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  چکیده

هاي مالی  دانش فنی و تواناییاستفاده از مناسب جهت پیمودن مسیر توسعه و رشد،  هاي راهیکی از 

استفاده  .م خارجی تحقق یابدمستقی گذاري سرمایهاز طریق ورود  تواند میاین امر . استکشورهاي خارجی 

 .رسد نظر میه یافته حیاتی ب ل توسعه بلکه براي کشورهاي توسعهحا از این ابزار نه تنها براي کشورهاي در

 گذاري سرمایهورود محاسبه به بررسی اثرات  فاده از یک مدل تعادل عمومی قابلبا استدر تحقیق حاضر لذا 

افزایش به صورت سناریوي اول  .است پرداخته شدهسناریو  چهارقالب  دراقتصاد ایران  بهمستقیم خارجی 

و سناریوي کل عوامل تولید  وري بهره درصدي 5 افزایشهمراه با خارجی  يها سرمایهصد درصدي ورود 

افزایش  .استمختلف اقتصادي  يها بخشدر  وري بهرهبدون تغییر خارجی  يها سرمایهورود و چهارم دوم 

در سناریوي سوم کل عوامل تولید  وري بهرهدرصدي  5ه با کاهش خارجی همرا يها سرمایهصد درصدي 

در  ها قیمتو کاهش افزایش نسبتا باالي تولید، صادرات و واردات سناریوي اول نتایج  .شده استلحاظ 

در سطح کالن را  ها قیمتو کاهش سطح عمومی ناخالص داخلی و رفاه  ارتقاي تولیدمختلف و  يها بخش

، صادرات، تولید کم نسبتاً تغییرخارجی  گذاري سرمایهورود  ،و چهارمدر سناریوي دوم . دهد نشان می

را بهمراه متغیرهاي کالن اقتصادي ضعیف واکنش همچنین و مختلف  يها بخشدر  ها قیمتو  واردات

. استمستقیم خارجی در اقتصاد ایران  گذاري سرمایهي سوم حاکی از اثرات منفی نتایج سناریو .دارد

را افزایش دهد،  وري بهرهخارجی  يها سرمایهز این است که چنانچه ورود درمجموع شواهد حاکی ا

  .مندي اقتصاد بیشتر خواهد بود بهره

کل عوامل تولید، مدل تعادل  وري بهرهخارجی، اقتصاد ایران،  مستقیم گذاري سرمایه :واژگان کلیدي
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  مقدمه - 1

خارجی از طریق  يها سرمایهمهم تامین مالی، جذب  هاي راهدر دنیاي امروزي یکی از 

رفع نیازهاي مالی در کشور میزبان عالوه بر  ها سرمایهاین نوع  .استمستقیم خارجی  گذاري سرمایه

. بر دارد را در ها قیمتو صادرات و کاهش  اشتغال ،تولید ،گذاري سرمایه افزایشبه طور مستقیم 

 در کشور میزبان و ها بنگاهارتقاي دانش فنی، ایجاد رقابت بین مستقیم آن از طریق  غیرپیامدهاي 

بیان  1)1997( دي ملو. اقتصادي ظاهر خواهد شد هاي فعالیتدر زنجیره  وري بهرهنهایت بهبود  در

مستقیم خارجی سبد مرکبی از موجودي سرمایه، دانش فنی و تکنولوژي  گذاري سرمایهکند که  می

عالوه معتقد است که ه ب. استاست و بنابراین اثرات آن روي رشد اقتصادي بسیار زیاد 

رمایه انسانی در کشور میزبان، مستقیم خارجی از طریق بهبود و افزایش سطح س گذاري سرمایه

 2بر اساس گزارش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي. د اقتصادي آن اثرگذار باشددر رش تواند می

)a ،2002( ،"مستقیم خارجی سرریز تکنولوژي، کمک به ایجاد سرمایه انسانی،  گذاري سرمایه

ود توسعه یکپارچگی در تجارت بین المللی، کمک به فضاي رقابتی در محیط کسب و کار و بهب

به  تواند میمستقیم خارجی  گذاري سرمایهبه طور کلی فواید ناشی از . "ردرا بدنبال دا ها بنگاه

موثر و مفید واقع ) ها بنگاه( و هم در سطح خرد) ملی( کشور دریافت کننده هم در سطح کالن

دنبال جذب ه توسعه ب حال در و یافته توسعه کشورها اعم از کشورهاي تمامی به همین دلیل. شود

  . باشند میمستقیم خارجی  گذاري سرمایه

لحاظ پتانسیل جذب  بهحال توسعه،  ایران به عنوان یک کشور در ،3به گزارشات موسسه آنکتاد بنا

. است 110را دارد اما به طور بالفعل داراي رتبه  55تا  54مستقیم خارجی رتبه  گذاري سرمایه

یکی از  .خارجی کوشا باشد يها سرمایههاي اقتصادي باید در جذب  بنابراین جهت بهبود شاخص

گذاري مستقیم  مردان اقتصادي کشور ایران جذب سرمایه گذاران و دولت هاي مهم سیاست دغدغه

هاي مجلس  هاي توسعه مختلف و همچنین در گزارش به همین دلیل در برنامه. خارجی است

  . شوراي اسالمی نسبت به این موضوع حساسیت خاصی وجود دارد

روي کل اقتصاد  تواند میکه  پیامدهاییمستقیم خارجی و  گذاري سرمایهدلیل اهمیت جذب ه ب

در  .ه شده استپرداختسناریو  چهاردر قالب ر این تحقیق به بررسی اثرات آن دداشته باشد، 

                                                 
1. De Mello (1997) 
2. OECD 
3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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 5به میزان  کل عوامل تولید وري بهرهخارجی همراه با افزایش  يها سرمایهورود  سناریوي اول

بدون مستقیم خارجی  گذاري سرمایه اثر و چهارم دومو در سناریوي  است ها بخشدر تمام  درصد

اندازه شوك  تفاوت سناریوي دوم و چهارم در. یردگ مورد بررسی قرار می وري بهرهتغییرات 

اما در  ها بخشدرصدي در تمام  در سناریوي دوم شوك صد .خارجی است گذاري سرمایه

خارجی در هر بخش  يها سرمایهبا میانگین افزایش موجودي  برابرسناریوي چهارم میزان شوك 

 5 خارجی همراه با کاهش يها سرمایهافزایش صد درصدي  .است 1390تا  1376طی دوره زمانی 

ابتدا در براي این منظور . کل عوامل تولید در سناریوي سوم لحاظ شده است وري بهرهدرصدي 

مدل مبانی نظري و و سپس  شود میارائه  یو خارج یمطالعات تجربی داخل تحقیقبعدي  بخش

درمرحله بعد نتایج تجربی  .شود می، مطرح است قابل محاسبه تجربی که یک مدل تعادل عمومی

ه گیري و پیشنهادات سیاستی بیان گردید در نهایت نتیجه. خواهد گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار 

  .است

  

  مروري بر مطالعات تجربی -2

مستقیم  گذاري سرمایهی براي کشور تانزانیا اثر یک مدل تعادل عموم زبا استفاده ا 1)2016( التوره

ی از این است نتایج حاک. زد کارگران مرد و زن بررسی نمودخارجی و کاهش تعرفه را بر دستم

یقی براي تمام کارگران دستمزد حقدر مجموع خارجی به کشور تانزانیا  يها سرمایهکه با ورود 

التوره و . اما افزایش دستمزد براي کارگران مرد بیشتر از کارگران زن خواهد بود. یابد میافزایش 

. دادند ارزیابی قرار مستقیم ژاپن به چین را مورد يها سرمایهاثر کاهش ورود  2)2016( نوبوهیرو

منجر به کاهش از ژاپن  ها سرمایهها نشان داد که کاهش  می آنهاي حاصل از مدل تعادل عمو یافته

شواهد تجربی موجود در . شود میداخلی و دستمزدها در کشور چین رفاه اقتصادي، تولید ناخالص 

به کشور هند را  مستقیم گذاري سرمایهنیز اثرات مثبت ورود  3)2014( مطالعه الکاتوز و فوکوي

 ،6)2008( ، لجور و دیگران5)2009( ، باري4)2009( دیگرانالتوره و . دهد می مورد تائید قرار

مطالعات خارجی دیگري هستند که از  2)1997( ، و پتري1)2000( ، دي و هنسال7)2004( آربنسر

                                                 
1. Latorre (2016)  
2. Latorre and Nobuhiro (2016) 
3. Lakatos and Fukui (2014) 
4. Lattore et al (2009) 
5. Barry (2009) 
6. Lejour et al (2008) 
7. Arbenser (2004) 



  
  

 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 68

مستقیم خارجی با رویکرد مدل تعادل عمومی قابل  گذاري سرمایهتوان در زمینه اثرات  که می

  .محاسبه نام برد

گذاري مستقیم خارجی روي عملکرد  داخلی در زمینه اثرات سرمایه مطالعات تجربی انجام شده

جی انجام سن گروه اول مطالعاتی که به روش اقتصاد. توان به دو گروه تقسیم نمود اقتصاد را می

زنوز و کمالی  ، هادي)1384( زاده و ملکی ، نجار)1383( توان به مهدوي از این نوع می. اند شده

اشاره ) 1391( و مرزبان و نجاتی) 1391( آبادي و دیگران ، شاه)1390( ، مطیعی)1388(دهکردي 

کار . است شدههاي تعادل عمومی قابل محاسبه انجام  روش کمکنوع دوم مطالعات، به . نمود

تحقیق حاضر با مطالعه مذکور دو . شود میدر این گروه محسوب ) 1391( تجربی مرزبان و نجاتی

مستقیم خارجی در  گذاري سرمایهاثر ) 1391( مرزبان و نجاتیالعه اوال در مط. تفاوت عمده دارد

ش که در این تحقیق به جاي بخ حالی در. بخش صنعت روي اقتصاد ایران بررسی شده است

مطالعه  ثانیا در. است مستقیم خارجی استفاده شده گذاري سرمایهصنعت از کل جریان ورودي 

  .شده استزا لحاظ  به صورت برون وري بهرهحاضر تغییرات 

   

  مبانی نظري - 3

وسیله ه که ب استدو دیدگاه مرتبط اما متفاوت شامل مستقیم خارجی،  گذاري سرمایهعبارت 

 مبنايدیدگاه اول . شود میشاخه اصلی علم اقتصاد توضیح داده  هاي متفاوت و بر مبناي دو تئوري

صنعتی  هاي سازمانکه موضوع اقتصاد کالن است و دیدگاه دوم به تئوري  داردالملل  مالیه بین

را به صورت  مستقیم خارجی گذاري سرمایهدیدگاه کالن، . مربوط شده که ماهیت خرد دارد

داند که مقادیر آن در  ان میبه کشور میزب مبدأالمللی، یعنی از کشور  جریان سرمایه در مرزهاي بین

دیدگاه خرد، سعی در بررسی پیامدهاي وارده به اقتصاد کشورهاي . شود می آورده ها پرداخت تراز

یکی از عوامل مهم در توسعه  تواند میمستقیم  گذاري سرمایه. 3)2001لیپسی، (دارد  مبدأمیزبان و 

در به همین دلیل . حال توسعه باشد خصوص کشورهاي دره و رشد اقتصادي کشورهاي مختلف ب

 و شود میمعرفی صر اصلی استراتژي توسعه اعنیکی از به عنوان  مذکورپدیده اکثر کشورها 

مستقیم را موجب  گذاري سرمایهوند که جریان ورودي ش اقتصادي طوري طراحی می هاي سیاست

 وري بهره بهبود دنبال آنه انتقال تکنولوژي و بهاي اصلی براي این کار  یکی از انگیزه. شوند

                                                                                                                   
1. Dee and Hanslow (2000) 
2. Petri (1997) 
3. Lipsey (2001) 
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تکنولوژي  ).2006پل فونتورا، ( استمستقیم خارجی  گذاري سرمایه توسط ي کشور میزبانها بنگاه

هاي مورد نیاز براي انجام یا بهبود تولید فعلی و توزیع کاالها و  نه تنها مشتمل بر دانش یا روش

 استاي  حرفه و هاي مدیریتی و کارآفرینی و دانش فنی خدمات است بلکه شامل تخصص

  . 1)1981سانتیکارن، (

 تواند میارجی از یک کشور به کشور دیگر مستقیم خ گذاري سرمایهسط ولوژي توانتقال تکن

که ممکن  به طوريي کشور واردکننده تکنولوژي داشته باشد ها بنگاه وري بهرهاثرات مثبت بر 

متاثر از این قبیل سرریزهاي بین المللی در بعضی مواقع بیشتر از اثر  وري بهرهو رشد  است تغییرات

افتد که  در بازاري سرریز تکنولوژي اتفاق می. 2)1995کو و هلپمن، (داخلی باشد  هاي نوآوري

حاصل از توسعه تکنولوژي از طرف دیگر دریافت  وري بهرهیک طرف منافعی به صورت افزایش 

مونن، (اي دریافت و پرداخت نشود  که براي این انتقال تکنولوژي هیچ نوع هزینه حالی کند در

کشور میزبان به اثر سرریز در  ها بنگاه وري بهرهنهایت تغییر در  کنولوژي و درانتقال ت). 19943

خارجی  يها سرمایهگذاري مستقیم اثر که کانال غیر استمستقیم خارجی معروف  گذاري سرمایه

  . شود میبر کشور میزبان گفته 

ي کشور ها بنگاهاوال . گیرد کانال صورت می خارجی از طریق چند مستقیم گذاري سرمایهسرریز 

ي ها بنگاهمدیریتی هاي تولیدي و  مهارتهاي تکنولوژیکی و  مزیتمیزبان ممکن است بتوانند 

توانند  ي داخلی میها بنگاهثانیا  .4)1987داس، ( نمایندروش مهندسی معکوس تقلید خارجی را به 

تجربه تکنولوژي  باال وداراي دانش  و ندکرد کار می خارجی هاي شرکتکه قبال در را کارگرانی 

رقابت در ثالثا  .)20026گی، ا، گالس و س20015و دیگران،  يفسفور(بکار بگیرند  اند، بوده کافی

ي داخلی شده تا از منابع موجود و ها بنگاهموجب انگیزه براي  خارجیي داخلی و ها بنگاهبازار بین 

 کرسپو و فنتورا،( نمایند تر انتخابر استفاده کرده یا تکنولوژي جدیدتکنولوژي به طور کارات

a2007(7 . ،به طور مستقیم بر کشور  تواند میمستقیم خارجی  گذاري سرمایهعالوه بر اثرات مذکور

کشور میزبان اثرات مثبتی از قبیل افزایش موجودي سرمایه، اشتغال، تولید، صادرات و کاهش 

از مستقیم خارجی  گذاري سرمایه) 2002( جنکینز و توماسبه اعتقاد . قیمت کاالها داشته باشد

                                                 
1. Santikarn (1981) 
2. Coe and Helpman (1995) 
3. Mohnen (1994) 
4. Das (1987) 
5. Fosfuri et al (2001) 
6. Glass and Saggi (2002) 
7. Crespo and Fontoura (2007a) 
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داخلی نقش مکمل براي  گذاري سرمایه 1خارجی و ازدحام ورود يها سرمایهفراهم نمودن  طریق

کل و رشد اقتصادي  گذاري سرمایهاین امر موجب ارتقاي . داخلی را خواهد داشت گذاري سرمایه

زبان از طریق افزایش در موجب توسعه اقتصادي در کشور می تواند میاین  عالوه بر .شد خواهد

بهبود در سرمایه انسانی احتماال با . ظرفیت تولیدي از کانال بهبود در سرمایه انسانی شود

ي خارجی اتفاق ها بنگاهرسمی کارگران بومی در طی عملیات تولیدي  هاي رسمی و غیر آموزش

به  تواند میمستقیم خارجی در کشور میزبان  گذاري سرمایه. 2)2001 لونگانی و رازین،( افتد می

ي ها بنگاهطور مستقیم از طریق ایجاد امکانات تولیدي جدید و همچنین با بازسازي و احیاي 

   .3)2002 موسی،(فرسوده، اشتغال را افزایش داده و حفظ نماید 

اقتصاد  اثر منفی بر تواند میخارجی در کشور میزبان  هاي شرکتکه وجود  استالزم به ذکر 

ي خارجی در کشور ها بنگاههاي پیشرفته توسط  استفاده از تکنولوژي. داشته باشد کشور میزبان

که خود افزایش بیکاري را  شود میخارجی موجب استفاده کمتر از نیروي کار  يها سرمایهپذیراي 

آموزش ي خارجی ها بنگاهاین کارگرانی که در  عالوه بر). ,OECD 2002( بر خواهد داشت در

مربوط به تحقیق و توسعه  هاي فعالیتدلیل فقدان ه نمایند، ممکن است ب و مهارت باال کسب می

با ي چندملیتی کارگران بهتر را ها بنگاه. 4)2005 ویساك و روالت،(کشور میزبان را ترك نمایند 

اثرات نمایند که از این طریق  می جذببه سمت خود ي داخلی ها بنگاهپیشنهاد دستمزد باالتر از 

با پیشنهاد ي چندملیتی ها بنگاه .5)2010تیان، ( خواهد گذاشتي داخلی ها بنگاهتولید منفی روي 

 افزایشموجب  استخدام نیروي کار با سطح مهارت باالترو داخلی دستمزد باالتر به نیروي کار 

ي ها بنگاه فروشسهم و  وري بهرهاین امر  .شوند میي داخلی ها بنگاهتولید  متوسط و کاهش هزینه

 .6)1999ن و هاریسون، ایتک( هدد میداخلی را کاهش 

  

GTAPتکنولوژي تولید در مدل  هاي الیه - 4
7 

بین مناطق  ها سرمایه انتقالاست و نشانگر  اي منطقهاي بین  المللی پدیده بین يها سرمایهتحرك 

نشان  با جزئیات بیشتريرا  اي منطقه این تحرکات بیناثر که بتواند  هایی مدلیافتن  ،استمختلف 

                                                 
1. Crowding-in 
2. Loungani and Razin (2001) 
3. Moosa (2002) 
4. Vissak and Roolaht (2005) 
5. Tian (2010) 
6. Aitken and Harrison (1999) 

7
  .مراجعه شود) 1997(به هرتل GTAP(Global Trade Analysis Project)براي مطالعه بیشتر در مورد مدل . 



  
  

  71    ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومیگذاري مستقیم خارجی در اقتصاد  بررسی نقش سرمایه

براي این منظور از مدل چند عاملی، چند بخشی و چند . امري مفید و ضروري خواهد بود ،دهد

، استفاده ارائه شده است 1)1997( که توسط توماس هرتل “پروژه تحلیل تجارت جهانی” اي منطقه

  . نمائیم می

خارجی بر اقتصاد  گذاري سرمایهکه هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی اثرات  با توجه به این

، نیاز است که تکنولوژي شود میظاهر  ها بنگاهایران است و این اثرات ابتدا از طریق تغییر در رفتار 

از کانال افزایش موجودي  ها بنگاهتغییر در رفتار . بنگاه با جزئیات بیشتري مورد بررسی قرارگیرد

ابتدا ساختار تکنولوژي . گرفت کل عوامل تولید صورت خواهد وري بهرهیه و بهبود در سرما

  . شود معرفی می “پروژه تحلیل تجارت جهانی”در مدل  ها بنگاه

چارچوب یک تابع تولید لئونتیف تقاضاي بهینه براي ترکیب  آشیانه تولید، در فوقانیقسمت 

در الیه بعدي ترکیب بهینه کاالهاي واسط . شود میکاالهاي واسط و عوامل اولیه تولید مشخص 

 2از یک تابع با کشش جایگزینی ثابت فادهداخلی و همچنین کاالهاي واسط مرکب خارجی با است

ممکن است یک کشور به طور همزمان  3)1969( فرض آرمینگتونبر اساس . شود میاستخراج  ��

 فرآیندتر شدن  بنابراین براي دقیق ،همزمان صادرکننده و واردکننده یک کاالي خاص باشد

ینی انواع کاالهاي وارداتی سازي تعادل عمومی نیاز به فروض خاصی در مورد میزان جایگز مدل

کشورهاي مختلف  آرمینگتون با مطرح نمودن این فرض که کاالها در بین. استکشور  در یک

به عنوان مثال . حل نمود مساله مذکور را توانند جانشین یکدیگر باشند، همگن نیستند و می

توانند همگن و مشابه خودروهاي وارد شده از فرانسه باشند  وهاي وارداتی ایران از آلمان نمیخودر

با این وجود باید در تابع . کند به عنوان جانشین یکدیگر تلقی می کننده این دو کاال را بلکه تقاضا

مزیت . نظر گرفته شود مختلف درتقاضاي کاالهاي وارداتی کشش جایگزینی براي کاالهاي 

در ساخت یک کاال توسط هر کشور  4اصلی فرض آرمینگتون این است که تخصصی شدن کامل

بنگاه با استفاده از یک تابع با  ،)سمت چپ درخت تکنولوژي( در الیه زیرین. شود میممکن  غیر

کاالهاي واسط بهینه  ، ترکیب بهینه یا مقدار تقاضاي��کشش جایگزینی ثابت با پارامتر کشش 

  . نماید خارجی را انتخاب می

                                                 
1. Hertel (1997) 
2. Constant Elasticity of Substitution 
3. Armington (1969) 
4. Complete Specialization 
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ترکیب . تقاضا براي عوامل تولید در سمت راست درخت تکنولوژي نشان داده شده است فرآیند

انجام  1هاي مختلف توسط یک تابع ارزش افزوده با کشش جایگزینی ثابت بهینه تقاضا براي نهاده

به این صورت . است ���کشش جایگزینی بین عوامل تولید مختلف ثابت بوده و برابر با . شود می

خارجی  يها سرمایهداخلی و هم  يها سرمایهتوانند هم  در هر بخش می ها بنگاهمرحله اول  که در

از مناطق مختلف صورت  تواند میخارجی  يها سرمایهدر مرحله بعد تقاضا براي  .تقاضا نمایند

با کشش کدام از مراحل نامبرده توسط یک تابع  استخراج توابع تقاضا براي سرمایه در هر. دگیر

هایی که  الیه( ایههاي جدید در عامل سرم که الیه استالزم به ذکر . شود میانجام  جایگزینی ثابت

مرزبان و  مقالهه که در شدلحاظ ن GTAPدر مدل استاندارد ) تر نشان داده است با خطوط تیره

  . خارجی، گنجانده شده است يها سرمایهجهت نمایش تقاضا براي ) 1391( نجاتی

  

  
  )1997( هرتل :منبع

 “پروژه تحلیل تجارت جهانی”ساختار تکنولوژي بنگاه در مدل  :1 شکل

  

ي فرآیندمستقیم خارجی به ایران ابتدا  گذاري سرمایهدرصدي ورود  ت نمایش شوك صدجه

در هر منطقه در یک چارچوب  گذاري سرمایهتصمیم براي . شود میبراي تخصیص سرمایه تعریف 

که داراي باالترین  یابد مییا مناطقی تخصیص  ها فعالیتگیرد که سرمایه به  سازي شکل می بهینه

                                                 
1. Constant Elasticity of Substitution 



  
  

  73    ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومیگذاري مستقیم خارجی در اقتصاد  بررسی نقش سرمایه

 يها بخشاساس نرخ بازدهی بین  در مرحله نخست در هر منطقه موجودي سرمایه بر. بازدهی باشند

سرمایه هر بخش را در بازار داخلی و ترکیبی از  مبدأمنطقه  ،در مرحله دوم. شود میمختلف توزیع 

اساس بازدهی نسبی سرمایه در بازار  دهد که این توزیع سرمایه بر بازارهاي خارجی تخصیص می

ر سرمایه خود را د مبدأگذار در منطقه  در مرحله سوم سرمایه. گیرد داخلی و خارجی صورت می

تخصیص سرمایه در  فرآیند. نماید خ بازدهی نسبی هر منطقه توزیع میاساس نر بین مناطق مقصد بر

در این تحقیق شوك . گیرد هر مرحله توسط یک تابع تبدیل با کشش ثابت صورت می

مستقیم در تابع عرضه یا تخصیص مرحله سوم داده شده است که تابع تخصیص به  گذاري سرمایه

  1:باشد می 1صورت رابطه 

  

��،�،� = �∑ ��،�،���،�،�

����

��
� �

��

����

     )1(  

 

K�،�،�  از منطقه سرمایه عرضه شدهs  به منطقهr  در بخشi ،امα�،�،�  پارامتر ترجیحات

ترکیب موجودي سرمایه  �،�،�Kام، rدر منطقه  گذاري سرمایهجهت  sگذار در منطقه  سرمایه

کشش تبدیل بین مناطق مختلف در تابع تخصیص  �ωو  fبه سایر مناطق  sتخصیص یافته منطقه 

 يها سرمایهخارجی در تابع عرضه  يها سرمایهالزم به ذکر است که شوك . است ها سرمایه

  . است لحاظ گردیده �،�،�Kخارجی، 

را  ها بنگاهمستقیم خارجی نه تنها موجودي سرمایه  گذاري سرمایه، ورود طور که قبال بیان شد همان

لذا . تغییر خواهد داد ها بنگاهکل عوامل تولید را در تابع ارزش افزوده  وري بهرهده بلکه متاثر نمو

زا  برون ،�،����ضریب ثابت تکنولوژي در تابع ارزش افزوده،  وري بهرهبراي نشان دادن تغییرات 

که تابع ارزش افزوده به است  درصد به آن داده شده 5دازه نظرگرفته شد و سپس شوکی به ان در

  .است 2صورت رابطه 

  

���،� = 	����،� �∑ ��
�
��� �����،�،��

����

�
�

�

���
   )2                (                          

                                                 
مراجعه ) 1391( هاي خارجی به نجاتی و مرزبان جهت مشاهده جزئیات بیشتر در مورد توابع عرضه و تقاضاي سرمایه. 1

هاي جایگزینی در  و کشش) گذاري سمت عرضه سرمایه( ر توابع تبدیلهاي تبدیل د الزم به ذکر است که کشش. شود

  . استخراج گردیده است Lejour et al (2008)گذاري از مطالعه  طرف تقاضاي سرمایه
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ام در jکل عوامل تولید در بخش  وري بهرهیا  1خنثی هیکسینشانگر ضریب تکنولوژي  �،����

 ،rام در منطقه jام در بخش iنهاده  �،�،���� ،rام در منطقه jارزش افزوده بخش  �،�r ،VAمنطقه 
2 δکه 3ها پارامتر توزیع� ∑ �� =   . است پارامتر جایگزینی ��ρو  �1

  

  تحقیقنتایج تجربی  -5

به این . استاین است که اقتصاد ایران یک اقتصاد باز و کوچک در تحقیق حاضر فرض اساسی 

 بر. ي ثابت جهانی به فروش برسانیمها قیمتتوان هرچه را بخواهیم در بازار خارجی با  میمعنی که 

براي صادرات ما داراي  ها هم تقاضاي ما براي واردات و هم تقاضاي خارجی ،اساس این فرض

ي جهانی کاالهاي وارداتی اثر ها قیمتتوانیم بر  و ما نه می. ودب نهایت خواهد هاي بی کشش

توانیم واردات و  هرچه بخواهیم می. ي جهانی صادرات به دنیاي خارجها قیمتنه بر  بگذاریم و

سازي فرض  به لحاظ مدل. که بر قیمت این کاالها تاثیر بگذاریم صادرات داشته باشیم بدون آن

. شود میت و واردات میسر دراي جهانی صاها قیمتگرفتن  نظر زا در اقتصاد باز و کوچک با برون

سناریوهاي تحقیق  .بینهایت باشددیگر باید کشش عرضه صادرات و تقاضاي واردات به عبارت 

  .4شده است اجرا GTAPهاي  پایگاه داده 8نسخه شماره حاضر با استفاده از 

  

  سناریوي اول -5-1

کل عوامل تولید  وري بهرهخارجی  يها سرمایهفرض بر این است که همراه با ورود  این سناریودر 

درصدي  بنابراین سناریویی که مورد بررسی قرار گرفته است، افزایش صد. افزایش خواهد یافت

تجزیه و . استکل عوامل تولید  وري بهرهدرصدي  5مستقیم خارجی با تغییر مثبت  گذاري سرمایه

قسمت دوم قسمت اول ارزیابی اثرات بین بخشی و . استتحلیل این سناریو مشتمل بر دو بخش 

این است که ورود  انتظار بر. واکنش متغیرهاي کالن اقتصادي در اثر اجراي سناریوي مذکور است

                                                 
1. Hicks- Neutral Technological Progress 

  . دهد را تحت تاثیر قرار میوري کل عوامل تولید  یا به عبارت دیگر بهره AVAگذاري مستقیم خارجی  ورود سرمایه. 2

  . دهد می
3. Distribution Parameters 

منطقه جهان از جمله ایران تنظیم  113براي  2007نسخه مذکور بر اساس جداول ماتریس حسابداري اجتماعی سال . 4

   .شده است



  
  

  75    ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومیگذاري مستقیم خارجی در اقتصاد  بررسی نقش سرمایه

و همچنین  شود میهاي خارجی موجب افزایش موجودي سرمایه و ارتقاء ظرفیت تولیدي  سرمایه

ور همزمان این دو اثر به ط. دارد بر کل عوامل تولید بهبود بازدهی عوامل را در وري بهره ارتقاء

را نیز  ها قیمتخارجی تحرك نزولی  يها سرمایهورود . را افزایش خواهد داد ها بخشتولید همه 

از خارج موجب  ها سرمایهاوال ورود . ناشی از چند دلیل باشد تواند میموجب شده است که 

 را در دنبال آن نزول هزینه تولیده افزایش موجودي سرمایه شده که خود کاهش قیمت سرمایه و ب

 پی انبساط عرضه محصوالت را در ها سرمایهثانیا افزایش ظرفیت تولیدي ناشی از تجمع . دارد بر

عوامل تولید اثر مضاعف بر  وري بهرهثالثا افزایش . شود میکاهش قیمت محصول سبب دارد که 

کاهش قیمت  موجبسه عامل مذکور . نماید تولید داشته که شدت افزایش عرضه را بیشتر می

دهد که صادرات  شواهد نشان می). 1جدول ( شوند اقتصادي می يها بخشمحصوالت در 

و ) ها قیمتکاهش ( تر شدن کاالهاي داخلی نسبت به کاالهاي خارجی مختلف با ارزان يها بخش

تولید بیشتر نیاز . واردات نیز با افزایش تولید، افزایش یافته است. بهبود تولید، افزایش داشته است

با این . اي بیشتر دارد که باید قسمتی از این کاالها از خارج تامین شود هاي واسط و سرمایهبه کاال

جدول ( نماید مختلف را تشدید می يها بخشمستقیم خارجی واردات  گذاري سرمایهوجود ورود 

دلیل واکنش ه واردات کاهش پیدا کند اما ب ها قیمتاین است که با کاهش  معموال انتظار بر). 1

  . واردات واکنش مثبت نشان داده است ها قیمتیشتر تولید نسبت به ب

اوال از طریق . گذارد میخانوار مختلف دو اثر بر قید بودجه  يها بخشخارجی به  هاي سرمایهورود 

ثانیا کاهش در ). 2جدول ( شود میافزایش تولید در اقتصاد، موجب بهبود در درآمد خانوار 

دنبال دارد که در تصمیم خانوار براي خرید کاالها و خدمات اثرگذار ه ي نسبی را بها قیمت

افزایش تولید و کاهش قیمت در . استبیانگر این موضوع  1شواهد موجود در جدول . خواهد بود

بنابراین افزایش تقاضاي خانوار براي تولیدات  استشدیدتر  ها بخشبخش خدمات نسبت به سایر 

  ). درصدي 8/9فزایش ا( این بخش بیشتر خواهد بود

  

وري کل عوامل  مستقیم خارجی و بهبود بهره گذاري سرمایهمختلف اقتصاد به افزایش  يها بخشواکنش : 1جدول 

  تولید

  تقاضاي خانوار  واردات  صادرات  ها قیمت  تولید  درصد تغییر

  4/5  96/5  88/2  -67/0  22/7  کشاورزي

  7/8  22/6  98/5  -82/0  35/7  نفت و گاز

  3/8  67/6  38/6  -98/0  63/9  صنعت

  8/9  76/7  4  -22/1  74/9  خدمات

  محاسبات تحقیق  :منبع          
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 66/8ناخالص داخلی به میزان  خارجی در سطح کالن نیز موجب افزایش تولید هاي سرمایهورود 

 - 94/0( خواهد داشت بر را در ها قیمتتولید و عرضه در مرحله بعد نزول  ءارتقا. استشده درصد 

بخشد که  پذیري را بهبود می وضعیت رقابت ها قیمتافزایش تولید و کاهش سطح عمومی ). درصد

 68/6( همچنین افزایش واردات). درصد 89/5( شود میافزایش صادرات موجب مجموع  در

مستقیم خارجی و تجارت خارجی مکمل یکدیگر  گذاري سرمایهدهد که  نشان می) درصد

  ).2جدول ( باشند می

با . شود میمحاسبه  GTAPتوسط شاخص تغییرات معادل در مدل  اي منطقهتغییر در رفاه خانوار 

مستقیم خارجی افزایش رفاه را سبب  گذاري سرمایهتوان گفت که  مشاهده مقادیر این شاخص می

جهت با تحوالت درآمد حقیقی  که تحوالت شاخص تغییرات معادل هم استالزم به ذکر . شود می

مدت و ترقی  کوتاه چه بسا اعمال یک سیاست موجب کاهش مصرف خصوصی در. است خانوار

مدت موجب افزایش مصرف شده  اعمال یک سیاست در کوتاه. شودآن در بلندمدت یا بالعکس 

با این وجود در بلندمدت . مدت کاهش دهد را در کوتاه گذاري سرمایهبنابراین ممکن است 

بنابراین استفاده از شاخص مصرف خصوصی معیار مناسبی براي . مصرف کاهش خواهد یافت

مستقیم خارجی از یک طرف  گذاري سرمایهورود ). 1381مجاور حسینی، (گیري رفاه نیست  اندازه

ي عوامل تولید بهبود ور افزایش بهرهطرف دیگر  از کاهش بازدهی حقیقی سرمایه شده و موجب

 در مجموع قیمت حقیقی سرمایه نرخ رشد مثبتی داشته دارد که بر بازدهی حقیقی سرمایه را در

 براي نیروي کار درو افزایش تقاضا  وري بهرهدلیل افزایش ه دستمزد حقیقی نیروي کار نیز ب. است

که نسبت به ) درصد 17/6( خارجی، افزایش شدیدي را تجربه نموده است يها سرمایهپی ورود 

  .استتغییر بازدهی سرمایه صعود بیشتري داشته 

  

مستقیم خارجی و بهبود بهره وري کل عوامل  گذاري سرمایهي کالن اقتصادي به افزایش واکنش متغیرها: 2جدول 

  تولید

واردات 

  کل

صادرات 

  کل

تولید ناخالص 

  داخلی

شاخص قیمت 

  کننده مصرف

 EVشاخص 

  )دالر هزار(

بازدهی حقیقی 

  سرمایه

دستمزد حقیقی 

  نیروي کار

68/6  89/5  66/8  94/0-  2/13888  44/2  17/6  

  محاسبات تحقیق  :منبع
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  سناریوي دوم -5-2

مراه ه کل عوامل تولید را به وري بهرهمستقیم خارجی عدم تغییر در  گذاري سرمایهچه ورود  چنان

 دست آمده در سناریوي دوم،ه اساس نتایج ب بر. تر خواهد بود اثر آن بر اقتصاد ضعیفداشته باشد، 

تري نشان  واکنش ضعیفمختلف نسبت به سناریوي اول  يها بخشتولید، صادرات و واردات در 

بهبود . استداشته صادي افزایش اقت يها بخشقیمت کاالها و خدمات در  ،این عالوه بر. اند داده

 و جهش مثبت درآمد حقیقی خانوار ها قیمتش افزای .استشده تولید موجب ارتقاي صادرات 

دنبال آن افزایش تقاضا براي کاالهاي واسط از ه از یک طرف و بهبود تولید و ب) درصد 2/2(

  . )3جدول ( است داشتهمختلف  يها بخشطرف دیگر، اثر مثبت بر واردات 

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهمختلف اقتصاد به افزایش  يها بخشواکنش : 3جدول 

  تقاضاي خانوار  واردات  صادرات  ها قیمت  تولید  درصد تغییر

  3/1  82/1  97/0  23/0  2/1  کشاورزي

  3/2  24/1  45/0  06/0  83/0  نفت و گاز

  9/1  07/2  74/0  11/0  47/1  صنعت

  5/2  08/3  57/1  5/0  07/2  خدمات

  محاسبات تحقیق: منبع     

  

حالی  این در. کاهش یافته است بازدهی حقیقی سرمایه با افزایش عرضه سرمایه ،سطح کالن در

ه نیروي کار را ب) درصد 17/2( ، افزایش دستمزد حقیقیبهبود تقاضا براي نیروي کار است که

، درآمد حقیقی خانوار، تولید ناخالص داخلی، صادرات کل )EVشاخص ( رفاه خانوار. دنبال دارد

  . اند افزایش داشتهو واردات کل نیز 

براي مستقیم خارجی  گذاري سرمایه چه توان گفت که چنان با مقایسه سناریوي اول و دوم می

همراه داشته باشد، اثرات بهتر و مفیدتري را براي ه را بکشور میزبان دانش فنی و ارتقاي تکنولوژي 

  . کشور میزبان به ارمغان خواهد آورد

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهواکنش متغیرهاي کالن اقتصادي به افزایش : 4جدول 

واردات 

  کل

صادرات 

  کل

تولید ناخالص 

  داخلی

شاخص قیمت 

  کننده مصرف

 EVشاخص 

  )دالر هزار(

بازدهی 

حقیقی 

  سرمایه

دستمزد 

حقیقی 

  نیروي کار

درآمد 

حقیقی 

  خانوار

1/2  56/0  55/1  27/0  2/3159  5/0-  17/2  2/2  

  محاسبات تحقیق: منبع

  



  
  

 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 78

  سناریوي سوم - 5-3

 جاي قتصاد برمثبت، اثرات منفی بر اتواند عالوه بر اثرات  مستقیم خارجی می گذاري سرمایه

 5خارجی همراه با کاهش  يها سرمایهقالب یک سناریوي جدید، ورود  در ،رو این از. گذارد

دهد که تولید،  نتایج نشان می. است کل عوامل تولید در مدل لحاظ شده وري بهرهدرصدي 

 است مختلف افزایش یافته يها بخشقیمت  کاهش یافته و ها بخشصادرات و واردات تمام 

   ).5جدول (

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهمختلف اقتصاد به افزایش  يها بخشواکنش : 5جدول 

  تقاضاي خانوار  واردات  صادرات  ها قیمت  تولید  درصد تغییر

  -11/3  -43/2  -68/4  15/1  -74/4  کشاورزي

  -62/6  -66/3  -18/5  75/0  -65/5  نفت و گاز

  -3/5  -72/2  -44/7  23/1  -43/6  صنعت

  -24/6  -89/1  -74/6  22/2  -47/5  خدمات

  محاسبات تحقیق: منبع         

  

ناخالص داخلی، واردات، صادرات، رفاه و درآمد  واکنش متغیرهاي کالن اقتصادي از قبیل تولید

پرداختی به  ،این عالوه بر. ، منفی استوري بهرهخارجی و کاهش  يها سرمایهنسبت به ورود 

   ).6جدول ( است عوامل تولید نیز کاهش یافته

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهواکنش متغیرهاي کالن اقتصادي به افزایش : 6جدول 

واردات 

  کل

صادرات 

  کل

تولید ناخالص 

  داخلی

شاخص قیمت 

  کننده مصرف

 EVشاخص 

  )دالر هزار(

بازدهی 

حقیقی 

  سرمایه

دستمزد 

حقیقی 

  نیروي کار

درآمد 

حقیقی 

  خانوار

68/2-  69/5-  47/5-  5/1  8/7436-  5/3-  4/4-  16/5-  

  محاسبات تحقیق: منبع

 

  سناریوي چهارم -5-4

مختلف  يها بخشدر  1390تا  1376هاي  خارجی بین سال يها سرمایهنرخ رشد موجودي متوسط 

 18، 51، 6به ترتیب برابر با  از قبیل بخش کشاورزي، نفت و گاز، صنعت و خدمات اقتصادي ایران

 مستقیم خارجی در هر بخش بر گذاري سرمایه شوك مثبتدر این سناریو . 1است درصد بوده 42و 

                                                 
گذاري و  سرمایههاي خارجی در هر بخش از سازمان  محاسبه موجودي سرمایههاي مورد نیاز براي  اطالعات و داده. 1

  . است شدههاي فنی و اقتصادي ایران اخذ  کمک
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خارجی در  گذاري سرمایهبه عنوان مثال میزان شوك  .شدخواهد  اعمالاساس شواهد مذکور 

 شواهد حکایت از واکنش نسبتاً .استدرصد  18درصد و در بخش صنعت  51بخش نفت و گاز 

  ).7جدول ( دارداقتصادي  مختلف يها بخشدر  متغیرها پایین

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهمختلف اقتصاد به افزایش  يها بخشواکنش : 7جدول 

  تقاضاي خانوار  واردات  صادرات  ها قیمت  تولید  درصد تغییر

  375/0  448/0  364/0  328/0  250/0  کشاورزي

  983/0  194/0  491/0  -068/0  481/0  گازنفت و 

  642/0  786/0  501/0  076/0  451/0  صنعت

  948/0  927/0  166/0  052/0  780/0  خدمات

  محاسبات تحقیق: منبع      

  

مستقیم خارجی موجب بهبود تولید ناخالص داخلی، رفاه  گذاري سرمایهسطح کالن ورود  در

دلیل ه بازدهی حقیقی سرمایه نیز ب. اقتصادي و افزایش دستمزد حقیقی نیروي کار شده است

  .   )8جدول ( است افزایش حجم سرمایه کاهش یافته

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهواکنش متغیرهاي کالن اقتصادي به افزایش : 8جدول 

ناخالص تولید 

  داخلی

شاخص قیمت 

  کننده مصرف

 EVشاخص 

  )دالر هزار(

بازدهی حقیقی 

  سرمایه

دستمزد حقیقی 

  نیروي کار

درآمد حقیقی 

  خانوار

610/0  079/0  707/1174  275/0-  584/0  786/0  

  محاسبات تحقیق: منبع     

  

  گیري و ارائه پیشنهادات نتیجه - 6

مستقیم خارجی، مزایاي زیادي براي کشور میزبان، از جمله ارتقاء  گذاري سرمایهبکارگیري 

فناوري، توسعه مهارت و مدیریت توسعه بازارهاي صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی، 

تورم، افزایش صادرات  درآمدهاي ارزي، ایجاد شغل و درآمد، بهبود تولید ناخالص داخلی، مهار

شده در اقتصاد ایران با استفاده از  است اثرات یاد ین تحقیق سعی شدهدر ا. و رفاه اقتصادي دارد

دهد که اگر ورود  نتایج تحقیق نشان می. یک مدل تعادل عمومی مورد بررسی قرار گیرد

 يها بخشکل عوامل تولید در  وري بهرهخارجی همراه با اثرات سرریز مانند بهبود در  يها سرمایه

، رفاه، صادرات و ها قیمتاي کالن اقتصادي از جمله تولید، ه مختلف اقتصادي باشد، شاخص

 يها بخشهمچنین تولید . کنند دریافتی عوامل تولید از جمله نیروي کار و سرمایه بهبود پیدا می

روند کاهشی خواهند  ها بخشنیز در تمام  ها قیمت. یابد میها افزایش  نآمختلف و صادرات 
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گذاري  که باید در جهت جذب سرمایه شود میدست آمده پیشنهاد ه اساس نتایج ب بر. داشت

 يها سرمایهنه تنها کمیت . وداده نمهاي آن استف از مزیت تقیم خارجی کوشا بود تا بتوانمس

 نیز ي داخلیها بنگاهتوان فنی و تکنولوژیکی  ءها در راستاي ارتقا خارجی بلکه کیفیت جذب آن

عوامل تولید اثرات مثبت  وري بهرهچون بهبود . داشته باشد بر دررا  وري بهرهتا بهبود  مهم باشد

  .  نماید قیم خارجی را در اقتصاد تشدید میمست گذاري سرمایه
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  منابع و ماخذ

 منابع و مآخذ فارسی) الف

گذاري مستقیم خارجی بر عملکرد  اثر سرمایه" ).1391( رقیه ،معرفتی و .نارسیس ،امین رشتی .1

 . 183- 205: )21(6 مجله علوم اقتصادي ."محیطی در کشورهاي منتخب زیست

تاثیر سرریز فناوري ناشی " ).1391( زهرا ،انصاري و .آرش سید ،ولی نیا .ابوالفضل ،شاه آبادي .2

  . 13- 25: )33(9 رشد فناورينشریه  ."گذاري مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعت از سرمایه

گذاري مستقیم خارجی و نقش  اثر سرریز سرمایه" ).1391( مهدي ،نجاتی و .حسین ،مرزبان .3

تحقیقات  .")1376- 1386(مورد ایران : هاي داخلی در بخش صنعت قابلیت جذب بنگاه

  . 201- 219: )4(47 اقتصادي

گذاري مستقیم  ارزیابی اثر ناشی از سرریز سرمایه"). 1391( مهدي ،نجاتی و .حسین ،مرزبان .4

مطالعات اقتصادي  ."خارجی بخش صنعت، بر اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی

  . 151- 180: )4(1 کاربردي

بر نوآوري در ) FDI(گذاري مستقیم خارجی   هاي سرمایه تاثیر سرریز"). 1390( مطیعی، محسن .5

  . 41- 69 :)2(1 هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهش ."کشورهاي در حال توسعه

مجله  ."گذاري خارجی در رشد اقتصادي تحلیلی بر نقش سرمایه"). 1383(مهدوي، ابوالقاسم  .6

  .181-208: )3(39 اقتصاديتحقیقات 

گذاري مستقیم خارجی بر رشد  بررسی تاثیر سرمایه"). 1384( و ملکی، مهران .نجارزاده، رضا .7

: )23(7 هاي اقتصادي ایران فصلنامه پژوهش ."اقتصادي با تاکید بر کشورهاي صادرکننده نفت

163-147.  

بر رشد اقتصادي کشورهاي  FDIاثر " ).1388(و کمالی دهکردي، پروانه  .هادي زنوز، بهروز .8

 .113- 136: )39(13 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ایران ."میزبان منتخب
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 پیوست

 GTAPساختار ریاضی مدل 

  :هاي بکار رفته در معادالت خالصه نماها یا اندیس

r - منطقه، s -  مقصد(منطقه(، n - باشند تمام کاالها و عوامل می، d- کاالهاي تقاضا شده ) در این

کاالهاي تولید شده  - p ،)اي است مدل کاالهاي تقاضا شده عوامل اولیه تولید و کاالهاي مبادله

عوامل  - e ،)اي است اي و کاالهاي سرمایه در این مدل کاالهاي تولید شده تمام کاالهاي مبادله(

 .هاي تولید شده غیر از خدمات استاي که در این مدل کلیه کاال کاالهاي مبادله - t ،اولیه تولید

em- عوامل اولیه تولید که از تحرك کامل برخوردارند، es -  عوامل اولیه تولید که تحرك کامل

   .اي است کاالهاي سرمایه - c. باشند زمین و منابع طبیعی می ،ندارند که در این مدل

  

  دالت مربوط به تقاضاي مصرفی دولتمعا - 1

  )تابع تقاضاي دولت از کاالهاي قابل تجارت( 

qg(i،r) - pop(r) = ug(r) - [pg(i،r) - pgov(r)]    
r) qg(i,  تقاضاي دولت ازکاالي قابل تجارتi  در منطقهr، pop(r)  جمعیت در منطقهr، ug(r) 

 pgov(r)  براي دولت و iشاخص قیمت کاالي مصرفی  r، pg(i,r)مطلوبیت دولت در منطقه 

   rشاخص قیمت کاالهاي مصرفی دولت در منطقه 

  

 شاخص قیمت کاالهاي مصرفی دولت   

pgov(r) = ∑ [VGA(i،r)	/	GOVEXP(r)] 	∗ 	pg(i،r)�
���   

VGA(i،r)	 هاي مصرفی دولت روي کاالي  هزینهi  در منطقهr  وGOVEXP(r)  کل هزینه

   r مصرفی دولت در منطقه

 

 

   درآمد دولت در منطقه  

yg(r) - pop(r) = pgov(r) + ug(r)  

yg(r)   درآمد دولت در منطقهr  وug(r)  مطلوبیت سرانه دولت از مخارج در منطقهr  

  

 ص قیمت مصرفی کاالهاي داخلی دولتشاخ 

pgd(i,r) = tgd(i,r) + pm(i,r)                                             
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r)  pgd(i,  قیمت کاالي داخلی خریداري شدهi توسط دولت، tgd(i,r)  مالیات وضع شده روي

   rدر منطقه  iقیمت بازاري کاالي   pm(i,r)توسط دولت وکاالي داخلی خریداري شده 

  

 قیمت کاالهاي وارداتی دولت 

pgm(i,r) = tgm(i,r) + pim(i,r)                                            

pgm(i,r)  قیمت کاالي وارداتیi  توسط دولت در منطقهr، tgm(i,r)  تعرفه وارداتی روي کاالي

i که توسط دولت خریداري شده است و pim(i,r)  قیمت بازاري کاالي مرکب وارداتیi  در

  rمنطقه 

  

 شاخص قیمت کاالي مصرفی دولت  

pg(i,s) = GMSHR(i,r) * pgm(i,r) + [1 - GMSHR(i,r)] * pgd(i,r) 

GMSHR(i,r)  سهم مخارج کاالهاي وارداتی به کل مخارج دولت  

  

  وارداتی دولتتقاضا براي کاالهاي 

qgm(i,r) = qg(i,r) + ESUBD(i) * [pg(i,r) - pgm(i,r)]                               

qgm(i,r)  تقاضاي دولت براي کاالي مصرفیi  در منطقهr، ESUBD(i)  کشش جایگزینی بین

  کاالهاي وارداتی و داخلی

  

 ضا براي کاالهاي داخلی توسط دولتتقا 

qgd(i,r) = qg(i,r) + ESUBD(i) * [pg(i,r) - pgd(i,r)]         

 qg،ug،pg،pgov،yg،pgd،pm،pgm،pim،qgm،qgd :زا متغیرهاي درون

 pop،tgd،tgm :زا متغیرهاي برون

   .استخراج گردیده است GTAPهاي  هاي مربوط به این پارامتر از داده داده ،ESUBD :پارامترها

  

  معادالت مربوط به تقاضاي مصرفی خانوار خصوصی -2

 شاخص قیمت کاالهاي مصرفی خانوار خصوصی  

ppriv(r) = ∑ CONSHR(i،r) 	∗ 	pp(i،r)�
���  

ppriv(r)  شاخص قیمت کاالهاي مصرفی خانوار خصوصی در منطقهr، CONSHR(i،r)	  سهم

  . rبراي خانوار خصوصی در منطقه  iقیمت کاالي مصرفی  pp(i،r)و  iهزینه کاالي مصرفی 

  

 درآمد خانوار خصوصی در منطقه  
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yp(r) - pop(r) = ppriv(r) + UELASPRIV(r) * up(r)                          

yp(r)  درآمد خانوار خصوصی در منطقهr،UELASPRIV(r)   کشش هزینه نسبت به مطلوبیت

کشش هزینه نسبت به  uepriv(r) ،مطلوبیت سرانه خانوار خصوصی در منطقه up(r)و  rدر منطقه 

 rمطلوبیت در منطقه 

uepriv(r)= ∑ XWCONSHR(i،r) 	∗ 	 [pp(i،r) 	+ 	qp(i،r) 	− 	yp(r)]�
���  

XWCONSHR(i،r) امتر توسعه در تابع مخارج است کهپار  

XWCONSHR�i،r� = CONSHR(i،r) 	∗ 	INCPAR(i،r)	/	UELASPRIV(r) 

INCPAR(i،r) هاي  این پارامتر از داده. پارامتر توسعه در تابع مخارج با تفاضل کشش ثابت است

  . استخراج گردیده است GTAPمدل 

  

 ار خصوصی از کاالهاي قابل تجارتتابع تقاضاي خانو  

qp(i,r)-pop(r)= ∑ EP(i, k, r) 	∗ 	pp(k, r)) 	+ 	EY(i, r) 	∗ 	 [yp(r) 	− 	pop(r)]�
���  

qp(i,r)  تقاضاي مصرفی خانوار خصوصی از کااليi  در منطقهr، EP(i, k, r)  کشش تقاضاي

,r، pp(kدر منطقه  kنسبت به قیمت کاالي  iکاالي  r)  قیمت کاالي مصرفیi  براي خانوار

,r، EY(iخصوصی در منطقه  r)	  کشش درآمدي کااليi  در منطقهr .  

  

  خریداري شده توسط خانواررابطه بین قیمت بازار و قیمت کاالهاي داخلی  

ppd(i,r) = tpd(i,r) + pm(i,r)              

ppd(i,r) داخلی قیمت مصرفی کاالي i  در منطقهr، tpd(i,r) مالیات بر مصرف کاالهاي داخلی . 

 

  وارداتی خریداري شده توسط خانواررابطه بین قیمت بازار و قیمت کاالهاي  

ppm(i,r) = tpm(i,r) + pim(i,r)    

ppm(i,r)  قیمت کاالي وارداتیi مصرف شده توسط خانوار، tpm(i,r)  مالیات بر کاالي وارداتی

i و pim(i,r)  قیمت بازاري کاالي وارداتیi  در منطقهr  

  

 شاخص قیمت کاالي مصرفی خانوار 

pp(i,r) = PMSHR(i,r) * ppm(i,r) + [1 - PMSHR(i,r)] * ppd(i,r)   

pp(i,r)  قیمت کاالي مصرفیi  در منطقهr، پارامتر PMSHR(i,r)  سهم واردات کااليi  در

  مخارج مصرفی 

  

  تقاضا براي کاالهاي داخلی توسط خانوار  
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qpd(i,r) = qp(i,r) + ESUBD(i) * [pp(i,r) - ppd(i,r)]       

qpd(i,r)  تقاضا براي کاالي داخلیi  توسط خانوار خصوصی در منطقهr و ppd(i,r)  قیمت

 rخریداري شده توسط خانوار خصوصی در منطقه  iکاالي داخلی 

qpm(i,r) = qp(i,r) + ESUBD(i) * [pp(i,r) - ppm(i,r)] 

qpm(i,r)  تقاضا براي واردات کاالي وارداتیi  توسط خانوار خصوصی در منطقهr .  

  pim و pp،qp،yp،up،uepriv،ppd،qpd،pm،ppm،qpm :زا متغیرهاي درون

  tpm و pop،tpd :زا متغیرهاي برون

   .اخذ گردیده است GTAPهاي مدل  ها از پایگاه داده پارامترها و سهم یرمقاد

  

الیه تکنولوژي ( هاي قیمت مربوطه و شاخص ها بنگاهسیستم معادالت تقاضاي 

  )ها بنگاه

 تغییر تکنولوژیکی در تابع تولید  

ao(j,r) = aosec(j) + aoreg(r) + aoall(j,r) 

ao(j,r) تکنولوژیکی در تابع تولید بخش  ضریب تغییرj  در منطقهr، aosec(j)  ضریب تغییر

ضریب تغییر  aoall(j,r) و rضریب تغییر تکنولوژي در منطقه  r، aoreg(r)تکنولوژي در منطقه 

  . rدر منطقه  jتکنولوژي در تابع تولید بخش 

  

 تغییر تکنولوژیکی در تابع ارزش افزوده  

ava(j,r) = avasec(j) + avareg(r) + avaall(j,r)                

ava(j,r) تکنولوژیکی در تابع ارزش افزوده بخش  ضریب تغییرj  در منطقهr،avasec(j)   ضریب

 avaall(j,r)و  rضریب تغییر تکنولوژي در منطقه   r،avareg(r)تغییر تکنولوژي در منطقه 

  . rدر منطقه  jضریب تغییر تکنولوژي در تابع ارزش افزوده بخش 

  . شده است اعمال ava(j,r) وري کل عوامل تولید به متغیر در تحقیق حاضر شوك بهره

              

 تابع ارزش افزوده بنگاه     

qva(j,r)=-ava(j,r)+qo(j,r)-ao(j,r)-ESUBT(j)*[pva(j,r)-ava(j,r)- ps(j,r) - ao(j,r)] 

qva(j,r)  ارزش افزوده بنگاه در بخشj منطقه  درr، qo(j,r)  تولید در بخشj  در منطقهr، 

ESUBT(j) هاي مختلف تولیدي کشش جایگزینی بین نهاده، pva(j,r) افزوده در  شقیمت ارز

  .jقیمت عرضه کاالها در بخش  ps(j,r) و rدر منطقه  jبخش 
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 تکنولوژي مربوط به کاالهاي واسط نرخ رشد  

af(i,j,r) = afcom(i) + afsec(j) + afreg(r) + afall(i,j,r) 

af(i,j,r) تکنولوژیکی در کاالي واسط  ضریب تغییرi بخش  مورد استفاده درj  در منطقه

r،afsec(j)   ضریب تغییر تکنولوژي کاالي واسطi )جهانی(،afreg(r)   ضریب تغییر تکنولوژي

مورد  iضریب تغییر تکنولوژي در کاالي واسط  afall(j,r) و rمربوط به کاالهاي واسط در منطقه 

    .rدر منطقه  jبخش  استفاده در

  

  تابع تقاضا براي کاالهاي واسط

qf(i,j,r)= - af(i,j,r) + qo(j,r) - ao(j,r)- ESUBT(j) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - ps(j,r) - 
ao(j,r)] 

qf(i,j,r)  تقاضا براي کاالي واسطi  مورد استفاده در بخشj  در منطقهr، pf(i,j,r)  قیمت کاالي

این است که کشش جایگزینی بین عوامل  فرض بر. rدر منطقه  jمورد استفاده در بخش  iواسط 

  . اولیه تولید با کشش جایگزینی در بین تمام کاالهاي واسط برابر است

  

  ها بین قیمت بازار و عوامل از طریق مالیاترابطه  

pfd(i,j,r) = tfd(i,j,r) + pm(i,r) 
 

 ارتباط بین قیمت عرضه و قیمت بازار   

ps(i,r) = to(i,r) + pm(i,r) 

  . است rدر منطقه  iقیمت عرضه ستانده  ps(i,r) و rدر منطقه  iمالیات بر ستانده 

pfd(i,j,r)  قیمت کاالي واسط داخلیi  در بخشj  در منطقهr،  قیمت کاالي واسطi  خریداري

مورد استفاده در بخش  iمالیات بر کاالي واسط داخلی  r، tfd(i,j,r)در منطقه  jشده توسط بخش 

j  در منطقهr و pm(i,r)  قیمت بازار کاالي واسطi است .  

  

 اط بین قیمت واردات و قیمت بازارارتب  

pfm(i,j,r) = tfm(i,j,r) + pim(i,r) 

pfm(i,j,r) ت نهاده وارداتی قیمi مورد استفاده در بخش j  در منطقهr، tfm(i,j,r)  مالیات وضع

قیمت بازاري  pim(i,r) و rدر منطقه  jمورد استفاده در بخش  iشده بر کاالي واسط وارداتی 

   .rدرمنطقه  iکاالي واسط 
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 قیمت کاالي واسط مورد استفاده  

pf(i,j,r)= FMSHR(i,j,r)* pfm(i,j,r) + [1 - FMSHR(i,j,r)] * pfd(i,j,r) 

FMSHR(i,j,r)  سهم هزینه کاالهاي وارداتیi  از کل هزینه بنگاه در بخشj  کهPf  متوسط

  . وزنی کاالي واسط داخلی و خارجی است

  

 تقاضا براي کاالهاي واسط وارداتی  

qfm(i,j,s) = qf(i,j,s) - ESUBD(i) * [pfm(i,j,s) - pf(i,j,s)] 

qfm(i,j,s)  تقاضا براي کاالي واسط وارداتیi  مورد استفاده در بخشj  در منطقهr .  

  

 تقاضا براي کاالهاي واسط داخلی  

qfd(i,j,s) = qf(i,j,s) - ESUBD(i) * [pfd(i,j,s) - pf(i,j,s)] 

qfd(i,j,s)  تقاضا براي کاالي واسط داخلیi  توسط بخشj  در منطقهr .  

  

  ها با تحرك کامل و قیمت بازاري آنارتباط بین قیمت بنگاهی عوامل تولید  

3-3. Value-Added Nest 
pfe(i,j,r) = tf(i,j,r) + pm(i,r) 

pfe(i,j,r)  قیمت عامل تولیدi  در بخشj  در منطقهr، tf(i,j,r)  مالیات بر عامل تولیدi  که توسط

. rدر منطقه  iقیمت بازاري عامل تولید  pm(i,r) و گیرد مورد استفاده قرار می rدر منطقه  jبخش 

مختلف تولیدي  يها بخشالزم به ذکر است که این نوع عوامل تولید داراي تحرك کامل در بین 

  . باشند می

  

 ها تحرك ناقص و قیمت بازاري آن ارتباط بین قیمت بنگاهی عوامل تولید با  

pfe(i,j,r) = tf(i,j,r) + pmes(i,j,r) 

pmes(i,j,r)  قیمت بازاري عامل تولیدi  مورد استفاده در بخشj  در منطقهr  وtf  مالیات بر این

 يها بخشالزم به ذکر است که این نوع عامل تولید داراي تحرك ناقص در بین . عوامل است

نیروي کار و سرمایه داراي تحرك کامل است اما زمین  GTAPدر مدل . دباش مختلف تولیدي می

 يها بخشدر تحقیق حاضر سرمایه نیز داراي تحرك ناقص بین . منابع طبیعی تحرك ناقص دارند و

  . مختلف تولیدي و مناطق مختلف است

  

 ضریب پیشرفت فنی خنثی هیکسی  

afe(i,j,r) = afecom(i) + afesec(j) + afereg(r) + afeall(i,j,r)            
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 ،)afesec(j)( jمربوط به بخش  ،)i )afecom(i)تواند تنها مربوط به نهاده  پیشرفت فنی مربوطه می

  . باشد) afeall(i,j,r)( rو در منطقه  jدر بخش  iیا مربوط به نهاده ) r )afereg(r)مربوط به منطقه 

  

 شاخص قیمت ارزش افزوده بنگاه  

pva(j,r) = ∑ SVA(i, j, r) 	 ∗ 	 [pfe(i, j, r) 	− 	afe(i, j, r)]�
���  

SVA(i, j, r)	  سهم ارزش افزوده عاملi  در کل ارزش افزوده در منطقهr .  

  

 تقاضا براي عوامل اولیه تولید  

qfe(i,j,r)=-afe(i,j,r)+qva(j,r)-ESUBVA(j)*[pfe(i,j,r)-afe(i,j,r)- pva(j,r)] 

qfe(i,j,r)  تقاضا براي عاملi  در بخشj  در منطقهr  وESUBVA(j)  کشش جایگزینی بین

  . است jعوامل اولیه تولید در بخش 

  

  مختلف يها بخشدر هرکدام از  ها بنگاهشرط سود صفر براي 

ps(j,r)+ao(j،r)=∑ STC(i, j, r) ∗ [pfe(i, j, r) − afe(i, j, r) −�
���

ava(j،r)]+∑ STC(i, j, r) ∗ 	 [pf(i, j, r) − af(i, j, r)]�
��� + profitslack(j,r) 

حاصل ( کل تولید برابر است با جمع پرداختی بابت عوامل اولیه تولیددهد که  معادله باال نشان می

حاصل جمع دوم در ( و پرداختی بابت کاالهاي واسط) جمع اول در سمت راست رابطه مذکور

زا  یک متغیر کمکی در تابع مذکور است که برون profitslack(j,r) ).سمت راست رابطه مذکور

نظر  زا در درون profitslack زا بگیریم متغیر را برون qoهیم شود اما اگر بخوا نظر گرفته می در

,STC(i 	.شود گرفته می j, r) ها از کل هزینه در بخش  سهم هزینه هرکدام از نهادهj است.   

  

  :اي عرضه عوامل اولیه توسط خانوار منطقه

ps(i,r) = to(i,r) + pm(i,r) 

ps(i,r)  قیمت عرضه عامل اولیه تولیدi  در منطقهr، to(i,r)  مالیات بر عرضه عامل اولیه و

pm(i,r) قیمت بازاري عوامل است .  

  

 قیمت بازاري عوامل با تحرك ناقص  

pm(i,r) = ∑ REVSHR(i, k, r) 	∗ 	pmes(�, k, r)�
���             

   .جمع براي کاالهاي تولیدي است در حاصل pاندیس 

  

  باشند تابع تخصیص عوامل اولیه تولید که داراي تحرك ناقص می
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qoes(i,j,r) = qo(i,r) - endwslack(i,r) + ETRAE(i) * [pm(i,r) - pmes(i,j,r)] 

qoes(i,j,r)  عرضه عامل با تحرك ناقصi  به بخشj  در منطقهr، endwslack(i,r)  متغیر کمکی

شود مگر اینکه بخواهیم مدل را از تعادل عمومی به تعادل جزئی تغییر  زا فرض می است که برون

   .مختلف است يها بخشدر بین  iکشش تبدیل عامل  ETRAE(i). دهیم

 : زا متغیرهاي درون

ao, ava, af, afe, pva, qva, qo, ps, qf, pf, pm, pmes, pfd, qfd, pfm, pim, qfm, 
pfe, qfe, qoes.  

  : زا متغیرهاي برون

aosec, avasec, aoreg, aoall, avareg, avaall, afcom, afsec, afreg, afall, tfd, tfm, 
tf, afcom, afsec, afreg, afall, profitslack, endwslack.  

 شدهاستخراج  GTAPهاي  که مقادیر این پارامترها از داده ESUBVAو  ESUBD :پارامترها

  . است

  

  طرف تقاضاي سرمایه معادالت تقاضا و قیمت مربوط به

  معادالت مربوط به تقاضاي داخلی سرمایه و تقاضاي مرکب خارجی: الف

 قیمت مرکب سرمایه  

pfe(i,j,r) = SHRDK(i,j,r) *pfdk(i,j,r) +(1-SHRDK(i,j,r))*pff(i,j,r)  

 .خارجی است هاي سرمایهداخلی و  هاي سرمایهقیمت مرکب مذکور متوسط وزنی از تقاضا براي 

pfe(i,j,r)  قیمت سرمایه در بخشj  در منطقهr، pfdk(i,j,r)  داخلی هاي سرمایهقیمت، pff(i,j,r) 

داخلی از کل هزینه سرمایه  هاي سرمایهسهم هزینه SHRDK  خارجی و هاي سرمایهقیمت مرکب 

خارجی  هاي سرمایهداخلی و  هاي سرمایهالزم به ذکر است که عامل سرمایه به دو قسم . دباش می

  . تقسیم شده است

   

  داخلی هاي سرمایهتقاضا براي                          

qfdk(i,j,r)= qfe(i,j,r)- ESUBS(j)*[pfdk(i,j,r)-pfe(i,j,r)] 

qfdk(i,j,r)  داخلی در بخش  هاي سرمایهتقاضا برايj  در منطقهr یک نوعکه  از آنجا. است 

کشش جایگزینی عامل  ESUBS(j). استیک عنصر  داراي فقط iوجود دارد اندیس  سرمایه

   .مختلف است يها بخشسرمایه در بین 

  

  خارجی هاي سرمایهتقاضا براي       
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qff(i,j,r)=qfe(i,j,r)- ESUBS(j)*[pff(i,j,r)-pfe(i,j,r)]             

qff(i,j,r)  خارجی در بخش  هاي سرمایهتقاضا برايj  در منطقهr است .  

  

  مربوط به تقاضاي سرمایه از مناطق مختلف خارجیمعادالت : ب

  خارجی هاي سرمایهقیمت مرکب  

pff (i,j,s)=∑ SHRFDIA(i, j, r, s) ∗ pfdi(i, j, r, s)���                   

pff(i,j,s)  خارجی در منطقه  هاي سرمایهقیمت مرکبs، pfdi(i, j, r, s)  هاي سرمایهقیمت 

,SHRFDIA(i .تقاضا شده است rاز منطقه  sکه توسط منطقه  jخارجی در بخش  j, r, s)  سهم

  . sدر منطقه  jدر بخش  rخارجی از منطقه  هاي سرمایه

  

  خارجی به تفکیک مناطق هاي سرمایهتقاضاي  

qfdi(i, j, r, s)=qff(i,j,s)-ESUBF(j)*[pfdi(i, j, r, s)-pff(i,j,s)] 

qfdi(i, j, r, s)  خارجی در بخش  هاي سرمایهتقاضايj  در منطقهs  که از منطقهr  تقاضا شده

  .خارجی در بین مناطق مختلف هاي سرمایهکشش جایگزینی  ESUBF(j). است

  

  معادالت مربوط به عرضه سرمایه

  نرخ بازدهی سرمایه در هر منطقه  

ror(r)=∑ ∑ SHRCSE(i, j, r) ∗ rors(i, j, r)�
���

�
���                      

ror(r)  نرخ بازدهی سرمایه در منطقهr، rors(i, j, r)  نرخ بازدهی سرمایه در بخشj  در منطقهr  و

SHRCSE(i, j, r)  سهم موجودي سرمایه در هر بخش در منطقهr است) .T گر اندیس  نشان

  ). مربوط به سرمایه است cکاالهاي قابل تجارت است و 

  

 قیمت مرکب بازاري سرمایه  

pm(i,r) = ∑ REVSHR(i, k, r) 	∗ 	pmec(i, k, r)�
���                         

pm(i,r) قیمت مرکب بازاري سرمایه، pmec(i, k, r)  قیمت بازاري سرمایه در بخشj  در منطقه

r  وREVSHR(i, k, r)	  هزینه سرمایه از کل هزینه عوامل در منطقهr . جمع فوق رويp  بسته شده

   .باشد میدهنده جمع روي کاالهاي تولیدي  است که نشان

  

 عرضه سرمایه  
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caps(i, j, r)= vcap(r)+ acaps(i, j, r)+ ETRASE(j) * [rors(i, j, r)- ror(r) + 
acaps(i, j, r)]   

caps(i, j, r)  عرضه مرکب سرمایه به منطقهr، vcap(r)  مقدار موجودي سرمایه در منطقهr، 

acaps(i, j, r)  در بخش ) مانند ترجیحات(عامل انتقال عرضه سرمایهj  در منطقهr، rors(i, j, r) 

کشش تبدیل سرمایه در بین  ETRASE(j)و  rدر منطقه  jنرخ بازدهی سرمایه در بخش 

  . مختلف است يها بخش

  

  بازدهی سرمایه به تفکیک هر بخشنرخ  

rors(i,j,r)=SHRCDS(i,j,r)*rord(i,j,r)+[1-SHRCDS(i,j,r)]*rorf(i,j,r) 

SHRCDS(i,j,r)  داخلی در هر بخش در منطقه  هاي سرمایهسهمr، rord(i,j,r)  نرخ بازدهی

  . خارجی است هاي سرمایهنرخ بازدهی مرکب  rorf(i,j,r) داخلی و هاي سرمایه

capfo(i,j,r)=caps(i,j,r) +ETRADF(j)*[rorf(i,j,r)- rors(i,j,r)+acapf(i,j,r)] 

acapf(i,j,r)  تواند تغییر در ترجیحات  خارجی که می هاي سرمایهمتغیر انتقال در تابع عرضه

  .گذار باشد سرمایه

 

pmec(i,j,r)=SHRDFFM(i,j,r)*pmkd(i,j,r) +(1-SHRDFFM(i,j,r))*[pmkf(i,j,r)-
acapf(i,j,r)] 

pmec(i,j,r)  قیمت مرکب بازاري سرمایه در بخشj  در منطقهr است .  

  

  خارجی هاي سرمایهقیمت بازاري مرکب  

pmkf(i,j,r)=∑ SHRVFFM(i, j, r, s) ∗ pmkff(i, j, r, s)���   

pmkf(i,j,r)  خارجی هاي سرمایهقیمت بازاري مرکب، pmkff(i, j, r, s)  قیمت بازاري

. عرضه شده است rکه از منطقه  sدر منطقه  jخارجی در بخش  هاي سرمایه

SHRVFFM(i, j, r, s)  سهم هزینه سرمایه عرضه شدهiاز منطقه  امr  به منطقهs  که توسط بخشj 

   .مورد استفاده قرار است

  

  خارجی هاي سرمایهقیمت بازاري مرکب  

rorf(i,j,r)=∑ SHRF(i, j, r, s) ∗ rorff(i, j, r, s)���  

SHRF(i, j, r, s)  خارجی منطقه  هاي سرمایهسهمr  که در بخشj  در منطقهs  بکار گرفته شده

  . است

  

  مختلف يها بخشخارجی به تفکیک مناطق و  هاي سرمایهتابع عرضه 
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kff(i, j, r, s)= 
capfo(i,j,r)+ppf(i, j, r, s)+cfdi(i, j, r, s)+ETRAFF(j)*[rorff(i, j, r, s)- rorf(i,j,r)+ 
ppf(i, j, r, s)] 

kff(i, j, r, s)  منطقه  هاي سرمایهعرضهr  به بخشj  در منطقهs، cfdi(i, j, r, s) زا  ري برونمتغی

. شود گذاري مستقیم خارجی با دادن شوك به این متغیر حاصل می است که شوك سرمایه

ETRAFF(j)  خارجی در بین مناطق مختلف است هاي سرمایهکشش تبدیل. ppf(i, j, r, s) 

گر تغییر در  تواند نشان گذاري مستقیم خارجی است که می عامل انتقال در تابع عرضه سرمایه

  . باشد rگذار منطقه  ترجیحات سرمایه

ه عبارت ب. بوده است 100است که شوك حاصل شده به میزان  cfdiمتغیر شوك در مدل متغیر 

   .گذاري مستقیم خارجی در هر بخش به میزان دو برابر افزایش یافته است دیگر سرمایه

  

 شرایط تسویه بازار در بازار سرمایه

  داخلی در هر بخش هاي سرمایهداخلی با عرضه  هاي سرمایهبرابري تقاضاي     

capdo(i,j,r) = qfdk(i,j,r)   
 

  خارجی در هر بخش هاي سرمایهخارجی با عرضه  هاي سرمایهبرابري تقاضاي  

kff(i,j,r,s)=qfdi(i,j,r,s)       
  

  :زا متغیرهاي درون

Pfe, pfdk, qfdk, pff, qff, pfdi, qfdi, ror, rors, pm, pmec, caps, pmkf, pmkd, 
rorf, rorff, kff, capfo, kff 

   :زا متغیرهاي برون

Acaps, vcap, acapf, acapd, cfdi, ppf 

الزم به ذکر است که پارامترهاي  .ESUBS،ESUBF،ETRASE،ETRAFF :پارامترها

  . برگرفته شده است) 2000(و دي و هنسالو  )2008( مذکور از مطالعه لیجور و دیگران

  . استخراج گردیده است GTAPهاي  از پایگاه داده FDIهاي مربوط به  داده

  

  بخش تجارت خارجی

  بازاري کاالها و خدماترابطه بین قیمت فوب و قیمت  

pfob(i,r,s) = pm(i,r) - tx(i,r) - txs(i,r,s) 
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pfob(i,r,s)  قیمت فوب کااليi  که از منطقهr  به منطقهs گردد روانه می،pm(i,r)   قیمت بازاري

تغییر در   i،tx(i,r)تغییر در مالیات یا سوبسید خاص هر مقصد روي کاالي  ،rدر منطقه  iکاالي 

  . است iمالیات تولید شده توسط مقصد روي کاالي 

  

  ه تقاضا براي وارداتمعادالت مربوط ب

 رابطه بین قیمت داخلی و قیمت سیف  

pms(i,r,s) = tm(i,s) + tms(i,r,s) + pcif(i,r,s) 

pms(i,r,s)  قیمت داخلی کاالها که از منطقهr  به منطقهs گردد عرضه می، tms(i,r,s)  تغییر در

تغییر در   tm(i,s)،دشو عرضه می sبه منطقه  rکه از منطقه  iدر کاالي  مبدأمالیات مخصوص 

 . sبه منطقه  iروي واردات  مبدأمالیات وضع شده توسط 

pim(i,s) =∑ MSHRS(i, k, s) 	∗ 	 [pms(i, k, s) 	− 	ams(i, k, s)]���  

ams(i, k, s)  تغییرات تکنولوژیکی کااليi  که از منطقهk  به منطقهs شود وارد می، 

MSHRS(i, k, s)  سهم واردات منطقهk  از کل واردات منطقهs جمع معادله مذکور روي ( ستا

  . )است مبدأمنطقه 

  

  ي وارداتیها قیمتي داخلی به ها قیمتنسبت  

pr(i,s) = pm(i,s) - pim(i,s) 

ي داخلی به ها قیمتنسبت   pr(i,s).گردد نسبت تبدیل به تفاضل می ،چون نرخ رشد است

  . است sي وارداتی در منطقه ها قیمت

qxs(i,r,s)= -ams(i,r,s) + qim(i,s)- ESUBM(i) * [pms(i,r,s) - ams(i,r,s) - 
pim(i,s)] 

qxs(i,r,s)  صادرات کااليi  از منطقهr  به منطقهs، qim(i,s)  مجموع واردات کااليi  در منطقه

s، ESUBM(i) ساختار آرمینگتون( کشش جایگزینی در بین کاالهاي وارداتی( .  

گذاري مستقیم  که اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی کوچک است، لذا تغییر سرمایهجا  از آن

در تحقیق حاضر براي لحاظ نمودن این . گذارد خارجی در ایران اثر ناچیزي بر اقتصاد بقیه دنیا می

  . نظر گرفته شده است زا در به صورت برونبراي بقیه دنیا  pm(i,s) موضوع

  

  اي معادالت مربوط به خانوار منطقه

  اي محاسبه درآمد حاصل از فروش عوامل اولیه تولید توسط خانوار منطقه
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FY(r)*fincome(r)=∑ VOM(�،r) ∗ [pm(i،r) + qo(i،r)]�������� - VDEP(r) * 
[pcgds(r) + kb(r)] 
 

FY(r)  درآمد خالص حاصل از فروش عوامل تولید در منطقهr، fincome(r)  نرخ رشدFY 

 iمقدار عرضه عامل  qo(i،r) ،ارزش فروش عوامل اولیه تولید به قیمت بازار VOM(�،r) .است

نرخ رشد موجودي  kb(r). است rها در منطقه  ارزش استهالك سرمایه r، VDEP(r)در منطقه 

  . اي است قیمت کاالهاي سرمایه pcgds(r)و  rاول دوره سرمایه در منطقه 

  

ها و فروش عوامل تولید توسط  محاسبه درآمد حاصل از اخذ انواع مالیات و تعرفه

  اي خانوار منطقه

INCOME(r) * y(r) = FY(r) * fincome(r) + 100.0 * INCOME(r) * 
del_indtaxr(r)+ INDTAX(r) * y(r) + INCOME(r) * incomeslack(r) 

INCOME(r) اي که برابر است با درآمد حاصل از فروش عوامل تولید  کل درآمد خانوار منطقه

نرخ تغییر در انواع  del_indtaxr(r). نرخ رشد درآمد است y(r) ،ها و دریافت انواع مالیات

هاي غیر مستقیم دریافتی توسط خانوار  الیاتانواع م INDTAX(r) .هاي غیر مستقیم است مالیات

زا است که در مواقع ثابت گرفتن درآمد  متغیر کمکی برون incomeslack(r) .اي است منطقه

  . اي کاربرد دارد خانوار منطقه

  

  اي نطقهسیستم تقاضاي خانوار م

  )CDE( متوسط انتقال پارامتر توزیع در تابع مخارج با تفاضل کشش ثابت

dpav(r)= XSHRPRIV(r) * dppriv(r)+ XSHRGOV(r) * dpgov(r)+ 
XSHRSAVE(r) * dpsave(r) 

dpav(r)  متوسط انتقال پارامتر توزیع در منطقهr، XSHRPRIV(r)  سهم هزینه خانوار خصوصی

 ،سهم هزینه دولت XSHRGOV(r) ،)اي یا کل درآمد خانوار منطقه( ها از کل هزینه

XSHRSAVE(r) انداز  سهم پس، dppriv(r) پارامتر توزیع مصرف خانوار خصوصی، 

dpgov(r)  پارامتر توزیع مصرف دولت وdpsave(r) انداز در منطقه  پارامتر توزیع پسr .  

  

 ت به مطلوبیتکشش هزینه نسب  

uelas(r) = XSHRPRIV(r) * uepriv(r) - dpav(r) 
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uelas(r)  کشش هزینه نسبت به تغییرات مطلوبیت در منطقهr، uepriv(r)  کشش هزینه نسبت به

  مطلوبیت براي خانوار خصوصی 

  

              مخارج خانوار خصوصی  

yp(r) - y(r) = -[uepriv(r) - uelas(r)] + dppriv(r) 

yp(r)  مخارج خانوار خصوصی در منطقهr است .  

  

 مخارج دولت    

yg(r) - y(r) = uelas(r) + dpgov(r)                                        
yg(r)  مخارج دولت در منطقهr .  

 

 انداز اسمی پس  

psave(r) + qsave(r) - y(r) = uelas(r) + dpsave(r) 

)psave(r) + qsave(r) (انداز اسمی در منطقه  تغییر در پسr .  

  

  معادالت مربوط به مطلوبیت کل در مناطق مختلف

  متوسط وزنی انواع شاخص قیمت است شاخص قیمت کل که

p(r)= XSHRPRIV(r) * ppriv(r)+ XSHRGOV(r) * pgov(r)+ XSHRSAVE(r) * 
psave(r) 

p(r)  شاخص قیمت کل درمنطقهr، ppriv(r)  شاخص قیمت کاالهاي مصرفی توسط خانوار

شاخص قیمت کاالهاي مصرفی توسط دولت  pgov(r) ،کننده خصوصی یا شاخص قیمت مصرف

  . قیمت پس انداز است psave(r)و  rمنطقه  در

  

  اي محاسبه مطلوبیت خانوار منطقه

u(r)=au(r)+DPARPRIV(r)*log(UTILPRIV(r))*dppriv(r)+ DPARGOV(r) * 
log(UTILGOV(r)) * dpgov(r)+ DPARSAVE(r) * log(UTILSAVE(r)) * 
dpsave(r)+ [1.0 / UTILELAS(r)] * [y(r) - pop(r) - p(r)] 

u(r) اي حاصل از مخارج خانوار منطقه  ت سرانه خانوار منطقهیمطلوبr، DPARPRIV(r)  پارامتر

 ،پارامتر توزیع مصرف دولت DPARGOV(r) ،توزیع مصرف خانوار خصوصی

DPARSAVE(r) انداز پارامتر توزیع پس، UTILPRIV(r)  مطلوبیت حاصل از مصرف
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مطلوبیت  UTILSAVE(r) ،مطلوبیت حاصل از مصرف دولتی UTILGOV(r) ،خصوصی

  . انداز است حاصل از پس

  

  مجموع پارامترهاي توزیع

DPARSUM(r) * dpsum(r)= DPARPRIV(r) * dppriv(r)+ DPARGOV(r) * 
dpgov(r)+ DPARSAVE(r) * dpsave(r) 

DPARSUM(r)  مجموع پارامترهاي توزیع در منطقهr  وdpsum(r)  آن استنرخ رشد.  

  :زا متغیرهاي درون

fincome, qo, pcgds, kb, del_indtax, dpav, uelas, u, uepriv, y, yg, yp, p, ppriv, 
pgov, psave, qsave, dpsum.  

  :زا متغیرهاي برون

pop, dpgov, dppriv, dpsave, incomeslack.  

  .استخراج گردیده است GTAPهاي  مقادیر انواع پارامترها از پایگاه داده

  

  به شرایط تعادلیمعادالت مربوط 

  شرایط تسویه بازار

  ه بازار براي فروش کاالهاي داخلیشرط تسوی

qds(i,r) = ∑ SHRDFM(i, j, r) 	∗ 	qfd(i, j, r)�
��� + SHRDPM(i,r) * qpd(i,r)+ 

SHRDGM(i,r) * qgd(i,r) 

qds(i,r)   فروش داخلی کااليi  در منطقهr، 	SHRDFM(i،j،r)	  سهم کاالهاي واسط داخلیi 

خانوار توسط  iخرید کاالي داخلی سهم  r، SHRDPM(i,r)در منطقه  jبکار رفته در بخش 

بقیه متغیرها قبال معرفی  .توسط دولت iخرید کاالي داخلی سهم   SHRDGM(i,r)،خصوصی

  .   اند شده

  

 )Margin Commodities( اي حمل و نقل شرط تسویه بازار براي خدمات حاشیه

qo(m,r)=SHRDM(m,r)*qds(m,r)+SHRST(m,r)*qst(m,r)+ 
∑ SHRXMD(m, r, s) 	∗ 	qxs(m, r, s)���
���  + tradslack(m,r) 

qo(m,r)  میزان عرضه کااليm  در منطقهr، SHRDM(m,r) سهم عرضه به بازار داخلی، 

SHRST(m,r) سهم عرضه به بازار حمل و نقل جهانی، SHRXMD(m،r،s)  سهم صادرات
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متغیر کمکی در شرط تسویه بازار براي  tradslack(m,r) و sبه منطقه  rاز منطقه  mکاالي 

شود مگر اینکه کاربر  نظر گرفته می زا در کاالهاي قابل تجارت است که به عنوان متغیر برون

  . زا طراحی نماید ي برونها قیمتبخواهد یک بستار تعادل جزئی به صورت 

  

خدمات  ءکاالهاي قابل تجارت که جز( اي بازار براي کاالهاي غیر حاشیهشرط تسویه 

 )شوند حمل و نقل محسوب نمی

qo(i,r)=SHRDM(i,r)*qds(i,r)+∑ SHRXMD(i, r, s) 	∗ 	qxs(i, r, s)���
��� + 

tradslack(i,r) 

   .ها شبیه معادله باال هستند کلیه متغیرها و سهم

  

  به هر منطقه راي کاالهاي وارداتیشرط تسویه بازار ب

qim(i,r)=∑ SHRIFM(i, j, r) 	 ∗ 	qfm(i, j, r)�
��� +SHRIPM(i,r)*qpm(i,r)+ 

SHRIGM(i,r) * qgm(i,r) 

qim(i,r)  کل واردات منطقهr  از کااليi، SHRIFM(i, j, r)  ي بخش ها بنگاهسهم وارداتj  از

 ،شود که توسط خانوار خصوصی وارد می iسهم واردات کاالي  i، SHRIPM(i,r)کاالي 

SHRIGM(i,r)   سهم واردات دولت از کااليi  وqfm، qpm  وqgm  به ترتیب تقاضا براي

  . توسط خانوار و توسط دولت است ،jتوسط بنگاه بخش  iکاالهاي وارداتی 

  

  ر براي عوامل تولید با تحرك کاملشرط تسویه بازا

qo(i,r) = ∑ SHREM(i, j, r) 	∗ 	qfe(i, j, r)	�
��� + endwslack(i,r) 

SHREM(i،j،r) کار رفته در بخش ه سهم هزینه عوامل تولید با تحرك کامل بj ام است .

endwslack(i,r) کار ه زا است که براي ایجاد بستارهاي با تعادل جزئی ب یک متغیر کمکی برون

  . رود می

   

  ر براي عوامل تولید با تحرك ناقصشرط تسویه بازا

qoes(i, j, r) = qfe(i, j, r) 

  .نماید برابري عرضه و تقاضاي عوامل با تحرك ناقص را ایجاد میرابطه مذکور 

  :زا متغیرهاي درون

qds, qfd, qpd, qgd, qo, qst, qxs, qim, qfm, qgm, qfe, qpm.  
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  :زا متغیرهاي برون

tradslack, endwslack.  
  

  قانون والراس

 گذاري جهانی هعرضه در بازارهاي مفقوده یا عرضه سرمای  

walras_sup = pcgdswld + globalcgds 

walras_sup گذاري جهانی عرضه سرمایه، pcgdswld  متوسط قیمت جهانی کاالهاي

  . گذاري حقیقی جهانی است عرضه سرمایهglobalcgds  اي و سرمایه

  

  انداز جهانی تقاضا در بازارهاي مفقوده یا تقاضاي پس

walras_dem = ∑ SAVE(r)	∗ 	 [psave(r) 	+ 	qsave(r)]���  

walras_dem و  ،انداز جهانی ستقاضاي پSAVE(r) انداز هر منطقه است مجموع پس.  

  

 قانون والراس  

walras_sup = walras_dem + walraslack 

برابر  walraslackمقدار متغیر کمکی  ،گذاري جهانی با هم برابر باشند انداز و سرمایه چنانچه پس

انداز  ها این است که برابري پس با سایر مدل GTAPهاي مدل  یکی از تفاوت. صفر خواهد بود با

زا  به مدل به عنوان یک متغیر درون walraslackگردد اما متغیر کمکی  گذاري بیان می و سرمایه

البته اگر مقدار  گذاري مطمئن گردد، انداز و سرمایه گردد تا کاربر از برابري پس اضافه می

walraslack صفر باشد .  

  .باشند زا می در قسمت قانون والراس تمام متغیرها درون :زا در این قسمت متغیرهاي درون

استخراج گردیده  GTAPهاي  مانند سایر ضرایب از پایگاه داده SAVEضریب به آمار مربوط 

  .است

تعداد . متغیر است 1131زا نیز  و تعداد متغیرهاي درون 1131در مجموع تعداد معادالت سیستم 

الزم به ذکر است که در هر بخش متغیرهاي . باشد میمتغیر  551زا در مدل به تعداد  متغیرهاي برون

  .زا لیست شده است زا و برون درون

 




