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وكـاهش راگـذاري سـرمايه وسـرمايه نهـاده تقاضـاي توليـد، كـاهش .يابـد مـي كاهششدت

ازحمايتمطالعه،نتايجبهتوجهبا.استدادهافزايشراغذاييصنايعاساسيكاالهايواردات

جهـت ويژهتسهيالتوواماعطايومالياتيمعافيتهايمانندمختلفهايشيوهبهفوقيبخشها

.شودميپيشنهادتوليدروشهايدربهبود

JEL:H23بنديطبقه ,E20 ,D58�

:هاواژهكليد

يارانههدفمندسازيعمومي،تعادلغذايي،صنايعوكشاورزيانرژي،يحاملها

مقدمه

درآمـد توزيـع بهبودهمچوناهدافيباكهاستبازاردرمداخلهابزارهايازيكييارانه

مـوارد بيشـتر دركـه دهـد مـي نشـان تجربـي شـواهد ).1389حسـني، (گيردميصورتغيرهو

يتـأثير پـذير آسـيب اقشـار رفـاه ودرآمـد ارتقايدرتنهانهغيرهدفمند،وهمگانييپرداختها

چنانچـه اسـت، بـديهي .شـود مـي درآمـدي بـاالي هايگروهنصيببيشترآنمنافعبلكهندارد،

بـه باشـد، تعـارض درنظـر مـود اهـداف بـا يارانـه، صـورت بـه دولـت سويازهزينهپرداخت

هــايگــروهســهمتــدريجيكــاهش(هــايارانــهكــردنهدفمنــدلــذانبــوده،موجــهوجــههــيچ

باشـد مـي انكارناپـذير ضـرورتي )درآمـدي پـايين هـاي گـروه سـهم افـزايش ودرآمـدي باالي

يحاملهايارانهايران،اقتصاددرپرداختيهاييارانهانواعازيكي).1387،همكارانوكينيتش(

زمـاني مختلـف مقـاطع دركـه اسـت شدهمنجريارانهاينحصروحدبيافزايش.استانرژي

حـذف حـتم، طوربه.)1388بازرگاني،وزارت(شودگرفتهآنحذفخصوصدرتصميماتي

ومـوارد ايـن بـا آشـنايي .كـرد خواهدايجادكشوربرايمختلفابعاددررااثراتيهايارانهاين

شـاياني كمـك احتمـالي يزيانهاكاهشدرتواندمياقتصادپذيريتأثيركارهايوسازبررسي

تعـديل چگـونگي انـرژي، يحاملهـا يارانـه كاهشياحذفباارتباطدرمسئلهينمهمتر.نمايد

دنبـال بـه توليـدي يفعاليتهـا بـر هـا فراوردهاينقيمتافزايشكهاستآثاريهمچنينوقيمتها

.داشتخواهد
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محسـوب توليـدي يفعاليتهـا اكثـر واسـطه نهـاده عنـوان بهانرژي،يحاملهاكهآنجااز

غـذايي صنايع.دهدميقرارتأثيرتحتنيزرافعاليتهااينتوليداتآنها،قيمتافزايششوند،مي

بـر عـالوه صـنايع اين.شودميمحسوبكشورصنعتدرانرژيگانكنندمصرفترينعمدهاز

جوامـع اوليـه واساسـي تقاضـاي تـأمين درتـوجهي درخورنقشاشتغال،ازباالييسطحتأمين

صـنايع گـذاري سـرمايه واشـتغال ميـزان سـتانده، ارزش).1381منجـذب، ؛1381فتحي،(دارد

كـه گونـه همـان .اسـت شـده دادهنشان1جدولدر1386سالدركشورصنعتكلوغذايي

درصـد 47/15سـتانده، ارزشازدرصـد 86،20/10سـال درغـذايي صـنايع شـود، ميمالحظه

.اسـت دادهاختصـاص خـود بهراصنعتييفعاليتهاكلگذاريسرمايهازدرصد61/8واشتغال

اشـتغال، ايجـاد نظـر ازوچهـارم رتبهستاندهارزشنظرازغذاييصنايعصنعتي،فعاليت23بين

.داردرااولرتبه

كشورغذاييصنايعبخشدرگذاريسرمايهواشتغالميزانستانده،ارزش.1جدول
)نفرريال،ميليون،1386(

گذاريسرمايهاشتغالستاندهارزش

930681031705915075869غذاييصنايع

912602628110285658970790صنعتكل

20/1047/1561/8صنعتكلازغذاييصنايعسهم

ايرانآمارمركز:مأخذ

ايـن ،غـذايي امنيتوجامعهغذايتأميناشتغال،درغذاييصنايعاهميتبهتوجهبالذا

صورتغذاييصنايعبخشبرانرژييحاملهايارانههدفمندسازيآثاربررسيهدفبامطالعه

ازخـارج وداخـل درمتعـددي مطالعاتانرژييحاملهاقيمتافزايشبارابطهدر.استگرفته

بـا رابطـه در)1389(همكـاران ومنظـور مطالعهبهتوانميجملهاز.استگرفتهصورتكشور

فـوق مطالعـه نتـايج .نمـود اشارهانرژيآشكاروپنهانيارانهحذفسياستاقتصاديپيامدهاي

بهويافتخواهدكاهشداخلتوليداتسطحوخانوارهارفاه،هايارانهحذفاثردر،دادنشان

كشـاورز حـداد .شوندميمواجهفعاليتسطحكاهشبابخشهاسايرانرژي،باالدستيبخشجز



83شماره بيست و يكم،سال–توسعهواقتصادكشاورزي

��

تعــادلمــدلچــارچوبدررابنــزينقيمــتافــزايشتخصيصــياثــرات)1389(زادهمرتضـي و

كاالهـا، توليـد بـر بنـزين قيمتدرصديصدافزايشاثر.اندنمودهبررسيمحاسبهقابلعمومي

خانوارهـا، تقاضـاي توليـد، عوامـل بيكـاري بخـش، هـر درتوليدعواملتقاضايكاالها،قيمت

بـا كـه دادنشـان نتـايج .اسـت شـده محاسبهتوليدعواملكارگيريبهشدتوخانوارهادرآمد

بـا سـرمايه، وكـار بـازار درتعـادل برقراريقيدگذاشتنكنارصورتدرگذاري،سرمايهانجام

تقاضـاي آندنبـال بهومصرفيكاالهايتمامتوليد،بخشهاكليهردتوليدبنزين،قيمتافزايش

ايـن كـه اسـت گفتنـي .يابدميافزايشتوليدييفعاليتهاتمامطرفازنيزسرمايهوكارنيروي

پرداخـت عـدم ازناشيجوييصرفهازحاصلدرآمدهايكهشوندميحاصلصورتيدرنتايج

.شوداضافهبخشهرسرمايهموجوديمقداربهبنزينيارانه

Pauw(اسكوروپاو & Schoor, ازناشـي اثراتازبرخيبررسيبهايمقالهدر)2005

ــزايش ــيافـ ــادائمـ ــانييقيمتهـ ــتجهـ ــاددرنفـ ــايآاقتصـ ــوبيفريقـ ــهجنـ ــداپرداختـ .نـ

اجتمـاعي حسـابداري مـاتريس اسـاس بـر محاسـبه قابـل عمـومي تعـادل مـدل ازراسـتا ايندر

وارداتافـزايش جهـاني، بازارهـاي درتنفـ قيمـت درصـدي 20افـزايش .اسـت شدهاستفاده

اقتصـادي يفعاليتهـا كـاهش صادرات،بهبود.استدادهنشانراجنوبيافريقايبرايخامنفت

درآمـد چشـمگير كـاهش و-دارددنبـال بـه صنايعبيشتردررامحصولودرآمدكاهشكه-

.استبودهمطالعهايننتايجديگرازروستاييخانوارهاي

Chitiga)همكارانوچيتيگا et al., بـه محاسـبه قابـل عمـومي تعـادل روشاز(2010

اسـتفاده نفتجهانيقيمتافزايشمقابلدرجنوبيافريقايدردولتيسياستهاارزيابيمنظور

خـدمات وكوچـك صـنايع ،ييغـذا صـنايع وكشاورزيبخشكهدادنشانبررسيها.اندنموده

رانفـت قيمـت افـزايش ازناشـي تلفـات بيشـترين ،نهـايي تقاضايدركاهشدليلهبخصوصي

.انـد بـرده كاربهكشاورزيبخشدرراعموميتعادلالگوهاينيزمطالعاتازبرخي.اندداشته

كشـاورزي بخـش هاييارانهحذفاثربررسيمنظوربه)1388(سالميوبختجوانايران،در

،)1384(مقـدم اكبـري وپيراييوايراناقتصاديمتغيرهايوخانوارهابرآنبهوابستهصنايعو



.....آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر

��

كـار، بـر ماليـات نـرخ درتغييـر و)زراعـت (كشاورزيبخشيارانهكاهشاثربررسيمنظوربه

درهمچنـين .انـد كـرده استفادهCGEالگوهايازروستاييوشهريخانواررفاهوبخشيتوليد

Thabet)چمينگـوي وثابـت مطالعاتزمينهاين and Chemingui, 2001) مـك وتاونسـند و

Townsendدونالد & McDonald, بركشاورزييسياستهادرتغييربررسيمنظوربه)(1997

.بردنامتوانميراجنوبيآفريقايدردرآمديتوزيع

درشـده انجـام مطالعـات ازآمـده دسـت هبـ متفـاوت نتـايج شـود، مـي مالحظههكچنان

بـه همچنـين وسياسـت نـوع بـه تعديلييسياستهاآثاربودنوابستهنشانگرمختلف،كشورهاي

ازانـرژي يحاملهاقيمتافزايشابمرتبطمطالعاتاكثردرعالوههب.استكشوريهرشرايط

تعـادل مـدل ازاسـتفاده بـا نيـز حاضـر مطالعهروايناز.استشدهاستفادهعموميتعادلروش

توليـد، بـر انـرژي يحاملهـا يارانـه هدفمندسـازي سياسـت آثاربررسيبهمحاسبه،قابلعمومي

.استپرداختهغذاييصنايعتوليداتارزشوگذاريسرمايه

تحقيقروشونظريمباني

مـاتريس درنتيجـه وشـد اسـتفاده SAMبـر مبتنـي CGEالگوهايازحاضر،مطالعهدر

حسـابداري مـاتريس .گرفـت قـرار اسـتفاده مـورد آمـاري پايـه عنـوان بـه اجتماعيحسابداري

ــاعي ــهاجتم ــاحاضــرمطالع ــتفادهب ــتانده-دادهجــداولازاس ــراناقتصــادس ــالدراي 1380س

اطالعـات وآمـار ازگيـري بهـره بـا همچنـين و)شـده منتشروتهيهايرانآمارمركزتوسطكه(

-دادهجـدول در.گرديـد تـدوين وتهيـه سـال ايـن بـه مربـوط آمـاري سالنامهومليحسابهاي

ايـن كـه طـوري هباستشدهتفكيكفعاليتهاحسابازخدماتوكاالهاحساب،1380ستانده

اهـداف بـه توجـه باحاضرمطالعهدر.استفعاليترشته99وخدمتوكاال147شاملجدول

يبخشـها جملـه ازبخشـها ازبعضـي وبخـش يـك قالـب درجدوليبخشهاازبرخي،تحقيق

بنـدي تقسـيم راسـتا، ايـن در.انـد شـده گرفتـه درنظرتفكيكبهغذاييصنايعوانرژيبامرتبط

كـدهاي اسـاس بـر توليـدي يفعاليتهابنديتقسيموCPC1كدهاياساسبرخدماتوكاالها

1. Central Product Classification
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ISIC1يفعاليتهـا ازجـامع تصويريشده،تدويناجتماعيحسابداريماتريس.گرفتصورت

10قالبدررا1380سالدرمختلفنهادهايتوسطگرفتهصورتجاريمبادالتواقتصادي

اقـالم كليـه وبـوده ريالميليونماتريسايندرحسابهاازيكهرواحد.نمايدميارائهحساب

وكاالهـا وگـروه 32بـه خـدماتي وتوليـدي يفعاليتهـا .باشـند ميجارييقيمتهاحسببرنيز

وسـرمايه ،اركـ نيـروي حسـاب شـامل افـزوده ارزشبخش.اندشدهتقسيمگروه45بهخدمات

گـروه دوشـامل خانوارهـا :ازعبارتندماتريسايندراقتصادي-ياجتماعنهادهاي.استزمين

يحســابها.غيردولتــييشــركتهاودولتــييشــركتهادولــت،،روســتاييوشــهريخانوارهــاي

نيـز حسابهاساير.اندشدهواردجداگانهحسابدوعنوانبهيارانهوغيرمستقيممالياتبهمربوط

.استسرمايهحسابوخارجدنيايحسابشامل

حاضرمطالعهمحاسبهقابلعموميتعادلالگويكليساختار

همكارانوديكسونORANIالگوهايمانندمحاسبهقابلعموميتعادلالگوهايمياناز

( Dixon etal., 1997)،MSGE2Johansen, Shoven(SCGE3و)(1960 and Walley, 1992;

Lofgren and El-Said, -ORANIيـــ عمومادلـــ تعويـالگـ ازحاضـر مطالعـه در،),2001 G

,Horridge(هـاريج توسطكهشدهاستفاده .گرديـد ارائـه اسـتراليا مونـاش دانشـگاه در)2000

.نمايـد بـازگو راكشـور ساختاريخصوصياتتاشدهتعديلايراناقتصادبرايشدهيادالگوي

,Peter)پيتر،)1389(بختجواننظيرCGEمطالعاتازبسياريمانندنيزمطالعهايندر 1993)،

,Abimanyu(آبيمانيو ,Horridge)هاريج،)2000 ,Gelan)گالنو (2000 شدهفرض(2006

بيشتوسطتواندمينيزكاالييهرونمايدتوليدكااليكازبيشتواندميفعاليتيهركهاست

.اندشدهتفكيكفعاليتهاازخدماتوكاالهاروايناز.شودتوليدفعاليتيكاز

.سـت قيمتهانسـبت ازتابعيتقاضامثالً.هستندغيرخطي ORANI-Gمعادالتازبسياري

ريعترسـ دستيابيجهتاست،مشكليمسئلهغيرخطي،معادالتاززياديتعدادحلاينكهبهباتوجه

1. International Standard Industrial Classification
2. Multi Sector General Equelibrium model
3. Standard General Equelibrium Model
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ازسـري يـك شـكل بـه الگومعادالت،)1960(يوانسنCGEالگويهمانندالگو،يجوابهابه

.شدخواهندحاصلتغييردرصدصورتبهتغييراتدرنتيجهوشوندميبيانخطيمعادالت

فعاليتهايبهمربوطمعادالتشاملكهاندشدهتقسيمجداگانهبلوك6بهمدلمعادالت

مربوطمعادالت،گذاريسرمايهبهمربوطمعادالتخدمات،وكاالتقاضايوعرضهوتوليدي

معـادالت كـه اسـت گفتنـي .باشـد مـي مـدل معادالتسايروكاربازارخارج،دنياي،نهادهابه

در.انـد شـده ادغـام توليـدي فعاليتهـاي بـه مربـوط معـادالت قسـمت درتوليدعواملبهمربوط

تأمينمنبعخدمات،وكاالهاتوليدي،يفعاليتهابهترتيببهfوi،c،sانديسهايالگومعادالت

دوشـامل خدماتوكاالهاتأمينمنبع.شودميمربوطتوليداوليههاينهادهوخدماتوكاالها

زمـين وسـرمايه كـار، نيرويگروهسهبهنيزتوليداوليههاينهاده.استوارداتيياداخليمنبع

وكشـاورزي يبخشـها بررسـي كـه مطالعـه هـدف بـه توجـه با،مطالبادامهدر.اندشدهتقسيم

.استشدهارائهتوليدييفعاليتهابهمربوطمعادالتتنهاباشد،ميغذاييصنايع

خدماتوكاالهاتقاضايوعرضهتوليد،بهمربوطمعادالت

بـا را1افـزوده ارزشوايواسطهكاالهايفعاليت،هركهاستاينبرفرضمدلايندر

نيـز، ومركـب كـاالي واحدهرقيمت.دهدميانجامراتوليدوكردهتركيبهمباثابتينسبت

وارداتـي وداخلـي كاالهايقيمتازموزونيشاخصترتيب،به2اوليههاينهادهتركيبقيمت

هـاي هزينـه سـازي حـداقل ازاوليـه هاينهادهبرايتقاضاتوابع.باشدمياوليههاينهادهقيمتو

راسـازي بهينـه مسـئله ايـن .آينـد مـي دستهبتوليدجريانبرحاكمتكنولوژيبهتوجهباتوليد

:دادنشانزيرشكلبهتوانمي
)1(

افـزوده، مفهـوم رايـج در حسـابداري ملـي نيسـت، بلكـه منظـور پرداختهـاي         در مطالعه حاضر منظور از ارزش. 1

.ي اجتماعي منظور شده استانجام شده به نيروي كار، سرمايه و زمين مي باشد كه در ماتريس حسابدار
2. Primary Factor Composite

∑ ∑ −−+= ),(),(),(),()( 1.11. icicififi sXsPXFXPFTCMin
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)2(

شـده بيـان 2جـدول درتوليدييفعاليتهاروابطبهمربوطپارامترهايومتغيرهاتعريف

مقداروقيمتترتيببهF1XوPFام،iفعاليتبرايتوليدكلهزينهTCiفوق،رابطهدر.است

sX(g(واسـت iفعاليتكلتوليدمقدارTOTi1Xاوليه،نهاده )i,c(−1 لئونتيـف تـابع بيـانگر

FX(CES(.هسـتند 1مركـب كاالهــايشـكل بـه كــهباشـد مـي واســطههـاي نهـاده  )i,f(1نيــز

نسـبت بـه ايواسـطه هـاي نهـاده اينكـه بـه توجهبا.باشدمياوليههاينهادهCESتابعنشاندهنده

:نوشتنيززيرشكلبهرا2معادلهتوانميشوند،ميواردتوليدجرياندرمشخصي

)3(

سـطح ازتـابعي صـورت بـه اوليههاينهادهتقاضايتوابعفوق،سازيبهينهمسئلهحلاز

تعيـين توليدسطحازتابعيصورتبهايواسطههاينهادهتقاضايتوابعوهانهادهقيمتوتوليد

:نوشتزيرفرمبهتوانميرااوليههاينهادهتقاضايتابع.شوندمي

)4(

تـابع ازاسـتفاده بـا نيـز )�1PRIM(آنهـا قيمـت و)X1PRIM(اوليـه هاينهادهتركيب

CESآيندميدستبه6و5روابطشكلبهو:

)5(

)6(

واسطههاينهادهتقاضايتوابع

در.انـد شـده منظوروارداتيوداخليكاالهايازتركيبيصورتبهايواسطههاينهاده

.اسـت شـده استفاده)1969(2آرمينگتونفرضازايواسطهمركبكااليتوليدبرايراستااين

1. Composite Commodity
2. Armington

)(),()( 1)1(1. iifi PRIMXFXCESTOTXSt ==

1
1

1
1

),()(),( )(1
),(1.11

+
−

+ 
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ifiif iPRIMp
iffpPRIMXFX ρδ

ρρδ
1

11
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−∑= )FX.(PRIMX )i,f()i,f()i(

1
11

1

11 +
++= ρ
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ρ
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ρδ )FP.(PRIMP )i,f()i,f()i(

[ ])1().1(1. ),.(),.()( ifici FXCESsXgMinTOTXSt −=
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طـي وشـده محسـوب داخلـي كاالهـاي ناقصجانشينعنوانبهوارداتيكاالهاياساساينبر

نهـاده عنـوان بـه كـه نماينـد مـي ايجـاد رامركـب كـاالي وشـده تركيبهمباCESتابعيك

دروارداتـي وداخليكااليتقاضايتابع.گيردميقراراستفادهموردتوليدجرياندرايواسطه

توجـه بـا وارداتيوداخليكاالهايكلهزينهسازيحداقلازايواسطهمركبكااليتركيب

:آيدميدسته بCESتوليدتابعبه

)7(

)8(

دسـت بـه 9رابطهشكلبهوارداتيوداخليكاالهايتقاضايتوابعفوق،سازيبهينهاز

:آيندمي

)9(

تقاضـاي ازتـابعي ،)وارداتـي وداخلـي (منبـع هـر ازكاالهـا بـراي تقاضافوقرابطهدر

.باشـد مـي مركـب كااليقيمتبهكاالآنقيمتنسبتوθ(s,i)جانشينيكششمركب،كاالي

آنازبيشـتر اسـتفاده بـه منجـر خـاص، منبـع يـك ازكـاال نسبيقيمتكاهشتر،سادهبيانيبه

.شودميمنبع

:شودميحاصلزيررابطهازفعاليتهردرايواسطهمركبهاينهادهقيمت

)10(

ومركـب كاالهـاي تركيـب ازولئونتيـف توليـد تـابع وسـيله  بهفعاليتهرنهاييكاالي

ازمشخصـي نسـبت ها،نهادهاينتقاضايديگرعبارتبه.شودميايجاداوليههاينهادهتركيب

:اندشدهدادهنشانزيرروابطدركهباشدميفعاليتهرمحصول

)11(

)12(

:شودميمحاسبه13رابطهازايواسطههاينهادهقيمتشاخص

)i,s,c(s )i,s,c()i,c( X.PMinTC 11
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)13(

بخـت جـوان مطالعـه هماننـد -فعاليـت هـر درتوليديخدماتوكاالهاشدهتمامقيمت

قيمـت كامل،رقابتشرايطدراينكهبهتوجهبا.استشدهمحاسبه-)1378(سالميو)1389(

يـا كـاال توليـد هزينـه اسـت، برابـر خـدمت يـا كاالآنتوليدهزينهباتوليديخدماتوكاالها

كـه بـود خواهـد يارانه منهايمالياتوايواسطههاينهادهاوليه،هاينهادههزينهشاملخدمات

:آيدميدستبهزيررابطهاز

)14(

تعيين تركيب كااليي هر فعاليت

ازصـنعت، هـر كاالييتركيبتعيينبرايكنندميتوليدمحصولچندكهبخشهاييدر

اسـت شـده گرفتـه بهـره شـده توليـد محصوالتبين)CET(ثابتتبديليكششتوابعساختار

ثابـت تبـديلي كشـش توليـد تـابع بـه توجهباكاالهاكلفروشازحاصلدرآمدكهايگونهبه

)CET(استشدهحداكثر:

)15(

)16(

كشـش وفعاليـت هـر درتوليـدي كاالهاينسبيقيمتبهتركيبايندركاالهرمقدار

دسـت بـه زيـر شـكل بـه كاالهاازيكهرعرضهتابعنتيجهدر.داردبستگيكاالهابينتبديلي

:آيدمي

�1�	,��  �1������ ��	,��
� ������ . ���������

������ �
!� ��"��� )17(

�1������  ∑ �0%�&�	�'(	)� )18(
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مختلـف صـنايع توسطكاالآنعرضهمجموعازكااليكعرضهكلمقدارنهايت،در

: آيدميدست به

�0%�&�	�  ∑ �1�	,��*+�)� )19(

خارجيوداخليبازارهايبهشدهتوليدكاالهايتخصيص

عرضــهداخلــيبــازاربــهيــامختلــف،فعاليتهــايتوســطشــدهتوليــدخــدماتوكاالهــا

وداخلـي بـازار بـه خـدمات وكاالهـا عرضـه مقـدار تعيينبراي.شوندميصادرياوندگردمي

ثابـت تبـديلي كششتابعبهتوجهبابازارهاايندرشدهكسبدرآمدحداكثرسازيازخارجي

ازبازارهـا ايـن ازيـك هـر دركـاال عرضـه مقـدار سازي،بهينهايننتيجهدر.استشدهاستفاده

:بودخواهدمحاسبهقابلزيررابطه
,'���

-�./0�1�
 � 2'�1�

2�./0�1�
. �"3�

3�
!

4
564 )20(

دوقيمتهـاي نسـبت بـه صادراتيوداخليبازاربينكاالتخصيصفوق،رابطهبهتوجهبا

.داردبستگيصادراتيوداخليكاالهايتبديليكششهمچنينوبازار
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توليدييفعاليتهاروابطبهمربوطپارامترهايومتغيرهاتعريف. 2جدول
تعريفپارامتر/متغير

فعاليتهردرتوليدهايهزينهكل���%�

اوليهنهادهقيمت��,�7�8

اوليهنهادهمقدار��,�17�8

ايواسطهمركبكااليمقدار��,	�:_�1

فعاليتهاكلتوليد�������1

توليداوليههاينهادهتركيب���&>;��1

توليداوليههاينهادهتركيبقيمتشاخص���&>;��1

توليداوليههاينهادهازيكهرسهم��,�8=

ρجانشينيكششCES

ايواسطهوارداتيوداخليكااليمقدار��,<,	��1

ايواسطهوارداتيوداخليكااليقيمت��,<,	��1

ايواسطهمركبكااليقيمت��,	�:_�1

وارداتيوداخليكاالهايازيكهرسهم��,<��

فعاليتهرستاندهازاوليههاينهادهتركيبسهم��,@�?

فعاليتهرستاندهازايواسطهمركبكااليتركيبسهم��,	�?

�1&A����فعاليتهرايواسطههاينهادهقيمتشاخص

B1&A����ايواسطهمركبكاالهايازيكهرايهزينهسهم

توليدشدهتمامهزينه�������1

�1�A����توليدواحدهربرماليات

�1BCD���توليدواحدهريارانه

فعاليتهرشدهعرضهكاالهاي��,	��1

فعاليتهاتوسطشدهعرضهكاالهايقيمت�	�&��0%

φتبديلكششCET

كاالهرعرضهكل�	&��0%

E�	�داخليبازاردركاالعرضهسهم

F4�	�كاالصادرات

ريالبهصادراتيكااليقيمت�	��4

�0H�&�	�داخليبازاردركاالعرضه

�0H�&�	�قيمت بازار داخلي كاالها و خدمات
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سـپس وتهيـه 1380سـال درايـران اجتماعيحسابداريماتريسابتداحاضرمطالعهدر

وآمـار نـوع دوراسـتا ايـن در.اسـت شـده تـدوين مطالعـه محاسـبه قابلعموميتعادلالگوي

تـدوين جهـت كـه اسـت اطالعـاتي وآمـار اولدسـته :انـد گرفتـه قـرار استفادهمورداطالعات

بـه مربـوط سهمهايوكششهادوم،دستهواندشدهاستفادهمطالعهاجتماعيحسابداريماتريس

جهـت نيـاز مـورد اطالعـات اكثـر .باشندميمطالعهمحاسبهقابلعموميتعادلالگويمعادالت

بـر عـالوه .اسـت اسـتخراج قابـل سـتانده -دادهجدولازاجتماعي،حسابداريماتريستدوين

مركـز 1380آمـاري سـالنامه نظيـر ديگريآماريمنابعستانده،-دادهمصرفوعرضهجداول

آمـار مركـز 1380سـال درصـنعتي هـاي كارگاهازآمارگيريطرحبهمربوطنتايجايران،آمار

سـال روسـتايي وشـهري خانوارهـاي درآمـد وهزينـه ازآمـارگيري طرحتفصيلينتايجايران،

1380ترازنامـه واقتصـادي گـزارش ايران،اقتصاد1380ملييحسابهاايران،آمارمركز1380

قـرار اسـتفاده مـورد 1380سـال دركشـور مالياتيامورسازمانبهمربوطآمارومركزيبانك

محاسـبه قابلعموميتعادلمطالعاتسايرمانندنيزعموميتعادلمعادالتيكششها.اندگرفته

يـا وايكتابخانـه مطالعـات اسـاس بـر كششـها اينمعموالً.شوندميمدلواردبرونزاصورتبه

ازمطالعـه ايـن دراسـتفاده مـورد يكششـها .شـوند مـي منظوركشورهاديگربرايمشابهردامو

.اندشدهاستخراج)2000(هاريجو)1378(سالمي،)1389(بختجوانمطالعه

يارانههدفمندسازيازمنظوركهاستضرورينكتهاينتوضيحنتايج،ارائهازقبل

درهدفمندسازيقانونطريقازكهاستانرژيمهمحامل6يارانهحذفانرژي،يحاملها

سفيد،نفتبنزين،شاملنفتيفراورده5وطبيعيگازشاملحاملهااين.استشدهاجراكشور

هدفچونبرقمورددركهاستذكربهالزم.باشدميمايعگازوكورهنفتگازوئيل،

ازوباشدميشدهتمامقيمتبهبرقارائهانرژي،يحاملهايارانههدفمندسازيقانونازاجراي

ازاجتنابجهتيابد،ميافزايشنيزبرققيمتفوق،يحاملهاقيمتافزايشباكهآنجا

بهتوجهبا.استنشدهلحاظبرققيمتافزايش،شدهاجراسناريوهايدرشماريمضاعف

ازپساست،ايواسطهنهادهعنوانبهآنهاقيمتافزايشمعنايبهحاملهايارانهحذفاينكه
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رب.شداعمال13معادلهطريقازمربوطهشوكمطالعه،محاسبهقابلعموميتعادلمدلتعيين

افزايش p1tot(i)توليدييفعاليتهاشدهتمامقيمتانرژي،ايواسطهنهادهقيمتتغييراثر

كليهطريقاينازوشده p0(c,s)خدماتوكاالهاايپايهقيمتافزايشموجبويافته

حلقهخدماتوكاالهاايپايهقيمتواقعدر.داده استقرارتأثيرتحترااقتصاديبخشها

.استاقتصاديمختلفيبخشهااتصال

شـده اسـتفاده GEMPACKافـزار نـرم وايچندمرحلهروشاز،مطالعهيالگوحلبراي

.است

بحثونتايج

3جـدول درحاملهـا يارانـه هدفمندسـازي ازبعـد وقبلانرژييحاملهااسمييقيمتها

ازانـرژي، يحاملهـا هدفمندسـازي ازبعـد وقبـل يقيمتهـا كهبايد گفت.استشدهدادهنشان

.استآمدهدستبهاقتصاديتحولطرحكارگروهو1389سالبهمربوطانرژيترازنامه

انرژييحاملهايارانههدفمندسازيازبعدوقبلانرژييحاملهاقيمت.3جدول

)2(طبيعيگاز)1(مايعگاز)1(كورهنفت)1(گازوئيل)1(سفيدنفت)1(بنزينحامل/قيمت

100016516595399110هدفمندسازيازقبل

400010001500200017001300هدفمندسازيازبعد

مكعبمتر/ريال):2(ليتر/ريال):1(وزارت نيرو: مأخذ

كـالن متغيرهـاي بـر انـرژي يحاملهـا يارانههدفمندسازيقانوناجرايازحاصلنتايج

درصـد 27/13اشـتغال ه،آمـد دستبهنتايجاساسبر.استشدهدادهنشان4جدولدراقتصاد

يفعاليتهـا توليـد سـطح كـاهش دليلبهامراين.استيافتهافزايشدرصد18/5تورموكاهش

افـزايش آندنبالبهوايواسطههايهزينهافزايشانرژي،يحاملهايارانهحذف.استتوليدي

توليـد هـاي هزينـه افـزايش .داردهمـراه بـه توليـدي يفعاليتهارشتهدرراتوليدشدهتمامقيمت

.يافته اسـت كاهشهانهادهتقاضايآندنبالبهوشدهفعاليتهارشتهتوليدسطحكاهشبهمنجر

قيمـت افـزايش .شـود مـي موجـب رااقتصادكلدراشتغالكاهشكار،نيرويتقاضايكاهش
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مصــرفيخــدماتوكاالهــاقيمــتوايســرمايههــاينهــادهقيمــتخــدمات،وكاالهــاايپايــه

خانوارهـا مصـرف وافزايشراگذاريسرمايههايهزينهآندنبالبهودادهافزايشراخانوارها

بـه وصـادراتي كاالهـاي قيمتتوليد،شدهتمامقيمتافزايشباهمچنين.داده استكاهشرا

دليـل بهنيزخدماتوكاالهاوارداتكل.يافته استافزايشصادراتقيمتشاخصآندنبال

كـاهش شـود، مـي ناشيآنهاتقاضايكاهشازكهخدماتوكاالهاتكتكوارداتكاهش

-اقتصـادي نهادهـاي انـداز پـس سـطح كـاهش وگـذاري سـرمايه هايهزينهافزايش.استيافته

ناخـالص توليـد همچنـين .داشـته اسـت  همـراه بـه راگـذاري سـرمايه سطحكاهشنيزاجتماعي

.استيافتهكاهش1آناجزايتماميكاهشدليلبهنيزداخلي

مدلربواردشوكاثربراقتصاديكالنمتغيرهايتغييردرصد.4جدول
اولسناريويدر

تحقيقمحاسبات : مأخذ

در GDPگـذاري و خـالص صـادرات و واردات، اجـزاي     مخارج مصرفي دولت و خانوارها، مخـارج سـرمايه  .١

از مجموع دريافتيهاي نيروي كار، سـرمايه، زمـين   GDPدر طرف درآمدي نيز . دهندطرف مخارج را تشكيل مي

.شودو خالص ماليات منهاي يارانه حاصل مي

تغييردرصد متغير

27/13- اشتغال

18/5 )تورم(كنندهمصرفقيمتشاخص

62/1 گذاريسرمايههايهزينه

72/3 صادراتقيمتشاخص

04/14- هاي اوليه كل رشته فعاليتهاتقاضاي نهاده

74/16- فعاليتهاگذاري كل رشته سرمايه

87/11- كل مصرف واقعي خانوارها

97/13- كل صادرات

29/11- كل واردات

17/14- توليد ناخالص داخلي
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يبخشـها بـه مربـوط متغيرهـاي درشـده ايجـاد تغييـرات بـه مربوطنتايج6و5جداول

درسـرمايه نهـاده قيمـت شـود مالحظه مـي چنانكه .دهندمينشانراغذاييصنايعوكشاورزي

يقيمتهـا افـزايش .اسـت يافتـه افـزايش آبـزي، حيواناتسايروماهيجزهبفعاليتهارشتهتمامي

فعاليـت مـورد در.اسـت دادهافـزايش راايسـرمايه هـاي نهادهقيمت،خدماتوكاالهاايپايه

سـطح كـاهش دليـل بـه تـوان ميراايسرمايهنهادهقيمتكاهشآبزي،حيواناتسايروماهي

زمـين، قيمـت كـاهش دليـل بـه بـاغي، وزراعـي يفعاليتهادر.دانستوارداتافزايشوتوليد

كـاهش .اسـت يافتـه كاهشخدماتوكاالهاايپايهقيمتنتيجهدروكاهششدهتمامقيمت

تقاضـاي كـاهش غـذايي، صـنايع وكشاورزييفعاليتهارشتهدرخدماتوكاالهاتوليدسطح

ــاده ــاينه ــرمايهه ــرويوس ــارني ــهراك ــالب ــتهدنب ــين.اســتداش ــزايشهمچن ــهاف ــايهزين ه

يفعاليتهـا درگـذاري سـرمايه خدمات،وكاالهاايپايهيقيمتهاافزايشدليلبهگذاريسرمايه

غـذايي، صـنايع وكشـاورزي يفعاليتهابيندر.استدادهكاهشراغذاييصنايعوكشاورزي

گـذاري سـرمايه وسـرمايه نهادهتقاضايو توليددركاهشبيشترينباغذاييموادسايرفعاليت

سـاير ومـاهي فعاليـت بهمربوطكارنيرويتقاضايكاهشبيشترينهمچنين.استبودهمواجه

همكـاران وانـدارگلي اسـالمي مطالعـه نتـايج بـا آمـده دسـت بهنتايج.باشدميآبزيحيوانات

.استمشابه)1384(مقدماكبريوپيراييو)1388(سالميوبختجوان،)1389(

وكشاورزييفعاليتهابهمربوطقيمتيمتغيرهايدرتغييردرصد.5جدول
الگوبرواردشوكاثربرغذاييصنايع

توليدييفعاليتهارشته
هاينهادهقيمت

ايواسطه
شدهتمامقيمت
خدماتوكاالها

هايهزينه
گذاريسرمايه

نهادهقيمت
سرمايه

2/9-24/0-17/1202/2باغيوزراعييفعاليتها

88/2072/1674/118/28دامپروريوكشاورزيخدمات

21/477/383/292/5شكارودامييفعاليتها

28/1558/888/124/14جنگلداري

-49/1963/613/175/2آبزيحيواناتسايروماهي

8/295/245/132/5خوراكيروغنهاي

96/348/1428/984/53غذاييموادساير

تحقيقمحاسبات:مأخذ
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صنايعوكشاورزييفعاليتهابهمربوطمقداريمتغيرهايدرتغييردرصد.6جدول
الگوربواردشوكاثربرغذايي

كارنيرويسرمايهنهادهگذاريسرمايهتوليدتوليدييفعاليتهارشته

-98/7-98/11-98/11-5/4باغيوزراعييفعاليتها

-26/2-68/13-68/13-54/8دامپروريوكشاورزيخدمات

-06/12-6/14-6/14-49/13شكارودامييفعاليتها

-84/7-8/13-81/13-81/10جنگلداري

-3/14-17/13-17/13-67/13آبزيحيواناتسايروماهي

-58/11-44/13-44/13-88/12خوراكييروغنها

-51/4-64/19-64/19-41/15غذاييموادساير
تحقيقمحاسبات:مأخذ

يبخشـها توليـدات ارزشبـر انـرژي يحاملهـا يارانـه هدفمندسـازي ازحاصلتغييرات

بـا اسـت برابـر خـش بهـر توليداتارزش.اندشدهارائه7جدولدرغذاييصنايعوكشاورزي

مطالعـه عموميتعادلمدلدراينكهبهتوجهبا.بخشآندرتوليدمقداروقيمتضربحاصل

مجمـوع ازبخـش هـر توليـدات ارزشدرتغييـر شـد، اسـتفاده معادالت1خطيشكلازحاضر

خـدمات بخـش جـز ه بـ دادنشـان نتـايج .آيـد مـي دسـت بـه بخـش آنمقداروقيمتتغييرات

ارزشاسـت، مواجـه توليـدات ارزشدردرصـدي 18/8افزايشباكه،دامپروريوكشاورزي

بـين، ايـن در.اسـت يافتـه كـاهش غـذايي صـنايع وكشاورزييهابخشزيرسايردرتوليدات

اسـت داشتهراتوليداتارزشدركاهشبيشترين،درصد93/9باخوراكيروغنهايزيربخش

زراعـي يفعاليتهاوآبزيحيواناتسايروماهيشكار،ودامييفعاليتهاترتيببهآنازپسو

هـاي هزينـه بـاالي سـهم دليـل بـه امـر ايـن .انـد داشتهراتوليداتارزشكاهشبيشترينباغيو

درصـد 93/0بـا غـذايي موادسايرفعاليت.باشدميفوقيفعاليتهاتوليدهزينهكلدرايواسطه

صـنايع وكشـاورزي يهـا بخشزيـر بـين راتوليـدات ارزشدركاهشدرصدكمترينكاهش

1. linear
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ايـن ايواسـطه هـاي هزينـه ازانـرژي يحاملهـا پـايين سـهم دليلبهامراين.استداشتهغذايي

.شودميموجبراغذاييموادسايرزيربخشدرتوليدكششبودنپايينكهباشدميفعاليت

غذاييعصنايوكشاورزيبخشتوليداتارزشدرتغييردرصد.7جدول
الگود بروارشوكاثربر

توليداتارزشتوليدييفعاليتهارشته

-52/6باغيوزراعييفعاليتها

18/8دامپروريوكشاورزيخدمات

-72/9شكارودامييفعاليتها

-23/2جنگلداري

-04/7آبزيحيواناتسايروماهي

-93/9خوراكييروغنها

-93/0غذاييموادساير

تحقيقمحاسبات:مأخذ

صـنايع وكشـاورزي خـدمات وكاالهابربررسيموردسناريوياجرايازحاصلنتايج

محصـوالت جـز بـه آمـده، دسـت بـه نتـايج اسـاس بر.استشدهدادهنشان8جدولدرغذايي

قيمـت انـد، شـده مواجـه قيمـت كاهشبازمين،نهادهقيمتكاهشدليلبهكه،باغيوزراعي

صـنايع بخـش درايپايـه يقيمتهـا افـزايش .اسـت يافتهافزايشخدماتوكاالهاتماميايپايه

صـنايع وكشـاورزي بخشبينارتباطبهتوجهباامراينكهباشدميكشاورزيازبيشترغذايي

وتوليـد سطحكاهشخدمات،وكاالهاايپايهقيمتافزايش.باشدنميانتظارازدوربهغذايي

راآنهـا وارداتخدمات،وكاالهاتقاضايميزانكاهشواستداشتهدنبالبهراآنهاصادرات

.استدادهكاهشنيز
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الگوربواردشوكاثربرخدماتوكاالهابهمربوطمتغيرهايدرتغييردرصد.8جدول

خدماتوكاالها
قيمت

ايپايه
صادراتوارداتتوليد

8/10-19/14-21/6-03/2باغيوزراعيمحصوالت

-42/14-92/7-16/374/13شكاروداميمحصوالت

-32/16-99/12-63/329/12جنگلداري

-29/574/27-71/615/12آبزيحيواناتسايروماهي

-09/1633/58-13/1998/13گوشتيمحصوالتوگوشت

-69/25-35/4-12/643/14فسادازشدهمحافظتوآمادهآبزيانسايروماهي

-89/1338/39-53/1049/13آنهاآبوشدهآمادههايميوهوسبزيها

-68/12-77/3-46/965/15لبنيمحصوالت

-46/37-31/7-84/972/16نانانواعوآرد

-01/43-23/8-9/1101/15غذاييموادساير

-97/1814/45-76/1262/15نوشابهانواع

-9/7-41/11-66/178/13خوراكييروغنها

تحقيقمحاسبات:مأخذ

صـادرات ميزانكاهشازحاكيزني)1389(همكارانواندارگلياسالميمطالعهنتايج

سـالمي وبخـت جـوان مطالعـه همچنـين .اسـت الكتريكيانرژيقيمتافزايشاثرربوارداتو

وزراعـي كاالهـاي خصـوص بـه وكشـاورزي كاالهايهمهوارداتكهدهدمينشان)1388(

محصـوالت كنسـرو كشـتار، ازحاصلمحصوالتوگوشتجزبهوابستهصنايعكاالهاياكثر

بـا حاضـر مطالعـه نتـايج .يابـد مـي كـاهش نوشـيدنيها وچايوقندسبزيجات،وميوهودريايي

.داردمطابقتفوقمطالعات

پيشنهادوگيرينتيجه

يبخشـها بـر انـرژي يحاملهاقيمتافزايشازناشيآثاربررسيهدفباحاضرمطالعه

محاسبهقابلعموميتعادلالگويراستاايندر.استگرفتهصورتغذاييصنايعوكشاورزي

مجموع،در.گرديدتدوين1380سالاجتماعيحسابداريتريسامپايهبروايراناقتصادبراي
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بـدون انـرژي، يحاملهـا يارانـه هدفمندسـازي كـه دهـد مـي نشـان تحقيـق ايـن ازحاصلنتايج

قيمتافزايشتوليدي،يفعاليتهادرتوليدكاهشسببتوليدكننده،وخانواربهنقديپرداخت

افـزايش بـا نيـز غـذايي صـنايع بخـش در.شودميخانوارهامصرفكاهشوخدماتوكاالها

يافتـه كـاهش شـدت بهتوليدآندنبالبهوافزايشايواسطههايهزينهانرژي،يحاملهاقيمت

كاالهـاي وارداتودادهكـاهش راگذاريسرمايهوسرمايهنهادهتقاضايتوليد،كاهش.است

ارائـه زيـر ياهپيشـنهاد حاصـل نتـايج بـه توجـه بـا .اسـت دادهافـزايش راغذاييصنايعاساسي

:شودمي

هدفمندسـازي بـا كـه هسـتند ييفعاليتهـا جزوغذاييصنايعيفعاليتهااينكهبهتوجهبا-

فعاليتهـا ايـن اسـت الزمشوند،ميمواجهتوليديهزينهافزايشبيشترينباانرژييحاملهايارانه

دربهبـود جهـت ويـژه تسـهيالت وواماعطـاي وماليـاتي معافيتهـاي مانندمختلفهايشيوهبه

.گيرندقرارحمايتموردتوليدروشهاي

اقـداماتي ديگـر ازتوليـدي يبخشـها بـراي تبعيضـي صـورت بهنقدييارانهپرداخت-

وارزيتجـاري، اي،تعرفـه يسياسـتها ازتركيبـي راسـتا همـين در.به كار بردتوانميكهاست

.شودميتوصيهداخليتوليداترونقوقيمتهاسطحكاهشجهتدرمالياتي

قــدرتهــمتــاباشــدزمينــهايــندردولــتديگــرسياســتتوانــدمــيارزنــرختغييــر-

.نمايدكمكداخليتوليدازحمايتبههمودهدافزايشراصادراتيكاالهايپذيريرقابت

منابع

رفــاهياثــرات.1389.، محقــانيو. ،عقنبــري،.ح،صــادقي،.مانــدارگلي،اســالمي.1

سراسـري كنفـرانس دومـين .ايـران اقتصادبرالكتريكيانرژيهاييارانهكردننقدينه

.اهواز.اسفندچهارموسوم.الكتريكيانرژيمصرفالگوياصالح

گزارش اقتصادي و ترازنامه.1380.ايراناسالميجمهوريمركزيبانك.2
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