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) CGE(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه آشنايي با مدل. 12

هااي با ساير مدلو بررسي مقايسه

دهيچك

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

و طرح مي امكان ارزيابي آثار لوايح از. كند ها را فراهم هاي كارشناسي تحليل هر چند استفاده

و سياست به هاي مختلف با دامنه شمول تعداد محدودي منظور بررسي آثار ناشي از اجراي قوانين

و تحليل كارشناسي در مورد،از متغيرها از قابليت اتكاي نسبتاً بااليي برخوردار است اما تجزيه

از هايي كه داراي ابعاد گسترده سياست و با تعداد زيادي به اي بوده راحتي متغيرها همراه است،

و برخي متغيرها وجود دارد و غافل شدن از برخي وجوه و امكان اشتباه رو ازاين.امكانپذير نبوده

فر) كه داراي مباني نظري هستند(استفاده از الگوهاي اقتصادي ميااين اطمينان را كههم كند

به تحليل ال هاي كارشناسي . بااليي برخوردار استگوها از قابليت اتكاي عنوان مكملي براي نتايج اين

در تطابق كامل با واقعيات) در هيچ كشوري(كدام از الگوهاي مختلف اقتصادي هر چند هيچ

و عنوان مناسببهحال اين اقتصادي نيستند با ترين انتخاب براي حصول بيشترين اطمينان در تجزيه

.آيندمي هاي اقتصادي به حساب تحليل ابعاد مختلف سياست

هاي اقتصادي داراي الگوهاي اقتصادي مورد استفاده براي واكاوي ابعاد مختلف سياست

و مدل هاي اقتصادسنجي، مدل مدل(طيف وسيعي  كه) هاي تعادل عمومي هاي تعادل جزئي هستند

كه هر كدام از اين مدل. گيرند مورد استفاده قرار مي و معايب خاص خود بوده ها داراي مزايا

ميكاربهگيري يا عدم كار به هاي تعادل جزئي داراي اين مدلبراي مثال. كند گيري آنها را توجيه

و وضعيت بقيه بازارها را  يك بازار را مد نظر قرار داده كاستي هستند كه در محاسبات خود تنها

مي داده در كنار اما. كنند كه مطمئناً با واقعيات اقتصادي داراي فاصله زيادي است شده فرض

در هاي تعادل جزئي، مدل مدل هاي تعادل عمومي قرار دارند كه در محاسبات خود تمامي بازارها را

و از اين حيث نسبت به مدل . هاي تعادل جزئي داراي برتري هستند نظر گرفته

هم در كشورهاي توسعه گسترده طوربههاي تعادل عمومي امروزه مدل در اي و هم يافته

د و تحليل ابعاد مختلف ناشي از اجراي كشورهاي و در تجزيه ر حال توسعه مورد استفاده بوده

مي كاربههاي گوناگون اقتصادي سياست هاي تعادل عمومي نيز مدل تعادل در بين مدل. شوند برده

. عمومي قابل محاسبه با توجه به مزاياي خاصي كه دارد داراي موارد كاربرد بيشتري است

و بهينه اين مدل ين ويژگيمهمتر و بنگاه ها داشتن مباني خردي به سازي رفتار خانوارها ها، توجه
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و نيازمندي به داده روابط بين بخش كم است هاي مختلف اقتصادي به ازسوي. هاي ديگر با توجه

و در صورت در دسترس بودن هاي خاص اقتصاد ايران كه داده ويژگي هاي كافي در دسترس نبوده

هاي تعادل عمومي قابل محاسبه ها در حداقل است، استفاده از مدل در مورد دقت داده نيز اطمينان

و با توجه به مطالب فوق. بسيار مفيد خواهد بود هاي تعادل گيري مدلكاربهاالشاره در مجموع

و تبعات سياست و شوك عمومي قابل محاسبه براي بررسي آثار هاي مختلف اقتصادي داراي ها

م .استريثؤكاربرد

رو ضمن ازاين،هاي تعادل عمومي قابل محاسبه است هدف گزارش حاضر آشنايي با مدل

و هاي تعادل عمومي در اقتصاد، به بررسي مدل تشريح جايگاه مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه

و ضمن تبيين جايگاه اين مدل طبقه ود، هاي اقتصادي موج ها در بين انواع مدل بندي آنها پرداخته

و كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار ها در ايران، كشورهاي توسعه كاربرد اين مدل يافته

.گرفته است

 مقدمه

و تبعات ناشي از سياست و بعد از اجراي آنها(هاي مختلف اقتصادي بررسي آثار ) قبل از تصويب

ندگان مجلس شوراي اسالمي هاي پيشنهادي نماي هاي توسعه، طرح خصوص لوايح بودجه، برنامه به

مي امكان تصميمو ساير لوايح پيشنهادي دولت  . دهد گيري خردورزانه را افزايش

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

و شوك تحليلگران در آغاز سياست از هاي اقتصادي را در قالب بخش ها و جدا يكديگر هاي منفك

و تبعات سياست مورد بررسي قرار مي و شوك دادند بدين معني كه در بررسي آثار هاي ها

هاي اقتصادي مورد مالحظه قرار اقتصادي تنها بخشي از اقتصاد را بدون توجه به ساير بخش

ميتحليلگران اين امر خطاي. دادند مي ف هاي مختل بخشزيرا،دهدو كارشناسان را به شدت افزايش

و مبادالت بين بخش و همچنين اقتصاد به شدت به يكديگر وابسته بوده هاي مختلف اقتصاد

و بخش خارجي جزء نهادهاي مختلف اقتصاد نظير دولت، خانوارها، بنگاه الينفك ساختار ها

.اقتصادي در هر كشوري است

عبراي مومي استفاده پاسخگويي به مشكالت مذكور، اقتصاددانان از چارچوب تحليل تعادل

و شوك معني كه براي تحليل سياست كردند بدين  طوربههاي اقتصادي نياز است كه كل اقتصاد ها

و شوك گيري ابزارهاي تحليل سياستكاربه. همزمان مورد بررسي قرار گيرد در ها هاي اقتصادي

يك چارچوب تعادل عمومي نياز به شناخت ويژگي و رفتارهاي هر در ابتداي امر.داز نهادها دار ها
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هاي قابل توجه در كامپيوتر نه تنها اما با پيشرفت،ها بسيار دشوار بود گيري اين مدلكار به

شد گيري روشكار به تر رفتار بلكه انگيزه ديگري براي شناخت دقيق،هاي تعادل عمومي تسهيل

و تعريف آنها براي فرو مدلتحليلگران كارگزاران اقتصادي شداسازان .هم

ـ ستاندههاي ديگري از قبيل جداول هاي تعادل عمومي مدل در كنار مدل ، ماتريس داده

و مدل هاي مختلف اقتصادي هاي اقتصادسنجي نيز براي بررسي آثار سياست حسابداري اجتماعي

كه هر كدام از اين مدل. وجود دارند و معايب خاص خود بوده گيري يا عدم كاربهها داراي مزايا

ميگكار به هاي خاص اقتصاد اما آنچه مشخص است اينكه با توجه به ويژگي،كند يري آنها را توجيه

و در صورت در دسترس بودن نيز اطمينان در مورد ايران كه داده هاي كافي در دسترس نبوده

هاي تعادل عمومي قابل محاسبه بسيار مفيد خواهد ها در حداقل است، استفاده از مدل دقت داده

.1بود

و ساختار گزارش بدين ترتيب است كه در ابتدا به تشريح مدل هاي تعادل عمومي در اقتصاد

و در ادامه ضمن آشنايي با مدل و طبقه ماهيت آنها پرداخته بندي هاي تعادل عمومي قابل محاسبه

مي ها در بين ساير مدل آنها، به بررسي جايگاه اين مدل در ادامه. شود هاي اقتصادي پرداخته

در گزارش ضمن تبيين موارد كاربرد مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه در برخي كشورهاي

و توسعه در انتهاي. ها در ايران پرداخته شده است يافته به بررسي كاربرد اين مدل حال توسعه

.بندي آورده شده است گزارش نيز جمع

و ماهيت آنها جايگاه مدل.1  هاي تعادل عمومي در اقتصاد

 تاريخچه تئوري تعادل عمومي.1-1

،از ديدگاه اقتصاددانان. استاقتصاددانان كالسيك هاي مورد توجه يكي از بنيان» تعادل«مفهوم

و بعد از هر اخاللي به تعادل حاكي از شرايطي است كه اقتصاد با گذشت زمان به آن متمايل شده

ي نيل به تعادل، مربوط به انديشه ترين وضعيت در مورد چگونگ معروف. گردد آن وضعيت برمي

در تفكر آدام اسميت در مورد دست نامرئي، راهنماي اصلي مشاركت. آدام اسميت است كنندگان

و مكاني و جوونز.م توزيع استسبازار اقتصاددانان قرن نوزدهم از قبيل ريكاردو، ميل، ماركس

و همچنين اهميت تع را2)تعادل عمومي(امل بين بازارها مفهوم گرايش به تعادل پايدار در اقتصاد

 
و هاي اقتصادي غالباً نياز به در دسترس بودن داده در مدل.1 هاي سري زماني مطرح است كه همواره دشواري دسترسي به آنها

يك كه در مدل تعادل عمومي قابل محاسبه تنها نياز به داده طبيعي است در حالي نااطميناني در مورد دقت آنها امري سال در قالب هاي

SAM وجود دارد.
2. General Equilibrium Models 
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.نويسي رياضي مورد تصديق قرار دادند گونه فرمول بدون هيچ

هاي خود در سال بعد از آن مطرح شد كه آلفرد مارشال در يكي از سخنراني1ايده مارشالي

و تقاضا براي تعادل جزئي 1890  حال، آگوستين با اين. را مورد تحليل قرار داد2نمودار عرضه

و فرموله به3)1838(كورنو به لحاظ بيان مفهومي، ساختاربندي كردن رياضي در تقدم زماني نسبت

كه. مارشال قرار دارد شايد علت اصلي عدم اعتبار كافي براي ديدگاه كورنو مربوط به اين باشد

و  رس رياضي براي بسياري از خوانندگان در دست صورتبهارائه ديدگاه وي به زبان فرانسوي

.نبوده است

و ساير نويسندگان قرن نوزدهم به يك كورنو وضوح فهميده بودند كه تحليل تعادل جزئي

و آنچه داراي اهميت بيشتري است عبارت از تعامالت بازارهاي مختلف است با. مورد خاص بوده

تين بار اين امر نخس. اين گروه به هيچ وجه مدل تعادل عمومي كاملي را فرموله نكردندحال اين

. با موفقيت بيان گرديد) اقتصاددان فرانسوي در مدرسه لوزان سوئيس(توسط لئون والراس 

بههم والراس در كار خود. ظاهر شد4»عناصر اقتصاد محض«با عنوان 1874عملكرد وي در سال

هاي تعادل عمومي رياضي برنامه اصلي تحقيقاتي براي همه تئوريهمو پرداخته تشريح مشكل

در مدل والراس ارائه. را تبيين كردن بيستم قر كننده نخستين تصديق كامل مفهوم تعادل عمومي

ب. ادبيات اقتصادي است ميهاين مدل Nكاالي موجود در اقتصاد،Nكند كه براي وضوح بيان

و آن. قيمت وجود داردNمعادله و نامقيد باشند گاه چنانچه معادالت موجود در مدل خطي، مستقل

اقتصاددان، سه 1950در اواسط دهه. حل برقرار است ديهي است كه شرط كافي براي وجود راهب

ب مك نامهآمريكايي و اين سه در ابتدا. در حوزه تعادل عمومي وارد شدند5كنزي هاي ارو، دبرو

مي طور به هم همكاري كردند،كردند جداگانه تحقيق و دبرو با د. اما بعداً ارو و برو مقاالت ارو

مك) 1954( 6.ين مقاالت در زمينه تعادل عمومي استمهمتراز) 1954(كنزيو

اي از اقتصاد نظري هدفي جز توضيح رفتار عرضه، عنوان شاخه تئوري تعادل عمومي به

و قيمت و متشكل از بازارهاي مختلف با فعل تقاضا . وانفعاالت متقابل است ها در كل اقتصاد نداشته

7ه تئوري تعادل عمومي بيان كاملي از كل اقتصاد با توجه به رويكرد از پايين به باالبا توجه به اينك

و مبتني بر بربوده و عوامل فردي است لذا 8خالف اقتصاد كالن كه از رويكرد باال به پايينبازارها

1. Marshallian 
2. Partial Equilibrium 
3. Augustin Cournot, 1838. 
4. Elements of Pure Economics 
5. Arrow, Debreu and Mc Kenzie 
6. Starr, R. 2011.  
7. Bottom - Up Approach 
8. Top - Down Approach 
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به تبعيت مي مي عنوان بخشي از اقتصاد خرد طبقه كند، بس. شود بندي ياري از البته قابل ذكر است كه

هاي تعادل عمومي مدل. هاي اقتصاد خرد برخوردار هستند مباحث مدرن اقتصاد كالن نيز از پايه

اي بوده كه فقط از چند بازار محدود مثل بازار اقتصاد كالن، معموالً داراي ساختار نسبتاً ساده

و بازار مالي تشكيل شده است ي اقتصاد خرد، هاي تعادل عموم اما در نقطه مقابل، مدل،كاالها

و ها معموالً پيچيده اين مدل. هستندمعموالً دربرگيرنده كثيري از بازارهاي مختلف كاالها تر بوده

.كامپيوتر است مندبراي محاسبات عددي نياز

 هاي تعادل عمومي ماهيت مدل.2-1

هاي مدلهاي اقتصادي به دو دسته كلي گيري در حيطه بررسي آثار سياستكاربهابزارهاي قابل

و مدل مي تعادل عمومي در اقتصاد، اگر يك ابزار سياستي براي. شوند هاي تعادل جزئي تقسيم

رسيدن به تغيير در متغير يا متغيرهاي خاصي مورد استفاده قرار گيرد، ديگر متغيرهاي اقتصادي نيز 

و نتيجه نهايي ممكن است كامالً با هدف اصلي سياميتأثير از آن سياست واستگذپذيرند آثار ران

هاي فراواني به بيان ديگر نمونه. هاي تعادل جزئي متفاوت باشد بيني شده توسط مدل مستقيم پيش

تك وجود دارد كه تحليل ها توسط تعادل جزئي با واقعيات رخ داده در اقتصاد متفاوتتك بخش هاي

هاي مختلف تنها سياست آثاردر بررسي1هاي تعادل جزئي رو با توجه به اينكه مدل ازاين. بوده است

و بخش يك پديده، بدون در نظر گرفتن آثار آن بر ساير بازارها اي اقتصاده به تحليل جزئي

و وابستگي،پردازند مي و جامعيت كافي برخوردار نبوده بخشي را مد نظر قرار هاي بين لذا از دقت

هم بنابراين به چنان مدل. دهند نمي همزمان مورد صورتبهه بازارها را هاي اقتصادي نياز است كه

هاي اقتصادي داراي هاي تعادل عمومي براي تحليل آثار سياست روست كه مدل توجه قرار دهد از اين

هاي تعادل عمومي نسبت به ساير داليل متعددي را براي برتري مدل2)1988(دواراجان. برتري هستند

كه مدل اسمهمترها عنوان كرده است هاي تعادل عمومي دربرگيرندهت از اينكه مدلين آن عبارت

و بازار عوامل(بخشي هستند كه شامل بازارها اي بين پيوندهاي واسطه و خدمات همانند بازار كاالها

و بنگاه(نهادها) توليد .بخشي استو ساير ارتباطات بين)ها همانند دولت، خانوار

يكپارچه مورد بررسي صورتبهصاد را هايي هستند كه كل اقت هاي تعادل عمومي مدل مدل

و تمامي فعاليت و همچنين تمامي قرار داده و خدمات موجود در اقتصاد هاي اقتصادي، كاالها

و همچنين با توجه به اينكه. دهند نهادهاي اقتصادي را مد نظر قرار مي با توجه به اين ويژگي

 
ت هاي تعادل جزئي روي زيربخش تحليل.1 بأهاي اقتصاد و ساير متغيرها را مي صورت برونهكيد داشته گونه اين. گيرند زا در نظر

و تقاضا قيمت كاال تحليل و تقابل عرضه ميها در بازار منفرد صورت گرفته كه در دنياي واقعي در حالي. كند را در آن بازار تعيين

و شرايط بازارهاي ديگر نيز .بگذاردتأثير آثار قيمتي در يك بازار ممكن است روي عرضه، تقاضا، قيمت
2. Devarajan, 1988. 
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و همچن هاي تعادل عمومي پيوندهاي متقابل واسطه مدل نهادي را مد نظر قرار ين انتقاالت بيناي

و برتري هستند ها نسبت به مدل دهند، لذا اين مدل مي در مدل تعادل. هاي تعادل جزئي داراي مزيت

و هر كدام از توليدكنندگان  و تقاضا براي هر كاال حاصل شده عمومي، قيمت تعادلي از تقابل عرضه

بهو مصرف خود) با توجه به سطح بودجه خود(2و مطلوبيت1ترتيب حداكثركننده سود كنندگان

ميبه. هستند وار بندي جريان دايره هاي تعادل عمومي به فرمول توان گفت كه مدل عبارت ديگر

و نهادهاي اقتصاديـدرآمد  و مبادالت بين كارگزاران اقتصادي مخارج يك اقتصاد پرداخته

مي رفتار بهينه براساس .گيرد يابي آنها صورت

و تقاضا در مدل تعادل عمومي، الگوي پيچيده و مصرف توليد(اي از عرضه براي) كننده كننده

يك) دارايي(همچنين براي هر كاال. شود هر كاال وجود دارد كه از تقابل آنها قيمت تعادلي حاصل مي

از هاي توليد وجود دارد كه تحت اين شرايط بنگاه) محدوديت منابع(مقدار اوليه و كننده يكسو

به ازسويكنندگان مصرف و مطلوبيت خود هستند ديگر به اين ترتيب حتي. ترتيب حداكثركننده سود

و قيمت و كاال نيز به هم مرتبط شده هاي تعادلي براي همه كاالها همزمان تعيين بازار عوامل

وي. كرد لئون والراس در قرن نوزدهم وجود تعادل همزمان براي همه بازارها را ثابت. شود مي

نشان) مجموع مازاد تقاضاي تمام افراد يك نظام اقتصادي برابر صفر است(وسيله قانون والراسهب

از(در يك بازار حتماً با مازاد تقاضاي منفي) خروج از تعادل(داد كه مازاد تقاضاي مثبت  خروج

.در بازار ديگر همراه است) تعادل

را توان مدل در كل مي هاي تعادل عمومي كاربردي به چهار دسته مدل هاي تعادل عمومي

)AGE(3يا مدل تعادل عمومي قابل محاسبه)CGE(،4مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي

)DSGE(،5و ماتريس حسابداري اجتماعي تقسيمـجدول داده در اين بين6.بندي كرد ستانده

و CGEبه دو دسته CGEهاي مدل مي پويا طبقه CGEايستا در بندي شوند كه جزئيات بيشتر

هاي اقتصادي در ادامه گزارش ها با ساير مدلو مقايسه اين مدل CGEهاي بندي مورد انواع طبقه

.آورده شده است

.شود در اين وضعيت طرف عرضه مدل تعادل عمومي مشخصمي.1

.همان.2
3. Applied General Equilibrium 
4. Computable General Equilibrium 
5. Dynamic Stochastic General Equilibrium 

مي–قابل ذكر است كه جداول داده.6 و ماتريس حسابداري اجتماعي را نيز در آنها نيز يرازتوان تعادل عمومي دانست ستانده

و تقاضا  و هزينه(برابري بين عرضه هر) درآمد فيكبراي و نهادها برقرار است عاليتاز .هاي اقتصادي
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 بندي آنهاو طبقه) CGE(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه آشنايي با مدل.2

و تبعات ناشي از اجراي هاي تعادل عمومي قابل محاسبه در ارزيابي با توجه به اهميت مدل آثار

و استفاده گسترده اين مدل سياست با هاي اقتصادي ها در مطالعات مختلف، در اين بخش از گزارش

و تقسيم اين مدل مي هاي مختلف ارائه شده از اين مدل بندي ها آشنا شده بر عالوه. كنيم ها را بيان

يك نمونه از مدل را تشريح كرد CGEهاي اين، موارد مختلف كاربرد مدل و را مورد  CGEه

.دهيم بررسي قرار مي

 CGEوجه تسميه مدل.1-2

هاي تعادل عمومي صرفاً جنبه تئوريك داشت لذا از آنها با عنوان تئوري ميالدي تحليل 1970تا دهه

و توسعه جداول،شد تعادل عمومي نام برده مي و اطالعات ـ ستاندهاما با پيشرفت آمار و داده

تاشدهاي ملي يا حتي اقتصاد جهاني ميسر اتريس حسابداري اجتماعي، اين امكان براي اقتصادم

را مقادير تعادلي قيمت و مقادير همين توانايي براي محاسبه عددي. عددي محاسبه كنند صورتبهها

به( هاي تعادل عمومي با نام مدل تعادل عمومي بود كه باعث معرفي مدل) صورت كاربرديو

بود كه وي در كار خود1)1967(ها نيز با كار اسكارف پيشگام اين مدل.شد) AGE(كاربردي 

و دبرو معرفي كرد اين مدل براي اولين بار. روشي عددي را براي حل سيستم تعادل عمومي ارو

و والي مورد 1973و 1972هاي در سال) شاگردان اسكارف در دانشگاه ييل(2توسط شوون

و در دهه استفاده قرا و عموميت مدل1980در دهه. روشي رايج بود 1970ر گرفت هاي، محبوبيت

AGE حل دقيق ها براي فرآهم آوردن راه رو به تنزل گذاشت كه علت آن مربوط به ناتواني اين مدل

حل ثابت كرد كه روش اسكارف براي نيل به راه3)2006(ولوپيلي.و هزينه محاسباتي باالي آنها بود

،شدند AGEهاي جايگزين مدل CGEهاي مدل 1980در اواسط دهه. ق، غير قابل محاسبه استدقي

، نسبتاً)يي باال با استفاده از كامپيوترهاآكار(آآورنده مدل محاسباتي كار فرآهم CGEمدل زيرا

و توسط دولت و بزرگي براي كل اقتصاد بوده و بانك جهاني روشي مورد ترجيح بود سريع 4.ها

 CGEتعاريف مدل.2-2

به CGEمدل5برگس مي اين را نحوه CGEهاي شرط والراس، مدل براساس: كند صورت تشريح

 
1. Scarf, 1967. 
2. Shoven and Whalley 
3. Velupillai 
4. Kahn, 2008. 
5. Borges, 1986. 
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يك اقتصاد بازار به به تخصيص منابع را در و رسيدن و تقاضا عنوان نتيجه حاصل از تعامل عرضه

دهنده تي است كه نشانها، عبارت از معادال هاي اين مدل ساختن بلوك. دهند قيمت تعادلي توضيح مي

و دولت كنندگان، توليدكنندگان، شركت مصرف(رفتار كارگزاران مربوطه  هر كدام از اين. است) ها

و نهاده و خدمات به كارگزاران كاال و تقاضا عنوان تابعي از قيمت هاي توليد را هاي آنها، عرضه

عر. كنند مي و تقاضا باشند، مدل تعادل با فرض اينكه نيروهاي بازار منحصر به تعادل بين ضه

مي عمومي، قيمت نسبي را محاسبه مي و توزيع كند كه همه بازارها تسويه و تخصيص منابع شوند

كل، به مدلCGEكلي مدل طوربه. كند درآمدي را كه ناشي از اين تعادل است تعيين مي سازي

ر و تعامل كارگزاران مختلف اقتصادي در بازارها ميا مدلاقتصاد پرداخته ديگر ازسوي1كند سازي

مي هاي فوق معتقد است كه عليرغم بحث2تيسن كه CGEتوان گفت كه مدل االشاره، چارچوبي است

و ساختار هاي مختلف جامعه، الگوي تقاضا، تراز پرداخت رابطه بين متغيرهايي مانند درآمد گروه ها

هم پيوند مي ارائه3)1986(شرمن رابينسون ازسويكه تعريفي براساس. دهد توليد چندبخشي را به

از CGEشده است مدل  :از چهار عنصر تشكيل شده است كه عبارتند

 تصريح رفتار كارگزاران مختلف اقتصاد،ـ

ميـ و شرايطي كه كارگزاران در آن عمل  كنند، شناسايي قواعد رفتاري كارگزاران

مي آن عالئم تصميم براساستعيين عالئمي كه كارگزاران اقتصاديـ ،كنند گيري

.كننده ساختار نهادهاي اقتصاد است تعيين قاعده بازي كه تعيينـ

كالن از اقتصاد هستنديكننده چارچوب هاي تعادل عمومي ارائه اشاره كرد كه مدلبايد در كل

مي طوربهكه در آن تمامي بازارها  و مختلف ها آثار توان به كمك اين مدل همزمان تسويه شده

و تحليل قرار داد هاي دولت را بر بخش ناشي از سياست گاها4ً.هاي مختلف اقتصاد مورد بررسي

و مدل طوربهنيز تمامي بازارها CGEاين اشتباه وجود دارد كه در مدل  هاي همزمان تسويه شده

CGE مي و گونه مداخله دولت در اقتصاد وجو كنند كه هيچ تنها در شرايطي تحليل ارائه د نداشته

كهشرايط رقابت كامل همراه با تسويه سريع بازار وجود داشته باشد ها داراي اين اين مدل درحالي

و عدم  توانايي هستند تا در شرايط واقعي كه شامل رقابت ناقص، اشتغال ناكامل، مداخله دولت

و مقادير همراه با وقفه تعديل قيمت(تسويه سريع بازار  هاي مدل. ارائه كننداست نيز تحليل) ها

CGE ـ ستاندههاي نتيجه رشد طبيعي مدل ديدگاه«زيرا،ريزي خطي هستندو برنامهIO(5( داده

 
به.1 .مراجعه شود Dixon and et. Al., 1992و Shoven and Whalley, 1992براي جزئيات بيشتر

2. Thissen, 1998. 
3. Robinson, Sherman 
4. Shoven and Whalley, 1984. 
5. Input Output 
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به نئوكالسيكي راجع و تقاضا و يا مشخصات عنوان مثال سيستم صريح قيمت به توليد هاي بازار

هاي ليل محدوديتدبه CGEهاي مدل. به آن اضافه شده است»كامل جريان درآمد در اقتصاد

ـ ستاندههاي مدل و رشد يافتهSAMو داده از، توسعه :اند كه عبارتند

و همراه با عدم امكان جانشيني بين نهاده) عدم تغيير تكنولوژي توليد(ضرايب فني ثابتـ ها

و همچنين بازدهي ثابت نسبت به مقياس .عوامل توليد

هايو فرض تغييرناپذيري قيمت)ل عوامل توليداشتغال كام(كشش باالي عرضه عوامل توليدـ

1.نسبي كاالها با گذشت زمان

و مقادير درون قيمت براساس CGEهاي مدلـ در ها و مصرف به درآمد وابسته است زا بوده

ـ ستاندهكه جداول حالي .تنها به مقادير توجه دارند داده

رال قيمتنبود الگوريتم حل كه بتواند سيستم بزرگ اقتصاد شامـ و مقادير  صورتبهها

.همزمان حل كند

 CGEهاي بندي مدل طبقه.3-2

 CGEهاي بندي تئوريك از مدل طبقه.1-3-2

هاي بندي با نگاهي به طبقه. وجود دارد CGEهاي هاي مختلفي از مدل بندي در ادبيات اقتصادي طبقه

مي CGEهاي مختلفي كه در مورد مدل بر كه دو نوع طبقه شود وجود دارد مشاهده اساس بندي مهم

و هدف مورد نظر اين مدل از).1 نمودار(ها عنوان شده است توسعه تاريخي البته نوع سومي

مي طبقه .شود بندي نيز وجود دارد كه در ادامه توضيح داده

 هاي تعادل عمومي قابل محاسبه بندي مدل طبقه.1نمودار

1. Dervis et. al., 1982, P. 49. 

كالن والراسي

 ساير قواعد بستن بستن نئوكالسيكي

 SAMپايه اقتصادسنجي
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چارچوب تعادل عمومي والراس براساسوالراسي CGEهاي، مدلCGEهاي مدلنوع اول

ماليات بر اقتصاد در يك مدل دوبخشي تأثير در مورد1)1962(ها از كار هاربرگر اين مدل. هستند

روي حل عددي سيستم والراسي نيز نمونه ديگري از اين نوع مدل) 1967(كار اسكارف. آغاز شد

CGE و شوون اي اين نوع مدل تحقيقات پايه. است و) 1984(ها توسط اسكارف و همچنين شوون

مي) 1992(والي عنوانبه. شوند انجام شده است كه تقريباً مرجع همه تحقيقات اخير محسوب

مي نمونه وGTAP(3(در زمينه پروژه تحليل تجارت جهاني2)1997(توان مطالعه هرتل هاي ديگر

و كيرز هاي تعادل عمومي والراسي بررسي هدف مدل. را نيز نام برد4)1997(مطالعات گينزبرگ

و رفاهآزا بر توزيع بهينه منابع، كار مقداري ناشي از تغييرات برونآثار  5.استيي

و مدل مربوط به تحليل CGEهاي مدلنوع دوم هاي كالن هستند كه از دهه هاي چندبخشي

در SAMظهور دنبالبهو 1970 و توسعه در كشورهاي هاي مدل. اند يافته مطرح شده حال توسعه

CGE به . ها در كشورهاي در حال توسعه بسيار مناسب هستند خصوص براي تحليل سياست كالن

ـ ستاندهتحليل براساسكالن CGEهاي مدل مدت توسعه هاي كالن كوتاهو مدل SAM، داده

ا 1930اند كه براي تحليل سياستي از دهه يافته بهIOبرخالف جدول. ستفاده هستندمورد كه فقط

و مقادير درون قيمت براساسها مقادير توجه دارد، اين مدل و مصرف به درآمد وابسته ها زا بوده

و در خصوص6)1960(ها مربوط به يوهانسون اولين كار تجربي اين مدل. است براي كشور نروژ

ب رشد بخشي با تعيين همزمان قيمت و و مقادير . بوده است)و سرمايه كار نيروي(ازتوزيع منابع ها

و ORANI/MONASHهاي با مطالعاتي چون مدل) كالن CGE(ها اين نوع مدل براي استراليا

و مارتنز(هاي بيشماري براي كشورهاي در حال توسعه مدل 8)1991(و باندارا7)1988(دكالوو

براي كشورهاي در حال توسعه) كالن CGE( سازي پيشتاز اين نوع مدل. اند بيشتر گسترش يافته

. هاي ساختاري نيز هستند ها معروف به مدل بوده كه اين مدل 10)1989(و رابينسون9)a1990(تيلور 

از)و سرمايه كار نيروي(توزيع منابع آثار كالن بيشتر از آنكه بررسي CGEهاي هدف مدل ناشي

و سياست هاي برون شوك و اقتصادي باشد،يها زا مربوط به بررسي رشد بخشي، تراز تجاري

و سياست هاي برون توزيع درآمد ناشي از شوك و به قصد در اين مدل. هاي اقتصادي است زا ها

 
1. Harberger, 1962. 
2. Hertel 
3. Global Trade Analysis Project 
4. Ginsburgh and Keyzer, 1997. 
5. Thissen, 1998. 
6. Johansen, 1960. 
7. Decaluwe and Martens, 1988. 
8. Bandara, 1991. 
9. Taylor 
10. Robinson 
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مي توصيف واقعي توان شرايطي را در نظر گرفت كه در آن رفتار كارگزاران تري از اقتصاد،

1هاي تركيبي مختلط ها، مدل از مدلشود به اين حالت خاص سازي حاصل نمي اقتصادي از بهينه

و مايلز) 1998(كارهاي تجربي همانند مارك تيزن. گويند مي و رادرفورد براي) 2001(براي مصر

كالن CGEقابل ذكر است كه محققان. بندي كرد ها طبقه توان در زمره اين نوع مدل كلمبيا را مي

ا CGEهاي معتقدند كه مدل هستند كه در آنها CGEهايز تمامي مدلوالراسي يك زيرگروه ويژه

مي براساس2بستن مدل 3.گيرد قواعد نئوكالسيكي صورت

مي CGEهاي محققاني كه روي مدل را كنند، معموالً مدل كالن كار كه براساسهاي خود آنچه

مي شود طبقه ناميده مي4قوانين بستن س بحث راجع. كنند بندي ن به قواعد بستن اولين بار توسط

و ليسي5)1963( و بعدها توسط تيلور سن به اين نتيجه رسيد كه انتخاب نوع. احيا شد6)1979(مطرح

 CGEهاي اقتصادي در قالب مدل بسزايي بر نتايج حاصل از اجراي سياستتأثير بستن مدل داراي

اين زيرا،مدت برجسته است در كوتاه CGEسازي مسئله بستن مدل بيشتر در مورد مدل. است

هاي بندي مدل طبقه. هاي والراسي با بستن نئوكالسيكي داراي انحراف هستند ها نسبت به مدل مدل

CGE و انواع بستن مدل در ارتباط براساسكالن سن مطرح شده قواعد بستن كالن، در مقاله اصلي

و انواع مكاتب اقتصادي است تنگاتنگي با تئوري عمهمتر. هاي اقتصادي ازين قواعد بستن :بارتند

،بستن نئوكالسيكيـ

پسـ 7،انداز اجباري بستن نئوكينزيني يا بستن

،بستن كينزيـ

،بستن يوهانسونـ

،ساختاريبستن يا8كالكيبستنـ

9،دهي قابل وامبستن وجوهـ

 10.)مانده واقعي(بستن پيگوييـ

و CGE(االشاره بندي نظري فوق در كنار دو طبقه درنوع سومي،)كالن CGEوالراسي

كه CGEهاي بندي مدل طبقه روش براساس(هاي تعيين پارامترها روش براساسوجود دارد

 
1. Mixed Complementarity Models 
2. Model Closure 
3. Thissen, 1998. 
4. Closure Rules 
5. Sen 
6. Taylor and Lysy 
7. Forced Savings 
8. Kaleckian 
9. Loanable Funds 
10. Thissen, 1998. 
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كمكبه CGEهاي تعيين پارامترها در عمده مدل2.است) يا روش اقتصادسنجي1كاليبراسيون

اما تعداد محدودي مطالعه نيز وجود دارد كه از روش اقتصادسنجي براي،كاليبراسيون است

و مبتنيآوردن پارا دستهب بايد البته. هستند3)1984(بر مطالعه جورگنسون مترها استفاده كرده

و. هاي مختلف ديگري توسط محققان مختلف صورت گرفته است بندي اشاره كرد كه طبقه كالرت

بر CGEهاي بندي مدل خود براي طبقه مالك4)1986(روماست  بندي كاربردي مبناي طبقهرا

:زير عنوان كردندتصور به

،هاي مورد استفاده براي حل مدل الگوريتمـ

،)تخمين كاليبراسيون يا اقتصادسنجي(تصريح عدديـ

.)ساختار كالسيكي يا ساختار نئوكالسيكي(چارچوب ساختاريـ

و ديگران و كاربه CGEهاي بندي مدل مالك ديگري را براي طبقه5)1982(درويس برده

:بندي كردند به چهار دسته زير تقسيمرا CGEهاي مدل

،دارند تأكيدهايي كه روي تجارت جهاني، رشد اقتصادي، ساختارهاي اقتصاديو يا توزيع درآمد مدلـ

6،عمومي ماليههاي مدلـ

و چندكشوري هاي تجارت بين مدلـ ،المللي

.مطالعات مربوط به انرژيـ

را، اين مدلCGE) وند تاريخير(سازي سنت مدل براساس7)1993(اسچوبرت  صورتبهها

:بندي كرد زير طبقه

،رو مطالعه يوهانسون هستند كه دنبالهMSG(8(هاي رشد چندبخشي مدلـ

و واليـ اسكارفـ رويكرد هاربرگرـ HSSW(،9(شون

و ساير مدلـ كه ساختارگرايان ،اند شكل گرفته) SAM(ماتريس حسابداري اجتماعي براساسهايي

و شاگردانش 10هاي اقتصادسنجي مدلـ ،به دنبال مطالعه جورگنسون

1. Caribration 
و تفاوت.2 .مراجعه شود1998و Thissenهاي آنها به مقاله براي جزئيات بيشتر در مورد اين دو روش

3. Jorgenson 
4. Clarete and Roumasset 
5. Dervis et. al 
6. Public Finance 
7. Schobert 
8. Multi Sectoral Growth (MSG) 
9. Harberger-Scarf-Shoven-Whalley (HSSW) 

و در نتيجه تعيين سطح امكان استفاده از آزمون، CGEهاي اقتصادسنجي در برآورد مدل ترين مزيت روشمهم. 10 هاي آماري

و همچنين CGEهاي داليلي مانند كمتر از حد مشخص بودن اغلب مدلبهاين با وجود. داري پارامترهاي تخمين زده شده استامعن

معمول از اين طوربهكوچك، هاي بزرگ با تعداد پارامترهاي زياد در شرايط حجم نمونه مشكالت مربوط به درجه آزادي در مدل

و نياز به اطالعات كمتر نسبت به روش. شود روش بسيار كم استفاده مي در مقابل، استفاده از روش كاليبراسيون، به دليل سادگي
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1.زمانيي بينزسا هاي بهينه مدلـ

االشاره با توجه به فضايي كه مدل مورد هاي فوق بندي هاي مربوط به هر كدام از طبقه مدل

و جهاني ناحيه(دهد پوشش قرار مي بودناي ها، دورهي كردن بخش، جزئ)اي، ملي، چند كشوري

و يا چند دورهيك( مي طبقه...و) ايستا يا پويا(، ماهيت)اي دورهاي .شوند بندي

مي معموالً براي تحليل ايستاي مقايسه)اي دورهتك(ايستا CGEهاي مدل شوند اي به كار گرفته

مي يك دوره در اين نوع مدل صورتبهضمني زمان طوربهبنابراين  شود ها وجود دارد همچنين، فرض

زمان كوتاه يا طوالني بستگي به ويژگي. كه زمان براي تسويه تمام بازارها به اندازه كافي بزرگ باشد

و كشش مثال، جابجايي كامل عوامل توليد نياز به تعريف دوره براي ها دارد هاي نهاده بازار عوامل

مد در صورت وجود داده. بلندمدت يا زمان طوالني در مدل دارد هاي ايستا داراي قدرتلهاي كامل،

و مناسبي  تو ايستا بردار قيمت CGEهاي يكي از جواب. هستندمحاسباتي قوي مأهاست كه از تعادل

و تقاضا به صورتبهعرضه مي همزمان تك. آيد دست روشي بسيار مفيد براي CGEاي دوره مدل

هاي سياستآثار براي تحليل، اين هاي اقتصادي است با وجودت متفاوتي درباره سياستسؤاالپاسخ 

و انباشت سرمايه كه ماهيتي پويا دارند، نياز به مدل انداز، سرمايه پس يا هاي چنددوره گذاري اي

و پويا مربوط به نقش CGEهاي بين توان بيان كرد كه يكي از بارزترين تفاوتمي. پوياست ايستا

دريطوربهسرمايه است  و تبديل سرمايهپويا، فرآيند تعديل موج CGEكه به ودي سرمايه گذاري

هاييك شوك در دوره تĤثيرپويا براي برآورد ميزان CGEهاي مدل. شود موجودي سرمايه تبيين مي

و تحليل مسير زماني متغيرهاي مورد نظر مورد استفاده قرار مي و نيز ترسيم  CGEهاي مدل.گيرد آتي

ب مجموعه صورتبهپويا و مجموعهيناي از سيستم معادالت يك زماني يا پويا يا دوره اي از معادالت اي

را CGEدهنده مدل اي، تشكيل دوره ايستا هستند كه در آن معادالت يك و وضعيت اقتصاد ايستا بوده

كه اي از معادالت بين بخش پوياي مدل مجموعه. دهند در هر دوره از زمان نشان مي زماني است

ر تصميم ميگيري عاملين اقتصادي پويا، بخش پويا نسبت CGEهاي دهد در مدلا در طول زمان نشان

و مسير زماني متغيرهاي كنترل به مدل ايستا بهينه مي .آيدمي دستبهشود

پس CGEهاي در مدل و سرمايه ايستا مي برون صورتبهگذاري انداز و زا وارد مدل  شود

چآثار مي ند دوره شبيهتغيير در اين متغيرهاي برونزا براي يك يا كهشود سازي در درحالي

ا ازاقتصادسنجي با براي حل مدل پايه نخست بايد پارامترهاي الگو تخمين. روبرو شده است CGEسازان سوي مدلستقبال فراواني

بر. زده شوند و با تكيه ميSAMبراي اين منظور اين روش. شوند، پارامترهاي مدل با استفاده از روش كاليبراسيون تخمين زده

كاليبراسيون. زيرا تنها اطالعات يك سال پايه مورد نياز است،هايي با مقياس بزرگ مناسب است براي تخمين مدل) كاليبراسيون(

)Calibration(يك و متغيرهاي برونس، انتخاب در هاي مشاهده كه ارزشيطوربهزا براي معادالت است ري پارامترها  SAMشده

.آورد دستبهحل مدل اي دقيق از راه را بتوان به گونه) تعادل پايه(

1. Intertemporal Optimization Models 
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و تبديل سرمايه CGEهاي مدل گذاري به موجودي سرمايه پويا فرآيند تعديل موجودي سرمايه

و همچنين روابط بلندمدت مربوط به تصميم و تبيين شده گيري نهادهاي اقتصادي مانند خانوار

مي گذاران مدل سرمايه و تصميم وارد كردن ترجيحات بين. شود سازي گيري زماني خانوارها

آوردن مسير زماني بهينه متغيرهاي دستبهگذاري، امكان ها در ارتباط با سرمايه زماني بنگاه بين

مي تصميم مي گيري را فرآهم آوردن مسير رشد دستبهبراي CGEهاي توان از مدل آورد بنابراين،

پس بلندمدت اقتصاد به و به ويژه مسير مصرف 1.كردينه كل اقتصاد در افق بلندمدت استفاده اندار

 بر حسب موارد كاربرد آنها CGEهاي بندي مدل طبقه.2-3-2

داراي حوزه CGEهاي گيري مدلكاربهطور كه در ادامه گزارش نيز آورده شده است، همان

مي گسترده و با توجه به نيازهاي مختلف در موارد گوناگون .ا استفاده كرده توان از اين مدل اي بوده

و در قالب جدول ، CGEهاي با توجه به موارد مختلف استفاده از مدل در اين قسمت از گزارش

مي تقسيم و تعداد. شود بندي موضوعي آورده البته قابل ذكر است كه با توجه به كثرت حوزه مطالعات

و تنها به برخي و از حوزه باالي مطالعات، قابليت آوردن تمامي آنها وجود نداشته هاي مهم مطالعاتي

.برخي از مطالعات اكتفا شده است

و بكي.1 .1388، ناظمان
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 CGEهاي كاربرد مدل.4-2

ماليات بر تأثير در مورد) 1962(مربوط به مطالعه هاربرگر CGEهاي اولين موارد كاربرد مدل

براي كشور نروژ) 1960(يوهانسون CGEو مدل) والراسي CGE(اقتصاد در يك مدل دوبخشي 

و بازتوزيع منابع در خصوص رشد بخشي با تعيين همزمان قيمت و مقادير بوده) كالن CGE(ها

و نرم. است از قابل ذكر است كه با توسعه كامپيوترهاي سريع افزارهاي مناسب، تعداد بسياري

و در تحليل CGEهاي مدل كاربرد مدل. هاي سياستي مورد استفاده قرار گرفتند توسعه پيدا كرده

CGE ست تجاري، هاي سيا هاي مربوط به اصالح امور مالياتي، تغيير در نظام بيشتر در تحليل

شناسي، اقتصاد هاي مالي، مسائل بوم هاي توزيع درآمد، سياست هاي كشاورزي، سياست سياست

و زلزله هاي تعدادي از مدل. محيطي است هاي زيستو سياست2هاي انرژي، سياست1سوانح سيل

CGE اند هاي مختلف در كشورهاي در حال توسعه طراحي شده سازي سياست منظور روشنبه

يك ابزار مناسب براي تحليل CGEهاي، مدل1990اينها از ابتداي دههبرهعالو هاي سياست به

و مديريت منابع طبيعي تبديل شده زيست 3.اند محيطي

هاي اقتصادي سياستآثار سازي شبيه CGEبا توجه به اينكه همواره يكي از كاربردهاي مدل

هم)زا هاي برون شوك( و بخش عمومي بر اقتصاد بوده، لذا به طبيعي طوربهين دليل است كه دولت

و دليل محدوديتبه. ها وجود دارند همواره در اين نوع مدل هاي موجود در برآورد پارامترها

بيني نتيجه مشخص سياست اعمال ها اغلب پيش، هدف اين مدلCGEهاي همچنين ساختار مدل

و اندازه اين،شده نيست .ره دارداشاآثار بلكه فقط به جهت

در در كشورهاي توسعه CGEهاي به استفاده از مدلاي امروزه گرايش فزاينده و يافته

يافته ها در اقتصاد كشورهاي توسعه كاربرد اين مدل. وجود دارد4كشورهاي در حال توسعه

روآثار معموالً در محدوده اقتصاد خرد با تمركز بر تخمين و تعرفه ي ساختارهاي متفاوت ماليات

و والي به استفاده از مدل. گيرد رفاه جامعه انجام مي وبه CGEشوون منظور بررسي آثار ماليات

اقتصاد خرد، كاربرد ديگربر عالوه. كردنداقدام يافته تجارت خارجي روي اقتصاد كشورهاي توسعه

 
رز.1 ك) Adam Rose(آدام و زلزله با استفاده از روشه در زمينه مسائل بوميكي از محققاني است و اقتصاد سيل  CGEشناسي

.تحقيقاتي داشته است كه در فهرست منابع دو مورد از مقاالت وي آورده شده است

ته انجام گرفانرژي–هاي تعامل اقتصاد مدلو مرتبط با حوزه انرژي تحت عنوان CGEهاي مطالعات زيادي با استفاده از مدل.2

سنت( CGEهاي است كه سنت جديدي از مدل) 1974(جورگنسون–در زمينه انرژي، مدل هودسن CGEاولين مطالعه اما،است

و 2000تا 1974بيني تقاضاي انرژي براي دوره اين مدل براي پيش. گذاري كرد را پايه) اقتصادسنجي آثار مورد استفاده قرار گرفته

. ده از انرژي را تحليل كرده استهاي ماليات روي استفا سياست

و مصري.3 .1385،نژاد طيبي

هاي مورد وجود دارد كه در ادامه گزارش در مورد مدل CGEهاي قابل ذكر است كه در ايران نيز موارد مختلفي از كاربرد مدل.4

و نمونه .هايي آورده شده است استفاده در ايران توضيحات
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ن، هاي انرژي منتسب به جورگينسو يافته در زمينه سياست ها در كشورهاي توسعه اين مدل

و برگزمن .است1ويلگوسن

و بلندمدت سناريوهاي هاي ميان ها در برنامه در كشورهاي در حال توسعه نيز اين مدل مدت

و كالن به كار گرفته مي در كاربرد) 1989(و رابينسون) 1982(درويس. شوند اقتصادي خرد

 CGEهاي مدل2)1988(دواراجان. اند قدم بوده در كشورهاي در حال توسعه پيش CGEهاي مدل

و ماليات در كشورهاي در حال توسعه نيز اين3)1988(ملودي. برد كاربهرا در مورد منابع طبيعي

. ها را با تحليل سياست تجارت در كشورهاي در حال توسعه به بوته آزمايش گذاشته است مدل

به قابل ذكر اينكه، اين مدل در ها و سطح منطقهمنظور بررسي حوزه وسيعي از مسائل اي مانند رشد

و توسعه چارچوب چندمنطقه منطقهآثار توسعه سيستم شهري، اي مورد استفاده اي تغييرات ملي

ت. اند قرار گرفته و و رشد كشورها با ثيرات ناحيهأبراي بررسي توسعه اي تغييرات ملي، مطالعاتي

و والي CGEهاي استفاده مدل مك هاري4،توسط جوونز و انجام گرفته6و كري بيل5ورگرگ گان

. است

7:توان به موارد زير اشاره كردمي CGEهاي از اهم ديگر موارد كاربرد مدل

و تجاري بر تأثير،هاي عمومي كاهش هزينه:مباحث كلي اقتصاد كالنـ اصالحات مالياتي

و  ، ...توزيع درآمد

و افزوده هاي ارزش معرفي ماليات:هاي مالي مباحث سياستـ ، ...، اصالحات ماليات كاال

گذاري موانع واردات برخيو تعرفه WTOمذاكرات تأثير از قبيل:الملل سياست تجارت بينـ

و  ، ...كاالها

و حمل هاي منطقه سياستـ و هاي سريع ها در ريل گذاري سرمايهتأثير:ونقل اي السير

،ها بزرگراه

و از قبيل ماليا:محيطي هاي زيست سياستـ ، ...ت آلودگي

و سياستـ جريان تأثير زدايي از صنايع برق الكتريكي، مقررات:كار نيرويهاي صنعتي

و كار نيروي ، ...خارجي

و توزيع درآمد هاي هدفمندسازي يارانه سياستـ .ها، فقر

1. Jorgenson, Wilcoxen and Bergsman 
2. Devarajan, 1988. 
3. De Melo, 1988. 
4. Jones and Whalley 
5. Harigan and McGregor 
6. Kraybill 
7. Hosoe, Gasawa and Hashimoto, 2010. 
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�CGEنمونه يك مدل.5-2

و به و معاد در اين قسمت از گزارش هاي تعادل عمومي قابل الت مدلقصد آشنايي با ساختار كلي

يك نمونه مدل  مي CGEمحاسبه، و معادالت مربوطه بيان 2.شود را توضيح داده

 ساختار اقتصاد.1-5-2

مي ساده CGEدر مدل مي اي كه بيان و ثانياً گردد فرض شود كه اوالً اقتصاد حالت ايستا داشته

و تجارت بين مي. المللي وجود ندارد اقتصاد بسته بوده شود كه در اين اقتصاد همچنين فرض

و دو عامل توليد)jياiبا نماد(فرضي، تنها دو كاال  )kياhبا نماد(و سرمايه كار نيرويتوليد شده

مي. وجود دارد يك خانوار نمونه در نظر گرفته در همچنين شود كه با مصرف دو كاالي توليد شده

مي. است اقتصاد درصدد حداكثرسازي مطلوبيت خود كه دو بنگاه نمونه در اين اقتصاد فرض شود

به. هر كدام توليدكننده يكي از دو كاال مفروض هستند خانوار نمونه با واگذاري عوامل توليد

و بنگاه بنگاه به هاي توليدي كسب درآمد كرده كمك اين عوامل توليد اقدام به توليد كاال ها نيز

و تقاضاي خانوارها. كنند مي و عوامل توليد در قيمتو بنگاه عرضه هاي بازاري انجام ها از كاالها

و تعادل برقرار مي مي. شود شده و هيچ بنگاهي داراي قدرت فرض شود كه بازارها رقابتي بوده

به بازاري براي كنترل قيمت و يا .پذيرند ها قيمت عبارتي بنگاه ها نبوده

و توسط بنگاهZjمطابق شكل، كاالهاي. است دهنده جريان كاال در اقتصاد نشان2نمودار ها

و پس از انتقال به بازار، خانوارها اقدام به خريد اين كاالها براي Fh,jكمك عوامل توليد به توليد شده

مي).Xj(كنند مصرف خود مي كه درآمد عوامل توليديطوربهافتد جريان پولي نيز در جهت عكس اتفاق

و خانوارها نيز از اين درآمدها براي خريد كاالها استفاده ها به خانوا توسط بنگاه رها پرداخت شده

.كنند مي

. است CGEسازي الزم به ذكر است كه مدل آورده شده در اين بخش از گزارش مدل خيلي ساده براي درك بهتر از روند مدل.1

مي مطالعه مدل واقعيبراي به تر .مراجعه كرد Hosoe, Gasawa and Hashimoto, 2010توان
2. Hosoe, Gasawa and Hashimoto, 2010. 
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UU

XBRD

ZBRD

FCAP,BRD FLAB,BRD

XMLK

 CGEساختار مدل ساده.2 نمودار

 خانوار.2-5-2

و از اين درآمد براي خريد)و سرمايه كار نيروي(خانوار با فروش عوامل توليد كسب درآمد كرده

ميهدف خانوار. كند كاالها استفاده مي م تابعيكن حداكثرسازي تابع مطلوبيت خود است كه فرض

:زير خواهد بود صورتبهسازي خانوار لذا رابطه بهينه. داگالس است-مطلوبيت وي از نوع كاب

)2-1(∑∏ ==
i i

i
i

iXUUMAX 1, αα

:مقيد به قيد بودجه خانوار

)2-2(∑ ∑=i h h
f

hi
x
i FFpXp

piام خانوار،hموجودي عامل توليدFFhمطلوبيت خانوار،UU،)2-2(و)1-2(در روابط
x

ph،)عددي نامنفي(امiقيمت تقاضاي كاالي
fقيمت عامل توليدfن(ام پارامترiαو) امنفيعددي

و يك است به)1-2(با حداكثرسازي رابطه. سهم در تابع مطلوبيت كه عددي بين صفر )2-2(مقيد

:آيدمي دستبهزير صورتبهامiتابع تقاضاي خانوار براي كاالي

)2-3(iFFp
p

X
h h

f
hx

i

i
i ∀= ∑ ,α

 بنگاه.3-5-2

دوشددر ساختار اقتصادي كه در بخش قبلي گزارش بيان بنگاه، فرض شده است كه اقتصاد از

ازهر. دو كاالي مفروض اقتصاد هستندكدام توليدكننده يكي از نمونه تشكيل شده است كه هر كدام

به اين بنگاه س كار نيرويكمك عوامل توليد ها كه فرآينديطوربهرمايه اقدام به توليد كاال كردهو

ين فرض مهمتر. آيدمي دستبهتوليد هر بنگاه از حداكثرسازي سود بنگاه مقيد به تكنولوژي توليد 

مي كننده ساده به اي كه براي هر بنگاه در نظر گرفته شود اين است كه هر بنگاه براي توليد كاال نياز

و هيچ بنگاهي در هنگام)و سرمايه كار نيروياز غير(اي هاي واسطه نهاده هر نداشته كدام از توليد

سازي بنگاه كردن رفتار بهينه حال با فرموله. كنند دو كاالي مفروض كاالي همراه ديگري توليد نمي
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 صورتبهتابع سود بنگاه. پردازيم به استخراج تابع تقاضاي بنگاه براي هر كدام از عوامل توليد مي

و تكنولوژي توليد نيز)4-2(طه راب مي)5-2(رابطه صورتبهبوده .شود در نظر گرفته

)2-4(∑−=
h

jh
f

hj
z
jj FpZpMAX ,π

:مقيد به تكنولوژي توليد

)2-5(∏=
h

j
jhjj
hFbZ ,

,
β

ام مورد استفاده توسطhعامل توليد Fh,jام،jستانده بنگاهZjام،jسود بنگاهjπكه در آن

pjام،jبنگاه
zقيمت عرضه كااليj،امbjو jhضريب مقياس تابع توليد ,βپارامتر سهم در تابع

10توليد بوده كه  , ≤≤ jhβ1و, =∑
h

jhβاست.

ام با حداكثرسازي تابع سود خود مقيد به تكنولوژي توليد، تقاضاي خود براي هر كدامjبنگاه

.آوردمي دستبه)6-2(رابطه صورتبهاز عوامل توليد را

)2-6(jhZp
p

F j
z
jf

h

jh
jh ,,,

, ∀=
β

 شرايط تسويه بازار.4-5-2

و بنگاه و در دو بخش قبلي نشان داده شد كه خانوار ها به چه ترتيب تقاضاي خود براي كاالها

سازي آنها تنها مسئله بهينه. آورندمي دستبهسازي رفتار خود عوامل توليد را در نتيجه بهينه

و مستقل از تصميم وابسته به قيمت و عوامل توليد بوده عبارتبه. هاي ساير عوامل است هاي كاالها

و بنگاه ديگر حل مسئله بهينه مستقل انجام پذيرفته است ازاينرو هيچ طوربهها سازي خانوار

ب هاي مد نظر خانوار با قيمت تضميني وجود ندارد كه قيمت به بيان. ها برابر باشد نگاههاي مد نظر

مي دقيق باiكند كه قيمت تقاضا براي كاالي تر، خانوار فرض piام برابر
xها باشد درحاليكه بنگاه

با فرض مي piكنند كه قيمت عرضه برابر
zو لزوماً اين دو قيمت برابر نيستند اين،بر عالوه. بوده

ا ) عامل توليد(ين معني نيست كه مقدار عرضه هر كاال حتي اگر اين دو قيمت برابر باشند، لزوماً به

هر. برابر باشد) عامل توليد(با مقدار تقاضاي آن كاال نكته قابل ذكر ديگر اينكه، كل تقاضا براي

لذا در مجموع براي. عامل توليد توسط دو بنگاه لزوماً با موجودي اوليه آن عامل توليد برابر نيست

د و هر عامل توليد نياز است تا شرايط تسويه اطمينان از تعادل بازار و مقدار هر كاال ر مورد قيمت

:بازاري زير برقرار باشند

)2-7(iZX ii ∀= ,

)2-8(hFFF
j hjh ∀=∑ ,,
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)2-9(ipp x
i

z
i ∀= ,

راiشرط تسويه بازار براي كاالي)7-2(رابطه و اين اطمينان كهمي دستبهام بوده دهد

و عرضه كاالي مقدار تقا هم برابرندiضا شرط تسويه بازار براي عامل توليد)8-2(رابطه.ام با

و نشان مي برابر با موجودي اوليه آن عامل توليدددهد كه كل تقاضا براي هر عامل توليد باي بوده

مي)9-2(رابطه. باشد ايام توسط بنگاه برابر است با قيمت تقاضiدهد كه قيمت عرضه كاالي نشان

هم قيمت عرضه عوامل ). عدم وجود ماليات غيرمستقيم(همان كاال توسط خانوار با توجه به اينكه

هم قيمت تقاضاي عوامل توليد معادل  و phتوليد
fدر نظر گرفته شده است لذا نيازي به برقراري

.در مورد عوامل توليد وجود ندارد)9-2(اي مشابه رابطه رابطه

 CGEسيستم مدل.5-5-2

و همچنين رابطه زير نشان6 و عوامل توليد و تقاضا براي هر كدام از كاالها دهنده معادالت عرضه

.هستند) بحث شده در قسمت قبلي گزارش(شرايط تسويه بازار 

)1(iFFp
p

X
h h

f
hx

i

i
i ∀= ∑ ,α

)2(jFbZ
h

j
jhjj
h ∀= ∏ ,,

,
β

)3(jhZp
p

F j
z
jf

h

jh
jh ,,,

, ∀=
β

)4(iZX ii ∀= ,

)5(hFFF
j hjh ∀=∑ ,,

)6(ipp x
i

z
i ∀= ,

6اين سيستم معادالت شامل. آيدمي دستبهمعادله باال، تعادل عمومي اقتصاد6با حل

و و همين تعداد متغير درون14مجموعه قابل ذكر است كه اين سيستم. زا وجود دارد معادله بوده

و همان معادالت همگن از درجه صفر بر حسب قيمت مي ها بوده دانيم، يكي طور كه از قانون والراس

رادگانه اضافي است بنابراين باي6از معادالت  و Numeraireيكي از كاالها يا عوامل توليد گرفته

از قيمت آن به رو همه ساير قيمت اينرا ثابت در نظر بگيريم و بر حسب ها صورت قيمت نسبي

Numeraire مي مي. شوند بيان از  CGEهاي توان اين نتيجه را گرفت كه در مدل لذا با همگني

و نتيجه حل مدل ها، مدل بر حسب قيمت درجه صفر بر حسب قيمت  دستبههاي مطلق حل نشده

.هاي نسبي است آمدن قيمت

گانه6هاي رقابتي نيز از دل معادالت در انتها قابل ذكر است كه شرط سود صفر براي بنگاه
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در)3(براي اين منظور كافي است كه طرفين رابطه. باال قابل استخراج است phرا
fو ضرب كرده

مي)7(جمع بزنيم در نتيجه رابطهhسپس طرفين را بر حسب   شود كه با توجه به رابطه حاصل

.هاي موجود در فضاي رقابتي است دهنده شرط سود صفر براي هر كدام از بنگاه نشان)2-4(

)7(∑ ∀=
h

j
z
jjh

f
h jZpFp ,,

و سمتhام براي خريد عامل توليدjدهنده هزينه بنگاه نشان)7(سمت چپ رابطه راستام

.امjام در نتيجه فروش ستاندهjدهنده درآمد بنگاه نشان)7(رابطه 

 هاي اقتصادي در بين ساير مدل) CGE(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه جايگاه مدل.3

و تحليل آثار اقتصادي ناشي از سياست هاي مدلبر عالوههاي مختلف در گستره اقتصاد، بررسي

CGE و مدل روش ـ ستاندهلف ديگري نيز وجود دارد كه عبارتند از الگوهاي هاي مخت ها ، داده

و مدل تعادل عمومي پويايVAR(1(ماتريس حسابداري اجتماعي، الگوهاي خودرگرسيو برداري

و در اين قسمت از گزارش ضمن معرفي مدل). DSGE(تصادفي و تبيين مزايا هاي مختلف

مد، مقايسهCGEهاي هاي مدل كاستي .ارائه شده استها با ساير مدل CGEهايلاي بين

ها مزاياي مدل تعادل عمومي قابل محاسبه نسبت به ساير مدل.1-3

و ارزيابيسياستگذارهاي مختلفي براي مقاصد همانطور كه اشاره شد از مدل اين آثاري

ميرياسياستگذ ميمختصر مورد بررسي طوربهشود كه در ادامه ها در اقتصاد استفاده . دهيم قرار

ـ ستاندهالگوهاي.1-1-3  داده

از اين الگوها در مطالعات مختلفي مورد استفاده قرار گرفته ين آنها مربوط به مهمتراند كه يكي

باشد كه طي آن آثار ناشي از تغيير قيمتمي 2003مطالعه انجام شده توسط بانك جهاني در سال 

خا حامل و سطح رفاه از اهم ساير موارد. نوار مورد بررسي قرار گرفته استهاي انرژي بر تورم

:توان به موارد زير اشاره كردمي IOكاربرد الگوهاي 

ازـ بيني ميزان مورد نياز از توليدات مثال پيشبراي(ريزي اقتصادي براي برنامه IOاستفاده

و خدمات براي از بخش هركدام .)از تقاضاي نهايي در اقتصادميزان مشخصي تأمينهاي توليدكننده كاالها

ازـ و كليه IOاستفاده و ارائه تصوير از ساختار اقتصاد به عنوان ابزاري براي تنظيم

.هاي مختلف اقتصادي دادوستدهاي بين فعاليت

1. Vector AutoRegressive (VAR) 
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ازـ هاي هاي اشتغال، سياست در موارد خاصي از قبيل بررسي سياستIOاستفاده

بر از اجراي سياست محيطي، بررسي آثار قيمتي ناشي زيست هاي مختلف همانند ماليات

و قيمتي ناشي از افزايش قيمت ارزش آْثار توليدي، رفاهي و هاي حامل افزوده، بررسي . ...هاي انرژي

و استفاده از حداقل اطالعات آماري همچون سادگي، انعطافIOدر كنار مزاياي پذيري

:اشاره كردهاي اين الگوها نيز توان به برخي محدوديت مي

و همراه با عدم امكان جانشيني بين نهاده) عدم تغيير تكنولوژي توليد(ضرايب فني ثابتـ ها

و همچنين بازدهي ثابت نسبت به مقياس .عوامل توليد

هايو فرض تغييرناپذيري قيمت) اشتغال كامل عوامل توليد(كشش باالي عرضه عوامل توليدـ

.نسبي كاالها با گذشت زمان

و مقادير درون قيمت براساس CGEهاي مدلـ در ها و مصرف به درآمد وابسته است زا بوده

ـ ستاندهحاليكه جداول  .تنها به مقادير توجه دارند داده

را نبود الگوريتم حل كه بتواند سيستم بزرگ اقتصاد شامل قيمتـ و مقادير  صورتبهها

.همزمان حل كند

و هزينه بااليـ ـ ستاندهتهيه جدول آماري زمانبر بودن .و عدم امكان توليد آن در هر سال داده

و عرضه نامحدود استIOالگوهايـ .تقاضا محور بوده

ـ ستاندهبا الگوهاي) CGE(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه از مقايسه مدل قابل داده

به استنباط است كه هيچ كدام از محدوديت در زيرا،وجود ندارد CGEهاي در مدلIOهاي مربوط

مي درون طوربههاي نسبي اوالً قيمت CGEهاي مدل قادر CGEهاي شوند، ثانياً مدل زا تعيين

و ثالثاً قابليت جانشيني بين هاي بزرگ قيمت هستند تا در مورد سيستم و مقادير پاسخگو باشند ها

. وجود دارد CGEهاي عوامل توليد در مدل

)SAM(ي اجتماعي ماتريس حسابدار.2-1-3

هاي مورد نياز، ين مزاياي ماتريس حسابداري اجتماعي اين است كه متناسب با تحليلمهمتراز

و هر يك از زيرحساب هاي آماري، سازماندهي اطالعات حساب امكان تنظيم پايه در هاي اصلي ها

در. وجود دارد SAMچارچوب  سي خصوص براي برربه SAMرويكرد ضرايب فزاينده قيمت

و توزيع درآمد با توجه به محدوديت آثار آزادسازي قيمت حامل هاي هاي انرژي بر توليد، قيمت

و از طرف،آماري موجود روش مناسبي است يك طرف تغييرات قيمت كاالهاي اساسي زيرا از

مي–هاي اقتصادي ديگر شاخص هزينه زندگي گروه كاستي اين روش اين. كند اجتماعي را منعكس

و SAMيعني الگوي(كه فقط سمت عرضه اقتصاد را در نظر گرفته است است  تقاضامحور بوده
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ـ ستاندهضمن اينكه عمده مشكالت الگوهاي) عرضه نامحدود است نيز وجود  SAMدر مورد داده

توجه به سمتبر عالوه CGEهاي هاي اشاره شده، بايد بيان كرد كه مدل با عنايت به كاستي1.دارد

و سمت تقاضاي اقتصاد از عرضه اق تصاد، سمت تقاضاي اقتصاد را نيز مد نظر قرار داده

اين توانايي را دارند CGEهاي ضمن اينكه مدل. آيدمي دستبهسازي رفتار نهادهاي مرتبط بهينه

و تحليل كنند زاي ناشي از سياست هاي برون كه آثار اقتصادي شوك .هاي اقتصادي را تجزيه

)VAR(خودرگرسيو برداري الگوهاي.3-1-3

و داراي كاربردهاي طوربه VARالگوهاي گسترده در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته

و در نظر گرفتن شوك،زيادي هستند و آثار تصادفي، اما عليرغم مزايايي همانند پويايي ين مهمترها

و چگونه اين شوك نميها ها وارد است اينكه اوالً اين مدل ايرادي كه بر اين مدل به گويند كه چرا ها

و ثانياً اين مدل اقتصاد وارد مي و تئوري ها داده شوند ايراد دوم بدين. محور نيستند محور بوده

مي معني است كه در الگوهاي خودرگرسيو برداري اين داده نه ها هستند كه نتايج را ارائه و كنند

با اينكه نتايج حاصل تئوري ي برمبناكامالً CGEهاي شد اين در حالي است كه مدلهاي اقتصادي

و از رفتار بهينه تئوري و بنگاه هاي اقتصاد خرد و به هيچ عنوان سازي خانوارها ها شكل گرفته

مي نيز از داده CGEهاي البته بايد اشاره كرد كه مدل. محور نيستند داده اما نتايج،گيرند ها كمك

به حاصل از اين مدل و وابسته به داده ها متكي .ها نيستند تئوري اقتصادي بوده

)DSGE(الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي.4-1-3

از DSGEهاي مدل هايي هستند كه امروزه در مطالعات مختلف از آنها استفاده ين مدلمهمتريكي

بر ها داراي مزايايي از قبيل داشتن پايه اقتصاد خرد، داشتن مباني اين مدل. شود مي نظري متكي

از براي مطالعه چرخه(هاي اقتصاد تئوري تعادل عمومي، توجه به پويايي هاي تجاري ناشي

و پولي در كوتاه سياست ا)مدت هاي مالي و تقاضاي قتصاد در قالب، توجه به طرفين عرضه

و  اي. عدم اتكا به ماتريس حسابداري اجتماعي هستندبازارهاي مختلف راداتي نيز در كنار اين مزايا،

از در مورد اين مدل : ها وجود دارد كه عبارتند

و ضعف در مدل(سازي اقتصاد كشورها دشوار بودن مدل)الف سازي تعامل ميان تجارت

و ضعف در مدل درجه باز بودن اقتصاد، ضعف در مدل ،)هاي تورم سازي پويايي سازي بازار كار

و پيچيدگي حل آنه)ب ،اتعداد زياد پارامترها

و برنامه)ج ،نويسي نياز به تخصص آماري

و شعله.1 .1390، نيك هادي موسويباقري پرمهر
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1.ي طراحي الگوهزينه باال)د

بابر عالوه CGEهاي مدل صاد خرد، از قبيل داشتن پايه اقت DSGEبرخي مزاياي مشترك

و تقاضاي اقتصاد داشتن مباني نظري مبتني و توجه به طرفين عرضه بر تئوري تعادل عمومي

ا ها، توانايي تحليل بلندمدت،ز قبيل نيازمندي به حجم كمي از دادهداراي برخي مزاياي اضافي

و در نظر گرفتن مبادالت بين هاي سري توانايي تحليل حساسيت، وابسته نبودن به داده زمان

. هاي مختلف توليدي اقتصاد هستند بخش

به CGEهاي هاي كم، باعث برتري مدل در مورد نيازمندي به داده CGEمزيت نسبت

مي مدل هاي اقتصادسنجي نيازمند وجود داده براي چندين مدلزيرا،شود هاي اقتصادسنجي نيز

در. تا امكان برآورد پارامترها با درجه كافي آزادي باشدهستند سال  اين ويژگي براي كشورهاي

در معموالً در اين كشورها دادهزيرا،حال توسعه بيشتر حائز اهميت است هاي آماري كافي

.ترس نيستدس

 هاي مدل تعادل عمومي قابل محاسبه كاستي.2-3

هاي تعادل عمومي قابل محاسبه در كنار تمام مزايايي كه در بخش قبل بيان شدند داراي مدل

كهياهايراد ازمهمتري نيز هستند :ين آنها عبارتند

بر CGEيها طور كه قبالً نيز اشاره شد، مدل همان:اتكا به ماتريس حسابداري اجتماعي.1

مي SAMپايه به،شوند حل و همين وابستگي كاستي مهمي SAMلذا وابستگي شديدي داشته

اين كاستي از اين جهت حائز اهميت است كه تهيه. ها قابل تصور است است كه براي اين مدل

يك مي ماتريس حسابداري اجتماعي هر چند سال و پرهزينه بار انجام و تهيه آن نيز زمانبر گيرد

.است

يك مبناي دادهبر CGEبرآورد پارامترهاي مدل.2 با توجه به اين ايراد،):سال پايه(سال هاي

در مورد اقتصادي. پارامترهاي برآوردي داراي حساسيت نسبت به انتخاب سال پايه خواهند بود

فر دار مواجه باشد، مطمئناً دادهاكه با نوسانات معن ي خوبي برايهم آورنده نقطه مبنااهاي سال پايه

.تحليل كاربردي نخواهند بود

با مجموعه CGEهاي با توجه به اينكه برآورد مدل:ارائه تصوير ايستايي از اقتصاد.3

يك داده مي هاي مربوط به از ها ارائه گيرد لذت نتايج اين مدل سال انجام كننده تصوير ايستايي

پس هايي از قبيل سرمايه لذا پويايي. واقعيات پوياي درگير در اقتصاد خواهد بود و در گذاري انداز

 
.همان.1
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و نوعي ناسازگاري تئوريكي در مدل ايستا ي برآورد ايستا وجود خواهد برمبنانظر گرفته نشده

اند پويا گسترش يافته CGEهاي البته قابل ذكر است كه در بررسي اين كاستي، مدل. داشت

پسگذا مثل سرمايه(زماني كه توزيع منابع بينيطور به و با مباني اقتصاد خرد بنا نهاده) انداز ري

ميبر عالوهدر سوي ديگر براي رهايي از اين مشكل. اند شده پويا بهره CGEهاي توان از مدل اينكه

.توان از قواعد بستن كالن استفاده كرد برد مي

به: پولي/هاي مالي عدم توجه به جنبه.4 اردو CGEهاي ندرت در مدل اين جنبه از اقتصاد

شد همان. شود مي بر CGEهاي، اكثر مدل)با توجه به مدل تعادل عمومي والراسي(طور كه اشاره

بربنا،بخش واقعي اقتصاد متمركز هستند نه حسب قيمتبراين مواجهه آنها با اقتصاد و هاي نسبي

هاي پوليهتوانند به پديد نمي CGEهاي در نتيجه قابل استنباط است كه مدل. هاي مطلق است قيمت

هاي براي غلبه بر اين مشكل، مدل. رسيدگي كنند) اسمي(همانند سياست تورم يا سياست نرخ ارز 

CGE به اما اين مدل،اند مالي توسعه يافته و ها قدري بزرگ هستند كه به آساني قابليت حل ندارند

1.سازي آنها به سختي قابل تفسير است نتايج شبيه

)CGE(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه گيري مدلكاربهلف در تجربه كشورهاي مخت.4

در كشورهاي مختلف وجود دارد كه در اين CGEهاي گيري مدلكاربهتجارب زيادي در مورد

و ها در كشورهاي توسعه ين موارد استفاده از اين مدلمهمتربخش از گزارش به چند مورد از  يافته

.دشو كشورهاي در حال توسعه اشاره مي

 كشورهاي توسعه يافته.1-4

 كانادا.1-1-4

و والي هدف از طراحي. ايستا را براي اقتصاد كانادا طراحي كردند CGEمدل2)1985(لنچوسك

اين مدل مشخص كردن اثر حذف سياست كنترل قيمت انرژي بر اقتصاد كانادا بوده است كه طي آن 

مي هاي جهاني نزديك هاي انرژي به قيمت قيمت اين دو محقق فرض كردند كه كانادا كشور. شود تر

و ساير كاالهاست و گيرنده قيمت در انرژي اين فرض را در نظر گرفتند تا بتوانند. كوچك، باز

هاي با استفاده از قيمت. شده كاالها، تعيين كنند هاي جهاني داده هزينه عوامل را با استفاده از قيمت

و با فرض وجود شرايط اشتغال مي عوامل . شود كامل براي عوامل، سطوح توليدي صنايع تعيين

1. Hosoe, Gasawa and Hashimoto, 2010.  
2. Lenjosek and Whalley, 1985. 



___________________________________________________________��

يك دنبال به و محاسبه تقاضاي داخلي تعيين سطوح توليدي صنايع از ديگر، مازاد تقاضا ازسويسو

و صادرات( مي) واردات با توجه به اينكه، ساير جهان به اندازه كافي. شود براي كاالها نيز معلوم

ت تقاضا–قاضاي كانادا در كاالها تسويه شود، لذا معادالت عرضه بزرگ فرض شده است تا مازاد

از. فقط الزم است كه براي بازارهاي عوامل داخلي برقرار باشد همچنين اين دو محقق، سيستمي

ماليات روي مصرف بايارانه روي واردات انرژيكنترل قيمت انرژي را در نظر گرفتند كه طي آن 

و بنابراين تأمينانرژي در مدل. شود هيچ نفع يا ضرري از دادن يارانه متوجه دولت نمي شده

CGE و گاز(و انرژي) شامل خدمات(ايستا، سه نوع فعاليت شامل فعاليت صنعتي، غيرصنعتي نفت

و نهاده عوامل توليدي شامل سرمايه، نيروي. در نظر گرفته شده است) طبيعي اي هاي واسطه كار

هاي كانادا براي راحي شده براي اقتصاد كانادا با استفاده از دادهط CGEمدل. انرژي بوده است

سازي سياستي اين مدل عبارت از حذف كنترل ين شبيهمهمتر. كاليبره شده است 1980سال 

نتايج اين. است) هاي جهاني تر شدن قيمت انرژي در كانادا به قيمت نزديك(هاي انرژي قيمت

مي شبيه با برابري قيمت(كنترل قيمت انرژي در كانادا دهد كه با حذف سازي نشان هاي انرژي كانادا

درصد، افزايش در توليد انرژي4ها در حدود، شاهد كاهش سطح رفاه كانادايي)هاي جهاني قيمت

و كاهش در مصرف انرژي در حدود14در حدود  در نتيجه اين. درصد خواهيم بود35درصد

مي سياست، كانادا از واردكننده خالص همچنين حذف. شود انرژي تبديل به صادركننده خالص

و افزايش قيمت انرژي باعث انتقال منابع به خارجي و گاز كنترل قيمت انرژي هايي كه مالكيت نفت

و بنابراين سود حاصل از اين سياست تا حدودي با كاهش در رفاه جبران طبيعي را دارند، مي شود

بميسازي همچنين نشان شبيه. شود مي يك سيستم قيمتيهدهد كه حركت ، نه باعث1تركيبيـسوي

و انتقال رانت به خارجي مي تغييرات در توليد انرژي و نه تغييرات در رفاه ايجاد .كند ها شده

 آمريكا.2-1-4

و بويد يك مدل تعادل عمومي قابل محاسبه،2)1991(يوري انتقال ماليات انرژي آثاربا استفاده از

ا مدل آنها براي كشور آمريكا شامل. بررسي كردند) ويژه بخش كشاورزيبه(قتصاد آمريكا را بر

و معدن، خدمات، فرآورده(بخش توليدي 12 نوع كاالي13، ...)هاي نفتي، نفت خام، كشاورزي

و غيره، حمل(مصرفي  و برق و غذا، تسهيالت زندگي مثل آب نوع خانوار6و ...) ونقل، بنزين

 
و(تركيبي اين است كه معادل با برقراري يارانه بر واردات، ماليات بر صادرات در مورد كاالهاي توليد–منظور از سيستم قيمتي.1

مي) مصرف شده در داخل هاي دولت صفر تا در نتيجه آن، تغييرات خالص در هزينه) به همان اندازه برقراري يارانه(يابد نيز افزايش

.دشو
2. Uri and Boyd, 1991. 
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و جايگزيني بين سرمايه،1)دي شده بر حسب درآمدبن طبقه( براي(و زمين كار نيرويو دولت بوده

و جنگلداري سال. صوت گرفته است) جانشيني ناقص( CESبا استفاده از تابع) بخش كشاورزي

) اند كاليبره شده 1984هاي سال پارامترهاي مدل با استفاده از داده(بوده 1984پايه در اين مطالعه 

مي CGEنتايج مدل. طراحي شده است HSSWرويكرد براساسو مدل دهد كه برقراري نشان

بر( BTUسنت به ازاي هر ميليون10ماليات بر كل انرژي در نقطه توليد با رقمي برابر با  ماليات

با كاهش در كل توليد بخش(ها بر توليد بخش آثاريداراي) كل انرژي توليد شده 153/0ها برابر

با(، مصرف كاالها)رصدد كل)درصد747/0افزايش در كل مصرف كاالها برابر ، مطلوبيت

با(خانوارها در(و درآمد دولت) درصد154/0كاهش در كل مطلوبيت خانوارها برابر افزايش

هاي توليدي نيز به عنوان قابل ذكر است كه در بين بخش. است) درصد852/0درآمد دولت برابر با 

ش و گاز طبيعي برابر با نمونه، درصد، در بخش44/0اهد هستيم كه كاهش توليد در بخش نفت

با87/0پااليش نفت خام برابر با  و در بخش معدن برابر همچنين. درصد بوده است58/2درصد

با نتايج مدل نشان مي سنت10دهد كه برقراري ماليات بر كل انرژي در نقطه مصرف با رقمي برابر

ه كاهش(ها بر توليد بخش آثاريداراي) ماليات بر كل انرژي مصرف شده( BTUر ميليون به ازاي

با)درصد1/0در كل توليد برابر با  درصد، افزايش002/0، كاهش در توليد بخش كشاورزي برابر

و خدمات برابر با  با729/0در كل مصرف كاالها درصد، كاهش در كل مطلوبيت خانوارها برابر

و افزايش در درآمد دولت برابر با درص221/0 قابل ذكر است كه در بين. درصد بوده است897/0د

و خدمات مصرف شده، بيشترين كاهش مربوط به مصرف كاالهاي تسهيالت زندگي با رقمي كاالها

.درصد بوده است7/5برابر با 

 كشورهاي در حال توسعه.2-4

 پاكستان.1-2-4

كه GE-PAKيي را براي اقتصاد پاكستان تحت عنوان ايستا CGEمدل2)1998(نقوي طراحي كرد

ميـاقتصادـطيف وسيعي از تعامل انرژي  ماتريس براساساين مدل.شد تجارت را شامل

ـ ستاندهحسابداري اجتماعي كه شامل جزئيات جدول  هزينه براي چهارـهاي درآمدو حساب داده

و جهان خارج ارها، دولت، شركتخانو(نهاد مورد بررسي در اين مطالعه  باشد، ساخته شدهمي) ها

 
تا.1 تا 15000دالر، طبقه سوم با درآمدي بين 14999تا 10000دالر، طبقه دوم با درآمدي بين 9999طبقه اول با درآمدي بين صفر

ش 39999تا 30000دالر، طبقه پنجم با درآمدي بين 29999تا 20000دالر، طبقه چهارم با درآمدي بين 19999 و طبقه شم با دالر

.دالر به باال 40000درآمدي از 
2. Naqvi, 1998. 
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و 128كاال، 131نوع خانوار،14مدل شامل. است و با داده4فعاليت هاي سالهاي نهاد بوده

و نمونه GE-PAK. پاكستان كاليبره شده است 1983-1984 اي از كشورهاي در حال توسعه بوده

در كشور. هاستو نظريه نئوكالسيك) استراليا براي كشور CGEمدل( ORANIبر پايه مدل 

و ديزل  نتايج اين. اند ونقل بوده هاي مورد استفاده در صنايع حمل ين سوختمهمترپاكستان، بنزين

سازي اثر ماليات روي واردات ديزل در سه سناريو نشان داد كه حذف ماليات تحقيق در مورد شبيه

با(دي در توليد ناخالص حقيقي درص02/0بر واردات ديزل، باعث افزايش  از اين رقم، بخش پااليش

با16/0 و بخش سيمان و) درصد كمترين سهم را داشته است صفردرصد داراي بيشترين سهم

و بدتر شدن تراز تجاري در حدود13/0 مي34/0درصدي در مصرف خصوصي . شود درصد

ميبا اعمال اين سياست بيشت كار نيرويدستمزد واقعي براي در كار نيروياما سهم،شودر ماهر

و روستايي نسبت به  .غيرماهر بيشتر است كار نيروينواحي شهري

 كنيا.2-2-4

و) 1979سال(حاصل از دومين شوك نفتي آثار اي را به منظور بررسي مطالعه1)1994(سمبوجا

در. هاي مالياتي روي انرژي در اقتصاد كنيا انجام داده است سياست تحليل خود از نمونه مدل وي

را) MSG(رشد چندبخشي  و مدل خود در براساساستفاده كرده ماتريس حسابداري اجتماعي

با. گذاري كرده است پايه 1976سال  آن9در اين مدل اقتصاد بخش مشخص شده كه بخش انرژي

و پااليش نفت است و نهاده. شامل الكتريسيته بتي كامل در نظر ها تحت شرايط رقا بازارهاي كاال

و در ميان بخش و همچنين تمامي عوامل همگن بوده . هاي اقتصادي قابل تحرك هستند گرفته شده

و ماليات فروش انرژي را بررسي كرده سمبوجا در مطالعه خود دو سياست تعرفه واردات نفت

مي CGEسازي شبيه. است كه نشان درصد4/21درصد افزايش در تعرفه انرژي باعث6/30دهد

و افزايش در عرضه داخلي افزايش در كل ماليات هاي غيرمستقيم، كاهش در مصرف داخلي نفت

و بدتر شدن تراز. شود نفت مي همچنين اعمال اين سياست باعث كاهش درآمد ناخالص داخلي

و كاهش. شود تجاري مي ماليات روي فروش انرژي وسيله ديگري براي افزايش درآمد دولت

6/20درصد افزايش در ماليات فروش روي كاالهاي انرژي باعث6/48. انرژي استمصرف داخلي 

و همچنين مصرف انرژي در تمامي درصد افزايش در ماليات غيرمستقيم دريافتي دولت شده

و حمل بخش مي هاي اقتصادي به خصوص بخش انرژي .يابد ونقل كاهش

1. Semboja 
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 در اقتصاد ايران) CGE(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه كاربرد مدل.5

) CGE(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه هاي قبلي گزارش اشاره شد، مدل طور كه در بخش همان

و مزايايي هستند كه كاربرد آنها را در مورد دامنه گسترده داراي ويژگي اي از مسائل اقتصادي ها

هر در كشورهاي توسعه و كشورهاي در حال توسعه جذاب كرده است كه ها يك از اين مدليافته

و از ديدگاه تأكيدممكن است با يا متفاوت يك منطقه از كشور هاي تئوريك متعدد در سطح كشور،

هاي مدل. سازي شوند صورت ايستا يا پويا مدل چند منطقه از چند كشور يا در سطح جهاني به

CGE كه و هاي كمي سياستآثار همانند يك آزمايشگاه تجربي در اقتصاد هستند اقتصادي

از شوك و ها هاي اين مدل ين ويژگيمهمترهاي خارجي را بر اقتصاد داخلي مورد بررسي قرار داده

و خدمات، عوامل توليد ارتباطات بين فعاليت كردنلحاظ و بازارهاي متعدد كاالها هاي مختلف

و غيرخطي به و يا پوياي CGEهاي مدل. استصورت خطي ميبا توجه به ماهيت ايستايي توانندي

و تحليل و بلندمدت ارائه دهند اينكه مدل براي بلندمدت يا كوتاه هاي كوتاه تجزيه مدت تدوين مدت

و درون زا بودن متغير قيمت است، چنانچه زا بودن يا برون شده باشد، وابسته به پارامترهاي مدل

و كوتاه هاي تحليل CGE زا باشند بديهي است كه مدل برون CGEها در مدل قيمت مدت ارائه كرده

و چنانچه متغير قيمت درون رفتار كوتاه آن مدت كارگزاران اقتصادي مورد توجه بوده گاه زا باشد

1.بلندمدت خواهد بود CGEهاي مدل تحليل

از در ايران نيز همانند ساير كشورها، استفاده از اين مدل و تبعات ناشي ها براي بررسي آثار

و يا ساير متغيرهايست تغييرات در سيا(هاي مختلف اقتصادي گيري سياستكار به هاي اقتصادي

و برون و تقاضاي آنها بر ديگر متغيرهاي اقتصادي از قبيل درآمد دولت، قيمتآثار زا ها، عرضه

و غيره و مطالعات مختلفي انجام شده است) كاالها كه. رايج بوده البته نكته حائز اهميت اين است

آغاز شده است 1370بوط به مدل تعادل عمومي قابل محاسبه در ايران از اواخر دهه مطالعات مر

و تهيه اين ماتريس نيز براي CGEهاي پايه آماري مدلزيرا  ماتريس حسابداري اجتماعي بوده

از. شروع شده است 1370اقتصاد ايران از اواخر دهه  در اين بخش از گزارش به چند نمونه

مي كه در داخل كشور انجام شده  CGEهاي مدل مطالعات مربوط به .گردد اند اشاره

 شده در اقتصاد ايران برخي از مطالعات انجام

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

 
1. Thissen, 1998. 
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ه بر پايه ماتريس حسابداري مدل اين مطالع. پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني پرداخته است

و برخي پارامترها كاليبره شده 1375اجتماعي سال .اند ايران بوده

نتايج. درصدي نرخ تعرفه بوده است50سناريوي مورد استفاده توسط وي، عبارت از كاهش

گيطوربهچنداني بر اقتصاد ايران ندارد آثار دهد كه كاهش نرخ تعرفه، اين مطالعه نشان مي رچه كه

و كاهش اشتغال در برخي از رشته فعاليت ها مانند صنايع كاهش نرخ تعرفه باعث افزايش واردات

و افزايش صادرات را نيز به همراه دارد،شود كاني غيرفلزي مي . اما در مقابل توانايي ايجاد اشتغال

متأثير وي در مطالعه خود نشان داد كه اعمال اين سناريو بيشترين الياتي دولت را بر درآمد

خواهد داشت، اگرچه در كل شاهد اين خواهيم بود كه درآمد) درصدي ماليات بر واردات40كاهش(

مي2دولت  مي. يابد درصد كاهش شود كه مخارج مصرفي دولت در مورد مخارج دولت نيز مشاهده

پس25/0درصد كاهش، مخارج مصرفي دولت بر خدمات3بر كاالها  و ز دولتي اندا درصد افزايش

مي 60 پس50يابد البته قابل ذكر است كه در نتيجه كاهش درصد كاهش انداز درصدي نرخ تعرفه،

و دنياي خارج شركت(بقيه نهادها  مي) ها، خانوارها .يابد افزايش

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

به ارزيابي آثار ناشي از افزايش قيمت تمامي»هاي انرژي در اقتصاد ايران تمامي حامل قيمت

در اين مطالعه از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه. هاي انرژي در اقتصاد ايران پرداخته است حامل

و پايه آماري مدل نيز ماتريس حسابداري اجتماعي سال  و 1380استاندارد استفاده شده

و ايجاد بلوك.ب الگو بوده استييون ضراكاليبراس ويژگي بارز اين مطالعه تمركز بر بخش انرژي

:نتايج اين مطالعه كه در سه سناريوي. اي براي انرژي است جداگانه

،)درصدي قيمت بنزين 400افزايش(افزايش قيمت بنزين)الف

ق 600افزايش(هاي انرژي افزايش قيمت تمامي حامل)ب  620يمت بنزين، افزايش درصدي در

در 450سفيد، افزايش درصدي در قيمت نفت 100درصدي در قيمت گازوئيل، افزايش درصدي

درصدي در قيمت گاز 100درصدي در قيمت گاز طبيعي، افزايش 200كوره، افزايش قيمت نفت

و افزايش  ،)درصدي در قيمت برق 100مايع

در 500افزايش(هاي جهاني قيمت براساسي هاي انرژ افزايش قيمت تمامي حامل)ج درصدي

سفيد، درصدي در قيمت نفت 506درصدي در قيمت گازوئيل، افزايش 3965قيمت بنزين، افزايش 

درصدي در قيمت گاز طبيعي، افزايش 200، افزايش كوره نفتدرصدي در قيمت 5870افزايش 

و افزايش 3055 در 411درصدي در قيمت گاز مايع انجام گرفته است نشان) قيمت برق درصدي

هاي نسبي، مصرف هاي انرژي با ايجاد كاهش در انحراف قيمت دهد كه افزايش قيمت حامل مي

مي رويه انرژي در بخش بي و خانوارها را كاهش ديگر نتايج اين مطالعه ازسوي. دهد هاي توليدي
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ي دهد كه با افزايش هزينه نشان مي كمهاي توليدي، تورم افزايش و رفاه اقتصادي افراد درآمد افته

و كاهش رفاه در سناريوي افزايش قيمت تمامي حامل،يابد كاهش مي هاي انرژي البته افزايش تورم

نتايج مربوط به اجراي سناريوي اول نشان. بسيار بيشتر از سناريوي افزايش قيمت بنزين است

2/2درصدي در نرخ تورم، كاهش6/5 درصدي قيمت بنزين باعث افزايش 400دهد كه افزايش مي

و افزايش4/3درصدي در توليد، كاهش درصدي در درآمد دولت7/12درصدي در اشتغال

مي. شود مي االشاره در قيمت هاي فوق دهد كه افزايش نتايج مربوط به اجراي سناريوي دوم نشان

درصدي در توليد،1/3 درصدي در نرخ تورم، كاهش2/16هاي انرژي باعث افزايش تمامي حامل

و افزايش3/5كاهش  مي32درصدي در اشتغال همچنين نتايج. شود درصدي در درآمد دولت

االشاره در قيمت تمامي هاي فوق دهد كه افزايش مربوط به اجراي سناريوي سوم نشان مي

8/6 درصدي در توليد، كاهش5/4درصدي در نرخ تورم، كاهش35هاي انرژي باعث افزايش حامل

و افزايش مي40درصدي در اشتغال .شود درصدي در درآمد دولت

و همكاران و پنهان انرژي آثار بررسي«اي با عنوان در مطالعه)1389(منظور حذف يارانه آشكار

به» شده هاي خرد تعديلي ماتريس دادهبرمبناپذير سازي تعادل عمومي محاسبه مدل: در ايران

به بررسي پيامدهاي و آشكار انرژي يا آثار عبارت ديگر اقتصادي سياست حذف يارانه پنهان

ي شكل برمبنامدل ايشان. اند پرداخته CGEكهاي انرژي با استفاده از تكني افزايش قيمت حامل

وزارت نيرو كه دربردارنده يارانه پنهان انرژي استMCM(1(هاي خرد شده ماتريس داده تعديل

درد. طراحي شده است و همه بخش36ر اين تحقيق همه كاالهاي اقتصاد هاي اقتصاد طبقه كااليي

دستي بخش باالدستي انرژي، بخش پايين(فعاليت اقتصادي با توجه به ارتباط با انرژي18در 

و بخش و ساير بخش هاي انرژي انرژي مي. قرار دارند)ها بر دهد كه در اثر نتايج اين مطالعه نشان

س مياجراي اين و سطح توليدات داخل كاهش يابد همچنين بجز بخش ياست، رفاه خانوارها

مي باالدستي انرژي، ساير بخش مي. شوند ها با كاهش سطح فعاليت مواجه دهند همچنين نتايج نشان

و صادرات ساير كاالها كاهش يافته كه در اثر اجراي سياست فوق االشاره، صادرات انرژي افزايش

و واردات ساير كاالها افزايش خواهد يافتو در نقطه مقاب در انتها قابل. ل، واردات انرژي كاهش

هاي توليدي ذكر است كه در نتيجه اجراي اين سياست، شاهد كاهش تقاضاي انرژي توسط فعاليت

.و كاهش مصرف انرژي توسط خانوارها خواهيم بود

و همكاران.4-1-5 هاي افزايش قيمت حاملآثاريبررس« اي با عنوان در مطالعه)1390(شاهمرادي

و پرداخت يارانه نقدي در ايران  انرژي هاي حامل قيمت افزايش آثار تحليلبه»CGEرويكرد: انرژي

1. Micro Consistent Matrix (MCM) 
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عمومي تعادل الگوياز استفادهبا توليدي هايو بخش خانوارهابه نقدي يارانه پرداخت كنار در

مه يكي از ويژگي. اند پرداخته پذير محاسبه  كناردر ونقل حمل افزوده الگوي ايشان، مدلسازيمهاي

در شده تعديل از آرمينگتون گيري همچنين بهرهو كاالها براي فروشي خردهو فروشي عمده افزوده

 توزيع دو سناريوي همزمانو قيمت افزايشاز سناريودو مطالعه ايندر. است خارجي تعامالت

 خليج هاي فوب قيمت سطحبه انرژي هاي حامل قيمت ريوسنايكدر. است شده گرفته نظردر درآمد

اند يافته افزايش فوب درصد75بهها قيمت ديگر سناريويدرو يافته افزايش) 1389 سال( فارس

از دولتو توليدي هاي بخش خانوارها، سهم درآمد، توزيعبه راجع سناريوي ديگردر همچنين

و در سناريوي ديگر اين سهم درصد20و50،30ترتيببه حاصل درآمد ها در نظر گرفته شده

با به  ايش افز سياستدركه دهدمي نشان نتايج مطالعه.اند درصد بوده10و60،30ترتيب برابر

 باعث درصد10به درصد20از دولت سهم نقدي، كاهش يارانه پرداختو انرژي هاي حامل قيمت

با توجه.دشومي جبران حديتا نيز توليددرو كاهش شده خانوارها رفاهدر كاهشاز جبران نيمي

در قيمت افزايش مختلف سناريوهاي به نتايج مطالعه، و تا رفاه شوندمي باعث مدت كوتاه انرژي

.شودمواجه افزايشبا وارداتكلو صادراتكل اما داشته كاهش توليد

 بندي جمع

و تعادل عمومي براي بررسي آثار سياست هاي گيري مدلكاربهو با شروع 1960از دهه ها

 دستبهها هاي مختلف اقتصادي بر متغيرهاي اقتصادي، پيشرفت بزرگي در تحليل سياست شوك

هاي تعادل عمومي اقتصادي هستند كه داراي مدل ازجملههاي تعادل عمومي قابل محاسبه مدل. آمد

و الگوهاي مزاياي خاص خود در قياس با ساير مدل و همين مزايا، استفاده از اين ها اقتصادي بوده

مي ها را توجيه مدل مي هايي كه براي اين مدل از اهم ويژگي. كند پذير به ها قابل بيان است توان

كم نيازمندي به داده زيرا،اين ويژگي براي كشورهاي در حال توسعه بيشتر حائز اهميت است(هاي

، داشتن پايه اقتصاد خرد، داشتن)ري كافي در دسترس نيستهاي آما معموالً در اين كشورها داده

و تقاضاي اقتصاد، توانايي مباني نظري مبتني بر تئوري تعادل عمومي، توجه به طرفين عرضه

به هاي سري تحليل بلندمدت، توانايي تحليل حساسيت، وابسته نبودن به داده و توجه زماني

و تبادالت موجود بين بخش م ارتباطات هاي با توجه به اهميت ويژگي. ختلف اقتصاد اشاره كردهاي

ـ ستانده(هايي كه براي الگوهاي رقيبو محدوديت CGEهاي در مورد مدلاالشاره فوق ، داده

و مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي هاي اقتصاد ماتريس حسابداري اجتماعي، مدل وجود) سنجي

هاي اقتصادي نسبتيسياستگذارل محاسبه براي تحليل هاي تعادل عمومي قاب دارد، استفاده از مدل
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به در ضمن نكته. ها داراي ارجحيت است به ساير مدل اي كه بسيار حائز اهميت است اينكه با توجه

و در صورت در دسترس بودن هاي خاص اقتصاد ايران كه داده ويژگي هاي كافي در دسترس نبوده

ح نيز اطمينان در مورد دقت داده هاي تعادل عمومي قابل محاسبه داقل است، استفاده از مدلها در

و مدل .هاي رقيب بسيار مفيدتر خواهد بود نسبت به الگوها

و با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل با توجه به مطالعات مختلفي كه در اقتصاد ايران

ا هاي فوق محاسبه انجام گرفته است، مشخص است كه مزيت ها برقرار ين مدلاالشاره در مورد

و اين قابليت در اين مدل و بوده و اقدام به تجزيه ها وجود دارد كه به نتايج حاصل از آنها اتكا كرده

هاي تعادل عمومي قابل محاسبه اين قابليت را دارند در كل بايد اشاره كرد كه مدل. تحليل آنها كرد

و تبعات ناشي از اجراي سياست ش كه در بررسي آثار و هاي سياست(هاي مختلف اقتصاديوكها

و زيست مالياتي، سياست هاي كشاورزي، اي، سياست هاي تعرفه محيطي، سياست هاي انرژي

و غيره سياست .بر متغيرهاي مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار گيرند) هاي توزيع درآمد

م و خذĤمنابع

هايي ارزيابي افزايش قيمت تمامي حامليك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه برا.خياباني، ناصر.1

ش  .16،1387انرژي در ايران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، سال پنجم،

و همكاران.2 و پرداخت يارانه نقدي در ايران افزايش قيمت حاملآثار بررسي.شاهمرادي : هاي انرژي

و سياست، فصلنامه پژوهشCGEرويكرد ش19هاي اقتصادي، سال ها ،57،1390.

و.3 و كاربرد، روش.نژاد مصري،شيرينطيبي، سيدكميل شناسي مدل تعادل عمومي قابل محاسبه تئوري

ش3هاي اقتصادي، دوره فصلنامه بررسي ،1،1385.

.1383، مدل تعادل عمومي كاربردي ايران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي.عسگري، منوچهر.4

و موسوي.5 براي) DSGE(كاربرد الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي.پرمهر باقري شعلهنيك، هادي

هاي مجلي شوراي اسالمي، شماره مسلسل هاي اقتصادي در ايران، مركز پژوهش بررسي آثار سياست

11057 ،1390.

و همكاران.6 و پنهان انرژي در ايرانآثار بررسي.منظور مدلسازي تعادل عمومي: حذف يارانه آشكار

ش هاي خرد تعديلي ماتريس دادهبنابرمپذير محاسبه شده، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، سال هفتم،

26 ،1389.

و.7 تخصيص بهينه درآمدهاي نفتي در قالب يك مدل پوياي عمومي. حسكوئي بكي مرتضيناظمان، حميد

ش6پويا، فصلنامه اقتصاد مقداري، دوره  ،5،1388.
8. Bhattacharyya, S. C. Applied General Equilibrium Models for Energy Studies: A 

Survey. Energy Economics, 1996. 
9. Borges, A., Applied General Equilibrium Models: An Assessment of Their Usefulness 

for Policy Analysis, 1986. 
10. Devarajan, S., Lecture Notes on Computable General Equilibrium Models, John F. 

Kennedy School of Government, Harvard University, Mimeo, Processed, 1988. 



___________________________________________________________�	

11. Devarajan, S., Lewism J. and Robinson, S., A Bibliography of Computable General 
Equilibrium (CGE) Models Applied to Developing Countries, Department of 
Agricultural and Resource Economics, University of California at Berekley, 1988. 

12. Dixon, P. B., B. R. Parmenter, A. A. Powell and P. J. Wilcoxen Notes and Problems 
in Applied General Equilibrium Economics (Amsterdam: North-Holland), 1992. 

13. Harberger, A., “The Incidence of the Corporate Income Tax” Journal of Political 
Economy, Vol. 70, 1962. 

14. Hertel, T. and W. Global Trade Analysis: Modeling and Applications, Cambridge 
University Press, New York and Melbourne, 1997. 

15. Hosoe, N., Gasawa, K. and Hashimoto, H., Textbook of Computable General 
Equilibrium Modeling: Programming and Simulations, Palgrave Macmilan, 2010. 

16. Lenjosek, G. and J. Whalley, A Small Open Economy Model Applied to an 
Evaluation of Canadian Energy Policies Using 1980 Data, Journal of Policy 
Modeling 8(1), 1985. 

17. Lofgren, H., R. Harris, and Sh. Robinson, A Standard Computable General 
Equilibrium (CGE) Model in GAMS, International Food Policy Research Institute, 
Washington, D.C., 2001. 

18. Kahn, M. and Benjamin H., Debunking the Myths of Computable General 
Equilibrium Models, Schwarz Center for Economic Policy Analysis Working Paper, 
2008.

19. Naqvi, Farzana. A Computable General Equilibrium Model of Energy, Economy and 
Equity Interactions in Pakistan. Energy Economics, 20(4), 347-373.National 
University. Mimeo, 1998. 

20. Semboja, Haji Hatibu Haji. The Effects of Energy Taxes on the Kenyan Economy: A 
CGE Analysis. Energy Economics, 1994. 

21. Scarf, H. E. On The Computation Of Equilibrium Prices. In W. J. Feliner (ed), Ten 
Economics Studies in the Tradition og Irving Fisher, NewYork: Wiley, 1967. 

22. Shoven,J.B. and J.Whalley,Applied General Equilibrium Models of Taxation and 
International Trade, Journal of Economic Literature XXII 3, 1984. 

23. Shoven, J. B. and J. Whalley Applying General Equilibrium (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992. 

24. Starr, R., General Equilibrium Theory: An Introduction, Cambridge University Press, 
2011.

25. Thissen, M., “A Classification of Empirical CGE Modeling, Research Report 99, 
University of Groningen, Groningen, Netherlands, 1998. 

26. Uri, N. and Boyd, R., The Impact of a Broad Based Energy Tax on the US Economy, 
Energy Economics, 1991. 

27. Velupillai, K. V. "Algorithmic Foundations of Computable General Equilibrium 
Theory". Applied Mathematics and Computation, 2006. 

 

 منابع براي مطالعه بيشتر

1. Rose, A. and Liao, S., Modeling Regional Economic Resiliency to Earthquakes:  
A Computable General Equilibrium Analysis of Lifeline Disruptions. 

2. Rose, A. and Li, P. Global Warming Policy and the Pennsylvania Economy:  
A Computable General Equilibrium Analysis, Economic Systems Research, Vol. 7, 
Issue 2, 1995. 

3. Arrow, K. J. and G. Debreu. “Existence of equilibrium for a competitive economy.” 
Econometrica, 1954. 

4. Bandara, J., Computable General Equilibrium Models for Development Policy 
Analysis in LDSs, Journal of Economic Surveys, 1991. 




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا �


5. Clarete, R.L. and J.A. Roumasset, CGE models and development policy analysis: 
problems, pitfalls, and challenges, American Journal of Agricultural Economics, 
1986.

6. Dervis, IC, J. De Melo and S. Robinson, General Equilibrium Models for 
Development Policy, A World Bank research publication, Cambridge University 
Press, 1982. 

7. Decaluwe B. and Martens, A., CGE Modeling and Developing Economies: a Concise 
Empirical Survey of 73 Applications to 26 Countries, Journal of Policy Modeling, 
1988.

8. De Melo, J. Computable general equilibrium models for trade policy analysis in 
developing countries: A survey. Journal of Policy Modeling, 1988. 

9. Ginsburgh, V. and Keyzer, M., The Structure of Applied General Equilibrium 
Models, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1997. 

10. Hudson, E.A. and D.W. Jorgenson, US energy policy and economic growth, 1975-
2000, The Bell Journal of Economics and Management Science, 1974. 

11. Johansen, L. A Multi-sectoral Study of Economic Growth (Amsterdam: North-
Holland), 1960. 

12. Jorgenson, D.W. Econometric Methods for Applied General Equilibrium Analysis, 
in H. Scarf and J. Shoven (eds.), Applied General Equilibrium Analysis, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1984. 

13. McKenzie, L. W. “On equilibrium in Graham’s model of world trade and other 
competitive systems.” Econometrica, 1954. 

14. Robinson, S. ‘Multisectoral Models’, in H. Chenery and T. N. Srinivasan (eds), 
Handbook of Development Economics, Vol. 2, Ch. 18 (Amsterdam: North- 
Holland): 1989. 

15. Rutherford, T. and Light, M., “A General Equilibrium Model for Tax Policy 
Analysis in Colombia”, 2001. 

16. Schubert, K., Les modules d'rquilibre grnrral calcuable: une revue de la littrrature, 
Revue d'rconomie politique, 1993. 

17. Sen, A., Neo-Classical and Neo-Keynesian Theories of Distribution, Economic 
Record, 1963. 

18. Shoven, J. and Whalley, J., A General Equilibrium Calculation of the Effects of 
Differential Taxation of Income from Capital in the US, Journal of Public 
Economics, 1972. 

19. Shoven, J. and Whalley, J., General Equilibrium with Taxes: A Computational 
Procedure and an Existence Proof, Review of Economic Studies, 1973. 

20. Shoven, J. and Whalley, J., On the Computation of Competitive Equilibria on 
International Markets with Tariffs, Journal of International Economics, Vol.4, 1974. 

21. Scarf, H. E. and Shoven, J. B., Applied General Equilibrium Analysis, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1984. 

22. Taylor, L. and Lysy, F., Vanishing Income Distribution: Keynesian Clues About Model-
Surprices in the Short Run, Journal of Development Economics, 1979. 

23. Taylor, L., Socially Relevant Policy Analysis: Structuralist Computable General 
Equilibrium Models for the Developing World, MIT Press, Cambridge (MA), 1990a. 

 




���� �و��	 شناسنامه گزارش�� 13630: شماره مسلسل������را�ا

و طراحي بهنگام:عنوان گزارش ـ ستانده، ماتريس حسابداري اجتماعي سازي جدول داده

ـ اجتماعي CGE الگوي با.12و كاربردهاي آنها در سياستگذاري اقتصادي آشنايي

ها با ساير مدلايو بررسي مقايسه) CGE(هاي تعادل عمومي قابل محاسبه مدل
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