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  چکیده

   یارانـه تر از قیمت جهانی، مستلزم پرداخـت    هاي انرژي در سطحی پایین      گذاري حامل   قیمت

نظر کردن از درآمد فروش در قیمت جهـانی اسـت کـه     بر واردات انرژي به صورت آشکار و صرف 
این مقاله بر آن است تا با استفاده از یـک مـدل تعـادل    . شود  میپنهان قلمدادي   یارانهبه عنوان   

 پنهان و آشکار انرژي،     ي   یارانه حذف   پیامدهاي اقتصادي سیاست   ،(CGE)پذیر    عمومی محاسبه 

ایـن مـدل   . هاي انرژي را مورد ارزیـابی قـرار دهـد        قیمت حامل  یا به عبارت دیگر اثرات افزایش     

 ي  وزارت نیـرو کـه دربردارنـده      )MCM( هـاي خـرد      داده  مـاتریس  ي مبناي شکل تعدیل شده   بر

 کاالهاي اقتـصاد را در  تمامیمدل تحقیق حاضر .  طراحی شده است ، پنهان انرژي است   ي   یارانه

 فعالیت اقتصادي بـا توجـه بـه ارتبـاط بـا      18هاي اقتصاد را در   بخشي همه طبقه کاالیی و     36

بـر و سـایر     هـاي انـرژي     سـتی انـرژي، بخـش     د  هـاي پـایین     بخش باالدستی انرژي، بخش   (انرژي  

  .  در بر دارد،)ها بخش

رفـاه خانوارهـا و سـطح     ،  سیاسـت کنـد در اثـر اجـراي ایـن            بینی می   تحقیق پیش این  مدل  

ها با کاهش سطح      به جز بخش باالدستی انرژي، سایر بخش      . تولیدات داخل کاهش خواهد یافت    

در . یابـد  ته و صادرات سایر کاالها کاهش مـی صادرات انرژي افزایش یاف   . شوند  فعالیت مواجه می  

چنـین تقاضـاي     هـم .  و واردات سایر کاالها افـزایش خواهـد داشـت          مقابل واردات انرژي کاهش   

  . یابد هاي تولیدي و مصرف خانوارها از انرژي کاهش می فعالیت

  JEL :C68, D50, D58, Q48بندي  طبقه

هـاي   پنهان، افزایش قیمت حامل   یارانه ،(CGE)پذیر مدل تعادل عمومی محاسبه: کلید واژه 

  . (MCM)هاي خرد  انرژي، سرمایه خاص بخش انرژي، ماتریس داده
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  مقدمه -1

تر از قیمت جهانی، مستلزم پرداخـت   هاي انرژي در سطحی پایین      گذاري حامل   قیمت

نظر کردن از درآمد فـروش در قیمـت        بر واردات انرژي به صورت آشکار و صرف        ي   یارانه
  آشکار انرژيي  یارانهدر ایران، . شود  پنهان قلمداد می ي   یارانهانی است که به عنوان      جه

مـالی   تـأمین  درآمد صادرات نفـت و گـاز     از محلطور عمده  بهدولت وي  بودجهاز محل     

سـبب افـزایش تقاضـا    کـه    اینهاي انرژي عالوه بر       از این رو، قیمت پایین حامل     . شود  می
دولت را نیـز بـه   ي  بودجهشده، قسمتی از  مصرف انرژي در کشور   نسبت به سطح کارآي     

 در صـنعت    گـذاري    ایـن رونـد قیمـت      ي ادامهرسد    به نظر می  . خود اختصاص داده است   

بـازار  هـاي رکـود    در دورهویـژه   بههاي متمادي با کسري بودجه،  انرژي، دولت را در سال    

چنین  همیر مالحظات کارایی و هاي اخ بر این اساس، در سال   . دکن جهانی نفت مواجه می   

هاي انرژي سـوق داده     هاي بودجه، دولت را به سمت تغییر ساختار بازار حامل          محدودیت
  . است

کل سوبـسیدهاي پرداختـی بـه     ،  1(IMF)لمللی پول     ا ي صندوق بین   براساس مطالعه 

درصد کل مخارج دولـت   17تقریباً معادل ، 2007 در آگوست   در کشور  هاي انرژي  حامل

 در بازارهاي انرژيگذاري پایین  ي قیمت  دولت از ناحیه  النفع  در این سال عدم   .  است  ودهب

  . )1جدول (ت بینی شده اس میلیارد دالر پیش 32داخلی حدود 

  

  )درصد(ي نفت    سهم یارانه از کل مخارج دولت در برخی از کشورهاي صادرکننده-1جدول 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

آذربایجان 24 23 24 24 18 18

بحرین 9 9 10 11 10 13

ایران 12 13 13 16 16 17

کویت 25 25 29 30 44 38

لیبی 4 6 6 7 7 7

عمان 3 4 4 6 5 6

عربستان 3 4 5 5 5 4

سوریه 18 15 17 18 20 23

  
  )IMF , 2008(صندوق بین المللی پول گزارش : منبع

  

 

1- International Monetary Fund. 
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 دولت در این صـنعت تغییـرات بنیـادي را        ي رسد سیاست کاهش سیطره     به نظر می  

 این امر موانـع موجـود بـراي ورود بخـش خـصوصی       سواز یک   .  ایجاد خواهد کرد   آندر  

 و به فعاالن بخش خصوصی در این حیطه توانـایی  را برطرفهاي انرژي    براي تولید حامل  

هـاي رقـابتی بـر بـازار         شود قیمت    دیگر حذف یارانه سبب می     سوياز  .  خواهد داد  رقابت

هـاي   اما کاهش دخالت دولت و آزادسازي بازار انرژي مستلزم افزایش قیمـت  شود،حاکم  

 داشـته  دنبـال  بـه هاي انـرژي را نیـز    رود کاهش تقاضاي حامل داخلی است که انتظار می 

  . باشد

ي  ه بهبود کارایی این بازارها منجر خواهد شد، ولی دغدغهاگرچه اصالح بازار انرژي، ب   

ها و تبعات آن بـر کـارگزاران         گیرندگان، میزان افزایش سطح عمومی قیمت       اصلی تصمیم 

گذاري جدید تا چـه حـد بـر میـزان      قیمتکه   این. باشد   می )ها  خانوارها و بنگاه  (اقتصادي  

وضوعی است که در این تحقیـق بـه         مصرف خانوارها و تولید کاال و خدمات مؤثر است، م         

  . شود آن پرداخته می

CGEپـذیر یـا      بهسـ استفاده از یک مدل تعادل عمومی مح      در این تحقیق، با ا    
 اثـر   ،1

بـرق، گـاز، بنـزین، گازوئیـل، نفـت      (هاي انـرژي   هاي حامل چند سناریو از افزایش قیمت 
هري و روسـتایی،   شـ ي کننـده  بر رفاه کـل و رفـاه مـصرف     ) سفید، نفت کوره و گاز مایع     

 طبقـه  36 بخش تولیدي، صادرات و واردات هـر یـک از           18تولید کل و تولید هر یک از        

  . کاالها و خدمات و شاخص قیمت هر یک از کاالها بررسی خواهد شد

بـه بررسـی ادبیـات موضـوع پرداختـه و       ،  2در بخـش     ایـن نوشـتار ابتـدا        ي در ادامه 

هاي مـورد اسـتفاده در        سپس ماتریس داده  . رو بیان خواهد شد     هاي تحقیق پیش    نوآوري

 در  اي روابط اصلی مـدل      ساختار الیه . خواهد شد مرور  ،  3در بخش   کوتاه  به صورت   مدل  

بررسـی   5در بخش  پنهان و آشکار انرژي ي  یارانه و نتایج اعمال سیاست حذف   4بخش  

   .واهد بود پایان بخش مقاله خ6گیري و پیشنهادات در بخش   در نهایت نتیجه.شده است

  

   ادبیات موضوع - 2

هـاي متعـددي کـه سیاسـت مالیـات بـر        هاي انرژي و وجود کانـال      سهم باالي حامل  

گران را به   تواند تخصیص منابع در اقتصاد را دچار تغییر کند، تحلیل           هاي انرژي می   حامل

هـا   هـاي محاسـباتی ایـن مـدل     ویژگی. دکن میناگزیر   هاي تعادل عمومی استفاده از مدل  

  

 

1- Computable general equilibrium . 
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ي اقتـصاد خـرد فـراهم         هاي جدید درحـوزه    تر تئوري  مبانی غنی و محکمی را براي بیش      

  . آورده است 

هاي انـرژي، بـه تحلیـل        تر مطالعات انجام شده در مورد اثرات اقتصادي سیاست         بیش

 میزان تقاضـاي  ،هاي انرژي مالیات بر حامل  . اند  هاي انرژي پرداخته    اثرات مالیات بر حامل   

ه و موجب تغییر در سطح و ترکیب      تولید کاالها و خدمات متأثر کرد      در فرایند ها را     نهاده
این امر به تغییر در ترکیب تولید خواهد انجامیـد کـه اثـرات      . ها خواهد شد    تقاضاي نهاده 

 . )1985، 1سولو (قابل توجهی را بر درآمد عوامل تولید خواهد گذاشت

در مورد روسـیه  . نگاشته شده استي تولید انرژي    ارزشمندي در حوزه   CGEمقاالت  

 افزایش قیمت برق و گـاز و  ، به تحلیل سیاست GTAP2 مبتنی بر الگوي     CGEیک مدل   
در . )2004،  3کـرکال  (هـاي مبتنـی بـر بـازار پرداختـه اسـت            رساندن آن به سطح قیمت    

 به تحلیل سناریوهاي متعددي از افـزایش شـدید        ،CGEاندونزي، با استفاده از یک مدل       

. )2007، 4یوسـف و رزوسـودارمو   ( شـده اسـت   فت خام و نهـاده انـرژي پرداختـه    قیمت ن 

 بـر برخـی موضـوعات خـاص مثـل اشـتغال و              تأکید با   ،مطالعات دیگري نیز وجود دارند    
پالتـسف و   (، عدالت، برابري و اثرات توزیع درآمـدي   )2007،  5کوستر و همکاران   (بیکاري
ــوبی ــرات اقلیمــی و آب ،)2004، 6ژاک ــوایی و سیاســت  و   تغیی ــست  ه ــاي محــیط زی  ه

هـاي نـوین و       نـرژي ، ا )2006،  8رادرفورد و همکـاران    ( کارایی انرژي  ،)2006،  7بوهرینگر(

  . اند هاي انرژي پرداخته  به ارزیابی سیاست،...  و)2002، 9جنس و دیوید( پذیر تجدید

ي از  انجام گرفته، که بخش انرژ   CGEدر ایران نیز مطالعات متعددي با کمک الگوي         

اي بـه   بانک جهانی در مطالعـه . این مطالعات، سهم اندکی را به خود اختصاص داده است       

بـر  .  اسـت   پرداختـه  CGEگذاري انرژي در ایـران در یـک الگـوي             تحلیل سیاست قیمت  

از جملـه حـذف     ( برآیند اثر مالی حاصـل از تمـام اصـالحات قیمتـی              ،اساس این مطالعه  

GDP درصد افزایش در 5/18به ) ها نهاي و یارا تمامی موانع غیرتعرفه
10
  خواهد انجامیـد  

  

 

1- Solow. 
2- Global Trade Analysis Project. 
3- Kerkelä. 

4- Yusuf & Resosudarmo. 

5- Küster et al. 
6- Paltsev & Jacoby. 
7- Böhringer. 
8- Rutherford. 
9- Jensen & David. 
10- Gross Domestic Product. 
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ي حاصل از این اصالحات، فرصتی مناسـب را بـراي کمـک بـه فقـرا از             و منابع آزاد شده   
 اما نتایج ایـن مطالعـه   ،دهد  روي دولت قرار می     هاي مستقیم انتقالی پیش     طریق پرداخت 

واردات و «نی بـین  هـاي جانـشی     به دلیل دربرداشتن فروض غیرواقعـی در مـورد کـشش          

 ،»ي داخـل  صادرات و عرضه«چنین کشش جانشینی بین   از یک سو و هم    » کاالي داخلی 
1 استبحث و بررسیقابل 

 .  

 یک الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه براي ارزیابی افزایش قیمت          ،)1387(خیابانی  
گـوي مـشهور   این الگو بر مبناي ال. کرد طراحی   ،هاي انرژي در اقتصاد ایران      تمامی حامل 

 کشورها مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     تر بیشتعادل عمومی استاندارد طراحی شده که در    

2است
3 کـالیبره  ،هاي مورد نظـر      کشش ،در این مطالعه  . 

 و نتـایج سـه سـناریوي افـزایش       

هاي مختلف نیز از نقـاط   بررسی آثار توزیعی سیاست بین دهک. قیمت بررسی شده است 
هـاي مـورد اسـتفاده، مـاتریس           مبنـاي داده   ،ا در ایـن مطالعـه      ام ،قوت این مطالعه است   

4حسابداري اجتماعی 
هاي انرژي بـه تفکیـک     است که در آن حامل 1380 سال   SAM یا   

  . وجود ندارد

. اي داشـته اسـت   هاي ویـژه   نوآوري،پژوهش حاضر به منظور تکمیل مطالعات گذشته   

5هاي خرد   در این مدل از ماتریس داده     
ریـزي   شده در معاونـت برنامـه     طراحی   MCM یا   

بـرق، گـاز   (هـاي انـرژي را بـه تفکیـک      تلفیقی وزارت نیرو استفاده شده است که حامـل  
دربر دارد و عالوه بر نـوآوري  ) طبیعی، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع    

 اسـت  ها و ساختار مدل، ساختار خاص انرژي اقتصاد ایران نیز لحاظ شده در ساختار داده  

 ،به عبارت دیگر، با توجه به ساختار خـاص اقتـصاد ایـران   ). 1388شاهمرادي و دیگران،  (

 بـا تعریـف مفـاهیم       ،MCMبراي بررسی اثرات سیاست افزایش قیمت انـرژي، مـاتریس           

  

 

 فرض شده است که حتی در مورد کشورهاي با اقتصاد کامال بـاز  6در این مطالعه کشش جانشینی مذکور برابر       -1
 . گیرد نیز مورد استفاده قرار نمی

هـا   توانند با تغییـر مبنـاي داده   سازان می اي طراحی شده است که مدل    الگوي تعادل عمومی استاندارد به گونه      -2

هـاي جانـشینی خـاص یـک      چنین تعریف کـشش  و هم) ا ماتریس حسابداري اجتماعیماتریس داده ستانده ی  (
  : مراجعه کنید به. نظر به کار بگیرند دورها در کشور م کشور، این مدل را براي تحلیل سیاست

Löfgren, Hans & Harris, Rebecca Lee & Robinson, Sherman, 2001.  "A standard computable general 
equilibrium (CGE) model in GAMS," TMD discussion papers 75, International Food Policy Research 
Institute (IFPRI).  
3- Calibrate . 
4- Social Accounting Matrix: SAM. 
5- Micro Consistent Matrix:MCM . 
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1 پنهان  ي یارانه«
2 خـاص بخـش انـرژي      ي سـرمایه «و  » 

ي  نحـوه . تعـدیل شـده اسـت   » 

 مدل بر اساس مطالعـات بـه روز اقتـصادي، بـین       هاي انرژي نیز در این      سازي حامل  مدل

در بخش بعدي به هـر یـک از    .  متفاوت فرض شده است    ،هاي فسیلی و الکتریسیته     انرژي
  . ها در مدل اشاره خواهد شد این ویژگی

  

3 معرفی ماتریس- 3
  MCM 

، تعامالت اقتـصادي در قالـب بـازار کاالهـاي داخلـی، وارداتـی و                CGEهاي    در مدل 
هـاي انتقـالی    در کنـار پرداخـت  ) کـار و سـرمایه  (چنین بازار عوامل تولید      همصادراتی و   

  نیـاز  ،براي یک تحلیل اقتصادي مبتنی بر تعادل عمومی. گیرد   می انجام) مالیات و یارانه  (

د کـه بتـوان ارقـام دقیـق     شـو بندي و ارایه  هاي جزئی اقتصادي به نحوي طبقه است داده 

هـاي مختلفـی از    بنـدي  در دنیـا طبقـه   . بنا فراهم آورد  پارامترهاي مدل را در یک سال م      

ستانده براي استفاده در مدل تعـادل        -جمله ماتریس حسابداري اجتماعی و جداول داده      

ها در این دو قالب در ایران بـراي طراحـی یـک             گیري داده به کار  اما   ،عمومی وجود دارد  
ي مـدل   ت که عمالً محاسبههایی برخوردار اس  از اشکاالت و نارسایی    ،مدل تعادل عمومی  

ریـزي و امـور اقتـصادي         معاونت برنامـه  . دکن  ی را بسیار دشوار و پیچیده می      تعادل عموم 

 عنـوان مـاتریس   بـا  بـه طراحـی ماتریـسی    ،ها   این چالش  برطرف کردن وزارت نیرو براي    

). 1388شـاهمرادي و دیگـران،   ( پرداخته است 1380براي سال ) MCM(ي خرد    ها  داده

هـاي موجـود در ایـن مـاتریس تاحـدي شـبیه مـاتریس                ر حالـت کلـی، داده     هر چنـد د   

حسابداري اجتماعی است، اما ماتریس طراحی شده در این تحقیق با ماتریس حسابداري        

4هاي اساسی دارد  تفاوت1380اجتماعی سال 
 .  

ایـن  . سازي تعادل عمـومی گرفتـه شـده اسـت           از مطالعات اخیر در مدل     ،MCMنام  

سازي تعادل  وین ماتریس حسابداري اجتماعی سنتی است که براي مدل         شکل ن  ،ماتریس

برخی از مطالعات نیز ایـن مـاتریس را   . )1999رادفورد و پالتسف،  (عمومی مناسب است  

  

 

1- Implicit Subsidy. 
2- Energy Sector Specific Capital. 

هاي مورد استفاده در این مقاله در صورت درخواست خوانندگان محترم از سـوي مؤلفـان در    ها، اطالعات و برنامهتمامی داد  -3

 . یردگ اختیار قرار می

شـاهمرادي و دیگـران،   : رجـوع شـود بـه   ، هاي خرد با ماتریس حـسابداري اجتمـاعی        هاي ماتریس داده    براي تشریح تفاوت   -4

)1388 .( 
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هـا را بـا مـدل     برند که چگونگی ارتبـاط داده    مستطیل شده به کار می     SAMمعادل یک   

  . )1995دفورد،  و را1نسورکما (دهد تعادل عمومی به خوبی نشان می

 پنهـان در ایـن مـاتریس        ي   یارانـه هاي تحقیق حاضر، لحـاظ کـردن          یکی از نوآوري  

تـر از   هـاي انـرژي در قیمتـی پـایین        ي حامـل    پنهان، ناشـی از عرضـه      ي   یارانه. باشد می

ي داخـل و قیمـت       قیمـت عرضـه    ي در مورد انرژي، فاصـله    . هاست آن» ي فرصت  هزینه«

2فوب
 پنهـان در   ي  اصلی یارانه  أمنش. شود  پنهان لحاظ می  ي   یارانه  خلیج فارس به عنوان    

سـتانده و مـاتریس حـسابداري     - انرژي، وجود عامل تولیدي اسـت کـه در جـداول داده      

3 خاص بخش انـرژي    ي این عامل تولید که سرمایه    . اجتماعی لحاظ نشده است   
 نـام دارد،  

 براي تولید انـرژي اسـتفاده       که باشد می  همان منابع هیدروکربوري نفت و گاز      حقیقتدر  

تر از قیمت فوب خلیج فـارس در اختیـار تولیدکننـدگان داخلـی قـرار                   اما ارزان  ،دشو می

تـر،   پوشی دولت از سود صـادراتی و فـروش بـه قیمـت پـایین        در حقیقت چشم  . گیرد می

 کـه  ي نفت، به علت این  کننده  تر کشورهاي تولید   در بیش . منجر به ایجاد یارانه شده است     

، کنـد  پوشـی مـی   دولت مالکیت منابع هیدروکربوري را در دست دارد و از رانت آن چشم     

  . داین پدیده ایجاد شو

انـد،    نسبت به این عامل تولیـد داشـته  هاي تولیدي، پرداختی ناچیز  ه بخش جا ک  از آن 

ستانده و ماتریس حسابداري اجتماعی عمـال ایـن عامـل تولیـد را نادیـده              - جداول داده 

هـاي    به شکلی تعـدیل شـده اسـت کـه داده        MCM ماتریس   ،به همین منظور  . رندگی  می

براي آشنایی بـا سـاختار مـاتریس در    . کند  مربوط به این عامل را تا حد ممکن لحاظ می         

4 مختصري خواهد شدي  اشارهMCMاین قسمت به ساختار کلی ماتریس 
 .  

ته، بدون احتساب    ساده از یک اقتصاد بس     MCMي یک جدول     دهنده   نشان ،2جدول  

گیـرد؛    برمـی را در ) g و غیرانـرژي   enانـرژي (هاي پنهـان اسـت کـه دو گـروه کـاال               یارانه

، )sa(هاي تولیدي غیر انرژي  ، بخش )se(، بخش تولیدي انرژي   )f( عوامل تولید  ي مجموعه

  . اند نیز در این ماتریس در نظر گرفته شده) gvt(و دولت) ra(کنندگان  مصرف

  

 

1- Markusen. 

2- FOB. 

3- Energy sector specific capital. 
 بـه شـاهمرادي و   ، خاص بخـش انـرژي  ي  پنهان و سرمایه  ي  همراه با یارانه   MCMبراي اطالع از جزئیات طراحی ماتریس        -4

 .  دشومراجعه ) 1388(دیگران 
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1ي درآمـد کـارگزار   دهنـده  ر مثبت نـشان در این جدول مقادی 
ي کاالهـا و   ؛ یـا عرضـه  

ي کارگزار؛ یا تقاضاي کاالها و  مقادیر منفی نشانگر هزینه. عوامل؛ یا دریافت انتقالی است

 3توضیح هر یک از نمادهاي به کار رفتـه در جـدول             (عوامل؛ یا پرداخت انتقالی هستند      

  ). آورده شده است

   مفـاهیم حـسابداري بنـا شـده اسـت،      ي ه بـر پایـه     ک SAMخالف  ، بر MCMجدول  

  .باشـد  مـی سازي تعادل عمومی     حاکی از چند مفهوم اقتصادي مهم است که مبناي مدل         

  

  هاي خرد انرژي براي یک اقتصاد بسته   ماتریس داده-2 جدول

 دولت کارگزار نمونه انرژي غیر انرژي  

 sa se ra Gvt اندیس 

 g +(g,sa) -(g,se) -(g,ra) -(g,gvt) غیر انرژي

 en -(en,sa) +(en,se) -(en,ra) -(en,gvt) انرژي

 f -(f,sa) -(f,se) +(f,ra) +(f,gvt) عوامل تولید

 tax -(tax, sa) -(tax,se) -(tax, ra) +(tax, gvt) مالیات/ یارانه

  

  هاي خرد اقتصاد بسته  توضیح متغیرهاي ماتریس داده-3 جدول

 نماد  شرح نماد  شرح

ي کاالي غیرانرژي توسط بخش  ضهعر
  غیرانرژي

+(g,sa) تقاضاي دولت از کاالي غیرانرژي -(g,gvt) 

 (en,gvt)- تقاضاي دولت از کاالي انرژي (en,sa)- تقاضاي انرژي توسط بخش غیرانرژي

تقاضاي عوامل تولید توسط بخش 

 غیرانرژي

-(f,sa) درآمد دولت از عوامل تولید +(f,gvt) 

 (tax, gvt)+ درآمد مالیاتی دولت (tax, sa)- ختی توسط بخش غیرانرژيمالیات پردا

تقاضاي کاالي غیرانرژي توسط بخش 
 انرژي

-(g,se)  تقاضاي خانوار نمونه از کاالي

 غیرانرژي

-(g,ra) 

 (en,ra)- تقاضاي خانوار نمونه از انرژي (en,se)+ ي انرژي توسط بخش انرژي عرضه

 (f,ra)+ درآمد خانوار نمونه از عوامل تولید (f,se)-  بخش انرژيتقاضاي عوامل تولید توسط

 (tax, ra)- مالیات پرداختی توسط خانوار (tax,se)- مالیات پرداختی توسط بخش انرژي

  

  

 

1- Agent. 
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 بـازار   ، لـذا سـطور ایـن مـاتریس        ،ي یک بازار است    دهنده  در این ماتریس نشان   هر سطر   

   عرضـه ،در هر سطر مقادیر مثبـت . لید هستندچنین بازار عوامل تو کاالها و خدمات و هم  

 اگر کل جریان کـاالیی  ،با این تفسیر . دهد  نشان می  و مقادیر منفی تقاضا در آن بازار را         

وارد شده به درون اقتصاد و کل جریان کاالیی خارج شده از اقتـصاد برابـر باشـد، جمـع                     
1ي بازارهاست    تسویهافقی هر سطر برابر صفر خواهد بود و این همان شرط مربوط به              

 که 

 ،سـطر آخـر  ). تعـادل بـازاري  (باشـد     هاي تعادل عمومی برقرار مـی       براي هر کاال در مدل    

  . دهد قالی در قالب مالیات و یارانه را نشان میهاي انت پرداخت

کننـدگان و     مـصرف (کـارگزاران اقتـصادي      هر ستون از این ماتریس نیز به هر یک از         

گر درآمد ناشی      اعداد مثبت نشان   ،در مورد تولیدکنندگان  . تعلق دارد ) هاي تولیدي   بخش

ي ناشی از تقاضاي کاالها و عوامل تولیـد          ي کاالها و مقادیر منفی نشانگر هزینه       از عرضه 

ها باشـد، مجمـوع مقـادیر موجـود در هـر       ي نهاده  اگر ارزش تولیدات برابر با هزینه  . است

2انگر شرط سود صـفر ستون نیز برابر با صفر خواهد بود و این بی        
در ) اي تعـادل ترازنامـه   (

  . باشد  مدل تعادل عمومی والراسی می یک

ي عوامـل   ي درآمد حاصل از عرضه دهنده  اعداد مثبت نشان  ،کنندگان  در مورد مصرف  

در صـورت برابـري   . و اعداد منفی نشانگر مخارج ناشی از تقاضاي کاالها و خدمات اسـت   

.  در مدل تعادل عمومی است3مان مفهوم توازن درآمدي   این مفهوم ه   ،مخارج و درآمدها  

 زمانی سازگار خواهد بود کـه تعـادل   MCM مشخص است که این جدول   ،با این تعاریف  

  . عمومی برقرار و جمع سطري و ستونی برابر صفر باشد

 وزارت نیــرو 1380 ي  تعــدیل شــدهMCMهــاي مــاتریس  در ایــن تحقیــق از داده

در ادامـه بـه بررسـی مـدل     . هاي پنهـان را نیـز در بـر دارد        انه که یار  ،استفاده شده است  

  . شود پرداخته می تحقیق حاضر 

  

  ساختار مدل تعادل عمومی - 4

مدل مورد استفاده در این تحقیق یک الگوي توسعه یافته از تئـوري تعـادل عمـومی             
لی در هاي انتقالی و تعـامالت مـا       است که روابط کارگزاران اقتصادي را در قالب پرداخت        

  

 

1- Market Clearance Condition. 
2-  Zero Profit Condition . 
3- Income Balance Condition. 
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 ي مـسأله در قالـب  بررسـی  چارچوب معـادالت مـورد   . دهد  بازارها مورد بررسی قرار می    

1مرکب مکمل 
این الگـو در قالـب الگوهـاي تعـادل عمـومی         .  است  تدوین شده  ،MCP یا   

2گیرد ساختاري خرد قرار می
 .  

اند که توسط  هاي تعادل عمومی بر مبناي تئوري تعادل عمومی والراس بنا شده            مدل

 تقاضـاي خانوارهـا از کاالهـا در    ،در تئـوري تعـادل عمـومی    .  گسترش یافـت   ،3دبرو -وار

اسـاس  هـا از کاالهـا بر   و تقاضـاي فعالیـت  آید    یابی مطلوبیت به دست می       بهینه ي نتیجه

زمـان بـراي    یـابی هـم     در تعادل عمومی کاربردي، بهینـه     . شود  یابی سود حاصل می     بهینه

 ي  ثانویهي مسأله لذا با حل   ،ي اقتصاد ممکن نیست   هاي تولید    خانوارها و بخش   ي همه

آیـد کـه شـامل توابـع عرضـه،           رفتار خانوارها و تولید، یک سیستم معادالت به دست می         

 بازارها و شـرایط  ي هاي تولیدي، شرایط تسویه توابع تقاضا، شرایط سود صفر براي بخش  

هاي سیاسـتی، اثـر    پارامترتوان با تغییر  در این سیستم معادالت می  . توزان درآمدي است  

ابعاد این سیستم معـادالت، بـسته بـه تعـداد         . دکرزا مشاهده    هاي درون  ها را بر متغیر    آن

.  متفاوت است،هاي تولیدي و سایر کارگزاران مورد مطالعه طبقات کاالیی و تعداد فعالیت  

4 مدل مورد استفاده در این تحقیق تشریح خواهد شد،با این توضیحات
   .  

  

   ابعاد مدل - 1- 4

هـا،    بخش تولیدي است که این بخـش 18طور که اشاره شد، مدل حاضر داراي       همان

به این ترتیب، امکان تولید بـیش از یـک کـاال        . کنند   گروه کاال و خدمت را عرضه می       36
 . وجـود دارد چنین امکان تولید یک کاال توسط چندین بخش نیز       توسط یک بخش و هم    

5کنند از ساختار توابـع کـشش تبـدیل ثابـت     حصول تولید میهایی که چند م    براي بخش 
 

  .  شده است  بهره گرفتهبین محصوالت تولید شده

  

 

1- Mixed Complementary Problem. 

بنـدي   وهاي نئوکالسیک، دستهتوان به الگوهاي ساختاري کالن، الگوهاي ساختاري خرد و الگ الگوهاي تعادل عمومی را می   -2

الن ی را با الگوهـاي کـ   تعادل عموم، الگوي والراسی  2شود با قواعد بستار مدل       می الشت ،در الگوهاي ساختاري کالن   . دکر

در الگوهاي سـاختاري  .  شود ها و نقص بازارها در نظر گرفته نمی     چسبندگی قیمت  ،در الگوهاي نئوکالسیک  .  دترکیب کر 

 . گیرد ها و نقص بازارها مد نظر قرار می خرد چسبندگی قیمت

3- Arrow-Debreu. 

 ). 1388(شاهمرادي و دیگران، : براي اطالع از روابط ریاضی مدل رجوع شود به -4

5- CET: Constant Elasticity of Transformation. 
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1اي با کشش جانشینی ثابت      توابع الیه 
) NCES(    هـا و تولیـد       ، چگونگی ترکیب نهـاده

، انرژي L، نیروي کار K ي هاي تولید عبارتند از سرمایه    نهاده. دهند  محصول را نشان می   

E) 7 مل انرژي حا (ي و مواد واسطه M) 29  هـاي تعـادل    ، کـه در مـدل  ) طبقـه کـاالیی

هاي ارزش   ها در الیه    شود؛ این نهاده     نشان داده می   KLEMعمومی به اختصار به صورت      

) هاي انرژي ترکیب برق و سایر حامل( انرژي ي ، الیه ) و نیروي کار    شامل سرمایه (افزوده  

 NCESهـا بـا فـرم تـابع        این نهاده . شوند  بندي می   قههاي واسطه طب     سایر نهاده  ي و الیه 

  . دهند اي هر بخش یا فعالیت تولیدي را نشان می ها، ساختار هزینه بین نهاده

 خاص بخش ي عوامل تولید شامل نیروي کار، درآمد مختلط، مازاد عملیاتی و سرمایه    
در مـدل لحـاظ     هاي خـرد       که با توجه به تقسیمات ماتریس داده       است،) در مورد انرژي  (

ي نیـروي    زا گـرفتن عرضـه      برون یگري که در این مدل اعمال شده،      فرض مهم د  . اند  شده

کنـار  هـاي تعـادل عمـومی پویـا      در مـدل ایـن فـرض    . کار و سرمایه توسط خانوارهاست    

  . شود گذاشته می

خانوارها نیز به تفکیـک شـهري و     .  و خانوارها، نهادهاي مدل هستند     ها  شرکت ،دولت
خانوارهـا  . ي نیروي کار و سرمایه هستند کننده نهادها عرضه. اند بندي شده   طبقهروستایی  

مطلوبیت خود را از طریق مصرف کاالي مرکب انرژي و کاالي مرکـب غیرانـرژي کـسب               
در ایـن مـدل،     .  از کاالهـاي مـرتبط اسـت       CESهر کاالي مرکب یک ترکیـبِ       . کنند  می

  .  روبروست،انداز  پس کاالي مصرفی و یک گزینه براي36خانوار با 

بخـش نفـت و   : نـد ا دهشبندي   مجموعه طبقه4هاي تولیدي در      بخش ،در این مطالعه  

سـایر  . . . ) و نقـل، فلـزات و   مثـل حمـل   (بـر   هاي تولیدي انرژي   گاز، بخش انرژي، بخش   

ها، کاالهـا و    عالوه بر بخش،در این جدول. ها که در ضمیمه مقاله آورده شده است      بخش

  . اند بندي شده ز دستهخدمات نی

  

   جریان درآمد، یارانه و مالیات در اقتصادي چرخه - 2- 4

 جریـان تولیـد و      ي ر جـامع از چرخـه     یدر حقیقت یک مدل تعادل عمومی یک تصو       

مانند توان    میرا   جریان درآمد در اقتصاد      ي چرخه. تخصیص درآمد در یک اقتصاد است     

. اند اي است که در مدل وارد شده      دهي عم ها  این شکل نشانگر فعالیت   .  نشان داد  1شکل  

  . هاي آشکار و پنهان نیز در شکل نشان داده شده است  مالیات و یارانه،عالوه بر این

  

 

1- Nested CES. 
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   چرخه جریان وجوه، یارانه و مالیات در اقتصاد-1 شکل

  

هارگانـه بـا هـم    اي چهـ  باید توجه داشت که ساختار مالیاتی در هر یک از این بخـش   

 در کـه   آنشود و حـال   مالیات بر روي تولید وضع می ،گاز و  در بخش نفت  . متفاوت است 

در . گیرد تعلق می)  گاز و یعنی نفت   (هاي این بخش       نهاده هي پنهان ب     یارانه ،بخش انرژي 

کار ( هاي اولیه  ه اي و مالیات بر روي نهاد هاي واسطه ي پنهان بر نهاده  ها یارانه  دیگر بخش 

  . شود وضع می) و سرمایه

  

  ساختار تولید -3- 4

هاي اولیـه   اي غیرانرژي، کاالهاي انرژي و نهاده هاي واسطه    با استفاده از کاال    ،تولیدات

هـاي    یکی از نوآوري  . ها شرط سود صفر برقرار است      در تمامی این بخش   . گیرند  انجام می 

طور  همان. ی و الکتریسیته است   هاي فسیل   ي جانشینی انرژي   تحقیق حاضر، تفکیک نحوه   

هاي دیگر جانشین در نظر گرفته شـده           الکتریسیته، با تجمیع انرژي    ،شود  که مشاهده می  
  . نشان داد2ن به صورت نمودار شکل توا به عبارت دیگر ساختار تولید را می. است

  

  

بازار 
 عوامل

خانوار 
 منونه

بازار 
 ارز

 خارجي خانوار

سایر 
 ها خبش

هاي  خبش
 انرژي

منابع 
 طبیعي

یاران
 ه

مالی
ات 
عوام

مالیات بر 
 مصرف

تعرفه یا 
 سوبسید

مالیات 
بر کاالي 
 واسطه

بازار 
 کاالها

هاي  گزینه
 گذاري سرمایه

 انداز پس
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  انرژي ایران  ساختار تولید در مدل تعادل عمومی -2 شکل

  

  صادرات و واردات، ساختار آرمینگتون -4-4

 بنـابراین  ،از تولیـدات داخـل اسـت   تر  بیشدر برخی از کاالهاي انرژي مصرف داخلی      

جایی که دولت قیمت هاي داخلـی را    از آن . نیاز است در برخی موارد واردات انجام گیرد       

 بایـد بـه ایـن    طـور حـتم   بهت، المللی نگه داشته اس هاي بین تر از قیمت    در سطحی پایین  

 مبالغ هنگفتـی را بـه عنـوان         دولتهاي اخیر    در سال . کاالهاي وارداتی یارانه تعلق گیرد    
  .  بنزین و گازوییل پرداخت کرده استچون همهاي انرژي   واردات حاملبراي  یارانه

 به علت تجمیـع طبقـات کاالهـا، ممکـن اسـت در              ، طراحی شده  MCMدر ماتریس   

 صادرات یک ،به عبارت دیگر در برخی از موارد.  داشته باشیم  وبارها صادرات د  مورد کااله 

 اسـتفاده  کـه   آن زیرا کاالي وارد شده به کشور بدون  ،تر است  کاال از تولید داخل آن بیش     

بـدین منظـور تـابع    . شودبرطرف لذا نیاز است به نحوي از مشکل   صادر شده است،   ،شود
 کاالي وارد شده بـه     ،گر آرمینگتون   تجمیع. د شده است  گر آرمینگتون در مدل وار      تجمیع

و کـاالي مرکـب آرمینگتـون را    ه در داخل را با یکدیگر ترکیـب   کشور و کاالي تولید شد    
این ترکیب بسیار   . دشو  صادرات و عرضه به داخل تفکیک می      این کاال بین    . کند  ایجاد می 

  s خبش 

کاالي انرژي  ارزش افزوده
 جتمیع شده

 ي کاالي واسطه
 جتمیع شده

s=0 

انرژي 
 فسیلي

 سرمایه

 نريوي کار

سرمایه   
 خاص خبش

الکرتیس
  یته

کاالهاي تولید شده 
  در داخل

توسط کاالهاي واسطه عرضه شده 
 آرمینگتون

انرژي غري 
 الکرتیسیته
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گر  جتمیع
 آرمینگتون

 تولید ١ي کاال
   شده در داخل

 ١کاالي 
 وارداتي

صادرا
 ت

عرضه 
  داخل

داتـی و تولیـد داخـل و هـم          پذیر بوده و قادر است هم جانشینی بـین کـاالي وار             انعطاف

  )3شکل (. ي داخل را نمایش دهد کاالي صادراتی و عرضه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ساختار آرمینگتون در مدل تعادل عمومی انرژي ایران-3 شکل

  

به عبارت . د بیان کرCESتوان تابع آرمینگتون را به شکل یک تابع         به بیان ریاضی می   

  :ان نوشتتو  در اقتصاد میgبراي هر کاالي دیگر 

 

به ترتیب قیمت مصرف داخلـی، قیمـت صـادرات، قیمـت      ،ps, pm, px, p که در آن
جانـشینی بـین صـادرات و       ،  ωچنـین    هـم . ي داخلی اسـت    کاالي وارداتی و قیمت عرضه    

سـهم تولیـد داخلـی در    ، γpsجانـشینی بـین واردات و تولیـد داخـل؛      ،  φي داخـل؛     عرضه

γآرمینگتون؛  
pm  ،ینگتون؛ سهم واردات در آرمμp ،ي داخلی در آرمینگتـون؛ و   سهم عرضه

μpx ،دهد آرمینگتون را نشان می سهم صادرات در .  

 

  ساختار مطلوبیت و رفاه - 5- 4

ي  توان مخارج خانوار را در سـه طبقـه هزینـه     می،MCMهاي ماتریس  بر اساس داده 

  .  کرد، خالصهانداز ي کاالها و خدمات غیرانرژي و پس هاي انرژي، هزینه حامل

 مـدل تعـادل     در مـورد  . شـود   زا در نظـر گرفتـه مـی         برون ،انداز در این مدل     نرخ پس 

در ایـن سـاختار انـرژي       .  براي مطلوبیت تدوین شده است     4 ساختار شکل    ،عمومی ایران 

  . دشو ي انرژي ترکیب می  جانشین در الیهيها برق با سایر انرژي
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انرژي غري 
 الکرتیسیته

 مطلوبیت

کاالي مرکب   انداز پس
کاالي مرکب غري  انرژي

 انرژي

s=0 

σ

=η σ=βh 

هاي  سوخت
 فسیلي

 کاالها

 برق

σ

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  عادل عمومی انرژي ایران  ساختار مطلوبیت در مدل ت-4 شکل

 

 بـه خـوبی سـاختار تولیـد و مـصرف را نـشان       CESاي  که ساختار الیه با توجه به این 

 ي تـوان در مطالعـه      ایـن روابـط را مـی      .  شـد  پوشـی  چشمدهد، از بیان روابط ریاضی        می

1شاهمرادي و همکاران
 )2009(

  . مشاهده کرد 

  

  هاي مدل سناریوي مورد بررسی و یافته - 5

هـاي انـرژي بـر روي متغیرهـایی چـون سـطح            مدل اثر افزایش قیمت یارانـه      در این 

گذاري، واردات، شاخص رفاهی، قیمت کاالها و خدمات و قیمـت   ها، سرمایه فعالیت بخش 
 الزم است تعریف مفاهیم بـه کـار       ،پیش از ورود به بحث    . عوامل تولید بررسی شده است    

  . گیرد رفته مورد توجه قرار

  

  تغیرهاي گزارش شدهتعاریف م -1- 5

شـاخص رفـاه   . شـود   رفاه خانوارها از مصرف کاالها و خدمات حاصل می    :شاخص رفاه 
2مورد استفاده در مدل، از یک تابع رفاه از نوع هیکسی          

 استخراج شده است که یک تـابع   
 . مطلوبیت غیرمستقیم از قیمت کاالها و درآمدهاي خانوار است

توجه داشت که ایـن شـاخص کـامال بـا           باید   در تحلیل نتایج قیمتی   :  شاخص قیمت 
زیـرا در مـدل    ،شـود متفـاوت اسـت       شاخص تورمی که توسط بانک مرکزي گزارش مـی        

. شـود  سازي شده و لذا قیمت اسـمی محاسـبه نمـی    هاي نسبی مدل تعادل عمومی قیمت 

  

 

1- Shahmoradi et al. 
2- Hicksian Welfare Index . 
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. چنین شاخص قیمتی در این مدل قادر به بیان تورم پـولی و تـورم انتظـاري نیـست                  هم

اي انتخاب شود که حداکثر توضیح ممکـن از      عی شده است مبناي قیمتی به گونه      البته س 

هاي اسمی را داشته باشد؛ اما براي رسیدن به شاخص تورم الزم است مقادیر      رفتار قیمت 
افـزایش در شـاخص   . تورم پولی و تورم انتظاري نیز به این شاخص قیمـت افـزوده شـود           

 افـزایش تقاضـا و کـاهش احتمـالی در شـاخص      ي تولیـد و  قیمت ناشی از افزایش هزینه   
هـاي    یـا ورود کـاالي وارداتـی در قیمـت    به معنی کاهش تقاضا، کاهش هزینـه و   ،قیمت

 . تر است ارزان

هـاي تولیـدي نـشانگر     سطح فعالیت بخـش : هاي تولیدي شاخص سطح فعالیت بخش  

عوامـل  هـا و   چنین سطح تقاضاي نهاده ي محصوالت یک بخش و هم سطح تولید و عرضه 

 . تولید توسط آن بخش است

 از دو جهت سبب افزایش درآمـد بـراي دولـت خواهـد               انرژي  افزایش قیمت  سیاست
تخصیص یافته براي واردات بنزین کاهش یافته و منابع دولت در           ي   یارانهاز یک سو    . شد

تـر    انرژي در کشور کمي ي تمام شده از سوي دیگر، چون هزینه. شود این قسمت آزاد می  

 سود از فروش هـر واحـد انـرژي حاصـل     ي هاي ثانویه است، در ابتدا یک حاشیه     قیمت از

.  سود پس از رسیدن به سطح تعـادل کـاهش خواهـد یافـت              ي البته این حاشیه  . شود  می

هـاي تولیـد     سود، افزایش مـستقیم و غیرمـستقیم هزینـه   ي یکی از دالیل کاهش حاشیه    

  . رژي کشور است انبخشپس از اجراي طرح تحول اقتصادي در 

  

  سناریوهاي افزایش قیمت  - 2- 5

ده مـ  آ4 در جـدول  ،سناریوهاي افزایش قیمت انرژي که نتایج بر اساس آن ارایه شده   

 امـا ایـن سـناریوها پـس از     ،ها مشخص نیـست  هر چند میزان دقیق افزایش قیمت  . است

 ،ین جـدول بر اساس ا. اند بررسی پیشنهادهاي بانک مرکزي، مجلس و دولت انتخاب شده  

تـرین درصـد افـزایش        گـاز مـایع بـیش      ،)P5(ي آخر از مراحل افزایش قیمت        در مرحله 

  . ترین درصد افزایش قیمت را خواهد داشت قیمت و بنزین کم
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  يانرژ يها  حامل متیق شیافزا هايویسنار -4 جدول

P0 P1 P2 P3 P4 P5

بنزین 1000 1280 1560 1840 2120 2400

گازمایع 29 191 353 516 678 840

گازوییل 165 432 699 966 1233 1500

نفت سفید 165 432 699 966 1233 1500

نفت سیاه 95 244 393 542 691 840

برق 165 240 315 390 465 540

گاز طبیعی 120 264 408 552 696 840
  

  هاي انرژي  و سناریوهاي مختلف جانشینی حامل1تحلیل حساسیت

اول خروجـی   . کنـد   ومی تحقیق حاضر نتایج را در دو قالب بیـان مـی           مدل تعادل عم  

خروجـی دوم  . اي از اثرات سیاست بر روي سطح متغیرهاسـت      بینی نقطه   مدل، یک پیش  

 خروجی دوم  در حقیقت. اثرات سیاست بر روي متغیرهاست    ي بینی محدوده   مدل، پیش 

ر اسـت کـه میـزان    پـذی   مدل همان تحلیل حساسیت در ادبیات تعادل عمـومی محاسـبه          

  . دکن هاي انتخابی ارزیابی می به کششحساسیت نتایج را نسبت 

گیـري از   توانند با تغییـر تکنولـوژيِ بهـره      ها، تولیدکنندگان می    در برابرِ افزایش قیمت   

تواننـد بـا    کنندگان نیز مـی   و مصرفها را جبران کنند  افزایش در هزینه انرژي، قسمتی از  

ها را کاهش دهنـد، یـا بـه عبـارتی      ، تا حدي بار افزایش قیمت  تغییر الگوي مصرف انرژي   

 اما مشخص نیست که هر یک تا چه حـد        ،تر جایگزین کنند    انرژي گران را با انرژي ارزان     
 براي نـشان دادن امکـان تغییـر    ،هاي تعادل عمومی در مدل . امکان این تغییرات را دارند    

 ،کشش جانشینی باال . شود  فاده می ترجیحات و تکنولوژي، از مفهوم کشش جانشینی است       

 ،در این مقالـه   . تر بودن امکان تغییر در تکنولوژي و الگوي ترجیحات است          به معنی بیش  

  در نظر گرفتـه شـده اسـت       هاي فسیلی    سناریوي کشش جانشینی تنها بین انرژي      6تنها  

 ماننـد (هـاي جانـشینی      که تحلیل حساسیت روي سایر کشش      با توجه به این   . )5جدول  (

ها خودداري شده  روند مشابهی دارد، از ذکر نتایج آن) ها جانشینی بین برق و سایر انرژي     

  

 

1- Sensitivity Analysis. 
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سناریو E00 E01 E02 E03 E04 E05

مقدار پارامتر جانشینی 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

 کشش جانشینی صفر به معنـی عـدم امکـان جانـشینی یـک حامـل            ،5در جدول   . است

1ها در تأمین انرژي الزم براي تولید و مصرف است انرژي با دیگر حامل
 .  

زا وارد   مترهاي کشش به صـورت بـرون      هاي تعادل عمومی قابل محاسبه، پارا       در مدل 

اي و یا موردهـاي مـشابه    ها بر اساس مطالعات کتابخانه معموال این کشش. شوند مدل می 

تـوان تحلیـل حـساسیت         مـی  ، اطمینان از نتایج   ايبر. دشو براي دیگر کشورها منظور می    

  . ها مقایسه کرد هاي مختلف براي کشش انجام داد و نتایج را با سناریو

  

امکان تغییر ترجیحات مصرفی و تکنولوژي (سناریوهاي مختلف کشش جانشینی بین انرژي  -5 جدول

  )تولیدي

  

  

ها حساس نبـوده و   طور که مشاهده خواهید کرد، نتایج نسبت به انتخاب کشش       همان

  . شود لذا اعتبار نتایج مدل تأیید می

  

  تجزیه و تحلیل نتایج -5-3

نرژي در اقتصاد ایران، حذف آن اثرات بسیار زیـادي           ا ي با توجه به سهم باالي یارانه     

جـا اثـرات یـک سـناریو از حـذف ایـن یارانـه بـر           در این . را به کشور تحمیل خواهد کرد     
  . ها بررسی شده است قیمت  شاخص   و ها متغیرهاي رفاه، سطح فعالیت بخش

رداخت بدون پ ،یارانهدر مجموع، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که حذف      

ها، افـزایش قیمـت در    تر بخش نقدي به خانوار و تولیدکننده، سبب کاهش تولید در بیش     

ي شـهري و روسـتایی       مـصرف کننـده   تر کاالها، کاهش رفاه و کاهش قدرت خرید          بیش

  . دشو می
  

  اثرات حذف یارانه انرژي بر شاخص قیمت  -5-3-1

آن بـر   تأثیر  است اقتصادي،   گذاران در اجراي هر سی       مورد توجه سیاست   نکاتیکی از   

 امـا   ،شـود   هرچند در مدل تعادل عمـومی، تـورم محاسـبه نمـی           . متغیرهاي قیمتی است  

  

 

 در نظر 5/0تر از  اي، به ندرت بیش  الیهCESهاي جانشینی بین انرژي، در ساختارهاي تابعی    که کشش  باید توجه داشت    -1

شاهمرادي و دیگران، :  رجوع شود به،هاي جانشینی در مطالعات تعادل عمومی براي اطالع از مقادیر کشش.  شود گرفته می

)1388  .( 
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1توان شاخص قیمتی خاص     می
دهـد کـه      نتایج مدل نشان می   . دها را تعریف کر      این مدل  

 درصـد افـزایش     07/69 تـا    90/57هاي انرژي، شـاخص قیمـت         در صورت افزایش قیمت   

  . یابد می

سـطرها نیـز   . انـد  ها بیان شده ، سناریوهاي مختلف تغییر قیمت در ستون      6در جدول   

مـثال رقـم   . دهنـد  هاي انرژي را نشان می سناریوهاي مختلف کشش جانشینی بین حامل    

هـاي انـرژي، متناسـب بـا      دهد در صـورتی کـه افـزایش قیمـت حامـل             نشان می  07/69
 باشـد، افـزایش   5/0ابـر  هـاي انـرژي نیـز بر     و کشش جانشینی بـین حامـل   P5سناریوي  

  .  درصد خواهد بود07/69شاخص قیمت برابر 

  

  نقديي  یارانه  درصد تغییر شاخص قیمت بدون پرداخت -6 جدول

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات تحقیق: منبع

  

ي سـطح تعـادلی    دهنـده  محاسبه، نـشان  هاي تعادل عمومی قابل    نتایج حاصل از مدل   

اي انرژي سبب افزایش قیمـت کاالهـا و خـدمات    ه انتظار داریم حذف یارانه . متغیرهاست
افزایش قیمت ممکن است ناشی از افزایش هزینه در طرف عرضـه، طـرف   . شود  در کشور   

بـر   در طرف عرضه، انتظار این است که کاالها و خدماتی که انرژي. تقاضا و یا هر دو باشد  

 تقاضا، افزایش تقاضـاي   در طرف،عالوه بر این. شوند  متأثرتر  بیش از این افزایش     ،هستند
  

 

هاي نسبی را در بر دارند و متغیرهاي پولی  شوند تنها قیمت هاي تعادل عمومی که با رویکرد ساختاري خرد طراحی می مدل -1

توانـد بـه عنـوان     ها، شاخص تورم نخواهد بود و تنها می رو شاخص قیمتی در این مدل از این   .  کنند  را در تحلیل وارد نمی    

لذا در برخی از موارد ممکن .  ي  تغییرات قیمتی ناشی از عرضه و تقاضاي بازارهاست عمل نماید   شاخصی که نشان دهنده   

هاي پولی  کاهش تقاضا است و قیمتاست برخی از کاالها با کاهش شاخص قیمت روبرو شوند که نشان از افزایش عرضه یا 

  . ممکن است در واقعیت حتی با افزایش مواجه باشند
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د که در سـبد مخـارج دولـت قـرار      شو  رشد قیمت کاالها و خدماتی می      دولت نیز موجب  
  . دارند

هـا، در    قیمـت ي کنندگان و تقاضاکنندگان به افزایش اولیـه  با توجه به واکنش عرضه   

تـري در    کاالها شاهد افزایش شدید قیمت و در برخی دیگـر شـاهد افـزایش کـم               تر   بیش

ها به حـذف یارانـه نیـز بـستگی بـه کـشش        العمل افراد و بنگاه    عکس. واهیم بود قیمت خ 

 ،کننـده   توجه داشـته باشـید کـه شـاخص قیمـت مـصرف            . جانشینی عرضه و تقاضا دارد    

طـور کـه مـشاهده       همـان . ترکیب قیمت کاالهاي تولید داخل و کاالهاي وارداتـی اسـت          

ي انرژي، مربوط به حمـل و نقـل از   ها ترین افزایش قیمت نیز پس از حامل بیششود،   می

  )7جدول (. آهن است  و حمل و نقل با راه2، حمل و نقل آبی1طریق خطوط لوله

ي  توجه به این نکته ضروري است کـه تغییـر قیمتـی فقـط ناشـی از افـزایش هزینـه           

 مـشمول  ،تـر  بـري بـیش   ها بـا انـرژي      از این رو ممکن است برخی از بخش        انرژي نیست، 

 متغیرهاي جانـب تقاضـا   تأثیرتواند ناشی از      می مسألهاین  . ر قیمت باشند  تر د  افزایش کم 
ها از سوي دیگر  هاي بخش  بر بودن سایر نهاده     یا تفاوت در انرژي   و  ها از یک سو       بر قیمت 

  . باشد

  

 

هـا   ي پمپاژ است و سایر هزینه  مربوط به هزینههعمدبه طور ي جاري براي بخش حمل و نقل از طریق خطوط لوله،           هزینه -1

است که بـه طـور مـستقیم از انـرژي اسـتفاده      بر  پمپاژ در خطوط لوله یک فعالیت انرژي.  سهم اندکی در کل هزینه دارند 

 . کند می

با توجه به .   شود هایی است که از داخل کشور تهیه می  نهادهي کاهش فعالیت بخش حمل و نقل آبی به دلیل افزایش هزینه -2

 .  شود کاهش توان رقابت و در نتیجه کاهش فعالیتببستواند  ها می رقابتی بودن خدمات این بخش، افزایش در هزینه
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  نقديي  یارانه بدون پرداخت ، درصد تغییر در شاخص قیمت کاالها و خدمات-7 جدول

 P0 P1 P2 P3 P4 P5 

 33/30 27/50 21/47 15/15 8/34 0/00 الت دامی و زراعی محصو

 38/09 30/44 22/66 14/68 6/34 0/00 ذغال سنگ و لیگنیت

 17/42 14/74 11/86 8/72 5/09 0/00 نفت خام

 1/09 1/23 1/35 1/41 1/23 0/00 گاز طبیعی

 39/85 32/45 24/87 17/07 8/89 0/00 هاي آن سنگ آهن و کنسانتره

 30/68 24/18 17/52 10/67 3/47 0/00 هاي آن   و کنسانترهسنگ مس

 52/53 43/28 33/70 23/69 12/93 0/00 ها سایر کانی

 249/44 199/88 150/22 100/46 50/50 0/00 برق و خدمات مربوط

 56/25 45/55 34/77 23/85 12/60 0/00 آب و خدمات مربوط

 605/75 484/99 364/15 243/22 122/12 0/00 توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط

 42/27 34/63 26/77 18/64 10/04 0/00 هاي غذایی فرآورده

 169/04 139/63 109/34 77/44 42/32 0/00 بنزین

 807/09 645/57 484/06 322/57 161/04 0/00 نفت سفید 

 816/73 653/69 490/56 327/34 163/96 0/00 گازوئیل

 745/99 591/77 438/51 286/91 138/69 0/00 نفت کوره و سیاه

 2811/11 2249/47 1687/68 1125/71 563/45 0/00 گاز مایع

 27/39 22/69 17/76 12/55 6/92 0/00 محصوالت پایین دستی نفت

 53/69 43/91 33/86 23/46 12/51 0/00 اي شیشه و محصوالت شیشه

 143/67 115/47 87/48 59/56 31/19 0/00 انواع آجر

 110/06 88/32 66/81 45/42 23/77 0/00 سیمان

 128/08 103/17 78/35 53/49 28/09 0/00 گچ

 64/57 52/57 40/36 27/86 14/80 0/00 محصوالت غیر فلزي

 38/07 31/34 24/35 17/05 9/25 0/00 آهن ، فوالد و محصوالت آن

 46/77 38/32 29/60 20/55 10/98 0/00فلزات قیمتی کارنشده ، نیم ساخته  

 72/02 58/03 44/08 30/09 15/79 0/00 مس

 39/37 32/40 25/17 17/61 9/54 0/00 آلومینیوم

 32/16 26/49 20/60 14/45 7/87 0/00 تجهیزات  و ماشین آالت

خدمات حمل و نقل مسافر بـا راه        
 آهن

0/00 26/70 51/34 75/74 100/29 125/09 

 37/20 31/48 25/19 18/22 10/27 0/00 خدمات حمل و نقل بار با راه آهن

ــاده  ــل ج ــل و نق ــدمات حم اي  خ
 مسافر

0/00 10/86 20/14 28/88 37/28 45/41 

 45/20 37/09 28/73 20/05 10/84 0/00 اي بار خدمات حمل و نقل جاده

 183/74 149/29 114/59 79/18 42/06 0/00 خدمات حمل و نقل از خطوط لوله

 96/78 81/84 65/76 48/01 27/41 0/00 خدمات حمل و نقل آبی

 61/13 50/21 38/92 27/13 14/55 0/00 خدمات حمل و نقل هوائی

خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و 
 نقل

0/00 9/67 17/93 25/77 33/38 40/81 

 41/64 34/22 26/58 18/63 10/16 0/00 خدمات

  محاسبات تحقیق: منبع
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  ها تغییر در سطح فعالیت بخش - 2- 3- 5

هاي اقتصادي کشور با کاهش در تولیـدات بـه      سطح فعالیت  ،اي این سناریو  بر اثر اجر  

الزم به ذکـر اسـت ایـن کـاهش مربـوط بـه         . دشو   درصد مواجه می   22/2 تا   11/2ن  میزا

به عبارت دیگر با مقادیر اسـمی       . سطح مقداري تولیدات کاالها و خدمات در کشور است        

 اما این افزایش واقعـی نبـوده و         ،اشد افزایش ب  ي دهنده  ممکن است ارزش تولیدات نشان    

هـاي   نتایج حاصـل از تغییـر در سـطح فعالیـت    . ها ایجاد شده است بر اثر باال رفتن قیمت  

  .  آورده شده است و نمودارهاي آن،8در جدول هاي مختلف  اقتصادي به تفکیک بخش

  

  نقديي  یارانه بدون پرداخت ، درصد تغییر در تولید کل اقتصاد-8 جدول

P0 P1 P2 P3 P4 P5

E00 0.00 - 0.51 - 1.00 - 1.44 - 1.84 - 2.22

E01 0.00 - 0.49 - 0.97 - 1.41 - 1.81 - 2.18

E02 0.00 - 0.48 - 0.95 - 1.39 - 1.78 - 2.15

E03 0.00 - 0.47 - 0.94 - 1.37 - 1.77 - 2.13

E04 0.00 - 0.47 - 0.94 - 1.37 - 1.76 - 2.12

E05 0.00 - 0.46 - 0.93 - 1.36 - 1.75 - 2.11
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  محاسبات تحقیق: منبع

  

  : شود ها پس از تغییر در عرضه و تقاضا تعیین می تولید بخش -5-3-3

هـا و جانـشینی تولیـد بـه سـمت         ي حذف یارانه سبب افزایش هزینه      در سمت عرضه  

هـا سـبب کـاهش     حذف یارانه از برخی از بخـش  -. شود بر می   تر انرژي  تولید کاالهاي کم  
ترین ارتبـاط را بـا    شود که کم هایی می ها و تمایل به فعالیت در بخش       شتولید در آن بخ   

هاي تولیـدي اسـت،    تر فعالیت جا که انرژي یک عنصر مهم در بیش از آن. آن بخش دارند 

هاي اقتصاد کاهش یابد؛ نتایج اعمـال سـناریوها در         تر بخش  رود تولید در بیش     انتظار می 

 . کند  را تأیید میمسألهمدل نیز این 

شود که اوال  ها نیز سبب می در سمت تقاضا افزایش در برخی از قیمت )1

و ثانیا به سمت ) اثر درآمدي(تر تقاضا کنند  کنندگان از آن کاالها کم مصرف

)اثر جانشینی(ها نسبتا کاهش یافته است  هاي آن  کاالهایی روي آورند که قیمت
1

 .

ها، دولت  ز محل افزایش قیمتاز سوي دیگر با توجه به افزایش درآمدهاي دولت ا

2کند درآمد حاصل را صرف مخارج جاري و عمرانی می) حداقل قسمتی از(
 که به 

افزایش تقاضاي دولت از یک سو و افزایش کاالهاي عمومی از سوي دیگر منجر 
کاهش تقاضاي خانوارها و افزایش تقاضاي دولت به علت تفاوت . خواهد شد

این تغییر در . شود غییر ساختار تقاضاي اقتصاد میها، سبب ت ساختاري تقاضاي آن

  

 

 . چنان باقی خواهد ماند  ولی اثر جانشینی هم،شود  نقدي اثر درآمدي تا حدي خنثی میي البته با پرداخت یارانه -1

 ي عـواملی کـه گیرنـده   .  انداز وجود ندارد  توجه داشته باشید که در تعادل عمومی هیچ درآمدي بدون محل مصرف یا پس         -2

 . دیکن اي خود  رف مخارج مصرفی و سرمایهدرآمد مالیاتی هستند، این درآمد را ص
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زیرا مخارج خانوار عمدتا . شود ساختار به نوعی منجر به خروج بخش خصوصی می
که مخارج دولت عمدتا مخارج عمومی   در حالی،اي است کاالهاي مصرفی و سرمایه

ي کاالها و خدمات عمومی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و تأمین   عرضهبراي
 ،ندکن کاالهایی که خانوارها مصرف می به عبارت دیگر تقاضاي باشد، میاجتماعی 

  . یابد کاهش یافته و تقاضاي کاالهاي عمومی افزایش می

تقاضاي دولـت از کاالهـا خواهـد       در نتیجه اثر درآمدي در مورد دولت سبب افزایش          

ده و در مـورد سـایر     نی در مورد انرژي مخالف بو     یبه این ترتیب اثر درآمدي و جانش      . شد

هـاي دولتـی    توجه داشته باشید کـه دولـت از شـرکت   . کنند کاالها همدیگر را تقویت می   

 در حقیقـت همـان   ،کنـد  سبد کاالهایی که دولت تقاضا می  جا   ایندر  . تفکیک شده است  

1است. . . کاالهاي عمومی مانند امنیت، تأمین اجتماعی و
 .  

 در نهایت میزان تولید تعادلی بخش را تعیین       ،هبرآیند تغییرات تقاضا و تغییرات عرض     

 تعـامالت عرضـه و تقاضـا پـس از           ي  بیان شده است، نتیجـه     9چه در جدول     آن. کند  می

بخش بـا کـاهش سـطح فعالیـت و           16دهد    این نتایج نشان می   . هاست  افزایش در قیمت  

طح و نفت و گـاز بـا افـزایش در سـ    ) شامل خدمات دولتی و عمومی (تنها بخش خدمات    

  . شوند  می فعالیت مواجه

با کاهش زیادي در تولید حمل و نقل آبی و حمل و نقل از طریق خطوط لوله،      بخش  

ي  افـزایش شـدید در هزینـه   به دلیـل  ها    این بخش   کاهش سطح فعالیت  . شوند  مواجه می 

 زیـرا  ،هاسـت  تولید از یک سو و کاهش تقاضاي ناشـی از افـزایش قیمـت محـصوالت آن           

 خدمات این دو بخـش در جهـت صـادرات کاالهـا و خـدمات اسـتفاده                  ززیادي ا قسمت  

هـا     که با کاهش صادرات کاالهاي غیرانرژي، تقاضـا بـراي خـدمات ایـن بخـش                ،شود  می

هـا نیـز مـشاهده شـد، محـصوالت ایـن         گونه که در جـدول قیمـت        همان. یابد  کاهش می 

این نتایج تا حدودي    . اند ها داشته   ترین افزایش قیمت را در اثر حذف یارانه        ها بیش   بخش

  . کند  افزایش قیمت تأیید میي کاهش مصرف در مورد این محصوالت را در نتیجه

اجتمـاعی؛ بهداشـت و     تـأمین    امـور عمـومی؛ دفـاع و         ي بخش خدمات شـامل اداره    

هـا و     مددکاري اجتماعی؛ آموزش؛ مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار؛ سایر فعالیـت            

  

 

 . نیدکتر به ماتریس حسابداري اجتماعی مراجعه  براي اطالع دقیق -1
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هـا   دلیل رونق ایـن بخـش  .  با افزایش سطح فعالیت مواجه استهتل و رستوران است که    

  . هاست باال بودن تقاضاي دولت از این بخش

پنهـان را  ي  یارانـه در این سناریو فرض بر آن است که دولت درآمد حاصل از حـذف              

ها درآمد دولت افـزایش   جا که با حذف یارانه از آن . کند  صرف مخارج جاري و عمومی می     

تـأمین   امور عمومی، دفـاع و       ي ضاي دولت براي کاالهاي عمومی چون اداره       تقا ،یابد  می
ایـن نتـایج بـه وضـوح     . درو  مـی بـاال  ،اجتماعی؛ بهداشت و مددکاري اجتماعی و آموزش    

 1ي خروج بخش خصوصی از اقتصاد      نشانگر پدیده 
هاي بخش دولتـی      و افزایش در فعالیت   

 سـبب افـزایش تقاضـاي دولـت از     بدین معنی که افزایش درآمـد دولـت  . و عمومی است  
 ،بـه عبـارت دیگـر   . کاالها و خدمات خاصی است که متفاوت از سبد مصرفی خانوار است      

تـر   شـود کـه قـبال خانوارهـا کـم      درآمد منتقل شده به دولت، صرف خرید کاالهـایی مـی   

  . کردند خریداري می

ـ  : کنـد    مـی  یادآوريگذاري     مهمی را در سیاست    ي ، نکته مسألهاین   ضباط در حفـظ ان
ي کـه در صـورت   طـور  بـه  ،ها امري ضـروري اسـت       مدیریت وجوه حاصل از حذف یارانه     

ي خروج بخش خـصوصی اتفـاق     درآمد ناشی از طرح، پدیدهي دوبارهتوجهی به توزیع      بی
  . خواهد افتاد

 
 نقديي  یارانه بدون پرداخت ،هاي اقتصاد   درصد تغییر در فعالیت بخش-9 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

1- Crowding out effect . 
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 محاسبات تحقیق: منبع

 درآمد خـود را صـرف خریـد         ، خانوار ،دهد  نشان می  9هاي جدول     گونه که داده    همان

وقتی قدرت خریـد    . کند  می. . . پوشاك، مواد غذایی و مواد کشاورزي، کاالهاي صنعتی و        

ـ   مـی پایین تقاضاي خانوار از این قبیل کاالها       ،شود  خانوار کم می   امـا درآمـد حـذف     ،دآی

هاي خدمات عمـومی   ولت منتقل شده است و عمده مخارج دولت صرف هزینه         یارانه به د  

 بـه سـمت   ،در نتیجه در کل اقتصاد، تقاضا از سمت کاالهاي مصرفی خـصوصی          . شود  می

  . شود کاالهاي عمومی منتقل می

 

  هاي انرژي ات در اثر حذف یارانهدردرصد تغییر در واردات و صا -5-3-4

.  آورده شـده اسـت  10 در جـدول  ،در میـزان واردات نتایج حاصل از درصد تغییـرات      

 ،هـا و اصـالح سـاختار مـصرف در کـشور        با حذف یارانـه ،شد بینی می  طور که پیش   همان

بـا توجـه بـه    . یابد  ها افزایش می   و در مقابل صادرات آن      کاهش ،هاي انرژي  واردات حامل 

ات نیـز بـا افـزایش      در کـل صـا    ،سهم باالي صادرات انرژي، با افزایش صادرات این اقـالم         

  )11جدول (. شود مواجه می

 تولیدات داخلی نسبت به کاالهاي       تواند ناشی از افزایش قیمت      افزایش واردات نیز می   

  . وارداتی باشد
  

  نقديي  یارانه بدون پرداخت ، درصد تغییر کل واردات-10 جدول
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  محاسبات تحقیق: منبع

  نقديي  یارانهپرداخت  درصد تغییر کل صادرات بدون -11 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات تحقیق: منبع

  

 کـاهش و در  ، کـاال سـطح واردات  7دهد که در مـورد     نتایج حاصل از مدل نشان می     

ین کاهش مربوط بـه واردات گـاز و بنـزین           تر بیش. یابد   کاال واردات افزایش می    17مورد  

چـون  . اهنـد شـد  ین کـاهش واردات روبـرو خو  تـر  بـیش هاي انرژي بـا      یعنی حامل  ،است

 بنابراین واردات وها کاهش  شود، تقاضا براي آن وارداتی این محصوالت حذف می    ي   یارانه

  . یابد ها کاهش می آن

 از جملـه  ،چنـین واردات خـدمات    از سوي دیگـر، واردات گـچ، سـیمان، آجـر و هـم            

به عبارت دیگر با کاهش فعالیت بخش حمل       . دده  مات حمل و نقل افزایش نشان می      خد

بـه عنـوان مثـال از       . و نقل داخل، نیازمند جایگزینی آن با خدمات خارجی خواهیم بـود           

شـود، از   جا که خدمات حمل و نقل مرتبط با صادرات در داخل کشور گران تمام مـی                آن

  )12جدول (. دخواهد شخدمات حمل و نقل خارجی استفاده 



138  پاییز / 26ي  شماره/ سال هفتم / ي مطالعات اقتصاد انرژي نامه فصل  48   9  

   

  

 

  نقديي  یارانهرداخت  بدون پ،  درصد تغییر در واردات کاالها و خدمات-12 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات تحقیق: منبع
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  محاسبات تحقیق: منبع
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 به جـز  ،تر کاالها و خدمات هاي مدل نیز حاکی از کاهش صادرات در مورد بیش      یافته

شود قسمت مازاد  کاهش تقاضاي انرژي در داخل کشور سبب می    . هاي انرژي است    حامل

تـرین کـاهش صـادرات نیـز      بـیش . ه مصرف صادرات برسـد   ب ،انرژي تولید شده در کشور    

  . مربوط به خدمات حمل و نقل است

  اثرات رفاهی -5-3-5

هـا و کـاهش    کننده بـه سـبب افـزایش قیمـت     انتظار بر این است که در طرف مصرف     

اثـرات  . یموشـ و در نتیجه با کـاهش رفـاه مواجـه    قدرت خرید، با تغییر در رفتار مصرفی        

شـود بـا اجـراي      و جانشینی در کاالهاي انرژي و غیر انرژي سبب می         ي درآمدي     پیچیده

1این سیاست شاخص رفاه کل
  )13جدول (.  درصد کاهش یابد62/12 و 80/11 بین 

  
  نقديي  یارانه بدون پرداخت ، درصد تغییر شاخص رفاه کل-13 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات تحقیق: منبع

  بدون پرداخت یارانه نقديدرصد تغییر شاخص رفاه کل  -5نمودار 

  

 

شاخص رفاه مورد استفاده در مـدل، از یـک تـابع رفـاه هیکـسی      .  شود رفاه خانوارها از مصرف کاالها و خدمات حاصل می      -1
در حالـت سـاده ایـن    .   تابع مطلوبیت غیرمستقیم از قیمت کاالها و درآمدهاي خـانوار اسـت   که یک،استخراج شده است  

     :دکربیان گونه  اینتوان  شاخص را می
P

M
V = 

  .  شاخص قیمتی سبد مصرفی خانوار استP درآمد و M مطلوبیت غیر مستقیم، Vکه در آن 
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هـاي رفـاه     افزایش قیمت را بر شاخص ترتیب تأثیر اجراي سیاست  به15 و  14جداول  

  .دهد  نقدي نشان می شهري و روستایی در وضعیت بدون پرداخت یارانه
  

  نقديي  یارانه درصد تغییر شاخص رفاه شهري بدون پرداخت -14 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  یقق تحمحاسبات: منبع 

  درصد تغییر شاخص رفاه شهري بدون پرداخت یارانه نقدي -6نمودار 

 
  نقديي  یارانه  درصد تغییر شاخص رفاه روستایی بدون پرداخت -15 جدول

 P0 P1 P2 P3 P4 P5 

E00 0/00 - 3/51 - 6/52 - 9/16 - 11/51 - 13/64 

E01 0/00 - 3/37 - 6/26 - 8/80 - 11/07 - 13/13 

E02 0/00 - 3/26 - 6/07 - 8/55 - 10/76 - 12/77 

E03 0/00 - 3/18 - 5/93 - 8/35 - 10/52 - 12/49 

E04 0/00 - 3/12 - 5/82 - 8/21 - 10/34 - 12/28 

E05 0/00 - 3/06 - 5/73 - 8/09 - 10/20 - 12/11 

  محاسبات تحقیق: منبع



138  پاییز / 26ي  شماره/ سال هفتم / ي مطالعات اقتصاد انرژي نامه فصل  52   9  

   

  

-3.51

-6.52

-9 .16

-11.51

-13 .64
-16 .00

-14 .00

-12 .00

-10 .00

-8 .00

-6 .00

-4 .00

-2 .00

0.00

P0 P1 P2 P3 P4 P5

E00

E01

E02

E03

E04

E05

  
 محاسبات تحقیق: منبع

  درصد تغییر شاخص رفاه روستایی بدون پرداخت یارانه نقدي -7نمودار 

  

  گیري و پیشنهادات  نتیجه-6

 بـه  ،هاي صریح در کشور ایران هاي پنهان در کنار یارانه سازي یارانه این مقاله به مدل   

آنجـایی کـه صـنعت انـرژي      از. اسـت   ي نفت خام پرداختـه  کننده عنوان یک کشور صادر 

، دولت منـابع هیـدروکربوري را بـا قیمتـی      استبخش نفت داراي مالکیت دولتی      ویژه   به

هـاي   ي پنهان بـر نهـاده   را یارانهپدیده ما این  . کند   می  سیار اندك در بازار داخلی عرضه     ب

 دیگر در مدل حاضر عالوه بر در  سوياز  . ایم  هاي تولیدي نامیده   مشتقات انرژي در بخش   

در .  انرژي نیز لحـاظ شـده اسـت          خاص بخش  ي  ي متحرك، سرمایه    نظر گرفتن سرمایه  

هاي نفت   همان مالکیت بر منابع طبیعی و چاه، بخش انرژي  ي خاص   حقیقت این سرمایه  

  . باشد و گاز می

هاي  پذیر بر مبناي ماتریس داده    این مقاله با طراحی یک مدل تعادل عمومی محاسبه        

هاي انرژي را در قالب چندین سناریو براي ایران به            اثر سیاست اصالح قیمت حامل     ،خرد
در ایـن   . ت تجاري، مورد بررسی قـرار داده اسـت        عنوان اقتصادي کوچک و داراي مبادال     

نتـایج  . هاي انرژي بررسـی شـده اسـت         مقاله اثرات یک سناریوي خاص از افزایش قیمت       

 تـا  90/57هـا بـین    دهد که اجراي این طرح منجر بـه افـزایش شـاخص قیمـت      نشان می 

 است که این شـاخص میـزان تـورم          ضروريتوجه به این نکته     .  درصد خواهد شد   07/69
 آن بـه  از ایـن رو اسـتفاده از  . دهد را نشان نمی  . . .  ناشی از انتظارات تورمی، نقدینگی و     

  . باشد عنوان شاخص تورم صحیح نمی
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کنـد در اثـر اجـراي ایـن سـناریو، کـاهش سـطح                بینی مـی    مدل تحقیق حاضر پیش   

1 درصد خواهد بود22/2 تا  11/2تولیدات بین   
از سوي دیگـر اقتـصاد کـشور بـا کـاهش      . 

شـود   بینـی مـی   پیش. ها مواجه خواهد شد ادرات و افزایش واردات در بسیاري از بخش      ص

  . بد درصد کاهش یا62/12 تا 80/11رفاه خانوارها نیز بین 

هایی که دولـت متقاضـی یـا متـولی      دهد بخش هاي مدل نشان می    به طور کلی یافته   

هـایی اسـت کـه بخـش       به زیان بخـش مسأله اما این  ،شوند   با رونق مواجه می    ،هاست  آن

ییـدي بـر   أهاي مدل ت  یافتهي به طور خالصه همه. هاست  آني خصوصی متقاضی عمده 

  .  بزرگ شدن بخش عمومی و خروج بخش خصوصی از اقتصاد استي پدیده

هـاي مکمـل و       سیاسـت  ،هـا   به منظور جلوگیري از پیامدهاي منفـی افـزایش قیمـت          

امـا توجـه بـه ایـن     .  پیشنهاد شده اسـت   نقديي   یارانهجبرانی متعددي همانند پرداخت     

چنان به قـوت خـود      اثرات جانشینی هم   ،نقديي   یارانه است که با پرداخت      ضرورينکته  

هـاي   نقدي بـه صـورت تبعیـضی بـراي بخـش        ي   یارانهکه پرداخت    ماند مگر این   باقی می 

 و اي، تجـاري، ارزي  هـاي تعرفـه   در همین راستا ترکیبی از سیاسـت      . دشوتولیدي اعمال   

جـا   از آن. شود  ها و رونق تولیدات داخلی توصیه می        مالیاتی در جهت کاهش سطح قیمت     

نقـدي دارد،   ي   یارانـه آثـار   در  نقدي به تولیدات نقش مهمـی       ي   یارانهکه معیار پرداخت    

 تـا  ،ها باشد نقدي به تولیدات بر اساس میزان اشتغال آن     ي   یارانهشود پرداخت     توصیه می 

  . ي جبران شودودی از طرح نیز تا حدکاهش در اشتغال ناش
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