
 

 گذاری اقتصادیعلمی سیاست نشريه               

 39-83، ص: 1041 بهار و تابستان ،هفتمست و بی شماره ،چهاردهم سالمقاله پژوهشی/                                              

 

تعادل  رهیافت :روی توزیع درآمد در ایرانبر  ارزی هایتکانه تأثیر
 (CGE) پذیرعمومی محاسبه

 1ذبیح اهلل فالحتی

 2منصور خلیلی عراقی
 3سجاد برخورداری دورباش

 4محسن مهرآرا
 13/11/1044: پذیرش تاریخ                                                                                         34/14/1044: دریافت تاریخ

 چکیده
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 مقدمه -1

 و ارز نرخ مقوله به توجه تا است شده سبب ارزی هاینظام تحوالت و تغییر اخیر، دهه چند طی

 و هاگذاریسیاست در کلیدی عامل عنوان به توسعه حال در کشورهای در ویژه به آن نوسانات

 از ایمجموعه ارز، نرخ نوسانات و تغییرات. یابد اهمیت گذشته از بیش اقتصادی هایگیریتصمیم

 اقتصادی عملکرد آن برآیند که دارد همراه به کشور هر خارجی و داخلی هایبخش در را تغییرات

 ایران در بازار ارز که جاآن از (.188: 1398 همکاران، و نادری) دهدمی قرار الشعاعتحت را کشور

 مختلف متغیرهای بر هاتکانه این تأثیر و است شده فراوانی هایتکانه دستخوش اخیر سال چند در

 در تواندمی هاتکانه این اثرات چگونگی از آگاهی است، انکار قابل غیر اقتصاد، در

 .شود واقع مؤثر بسیار هاگذاریسیاست و هاگیریتصمیم

 که باشدمی درآمد توزیع نابرابری مؤلفه ارز، نرخ تغییرات از اثرپذیر مهم هایمؤلفه از یکی

 وجود ،کلی طور به. نماید ایجاد نابرابری از نوع این میزان بر زیادی اثرات تواندمی ارزی تغییرات

 در بیشتر شکاف ایجاد و آن داخلی افزایش و فقر بروز به درآمد توزیع در گسترده هاینابرابری

 سالمت، سطح بر که تأثیری با فقر افزایش اقتصادی، بعد از ؛گرددمی منجر جامعه طبقات

 اقتصادی، وریبهره میزان کاهش باعث تواندمی دارد، جامعه افراد آموزش و تغذیه بهداشت،

 مجدداً باطل دور یک در و شده ملی درآمد کاهش نتیجه در و تولید و اقتصادی رشد کاهش

 کاهش(. 1. :1391 همکاران، و صادقی) نماید فراهم جامعه آحاد بین در را فقر تشدید موجبات

 آن از درآمد توزیع که دارد اقتصادی کالن متغیرهای بر توجهی قابل اثرات ملی پول ارزش

 از ناشی تورمی اثرات با کامل طور به کار نیروی دستمزد ملی، پول ارزش کاهش با نیست؛ مستثنی

 و تولیدکنندگان سمت به کار نیروی از درآمد انتقال به منجر و شودنمی تعدیل کاهش، این

 :1399 صمیمی، و خضری لعل) شودمی درآمد توزیع شدن بدتر باعث نهایت در و سرمایه صاحبان

0..) 

 دهد، قرار بررسی مورد درآمد توزیع بر را ارزی هایتکانه تأثیر تواندمی که هاییمدل جمله از

 مزیت از جزئی تعادل دربرگیرنده هایمدل مقابل در که است 1پذیر محاسبه عمومی تعادل مدل

 داراى و دارد مناسبت وقتى اقتصادى مسائل جزئی تحلیل ،واقع در ؛هست برخوردار بیشتری

 غیر و اقتصادى اثرگذار و مهم عوامل که است اعتماد قابل و صحیح سیاستى و اىتوصیه اشارات

. باشند برخوردار الزم پایداری و ثبات از اند،نهفته تقاضا و عرضه هایمنحنی پشت در که اقتصادی

                                                           
1. Computable General Equilibrium (CGE) 



 

 01...  رهیافت: ایران در درآمد توزیع روی بر ارزی هایتکانه تأثیرو همکاران/ فالحتی  اهلل ذبیح

 دارد؛ نیاز کلى چارچوب و تحلیل به اقتصادى مسائل ترینجزئی حتى اقتصاد، کنونى شرایط در

 تکانه ترینکوچک لذا هستند؛ تغییر حال در مختلف عوامل که است ایگونهبه کشور شرایط زیرا

 کشور اقتصاد مجموعه در گسترده هایثباتیبی ایجاد باعث گردد، وارد اقتصادی ساختار بر که

 کافی اعتبار از جزئی تعادل دربرگیرنده هایمدل از حاصل نتایج شرایطی چنین در و شده

 .باشدنمی برخوردار

 به شده است در ایران مطالعات متعددی درباره تأثیر نرخ ارز روی متغیرهای کالن اقتصادی انجام

، (1393) و همکــاران جالیــی ،(1391) فـوالدی ،(1391) حسن زاده و همکاران عنوان نمونه؛

 (، دانش.139) ی و مظاهری، خیابان(.139) و همکاران غفــاری(، 1390) توکلی و همکاران

محمدی و ، (.139) همکــاران و (، ابراهیمــی.139) سرالب، (.139) همکاران و جعفری

 محمدی صدیق( و 1399) زروکی و همکاران، (1399) صمیمی و خضری (، لعل1398) همکاران

اند که پرداخته اقتصادی کالن متغیرهای از برخی بر نرخ ارز اثرات بررسی به( 1044) همکاران و

و  البشـرازمینه مربوط به  باشند. بخشی از تحقیقات خارجی در اینمبتنی بر تعادل جزئی می عمدتاً

 و سـانی ،(1413) 3همکاران و اسکویی بهمنی ،1(1411) همکاران و الشیخ ،1(1414) همکــاران

 ،(1418) .همکـاران و وی ،1(.141) همکاران و ریبریو ،.(1411) ، اوسنی0(1411) همکـاران

 ،(1418) 14کوورای و آپرجیس ،(1418) 9همکـاران و اومارو ،(1418) 8و هو ایـک نجینـدان

 ،(1414) 10هاکان ،(1419) 13آیه و هریس ،11(1419) صدیق و ولدی ،(1419) 11و اوالریگا چبـی

 ایمعادلهتک  هایمدل عمدتاً که باشدمی( 1411) 11فیضی و همکاران ، و(1411) .1 گنانگنون

 ادبیات اکثر مکمل ابزار، و روش نظر از پژوهش این در شده ارائه رویکرد. باشندمی اقتصادسنجی

                                                           
1. Elbushra (2010) 
2. Elsheikh (2012) 
3. Oskooee (2013) 
4. Sani (2016) 
5. Oseni (2016) 
6. Ribeiro (2017) 
7. Wei (2018) 
8. Njindan Iyke and Ho (2018) 
9. Umaru (2018) 
10. Apergis and Cooray (2018) 
11. Chebbi & Olarreaga (2019) 
12. Woldie & Siddig (2019) 
13. Aye and Harris (2019) 
14. Hakan (2020) 
15. Gnangnon (2021) 
16. Feizi (2021) 
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 خانوارها ترجزئی تفکیک سطح در توزیعی اثرات که تفاوت این با است ایران در درآمد توزیع

 پذیر، محاسبه عمومی تعادل هایمدل برای ترجامع دیدگاه یک روش این و باشدمی تحقیق هدف

 تغییرات بر تمرکز حاضر، پژوهش در ،رو این از ؛دهدمی ارائه 1شده خالصه فرم یا جزئی تعادل

خانوارهای  درآمدی هایدهک بین درآمد ناهمگن توزیع بر تأثیر برای ابزاری عنوانبه ارز نرخ

ماتریس ) کشور 1جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیبا استفاده از  روستایی و شهری

 .است معطوف شدهمرکز پژوهش های مجلس(  1394حسابداری اجتماعی 

های درآمد دهکتوزیع های نرخ ارز روی بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که آیا تکانه

 شرح به مقاله این سؤال،؟ برای پاسخ به این گذاردمیشهری و روستایی اثر خانوارهای مختلف 

 ،گرددمیارائه نظری و تجربی  ادبیات بر مروری مقاله دوم بخش در ؛است شده دهیسازمان زیر

و روش به دست آوردن پارامترها جهت  معادالت تصریح شامل تحقیقشناسی روش به سوم بخش

 دهدمیبخش چهارم مقاله را به خود اختصاص  های پژوهشیافتهپردازد. بررسی رفتار خانوارها می

  خواهد شد.ارائه مقاله  در قسمت پنجم گیریو نتیجه بحث نهایتاً و
 

 موضوع تجربی و نظری ادبیات بر مروری -2

و در ادامه بـا   قرارگرفته بحث موردابتدا شرایط فعلی حاکم بر توزیع درآمد در ایران در این بخش 

 هـای مـدل ای از روند توسعه سازوکار اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر توزیع درآمد، خالصه حتشری

به مروری بر نتایج مطالعـات صـورت گرفتـه     نهایت درو  گرددمیتعادل عمومی محاسبه پذیر بیان 

 .شودمیموضوع این پژوهش پرداخته زمینه  در
 

  فعلی توزیع درآمد در ایران وضعیتتبیین  -2-1

 توجه مورد قبل از بیشتر درآمد، توزیع چگونگی جهان، در فقر کاهش طرح شدن عنوان از بعد

 توزیع بلکه درآمد کمبود نه فقر ایجادکننده عامل ترینبزرگ دنیای امروز در زیرا گرفت؛ قرار

 صورتی درگفت،  توانمی ناعادالنه درآمد و عادالنه توزیع عامیانه تعریف در. است آن ناعادالنه

 ترینناعادالنه درآمد توزیعوضعیت  باشد داشته اختیار در را درآمد تمامی جامعه در فرد یک که

 شوند، مندبهره جامعه درآمد کل از نسبت یک به افراد تمامی که زمانی و است وضع ممکن

 هاگروه تمامی سهم بودن یکسان جهان در شدهمطرح امروزه سخن دارد. وجود حالت ترینعادالنه

                                                           
1. Reduced-form 
2. Social Accounting Matrix 



 

 03...  رهیافت: ایران در درآمد توزیع روی بر ارزی هایتکانه تأثیرو همکاران/ فالحتی  اهلل ذبیح

 که است مختلف افراد هایمبنای توانایی بر عادالنه توزیع مهم مساله بلکه نیست، کشور درآمد از

 در یک درآمد تقسیم علمی موازین طبق. بیانجامد جامعه در بیشتر تعادل و توازن ایجاد به تواندمی

آمار ایران، مرکز ) بگیرند جای متوسط طبقه در مردم از بیشتری سهم که باشد نحوی به باید کشور

1044). 

 مـورد  1بـر اسـاس شـاخص ضـریب جینـی      در این بخش وضعیت نابرابری توزیع درآمد در کشـور 

 گیـری انـدازه  شـاخص  اسـتنادترین  پـر  و معتبرتـرین  شاخص ضریب جینی است؛ قرارگرفته بررسی

 .کنـد مـی  گیـری انـدازه  را برابـر  کامالً توزیع از درآمد توزیع انحراف میزان که است درآمد توزیع

رونـد   (.1: 1044 )فرهمند، است درآمد توزیع در بیشتر نابرابری دهندهنشان تربزرگ جینی ضریب

  است. شده ارائه 1 و 1 هایدر شکل 1384-1398های شاخص ضریب جینی طی سال

 
 های مرکز آمار ایرانمحاسبات پژوهش بر اساس داده مأخذ:

 1311-1331های عمودی( طی سال: شاخص ضریب جینی کل کشور )محور 1شکل 
 

 را صعودی روندی 1394 دهه در جینی ضریب شاخص ؛شودمی مشاهده 1 شکل در که طورهمان

 .139 سال در کهطوریبه است؛ کشور در درآمد توزیع شدن تروخیم گربیان که است نموده طی

 1394 دهه در شاخص این میزان بیشترین که است بوده 0493/4 معادل جینی ضریب شاخص

 در درآمد توزیع به را ضربه بیشترین تورمی تخلیه و ارزی جهش گفت توانمی آید؛می حساببه

 برای هرچند است؛ یافته بهبود کمی 1398 سال در جینی ضریب شاخص وضعیت است؛ زده ایران

 هایسال در زیرا نبوده، کافی است، شده ایجاد هاسال این در که عمیقی درآمدی شکاف کاهش

                                                           
1. Gini Index 
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 آن مقابل در اندک بسیار کاهش این که است شده زیاد قدرآن درآمدی شکاف 1394 دهه

 نابرابری کاهش برای توانمی عمده دلیل دو وجود، این با است؛ ناچیز بسیار عمیق، شکاف

 با و 1398 سال ماه آبان از که است این دلیل ترینعمده و اولین نمود؛ بیان 1398 سال در درآمدی

 به تنها که اییارانه. نمود معیشتی یارانه نام به اییارانه توزیع به شروع دولت بنزین، قیمت افزایش

 اندکی تا شد باعث موضوع این ؛گرفت تعلق جمعیت کشور از نفر میلیون شصت حدود

 ایران آمار مرکز هایگزارش طبق که بود این دوم دلیل کند؛ رشد جامعه پایینی طبقات درآمدهای

 که بود تورمی نرخ از بیشتر شد، تحمیل جامعه باالیی هایدهک به که تورمی نرخ ،1398 سال در

 .گردید تحمیل جامعه پایینی هایدهک به

طور است؛ همان شده ارائهشاخص ضریب جینی به تفکیک مناطق روستایی و شهری  1در شکل 

که در رغم آنکه در شکل مشخص است؛ شاخص ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی علی

به سمت بهبود  روندی نزولی را طی نموده و به عبارتی وضعیت توزیع درآمد در کشور 1384دهه 

ر گکه بیان روند حرکتی این متغیر معکوس شده 1394حال، در دهه  این حرکت نموده است؛ با

  در مناطق شهری و روستایی کشور است. بدتر شدن توزیع درآمد

 
 های مرکز آمار ایرانمحاسبات پژوهش بر اساس داده مأخذ:

 1311-1331های : شاخص ضریب جینی )محور عمودی( به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال2شکل 

 
 بسـیار  هـای گـروه  وجـود  زیـرا  اسـت؛  کـم  بسـیار  و فقیـران  ثروتمندان شمار متعادل جامعه یک در

بـا توجـه بـه    . اسـت  جامعـه آن  در درآمـد  نامتناسـب  توزیع دهندهنشان درآمدکم بسیار یا پردرآمد
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 نشان در جامعه را درآمد توزیع وضعیت تواندنمی تنهاییبه جینی ضریب شدن کمتر یا بیشتر کهاین

 یـک  درآمدی که هـر  سهم از شاخص در توزیع درآمد، عدالت میزان محاسبه برای دهد؛ بنابراین،

 هـا دهک از یک هر سهم در این راستا، .شودمیاستفاده  نیز آورندمی دست به جامعه هایهگرو از

 از تـابعی  هزینـه  چراکـه  اسـت؛  درآمـد  توزیـع  وضـعیت  سنجش هایشاخص از یکی کل هزینه از

 در هـا آن سـهم  را کـل  هزینـه  در هـا دهـک  سـهم  توانمی جهت این از و شودمی محسوب درآمد

 .گرفت نظر در نیز کل درآمد

 زمـانی درآمـدی در بـازه    هـای دهـک  تفکیـک  بـه  کشـور  کل خانوارهای هزینه سهم 1جدول در 

اختالف زیادی بین  ،مشخص استجدول فوق که در  طورهمانشده است؛  آورده (1399-1384)

 هزینـه  مقایسـه سـهم   همچنـین،  ؛سهم هزینـه خـانوار در دهـک درآمـدی اول و دهـم وجـود دارد      

 تـا  یـک ) درآمدکم دهک پنج سهمگر آن است که در دو سال گذشته بیان کشور کل خانوارهای

 سـهم  یافته در حالی کـه  کاهش 1398 سال در سهمشان به نسبت 1399 سال در کل درآمد از( پنج

 ایـن  کـه  است یافته افزایش 1398 به نسبت 1399 سال در درآمد کل جامعه از پردرآمد دهک پنج

 است. کشور در درآمد ناعادالنه توزیع بیانگر خود
 

 های درآمدی: سهم هزینه خانوارهای کل کشور به تفکیک دهک1جدول 

 شرح

سهم 

دهک 

 اول

سهم 

دهک 

 دوم

سهم 

دهک 

 سوم

سهم 

دهک 

 چهارم

سهم 

دهک 

 پنجم

سهم 

دهک 

 ششم

سهم 

دهک 

 هفتم

سهم 

دهک 

 هشتم

سهم 

دهک 

 نهم

سهم 

دهک 

 دهم

1384 49414. 494311 494048 494.1. 494108 494... 49490. 4911.0 491110 493390 

138. 49419. 494348 494041 494.4. 494114 494811 494933 491188 4911.. 49338. 

1394 494113 494044 494098 494144 494.48 494833 494991 491114 491.81 493481 

139. 49413. 4943.1 4940.. 494... 494180 494849 4949.1 491141 491.81 493481 

1391 494119 494311 494010 494.13 4941.1 494843 49491. 49114. 491143 49311. 

139. 49411. 4943.1 4940.0 494..1 4941.3 494..8 49490. 491194 491141 493109 

1398 494131 494310 494010 494.10 4941.0 494.98 494914 49119. 491.84 493119 

1399 49411. 4943.9 494014 494.14 4941.3 494844 494919 491114 491140 493104 

 آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مأخذ:

 

 

 های ارزی بر توزیع درآمدسازوکار اثرگذاری تکانه -2-2

 اقتصادی کالن متغیرهای ترینمهم از یکی خارجی، و داخلی اقتصاد میان واسط عنوانبه ارز نرخ

 در وارداتی و صادراتی هایقیمت بر تأثیرگذاری طریق از ارز نرخ هایتکانه رو، این از ؛است
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 تأثیر خانوارها رفاه نهایتاً و مصرفی مخارج درآمد، بر تواندمی داخلی، هایقیمت با ترکیب

 ویژهبه ارز نرخ مقوله تا است شده سبب گذشته، دهه چند در ارزی نظام تحوالت و تغییر .بگذارد

 و هاسیاست در مهم و کلیدی عامل یک عنوانبه گذشته از بیش توسعه حال در کشورهای در

  (.84: 1399 همکاران، و رضایی) قرار گیرد توجه مورد اقتصادی هایگیریتصمیم

و  1394اول در اوایل دهه اقتصاد کشور با دو تکانه ارزی عمده مواجه گردید؛ تکانه  1394در دهه 

 جدیدی هایتحریماتفاق افتاد که در این ارتباط اثرات روانی حاصل از  1394-1391های بین سال

 اصلی عوامل از جمله بودند گرفته هدف را کشور بانکی نظام و نفت طور خاص صنعتبه  که

 بانکی هایتحریم اگرچه مقطع این دردادند.  شکل را 1394دهه  اوایل ارزی شوک که بودند

 مناسب، ارزی ذخایر و نفت فروش مناسب قیمت دلیل به اما بود، ارز نرخ افزایش ایزمینه علت

 هاصرافی به رانتی فروش قالب در ارزی منابع رفت هدر اما داشت؛ وجود ارز بازار مدیریت امکان

 شد باعث تقاضا، بر ضعیف مدیریت طرفی از و مصارف به اصابت و رصد بدون و( ارزی مداخله)

 1391 سال تحوالتی که در حال این بااما  ؛یابد افزایش تحریم واقعی اثر از بیشتر بسیار ارز نرخ تا

شکل  هاتحریم رفع و کشور ایهسته مسائل حول غربی کشورهای با ایران مذاکرات زمینه در

 نسبت انتظارات بهبود وکاهش التهابات ارزی برجام گردید، به  نامهتوافق گرفت و منجر به انعقاد

در بازار ارز  ایجادشدهکمک زیادی نمود؛ اما این ثبات  بازار این در ثبات و ارز قیمت آینده به

 در ایاالت متحده هایتحریم شد مشخص اینکه از بعد و .139 سال درخیلی دوام نداشت و 

 افزایشی روند ارز نرخ است، ناچیز ایران بانکی روابط در گشایش و مانده پابرجا همچنان پسابرجام

ایاالت  منتخب جمهوررئیس وعده ،.139 سال ارزی تکانه در کنندهشروع عامل اما ؛کرد پیدا

 در روانی انتظارات در تغییر طریق از که بود کشور این جانبهیک هایتحریم بازگشت برای متحده

 شفافیت و نظارت نبود در بازار فعاالن. گردید ارز خرید برای تقاضا تحریک موجب ارز، بازار

 افزایش موجب که پرداختند خود دارایی ارزش حفظ و سودآوری جهت ارز انبوه خرید به ارزی،

 دوره در اینکه به توجه با واقع در. گردید .139 سال ابتدای و 1391 سال پایان در ارز نرخ سریع

 روابط در ناچیزی گشایش ،ایاالت متحده بانکی هایتحریم از مهمی بخش ابقای دلیل به پسابرجام

 خبر از شود، متأثر هاتحریم بازگشت از اینکه از بیش ایران اقتصاد بود، گرفته صورت ایران بانکی

  .(13: 1399، همکاران و رضوی علوی) شد اولیه تالطم دچار آن با مرتبط روانی عملیات و

 ،یارز هایتکانه که است آن از حاکی گرفته، انجام هایبررسی آن دنبال به و جدید نظری مباحث

 ؛گذاردمی جای بر جهان مختلف اقتصادهای در اقتصادی کالن متغیرهای بر متفاوتی اثرات
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 به. دارد اقتصاد هر اولیه شرایط به بستگی و متفاوت ،اثرات این اندازه و چگونگی که ایگونهبه

 تأثیر؛ باشدمی کشور آن اقتصادی عملکرد دهندهنشان کشور، یک در یارز هایتکانه، کلی طور

 ؛(1418، یزدانی) دهدمی رخ المللیبین مبادالتی کاالهای قیمت طریق از ارز نرخ تکانه مستقیم

 خانوارها، به( ارزی شوک جمله از) خارجی یهاشوک انتقال هایکانال ترینمهم از یکی بنابراین،

 در و داده تغییر را اقتصادی مختلف هایبخش سوددهی تغییر، این. است 1نسبی هایقیمت در تغییر

 کاالهای قیمت تغییر نتیجه در خانوارها همچنین ؛کندمی تغییر واقعی دستمزدهای و اشتغال ،نتیجه

 از هاقیمت تغییرات ؛(8.: 1391، همکاران و زاده حسن) گیرندمی قرار تأثیر تحت مصرفی

 از ؛(.11: 1393، ایزدی و صامتی) باشدمی خانوارها رفاه تغییر عوامل تأثیرگذارترین و ترینمهم

 رفاه بر ،کندمی ایجاد هاقیمت عمومی سطح در که غییراتیت واسطه به ارز نرخ افزایش رو، این

 (. 80: 1398 )صدیق محمدی و همکاران، گذاردمی تأثیر خانوارها

 طریق از ارز نرخ افزایش ،دهدمی تشکیل را مصرفی سبد از بخشی وارداتی کاالهای که جاآن از

 در و هاقیمت عمومی سطح افزایش به مستقیم صورتبه وارداتی، کاالهای ریالی قیمت افزایش

 از بخشی وارداتی ایواسطه و ایسرمایه کاالهای که جاآن از این، بر عالوه. انجامدمی تورم نتیجه

 تولید هایهزینه افزایش طریق از ارز نرخ افزایش ،شودمی شامل را داخلی تولید هایهزینه

 تورم افزایش نتیجه در و داخلی تولیدکنندگان محصوالت قیمت افزایش به مستقیم غیر صورتبه

 نکته. (113: 1391، الحسینی و زاده زمان) گذاردمی منفی تأثیر خانوار رفاه بر نهایتاً و شده منجر

 ساخت کاالهاى با وارداتى کاالهاى جانشینى کشش به ارز، نرخ تغییرات نتایج بررسى در مهم

 ؛گرددبرمی داخل بازار در شده عرضه کاالهاى با صادراتى کاالهاى جایگزینى کشش نیز و داخل

 کاالهاى و وارداتی کاالهای بین جانشینى کشش چهچنان ارز نرخ افزایش با نظرى لحاظ به

قرار خواهد  ارز نرخ افزایش تأثیر تحت تربیش داخلى هایقیمت سطح باشد، کم داخل، ساخت

 .(131: 1391 فوالدی،) گرفت

 از یکی است، شده داده نشان 3 شکل در که طورهمان عمومی، تعادل مدل چارچوب در

 به توجه با ؛باشدمی صادراتی هایقیمت مجرای از خانوار درآمد بر ارز نرخ اثرگذاری هایکانال

 است؛ شده فرض ثابت( خارجی ارز مبنای بر صادراتی هایقیمت) جهانی هایقیمت کهاین

 روی را خود تأثیر ارز نرخ تغییرات طریق از صرفاً( ملی پول مبنای بر) صادراتی هایقیمت بنابراین

 عرضه هایقیمت و صادراتی هایقیمت مبنای بر یندآفر این در؛ گذاردمی اقتصادی متغیرهای

                                                           
1. Relative Price 
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 این بر انتظار ارز نرخ افزایش به توجه با. گرددمی تعیین محصول تولیدکننده قیمت متوسط داخلی،

 با که نحوی به؛ یابد افزایش صادراتی قیمت افزایش دلیل به تمحصوال قیمت متوسط که است

 افزایش مرتبط فعالیت قیمت مرتبط، هایفعالیت وسیله به تولیدشده تمحصوال قیمت دادن افزایش

 عامل قیمت افزایش باعث نیز و هافعالیت نوع این از ناشی افزوده ارزش قیمت افزایش سبب و یافته

 تقویت کانال این از خانوار درآمد رودمی انتظار نهایت در. گرددمی هافعالیت این در فعال تولید

 در یندیفرآ چنین شدن فعال مبنای بر ملی پول ارزش کاهش سیاست طرفداران واقع در. گردد

 .کنندمی قلمداد مثبت اقتصاد در را سیاست نوع این تأثیر ،خانوار درآمد و تولید

 مجرای از عمومی، تعادل مدل چارچوب در خانوار درآمد بر ارز نرخ تأثیرگذاری دیگر کانال

 بودن ثابت فرض با ارز نرخ تغییرات مکانیزمی، چنین اساس بر ؛باشدمی وارداتی هایقیمت

 در که شده( ملی پول مبنای بر) وارداتی هایقیمت تغییر سبب وارداتی، کاالهای جهانی هایقیمت

 که است این بر انتظار. گرددمی 1مرکب یهاکاال قیمت تغییر باعث داخلی تقاضای قیمت با تعامل

 قیمت افزایش موجب وارداتی هایقیمت بردن باال با مذکور، مکانیزم به توجه با ارز نرخ افزایش

 دادن کاهش با و یافته کاهش افزوده ارزش قیمت طریق این از که یطور به ؛شود مرکب کاالی

 ترینمهم از یکی گفت توانمی کل در. گردد خانوار درآمد کاهش موجب تولید عامل قیمت

 خانوار رفاه و مصرفی مخارج آن تبع به و خانوار درآمد بر ارز نرخ افزایش اثرگذاری هایکانال

 .است شده اشاره نیروی دو برآیند حاصل

 جمله از وارداتی، و صادراتی هایقیمت در تغییر واسطه به نسبی هایقیمت در تغییر کانال بر عالوه

 به ارز نرخ تکانه نظیر خارجی یهاشوک اثرات انتقال سبب تواندمی که دیگری هایکانال

 در تغییر آن تبع به و دولت درآمد در تغییر به توانمی باشد، اثرگذار هاآن رفاه بر و شده خانوارها

 انتقاالت نسبی، هایقیمت در تغییر ساززمینه تواندمی خود که کرد اشاره دولت انتقاالت و مخارج

 نوبه به نیز کار نیروی تقاضای در تغییر. گردد کار نیروی تقاضای و عمومی کاالهای ارائه مستقیم،

را  اقتصادی هایبخش در دستمزدها سطح بنابراین و داده قرار تأثیر تحت را اشتغال سطح خود،

 ایسرمایه و فیزیکی هایدارایی سوددهی تغییر به توانمی نیز دیگر هایکانال از .دهدمیتغییر 

 با مقابله در هاآن مواجهه توان و داده تغییر را خانوارها اندازپس نرخ تواندمی که کرد اشاره

 (. 8.: 1391، همکاران و زاده حسن) دهد تغییر را هاشوک
 

                                                           
1. Composite Goods 
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  (1441) همکاراناقتباسی از مدل الفگرن و  :مأخذ

 

 
 عمومی تعادل هایمدل چارچوب در ارز نرخ انتقال اثرات : مکانیسم3 شکل

 
 درآمدی اثر تواندمی که دارد همراه به جبرانی اثرات بالقوه طوربه ارز نرخ افزایشدر مجموع، 

 توانمی را جبرانی اثرات. کند خنثی کامل طوربه یا حدی تا را فقرا برای ارز نرخ افزایش از ناشی

 با که نحوی به دارد اشاره ارز نرخ افزایش از ناشی تورم به دسته اولین که کرد تقسیم دسته سه به

 کاالهای به کشور وابستگی که صورتی در و شودمی ترگران وارداتی کاالهای ارز، نرخ افزایش

 کاالهای اگر راستا این در. شد خواهد داخل در تورم افزایش یا ایجاد موجب باشد، باال وارداتی

 دسته. یافت خواهد افزایش جبرانی اثر این باشد داشته فقرا مصرفی سبد در مهمی سهم وارداتی

 در و یابد انتقال تجاری بخش به منابع که دارد اشاره زمانی به تغییرات نرخ ارز جبرانی آثار از دوم

 دستمزدها آن تبع به و شده مواجه کاهش با تجاری غیر بخش در کار نیروی برای تقاضا آن نتیجه

 نیروی برای فقرنابرابری و  افزایش باعث نیز دستمزدها کاهش. یابدمی کاهش نیز بخش این در

 که دارد این به اشاره یاد شده جبرانی آثار از سوم دسته. شودمی تجاری غیر بخش در شاغل کار
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 افزایش وارداتی، واسطه کاالی و وارداتی هاینهاده به توسعه حال در کشورهای وابستگی دلیل به

 دو هر در اشتغال و تولید بر منفی اثر با مساله این؛ شودمی تولید هایهزینه افزایش به منجر ارز نرخ

موجب افزایش نابرابری و توزیع  تواندمی نتیجه در و شد خواهد همراه تجاری غیر و تجاری بخش

  (.1399 ،)زروکی و همکاران شود درآمد
 

 (CGE) پذیر محاسبه عمومی تعادل هایمدل تحول سیر -2-3

( نیز AGE) 1نام تعادل عمومی کاربردی که از آن با (CGE) پذیرهای تعادل عمومی محاسبه مدل

( در قرن پیش 18.0) 1وسیله والراساساس نظریه تعادل عمومی است که اولین بار به بر شودمییاد 

و غیره  3وسیله افراد دیگر از قبیل اجورث، ارو، دبرو، مکنزی، گیل، اسکارفمطرح شد و سپس به

اثبـات ریاضـی کلـی و جـامعی دربــاره      19.0 تکامـل یافـت. ارو و دبـرو بـرای اولـین بـار در سـال       

هـا  قرن گذشته، توجه به این مدلسازگاری داخلی مدل تعادل عمومی والراسی ارائه کردند. در نیم

هـای اقتصـادی شـامل ارزیـابی تـأثیر      ها برای تعـداد زیـادی از مسـئله   افزایش یافته است و این مدل

  اند.های متفاوت به کار رفتهسیاست

هـا  گیرنـد؛ لـذا ایـن مـدل    های اقتصاد را در نظـر مـی  های تعادل عمومی همه بخشکه مدل جاازآن

ها و سـطح  توانند چگونگی انتشار یک شوک بیرونی در کل اقتصاد را که سبب تغییرات قیمتمی

رساند؛ ارزیابی کنند. در حالت کلی، تأثیر ایـن شـوک   تولید شده و اقتصاد را به تعادل جدیدی می

کلـی عوامـل اقتصـادی نسـبت بـه ایـن        طور های تولیدی، خانوارها و بهواکنشی که بخش وسیلهبه

های تعـادل اولیـه بـا تعـادل جدیـد بعـد از       دهند؛ تعیین خواهد شد. با مقایسه ارزششوک نشان می

تواننـد بـرای بررسـی و تعیـین     ای از اقتصاد واقعی میشده عنوان نمایش سادهها بهشوک، این مدل

بینـی تغییـرات   منظـور پـیش   توانند بهها میتأثیرات اقتصادی استفاده شوند؛ همچنین این مدل مقدار

سال نظریه تعادل عمومی تنهـا   144آینده با استفاده از تحلیل سناریو استفاده شوند. برای نزدیک به 

ذاشـته  قطـع در پیشـرفت علـم اقتصـاد تـأثیر گ      طور در چارچوب مفهومی باقی ماند؛ بدین لحاظ به

حـال،   ایـن  ؛ بـا ه اسـت عنـوان علـم را فـراهم کـرد     است و چارچوب مفیدی برای پیشبرد اقتصاد به

بـه ابزارهـایی نیـاز دارد کـه بـه شـکل        (CGE) پذیرهای تعادل عمومی محاسبه اجرای عملی مدل

روی ها روی اولین کامپیوترهای بزرگ و بعد از آن گسترده موجود نبود تا زمان اخیر که این مدل

                                                           
1. Applied General Equilibrium 
2. Walras (1874) 
3. Edgeworth, Arrow, Debreu, Mckenzie, Gale, Scarf 
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های تجربی به همراه استفاده از داده) ابزارهاافزاری خاص اجرا شد؛ این کامپیوترهای شخصی و نرم

کـه موضـوعاتی بـه پیچیـدگی      دهدمیها( به اقتصاددانان این توانایی را عددی کردن مدل منظوربه

 (.1398، مظاهری) کنند سازیمدلاش باشد را یک اقتصاد واقعی که مانند عملکرد واقعی

اتفـاق افتـاده    1904و  1934هـای  جلو بزرگ از تحلیل نظری به بعد کاربردی بین دهه به جهش رو

هـایی دربـاره امکـان محاسـبه تخصیصـات کـارای پرتـو در        بود؛ در حقیقـت در زمـانی کـه بحـث    

 ؛1930، رابینـز  ؛1914، ون میـزس ) گرفـت ریزان انجـام  وسیله برنامه اقتصادهای سوسیالیستی که به

ستانده در تالش برای ارائه نظریه  -( با تحلیل داده1901) 1لئونتیف 1(1904 ،و هایک 1931 ،النگ

های اقتصادی، والراس با بعد تجربی و ارائه قابلیت صریح برای استفاده آن در تحلیل اثرات سیاست

ریـزی  برنامـه  هـای شاید آخرین گـام(. بعـدها مـدل   ) بودها ایجاد کرده توسعه بیشتر را در این مدل

 0( و کـوپمنس 1939) 3اسـاس کارهـای کـانترووی     بـر  1914و  19.4هـای  خطی دهه خطی و غیر

سازی و همچنین ستانده از طریق معرفی بهینه -منظور بهبود فنون داده ( و دیگر دانشمندان به.190)

  .ان()هم تالش برای توسعه نوع کاربردی تعادل عمومی مورد مالحظه قرار گرفت عنوانبه
 

 پیشینه پژوهش -2-4

تأثیرگذاری بر متغیرهای اقتصادی، حجم  دلیل بهموضوعات مهمی است که  جمله ازنرخ ارز 

زیادی از تحقیقات داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است. بسط موضوعات اقتصادی 

 گیریشکل، مصرف و ... در ارتباط با نرخ ارز موجب گذاریسرمایهنظیر رشد، اشتغال، تولید، 

 در شده انجامنظری و تجربی  هایپژوهشتحقیقات کاربردی وسیعی در این زمینه گردیده است. 

دسته اول مربوط به  ؛نمود تفکیک کلی توان به دو دستهمیارزی تحقیق حاضر را  یهاشوک زمینه

و دسته دوم مربوط به  اندشدهتعادل عمومی نگاشته های مدلتحقیقاتی است که در قالب 

 .استتعادل جزئی  هایمدل نرخ ارز در قالب یهاشوکتأثیرگذاری 

تعادل  هایمدلبا استفاده از  ،تأثیر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی زمینه دردسته اول تحقیقات 

 تعادل هایمدل و (PATG) .جهانی تجارت تحلیل رهیافت ،(CGE) یرپذمحاسبه عمومی 

 :صورت گرفته است (DSGE) 1تصادفی پویای عمومی

                                                           
1. Von Mises (1920), Robbins (1934), Lange (1936), Hayek (1940) 
2. Leontief (1941) 
3. Kantorovitch (1939) 
4. Koopmans (1947) 
5. Global Trade Analysis Project 
6. Dynamic Stochastic General Equilibrium 
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با استفاده از مدل تعادل عمومی به بررسی اثرات تغییر نرخ ارز در پژوهش خود  (1391) فوالدی

 که آن استگر بیان پژوهشاین نتایج  ؛، تولید، صادرات و واردات پرداخته استهاقیمتبر سطح 

 افزایش و هبود جهتهمارز  نـرخ تغییـرات با داخلی ناخالص تولید دهندهتشکیل تغییـرات اجزای

 گذاریسرمایهکاهش  و تولیدی هاینهاده، افزایش قیمت هاقیمتسـطح  افزایش موجب ارز نرخ

 نشان ،ارز نرخ افزایش به توجه با مخـارج مصرفی و دولتی مخارج افزایش ،همچنین ؛شودمی

 .نیسـت وابسـته واردات میـزان بـه چنـدان اقتصاد، مخـارج مصرفی کـه دهدمی

 ی( در تحقیق خود به بررسی اثر نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها1391حسن زاده و همکاران )

 (EV) 1و معیار تغییرات معادل محاسبه قابلمدل تعادل عمومی چارچوب  شهری و روستایی در

بوده است.  1384در این تحقیق ماتریس حسابداری اجتماعی سال  مورداستفاده هایداده ،پرداختند

أثیر را بر خانوار شهری آمده از این پژوهش، نوسانات قیمت نفت بیشترین ت به دستبر اساس نتایج 

افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر نسبت به خانوار روستایی داشته است؛ همچنین 

 خانوارها داشته است.، درآمد و هزینه بیشتری بر رفاه

و اشتغال  گذاریسرمایهنرخ ارز بر  هایتکانهبه بررسی اثر  ایمطالعهدر ( 1393) جالئی و همکاران

بودن  جهتهماین پژوهش،  نتایج ؛پرداختند (GTAP) جهانی تجارت تحلیل رهیافتبا استفاده از 

 آمده از این پژوهش، دست بهنتایج  اساس بر ؛ همچنین،کندمی قیمت با تغییرات نرخ ارز را تأیید

صنعت و معدن، همراه با کاهش تولید، اشتغال را نیز  و کشاورزی هایبخشدر  افزایش نرخ ارز

نفت و گاز، همراه با افزایش تولید، اشتغال را نیز افزایش و  خدمات هایبخشو در  داده کاهش

 .داده است

 در خانوار رفاه بر ارز نرخ هایتکانه تأثیر خود پژوهش در( 1044) همکاران و محمدی صدیق

 عمومی تعادل مدل هایقابلیت به توجه با پژوهش این در اند؛داده قرار بررسی مورد را ایران

 بر( CGE) پذیرمحاسبه عمومی تعادل یک مدل ای،معادله تک هایمدل به نسبت پذیرمحاسبه

 نرخ افزایش سازیشبیه با و شده کالیبره ،1394 سال اجتماعی حسابداری ماتریس هایداده مبنای

 آن گربیان مطالعه این نتایج. است گردیده مقایسه روستایی و شهری خانوارهای رفاه تغییرات ارز،

 تأثیرپذیری و داده کاهش را روستایی و شهری خانوارهای رفاه ارز، نرخ افزایش که است

 هرچه همچنین،. است روستایی خانوارهای از بیشتر ارز نرخ تغییرات به نسبت شهری خانوارهای

 در رو، این از دارد؛ دنبال به را بیشتری رفاه کاهش باشد، شدیدتر ارز نرخ افزایش تکانه

                                                           
1. Equivalent Variation 
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 بایستی ارز، نرخ یهاشوک نامطلوب اثرات کاهش جهت در حمایتی اقدامات و ریزیبرنامه

 .گیرد قرار نظر مد روستایی و شهری مناطق در رفاه کاهش تفاوت

 ایمنطقه چند (CGE) پذیرمدل تعادل عمومی محاسبه  یک (1418) 1همکاران و وی مطالعه در

. است شده ساخته چین در( خارجی نرخ ارز افزایش) یوان ارزش کاهش اثرات بررسی برای پویا

 چین درتجاری  مازاد افزایش باعث تواندمی یوان ارزش کاهش مطالعه، اگرچه این نتایج با مطابق

 به و داده کاهش را مصرف و داخلی گذاریسرمایه، سرمایه خروج واسطهبه وجود، این با اما شود،

 شد. خواهد منجر واقعی داخلی تولید ناخالص کاهش

 خارجی ارز نرخ افزایش توزیعی و اقتصادی کالن اثرات ایمطالعه در( 1419) 1صدیق و ولدی

 بررسی پذیرتعادل عمومی محاسبهبا استفاده از مدل و  اتیوپی دررا ( ملی پول ارزش کاهش)

 صادراتی هایدرآمد افزایش رغمعلی ارز نرخ افزایش که دهدمی نشان مطالعهاین  نتایج ؛کردند

 کاهش به منجر همچنین و است داشته تورمی و انقباضی اثرات بلندمدت در مدت،کوتاه در

 سازیشبیه نتایج توزیعی، اثرات نظر از همچنین، ؛است شده خانوارها رفاه نیز و گذاریسرمایه

 از بیش را شهری خانوارهای ارز، نرخ افزایش که دهدمی نشان در این مطالعه شده انجام

 .دهدمی قرار تأثیر تحت ها،آن مصرفی سبد ماهیت به توجه با روستایی خانوارهای

 ارز نرخ نوسانات تأثیر سازیشبیه و آینده اجتماعی رفاه بینیپیش برای (1411) همکارانفیضی و 

؛ بر اساس نتایج اندکردهپذیر استفاده محاسبه عمومی تعادل یک مدل از نفت قیمت شوک با همراه

 .گرددمیاز این پژوهش، تغییرات نرخ ارز باعث افزایش رفاه خانوارها  آمده دست به

تک  هایروشبا استفاده از  است که تعادل جزئیالگوهای  دسته دوم تحقیقات نرخ ارز مربوط به

 :صورت پذیرفته است اقتصادسنجی ایمعادله

 تأکید با را ایران در مصرف خصوصی بر واقعی ارز نرخ نوسانات اثر (.139) همکاران و ابراهیمی

 خودرگرسیونی با الگوی از استفاده با و مختلف زمانی هایافق در آن تقارن عدم و تقارن بر

 .اندقرار داده بررسی مورد( 1338-.139) زمانیدر بازه  (NARDL) 3خطی غیر توزیعی هایوقفه

اینکه تحت  جایبهرفتار مصرفی بخش خصوصی  که دهدمینشان پژوهش این نتایج حاصل از 

همچنین سطح  ؛آن است هایاطمینانیو نا  نوساناتتأثیر سطح مطلق نرخ ارز واقعی باشد تابعی از 

ی که اثر طور به؛ نوسانات نرخ ارز واقعی نیز اثر متفاوتی روی مصرف بخش خصوصی دارد

                                                           
1. Wei (2018) 
2. Woldie and Siddig (2019) 
3. The Nonlinear Autoregressive Distributed Lag 
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، مدتکوتاهمثبت و منفی نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در  یهاشوک

 .نامتقارن است بلندمدتمتقارن ولی در 

 افزایش اثر بررسی به خرد به کالن الگوسازی رویکرد اساس بر خود پژوهشدر  (.139) سرالب

 ،راستا این در است؛ پرداخته شهری بخش درآمد توزیع بر ارزی سیاست یک عنوان به ارز نرخ

 اثرات بررسی جهت (1388-1393) دوره طی ساختاری کالن اقتصادسنجی الگوی یک از ابتدا

 یک با کالن الگوی پیوند طریق از سپس شده و استفاده کالن اقتصاد رابط متغیرهای روی ارز نرخ

 در ،همچنین ه است؛شد پرداخته ارز نرخ افزایش توزیعی اثر بررسی به خانوار داده خرد مدل

 نتایج. است شده استفاده (13.1-1393) دوره طی خانوار هزینه -درآمد اطالعات از خرد الگوی

 در را شهری بخش جینی ضریب ارز نرخ درصدی 14 افزایشگر آن است این پژوهش بیان

 .093 اندازه به را جینی ضریب دوره 0 گذشت با اما ،دهدنمی قرار تأثیر تحت چنانآن مدتکوتاه

 ارز نرخ افزایش ،همچنین ؛دهدمی افزایش را درآمد توزیع در نابرابری و داده افزایش درصد

 بخش واقعی ثروت کاهش موجب تورمی اثر دلیل به و شده هاقیمت عمومی سطح افزایش موجب

 .شودمی خصوصی

 ارز نرخ منفی و مثبت هایتکانهنامتقارن  در مطالعه خود اثرات (1399) صمیمیلعل خضری و 

 غیر توزیعی هایوقفه رگرسیونی با خود الگوی از استفاده با را جینی ضریب شاخص بر حقیقی

 با ؛اندداده قرار بررسی مورد ..13-.139 زمانی دوره در ساالنه صورتبه( NARDL) خطی

 جینی ضریب بر شاخص ارز نرخ فیمن و مثبت هایتکانه تجمعی اثرات از حاصل نتایج مقایسه

 تکانه تأثیر و حقیقی نامتقارن ارز نرخ منفی و مثبت هایتکانه اثرات که گرفت نتیجه توانمی

 .است بلندمدتو  مدتکوتاه در آن کاهش منفی تکانه تأثیر از بیشتر حقیقی ارز نرخ افزایش

در مطالعه خود اثرات شکاف نرخ ارز بر توزیع درآمد را با استفاده از  (1399) همکارانزروکی و 

 بررسی مورد( ..13-1391در بازه زمانی ) خطی غیرتوضیحی  هایوقفهرهیافت خود توضیحی با 

 غیر و خطی قالب دو هر در ارز نرخ شکاف گر آن است کهنتایج این پژوهش بیان قرار دادند؛

 .گذاردمیبر جای  درآمد نابرابری بر (نامطلوب) مثبت اثر خطی،

تأثیر نامتقارن تغییرات نرخ ارز را بر روی فقر و توزیع  ایمطالعهدر  (1418) 1کوورای و آپرجیس

 زمانیکشور در بازه  99ساالنه  هایدادهاز اند؛ در این مطالعه قرار داده بررسی مورددرآمد 

                                                           
1. Apergis and Cooray (2018) 



 

 .....  رهیافت: ایران در درآمد توزیع روی بر ارزی هایتکانه تأثیرو همکاران/ فالحتی  اهلل ذبیح

( استفاده شده GMM) 1سیستمی یافتهتعمیمگشتاورهای  ایمرحله دو( و روش 1984-.141)

نسبت  تریقویکاهش ارزش پول ملی تأثیر  آمده از پژوهش فوق، به دستبر اساس نتایج است؛ 

به افزایش ارزش پول ملی بر توزیع درآمد و فقر دارد؛ همچنین، اثرات تغییر نرخ ارز نامتقارن 

  است.

 بین درآمد توزیع بر واقعی ارز نرخ نوسانات تأثیر بررسی به ایمطالعه در (1914) 1و هریسآیه 

 نامتقارن و متقارن اثر دو در این مطالعه هر ؛اندپرداخته جنوبی آفریقای در سرمایه و کار نیروی

این نتایج حاصل از  است؛ شده گرفته( در نظر .198-1418) زمانینوسانات نرخ ارز در بازه 

شوک نرخ  معیار یک انحراف به کار نیروی درآمد سهم فوری گر آن است که پاسخپژوهش بیان

 دارد، کار نیروی درآمد سهم بر منفی تأثیر ارز نرخ باالی نوسانات این، بر عالوه ؛است منفی ارز

 که جاآن از. خواهد داشت کار نیروی درآمد بر مثبتی تأثیر ارز نرخ پایین نوسانات که حالی در

دال  شواهدی مطالعه این است، ارز نرخ پایین نوسانات از بیشتر ارز نرخ باالی نوسانات تأثیر میزان

 .دهدمیارائه  نیروی کار خ ارز بر توزیع درآمدبر اثرات نامتقارن نر

به بررسی اثرات شوک نرخ ارز بر توزیع درآمد پرداخته است؛ نتایج  ایمطالعهدر  (4141) 3هاکان

تکانه ارزی که باعث کاهش ارزش پول ملی به میزان یک درصد  ت کهگر آن اساین پژوهش بیان

، در حالی که این دهدمیدرصد کاهش  8با درآمد متوسط را به میزان  کنندهمصرف؛ رفاه شودمی

 .باشدمیدرصد  893و  93.به ترتیب برابر با  درآمدی هایدهکالترین و با ترینپایینتغییر برای 

 در فقر ارز و نحوه اثرگذاری آن بر نرخ فشار متقابل تأثیر بررسی به ایمقالهدر  (1411) 0نوگنانگن

کشور در حال  94توسعه پرداخته است؛ در این مطالعه اثرات فشار نرخ ارز در  حال در کشورهای

 سیستمی یافتهتعمیمگشتاورهای  ایدومرحله( با استفاده از روش 1984-1410توسعه طی دوره )

(GMM) وهش فوقآمده از پژ دست بهنتایج است؛  گرفته قرار تحلیل و تجزیهو  بررسی مورد، 

 گذاردمی تأثیر توسعه حال در کشورهای در فقر بر مثبت طور به فشار نرخ ارزگر آن است که بیان

 .باشدمییکسان  نیافتهتوسعهو این اثرات در کشورهای 

گر آن است که بیان، حاضر پژوهشبررسی مطالعات تجربی مرتبط با موضوع ، کلی طور به

توزیع  بر تغییرات ارزی اثرگذاری نحوه خصوص در کشورها سایر و ایران در زیادی مطالعات

                                                           
1. Generalized Method of Moments 
2. Aye and Harris (2019) 
3. Hakan (2020) 
4. Gnangnon (2021) 
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نکته مهمی که در این زمینه باید بدان توجه داشت آن  ؛است شده انجام درآمد و رفاه خانوارها

 ایمعادلهتک  هایمدلبر اساس  در این زمینه شده انجام بخش زیادی از مطالعات است که

تغییرات نرخ ارز بر توزیع  اتاثرصورت گرفته است و در این ارتباط به موضوع  اقتصادسنجی

سیاستی  یهاشوکدر نظر گرفتن اثرات ناهمگن و  درآمد با استفاده از رویکرد میانه خانوار نوعی

استفاده از  بابا توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، ؛ کمتر توجه شده استروی توزیع درآمد 

و تالش  پرداخته اشاره وردم موضوع به بررسی( CGE) پذیریک الگوی تعادل عمومی محاسبه

  .گردد واقع های ارزی بر توزیع درآمد در ایران، مفیدجهت شناسایی آثار سیاست در تا شودمی
 

 تحقیق و تصریح مدل شناسیروش -3

 (CGE) پذیرمحاسبه عمومی تعادل الگوی ساختار -3-1

های اقتصـادی را بـا   تئوریهای عددی بزرگی هستند که مدل محاسبه قابلتعادل عمومی های مدل

 .ی سیاستی را بـر اقتصـاد اسـتخراج نماینـد    هاشوککنند تا تأثیر های واقعی اقتصاد ترکیب میداده

های کوچکی مانند بازارها و نهادها تشکیل شـده اسـت کـه همگـی در     یک اقتصاد واقعی از بخش

روابـط   محاسـبه  قابـل  تعادل عمـومی در یک مدل  .گذارندیک محیط اجتماعی بر یکدیگر اثر می

در قالب بلوک قیمت، بلوک تولید و تجـارت، بلـوک نهادهـا و     سیستم اقتصادی ءمتقابل بین اجزا

. گـردد مـی توصـیف  توسط معـادالت   هابخشروابط بین . شوندمدل میبلوک قیود تسویه سیستم؛ 

 مختلـف  بازارهای و عوامل ،هابخش بین متقابل هایوابستگی محاسبه قابلتعادل عمومی  هایمدل

 تـر گسترده اقتصادی تأثیر تواندمی این مدل تحلیل و تجزیه بنابراین گیرند؛می نظر در را اقتصاد در

 در. سـازد  آشـکار  را هاآن ناخواسته یا مستقیم غیر تأثیرات اوقات گاهی و کند روشن را هاسیاست

 مخـارج  و درآمـد  چرخشی جریان بندیفرمول به (CGEپذیر )عمومی محاسبه تعادل ، الگویواقع

 گرفتـه  نظـر  در کننـدگان مصـرف  و تولید عوامل تولیدکنندگان، در آن، که پردازدمی اقتصاد یک

 بـه  گیـرد؛ مـی  صورت اقتصادی عامالن سازیبهینه رفتار اساس ها برمدل این در مبادالت. شوندمی

 بـه  و سازندمی حداکثر بودجه سطح به توجه با را خویش تابع مطلوبیت کنندگانمصرف که نحوی

 سـود  نمـودن  حـداکثر  پـی  در نیز ؛ تولیدکنندگانشودمی مدل مشخص تقاضای طرف ترتیب، این

 تعـادلی  وضـعیت  در بازار هایقیمت ؛شودمی مدل تعیین عرضه طرف نتیجه، در که هستند خویش

 تقاضـا  برابـر  عرضـه  خـدمات،  و کاالهـا  بـرای تمـامی   آورند؛می فراهم تعادل برای را الزم شرایط

 هافعالیت کلیه برای صفر سود شرط ثابت باشد، مقیاس به نسبت بازده که صورتی در و بود خواهد

  .بود خواهد صادق
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یعنـی   هـا آن مالکـان  توسـط  که هستند تولیدی عوامل متقاضی عوامل، بازار در اقتصادی هایبنگاه

 کـاالی  از یـا  هسـتند،  کـاال  متقاضـی  بـازار  در کـه  عامالنی تمامی. شودمیعرضه  بازار به خانوارها

 فـرض  یکـدیگر  جانشـین ، کاالهـا  گروه دو این که نمایندمی استفاده خارجی کاالی از و یا داخلی

 ،دهـد مـی  سـوق  خـارجی  یـا  و داخلـی  محصـوالت  مصرف به را اقتصادی عامالن چهآن. شوندمی

 کـه  ارز بـازار  در ارز نـرخ . کنـد مـی  ایفـا  کلیدی نقش آن، در ارز نرخ کاالهاست که نسبی قیمت

 سـرمایه(  خـروج  و کـاال  )واردات ارز تقاضـای  و سرمایه( و ورود کاال )صادرات ارز عرضه شامل

 .گرددمی تعیین ،باشدمی

 1همکاران: دیکسون و 1اورانی الگوهایمحاسبه مانند  از میان الگوهای متداول تعادل عمومی قابل

(199. ،)3MSG :( و1914) 0یوهانسن .SCGE ( و الفگرن1998و  1980) 1والی: شوون و. 

)طیبی و  کندمیاستفاده  (SCGE) استاندارد مطالعه حاضر از یک الگوی تعادل عمومی( 1444)

ساختار ای طراحی شده است که با گونهکه این مدل بهبه دلیل آن. (1: .139 مصری نژاد،

دیگر، برخی از  عبارت ایران، مطابقت بیشتری داشته باشد به جمله توسعه، از حال کشورهای در

 شودمیپوشی ها از آن چشمیافته که در سایر مدلتوسعه و توسعه حال های کشورهای درتفاوت

با توجه به ویژگی خاص اقتصاد ایران  .(1: 1393 خسروشاهی،) در این مدل لحاظ گردیده است

کافی در دسترس نبوده و در صورت در دسترس بودن نیز اطمینان در مورد دقت  هایدادهکه 

همچنین  .بسیار مفید خواهد بود محاسبه قابلها در حداقل است استفاده از مدل تعادل عمومی داده

بستن کینزی، شامل ) 8نحوه بستن مدلانتخاب در  استاندارد های تعادل عمومیپذیری مدلانعطاف

بر جانشینی و انتقال  هایکششانتخاب  ،و ...( 9سیکی، بستن وجوه قابل وام دهیبستن نئوکال

های تعادل همزمان؛ ضرورت استفاده از مدل طور بهاساس نیاز تحقیق و در نظر گرفتن تمام بازارها 

 .کندمیعمومی مبتنی بر پایگاه داده واقعی ماتریس حسابداری اجتماعی را دو چندان 

 :است شده تشکیل زیر اجزاء از پذیرمحاسبه عمومی تعادل مدلیک  کلی طور به

 اجتماعی حسابداری ماتریس -1

                                                           
1. ORANI Models 
2. Dixon (1997) 
3. Multisectoral Growth 
4. Johansen (1960) 
5. Standard CGE 
6. Shoven and Walley (1984 & 1998) 
7. Lofgren (2000) 
8. Model Closure 
9. Loanable Funds 
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 هابلوک قیمت -1

 بلوک تولید و تجارت -3

 نهادها -0

 )بلوک قیود سیستم( اقتصادی تعادل شرایط -.

 شمای این اساس، بر تا گرددمیپذیر معرفی محاسبه عمومی تعادل مدل اجزاء از یک در ادامه هر

  .دنمای ارائه را حاضر پژوهش در استفاده مورد پذیرمحاسبه عمومی تعادل مدل کلی
 

 1(SAMاجتماعی ) حسابداری ماتریس -3-1-1

بـر ابعـاد اجتمـاعی  تأکیدملی با  هایحساببیان ماتریسی  واقع درماتریس حسابداری اجتماعی 

مندرج در سیستم  هایحسابواقعی و مالی است که بر پایه توالی  هایبخشانـواع مبادالت در 

سـتانده در  -جـداول داده  هاینارسائیو  هامحدودیتاست. با توجه به  ارائه قابلملی  هایحساب

آمارهای اجتماعی  کردن مندنظام منظور به نیزمـسائل اقتـصادی و اجتماعی و  زمانهم هایبررسی

در قالب یک ماتریس جبری، با بسط جـداول داده ـ ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی تهیه 

  جدول صورتبهستانده در ماتریس حسابداری اجتمـاعی  -. تکنیک داده گرددمی

 از یک هر برای مـصرف درآمد و تولیـد فرآینـدهای همـه سـپس و شده نمودار 1مصرف - عرضه

 کـه ماتریس گفـت توانمی اسـاس ایـن بر. شودمی داده نشان آن در اقتصاد نهادی یهابخش

 میـان ارتبـاط آن، طریـق از که است ملی هایحساب شکل ماتریسی ارائه اجتماعی، حسابداری

 ترینتفصیلی و ترینکامل به اقتصاد نهادی یهابخش هایحساب نیز و مصرف -جـدول عرضه

های حسابداری اجتماعی در ایران انواع مختلفی از ماتریس .شودمیداده  نـشان ممکـن شـکل

صورت های مجلس و مرکز آمار ایران بهآماری توسط بانک مرکزی، مرکز پژوهش آماری و غیر

 1394از ماتریس حسابداری اجتماعی سال  در پژوهش فوق .سنتی و نوین تدوین گردیده است

که در حال حاضر جدیدترین ماتریس حسابداری  گرددمیفاده است های مجلسمرکز پژوهش

بخش شامل هفت و تجارت در  های تولیدفکیک بخشرود. تاجتماعی کشور به شمار می

عنوان ساختار کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات صورت گرفته که به

 ،زانزا، بروی درونشرح کامل متغیرها ارائه گردیده است. . مدل در قسمت پیوست جدول

  معادالت؛ در بخش پیوست آمده است.بلوک پارامترهای سهمی و رفتاری قسمت 

                                                           
1. Social Accounting Matrix (SAM) 
2. Use-Supply 
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 هابلوک قیمت -3-1-2

 هایقیمتو شامل معادالتی است که بر اساس آن  باشدمیدارای ادبیات غنی  هاقیمتنظام 

مانند شاخص قیمت  ؛دکنمیمدل ارتباط پیدا  متغیرهایو  هاقیمتزای مدل با سایر درون

  .و قیمت صادرات ، قیمت واردات1تولیدکنندهو شاخص قیمت  1کنندهمصرف
 

CPI=∑ 𝑃𝑄𝑐𝐶 .𝑐𝑤𝑡𝑠𝑐       (1)  

PPI=∑ 𝑃𝐷𝑆𝑐𝐶 .𝑑𝑤𝑡𝑠𝑐 (1                                                                                               )  
 

 به) وارداتی کاالهای برای داخلی اقتصادی واحدهایتوسط  که است واردات، قیمتی قیمت

 ارز نرخ اثرگذاری هایراه( یکی از 3با توجه به معادله ) .شودمی پرداخت( فروش مالیات استثنای

 بر اساس ؛باشدمی وارداتی هایقیمت مجرای از عمومی، تعادل چارچوب مدل در خانوار درآمد بر

 سبب وارداتی، کاالهای جهانی هایقیمتبودن  ثابت فرض با ارز نرخ تغییرات مکانیزمی، چنین

 تغییر باعث تقاضای داخلی قیمت با تعامل در که شده( ملی پول مبنای بر) وارداتی هایقیمت تغییر

 مکانیزم به توجه با ارز نرخ افزایش که این است بر انتظار. گرددمی  مرکب کاالهای قیمت

 که یطور به شود؛ مرکب کاالهای قیمت افزایش موجب وارداتی هایقیمتبردن  باال با مذکور،

 کاهش موجب تولید عامل قیمت دادن با کاهش و یافته کاهش افزوده ارزش قیمت طریق این از

  .خانوار گردد درآمد
 

𝑃𝑀𝑐=𝑝𝑤𝑚𝑐.(1+𝑡𝑚𝑐).EXR       (3)  
 

 صادراتی هایقیمت مجرای از خانوار بر درآمد ارز نرخ اثرگذاری هایکانال دیگر از یکی

( ارز خارجی مبنای بر صادراتی هایقیمت) جهانی هایقیمت کهاینبه  توجه با (0)معادله  باشدمی

 نرخ تغییرات طریق از صرفاً( ملی پول مبنای بر)صادراتی  هایقیمت بنابراین است؛ شده فرض ثابت

 و صادراتی هایقیمتمبنای  بر فرآیند این در ؛گذاردمی اقتصادی متغیرهای روی خود را تأثیر ارز

 افزایش به توجه با. گرددمی تعیین محصول تولیدکنندهقیمت  متوسط داخلی، عرضه هایقیمت

 افزایش صادراتی هایقیمتافزایش  دلیل به محصول قیمت متوسط که است این بر ارز انتظار نرخ

قیمت  مرتبط، هایفعالیت وسیله به تولیدشده محصول دادن قیمت افزایش با که نحوی به یابد؛

                                                           
1. Consumer Price Index (CPI) 
2. Producer Price Index (PPI) 
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 نیز و هافعالیت نوع این از ناشی افزوده ارزش قیمت افزایش سبب و یافته افزایش مرتبط فعالیت

 درآمد رودمی انتظار نهایت در. گردد هافعالیت این در فعال عامل تولید قیمت افزایش باعث

 فعال مبنای بر ملی پول ارزش کاهش طرفداران سیاست واقع در گردد؛ تقویت کانال این از خانوار

 قلمداد مثبت در اقتصاد را سیاست نوع این تأثیر خانوار درآمد و تولید در چنین فرآیندی شدن

  .کنندمی
 

𝑃𝐸𝑐=𝑝𝑤𝑒𝑐.(1+𝑡𝑒𝑐).EXR  (0)  
 

 بلوک تولید و تجارت -3-1-3

، عوامل تولید به دنبال هاقیمتفرض بر این است که بازار رقابتی حاکم بوده و با ثبات 

و  𝑄𝑉𝐴𝑎کل  افزودهارزشسازی تابع تولید خود هستند. تابع تولید در سطح اول با ترکیب حداکثر

  :باشدمیروبرو  1در یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت 𝑄𝐼𝑇𝐴𝑎 کل ایواسطهمواد 
 

𝑄𝐴𝑎=𝛼𝑎
𝑄𝐴

.[𝛿𝑎
𝑄𝐴. QVA𝑎

−𝜌𝑎
𝑄𝐴

+ (1 − 𝛿𝑎
𝑄𝐴). QINTA𝑎

−𝜌𝑎
𝑄𝐴

]

−1
𝜌𝑎

𝑄𝐴⁄
 (.)                           
 

و ارزش محصول  باشدمیثابت یک تابع همگن از درجه یک  جانشینی کشش یک تابع تولید با

 بکار رفته در آن است؛ لذا مقدار سود صفر خواهد بود. هاینهادهبرابر با ارزش 

از ترکیب نیروی کار و سرمایه با تکنولوژی تولید دارای کشش  افزوده ارزشهمچنین، مقدار 

  :آیدمی دست بهجانشینی ثابت 
 

𝑄𝑉𝐴𝑎=𝛼𝑎
𝑄𝑉𝐴

.[∑ 𝛿𝑓.𝑎
𝑄𝑉𝐴. QF𝑓.𝑎

−𝜌𝑎
𝑄𝑉𝐴

𝑓∈𝐹 ]

−1
𝜌𝑎

𝑄𝑉𝐴⁄
 (1)                                                           
 

واسطه تکی توسط یک تابع تولید لئونتیف استخراج  هاینهادهدر هر رشته فعالیت، تقاضا برای 

  :گرددمی
 

𝑄INTA𝑐.𝑎=𝑖𝑐𝑎𝑐.𝑎. 𝑄INTA𝑎  (.)                                                                                                                                

 

                                                           
1. Constant Elasticity Substitution (CES) 



 

 11...  رهیافت: ایران در درآمد توزیع روی بر ارزی هایتکانه تأثیرو همکاران/ فالحتی  اهلل ذبیح

زیر  صورت بهرا تولید کند که معادله آن  cچند کاالی مختلف  تواندمی aیک فعالیت نوعی 

  است:
 

𝑄XAC𝑎.𝑐=𝜃𝑎.𝑐. 𝑄𝐴𝑎  (8)                                                                                                         

 

زیر تعریف  صورت بهتابع تولید با کشش جانشینی ثابت  صورتبه، cمقدار کل تولید کاالی 

  :گرددمی
 

𝑄𝑋𝑐=𝛼𝑐
𝑄𝑋

.[∑ 𝛿𝑎.𝑐
𝑄𝑋. QXAC𝑎.𝑐

−𝜌𝑐
𝑄𝑋

𝑎∈𝐴 ]

−1
𝜌𝑐

𝑄𝑥
−1⁄

 (9)                                                              
 

به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه  𝑄𝑋𝑐در صنایع داخلی  شده تولیدکاالی  شودمیفرض 

 :گرددمیزیر فرموله  صورت بهثابت  جانشینی کشش که توسط تابع تولید با گرددمی
 

𝑄𝑋𝑐=𝛼𝑐
𝑡.[𝛿𝑐

𝑡. QE𝑐
𝜌𝑐

𝑡

+ (1 − 𝛿𝑐
𝑡). QD𝑐

𝜌𝑐
𝑡

]
1

𝜌𝑐
𝑡⁄

 (14)                                                                
 

در داخل نیز ارزش بازاری محصول برابر با مجموع ارزش عرضه کاال  شده تولیدبرای هر کاالی 

  به بازار داخلی و صادراتی است:
 

𝑃𝑋𝑐. 𝑄𝑋𝑐=𝑃𝐷𝑆𝑐. 𝑄𝐷𝑐+𝑄𝐸𝑐. 𝑄𝐸𝑐  (11)                                                                               
 

با این فرض که  دنکنمینهاده استفاده  عنوان بهاز کاالهای داخلی و وارداتی  کاالهای مرکب،

 صورتبهکاالهای داخلی و وارداتی جانشین ناقص یکدیگرند؛ لذا تابع تولید برای کاالی مرکب 

  :گرددمیزیر تصریح 
 

QQ𝑐=𝛼𝑐
𝑞
.[𝛿𝑐

𝑞
. QM𝑐

−𝜌𝑐
𝑞

+ (1 − 𝛿𝑐
𝑞

). QD𝑐
−𝜌𝑐

𝑞

]

−1
𝜌𝑐

𝑞⁄
 (11)                                                    
 

به قرار  1؛ در این صورت معادله جذبکنندمیاز کاالی داخلی و خارجی استفاده  کنندگانمصرف

  :باشدمیزیر 
 

                                                           
1. Absorption Equation 
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𝑃𝑄𝑐.(1 − 𝑡𝑞𝑐) 𝑄Q𝑐=𝑃𝐷𝐷𝑐. 𝑄𝐷𝑐+𝑄𝑀𝑐. 𝑄𝑀𝑐  (31)                                                          
 

 بلوک نهادها -3-1-4

  :شودمیتولیدی تشکیل  هایفعالیتدرآمد عوامل تولید نیروی کار و سرمایه از طریق پرداختی 
 

𝑌𝐹𝑓=∑ 𝑊𝐹𝑓𝑎∈𝐴 .𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑓.𝑎
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ .𝑄𝐹𝑓.𝑎  (01)                                                                         

 

  :کندمیدرآمد کسب  گماردمیهر نهاد به ازای مقدار عامل تولیدی که در بخش تولید به کار 
 

𝑌𝐼𝐹𝑖.𝑓=𝑠ℎ𝑖𝑓𝑖.𝑓.[(1 − 𝑡𝑓𝑓). 𝑌𝐹𝑓 − 𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑟𝑜𝑤.𝑓 . 𝐸𝑋𝑅]  (.1)                                         
 

 هایپرداختاز عوامل تولید،  هاآنبرابر با مجموع درآمد  دولتی غیردرآمد نهادهای داخلی 

  :باشدمیانتقالی از دولت و خارج از کشور  هایپرداخت، دولتی غیرانتقالی از سایر نهادهای 
 

𝑌𝐼𝑖=∑ 𝑌𝐼𝐹𝑖.𝑓𝑓∈𝐹 +𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑖.𝑟𝑜𝑤 . 𝐸𝑋𝑅+𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑖.𝑔𝑜𝑣+∑ 𝑇𝑅𝑖.𝑖′𝑖′∈𝐼𝑁𝑆𝐷𝑁𝐺′  (11)              

 

و  اندازپسارزش کل مخارج مصرفی خانوار، از درآمد باقیمانده پس از کسر مالیات مستقیم، 

  :آیدمی دست به دولتی غیرانتقالی به سایر نهادهای  هایپرداخت
 

𝐸𝐻ℎ=1 − ∑ 𝑠ℎ𝑖𝑖𝑖.ℎ𝑖∈𝐼𝑁𝑆𝐷𝑁𝐺 .(1 − 𝑀𝑃𝑆ℎ). .(1 − 𝑇𝐼𝑁𝑆ℎ). 𝑌𝐼ℎ  (.1)                        

نسبت به قید  1سازی تابع مطلوبیت استون گریبرای کاال از حداکثر hتقاضای خانوار نوع 

  :شودمیکه متناظر با حداقل معیشت برای هر کاال در نظر گرفته  گیردمیشکل  اشبودجه
 

𝑃𝑄𝑐 . 𝑄𝐻𝑐.ℎ=𝑃𝑄𝑐. 𝛾𝑐.ℎ
𝑚 +𝛽𝑐.ℎ

𝑚 .(𝐸𝐻ℎ-∑ 𝑃𝑄𝑐′ . 𝛾𝑐′.ℎ
𝑚 )𝑐′∈𝐶  (81)                                           

 

مستخرج از تابع مطلوبیت استون گری بخش اثرات توزیعی  که متناظر با تابع تقاضای خطی

 . باشدمی
 

𝑃𝑖𝑋𝑖=𝑃𝑖𝜇𝑖+𝛼𝑖(m-∑ 𝑃𝑗𝜇𝑗𝑗 )  (19)                                                                                                 
 

                                                           
1. Stone–Geary Utility Function 



 

 13...  رهیافت: ایران در درآمد توزیع روی بر ارزی هایتکانه تأثیرو همکاران/ فالحتی  اهلل ذبیح

 بهانتقالی دولت به سایر نهادها  هایپرداختکل مخارج دولت از جمع مخارج مصرفی دولت و 

  :آیدمی دست
 

𝐸𝐺=∑ 𝑃𝑄𝑐𝑐∈𝐶 .𝑄𝐺𝑐+∑ 𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑖.𝑔𝑖∈𝐼𝑁𝑆𝐷𝑁𝐺 .CPI  (41)                                                       
 

 بلوک قیود سیستم -3-1-5
 رسدمیو مدل با این قیود به تعادل  گذاردمیمدل را به نمایش  هایمحدودیتمعادالت این بخش 

که عبارتند از برابری عرضه و تقاضا در بازار عوامل، بازار کاال، تراز حساب جاری، تراز در بخش 

 .(18: 1441 )الفگرن و همکاران، اندازپسو  گذاریسرمایهدولت، تراز 
 

𝑄𝐹𝑆𝑓
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=∑ 𝑄𝐹𝑓.𝑎𝑎∈𝐴  (11)                                                                                                                 

QQ𝑐=∑ 𝑄𝐼𝑁𝑇𝑐.𝑎𝑎∈𝐴 +∑ 𝑄𝐻𝑐.ℎℎ∈𝐻 +𝑄𝐺𝑐+𝑄𝐼𝑁𝑉𝑐+𝑞𝑑𝑠𝑡𝑐  (11  )                                    

∑ 𝑝𝑤𝑚𝑐𝑐∈𝐶𝑀 . QM𝑐+∑ 𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑟𝑜𝑤.𝑓𝑓∈𝐹 =∑ 𝑝𝑤𝑒𝑐𝑐∈𝐶𝐸 . QE𝑐+

∑ 𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑖.𝑟𝑜𝑤𝑖∈𝐼𝑁𝑆𝐷 +FSAV  (31)                                                                                       
YG=EG+FSAV  (01)                                                                                                                     

∑ 𝑀𝑃𝑆𝑖𝑖∈𝐼𝑁𝑆𝐷𝑁𝐺 .(1-𝑇𝐼𝑁𝑆𝑖).𝑌𝐼𝑖+ GSAV+EXR.𝐹𝑆𝐴𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 

∑ 𝑃𝑄𝑐𝑐∈𝐶 .𝑄𝐼𝑁𝑉𝑐+∑ 𝑃𝑄𝑐𝑐∈𝐶 .𝑞𝑑𝑠𝑡𝑐  (.1)                                                                         
 

برآورد حال که سیستم معادالت در مدل تعادل عمومی فوق ارائه شد، در بخش بعدی نحوه 

  .گرددمیتشریح  پذیرپارامترها در الگوی تعادل عمومی محاسبه

و  پذیردر الگوی تعادل عمومی محاسبه (1)کالیبراسیون ورد پارامترهانحوه برآ -3-2

 نحوه بستن مدل
. مدل است کردن کالیبره ،پذیرمحاسبه عمومی تعادل هایمدل سازیمدل در مهم هایگام از یکی

 مـدل  یـک  پویـای  ایسـتا و  معـادالت  پارامترهای مقادیر تعیین یندفرآ از است عبارت کردن کالیبره

( عـددی  شـکل  بـه  شـده  تصریح اصطالحاً مدل) شده کالیبره مدل از استفاده با بتوان که ایگونهبه

 معـادالت  پارامترهـای  کـه  زمانی واقع، در. کرد پایه بازتولید سال برای را زادرون متغیرهای مقادیر

 کـه  آیـد می دست به مدل زایدرون متغیرهای مقدار مدل، معادالت حل سیستم از شد، تعیین مدل

 .باشد سازگار پایه سال هایداده با مجموعه باید

                                                           
1. Calibration 
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سهمی و  پارامترهایوجود دارد  محاسبه قابلدو نوع پارامتر در مدل تعادل عمومی ، کلی طور به

به  1اقتصادسنجیهای تخمین از روش زابرونصورت پارامترهای رفتاری بهرفتاری.  پارامترهای

شده در کشور استخراج نمود. در تحقیق  از تحقیقات مشابه انجام آن راتوان یا می دآیمی دست

شده است که  شده در کشور استفاده مشابه انجامحاضر پارامترهای رفتاری از جدیدترین مطالعات 

و  پارامترهای سهمی و انتقال توابع کشش جانشینی ثابت .باشدمی پیوستقسمت  . جدول مطابق با

جانشینی واردات و صادرات  هایکشش. اندتجارت، پارامترهای بلوک تولید و 1کشش انتقال ثابت

برای کل ساختار مدل لحاظ  498و  191در تابع آرمینگتون با فرض جانشینی ناقص به ترتیب 

های مختلف متفاوت پارامترهای سهم و انتقال در تابع آرمینگتون و تابع تولید برای بخش ،اندشده

همچنین  ،است شده گرفته در نظر 1 هابخشدر کلیه  تولید . کشش جانشینی بین عواملباشدمی

پارامترهای  .باشدمیواردات و صادرات در تابع آرمینگتون در بخش ساختمان صفر  هایکشش

های کشاورزی، نفت، نیز برای بخش (CES) با کشش جانشینی ثابتسهم و انتقال در تابع تولید 

ماتریس حسابداری استفاده از با که  باشدمیمعدن، صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات متفاوت 

  .آیندمیبه دست  3GAMS افزارنرمشده در  اجتماعی وارد

روی نتایج مدل دارد لذا  داریمعنیو اثر  باشدمیساختار مدل  دهندهنشان 0قواعد بستن مدل

 بسزاییمحاسبه تأثیر  های مبتنی بر تعادل عمومی قابلانتخاب نوع بستن مدل در تحلیل نتایج مدل

تراز دولت، تراز  ؛عبارت است از محاسبه قابلتعادل عمومی سه قید مهم کالن در مدل  دارد.

قاعده بستن مدل در تحقیق  .(.: 1393 خسروشاهی،) انداز و تراز خارجیپس -گذاریسرمایه

 مطالعهکه بر اساس اهداف تحقیق و  باشدمیایستا  (1441)بستن تعادلی مدل الفگرن  ؛حاضر

پیوست ارائه  .در جدول شرح آن که شده در کشور انتخاب گردیده است؛  تحقیقات مشابه انجام

و  GAMS افزارنرمکد نویسی و حل مدل تعادل عمومی فوق با استفاده از  نهایتاًگردیده است 

های مجلس صورت گرفته مرکز پژوهش 1394ای ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایگاه داده

  است.

 

 

                                                           
 شده است. استفاده  Jorgensen (1984)این روش اولین بار توسط  .1

2. Constant Elasticity of Transformation (CET) 
3. General Algabric Modeling System 
4. Closure Rules 



 

 .1...  رهیافت: ایران در درآمد توزیع روی بر ارزی هایتکانه تأثیرو همکاران/ فالحتی  اهلل ذبیح

 محاسبه قابلهای تعادل عمومی بررسی اثرات توزیعی در چارچوب مدل -3-3

 محاسبه قابلتعادل عمومی چندین رویکرد برای بررسی توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در مدل 

 وجود دارد.

های اقتصادی، خانوارها بر اساس مشخصه 1: در رویکرد خانوار نوعیالف: رویکرد خانوار نوعی

یک خانوار نوعی که  عنوان بهها از گروه هرکدامو  شوندمی بندیگروهاجتماعی یا جغرافیایی 

بر درآمد هر گروه  زابرون یهاشوک. سپس اثر شودگرفته مینماینده آن گروه است در نظر 

  .شودبررسی می

 :خردی( سازیشبیهو  محاسبه قابلتعادل عمومی های مدل جداگانهتوسعه ) 1ایالیهب: رویکرد 

اقتصادی در سطح خرد و سطح  هایسیاستو  هاشوکبررسی اثرات  منظور به ایالیهدر رویکرد 

خردی در نظر گرفته  سازیشبیهمدل  یکو  محاسبه قابلتعادل عمومی یک مدل کالن کالن؛ 

کند و مدل را در سطح کالن بررسی می هاشوکاثرات  محاسبه قابل تعادل عمومی مدل. شودمی

را در سطح خرد بر خانوار بررسی  هاشوکاست که اثر  اقتصادسنجیخردی یک مدل  سازیشبیه

این است  محاسبه قابلتعادل عمومی با مدل  ارتباطخردی در  سازیشبیهکند. نقش اصلی مدل می

که برخی از  اقتصادسنجیه که درآمد یا مصرف خانوار را در سطح خرد از طریق یک معادل

ها، دستمزدها )مانند قیمت هستند محاسبه قابلتعادل عمومی متغیرهای توضیحی آن خروجی مدل 

  و ...( تخمین بزند تا بر اساس آن بتوان توزیع درآمد در میان خانوارها را بررسی کرد.

تعادل یکپارچه سطح تجمیع خانوارها در مدل  کامالً: در رویکرد 3یکپارچه کامالًج: رویکرد 

خانوار نوعی استفاده کنیم، با  14از  مثالًکه این جای به دیگر عبارت بهیابد، میافزایش  عمومی

را در  شناسایی قابلخانوارهای نوعی  کل ؛های مطالعات درآمد و مخارج خانواراستفاده از داده

خانوارها کل را در سطح خرد بر  هاشوک تواند اثراتمیمدل به کار ببریم. با این کار مدل 

  .(10: .139 )خیابانی و مظاهری، کند سازیشبیه

که در ادبیات تحقیق بیان گردید؛ کاهش ارزش پول ملی در چارچوب مکانیسم بازار بر  طورهمان

رت که اثر این سیاست بر مخارج خانوارهای مختلف به یک صو گذاردمیتوزیع درآمد اثر 

بر رفتار خانوارها بهتر  هاسیاستلذا در بررسی اثرات توزیعی، هرچه اثرات ناهمگن  باشدمین

خواهد بود. مطالعاتی که در داخل کشور به بررسی اثرات کاهش  تردقیقگردد؛ بررسی  سازیمدل

                                                           
1. Representative Household 
2. Layered Approach 
3. Fully Integrated Approach 
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. در این مطالعه اندکردهاشارهکمتر به اثرات توزیع درآمدی این سیاست  اندپرداختهارزش پول ملی 

 تریمناسب صورتبهبا در نظر گرفتن عدم همگنی خانوارها در مدل تعادل عمومی  شدهسعی 

 1خردی سازیشبیه -محاسبه قابلقرار گیرد. رویکرد تعادل عمومی  بررسی موردرات توزیعی اث

تأثیر  ایمطالعهاست و تاکنون  شده انجامدر مطالعات داخلی  ندرت بهدر این تحقیق  استفاده مورد

 قابلافزایش نرخ ارز بر توزیع درآمد خانوارهای ناهمگن را با استفاده از رویکرد تعادل عمومی 

 . است ندادهقرار  بررسی موردخردی  سازیشبیه -محاسبه

درآمد و  هایدادهدر نظر گرفتن اثرات ناهمگن متأثر از سیاست کاهش ارزش پول ملی؛  منظور به

بخش  ترجزئیاول تفکیک مرحله است.  گرفته قرارمورد ارزیابی  مرحلهدو  درمخارج خانوار 

 باشدمیمرکز آمار ایران  ایدادهدرآمد و مخارج مستخرج از پایگاه  هایدادهخانوار با استفاده از 

ری و در ماتریس حسابدا گرددمیتقسیم شهری و روستایی  هایدهککه بخش خانوار به 

مصرف نهایی خانوار، تخصیص درآمد به عوامل تولید و انتقاالت بین  هایماتریساجتماعی، 

درآمد و مخارج به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی  هایدادهخانوار و سایر نهادها بر اساس 

 و تخمین پارامترهای 1. مرحله دوم، بخش خانوار با استفاده از سیستم مخارج خطیگرددمیتدوین 

و ضریب جینی( مورد ارزیابی قرار  3مانند پارامتر فریش) خانواررفتار مصرفی  کنندهمشخص

با حداقل معیشت و  0. جهت ترسیم بهتر رفتار مصرفی خانوار از تابع مطلوبیت استون گریگیردمی

. مزیت سیستم مخارج خطی نسبت به تابع تقاضای مستخرج گرددمیسیستم مخارج خطی استفاده 

کشش درآمدی  لزوماًکشش جانشینی ثابت این است که از توابع کاپ داگالس و تابع مطلوبیت با 

. همچنین کشش مطلوبیت نهایی درآمد نسبت به باشدمیتقاضا برای کاالهای مختلف برابر یک ن

اثر یک  نتیجه در باشدمیرآمد غیر یکسان متفاوت د درآمد )پارامتر فریش( برای خانوارها با

واکنش متفاوتی را در خانوارها به همراه داشته  تواندمیدرصد تکانه یکسان روی درآمد خانوارها 

 باشد.

قیمتی و متقاطع متفاوت برای کاالها، امکان  هایکششگرفتن  در نظرسیستم مخارج خطی، ضمن 

نسبت به توابع تقاضا  تریگرایانهواقعو تصویر  کندمیدر نظر گرفتن حداقل معاش را فراهم 

آل ایده تقریباًمستخرج از توابع مطلوبیت کاپ داگالس، کشش جانشینی ثابت و سیستم تقاضای 

                                                           
1. CGE- Microsimulation 
2. Linear Expenditure System 
3. Frisch 
4. Stone-Geary 



 

 .1...  رهیافت: ایران در درآمد توزیع روی بر ارزی هایتکانه تأثیرو همکاران/ فالحتی  اهلل ذبیح

(AIDS1)  که با  گرددمیستم مخارج خطی استفاده لذا در این مطالعه از سی ،دهدمیارائه

  .آیدمی به دستسازی تابع مطلوبیت استون گری نسبت به قید بودجه خانوار حداکثر
 

𝑃𝑄𝑐.𝑄𝐻𝑐.ℎ=𝑃𝑄𝑐.𝛾𝑐.ℎ
𝑚 +𝛽𝑐.ℎ

𝑚 (𝐸𝐻ℎ-∑ 𝑃𝑄𝑐 .𝑐 .∈𝑐 .𝛾𝑐 ..ℎ
𝑚 )  (11)                                                                    

 

𝛾𝑐.ℎاست.  h توسط خانوار نوعی cمقدار مصرف کاالی  𝑄𝐻𝑐.ℎ که
𝑚  مصرف حداقل معاش

𝛽𝑐.ℎو باشدمی hتوسط خانوار نوعی  cکاالی 
𝑚 میل نهایی به مصرف از مخارج مصرفی مازاد بر   

  .باشدمی hاز خانوار نوعی  cسطح حداقل معیشت کاالی 

پـارامتر  ) مطلوبیـت نهـایی درآمـد نسـبت بـه درآمـد       برآورد پارامترها استفاده از هایروشیکی از 

  گردد.محاسبه می .1که به صورت معادله  باشدمی (فریش
 

𝜑ℎ= 31-  𝐸𝐻ℎ
0.36  (1.)                                                                                                                 

 

تقاضا بر  ایهزینه. کشش باشدمیخانوارها درآمد سرانه  𝐸𝐻ℎپارامتر فریش و  𝜑ℎ ،.1در معادله 

 18معادله  صورت به 1اساس تابع انگل برای هر کاال با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی

  .گرددمیمحاسبه 
 

휀ℎ= +1  
𝛽1

𝑊𝑐
 (18)                                                                                                                              

کاالهاسـت. بـا اسـتفاده از     ایهزینـه کشـش   휀ℎمیانگین سهم هر کاال در بودجه خـانوار و   𝑊𝑐 که

بـر   نهایتاً ،آیندمی به دست راحتی به کاالها، پارامترهای تابع تقاضا ایهزینهپارامتر فریش و کشش 

  .آیدمی به دستمصرف حداقل معیشت از طریق پارامتر فریش  ،19 یرابطهاساس 
 

𝜑𝑚=
𝜕𝛾

𝜕𝑚
.
𝑚

𝛾
= - 𝐸𝐻ℎ

(𝐸𝐻ℎ−∑ 𝑃𝑄𝑐.𝑐.∈𝑐 .𝛾𝑐..ℎ
𝑚 )

 (19)                                                                                      
 

: 1449 پاول دی بوئر،) گرددمیمحاسبه  34طریق معادله ضریب جینی تحقیق حاضر از همچنین 

. .) 
 

G(𝑚𝑖)=
1

𝑛
(n+ 1-1   

∑ (𝑛+1−𝑖) 𝐸𝐻ℎ
𝑛
ℎ=1

∑ 𝐸𝐻ℎ
𝑛
ℎ=1

)  (34)                                                                                   

                                                           
1. Almost Ideal Demand System 
2. Ordinary Least Squares 
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𝐸𝐻ℎ   i مجموع مخارج خانوار نوعی  

 G(𝑚𝑖) ضریب جینی 

پژوهش حاضر تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی با رویکرد نوین و  هاینوآوریاز دیگر 

ی را از تردقیقتفکیک حساب کاال و تولید تصویر  .باشدمیتفکیک حساب کاال و تولید در آن 

هر  شودمیدر جداول داده ستانده سنتی فرض  که صورتی در گذاردمیساختار اقتصاد به نمایش 

. از سوی دیگر با تفکیک حساب کاال و تولید کندمیرشته فعالیت فقط یک کاالی همگن تولید 

درآمد و مخارج خانوارها، صادرات و  هایهداددر ماتریس حسابداری اجتماعی، هماهنگی با 

 .گیردمیواردات به سهولت انجام 
 

 پژوهش هاییافته -4

را بر متغیرهای  زابرون یهاشوکاثرات  توانمیبا استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر 

ا مختلف در سطح کالن و بخشی بررسی کرد که این اثرات از طریق مکانیسم بازار بر این متغیره

 نرخ افزایش ارزی بر توزیع درآمد تحت سه سناریو هایتکانه. در این تحقیق، اثرات شودمیوارد 

. بدین گیردمیقرار  بررسی مورددرصد  34و  14، 14مقادیر  با ،(ملی پول ارزش کاهش) ارز

بخش خانوار بر اساس میزان مخارج سرانه به ده گروه خانوار شهری و روستایی منظور، ابتدا 

 انتقاالت و تولید عوامل به درآمد تخصیص خانوار، نهایی مصرف متغیرهای و شودمی بندیطبقه

در ماتریس حسابداری اجتماعی خانوار،  مخارج درآمد هایداده اساس بر نهادها سایر و خانوار بین

پارامتر ؛ در مرحله بعد، شودمیمجلس وارد  هایپژوهشمرکز  1394شده سال  رسانی روز به

 هایدهکو برای  -191تا  -93.شهری بین  درآمدی هایدهکفریش بر اساس محاسبات برای 

 قدر ،باالتر هایکدهدر  کهطوریبه ؛نمایدمیتغییر  درصد -191تا  -91.روستایی بین  درآمدی

  .شودمی ترکوچکپارامتر فریش  مطلق
 

 11 افزایشتحت سناریوی اول )ارزی بر توزیع درآمد ارزیابی اثرات تکانه  -4-1

 درصدی نرخ ارز(

 1قیمت روی عرشه کشتی نظیر ؛صادراتی اثرگذار هستند هایعوامل متعددی روی قیمت

(F.O.B) هایقیمت ،و نرخ مالیات بر صادرات و نرخ ارز. با افزایش ده درصدی نرخ ارز 

                                                           
1. Free on Board: تا قیمت معنی به و کاالست ونقلحمل از خاص فرآیند یک توصیف برای ایکلمه عرشه، روی 

 است. کشتی روی تحویل لحظه



 

 19...  رهیافت: ایران در درآمد توزیع روی بر ارزی هایتکانه تأثیرو همکاران/ فالحتی  اهلل ذبیح

 هایبخشمقدار صادرات در  ،همچنین ؛یابدمیافزایش  به اندازه افزایش نرخ ارز صادراتی

 ،درصد افزایش یافته 491و  .391، 8910، 09.1 به میزان ترتیبه کشاورزی، نفت، معدن و انرژی ب

و همین امر موجب افزایش قیمت کاالی داخلی گذارد نمی هابخشروی سایر  داریمعنیولی اثر 

افزایش نرخ ارز افزایش  نتیجه دروارداتی  هایقیمتاز سوی دیگر، . گرددمیدرصد  191به میزان 

و  -14، -11 ،-13کشاورزی، نفت، معدن و انرژی به میزان  هایبخشیافته و مقدار واردات در 

تا درآمد عوامل نیروی کار و  گرددمیبرآیند کل این دو اثر موجب  ؛یابدمیکاهش  درصد -14

مصرف خانوار شهری  ،همچنین ؛یابد کاهش درصد -3993و  -.891به میزان  ترتیب بهسرمایه 

 ،حال عین در؛ د یافتدرصد کاهش خواه -..09و مصرف خانوار روستایی  -0990میانگین  طوربه

  است.روستایی  های درآمدیدهکشهری بیشتر از  های درآمدیکاهش مصرف خانوار در دهک
 

 21 افزایش) دومارزیابی اثرات تکانه ارزی بر توزیع درآمد تحت سناریوی  -4-2

 درصدی نرخ ارز(
مقدار  نتیجه درو  گرددمیصادراتی  هایدرصدی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت 14افزایش 

و  193 ،149.1، 911. به میزان ترتیبه ب را کشاورزی، نفت، معدن و انرژی هایبخشصادرات در 

 3911 ی داخلی به میزانهاموجب افزایش قیمت کاالکه این امر  دهدمیدرصد افزایش  .498

افزایش نرخ ارز افزایش یافته و مقدار  نتیجه دروارداتی  هایقیمتهمچنین، . گرددمیدرصد 

، -34909، -.1194به میزان به ترتیب  کشاورزی، نفت، معدن و انرژی هایبخشواردات در 

 هابخشروی سایر  داریمعنیاثر  ؛ اما با این حال،یابدمیکاهش  درصد -.1491و  -11910

ترتیب ه نیروی کار و سرمایه ب تا درآمد عوامل گرددمی. برآیند کل این دو اثر موجب گذاردنمی

میانگین  طوربهشهری  هایمصرف خانوار ،همچنین ؛یابد تغییردرصد  498و  -119.8به میزان 

کاهش مصرف  و ایند یافت درصد کاهش خواه -1981روستایی  هایو مصرف خانوار -3930

 .خواهد بودروستایی  درآمدی هایدهکشهری بیشتر از  های درآمدیخانوار در دهک

 

 31 افزایش) سومارزیابی اثرات تکانه ارزی بر توزیع درآمد تحت سناریوی  -4-3

 درصدی نرخ ارز(
در را مقدار صادرات  و صادراتی گردیده هایقیمتدرصدی نرخ ارز منجر به افزایش  34افزایش 

درصد  4990و  .191 ،3098، 0919به میزان  ترتیبه کشاورزی، نفت، معدن و انرژی ب هایبخش

درصد  0983 ی داخلی به میزانهاموجب افزایش قیمت کاال که این موضوع دهدمیافزایش 
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افزایش نرخ ارز افزایش یافته و مقدار واردات در  نتیجه دروارداتی  هایقیمتهمچنین، . گرددمی

و  -.33901، -01941، -1.9.1میزان  ترتیب به کشاورزی، نفت، معدن و انرژی به هایبخش

. برآیند کل این گذاردنمی هابخشروی سایر  داریمعنیولی اثر  یابدمیکاهش  درصد -18911

درصد  1910و  -18ترتیب به میزان ه تا درآمد عوامل نیروی کار و سرمایه ب گرددمیدو اثر موجب 

 هایو مصرف خانوار -19.1میانگین  طور بهشهری  هایمصرف خانوار ،همچنینتغییر یابد؛ 

 هایدهککاهش مصرف خانوار در  ی کهطور بهدرصد کاهش خواهد یافت؛  -.191روستایی 

 درآمدی روستایی است. هایدهکدرآمدی شهری بیشتر از 

میزان این و  نبودهیکسان  صورت بهرات نرخ ارز یواکنش خانوارها به تغیشد که مشاهده  طورهمان

 .باشدمیدرآمدی متفاوت  مختلف هایدهکو روستایی و  شهری هایخانوادهبین واکنش در 

کاهش مصرف خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و هر  که است ذکر بهالزم 

افزایش . همچنین، شودمیبیشتر اختالف  اینبا درآمد کمتر حرکت کنیم  هایدهکچه به سمت 

و در خانوارهای  4901ها در خانوارهای شهری یوراعمال سنا نتیجه درضریب جینی شاخص 

 های. در سناریو افزایش ده درصدی نرخ ارز مصرف خانواریابدمیدرصد افزایش  4938روستایی 

 ؛د یافتدرصد کاهش خواه -..09روستایی  هایو مصرف خانوار -0990میانگین  طور بهشهری 

درآمدی  هایدهکر از بیشت درآمدی شهری هایدهکاز طرفی کاهش مصرف خانوار در 

 .به نمایش گذاشته شده است 0شکل در این موضوع که  است روستایی

نرخ ارز درصدی  34و  14افزایش  سناریو دوم و سوم یعنی مربوط به هایشکل است شایان ذکر

شتر از خانوارهای روستایی بوده و کاهش مصرف خانوارهای شهری بییعنی  است؛ 0همانند شکل 

 .شودمین اختالف بیشتر یبا درآمد کمتر حرکت کنیم ا هایدهکهر چه به سمت 

های داخلی منجر به تغییر های وارداتی در تعامل با قیمتمکانیسم اثرگذاری نرخ ارز روی قیمت

، نفت 1913گردد؛ افزایش قیمت کاالهای مرکب در بخش کشاورزی قیمت کاالهای مرکب می

درصد در سناریو  .19و خدمات  -191، ساختمان -.394، انرژی 1904، صنعت 19.8، معدن -.193

 باشد.اول )افزایش ده درصدی نرخ ارز( می

تحت اعمال  های تولیدی راتأثیر تغییرات نرخ ارز روی قیمت کاالهای مرکب در بخش 1جدول 

 دهد.سناریوهای مختلف نشان می
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  پژوهش هاییافته :مأخذ

 اول روستایی تحت اعمال سناریو و های خانوار شهریدهک تفکیک به خانوار مصرف : تغییرات4شکل 

 

 : درصد تغییرات قیمت کاالهای مرکب تحت اعمال سناریوهای ارزی مختلف2جدول 
 سناریو سوم سناریو دوم سناریو اول هافعالیت

 3938 1910 1913 کشاورزی

 -0918 -.199 -.193 نفت

 0931 3941 19.8 معدن

 39.1 19.9 190 صنعت

 -.99 -1911 -.394 انرژی

 -900. -3900 -191 ساختمان

 3981 19.1 .19 خدمات

 های پژوهشیافته مأخذ:

              

ی مرکب در بخش کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات هاتغییرات قیمت کاال، 1جدول با توجه به 

. لذا این نرخ ارز بوده استدر خالف جهت تغییرات  هابخشهمسو با تغییرات نرخ ارز و در سایر 

اثر تغییر نرخ داده است. کاهش  را گردیده و درآمد خانوار افزوده ارزشامر منجر به کاهش قیمت 

با  و صادراتی در مدل فوق بوده هایقیمتبیشتر از کانال  نیز وارداتی هایقیمتارز از کانال 

 .استرا کاهش داده  هامد عوامل تولید، درآمد خانوارآکاهش در

 به؛ توان در تغییر درآمد دولت رصد کردنرخ ارز بر درآمد خانوار را می اثرگذاریکانال دیگر 

، .090 به میزان ترتیبه بو سوم  ماول، دودرآمد دولت در سناریو  ،با افزایش نرخ ارز ی کهطور

 هایپرداخت و مخارج در تغییر اتموجب و از این طریق یابدمیافزایش درصد  10988 و 9939
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 نسبی، هایقیمت در تغییر ساززمینه تواندمینیز  این امر که نمایدمیرا فراهم  دولت انتقالی

 کار نیروی تقاضای در تغییر. گردد کار تقاضای نیروی و عمومی کاالهای ارائه مستقیم، انتقاالت

 هایبخش دستمزدها در سطح بنابراین و داده قرار تأثیر تحت را اشتغال خود، سطح نوبه به نیز

روی درآمد خانوار )درآمد نیروی  بر تغییرات نرخ ارزمجموع اثرات  .دهدمی تغییر را اقتصادی

  .باشدمی 3جدول  شرح بهکار و سرمایه( 
 

 مختلف ارزی سناریوهای اعمال تحت : درصد تغییرات درآمد عوامل تولید3جدول 

 سرمايه درآمددر تغییر  تغییر در درآمد نیروی کار 

 -.399 -.891 سناریو اول

 498 -.119 سناریو دوم

 190 -18 سناریو سوم

 های پژوهشیافته مأخذ:

                

 گیرینتیجهبحث و  -5

( CGE) پذیرمحاسبه عمومی تعادل رهیافت از استفاده با تا است شده تالش حاضر پژوهش در

 قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد کشور در درآمد توزیع بر ارزی هایتکانه اثرگذاری سازوکار

 توزیع بر اقتصادی کالن متغیر این اثرگذاری نحوه به نسبت بهتری شناخت طریق این از تا گیرد

 عامل ارزی هایتکانه که است آن گویای حاصله نتایج. گردد حاصل خانوارها رفاه و درآمد

 درآمدی مختلف هایدهک بین در شده ایجاد درآمدی شکاف و نابرابری میزان توضیح در مهمی

 یک به روستایی و شهری درآمدی هایدهک بین در ارزی هایتکانه اثرگذاری میزان و است

 هایدهک مصرف سطح در بیشتری کاهش باعث فوق هایتکانه که یطور به نبوده شکل

 واکنش شدت در اختالف این و است شده روستایی درآمدی هایدهک به نسبت شهری درآمدی

  .است بوده بیشتر مراتب به ترپایین درآمدی هایدهک بین در ارزی هایتکانه به

 با را رانت امکان و فرصت ارزی تالطمات و هاتکانه که است ایگونهبه کشور اقتصاد ساختار

 این که نمایدمی فراهم خاص قشری برای ارز نرخی دو نظام یک ایجاد و موازی بازارهای ایجاد

 خواهد جای بر درآمدی مختلف هایدهک بین در درآمد توزیع بر را باریزیان اثرات امر

 و مجوزها ها،یارانه اعطای طریق از کشور در خاص گروهی برای رانت ایجاد با زیرا، گذاشت؛

 از درآمد مجدد توزیع با ارزی هایتکانه و برده نفع جامعه از قشر این عمالً خاص، هایتعرفه

 را درآمد توزیع در نابرابری میزان باال، درآمدی هایدهک سمت به پایین درآمدی هایدهک

 و ارز بازار مدیریت در مرکزی بانک توسط صحیح رویکرد اتخاذ ،رو این از نماید؛می تشدید
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 کشور کالن اقتصاد محیط سازیمقاوم راستای در زیادی اهمیت از ارز، واقعی نرخ در ثبات ایجاد

 و است برخوردار درآمد توزیع نظیر هاییمؤلفه بر ارزی هایتکانه نامطلوب اثرات از جلوگیری و

 اثرات زمان، طول در ارز نرخ بینیپیش قابل و تدریجی تغییرات که داشت توجه باید راستا این در

 خواهد کشور اقتصاد بر( بینیپیش قابل غیر یهاشوک ایجاد با مقایسه در) کمتری بسیار منفی

 نظر در با ارز واقعی نرخ تعدیل و تثبیت زمینه این در بهینه سیاست رسدمی نظر به لذا و داشت

 صورت به اسمی ارز نرخ شودمی سبب مسئله این که است خارجی و داخلی تورم تفاوت گرفتن

 مواجه( زاستآسیب شدت به که) تغییرات شوک با و شده تعدیل زمان طول در و تدریجی

  .نگردد

که این مقاله رابطه بین کاهش ارزش پول ملی بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و  جاآن از

کند در این راستا پیشنهادات زیر جهت رسیدن به توصیه سیاستی و دنبال می را روستایی

 گردد.ارائه می توزیع درآمدی ارزی بر هاشوکاثرات  سازیخنثی

 واقعی نرخ در ثبات ایجاد و ارز بازار مدیریت در مرکزی بانک توسط صحیح رویکرد اتخاذ 

 ارز.

  کاهش وابستگی کشور به بخش نفت و افزایش تنوع سازی محصوالت صادراتی و همچنین

ی هاشوکافزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در جهت کاهش اثرات 

 ارزی.

 تر باشد اثر یافتهرهای مالی توسعهدهد هرچه بازاتوسعه بخش مالی اقتصاد؛ نتایج نشان می

گردد در همین راستا توصیه می ی نرخ ارز بر تولید و توزیع درآمد منفی نخواهد بودهاشوک

های جزئی، بخش مالی در تعادل عمومی بجای تعادلمدل در تحقیقات آتی با استفاده از 

آمده از درجه  دست نظر قرار گیرد تا نتایج به مد (FSAM1) ماتریس حسابداری اجتماعی

 اعتماد باالتری برخوردار باشد.

 های ارزی در ایران عمدتا از کانال قیمت کاالهای وارداتی موثر بر سطح عمومی تکانه

د. لذا با توجه به وابستگی کشور به واردات توصیه گذار، بر توزیع درآمد اثر میهاقیمت

تقویت بخش  ویت پول ملی گردد.هایی را دنبال کند که موجب تقگردد دولت سیاستمی

های مختلف اقتصادی به مواد واسطه و اولیه خارجی عرضه و کاهش وابستگی صنایع و بخش

 های ارزی بر توزیع درآمد موثر واقع گردد.تواند در کاهش اثرگذاری شوکمی

                                                           
1. Financial Social Accounting Matrix 
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 پیوست

 

 ها: مجموعه1جدول 

 رديف عالمت مجموعه عنوان رديف عالمت مجموعه عنوان

 CMکاالهایی که در مجموعه 

 قرار ندارند
𝑐 ∈ 𝐶𝑀𝑁(⊂ C) 14 هافعالیت 𝑎 ∈ 𝐴 1 

کاالهای مرتبط با خدمات 

𝑐 ایمبادله ∈ 𝐶𝑇(⊂ C) 11 ها با تابع فعالیتCES 𝑎 ∈ 𝐴𝐶𝐸𝑆(⊂ A) 1 

𝑐 کاالهایی که تولید داخلی دارند ∈ 𝐶𝑋(⊂ C) 11 ها با تابع لئونتیففعالیت 𝑎 ∈ 𝐴𝐿𝐸𝑂(⊂ A) 3 

𝑓 عوامل تولید ∈ 𝐹 13 کاالها 𝑐 ∈ 𝐶 0 

𝑖 نهادهای داخلی و خارجی ∈ 𝐼𝑁𝑆 10 
)فروش  کاالهای تولید داخل

𝑐 در داخل( ∈ 𝐶𝐷(⊂ C) . 

𝑖 نهادهای داخلی ∈ 𝐼𝑁𝑆𝐷(⊂ INS) 1. 
کاالهایی که در مجموعه 

CD قرار ندارند. 𝑐 ∈ 𝐶𝐷𝑁(⊂ C) 1 

𝑖 نهادهای داخلی غیر دولتی ∈ 𝐼𝑁𝑆𝐷𝑁𝐺(⊂ INSD) 11 کاالهای صادراتی 𝑐 ∈ 𝐶𝐸(⊂ C) . 

ℎ خانوارها ∈ 𝐼𝑁𝑆𝐷𝑁𝐺 1. 
کاالهایی که در مجموعه 

CE قرار ندارند. 𝑐 ∈ 𝐶𝐸𝑁(⊂ C) 8 

𝑐 کاالهای وارداتی    ∈ 𝐶𝑀(⊂ C) 9 

  01: 1441الفگرن و همکاران،  مأخذ:
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 : پارامترها2جدول 

 رديف عالمت پارامتر عنوان رديف عالمت پارامتر عنوان

i  𝑡𝑖𝑛𝑠𝑖̅̅ نرخ مالیات نهادهای داخلی ̅̅ ̅̅  CPI 𝑐𝑤𝑡𝑠𝑐 1در   cوزن کاالی 11 

 DPI 𝑑𝑤𝑡𝑠𝑐 2در   cوزن کاالی 𝑡𝑚𝑐 13 نرخ تعرفه وارداتی

 𝑡𝑞𝑐 10 نرخ مالیات بر فروش
 موردای واسطه cمقدار کاالی 

 aدر فعالیت  استفاده
𝑖𝑐𝑎𝑐.𝑎 3 

 .i  𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑖.𝑓 1به نهاد   fانتقاالت از عامل تولید

𝑐مقدار کاالی بعنوان داده تجاری  .

که در داخل تولید و بفروش  cکاالی 

 رفته است.
𝑖𝑐𝑎𝑐 ..𝑐 4 

 a  𝑡𝑣𝑎𝑎 11نرخ مالیات بر ارزش افزوده فعالیت 
𝑐مقدار کاالی بعنوان داده تجاری هر  .

c 𝑖𝑐𝑒𝑐واحد از کاالی صادراتی  ..𝑐 5 

CES 𝑎𝑎پارامتر کارایی در تابع فعالیت 
𝑎 1. 

𝑐مقدار کاالی بعنوان داده تجاری هر  .

 c 𝑖𝑐𝑚𝑐..𝑐 6واحد از کاالی وارداتی 

پارامتر کارایی در تابع ارزش افزوده 
CES 

𝑎𝑎
𝑣𝑎 18 مقدار کاالی واسطه در هر فعالیت 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎 7 

پارامتر انتقال برای تابع تجمیع کاالی 

𝑎𝑎 داخلی
𝑎𝑐 19 مقدار ارزش افزوده در هر فعالیت 𝑖𝑣𝑎𝑎 8 

𝑎𝑐 پارامتر انتقال تابع آرمینگتون
𝑞
 𝑝𝑤𝑒𝑐 9 قیمت صادراتی 34 

CET 𝑎𝑐پارامتر انتقال تابع 
𝑡  𝑝𝑤𝑚𝑐 14 قیمت وارداتی 31 

  cسهم نهایی مصرف کاالی خانگی

 hخانوار   aآمده از فعالیت به دست
𝛽𝑎𝑐ℎ

ℎ  𝑞𝑑𝑠𝑡𝑐 11 مقدار تغییرات انباره 31 

 c خانگیسهم نهایی مصرف کاالی 

 hخانوار 
𝛽𝑐ℎ

𝑚 𝑞𝑔𝑐̅̅ تقاضای دولت در سال پایه 33  ̅̅ ̅ 11 

CES 𝛿𝑎پارامتر سهمی تابع فعالیت 
𝑎 30 

گذاری بخش تقاضای سرمایه

𝑞𝑖𝑛𝑣𝑐̅̅ خصوصی در سال پایه ̅̅ ̅̅ ̅ 13 

پارامتر سهمی تابع تجمیع کاالی 

𝛿𝑎𝑐 داخلی
𝑎𝑐 3. سهم نهادi   در درآمد عامل تولیدf 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑖.𝑓 10 

𝛿𝑐 پارامتر سهمی تابع آرمینگتون
𝑞
 .a  𝑡𝑎𝑎 1نرخ مالیات فعالیت  31 

CET 𝛿𝑐پارامتر سهمی تابع 
𝑡 3. نرخ مالیات بر صادرات 𝑡𝑒𝑐 11 

برای  CESپارامتر سهمی تابع ارزش 

 aدر فعالیت   fعامل تولید
𝛿𝑓𝑎

𝑣𝑎 38  نرخ مالیات مستقیم عامل تولیدf  𝑡𝑓𝑓 1. 

 cحداقل معیشت کاالی مصرف

 hتوسط خانوار 
𝛾𝑐ℎ

𝑚 CES 𝜌𝑎توان تابع تولید  39 
𝑎 18 

به   cمصرف حداقل معیشت کاالی

خانوار  توسط  aآمده از فعالیت دست
h 

𝛾𝑎𝑐ℎ
ℎ CES 𝜌𝑎توان تابع ارزش افزوده  04 

𝑣𝑎 19 

𝜌𝑎 داخلیتوان تابع تجمیع کاالی  a 𝜃𝑎𝑐 01آمده از فعالیت  به دست  cمحصول
𝑎𝑐 20 

CET 𝜌𝑐توان تابع 
𝑡 01 توان تابع آرمینگتون 𝜌𝑐

𝑞
 11 
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 9....  رهیافت: ایران در درآمد توزیع روی بر ارزی هایتکانه تأثیرو همکاران/ فالحتی  اهلل ذبیح

 زا: متغیرهای برون3جدول 

 رديف عالمت متغیرها عنوان رديف عالمت متغیرها عنوان
𝑀𝑃𝑆𝐴𝐷𝐽̅̅ اندازگذاری نرخ پسعامل مقیاس ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐶𝑃𝐼̅̅ کنندهشاخص قیمت مصرف . ̅ ̅̅ ̅ 1 

𝑄𝐹𝑆𝑓 مقدار عرضه عامل تولید
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 1 

تغییر سهم مالیاتی نهاد داخلی )مقدار پایه 
𝐷𝑇𝐼𝑁𝑆̅̅ صفر( ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 1 

𝐼𝐴𝐷𝐽̅̅ گذاریعامل تعدیل سرمایه ̅̅ ̅̅ 𝐹𝑆𝐴𝑉̅̅ انداز خارجیپس .  ̅̅ ̅̅ ̅ 3 

𝐺𝐴𝐷𝐽̅̅ عامل تعدیل مصرف دولت    ̅̅ ̅̅ ̅ 0 
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 زادرون: متغیرهای 4جدول 

 رديف عالمت متغیر عنوان رديف عالمت متغیر عنوان

 c 𝑃𝐸𝑐 11قیمت صادراتی کاالی 
)در حالت پایه مقدار  اندازتغییر نرخ پس

 DMPS 1 صفر( زابرون

ای مرکب بکار رفته قیمت کاالی واسطه
 aدر فعالیت 

𝑃𝐼𝑁𝑇𝐴𝑎 11 کنندهشاخص قیمت تولید 𝐷𝑃𝐼 2 

 EG 3 های دولتهزینه 𝑃𝑀𝑐 13 قیمت وارداتی
 𝐸𝐻ℎ 4 مخارج مصرفی خانوار 𝑃𝑄𝑐 10 قیمت کاالی مرکب
 EXR 5 نرخ ارز .𝑃𝑉𝐴𝑎 1 قیمت ارزش افزوده

 GOVSHR 6 سهم مصرف دولت در کل جذب اسمی c 𝑃𝑋𝑐 11کننده برای کاالی قیمت تولید
در  cکننده برای کاالی قیمت تولید

 aفعالیت 
𝑃𝑋𝐴𝐶𝑎𝑐 1. انداز دولتپس GSAV 7 

 INVSHR 8 گذاری در کل جذب اسمیسهم سرمایه 𝑄𝐴𝑎 18 سطح فعالیت
مقدار محصول داخلی فروش رفته در 

 𝑄𝐷𝑐 19 داخل
انداز برای نهادهای داخلی میل نهایی به پس

 𝑀𝑃𝑆𝑖 9 دولتی غیر

 𝑃𝐴𝑎 14 واحد()درآمد ناخالص هر  قیمت فعالیت 𝑄𝐸𝑐 34 مقدار صادرات

 a 𝑄𝐹𝑓.𝑎 31از فعالیت  fمقدار تقاضای عامل تولید 
قیمت تقاضای کاالی تولید شده و فروش 

 𝑃𝐷𝐷𝑐 11 رفته در داخل

 c 𝑄𝐺𝑐 31تقاضای مصرفی دولت برای کاالی 
ی کاالی تولید شده و فروش قیمت عرضه

 𝑃𝐷𝐶𝑐 11 رفته در داخل

 h 𝑄𝐻𝑐.ℎ 13توسط خانوار  cمقدار مصرفی کاالی  𝑄𝑀𝑐 33 مقدار واردات
 مقدار کاالی عرضه شده در بازار داخلی

 𝑄𝐼𝑁𝑇𝐴𝑎 14 ایمقدار کل کاالی واسطه 𝑄𝑄𝑐 30 )کاالی مرکب(

بکار رفته در فعالیت  cای مقدار کاالی واسطه .𝑄𝑉𝐴𝑎 3 مقدار کل ارزش افزوده
a 

𝑄𝐼𝑁𝑇𝑐.𝑎 15 

کاالی تولیدی داخلی وارد مقدار کل 
 c 𝑄𝐼𝑁𝑉𝑐 16گذاری کاالی مقدار تقاضای سرمایه 𝑄𝑋𝑐 31 شده به بازار

 .TABS 3 کل جذب اسمی
  aآمده از فعالیت به دست  cمقدار کاالی

 .𝑄𝑋𝐴𝐶𝑎𝑐 1 که وارد بازار شده است.

 f 𝑊𝐹𝑓 18متوسط قیمت عامل تولید  f 𝑌𝐹𝑓 38درآمد عامل تولید 
 YG 19 درآمد دولت 𝑌𝐼𝑖 39 درآمد نهادهای داخلی غیر دولتی

از عامل تولید  iدرآمد نهاد داخلی غیر دولتی  i 𝑇𝐼𝑁𝑆𝑖 04نرخ مالیات مستقیم برای نهاد 
f 

𝑌𝐼𝐹𝑖.𝑓 20 
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 : مقادیر پارامترها در توابع تولید و تجارت5جدول 
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 19980 49.39 1 19100 .1938 49981 .4910 498 191 کشاورزی
 19384 .4983 1 9410. 19441 49413 .9. 498 191 نفت
 198.4 49130 1 .19.1 193.1 49831 49101 498 191 معدن
 19881 49040 1 39.93 19819 .4993 49331 498 191 صنعت
 .1941 49.09 1 39411 19.11 49898 ..491 498 191 انرژی
 .1911 .4903 1 4 4 4 4 4 4 ساختمان
 19810 49101 1 9.81. 19314 499.8 49111 498 191 خدمات
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 قواعد بستن مدل :6جدول 

 دولت
 پس انداز دولت

 های مالیاتنرخ
 انعطاف پذیر 
 ثابت 

 دنیای خارج
 نرخ ارز
 انداز خارجیپس

 ثابت 
 انعطاف پذیر 

 گذاریسرمايه-پس انداز

 گذاریسرمایه
 سهم جذب مصرف دولت

 اندازمیل نهایی به پس

 ثابت 
 ثابت 
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Introduction: The exchange rate, as one of the macroeconomic factors, 

reflects the economic conditions of the country and is the link between 

domestic and foreign economies. It has a direct impact on the price of 

exports, imports as well as domestic prices. In the same vein, income is 

related to household consumption and affects the distribution of household 

income. Widespread inequalities in income distribution lead to the 

emergence of poverty and the creation of gaps among the social classes. 

When poverty is on the rise, it is inevitable to see a decline in the level of 

health, hygiene, nutrition and education of the people of the society and, 

consequently, economic productivity, economic growth, production and 

national income. This vicious circle leads to the aggravation of poverty. 

Inequality can undermine social cohesion, reduce intergenerational income 

mobility, and create challenges such as social discontent and political 

instability. 
Exchange rate through export prices (assuming the stability of the world 

export price based on foreign currency) affects economic variables. In this 

process, the price of a product is determined based upon the export prices 

and domestic prices. So, with export prices being on the rise, product prices 

increase. This will increase the price of the producer active in exportation 

and ultimately the household income. The influence of the exchange rate 

through the imported prices would be another factor that needs to be taken 

into consideration. According to such a mechanism, assuming that the world 

prices of the imported goods are constant, exchange rate fluctuations cause 

changes in the import prices (based on the national currency) that interact 

with the price of the domestic demand. It changes the price of composite 

goods. According to the aformentioned mechanism, it is expected that the 
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increase in the exchange rate will increase the price of composite goods as 

the import prices increase. In this way, the value added decreases, and the 

reduced price of production will reduce household income. In general, it can 

be said that one of the most important ways in which a growing exchange 

rate affects household income and, consequently, household expenditure and 

welfare is the exertion of those two forces. 

Methodology: The purpose of this article is to investigate exchange rate 

shocks on income distribution using a general equilibrium model. The 

Computable General Equilibrium (CGE) model is a quantitative analysis 

method that is flexible in the face of a wide range of policy issues and can 

provide a holistic framework for examining the comprehensive effects of 

shocks. In addition, the robust micro-framework of general equilibrium 

models, which fully describes the optimization behavior of economic agents, 

allows these models to have stronger analytical foundations. General 

equilibrium models evaluate different economic policies and programs as 

well as the way of interaction and communication of different economic 

activities and different institutions in society in different markets. Those 

models address goods and services, labor market and the outside world in 

proportional linear and nonlinear forms. Therefore, they are highly able to 

predict the effects of implementing various socio-economic policies and 

shocks. 

 The statistical basis of the research is the social account matrix in 2011 

published by the Parliamentary Research Center. In this study, the 

distributive effects of 10, 20, and 30 percent exchange rate increases on 

income distribution were investigated. To investigate the heterogeneity of 

households, the parameters of the demand function derived from the Aston 

Gray utility function were estimated using the income and expenditure data 

of the Statistics Center of Iran, and then the effect of shocks on income 

distribution was investigated. Using micro-data on household income and 

expenditure, the segregation of the household sector in the model increased, 

and, based on the amount of the household expenditures, the households 

were classified into ten groups (using the typical middle household method 

and the integrated method). Then, the data obtained from the household 

budget studies were combined in the social accounting matrix, and the 

general equilibrium modeling was performed according to the new 

databases. Finally, the effect of the exchange rate change on the Gini 

coefficient was investigated. 

Results and Discussion: As the simulation results showed, increasing the 

exchange rate from 10% to 30% reduced the average real consumption of 

urban deciles from 4.94% to 1.76% and, in rural deciles, from 4.57% to 

1.15%. This effect was greater in urban households than rural households. It 

increased the Gini coefficient in both deciles. Also, currency shocks 

emerged as an important factor in explaining the level of inequality and 
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income gap created between different income deciles. The impact of the 

currency shocks between urban and rural income deciles was not the same. 

The above shocks have caused a greater decrease in the level of consumption 

of urban income deciles than rural income deciles.  This difference in the 

intensity of response to currency shocks is much greater among the lower 

income deciles. 

Conclusion: Since this article follows the relationship between the 

devaluation of the national currency and the income distribution of urban 

and rural households, the following suggestions are made so as to achieve 

policies that can neutralize the effects of currency shocks on income 

distribution. 

- Adopt the right approach by the central bank in managing the foreign 

exchange market and stabilizing the real exchange rate. 

- Reduce the country's dependence on the oil sector, import and increase the 

diversification of export products, and increase the share of the National 

Development Fund in oil revenues in order to reduce the effects of currency 

shocks. 

- Develop the financial sector of the economy. The results show that the 

more developed the financial markets, the less the effect of exchange rate 

shocks on income generation and distribution. In this regard, it is 

recommended that future research use a general equilibrium model instead 

of partial balances, and the financial sector be considered in the social 

accounting matrix (FSAM) so that a higher degree of trust can be achieved. 

Keywords: Computable general equilibrium model, Exchange rate, Income 

distribution, Social account matrix. 
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