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  چكيده

اند كه در ايران با قيمت بسيار هاي توليديهاي فسيلي، يكي از نهاده هاي مهم مصرفي در بخش سوخت

گيرند و سهم زيادي از يارانه كنندگان قرار ميتر از قيمت جهاني در اختيار توليدكنندگان و مصرفپايين

يمت كاالها و خدمات، تغييرات هاي انرژي با تأثير بر هزينه و قيارانه. دهندپرداختي را به خود اختصاص مي

  . باشداي ميآورد، كه داراي آثار گستردهاي در اقتصاد از طريق تخصيص منابع به وجود ميپيچيده

تدوين و اطالعات مربوط به آخرين  (CGE) يك الگوهاي تعادل عمومي قابل محاسبهدر اين مقاله، 

هاي ملي ايران در همين سال در قالب ماتريس و حساب يخراسان رضو 1380ستانده در سال  -جدول داده

اثرات حذف يارانه سوخت بر تغييرات  و كار گرفته شده استه حسابداري اجتماعي به عنوان پايه آماري ب

  .توليد، هزينه و قيمت در قالب مدل تعادل عمومي محاسباتي مورد بررسي قرارگرفته است

هاي فسيلي شاخص توليد، هزينه و قيمت سوخت با حذف يارانهدهد نتايج به دست آمده نشان مي

يابد و باالترين رشد توليد و هزينه، مربوط به بخش گاز طبيعي كاالهاي توليدي بخشهاي مختلف افزايش مي

  .باشدهاي نفتي ميو باالترين افزايش قيمت، مربوط به بخش فرآورده

ح يوها، ترجيگر سناريبيشتر نسبت به دسناريوي حذف يكباره با افزايش توليد كمتر و افزايش هزينه 

  .شوديل ميها، بار رواني اين افزايش قيمت در يك سال تحمشود؛ زيرا پس از آزادسازي قيمتيداده م
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  مقدمه -1

كشور  اقتصادي در ثبات و امنيت سياسي و مهم بسيار عوامل از هاي انرژيدر ايران، حامل

 اقتصاد در را مهمي بسيار نقش الكتريسيته، و گاز هاي نفتي،و تجارت فرآورده شده و توليد محسوب

 نفت شده انباشته ذخاير بيشترين كه كشورهايي است جمله از همچنين ايران. نمايدمي فايا ايران

 دسترسي مبناي بر ايران در اقتصادي هاياز اين رو، سياست .باشدمي دارا جهان در را گاز و خام

هاي اخير، رشد ميزان و اما در سال .است پايين بنا گرديده بسيار هايقيمت در انرژي، به آسان

رويه انرژي جلوگيري از مصرف بيها از بودجه دولت، توجه به رفاه اقشار كم درآمد و سهم يارانه

انرژي  بهاي هاي نفتي و مواردي از اين قبيل، لزوم آزادسازيدركشور، جلوگيري از قاچاق فرآورده

  . قانون اساسي را ايجاب كرده است 44در قالب اصل

ها با تحريف قيمتها، مانع تخصيص بهينه منابع شده و رشد اقتصادي را كاهش خواهند يارانه

هاي اجتماعي، داراي اثر جدي بر اقتصاد سوي ديگر، با ايجاد كسري بودجه و افزايش هزينه داد و از

شوند؛ ها منتفع مياگرچه در بعضي از كشورها، ظاهراً مصرف كنندگان از اين يارانه. باشندملي مي

قيم كنند، اما به طور غير مستاي پرداخت ميچرا كه قيمتهاي پايين تري براي كاالهاي يارانه

هاي عمومي، كاهش رشد اقتصادي و كسري زيرا پرداخت يارانه، افزايش هزينه. متضرر خواهند شد

هايي و اتخاذ سياست بودجه را در پي خواهد داشت و برهمين اساس، دولت مجبور به كاهش يارانه

. باشديها، افزايش قيمتها مهاي كاهش يارانهبراي افزايش هدفمندي آن شده است كه يكي از راه

اي از جمله كاالهاي اساسي و حاملهاي انرژي، داراي آثار و تبعات اما افزايش قيمت كاالهاي يارانه

از سوي ديگر، يارانه انرژي بيشترين حجم يارانه ها در ايران را به خود اختصاص . تورمي بوده است

ده اقتصادي و ا حذف آنها داراي پيامدهاي گستريداده است كه هرگونه سياست براي كاهش 

  . )1384پرمه، (اجتماعي خواهد بود

بررسي آثار سياست حذف يارانه سوخت بر توليد و هزينه بخشهاي توليدي و سطح قيمت ها در 

  .باشدخراسان رضوي، هدف اصلي اين مطالعه مي

در ادامه با مروري بر مصرف سوخت و يارانه آن در خراسان رضوي و تحقيقات مشابه انجام شده 

 .اين زمينه، به تشريح مدل بكار رفته و در پايان نيز نتايج حاصل از مدل ارائه خواهد شددر 

  

  مصرف سوخت و يارانه سوخت در خراسان رضوي -1-1

سفيد، مجموع مصرف چهار فرآورده عمده شامل بنزين موتور، نفت 1387در اين استان در سال 

درصد مصرف كل كشور  1/6ميزان مصرف، اين . ميليون ليتر بوده است 5027گاز و نفت كوره، نفت

از مجموع . كشور قرار داده است يهاشود و استان خراسان رضوي را در رتبه سوم استانرا شامل مي
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ميليون ليتر  588، )درصد كل كشور 7/6(ميليون ليتر بنزين موتور  1650چهار فرآورده استان، 

 706و ) درصد كل كشور 1/6(ت گاز ميليون ليتر نف 2063، )درصد كل كشور 7/8(نفت سفيد 

سرانه مصرف بنزين موتور به ازاء هر نفر، . بوده است) درصد كل كشور 1/4(ميليون ليتر نفت كوره 

همچنين . ستم كشور قرارگرفته استيليتر بوده كه از اين جهت، استان در رتبه ب 291معادل 

درصد  7/6اين ميزان مصرف ميليون ليتر مترمكعب بوده كه  8168مصرف گازطبيعي استان، 

  .باشد و استان را در رتبه پنجم قرار داده استمصرف كل كشور مي

و همچنين يارانه  1387و رشد استان در سال  1387و  1386مصرف دو سال ) 1(جدول 

بر اساس اطالعات اين جدول، مجموع . دهدپرداختي به هر فرآورده عمده در اين استان را نشان مي

 2832معادل (ميليارد ريال  26،357، بالغ بر 1387فرآورده عمده استان در سال  يارانه چهار

گردد و از اين درصد يارانه كل كشور را شامل مي 2/6اين ميزان يارانه، . بوده است) ميليون دالر

ميليارد  7093از مجموع يارانه استان، سهم بنزين موتور، . نظر، استان در رتبه سوم قرار گرفته است

، نفت گاز، )درصد كل كشور 7/8(ميليارد ريال  3702، نفت سفيد، )درصد كل كشور 7/6(يال ر

بوده ) درصد كل كشور 1/4(ميليارد ريال  2752و نفت كوره، ) درصد1/6(ميليارد ريال  12،788

ر باشد كه از اين حيث، استان دهزار ريال مي 1249سرانه يارانه بنزين موتور به ازاء هر نفر، . است

 . )1387 –هاي نفتي انرژي زا آمار نامه مصرف فرآورده(قرار گرفته است  19رتبه 

  

ن سااخرن ستاا در عمده  آوردهفرر چهااز  يك هرو يارانه ف مصرشد رمصرف،  .1جدول 

   1386-87ي هالسا طيي ضور

مصرف در سال   نوع فرآورده

1386  

مصرف در سال 

1387  

رشد مصرف 

  استان

  )ريالميليون (يارانه 

  7،093،048  6/4  1،649،546  1،576،592  بنزين موتور

  3،702،371  -2 /3  587،678  601،470  نفت سفيد

  12،788،312  7/6  2،062،631  1،930،552  نفت گاز

  2،751،723  18/5  705،570  671،245  نفت كوره

  .1387زا، هاي نفتي انرژيآمار نامه مصرف فرآورده: مأخذ

 

قيمت، عالمت دهنده اصلي براي تصميم گيري عرضه كنندگان و مصرف كنندگان و راهنماي 

درصورتي كه قيمت تحت شرايط بازار و بدون دخالت نيروهاي برونزا . اصلي تخصيص منابع است
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تخصيص بهينه منابع نيز حداكثر رفاه . تعيين شود، تخصيص بهينه منابع را در پي خواهد داشت

آورد و بدين ترتيب، هرگونه قيمتي كه نتيجه اختالل در سيستم خودكار دنبال مي اجتماعي را به

سوخت و  لذا واقعي نبودن قيمت. بازار باشد، تخصيص ناكاراي عوامل و منابع را سبب خواهد شد

 ). 1388اسدي، (تعلق گرفتن يارانه به آنها، عامل اصلي روند شتابان مصرف حاملها است 

  

 موضوع اتيمروري بر ادب -1-2

 بر اثرگذاري به توجه با انرژي، حاملهاي قيمت اصالح و هايارانه كردن هدفمند طرح اجراي

 باشديم اقتصاد كشور برخوردار در بااليي حساسيت از توليد، و مصرف كالن، متغيرهاي اقتصاد

 با و بوده است منازعه و بحث محل ايران اقتصاد در كه است مدتها انرژي حاملهاي قيمت افزايش

 اين تردر جامع و بيشتر هايبررسي و مطالعات جامعه، اقتصاد بر آن تأثير و موضوع اهميت به توجه

ها و اثراتي كه افزايش قيمت در زمينه چگونگي تعديل قيمت. رسدمي نظر به ضروري حوزه

تغييرات اي صورت گرفته است اما كمتر به ها دارد، مطالعات گستردهحاملهاي انرژي بر سطح قيمت

برخي از مطالعات مشابه  را . توليد و هزينه بخشهاي مختلف به صورت استاني پرداخته شده است

  :توان به صورت زير خالصه نمودمي

ها اي يارانه انرژي و آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر سطوح قيمت، در مطالعه)1384(پرمه 

جتماعي قيمتي، بررسي كرده و با استفاده از اين روش، در ايران را با استفاده از ماتريس حسابداري ا

عالوه بر شاخص قيمت در بخشهاي مختلف توليدي، با درنظرگرفتن شاخص هزينه زندگي خانوارها، 

هاي انرژي سنده اعتقاد دارد از آنجا كه حجم يارانهينو. گرفته استآثار رواني و انتظاراتي را نيز در بر

ي رسيده، دولت ناگزير به برنامه ريـزي همـه جانبـه بـراي اصـالح الگـوي       و تبعات آن به مرز بحران

هاي و نتايج تعديل قيمت تمام حاملهاي انرژي به سطح قيمت. باشدمصرف در بخشهاي مختلف مي

  . درصد خواهد بود 6/35جهاني، گوياي آن است كه تورم به وجود آمده 

هـاي انـرژي بـر    ات افـزايش قيمـت حامـل   بررسي آثار و تبعاي به ، در مطالعه)1377(عسگري 

هاي اقتصادي، مصارف خانوارها، شاخص هزينه زندگي و هزينه و درآمد دولـت بـا اسـتفاده از    بخش

  نشـان داد كـه در صـورت افـزايش قيمـت     نـامبرده  محاسبات . پرداخت ستانده انرژي -جدول داده 

درصد، هزينه مصارف خانوارهـاي   5/60قيمت محصوالت توليدي به ميزان  ،صورت يكبارهه بها حامل

درصد و شـاخص هزينـه    4/64ي به ميزان ي، هزينه مصارف خانوارهاي روستا9/57شهري به ميزان 

درصـد   8/126درصد و باالخره هزينه مصارف واسـطه اي دولـت بـه ميـزان      6/57زندگي به ميزان 

يد كـه از افـزايش يكبـاره و    هاي آن زمان باعث گردها و تصميم گيرينتايج بررسي. يابدافزايش مي

به داليل آثار رواني و سياسي  ،هاي محاسبات و همهم به داليل يافته ،هاي انرژيدفعي قيمت حامل
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به افزايش قيمت سـاالنه   ،هاي برنامه سوم توسعهخارج از محاسبات جدول اجتناب شده و طي سال

  .درصد اكتفا شود 10هاي انرژي به ميزان برخي از حامل

، با كمك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه به بررسي و ارزيابي آثـار افـزايش   )1387(خياباني 

 1380سـال   (SAM)در اين الگو، ماتريس حسابداري و اجتماعي . هاي انرژي پرداختقيمت حامل

افزايش  -2افزايش قيمت بنزين؛  -1: و كاليبراسيون ضرايب الگو حل شده و بر اساس سه سناريوي 

هـاي  هـاي انـرژي بـر اسـاس قيمـت     افزايش قيمت تمامي حامل -3هاي انرژي؛ ت تمامي حاملقيم

هاي انرژي با ايجاد كـاهش  نتايج نشان داد كه افزايش قيمت حامل. جهاني، مورد تحليل قرار گرفت

. دهدهاي توليدي و خانوار را كاهش ميرويه انرژي در بخشهاي نسبي، مصرف بيدر انحراف قيمت

هاي توليدي، تورم افزايش و رفاه اقتصادي افراد كـم درآمـد كـاهش    وي ديگر، با افزايش هزينهاز س

البته افزايش تورم و كاهش رفاه در سناريوي افزايش قيمت تمامي حاملهاي انـرژي، بسـيار   . يابدمي

  .بيشتر از سناريوي افزايش قيمت بنزين بوده است

 

  روش تحقيق -2

و كاالي مصرفي خانوارها، نقش بسيار مهمي در  يهاي مهم توليدهاز نهاد هاي انرژي به عنوان يكيحامل

هايي نوسان  ،هانوسان قيمت هر يك از اين حامل. كندهاي توليد و مخارج خانوارها ايفا ميتعيين هزينه

 با توجه به اينكه حاملهاي. كننده و در نهايت تورم ايجاد خواهد كردرا درهزينه توليد، مخارج مصرف

ز ير بخشها نيكه بر حوزه و بخش مرتبط با خود خواهد گذاشت، بر سا يميانرژي عالوه بر آثار مستق

در تعامـل بـا    يسـتم اقتصـاد  يك سي يرگذار خواهد بود و به عبارتي، اجزايم تأثير مستقيبه طور غ

ذارد مرتبط اثر بگـ  يهاتواند بر بخشيم يك بخش اقتصاديشرفت و توسعه در يگر هستند و پيكدي

  . (Feder, 1982)در برآوردها لحاظ گردد  ياد به گونهيو لذا با

و با  رديگيدر آن مورد توجه قرار م يك بخش اقتصاديكه تنها  يتعادل جزئ يليتحل ين، الگويبنابرا

 يلـ يك چـارچوب تحل يـ شود، به عنـوان  ين ميتدو ياقتصاد يهان بخشيفرض عدم ارتباط مؤثر ب

كه روابط  يتعادل عموم ين جهت، از الگوهايكارگرفته شود و بدن مطالعه بهيتواند در ايمناسب نم

ـ ا. دهند، استفاده خواهـد شـد  يمورد مطالعه قرار م يستميرا به طور س ياقتصاد يرهاين متغيب ن ي

قابـل   يو الگوها) SAM( ياجتماع يس حسابداريستانده، ماتر -مدل داده يالگوها به سه شكل كل

  .باشنديم CGE(1( يمحاسبه تعادل عموم

ك اقتصـاد  يـ هـا در  ع و بخشين صنايب يارتباط فن يبررس يبرا يستانده، چارچوب -داده يالگو

. ديـ نمايم مـ يكننـده در اقتصـاد را ترسـ   دكننده و مصـرف يتول يهاان بخشيوند مين الگو پيا. است

                                                                                                                   
1.Computable General Equilibrium 
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متقابـل و   يباشـد، وابسـتگ  يستانده م -هجدول داد يكه شكل اصالح ياجتماع يس حسابداريماتر

ن يـ ع ايـ د و توزيـ ن عوامـل تول يع درآمد بيد، توزيرا كه شامل تول ياقتصاد يهاستميان سيم يكامل

ن، يبنـابرا . كنـد يان مـ يـ ب يمختلف خانوارها است بـه خـوب   يهاژه گروهيها و بوان نهادهيدرآمدها م

 يرهـا ير در متغييـ رات هرگونـه تغ يكند كه تأثيمن امكان را فراهم ي، اياجتماع يس حسابداريماتر

ل يـ و تحل يد و نهادها بررسي، عوامل تولياقتصاد يهارگذار بر بخشيتأث يرهايبرونزا و از جمله متغ

ك اقتصـاد  ي، روابط موجود در يقابل محاسبه تعادل عموم يالگو). 1385متوسلي و فوالدي، (شود 

 ياقتصاد يهاتواند شوكيدهد و مينشان م ياضيابط رك مجموعه از رويرا به طور همزمان توسط 

د و آثار آنها را بر ابعاد مختلف ينما يشوند، بررسيك كشور وارد ميرا كه به طرق مختلف بر اقتصاد 

  ).1385مجاورحسيني و فياض منش، (اقتصاد نشان دهد 

درآمـد يـا بـه    طراحي الگوي تعادل عمومي به معني فرمول بندي جريـان چرخشـي مخـارج و    

  .نشان داده شده است 1باشد كه در نمودار عبارت ديگر، مبادالت بين عامالن اقتصادي مي

شود، در اين الگو توليد بـا اسـتفاده از كاالهـا وخـدمات واسـطه و      همانطوركه در نمودار مالحظه مي

خانوارهـا نيـز درآمـد    . ردگيگردد، صورت ميتركيب آنها با عوامل توليد اوليه كه توسط خانوارها ارائه مي

  .نمايدحاصل از فروش عوامل توليدي را پس از كسر ماليات توسط دولت، مصرف يا پس انداز مي

  

  مخارج اقتصاد -الگوي چرخشي درآمد  .1نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .1388كرمي، : مأخذ

  

و يا ماليات ) دريافتي از خانوارها(هاي مستقيم دولت در اين الگو، درآمد خود را از طريق ماليات

 سرمايهبازار  دولت خانوارها بازار عوامل توليد

 بازار كاالها و خدمات هافعاليت

 خارجدنياي 
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نمايد و اين درآمدها را يا مصرف نموده و يا ها تأمين ميهاي انتقالي خارجيغيرمستقيم و پرداخت

همچنين الزم . دهنددر اختيار بازار سرمايه قرار مي) مازاد بودجه(پس انداز دولتي اينكه به صورت 

به ذكر است كه در اين الگو، بازاركاالها و خدمات درتعامل با دنياي خارج بوده، به نحوي كه به آن 

  .نمايدكاال و خدمات صادر نموده و از آن كاال و خدمات وارد مي

ها در آن قيمت پذير بنگاه. شودمدل رقابتي والراس اطالق ميبه طوركلي، تعادل عمومي به 

ها تا ها، قيمتدر اين مدل. باشندهستند و درصدد حداكثر نمودن سود يا مطلوبيت خويش مي

شوند، به طوري كه اين چارچوب منجر به برابري عرضه و تقاضا در كليه تسويه كامل بازار تعديل مي

   ).1388كرمي، (گردد بازارها مي

اي است كه امكان شبيه سازي را در اعمال ايستاي مقايسه مدل ارائه شده در اين مقاله، مدل

هاي نئوكالسيكي بسته شده مدل بر اساس تئوري. دهدها و يا تغيير متغيرهاي برونزا ميسياست

شود  و در يكند كه در همه بازارها اشتغال كامل ايجاد ماي عمل مياست كه مكانيسم بازار به گونه

تعادل (شود نرخ بهره مشخصي، همواره سرمايه گذاري معادل آن مقداري است كه پس انداز مي

ز با روش كاليبريزاسيون مورد محاسبه قرارگرفته يپارامترهاي مدل ن). پس انداز و سرمايه گذاري

   .است

 يمت انرژيح قاصال يبرا ي، از مدل تعادل عموم1وسفي ين مقاله، مشابه مطالعه آنشوريدر ا

با استفاده از عوامل ) EF(و سوخت ) NF(در بخش توليد كاالي غيرسوخت . استاستفاده شده

, l(توليد  k  (مدلي كه در اين تحقيق به كار رفته، براي . شوندبا كشش جانشيني ثابت توليد مي

كار و سرمايه توليد كاالهاي غيرسوختي از سوخت استفاده شده اما براي توليد سوخت تنها از 

  .شوداستفاده مي

  .بنابراين، توابع توليد كاالهاي غير سوختي و سوخت به صورت زير خواهند بود

NF �  NF� lNF , kNF , EFNF 
                )1(  

به ترتيب، سرمايه، نيروي كار و مقدار سوخت مصرف شده براي توليد  kNF،lNF ،EFNF كه درآن، 

  .كاالهاي غير سوختي است

EF �  EF� lEF , kEF 
                     )2 (  

هاي ، به ترتيب، سرمايه و نيروي كار مصرف شده براي توليد سوخت lEFوkEF كه در آن، 

  .فسيلي است

بنابراين، قيمت هر واحد توليد يك كاال از . در شرايط رقابت كامل، سود اقتصادي صفر است

   .هزينه واحد آن كوچكتر خواهد بود
                                                                                                                   
1. Anshory Yusuf, 2008. 
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PEF � CEF  �PL  , PK 
                              )3(  
PNF  � CNF �PL  , PK  , PF 
                      )4(   

  :توان نوشت ها از عوامل توليد برآورد گردد، ميو با توجه به اينكه الزم است تقاضاي كل بخش

 L � lNF
*
. NF+ lF*

. EF                          )5(   

 K � kNF
*
. NF+ kF

*
. EF                           )6(  

lEFكه درآن، 
* ، kEF

*
 ، lNF

kNF و*
به ترتيب، توابع تقاضاي كار و سرمايه به ازاي توليد هر يك *

  .واحد سوخت و كاالي غير سوخت است

 .كنددر اين مدل، فرض بر اين است كه هر بخش، سود خود را باتوجه به تابع توليدش حداكثر مي

تابع توليد از نوع تابع توليد با كشش جانشيني ثابت نئوكالسيك براي عوامل اوليه و تابع توليد با 

  .دهد، تكنولوژي توليد را نشان مي)1(شكل . اي استهاي واسطهضرايب ثابت براي نهاده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 تكنولوژي توليد .1 شكل

  

نشان  )1(در شكل) �j  )NFسوخت در بخشاي توليد كاالهاي غير همانطوركه ساختار آشيانهاما 

اي داخلي و اي قرار دارد كه از تركيب كاالي واسطهترين سطح تكنولوژي، كاالي واسطهدهد، در پايينمي

ه كاالي مركب ب آيد ايناي وارداتي و توسط يك تابع با كشش ثابت جانشيني به دست ميكاالي واسطه

 )CES(ارزش افزوده 

 )لئونتيف(توليد 

 )لئونتيف(ايهاي واسطهنهاده

 غير انرژي كاالهاي
 )CES(انرژي 

 )EF(هاي فسيليسوخت

 )K(سرمايه  )L(نيروي كار

 ) CES(انرژي  –سرمايه   - تركيب كار

 )CES( هاي بخشنهاده

اي هاي واسطهنهاده

 داخلي

 اي وارداتيهاي واسطهنهاده
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 .شوندهاي انرژي تركيب ميبا تركيب ارزش افزوده و نهاده دست آمده سپس توسط يك تابع لئونتيف

و تركيب كل كاالهاي انرژي و عوامل اوليه  )Ajn( سوختاي غيرواسطه يعني توليدكنندگان كاالي

(KLEj)تابعي با كشش ثابت از ارزش افزوده نيز . گيرندكار ميه را براي هربخش در نسبت ثابت ب

در تابعي  نيز)  هاي نفتي و گاز طبيعيفرآورده( هاي انرژيهمچنين نهاده. كار استسرمايه و نيروي

اين نهاده مركب انرژي با ارزش افزوده  ،در نهايت. شوندجداگانه با كشش ثابت با يكديگر تركيب مي

KLj )كار و سرمايه (در تابع CES شوندبا يكديگر تركيب مي ديگر اي ) را ببينيد) 2(فرمول(.  

NF� � NF� �A�� , A��, … , A�� , KLE� �      � n є� �1,2,… , و     13

� j є� �1,2,… , 15   )7(       

KLE� � KLE� #�L� , K��, E�$                                                                             )8(  

امين كاالي واسطه غيرسوخت، n به ترتيب، توليد،   �Eو  �NF�  ،A��،KLE� ،K� ،L كه درآن،

  .باشدام مي j سرمايه و نهاده سوخت دربخش كار،انرژي، نهاده نيروي -سرمايه -تركيب نهاده كار

هاي توليد كاالها توسط فعاليت. شوندهمه كاالها و خدمات توليد شده، به بازار عرضه مي

هاي كه ممكن است كاالي توليد شده توسط فعاليت چرا ؛ديگر هستندمختلف جانشين ناقص يك

به دليل جانشين ناقص . مختلف از نظر كيفيت، زمان توليد و يا محل توليد با يكديگر متفاوت باشند

براي تركيب آنها استفاده  CESهاي مختلف، از يك تابع بودن محصول توليد شده توسط فعاليت

تواند كاالهاي ساخت داخل مي. آيدكل كاالي توليد داخل به دست مي ،شود و به اين ترتيبمي

ديگر، بنگاه  به عبارت. صادر يا با كاالهاي وارداتي تركيب شده و كاالي نهايي هر بخش را ايجاد كند

كاالي ساخته شده در داخل را يا به بازار داخلي عرضه و يا به  ،به منظور حداكثر كردن درآمد خود

اين تابع . دهدبنگاه اين عمل را با استفاده از يك تابع انتقال انجام مي. كندميخارج صادر 

با كشش  )CET( خصوصياتي شبيه تابع توليد با كشش جانشيني ثابت دارد، اما آن را تابع انتقال

 .شودصادرشده يا در بازار داخلي عرضه مي ي،كاالي ساخته شده داخل ،بنابراين. نامندثابت مي

، با كاالي وارداتي تركيب شده وكاالي )كاالي ساخته شده داخلي از(كاالي عرضه شده در داخل 

  .كندرا ايجاد مي) آرمينگتون(نهايي 

كاالهاي نهايي ساخته شده يا به عنوان مواد اوليه در توليد همان كاال يا كاالهاي ديگر به كار 

كننده نماينده مصرف نهايي براي مصرف. رسدميمصرف نهايي  يا بهو ) ستانده -جدول داده(رود مي

تنها تابعي از  )U( كه مطلوبيت شود با اين تفاوتسازي مي مدل ))9(معادله (با تابع مطلوبيت 

مصرف كاالهاست و به دليل در دسترس نبودن اطالعات فراغت، مطلوبيت حاصل از فراغت درنظر 

  . گرفته نشده است

  U �   &αN N��)*
 + �1 , αN
E��)*
- 
.

�./0
            )9(   
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 كشش δو  در مخارج مصرفي سوخت و سوختهاي غير سهم نهادهαE و  αN كه در آن

است، با آمده )2(شكل كننده همانطوركه درمصرف سوخت و سوختغير  كاالهاي بين جانشيني

سوختهاي فسيلي وكاالهاي مركب ) N(سوختكشش جانشيني ثابت تركيبي ازكاالهاي مركب غير

)E ( كندانتخاب ميرا .  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 ساختار تابع مصرف .2 شكل

  

كاالهاي  و چقدر روي سوختهاي فسيليكاالهاي مختلف  گيرد چقدر رويسپس تصميم مي

انرژي هركدام  وكاالهاي غيرانرژي ، به عبارتي. ثابت خرج كندكشش جانشيني  انرژي متفاوت باغير

) 11(و ) 10(معادالت . شوندميهم تركيب  با به صورت زير CES بعواتآشيانه ديگري به شكل  در

  . باشندسوخت مي سوخت وكاالي مركب غير به ترتيب، بيانگر

N � &∑ αN   NF � �)σN
NF   -
.

�./σN�               )10(   

E � &∑ αE EF � �)σE
EF   -
.

�./σE�                  )11  (  

  :شوند  يف مير تعريرها به صورت زيكه در آن متغ

αN وαE ؛ در مخارج مصرفي سوخت و سوختهاي غير سهم نهاده 

 σE :سوختهاي فسيلي؛كاالي مركب  مصرف در گاز و نفت مصرف  بين جانشيني كشش  

 σN:سوختكاالي مركب غير  مصرف در سوختكاالهاي غير بين جانشيني كشش.  

شود؛ يعني قيمت هر كاال مساوي با مجموع هزينه قيمت در مدل، بر مبناي هزينه ها تعيين مي

. باشدبه عالوه ارزش افزوده هر واحد ستانده مي) هزينه واسطه(هاي اوليه از ساير بخشها خريد داده

شود، از صورت درونزا تعيين مي براي ارزيابي اثرات تغيير قيمت حاملهاي انرژي، چون قيمتها به

. شودهاي اوليه مدل، يعني ماتريس ارزش افزوده و اجزاي آن استفاده ميبخش ماتريس داده

 فراغت

 رفاه

 مصرف

 انداز پس
 مصرف نهايي

 فسيلي هايسوخت سوخت غير كاالهاي
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ستانده، برابر واحد است، تغييرات قيمت بر حسب  -همچنين چون قيمتهاي اوليه در جدول داده

 . باشددرصد مي

در ماتريسي به نام ماتريس حسابهاي  هاي مورد نياز مدل تعادل عمومي اين مطالعه،داده

جريان كاالو خدمات،  ،،كه درآن)1پيوست( ستاشده آوريجمع) SAM Micro( خرد اجتماعي

است  يماتريسي مربع SAMاز نظر تكنيكي، . گرديدها و طبقات اقتصادي واردپرداخت بين بخش

هرخانه اين ماتريس بيانگر پرداختي از . هر حسابي به يك سطر و يك ستون مرتبط است ،كه در آن

لذا درآمد هر حساب در سطر و مخارج آن در ستون مربوط  و ستون مربوطه به سطر مربوطه است

هاي اجتماعي، برابري مخارج و اصل مهم در محاسبه جدول حساب. شودبه حساب ظاهر مي

ها با عالمت مثبت نشان داده شده و  يافتيو در يدول، مخارج با عالمت منفدر ج .ها استدريافتي

  . ها با مخارج برابر شده استيافتيجمع در

كشاورزي، صنايع غذايي، : بخش شامل 15بخشهاي توليدي به  ،براي ساختن اين ماتريس

صنايع غير  ها و، كانيي، صنايع فلزيع چوب و كاغذ و چاپ، صنايع شيمياييصنايع نساجي، صنا

هاي ، ديگر صنايع، صنعت ساختمان، آب، حمل و نقل، تجارت و خدمات، برق، گاز و فرآوردهيفلز

، ي، مواد غذاييكشاورزمحصوالت : كاال شامل 15بر مبناي اين بخشها، . نفتي تقسيم شده است

ديگر  ، معادن و محصوالت غيرفلزي،ي، محصوالت فلزي، چوب و كاغذ، مواد شيميايپوشاك و چرم

، برق، گاز و يو عموم ي، ساختمان، آب، خدمات حمل و نقل، خدمات تجاريمحصوالت صنعت

هاي گاز و فرآورد( يسوخت يكاال 2و  يسوختغير از نوع كاال 13. هاي نفتي وجود داردفرآورده

   .در نظرگرفته شده است) نفتي

خراسان  1380ستانده سال  -دادهپايه آماري مورد استفاده براي ساختن ماتريس فوق، جدول 

توليد، واردات،  رشته فعاليت، جمع ارزش افزوده عوامل 69جدول، دارايباشد كه اين مي رضوي

ارزش افزوده به تفكيك مذكور، كه در جدول از آنجايي .باشدتقاضاي نهايي و تقاضاي واسطه مي

ايران و  در رمايه از ارزش افزودهكار و سكار و سرمايه وجود نداشت، با استفاده از سهم نيروينيروي

  .ارزش افزوده بخشها در استان، ارزش افزوده براي بخشهاي مورد نظر به تفكيك محاسبه گرديد

كمك سهم صادرات بخش از تقاضاي نهايي آن بخش در  همچنين صادرات استاني هر بخش با

 .مدنظر قرار گرفت ،نمحاسبه شد و در ماتريس مورد نظر براي استا كشورستانده  -جدول داده 

جمع واردات به عنوان ارزش خالص  ،براي واردات از مقادير واردات در جدول استاني استفاده شده

و به ترتيب دنياي خارج  واردات و جمع صادرات به عنوان ارزش خالص صادرات در سطري به نام

ها را مازاد تراز پرداختكسري يا ،كه اختالف اين دو مقدار منظور گرديدستون واردات و صادرات 

در ماتريس حسابداري اجتماعي ساخته  .ز شناور درنظر گرفته شده استي، نرخ ارز ندهدنشان مي
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ارزش خالص صادرات بيش از خالص واردات است و اين بدان معني است كه  شده در اين مطالعه،

با (به عنوان يك مصرف  نهايي تقاضايدر ستون  مازاداين . روبرو است هارازپرداختت مازاداقتصاد با 

  .آورده شده است) عالمت منفي

مقدار تقاضا و . ه ثابت درنظرگرفته شده استيو سرما يد، دستمزد واقعيدر بازار عوامل تول

 يد افقيدر واقع، عرضه عوامل تول. ر و درونزا فرض شده استيه، انعطاف پذيكار و سرما يرويعرضه ن

زان پس انداز ثابت در نظر گرفته ي، ميدر بخش خارج. شودين مييآنها تع يبوده و توسط تقاضا

  .شودير فرض ميشده و نرخ ارز انعطاف پذ

 ها را درسه نهاد خانوار، دولت و بنگاه كه هر كننده نماينده وجود دارديك مصرففرض شده 

گيرد و مخارج آن شامل مخارج مصرفي بخش خصوصي و خانوارها، مخارج دولتي و نظر مي

كار و  كننده شامل درآمدهاي ناشي از عرضه نيرويدرآمد اين مصرف. گذاري استسرمايه

همچنين . رسدكه به آنها مي هاي انتقاليست و همچنين پرداختا درآمدهاي ناشي از سرمايه آنها

  .كنداندازي وجود ندارد و مصرف كننده تمام درآمد خود را مصرف ميفرض شده است پس

انجام و پارامترهاي به كار  GAMSتعادل عمومي با استفاده از نرم افزار  تصريح و حل مدل

آمده محاسبه شده و يا از مطالعات قبلي به دست  SAMرفته در اين مطالعه يا مستقيماً از جدول 

  . آمده است 2معادالت مدل و پارامترها در پيوست. است

  

  يمورد بررس يوهايسنار -3

سوختهاي فسيلي و يا حذف يارانه آنها در سناريوهاي زير  در اين بخش، آثار افزايش قيمت

  :مورد بررسي قرار گرفته است

 حذف يكباره يارانه سوخت؛ -1

 سال؛ 3حذف يارانه سوخت در  -2

 .سال 5حذف يارانه سوخت در  -3

خراسان  1380سالستانده  -آماري اين مطالعه جدول داده  كه قبالً اشاره شد، پايه مانگونهه

عنوان  به مرزي و داخلي قيمتهاي ما به التفاوت انرژي، هايحامل يارانه برآورد براي .رضوي است

 1380-87سوخت در دوره  يارانه مربوط به قيمت داخلي، مرزي و آمار شده و واحد تلقي هر يارانه

باشد كه  يالزم به ذكر م. است ارائه شده 2در جدول هاي نفتي و گازطبيعيفرآوردهبه تفكيك 

. نفتي ميانگين چهار فرآورده عمده نفت سفيد، بنزين، گازوئيل و نفت كوره مدنظر است هايفرآورده

درصد يارانه  1/80هاي نفتي و درصد يارانه فرآورده 1/80بر اساس اين اطالعات، در سناريوي اول 

ريال به  754هاي نفتي به طور ميانگين از گردد و به عبارتي، قيمت فرآوردهگاز طبيعي حذف مي
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در . يابديافزايش م 1380ريال در سال  296ريال به  59ريال و قيمت گازطبيعي از  3344

هاي فسيلي درصد يارانه سوخت 7/26سال صورت گيرد، ساالنه  3سناريوي دوم، اگرحذف يارانه در 

رسد و در سناريوي سوم يسال به قيمت مرزي م 3گردد و قيمت سوختهاي فسيلي طي حذف مي

  . گرددهاي فسيلي حذف ميدرصد يارانه سوخت 02/16ساالنه 

مختلف  يهااستيج سيفوق، نتا يوهاياست، با اعمال سنار ياسهيمقا يستايكه مدل، اييازآنجا

حذف  يويدر نظرگرفتن سنار يگر، برايبه عبارت د. سه شده استيه مقاير پايه و مقاديبا حالت اول

,S�EFو  
SC�EFر يارانه، متغي S
ارانه در بخش يو  يارانه در بخش مصرفيب، به عنوان يبه ترت 

 يوهايه، برابر با صفر و در سناريرها در حالت پاين متغيمت حاملها كسر شده كه اياز ق يديتول

مت در يرات قييرها، تغين متغير اييبا تغ .باشديدرصد م 16.02درصد و  26.3درصد،  80.1مختلف

  .به صورت درونزا محاسبه شده استنه بخشها، يد و هزير كاالها، توليسا

  

  1380-87قيمت داخلي، مرزي و يارانه سوختهاي فسيلي در دوره  .2جدول

  قيمت داخلي

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  واحد  حاملها

هاي فرآورده

  نفتي

 1130 1130 1130 1130 1130 970 830 754  ليتر/ ريال

  5/112  5/112  80  80  80  75  67  59  مترمكعب/ ريال  گاز طبيعي

  قيمت مرزي

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  واحد  حاملها

هاي فرآورده

  نفتي

 21914 19212 15161 13369 9320 6075 5481 3344  ليتر/ ريال

  2222  3008  598  450  450  418  400  296  مترمكعب/ ريال  گاز طبيعي

  درصد يارانه 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  واحد  حاملها

هاي فرآورده

  نفتي

  3/92  2/92  1/91  9/89  1/86  2/82  3/85  1/80  ليتر/ ريال

  1/95  6/96  6/86  4/82  5/82  2/82  6/82  1/80  مترمكعب/ ريال  گاز طبيعي

  و محاسبات تحقيق 1387، ترازنامه هيدروكربوري كشور، 1384پرمه: مأخذ

 

  ج و بحثينتا - 4

  :باشدير ميبه شرح ز يها در سه سناريوي مورد بررستوليد، هزينه و سطح قيمتنتايج تغييرات 
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  تغييرات توليد بخشهاي مختلف در اثر حذف يارانه سوخت  -1- 4

 اقتصاد ايران در پرداختى هاىيارانه عمده اقالم از ، يكىيليفس يهاسوخت به پرداختى هاىيارانه

 .دهد قرار تحت تأثير را و خدمات كاالهاتوليد  تواندمى مختلفى هاىازكانال هايارانه اين حذف .است

 به توجه با .باشديم داخل سوخت در قيمت افزايش ها،يارانه حذف اوليه و مستقيم اثر طرف، يك از

 ىهاهزينه گيرد،مى قرار خدمات و سايركاالها توليد فرايند در اىواسطه كاالى عنوان به كاال اين اينكه

 خدمات، و تعادلى كاال مقدار باشد، باكشش كاال كهدرصورتى و داده افزايش را كاالها نوع اين توليد

اندك  تعادلى مقدار تغييرات باشد، داشته پايينى كشش قيمتى كاال چنانچه و يابدمى بيشتر كاهش

نتايج تغييرات توليد در بخشهاي مختلف توليدي در ). 1389ونقل،  حمل پژوهشكده(بود  خواهد

  .ارائه شده است 3جدول 
  

  هاي مختلفدر بخشدرصد تغييرات شاخص  توليد  .3جدول 

حذف يكباره يارانه   سناريو/  بخش

 سوخت

حذف يارانه سوخت  در 

 سال 3

حذف يارانه سوخت  

  سال 5در 

  004/1  001/1  990/0 كشاورزي

  045/1  040/1  031/1 صنايع غذايي

  032/1  020/1  018/1 نساجي و چرم صنايع

  057/1  027/1  022/1 چوب و كاغذصنايع 

  025/1  005/1  003/1 شيميايي و پالستيكي صنايع

  007/1  003/1  993/0  فلز وريخته گري

  003/1  994/0  990/0 غير فلزي هايكانيمعدن و 

  041/1  033/1  025/1 ساير كاالهاي صنعتي

  998/0  999/0  984/0 ساختمان

  990/0  991/0  977/0 ب آ

  999/0  995/0  986/0 نقلحمل و 

  993/0  993/0  980/0 و خدمات تجارت

  010/1  110/1  180/1 برق

  082/1  145/1  264/3  گاز

  972/0  926/0  800/0  هاي نفتيفرآورده

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

سوختهاي فسيلي، به عبارتي  دهد، با حذف يكباره يارانهنشان مي 3 همانطوركه نتايج جدول

افزايش در قيمت % 444و ) ريال 296ريال به  59افزايش از (افزايش در قيمت گازطبيعي % 501
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شاخص توليد بخش كشاورزي معادل ) ريال 3344ريال به  754افزايش از (هاي نفتي فرآورده

شيميايي و مواد ،%022/1 چوب و كاغذ، %018/1 نساجي ، محصوالت%031/1، مواد غذايي 990/0%

ساير ، %990/0 غير فلزي هايكاني، %993/0 گري فلز وريخته، محصوالت %003/1 پالستيكي

، تجارت و خدمات %986/0، حمل و نقل%977/0، آب %984/0 ساختمان، %025/1 كاالهاي صنعتي

% 800/0هاي فسيلي هاي نفتي سوختو فرآورده% 264/3، گاز طبيعي %180/1، برق 980/0%

در اين سناريو، باالترين رشد توليد مربوط به بخش گازطبيعي و برق و . ايش پيدا خواهد كردافز

اين موضوع بيانگر اين است كه افزايش . باشدهاي نفتي ميكمترين رشد مربوط به بخش فرآورده

ه و قيمت سوختهاي فسيلي، انگيزه سرمايه گذاري و توليد گاز طبيعي و به دنبال آن برق را باال برد

  .شاخص توليد در اين بخشها نسبت به ساير بخشها افزايش بيشتري خواهد داشت

% 234يارانه سوخت و افزايش % 7/26با حذف يارانه سوخت در سه سال و به عبارتي، حذف 

هاي نفتي در سال اول، شاخص توليد بخش كشاورزي معادل فرآورده%  214گازطبيعي و افزايش 

شيميايي ، مواد% 027/1 چوب و كاغذ، %020/1 نساجي ، محصوالت%040/1، مواد غذايي 001/1%

، %994/0 غير فلزي هايكاني، %003/1 فلز وريخته گري، محصوالت %005/1 و پالستيكي

، تجارت و %995/0، حمل و نقل %991/0، آب %999/0 ساختمان، %033/1 سايركاالهاي صنعتي

در . كندتغيير مي% 926/0هاي نفتي فرآورده و 145/1، گاز طبيعي %110/1، برق %993/0خدمات 

افزايش و % 111و سپس بخش برق با % 5/114اين سناريو، بيشترين تغييرات توليد در بخش گاز با 

  . باشدافزايش مي% 926هاي نفتي با كمترين تغييرات مربوط به افزايش توليد فرآورده

 5دهد، زماني كه قيمت سوخت طي در سناريوي آخر، همانطوركه نتايج جدول فوق نشان مي

ريال، 4/106ريال به  59افزايش از % 180سال به قيمت مرزي برسد و درسال اول گازطبيعي با 

ريال افزايش 1227ريال به  754افزايش از % 169هاي نفتي با همچنين ميانگين قيمت فرآورده

ذ و چاپ، مواد شيميايي، يابد، شاخص توليد بخشهاي كشاورزي، مواد غذايي، نساجي، چوب و كاغ

محصوالت فلزي، معادن و محصوالت غير فلزي، ديگر محصوالت صنعتي، ساختمان، آب، خدمات 

هاي نفتي، به ترتيب، به ميزان حمل و نقل، خدمات تجاري و عمومي، برق،  گازطبيعي و فرآورده

004/1% ،045/1% ،032/1% ،057/1% ،025/1%  ،007/1% ،003/1 % ،041/1%  ،

در اين .  يابدافزايش مي 972/0و % 082/1، % 010/1، 993/0%،  999/0%، % 990/0،998/0%

و سپس % 2/108يارانه سوخت، بيشترين تغييرات توليد در بخش گاز با % 02/16حالت، با حذف 

هاي نفتي افزايش و كمترين تغييرات مربوط به افزايش توليد فرآورده% 7/105بخش چوب وكاغذ با 

 .باشدافزايش مي %972با 
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  تغييرات هزينه در اثر حذف يارانه حاملهاي انرژي  - 2- 4

 قابل مهم زير كانال سه از تعادلى مقدار و قيمت بر هاى سوختيارانه حذف اثرات ،يبه طور كل

  : است بررسى

  توليد؛ هاىهزينه افزايش دليل چپ به به عرضه هاىمنحنى انتقال .1

 دولت؛ براى گذارىسرمايه  براى بيشتر هاىفرصت ايجاد .2

 .خدمات و كاالها جانشينى اثرات نظرگرفتن در با تقاضا هاىمنحنى انتقال .3

هاى نهاده ش قيمتيافزا به منجر هاى سوختيارانه حذف خرد، اقتصاد هاىتئورى براساس

 عرضه بنابراين، منحنى. شودمى يتوليد كاالى واحد هر قيمت افزايش موجب امر اين كه شده توليد

ن يكه در ايياما ازآنجا). 1389و نقل،  حمل پژوهشكده(گردد مى چپ سمت به خدمات و كاالها

 د،يتول يهانهيش هزيصفر در نظرگرفته شده، لذا تنها افزا يه گذاريمطالعه، پس انداز و سرما

 .كند يجا به جا م را تقاضا يهايكاال و خدمات منحن ينيو جانش عرضه هاىمنحنى

تغييرات هزينه در بخشهاي مختلف براي سناريوهايي كه قبالً بيان شد، در  در اين قسمت،

توان گفت كه حذف يكباره و تدريجي به طوركلي بر اساس نتايج فوق مي. ارائه شده است 4جدول 

اگرچه توليد كاالهاي بخشهاي . حاملهاي انرژي، اثرات مشابهي بر تغييرات شاخص توليد دارند

، نساجي، چوب و كاغذ و چاپ، مواد شيميايي، محصوالت فلزي، معادن و كشاورزي، مواد غذايي

محصوالت غيرفلزي، ديگر محصوالت صنعتي، خدمات حمل و نقل و خدمات تجاري با تعديل زمان 

يابد و به عبارتي قدرت تطابق بيشتر و سال، افزايش بيشتري مي 5ا يو  3حذف يارانه سوخت طي 

تر بخشها با حذف تدريجي يارانه سوخت همراه خواهد بود؛ اما براي اصالح ساختار توليدي در بيش

افزايش بيشتر توليد حاملهاي انرژي، سناريوي حذف يكباره مطلوب تر بوده و با تعديل زمان حذف 

  . شوديارانه، افزايش توليد اين بخشها كمتر مي
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  هاي مختلفدر بخش درصد تغييرات شاخص هزينه .4جدول 

حذف يكباره يارانه   سناريو/  بخش

 سوخت

حذف يارانه سوخت  

 سال 3در 

حذف يارانه سوخت  در 

  سال 5

  012/1  011/1  030/1 كشاورزي

  005/1  004/1  022/1 صنايع غذايي

  010/1  009/1  027/1 نساجي و چرم صنايع

  006/1  005/1  018/1 چوب و كاغذصنايع 

  999/0  998/0  009/1 شيميايي و پالستيكي صنايع

  013/1  012/1  032/1  ريخته گري فلز و

  001/1  000/1  012/1 غير فلزي هايكانيمعدن و 

  006/1  005/1  023/1 ساير كاالهاي صنعتي

  003/1  002/1  022/1 ساختمان

  013/1  012/1  032/1 ب آ

  013/1  012/1  031/1 حمل و نقل

  013/1  012/1  030/1 و خدمات تجارت

  005/1  998/0  971/0 برق

  015/1  014/1  035/1  گاز

  015/1  014/1  034/1  هاي نفتيفرآورده

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  

ريال به  59، در سناريوي اول، همزمان با افزايش قيمت گازطبيعي از 6با توجه به نتايج جداول 

% 444(ريال  3344ريال به  754هاي نفتي از و افزايش قيمت فرآورده) افزايش% 501(ريال  296

، محصوالت %022/1، مواد غذايي %030/1، شاخص هزينه توليد كاالي بخش كشاورزي )افزايش

، محصوالت فلزي %009/1، مواد شيميايي و پالستيكي %018/1، چوب و كاغذ %027/1نساجي 

، آب %022/1، ساختمان %023/1، ساير كاالهاي صنعتي%012/1هاي غيرفلزي ، كاني% 032/1

و  035/1و گازطبيعي % 971/0، برق %030/1، تجارت و خدمات %031/1، حمل ونقل 032/1%

  . كندافزايش پيدا مي% 034/1هاي نفتي فرآورده

سال، شاخص هزينه بخشهاي كشاورزي،  3در سناريوي دوم، با حذف تدريجي يارانه سوخت در 

حصوالت مواد غذايي، نساجي، چوب و كاغذ و چاپ، مواد شيميايي ، محصوالت فلزي، معادن و م

غير فلزي، ديگر محصوالت صنعتي، ساختمان، آب، خدمات حمل و نقل، خدمات تجاري و عمومي، 

، %005/1، %009/1، %004/1، %011/1هاي نفتي، به ترتيب، به ميزان برق، گازطبيعي و فرآورده
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998/0% ،012/1% ،000/1% ،005/1%  ،002/1% ،012/1% ،012/1% ،012/1% ،998/0% ،014/1 %

  .يابد افزايش مي% 014/1و 

در سناريوي آخر، شاخص هزينه بخشهاي كشاورزي، مواد غذايي، نساجي، چوب و كاغذ و چاپ، 

مواد شيميايي، محصوالت فلزي، معادن و محصوالت غير فلزي، ديگر محصوالت صنعتي، ساختمان، 

نفتي، به ترتيب، هاي آب، خدمات حمل و نقل، خدمات تجاري و عمومي، برق،  گازطبيعي و فرآورده

،  %013/1، %013/1، %003/1،  %999/0، %006/1، %010/1، %005/1، %012/1به ميزان 

  .يابدافزايش مي% 015/1،  015/1%، % 005/1،013/1%

درآخرين سناريو، بجز بخش برق كه توليد آن با افزايش هزينه بيشتري همراه است، شاخص 

بيشتر شده است و به عبارتي، وقتي % 1/0حدود  هزينه بخشهاي ديگر نسبت به سناريوي دوم،

سال، هزينه همه بخشها تنها  3سال حذف شود، نسبت حذف در  5يارانه تمام سوختهاي فسيلي در 

اما اين سناريو نسبت به سناريوي اول، يعني حذف يكباره يارانه . يابدافزايش مي% 1/0حدود 

دهد تعديل اين امر نشان مي. دهدكاهش مي درصد 3يا  2سوخت، افزايش هزينه توليد را حدود 

مدت زمان حذف يارانه سوخت، تغييرات چشمگيري در افزايش هزينه بخشهاي مختلف به همراه 

  . ندارد

  

  تغييرات شاخص قيمت در اثر حذف يارانه حاملهاي انرژي  -3- 4

 را سوخت قيمت اين سياست، .است آن قيمتى اثرات سوخت، يارانه حذف و ديگركاهش اثر

 حمل مثل هايىفعاليت در شود، بخصوصمى اقتصاد در قيمت سطح افزايش باعث و داده افزايش

 بيشتر بخش در اين هاقيمت افزايش شود،مند مى بهره اىواسطه كاالى عنوان به كه از سوخت ونقل

تغييرات شاخص قيمت در بخشهاي مختلف در نتيجه شبيه سازي مدل در  .شودمى نمايان

  . ارائه شده است 5سناريوي فوق، در جدول 
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  هاي مختلفدر بخشدرصد تغييرات شاخص  قيمت  .5جدول 

  

    سناريو/  بخش

حذف يكباره يارانه 

 سوخت

حذف يارانه سوخت  

 سال 3در 

حذف يارانه سوخت  در 

  سال 5

  992/0  992/0  009/1 كشاورزي

  952/0  955/0  967/0 صنايع غذايي

  854/0  864/0  868/0 نساجي و چرم صنايع

  911/0  916/0  923/0 چوب و كاغذصنايع 

  886/0  894/0  898/0 شيميايي و پالستيكي صنايع

  960/0  963/0  977/0  فلز وريخته گري

  919/0  924/0  931/0 غير فلزي هايكانيمعدن و 

  889/0  896/0  903/0 صنعتيساير كاالهاي 

 003/1 002/1  022/1 ساختمان

 013/1 012/1  031/1 ب آ

 988/0 988/0  005/1 حمل و نقل

 009/1 008/1  027/1 و خدمات تجارت

 004/1 997/0  970/0 برق

 011/1 010/1  030/1  گاز

 093/1 086/1  114/1  هاي نفتيفرآورده

  نتايج تحقيق: مأخذ

  

% 501(هاي سوخت هاي حامل، در سناريوي اول با حذف همزمان يارانه5جدولبر اساس نتايج 

، قيمت كاالهاي بخش كشاورزي )هاي نفتيافزايش در قيمت فرآورده% 444افزايش در قيمت گاز و 

درصد،  3/92درصد، چوب و كاغذ  8/86درصد، محصوالت نساجي  7/96درصد، مواد غذايي  9/100

 1/93هاي غيرفلزي درصد، كاني 7/97درصد، فلز و ريخته گري  8/89موادشيميايي و پالستيكي 

درصد، خدمات  1/103درصد، آب  2/102درصد، ساختمان  3/90درصد، ساير محصوالت صنعتي 

 103درصد، گاز طبيعي  97درصد، قيمت برق  7/102درصد، خدمات تجاري  5/100حمل ونقل 

همچنين بر اساس نتايج اين سناريو، . واهد كرددرصد تغيير خ 4/111هاي نفتي درصد و فرآورده

باالترين افزايش در شاخص قيمت در اين سناريو، مربوط به افزايش در شاخص قيمت كاالهاي 

 1/103معادل (و بعد از آن آب و گازطبيعي ) درصد 4/111به ميزان (هاي نفتي بخش فرآورده

 8/86صنعت نساجي و چرم به ميزان  ، و كمترين تغيير شاخص قيمت مربوط به بخش)درصد تغيير

  .باشددرصد مي
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سال حذف شود، شاخص قيمت بخشهاي كشاورزي، مواد  3 در صورتي كه يارانه سوخت در

غذايي، نساجي، چوب و كاغذ و چاپ، مواد شيميايي، محصوالت فلزي، معادن و محصوالت غير 

دمات تجاري و عمومي، برق، فلزي، ديگر محصوالت صنعتي، ساختمان، آب، خدمات حمل و نقل، خ

، %916/0، %864/0، %955/0، %992/0هاي نفتي  به ترتيب به ميزان گازطبيعي و فرآورده

، %988/0، %2/101، %2/100، %896/0، %924/0، %963/0، % 894و % 924/0، 963/0%، 894/0%

  .يابدافزايش مي% 6/108و  0/101%، 977/0%، 8/100%

هاي فسيلي و افزايش قيمت سوخت به قيمت مرزي در انه سوختيار% 02/16با حذف ساالنه 

درصد، محصوالت  2/95درصد، مواد غذايي  2/99سال، قيمت كاالهاي بخش كشاورزي  5طي 

درصد، فلز و  6/88شيميايي و پالستيكي  درصد، مواد 1/91درصد، چوب و كاغذ  4/85نساجي 

، ساختمان 9/88ساير محصوالت صنعتي  درصد، 9/91هاي غيرفلزي درصد، كاني 96ريخته گري 

، گاز %4/100، قيمت برق %9/100، خدمات تجاري 8/98، خدمات حمل و نقل 3/101، آب 3/100

همچنين بر اساس نتايج اين . درصد تغيير خواهد كرد 3/109هاي نفتي و فرآورده% 1/101طبيعي 

هاي ، مربوط به بخش فرآوردهدو سناريو، مشابه سناريوي اول باالترين افزايش در شاخص قيمت

  .باشدنفتي وكمترين تغيير شاخص قيمت، مربوط به بخش صنعت نساجي و چرم مي

در مورد تغييرات قيمت در سناريوهاي مختلف، همه بخشهاي مختلف باالترين افزايش قيمت را 

نه در سناريوي حذف يكباره دارند، بجز بخش خدمات و برق كه در سناريوي آخر با حذف يارا

اگرچه سناريوي حذف يكباره با . يابدسال، قيمت خدمات آنها بيشتر افزايش مي 5سوخت در 

ح داده يوها همراه است اما ترجيگر سناريافزايش توليد كمتر و افزايش هزينه بيشتري نسبت به د

ر رواني ها، باشود؛ زيرا اختالف زيادي بين اين تغييرات وجود ندارد و نيز پس از آزادسازي قيمتيم

اين افزايش قيمت در يك سال است اما در حذف تدريجي هرساله، اين افزايش قيمت و بار رواني 

  .باشدوجود خواهد داشت و مطلوب نمي

 يهاو فرآورده يعين گازطبيب ينير پارامتر كشش جانشييج به دست آمده در مدل نسبت به تغينتا

نه حدوداً يمت و هزيد، قير در تولييتغ 9/0تا  1/0بر كشش از  دامنه يست و با تغيحساس ن ينفت

  .باشديو كمتر بوده و قابل توجه نم 02/0

   

  نتيجه گيري و پيشنهادات -5

اي در اقتصاد به هاي كاالها و خدمات، تغييرات پيچيدههاي انرژي با تأثير بر هزينه و قيمتيارانه

بخشهاي مختلف توليدي با سياست  در اين مطالعه، تغييرات توليد، هزينه و قيمت. آوردوجود مي

  :باشدخالصه اين نتايج به شرح زير مي. حذف يارانه سوخت، بحث و ارائه شد
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بر اساس نتايج حاصله، با حذف يارانه سوختهاي فسيلي، شاخص توليد، هزينه و قيمت  -

 . كاالهاي توليدي بخشهاي مختلف افزايش مي يابد

گازطبيعي و برق و كمترين رشد مربوط به بخش باالترين رشد توليد مربوط به بخش  -

  . باشدهاي نفتي ميفرآورده

و سپس % 2/108يارانه سوخت، بيشترين تغييرات توليد در بخش گاز با % 02/16با حذف  -

هاي نفتي افزايش و كمترين تغييرات مربوط به افزايش توليد فرآورده% 7/105بخش چوب وكاغذ با 

  .باشدافزايش مي% 972با 

. ذف يكباره و تدريجي حاملهاي انرژي، اثرات مشابهي بر تغييرات شاخص توليد دارندح -

يابد اما اگرچه توليد كاالهاي بخش حاملهاي انرژي در حذف يكباره سوخت افزايش بيشتري مي

ديگر بخشها با گذر زمان و به صورت تدريجي، قدرت تطابق و اصالح ساختار توليدي بيشتري در 

  . رانه سوخت خواهند داشتحذف تدريجي يا

درآخرين سناريو، بجز بخش برق كه توليد آن با افزايش هزينه بيشتري همراه است،  -

بيشتر شده است و به عبارتي % 1/0شاخص هزينه بخشهاي ديگر نسبت به سناريوي دوم حدود 

ه سال، هزينه هم 3سال حذف شود، نسبت به حذف در  5وقتي يارانه تمام سوختهاي فسيلي در 

اما اين سناريو نسبت به سناريوي اول، يعني حذف يكباره . يابدافزايش مي% 1/0بخشها تنها حدود 

دهد اين امر نشان مي. دهددرصد كاهش مي 3يا  2يارانه سوخت، افزايش هزينه توليد را حدود 

تعديل مدت زمان حذف يارانه سوخت، تغييرات چشمگيري در افزايش هزينه بخشهاي مختلف به 

  . همراه ندارد

همچنين بر اساس نتايج اين دو سناريو، مشابه سناريوي اول، باالترين افزايش در شاخص  -

هاي نفتي وكمترين تغيير شاخص قيمت، مربوط به بخش صنعت قيمت، مربوط به بخش فرآورده

  .باشد نساجي و چرم مي

 اقتصاد در تقيم سطح افزايش باعث و داده افزايش را سوخت سوخت، قيمت يارانه حذف -

همه بخشهاي مختلف باالترين افزايش قيمت را در سناريوي حذف يكباره دارند، بجز بخش . شودمى

سال، قيمت خدمات آنها بيشتر  5خدمات و برق كه در سناريوي آخر با حذف يارانه سوخت در 

ه بيشتري و اگرچه سناريوي حذف يكباره با افزايش توليد كمتر و افزايش هزين. يابدافزايش مي

شود؛ زيرا اختالف زيادي بين اين تغييرات يح داده ميوها همراه است اما ترجيگر سنارينسبت به د

ها، بار رواني اين افزايش قيمت در يك سال است اما در وجود ندارد و نيز پس از آزادسازي قيمت

 .باشدنمي حذف تدريجي، هرساله اين افزايش قيمت و بار رواني وجود خواهد داشت و مطلوب
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