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خودروها، باعث روند نسبتاً کاهشي قيمت واقعي بنزين در کنار عوامل ديگر نظير رشد اقتصادي و افزايش تعداد 
که متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف بنزين در در کشور شده است، به طوريافزايش روز افزون مصرف بنزين

از سوي ديگر، نرخ رشد يارانه پنهان پرداختي به اين کاال در . درصد بوده است۱۰اخير نزديک به هايسال
درصد شده، اين در ۵/۸هاي اخير طي سالهاي گذشته يک روند افزايشي داشته و متوسط نرخ رشد آنسال

شده براي مصرف بنزين همواره بيشتر از درآمدهاي هاي گذشته حجم يارانه پرداختحالي است که در سال
محيطي مصرف باالي عالوه بر بار مالي فزاينده پرداخت يارانه براي دولت، اثرات زيست.مالياتي دولت بوده است

اما پرسشي كه مطرح . نمايددر واردات آن، آزادسازي قيمت بنزين را ضروري ميبنزين، تنگناهاي احتمالي 
هاي نسبي کار و سرمايه و تخصيص گيري قيمتشود اين است که اين آزادسازي چه تآثيري بر شکلمي

عمومي در اين پژوهش، اثرات تخصيصي افزايش قيمت بنزين در چارچوب يک مدل تعادل.داردهاي توليد نهاده
. كنيمسناريو بررسي مي۳ايران، در ۱۳۷۵ابل محاسبه را با استفاده از اطالعات ماتريس حسابداري اجتماعيق

تقاضاي عوامل توليد در هر بدين منظور اثر افزايش صد درصدي قيمت بنزين را بر توليد كاالها، قيمت كاالها،
و شدت به کارگيري عوامل توليد محاسبه بخش، بيكاري عوامل توليد، تقاضاي خانوارها، درآمد خانوارها 

گذاري، در صورت  کنار گذاشتن قيد برقراري تعادل در بازار دهد كه با انجام سرمايهنتايج نشان مي. نماييممي
ها، توليد تمام کاالهاي مصرفي و به دنبال ها در تمام بخشکار و سرمايه، با افزايش قيمت بنزين، توليد فعاليت

. کندهاي توليدي افزايش پيدا ميوي کار و سرمايه نيز از طرف تمام فعاليتآن تقاضاي نير

JEL:B21, B58, H71بندي طبقه

.تعادل عمومي قابل محاسبه،  بنزين، كنترل قيمت و تخصيص منابع توليد:واژگان كليدي
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...تحليل اثرات تخصيصي تثبيت قيمت بنزين در ٢٦

مقدمه

به طوري که ،تهاي اخير يارانه پرداختي دولت به بخش انرژي روند صعودي داشته اسر سالد
در سال اليميليارد ر۹/۲۱۴۴۴به ۱۳۷۹ل در سال ريا۱۴۲۷ازهاي دولت در بخش يارانه انرژيهزينه
ريال است ۱۸۳۹۶۸۴دهد که سرانه يارانه انرژي براي هر ايراني مينشانارقام اين . رسيده است۱۳۸۰

درصد ۹/۳۰ز کل مقدار يارانه انرژي، ا.اي به کاالهاي اساسي استهاي يارانهبرابر کل پرداخت۷/۹که 
درصد موارد ديگر ۱۸به بخش صنعت و ۸/۱۷درصد به بخش حمل و نقل و ۳/۳۳به بخش خانگي، 

ارانه ييالير حجم رياخيهادر سال. استدرصد کل يارانه انرژي مربوط به بنزين ۹/۱۵که ١بوده
درصد در ٣٦با متوسط نرخ رشد  ١٣٨٠ل ال در سايرد رايليم۱۶۲۷۲.۲شدهن مصرفيبه بنزيپرداخت
ياست که منابع مالين در حاليا. ٢استافتهيش يافزا١٣٨٦ال  در سال يارد ريليم٩٢٦٤٣.١سال به

٢٩رشد آن برابر با ين دوره زمانيهميبرخوردار بوده و در طيدولت همواره از رشد اندکيرنفتيغ
.٣درصد است

يش بار ماليافزاباعثآن شده و به نوبه خود يش مقدار تقاضايافزاباعثنيمت بنزيبودن قياارانهي
بودن يبودن و دستورثابت. دشويم) هامتيشتر قيتورم بو(يبر بودجه عموميبعديهاتر در دورهافزون

هزار متر مکعب در سال۲۶۸۶۴به۱۳۸۰در سال ۱۶۷۲۴.۳ازرشد مصرف بنزين باعثن يمت بنزيق
رفتن شکاف بين توليد داخلي و مصرف اين فراورده در کشور و از يك سوي باعث باالوشده۱۳۸۵

در ديص منابع توليتخصيبرايمتيقيدهجاد اختالل در عالمتيااز سوي ديگر باعث و افزايش واردات 
يريکارگه از عوامل بيکين فرآورده يز ايمت ناچيق،نيابرافزون. شده استياقتصادديگر يهابخش

يطيمحستيزيامدهايه شده که به نوبه خود اثرات و پيلط نقيد و استفاده از وسايدر تولنازليتکنولوژ
منابع باشد، قيمت كاراييتخصيصياستگذار اقتصاديساگر هدف.استداشتهيرا در پيمحسوس
مت يت که قاسروشن. باشدان داشتهکنندگدهي صحيحي براي مصرفهاي نفتي بايد عالمتفراورده
با فرسودهي هاکارگيري تکنولوژيه بشتر و يمصرف بيبرايمتيقيدهعالمت،نييپايدستور
تا ۱۳۴۰هاي سالدرروند مصرف بنزين بيبه ترت۲و ۱در نمودار . دنبال دارده را ببااليربانرژي
.آمده استآن يقيمت حقيو ق۱۳۸۷

.بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران. ٣).۱۳۸۷. (ترازنامه انرژي. ٢). ۱۳۸۲. (آمار نامه انرژي. ١
رژي. ٢ ن ا نامه  از ر ).۱۳۸۷. (ت
ران. ٣ اي اسالمي  وري  زي جمه رک .بانک م
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هزار مترمکعب در سال، ١٣٨٧تا ١٣٤٠هايروند مصرف بنزين در سال. ١نمودار 

ا.ا.سالنامه آماري، مرکز آمار ج: مأخذ

فروشي قيمت اسمي تقسيم بر شاخص قيمت خرده(روند قيمت حقيقي بنزين . ٢نمودار 

)۱۳۶۹سال پايه -مناطق شهري

ا.ا.سالنامه آماري، مرکز آمار ج: مأخذ



...تحليل اثرات تخصيصي تثبيت قيمت بنزين در ٢٨

به شاخص قيمـت  بنزينشدهز تقسيم قيمت اسمي تثبيتکه انيبنزقيمت واقعيروند،٢در نمودار
تـا  ١٣٦٧هـاي  بـين سـال  .استشدهدهورآ١٣٨٧تا ١٣٦٧هاي بين سال،آيددست ميه فروشي بخرده

را نشـان  يشيافزاروند ۱۳۸۵تا سال پس از آن ، كاهش داشته استقيمت واقعي بنزين دركشور١٣٧٣
يمـت اسـم  يق: دير کشيرا به تصويقيمت حقيو روند قينارتوان با دو سيم۱۳۸۵پس از سال .دهديم
مـت خـرده   يبـه شـاخص ق  )اليـ ر۴۰۰۰(مت بازار آزاد ي، قيفروشمت خردهيبه شاخص ق) الير۱۰۰۰(

کـاهش  باعـث د توانـ يها ممتيت قيدهند که تا چه اندازه تثبينشان مين نمودارها به سادگيا. يفروش
ـ ، نکته جالب توجه در اشودر تقاضا ش مقدايجه افزايو در نتيقيمت حقيق پـس از  ين اسـت کـه حتـ   ي

يقيمت حقيگر قيال بار دير۴۰۰۰مت يو عرضه بازار آزاد آن به قين حامل انرژيمصرف ايبندهيسهم
.کنديرا آغاز مينه روند صعودسااليشده و مقدار تقاضاينزول۱۳۸۵سالآن پس از

ت بنزين بر تخصيص منابع در چارچوب يک مدل تعادل اثر تثبيت قيمبررسيپژوهشهدف اين 
هاي هاي مختلف و سياستاقتصاد به شوکواكنشتواند يکه ماست) CGE(عمومي قابل محاسبه 

هاي اقتصادي است که بر اساس نظريات نوعي ممتاز از مدلهامدلن يا.کنديسازهيگر را شبمداخله
و عرضه و تقاضا در بازار رقابت کامل يبرابررکان آن اين فرض ترين ااز مهم. استاقتصاد خرد بنا شده

اسيد ثابت نسبت به مقيتولير هستند و بازدهيپذمتيکنندگان قها و مصرفبنگاه. ه آن استيتسو
که با هم از ينکنندگاو مصرفنبا فرض وجود توليدکنندگا،نظريات اقتصاد خردها به ن مدليا.است

ها و تقاضاي با توجه به قيمت نهاده،بر اينافزون. شودمياستوار مرتبط هستند، هاطريق سيستم قيمت
ها با توجه به ساختار اقتصاد و شرايط محدوديت. شودها مشخص ميسود هر بخش براي بنگاه،محصول

. تا سيستم به يک وضعيت تعادلي برسد،آيندتعادل به وجود مي
برآن يتعادل عموميها، که مدليعوامل اقتصادييخودالقايريگميو تصميسم بازخورديمکان

مورد توجه بيشتريد با دقت يها بامتيقيبر آزاديص مبتنيک نظام تخصيند، در شوياستوار م
قابل محاسبه بر وجود رقابت کامل و يتعادل عموميهان ندارد که مدلين فرض داللت برايا. رديقرارگ
برعکس، وجود رقابت . داشته باشنديپافشارار اندک دولت در اقتصاد يه بسا مداخليبازار يه آنيتسو

يها سازگارن مدليع دولت با چارچوب ايمت و مقدار و وجود مداخالت وسيل قيناقص، وقفه در تعد
. ١دارد

هاي مختلف متفاوت است و هر بخش تابع توليد همگن هاي مختلف براي بخشتقاضا در گروه
مدل داراي يک سري سيستم ،همچنين. د با ضرايب ثابت ويژه آن بخش را داردمخصوص به خو

هاي به دست آمده مقدار عرضه مجموعه قيمت. دادن شرايط تعادل استبراي نشاناو پارامترهتمعادال
کند که با حل تعداد زيادي معادله با متغيرهاي درونزا که شرايط  تعادل را به وجودو تقاضا را برابر مي

حل تعداد زيادي معادالت وابسته به هم CGEهاي از لحاظ رياضيات مدل. شودميتعيين ،آورندمي
-مانند روش نيوتن، روش ليونبرگ(هاي مختلف الگوريتمي هاي عددي و روشبا استفاده از برنامه. است

و اي از متغيرهاند، که شامل يک حدس اوليه مجموعهشومعادالت حل مي) ٣يا الگوريتم  مين پک٢مار

1. Dervis, K., James De Melo and Robinson S.(1982). p137. 2. Levenberg-mar
2. Levenberg- mar

3. Min pack
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به ، موانع و مشکالت فراواني وجود دارد،البته. استپاسخمتغيرها تا پيداکردن يک ر يمقادسپس اصالح 
.الگوريتم ممکن است در يک دام ماکزيمم موضعي قرار بگيردعنوان مثال،

در ،الطور مثه ب. دشوبندي ميهاي تعادل عمومي قابل محاسبه با اهداف مختلفي صورتمدل
بر يك اقتصاد ) هاكاهش تعرفه(هايي كه هدف آنها ارايه يك تحليل سياستي از آزادسازي تجاري مدل

هايي كه هدف آنها ارزيابي گيرد و در مدلاست، تأكيد بيشتر به تفكيك بخش خارجي اقتصاد صورت مي
مصرفي و نهادهاي شده براي كاالهايهاي پرداخترفاهي اجراي يك سياست حمايتي يا حذف يارانه

و ) ايهاي هزينهدهك(هاي مختلف اجتماعي توليدات به توجه عمده بر تأثير اين سياست بر رفاه گروه
دهي قيمتي در ها و عالمت، آشكار ساختن نقش نظام قيمتهدف اين پژوهش. هاي توليدي استبخش

هاي قيمتي در اين ف اختاللذحو جابجايي آنها در صورت ) نيروي كار و سرمايه(تخصيص منابع توليد 
ساز و كارهاي اقتصادي ،سازييل در مدلبه همين دل. است) قيمت بنزين(يهاتياز فعالبخش ريز
مفروض گرفته شده صورت برونزا ودولت به بخش بخش خارجي اقتصاد و ) ياتحادمعادالت رفتاري و (

جزئيات نتايج و آن،يو درونزا سازيسازها به مدلورت واردكردن اين بخشدر صکهاستنروش. است
كنترل نقش هدف ما روشن ساختن ،با اين حال. تواند تغيير نمايدسازي ميمقادير حاصل از شبيه

اين مهم به خوبي در نتايج بهكهبوده،) هاي مدلفرضبه شرط (تخصيص منابع وها در جابجاييقيمت
. ايميافتهدست ،شدهارائه

يفين اثرات تحريشيپيدر نوشتارهااول مرورياله به اين صورت است که، در بخش سازماندهي مق
معرفي دوممورد استفاده در بخش يهاي نظري مدل تعادل عمومپايه. خواهيم داشتها متيکنترل ق
ضمن سومبخش در . شوداين بخش نهادهاي مدل و بيان شماتيک جريان اطالعات را شامل ميشده كه

نيز بخش گيري نتيجه. كنيمميسه سناريو ارايه را درها سازينتايج شبيه،يوهاي مورد نظرمعرفي سنار
.خواهد بوديپايان

هامتيکنترل قيفين اثرات تحريشيپيدر نوشتارهايريس. ١

بخش اول شامل معادالت مربوط به تعادل رساندن عرضه ؛داراي دو بخش کلي هستندCGEهاي مدل
هاي مختلف كارگزاران و بخشميانمعادالت مدل رابط . استجز اينهاو درآمد وو تقاضا، مخارج

برگيرندهدربخش دوم . است) متغيرهاي برونزا(، پارامترها)درونزا(كه شامل متغيرهابودهاقتصادي 
شده در موردمطالعات انجامبيشتر. شودسازان ارائه مينظريات اقتصادي است که اين فروض توسط مدل

هاي انحراف و يا مطالعات دادهنظريهاي بر جنبهها متيدر قتحريفازيناشيهاگيري هزينهاندازه
تنها تعداد اندكي از مطالعات تجربي قابل دسترس هستند، که از آن جمله . اندواقعي متمرکز شده

کرد که هزينهنروژ اشارهبراي ٢براي اقتصاد کلمبيا، فبيستاد و دملو) ۱۹۷۳(١توان به داقرتي و سلومي
يک مدل ) ۱۹۷۷(دملو.اندها را بر اساس تعادل جزئي برآورد کردههاي رفاهي انحراف قيمت نهاده

اوالً: خورددر مقاله دملو دو نوآوري به چشم مي. تعادل عمومي قابل محاسبه را در اين زمينه ارائه داد

1. Dougherty & Selow 2. Fbystat & Demelo
2. Fbys tat & Demelo
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نتيجه جالبي که به دست آورد اين وي .هاي رفاهکردن هزينهمشخصجديد بودن روش مطالعه و ثانياً
اين مطالعه تنها (ها بود که بر خالف نتايج تعادل جزئي او نشان داد که با حذف انحراف قيمت در نهاده

.يابدافزايش ميدرصدGDP۲/۱۳مقدار )ه استروي بازار کار متمرکز شد
انجام ) ۱۹۴۴(١كه اولين بار توسط وات،استها داراي تاريخچه طوالنيتحليل اثرات تثبيت قيمت

كنندگان مصرف،همچنين. او فرض كرد كه تابع تقاضا خطي و داراي شيب منفي است. شده است
كننده وي تنها رفاه مصرف. شودباشند و تغييرات قيمت از انتقال منحني عرضه حاصل ميپذير ميقيمت

كنندگان از كاهش قيمت سود بيشتري نسبت به زيان را مورد بررسي قرار داد و نشان داد كه مصرف
و از تثبيت بردهاز نوسان قيمت، سود ،بنابراين. آورندحاصل از همان مقدار افزايش قيمت به دست مي

كرد، ولي اين بار او روي از تحليل مشابه وات استفاده) ۱۹۶۱(٢والتر اوي.كنندقيمت زيان مي
،همچنين،كرد منحني عرضه داراي شيب مثبت خطي استاو فرض. كننده متمركز شدتوليد

او هم به اين . پذير هستند و تغييرات قيمت ناشي از انتقال منحني تقاضا استتوليدكنندگان قيمت
آورند و از تثبيت قيمت ضرر يافت كه توليدكنندگان از نوسانات قيمت سود به دست مينتيجه دست

هر دو طرف توليدكننده " تثبيت قيمت ها و رفاه"عنوان بااله خود در مق)۱۹۷۰(٣بنتون مسل. بينندمي
وي براي ارزيابي تغييرات  . كار او تركيبي از كار وات و اوي بود،در واقع. كننده را در نظر گرفتو مصرف

كننده از ارزش انتظاري رفاه رفاه توليدكننده از ارزش انتظاري مازاد رفاه توليدكننده و براي مصرف
او . ريسك خنثي استداراي كننده فردي كند كه مصرففرض مي،همچنين. كردكننده استفادهفمصر

كننده و گير موجودي پول است در نتيجه براي توليدها ضربهگيرد، چون تثبيت قيمتنتيجه مي
ان تواز آن جمله مي. مدل وات چندين بار مورد تعميم و گسترش قرار گرفت. آوردكننده سود ميمصرف

بامطلوبيت غيرمستقيم کيدر اين مدل ،اشاره كرد٤)۱۹۸۰(به مدل تورنووسكي، شاليد، اشميت
هاي شان مقدار تغييرات رفاه را به كششآنها با استفاده از مدل. دشوميموقعيتي بدون ريسك فرض

رفاه رند كه تغييرات انتظاري مازاد يگيمنتيجه کرده وقيمت و درآمد و سهم بودجه مرتبط 
گانكنندمصرفرفاهگيري اثرات سياست تثبيت قيمت بر كننده يك شاخص معتبر براي اندازهمصرف

ولي اطالعاتي در مورد ،ردكننده دااگر چه رويكرد آنها نتايج خوبي در مورد ترجيحات مصرف. است
شود كه ميدر اين رويكرد فرض،همچنين. کندينمتثبيت قيمت بر گروهي از افراد ناهمگن ارايه 

ها در بيشتر مواقع مجبور به كه در دنياي واقعي دولتدر حالي. قيمت هميشه ممكن استکامل تثبيت 
عوامل يريگميدر تصمنقص ديگر مدل اين است كه در آن ريسك . اجراي تثبيت قيمت جزيي هستند

رايند تصادفي حالت با استفاده از ف٥)۱۹۷۹(نيوبري و استيلگز. نشده استدر نظر گرفته ياقتصاد
.تثبيت قيمت جزيي را با حالت چندين قيمتي مقايسه كردند

به بررسي اثرات تثبيت قيمت برنج بر رفاه CGEدر يک مدل ) ٢٠٠٢(٦مدنهومان قوچ و جان والي
هاي دو بخش شهري و روستايي با زيربخش،در اين مدل.کننده در اقتصاد ويتنام پرداختندمصرف

1. Waught 2. Walter Oi 3. Benton F. Massel
4. Turnovsky, Shalid, Schmitz 5. Newbery, Stigltz 6. Ghosh  & Whalley
3. Benton F. Massel
4. Turnovsky, Shalid, Schm itz
5. Newbery, Stigltz
6. Ghosh  & Whalley
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المللي هاي بينخرد و با قيمتدولت برنج را با قيمت پايين از كشاورز مي. ي وجود داردصنعت و كشاورز
كننده كند به مصرفهيتسودر قيمتي كه بازار داخلي را مانده محصول يباق. کنديمعرضهبه بازار خارجي 

تر از ايينتجربه نشان داده است كه اين قيمت باالتر از قيمت خريد از كشاورز و پ. درسداخلي مي
اوالً: دننكيمحل با دو مالحظه چارچوب تعادل عمومي درخود را آنها مدل . المللي استهاي بينقيمت

كه شدهشود و اين درآمد جايگزين ماليات بر بخش صنعت كنترل قيمت باعث افزايش درآمد دولت مي
هاي بندي اقتصاد داخلي از شوكتثبيت قيمت باعث عايقثانياً. شودميمنجر خود به انحراف در اقتصاد 

با توجه به اين دو نكته آنها به . شودهاي مرتبط با آن در اقتصاد ميو مانع از ورود هزينهشدهخارجي 
.دشوميمنجر ها در كل به افزايش رفاه جامعه رسند كه كنترل قيمتاين نتيجه مي

ها را به طور جداگانه بر رفاه و نهادهاثر كنترل قيمت كاالها) ١٩٩٠(١ترين تي نيگوئن و جان والي
با اعمال كنترل .اندكردهبررسيمدل تعادل عمومي قابل محاسبه ک يدر چارچوب مصرف کنندگان

بر يك طرف بازار )جز اينهاليست انتظار وصف،هاي جستجو،شامل هزينه(هاي معامالتي قيمت، هزينه
ها به اين هزينه. شودرل قيمت واقع شده است، تحميل ميكه مورد كنتكااليي)فروشندگان يا خريداران(

شوند كه پس از اجراي اين سياست، اي تعيين ميو در معادالت تعادل به گونهشدهطور درونزا تعيين 
پنج  بخش صنعت،.استثابت شدهکانادا١٩٧٢هاي در سطح قيمتها قيمت.كندميهيتسوبازار كاال را 

امور زيربنايي و خدمات و همچنين دو نهاده نيروي كار و سرمايه در نظر گرفته نقل، كشاورزي، حمل و
كننده از لحاظ سه گروه مصرف. شودكشاورزي اعمال ميو كنترل قيمت روي دو بخش صنعت .شودمي

شود و اعمال كنترل قيمت را در دو بخش صنعت و كشاورزي بر روي رفاه درآمدي در نظر گرفته مي
هاي طرف تقاضا تغييرات كششدهد کهيها نشان منتايج آن.گيرنددر نظر ميگانکنندمصرف
هاي تغييرات رفاه با كشش(هاي طرف عرضه داردهاي رفاهي بيشتري نسبت به تغييرات كششهزينه

ها داراي اثرات  رفاهي ها  و نهادهکاالكنترل قيمتن،يبر اافزون..)طرف توليد و تقاضا رابطه عكس دارد
. استنفي م

از مقدار انحراف در اقتصاد چين منديبرآورد نظامبا تعريف دو حالت پايه و سناريو، ) ۱۹۹۶(٢زانگ
موجود در يعت واقيضعحالت پايه بيانگر و. با استفاده از روش تعادل عمومي قابل محاسبه انجام داد

س حسابدار يماتر.يت شده استها تثبقيمت کاالها و نهادهدر آن که طوريبه،چين استاقتصاد 
-دو نهاده نيروي کار و سرمايه است که اين ماتريس با کمک جدول دادهمورد استفاده شاملياجتماع

،در يك سناريو.آمده استهاي اداري به دستهاي ملي و آمارچين و همچنين حساب۱۹۸۳ستانده 
سازي کردهحالت بازار آزاد شبيهدر ، )۱۹۸۹(والي- شوونيريکارگه با بوضعيت رقابت کامل اقتصاد را 

. کنندگان استوار استمطلوبيت توسط مصرفو کنندگان سود توسط توليديسازمدل بر حداکثر. است
هاي توليد تا نهادهييجابجافرض ديگر در اين سناريو . کندميهيتسوبازار را ،هاقيمت کاالها و نهاده

کاالها متفاوت از مقادير تعادلي آنها تمام دهد  که قيمت نشان ميآمده دستبهنتيجه. سود صفر است
نفت، تجارت و بازرگاني است، که اولي قيمتش باالتر از از يهابخشدرها بيشترين انحراف قيمتاست،

1. Nguyen T.T., Whalley J 2. Zhuang J
2. Zhuang J
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دستمزد نيروي کار ،همچنين. تر از قيمت تعادلي استو دومي پايين) درصد۶۱حدود (قيمت تعادلي
در ،همچنين. ر تعادلي و نرخ بازگشت سرمايه در سطح کمتر از مقدار تعادلي قرار داردبيشتر از مقدا

حذف ،به طور کلي. شونددو پنجم نيروي کار بخش کشاورزي از اين بخش خارج مي،تعادلتيموقع
کار ها آثار و نتايج مطلوبي دارد که موجب تخصيص بهينه منابع، باز توزيع درآمد از نيروي انحراف قيمت

.دشويمبه سرمايه از خانوار به دولت و از خانوار شهري به روستايي 
ماليات براي ايران دو حالت وجود و نبودمدل تعادل عمومي را ) ۱۳۸۲(فر و ذوالنوردائي، رحيمي

جز اينها،ماليات بر دستمزد و، ها به انواع ماليات بر فروش، مالياتپژوهشكرده، در اين طراحي
كه ماليات كردهاقتصاد ايران را به چهار بخش خدمات، ساختمان، صنعت و كشاورزي تقسيم ،نهمچني

ماليات بر بخش صنعت در مقدار توليد، قيمت، تقاضا  و انواع اثر . شودبر بخش صنعت اعمال مي
گيرد كه وي نتيجه مي. دشوهاي ديگر بررسي ميبخش)جابجايي عوامل توليد(تخصيص منابع توليد 

خالص كاالي صنعتي و كاهش بهاي خالص آن ماليات بر فروش در بخش صنعت، باعث افزايش بهاي نا
شود، كه اين به كاهش توليد در بخش صنعت و در نتيجه كاهش نيروي كار و سرمايه تخصيص داده مي

ن از منظر تعادل عمومي اي. دشوميمنجرآن كاهش اشتغال در اين بخشدنبالبه بخش صنعت و به 
و اثرات متفاوت در )مانند ساختمان(شود هاي مرتبط با صنعت ميباعث اثرات مشابه روي بخش

.دشومي)مثال افزايش اشتغال(هاي ديگر خدمات بخش

هاي نظري مدلپايه. ۲

هاي شده بر متغيراي است که امکان بررسي تغييرات ايجادهاي ايستاي مقايسهشده از مدلمدل ارائه
شده در مدل خانوارها نهادهاي به کار گرفته.سازدزا را فراهم ميهاي بروندليل تغيير در متغيربهزا درون

ن مدل يه ايهدف اول.شوندزا وارد مدل ميخارجي و دولت به صورت برونبازرگاني. باشدها ميو بنگاه
ن است که درونزا د است، روشيص منابع توليها بر تخصمتير کنترل قيثأر روشن از تيک تصويه يارا

ن نوشتار يدر اير دهد، ولييوها را تغيج سنارينتايتواند به اندازه قابل توجهين دو بخش ميکردن افرض
م که در يو کاالها هستيديص منابع توليها در تخصمتيکنترل قيفيدادن نقش تحربه دنبال نشان

.شونديمشاهده ميبه خوبن اثراتيمدل حاضر ا

مدلنهادهاي.١-٢

هاي مدل بخش. گروه عوامل توليد است۲گروه خانوار و ۲گروه کاال، ۶، )فعاليت(بخش ۶مدل شامل 
ها در مدل با که اين بخش. بنزينوگازنفت و،زي، صنعت و معدن، ساختمان، خدماتکشاور: عبارتند از
بيت قيمت بنزين بر  که بررسي اثرات تثاين پژوهشبا توجه به هدف . شوندمشخص ميaزيرنويس

ان يک بخش مستقل در زيربخش بنزين را از بخش نفت و گاز جدا کرده و به عنو،تخصيص منابع است
.باشدگاز شامل توليد و مصرف حامل انرژي بنزين نميبخش نفت و،، در نتيجهگيريمنظر مي
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معدن، ساختمان، کشاورزي، صنعت ويگروه کاال۶کاالهاي مد نظر در مدل نيز شامل گروه 
گروه ۲خانوارها نيز به .دشومشخص ميcبنزين است که در مدل با زيرنويس وخدمات، نفت و گاز

گروه۲عوامل توليد به .شوندينشان داده مhکه با زيرنويس ،شدهخانوار شهري و روستايي تقسيم 
اي در بخش جداگانه،همچنين.ميآوريمfند که در مدل با زيرنويس شونيروي کار و سرمايه تقسيم مي

.  ايم که آن بخش شامل کل نيروي بيکار جامعه استمدل در نظر گرفته
:ايمآورده۱به صورت خالصه در جدولرا هاي مدل مجموعه

نهادهاي مدل.۱جدول 
)c(کاالها )a(ها فعاليت

کشاورزيکشاورزي
صنعت و معدنصنعت و معدن

ساختمانساختمان
نفت و گازو گازنفت

بنزينبنزين
خدماتخدمات

)f(عوامل توليد خانوارها
نيروي کارشهري

سرمايهروستايي

کننده کاالها در اقتصاد هستند که درآمد خود را از فروش کاالهاي هاي توليدي، توليدتفعالي
و کاالهاي واسطه استفاده و اين درآمد را براي پرداخت به عوامل توليد آوردهتوليدشده به دست 

عوامل توليد است و اين عوامل بهتابع توليد به کار رفته در اين مدل به طور مستقيم وابسته .کنندمي
هر بخش ،ديگربيانبه . کندتوليد است که نقش ارتباطي بين تابع توليد و کاالهاي واسطه را ايفا مي

تقاضاي آن بخش از عوامل توليد و کاالهاي به کار توليد کاالي مخصوص به خود را با توجه به مقدار
در هر بخش حداکثرکردن ها بنگاههدف . دهدهاي ديگر به عنوان کاالي واسطه انجام ميرفته از بخش

کاالهاي مصرفي به کار رفته در توليد قيمت کاالهاي توليدشده در اين مدل تابعي از قيمت.استسود 
پذير بوده و به انعطافقيمت کاالهاي مصرفي در اين مدل کامالً. سطه استاين کاال به عنوان کاالي وا

.سازداي خواهد بود که مقدار عرضه و تقاضا را در فضاي رقابتي با هم برابر اندازه
شوند و درآمدشان را از موجودي عوامل توليدي خانوارها به دو دسته شهري و روستايي تقسيم مي

درآمد خود خانوارها، استکه مقدار درآمد خانوارها از عوامل توليد نسبتي ثابت آورند خود به دست مي
هر خانوار براي معموليخريد کاالها توسط خانوارها از کانال تابع تقاضاي. کنندرا صرف خريد کاالها مي

. شوديسازي مطلوبيت با توجه به قيد بودجه محاسبه ماضا از حداکثرتابع تق. گيردهر کاال  صورت مي
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که ،بودن کل موجودي عوامل توليد در دوره مورد بررسي استدر بازار عوامل توليد فرض بر ثابت
تحرک کامل نيروي کار و . شودميزا در مدل تعريفعوامل توليد به عنوان متغير برونمقدار عرضه 

. ها هستندبخشميانيي جاسرمايه وجود دارد و عوامل توليد بدون هيچ هزينه اضافي قادر به جابه
به . ها استميانگين دستمزد کل بخشبرابر باوبودههاي مختلف ثابت دستمزد عوامل توليد بين بخش

اين فرض به طور ضمني وجود دارد که عوامل توليد به کار گرفته شده در مدل ساده و ،ديگربيان
يروي کار بيکار وجود داشته از به تعادل رسيدن مدل ممکن است مقداري نپس.استغيرتخصصي 

.)۲و ۱و يسنار(د كه اقتصاد همواره در اشتغال کامل قرار داردشوسرمايه فرض ميباشد، ولي در مورد
به دليل ( کنيم نيروي كار بيکار در مدل توانايي خريد کاالها را مانند افراد شاغل دارند فرض مي

اين گروه افراد، تقاضاکننده کاالها ،بنابراين) اندازپسوي انتقالي، قرضهابيمه بيکاري، پرداخت
کننده عوامل توليد هستند و اين عوامل در مينأخانوارها ت.باشند ولي در توليد کاالها نقشي ندارندمي

رسند و خانوارها از مصرف اين کاالها مطلوبيت کاالها به مصرف خانوارها مي،توليد کاالها نقش دارند
مقداري از اين . آيدعوامل توليد به دست ميفروش رآمد خانوارها براي خريد کاالها از د. کنندکسب مي

ولي تقاضاي کاال از سمت اين افراد داشته باشد،و در توليد نقشي نبودهبيکار تواندميعوامل توليد
.گيردصورت مي

مدليهان مولفهييتب.۲-۲

ختـه  پرداه مقايسـه مـدل در حالـت پايـه بـا سـناريوها       بدر آن اي است که مدل از نوع ايستاي مقايسه
هـاي الزم بـراي   داده. دشـو كـاليبره مـي  ١٣٧٥هـاي واقعـي سـال    در حالت پايه مدل بـا داده . شوديم

گيـري بودجـه   آمـار نمونـه  و۱۳۷۵هاي درآمد ملي سـال  حسابو١SAMکردن مدل از جدولکاليبره
بر SAMشده در جدول تمام مقادير داده.شودستخراج مياخانوار مناطق شهري و روستايي همان سال

) ۱۹۶۲(٢از روش هاربرگرباشد، براي جدا کردن ارزش و مقدار از هم،مي) مقدار ×قيمت (اساس ارزش 
بيانبه . شودهاي فيزيکي کاال به قيمت يک واحد پولي فروخته ميواحد،در اين روش. دشواستفاده مي

گـرين وي و ديگـران   -٣)۱۹۸۹(منصور  و  والي (ها برابر با يک واحد پول داخلي ديگر، قيمت تمام کاال
مقدار کاالها را نشان SAMکار رفته در در اين روش مقادير به،بنابراين.شودگذاري ميارزش٤))۱۹۹۳(

شده هاي نرمالقيمت،دهدرا نشان ميدر سناريوهاي مختلف که مقدار تغيير از وضعيت اوليه. دهدمي
۱۳۷۵سـال  SAMن در جدول يبخش بنز.در سناريو بيانگر مقياس تغييرات نسبت به حالت پايه است

:استشده ير جداسازيب زيبه ترتن پژوهشايانجام محاسبات يبرا
ن به طـور  يکه در آن بخش بنز۱۳۷۵سال يمحصول۱۴۷ستانده  -با استفاده از جدول داده.۱

يمختلف اقتصاديهان با بخشيستانده بنز-ب دادهيتخراج ضرامجزا وجود دارد، اقدام به اس
.مينمودبر عكسو 

).۱۳۷۵. (بانويي، علي اصغر و منوچهر عسگري. ١
2. Harberger 3. Masur & Whalley 4. Greenaway et.al
3. Masur & Whalley
4. Greenaway et.al
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ل بـه ابعـاد مـورد    يستانده، جدول مربوطه را تبد-مختلف جدول دادهيهابخشيفزونبا هم.۲
ن را بـه دسـت   يبـا  بخـش بنـز   ياقتصـاد يهـا نموده، ارتباط بخش) يبخش۶(پژوهش از ين

.ميآورد
-ب بـه دسـت آمـده از جـدول داده    يو ضرا۱۳۷۵ن در سال ياخالص بنزد نيبا استفاده از تول.۳

.ايمآوردهدست ه برا گر يديهابا بخشنين بخش بنزيشين و پيپسيهاستانده، ارتباط
ن جـزء بخـش   ي، بنـز ياصليبخش۶ياجتماعيس حسابدارينکه در جدول ماتريبا توجه به ا.۴

ر مربـوط  ين از بخش نفت و گاز، مقاديبه بنزر مربوطينفت و گاز لحاظ شده بود، با کسر مقاد
.كرديمن را محاسبه يبه بخش نفت و گاز بدون بنز

ر مربـوط بـه   ي، همچـون مقـاد  ياجتماعيس حسابداريستانده و ماتر-گر جدول دادهيارقام د.۵
.كرديمک يز همانند روش باال تفکينراديعوامل تول

آزادسازي ثير اجراي أبراي تحليل ت. ثبيت شده بودريال ت۱۳۰در سطح ۱۳۷۵قيمت بنزين در سال 
برابرکرده و به بررسي ۲قيمت بنزين را ،اوليدر سناريو. كنيمسناريو استفاده مي۳قيمت بنزين از

منظور از اثرات صرف اين است که بدون در نظر گرفتن . پردازيمبنزين مياثرات صرف افزايش قيمت
،ديگربيانبه . کنيمي افزايش قيمت بنزين است اين مدل را حل ميکه متول) مانند دولت(عامل خارجي

در . قيد دو برابرکردن قيمت بنزين را به مدل تحميل کرده و اثرات تخصيصي آن را بررسي مي کنيم
درآمد ) مانند دولت(برابر کردن قيمت بنزين براي آن عامل خارجي ۲که كنيمميدوم فرض يسناريو

مبلغ  وجه به مقدار مصرف بنزين و با افزايش صد درصدي قيمت بنزين تقريباًبا ت،کندايجاد مي
کنيم فرض مي. استايجاد شدهبراي دولت درآمد) ۱۲۰۲۳×) ۲۶۰- ۱۳۰((ميليون ريال ۱۵۵۰۰۰۰

در ) ه کليسرمايهر بخش به موجودثابتهيسرماينسبت موجود(دولت اين مبالغ را به نسبت ثابت
دو با حذف فرض اشتغال يسه همان سناريويسناريو. کندگذاري ميف سرمايههاي مختلبين بخش

سناريو  ۳در اين زاي سيستمايش قيمت بنزين بر متغيرهاي درونآثار افز.کامل در بازار سرمايه است
.دشوپيش از افزايش قيمت مقايسه ميسازي شده و با وضعيت شبيه

سازيشبيهنتايج . ۳

سازگار شده در داخل )SAM(هاي اجتماعيحسابآمده از جدولهاي به دستادهکردن دبا کاليبره
اين حالت بيانگر وضعيت ).حالت پايه(آمده استنتايج زير به دست GAMSافزار با استفاده از نرم،مدل

هاي مختلف مدل، مقادير توليد در بخشبرآوردبراي بررسي دقت ،۲در جدول . است۱۳۷۵واقعي سال 
ستون دوم مقدار واقعي . استهاي اقتصادي مدل ستون اول جدول بيانگر بخش. استتصادي آمدهاق

مقدار ،در ستون سوم. استآورده شده۱۳۷۵براي سال ) SAM(هاي اجتماعيتوليد از جدول حساب
دهنده دقت مدلو در ستون چهارم که نشانشده نشان دادهشدن مدل دست آمده از کاليبرهتوليد به

به ) شده توليد به مقادير واقعي توليدبرآوردمقادير (از نسبت اعداد ستون سوم به ستون دوم ،است
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سازي به واقعيت تر باشد آن شبيهنزديکبه عدد يكهر اندازه عدد به دست آمده. آيددست مي
.آميز بوده استفقيتوكردن مدل مبوده و بدين معناست كه فرايند كاليبرهترنزديک

دقت برآورد مدل. ۲دول ج
برآورددقت برآوردواقعيهابخش

۰/ ۸۶۵۹/۵۹۹۹۶×۸۶۷۹/۵۱۰۷×۱۰۷کشاورزي

۲۴۸۳/۱۰۰۷/۱×۲۳۹۵/۱۱۰۸×۱۰۸صنعت و معدن

۵۴۹۲/۳۹۹۸/۰×۵۵۶۳/۳۱۰۷×۱۰۷ساختمان

۵۳۱۴/۳۹۹۹/۰×۵۳۴۰/۳۱۰۷×۱۰۷نفت و گاز

۲۰۸۴/۲۰۰۳/۱×۲۰۰۵/۲۱۰۶×۱۰۶بنزين

۶۶۹۷/۱۹۹۹/۰×۶۷۰۷/۱۱۰۸×۱۰۸خدمات

.۱۳۷۵سال SAMجدول ،ستون اول: مأخذ

يابيم که اعداد ستون چهارم بسيار نزديک به يک در مي۲چهارم جدول با نگاهي به مقادير ستون 
،شدن وضعيت اوليهپس از مشخص.مدل به اندازه مطلوبي باالستبرآورددقت ،بنابراين. هستند

شد براي بررسي اثرات تغيير قيمت پيشتر نيز بيانطور که همان.کنيميف ميسناريوهاي مدل را تعر
:شودسناريو تعريف مي۳بنزين 
برابر و بدون در نظر گرفتن اثرات درآمدزايي ناشي از افزايش ۲افزايش قيمت بنزين در حد .۱

،در بازار کاريکاريبقيمت بنزين با فرض اشتغال کامل سرمايه و امکان 
برابر و با در نظرگرفتن اثرات درآمدزايي ناشي از افزايش ۲يمت بنزين در حد افزايش ق.۲

،در بازار کاريقيمت بنزين با فرض اشتغال کامل سرمايه و امکان وجود بيکار
.حذف اشتغال کامل سرمايهعالوه ه ب۲سناريو .۳

افزايش افزايش صد درصدي قيمت بنزين، بدون تزريق درآمد حاصل از اين : ۱ي سناريو·

هاي اقتصاديقيمت به بخش
جايي سرمايه جابهامکانيولقرار دارد،كنيم سرمايه همواره در اشتغال كامل فرض ميويسناردر اين

درآمد ناخالص (کنندهمقدار تغيير در قيمت ناخالص توليد،۳در جدول .وجود داردهابين بخش
برابري در ۲به دليل افزايش کنندهمت مصرفير در قييو مقدار تغ)توليدکننده از توليد يک واحد کاال

.قيمت بنزين آمده است
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)درصد(۱تغيير در قيمت در سناريوي . ۳جدول 
کنندهمقدار تغيير در قيمت مصرفمقدار تغيير در قيمت توليدکنندههابخش

۲۷۸/۰۳۹۸/۰کشاورزي

۷۱/۱۹۷۸/۰صنعت و معدن

۵/۲۳۷/۱ساختمان

۸۴/۳۰۸/۱نفت وگاز

۸۱/۱۱۰۰بنزين

۳۹/۵۷۳۹/۰خدمات

جدول در يب فنيق ضراياز طرهاتمام بخشمحصوالت شده با افزايش قيمت بنزين، قيمت تمام
هاي خدمات و نفت مربوط به بخشتوليدكننده بيشترين افزايش قيمت . يابدافزايش ميستانده-داده

پس از بنزين کننده مت مصرفيقبراي.کشاورزي استوگاز و کمترين افزايش قيمت مربوط به 
بيشترين افزايش قيمت براي بخش ساختمان است و کمترين افزايش قيمت براي محصوالت کشاورزي 

تغيير نهايي در . يابدبا افزايش در قيمت توليدکننده، قيمت عوامل توليد افزايش مييك سوي،ز ا.است
يافتهکاهش۰۸۴/۰سرمايه به مقدار يبازدهصد افزايش و نرخ در۹۹/۱دستمزد نيروي کار به مقدار 

بر مقدار ) ۷جدول (د يم درآمد عوامل توليد از تقسيعوامل تولمت ير در قييتغيجه براين نتيا. است
.ديآيمبه دست ) ۶جدول (ديعوامل توليتقاضا
مد خانوارها و نسبت مخارج درآها،با افزايش قيمت بنزين، همچنين تغيير در قيمت،سوي ديگراز 
در . کندتغيير مي۴کننده در هر کاال مقدار تقاضاي خانوارهاي شهري و روستايي طبق جدول مصرف
، با ۴با توجه به جدول .آمده استاز افزايش قيمت بنزين،يتقاضاي خانوارها، ناشمقدار تغيير۴جدول

هاي امل سرمايه مقدار تقاضاي خانوار شهري از بخشدو برابر شدن قيمت بنزين و فرض اشتغال ک
هاي تقاضاي خانوار شهري از بخش،همچنين. يابدکشاورزي، خدمات و صنعت و معدن افزايش مي

بيشترين کاهش در تقاضا مربوط به بخش بنزين و . كندبنزين، ساختمان و نفت و گاز کاهش پيدا مي
شود جهت تغيير همان طور که مشاهده مي. شاورزي استبيشترين افزايش در تقاضا مربوط به بخش ک

با دو برابر شدن . ها متفاوت استمانند شهري است اما شدت واکنش آندر تقاضاي خانوار روستايي ه
مقدار افزايش ،همچنين. يابدقيمت بنزين مقدار تقاضاي خانوار روستايي از بنزين به شدت کاهش مي

ها از ولي در بقيه موارد شدت واکنش آنشتر از خانوار شهري استدر تقاضاي کاالي صنعت و معدن بي
.خانوار شهري کمتر است
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۱تغيير در تقاضاي خانوارها در سناريوي . ۴جدول 
تغيير در مقدار تقاضاي خانوار روستاييتغيير در مقدار تقاضاي خانوار شهريهابخش

۰۲/۱۹۸/۰كشاورزي

۳۶/۰۶۱/۰صنعت و معدن

- ۲/۳- ۸ساختمان

-۴۳/۰-۳۳/۲نفت و گاز

-۲۵/۳۶- ۸/۱۶بنزين

۵۶/۰۱۴/۰خدمات

هاي بنزين، ساختمان، به ترتيب مربوط به بخشکنندهمصرفبيشترين افزايش قيمت،۳جدول در 
بيشترين ۴جدول با توجه به سوي ديگر،از . گاز، صنعت و معدن، خدمات و کشاورزي استنفت و

که ) جز مورد صنعت و معدن در بخش روستاييب(اي خانوارها نيز همانند ترتيب باالستکاهش در تقاض
صنعت و هايفراوردهازدر مورد تقاضاي بخش روستايي. کندرابطه معکوس قيمت و تقاضا را برقرار مي

مربوط به کم کشش بودن بخش روستايي نسبت به تغييرات قيمت صنعت و ،بيشتر بودن مقدار تقاضا
. دن استمع

۱تغيير در توليد در سناريوي . ۵جدول 

هابخش
ها به تغيير در مقدارتوليدفعاليت

۱يدليل سناريو
تغيير در توليد 
كاالي مصرفي

- ۰۴۹۴/۰۰۱۴/۰كشاورزي

-۱۵/۰-۴۲/۰صنعت و معدن

-۰۹۲۹/۰۱۸/۰ساختمان

- ۰۷۹/۰۰۰۳۹۵/۰نفت و گاز

- ۰۰۷/۰- ۰۱۸/۰بنزين

-۰۵۳۹/۰۰۲/۰خدمات

با تغيير ،همچنين. کندبا تغيير در تقاضاي خانوارها، مقدار توليد کاالها براي برقراري تعادل تغيير مي
تغييرات ،۵در جدول . کندتوليد فعاليت هر بخش تغيير مي،هاکارگيري عوامل توليد در بخشه در ب

مقدار توليد کاالهاي ،شودحظه ميطور که مالهمان.توليد پس از افزايش قيمت بنزين آمده است
يکي از داليل کاهش آن کاهش در توليد فعاليت بخش صنعت و ،يابدموارد کاهش ميتماممصرفي در 

. معدن است که نقش به سزايي در توليد کاالهاي ديگر به عنوان مواد واسطه دارد
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با افزايش قيمت ۶با توجه به جدول.آمده است،۶د در جدول يعوامل توليريکارگه ر در بييمقدار تغ
مقدار . يابدجز صنعت و معدن و بنزين افزايش ميها باي نيروي کار در تمام بخشبنزين مقدار تقاض

.يابدجز بنزين و صنعت و معدن  افزايش ميها بارگيري سرمايه در تمام بخشکبه

۱تغيير در تقاضاي عوامل توليد درسناريوي . ۶جدول 

هابخش
ييردرتقاضاي تغ

نيروي كار
تغيير درتقاضاي 

سرمايه
نسبت نيروي کار به 
سرمايه در حالت پايه

نسبت نيروي کار به 
۱سرمايه در سناريوي

۰۲۶۷/۰۰۵۳۵/۰۱۴۷۶/۰۱۴۷۵/۰كشاورزي

۳۰۲/۰۳۰۱/۰-۰۳۸۸/۰- ۵۹۹/۰معدنصنعت و

۱۱۲/۰۰۷۸/۰۶۵۴/۰۶۵۴/۰ساختمان

۰۳۲/۰۰۳۳/۰- ۱۳۶/۰۰۷۵/۰نفت و گاز

۰۸۸/۰۰۸۶/۰-۰۰۴۱/۰- ۲۰۹/۰بنزين

۰۶۳۴/۰۰۵/۰۳۵۶/۰۳۵۵/۰خدمات

هم تقاضاي نيروي کار و هم ساختمان و خدماتهاي کشاورزي،، در بخش۶و ۵مقايسه دو جدول با 
خش در ب.كندپيدا مينيز افزايشهايابد که به طور واضح توليد اين بخشتقاضاي سرمايه افزايش مي

هاکه به کاهش توليد در اين بخشروبرو هستيمخروج نيروي کار و سرمايه با صنعت و معدن و بنزين 
يابد که البته در بخش نفت و گاز تقاضاي نيروي کار افزايش و تقاضاي سرمايه کاهش مي. دشومنجر مي

نتايج با توجه به اين بته ال.شودميمنجر اثر جذب نيروي کار در توليد بيشتر است که به افزايش توليد 
با دو برابر شدن قيمت بنزين بيکاري به مقدار در اين سناريو.فرض اشتغال کامل در بخش سرمايه است

بنزين و خدمات،صنعت و معدن،يه بخش کشاورزينسبت به حالت پا.يابدافزايش مي۱۷۴/۰
. کندختمان تغيير محسوسي نميتکنولوژي در بخش سا. دنشوو نفت و گاز کاربرتر ميتربرسرمايه

ها مقدار تغيير در درآمد ، تغيير در قيمت آنهمچنينبه تغيير در تقاضاي عوامل توليد،با توجه
: خانوارها به صورت زير است

۱تغيير در درآمد خانوارها در سناريوي . ۷جدول 
تغيير در درآمدهابخش

۹۸/۱شهري-نيروي كار

-۰۷/۰شهري-سرمايه

۹۸/۱روستايي-نيروي كار

-۰۶۸/۰روستايي-سرمايه
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نيروي کار افزايش و درآمد محل از ) شهري و روستايي (بنزين، درآمد خانوارها متيشدن قدو برابربا 
يش براين افزايکه ا،ابدييش ميو افزاين سناريکل درآمد خانوارها در ا.يابدرمايه کاهش ميصاحبان  س

خانوار يدرصد و برا۳۵۵/۰يخانوار شهريبراآنمقدار بوده وشهريتر از خانوار شيبييخانوار روستا
.درصد است۵۱/۰ييروستا

به صورت افزايش دو برابري قيمت بنزين همراه با تزريق درآمد حاصل از آن: ۲ي سناريو·

هاگذاري در بخشسرمايه
به  ۸رح جدول شن به يارانه بنزياز عدم پرداخت يناشييجوحاصل از  صرفهيمدهاآدر،در اين سناريو

به افزايش توليدهيسرمايش در موجودين افزايا. شودياضافه ممقدار موجودي سرمايه در هر بخش 
تغيير در قيمت ،۹در جدول .يابدمقدار بيکاري نيروي کار کاهش مي،و به دنبال آنشدهمنجر 
:تآورده شده اس۲يسناريودرکننده مصرف

ش يمنابع حاصل از افزايگذارهياز سرمايه ناشيش در انباشت سرمايمقدار افزا.۸جدول 

)اليون ريليم(نيمت بنزيق

هابخش
موجودي سرمايه هر 

بخش

نسبت موجودي 

سرمايه هر بخش به 

سرمايه کل

گذاري مقدار سرمايه

جديد

۳۵۵۳۷۲۱۸۱۶۸/۰۳/۲۶۲۵۸۲کشاورزي

۳۲۴۸۶۷۸۱۱۵۴/۰۴۶/۲۴۰۷۰۰صنعت و معدن

۹۶۱۹۹۵۸۰۴۵/۰۵۵/۷۰۳۳۴ساختمان

۳۳۳۳۵۵۹۳۱۵۸/۰۴/۲۴۶۹۵۲نفت وگاز

۲۰۳۶۲۵۲۰۰۹۶/۰۷/۱۵۰۰۴بنزين

۹۷۷۴۳۰۵۵۴۶/۰۴/۷۱۸۹۷۵خدمات

۲۱۰۷۵۸۸۵۷۱۱۵۶۲۹۹۰کل

.۱۳۷۵سالياجتماعيس حسابداريماتر:  مأخذ
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۲کننده در سناريوي تغيير در قيمت مصرف. ۹جدول 
۲ي کننده به دليل سناريوتغيير در قيمت مصرفهاشبخ

۳۷/۰کشاورزي

۹۴۱/۰صنعت و معدن

۰۹/۱ساختمان

۹۸۱/۰نفت و گاز

۱۰۰بنزين

۶۴/۰خدمات

ها در قيمت،۲و ۱يولي با مقايسه سناريو،استنسبت به حالت پايه افزايش يافتهها قيمتاگر چه
مقدار تغيير در توليد ،۱۰در جدول .مواجه استيبا افزايش كمتر۱ينسبت به سناريو۲يسناريو
ي ها از حالت پايه به سناريوتغيير توليد فعاليتدهندهنشانستون دوم اين جدول . ها آمده استفعاليت

.است۲يبه سناريو۱يو ستون سوم بيانگر تغيير توليد از سناريو۲

۲در سناريوي هاتغيير در توليد فعاليت. ۱۰جدول 

هابخش
تغيير توليد از حالت پايه به 

۲يسناريو
به ۱يتغيير توليد از سناريو

۲ي سناريو

۴۹۴/۰۴۴۴/۰کشاورزي

۲۲۵/۰- ۲۰۸/۰صنعت و معدن

۲۸۱/۰۱۸۸/۰ساختمان

۷۷/۰۶۹/۰نفت و گاز

۶۵۲/۰۶۷/۰بنزين

۴۷۹/۰۴۲۴/۰خدمات

ود با افزايش موجودي سرمايه در هر بخش مقدار توليد نسبت به بيني بطور که قابل پيشهمان
اما .)ستون سوم(افتدها اتفاق مييابد که اين افزايش در توليد در تمام بخشافزايش مي۱يسناريو

داريم ولي توليد در  بخش بنزين را هنوز در بخش صنعت و معدن نسبت به حالت پايه کاهش در توليد 
.استدرصد افزايش يافته۶۵۲/۰نسبت به حالت پايه

در اين جا ذکر چند نکته حائز اهميت .مقدار تغيير در تقاضاي خانوارها آمده است۱۱در جدول 
ها نسبت به در اين سناريو مقدار تقاضاي خانوارهاي شهري و روستايي براي تمام بخشاوالً. است

هاي ساختمان، نفت و گاز و بنزين نوارها در بخشخايمقدار تقاضاثانياً. يابدافزايش مي۱يسناريو
شده کاالها در بودن قيمت تمامدر نهايت، به دليل ثابت. کندحالت پايه هنوز کاهش پيدا مينسبت به 
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قبلي، نسبت مخارج مصرفي هر بخش به مخارج کل همان نسبت ياين سناريو نسبت به سناريو
پيدا به يک نسبت افزايش ها تقريباًارها براي تمام بخشتقاضاي خانو،قبلي است، بنابراينيسناريو

.كندمي

۲تغيير در تقاضاي خانوارها در سناريوي . ۱۱جدول 

هابخش
تغيير در تقاضاي 

شهري از حالت پايه 
۲يبه سناريو

تغيير در تقاضاي 
۱يشهري از سناريو

۲ي به سناريو

تغيير در تقاضاي 
روستايي از حالت پايه 

۲ي به سناريو

تغيير در تقاضاي 
۱يروستايي از سناريو

۲ي به سناريو

۴۷/۱۴۵۲/۰۳۳/۱۳۴۶/۰کشاورزي

۸۲۲/۰۴۵۲/۰۹۶۲/۰۳۴۵/۰صنعت و معدن

۳۴۵/۰-۴۵۲/۰۹/۲-۷/۷ساختمان

۳۴۵/۰-۴۵۲/۰۰۸۹/۰-۴/۴نفت و گاز

۳۴۸/۰- ۴۵۳/۰۲/۱۳- ۸۳/۸بنزين

۰۱/۱۴۵۲/۰۴۹۱/۰۳۴۵/۰خدمات

در ستون دوم تغيير در . دهديرا نشان م۲يدر سناريوديعوامل تولتغيير در تقاضاي ،۱۲دول ج
در ستون سوم تغيير در تقاضاي نيروي کار از و آمده ۲ي تقاضاي نيروي کار از حالت پايه به سناريو

ه به يااز حالت په يسرماير در تقاضاييستون سوم تغ.استورده شدهآ۲يبه سناريو۱يسناريو
.دهديرا نشان م۲يويبه سنار۱يويه از سناريسرماير در تقاضلييو در ستون چهارم تغ۲ي ويسنار

۲تغيير در تقاضاي عوامل توليد در سناريوي . ۱۲جدول 

هابخش
تغيير در تقاضاي 

نيروي کار از حالت 
۲ي پايه به سناريو

تغيير در تقاضاي 
ينيروي کار از سناريو

۲ي به سناريو۱

تغيير در تقاضاي سرمايه 
ي از حالت پايه به سناريو

۲

تغيير در تقاضاي 
۱يسرمايه از سناريو

۲ي به سناريو

۷۹/۰۷۳۷/۰-۰۱۹/۰۰۰۷۶/۰کشاورزي

۰۴/۰۳۸۵/۰۷۷۷/۰-۵۵۹/۰صنعت معدن

۱۰۴/۰۰۰۷۹/۰۸۰۱/۰۷۲۲/۰ساختمان

۸۰۷/۰۷۳۲/۰-۰۳۴۶/۰۰۰۹/۰نفت و گاز

۷۲۳/۰۷۲۸/۰-۲۱۴/۰۰۰۵۶/۰بنزين

۰۵۴۷/۰۰۰۸۶/۰۷۸۷/۰۷۳۶/۰خدمات

جذب نيروي کار ي ديگرهابخشدرجز صنعت و معدن به حالت پايه ، نسبت ب۲ي در سناريو
تقاضاي نيروي کار در ۲ي بينيم که در سناريومي۲ي با سناريو۱ي با مقايسه سناريو. ايمداشته
مقدار ،گذاري برونزا در مدلبه دليل سرمايه. استزين کاهش يافتههاي کشاورزي، نفت و گاز و بنبخش
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.شودبر ميها سرمايهتوليد در همه بخش، نيهمچن،يابدها افزايش ميتقاضاي سرمايه براي تمام بخش
ها هم جز بخش صنعت و معدن در تمام بخشب،نسبت به حالت پايه۱۲و ۱۰يهابا مقايسه جدول

منجر ها يابد که به افزايش توليد در آن بخشو هم تقاضاي سرمايه افزايش ميتقاضاي نيروي کار 
کاهش توليد درآن شود ولي براي صنعت و معدن خروج نيروي کار بر جذب سرمايه غالب آمده و بهمي

ن يکه ا،ابدييش ميه افزاينسبت به حالت پايکاريو نرخ بين سناريال اعمبا ا.دشوميمنجر بخش 
از ) درصد۰۰۱۳۵/۰(يزيبه مقدار ناچ۲ي ويسناردريکاريش در نرخ بيافزا.است۱۷۵/۰قدار ش ميافزا

ابد ييش ميه افزايه حالت پابدرصد نسبت ۲۸/۱د به مقدار يدستمزد عوامل تول.شتر استيب۱يويسنار
.است۱يويدرصد کمتر از سنار۷/۰که به مقدار 

۲ناريوي تغيير در توليد کاالها در س. ۱۳جدول 

هابخش
تغيير در توليد کاالي مصرفي از 

۲ي حالت پايه به سناريو
تغيير در توليد کاالي مصرفي از 

۲ي به سناريو۱يسناريو

۲/۰۳۴۹/۰کشاورزي

۲۸۹/۰- ۰۱۴/۰صنعت و معدن

۲۵/۰- ۱۳۷/۰ساختمان

۱۹۳/۰۳۴۵/۰نفت و گاز

۱۵۲/۰۳۳۴/۰بنزين

۲۳/۰۳۵۴/۰خدمات

در اين سناريو نسبت به حالت پايه توليد . استتغيير در توليد کاالهاي مصرفي آمده،۱۳جدول در
هاي صنعت و يافته و توليد بخشهاي کشاورزي، نفت و گاز، بنزين و خدمات افزايشکاالهاي بخش

۱يريوها  نسبت به سناتوليد کاالهاي مصرفي در تمام بخشدر ولي . يابدمعدن و ساختمان کاهش مي
ر در درآمد با توجه به تغيير در نرخ بيکاري و تغيير در دستمزدها مقدار تغيي.با افزايش روبرو هستيم
.استآمده۱۴عوامل توليد در جدول 

۲در سناريوي تغيير در درآمد عوامل توليد. ۱۴جدول 

هابخش
تغيير در درآمد عوامل از 

۲ي حالت پايه به سناريو
ل از تغيير در درآمد ک

۲ي به سناريو۱يسناريو

- ۳۳/۱۶۳/۰شهري-نيروي کار

۶۷۳/۰۷۴۵/۰شهري-سرمايه

- ۳۴/۱۶۳/۰روستايي-نيروي کار

۶۷۱/۰۷۴/۰روستايي-سرمايه



...تحليل اثرات تخصيصي تثبيت قيمت بنزين در ٤٤

نسبت به حالت پايه درآمد عوامل توليد براي تمام خانوارها ۲ي، با اعمال سناريو۱۴جدول براساس
رآمد سرمايه افزايش درآمد نيروي کار کاهش و د۲ي به سناريو۱ي ه سناريوبا مقايس. يابدافزايش مي

پيدا ش يافزا۱يويه و هم نسبت به سناريدرآمد کل خانوارها هم نسبت به حالت پا. کندپيدا مي
خانوار يدرصد و برا۸۱/۰يخانوار شهريبرا۲يوير در درآمد کل در سنارييمقدار تغ. كندمي

.رصد استد۸۶۱/۰ييروستا

حاصل از افزايش قيمت بنزينبرابرکردن قيمت بنزين همراه با تزريق درآمددو: ۳ي سناريو·

و برداشتن فرض اشتغال کامل سرمايه 
کامل سرمايه را فرض اشتغال،در اين سناريو.منطبق بر تجزيه و تحليل پايه استاين سناريو دقيقاً

مقدار ،۱۴در جدول .باشدتواند بيکاري داشتهسرمايه نيز ميکنيم که عامل توليديبرداشته، فرض مي
توليد۳يجدول با اعمال سناريواينبا توجه به. استها به دليل اين سناريو آمدهتغيير در توليد فعاليت

آمده ۳به ۱يدر ستون سوم مقدار تغيير در توليد از سناريو. يابدها افزايش ميدر تمام بخشهاتيفعال
.تاس

۳تغيير در توليد درسناريوي . ۱۵جدول  

هابخش
تغيير در توليد از 

حالت پايه به 
۳ي سناريو

تغيير در توليد 
۱ياز سناريو
۳ي به سناريو

نغيير در توليد از 
به ۲يسناريو

۳ي سناريو

تغيير در توليد 
کاالهاي مصرفي از 

حالت پايه به 
۳ي سناريو

۲۷۶/۰- ۴۸۵/۰۴۳۶/۰۰۰۸/۰کشاورزي

۰۱۶/۰۴۵/۰۲۲۴/۰۱۴/۰صنعت و معدن

۳۴/۰۲۴۷/۰۰۵۹/۰۰۵۸۹/۰ساختمان

۲۴۶/۰- ۷۵۸/۰۶۷۹/۰۰۱۱/۰نفت و گاز

۳۳/۱۳۴/۱۶۷۴/۰۲۳۷/۰بنزين

۴۳۷/۰۳۸۳/۰۰۴۱/۰۲۸۶/۰خدمات

ون در ست. ها افزايش يافته استدر تمام بخش۱يمقدار توليد در اين سناريو نسبت به سناريو
نسبت به ۳يمقدار توليد در سناريو. استشدههوردآ۳به ۲يچهارم مقدار تغيير در توليد از سناريو

ي ديگرهابخشدره مقدار ناچيزي کاهش يافته وگاز بهاي کشاورزي و نفت ودر بخش۲ي سناريو
ها افزايش تمام بخشدر بلندمدت توليد کاالها درقيمت بنزين شدنبا دو برابر.دهدافزايش نشان مي

يابد که اين افزايش توليد در بخش خدمات و کشاورزي از همه بيشتر و در بخش ساختمان از همهمي
.کمتر استهاآن
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۳تغيير در تقاضاي عوامل توليد در سناريوي . ۱۶جدول 

هابخش
تغيير درتقاضاي نيروي کار 

۳ي از حالت پايه به سناريو
تغيير در تقاضاي سرمايه از

۳ي حالت پايه به سناريو

۰۴۷۶/۰۷۷۷/۰کشاورزي

۲۴۹/۰۵۸۱/۰صنعت و معدن

۰۹۲۲/۰۹۰۷/۰ساختمان

۱۷۲/۰۷۹۸/۰نفت وگاز

۲۱۴/۰۴۲/۱بنزين

۰۳۱۷/۰۷۳۶/۰خدمات

مقدار تقاضاي ۳يبا اعمال سناريو. مقدار تغيير در تقاضاي عوامل توليد آمده است،۱۶در جدول 
با توجه به جدول باال مقدار افزايش . يابدها نسبت به حالت پايه افزايش مييد در تمام بخشعوامل تول

به توليد نسبت به حالت پايه ،ديگربيانها بيشتر از نيروي کار است، به تقاضاي سرمايه در تمام بخش
۱۷۱/۰پايه نرخ بيکاري نسبت به حالت ،همچنين. بر شده استسرمايهدليل افزايش عرضه سرمايه، 

در اقتصاد وجود ندارد اما تفاوت اين يدر اين سناريو نيز سرمايه بيکار. دهددرصد کاهش نشان مي
ر اين سناريو به صورت آزادتري داي هر واحد سرمايهارزش اجارهدر اين است که ۲يسناريو با سناريو

درصد و ۸۴/۵ه حالت پايه که نرخ سرمايه در اين سناريو نسبت ببه طوري؛تواند تغيير کندمي
.يابددرصد کاهش مي۱۴/۰دستمزدها به مقدار 

به دليل کاهش . آمده است۳يمقدار تغيير در درآمد عوامل توليد به دليل سناريو،۱۷در جدول 
يك سوي،از ،يابداي هر واحد سرمايه مقدار درآمد صاحبان سرمايه کاهش ميمحسوس در ارزش اجاره

هش نرخ بيکاري نيروي کار حتي با کاهش ناچيز در دستمزدها درآمد اين گروه افزايش پيدا به دليل کا
ثير قرار گرفته و کاهش کل خانوارها تحت تأبه دليل کاهش شديد در درآمد سرمايه، درآمد. كندمي
يشتر  ها بشتر، مالک سرمايه هستند درآمد آنچون خانوارهاي شهري به نسبت بيسوي ديگر،از ،يابدمي

.يابداز خانوارهاي روستايي کاهش مي

۳تغيير در درآمد عوامل توليد در سناريوي . ۱۷جدول 
۳يتغيير در درآمد عوامل توليد از حالت پايه به سناريوهابخش

۰۷۵۱/۰شهري-نيروي کار

-۷۸/۴شهري-سرمايه

۰۷۲۴/۰روستايي-نيروي کار

- ۷/۴روستايي-سرمايه
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يهانهادهيگانه اقتصاد براششيهابخشک از يهريتقاضارات در ييحجم تغ،۱۸در جدول 
که در آن ۱يويدر سنار. دهدينشان م،طرح شدهيوهايک از سناريه را در هر يسرماکار ويروين
، شوديد نميدولت وارد چرخه توليآن برايياثرات درآمدزايداشته ولشيدرصد افزا۱۰۰ن يمت بنزيق

. رودين مياز بيفرصت شغل۵۸۵۲۴، حدود۱۳۷۵د يتوليبخش صنعت و معدن، با فرض تکنولوژدر 
. دشويجاد ميو خدمات ايرزبخش کشاودرکار يرويد اشتغال نيجديهااست که فرصتين درحاليا

ها از بخش صنعت هياز سرمايتوجهبخش قابل. ه هم قابل انتظار استينهاده سرمايت براين وضعيهم
يهابخش ساختمان هم از جمله بخش. ابندييان ميجريارج و به بخش خدمات و کشاورزخ

. ن خواهد بوديمت بنزياست اصالح قيسيجه اجراينها در نتاز خروج آيد ناشيتوليهاهکننده نهادجذب
ز حاصل ايمنابع ماليگذارهيسرمايعني۲يويد در سناريعوامل تولييب جابجاين ترکيهمباًيتقر
د يصنعت دچار نقصان تولرود که بخش ياست،  انتظار مين سيجه ايدر نت. ز برقرار استيمت نيش قيافزا

- از نوع کابيتعادل عموميسازشده در بخش مدلکار گرفتهه د بيتابع تول.شوديشتريب بيو آس
يگذارهيش سرمايافزا. گر هستنديکديد مکمل يتوليهاد نهادهين نوع از توابع توليداگالس بوده و در ا

يويکه در سنارشودباعث ميکار  يرويه و نيسرمايريکارگه ر در بييتغيو آزادياقتصاديهادر بخش
نهاده يش  تقاضا براياگر چه افزا. ابديش يها افزادر تمام بخشد يتوليهاتمام نهادهيتقاضا برا۳
و بخش صنعت ين سناريدر ا،کمتر است۲و ۱يويکار در بخش خدمات، نسبت به دو سناريروين
-يدر رتبه نخست قرار ميه بخش کشاورزياز نظر جذب سرمايکار را داشته وليروين جذب نيشتريب
.  آمده است۱۸ها در جدول نهادهيريکارگه ر در بيين تغيات ايجزئ. رديگ

)ويارسن۳در(ک هر بخش يد به تفکيعوامل توليتقاضار درييحجم تغ.۱۸جدول
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گيرينتيجه.۴

که فرض اشتغال کامل سرمايه وجود دارد و دولت هنوز ۱ي ويسناربا افزايش قيمت بنزين در 
شده براي توليدکننده براي قيمت تمامکند،يمگذاري ندرآمدهاي حاصل از اين افزايش قيمت را سرمايه

براي . ات از همه بيشتر استيابد که اين فزايش قيمت براي بخش خدمها افزايش ميتمام بخش
توليد تمام کاالها کاهش . بنزين، بخش ساختمان بيشترين تورم را داردغير ازکاالهاي مصرفي به 

ل کاهش يبه دل،همچنين. يابد که دليل کاهش آن، کاهش توليد فعاليت بخش صنعت و معدن استمي
از ز ينسرمايه . شودمنتقل ميديگريهانيروي کار از بخش صنعت و معدن به بخشنهاده،يتقاضا برا

دستمزد نيروي کار افزايش .دشوميجاه جابي ديگرهاساختمان به بخشو هاي صنعت و معدن، بخش
،يابدافزايش ميکار هستند يرويکه دارنده نهاده ندرآمد خانوارها . يابدنرخ بازدهي سرمايه کاهش ميو

گذاري درآمدهاي با سرمايه،۲ي ويدر سنار.ي بيشتر استکه اين افزايش درآمد براي خانوار روستاي
بخشجزها بها در تمام بخشليد فعاليتحاصل از افزايش قيمت بنزين نسبت به حالت پايه، مقدار تو

نسبت به حالت پايه قيمت تمام کاالها افزايش يافته ولي قيمت .کنديدا ميپصنعت و معدن افزايش 
در اين سناريو . يابدکاهش ميها،در بخشيگذارهياز سرمايد ناشيت توليش ظرفيل افزايبه دلکاالها

ي هاشده و از بخشهاي صنعت و معدن و ساختمان جذب، نيروي کار در بخش۱ينسبت به سناريو
ها مقدار موجودي سرمايه در تمام بخش. يابدمينرخ بيکاري به مقدار کمي افزايش. شودخارج ميديگر

يابد که اين افزايش در موجودي سرمايه هم نسبت به پايه و هم گذاري جديد افزايش ميمايهبه دليل سر
۱ي سناريوباسهيدر مقايابد ولي دستمزد نيروي کار نسبت به پايه افزايش مي. است۱ي سناريو

يسه درآمد کل خانوارها در مقا. شوديمشاهده مدرآمد سرمايه ش دريافزاومقداري کاهش در دستمزد 
.دکنميدا يپافزايش ۱يبا حالت پايه و سناريو

در يکاريو بها ه در بخشيل در انباشت سرماير و تعدييکه امکان تغيزمان،۳يويسناردر
ها در تمام فعاليتمحصول توسطنسبت به حالت پايه، توليد،وجود داردديعوامل توليريکارگهب

م به دنبال آن تقاضاي نيروي کار و سرمايه نيز از طرف تماوتوليد تمام کاالهاي مصرفي،هابخش
. کنديدا ميش پيافزاهاي توليدي فعاليت
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وستيپ

متغيرهاي درونزاي مدل
Qaايي کاال در بخش مقدار توليد نهa

Qc مقدار کل توليد کااليc

Xa,h مقدار تقاضاي کااليa توسط خانوارh

Xff,a مقدار تقاضاي نهادهf توسط بخشa

Pa قيمت نهايي کااليaبرابر با مجموع ارزش کاالهاي به کار رفته در توليد آن
Pc قيمت کااليc

Yhh,f درآمد خانوارh از عامل توليدf

Yhhدرآمد خانوار کلh

Wfدستمزد عامل توليدf

Lfمقدار نيروي بيکار

پارامترهاي مدل
nc,hنسبت مخارج صرف شده روي کاالها
ef,aپارامتر سهمي نيروي کار
ia ،ضريب تکنولوژي(پارامتر انتقال(

ba,cستانده-ضرايب داده
shryh,fسهم درآمدي خانوارها از عوامل توليد

معادالت مدل

,ع تقاضاتاب , .c h c h h cx n YH p=

,)عملگر حاصل ضرب استP(هاتابع توليد فعاليت

,. f ae
a a f a

f
Q i xf= P

,قيمت عوامل توليد ,. .f f a a a f aw e p Q xf=

aaتابع توليد کاالها cac QbQ å= ,

,درآمد خانوارها از عوامل توليد , ,. .h f h f f f aa
yh shry w xf= å

کل درآمد خانوارها
,h h ff

YH yh=å
,قيمت توليد کننده .a a c cc

p b p=å
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f,برابري عرضه و تقاضاي عوامل توليد a fa
xf l s+ =å

h,برابري عرضه و تقاضا c ch
x Q=å

c.هاشاخص قيمت cc
CPI cw p=å

هاي سهمي مدل پارامتر. شوندهاي سهمي و رفتاري تقسيم ميه پارامترپارامترهاي مدل به دو دست
۱۳۷۵هاي درآمد ملي سال حساب،و همچنين۱۳۷۵هاي اجتماعي سال بر گرفته از ماتريس حساب

زير هايدر جدول. استفاده شده است١شده پيشينپارامترهاي رفتاري مدل از کارهاي انجام . است
cروي کاالي hشده توسط خانوار نسبت مخارج صرف. ين پارامترها آمده استشده براي امقادير حساب

)nc,h (شده توسط خانوار از تقسيم مخارج صرفhروي کااليcپارامتر .آيدبر کل مخارج به دست مي

,a cbيينهايد کل کااليمقدار تولcدر بخش يينهايد کل کاالهايبر تولa وccwمتيوزن ق

يها ازمخارج مصرفن وزنياست که ايمت خرده فروشيقکلن شاخصييدر تعcيمصرفيکاالها
که در محاسبه آنها از بوده م بر مجموع کل مصرف همان کاال توسط خانوارهايتوسط خانوارها تقس

.استفاده شده است١٣٧٥ياجتماعيجدول حسابداراطالعات 

شده روي کاالهانسبت مخارج صرف.۱۹جدول 

هابخش
خانوارها

خدماتبنزيننفت و گازساختمانمعدنوصنعتکشاورزي

۱۵۴/۰۴۳۲/۰۰۰۱/۰۰۴۰/۰۰۰۵/۰۳۶۷/۰شهري
۲۵۱/۰۵۱۰/۰۰۰۰۱۶/۰۰۶۱/۰۰۰۱/۰۱۷۷/۰روستايي

کننده در ننده مقدار مخارج مصرفکيمتي مصرفابري قيمت بنزين با توجه به کشش قبا افزايش دو بر
:کننده عبارتند ازمقادير جديد مخارج مصرف. کندهاي مختلف تغيير ميبخش

برابر شدن قيمت بنزين۲کاالها با شده روي نسبت مخارج صرف.۲۰جدول شماره

هابخش
خانوارها

کشاورزي
صنعت و
معدن

ساختمان
نفت 
وگاز

خدماتبنزين

۱۵۵/۰۴۳۲۵/۰۰۰۰۹۹/۰۰۳۹/۰۰۰۴۵/۰۳۶۸/۰شهري
۲۵۲/۰۵۱۰۶/۰۰۰۰۱۶۳/۰۰۶۰/۰۰۰۰۹۴/۰۱۷۶۲۰/۰روستايي

).١٣٨٥(و محمود متوسلي و معصومه فوالدي ) ١٣٨٥. (جاور حسيني، فرشيد، فرشيدم. ١
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:براي هر بخش به قرار زير هستند)ea(و مقدار پارامتر سهمي )  ia(مقدار پارامتر انتقال در تابع توليد

ضرايب تابع توليد.۲۱جدول 
ضرايب

هابخش
مي براي نيروي کارپارامتر سهپارامتر انتقال

۱۱۱/۲۱۲۸/۰کشاورزي
۰۳۷/۵۲۳۱/۰صنعت و معدن

۳۶۸/۴۳۹۵/۰ساختمان
۱۸۱/۱۰۳۲/۰نفت و گاز

۳۰۴/۱۰۷۵/۰بنزين
۲۴۲/۲۲۶۲/۰خدمات

ه در آن بخش به يم مقدار محصول اوليها از تقسک از بخشيد در هر يانتقال تابع تولين پارامترهايا
م يز از تقسيت، نيدر هر فعال) ea(مقدار پارامتر سهمي . ديآيدست مه ه همان بخش بياولتيمقدار فعال

دهد ينشان مba,cپارامتر . شوديجه مينهاده نتيت بر کل تقاضايفعالمقدار نهاده تقاضاشده توسط آن
. الزم استaت چه مقدار کاال به عنوان کاالي واسطه از فعاليcکه براي يک واحد توليد کاال در بخش 

يس حسابدارين محاسبات از اطالعات ماتريه اياوليهاداده.ستاآورده شده۲۲ن پارامترها در جدول يا
.استفاده شده است۱۳۷۵ياجتماع

اي در هر بخشنسبت ثابت استفاده از کاالهاي واسطه.۲۲جدول

کشاورزيهابخش
وصنعت
معدن

خدماتبنزيننفت و گازساختمان

۱۴۲/۰۲۰۷/۰۰۰۶/۰۰۰۰۲/۰۰۰۰۷/۰۰۰۳/۰اورزيکش
۱۲۳/۰۳۹۷/۰۴۷۶/۰۰۱۱/۰۰۱۹/۰۰۸۲/۰ومعدنصنعت

۰۰۶/۰۰۰۳/۰۰۱۲/۰۰۰۰۱/۰۰۰۰۸/۰۰۰۶/۰ساختمان
۰۰۰۴/۰۰۱۱/۰۰۰۷/۰۰۰۰۷/۰۰۰۰۸/۰۰۰۶/۰نفت وگاز

۰۰۰۵/۰۰۱/۰۰۰۸/۰۰۰۰۳/۰۰۰۰۸/۰۰۰۶/۰بنزين
۰۸/۰۰۳۶/۰۰۳۴/۰۰۱۱/۰۰۱۵/۰۱۰۲/۰خدمات

.سهم خانوارها از درآمد عوامل توليد آمده است،۲۳در جدول



٤٢٥٣شماره/ انهاي اقتصادي ايرفصلنامه پژوهش

سهم خانوارها از درآمد عوامل توليد.۲۳جدول 
عوامل توليد

خانوارها
سرمايهنيروي کار

۷۲۶/۰۸/۰شهري
۲۷۴/۰۲/۰روستايي

به Kو مقدار کل سرمايه۱۸۴۰۰۱۸۱به نفر، Lمقدار کل نيروي کار ۱۳۷۵در سال ،همچنين
. بوده است۲۳۳۱۴۷۰۰۱ميليون ريال، 


