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  چکیده

افـزایش درآمـدهاي نفتـی     حاصـل از  سازي و تحلیل اثرات اقتصادي هدف این تحقیق مدل
یمت، آثار این شوك بر ق ،پذیر در این راستا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه. است

بر شـاخص رفـاه و    چنین همهاي تولیدي اقتصاد ایران و  سطح فعالیت، صادرات و واردات بخش
هـاي   بـا توجـه بـه نقـش بخـش     . گیـرد  خانوارها و دولت مورد بررسی قرار میي  ههزینشاخص 

ابتدا توابع عرضه و تقاضاي کاالهـا و خـدمات غیـر     ،بیماري هلنديي  هقابل مبادله در پدیدرغی
 ،)مسـکن، بخـش خـدمات دولتـی و بخـش سـاختمان      ي  هچـون بخـش اجـار    هـم (دله قابل مبا

اي است، از این رو  جا که بخشی از تقاضاي ساختمان، تقاضاي سرمایه از آن. اند سازي شده شبیه
پـذیر،   اي سـاختمان در مـدل تعـادل عمـومی محاسـبه      در این مطالعه با معرفی دارایی سرمایه

اي و تقاضاي مصرفی مورد ارزیـابی و توجـه قـرار     ضاي سرمایهتقاضاي ساختمان به تفکیک تقا
در درآمد نفتـی سـاالنه    ،درصد 30در این مطالعه، اثرات یک افزایش فرضی به میزان . گیرد می

دهد که این شوك منجر به افزایش سطح  نتایج به دست آمده نشان می. شبیه سازي شده است
هاي قابل مبادلـه خواهـد    سطح فعالیت در بخش هاي غیرقابل مبادله و کاهش فعالیت در بخش

با باالترین افزایش در واردات مواجه ، ٪22و  ٪24هاي خدمات و صنعت به ترتیب با  بخش. شد
. کننـد  میهاي تولیدي کاهش صادرات را تجربه  بخشي  هبه جز بخش نفت و گاز، هم. شوند می

نتـایج  . یمـت را خواهنـد داشـت   هاي خدمات دولتی، آب و ساختمان بـاالترین افـزایش ق   بخش
دهد، در حالی که حساسیت نتـایج   نسبت به تغییر کشش جانشینی تولید حساسیت نشان نمی

  . نسبت به تغییر کشش جانشینی واردات و محصول داخل زیاد است
   JEL:.Q33, Q34, Q43, F16, C68بندي  طبقه

اي  هلندي، تقاضـاي سـرمایه  شوك درآمد نفتی، کاالي غیرقابل مبادله، بیماري  : کلیدواژه
  پذیر ساختمان، تعادل عمومی محاسبه
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   مقدمه - 1

دولت از محل درآمد صـادرات منـابع طبیعـی    ي  هدر کشورهایی که قسمتی از بودج

اي منابع الزم بـر  سبب فراهم آمدنشود، افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی  تامین می

ها پس از افزایش درآمـدها بـه    دولت در صورتی که ،شود هاي انبساطی دولت می سیاست

در ادبیـات  . تقاضاي کل اقتصاد افزایش خواهـد یافـت   ،یک سیاست انبساطی روي آورند

 ها قیمتاین افزایش در تقاضاي کل اقتصاد منجر به افزایش سطح عمومی  ،اقتصاد کالن

از کانـال   البته آثار افزایش درآمد منابع لزوما. و افزایش سطح فعالیت اقتصاد خواهد شد

حتی اگر در یک کشور، منابع طبیعی در اختیار . کند دولت عمل نمیي  ههزینه در بودج

بخش خصوصی نیز باشد، افزایش در درآمد صادرات منابع طبیعی مـی توانـد منجـر بـه     

و افزایش در سـطح   ها قیمتافزایش تقاضاي کل اقتصاد شود و افزایش در سطح عمومی 

 .ه باشدفعالیت را به دنبال داشت

ع طبیعی در اقتصاد، افزایش سـطح عمـومی   دن درآمدهاي منابکرهر چند اثر هزینه 

لی تغییر در قیمـت و سـطح فعالیـت در    وو افزایش سطح فعالیت اقتصاد است،  ها قیمت

الزم  مسـأله تـر ایـن    براي بررسـی دقیـق  . ها و محصوالت یکسان نیست مورد همه بخش

برخی از کاالها و خدمات با افـزایش  . قتصاد نگاه کردي از تجمیع به اتر کماست با سطح 

 ،ندهستي در قیمت مواجه تر کمي در قیمت مواجه شده و برخی دیگر با افزایش تر بیش

داخلی و یـا  ي  هدر صورتی که افزایش تقاضاي یک کاال یا خدمت، از طریق افزایش عرض

. مت آن کاال خواهیم بـود ي در قیتر بیشافزایش واردات پاسخ داده نشود، شاهد افزایش 

و یـا  تـر   کشـش  یـک کـاال در داخـل کـم     داخلیي  هرود هر چه عرض از این رو انتظار می

اویـا و  (ي همراه باشد، با افزایش قیمت شدیدتري مواجه باشـد  تر بیشواردات آن با مانع 

افـزایش در شـاخص قیمـت در مـورد کاالهـاي       به این ترتیب احتمال). 2002، 1منگال

لـذا فعالیـت    باشـد،  در قیمت کاالهاي قابل مبادله مـی از افزایش  تر بیشمبادله غیرقابل 

 تـر  کـم  3هـاي قابـل مبادلـه    افزایش یافته و فعالیـت بخـش   2هاي غیر قابل مبادله بخش

گـذارد، بـه    مـی  تـأثیر کشورها نیـز  ي  همبادلي  هاین پدیده که بر نرخ ارز و رابط. شود می

  .معروف است 4بیماري هلندي
  

 

1- Oya and Mangal. 
2- Non-Tradable. 
3- Tradable. 
4- Dutch Disease. 
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میـزان تفـاوت در تغییـر قیمـت و سـطح      ي  هسازي و محاسب این تحقیق شبیههدف 

ایـن  ي  هبـراي محاسـب  . هاي مختلف، بر اثر افزایش در درآمد منـابع اسـت   فعالیت بخش

بـه   توجهاستفاده شده که با  CGEیا  1پذیر تغییرات از یک الگوي تعادل عمومی محاسبه

کـه کاالهـاي غیرقابـل     ا توجه به اینب. جوانب مختلف بیماري هلندي طراحی شده است

اي دارند، این مدل بر اساس یک ماتریس  بیماري هلندي اهمیت ویژهي  هپدیدمبادله در 

دلـه و  کاالهـاي قابـل مبا  ي  هکالیبره شده است که در بردارنـد  MCMیا  2هاي خرد داده

ات مسـکن و خـدم  ي  ههاي سـاختمان، اجـار   در این ماتریس بخش. قابل مبادله استغیر

   .اند قرار گرفته تر بیشاقتصاد مورد توجه ي  ههاي غیرقابل مبادل دولتی به عنوان بخش

پـذیر   سازي عرضه و تقاضاي ساختمان در الگـوي تعـادل عمـومی محاسـبه     اما شبیه

داخلی ي  هساختمان کاالیی است که هم عرض. هاي خاص تکنیکی است داراي پیچیدگی

لـذا انتظـار    ،قابل عرضه از طریـق واردات نیسـت   کشش است و هم مدت کم آن در کوتاه

از . ي در قیمت ساختمان شـود تر بیشرود، افزایش درآمدهاي نفتی منجر به افزایش  می

 مسألهاي است، این  که تقاضاي ساختمان شامل تقاضاي مصرفی و تقاضاي سرمایهجا  آن

، 3ر و همکـاران مـوئل (شود  سازي پدیده بیماري هلندي می هایی در شبیه سبب پیچیدگی

که کشش درآمدي کاالي مصرفی ساختمان پایین است، افـزایش   با توجه به این). 2009

اي  ناشـی از تقاضـاي سـرمایه    تـر  بـیش در تقاضاي ساختمان بر اثر افزایش درآمد نفتـی  

بـه  ). 2007، 4مهرآرا(شود  می متأثراز تقاضاي مصرفی ساختمان  تر کمساختمان بوده و 

اي آن  است تابع تقاضـاي مصـرفی سـاختمان از تـابع تقاضـاي سـرمایه      این ترتیب الزم 

هـاي   اي سـاختمان الزم اسـت دارایـی    سـازي تقاضـاي سـرمایه    براي شبیه. تفکیک شود

هــاي  سـازي دارایـی   در رویکـرد غالـب بـراي مـدل    . ودشـ هـا وارد   اي در تحلیـل  سـرمایه 

کننـده و انتخـاب    اي مصـرف  هدور سازي رفتار بـین  ها از طریق مدل اي، این دارایی سرمایه

در ). 2004، 5ویبلـت (د نشـو  انداز در یک مدل پویا به مدل اضافه مـی  بین مصرف و پس

هاي بهـره و تـرجیح    انداز و مسیر مصرف در طول زمان تابعی از نرخ این روش مسیر پس

اما در این مقاله یک . شوند زمانی فرض شده و در یک تعادل پایدار بلندمدت محاسبه می

  

 

1- Computable General Equilibrium. 
2- Micro Consistent Matrix. 
3- Mueller et.al. 
4- Mehrara. 
5 - Wiebelt. 
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بـه آن   3گیـرد کـه در بخـش     سازي مورد اسـتفاده قـرار مـی    وش جایگزین براي مدلر

سـازي پویـا در مـدل را     این روش جایگزین، نیاز به ورود زمان و شـبیه . شود ه میپرداخت

در مـدل  در قالب یک مدل ایسـتا نیـز   هاي مالی  دهد دارایی کند و اجازه می برطرف می

  . تعادل عمومی وارد شوند

یکرد در این تحقیق اثر افزایش درآمدهاي نفتی بر قیمـت، سـطح فعالیـت،    با این رو

هاي غیرقابل مبادلـه   هاي تولیدي اقتصاد ایران با تمرکز بر بخش صادرات و واردات بخش

خانوارهـا و دولـت مـورد بررسـی قـرار      ي  ههزینـ بر شاخص رفـاه و شـاخص    چنین همو 

 . گیرد می

و بر مطالعـات پیشـین    دریگ مید بررسی قرار بخش دوم مقاله ادبیات موضوع موردر 

در بخش سوم، ساختار مدل چند بخشی تعادل . مروري اجمالی خواهد شد  هحوزدر این 

شـود،   پذیر مورد استفاده در ایـن مقالـه بـراي اقتصـاد ایـران ارائـه مـی        عمومی محاسبه

یـن بخـش   اي و ضرورت آن نیز در ا تفکیک تقاضاي مصرفی از سرمایهي  هنحو چنین هم

اثرات ناشی از شوك درآمد نفتـی بـر سـطح    ي  هبخش چهارم به محاسب. گردد مطرح می

هاي غیرقابل مبادله و سـطح رفـاه    بر بخش تأکیدبا ، هاي اقتصاد در بخش  تولید و قیمت

به عالوه تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییـرات کشـش   . جامعه اختصاص یافته است

بخش پایانی نیـز  . ده استاخلی نیز در این بخش ارائه شد جانشینی واردات و محصوالت

  .هاي سیاستی پرداخته است توصیهي  هگیري و ارائ به نتیجه

  

   موضوعي  همروري بر ادبیات و پیشین -2

تولیـدي و صـنعتی، پـس از افـزایش      هـاي  بخشدر  ویژه بههلند، در رکود اقتصادي 

منجر به پیدایش  شود، می استخراج دریاي شمالاز این کشور که  درآمدهاي گاز طبیعی

هـا در   متفاوت درآمدهاي نفتی بر سـطح تولیـد و قیمـت    تأثیرهاي زیادي پیرامون  بحث

در تفسیر این پدیده که به بیمـاري  ). 2010، 1پگ( شده استهاي مختلف اقتصاد  بخش

منـابع   بـه دنبـال سـرازیر شـدن درآمـد      که شود گفته می طور معروف است، اینهلندي 

نرخ حقیقی ارز کاهش یافته و تقاضا بـراي خـدمات و کاالهـاي     ،عی به داخل کشورطبی

کاهش تـوان رقابـت    سببیابد و با فشار آوردن بر دستمزدها  غیرقابل مبادله افزایش می

تواند با یـک اثـر    اي می این اثر هزینه .شود اي در برابر واردات خارجی می کاالهاي مبادله

  

 

1 - Pegg. 
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براي بیماري هلنـدي دو نـوع اثرگـذاري در      به طور کلی،. ودتخصیص منابع نیز همراه ش

 .2و اثر منابع 1اثر مصرفی :شود نظر گرفته می

تقاضـاي جامعـه   شود، به دنبال افزایش  ظاهر میاز طریق تقاضاي کل  "اثر مصرفی"

مـدت مـازاد    افزایش درآمد، در کوتاه در اثري قابل مبادله و غیرقابل مبادله هاکاال اعم از

مـازاد   .را موجـب شـود   ها افزایش قیمت تواند خود میي  هکه به نوب ،شود ایجاد میضا تقا

و در نتیجـه افـزایش قیمـت     شود مبادله از طریق واردات جبران میقابل تقاضاي کاالي 

کـاالي غیرقابـل    بـراي  که مازاد تقاضـا است در حالی این  .شود ایجاد میي در آن تر کم

افـزایش سـودآوري و انتقـال    که به تبع آن  ،به همراه دارد افزایش شدید قیمت رامبادله 

  . را شاهد خواهیم بودنیروي کار و سرمایه به این بخش 

موجـب   منـابع طبیعـی صـادراتی   ، افـزایش درآمـد در بخـش    "اثر منابع" به موجب

هـاي   از سـایر بخـش   آنافزایش سودآوري این بخش و افزایش جذب نیروي کار توسـط  

بـا افـزایش    ،چنـین  هـم . شود میگفته  "اثر مستقیم منابع "که به آن ، شود اقتصادي می

شـود و بـاز هـم     می تر بیش ها نیز سودآوري این بخش ،تقاضا براي کاالي غیرقابل مبادله

هاي اقتصاد به خصوص بخش کاالي قابل مبادلـه بـه    نیروي کار و سرمایه از دیگر بخش

گفته  "اثر غیرمستقیم منابع "این پدیده  شود، به بخش کاالي غیرقابل مبادله منتقل می

افزایش درآمد منابع طبیعی بـه طـور مسـتقیم بـه     بدین ترتیب، در صورتی که . شود می

. شـد خواهـد  و در نتیجه تورم داخلـی  تقاضاي کل در افزایش  سبب ،جامعه تزریق شود

بـا  نـرخ ارز متناسـب    چه چنانو  دوش میصادرات کشور موجب تقویت پول ملی افزایش 

کننـدگان   قیمت جهانی کاالها براي مصـرف  رود تعدیل نشود، انتظار مینرخ تورم داخلی 

  .این امر تشدید واردات کاالهاي قابل مبادله را موجب خواهد شد .یابد داخلی کاهش

 3لیـو و یانـگ  . گرفتـه اسـت   انجاممطالعات متعددي براي بررسی این پدیده در دنیا 

افـزایش   تـأثیر در این مطالعـه  . ندا هدي در تایوان پرداختبه بررسی بیماري هلن ،)2000(

هـا   درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی بر رشد نامتوازن اقتصادي و تغییر ترکیب فعالیـت 

بخش تولیدي، مورد محاسـبه قـرار    29پذیر با  با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه

صادرات و افـزایش واردات   کاهش سهم صنعت، کاهشي  هدهند نتایج نشان. گرفته است

  

 

1- Spending Effect. 
2- Resource Effect. 
3- Liu and Yang. 
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درآمد نفتی نروژ بر رشـد دسـتمزدها و سـطح     تأثیرنیز ، )2005( 1هولموي و هید. است

. انـد  دهکـر پذیر پویـا بررسـی    فعالیت صنعت را در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه

در کنیـا نیـز   . باشد کاهش در اشتغال بخش صنعت در بلندمدت از نتایج این مطالعه می

با استفاده از یک مـدل  ، )2003( 2بیماري هلندي توسط کارینگی و سیریوارداناي  هپدید

نتـایج بـا سـناریوهاي مختلـف تغییـرات      . ه اسـت تعادل عمومی مورد بررسی قرار گرفتـ 

  . باشد این پدیده در کنیا می تأییدي  هدهند پارامترهاي مدل، نشان

آمدهاي نفتی بـر متغیرهـاي   در تأثیربررسی ي  هدر ایران مطالعات محدودي در زمین

. پـذیر انجـام شـده اسـت     کالن اقتصادي با استفاده از رویکـرد تعـادل عمـومی محاسـبه    

بخشی تعادل عمـومی طراحـی و    7یک الگوي ، )1385(اخالق و موسوي محسنی  خوش

این مقاله به کمک ضرایب استخراج شـده بـراي   . اند دهکرهاي نفتی را بررسی  آثار شوك

 50دهـد کـه بـا وقـوع یـک شـوك        نشان می 1380ا استفاده از اطالعات اقتصاد ایران ب

ویـژه   هـاي قابـل مبادلـه بـه     درصد افزایش در درآمدهاي حاصل از فـروش نفـت بخـش   

بخـش غیرقابـل مبادلـه     ده و بخش سـاختمان بـه عنـوان   شکشاورزي و صنعت تضعیف 

افـزایش   ،انتظار اولیهخالف با این وجود، بر اساس نتایج این مطالعه و بر. دشو تقویت می

  . برآورد شده است تر کمهاي دیگر  قیمت در بخش ساختمان پس از شوك نفتی از بخش

ارزي در ثبات درآمـدهاي دولـت   ي  هبه بررسی نقش حساب ذخیر ،)1387(بهبودي 

پذیر در این مطالعه شامل سـه بخـش نفـت،     مدل تعادل عمومی محاسبه. پرداخته است

کـه  دهـد   نتایج این مطالعـه نشـان مـی   . غیرقابل مبادله است بخش قابل مبادله و بخش

وجود این حساب سـبب افـزایش ثبـات در درآمـدهاي دولـت و کـاهش تبعـات منفـی         

  . ده استشهاي نفتی در اقتصاد ایران  شوك

  

  ساختار الگوي پیشنهادي - 3

یکـرد  توان از رو می ،براي تحلیل آثار افزایش درآمد صادرات منابع طبیعی در اقتصاد

هاي تعـادل جزئـی در    هر چند تحلیل. تعادل جزئی یا رویکرد تعادل عمومی بهره گرفت

سازي بیش از حـد   مفید هستند، اما ساده ،اثرگذاري متغیرها در یک بازار فرایندشناخت 

ثبـات سـایر   "در ایـن رویکـرد فـرض    . تحلیل کامل اسـت ي  هها مانع از ارائ در این مدل

  

 

1- Holmøy and Heide. 
2- Karingi and Siriwardana. 
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. هاي اقتصادي ارائه ندهند بینی دقیقی در تحلیل ها پیش مدلشود این  سبب می "شرایط

ده و از متأثر کـر ترین تغییر در یک بازار سایر بازارهاي اقتصاد را  موارد کوچکتر  بیشدر 

ها بـه   این مدل). 2009، 1سرینا(رد ب می سئوالزیر را هاي تعادل جزئی  رو دقت مدل این

ـ     دلیل نادیـده  هـاي اقتصـاد و عـدم لحـاظ آثـار       ین بخـش گـرفتن ارتبـاط و وابسـتگی ب

هـاي   بـه عـالوه گـاهی مـدل    . کننده باشـند  غیرمستقیم یک سیاست، ممکن است گمراه

کنند که یک شوك یا سیاست، تنها اثرات مستقیم قیمتـی دارد و   تعادل جزئی فرض می

هاي تعادل  در مجموع، مدل .گیرند ها را نادیده می به صورت ضمنی اثرات درآمدي شوك

هـاي   اقتصـادي سیاسـت   اتتـأثیر فایـده و   - زئی ابزارهاي مناسبی براي بررسی هزینهج

  ). 1993، 2دوماس(هاي اقتصاد نیستند  دولت و شوك

. شـود  هاي تعادل عمومی، فرض ثبات سایر شرایط کنار گذارده می در مقابل در مدل

ورت هـاي مختلـف اقتصـاد بـه صـ      در الگوهاي تعادل عمومی چند بخشی معموال بخـش 

اي کـه تغییـر در هـر بخـش،      شود، به گونـه  اي به هم پیوسته در نظر گرفته می مجموعه

کـه بـا کنـار     نظـر هـاي تعـادل عمـومی از ایـن      مدل. کند می متأثرها را نیز  سایر بخش

ها و عوامـل   هاي متقابل و پیچیده بین بخش گذاشتن فرض ثبات سایر شرایط، وابستگی

هـاي   امـا پیچیـدگی   ،هاي تعادل جزئی برتري دارنـد  مدل گیرند، نسبت به را در نظر می

هاي تعادل عمومی شده  توجهی مطالعات تجربی به مدل ها سبب کم محاسباتی این مدل

شـده را   هاي تعادل عمومی قابلیت بررسی بازارهـاي تفکیـک   مدل). 1985، 3هرتل(است 

هـاي تعـادل عمـومی،     مدلاما تفکیک انواع تقاضا در یک بازار و براي یک کاال در  ،دارند

ساختار مخارج ها در بخش  اي از این تکنیک به نمونه. هاي محاسباتی دارد نیاز به تکنیک

  .شود به صورت مختصر اشاره می ،خانوار و نهادها

هـاي رفتـاري و    شـوند کـه ویژگـی    اي کـالیبره مـی   گونـه   تعادل عمومی به هاي مدل

هاي رفتـاري و سـاختاري هـر اقتصـاد      گیویژ. کنند ساختاري یک اقتصاد را منعکس می

در قالـب فـروض مختلـف، فـرم تـابعی متفـاوت، پارامترهـاي متفـاوت و          طور معمول به

بـا توجـه بـه    . شوند هاي جانشینی خاص هر بخش تولیدي در هر اقتصاد بیان می کشش

هـاي   در مـدل   یـک شـوك   تأثیرهاي ساختاري کشورهاي مختلف،  این تفاوت در ویژگی

در مـدل تعـادل عمـومی مـورد     . ومی کشورهاي مختلف متفـاوت خواهـد بـود   تعادل عم

  

 

1- Cerina. 
2- Dumas. 
3- Hertel. 
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پـذیر در اقتصـاد    قیمـت (استفاده در این مقاله، اقتصاد ایران یک اقتصـاد بـاز و کوچـک    

 1توابع تولید و مصرف از نوع توابع داراي کشش جانشـینی ثابـت  . شود فرض می) جهانی

)CES (هـاي   سـه فـرض اساسـی در مـدل    . وندشـ  در نظر گرفته می 2اي و با ساختار الیه

بازار، توازن درآمد و شرط سود صـفر بـراي هـر بخـش در     ي  هتعادل عمومی شامل تسوی

 . 3اند نظر گرفته شده

بخش تولیدي، در کنـار خانوارهـاي شـهري،     11در این مدل، اقتصاد ایران در قالب 

. شـده اسـت   دهی نسازماصادرات و واردات   خانوارهاي روستایی، دولت، تشکیل سرمایه،

هاي نفت و گـاز، کشـاورزي و دامـداري،     بخش تولید به زیربخش ،در مدل مورد استفاده

مسـکن، خـدمات   ي  هاختمان، اجارصنعت، معدن، آب، برق، ماشین آالت و تجهیزات، س

هـاي   هـاي ذکـر شـده، بخـش     بخـش  بـین  در  .شـود  مـی سایر خدمات تقسـیم  و   دولتی

 مـورد  در تجـاري  مبـادالت  باشد و می اي سرمایه تقاضايداراي  آالت ماشین و ساختمان

  .است دولتی نیز صفر خدمات و آب ساختمان،

بخش ساختمان در تشکیل سرمایه در کشور نقش مهمی دارد و از سـوي  از یک سو 

لـذا در ادبیـات بیمـاري    شود،  ی دچار نوسانات قابل توجه میدیگر با ورود درآمدهاي نفت

ي  هدر ادامـه ابتـدا بـه نحـو    لـذا   ،ان در مرکز توجه قـرار دارد هلندي غالبا بخش ساختم

اي از تقاضاي مصرفی ساختمان و سپس به معرفی ساختار روابط  تفکیک تقاضاي سرمایه

  .شود اخته میپرد اصلی در مدل پیشنهادي 

   

  اي از تقاضاي مصرفی ساختمان تفکیک تقاضاي سرمایه 

ده شـ فزایش مداوم قیمت ساختمان سـبب  ا چنین همبازارهاي مالی و ي  هعدم توسع

. اي باشـد  اي از تقاضاي ساختمان در اقتصاد ایران تقاضـاي سـرمایه   تا بخش عمدهاست 

تـا  شـود   اي در بخش سـاختمان موجـب مـی    تفکیک تقاضاي مصرفی از تقاضاي سرمایه

اي مقاله اشاره شـد، تقاضـ  ي  هکه در مقدم طور همان. تر باشد تر و دقیق نتایج مدل واقعی

د کـه در ایـن   کـر توان از تقاضاي مصرفی ساختمان تفکیک  اي را به دو شیوه می سرمایه

  .شود ه صورت مختصر به آن اشاره میبخش ب

  

 

1- Constant Elasticity of Substitution. 
2- Nested Structure. 

 ,Küster, Ellersdorfer(به  CGEهاي  سازي انرژي در چارچوب مدل در زمینه مدل تر بیشاطالعات  براي -3

& Fahl, 2007 (مراجعه شود.  
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اي به مدل تعـادل عمـومی از طریـق     هاي سرمایه نخست اضافه کردن داراییي  هشیو

انـداز در   پس کننده و انتخاب بین مصرف و اي مصرف دوره یابی بین سازي رفتار بهینه مدل

انداز و مسیر مصرف در طول  در این روش مسیر پس .)2004ویبلت، (یک مدل پویاست 

و در یـک تعـادل پایـدار     انـد  هاي بهره و تـرجیح زمـانی فـرض شـده     زمان تابعی از نرخ

انـداز و   به این ترتیب باید استقراض، خرید اوراق قرضه، پس. شوند بلندمدت محاسبه می

 .)2008، 1فرابولی و تریمبورن(الی به صورت مجزا در مدل وارد شوند هاي م سایر دارایی

ها، بانک  در این رویکرد رفتار بانک. کارگزاران بخش مالی نیز باید مورد توجه قرار بگیرند

اسـاس تئـوري اقتصـادي    بایـد بـر   ... گذاري و هاي سرمایه مرکزي، بازار سرمایه، صندوق

سازي پویاي تعـادل عمـومی،    پیچیدگی مدل .)2004، 2بایلور و لوییس(د سازي شو شبیه

  .هاي جایگزین استفاده شود در مطالعات پژوهشی از روشتا شده است  سبب

هـاي تعـادل    اي در مـدل  هـاي سـرمایه   سازي دارایـی  جایگزین براي مدلي  هدر شیو

در در ایـن شـیوه   . سازي پویا نخواهد بود پذیر، نیاز به ورود زمان و شبیه عمومی محاسبه

بـراي تفکیـک   . دشو اي به تحلیل اضافه می سرمایه هاي چارچوب یک مدل ایستا، دارایی

هـاي تعـادل عمـومی، فـرض      اي از تقاضاي مصرفی و ورود آن به تحلیل تقاضاي سرمایه

انـداز صـرف    کننـد کـه ایـن پـس     انداز می شود خانوارها قسمتی از درآمد خود را پس می

بـه ایـن   . شـود  هـا مـی   بت مانند ساختمان و سایر دارایـی هاي ثا گذاري در دارایی سرمایه

، تقاضـاي  )اجـاره (ترتیب خانوارها عـالوه بـر تقاضـاي مصـرفی بـراي خـدمات مسـکن        

این تکنیـک پـس از بیـان    . ها خواهند داشت اي نیز براي ساختمان و سایر دارایی سرمایه

  .ساختار تولید تشریح خواهد شد

  

  ساختار تولید 

 3اي با کشش جانشینی ثابت هاي تابعی الیه در اقتصاد در قالب فرم رفتار تولیدکننده

)NCES (نیروي کار و سرمایه را با انـرژي و سـایر    ،تولیدکننده. در نظر گرفته شده است

ایـن ترکیـب   . کند ده و محصول یا محصوالتی را تولید میکراي ترکیب  هاي واسطه نهاده

محصوالت هر بخـش  . شود لید توصیف میهاي جانشینی و سهم هر عامل در تو با کشش

و سـرمایه  ) L(، نیـروي کـار   )E(، انرژي )M( اي غیرانرژي هاي واسطه با استفاده از نهاده

  

 

1- Feraboli and Trimborn. 
2- Baylor and Louis. 
3- Nested-Constant Elasticity of Substitution. 
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 Sمحصول بخش 

 ا و مواد واسطه ي کااله الیه ي ارزش افزوده الیه

  نیروي کار

 محصوالت

 سرمایه خاص بخش 

  

 

 انرژي

کاالها و مواد 

 قابل مبادله
کاالها و مواد غیر 

 قابل مبادله

 غیر انرژي

 وارداتی تولید داخلی
 وارداتی تولید داخلی

 سرمایه

)K (کاالها و مواد واسطه نیز به کاالهاي قابل مبادله و کاالهـاي غیرقابـل   . شود تولید می

تـابع داراي کشـش   محصوالت تولید شده در قالب یـک   چنین هم. اند مبادله تقسیم شده

اي بخـش   د فـرم الیـه  نشو داخلی و صادرات تفکیک میي  هبه عرض) CET( 1تبدیل ثابت

  .شده استارائه ) 1(تولید در مدل، در نمودار 

 MCPیـا   2مرکب مکملي  همسألدر تحقیق حاضر مدل تعادل عمومی در قالب یک 

متغیرهاي سطح فعالیـت  ي  هزا به دو دست در این الگو متغیرهاي درون. تدوین شده است

AL  و متغیرهاي شاخص قیمتP پارامترهـاي الگـو نیـز در قالـب     . انـد  بندي شده دسته

. اند بیان شده) پارامترهاي سهم(هاي مختلف و ضرایب فنی  هاي جانشینی در الیه کشش

,هاي جانشینی با  در روابط آتی کشش , , ,       و ضرایب فنی بـا, ,     نشـان

  . اند داده شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار تولید در الگوي پیشنهادي -1نمودار 

  

 

1- Constant Elasticity of Transformation. 
2- Mixed Complementary Problem. 
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T unit revenue function

گونه نمایش  توان این هر فعالیت اقتصادي را میي  هفرم کلی ساختار تولید و هزین

:داد

  

  

  

  

  

  

ـ در CETاول هزینـه و ترکیـب   ي  هالیـ در  CESاین رابطه چگـونگی ترکیـب    ي  هالی

نمایانگر  iها و اندیس  نمایانگر بخش sدر این رابطه اندیس . دهد را نمایش می محصوالت

مرکـب از دو   MCPي  همسـأل  ،شـود  که مشـاهده مـی  طور همان. محصوالت تولیدي است

ي  هالیـ شـاخص قیمـت   . کان تاکر اسـت ي  همسألنامعادله و یک معادله بوده و شبیه به 

به . نمایش داده شده است PMمواد واسطه با ي  هالیو شاخص قیمت  PKLارزش افزوده با 

چنـین   ارزش افـزوده ایـن  ي  هالیـ را در  Lو  Kاز  CESهمین ترتیب می تـوان ترکیـب   

   :نمایش داد

 kl,s kl,s kl,s

1
1 1 1

KL,s k,s k l,s lP p p
        

از کاالهـاي   (tr)الزم است کاالها و مـواد قابـل مبادلـه     PMمواد واسطه ي  هاما در الی

کـاال  ي  هاز ایـن دو طبقـ   CESبنابراین یک ترکیب  ،ک شوندتفکی (ntr)غیرقابل مبادله 

  :بیان شده است صورت زیر هب

 m,s m,s m,s

1
1 1 1

M,s tr,s tradable,s ntr,s non tradable,sP P P
  

     

این کاالها در قالب یـک  که فرض شده است  (g)کاالهاي غیر قابل مبادله ي  هدر الی

  :اند و بر اساس یک کشش جانشینی با یکدیگر ترکیب شده CESتابع 
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ntr ,s

1

1
1

non tradable,s g,s g
g

P p





 
  
 
 
   



   1390 زمستان/  31 ي شماره/  هشتمسال / ي مطالعات اقتصاد انرژي نامه فصل          70        

  

  

. ایـم  قائل شده Nو غیرانرژي  Eتفکیکی بین انرژي  ،اما در مورد کاالهاي قابل مبادله

ي  هالیـ در  چنـین  هـم . شـوند  هاي انرژي با یکـدیگر ترکیـب مـی    حامل ،انرژيي  هالیدر 

ایـن  . انـد  ترکیب شـده  CESیکدیگر در قالب  قابل مبادله باي  هغیرانرژي نیز مواد واسط

  .است sکاالهاي قابل مبادله در فعالیت ي  هشاخص هزیني  هکنند نساختار تعیی

 tr,s tr,s tr,s
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1 1 1
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اي که هر فعالیت بـراي کاالهـاي قابـل مبادلـه      قابل توجه آن است که هزینهي  هنکت

از سـوي دیگـر   . وارداتـی کاالهاسـت   کند، ترکیبی از قیمـت داخلـی و قیمـت    صرف می

این جانشینی . جانشین ناقص یکدیگر هستند  PMو کاالهاي وارداتی  PDکاالهاي داخلی 

 .بیان شده است neو غیرانرژي  enناقص به صورت روابط ذیل براي انرژي 

 en en en

1
1 1 1

en d,en D,en m,en M,enP P P      

 ne ne ne

1
1 1 1

ne d,ne D,ne m,ne M,neP P P      

  

  اساختار مخارج خانوار و نهاده 

اي  خانوارها و نهادها درآمد خود را بـه خریـد کاالهـاي مصـرفی و کاالهـاي سـرمایه      

آالت و تجهیـزات و   اي عمـدتا سـاختمان، ماشـین    کاالهـاي سـرمایه  . دهند اختصاص می

اي ممکن است قابل مبادله یـا   به این ترتیب کاالهاي سرمایه. زیورآالت هستند چنین هم

مصرفی نیز ممکن است قابل مبادله یا غیرقابـل مبادلـه    کاالهاي. غیر قابل مبادله باشند

  . ده استارائه ش) 2(نهادها در نمودار  اي مخارج خانوارها و بر این اساس فرم الیه. باشند
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 مخارج خانوار

 هاي انرژي حامل

کاالهاي مصرفی 

 قابل مبادله
رفی غیر کاالهاي مص

 قابل مبادله

 غیر انرژي
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  ساختار مخارج خانوار در الگوي پیشنهادي -2نمودار 

  

 MCPي  همسـأل قالب یک توان مخارج خانوار را در  اي می با توجه به این ساختار الیه

بع رفـاه هیکسـی نیـز    بر اساس تـا  (PW) یک شاخص قیمتی مسألهدر این . نمایش داد

اي و مصرفی به صورت ترکیبی از کاالهاي  هر یک از کاالهاي سرمایه و تعریف شده است

  .قابل مبادله و کاالهاي غیر قابل مبادله تعریف شده است
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   سازي تقاضاي کاالهاي قابل مبادله شبیه 

تـدوین   NCESفـرم  توابع عرضه و تقاضا با توجه به ساختار هزینه و مخارج کـه بـه   

در این تحقیق روابـط مـدل تعـادل عمـومی بـر اسـاس روش       . قابل استخراج است ،شده

با توجه به . به دست آمده است) 1389(شاهمرادي و همکاران ي  همعرفی شده در مطالع

 تالشگستردگی روابط مورد استفاده در این قسمت با تمرکز بر کاالهاي غیرقابل مبادله 

توان بـر اسـاس    سایر روابط را می. درین روابط مدل تحقیق معرفی شوت مشده است تا مه

  .دکراستخراج ) 1389(شاهمرادي و همکاران ي  همطالع

هـاي تولیـدي، خانوارهـا و     در حالت کلی تقاضاي یک کاال از جمـع تقاضـاي بخـش   

در مدل تحقیق حاضر تقاضاي کاالهاي قابل مبادله در هر بخش . آید نهادها به دست می

، سـطح فعالیـت   (PM)، قیمـت وارداتـی محصـول    (PD)بعی از قیمت داخلی محصول تا

هـاي   ، کشـش (α)، سـهم کـاال در هزینـه    (SUB)، قیمت کاالهاي جانشین (AL)بخش 

نمـایش  Dتقاضاي اولیـه بـا   . فرض شده است... و (β)جانشینی واردات و کاالي داخلی 

  .داده شده است
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تقاضاي مصرفی این کاالها در نهادها و خانوارهـا تـابعی از   که فرض شده است  چنین هم

کاالهاي سایر ، قیمت قدرت خرید خانوارقیمت داخلی محصول، قیمت وارداتی محصول، 

 ي داخلـی هاي جانشـینی واردات و کـاال   ، کششمخارج، سهم کاال در (CSUB)مصرفی 

  .نمایش داده شده است CDتقاضاي مصرفی اولیه با . باشد 

 
j

j j j

1
1 1 1

d, j D, j m, j M, j

j,h j,h h j,h j,h
D, j

P P
CD WL CD CSUB

P



  
 
   
 

   
 
 
 

n,hc,h tr ,h
consumption,h tradable,h N,h

j,h
tradable,h N,h j

P PC P
CSUB

PC P P

 
    

     
     
     

 

اي ایـن کاالهـا در نهادهـا و خانوارهـا      تقاضاي سرمایهکه در نهایت فرض شده است 

سایر ، قیمت قدرت خرید خانوار، قیمت داخلی محصول، قیمت وارداتی محصولتابعی از 

هاي جانشینی واردات و کاالي  ، کششمخارج، سهم کاال در (ISUB)اي  سرمایهکاالهاي 

  .نمایش داده شده است IDاي اولیه با  تقاضاي سرمایه. باشد می داخلی
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  زي تقاضاي کاالهاي غیر قابل مبادلهسا شبیه 

تقاضاي کاالهاي غیر قابل مبادله شبیه تقاضاي کاالهاي قابل مبادله اسـت، بـا    توابع

بـه  . این تفاوت که در تابع تقاضاي کاالهاي غیر قابل مبادله قیمت وارداتی وجـود نـدارد  

داخلـی  این ترتیب تقاضاي کاالهاي غیـر قابـل مبادلـه در هـر بخـش تـابعی از قیمـت        

هاي  محصول، سطح فعالیت بخش، قیمت کاالهاي جانشین، سهم کاال در هزینه و کشش

  . جانشینی واردات و کاالي داخلی خواهد بود

ntr,sklm,s m,s
KLM,s M,s non tradable,s

g,s g,s s g,s
M,s non tradable,s g

P P P
D AL D

P P P

 




    
      

     
     

قیمـت داخلـی   تقاضاي مصرفی این کاالها در نهادها و خانوارها نیـز تـابعی از    چنین هم

، مخـارج ، سـهم کـاال در   مصـرفی کاالهـاي   سـایر ، قیمـت  ، قدرت خرید خـانوار محصول

  . باشد می هاي جانشینی واردات و کاالي داخلی کشش

gc,h
consumption,h non tradable,h

g,hg,h g,h h
non tradable,h g

P PC
CD WL CD

PC P






  
    

   
   

قیمت اي این کاالها در نهادها و خانوارها تابعی است از  مشابه تقاضاي سرمایه صورتیبه 

ال در ، سـهم کـا  اي سـرمایه کاالهـاي  سـایر  ، قیمـت  قدرت خرید خانوارداخلی محصول، 

  .هاي جانشینی واردات و کاالي داخلی ، کششمخارج
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investment,h non tradable
g,hg,h g,h h

non tradable,h g

P PI
ID WL ID

PI P







  
    

   
     

  

  یافته هاي تحقیق -4

هاي خرد طراحی شده بـر اسـاس جـدول     مدل پیشنهادي با استفاده از ماتریس داده

گرفته در ایـن   انجام بر مبناي مطالعات . کالیبره شده است 1380سال ي  هستاند –داده 

و کشـش   2سناریوي مرجع کشش جانشینی بین واردات و تولید داخلی برابر  زمینه، در

 30اثرات یک افزایش فرضی به میـزان  . در نظر گرفته شده است 1جانشینی تولید برابر 

میـزان واردات و صـادرات و     سـطح فعالیـت،    درصد در درآمدهاي نفتی بر سطح قیمت،

لت و خانوارها در قالب مـدل پیشـنهادي   هاي هزینه و رفاه دو تغییر در شاخص چنین هم

  . سازي شده است شبیه
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رسد، کشـش جانشـینی تولیـد و کشـش جانشـینی واردات و محصـوالت        به نظر می

بر همین اساس . ها باشند ها و سطح فعالیت بخش بر میزان قیمت مؤثرداخلی دو پارامتر 

میـزان کشـش    و 1 ،اول تولیـد ي  هدر سناریوي پایـه میـزان کشـش جانشـینی در الیـ     

منظور  به عالوه، به. در نظر گرفته شده است 2جانشینی بین واردات و محصوالت داخلی 

هـاي تولیـدي    بررسی اعتبار نتایج مدل، حساسیت سطح قیمت و سطح فعالیـت بخـش  

  .نسبت به تغییر این دو پارامتر کشش نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است

  

  هاي تولیدي و سطح فعالیت بخش آثار شوك درآمد نفتی بر سطح قیمت 

ش سطح قیمت در رفت، افزایش درآمدهاي نفتی سبب افزای گونه که انتظار می همان

هـاي مختلـف اقتصـادي     میزان افـزایش قیمـت در بخـش   . ده استهاي تولیدي ش بخش

ده ارائـه شـ  ) 1(هاي مختلف در جدول  درصد تغییرات قیمت در بخش. باشد متفاوت می

  . است

  
  درصدي درآمد نفتی 30هاي تولیدي ناشی از افزایش  تغییر سطح قیمت بخش -1جدول 

  درصد  بخش  درصد  بخش

  5/18  آب 4/8  کشاورزي و دامداري

  2/13  برق 2/10  صنعت

  6/5  ماشین آالت و تجهیزات 11  معدن

  4/9  مسکني  هاجار 4/13  ساختمان

  4/11  سایر خدمات 9/19  خدمات دولتی

  محاسبات تحقیق: منبع

  

ي  هشوك درآمد نفتی سـبب افـزایش قیمـت در همـ      شود، که مشاهده می طور مانه

، )درصد افزایش 9/19با (هاي خدمات دولتی  بخش. ده استشهاي تولیدي اقتصاد  بخش

قیمـت را  بـاالترین افـزایش    ،)درصـد  4/13با (و ساختمان ) درصد افزایش 5/18با (آب 

 خدمات و ساختمان هاي دله بودن، در بخشمبا به دلیل ماهیت غیرقابل. کنند تجربه می

نیز میـزان واردات   در بخش آب مواجهیم؛ به همین صورت قیمت دولتی با افزایش شدید

ین تـر  کم. و صادرات کشور تقریباً صفر بوده و از این رو با افزایش قیمت زیادي روبروست
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، کـه عمـدتاً   باشـد  آالت و تجهیزات مـی  میزان افزایش قیمت نیز مربوط به بخش ماشین

افزایش درآمد منابع طبیعی به طـور   چه چنان. ها فراهم است امکان صادرات و واردات آن

و در نتیجـه تـورم داخلـی    تقاضاي کـل  در افزایش  سبب ،مستقیم به جامعه تزریق شود

  . شدخواهد 

ارائه شـده  ) 2(هاي تولیدي اقتصاد نیز در جدول  نتایج تغییر در سطح فعالیت بخش

صادرات کشـور موجـب تقویـت پـول     زایش درآمدهاي نفتی و در نتیجه افزایش اف. است

انتظـار   تعـدیل نشـود،  نرخ ارز متناسب با نرخ تـورم داخلـی    چه چنانخواهد شد و ملی 

یابد؛ که این امر تشدید کنندگان داخلی کاهش  قیمت جهانی کاالها براي مصرفرود  می

  .شد واردات کاالهاي قابل مبادله را موجب خواهد

  
  درصدي درآمد نفتی 30هاي تولیدي ناشی از افزایش  تغییر سطح فعالیت بخش -2جدول 

  درصد  بخش  درصد  بخش

  - 7/1  آب  - 4/0  کشاورزي و دامداري

  - 3/1  برق  - 1/4  صنعت

  -6/6  ماشین آالت و تجهیزات  - 1/7  معدن

  7/4  مسکني  هاجار  6  ساختمان

  2/0  سایر خدمات  7/0  خدمات دولتی

  حاسبات تحقیقم: منبع

  

شـود، بـه دلیـل افـزایش شـدید واردات در       مشاهده می) 2(گونه که در جدول  همان

آالت و تجهیزات، کاهش سطح فعالیـت در ایـن    هایی چون صنعت، معدن و ماشین بخش

آالت و تجهیزات به  هاي معدن و ماشین سطح فعالیت بخش. ها شدیدتر خواهد بود بخش

  . ین کاهش را خواهد داشتتر یشبدرصد،  6/6و  1/7ترتیب با 

مسکن و خدمات ي  ههاي ساختمان، اجار هاي غیرقابل مبادله مانند بخش در بخش

افزایش قیمت در با وجود دولتی، افزایش درآمد ملی افزایش تقاضا را به دنبال دارد و 

، بلکه در بخشی چون ساختمان است ها، نه تنها سطح فعالیت کاهش نیافته این بخش

وجود ي  هاین نتایج به خوبی فرضی. درصدي سطح فعالیت هستیم 6یش افزاشاهد 

هاي  بیماري هلندي در اقتصاد ایران و اثرات آن بر سطح قیمت و سطح فعالیت بخش

  . دهد اي ابعاد و شدت آن را نشان می و تا اندازه است دهکر تأییدمختلف را 
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  هاي تولیدي شآثار شوك درآمد نفتی بر میزان واردات و صادرات بخ 

ي ا و خـدمات قابـل مبادلـه افـزایش زیـاد     با افزایش درآمدهاي نفتی، واردات کاالهـ 

هاي مختلـف در جـدول    نتایج ناشی از شوك درآمد نفتی بر واردات بخش. خواهد داشت

ـ   هاي تولیدي در اقتصاد صفر می واردات سایر بخش. شود مشاهده می) 3(  ه ایـن باشـد، ب

  .باشد ها صفر می واردات آن ،که در عمل دله بوده و یا اینمعنا که یا غیرقابل مبا
  

  درصدي درآمد نفتی 30هاي تولیدي ناشی از افزایش  تغییر در میزان واردات بخش -3جدول 

  درصد  بخش

  2/17 کشاورزي و دامداري

  6/21 صنعت

  2/18 معدن

  6/18  ماشین آالت و تجهیزات

  6/23  سایر خدمات

  محاسبات تحقیق: منبع

  

هاي سایر خـدمات و صـنعت بـه     ین افزایش در میزان واردات متعلق به بخشتر بیش

ها نیز رشد شدیدي در میزان  سایر بخش. باشد درصد افزایش می 6/21و  6/23ترتیب با 

افـزایش تقاضـا، سـطح تولیـد     با وجـود  ده است که شسبب  مسألهاین . اند واردات داشته

از سوي دیگر، به صـرفه بـودن واردات و   . اشته باشدهاي قابل مبادله کاهش نیز د فعالیت

 تـأثیر نتـایج حاصـل از   . تر شدن کاالي صادراتی موجب کاهش صادرات شده است گران

  . ه استآمدارائه ) 4(شوك نفتی بر میزان صادرات در جدول 
  

  درصدي درآمد نفتی 30هاي تولیدي ناشی از افزایش  تغییر در میزان صادرات بخش -4جدول

  درصد  بخش

  -6/6  کشاورزي و دامداري

  -6/6  صنعت

  - 5/11  معدن

  - 3/4  اجاره مسکن

  - 5/8  سایر خدمات

  محاسبات تحقیق: منبع
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 5/11شود، بخش معدن و بخش سایر خدمات به ترتیب با  گونه که مالحظه می همان

نتایج به دست آمده در . دهش در صادرات را تجربه خواهند کرین کاتر بیشدرصد  5/8و 

وجـود بیمـاري هلنـدي در    ي  هیـد فرضـی  ؤورد تغییر صادرات و واردات نیز به خـوبی م م

  . دهد و تا حدودي ابعاد و شدت آن را نشان می باشد میاقتصاد ایران 

  

  آثار شوك درآمد نفتی بر میزان شاخص هزینه و رفاه خانوارها 

ت شـده  افزایش واردات و کـاهش صـادرا  ، ها قیمتشوك درآمد نفتی موجب افزایش 

هاي تولیدي منجر به افزایش شـاخص هزینـه بـراي     افزایش سطح قیمت در بخش. است

. یابـد  ی با افزایش درآمد، میزان تقاضاي خانوار نیز افـزایش مـی  سویاز . دشو خانوارها می

  .ترسیم شده است) 5(نتایج تغییر در شاخص هزینه و رفاه در جدول 
  

  درصدي درآمد نفتی 30اه ناشی از افزایش تغییر در شاخص هزینه و شاخص رف -5جدول 

  درصد تغییر شاخص هزینه  درصد تغییر در شاخص رفاه  

  4/10  8/3  خانوار شهري

  1/10  6/2  خانوار روستایی

  محاسبات تحقیق: منبع

  

درصـدي در   4/10شوك درآمد نفتی موجب افزایش   شود، گونه که مالحظه می همان

 1/10؛ ایـن رقـم بـراي خـانوار روسـتایی نیـز       خانوار شهري شده استي  هشاخص هزین

افزایش در شاخص هزینه، افزایش درآمـد نفتـی و    با وجود. دهد درصد رشد را نشان می

  . ده استشمنجر به افزایش رفاه خانوارها  در نهایتتقاضا در اقتصاد 

  

   تحلیل حساسیت نتایج 

زا تعیین  رت برونهاي جانشینی به صو پذیر کشش در الگوهاي تعادل عمومی محاسبه

براي اطمینان از اعتبار نتایج به دست آمده، حساسیت نتایج نسـبت بـه تغییـر    . دنشو می

کشش جانشینی واردات و محصول  چنین همو  (τ)اول تولید ي  هالیکشش جانشینی در 

تحلیل حساسیت سطح قیمت و سطح فعالیت . مورد ارزیابی قرار گرفته است) φ(داخلی 

  . بیان شده است) 6( ها در جدول بخش
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  ها تحلیل حساسیت قیمت و سطح فعالیت نسبت تغییر کشش -6جدول 

 تغییر در شاخص قیمت تغییر در سطح فعالیت 

 )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  

 1 0 1 0 1 0 1 0  )(کشش جانشینی تولید

کشش جانشینی واردات و 

 محصول داخل

1 1 2 2 1 1 2 2 

 8.40 8.40 16.50 16.51 0.38- 0.38- 0.15- 0.15- يکشاورزي و دامدار

 10.21 10.20 17.64 17.64 4.10- 4.09- 2.90- 2.90- صنعت

 10.98 10.87 19.50 19.24 7.13- 7.29- 5.97- 6.15-  معدن

 13.42 13.41 21.95 21.95 5.97 5.97 5.35 5.36 ساختمان

 19.91 19.91 26.30 26.29 0.65 0.65 0.16 0.16 خدمات دولتی

 18.50 18.49 25.63 25.63 1.65- 1.65- 0.85- 0.85- آب

 13.18 13.18 21.60 21.60 1.33- 1.33- 0.85- 0.85- برق

 5.61 5.61 9.90 9.90 6.60- 6.60- 3.84- 3.84- آالت و تجهیزات ماشین

 9.36 9.36 20.44 20.44 4.68 4.69 2.74 2.74 اجاره مسکن

 11.37 11.37 19.93 19.93 0.23 0.23 0.14 0.14 سایر خدمات

  محاسبات تحقیق: منبع

  

) 4(با سـتون  ) 3(نتایج ستون  چنین همو ) 2(با ستون ) 1(نتایج ستون ي  هبا مقایس

ها کشش جانشینی واردات و محصول داخلی ثابت نگه داشـته شـده و کشـش     که در آن

یت نسبت به تغییر پارامتر شود که سطح فعال کند، مالحظه می جانشینی تولید تغییر می

نتـایج سـتون   ي  ه، مقایسـ با این وجـود . کشش جانشینی تولید حساسیت چندانی ندارند

ها کشش جانشینی تولید ثابت  که در آن) 4(با ستون ) 2(و نیز ستون ) 3(با ستون ) 1(

کنـد، نشـان    نگه داشته شده و کشش جانشـینی واردات و محصـول داخلـی تغییـر مـی     

تغییر کشش جانشینی میان واردات و محصول داخلی، سـطح فعالیـت در    دهد که با می

بـه طـور کلـی هـر چـه کشـش       . هاي مختلف، تغییر قابل توجهی خواهـد داشـت   بخش

هـاي   باشد، تغییـر در سـطح فعالیـت بخـش     تر بیشجانشینی واردات و محصول داخلی 

هـاي   لـی، فعالیـت  زیرا با جانشینی واردات و محصـوالت داخ  خواهد بود، تر بیشتولیدي 

  . شوند تضعیف می تر بیشداخلی 
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بـا  ) 7(نتـایج سـتون   ي  همقایسـ  چنین همو ) 6(با ستون ) 5(نتایج ستون ي  همقایس

ها کشش جانشینی واردات و محصول داخلی ثابت نگه داشته شـده   که در آن) 8(ستون 

غییـر  کند، حاکی از ثبات شاخص قیمت نسـبت بـه ت   و کشش جانشینی تولید تغییر می

و ) 7(بـا سـتون   ) 5(نتایج سـتون  ي  همقایس. اول تولید استي  هالیکشش جانشینی در 

ها کشش جانشینی تولید ثابـت نگـه داشـته     که در آن) 8(با ستون ) 6(نیز نتایج ستون 

دهـد کـه بـا     کند، نشان مـی  شده و کشش جانشینی واردات و محصول داخلی تغییر می

اي هـ  و محصـول داخلـی، سـطح قیمـت در بخـش      تغییر کشش جانشینی میان واردات

به طور کلی هر چه کشش جانشینی واردات و . د داشتمختلف، تغییر قابل توجهی خواه

زیـرا قیمـت    ،خواهـد بـود   تـر  کم ها قیمتباشد، تغییر در سطوح  تر بیشمحصول داخلی 

اي محصوالت این کاالها، افزایش تقاضا بر تر بیشکاالهاي وارداتی ثابت بوده و با واردات 

   .خواهد بود تر کمداخلی 

  

  هاي سیاستی گیري و توصیه نتیجه - 5

افـزایش   سـبب اقتصـاد،  ي  ههاي درآمد نفتی به چرخ ورود منابع ارزي ناشی از شوك

هـا در   آني  هافزایش تقاضا به ویژه بـراي کاالهـایی کـه عرضـ    . شود تقاضا در اقتصاد می

. ها با مانع همراه باشد، شـدیدتر خواهـد بـود    نکه واردات آ کشش باشد و یا این داخل کم

هـا، میـزان    یک شوك درآمد نفتی بر سـطح قیمـت و فعالیـت بخـش     تأثیردر این مقاله 

صادرات، واردات، شاخص رفاه و شاخص هزینه در چارچوب یک الگـوي تعـادل عمـومی    

  . ه استبخشی براي اقتصاد ایران مورد محاسبه قرار گرفت 11پذیر  محاسبه

درصـد بـر    30ز کالیبره کردن مدل، اثرات ناشی از شوك درآمد نفتی به میزان پس ا

تغییر رفـاه   چنین همهاي تولیدي و  سطح فعالیت، واردات، صادرات و سطح قیمت بخش

هـاي غیرقابـل    این مـدل بـر نتـایج بخـش     تأکید. ه استتفخانوارها مورد ارزیابی قرار گر

مسـکن بـراي ارزیـابی    ي  هت دولتـی و اجـار  هاي ساختمان، خـدما  مبادله به ویژه بخش

کاالهـا   تمـامی نتایج حاکی از افزایش تقاضـاي  . باشد بیماري هلندي در اقتصاد ایران می

این افزایش تقاضـا  . درصدي در درآمدهاي نفتی است 30افزایش ي  هدر اقتصاد به واسط

با وجـود  . دورود کاالهاي خارجی و به عبارت دیگر افزایش واردات کشور خواهد ش سبب

افــزایش در واردات، مــازاد تقاضــاي ایجــاد شــده در بازارهــا تســویه نشــده و از ایــن رو  

  . یابد ي داخلی افزایش میها قیمت
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هـاي اقتصـادي بـه ویـژه      رسد نوسانات سطح قیمـت و فعالیـت در بخـش    به نظر می

به مسکن ي  ههاي ساختمان، خدمات دولتی و اجار هاي غیرقابل مبادله چون بخش بخش

کارآمدي در اقتصاد مدیریت شود ي  هبایست به گون دنبال نوسانات قیمت جهانی نفت می

بر این اسـاس، تغییـر حسـاب    . ي بر رفتار واحدهاي اقتصادي حاکم شودتر بیشتا ثبات 

هاي نفتی در اقتصـاد   ملی براي مدیریت اثرات شوكي  هارزي به صندوق توسعي  هذخیر

ي  هسـال  پـنج ي  هقـانون برنامـ   84ي  هه خوشبختانه در مادایران یک الزام منطقی است ک

تواند ضمن کمک بـه   ملی میي  هصندوق توسع. بینی شده است پنجم توسعه کشور پیش

هـاي   مدیریت نوسانات اقتصادي، درآمدهاي ناشی از صادرات نفت را به منـابع و سـرمایه  

اعطـاي تسـهیالت بـه     کاهش اتکا به درآمـدهاي نفتـی و  . دکناقتصادي تبدیل ي  هزایند

بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در داخل و خارج از کشور با در نظر گـرفتن  

گـذاري در بازارهـاي مـالی و پـولی داخلـی و       شرایط رقابتی و بازدهی مناسب و سرمایه

عـدم بـروز   ي  هکننـد  توانـد تضـمین   بینی شده در قـانون، مـی   خارجی و سایر موارد پیش

سـطح    هـاي تولیـدي،   هاي نفتی بر قدرت رقابـت بخـش   اشی از شوكپیامدهاي منفی ن

در صـورتی   هـد د میاین تحقیق نشان . ، میزان صادرات و واردات در کشور باشدها قیمت

. درآمد نفتی هزینه شود، متغیرهاي بخشی اقتصاد چه تغییري خواهنـد کـرد  ي  هکه هم

ــا وجــود صــندوق   ــرات متغیرهــاي اقتصــادي ب ملــی و پــس از ي  هتوســعتحلیــل تغیی

هاي متغیرها در  گذاريِ تمام یا قسمتی از این درآمد، مستلزم آن است که پویایی سرمایه

ایـن  . سازي شود و الگوهاي پویا و بین نسلی مورد استفاده قـرار گیرنـد   طول زمان شبیه

  .ند موضوع تحقیقات آتی قرار گیردتوا موضوع می

با این فرض به دسـت آمـده اسـت کـه     توجه داشته باشید که نتایج حاصل  چنین هم

مخارج دولت به یک ي  هدرآمدهاي نفتی جدید ترکیب مخارج دولت را بر هم نزده و هم

در . شـود  اي دولت دچار تغییر نمی به عبارت دیگر ساختار هزینه. یابند نسبت افزایش می

بـوده  سازي واقعیت و سهولت در تبیین آثار شوك نفتی  این فرض براي ساده نظر گرفتن

اما در عمل ممکن  ،است و مشابه فرض ثبات سایر شرایط در مطالعات اقتصاد خرد است

هزینـه  ي  هتوان سناریوهاي متعددي از نحو به عبارت دیگر می. است چنین اتفاقی نیافتد

د کـه ممکـن   کـر سـازي و تحلیـل    شدن درآمد نفتی و ترکیب جدید مخارج دولت شبیه

اما به نظـر   ،ها داشته باشند ر قیمت و سطح فعالیت بخشاست نتایج متفاوتی از تغییر د

رسد تا زمانی که این شوك به افزایش تقاضا بـراي کاالهـاي غیرقابـل مبادلـه منجـر       می



   1390 زمستان/  31 ي شماره/  هشتمسال / ي مطالعات اقتصاد انرژي نامه فصل          82        

  

  

کلی تفاوت چندانی نخواهد داشت؛ چرا که در هر صورت ي  هشود، این سناریوها در نتیج

ي در قیمـت  تر بیشین با افزایش واردات کاالهاي غیرقابل مبادله غیر ممکن بوده و بنابرا

قابـل  ر قیمت و سطح فعالیت کاالهـاي غیر لذا افزایش د ،شوند و سطح فعالیت مواجه می

که سناریویی طراحی شود که در آن افـزایش تقاضـا بـراي     مگر این. است تر بیشمبادله 
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