقعیت متفاوت ،قبل و بعد از اجرای
سیاستگذاری را نشان میدهد .شاخص 𝑉𝐸 را میتوان به صورت معادله ( )5نشان داد:
()5

) 𝐸𝑉 = 𝑒(𝑃0 𝑋𝑖0 , 𝑈1 ) − 𝑒(𝑃0 𝑋𝑖0 , 𝑈 0

شاخص 𝑉𝐸 در حقیقت تغییر در مقدار درآمد پولی است که در زمان اولیه بر مبنای قیمتها و
درآمدهای قبل از تغییر در سیاستگذاری ،برای نیل به سطح مطلوبیت در تعادل جدید بعد از تغییر
سیاستگذاری محاسبه میگردد (اکبری مقدم :2232 ،ذوقیپور و زیبایی :2233 ،واریان.)2233 ،
 .3پیشینه پژوهش
 .1-3مروری بر مطالعات داخلی
 فطرس و شهبازی ( )2232در مقالهای به بررسی تحرک درآمدی در ایران طی سالهای پیش وپا از اجرای قانون هدفمندی یارانههای نقدی  2222-2233پرداختهاند .در این مقاله با ترکیب
دادههای مقطعی خانوار طی سالهای  2222تا  2233به مدت  21سال و با ساخت دادههای شبه
ترکیبی ،رفتار متولدین  2215تا  2253دنبال میشود .نتایج این تحقیق نشان میدهد که اجرای
قانون هدفمندی یارانههای نقدی ،نابرابری بین افراد فقیر و غنی را نسبت به قبل از آن باال میبرد.
اما سرعت این واگرایی پایین میباشد.
 رنعبر و همکاران ( )2232در مقالهای تأثیر هدفمندی یارانهها بر تغییرات معادل رفاه مصرفکنندهرا بررسی کردهاند .در این مقاله بر اساس دادههای دوره زمانی  ،2243-2233برابری مقدار پرداختی
دولت با تغییرات معادل رفاه افراد را بر اساس شاخص تغییرات معادل آزمون کرداهاند .از مزیتهای
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این مدلسازی میتوان به شبیهسازی متغیرهای الگوی تقاضای مصرفکنندگان کشور با استفاده از
دستگاه تقاضای تقریباً ایدهال اشاره کرد .نتایج این مطالعه نشان میدهد که پرداخت دولت با کاهش
رفاه مصرفکنندگان همراه نبوده است.
 حقیقی و مرتضوی کاخکی ( )2232در مطالعهای رابطه باز توزیع فرصتها و نابرابری درآمدی را بااستفاده از تحلیل تعادل عمومی محاسبهپذیر بررسی کردند .در این تحقیق خانوارها در دو گروه
خانوارهای شهری و روستایی در نظر گرفته شدهاند .در این مدل با فرض اینکه دخالت بیشتر دولت
در اقتصاد منعر به بازتوزیع بهتر فرصتها میشود ،اثر باز توزیع اولیه فرصتهای آموزشی و تخصیص
منابع در دسترس بر نابرابری درآمدی خانوارهای شهری و روستایی بررسی شده است .نتایج این
تحقیق نشان میدهد که با بازتوزیع فرصتها و تخصیص دوباره منابع ،شاخص برابری بهبود مییابد.
همچنین با افزایش نابرابری در فرصتها ،شکاف درآمدی بیش از شکاف فرصتها بزرگ میشود.
 اکبری مقدم ( )2232در تحقیقی که برای سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین انعام دادهاست ،به بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی در استان قزوین با
استفاده از مدل  CGEپرداخته است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که با هدفمندسازی یارانهها
رفاه خانوارهای روستایی  22/4درصد افزایش و رفاه خانوارهای شهری  23/3درصد کاهش خواهد
یافت .این اعداد یک شکاف حدود  211درصدی در رفاه را بوجود میآورند که فاصله متوسط روستا
از شهر را در استان قزوین به شدت کاهش میدهد.
 دادگر و نظری ( )2231در مطالعهای به بررسی آثار رفاهی و تبعات اقتصادی و اجتماعی هدفمندسازییارانهها در اقتصاد ایران پرداختند .در این مقاله از روش اقتصاد سنعی و الگوی خودرگرسیون برداری
بر اساس دادههای  ،2252-2231استفاده شده است .نتایج مقاله نشان میدهد که بعد از هدفمندسازی
(فاز اول طرح هدفمند سازی یارانهها) ،توزیع درآمد در ایران ناعادالنهتر میشود و وضعیت رفاهی
مردم بدتر میشود .محققین نبود شرایط اقتصادی و اجتماعی الزم را علت آثار منفی هدفمندسازی
یارانهها میدانند.
 پیرایی و اکبریمقدم ( )2234اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی و تغییر در نرخ مالیات بر کار ،برتولید بخشی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی ایران را بررسی کردند .نتایج بهدست آمده در این
مقاله نشان میدهد که سیاست کاهش یارانه بخش کشاورزی ،تولید سایر بخشها و رفاه خانوارهای
شهری و روستایی را کاهش میدهد .آنچه در نتایج قابل توجه است این است که با کاهش به اندازهی
کافی در یارانه بخش کشاورزی ،کاهش درآمدی خانوارهای شهری و روستایی به یکدیگر همگرا
میشوند.
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 .2-3مروری بر مطالعات خارجی
 بریشینگل و همکاران )3123( 2در مطالعهای اثرات اصالح کامل یارانهها را در یمن و با استفاده ازیک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بررسی کردهاند .نتایج این تحقیق بهصورت کلی اثرات افزایش
تعدیل یارانهها را مثبت ارزیابی میکند ،اما افزایش و یا کاهش فقر به نوع برنامه اصالح یارانهها
بستگی دارد .محققین استراتژی خوشبینانه از اصالح را ،بهصورت پرداخت یارانه نقدی به سه دهک
کم درآمد جامعه در طول دوره گذار معرفی میکنند .همچنین محققین پیشنهاد میکنند که درآمدهای
مالیاتی تقویت شود و سرمایهگذاری عمومی در ظرفیتهای خالی اقتصاد ،جهت تقویت بخشهای
تولیدی هدایت شود.

 .4روششناسی تحقیق
 .1-4ساختار مدل
3
ایده رشد مدلهای تعادل عمـومی محـاسبهپذیر در ابتـدا تـوسط کسانی چـون یوهانسن (،)2321
مید )2321( 2و هاربرگر )2323( 4مطرح شد .رادرفورد ،5درویا ،2آدلمن و رابینسون 7و ارو -دبرو3
کسانی بودند که این مدلها را گسترش دادند (رحیمینیا و همکاران.)2234 ،
مدلهای تعادل عمومی محاسبهپذیر دارای ساختار واقعبینانهای نسبت به اقتصاد بوده و بهنظر
میرسد که مزیتهای بیشتری نسبت به مدلهای تعادل جزئی برای بررسی سیاستها و شوکهای
بیرونی اقتصاد دارند .این مدلها از دادههای اقتصادی -اجتماعی بخشها و حسابهای اقتصاد ملی
برای تحلیل و پیشبینی آثار سیاستها و فعالیتهای اقتصادی استفاده میکنند .در مقایسه با مدلهای
تعادل جزئی ،مدلهای تعادل عمومی واکنشهای بازار کار و تغییرات تخصیص منابع در بین فعالیتها
را سازگار با هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ارزیابی میکند .عالوه بر این ،مدلهای CGE
محدودیتهای اصلی بودجه در یک اقتصاد را در نظر میگیرد .بهعنوان مثال ،توازن پرداختها و قیدهای
اقتصاد کالن ،همچنین اثرات توزیع درآمد و رفاه خانوارها .مدل  CGEشاخصهای استاندارد از تولید،
تخصیص و مصرف محصوالت را دنبال میکند .اطالعات مبنا برای مدلهای  ،CGEماتریا
حسابداری اجتماعی ( )SAMمیباشد (کان3122 ،؛ مولر و فراری .)3122 ،معادالت این مدلها هم
بهصورت خطی و هم غیرخطی میباشند .هر کدام از این معادالت هدف خاصی را دنبال میکنند.
1. Clemens Breisingel, Wilfried Engelke and Olivier Ecker
2. Johansen
3. Mid
4. Harberger
5. Rutherford
6. Dervis
7. Adelman and Robinson
8. Arrow-Debreu
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بهطوریکه تعادل جدید از برآیند واکنش کلیه این معادالت نسبت به تغییر متغیرهای سیاستی بهدست
میآیند.
در مدلهای  CGEرفتار بهینه خانوارها و بنگاههای تولیدی براساس حداکثرکردن مطلوبیت و سود
در نظر گرفته میشود .اما در عمل بهینهیابی همزمان برای همه خانوارها و بخشهای تولیدی اقتصاد
ممکن نیست .لذا با حل مسئله ثانویه رفتار خانوارها و بنگاهها ،توابع عرضه و تقاضای بازار کاالها و
عوامل بدست میآیند .این توابع با تعدادی قوانین اقتصاد کالن ترکیب شده و سیستم معادالت همزمان
بدست میآید .در این سیستم معادالت میتوان با تغییر پارامترهای سیاستی ،اثر شوکهای وارده به
مدل بر متغیرهای درونزای مدل را مشاهده کرد (منظور و همکاران .)2233 ،متغیرهای این مدلها به
متغییرهای درونزا و برونزای مدل تقسیم میشوند .متغیرهای درونزای مدل آنهایی هستند که با توجه
به روابط تعریف شده بین عاملین اقتصادی و پا از تغییر متغیرهای سیاستی مدل ،در فرایند ایعاد
تعادل جدید و واکنش مکانیزم بازار تعیین میشوند .مانند قیمتها ،مقدار تقاضای کاالها و عوامل تولید،
صادرات و واردات .متغیرهای برونزا متغیرهایی با فرض ثابت بودن میباشند ،همچون جمعیت نیروی
کار ،سرمایه ،تکنولوژی ،قیمت جهانی کاالها و خدمات .همچنین پارمترهای مدل را میتوان به
پارامترهای سهمی و رفتاری تقسیم کرد .پارامترهای سهمی در کالیبره کردن مدل بدست میآیند و
پارامترهای رفتاری در بیشتر مواقع از مطالعات تعربی قبلی گرفته شده و در مدل قرار داده میشوند.
در یک حالت کلی میتوان مدلهای  CGEرا به مدلهای ایستا و پویا تقسیم بندی کرد .مدل
مورد مطالعه از نوع ایستای مقایسهای میباشد .بدین صورت امکان محاسبه متغییرهای اقتصادی قبل
و بعد از تغییر سیاستگذاری فراهم میشود .مدل حاضر یک مدل خاص از مدلهای  CGEبوده و در
قالب مسائل ترکیبی مختلط محاسبه خواهد شد .الگوبرداری این مدل از کارهای رادرفورد و همکاران
( ،) 3121بورینگر و همکاران ( )3114و اجوارد و همکاران ( )3121میباشد .در ادامه ساختار مدل مورد
استفاده تشریح میشود.
1
 .2-4شیوه بستن مدل
استفاده از تئوریهای متفاوت مکاتب اقتصادی در مدلهای  CGEابتدا توسط سن ( )2323مطرح شد.
یکی از مزایای این مدلها امکان استفاده تئوریهای متفاوت در نوشتن معادالت مربو به بستن مدل
است .یکی از تفاوتها ،نگاه مکاتب اقتصادی به انعطافپذیری یا عدم انعطافپذیری دستمزد نیروی
کار است .در مدل حاضر با توجه به هدف بـررسی آثار رفاهی شوکهای یارانهای در واکنش آزاد
مکانیزمهای بازار ،از تئوری انعطافپذیری دستمزدهای اسمی در نوشتن معادالت مربو به بستن مدل
استفاده شده است.
1. Closure
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 .3-4درآمد خانوارها
سطح درآمد خانوارها یکی از متغیرهای مهمی است ،که با توجه به هدف موضوع از حساسیت باالیی
در مدلسازی برخوردار است .درآمد خانوارها در این مدل از منبع عوامل تولید و دریافت پرداختهای
انتقالی از دولت (یارانههای مستقیم) میباشد .میتوان درآمد خانوارهای هر منطقه (شهری و روستایی)
را به صورت معادله ( )2نشان داد:2
𝑖𝑅𝑇 𝑀𝑖 = 𝑀𝐹𝑖 +

()2

در اینعا کل درآمد ،درآمد از عوامل تولید و یارانه دریافتی برای خانوار منطقه  iبه ترتیب با 𝑖𝑀،
𝑖𝐹𝑀 و 𝑖𝑅𝑇 نشان داده شده است .درآمد عوامل تولید از ارزش افزودهای که در فرایند تولید ایعاد
کردهاند و یا از درآمد عوامل در خارج از کشور حاصل میشود .اگر فرض کنیم موجودی هر عامل تولید
در اختیار خانوارهای منطقه  𝐹𝑖 ،iباشد ،آنگاه درآمد عوامل تولید در داخل کشور برای خانوارهای هر
𝐷
𝑖𝐹𝑀) از معموع ضرب قیمت عوامل ( 𝐷𝐹𝑃) در مقدار عرضه عوامل به بازارهای داخلی توسط
منطقه (
خانوارهای منطقه  )𝐹𝑖𝐷 ( iبدست میآید:
𝐷
𝑖𝐹𝑀
𝐷𝐹𝑃 = ∑ 𝐹𝑖𝐷 .

()7

𝐹

𝑅
𝑖𝐹𝑀) را بهصورت نسبت ثابتی
معادله ( )3درآمد عوامل تولید هر منطقه از صادرات عوامل به خارج (
از عرضه عوامل هر منطقه ( 𝑖𝐹  )𝑓̅𝑖 .در نرخ ارز ( 𝑅𝑋𝐸) نشان میدهد .الزم بهذکر است که در تحقیقات
آینده می توان تابع تبدیلی را در نظر گرفت که خانوارها درآمد حاصل از عوامل تولید خود را با توجه به
این تابع بین فروش داخلی و صادرات عوامل حداکثر کنند.

()3

𝑅
𝑅𝑋𝐸 ̅𝑖 . 𝐹𝑖 .
𝑖𝐹𝑀
𝑓∑ =
𝐹

با جایگذاری معادالت ( )7و ( )3در معادله ( ،)2درآمد هر منطقه از فروش داخلی و خارجی عوامل و
پرداختهای انتقالی دولت به دست میآید (معادله (:))3

 .2برای نوشتن معادالت این قسمت از مقاله حقیقی و مرتضوی کاخکی 2232 ،کمک گرفته شده است.
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𝐷
𝑅
𝑖𝐹𝑀 = 𝑖𝑀
𝑖𝐹𝑀 +
𝑖𝑅𝑇 +

()3

𝑖𝑅𝑇 ̅𝑖 . 𝐹𝑖 . 𝐸𝑋𝑅 +
𝑓 ∑ = ∑ 𝐹𝑖𝐷 . 𝑃𝐹𝐷 +
𝐹

𝐹

 .4-4مبنای آماری مدل و تحلیل دادهها
جمعآوری دادهها برای استفاده مدلهای  CGEیکی از گامهای مهم در مدلسازی این مدلها میباشد.
این دادهها باید به نوعی طبقهبندی شوند که امکان کالیبره کردن 2مدل و بدست آوردن ارقام دقیق
پارامترهای مدل در سال مبنا فراهم آید .مبنای اطالعاتی این مدلها ماتریا حسابداری-اجتماعی
میباشد .این ماتریا ماتریسی مربعی است که کلیه مبادلههای کاالیی و پولی را بین عاملین اقتصادی
داخلی و جهان خارج در یک اقتصاد شرح میدهد .هر خانه این ماتریا بیانگر پرداختی از ستون به
سطر مربوطه است .اجزای  SAMدر حقیقت سیستم معادالت مدلهای  CGEرا تعیین میکنند و
بنابراین از اهمیت خاصی در مدلسازی برخوردار میباشند.
یکی از مشکالت استفاده از ماتریا حسابداری اجتماعی در مدلسازی  CGEاین است که در این
مدلها نیاز به محاسبه دقیق قیمتها و حعم متغیرهای درونزای مدل میباشد ،اما ارقام موجود در
 SAMبر حسب ارزش مبادالت میباشد و حعم و قیمت متغییرها را در بر ندارد .لذا غالباً در مدلهای
 CGEاز روش هاربرگر برای استخراج قیمتها و حعم متغیرها استفاده میشود .در این روش فرض
میشود که در سال پایه ،مقادیر اولیه همه متغیرها از جمله قیمت ،دستمزد ،بازدهی و سطوح فعالیت
برابر واحد است .لذا مقادیر عرضه و تقاضا و همچنین شاخصهای سهم نیز محاسبهپذیر خواهد بود
(حقیقی و مرتضوی کاخکی.)2232 ،
با توجه به اینکه آخرین جدول داده -ستانده موجود در کشور که دادههای عرضه و مصرف براساس
جمعیت را در بر داشته باشد (تا زمان انعام این تحقیق) ،جدول  2231میباشد ،ماتریا حسابداری
اجتماعی در این مطالعه توسط محققین و بر مبنای دادههای سال  2231میباشد .با توجه به هدف
اصلی این مطالعه که بررسی آثار اصالح یارانهها بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی میباشد ،برای
بدست آمدن نتایج دقیقتر تعدیلهای الزم در ماتریا سال  2231انعام گرفته است .صاحبان اصلی
عوامل تولید خانوارها میباشند و سود عوامل تولید در آخر به خانوارها میرسد ،بنابراین شرکتها را از
ماتریا فوق حذف کرده و سهم عوامل تولیدی آنها از مازاد عملیات ناخالص را بین خانوارها با نسبت
سهم خانوارها شهری و روستایی از مازاد عملیاتی ناخالص ،تخصیص داده شده است.
در ماتریا مورد مطالعه ده بخش کاالیی و ده بخش تولیدی در نظر گرفته شدهاند .بهعبارت دیگر
بخشهای تولیدی و کاالیی مساوی در نظر گرفته شدهاند و هر بخش تنها از کاالهای بخش خود تولید
1. Calibration
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میکند .در ادامه قسمتی از دادههای پراهمیتتر این جدول با توجه به اهداف تحقیق آورده تشریح
میشود .ارقام جداول فوق به صورت میلیارد ریال گرد شدهاند ،اما در جدول اصلی ارقام به صورت
میلیون ریال میباشند .جدول( )2تقاضای واسطهای همه بخشهای اقتصادی را نشان میدهد.
جدول  :1ماتریس مصرف واسطهای بخشهای اقتصادی -میلیارد ریال

کشاورزی

معدن و اکتشافات

صنایع غذایی

منسوجات

چوب ،کاغذ ،انتشار

727

37

2322

227

3433

2217

313

332

2232

3752

3221

373

2123

2312

223

25325

2421

3233

27333

32435

352

332

732

233

325

2547

32272

22722

31712

7142

2423

34

222

72

34

354

775

24132

443

2753

2333

543

412

423

232

2757

3227

274

21223

23347

22445
53221

3423
4427

3247
25342

2321
22111

411
4543

2271
27122

2313
43342

2513
23445

21323
25222

42323
214335

شیمیایی ،الستیک

572

47

32

5122

27

335

323

237

234

2255

کانیهای غیرفلزی،

33
3223

24
53

22
3732

22
254

23
42

22522
233

4537
222

242
22

4334
33

443
2227

و ماشینآالت

23143

24

52252

3224

513

512

32

24

312

2331

فلزات اساسی

سایر صنایع

محصوالت
کشاورزی
صنایع معدنی
مواد غذایی
صنایع
منسوجات
چوب ،کاغذ،
انتشار
کانیهای
غیرفلزی،
شیمیایی،
الستیک
فلزات اساسی
و
ماشینآالت
سایر صنایع
ساختمان،آب،
برق ،گاز
خدمات
جمع

ساختمان ،آب ،برق ،گاز

اقتصادی

خدمات

بخشهای

منبع :محاسبات تحقیق

دادههای جدول ( )2نشان میدهد که بخشهای خدمات ،صنایع غذایی ،ساختمان -آب -برق -گاز
و کشاورزی بهترتیب بیشترین تقاضای واسطهای را دارند .همچنین سهم درآمدی بخشهای خدماتی،
محصوالت کانیهای غیر فلزی -محصوالت شیمیایی -الستیک و همچنین فلزات اساسی -ماشین
آالت از تقاضای واسطهای نسبت به سایر بخشها بیشتر بوده و میتوانند ارزش افزوده بیشتری ایعاد
نمایند .جدول ( )3سهم هر یک از مواد واسطهای تقاضا شده در هر بخش تولیدی ،نسبت به کل مواد
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واسطهای تقاضا شده توسط آن بخش را نشان میدهد .به عبارت دیگر این جدول درصد بکارگیری
کاالها و خدمات در فعالیتهای مختلف را نشان میدهد .بهعنوان مثال ،بخش کشاورزی بیشترین
تقاضای واسطهای خود را بهترتیب از محصوالت بخشهای کشاورزی ،خدمات ،موادغذایی و کانیهای
غیرفلزی دارد .سهم تقاضای واسطهای این بخشها از کل تقاضای واسطهای بخش کشاورزی بهترتیب
 25/3 ،32/7 ،22/3و  25/5درصد میباشد.
جدول  :2سهم هر یک از بخشهای اقتصادی از تقاضای واسطهای بخشهای مختلف -درصد

کشاورزی

معدن و اکتشافات

صنایع غذایی

منسوجات

چوب ،کاغذ ،انتشار

1/124

1/112

1/123

1/117

1/543

1/12

1/132

1/113

1/132

1/132

1/255

1/232

1/122

1/237

1/223

1/42

1/173

1/125

1/324

1/335

1/123

1/122

1/123

1/113

1/153

1/143

1/233

1/222

1/227

1/123

1/137

1/132

1/113

1/114

1/115

1/117

1/123

1/424

1/117

1/122

1/124

1/234

1/112

1/135

1/14

1/147

1/155

1/115

1/223

1/234

1/327

1/545

1/125

1/177

1/133

1/132

1/133

1/213

1/257

1/43

شیمیایی ،الستیک

1/12

1/12

1/112

1/222

1/114

1/133

1/112

1/114

1/112

1/122

کانیهای غیرفلزی،

1/112
1/253

1/124
1/122

1
1/223

1
1/113

1/114
1/113

1/222
1/12

1/215
1/112

1/12
1/113

1/125
1

1/114
1/124

و ماشین آالت

1/223

1/112

1/775

1/222

1/223

1/122

1

1

1/112

1/123

فلزات اساسی

سایر صنایع

محصوالت
کشاورزی
صنایع معدنی
مواد غذایی
صنایع
منسوجات
چوب ،کاغذ،
انتشار
کانیهای
غیرفلزی،
شیمیایی،
الستیک
فلزات اساسی
و
ماشین آالت
سایر صنایع
ساختمان،آب،
برق ،گاز
خدمات

ساختمان ،آب،برق ،گاز

اقتصادی

خدمات

بخشهای

منبع :محاسبات تحقیق

ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در جدول داده -ستانده سال 2231بهصورت جبران درآمد
کارکنان ،درآمد مختلط و مازاد عملیاتی در نظر گرفته شده است .جدول ( )2ارزش افزوده عوامل تولید
در بخشهای اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه را نشان میدهد .بخش خدمات با 222333
میلیارد ریال ارزش افزوده بیشترین سهم را از ارزش افزوده کشور دارد .پا از این بخش صنایع معدنی
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و کشاورزی به ترتیب با  222213و  73237میلیارد ریال ارزش افزوده عوامل تولید ،بیشترین سهم
ارزش افزوده را دارا میباشند.
جدول  :3ارزش افزوده عوامل تولید بخشهای اقتصادی -میلیارد ریال
کشاورزی

معدن و اکتشافات

صنایع غذایی

منسوجات

چوب،کاغذ،انتشار

شیمیایی،الستیک

کانیهای غیرفلزی،

و ماشین آالت

فلزات اساسی

3332

2223

4133

2237

2123

سایر صنایع

اقتصادی

ساختمان،آب،برق،گاز

های

خدمات

بخش-

2217

27551

211123

جبران
خدمات

2225

2343

کارکنان
درآمد
مختلط
مازاد
عملیاتی
کل ارزش
افزوده

53327

223

4323

2432

233

752

3111

532

713

213323

22337

213233

25533

2321

332

33335

23322

3423

31121

215123

73237

222213

32343

2231

3332

21372

32725

23143

23323

222333

منبع :محاسبات تحقیق

جهت تخصیص درآمد عوامل تولید به نهادها ،خالص پردختی به عوامل تولید از خارج با اجزای
متناضر آنها در ارزش افزوده تعمیع میشوند و ارقام قابل تخصیص بدست میآیند .شیوه متعارف
تخصیص بدینصورت است که جبران خدمات و درآمد مختلط به صورت کامل به خانوارها تخصیص
مییابد ،و مازاد عملیاتی با نسبتهای متفاوت بین سه نهاد خانوار ،شرکتها و دولت تخصیص مییابد
(مرکز پژوهشهای معلا2232 ،؛ لعلی .)2231 ،با فرض آنکه صاحبان اصلی عوامل تولید خانوارها
میباشند ،در ماتریا مورد مطالعه کل ارزشافزوده عوامل تولید به خانوارهای شهری و روستایی
تخصیص مییابد .البته با توجه به فروض ثابت بودن سرمایه و جمعیت در مدل ،شکل کلی نتایج در هر
صورت تغییر نمییابد .یکی از روشهای تخصیص عوامل با توجه به فرض برابری سهم خانوارهای
شهری و روستایی از عوامل تولید و سهم مخارج مصرفی این خانوارها از کل مخارج مصرفی خانوارها
میباشد (مرکز پژوهشهای .)2232 ،به عبارت دیگر از دادههای درونی ماتریا حسابداری اجتماعی
برای تخصیص عوامل تولید استفاده شده است .جدول ( )4سهم خانوارهای شهری و روستایی از عوامل
تولید را نشان میدهد:
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جدول  .4ماتریس تخصیص درآمد عوامل تولید به خانوارهای شهری و روستایی -درصد
خانوارها
عوامل تولید
جبران خدمات کارکنان
درآمد مختلط
مازاد عملیاتی ناخالص

خانوارهای شهری

خانوارهای روستایی

77/2
77/2
77/2

33/4
33/4
33/4

منبع :محاسبات تحقیق

بخشی از درآمد خانوارها توسط دولت بهعنوان مالیات بر درآمد از خانوارها گرفته میشود .جدول ()5
سهم مالیات خانوارها نسبت به درآمدشان را نشان میدهد:
جدول  .5نرخ مالیات بر درآمد خانوارها -درصد
شرح
سهم مالیات بر درآمد خانوارها

خانوارهای روستایی
2/25

خانوارهای شهری
4/3

منبع :مرکز پژوهشهای معلا2232 ،

آن مقدار درآمدی که پا از کسر مالیات از درآمد خانوارها باقی میماند ،یا صرف مخارج مصرفی
خانوارها و یا پاانداز میشود .جدول ( )2تقاضـای خانوارها شهری و روستایی از کاالها و خدمات
بخشهای متفاوت اقتصادی را نشان میدهد:
جدول  .6مخارج مصرفی خانوارها از کاالها و خدمات بخشهای اقتصادی -میلیارد ریال
کشاورزی

معدن و اکتشافات

صنایع غذایی

منسوجات

چوب،کاغذ،انتشار

شیمیایی،الستیک

کانیهای غیرفلزی،

34733

27

33322

3137

434

5243

3353

3353

2125

37342

و ماشین آالت

43343

24

22223

31324

3173

25242

7234

7234

4423

227323

فلزات اساسی

خانوارهای
شهری
خانوارهای
روستایی

سایر صنایع

اقتصادی

ساختمان،آب،برق،گاز

های

خدمات

بخش-

منبع :محاسبات تحقیق

 .4-5تعادل عمومی به شکل مسائل ترکیبی مختلط
تعادل عمومی اقتصاد را میتوان به شکل مسائل ترکیبی مختلط بیان کرد .در اینعا معادالت مدل تنها
به شکل مسائل ترکیبی مختلط آورده میشوند .اما مدلهای تعادل عمومی محاسبهپذیر دارای معادالت
و فروض پیچیدهای می باشند .جهت مشاهده معادالت ریاضی و جزئیات مدل مورد استفاده به مقاله
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(رحیمینیا و همکاران )2234 ،رجوع شود .متغیرهای اقتصادی در تعادل عمومی مدنظر باید سه شر
زیر را تأمین کنند:
الف) شر سود صفر برای رشته فعالیتهای تولیدی
ب) شر تسویه بازارها (کاالها ،عوامل تولید و ارز خارجی)
ج) توازن بودجه خانوارها و نهادها (بورینگر و همکاران)23114 ،
الف) سود هر تولید کننده تفاوت ناشی از فروش محصوالت و هزینههای تولید میباشد .شر سود
صفر را میتوان به صورت معادله ( )21نشان داد:
𝜋𝑗 (𝑝) = 𝑅𝑗 (𝑝) − 𝐶𝑗 (𝑐) = 0

()21

در اینعا 𝑗𝜋 𝑅𝑗 ،و 𝑗𝐶 سود تولید کننده ،درآمد ناشی از فروش محصوالت و هزینه تولید در بخش
تولید jام میباشد.
تکنولوژی تولید در نظر گرفته شده به صورت تابع الیهای تولید میباشد .در الیه اولیه نهادههای
واسطهای (انرژی و غیرانرژی) باهم ترکیب شده و کاالی مرکب واسطهای ایعاد میشود .از تابع تولید
لئونتیف برای ترکیب نهادههای واسطهای استفاده شده است .و سپا برای ترکیب عوامل تولید از
تکنولوژی تولید  CESاستفاده شده است .و در الیه آخر کاالی مرکب واسطهای با ارزش افزوده عوامل
تولید ترکیب شده و محصول نهایی تولید میکنند .برای تولید کاالی نهایی از تابع تولید با ضرائب ثابت
(لئونتیف) استفاده شده است .توابع ( )23( ،)22و ( )22مربو به تکنولوژی تولید در الیههای مختلف
میباشد.
()22

1
𝑗𝛼1−

𝑛
𝑗

) 𝑗𝛼𝑄𝑁𝑗 = (∑ 𝜃𝑖 (𝑃𝑖 )1−
𝑖=1

1
𝑗𝛽1−

()23

𝐹
𝑗

) 𝑗𝛽𝑄𝑉𝐴𝑗 = (∑ 𝜃𝑓 (𝑃𝑓 )1−
𝑓=1

()22

𝐽𝑁𝑄 𝑗𝐴𝑉𝑄
,
}
𝑗𝑛𝑞 𝑗𝑎𝑣

{ 𝑛𝑖𝑀 = 𝑗𝑄

1. Bohringer, C.; Rutherford, T. F. and Wiegard, W.
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در اینعا  QVAj ،QNJو 𝑗𝑄 به ترتیب کاالی مرکب واسطهای ،ارزش افزوده عوامل تولید و کاالی

نهایی بخش  jرا نشان میدهند Pi ،θjf ،θji .و  Pfبه ترتیب نشاندهنده سهم کاالهای واسطهای در
الیه اول تولید ،سهم عوامل در الیه دوم تولید ،قیمت کاال و قیمت عوامل تولید میباشندvaj ،βj ،αj .
و  qnjپارامتر کشش جانشینی کاالهای واسطهای ،کشش جانشینی عوامل ،مقدار ارزش افزوده و کاالی
مرکب واسطهای برای تولید یک واحد کاالی نهایی هستند.
با توجه به این معادالت میتوان شر سود صفر بخشهای تولیدی را در معادله ( )24نشان داد:
1

−

1−αj 1−αj
j
)) tni
] )

j
j
[ai (∑ni=1 θi (Pi (1 +

()24
]=0

1
1−βj 1−βj

)

πj = Q j . (Pj (1 − tqj )) −
j

j

j

)) [af (∑Ff=1 θf (Pf (1 + tvaf

در اینعا 𝑗𝑞𝑡 tnji ،و  tvajfبه ترتیب مالیات بر کاالی بخش  ،jمالیات بر کاالی واسطهای و مالیات

بر عوامل تولید را نشان میدهند aji .و  ajfبه ترتیب سهم نهادههای تعمیع شده و سهم عوامل تعمیع
شده میباشند.
کاالهای تولید شده در داخل کشور یا صادر میشوند و یا به بازارهای داخلی عرضه میشوند .و از
طرف دیگر کاالهای عرضه شده به بازارهای داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی با کاالهای وارداتی
ترکیب شده و عرضه آرمینگتون را نشان میدهند .بنابراین میتوان شر سود صفر را شامل موارد زیر
نیز دانست:
 شر سود صفر برای تعمیعگر اولیه :این شر نشان میدهد که هزینه تولید یک در بخشهایمختلف اقتصاد میبایست معادل درآمد ناشی از عرضه داخلی و صادرات آن کاال باشد.
 شر سود صفر برای تعمیعگر آرمینگتون :ساختار آرمینگتون تعدیل شده نشان میدهد که هزینهکاالهای تولید شده در داخل یعنی ترکیب هزینه تولید ،حمل و نقل و عمدهفروشی بهعالوه هزینههای
کاالهای وارداتی یعنی ترکیب هزینههای خرید از جهان خارج ،مالیات بر واردات ،حمل و نقل و
عمدهفروشی باید معادل درآمد فروش آن کاال در داخل باشد (شاهمرادی و همکاران.)2231 ،
همچنین در این مدل برای تخصیص کاالهای ساخته شده در داخل به صادرات و یا فروش داخلی
از یک تابع تبدیل با کشش جانشینی ثابت ( )2CETاستفاده شده است .تولیدکننده داخلی با توجه به
این تابع سود خود را حداکثر میکند .همچنین تقاضاکنندگان داخلی هزینه خود را با توجه به قید جانشینی
ناقص میان کاالهای وارداتی و داخلی ،حداقل میکنند .این جانشینی ناقص با تابعی از نوع کشش
1. Constant Elasticity of Transformation
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جانشینی ثابت ( )2CESبیان میشود .کشش جانشینی در این دو تابع نیز از مطالعات تعربی داخلی
(اکبری مقدم )2232 ،گرفته شده است.
ب) شر تسویه بازار کاالها ،عوامل تولید و ارز خارجی :برای تسویه هر یک از بازارها باید عرضه
و تقاضای بازار باهم برابر باشند.
تسویه بازار کاالها :عرضه بازار کاالها با توجه به ساختار آرمینگتون تعدیل شده تعیین میشود.
تقاضای بازار نیز شامل تقاضای خانوارها (شامل دولت) و تقاضای بخشهای تولیدی شامل تقاضای
سرمایهگذاری و تقاضای واسطهای میباشد .3میتوان شر تسویه بازار به صورت معادله ( )25نشان
داد:
()25

)𝑝( 𝑗𝜋𝜕
)𝑝( 𝜕𝜋ℎ
)𝑝( 𝑟𝑎𝜋𝜕
+ ∑ 𝑈𝐿ℎ
𝑟𝑎𝑦 =
𝑖𝑃𝜕
𝑖𝑃𝜕
𝑖𝑃𝜕
ℎ

𝑗𝑦 ∑
𝑗

در اینعا 𝑗𝑦 𝑦𝑎𝑟 ،𝑈𝐿ℎ ،به ترتیب سطح فعالیت بخش تولیدی  jام ،شاخص سطح مطلوبیت خانوار
و شاخص سطح فعالیت تعمیعگر آرمینگتون میباشند 𝜋 .تابع سود غیرمستقیم را نشان میدهد .بنابراین
با توجه به قضیه لم شپارد 2قسمت اول و دوم در سمت چپ معادله ( )25به ترتیب تقاضای بخش  jو
خانوار  hاز کاالی  iرا نشان میدهد .عبارت سمت راست نیز عرضه کاالی  iرا با توجه به ساختار
آرمینگتن تعدیل شده نشان میدهد.
تسویه بازار عوامل :اگر مقدار موجودی هر خانوار از عامل  fبرابر  bfhمیباشد .معادله ( )22برابری
عرضه و تقاضای بازار عامل  fرا نشان میدهد:
()22

)𝑝( 𝑗𝜋𝜕
𝑓𝑃𝜕

𝑗𝑦 ∑ = ∑ 𝑏𝑓ℎ
𝑗

ℎ

طرف چپ معادله ( )22عرضه کل عامل  fتوسط خانوارها و با توجه به قضیه لم شپارد طرف راست
معادله ،تقاضای کل بخشهای تولیدی از عامل  fرا نشان میدهد.
تسویه بازار ارز :عرضه و تقاضای ارز را میتوان همانند هر کاالی دیگری بررسی کرد .عرضه ارز
ناشی از صادرات کاالها و خدمات بوده و تقاضای ارز یا به منظور واردات است و یا توسط خانوارها تقاضا
میشود .بنابراین پیش فرض برابری عرضه و تقاضای بازار ارز خارجی را میتوان در معادله ( )27مشاهده
کرد:
1. Constant Elasticity of Substitution
 .2همانطور که قبالً توضیح داده شد ،تقاضای صادرات و واردات در توابع  CETو آرمینگتون در نظر گرفته شده تعیین میشوند.
3. Shephards Lemma
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𝑖𝑋𝐸 𝑖𝑋𝑃
𝑖𝑀𝐼 𝑖𝑀𝑃
𝜕𝑈ℎ
∑=
+ ∑ 𝑈𝐿ℎ
𝑥𝑓𝑝
𝑥𝑓𝑝
𝑥𝑓𝑝𝜕
𝑖

ℎ

∑
𝑖

در اینعا 𝑖𝑋𝑃 𝐼𝑀 ،𝐸𝑋 ،𝑃𝑀𝑖 ،و 𝑥𝑓𝑝 بهترتیب قیمت جهانی صادرات به ارز خارجی ،قیمت
جهانی واردات به ارز خارجی ،سطح صادرات ،سطح واردات و نرخ ارز را نشان میدهند .طرف چپ معادله
( )25عرضه ارز و قسمت اول و دوم طرف راست معادله تقاضای ارز به منظور واردات و تقاضای ارز
خانوارها را نشان میدهد.
ج) شر توازن بودجه خانوارها و نهادها :توازن بودجه خانوارها (شامل دولت) در معادله ( )23بیان
شده است.
()23

∑ 𝑃𝑓 𝑏𝑓ℎ = 𝑀ℎ = ∑ 𝑃𝑖 𝑑𝑖ℎ
𝑓

𝑓

 𝑃𝑖 ،𝑃𝑓 ،𝑑𝑖ℎبه ترتیب تقاضای هر خانوار ،قیمت عوامل و قیمت کاالها را نشان میدهند (شاهمرادی
و همکاران2231 ،؛ بورینگر و همکاران.)3114 ،
 .4-6متغیرهای سیاستی و سناریوهای مورد بررسی
در تحقیقات پیشین نزدیک به این تحقیق در کشور اکثراً متغیرهای سیاستی بهصورت افزایش قیمت
حاملهای انرژی در نظر گرفته شدهاند .یعنی پا از شبیهسازی افزایش قیمت حاملهای انرژی ،اثر
مقیاس را همانند مالیات بر بخش انرژی وضع کرده و مدل را حل میکنند .در مدل حاضر ابتدا با استفاده
از تکنیکهای تخمین ،مقدار یارانه جذب شده توسط بخشهای اقتصادی برآورد شده 2و سپا با تقسیم
این مقدار بر ارزش افزوده همان بخش در ماتریا حسابداری اجتماعی مورد مطالعه ،درصد بدست آمده
اثر مقیاس در نظر گرفته میشود و به شکل مالیات از همان بخش وضع میشود .در شبیهسازی پرداخت
یارانه نقدی به خانوارها نیز مبلغ یارانههای آزاد شده با توجه به سهم جمعیتی خانوارهای شهری و
روستایی (مرکز آمار ایران )2235 ،و براساس سهم یارانهای خانوارها در سناریوهای طراحی شده پرداخت
میشود .همچنین در تحقیقات قبلی در کشور شیوه بازپرداخت یارانههای نقدی (یا غیرنقدی) به بخش-
های تولیدی مشخص نشده و تنها به بازپرداخت یارانه نقدی به تولید اشاره شده است .در تحقیق حاضر
بازپرداخت قسمتی از یارانههای آزاد شده به بخشهای تولیدی و خدماتی براساس مقدار هزینههای باال
رفته این بخشها از کانال کاهش یارانههای غیرمستقیم و افزایش قیمتها میباشد .3یکی دیگر از

 .2در مورد نحوه برآورد اثر مقیاس میتوان به رساله نویسنده اول مقاله رجوع شود.
 .3یکی از شیوههای بازپرداخت یارانه نقدی به بخشهای تولیدی مدنظر صاحبنظران اقتصادی ،بازپرداخت قسمتی از یارانههای آزاد شده براساس
میزان افزایش هزینههای بخشهای تولیدی از کانال کاهش یارانهها و افزایش هزینههای تولید است.
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شوکهای بیرونی وارد شده به اقتصاد در مدل مورد مطالعه افزایش درآمد دولت از محل کاهش پرداخت
یارانهها با توجه به سناریوهای شبیهسازی شده میباشد.
در این مقاله ابتدا پنج سناریوی متفاوت از کاهش یارانههای غیرمستقیم به صورت مرحلهای و بدون
باز پرداخت یارانههای نقدی شبیهسازی شدهاند .جدول ( )7و ( )3به ترتیب درصد کاهش یارانههای
غیرمستقیم و نسبت یارانه جذب شده به کل ارزش افزوده بخشهای اقتصادی (اثر مقیاس) در
سناریوهای مختلف را نشان میدهد.
جدول  :7کاهش مرحلهای یارانهها در شبیهسازی سناریوهای بدون بازپرداخت یارانه نقدی -درصد
اول
31

سناریوها
مقدار کاهش یارانهها

سوم
21

دوم
41

پنجم
211

چهارم
31

منبع :محاسبات تحقیق
جدول  :8اثر مقیاس بر بخشهای تولیدی در کاهش مرحلهای یارانههای غیرمستقیم
کشاورزی

معدن و اکتشافات

صنایع غذایی

منسوجات

چوب،کاغذ،انتشار

1/1353

1/114

1/1723

1/1722

1/1233

1/1572

1/1232

1/172

1/1224

1/232

1/223

1/115

1/132

1/133

1/132

1/173

1/137

1/135

1/132

1/345

شیمیایی،الستیک

1/1724

1/112

1/1572

1/1553

1/1522

1/1423

1/1533

1/157

1/1433

1/247

کانیهای غیرفلزی،

1/1472

1/113

1/1234

1/1223

1/1244

1/1333

1/1243

1/123

1/1323

1/133

و ماشین آالت

1/1323

1/112

1/1233

1/1234

1/1273

1/1244

1/1274

1/123

1/1222

1/143

فلزات اساسی

سایر صنایع

سناریوی
اول
سناریوی
دوم
سناریوی
سوم
سناریوی
چهارم
سناریوی
پنعم

ساختمان،آب،برق،گاز

های
اقتصادی

خدمات

بخش-

منبع :محاسبات تحقیق

در مرحله دوم ،پنج سناریوی متفاوت از اصالح یارانههای غیرمستقیم همراه با بازپرداخت یارانه
نقدی به خانوارها ،بخشهای تولیدی و باقیماندن قسمتی از یارانههای آزاد شده برای دولت ،شبیهسازی
شده است .جدول ( )3نوع شبیهسازی سناریوهای متفاوت در این قسمت و سهم خانوارها ،بخشهای
تولیدی و دولت از صد درصد یارانههای آزاد شده را نشان میدهد .هدف از طراحی این سناریوها جهت
امکان بررسی نحوه تغییرات شکاف رفاهی خانوارها همراه با تغییر سهم یارانهای خانوارها ،تولید و دولت
میباشد .همچنین این سناریوها مشابه حالتهایی از اجرای هدفمندسازی یارانهها طراحی شدهاند.
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سناریوی هفتم حالتی مشابه قانون هدفمندسازی یارانهها و سناریوی دهم حالتی مشابه شکل اجرایی
هدفمندسازی یارانهها در دولت دهم میباشند.
جدل  :9سهم خانوارها ،تولید و دولت از صد در صد یارانههای کاهش یافته در سناریوهای مختلف -درصد
سناریوها
عاملین اقتصادی
خانوارها
بخشهای تولیدی و خدمات
دولت

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

41
21
21

51
21
31

21
31
31

31
21
21

211
1
1

منبع :محاسبات تحقیق

براساس دادههای جدول ( )3و با توجه به تغییر سهم بخشهای تولیدی از بازپرداخت یارانه نقدی
میتوان اثرات مقیاس در این سناریوها را بدست آورد .در اینعا جهت طوالنیتر نشدن مبح از آوردن
آن صرفنظر میشود .جدول ( )21سهم خانوارهای شهری و روستایی از باز پرداخت یارانهها در
سناریوهای مختلف را نشان میدهد .این سهم براساس سهم جمعیتی خانوارهای شهری و روستایی از
کل جمعیت یعنی  72به  33درصد (مرکز آمار ایران ،)2235 ،تخصیص یافته است.
جدول  :11سهم خانوارهای شهری و روستایی از بازپرداخت یارانه نقدی
در سناریوهای مختلف -میلیون ریال
سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوی

سناریوها

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

خانوارهای شهری

44112253/3

55114572/5

22115433/3

33117227/2

221113247

خانوارهای روستایی

27372235/3

33422252/5

32253337/3

25342251/4

44322222

خانوارها

منبع :محاسبات تحقیق

 .5نتایج و بحث
 .1-5آثار رفاهی اصالح یارانهها بدون بازپرداخت یارانه نقدی
انتظار اولیه این است که پا از کاهش یارانههای غیرمستقیم و از کانال افزایش قیمت کاالها در بازار،
رفاه خانوارها براساس شاخص رفاهی  EVدچار کاهش شود .نتایج جدول ( )22اثر کاهش مرحلهای
یارانههای غیرمستقیم بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی را نشان میدهد.
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جدول :11تغییرات رفاهی خانوارهای شهری و روستایی بر اثر کاهش مرحلهای یارانههای
غیرمستقیم -درصد
سناریوها

سناریوی اول

سناریوی دوم

سناریوی سوم

سناریوی چهارم

سناریوی پنجم

رفاه خانوارهای شهری

-3/137

-22/315

-34/223

-23/532

-41/332

رفاه خانوارهای روستایی

-2/237

-23/233

-23/211

-35/222

-23/344

رفاه خانوارها

منبع :نتایج تحقیق

همانطور که نتایج جدول ( )22پیشبینی میکند ،با کاهش یارانههای غیرمستقیم رفاه خانوارهای
شهری و روستایی کاهش مییابد .از نتایج این جدول پیداست که با کاهش مرحلهای یارانهها از 31
درصد در سناریوی اول به  211درصد در سناریوی پنعم ،کاهش رفاه خانوارهای شهری و روستایی
افزایش مییابد .بهعبارت دیگر ،با کاهش شیب تعدیل یارانهها فشار ناشی از کاهش رفاه در طول زمان
تقسیم شده و خانوارها فرصت بیشتری برای تطبیق دادن خود با شرایط جدید پیدا میکنند .رفاه
خانوارهای شهری و روستایی در سناریوی اول به ترتیب نزدیک به  3و  2درصد و در سناریوی پنعم
نزدیک به  41و  23درصد کاهش مییابد.
نکته جالب توجه در نتایج جدول ( )22کاهش بیشتر رفاه خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای
روستایی میباشد .با کاهش بیشتر رفاه خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی ،شکاف رفاهی
بین خانوارهای شهری و روستایی ایعاد میشود .جدول ( )23شکاف ایعاد شده در رفاه خانوارهای
شهری و روستایی در سناریوهای مختلف برداشتن یارانهها را نشان میدهد.
جدول  :12شکاف رفاهی ایجاد شده بین خانوارهای شهری و روستایی در سناریوهای مختلف
کاهش یارانهها -درصد
سناریوها
شکاف رفاهی
شکاف رفاهی ایعاد شده

سناریوی اول

سناریوی دوم

سناریوی سوم

2/721

2/517

5/323

سناریوی چهارم سناریوی پنجم
2/351

3/243

منبع :نتایج تحقیق

براساس این نتایج میتوان ادعا کرد که با وجود کاهش رفاه هر دو دسته خانوارها از کانال کاهش
یارانههای غیرمستقیم ،شکاف رفاهی موجود بین خانوارهای شهری و روستایی (قبل از اصالح یارانهها)،
کاهش مییابد و شاخص برابری رفاهی در جامعه بهبود مییابد .علت آن نیز به پیوندهای مصرفی
پیشین خانوارها از کاالها و خدماتی که وابستگی بیشتری به یارانهها داشتهاند ،برمیگردد .بهعبارت
دیگر با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی از کانال کاهش یارانهها و سهم باالی کاالها و خدمات
انرژی بر از جمله حمل و نقل ،مسکن و خودرو در سبد مصرفی خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای
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روستا یی ،کاهش بیشتر رفاه خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی و به تبع کاهش شکاف
رفاهی آنها منطقی بهنظر میرسد .نتایج جدول ( )23نشان میدهد که با حذف صددرصدی یارانهها در
سناریوی پنعم ،شکاف رفاهی خانوارهای شهری و روستایی نزدیک  3درصد کاهش مییابد.
کاهش شکاف رفاهی خانوارهای شهری و روستایی نشان از بهبود شاخص برابری رفاهی در کشور
میباشد .این نتایج با توجه به توزیع بد یارانههای غیرمستقیم در کشور قابل توجیه میباشد .اما باید
توجه داشت با وجود بهبود برابری رفاهی ،رفاه هر دو دسته از خانوارها در کوتاه مدت کاهش یافته است.
 .2-5آثار رفاهی سناریوهای مشابه حالتهایی از اجرای هدفمندسازی یارانهها
در این قسمت تأثیر شبیهسازی پنج سناریوی دوم این تحقیق بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی
بررسی میشود .انتظار میرود که با کاهش یارانههای غیرمستقیم و تغییر بردار قیمت کاالها در بازار،
رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش یابد .همچنین با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و افزایش
درآمد آنها ،رفاه خانوارها افزایش یابد .بازپرداخت قسمتی از یارانههای آزاد شده به بخشهای تولیدی از
کانال کاهش قیمتها بر رفاه خانوارها اثر دارد .و در آخر افزایش درآمد دولت از کانال کاهش پرداخت
یارانهها بر تقاضای دولت از کاالها و خدمات (خصوصاً محصوالت بخش خدمات) تأثیر میگذارد و به
تبع قیمتهای نسبی دچار تغییر میشود .بنابراین رفاه خانوارها از این کانال نیز دچار تغییر میشود.
برآیند کل این تغییرات بر رفتار مصرفی خانوارها اثر گذاشته و رفاه خانوارها از برآیند کل این تغییرات
در مدل بدست میآید .جدول ( )22آثار شبیهسازی سناریوهای ششم تا دهم بر رفاه خانوارهای شهری
و روستایی را نشان میدهد.
جدول  :13آثار سناریوهای مشابه حالتهایی از اجرای هدفمندسازی یارانهها بر رفاه خانوارهای
شهری و روستایی -درصد
سناریوها
رفاه خانوارها
رفاه خانوارهای شهری
رفاه خانوارهای روستایی

سناریوی ششم

سناریوی هفتم

سناریوی هشتم

سناریوی نهم

سناریوی دهم

-23/323
-2/133

-3/132
2/722

-3/345
2/211

-5/573
3/232

-2/333
22/113

منبع :نتایج تحقیق

نتایج بدست آمده در جدول ( )22حکایت از آن دارد که رفاه خانوارهای شهری در همه سناریوها
کاهش داشته است .اما رفاه خانوارهای روستایی تنها در سناریوی ششم کاهش و در بقیه سناریوها
افزایش داشته است .در سناریوی ششم بازپرداخت یارانه نقدی به خانوارها معادل  41درصد کل یارانهها
آزاد شده است ،با افزایش سهم یارانه نقدی خانوارها در سناریوهای بعدی رفاه خانوارهای روستایی و
شهری افزایش داشته است .بهطوریکه در سناریوی دهم که کل یارانه به صورت نقدی به خانوارها
پرداخت شده است ،رفاه خانوارهای شهری نزدیک به  3درصد کاهش و رفاه خانوارهای روستایی 22
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درصد افزایش داشته است .در سناریوی هفتم (مشابه هدفمندسازی یارانهها در قانون) رفاه خانوارهای
روستایی  2/72درصد افزایش و رفاه خانوارهای شهری  3/13درصد کاهش داشته است.
با نگاه دقیقتر به نتایج جدول ( )22مشاهده میشود که در اجرای هرکدام از سناریوها شکاف رفاهی
بین خانوارهای شهری و روستایی به نفع خانوارهای روستایی بوده و شاخص برابری رفاهی در کشور
بهبود یافته است .جدول ( )24شکاف ایعاد شده در رفاه خانوارهای شهری و روستایی در همه سناریوها
را نشان میدهد.
جدول  :14شکاف رفاهی ایجاد شده در رفاه خانوارهای شهری و روستایی -درصد
سناریوها
شکاف رفاهی
شکاف رفاهی ایعاد شده

سناریوی ششم

سناریوی هفتم

سناریوی هشتم

سناریوی نهم

سناریوی دهم

3/337

21/753

23/545

25/353

27/323

منبع :محاسبات تحقیق

نتایج جدول ( )24پیشبینی میکند در همه سناریوها شکاف بین رفاه خانوارهای شهری و روستایی
کاهش مییابد و شاخص برابری در جامعه افزایش مییابد .یکی از نتایج بسیار مهم جدول ( )24این
است که با کاهش سهم تولید و دولت از بازپرداخت یارانههای آزاد شده (حرکت از سناریوی ششم به
آخر) ،شاخص برابری رفاهی در جامعه بزرگتر میشود .بهعبارت دیگر با تخصیص یارانه نقدی بیشتر به
خانوارها ،شاخصهای عدالت در جامعه بهبود مییابد .بهطوریکه با حرکت از سناریوی ششم به
سناریوی دهم ،شکاف رفاهی ایعاد شده بین خانوارها از  3/33به  27/32افزایش مییابد .با توجه به
نتایج سناریوی هفتم مشاهده میشود که با اجرای سناریوی مشابه قانون هدفمندسازی یارانهها ،شاخص
برابری رفاهی بین خانوارهای شهری و روستایی در حدود  22درصد بهبود مییابد.
سناریوی آخر یعنی پرداخت کل یارانههای آزاد شده به صورت نقدی به خانوارها تنها سناریویست
ک ه هم شکاف رفاهی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و هم رفاه کل خانوارهای شهری
بصورت نسبی افزایش یافته است .اما با توجه به اینکه در قانون هدفمندسازی یارانهها سهم دولت از
یارنههای آزاد شده به منظور جبران افزایش هزینههای دولت از کانال افزایش قیمتها در نظر گرفته
شده است ،این سناریو سبب مشکالتی همچون کسری بودجه برای دولت شده و در عمل اجرای آن را
مشکل میسازد.
 .3-5محدودیتهای مدل و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی
مدل مورد مطالعه دارای ویژگیهای خاص خود میباشد که در قسمت روششناسی پژوهش به آنها
اشاره شد .در این قسمت به تغییراتی در مدل اشاره میشود که میتواند فرصتهای پژوهشی را برای
محققین فراهم کند.
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 یکی از عوامل اساسی در مطالعات مربو به رفاه ،درآمد خانوارها میباشد .لذا میتوان با تغییر درنحوه تخصیص درآمد پیشنهادهایی برای مطالعات آینده داشت .در یکی از روشها میتوان نیروی
کار را در دو قسمت نیروی کار ساده و ماهر درنظر گرفت .با این وجود میتوان اثر عوامل تالش و
استعداد را در تبدیل نیروی کار ساده به ماهر و به تبع اثرات درآمدی و رفاهی آن بر خانوارها را
بررسی کرد .همچنین میتوان ارتباطی معکوس بین مقدار یارانه نقدی دریافتی توسط نیرویکار و
تالش آنها برای کسب مهارت بیشتر در نظر گرفته و آثار آن بر عرضه نیرویکار و درآمد خانوارها را
بررسی کرد .عالوه بر این ،میتوان در مدل شرایطی را در نظر گرفت که نیروی کار بتواند مطلوبیت
خود را بین درآمد حاصل از عرضه کار و فراغت حداکثر کند.
 در این پژوهش خانوارها در دو گروه ناهمگن شهری و روستایی درنظر گرفته شدهاند .اما میتوانخانوارها را در دستههای ناهمگن درآمدی درنظر گرفته و شاخصهای برابری رفاهی در جامعه را با
توجه به آن بررسی کرد .در این مورد تعداد باالی گروههای درآمدی تحلیل نتایج را پیچیده میکند.
لذا تعداد محدود گروههای درآمدی در مدل پیشنهاد میشود.
 مدل مورد بررسی از نوع ایستای مقایسهای در دو تعادل قبل و بعد از تغییر در سیاستگذاری دولتمیباشد .اما در بلندمدت سیاستگذاری یارانهای بر متغیرهای اقتصادی از جمله مصرف و رفاه خانوار
اثر گذاشته و طراحی یک الگوی پویا را جهت بررسی آن توجیه میکند.
 .6نتیجهگیری
درجه محقق شدن اهداف بهبود شاخصهای عدالتی در جامعه ناشی از سیاستگذاریهای اقتصادی،
میتواند سیاستگذاران را در برنامهریزیهای اقتصادی یاری دهد .براساس نتایج این تحقیق میتوان
ادعا کرد که در صورت اصالح یارانههای غیرمستقیم ،شاخصهای برابری در جامعه بهبود مییابند .نکته
قابل تأمل دیگر این است که حتی با کاهش یارانههای غیرمستقیم و عدم بازپرداخت یارانهها به خانوارها
و بخشهای تولیدی ،شاخص برابری رفاهی بین خانوارهای شهری و روستایی بهبود مییابد.
نتایج این تحقیق همچنین نشان میدهد که شاخص نابرابری رفاهی خانوارها در سناریوهای
بازپرداخت یارانه نقدی بیشتر از سناریوهای عدم بازپرداخت یارانه نقدی کاهش مییابد .یعنی وضعیت
برابری در جامعه با بازپرداخت یارانه نقدی شرایط بهتری پیدا میکند .بنابراین به ادامه روند پرداخت
یارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد در مرحله گذار تاکید میشود.
یکی از یافتههای مهم این تحقیق بیان میکند که با کاهش سهم دولت و بخشهای تولیدی از
بازپرداخت یارانهها ،شکاف رفاهی خانوارها بیشتر کاهش مییابد و شاخص برابری رفاهی در جامعه
بزرگتر میشود .در همین راستا به سیاستگذاران پیشنهاد میشود که با کاهش هزینههای دولت (در
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راستای اجرای سیاستهای اصل  44قانون اساسی) ،در مرحله گذار سهم بیشتری از یارانههای آزاد شده
را به خانوارهای کم درآمد پرداخت نمایند.
افزایش تقاضای خانوارها با پرداخت یارانه نقدی بیشتر به آنها میتواند اثر مثبتی بر تولیدات برخی
از بخشها همچون پوشاک و غذا داشته باشد .در مطالعات پیشین این اثر مثبت بر محصوالت بخشهای
ذکر شده ،بیش از اثر مثبت بازپرداخت یارانه به بخشهای تولیدی و خدماتی پیشبینی شده است
(رحیمینیا و همکاران .) 2234 ،بنابراین یکی از پیشنهادات مهم این تحقیق این است که با رجوع به
تحقیقات قبلی این بخشها به صورت دقیق شناسایی و بخش زیادی از سهم یارانهای این بخشها به
خانوارها پرداخت شود .در این صورت هم رفاه خانوارها افزایش مییابد و هم این بخشها با افزایش
بیشتر تقاضا برای محصوالت آنها میتوانند افزایش هزینههای خود ناشی از حذف یارانههای غیرمستقیم
را پوشش دهند.
افزایش رفاه نسبی خانوارهای روستایی یکی از نتایج قطعی این مطالعه میباشد .از چند زاویه
میتوان به این مهم توجه شود:
 افزایش رفاه خانوارهای روستایی و بهبود شاخص برابری رفاهی میتواند اثرا قابل مالحظهای بر رویمهاجرت از روستا به شهر داشته باشد .این آثار را میتوان با استفاده از مدلهای مهاجرت در تحقیقات
آینده بررسی کرد .اما شواهد حاکی از آن است که با افزایش رفاه نسبی خانوارها و امکان پشتسر
گذاشتن دوره بیکاری در شهر برای مهاجران روستایی ،فرصتهای بهتر درآمدی در شهر و همچنین
تفاوتها در امکانات آموزشی و تفریحی ،انگیزه خانوارهای روستایی را برای مهاجرت افزایش دهد.
لذا پیشنهاد میشود که دولت سیاستهای مکملی برای کاهش تبعات منفی این تغییرات ،همزمان با
سیاست هدفمندسازی یارانهها در نظر گیرد .از جمله افزایش امکانات آموزشی و تفریحی در روستاها
برای کاهش انگیزههای مهاجرت و فراهم آوردن فرصتهای شغلی بیشتر در روستاها.
 تغییرات ساختاری ناشی از هدفمندسازی یارانهها فرصتهایی برای ورود سرمایهگذاران به بخشهایتولیدی تغذیه و پوشاک بهوجود میآورد .به مسئولین کشوری پیشنهاد میشود که تسهیالتی برای
ورود سرمایهگذاران به این بخشها درنظر گرفته شود .در غیر این صورت واردات این محصوالت
افزایش یافته و این فرصت برای سرمایهگذاران داخلی از بین میرود.
 پیشنهاد میشود که سیاستگذاران از سیاست کنترل واردات در بخشهای ذکر شده استفاده نکنند.زیرا با افزایش تقاضای محصوالت آنها و با توجه عدم توان واکنش سریع تولید داخلی به افزایش
تقاضا در بخشهای ذکر شده ،سیاست کنترل تنها موجب افزایش قیمت این محصوالت و کاهش
رفاه خانوارها میشود .در آخر براساس نتایج پژوهش پیشنهاد میشود که با کاهش شیب حذف
یارانهها و اجرای مرحلهای آن میتواند از کاهش یکباره رفاه خانوارهای شهری و عواقب ناشی از
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آشوبهای اجتماعی آن کاسته شود .بهطوریکه خانوارها فرصت بیشتری برای تطبیق دادن رفتار
اقتصادی خود با شرایط جدید داشته باشند.
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The impact of subsidies reform on the inequality of welfare in Iran
(CGE Modelling and Equivalent Variation (EV) Index)
Abstract
One of the main objectives of the government intervention in the economy is to
improve equality indices in the society. The economic policy's effects on the
justice indices in the society is important for economic authorities. In this paper,
a CGE model and Equivalent Variation index (EV) are used to forecast the impact
of subsidies reform on the equality of welfare. CGE models with numerical
simulations of economics in a Social Accounting Matrix (SAM) form are able to
assess effective forces on household welfare and also provide a clear numerical
perspective of economic policy effects. To evaluate research topics, ten different
scenarios of subsidies reform are simulated in two sections. In the first part of the
study, indirect subsidies are removed in stages and in the second part, indirect
subsidies are removed completely and then are repaid with different ratio to
households, manufacturing sectors and government institutions directly in five
scenarios. The results predict that by subsidies reform, reduced the welfare gap
between households in all scenarios and the equality of welfare of the society is
improved. One of the most important results of the paper is that more the subsidies
share of governments and manufacturing decrease, the equality index in society
will be greater. As well as the comparison of the examined scenarios suggest that,
the inequality of welfare index in the repaid directly subsidy rather than scenarios
without pay, decreases.
Key words: Equality of Welfare, Justice, Welfare, Subsidy, CGE model, EV
Index.
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