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 مقاله پژوهشی

 با راناي در کنندگان ديتول بر سبز يارانة استسي اعمال رفاهی آثار لتحلي
 سازمان به الحاق رمسي در: رپذي محاسبه عمومی تعادل الگوی از ادهاستف

 (WTO) جهانی تجارت
 

 5علیجانی فاطمه ،4نیکوکار افسانه ،3محمودی ابوالفضل ،2یاوری غالمرضا ،1بکشلو ملیحه
 

 3/4/1400 پذیرش: تاریخ  31/1/1400 ریافت:د تاریخ
 

 چکيده
 از کننده مصرف یا تولیدکننده از حمایت کشورها اغلب در اقتصادی مهم های سیاست از یکی

 در صنعت و کارو کسب رونق منظور به و کشاورزان ةویژ نیز سبز یارانه و بوده یارانه پرداخت طریق

                                                                                                                                               
 ملیحه بکشلو به راهنمایی دکتر غالمرضا یاوری و دکتر ابوالفضل محمودی و مشاوره  این مقاله برگرفته از رسالة دکتری

 علمی حمایت حاضر با پژوهش تهران شرق بوده و مرکز دکتر افسانه نیکوکار و دکتر فاطمه علیجانی در دانشگاه پیام نور
 است. شده انجام دارایی و اقتصادی امور وزارت مالی و

 (Nasimi555@yahoo.com) .شجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراننویسندة مسئول و دان -1
  .تهران، ایران ،کشاورزی، دانشگاه پیام نور دانشیار گروه اقتصاد -2

 .تهران، ایران ،کشاورزی، دانشگاه پیام نور دانشیار گروه اقتصاد 3-
 .تهران، ایران ،ور کشاورزی، دانشگاه پیام ن دانشیار گروه اقتصاد -4

 .تهران، ایران ،دانشگاه پیام نور کشاورزی، استادیار گروه اقتصاد 5-
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 تجارت سازمان به ایران الحاق آثار بررسی هدف با ،حاضر ةمطالع است. شده طراحی کشاورزی بخش

 تابع برآورد از استفاده با کشاورزان رفاه بر سبز یارانه اعمال اثرات محاسبة طریق از (WTO) جهانی

 سیاست طراحی ترتیب، بدین .شد انجام (CGE) پذیر محاسبه عمومی تعادل مدل یک قالب در عرضه

 و درصد صد و پنجاه بیست، سناریوهای قالب در کشاورزی بخش در سبز یارانة ةشد سازی شبیه

 پایه سناریوی و 1390 سال اجتماعی حسابداری ماتریس کارگیری هب با مدل کالیبراسیون همچنین،

 GAMS افزار نرم از نیز تحقیق اطالعات تحلیل برای پذیرفت. صورت سبز( یارانة اعمال درصد صفر)

 سیاست اعمال با و جهانی تجارت سازمان به ایران الحاق جریان رد که داد نشان نتایج .شد استفاده

 در تولید اما ،یابد می کاهش ها قیمت و افزایش کشاورزی بخش در تولید سبز، یارانه شدة سازی شبیه

 تغییرات ایجنت ،کل در .یافت خواهد افزایش ها قیمت و کاهش خدمات و صنعت های بخش

 بخش در که تفاوت این با ،بود ها بخش تمامی در کننده تولید رفاه افزایش بیانگر شده مشاهده

 .شد مشاهده یبیشتر بسیار تغییرات ،کشاورزی

 

 عمومی تعادل مدل (،WTO) جهانی تجارت سازمان کشاورزی، بخش رفاه، سبز، یارانة ها: کليدواژه
 .(CGE) پذیر محاسبه

 JEL : H23, I38, F13, C68 بندی طبقه

 

 مقدمه

 بر اقتصاد در دولت دخالت و حضور گستره بازار، اقتصاد نظام بر یبتنم تفکرات در

 اقتصادی مهم های سیاست از یکی .(Barton, 2011) شود می یلتحل آن یبمعا و محاسن اساس

 است. یارانه پرداخت طریق از کننده مصرف یا تولیدکننده از حمایت کشورها اغلب در

 از یکی ،آنها کارگیری به اثرگذاری به وجهت با ،کشاورزی های یارانه که هاست مدت

 از حمایت (.Bellmann, 2019) رود می شمار به ها دولت های سیاست ثابت های ویژگی

 دتولی در باال ریسک نیز و غذایی امنیت برقراری در آن نقش دلیل به ،کشاورزی بخش تولیدات

 که ،توسعه حال در ایکشوره در موضوع این است. شده پذیرفته امری کشاورزی، محصوالت
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 بیشتری اهمیت حائز دارد، کلیدی نقش آنها اجتماعی و اقتصادی توسعه در کشاورزی بخش

 ها دولت سوی از را حمایتی های روش برخی اعمال نیز 1جهانی تجارت سازمان حتی و بوده

  .(Jalali, 2010) است دانسته مجاز

 اقتصاد رد گسترده یبازتاب جهانی تجارت و اقتصاد عرصه در گذشته دهه تحوالت

 این مدهایپیا ترین مهم از .است داشته توسعه حال در کشورهای ویژه به کشورها داخلی

 جهانی اقتصاد عوامل و نیروها با کشورها اقتصادی توسعه فرآیند پیوند ضرورت تحوالت،

 اقتصاد حوزه در ویژه به شدن جهانی های پایه از یکی جهانی تجارت سازمان امروزه، است.

 یهای پرداخت شامل سبز جعبةدر قالب  جهانی تجارت سازمان در ها یارانه بحث .رود می شمار به

 (.Shirvi and Nazarinejad, 2011) ستها تولیدکننده به

 نهادهای یا و دولت توسط که ییها کمک و اقدامات یتمام ،جهانی تجارت سازمان در

 محصوالت بتوانند آنها تا یابدیم اصاختص کشاورزی بخش یدکنندگانتول به یعموم

 یبند دسته «یداخل یتحما» عنوان با ،کنند عرضه و یدتول تر مناسب های یمتق با را کشاورزی

 آن به مربوط های حمایت و عمومی خدماتاند از  ها عبارت گونه حمایت این برخی از شوند.یم

 خدمات و بازاریابی تخدما آموزشی، خدمات امراض، و آفات کنترل تحقیق، قبیل از

 از حمایت ،غذایی امنیت تأمین برای عمومی سازی ذخیره به مربوط های حمایت یا زیرساختی

 بالیای جبران به مربوط های پرداخت تولید، از آنها ودنکر مجزا به مشروط کشاورزان درآمد

 یلدل به (.WTO, 2006) یتمز عدم یدارا مناطق کشاورزان به دولت های کمک و طبیعی

 و جهان کشورهای در کشاورزی محصوالت تولید زمینه در شده اعمال های حمایت گستردگی

 کاهش موضوع ،کشاورزی محصوالت تجارت در ها گونه حمایت ة اینکنند مختل ثیراتتأ

 قرار کشاورزی نامه موافقت مذاکرات کار دستور در تجارت ةکنند مختل داخلی های حمایت

 ها یارانه به مربوط استثنایی موارد ؛ همچنین،است شده حاصل زمینه ینا در هایی توافق و گرفته

                                                                                                                                               
1. World Trade Organization (WTO)  
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 ةکنند مختل اثر یا حداقل هیچ شامل حمایتی اقدامات اند از عبارت ، کهشده گرفته نظر در

 وجوه هایی در قالب و نیز یارانه ای توسعه اهداف با کاهشی الزامات از معاف های یارانه ،تجاری

 اشاره سبز یارانه به توان می ها حمایت این جمله از شود. می مینات لتدو طرف از که پرداختی

 امراض، و آفات بازرسی تحقیقی، ترویجی، آموزشی، خدمات ارائه ،کلی طور به .کرد

 های کمک غذایی، های کمک کشاورزی، و روستایی توسعه های زیرساخت در گذاری سرمایه

 محسوب ها حمایت این وجز آن مشابه موارد و یطبیع بالیای از ناشی خسارت جبران به مربوط

 قبل، مرحله سه در سبز یارانه که گفت توان می ،تر دقیق طور به .(Movahhedi, 2006) شوند می

 خود کشاورزی و نیز بیمه محصوالت بیمه :شود می داده کشاورزان به تولید از بعد و حین

 به تولید پیش از سبز یارانهپرداخت  جمله از کشاورزی آالت ماشین و سیساتتأ کشاورزان و

 و کشاورزی های نهاده به یارانه اختصاص ،همچنین و ؛دار یارانه تسهیالت کشاورزان در قالب

 از پس سبز یارانه پرداخت و تولید حین در سبز یارانه پرداخت جمله از حمایتی، آالت ماشین

 و توزیع نقل،و حمل های امانهس تضمینی، خریدهای تکمیلی، و تبدیلی صنایع قالب در تولید،

  صادراتی. های مشوق

 افراد، به غیرمستقیم و مستقیم صورت به متعددی های یارانه ،طرف یک از ،ایران در

 ماده و بند طبق دیگر، طرف از شود؛ می پرداخت دولتی و خصوصی از اعم هاشرکت و ها بنگاه

 دولت ،ایران اسالمی جمهوری هنگیفر و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم برنامه قانون 104

 مقررات و قوانین با کشور تجاری بخش مقررات و قوانین همسویی ایجاد ضمن است موظف

 و سازی آماده به نسبت جهانی، تجارت سازمان جمله از المللی بین و ای منطقه های اتحادیه

 کند قانونی داماق جهانی تجارت سازمان در عضویت برای کشور اقتصادی ارکان توانمندسازی
(Zare, 2009.) 

 کردن  لحاظ هنگام درمداران  نظر سیاست مـورد پارامترهای از یکی اقتصادی رفاه تغییر

 است اقتصادانان نظر مورد مهم مفاهیم از یکی رفاه ،شک بدون .است اقتـصادی هایسیاسـت

 ادبیات مهم بخش یک است. کرده جلب خود به را زیادی توجه ،تجربی و لحاظ نظری به که



   ......اعمال سیاست یارانة سبز بر یتحلیل آثار رفاه 

29 

 برای گوناگون های شاخص رفاه، ادبیات در ،کلی طور به .است اقتصادی رفاه تعیین اقتصادی

 تمایل این ،اغلب دارد. وجود مختلف هایسیاست اجرای از ناشی رفاه تغییرات گیری اندازه

 قرار ارزیابی مورد خرد دیدگاه از ،همچنین و کالن دیدگاه از هاسیاست اثرات که دارد وجود

 و آنها مازاد تغییر با کنندگانمصرف و تولیدکنندگان منافع گیری اندازه فرض با .گیرد

 آنها منافع تغییر چگونگی توان به بررسی ، میآن درآمدهای تغییر با دولت منافع گیری اندازه

 عرضه( )مازاد تولیدکنندگان مازاد ،ترتیب همین به .(Fatemi and Yazdani, 2000) پرداخت

 برای که است قیمتی حداقل از بیش تولیدی کاالی برای بازار قیمت کـه دارد وجـود انیزم

  .است الزم تولیدی کاالی آن شدن عرضه

 سازمان به روسیه پیوستن آثار به بررسی (Jesper et al., 2004) همکاران و سپرج

 در ند.پرداخت سبهمحا قابل عمومی تعادل مدل از استفاده با و بخشی رویکرد با تجارت جهانی

 مدت میان در داخلی ناخالص تولید در درصدی 3/3 افزایش دهندة نشان هاآن بررسی مجموع،

 د.بو جهانی تجارت سازمان به الحاق نتیجه در

 و 1پذیر تعادل عمومی محاسبه سازی شبیه مدل از گیری بهره با ،(Rashid, 2012) رشید

 کشاورزان درآمد بر مالیات تأثیر و داخلی تتجار شرایط بررسی به ،داخلی مبادله رابطه

 مبادله شرایط که داد نشان نتایج .پرداخت 2009-2010 های سال طی هاآن رفاه روی پاکستانی

 سبب کشاورزان درآمد بر مالیات و مانده باقی نامطلوب ای گونه به کشاورزی بخش داخلی

 مزارع با خانوارهای در فقر اهشک و بزرگ و متوسط مزارع با خانوارهای سطح در فقر افزایش

 .است شده شهری خانوارهای نیز و مزرعه فاقد یا کوچک

 وری بهره رشد ،2010 تا 1995 دوره در ،(Banga, 2014)  بانگا ةمطالعبر اساس نتایج 

 3/8 به ،سبز یارانه اعطای با و بود درصد 7/3 اروپا اتحادیه در کشاورزی بخش عوامل کل

                                                                                                                                               
1. Computable General Equilibrium (CGE) 
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 رشد است توانسته سبز قالب در شده پرداخت یارانه که شود می مالحظه .یافت افزایش درصد

  باشد. داشته همراه به کشاورزی بخش برای را وری بهره

 استانداردهای حداقل بررسی به (Misbahuddin et al., 2015) همکاران و الدین مصباح

 باال منظور به مناسب ایهراهبرد تدوین به نسبت کاران برنج اقتصادی رفتار و برنج مزارع مطلوب

 که ددا نشان کلی نتایج پرداختند. اندونزی در 2013 -2015 های سال طی کاران برنج رفاه بردن

 دستمزد افزایش جای بهآنها،  بین مشترك سود افزایش راه از کشاورزان درآمد افزایش

 .یابد افزایش تواندمی تولید ظرفیت ،زمین از ثرترؤم استفاده با و است گذارترتأثیر کشاورزان،

 های سیاست بین رابطه (Pourmokhtar and Moghaddasi, 2016) مقدسی و پورمختار

 همچنین، دادند. قرار بررسی مورد ایران در فقر کاهش راستای در را کشاورزان رفاه و پولی

 نسازما به ایران پیوستن رفاهی اثرات به بررسی (Abunoori et al., 2017) همکاران و سعادت

 نتایج اساس بر ند.پرداخت پویا محاسبه قابل عمومی تعادل مدل چارچوب در تجارت جهانی

 از پس هایسال تمام در خانوارها رفاه سطح ساله، سی بلندمدت افق یک در ،آمده دست به

  .است یافته افزایشنسبت به پیش از آن  الحاق

 عمومی تعادل مدل از استفاده با ،(Nematollahi et al., 2018) همکاران و اللهی نعمت

 بر مالیات اخذ و توسعه و تحقیق به یارانه پرداخت محیطی زیست و رفاهی آثار ،پذیر محاسبه

 این کارگیری به ةنتیج در رفاه میزان در تغییر که داد نشان نتایج .انرژی را بررسی کردند مصرف

 اعطای پایین های نرخ در رفاه میزان که ای گونه به د،کن می پیروی غیرخطی رفتار از سیاست

 .یابد می کاهش باالتر های نرخ در و افزایش یارانه

 رشد بر سبز مالیات اثرات به بررسی (Ahangari et al., 2018) همکاران و آهنگری  

 داد که نشان نتایج ند.پرداخت پویا تصادفی عمومی تعادل رویکرد با ایران در رفاه و اقتصادی

  .همراه است رفاه بر اندك و مثبت تأثیر سناریو با چهار رد سبز مالیات اعمال

 سبز اقتصادی رشد به دستیابی برای تجارت جهانی سازمان عضو کشورهای هرساله،

 جهانی سازمان گزارش اساس بر .کنند می اعطا سبز های یارانه قالب در دولت سوی از را مبالغی



   ......اعمال سیاست یارانة سبز بر یتحلیل آثار رفاه 

31 

 افزایش زمان گذر در سبز  یارانه قالب رد داخلی حمایت اروپا، اتحادیه ، در(WTO) تجارت

 2003 سال در یورو میلیارد 4/20 به 1995 سال در یورو میلیارد 2/9 از که ای گونه به است، یافته

 افزایشی روند نیز یافته توسعه دیگر کشورهای در .است رسیده 2010 سال در یورو میلیارد ٦8 و

 در درصد، 150 حدود در ،2010 تا 1995 دوره ، طیاسترالیا در .شود می مشاهده سبز یارانه

 سبز جعبه یارانه در افزایش درصد از پنجاه بیش سوئیس و کانادا در و درصد 75 حدود در نروژ

  (.Pasban, 2016) شود می مشاهده

 جهانی تجارت سازمان ناظر عضو عنوان به 2005 سال می 2٦ در ایران اسالمی جمهوری

 به ،المللی بین موانع رفع و اقتصادی اصالحات از پس که دجود دارو احتمال این و شد پذیرفته

 جهانی تجارت سازمان به پیوستن راه در ایران کهاز آنجا  .یدآدر سازمان این رسمی عضویت

 و است کشور اقتصاد در بزرگ مزیت یک کشاورزی بخش در سبز یارانه پرداخت و بوده

 تحلیل در مهم نهاد یک عنوان به کشاورزی خشب تولیدکنندگان به اهمیتبا توجه  ،همچنین

 (WTO) جهانی تجارت سازمان به ایران الحاق آثار بررسی ة حاضرمطالع هدف ،رفاهی اثرات

 مدل یک قالب در عرضه تابع برآورد از استفاده با کشاورزان رفاه بر سبز یارانه اثرات اعمال با

 ،جهانی تجارت سازمان به کشورها وستنپی زمینه در .است (CGE) پذیر محاسبه عمومی تعادل

پژوهش حاضر نوآوری  .است شده انجام پذیر در جهان با مدل تعادل عمومی محاسبه مطالعاتی

 قالب در پذیر ی تعادل عمومی محاسبهالگو سازی شبیه با کنندگان تولید رفاهی آثار تحلیل در

 .در ایران است سبز یارانه سیاست

 

 تحقيق روش و نظری مبانی
 ((CGE) پذير محاسبه عمومی تعادل های مدل

 بر سبز یارانه سازی شبیه سیاست اعمال رفاهی اثرات بررسی ة حاضر، برایمقال در

 تحلیل های روش از یکی ، کهشده استفاده پذیر محاسبه عمومی تعادل روش از ،کنندگان تولید

 آثار بررسی برای را نگر جامع چارچوبیک  تواند می و است سیاستی موضوعات یکم
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 عمومی تعادل مدل های مزیت ترین بزرگ از یکی واقع، در د.ساز فراهم ها سیاست جانبه همه

 یا و خاص سیاستی پارامتر در تغییرات اعمال پیامدهای توضیح در آن قابلیت پذیر محاسبه

 های مدل دیگر مزیت (.Cardenete et al., 2016) است اقتصاد کل در بخش یک های ویژگی

 زمانی سری های داده به ها مدل این نبودن وابسته اقتصادسنجی های مدل به نسبت عمومی دلتعا

 طور به که عمومی تعادل های مدل خرد اقتصاد محکم مبتنی بر چارچوب آن، بر وهالع است.

 که دهد می ها مدل یندب را امکان این کند، می توصیف را اقتصادی نالعام سازی بهینه رفتار ،کامل

 نیز ستانده -داده های مدل بر اقتصادسنجی، های مدل بر وهالع و باشند داشته تری قوی تحلیلی پایه

 مدل در سیاست هر اعمال ،پذیر( )محاسبه قابل محاسبه عمومی تعادل الگوی در شوند. داده ترجیح

 پارامترهای از برخی در تغییر ،الگوها این در گیرد. می صورت زا برون پارامترهای در تغییر طریق از

 .(Naderan and Fooladi, 2005) است )تکانه(شوك  یا سیاست یک ةدهند نشان مدل در موجود

 را اقتصاد از یکامل شرح اقتصادی، مدل یک عنوان به ،(CGEپذیر ) تعادل عمومی محاسبه مدل

 (.Muller and Ferrari, 2011) کند می متصل هم به را تولید عوامل و کاالها بازار و شودمی شامل

 بهنسبت  تر جامع ینگرش ،نظری های چارچوب در مقیسه با دیگر ،CGE های مدل که آنجا از

 سناریوهای اعمال قالب در را آزادسازی تجربه دارند، کشورها اقتصادی های شاخص و اجزا

 این در (.Tayyebi and Mesrinejad, 2006) دهند می نشان بهتری شکل به شده سازی شبیه

 در تعادل ها، بخش کلیه در صفر سود شوند: می تقسیم بخش سه به معادالت ،کلی طور به ،مدل

 بندی فرمول به محاسبه قابل عمومی تعادل های مدل هزینه. و درآمد تعادل و نهاده، و کاال بازار

 عوامل کنندگان، یدتول آن، در که پردازند می اقتصاد یک مخارج و درآمد چرخشی یانجر

 رفتار اساس بر مبادالت ها، مدل ینا در .دنشو می گرفته نظر در نندگانک مصرف و لیدتو

 خود مطلوبیت تابع کنندگان مصرف که یا گونه به رد،یگ می صورت اقتصادی عامالن سازی بهینه

 مشخص مدل تقاضای طرف ب،یترت یندب و رسانند می کثرحدا به ،بودجه سطح به توجه با را

 مدل عرضه طرف در هک هستند خود سود سازیحداکثر پی در نیز تولیدکنندگان .شود می

 آورند. می فراهم تعادل برای را الزم یطشرا تعادلی حالت در بازار های قیمت .شود می ینیتع
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 ثابت مقیاس به نسبت بازده اگر و بود خواهد تقاضا با برابر عرضه خدمات، و االهاک تمام برای

  (Lofgren, 2001). است صادق اه تیفعال کلیه برای صفر سود شرط باشد،

 دولت، و خانوارها مصرف تولید، به مربوط های معادله شامل استفاده مورد مدل

 عوامل ها، فعالیت شامل مدل .(Hosoe, 2004) است خارجی تجارت و گذاری سرمایه انداز، پس

 .ودش می خدمات و کشاورزی، صنعت، بخش سه شامل خود ها فعالیت ست؛ ونهادها و تولید،

 و ها بنگاه دولت، خانوارها، شامل نیز نهادها است. سرمایه و کار عامل دو تولید عوامل از منظور

  (Zare et al., 2018).د شو می خارج دنیای

 سرمایه و کار نیروی از ،تولید منظور به ،اقتصادیهای  بخش که شود می فرض ،مدل این در

 اولیه، های نهاده بر عالوه مدل، از بخشیدر  ،واقعیت در .ندنک می استفاده اولیه های نهاده عنوان به

 به تولید مراحل راحتی، رایب برند.می کار به تولید برای نیز را ای واسطه های نهاده هابخش که شود می فرض

 اولیه عامل )یا افزوده ارزش ،«پایین» مرحله درفرض بر این است که  .شود می تقسیم 2پایین و 1باال مرحله دو

 .آید می دست به داگالس -کاب تولید تابع فناوری با سرمایه و کار نیروی ترکیب از (3مرکب

(1)   

 تولید فناوری با ای واسطه های نهاده و افزوده ارزش ترکیب از ناخالص ستاده ،«باال» مرحله در

 :شود می تولید 4لئونتیف

(2)   

 .کند می حداکثر تولید خود به نسبت را خود سود تابع بخش ره مرحله، دو یندب توجه با

 :شود می حاصل زیر معادالت ،نهایت در ،بنابراین

(3)  

                                                                                                                                               
1. top stage 

2. bottom stage 

3. Composite primary factor 

4. Leontief type production function 
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(4)  

(5)  

(٦)   

 که کنند می انتخاب طوری را خود مصرفی سبد کنندگان مصرف که شود می فرض

 .آید می دست به سرمایه و کار نیروی عرضه از آنها درآمد و شود؛ اکثرحد مطلوبیت آنها

 در .دارد بستگی بخش هر در تولیدشده کاالی از هاآن مصرف مقدار به خانوارها مطلوبیت

 درآمد با برابر که بودجه قید به توجه با که است داگالس - کاب تابع یک مطلوبیت، تابع اینجا،

 آید: دست می به (7) هرابط ،نتیجه در شد؛ و خواهد حداکثر ،است 1خانوار خالص

(7)   
 فروش، بر مالیات اعمال با ،دولت که شود می فرض ،دولتی بخش مصرف مورد در

 .کند می درآمد کسب نفت، صادرات و واردات بر مالیات و خانوار درآمد بر مستقیم مالیات

 .Lofgren et al., 2002)) شد دخواه آن انداز پس و مخارج صرف دولت درآمد

(8)  

(9)  

(10)   

(11)   

 کل با برابر خود که است، گذاری سرمایه کل از تابعی بخش هر در گذاری سرمایه

 خارجی انداز پس .است (خارجی انداز پس و دولتی خصوصی، های انداز پس مجموع) انداز پس

 .کند می برقرار را تجاری تراز ارز، نرخ ،بنابراین و شده فرض زابرون متغیری صورت به

(12)  

                                                                                                                                               
 ندازا پس و مستقیم مالیات مقدار اگر که است تولیدی عوامل عرضه از مدهآ  دست به برابر با درآمد خانوار درآمد .1 

 .آید یم دست به دسترس قابل درآمد یا خالص درآمد شود، کسر آن از خانوار
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(13)   

(14)  

(15)  

(1٦)   

 ،یعنی ؛دارد وجود کوچک کشور فرضیه که شود می فرض ،خارجی تجارت بخش در

 و واردات جهانی های قیمت ،نتیجه در .ندارد المللی بین بازارهای ایه قیمت روی یتأثیر کشور

 .است ثابت صادرات

(17)    

(18)    

 در مالحظات برخی به نیاز شود، می گرفته نظر در باز اقتصاد یک برای مدل که زمانی

 تعادل هایمدل در .دارد داخل در شده عرضه و صادراتی وارداتی، کاالهای بین جانشینی مورد

 و صادرات منظور به تولیدشده کاالهای بین ،همچنین و داخلی و وارداتی کاالهای بین ،عمومی

 کاالهای مجموع که شود می فرض .دارد وجود تفاوت داخلی فروش برای تولیدشده کاالهای

 یهاکاال این .زندسا می را (2آرمینگتون کاالی) 1مرکب کاالی داخل در شده عرضه و وارداتی

 شود می فرض .گیرند می قرار استفاده مورد نهایی مصارف و ایواسطه های نهاده عنوان به مرکب

 کاالی واحد یک است، بدین معنی که داخلی تولیدات برای ناقص جانشین واردات که

 فرضیه به فرضیه این .شود جانشین داخلی کاالی واحد یک از بیش با تواندمی وارداتی

 ثابت کشش تابع یک صورت به را داخلی تولید و واردات بین رابطه .است مشهور مینگتونآر

 دهند:می نمایش 3یجانشین

(19)   

                                                                                                                                               
1. composite good  

2. Armington good
  

3. Constant Elasticity of Substitution (CES)  
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پارامتر کـارآیی در تـابع تولیـد     iکاالی تولیدشده در داخل،  Diکاالی مرکب،  Qiکه در آن، 

 :کهای  گونه است، بهگتونآرمین تابع در سهم پارامترهای mi و diکاالی مرکب، 

=1 di+mi  وmi , di  وmi  کشـش  بـه  مربـوط  پـارامتر  یـا  آرمینگتـون  تـابع  تـوان 

 ای که:   گونه ی است، بهجانشین

( قابـل  20ه )رابطـ که به شـکل   است، آرمینگتون تابع کشش ،  و  

  :محاسبه است

(20)    

 صورت به داخلی تولیدات و واردات برای تقاضا توابع حداکثرسازی،مسئله  به توجه با

 :آمد خواهد دست هب (22) و (21) روابط

(21)  

(22)   

 .است داخل کشور در تولیدشده کاالی قیمت PDi (،22در رابطه ) که

 .است داخلی تولید به تبدیل ابلق ناقص طور به صادرات که شود می فرض ،همچنین

 شود می بیان 1انتقالی ثابت کشش تابع یک اساس بر نیز داخلی تولید و صادرات بین رابطه

(Akbari Moghaddam, 2012): 

(23)   

                                                                                                                                               
1. Constant Elasticity of Transformation (CET) 
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پارامترهای سهم در  eiو  diیی تابع انتقالی، پارامتر کارآ iمقدار صادرات،  Ei در آن، که

 .استتوابع تابع انتقالی  eiو  ei di و  ei =1  +di ای که گونه است، به تابع انتقالی

 ،ترتیب به ،داخلی کاالی و صادرات عرضه توابع حداکثرسازی، لهئمس به توجه با

 :شد خواهد حاصل زیر روابط صورت به

(24)   

(25)   

 کاالی سرمایه، کار، نیرویدر بازارهای  تقاضا و هعرض تساوی برای کننده تعدیل عامل

 بازار در :به هر کدام از این بازارهای چهارگانه است مربوط های قیمت خارجی ارز مرکب و

 قیمت مرکب، کاالی بازار در ؛سرمایه رانت یا بهره سرمایه، بازار در ؛دستمزد نرخ کار، نیروی

 .ارز نرخ ارز، بازار در و ؛مرکب کاالی

(2٦)   

(27)   

(28)   

 تنها وجود از اطمینان برای دارد، وجود مشابه نسبی های قیمت با حل راه نهایت بی چون

 این در .شودمی استفاده قیمت ةکنند نرمال معادله از، تعادلی حل راه هم آن و حل راه یک

 شود می سنجیده قیمت نهمی به نسبت ها قیمت سایر تغییرات و است ثابت قیمت شاخص معادله،

(Hosoe, 2004): 

(29)  

 اولیه مهم های گام از یکی عمومی تعادل های مدل از استفاده برای هاداده دهی سازمان

 معرفی برای مناسبی شروع نقطه 1اجتماعی حسابداری ماتریس .هاست مدل این ساختن برای

                                                                                                                                               
 1. Social Accounting Matrix (SAM) 
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 روابط (CGEپذیر ) تعادل عمومی محاسبه های مدل .است عمومی عادلت مدل اصلی معادالت

 را غیرخطی معادالت از ای مجموعه و( SAMاجتماعی ) حسابداری ماتریس هایحساب بین

 که صورت یندب ،(Can, 2011) کنند می برقرار نوین عمومی تعادل نظریة از استفاده با زمان هم

 متغیرهای اقتصاد و زای برون متغیرهای ،تماعیاج حسابداری ماتریس اطالعات اساس بر

  .شود می مقایسه واقعی دنیای اطالعات با و تولید باز مدل زای درون

 توليدکننده رفاه مازاد محاسبه

 تولیدی سطح هر در تولیدکننده منفعت افزایش دهندة نشان «مازاد تولیدکننده» معیار

 همان اقتصادی مازاد که شود تصور چنین است ممکن .درس می حداکثر بنگاه به سود که است

 اگر زیرا ،است اقتصادی سود از بیش تولیدکننده مازاد و نیست طور این اما ؛است اقتصادی سود

 تبثا ةهزین ةانداز به زیانی ،صورت این در ،نکند تولید را کاالیی هیچ مدت کوتاه در بنگاه

 متغیر های هزینه سطح از کمتر در آن تولید مقدار اما ،باشد داشته تولید اگر و داشت خواهد

 ،باشد مواجه ضرر با حتی یا و نباشد اقتصادی سود دارای بنگاه زبا اگرچه ،صورت این در ،باشد

فزودن ابا  رو، از این دارد. قرار بهتری وضعیت در ،ندارد یتولید هیچ که حالتی به نسبت اما

  (Faraji, 2006). دآی می دست به تولیدکننده مازاد ،سود اقتصادی به ثابت های هزینه

 صورت به تولیدکننده مازاد یا همان عرضه حنیمن و قیمت بین سطح ،ریاضی نظر از

 :است رابطة زیر

(30)   

  بنابراین: است؛ p=F(q) با برابر عرضه تابع کننده، تولید مازاد محاسبه برای

 
 ؛است q=0 با متناظر کهاست  P از مقداری M و قیمت حسب بر عرضه تابع q=g(p)، آن در که

 پس: هاست.Pمحور با عرضه تابع تالقی محل M0 ،یعنی

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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(31)   

 P1 به P0 از قیمت افزایش طریق از تولیدکننده مازاد تغییرات یادشده، روابط به توجه با

 آید: می دست به زیر صورت به

(32 )    

 در استفاده مورد سهم و انتقال پارامترهای ةمحاسب فرآیند عبارت است از مدل کالیبراسیون

 های داده هاولی تعادل همان دوباره معادله، حل که ای گونه به CGE مدل تولید و مطلوبیت توابع

 ،گیرد می قرار استفاده مورد مبنا تعادل عنوان به شده کالیبره مدل حل ،سپس ؛دهد دست به را مدل

اند  نیز عبارت کالیبراسیون فرآیند های ورودی .شود می مقایسه آن با مدل تجربی آزمون نتایج که

 در (.Berfisher, 2014) دهند می توضیح اولیه تعادل در را اقتصاد که CGE مدل هادد پایگاه از

 ها داده ،آمده دست هب اجتماعی حسابداری ماتریس از استفاده با ژوهش حاضر،پ، در نتیجه

 عرضه، تولید، توابع و اولیه تعادل نقطه ،یتوضیح CGE مدل از استفاده با و شد رسانی هنگام هب

 تعادل های مدل کارگیری به در اصلی اهداف از یکی ،همچنین شدند. برآورد امترهاپار و تقاضا

 توان می عمومی، تعادل های مدل در سناریوسازی با .است سناریوسازی یا سازی شبیه عمومی

 . (Zoghipour and Zibaei, 2009) کرد بررسی کمی صورت به را مختلف های سیاست آثار

 بینی پیش و شود می اعمال مختلف سناریوهای مدل، مناسب لکردعم از اطمینان حصول از پس

 متغیر د.گیر می صورت شده طراحی مدل اساس بر مختلف های سیاست اتخاذ از حاصل نتایج

 به زا برون های تکانه ها یا همان شوك شکل به ای یارانه نظام انتخاب ،حاضر تحقیق در سیاستی

 آثار تحلیل به ،مختلف سناریوهای اعمال با هک است، شده گرفته نظر در کشاورزی بخش

 .شود پرداخته می ها بخش سایر و بخش این در تکانه گونه این
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 به شوك صورت به مختلف سناریوهای در سبز یارانه سیاست اعمال تأثیر ،ادامه در

 و قیمت تغییرات اساس بر شد؛ و بررسی مقدار و قیمت بر آن تأثیر و وارد اولیه تعادل حالت

 .انجام گرفت تولیدکننده رفاه مازاد محاسبة عرضه، توابع و تولیدی مختلف های بخش در قدارم

 مرکز توسط که است 1390 سال به مربوط ایران اجتماعی حسابداری ماتریس آخرین

 عنوان به ماتریس ینهم از نیز حاضر ةمقال در و شـده تهیه اسالمی شورای مجلس های پژوهش

 ماتریس نوع از ایران 1390 سال اجتماعی حسابداری ماتریس است. شده هاستفاد اطالعات منبع

 در. است شـده تدوین «ءجز به کل از» رویکرد با که است متقارن ستانده -داده جدول بر مبتنی

 آماری جدول از: ندا عبارت کـه ،است شده استفاده آماری پایه نوع چهار از ،ماتریس این تهیه

 1390 سال ملی های حساب آمار ،1380 سال بخش فناوری فرض بـا بخش در بخش متقارن

 طرح نتایج و ایران، آمار مرکز 1390 سال مسکن و نفوس سرشماری ایران، آمار مرکز

 سایر ایران. آمار مرکز 1390 سال روستایی و شهری خانوارهای درآمد و هزینه از آمارگیری

 دریافتی آمارهای ،1390 سال برای دولت هبودج عملکرد گزارش از: ندا عبارت آماری های پایه

 مرکزی بانک 1390 سال خارج دنیای به و خارج دنیای از نهادها و تولید عوامل پرداختی و

 خصوص در 1390 سال ایران اسالمی جمهوری گمرك آمارهای و ایران، اسالمی جمهوری

یق حاضر، از تحلیل اطالعات در تحق برای (.Banuei et al., 2016) واردات و صادرات

 .است دهآم 1گفته در جدول  استفاده شده و همچنین، تمام توضیحات پیش GAMSافزار  نرم
 ریال( )میلیون 1390 سال در ايران کالن اجتماعی حسابداری ماتريس -1 جدول

 جمع دنيای خارج گذاری سرمايه نهادها عوامل توليد ها فعاليت 

 11495٦05243 13599093535 2110793327 15423275859  3744722٦27 ها فعاليت

 ٦2330742٦4 8/2380288٦    ٦209271377 عوامل توليد

 7431735199 4071/495245  9/79931٦040 ٦2330742٦4  نهادها

 2٦9977348٦0   25431٦29٦0   انداز پس

 1935093400  49٦7925٦4 834/4188335 8/202٦7٦41 1412387٦74 دنيای خارج

 297952429٦٦ 1935093400 2٦997348٦0 7431735199 ٦2330742٦4 113٦٦381٦79 جمع

 Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran مأخذ:
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 بحث و نتايج

 که ،شد بازتولید پایه سال های داده تمام ،پذیر محاسبه عمومی تعادل مدل عددی حل از

 و جانشینی های کشش و شده کالیبره پارامترهای دارد. مدل کالیبراسیون استحکام از نشان

 واسطه های نهاده سهم است. مدهآ 2 جدول در ،تبدیل و آرمینگتون توابع ترتیب به ،تبدیل

 نهاده سهم .است محصول واحد هر به تولید عوامل و واسطه های نهاده مقادیر نسبت دهندة نشان

 از واحد 21/0 ،محصول واحد هر تولید برای که دهد می نشان کشاورزی فعالیت واسطه

 مورد خدمات های نهاده از واحد 01/0 و صنعتی های نهاده از واحد 38/0 ،کشاورزی های نهاده

  است. نیاز

 بوده، که واسطه های نهاده سهم از تر بزرگ تولید عوامل سهم ،2 جدول به توجه با

 از ،محصول واحد هر برای خن،؛ به دیگر ساست کشاورزی بخش بودن بر سرمایه ةدهند نشان

  .شود می استفاده واسطه های نهاده از بیش تولید عوامل

 تولیدی فعالیت یک برای ای واسطه های نهاده سهم ستونی جمع پسین، پیوند شاخص

 28/0 به نهایی محصول واحد هر ازای به کشاورزی بخش که دهد می نشان شاخص این .است

 11/0 و 12/0 ،ترتیب به ،خدمات و صنعت پسین شاخص ارد.د نیاز واسطه تولیدات از واحد

 تولید افزایش به نسبت ،کشاورزی تولید افزایش که دهد می نشان ها شاخص مقدار مقایسه .است

  دارد. اقتصاد بر بیشتری اثر ،خدمات و صنعت
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 مدل های کشش و پارامترها -2 جدول

 خدمات صنعت کشاورزی پارامتر تابع

 مصرف
 25٦9/0 1224/0 ٦139/0 کاال سهم

 384/0 0٦0/0 37٦/0 خانوار مصرف به نهایی میل

 داگالس( -)کاب  افزوده ارزش  تولید 

 903/1 423/1 82٦/1 کارآیی یا انتقال

 عوامل سهم
 343/0 113/0 290/0 کار نیروی

 ٦57/0 887/0 711/0 سرمایه

 نهایی تولید
 ای واسطه های نهاده سهم

 01٦/0 38٦/0 211/0 کشاورزی

 0313/0 283/0 072/0 صتعت

 07٦/0 595/0 017/0 خدمات

 ٦0٦/0 071٦/1 3014/0 افزوده ارزش سهم

 آرمینگتون

 مرکب( )کاالی

 4/1 4/1 4/1 جانشینی کشش

 252/0 1٦1/0 032/0 واردات سهم

 515/1 97٦/1 ٦42/1 انتقال

 تبدیل

 2/1 2/1 2/1 تبدیل کشش

 895/0 479/0 919/0 صادرات سهم

 ٦5٦/3 002/2 824/3 انتقال

 پژوهش های یافته مأخذ:

 سناریوسازی یا سازی شبیه عمومی، تعادل های مدل گیری کار به اصلی اهداف از یکی

 صورت به را مختلف های سیاست آثار توان می عمومی، تعادل های مدل در سناریوسازی با .است

 ،(WTO) جهانی تجارت سازمان به ایران الحاق آثار سیبرر برای رو، از این کرد. بررسی کمی

صد درصد  وپنجاه  ،بیست یسناریو سه قالب در تولیدکنندگان رفاه بر سبز یارانه اعمال اثر

 سازی شبیه مختلف های حالت بررسی برای این مقادیراست. شده یبررسنسبت به سناریوی پایه 

 شده مشاهده تغییرات میزان است. شده گرفته ظرن در یارانه سبز بر رفاه تولیدکنندگان اعمال

 نظام در سبز یارانه اعمال در قالب سیاست ناگهانی تغییر یا تکانه یک چگونگی تأثیر بیانگر

 است. مختلف سناریوهای در کشاورزی بخش کنندگان تولید رفاه بر اقتصادی
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 تغییرات وضعیت توان می ،تجارت جهانی سازمان در عضویت رفاهی آثار تحلیل در

 اثر در تولیدکننده قیمت و داخلی تولید رمقادی د.کر بررسی را تولیدکننده قیمت و داخلی تولید

 .آمده است 3 در جدول پایه یسناریو به نسبت سبز ارانهی اعمال
 سبز يارانه اعمال اثر در توليدکننده قيمت و داخلی توليد تغييرات درصد و رمقادي -3 جدول

 ریال( میلیارد حسب بر مقادیر) ايهپ سناريوی به نسبت

 ها شاخص
 ها بخش

 سناريوها
 خدمات صنعت کشاورزی

 داخلی تولید

 32931٦4 10٦2570 1437945 سناریوی پایه

 329125٦ 10٦2057 1439973 1سناریوی 

 -0579/0 -0482/0 1410/0 درصد تغییرات

 3288395 10٦1290 1443013 2سناریوی 

 -1448/0 -1204/0 3524/0 درصد تغییرات

 312712٦ 10٦001٦ 1448073 3سناریوی 

 -0419/5 -2403/0 7043/0 درصد تغییرات

 قیمت تولیدکننده

 4944/0 ٦723/0 4837/0 سناریوی پایه

 494٦/0 ٦724/0 4831/0 1سناریوی 

 0٦00/0 0202/0 -1405/0 درصد تغییرات

 4951/0 ٦72٦/0 482/0 2سناریوی 

 149٦/0 0505/0 -3504/0 راتدرصد تغیی

 4958/0 ٦730/0 4804/0 3سناریوی 

 2987/0 1009/0 -٦981/0 درصد تغییرات

 پژوهش های یافته مأخذ:

 ،شود های گوناگون عرضه می قیمت بهکاالست که  مختلفمقادیر از آنجا که عرضه تابع 

. مقادیر و ولیدکنندهمازاد ت زاعبارت است  سطح بین قیمت و منحنی عرضه ،از نظر ریاضی

های پایه و اعمال تکانه بر اساس سناریوهای مختلف  آمده در حالت دست های تولیدکننده به قیمت

 شود.  در پی تشریح می
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 بخش به سبز یارانه سیاست اعمال دلیل به سازی، مدل از آمده دست هب هایداده اساس بر

 یسناریوها در و دارد افزایشی روند سناریو سه هر در بخش این در داخلی تولید کشاورزی،

 در افزایش درصد 7/0 و 3/0 ،1/0 ،ترتیب به ،سبز یارانه اعمال یدرصد بیست، پنجاه و صد

 در ها قیمت تغییرات درصد .شد خواهد ایجاد پایه حالت به نسبت کشاورزی بخش داخلی تولید

 در است که اورزیکش بخش به سبز یارانه بوده و دلیل آن اختصاص نزولی کشاورزی بخش

 قیمترو،  از این پدید آمده و بخش این در تولید های هزینه کاهش و تولید افزایش نتیجة آن،

  است. یافته کاهش درصد ٦/0 و 3/0 ،1/0 ،ترتیب به ،کننده تولید

 و سرمایه و بوده برقرار کامل اشتغال که ستا این بر فرض ،سازی مدل در کهاز آنجا 

 تولید عوامل به نیاز ،کشاورزی بخش در تولید افزایش برای ،نتیجه در ،است ثابت کار نیروی

 و صنعت های بخش از کار نیروی و سرمایه جایی هجاب طریق از افزایش این که ،است بیشتر

 ها بخش نای در تولید عوامل کاهش بدین ترتیب، شود. می جبران کشاورزی بخش به خدمات

 ،05/0 و صنعت بخش در درصد 24/0 و 12/0 ،04/0 مقدار به داخلی تولید کاهش موجب

 .خواهد شد خدمات بخش در درصد 04/5 و 14/0

 وجود قبلی تقاضای و یابد می کاهش تولید ،خدمات و صنعت های بخش دراز آنجا که 

 در و درصد 10/0 و 05/0 ،02/0 میزان به صنعت بخش در کننده تولید  قیمت ،نتیجه در دارد،

 ةدهند نشان کلی نتایج .افزایش خواهد یافت درصد 29/0 و 14/0 ،0٦/0 نمیزا به خدمات بخش

 گرفته تعلق سبز یارانه نداب که بوده کشاورزی بخش در ها قیمت کاهش و تولید مقدار افزایش

 ها قیمت و دارد نزولی روند تولید رادیمق ،خدمات و صنعت های بخش در ، حال آنکهاست

 .است صعودی
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 پايه سناريوی به نسبت سبز يارانه اعمال اثر در توليدکنندگان رفاه ازادم تغييرات -4 جدول
 ریال( )میلیارد

 ها بخش
 سناريوها

 خدمات صنعت کشاورزی

 8٦1/3 511/2 407/31 1 سناریوی

 1٦0/٦ 281/٦ 017/73 2 سناریوی

 772/15 554/12 730/119 3 سناریوی

 پژوهش های یافته مأخذ:

 آمده دست به مثبت کشاورزی بخش تولیدکنندگان رفاه راتتغیی ،4 جدول طبق نتایج
 بخش در سبز یارانه اعمال یدرصد بیست، پنجاه و صد یسناریوها در رای نمونه،ب است.

 بخش تولیدکنندگان رفاه مازاد در افزایش ریال میلیارد 7/119 و 73 ،4/31 ،ترتیب به کشاورزی،
 در تولیدکنندگان رفاه مازاد میزان ،همچنین .کرد خواهد ایجاد پایه حالت به نسبت کشاورزی

 ریال میلیارد 8/3 از ،خدمات بخش در رای نمونه،ب و است افزایشی خدمات و صنعت های بخش
 میلیارد ریال 7/15 به ،سپس و 2 یسناریو در افزایش ریال میلیارد 1/٦ به 1 یسناریو در افزایش
 افزایش یزانم ،کشاورزی بخش در ،ریوسنا سه هر در رسید. خواهد 3 سناریوی در افزایش

 موجب ،مجموع در ،یافته کاهش نیز ها قیمت روند کاهشی به توجه با که است قدری به تولید
 های بخش در .شود می پایه حالت به نسبت کشاورزی بخش در کننده تولید رفاه مازاد افزایش
با توجه به  که ،شود می همشاهد مشابه یروند ،کننده تولید رفاه مازاد در ،خدمات و صنعت

از آنجا  دهد. می نشان را تولیدکننده رفاه افزایش ناچیز میزان ها، ها در این بخش افزایش قیمت
 سایر در تولید کاهش ،نتیجه در شود، می فرض ثابت تولید عوامل ،سازی مدل این در که

  .است کشاورزی بخش به عوامل این ة انتقالدهند نشان ها بخش
 پايه سناريوی به نسبت سبز يارانه اعمال اثر در توليدکنندگان رفاه مازاد تغييرات رصدد -5 جدول

 ها بخش
 سناريوها

 خدمات صنعت کشاورزی

 321/0 208/0 ٦12/2 1 سناریوی

 512/0 522/0 074/٦ 2 سناریوی

 312/1 044/1 9٦0/9 3 سناریوی

 پژوهش های یافته مأخذ:
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 تولیدکننده مازاد تغییر به منجر بازار در کاال قیمت یرتغی ،گفته پیش تعریف به توجه اب

 )کاهش( افزایش تولیدکننده مازاد کاال، قیمت )کاهش( افزایش با سخن، دیگر به شود. می

 نتایج مطابق شود. می کننده تولید رفاه در افزایش موجب تولید در افزایش ،همچنین یابد. می

 بخش در کننده تولید رفاه ها، قیمت اهشیبا وجود روند ک ،کشاورزی بخش در ،5 جدول

 9/9 و ٦ ،٦/2 میزان به ترتیب، ی، بهدرصد بیست، پنجاه و صد سناریوهای در نیز کشاورزی

 در و ستها قیمت کاهش به نسبت تولید میزان بیشتر افزایش آن دلیل که ،داشته افزایش درصد

 اعمال دلیل به نیز ها قیمت کاهش .شود می پایه حالت در کننده تولید رفاه افزایش به منجر ،نتیجه

 در کهاز آنجا  .است تولید قیمت کاهش ،نهایت در و کشاورزی بخش به سبز یارانه سیاست

 در قیمت کاهش روند است، یافته تعلق کشاورزی بخش به فقط سبز یارانهحاضر،  پژوهش

 در و دارد عودیص روند ها بخش این در ها قیمت و شود نمی دیده خدمات و صنعت های بخش

 رفاه تغییرات درصد است. یافته کاهش ها قیمت به نسبت کمتری شیب با تولید میزان ،مقابل

 ،2/0 میزان به ترتیب، ، بهدرصد بیست، پنجاه و صد سناریوهای در صنعت بخش در کننده تولید

 ،چندهر ؛است درصد 3/1 و 5/0 ،3/0 میزان به ترتیب، ، بهخدمات بخش در و درصد 1 و 5/0

 یارانه اعمال دلیل به تواند می که ،است ناچیز بسیار کشاورزی بخش به نسبت تغییرات این میزان

 باشد. ها بخش سایر به نسبت تولید میزان تغییر و کشاورزی بخش در سبز

 و شود می رضف ثابت کار( نیروی و )سرمایه تولید عوامل ،مدل حل در سخن، دیگر به

 در تولید عوامل تقاضای ،سبز یارانه سیاست اعمال با دارد. قرار املک اشتغال حالت در اقتصاد

 بخش یندب ها بخش سایر از تولید عوامل انتقال از ناشی که ،یابد می افزایش کشاورزی بخش

 سبز، یارانه پرداخت به توجه با و یابد می افزایش کشاورزی بخش در تولید ،نتیجه در ؛است

 به توجه با ،قیمت کاهش این .خواهد یافت کاهش اورزیکش بخش در کاالها نهایی قیمت

 در ؛شود می کشاورزی بخش در تولیدکننده رفاه اقزایش به منجر ،نهایت در ،تولید افزایش

 تقاضای به توجه با و شود می تولید نزول موجب تولید عوامل کاهش ها، بخش سایر در ،مقابل

 ها بخش این در تولیدکننده رفاه مازاد ،نتیجه در و یابد می افزایش قیمت ها، بخش این در موجود
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 انتقال ممکن است نباشد، برقرار کامل اشتغال فرض اگر .یابد می افزایش اندکی بسیار مقدار به

وجود خواهد  تولید افزایش احتمال نیز ها بخش سایر در ،نتیجه در و نیفتد اتفاق تولید عوامل

 را ها بخش سایر تولیدی های نهاده کشاورزی بخش تولید اینکه به توجه با ،همچنین داشت.

 سایر در تولید های هزینه کاهش معنی به بخش این در کاالها قیمت کاهش ،کند می مینأت

 باشد. داشته آنها نهایی تولید در مثبت یتأثیر تواند می که ،ستها بخش

 

 هاپيشنهاد و گيری نتيجه

 کشور اقتصاد در زیادی اهمیت یکشاورز بخش در کشاورزان به سبز یارانه پرداخت

 کشاورزان ویژه سبز یارانه .شد خواهد پرداخت کشاورزان از حمایت هدف با سبز یارانه دارد.

 با .است کشاورزان درآمد افزایش در راستای تولیدی صنایع تقویت و کار و کسب رونق منظور به

 ارتباط این در کشور اساسی لهئمس ،(WTOسازمان تجارت جهانی ) به ایران پیوستن الزام به توجه

 منافع بیشترین و هزینه کمترین با را عضویت که است راهی یافتن بر متمرکز و مداوم تالش

سازمان تجارت جهانی  در عضویت تبعات و آثار دقیق شناخت رهگذر، این در .سازد پذیر امکان

 بررسی، راستا این در .کرد خواهد بدین سازمان پیوستن یندفرآ از ار موفقگذ به شایانی کمک

 بسیار اهمیت دارد. کشاورزان رفاه ویژه هب کشاورزی بخش کالن متغیرهای بر سبز یارانه اثرات

 بخش در تولید میزان افزایش و ها قیمت کاهشة دهند نشان پژوهش کلی نتایج

 شافزای شاهد دیگر های بخش ،مقابل در است؛ گرفته تعلق سبز یارانه نداب که است کشاورزی

 و قیمت تابع مستقیم ای گونه به کننده تولید رفاه اینکه به توجه با .هستند تولید کاهش و ها قیمت

 افزایش کننده تولید رفاه ها، ن قیمتبود کاهشی رغم هب ،کشاورزی بخش در و بوده تولید مقدار

 دانست که ها قیمت کاهش به نسبت تولید میزان بیشتر افزایش آن را دلیلتوان  می ،است یافته

 تواند می نیز ها قیمت کاهش است. دهانجامی پایه حالت در کننده تولید رفاه افزایش به ،نتیجه در

 باشد. تولید قیمت کاهش ،نهایت در و کشاورزی بخش به سبز یارانه سیاست اعمال دلیل به

 در کهاز آنجا  شود. می مشاهده مشابه یتغییرات ،خدمات و صنعت های بخش در ،همچنین
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 سایر در قیمت کاهش روند ،یافته تعلق کشاورزی بخش به فقط سبز یارانه حاضر، پژوهش

 روند دیگر های بخش در ها قیمت کشاورزی، بخش برخالف و ؛شود نمی دیده ها بخش

 داشته نزولی سیر ها قیمت به نسبت کمتری شیب با تولید میزان ،مقابل در و کرده پیدا صعودی

 است، گرچه بوده مثبت نیز ها بخش این در کننده تولید رفاه راتتغیی مجموع ،کل در .است

 یارانه اعمال دلیل به تواند می که ،است ناچیز بسیار کشاورزی بخش به نسبت تغییرات این میزان

پژوهش  نتایج این باشد. ها بخش سایر به نسبت تولید میزان تغییر و کشاورزی بخش در سبز

، مبنی بر تأثیر مثبت و (Ahangari et al., 2018) همکاران و گریآهن مطالعة های یافته با حاضر

  دارد. مطابقت اندك مالیات سبز بر رفاه در ایران،

 کننده تولید رفاه افزایش به منجر تولید مقدار افزایش با سبز یارانه سیاستافزون بر این، 

 سیاست از ناشی انه()تک شوك افزایش ،ة حاضرمطالع در آمده دست به نتایج طبق و شد خواهد

 همکاران و اللهی نعمت مطالعة نتایج با که ،شود می کلی رفاه افزایش به منجر سبز یارانه

(Nematollahi et al., 2018)، یارانه اعطای پایین های نرخ در رفاه مبنی بر افزایش میزان 

  دارد. رتمغایتوسعه،  و باالتر اعطای یارانه به تحقیق های نرخ در کاهش میزان رفاهو

 تجارت سازمان به ایران پیوستن و شدن جهانی بحث نیز و گفته پیش نتایج به توجه با

 توسعه راهبرد به توجه با و هدفمند فرآیند یک در توان گفت که ، میاخیر های سال در جهانی

 رد؛پذی تأثیر می آن تولیدی از پیامدهای مستقیم طور به الحاق از ناشی رفاهی آثار کشور، صنعتی

 منفی آثار تنها نه محور کارآیی خارجی گذاری سرمایه جذب برای الزم اقدامات همچنین،

 تولید و صادرات افزایش برای فرصتی به را آن بلکه کند، می خنثی تولیدی بخش در را الحاق

  د.خواهد کر تبدیل عمومی رفاه افزایش ،نتیجه در و داخلی ناخالص

 به پیوستن ارتباط با در مدت کوتاه احتمالی منفی یپیامدها افزون بر این، برخی از

 تراز تجاری و تراز شدن منفی و کشور واردات افزایش شامل تواند می جهانی تجارت سازمان

سازمان تجارت جهانی  به ایران پیوستن نفی ، به مفهومالبته که باشد کشور های پرداخت

(WTO )آماده ،مطمئن بسترسازهای و کافی اتاطالع ،مناسب سازی زمینه با باید بلکه ،نیست 



   ......اعمال سیاست یارانة سبز بر یتحلیل آثار رفاه 

49 

 منافعی ایران برای( WTOسازمان تجارت جهانی ) به پیوستندین سازمان شد، زیرا ب ورود

 شکل به خارجی گذاری سرمایه بیشتر جذب امکانتوان  که از آن میان، می داشت خواهد

 سساتؤم اعتباری و مالی تسهیالت به ایرانی های شرکت دسترسی افزایش غیرمستقیم، یا مستقیم

 رفع و روز های وریناف و پیشرفته فناوری و تجهیزات خرید زمینه شدن فراهم المللی، بین مالی

  د.را یادآور ش کشور صادراتی محصوالت برای بازاریابی مورد در موانع

 کاهش و تولید افزایش موجب کشاورزی بخش در سبز یارانه سیاست اعمال کهاز آنجا 

 کننده مصرف و کننده تولید رفاه تغییرات در مثبت اثرهای تواند می شود، می هتولیدکنند قیمت

 موجب تواند می ها قیمت کاهش ،همچنین ؛شود مدت بلند در آن تداوم موجب و باشد داشته

 سطوح در اقتصادی رشد ، بهنهایت در و شود کشاورزی بخش صادرات در نسبی مزیت ایجاد

 د.بینجام اقتصادی کالن

 داخلی تولیدکنندگان رفاه افزایش باعث خدمات و صنعت های بخش در قیمت افزایش

 منجر کنندگان مصرف رفاه در شدید کاهش ، بهباشد زیاد افزایش این اگر میزان اما د،شو می

 پیشنهاد ،بنابراین .گذاشت خواهد منفی تاثیر آنها مصرف میزان بر ،بلندمدت در و شد خواهد

 ها، افزایش چگونگی اعمال یارانه سبز در مهار قیمتو  مقدار میتبا توجه به اه که دشو می

 .دانجام شو تدریجی صورت به های صنعت و خدمات قیمت در بخش

 به مربوط اطالعات مبنای بر و بوده ایستا الگوی یک ة حاضرمطالع در رفته کار به الگوی

 با رو، از این .است نشده مدل وارد زمان عامل ؛ به دیگر سخن،است شده حل پایه سال یک

 اجرای اثرات توان می ،یزمان بین الگوی یک به آن تبدیل و الگو در زمان متغیر کردن وارد

 از بسیاری زیرا کرد، بررسی را زمان طول در متغیر یک تغییر روند بر سیاست اعطای یارانة سبز

 کامالً نتایج توانند می ،زمانی مقطع به نسبت که نددار بلندمدت ماهیت سبز یارانه یها سیاست

 .آورند بار به متفاوت

 اثرات دارای تواند می ،است اعمال شده کشاورزی بخش در فقط سبز یارانه کهاز آنجا  

 ( بهشود می داده کشاورزان به که) شیمیایی  کود ةیاران تبدیل نمونه، برای باشد. کمی و کیفی
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 قابل اثرات بخش این محصوالت دتولی بر تواند می کیفی و کمی نظر از ارگانیک کودهای

 سیاست این باید ،منظور نیدب و است بررسی قابل ،اجرا صورت در تنها که باشد داشته مالحظه

  گیرد. قرار بررسی مورد آن هایپیامد و اجرا دوره یک حداقل
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