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و) CGE(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه هاي بستن مدل روش. 13

 بررسي روش مناسب براي اقتصاد ايران

دهيكچ

ب يكي از ابزارهاي مهمي است كهCGE(1(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه مدلكارگيريهامروزه

در اري از كشورهاي توسعهدر بسي و و تبعات ناشي از يافته حال توسعه براي ارزيابي آثار

و همچنين شوك گيري سياستكار به هاي سياستي بر گستره اقتصاد مورد هاي مختلف اقتصادي

از. گيرد استفاده قرار مي  هاي تعادل عمومي قابل محاسبه دهنده مدل ين اجزاي تشكيلمهمتريكي

به.استه مربوط به قواعد بستن اين مدل هدف گزارش حاضر تشريح انواع قواعد بستن مربوط

تبهاي تعادل مدل و ها بوده همچنين مختلف بستن اين مدليهان حالتييعمومي قابل محاسبه

و مرور برخيايپژوهشيشود تا با توجه به فضا تالش مي دريداخليها پژوهشيران

ترين قواعد بستن براي اقتصاد، مناسبيتعادل عموميها مدليخصوص بستن قواعد اقتصاد

.ايران مورد بررسي قرار گيرد

از CGEيها در مدل هاي بستن روشعانوا :عبارتند

 بستن نئوكالسيكي،.1

پس.2  انداز اجباري، بستن نئوكينزي يا

 بستن كينزي،.3

 بستن جوهانسون،.4

 بستن كالكي يا ساختاري،.5

،دهي بستن وجوه قابل وام.6

. بستن پيگو يا مانده واقعي.7

هر دنبال به باكدام از انتخاب هريها حالتديقواعد بستن مدل، مختلف بستن مناسب با

دريبه دو دسته كلي بستن قواعد اقتصاد CGEهاي بستن مدليها حالت. اقتصادي انتخاب شود

و بستن قواعد اقتصاد مييسطح خرد شوند كه نوع اول مربوط به توازن در سطح كالن تقسيم

و نوع دوم مربوط  و توازن بازار عوامل توليد بوده  به توازن دولت، توازن دنياي خارج

1. Computable General Equilibrium (CGE) 
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براي اقتصاد CGEهاي بستن مدليها ترين حالت در مورد مناسب. گذاري است سرمايهـ انداز پس

و حالت در هر اقتصادي CGEهاي بستن مدليها ايران بايد اشاره كرد كه انتخاب قاعده

ا به و همچنين اهداف مد نظر از انجام هر خصوص اقتصاد ايران تابعي از شرايط خاص اقتصاد يران

م ميكمطالعات داخليحال با مرور برخ باشد با اينيتحقيق شود كه در مورد بستن شور مشاهده

.ر استفاده بيشتري شده استيز در سطح خرد از سه حالتيقواعد اقتصاد

مي)الف هر فرض بشود كه مقدار عرضه و كدام از عوامل توليد ثابت وضعيت اشتغال وده

پذيري كامل قيمت عوامل توليد در اين حالت انعطاف. كدام از اين عوامل وجود داردكامل براي هر

و تقاضا براي هر عامل توليد بوده تضمين اككننده برابري عرضه صورت قيمت هر عاملنيه در

. هاي مختلف متفاوت باشد تواند بين فعاليت توليد مي

تو)ب و امكان وجود بيكاري مطرح استدر بازار عوامل در. ليد اشتغال ناقص وجود داشته

و هر فعاليت مي تواند در آن قيمت ثابت، تقاضاي مد نظر اين حالت قيمت عوامل توليد ثابت بوده

. خود از عوامل توليد را داشته باشد

ت بازار عوامل توليد بسته به فعاليت)ج و امكان پذيري كافي حركهاي مختلف، منفك از هم بوده

در سطحيدر مورد بستن قواعد اقتصاد. هاي مختلف وجود ندارد در مورد عوامل توليد بين فعاليت

ميكمطالعات داخليكالن نيز با مرور برخ )الف(شود كه براي توازن دولت حالت شور مشاهده

و نرخيمتغيانداز دولت داراي كاربرد بيشتري است در اين حالت پس م ثابتيمستقياتيماليهار

مي)الف(در مورد بستن توازن دنياي خارج نيز عمدتاً از حالت. هستند شود كه اين حالت استفاده

و انعطاف عبارت از ثابت در نظر گرفتن پس مي انداز خارجي نهايتاً. باشد پذير در نظر گرفتن نرخ ارز

مي سرمايهـانداز در مورد توازن پس داراي)ج(و)الف(هاي شود كه حالت گذاري نيز مشاهده

تش)الف(حالت. كاربرد بيشتري هستند ويل سرمايكعبارت از ثابت بودن مزا درونه ييل نهايبودن

شرينهادها) MPS(انداز به پس و و حالتتكخانوارها تش)ج(هاست ليكعبارت از متغير بودن

ميسرما و ثابت بودن پسييل نهايه غينهادها) MPS(انداز به و(يردولتيداخلي خانوارها

1.است)هاتكشر

هر توضيحات مربوط به هركدام از حالت.1 پس كدام از توازنهاي مختلف براي و در سرمايهـ انداز هاي دولت، دنياي خارج گذاري

.ادامه گزارش آورده شده است
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 مقدمه

و طرح و تحليل ابعاد مختلف لوايح و بعد از تصويب آنها تجزيه هاي مرتبط با حوزه اقتصاد قبل

و طرح را امكان ارزيابي آثار لوايح و تحليل. كندمي فراهمها نكته حائز اهميت در مورد تجزيه

و هر طرح زواياي مختلف لوايح هاي كارشناسي چند استفاده از تحليلهاي پيشنهادي اين است كه

و سياست به هاي مختلف از قابليت اتكاي نسبتاً بااليي منظور بررسي آثار ناشي از اجراي قوانين

اي بوده هايي كه داراي ابعاد گسترده ناسي در مورد سياستتحليل كارشو ت، اما تجزيهبرخوردار اس

و راحتي امكانو با تعداد زيادي از متغيرهاي اقتصادي همراه است، به و امكان اشتباه پذير نبوده

و متغيرها وجود دارد لذا استفاده از الگوهاي اقتصادي اين اطمينان خاطر  غافل شدن از برخي زوايا

كهمي فراهمرا  به تحليل آورد قا هاي كارشناسي بليت اتكاي عنوان مكملي براي نتايج اين الگوها از

ذبااليي برخوردار است،  در(كدام از الگوهاي مختلف اقتصادي كر است كه هرچند هيچالبته قابل

به در تطابق كامل با واقعيات اقتصادي نيستند با اين) هيچ كشوري ن انتخابيتر عنوان مناسب حال

و تحليل ابعاد مختلف سياستبراي حص هاي اقتصادي به حساب ول بيشترين اطمينان در تجزيه

.آيند مي

گرانلتحلي. اند اي براي شناسايي ابزارهاي تحليل انجام داده هاي گسترده گران اقتصادي تالشتحليل

و شوك در آغاز سياست ب هاي اقتصادي را در قالب بخش ها و جدا از يكديگر مورد ررسي هاي منفك

و تبعات سياست قرار مي و شوك دادند بدين معني كه در بررسي آثار از ها هاي اقتصادي تنها بخشي

مي اقتصاد را بدون توجه به ساير بخش خط. دادند هاي اقتصادي مورد مالحظه قرار اي اين امر

به  و كارشناسان را مي تحليلگران به د، زيرا بخشده شدت افزايش شدت به يكديگر هاي مختلف اقتصاد

و همچنين نهادهاي مختلف اقتصاد نظير دولت، خانوارها، بنگاه و بخش خارجي جزء وابسته بوده ها

از. الينفك ساختار اقتصادي در هر كشوري هستند جهت پاسخگويي به مشكالت مذكور، اقتصاددانان

و شوكتچارچوب تحليل تعادل عمومي استفاده كردند تا بدين ترتيب براي تحليل سياس هاي ها

.همزمان مورد بررسي قرار گيرد طوربهاقتصادي، كل اقتصاد 

و تبعات سياست ين مدلمهمتريكي از و شوك هاي تعادل عمومي كه براي ارزيابي آثار هاي ها

گيرد، مدل تعادل عمومي قابل مختلف اقتصادي در بسياري از كشورها مورد استفاده قرار مي

و بر تئوري مبتني CGEهايلمد. است) CGE(محاسبه  و بهينهكهاي خرد سازي الن اقتصادي

و بنگاه هاي اقتصادي هستند ضمن اينكه رفتار ساير نهادهاي اقتصادي نيز در قالب رفتار خانوارها

مي مدل CGEهاي مدل از. شود سازي بسيار حائز CGEسازي هايي كه در مدل ين بخشمهمتريكي

و چگونگي طر سازي بسيار تأثيرگذار است عبارت از قواعد بستن احي آن بر نتايج شبيهاهميت بوده
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باCGEيها در مدلياقتصاديرهايبا توجه به تعدد متغ. باشدمي CGEهاي مدل ايبرخدي، نياز

از.ن شوندييتعزا برون صورتبه) با استفاده از قواعد بستن(رهايمتغ منظور از قواعد بستن عبارت

و رويكردهايي است كه به لحاظ تئوري اقتصادي براي تعيين روش يازا درونها ييزا برونيي

ا. وجود دارد CGEمتغيرهاي مختلف اقتصادي در چارچوب مدل نيبا توجه به ات، اهدافكن

مختلفيهاو حالت CGEيها هاي مختلف بستن مدل گزارش حاضر عبارت از بررسي انواع روش

و همچنكيبستن آنها از  با CGEهاين معرفي روش مناسب بستن مدليسو براي اقتصاد ايران

اينيبرا. باشنديم) شوركمطالعات داخل(يداخليپژوهشياستفاده از فضا ن اهداف،يل به

هاي تعادل مدلساختار ادامه گزارش بدين ترتيب است كه در ابتدا به تشريح مفهوم بستن در

و در ادامه گزارش ضمن آشنايي با انواع قواعد بستن مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه پرداخته

در بخش بعدي. ها پرداخته شده است عمومي قابل محاسبه به بررسي شرايط مختلف بستن اين مدل

و در انتهاي در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته CGEهاي گزارش روش مناسب بستن مدل

.بندي آورده شده است گزارش نيز جمع

)CGE(قابل محاسبهيتعادل عموميها بستن مدل هاي روش مفهوم.1

ويكي ساييتعادل عمومياعم از الگوهاياقتصاديبارز هر الگويهايژگياز يهار الگويا

سياقتصاد باكن استيايو اجتماعياقتصاد هاي استگذارييدر ييزا برونوييزا دروننيبديه

گيريگميمختلف تصميرهايمتغ بهيصورت ن انتخابيايدر هر مدل اقتصادديبايعبارت رد

گ تعييرهايه چه متغكرديصورت يرهايو چه متغ1)زا درونيرهايمتغ(ن شدهييدر درون مدل

بيستيبا .ن شوندييتع2)زا برونيرهايمتغ(رون از مدليدر

نندهكانيب3)يمدل عدد(قابل محاسبهيتعادل عموميها خصوص مدلبهيهر مدل اقتصاد

دريريگميتصم.ستزا برونيرهايبر حسب متغزا درونيرهايح رفتار متغيتوضيبرايروش

دقكمشخص(زا برونوزا درونيرهاين متغيب مورد رابطه يرهايو متغزا درونيرهايق متغيردن

و هدفيعوامل تولوابسته به تعداد)زا برون شبكاستيد آن منظور انجاميمدل برايهايسازهيه

و روش. شوديم بهكينوع انتخاب بيوسه مشخصزا برونوزا درونيرهاين متغيله آن رابطه

ا(شوديم را اصطالحاً) باشندزا برونرهايدام متغكوزا درونرهايدام متغكهكنيمشخص شدن

 
1. Endogenous Variables 
2. Exogenous Variables 
3. Numerical Model 
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. نامنديم1بستن مدل

ويه داراك) CGE(قابل محاسبهيتعادل عموميها مدلياصليها از مشخصهيكي بحث

نيا2مربوط به قواعد بستن، حال توسعه استدريشورهاكخصوص در موردبهيفراوانيها جدل

همواره(با تعداد زيادي از متغيرها مواجه هستيم CGEهاي با توجه به اينكه در مدل.ستها مدل

تعيينزا برون صورتبهبرخي از متغيرهادلذا باي) تعداد متغيرها از تعداد معادالت بيشتر است

و رويكردهايي است كه به لحاظ تئوري منظور از قواعد بستن عبارت از روش). بستن مدل(شوند  ها

يازا دروناقتصادي براي تعيين   CGEيي متغيرهاي مختلف اقتصادي در چارچوب مدلزا رونبيي

.وجود دارد

ديتعر م) CGE(قابل محاسبهيتعادل عموميها گر در مورد بستن مدليف ايرا نطوريتوان

اي مختلفي وجودههيگيري رفتار نهادهاي فعال در اقتصاد نظر در خصوص شكلهكردكعنوان 

بر با نظريهكه رفتار اين نهادها دارد براي اين هاي حاكم بر اقتصاد سازگار باشد بايد برخي قيود

اك معادالت رفتاري حاكم بر بازارها تحميل شود :قيدها چهار نوع هستندنيه

،ديتول قيود بازار عواملـ

،تراز مالي دولتديقـ

،تراز خارجيديقـ

پسديقـ و سرمايه تعادل 3.گذاري انداز

ميتعادل عموميها مسئله بستن در مدلييشناسا سنيرا يابيرد4)1963(توان در مطالعه

پسيبيه برابركسن در مطالعه خود نشان داد.ردك و سرمان در صورت وجوديگذارهياندازها

زيهمه شرا :ستينيشدنر برقراريط

نكاشتغالـ ،اركيرويامل

،آنهاييد نهايد با توليپرداخت به عوامل توليبرابرـ

،ياز فقط درآمد واقعيمصرف خانوار تابعـ

.يگذارهيمقدار ثابت سرماـ

پسيبينشدن برابر از برقراريانتخاب قاعده بستن تابع و سرمان ه در باالك(يگذارهياندازها

و عبارت است از انتخاب روش) اشاره شد بينيبرايبوده ازيكييله رهاسازيوسهل به تعادل

1. Model Closure 
2. Closure Rules 

و سه گزينه ديگر مربوط به بستن كالن هستند كه در ادامه گزارش به تفصيل توضيح داده.3 گزينه اول مربوط به بستن خرد

.اند شده
4. Sen (1963). 
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ق ب(االشارهد فوقيچهار ).ينزيكدر بستنياركيمثل

ويطراح هر مدل تعادل عموم آشييضمن(يمؤثر طوربهقابل محاسبه همواره مش)اركا لكبا

و ادب ايا ات گستردهيبستن مدل مواجه بوده بهيز ادبكتمر1.ن مورد نوشته شده استيدر ات مربوط

اي، برايتعادل عموميها بستن مدل تايبايطيه چه شراكن پرسش استيپاسخ به د برقرار باشد

مميمدل مربوطه به بهتر چهكمع طوربهاي(شوديبانيپشتياربردكن توسط شواهدكن نحو وس

ات بستنيج مربوط به ادبينتا).د بودنخواهياربردكتوسط شواهديبانين پشتيمتركيدارايطيشرا

ب،اجماع نظر نبودهيمدل دارا مهاما بسكدهنديوضوح نشان تيار حائز اهميه اوالً نوع بستن مدل

و ثان تعكياً نوع بستنيبوده 2.ننده نوع رفتار مدل مربوطه استكنييمدل

)CGE(قابل محاسبهيتعادل عموميها انواع قواعد بستن مدل.2

سننينخستيه براكبحث راجع به قواعد بستن و معرف) 1963(بار توسط شد، در ساليمطالعه

ت 1979 ليمجدداً توسط و شدياح3يسيلور ايا.ا نتين دو به رسين ه انتخاب نوع بستن مدلكدنديجه

شبيبر نتايا گسترده طور به مسئله4.است مؤثر CGEيها مختلف در مدليها استيسيسازهيج

ميا برجسته طوربهمدت وتاهكالنك CGEيساز بستن مدل در مدل در زيرادهديخود را نشان

ا يها مدل. هستنديكيالسكو بستن نئويم والراسياز پارادايها، انحرافن نوع مدلياغلب موارد

تأيالن با توجه به اهمك CGEموجود و ازيج ناشينوع بستن مدل بر نتايرگذاريثت قاعده بستن

نيسازهيشب بر انواعيمبتنيبندن نوع طبقهيا. شونديميبندميز تقسي، بر حسب نوع قاعده بستن

هكباشنديمياديبنيتعادليها مكانيسمنندهكفين قواعد توصيا.ستها بستن مدليقواعد اصل

ش CGEيها مدل از انواع بستن. اندل گرفتهكبر آن مبنا 5:ها عبارتند

6،بستن نئوكالسيكي.1

پس.2 7،اجباريانداز بستن نئوكينزي يا

به.1 :براي جزئيات بيشتر مراجعه شود
Bourguignon, Michel and Miqueu (1983) ،Taylor and Lysy (1979) ،Lysy (1982) ،Robinson (1983), 
Shoven and Whalley (1984). 
2. Dewatripont and Michel (1986). 
3. Taylor and Lysy (1979). 

به براي مطالعه مثال.4 :هايي در اين مورد مراجعه شود

Taylor (1991) ،Decaluwe and Monette (1988) ،Dervis, De Melo and Robinson (1982) ،Ekinci (1993) و  Storm 
(1992) .

 Dewatripont andقبل از توضيح انواع قواعد بستن، قابل ذكر است كه بيان رياضي مشابه ديگري از قواعد بستن در مقاله.5
Michel (1986) كه عنوان مقاله در فهرست منابع است، نيز تشريح شده است.

6. The Neoclassical Closure  
7. The Neo-Keynesian or Forced Savings Closure 
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1،بستن كينزي.3

2،بستن جوهانسون.4

3،)بستن ساختاري(بستن كالكي.5

4،دهي بستن وجوه قابل وام.6

5.)مانده واقعي(بستن پيگو.7

و تعريتفسيدو روش برا ر.ف مسئله قاعده بستن وجود داردير ، مسئله بستنياضيدر قالب

ا نيبه ميته ساده تقلكن باكابدييل و معادالتزا درونيرهاياز متغيمدل شامل تعداد برابرديه

ا سازان راجعم مدلين، مسئله بستن مدل مربوط به تصميبنابرا. باشد دامكهكن موضوع استيبه

، چنانچه مدل بردر نقطه مقابل6.در نظر گرفته شوندزا برونرهايدام متغكوزا درونرهايمتغ

و تماميطراحيسنت والراسيمبنا برميتصميشده باشد، مسئلهيرفتاريسازنهيبهيمبناها

قيبستن مدل عبارت از تحم ه اوالًكخواهد بوديارگزاران اقتصادكيالن بر رفتارهاكود اقتصاديل

قيا ايو ثان7بودهيننده رفتار اقتصاد خرد عوامل فردكليود تحمين قياً حاين از وجوب وجوديكود

قياضافيزا درونريمتغ مذيهستند تا باكدر8.ندكور را ترازكود ه نوع قاعدهكردكاشارهديل

و همچن مدليشخصيكيحات تئورياز ترجيبستن تابع ليتعديندهاين فرآيترن محتمليساز

دياربردك( ميدر. است) ساز دگاه مدلياز به مجموع توان گفت چارچوب كلي قاعده بستن با توجه

مي مباحث نظري مورد قبول مدل و تخمين ساز تعيين و براي عملياتي كردن آن شود هاي تجربي

. گيرد برخي تعديالت در آن صورت مي

پا.1-2 سنياهيمدل

سن معرف 1963مسئله قواعد بستن در سال هك(مدت وتاهكالنكه مدلكنشان داديو.شديتوسط

يگذارهيسرماـانداز خواهد بود چنانچه تراز پس9ش از حد مشخصيب) در ادامه آورده شده است

1. The Keynes Closure 
2. Johansen Closure 
3. The Kaleckian or Structuralist Closure 
4. The Loanable Funds Closure 
5. The Pigou or Real Balances Closure 

پسبه.6 به سرمايهـانداز عنوان نمونه بايد اشاره كرد كه تراز در شده عنوان يكي از شناخته گذاري يك ترين ترازها اقتصاد داراي

پس كه دو متغير سرمايه حاليمعادله بوده در و تك گذاري طبق قاعده خاصيدمعادله وجود دارد لذا بديهي است كه باي انداز در اين

. زا وجود داشته باشد ان حل مدل بر حسب كليه متغيرهاي درونياضي امكرزا در نظر گرفت تا به لحاظ يكي از اين دو متغير را برون

)Hosoe et. al. 2010(.

.اين بيان همان بستن خردي است كه در ادامه گزارش تشريح شده است.7

به.8 .مراجعه شود Ginsburgh and Keyzer (1997)براي نمونه
9. Over - Determined 
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تع)4(ه در قالب رابطهكspوswاندازپسيها له سهميوسهب)6رابطه( ذ.ن شودييهستند، ركقابل

آنكبودهيگذارهيسرما دهنده تابع مستقل نشان)5(ه در مدل مورد اشاره، معادلهكاست ه در

ايهمچن. است*IبرابرIيگذارهيسرما fpيكيالسكد نئويتوسط تابع تولXsياالكن مدل،ين در

ديو عوامل تول)1معادله(است) بازدهي ثابت نسبت به مقياس(كيه همگن از درجهكد شدهيتول

دريينهايور با توجه به بهره)K(هيو سرما)L(اركيروين و درآمد)ω(ننده دستمزدك افتيخود

).3و معادله2معادله(هستند)π(هيسرما

)1(),( KLfX ps =

)2(
L
Xw s

∂
∂

=

)3(LX s ωπ +=

)4(LssS p ωπ ω+=

)5(*II =

)6(IS =

ا مكيد همگن از درجهيه تابع تولكنيبا توجه به نيز صورتبهرا)3(توان رابطهياست لذا زير

:نوشت

)a-3(K
K
X s

∂
∂

=π

ا تيمدل تول. هستندزا درونπوXs،I،S،ωيرهاين مدل، متغيدر باال قادر استيبخشكد

غيتا مسئله قاعده بستن را بدون توجه به جزئ ه مدلكواضح است.ح دهديتوضيرضروريات

ب فوق و6يدارا زيراش از حد مشخص استياالشاره بايست بنابرازا درونريمتغ5معادله مدلدين

حليكيا حذفيزا درونريمتغكيردنكرا با اضافه) سيستم معادالت( از معادالت، به مدل قابل

و يا به هاي تعادل عمومي انواع قواعد بستن مدل. را بست) سيستم معادالت(عبارتي مدل تبديل كرده

.شوند در ادامه توضيح داده مي

يكيالسكبستن نئوروش.2-2

شامل(يكيالسكدر مدل نئو. استيكيالسكبستن نئويريگكاربهن روش بستن مدليترجيرا

س)5(معادله)6و1،2،3،4معادالت  م ستم معادالت فوقياز ا. شودياالشاره حذف ن نوعيدر

م آنكوجود دارديمكانيسمشوديبستن فرض در)زا درونعنوان متغيربه(يگذارهيسرماه در

از مشتقيگذارهيسرما(انداز بوده تعادل با پس ا) اندازپسشده استيدر سطحين برابريو
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وامل در اقتصادكننده اشتغالكنيه تضمك بهيبوده دا بيعبارت و به فرض1)1970(ان سوآنيگر

پسكشوديم مه هر آنچه ميگذارهيشود مورد سرمايانداز م.رديگيقرار هكشودياغلب فرض

2)1956(درست همانند مدل استاندارد سولو(نرخ بهره باشدIوSيبرابرير براكالذ فوق مكانيسم

بك بودهيوالراس CGEيهاه مدليپايكيالسكبستن نئو3.نشده استيساز وضوح مدلهه البته

اكردكد اشارهيالبته با بهيه مك CGEيها ندرت در مدلن نوع بستن .رديگيالن مورد استفاده قرار

 بستن مدليبرايانداز اجبارپسايينينزيكروش نئو.3-2

و1،3،4،5شامل معادالت(ينينزيكدر مدل نئو س)2(معادله)6، االشاره ستم معادالت فوقياز

م ينتيو پاس4)1956(الدوركيانداز اجبارپسيها بر مدلين نوع بستن مبتنيا. شوديحذف

يدر نظر گرفتن نرخ دستمزد اسم ثابتلهيوسهبياجبارياندازهاپس مكانيسم. است5)1962(

ميا عيجاد بايشود در بيه همچنان سطح تولكد توجه داشتين حال نيوسهد وكيرويله عرضه ار

تعيسرما مييه ا. شودين طرينمود ممين نوع بستن از دو :ن استكق

س)2(حذف معادله)الف( تلو(ستم معادالتياز ،)يحينمود

آش(ريز صورتبه)4(رابطهيسيبازنو)ب( ):اركنمود

)a-4(L
P
WssS n

p ωπ +=

آنك قينPنيباشد همچنيم)زا برونريمتغ(ينرخ دستمزد اسمWnه در مت كاالييز سطح

Xs)پسيگذارهيسرمايبرابريبرايه عاملكبوده)زا درونريمتغ طرو تغيانداز از درييق رات

يه با جاگذاريدرآمد سرمايبراينينزيكشده نئو معادله شناخته. استيع درآمديتوز

πω −= sXL4(در رابطه)3(از رابطه(يو با استفاده از برابرSباI*)6(و)5(روابط((

:ديآيم دستبهريز صورت به

X
ss

s
ss

I
pp ω

ω

ω

π
−

−
−

=
*

1. Swan (1970). 
2. Solow (1956). 

پس يافته مقاله اوليه سولو بوده است كه چگونگي عملكرد نرخ بهره در برابري سرمايه هاي توسعه تنها در نسخه.3 در گذاري با انداز

. دسترس توضيح داده شده است
4. Kaldor (1956). 
5. Pasinetti (1962). 
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 بستن مدليو جوهانسون براينزيكروش.4-2

وكمشتر طوربههكدر قاعده بستن كينزي تأيكدر مطالعات سن دركيرويند است،يكنز مورد ار

مطرح كار نيرويشده است به اين معني كه اشتغال كاملزا دروناالشاره ستم معادالت فوقيس

و بيكاري براي  اياركيبيبا معرف. وجود داردكار نيروينبوده ،)معادله6يشامل تمام(ن مدليدر

اميا ا. باشدامل متناظرش متفاوتكاز سطح اشتغاليگذارهيه سرماكشودمي فراهمانكن نيدر

م . امل مطرح استكل به اشتغالينيان مداخله دولت براكام شود زيراينوع بستن، نقش دولت بارز

طريبراين نقشيوجود چن  CGEيها ها در مدلاتيا ماليردن مخارج دولتكزا درونقيدولت، از

به امكان)) 1960(بستن جوهانسون( و س)4(حذف معادلهيمعن پذير بوده .1ستم معادالت استياز

ا واضحيساز مدليبرا يسيان بازنوكام)6و1،2،3،5شامل معادالت(ن مدليتر نقش دولت در

:ر وجود دارديز صورتبه)4(معادله

)b-4(sp GLssS ++= ωπ ω

اي

)c-4(

LtstsS p ωπ ω )1()1( −+−=

آنك نرخtو) درآمد دولتيمخارج دولت منها(دولتيزا درونياندازها برابر با پسGsه در

2.ستزا دروناتيمال

يا ساختارييكالكبستن روش.5-2

لور،يت(يساختاريهاه اغلب در مدلك) CGE(قابل محاسبهيتعادل عموميها نوع بستن مدلنيا

b1990 (پا شامل(يكالكدر مدل. است 1976در ساليكالكه مطالعهيمورد استفاده است بر

ا)6وa-1(،3،)b-3(،4،5(معادالت  وكتيت فعاليها با اضافه ظرف بنگاههكن استيفرض بر رده

بهكيروينيرو اوالً تقاضانيازا اًيبوده ثان))a-1(معادله(االكاز عرضه)1f(يعنوان تابع ار

قيتنظيچندجانبه فروش برايدر مورد بازار انحصاريقدرت بازار هامتيم

هز)τ(آپكعنوان مار به .وجود دارد))b-3(معادله(هانهيبر

ميزا كرد قابل ذكر است كه در بستن جوهانسون، عالوه بر اينكه امكان درون.1 كهن مخارج دولت مطرح شود، در حالت ديگر

مي جايگزيني براي درون بهتوان مصرف خصو زا شدن مخارج دولتي است در عنوان متغير درون صي را براي جزئيات. نظر گرفتزا

.مراجعه گردد Dewatripont and Michel (1986)بيشتر به 

ب.2 ميهمهم است اشاره شود كه بازارهاي كاالها به. شوند واسطه قانون والراس تسويه طور ضمني اين فرض وجود در بازار كاالها

.هستندXsمرتبط با مخارج كاالهاي) نرخ ماليات(tيا) انداز دولتيپس(Gsدارد كه مقدار 
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)a-1()(1 XfL =

)b-3(Lωτπ )1( +=

س)2(معادله ستندينيا آن اندازهيواقعيدستمزدها زيرا ستم معادالت حذف شده استياز

ب. ار باشندكيروينيينهايوره برابر با بهرهك مييتع)3(له معادلهيوسهدستمزدها هكشوندين

باكدرآمد ول ارزشكل برابر بزا درونLافزوده بوده و ا.ز وجود داردينياركيبوده ن مدل،يدر

ميز صورتبههيدرآمد سرما :شودير محاسبه

X
ss

s
ss

I
pp ω

ω

ω

π
−

−
−

=
*

ذ ج قابلينتايدارا)يا ساختارييكالكبستن(مدل حاضريطيه تحت شراكر استكقابل

اكخواهد بودينينزيكبا مدل نئوياسهيمقا آپكامل با ماركتيط عبارتند از وجود ظرفين شرايه

بهيچندبخشيها در مدل1.زا برونديو تولτيزا درون ازينيمعيها خصوص اگر عرضه بخش،

ترينتا، احتمال حصول)يشاورزكهمانند بخش(اقتصاد ثابت باشد يقوأم با آثارتويبيكج

.ز شده در مدل وجود دارديمتماين طبقات مختلف اجتماعيبيعيبازتوز

اكردكد اشارهيبايدر مورد بستن ساختار ي، نهادهاCGEيهان نوع بستن مدليه در

شكهستنديپرقدرت اقتصاد قلكه منبع ممتيدهنده د. شونديها محسوب تياز ) 1990(لوريدگاه

پيكيعنوان به اياز نيو تدويقيبرنامه تحقكيشتريبيي، ساختارگرايسازن نوع مدليشروان

جايه براكينياز قوانيا است است تا مجموعهيس بهيقرار دادن مدل در يخوب مناسب خود

اينو.ف شده باشديتعر و ثروت، وجوديهمچون توزيت عواملين نوع مدل، بر اهميسندگان ع درآمد

بهك و، طبقهيها، بخش خصوصيا تعاونير دولتينظيسساتؤم(يلحاظ اقتصاد ارگزاران مقتدر ها

تييتغ...)ويتيمختلف جمعيها گروه ايو مواردياجتماعـياسيسيها، جنبهينولوژكر قبياز لين

تيتبعياربردكيتعادل عموميساز مدليكيالسكها از ساختار محض نئون مدليا. اند ردهكديكتأ

شيا. نندكينم ميتعادل عموميهال از مدلكن دريقابل محاسبه را ،)1990(لوريتيارهاكتوان

وكسار و سار2)1988(يودكادكار الهيركو چو3)1990(ارك، پاندا . مشاهده كرد4)1990(يريو

و روماستك ا نقاط5)1986(الرت شيضعف زيساز وه مدلين بيرا به سه صورت :اند ردهكانير

ايهاهيموجود در نظريهام ارتباطيبا ترس) الف بهن مدليمختلف، ساختار .استياريشدت اخت ها

مي.1 به در صورت وجود ظرفيت كامل، هر تغييري در مكانيسم تعادلي مدل كالكي را .ر مدل در نظر گرفتعنوان تعويض بستا توان
2. Sarkar and Kadekodi (1988). 
3. Panda and Sarkar (1990). 
4. Choucri and Lahiri (1990).
5. Clarete and Roumasset (1986). 
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آنبه)ب ميديجديهاه ارتباطكمحض غيبه مدل افزوده و برازشيشود، مدل رشفاف شده

م .شوديمدل دشوار

بيتعادل عموميكيالسكرنئويغيها ارتباط)ج مي، اقتصاد رفاه را از 1.برندين

يده وجوه قابل وام بستنروش.6-2

بهيتعادل عموميهان نوع قاعده بستن مدليايبحث اصل ردنكوارد مكانيسممربوط

پسيگذارهيسرما وو . استيماليبازارهايضمنيساز مدل مكانيسماياندازها در تعادل

بينيماليبازارهاترحيصريساز مدل ازيها مكانيسمشتريازمند گسترش موجود حفظ تعادل

وكي ايسو ايتر آسان. گر هستنديديبيكتريها مكانيسمجاديا زمين قاعده بستن در ازين نه عبارت

تكاستيده بستن وجوه قابل وام ا.ح داده شده استيتوض) 1991(لوريه توسط ن نوع بستنيدر

تش پس و سرمايده دهنده عرضه وجوه قابل وامليكاندازها تشينيگذارهيبوده دهنده تقاضاليكز

و هم تقاضا برا. استيده وجوه قابل واميبرا ريواسطه متغهبيده وجوه قابل واميهم عرضه

ميديجد بايقبليهان در مدل اشاره شده در بخشيبنابرا. شونديهمانند نرخ بهره تراز ديگزارش،

ز)5(و)4(معادالت جايرا با معادالت :ردكنيگزير

)d-4(LififS ssP
ωπ

ω
)()( +=

)a-5(),( * iIfI i=

.نرخ بهره استيزا درونريمتغiر،يدر دو رابطه اخ
Ps
fو

ωs
fپسيترت به اندازب توابع

و درآمدهايمربوط به درآمدها از نرخ بهرهيه هر دو تابعكه هستنديسود سرمايدستمزد

. استنرخ بهرهيزا درونريو متغ*Iر مستقلياز متغيه تابعكاستيگذارهيتابع سرماfi. هستند

با)6و)d-4(،)a-5(،1،2،3معادالت(يدهه مدل وجوه قابل وامكنيايبرا ششكديباثبات باشد،

و سرما نرخ بهره نسبت به پس 2.عالمت متضاد باشنديدارايگذارهياندازها

پسكچنانچه يگذارهيشش سرماكو(اندازها نسبت به نرخ بهره برابر با صفر باشد شش

بيت مقايقابل) نسبت به نرخ بهره مخالف صفر باشد و مدل سولو وجود دارديسه در.ن مدل حاضر

نيت مقاينقطه مقابل، مدل حاضر قابل باز دارد،يسه با مدل جوهانسون را هكن تفاوت عمدهيااما

پسييتغ متر در تغأاندازها پسييثر از تغر در نرخ و نه در مدل حاضر(ات استير در نرخ مالييانداز

طر پس و سود سرماياندازها از ميه تعديق دستمزدها دريل ه در مدل جوهانسونكيحالشود

.)1390(موسوي.1

د دهي باي وام وجوه قابلبراي اين نوع بستن وارد كرده اين است كه نرخ بازدهي مربوط به اين نوع 1991ايرادي كه تيلور در سال.2

. وجوه باشند) Flow Market(و نه بازار روانه) Stock Market(كننده بازار انباره وجوه تسويه
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ميتعديدولتياندازها پس ).شوديل

پروش.7-2 يا مانده واقعيگويبستن

حايماليهاييدارايمعرف دك متعادليها مكانيسماز وجوديكدر مدل پيگريننده ايگويهمانند اثر

:ميدار)4(معادلهيسيبا بازنو. استيمانده واقع

)e-4(L
p
Mf

p
MfS ssP ωπ

ω
)()( +=

Mزا برونعرضه پول،
Ps
fو

ωs
fو توابع پس دريبنابرا.ستزا درونمتيقpانداز ن، اگر

قياضافه تقاضا وجود داشته باشد، افزا)6وe-4(،5(،1،2،3معادالت(يمدل مانده واقع هامتيش

م رايشود تا عوامل اقتصاديباعث پس اهشكمصرف خود و تايانداز خود را افزا داده ش دهند

ز .نندكرا جبرانيان در مانده واقعيبتوانند

مثل اثر(يثروت همانند آثاريردن مباحثكبا اضافهيده رد وجوه قابل وامكيگسترش رو

يماليهاييه مربوط به دارايسرمايننده بازارهاكهيو نرخ بهره تسويا بهرهيها، پرداخت)گويپ

ا. است) 1971(نيافته توبي امالً توسعهك1مدل سبديريگكاربهازمندين اميالبته هكان وجود داردكن

ترياربردكيها مدل شديقبليهاه در قسمتكييها مكانيسمازيبيكاز همانند(گزارش اشاره

و ثابت در نظر گرفتن نرخ دستمزد اسمكيرويريگكار به دريالتيتعدنيچن. نندكاستفاده)يرد سبد

م مدل تريها پسيثروت آثارع سبد،يتوزيها مكانيسمازيبيكتواند باعث شودياجبارياندازهاو

اك ايه هدف همه جدين موارد، شويجاد تعادل .استياستيسكد پس از هر

بايهمچن شايصريساز با مدلييهاه گسترش مدلكردكد اشارهين د باعثيح انتظارات

ا.ل باشنديتعديها مكانيسمتر شدندهيچيپ يبازارها CGEيهاه در اغلب موارد مدلكنيبا توجه به

بيمال نمهرا د به قواعديمقيتعادل عموميها رند، معموالً مسئله بستن مدليگيوضوح در نظر

غ .شوديميرماليبستن

)CGE(قابل محاسبهيتعادل عموميها مختلف بستن مدليها حالت.3

بكيبحث دنبال به طشدانيه در بخش دوم گزارش يتعادل عموميها آن انواع قواعد بستن مدليو

پس( انداز اجباري، بستن كينزي، بستن جوهانسون، بستن بستن نئوكالسيكي، بستن نئوكينزي يا

و كالكي يا ساختاري، بستن وجوه قابل وام بريكمتهك) بستن پيگو يا مانده واقعي در نهايتدهي

ايهستند، تشرياتب اقتصادكميهاشهياند تاين قسمت از گزارش درصدد آن هستيح شد در م

1. Portfolio 
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دهيرا توض) CGE(قابل محاسبهيتعادل عموميها مختلف بستن مدليها حالت .ميح

بيبايلكيبندميتقسكيدر ويبستن قواعد اقتصاد(ه دو نوع بستنكردكانيد در سطح خرد

وجود دارد) CGE(قابل محاسبهيتعادل عموميها در مدل1)النكدر سطحياقتصادبستن قواعد 

و بستن قواعد اقتصاديبستن قواعد اقتصاد(ه هر دو نوع بستنك )النكدر سطحيدر سطح خرد

ازكدر مورد هر عبارتبه.ح شدند، برقرار استيه در بخش قبل گزارش تشركقاعده بستن7دام

هريبا توجه به شرا CGEساز گر چنانچه مدليد ازكط مختلف اقدام به انتخاب نوع قاعده7دام

باكبستن اشاره شده در بخش قبل گزارش  مختلفيهان انتخاب در مورد حالتيا دنبالبهديند،

و بستن قواعد اقتصاديبستن قواعد اقتصاد نكدر سطحيدر سطح خرد زيالن مدل خود

شامل تعادل در بازار CGEيها در سطح خرد در مدليبستن قواعد اقتصاد.ديانميريگميتصم

و بستن قواعد اقتصاديعوامل تول اكدر سطحيد زن مدليالن در :ر استيها شامل سه دسته

و سرمايهپستوازنـ ،گذاري انداز

،توازن دولتـ

دنـ .خارجيايتوازن

)در سطح خرديقواعد اقتصادبستن(ديتعادل بازار عوامل تول.1-3

بستن قواعد) CGE(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه همانطور كه اشاره شد يكي از انواع بستن مدل

بستن قواعد. در سطح خرد است كه در اين بخش از گزارش درصدد تشريح آن هستيمياقتصاد

. است)و سرمايه كار نيرويشامل(در سطح خرد شامل تصريح بازار عوامل توليدياقتصاد

.زير وجود دارديها خصوص نحوه تصريح بازار عوامل توليد حالتدر

ح) الف ميدر اين هر الت فرض و شود كه مقدار عرضه كدام از عوامل توليد ثابت بوده

قابل ذكر است كه در اين حالت. كدام از اين عوامل برقرار باشدهر وضعيت اشتغال كامل براي

ق انعطاف و يمت عوامل توليد تضمينپذيري كامل تقاضا براي هر عامل توليد كننده برابري عرضه

و تقاضاي آن عامل توليد در فعاليت. است قيمت عوامل توليد در هر فعاليتي بر اساس عرضه

و البته قيمت هر عامل توليد مي 2.هاي مختلف متفاوت باشد تواند بين فعاليت مربوطه تعيين شده

و امكانمي در اين حالت فرض)ب شود كه در بازار عوامل توليد اشتغال ناقص وجود داشته

مي. وجود بيكاري مطرح است و هر فعاليت آن در اين حالت قيمت عوامل توليد ثابت بوده تواند در

در. قيمت ثابت، تقاضاي مد نظر خود از عوامل توليد را داشته باشد قابل ذكر است كه اين حالت

 
1. Micro Closure and Macro Closure 

در.2 .رويكرد نئوكالسيكي ناميده شده است)  Choi and Schott, 2001: Appendix B(اين حالت
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.بود كه بيكاري عوامل توليد در اقتصاد وجود داشته باشدمواقعي مفيد خواهد

مي)ج هم شود كه بازار عوامل توليد بسته به فعاليت در اين حالت فرض هاي مختلف، منفك از

و امكان تحرك 1.هاي مختلف وجود ندارد پذيري كافي در مورد عوامل توليد بين فعاليت بوده

ا)د پا«ه بستنكن حالتيدر و در شب2»داريحالت بهيوهايسناريسازهينام داشته بلندمدت

م CGEكمك ميگيمورد استفاده قرار يعنوان شاخصبه(هيسرمايه نرخ بازدهكشوديرد، فرض

ق و قابلييتعزا درون صورتبههيسرماياما موجود،بودهزا برون)هيمت سرماياز ليت تعدين شده

ا. داشته باشد ن3ين حالت دوره زمانيدر يل موجوديتعدياز برايعبارت است از زمان مورد

و توزيسرما شويسرمايع موجوديه جاياستيسكه در قبال هيسرمايبازدهيهاه نرخكيي، تا

و نرخيهان بخشيب 4.ه خودشان برگردنديه به سطوح اوليسرمايبازدهيها مختلف برابر شده

النكبستنيها تعادل.2-3

يها الن در مدلكدر سطحيبستن قواعد اقتصاد. الن استكسه تراز اقتصاديدارا CGEمدل

دنيبه سه دسته شامل تعادل جار) CGE(قابل محاسبهيتعادل عموم خارجيايدولت، تعادل

پس) استيه شامل تراز تجاركها تراز پرداختيحساب جار( يگذارهيسرماـ اندازو تعادل

هريتوض1ه در جدولك5شونديميبندميتقس اكحات مربوط به مختلف بستنيهان حالتيدام از

.ح داده شده استيتوضيتعادل عموميها مدل

 هاي تعادل عمومي قابل محاسبه قواعد بستن كالن مدل.1جدول

)بستن قواعد اقتصادي در سطح كالن(قيود

 دولت

و نرخپس.1  ثابت هستند هاي مالياتي مستقيم اندازهاي دولتي متغير

و نرخپس.2 هاي ماليات مستقيم مربوط به سال پايه براي نهادهاي اندازهاي دولتي ثابت

و شركت به خانوار ميزا درونصورت ها  شوندو برابر با هم تعديل

و نرخپس.3 و شركت(هاي ماليات نهادهاي غيردولتي اندازهاي دولتي ثابت در)ها خانوارها

مييك اسكالر  شوند متغير ضرب

و نرخ ارز حقيقي متغير استپس.1دنياي خارج  اندازهاي خارجي ثابت

1. Ezaki (2006). 
2. Steady State Closure 

بلكه عبارت از زمان غيرقابل مشاهده براي گذار به تعادل،قابل ذكر است كه منظور از دوره زماني، دوره زماني تقويمي نبوده.3

.جديد است
4. Choi and Schott, 2001: Appendix B 

هر) CGEهاي افزار رايج براي اجراي مدل نرم( GAMSافزار قابل ذكر است كه در نرم.5 هاي مختلف براي كدام از بستنانتخاب نوع

تأ، بر حل مدل در شبيهها تراز تأ سازي ما بر نتايج ساير شبيها،ثيرگذار نبودهسازي پايه .ثيرگذار استها
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)بستن قواعد اقتصادي در سطح كالن(قيود

و نرخ ارز حقيقي ثابت استپس.2  اندازهاي خارجي متغير

-انداز پس

گذاري سرمايه

پس.1 و ميل نهايي به و) MPS(انداز تشكيل سرمايه ثابت بوده نهادهاي خانوارها

به شركت ميزا درونصورت ها  شوند تعيين

پس.2 و ميل نهايي به و) MPS(انداز تشكيل سرمايه ثابت بوده نهادهاي خانوارها

مي شركت  شوند ها در يك اسكالر ضرب

پس.3 و ميل نهايي به نهادهاي غيردولتي) MPS(انداز تشكيل سرمايه متغير بوده

و شركت(  ثابت هستند)ها خانوارها

و سرمايهسهم مصرف.4 ها مقادير مجزا از سهم(گذاري از كل جذب ثابت بوده دولتي

و متغي پسو)ر هستندبوده و شركت) MPS(انداز ميل نهايي به با نهادهاي خانوارها ها

 شوند درصد مشخصي تعديل مي

و سرمايه.5 ها مقادير مجزا از سهم(گذاري از كل جذب ثابت بوده سهم مصرف دولتي

م و پس) تغير هستندبوده و شركت) MPS(اندازو ميل نهايي به در نهادهاي خانوارها ها

پس يك اسكالر ضرب مي  گذاري حاصل شود انداز با سرمايه شوند تا برابري

1)النكدر سطحيبستن قواعد اقتصاد(توازن دولت.1-2-3

هركتراز دولت سه نوع حالت بستن مدل وجود دارديبرا ح دادهيدام از آنها توضكه در ادامه

. شونديم

ا)الف ميدر پسكشودين حال فرض ب(يدولتياندازهاه ويجارين درآمدهايتفاوت دولت

دريپذ انعطاف) دولتيمخارج جار . ات ثابت هستنديماليها نرخيه تمامكيحالر بوده

ا)ب ميدر بهيات مستقيماليهاه نرخكشودين حالت فرض يداخلينهادهام مربوط

شر( و ميتعدزا درون طوربه)هاتكخانوارها پسيشوند تا سطح ثابتيل ايدولتياندازها از جاديرا

ذيهمچن. نندك اكر استكن قابل پايات مستقيماليهان حالت، نرخيه در يه مربوط به نهادهايم سال

شر(منتخبيداخليردولتيغ و هم تعديها با نرخ)هاتكخانوارها ميبرابر با .شونديل

ا)ج ميدر خانوارها(يداخليم مربوط به نهادهايات مستقيماليهاه نرخكشودين حالت فرض

ميتعدزا درون طوربه)هاتكو شر پسيشوند تا سطح ثابتيل ايدولتياندازها از . نندكجاديرا

ذيهمچن اكر استكن قابل درينهادهااتيماليهان حالت، نرخيه در الر ضربكاسكيمنتخب

2.شونديم

1. Lofgren, Lee Harris, Robinson, Thomas and El-Said (2002) 
ح.2 سازي شده در درآمدهاي پس از ماليات با استفاده از مثالي بهتر مشخص بر حسب تغييرات شبيه)ج(و)ب(هاي التتفاوت بين

با. شود مي و خانوار وجود دارد كه درآمد هر دو نهاد در شرايط پايه برابر و با نرخ 200دو نهاد شركت مستقيم هاي ماليالت بوده
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ذ ويمصرف واقع(االشاره، مصرف دولت هر سه حالت فوقيه براكر استكقابل ايدولت

و بستگ)يسهم مصرف دولت از جذب اسم يگذارهيسرماـاندازپسيبه رفتار تعادليثابت بوده

دبه. دارد) مورد بحث در ادامه گزارش( نميعبارت پسكردكاستفادهيتوان از حالتيگر، ياندازهاه

و مصرف دولتياتيماليهاو نرخيدولت .باشديلير تعديمتغيهر دو ثابت بوده

دن.2-2-3 )النكدر سطحيبستن قواعد اقتصاد(خارجيايتوازن

شود دو نوع حالت بستن وجود براي توازن دنياي خارج كه بر حسب واحد پول خارجي بيان مي

مي دارد :شوند كه در زير تشريح

مي)الف نر در اين حالت فرض درخ حقيقي ارز انعطافشود كه پس حاليپذير بوده اندازهاي كه

انتقاالت بين«با فرض اينكه تمامي ساير موارد از قبيل. ثابت است) كسري حساب جاري(خارجي 

و نهادهاي داخلي با فرض ثبات ساير. ثابت باشند، تراز تجاري نيز ثابت خواهد بود»دنياي خارج

ي آن باشند آنگاه كاهش در نرخ ارززا بروناندازهاي خارجي كمتر از مقدار شرايط، چنانچه پس

در(كاهش مخارج واردات)i(حقيقي باعث اصالح اين وضعيت از طريق كاهش در مقادير واردات

هاي افزايش در مقادير صادرات در قيمت(افزايش درآمدهاي صادراتي)ii(و) هاي ثابت جهاني قيمت

شد) ثابت جهاني .خواهد

مي)ب به(شود كه نرخ حقيقي ارز در اين حالت فرض تعيين1عنوان شمارشگر كه معموالً

در) شود مي پس حاليثابت بوده 2.پذير هستند انعطاف)و تراز تجاري خارجي(اندازهاي خارجي كه

هر ابلق بايد چند نكته مدنظر قرار)ب(يا)الف(هاي كدام از حالتذكر است كه قبل از انتخاب

:گيرد كه عبارتند از

كه. سازگار با هدف تحليل باشد بايد)ب(يا)الف(م از دو حالت انتخاب هر كداـ واضح است

ب تواند براي تحليل سياست نميزا برونانداز خارجي مدلي با پس ه بهبود هاي مربوط

در سوي ديگر، مدلي با نرخ ارز خارجي. هاي حساب جاري مورد استفاده قرار گيرد كسري

گيري تغييرات نرخ ارز در نتيجه اعمال شوك سياستي مورد تواند براي اندازه نميزا برون

.استفاده باشد

با به از فرض كنيم بايد. اند جه بودهموا درصد10و20ترتيب برابر از90به60كل ماليات مستقيم بايد افزايش يابد تا به سطح ثابتي

مي(اندازهاي دولتي برسيم پس هاي نرخ بايد)ب(در بستن از نوع ). نشودكنيم كه تغييرات درآمدي در نظر گرفته براي سادگي فرض

تا5/7ماليات براي هر دو نهاد  به نرخ ماليات براي شركت درصد افزايش يابد به5/27ها و براي خانوارها درصد5/17درصد

كل. افزايش يابد مي) براي هر دو نهاد(درصد15در نتيجه مقدار پرداخت مالياتي در هاي جديد نرخ)ج(در بستن از نوع. يابد افزايش

هرهب(مالياتي  در واسطه ضرب كردن با)5/1دو نرخ در. خواهند بود درصد15و30برابر در اين حالت نيز مقدار پرداخت مالياتي

مي) براي هر دو نهاد(درصد15كل  .يابد افزايش
1. Numeraire  

.مراجعه شود Devarajan et. al., (1993)به CGEهاي به نرخ حقيقي ارز در مدل براي جزئيات بيشتر راجع.2
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و بـر مشخص CGEهاي بايد آگاه بود كه قواعد بستن مدلـ ج نتـاي كننـده سـاختار مـدل بـوده

و تــك بــه. هســتند مــؤثرســازي شــبيه اي، دوره عنــوان مثــال فــرض كنــيم در يــك مــدل ايســتا

و نـرخ ارز خـارجيزا درونانـدازهاي خـارجي پس قابـل ذكـر اسـت كـه. باشـدزا بـرون بـوده

پس پس و وام اندازهاي خارجي شامل و فقـط شـامل پرداخـت،ها نيستند اندازها هـاي بلكـه فقـط

خ در. هسـتند) بر حسب واحـد پـول خـارجي(ارجي انتقالي از بخش  قابـل ذكـر اسـت كـه حتـي

يك نهاد داخلي مثالً وامي از بخش خارجي بگيرد، در مدل ايستا دوره بعـدي وجـود صورتي كه

كه با مصرف(شاخص رفاه اقتصادي. ندارد تا بازپرداخت اين وام به بخش خارجي انجام شود

مي خانوار داخلي اندازه مثـل درآمـد(تنها وابسته به درآمد از محـل منـابع داخلـيهن) شود گيري

در. پـذيرد ثير مـي هاي انتقالي از بخش خارجي نيـز تـأ بلكه از پرداخت،بوده) عوامل توليد  حـال

در كه سهم پرداخت انتقالي از بخش خارجي قابل مالحظـه باشـد، فـرض فـوق صورتي االشـاره

پزا درون(مورد ساختار مدل  اي كننـده داراي نتـايج گمـراه) انـدازهاي خـارجيسدر نظر گرفتن

يك نتيجه. خواهد بود هـاي انتقـال بـه چنـين پرداخـت اين است كه رفـاه اقتصـادي بـا اتكـا مثالً

اي بهبود خواهد يافت كه مطمئنـاً نتيجـه) كه در مدل ايستا تعهد بازپرداخت وجود ندارد(خارجي 

.كننده است گمراه

كهنـ هركته سوم اين است ازدر انتخاب ثير انتخـاب بايـد تـأ)ب(يا)الف(هاي حالت كدام

و شمارشـگر اگر نرخ ارز خارجي. سازي مورد توجه قرار گيرد بر نتايج شبيه شمارشگر بـوده

نيز در نظر گرفته شود، نتيجـه چنـين وضـعيتي از دسـتزا بروندر عين حال طبق قاعده بستن 

كه متغيري غير از نـرخ حتي در صورتي1.است CGE ها در مدل رفتن همگني درجه صفر قيمت

و در عين حال نرخ ارز اسمي ثابـت باشـد، در ايـن شمارشگرعنوان ارز به صـورت انتخاب شده

و ثابت تقسيم بر قيمت(نرخ ارز حقيقي  . مقداري ثابت خواهـد بـود) شمارشگرنرخ ارزي اسمي

معنـي از دسـت رفـتن همگنـي از درجـه صـفر بـر حسـب ثابت بـودن نـرخ ارز حقيقـي نيـز بـه

با توجـه شمارشگردر صورت عدم وجود همگني درجه صفر، نياز است تا انتخاب. هاست قيمت

و يا نياز است تا  د كـه ثابـت شـو) با استفاده از تحليل حساسـيت(به طبيعت اقتصاد تعديل شده

.است مؤثرسازي شده تا چه حد بر نتايج شبيه انتخاب شمارشگر

دـ موقعيت تراز حسـاب جـاري نيـز االشاره، بايدر كنار موارد فوقنكته آخر اين است كه

هاي حسـاب جـاري بايـد مورد بررسي قرار گيرد يعني عالوه بر بحث در مورد اينكه آيا كسري

 
به CGEقابل ذكر است كه سيستم مدل.1 مي CGE(θ,p,q)=0صورت كه . هاست شود، همگن از درجه صفر بر حسب قيمت نوشته

وqها، بردار قيمتpدر اين رابطه به. پارامترها هستندθبردار مقادير نوشته CGE(θ,tp,q)=t0CGE(θ,p,q)صورت شرط همگني

.)Hosoe et. al., 2010(شود مي
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و هاي حساب جاري بايد كه آيا كسرياين باشد، در موردزا برونيازا درون در تعادل سال پايـه

و تغييـرات سياسـتي تـراز باشـند نيـززا بـرون هـاي هـاي مربـوط بـه شـوك يا در ساير تعادل

و هنوز جوابي براي آن ارائـه سؤال، سؤالبايد اشاره كرد كه اين. گيري شود تصميم ي باز بوده

1.نشده است

پس.3-2-3 )النكدر سطحيبستن قواعد اقتصاد(يگذارهيسرما- انداز توازن

اندازپس(هستند2محور گذاري يا سرمايه) S-I(گذاري سرمايهـانداز شرايط بستن در مورد تراز پس

پس شده از سرمايه مشتق و مي گذاري بوده پس) شوند اندازها تعديل گذاري سرمايه(3اندازمحورو يا

پس مشتق ب شده از و سرمايهاندازها مي وده در. باشندمي) شود گذاري تعديل انواع شرايط بستن

در گذاري در قالب دو حالت فوق سرمايهـانداز مورد تراز پس االشاره شامل پنج بخش است كه

:شود ادامه توضيح داده مي

مي) الف محور باشد در نتيجه مقادير گذاري سرمايه) S-I(شود كه تراز در اين حالت فرض

پس. گذاري ثابت هستند سرمايه گذاري ثابت مفروض اندازهايي كه برابر با سرمايه براي حصول

پس باشند، نرخ و شركت(انداز سال پايه مربوط به نهادهاي غيردولتي منتخب هاي با)ها خانوارها

ضمني اين فرض وجود دارد كه دولت قادر طورهب. شوند استفاده از درصدهاي يكساني تعديل مي

پس هايي است تا در نتيجه اين سياست به اجراي چنان سياست اندازهاي خصوصي ها امكان ايجاد

و در اين حالت مقدار سرمايه. شود فراهمگذاري حقيقي مالي مقادير ثابت سرمايه تأمينبراي  گذاري

و مصرف خانوا رها تنها عنصر جذبي است كه با توجه به تغييرات مصرف دولت هر دو ثابت بوده

مي نرخ پس .كند انداز، تغيير

مي)ب تفاوت اين حالت. محور باشد گذاري، سرمايه)S-I(شود كه تراز در اين حالت نيز فرض

ب)الف(با حالت  پس جاي تعديل نرخهدر اين است كه به هاي كمك درصدهاي يكسان، انداز سال پايه

پ نرخ ميسهاي يك اسكالر ضرب مربوط به توازن)ج(همانند حالت(شوند انداز نهادهاي منتخب در

 ). دولت

مي)ج پس)S-I(شود كه تراز در اين حالت فرض پس محور باشد لذا تمامي نرخ انداز، انداز هاي

پس براي اطمينان از برابري هزينه سرمايه. نهادهاي غيردولتي ثابت هستند اندازها، گذاري با ارزش

مي) متغير(پذير گذاري در هر كاال در اسكالر انعطاف مقادير سرمايه .شود مفروضي ضرب

كه مي4هاي تعادلي اين دو نوع حالت بستن را بستن)ـهو)د ضمني مغاير با حالت طوربهنامند

 
1. Hosoe et. al. (2010). 
2. Investment Driven 
3. Savings Driven 
4. Balanced Closures 
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و در عين حال تحمي) گذاري معني ثابت بودن سرمايهبه(محور گذاري بستن سرمايه كنندهلبوده

تحت اين شرايط، تعديالت در جذب در مورد تمامي. قاعده تعديل در مورد مصرف دولتي هستند

و مصرف دولتي شامل مصرف خانوار، مصرف سرمايه(اجزاي آن  مي) گذاري 1.يابد موجوديت

در هاي اسمي جذب مربوط به سرمايه سهم)ـه(و)د(در اين حاالت و مصرف دولتي گذاري

با اين ). مصرف دولتي ثابت است)ج(و)ب(،)الف(در سه حالت قبلي يعني(پايه ثابت هستند سطوح 

پس نرخ)د(در حالت. تصريح، سهم مربوط به مصرف خانوار نيز ثابت است انداز نهادهاي هاي

در ). است)الف(اين مورد قابل مقايسه با حالت(شوند داخلي با درصدهاي برابر با هم تعديل مي

پس نرخ)ـه(التح مي هاي پس انداز نهادها در اسكالر ضرب  تأميناندازها براي شوند تا مقدار كافي

و با هر تركيبي از بستن)ـه(و)د(دو حالت. شود تأمينگذاري مالي سرمايه هاي قبلي براي دولت

.دنياي خارج سازگار است

هاي تعادل سطح كالن مدلدريانتخاب مناسب بين شرايط مختلف بستن قواعد اقتصاد

و اهداف تحقيق است تك2.عمومي قابل محاسبه وابسته به زمينه تحليل يك مدل اي، دوره با فرض

و مصرف واقعي دولتي انداز خارجي ثابت، سرمايه شايد بستن تركيبي از پس گذاري واقعي ثابت

هاي مختلف هي سياستهاي باشد كه تغييرات رفا سازي ترين نوع بستن براي شبيه ثابت مناسب

ميجايگزين را بر در)الف(اين نوع بستن تركيبي مربوط به حالت1با توجه به جدول. كنند رسي

پس)ب(يا)الف(توازن خارجي، حاالت ـ در توازن به سرمايه انداز و يكي از حاالت مربوط گذاري

.توازن دولت است

نوCGEهاي در ادبيات اقتصادي بستن مدل به، اين استبستن جوهانسونع بستن معروف

مورد استفاده قرار) 1960(يافته توسط ليف جوهانسون توسعه CGEبار در مدل كه براي اولين

پس(اين نوع بستن. گرفت و سرمايه يعني ثابت بودن و مصرف دولتي انداز خارجي ،)گذاري واقعي

مي آثارمانع انحراف در تحليل ب آثارانحراف در تحليل زيرا شود رفاهي ميهرفاهي زماني آيد وجود

تك سازي كه در شبيه پس اي شاهد تغيير در سرمايه دوره هاي و . اندازهاي خارجي باشيم گذاري واقعي

پس در دوره مورد شبيه و با فرض ثبات ساير شرايط، افزايش در و كاهش سازي اندازهاي خارجي

مي گذاري باعث افزايش رفاه در سرمايه پس(شوند خانوار انداز برعكس اين حالت براي كاهش در

 
كه محور، مقادير سرمايه گذاري هاي سرمايه در بستن.1 و مصرف خانوار تنها عنصر جذب است و مصرف دولتي ثابت هستند گذاري

پس در قبال تغييرات در نرخ پس. انداز قابليت تعديل دارد هاي به محور، سرمايه انداز در بستن از گذاري عناصر جذب قابليت عنوان يكي

.تعديل دارد

پس آثارعنوان نمونه چنانچه هدف از طراحي مدل بررسيبه.2 اندازهاي خارجي است، بديهي است كه در چنين وضعيتي سياستي بر

پس زيرادر توازن بخش خارجي استفاده كرد) الف(توان از بستن نوع نمي و امكا در اين نوع بستن ن انداز خارجي ثابت فرض شده

پس آثاربررسي .انداز منتفي است شوك سياستي بر
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و افزايش در سرمايه ت). گذاري است خارجي چنين تحليلي، زيرا كننده است حدودي گمراهااين نتيجه

و انباشت سرمايه كمتر(هاي آتي هاي رفاهي دوره زيان در نظررا) ناشي از بدهي خارجي بيشتر

بهازسوي ديگر با توج. گيرد نمي هاي رفاهي گيرنده توزيع وجود مصارف دولتي، چنين مدلي دربره

و غيرمستقيم دولتي نيز نخواهد بود؛ در نتيجه براي اجتناب از نتايج مربوط به ماليات هاي مستقيم

.هاي رفاهي، مصارف دولتي نيز ثابت فرض شوند كننده، ترجيح بر اين است كه در تحليل گمراه

نسون، قاعده بستن ديگري كه در اغلب مطالعات كاربردي مورد استفاده به غير از بستن جوها

دبستن نئوكالسيكيگيرد قرار مي بهر آن سرمايهاست كه پسوسيله حاصل گذاري اندازهاي جمع

و خارجي تعيين مي پسبه(شود خصوصي، دولتي ). محور است انداز عبارتي حالت بستن از نوع

ب برستن جوهانسون بستن نئوكالسيكي متفاوت از خالف بستن است چراكه در بستن نئوكالسيكي

مي S-Iمربوط به توازن)ج(جوهانسون از حالت  اي كه حائز اهميت است اينكه نكته. شود استفاده

فاصله زيادي) محور گذاري سرمايه(و جوهانسون) محور اندازپس(هاي نئوكالسيكي هر دوي بستن

نك. با واقعيات دارند هاي اقتصاد ته با مالحظه تجربه تاريخي كشورها در تعديل شوكصحت اين

و يا تغييرزا برونهر شوك آثاراگر هدف تحليل عبارت از بررسي. شود كالن مشخص مي

و آينده(سياستي كه) در حالت وجود ثابت شرايط گذشته، حال است، شايد بهترين روش اين باشد

و نزديك دقيق آن نوع بستن مدلي انتخاب شود تا تقليد با تر و همراه تري به دنياي واقعي بوده

و مصرف خصوصي، مصرف(دهنده جذب تعديالت همزمان در هر سه جزء تشكيل دولتي

به)ه(و)د(هاي رو بهترين گزينه بستن مدل عبارت از حاالت ايناز. باشد) گذاري سرمايه مربوط

. است)بستن تعادلي( S-Iتراز 

و تعادلي وجود دارد اين است كه هيچ فرضي كه در بستن هاي نئوكالسيكي، جوهانسون

و سطح كل اشتغال وجود ندارد اگر فرض اشتغال كامل در بازارهاي. ارتباطي بين متغيرهاي كالن

هاي متفاوتي از شوك آثار CGEعوامل توليد در نظر گرفته شود، آنگاه اين سه نوع بستن مدل 

مي وارده را بر بر اجزاي تقاضاي كل نشان و يا اثر كمي . دارند GDPدهند در عين اينكه هيچ اثري

تصريحبستن كينزيقاعده CGEبا عنايت به اين نكته، اين امكان وجود دارد كه در مدل استاندارد

ب با متغيرهاي كالن اقتصادي1واسطه فرآيند فزاينده كينزيهشود كه در آن سطح اشتغال كل

در. است) 1990(اي از مدل كالن ساختاري مربوط به لنس تيلور بستن كينزي نمونه.ط پيدا كندارتبا

و در بازار بستن كينزي، سرمايه فرض بر اين است كه دستمزد كار نيرويگذاري واقعي ثابت بوده

ميواقعي هماهنگ با نرخ بيكاري، تعد ها بنگاهتعديل در دستمزد واقعي باعث تغيير تقاضاي. شوديل

1. Keynesian Multiplier Process 
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بهكار نيروياز و اين تغييرات ميو در نتيجه تغيير ميزان اشتغال شده تا ميزاني صورت گيرد

و پس . شود فراهمگذاري ثابت مفروض مالي مقدار سرمايه تأميناندازهاي مورد نياز براي درآمدها

باعث كاهش) عي دولتيا در مخارج واق(زا برونگذاري واقعي در اين مدل، هر افزايشي در سرمايه

و  پس در نهايتدر دستمزد، افزايش در اشتغال، افزايش در درآمد  تأميناندازها براي افزايش در

مي گذاري افزايش مالي سرمايه ترين راه بايد اشاره كرد كه ساده CGEدر مورد مدل. شود يافته

از براي پياده :سازي بستن كينزي عبارت است

باشد S-Iتوازن) الف(اي كه شبيه حالت شده محور تعديل گذاري معرفي بستن كالن سرمايه)1

.ثابت است MPSكه متغير تعديل البته با اين استثنا

نه) كار نيروي(اي از بستن بازار عامل توليد شده معرفي نسخه تعديل)2 بلكه تنها دستمزد، كه

.پذير است نيز انعطافكار نيرويعرضه 

بدر نهايت بايد درينزيكويكيالسكجوهانسون، نئويهان بستنياشاره كرد كه اوالً تفاوت

پسيها رابطه با حالت و ثانيگذارهيسرماـ انداز مختلف بستن توازن بسيار مفيد خواهد بوداًياست

مورد بررسي CGEيها هاي جايگزين بر نتايج حاصله از مدل ثير تغييرات در انواع بستنچنانچه تأ

1.قرار گيرد

ا) CGE(قابل محاسبهيتعادل عموميها روش مناسب بستن مدل.4  رانيدر اقتصاد

بهسؤاالين مهمترهمواره يكي از خصوص اقتصاد ايران مطرح بوده اين است تي كه در هر اقتصادي

و يا در اثر ايجاد شوك خاصي بر اقتصاد ايران، كاربهكه در نتيجه  گيري سياست اقتصادي خاصي

و تبعات چنين سياست و شوك آثار چه هاي اقتصادي هاي سياستي بر گستره اقتصاد ايران

اده در هاي رايج مورد استفت مشابه، يكي از تكنيكسؤاالو سؤالباشد؟ براي پاسخگويي به اين مي

و كشورهاي توسعه به گيري مدلكاربهحال توسعه،در يافته خصوص مدل تعادل هاي تعادل عمومي

نيازمند استفاده CGEهاي گيري مدلكاربهبا توجه به اينكه. باشدمي) CGE(عمومي قابل محاسبه 

به از قواعد بستن در اين مدل پذير شدن مدلحل جهتزا برونوزا درونقصد تعيين متغيرهاي ها

و مناسبب است، لذا بايد در CGEترين نوع قاعده بستن مدلا توجه به موارد زير، بهترين

در كشورهاي توسعه و .انتخاب شود) خاصه ايران(حال توسعه يافته

و ويژگيـ ،هاي خاص اقتصاد هر كشوري ساختارها

و اطالعات ميزان دسترسي به دادهـ ،ها

1. Lofgren et. al. (2001). 
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و امكانات موجود تواناييـ ،ها

مدـ .سازي مدلنظر از هدف

نوع زيراتوان قاعده بستن خاصي را براي اقتصاد ايران تبيين كرد البته بديهي است كه نمي

كه CGEكامالً تابعي از هدف تبيين مدل CGEهاي بستن مدل و همچنين تابعي از اين است بوده

ي از اما با مروري بر برخي است،سؤالپاسخ دادن به چه نوع CGEگيري مدل كاربههدف از 

مي استفاده كرده CGEمطالعات مختلف داخلي انجام شده در كشور كه از تكنيك توان قاعده اند

و مناسب براي اقتصاد ايران را استنباط كرد به. بستن رايج براي اين منظور در ادامه گزارش

و در قالب جدول CGEهاي تشريح قاعده بستن مدل ي، شماي2در برخي مطالعات داخلي پرداخته

1.از قاعده بستن در اين مطالعات داخلي آورده شده است

به بررسي آثار»مدل تعادل عمومي كاربردي ايران«اي تحت عنوان در مقاله)1383(عسگري

در اين مقاله فرض شده است كه در بازار. پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني پرداخته است

و در هر بخش از بازار،  عوامل توليد، تقاضا براي عوامل توليد برابر با مقدار عرضه ثابت است

مي انعطاف و تقاضا را برقرار و دستمزد برابري عرضه نين فرض شده است همچ. كند پذيري اجاره

اند كه نرخ ارز همچنين ايشان فرض كرده. ها قابل تحرك نيستد سرمايه در بخشيكه عامل تول

و مصارف ارزي است افتييمتغير قابل انعطافي براي برقراري برابري بين در همچنين. هاي ارزي

پس سرمايه و آن گذاري ثابت بوده هزينه مالي در تعديل شود تا بتواندق انداز داخلي بايد

را سرمايه پس كند، تأمينگذاري انداز خانوارها سهم ثابتي از درآمد آنها فرض شده است البته چون

س تأمينلذا نقش  پس رمايهكننده بر گذاري را . عهده داردانداز دولت

و فوالدي بر«اي با عنوان مطالعه) 1385(متوسلي بررسي آثار افزايش قيمت جهاني نفت

يك مدل تعادتوليد ناخ و اشتغال در ايران با استفاده از انجام»اي عمومي محاسبهلالص داخلي

و در بازار عوامل، فرض شده كه مقدار عامل اوليه ثابت است. اند داده در بازار. در اين مطالعه

و با فرض تحرك كامل نيروي كار، نيروي نيروي كار، سطح دستمزدها ثابت كار بيكار وجود داشته

كار نيروياستفاده شده در هر بخش متغير است بنابراين تغيير در مقدار كار نيرويولي مقدار 

ميكار نيروياستفاده شده در هر بخش، بازار  اما در بازار رساند، را در آن بخش به تعادل

و سرمايه در اشتغال  و ثابت است سرمايه، مقدار سرمايه مورد استفاده براي هر بخش مشخص

ق. مل استكا مييتغيير در تراز. شود مت عامل سرمايه موجب به تعادل رسيدن بازار اين عامل

 
دردر.1 پسمورد توازن خارجي در كشورهاي دازهايان حال توسعه اين نكته قابل ذكر است كه با توجه به اينكه دسترسي به

پسحال توسعه با خارجي در اكثر كشورهاي در زا انداز خارجي را برون محدوديت مواجه است، معموالً در اين دسته از كشورها

و نرخ مي ارز را درون گرفته .)Hosoe et. al. 2010( گيرند زا در نظر
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انداز خارجي، با تغيير واردات به تعادل حساب جاري با دنياي خارج، با فرض ثابت بودن ميزان پس

پس. رسد مي پس سرمايهـ انداز در تراز بو گذاري، فرض بر اين است كه نرخ نهايي و انداز ثابت ده

پس تعديل در مقدار سرمايه مي سرمايهـ انداز گذاري هر نهاد است كه حساب . كند گذاري را تراز

يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه براي ارزيابي«اي با عنوان در مقاله)1387(يابانيخ

قياز افزايآثار ناشيابيبه ارز»هاي انرژي در اقتصاد ايران افزايش قيمت تمامي حامل متيش

ايانرژيها حامليتمام كه ايشان در مدل خود فرض كرده. ران پرداخته استيدر اقتصاد اند

و پس بهزا برونانداز خارجي ثابت و نرخ ارز مي عنوان متغير تعادل بوده  كند كننده بازار ايفاي نقش

نزا درونانداز دولتي همچنين در مورد دولت نيز فرض شده است كه پس و ها رخ مالياتبوده

ميزا برون صورت به پس. شود تعيين كه سرمايهـانداز در تراز گذاري نيز فرض بر اين است

پس سرمايه و تغييرات نرخ پس گذاري ثابت بوده و سرمايه انداز نقش ترازكننده را انداز گذاري

و كار نيرويدر بازار عوامل توليد نيز عرضه. برعهده دارد و متغير فرضزا برونثابت شده

مي متوسط دستمزد عوامل توليد، تصريح .باشد كننده تعادل بازار عوامل توليد

و هم آشيحذف آثاريبررس«با عنوانيا در مطالعه)1389(ارانكمنظور و پنهانكارانه ار

ايانرژ بريپذ محاسبهيتعادل عموميساز مدل: رانيدر »شدهليخرد تعديهاس دادهيماتريمبنار

آشياست حذفيسياقتصاديامدهايپيبه بررس و بهييار انرژكارانه پنهان دا  آثارگريعبارت

قيافزا تيانرژيها مت حامليش در. اند پرداخته CGEكينكبا استفاده از و ايشان در مطالعه خود

و سرمايه توسط خانوارها كار نيروياند كه عرضه مورد بازار عوامل توليد فرض كرده

پسست همچزا برون ميزا برون صورتبهانداز نين فرض ديگر اين است كه نرخ . شود تعيين

هاي نفتي گذاري بهينه فرآوردهاثرات اقتصادي قيمت«رساله دكتري با عنوان)1390(موسوي

به انجام»ونقل با استفاده از الگوي تعادل عمومي كاربردي خارجي در بخش حمل آثاربا لحاظ 

بيكار، دستمزد ثابت در نظر كار نيرويدر اين تحقيق، در بازار كار با توجه به وجود. رسانده است

و عرضه آنها انعطاف و مقدار تقاضا و گرفته شده همچنين فرض. فرض شده استزا درونپذير

ك بخكار نيرويه در سطح دستمزدهاي موجود امكان تحرك شده است هاي مختلف توليدشبين

و مقدار اشتغال توسط تقاضاي كار نيرويواقع عرضهدر. وجود دارد تعيين كار نيرويافقي بوده

و عدم تحرك سرمايه در بين بخش. شود مي هاي در مورد عامل توليد سرمايه فرض اشتغال كامل

سر مختلف توليد در و تقاضاي و قيمت سرمايه در هر بخش از عرضه مايه در آن نظر گرفته شده

و تقاضاي آن تعييندر. شود بخش تعيين مي كننده قيمت واقع عرضه سرمايه در هر بخش ثابت بوده

پس. سرمايه در آن بخش است و نرخ در بخش خارجي ميزان انداز خارجي ثابت در نظر گرفته شده
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ا ارز انعطاف پس.ستپذير پس سرمايهـانداز در تعادل و گذاري نيز ميل نهايي به انداز ثابت بوده

.فرض شده استزا درونگذاري سرمايه

هميصادق برق بر شاخصيها ارانهيردنكنهيآثار نقد«با عنوانيا در مقاله)1392(ارانكو

امتيق سيبه بررس»)CGE(قابل محاسبهيران با استفاده از مدل تعادل عموميها در يها استيآثار

قيها ارانهييپرداخت نقد برمتيحامل برق بر شاخص يس حسابداريو ماتر CGEياساس الگوها

ا.و پرداختنديدر قالب سه سنار 1384سالياجتماع ه، فرض شده استين مقاله، در بازار عوامل اوليدر

ن.ه ثابت استيه مقدار عرضه عامل اولك نكيرويدر بازار بكيرويار، و با فرضكيار ار وجود دارد

نككتحر لكيرويامل و نكار، سطح دستمزدها ثابت ريار استفاده شده در هر بخش متغكيروين مقدار

تغيبنابرا.است نيين، مكيروير در مقدار در رساند،يار استفاده شده در هر بخش، بازار را به تعادل اما

سيمورد بازار سرما و سرمايه مورد استفاده برايرماه، مقدار و ثابت بوده دريهر بخش مشخص ه

رس)رانت(هير دستمزد عامل سرماييتغ. امل استكاشتغال اي، موجب به تعادل ن عامليدن بازار

.ننده را داراستكر متعادلير نرخ ارز نقش متغيز متغينيدر بخش خارج. گردديم

1داخليشرايط بستن در برخي مطالعات.2جدول

 محققين/ محقق

حالت بستن

 بازار عوامل توليد

بستن قواعد اقتصادي(

)در سطح خرد

 توازن دولت

بستن قواعد اقتصادي(

)در سطح كالن

 توازن دنياي خارج

بستن قواعد اقتصادي(

)در سطح كالن

ـاندازتوازن پس

 گذاري سرمايه

بستن قواعد اقتصادي(

)در سطح كالن

)1383(عسگري
و)الف(تركيبي از حاالت

)ج(
)الف(حالت)الف(حالت)الف(حالت

و متوسلي

)1385(همكاران

)الف(تركيبي از حاالت

)ب(و
)ج(حالت)الف(حالت-

)الف(حالت)الف(حالت)الف(حالت)الف(حالت)1387(خياباني

و منظور

)1389(همكاران
--)ب(حالت)الف(حالت

)1390(موسوي
و)ب(تركيبي از حاالت

)ج(
)ج(حالت)الف(حالت-

و -)الف(حالت-)الف(تركيبي از حاالتصادقي

به2، در جدول CGEهاي هاي بخش سوم گزارش در مورد انواع شرايط بستن مدل با توجه به توضيحات آورده شده در زيربخش.� فقط

در كر اينكه كدام حالت از حالتذ هر زيربخشهاي مختلف تشريح شده كار گرفتهبهكدام از مطالعات داخلي هاي بخش سوم گزارش، در

.شده است شده اكتفا
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 محققين/ محقق

حالت بستن

 بازار عوامل توليد

بستن قواعد اقتصادي(

)در سطح خرد

 توازن دولت

بستن قواعد اقتصادي(

)در سطح كالن

 توازن دنياي خارج

بستن قواعد اقتصادي(

)در سطح كالن

ـاندازتوازن پس

 گذاري سرمايه

بستن قواعد اقتصادي(

)در سطح كالن

)ب(و)1392(همكاران

 بندي جمع

و طرح و تحليل ابعاد مختلف لوايح و بعد از تصويب آنها تجزيه ،هاي مرتبط با حوزه اقتصاد قبل

و طرح را امكان ارزيابي آثار لوايح كه مرتبط نكته حائز اهميتاما كند،مي فراهمها اين است

به قابليت اتكاي باالي تحليل رغم علي و هاي كارشناسي منظور بررسي آثار ناشي از اجراي قوانين

و تحليل سياست هايي كه داراي ابعاد هاي كارشناسي در مورد سياست هاي مختلف، تجزيه

به گسترده و متغيرها راحتي امكان اي هستند، و غافل شدن از برخي زوايا و امكان اشتباه پذير نبوده

به كه تحليل بخش است اطمينانوجود دارد لذا استفاده از الگوهاي اقتصادي  عنوان هاي كارشناسي

ذك. مكملي براي نتايج اين الگوها از قابليت اتكاي باالتري برخوردار باشند كدام است كه هيچر قابل

با،در تطابق كامل با واقعيات اقتصادي نيستند) در هيچ كشوري(از الگوهاي مختلف اقتصادي  اما

هاي تحليل ابعاد مختلف سياستو حصول بيشترين اطمينان در تجزيهحال انتخاب مناسبي براي اين

و حتي در حال توسعه در كشورهاي توسعه. شوند اقتصادي محسوب مي ، الگوهاي مختلفي يافته

هاي تعادل عمومي هاي مختلف اقتصادي وجود دارد كه در اين بين مدل براي بررسي آثار سياست

 CGEهاي مدل. با توجه به محاسني كه دارند داراي كاربرد بيشتري هستند) CGE(قابل محاسبه 

و بهينه بر تئوري مبتني و بنگاه هاي اقتصادي ادي بوده ضمن اينكه هاي اقتص سازي رفتار خانوارها

مي مدل CGEهاي رفتار ساير نهادهاي اقتصادي نيز در قالب مدل از. شوند سازي ين مهمتريكي

از كه چگونگي طراحي آن بر نتايج شبيه CGEهاي اجزاي مدل سازي بسيار تأثيرگذار است عبارت

تو. باشدمي CGEهاي قواعد بستن مدل ، منظور از قواعد CGEهايه به تعدد متغيرها در مدلجبا

و رويكردهايي است كه به لحاظ تئوري اقتصادي براي تعيين بستن عبارت از روش يازا درونها يي

. يي متغيرهاي مختلف اقتصادي در چارچوب مدل تعادل عمومي قابل محاسبه وجود داردزا برون

تعادل عمومي قابليهاه مدلكباشنديمياديبنيتعادليها مكانيسمنندهكفيقواعد بستن توص

ش از. اندل گرفتهكمحاسبه بر آن مبنا :انواع قواعد بستن عبارتند

 بستن نئوكالسيكي،.1

پس.2  انداز اجباري، بستن نئوكينزي يا



___________________________________________________________�	

 بستن كينزي،.3

 بستن جوهانسون،.4

 بستن كالكي يا ساختاري،.5

،دهي بستن وجوه قابل وام.6

.بستن پيگو يا مانده واقعي.7

و ساختار دام از قواعد بستن فوقانتخاب هرك دنبال به االشاره كه با توجه به نوع هدف تحقيق

. شود، نياز به انتخاب شرايط بستن مناسب با هر اقتصادي وجود دارد خاص هر اقتصاد انتخاب مي

كل شرايط بستن مدل در سطحيي بستن قواعد اقتصادهاي تعادل عمومي قابل محاسبه به دو دسته

و بستن قواعد اقتصاد مييخرد در سطحيشوند كه بستن قواعد اقتصاد در سطح كالن تقسيم

و بستن قواعد اقتصاد بهيخرد مربوط به توازن بازار عوامل توليد بوده در سطح كالن نيز مربوط

و توازن پس و. استگذاري سرمايهـانداز توازن دولت، توازن دنياي خارج انتخاب قاعده بستن

و همچنين هدف تحقيق متفاوت است در مورد. شرايط بستن مربوطه با توجه به ساختار هر اقتصاد

براي اقتصاد ايران بايد اشاره كرد هاي تعادل عمومي قابل محاسبه ترين شرايط بستن مدل مناسب

و شرايط بستن مدل به CGEهاي كه انتخاب قاعده ازخ در هر اقتصادي صوص اقتصاد ايران تابعي

و همچنين اهداف مد نظر از انجام هر تحقيق مي با مروري بر چند. باشد شرايط خاص اقتصاد ايران

سهيشود كه در مورد بستن قواعد اقتصاد مطالعه موردي در ايران مشاهده مي در سطح خرد از

: حالت زير استفاده بيشتري شده است

مي)الف هرشود كه مقدار فرض بعرضه و وضعيت اشتغال كدام از عوامل توليد ثابت وده

پذيري كامل قيمت عوامل توليد در اين حالت انعطاف. كدام از اين عوامل وجود داردكامل براي هر

مي تضمين و قيمت هر عامل توليد و تقاضا براي هر عامل توليد بوده تواند بين كننده برابري عرضه

با فعاليت .شدهاي مختلف متفاوت

و امكان وجود بيكاري مطرح است)ب در. در بازار عوامل توليد اشتغال ناقص وجود داشته

و هر فعاليت مي مدت اين حالت قيمت عوامل توليد ثابت بوده نظر خود واند در آن قيمت ثابت، تقاضاي

. از عوامل توليد را داشته باشد

و امكان تحركهاي مختلف، منف بازار عوامل توليد بسته به فعاليت)ج پذيري كافيك از هم بوده

.هاي مختلف وجود ندارد در مورد عوامل توليد بين فعاليت

مييدر مورد بستن قواعد اقتصاد شود كه براي توازن دولت در سطح كالن نيز مشاهده

پس)الف(حالت  و نرخيمتغيدولتياندازها داراي كاربرد بيشتري است در اين حالت ياتيماليهار
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مي)الف(در مورد بستن توازن دنياي خارج نيز عمدتاً از حالت.م ثابت هستنديمستق شود استفاده

و انعطاف كه اين حالت عبارت از ثابت در نظر گرفتن پس پذير در نظر گرفتن نرخ ارز انداز خارجي

پس در نهايت. باشد مي مي سرمايهـ انداز در مورد توازن كه گذاري نيز مشاهده هاي حالتشود

تش)الف(حالت. داراي كاربرد بيشتري هستند)ج(و)الف( ويل سرمايكعبارت از ثابت بودن ه

مزا درون پسييل نهايبودن شرينهادها) MPS(انداز به و و حالتتكخانوارها عبارت)ج(هاست

ميل سرمايكاز متغير بودن تش و ثابت بودن پسييل نهايه اخليدينهادها) MPS(انداز به

شر(يردولتيغ و .است)هاتكخانوارها
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