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  1مجيد اسالمي اندارگلي

  2حسين صادقي

 3علي قنبري

 4محمد محمدي خبازان

  

  24/7/1390: تاريخ پذيرش         16/11/1389 :تاريخ دريافت

  

  چكيده
تواند سياستگذاران و  بر اقتصاد بوده كه برآورد آن مي رفاهيخواه نا خواه داراي آثار ، هاي انرژي كاهش يارانه

  . هاي صحيح راهنمايي كند ريزان را در اتخاذ تصميم برنامه

و مدل تعادل با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي  تالش شده تا در اين مطالعه ،براين اساس

 بررسيالكتريكي بر اقتصاد ايران انرژي   حامل نقدي كردن يارانهناشي از  رفاهي، آثار عمومي قابل محاسبه

  . به منظور بررسي اثرات رفاهي اين سياست از معيار توليد ناخالص داخلي استفاده شده است. شود

سازي مدل، نتايج، حاكي از اين ها و نتايج شبيهبا توجه به سه سناريو افزايش قيمت و پرداخت نقدي يارانه

نتيجه . شودداخلي به شدت كاهش يافته و اقتصاد دچار ركود مي ناخالص يدتولها، است كه با اجراي اين سياست

مازاد درآمدهاي ) ديگر مشاهده شده حاكي از اين است كه با تأمين مالي پرداخت نقدي از سه منبع؛ الف

ماليات بر درآمد خانوار و تلفيق آن با سياست افزايش قيمت، ) و جماليات بر فروش كاالي برق ) دولت، ب

ها و  توليد ناخالص داخلي مجدداً كاهش چشمگيري داشته و روند اين كاهش با ميزان پرداخت نقدي يارانه

  . قيمت انرژي الكتريكي رابطه مستقيم دارد

ها دارد، به طوري كه با افزايش ميزان همچنين، ميزان اين تغيير بستگي به منبع تأمين مالي يارانه

 .يابدفزاينده كاهش مي به طورپرداخت و قيمت برق، سطح توليد ناخالص داخلي 

 

، مدل تعادل عمومي قابل محاسبهيارانه، توليد ناخالص داخلي، پرداخت نقدي، : كلمات كليدي

GAMS.  

 JEL :.Q43, H71, F15,, D58, C68طبقه بندي 

                                                                                                                   
  mj_eslami63@yahoo.com:     و مسئول مكاتبات  كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور يدانشجو .1

 sadeghih@modares.ac.ir                                 ت علمي گروه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرسأعضو هي .2

 DR_Alighanbari@yahoo.com                          ت علمي گروه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرسأعضو هي .3

 mohammadi.kh@modares.ac.ir                      دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي دكتري اقتصاد نظري  .4
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  مقدمه -1

از  بعد يعباز توز و اقتصادي هاي فعاليت و يا اجتماعي اقشار از حمايت براي ابزاري عنوان به يارانه

 يا و اجتماعي طبقات قدرت خريد كنند، مي تالش يارانه اعطاي با ها دولت و آيد، يشمار م به يدتول

 از بخش آن يارانه، شكل ترين ساده .كنند تقويت را اقتصادي هاي فعاليت رقابت در و توليد توان

 عنوان مثال، به. شوند يم درج) يارانه مستقيم(دولت  بودجه در مستقيم و صريح كه هستند منابعي

 قيمت التفاوتصرف مابه دولت كه دارد وجود دولت بودجه در يارانه بنزين چون ارقامي ساله همه

 ها وجود يارانه از ديگري شكل ولي كند، مي داخل در آن پايين عرضه قيمت و خارج از بنزين خريد

 هزينه يك واقعر د ولي) يارانه پنهان( شود نمي ذكر بودجه در مستقيم به طورچه  اگر كه دارد

 از ترپايين بسيار داخل فرآورده انرژي الكتريكي در عنوان مثال، قيمتبه . است ملي اقتصاد براي فرصت

  .است آن ارزش صادراتي

 آن از ايران نيز اقتصاد كه در روش يك .دارد وجود يارانه پرداخت براي مختلفي هاي روش

و  كاالها قيمت داشتن نگاه پايين در اين روش، دولت با. است يا همگاني عام روش شود، مي استفاده

روش، آن است  اين در نكته مهم. اجتماعي دارد حمايت در سعي يارانه، مشمول يا مدنظر خدمات

پردرآمد،  طبقات چون طبعاً .شوند مي مندبهره يارانه ازبيشتر  كنند، مي مصرف بيشتر كه ييآنهاكه 

 عدالت از دور به و برخالف امر كه اين خواهند شد مندبهره ها يارانه از بيشتر كنند، مي مصرف بيشتر

كم  حمايت متوسط سطح باشند، حمايت مشمول همه باشد بنا طرفي، وقتي ازو  .است اجتماعي

  .شود مي

 هاي فعاليت يا اجتماعي طبقات به است، يعني يارانه هدفمند پرداخت يارانه، پرداخت ديگر روش

 هاي هزينه كفاف آنها كه درآمد افرادي به تنها مثال، طور به شود و پرداخت هدف، يارانه اقتصادي

 شك بي ولي است تر مشكل اجرا لحاظ به اين روش. كند، پرداخت گردد نمي را زندگي اساسي

بر اساس  .است عدالت اجتماعي طورهمين و مالي عظيم منابع باالتر وري بهره جهتر د و كارآمدتر

 30 حدود كشور به غيرمستقيم و مستقيم هاي يارانه گزارش ترازنامه انرژي وزارت نيرو، مجموع

 به مربوط آن درصد 26 حدود كه است كشور رسيده داخلي ناخالص تقريباً يك سوم توليد يا درصد

 حدود يعني دولت بودجه جاري كل از بيش 1387سال  در انرژي پنهان يارانه. است انرژي بخش

  .است بوده آن درصد 127

خواه نا خواه داراي آثار  ،هاي انرژي ارانهيكاهش توان گفت كه با توجه به مطالب مذكور، مي

هاي  ريزان را در اتخاذ تصميم تواند سياستگذاران و برنامه بر اقتصاد بوده كه برآورد آن مي رفاهي
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 1با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي ،براين اساس در اين مطالعه. صحيح راهنمايي كند

)SAM( 2و مدل تعادل عمومي قابل محاسبه )CGE( نقدينه كردن يارانهناشي از  رفاهي، آثار 

  .شده استبررسي الكتريكي انرژي   لحام

  

  مروري بر مطالعات انجام شده -2

هاي انرژي بيشتر در زمينه تغيير و ، صورت گرفته در زمينه تغيير قيمت حاملCGEمطالعات 

اين قسمت به بررسي مطالعات انجام شده  دربنابراين،  .هاي قيمت جهاني نفت خام بوده استشوك

  :خواهيم پرداخت) ش مطالعات داخلي و خارجيدر دو بخ(در زمينه انرژي 

  

 مطالعات خارجي -2-1

را بر خانوارهاي   هاي افزايش قيمت انرژي منافع و زيان (Frend & Walch, 1995)فروند و واليج 

ند كه در مجموع، خانوارهاي پردرآمد رفاه بيشتري از دست  ا لهستان بررسي كرده و نشان داده

يابد، در  درصد كاهش مي 9/5كشش تقاضا صفر باشد، رفاه خانوارهاي فقيربا فرض اينكه . دهند مي

بر حسب نوع انرژي، ميزان . درصد كاهش مواجه هستند 2/8صورتي كه ثروتمندترين خانوارها با 

به عالوه . باشد ها مي بيشتر از ساير حامل رفاه از دست رفته خانوارها در اثر افزايش قيمت برق، 

ها بيشترين تأثير منفي بر خانوارهاي فقير را دارد و زيان  در مقايسه با ساير انرژيافزايش قيمت برق 

  .دباش هاي انرژي بيشتر مي از دست رفته آن از ساير حامل

هاي  هاي تجاري، افزايش نرخ ارز و سياست سياست (Jensen & Tarr, 2002)جنسن و تار 

كه  اندهو به اين نتيجه رسيد  العه نمودهمط  (CGE) انرژي ايران را در يك مدل تعادل عمومي

كنندگان را  اصالح اخالل در اين سه بازار، منافع بزرگي به همراه داشته و اين منافع درآمد مصرف

درصد به دليل اصالح نرخ  7درصد اين منافع در اثر اصالحات تجاري،  7. دهد درصد افزايش مي 50

هاي  به عالوه اتخاذ سياست. آيد ي انرژي به دست ميها درصد در اثر اصالح قيمت حامل 36ارز و 

در . ها را بر فقرا كاهش دهد تواند آثار منفي اصالح قيمت مناسب هدفمند كردن يارانه كاالها مي

هاي مستقيم درآمدي در اختيار همه خانوارها  صورتي كه منافع به دست آمده به صورت پرداخت

تأثير بزرگي بر افزايش درآمد خانوارهاي فقير در مقايسه با قرار گيرد، ) نه تنها خانوارهاي فقير(

درصد بر درآمدشان  140و  290وضع فعلي دارد و فقيرترين خانوارهاي روستايي و شهري به ترتيب

 .شود افزوده مي

                                                                                                                   
1. Social Accounting Matrix (SAM). 

2. Computable General Equilibrium (CGE). 
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با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل   (Doroodian & Boyd, 2003)دوروديان و روي بويد،

رشد اقتصادي و ر ،  به بررسي اثر شوك نفتي ب2020تا  2000سال  20محاسبه پويا طي مدت 

با رشد اقتصادي پايين، و نيز ) اقتصاد اصالح شده و ب) الف: تورم در اقتصاد آمريكا در دو قالب مجزا

اند كه با اجراي سه سناريو تغييرات تكنولوژيكي پرداخته و با حل مدل خويش، به اين نتيجه رسيده

ها طي اين مدت با افزايش رشد اقتصادي كاهش  يمتقيوهاي رشد، سطح عمومي رسناتحت اين 

ي صنعت و ها بخشخواهد يافت و همچنين طي اين مدت، ساختار اقتصادي آمريكا بخصوص در 

  .جدي تغيير خواهند كرد به طورخدمات 

با مطالعه خويش در   (Kuster, Ellersdorfer and Fahl, 2007)كوشتر، ايلردورفر و فاهل

در  .اند، در كشور آلمان پرداختهكيد بر تأثيرات اشتغالأارزيابي سياست انرژي با تبه ، CGEطراحي مدل 

 توليدوري افن خاص و يمكانيسم مختلف براي مهارت بيكار دوتوجه به نيروي كار با بازار اين مدل، 

هاي  يارانهبراي تجزيه و تحليل نمونه  به طوراين مدل . تصريح شده است دوگانه به صورت، برق

، مورد استفاده قرار استفاده از منابع انرژي تجديد پذيرتكنولوژي  در برنامه كاربردي سرمايه عامل

 در اين فناوري به طور خودكار به كاهش در انتشار ها يارانه كه حاكي از آن استنتايج . گرفت

ممكن است قابل دسترس باشد، كاهش انتشار اين اگر  عالوه بر اين، .نخواهند شدمنجر  هاآالينده

باشد،  ناكارآمدتكنولوژي  هاي ينهدر نتيجه اثرات منفي ناشي از رشد هز در واقع تا حدودي

 افزايش ،ر ماهر و غير ماهرغالب نيروي كابراي  را بيكاري ،ناكارآمدي در سيستم انرژي همچنين

  .دهد يم

در مطالعه   (Twimukye & Mary Matovu, 2009)ماتووايواريست تويموكي و جان مري 

هاي اقتصاد كالن براي اقتصاد اوگاندا خويش به بررسي تأثيرات قيمت باالي انرژي بر رفاه و شاخص

ي تمامي بر روپرداخته كه نتايج حاصل حاكي از آن است كه قيمت باالي نفت ضرر بزرگي را 

 الملليداشته و شوك اخير قيمت بين به دنبالو خدمات هاي اقتصادي از جمله كشاورزي، صنعت بخش

هاي آبي كشورها پيوند خورده، تأثيرات منفي بر اقتصاد نفت سبك كه با توليدات پايين انرژي

همچنين با وجود تلفات در توليد الكتريسيته آبي، اين عامل، بحران . اوگاندا به همراه داشته است

ه كه تركيب زيان محصوالت بخش صنعتي منجر به افزايش دو انرژي در اين كشور را تشديد نمود

  . شود يمهاي سوخت و كمبود انرژي الكتريسيته  يمتقدرصدي در 

 (Dufournad, Quinn and Harrington, 1994)دورفورنارد، كوئين و هارينگتونپژوهشگران ديگري چون 

نقوي  فرزانههاي دولت بر روي مصرف انرژي براي اقتصاد سودان، و در خصوص اثر سياست

(Naqvi, 1998) ها، به بررسي ارتباط ميان اقتصاد، مدل استاندارد نئوكالسيك مدلي برگرفته از اب

 .اندتحقيقاتي ارزشمند انجام داده، اقتصاد پاكستاندر انرژي و اثرات متقابل اين دو 
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 مطالعات داخلي -2-2

ي تحقيقاتي و ها طرحدر ايران بيشتر مطالعات انجام شده با استفاده از مدل تعادل عمومي، در قالب 

مطالعات داخلي صورت گرفته در زمينه تغيير قيمت انرژي برق ، . در حوزه بخشي انجام گرفته است

ه مدل اي در حوزهاي اقتصاد سنجي به عمل آمده و در اين زمينه، مطالعهبيشتر در قالب مدل

  . تعادل عمومي صورت نگرفته است

اي، پديده بيماري هلندي در اقتصاد ايران را مورد نيز در مطالعه) 1376(خداويسي و قره باغيان 

هاي در اين مطالعه ضمن تخمين سه تابع مربوط به سهم بخش اهآن. اندتجزيه و تحليل قرار داده

ضمن اينكه  آنها. پردازنديش درآمدهاي نفتي ميكشاورزي، ساختمان و خدمات به بررسي اثرات افزا

دانند، وجود اين پديده در اقتصاد ايران ين نشانه بيماري هلندي را تقويت نرخ واقعي ارزي ميرتمهم

هايي تأييد نموده و راه - باشد هاي غير مبادله ميكه حركت توليدات كشور به سمت بخش –را 

  .كنندده در اقتصاد ايران پيشنهاد ميهاي سوء اين پديجهت جلوگيري از آسيب

، با استفاده از يك مدل تعادل عمومي محاسباتي، اثرات كمي وضع برخي از )1383(ذوالنور

وي در اين پژوهش، ماليات . دهدها بر متغيرهاي عمده اقتصادي را مورد بررسي قرار ميانواع ماليات

غيير داده و اثر آن را بر توليد، قيمت و بر فروش و ماليات بر حقوق را در سناريوهاي مختلف ت

  . تقاضاي نهايي بخش كشاورزي، صنعت، ساختمان و خدمات مورد آزمون قرار داده است

و ارائه راهكارها  ها چالشهاي انرژي،  به بررسي هدفمند كردن يارانه) 1383(محسن بختيار 

، ابتدا ها حاملبنزين نسبت به ساير يجه رسيده است كه به سبب توزيع ناعادالنه نتپرداخته و به اين 

هاي برق و گاز و در نهايت گازوئيل را مورد توجه قرار داد،  سپس بايد يارانه. بايد از بنزين شروع كرد

  .ي در مورد اين دو حامل به دليل وجود تعرفه ساده استگذارياستسزيرا 

، با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي، نشان داده است كه افزايش قيمت )1384(پرمه 

هاي جهاني، متوسط شاخص قيمت در اقتصاد  يمتقي نفتي، گاز طبيعي و برق تا سطح ها فرآورده

  .درصد افزايش خواهد داد 35ايران را 

بر توليد ناخالص داخلي و اشتغال ، اثر افزايش قيمت جهاني نفت خام را )1385(فوالدي و متوسلي 

دهند كه در صورت افزايش جهاني نفت خام،  نتايج نشان مي. انددر ايران، مورد بررسي قرار داده

 . يابدتمامي اجزاء توليد ناخالص داخلي و همچنين اشتغال كل افزايش مي

  

 ساختار الگو  -3

پردازد كه در رج يك اقتصاد ميبندي جريان چرخشي درآمد و مخاالگوي تعادل عمومي به فرمول

ها مبادالت در اين مدل. شوندنظر گرفته مير كنندگان دآن، توليدكنندگان، عوامل توليد و مصرف
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كنندگان، تابع گيرد؛ به نحوي كه مصرفبر اساس رفتار بهينه سازي عامالن اقتصادي صورت مي

ند و به اين ترتيب، طرف تقاضاي رسانمطلوبيت خويش را با توجه به سطح بودجه به حداكثر مي

توليدكنندگان نيز در پي حداكثر نمودن سود خويش هستند كه در نتيجه، . شودمدل مشخص مي

هاي بازار در وضعيت تعادلي، شرايط الزم را براي تعادل  يمتق. شودطرف عرضه مدل تعيين مي

براي تمامي كاالها و خدمات، عرضه برابر تقاضا خواهد بود و در صورتي كه بازده . آورند يمفراهم 

  .ها صادق است يتفعالنسبت به مقياس ثابت باشد، شرط سود صفر براي كليه 

يعني  آنهاهاي اقتصادي در بازار عوامل، متقاضي عوامل توليدي هستند كه توسط مالكان بنگاه

تمامي عامالني كه در بازار متقاضي كاال هستند، يا از كاالي داخلي . شوده ميخانوارها به بازار عرض

آنچه كه . شوندنمايند كه اين دو گروه كاالها جانشين يكديگر فرض ميو يا خارجي استفاده مي

دهد، قيمت نسبي كاالهاست  يمي را به مصرف محصوالت داخلي و يا خارجي سوق اقتصادعامالن 

صادرات كاال و (نرخ ارز در بازار ارز كه شامل عرضه ارز . كند يمن، نقش كليدي ايفا كه نرخ ارز در آ

به طور كلي، . گردد يمباشد، تعيين  يم) واردات كاال و خروج سرمايه(و تقاضاي ارز ) ورود سرمايه

  : ير از اجزاء زير تشكيل شده استمحاسبه پذيك مدل تعادل عمومي 

 ماتريس حسابداري اجتماعي  •

 ها قيمت  •

 هاي توليدي فعاليت  •

 نهادها  •

 شرايط تعادل اقتصادي  •

 

جزئيات . دهد يمرا در مدل نشان  و كاالهاها  يتفعالجزئيات نهادها، عوامل توليد، . 1جدول  

   .كندمحاسبه شده، پيروي مي SAMهاي قابل دسترس از جدول مدل از داده
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  و كاالهاها  يتفعالجزييات نهادها، عوامل توليد، . 1جدول 

  ها مجموعهزير   مجموعه

  كشاورزي، صنعت و معدن، نفت و گاز، تأمين آب و برق، خدمات و ساختمان  فعاليت

كشاورزي، صنعت و معدن، نفت و گاز، انرژي الكتريسيته، خدمات و ساختمان و   كاالها

  يا مبادلهكاالهاي 

  نيروي كار و سرمايه  عوامل توليد

  روستايي خانوار شهري،  خانوار

  ، دنياي خارجها شركتدولت،   ساير نهادها

  ي تجاري و بانك مركزيها بانك  حساب مالي

 

اساس مدل تعادل عمومي قابل محاسبه مورد استفاده در اين تحقيق برگرفته از مدل طراحي 

وي مدل خويش را براي اقتصاد ماالوي ساختارسازي . است (Lofgren, 2002) الفگرنشده توسط 

اي است كه امكان شبيه سازي در اعمال هاي استاتيك مقايسهاين مدل از مدل. است نموده

 . دهدها و يا تغيير متغيرهاي برونزا را ميسياست

مزيتي كه در ساخت مدل تعادل عمومي در اين تحقيق نسبت به ساير كارها در خصوص مدل 

اندازهاي خود را ادي تمامي پسعدم تعادل صورت گرفته، در اين است كه فرض شده، عامالن اقتص

اين وجوه . كنندكنند، بلكه مقداري را نيز به صورت وجوه مالي نگهداري ميگذاري نميسرمايه

بنابراين، ميزان انباشت . ها مالي استهاي خارجي و ساير داراييها، داراييشامل پول و سپرده، وام

. ميزان وجه مالي ثابت او از دوره قبل استكل هر نهاد برابر با مجموع ميزان پس انداز نهاد و 

گذاري و مقداري را نيز به وجوه مالي نهادهاي اقتصادي، مقداري از انباشت خود را به سرمايه

لذا مقدار . در اين مدل، تقاضا براي وجوه مالي معامالتي، پول شمرده شده است. دهندتخصيص مي

انباشت هر نهاد به سرمايه گذاري و وجوه نقد،  پس از تخصيص. آن، نسبتي از درآمد هر نهاد است

 . گيردهاي مختلف اقتصادي انجام ميگذاري در بخشسرمايه

 
  هاي قيمتي برق بر توليد ناخالص داخلينتايج حاصل از تأثير سياست - 4

 به صورت نظري، رفاه فرد يا جامعه را بايد با استفاده از توابع مطلوبيت، مورد سنجش قرار داد، اما

بدين جهت براي محاسبه سطح رفاه . گيري نداردمطلوبيت، مفهومي ذهني است كه قابليت اندازه

 به عنواندر اقتصاد كالن . توان از سطح توليد و درآمد تحقق يافته استفاده كردفرد و جامعه مي

يك  شود كهترين شاخص رفاه جامعه از توليد ناخالص ملي يا درآمد ناخالص ملي استفاده ميكلي

متغير جريان بوده و بيانگر ارزش پولي كاالها و خدمات نهايي توليد شده طي يك دوره يا سال 

ناخالص داخلي يا درآمد ناخالص  توان توليدشود كه ميهاي اقتصاد كالن اشاره ميدر كتاب. است
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  .، روش مخارج يا هزينه استها روشداخلي را به سه روش محاسبه كرد كه يكي از اين 

توان مخارج كل را مي) GDP(هاي ملي، توليد ناخالص داخلي اين روش، محاسبه حسابدر 

ي اين مخارج را به چهار بخش عمده تفكيك ها حساب. انجام شده روي محصول نهايي اندازه گرفت

گذاري خصوصي داخلي ناخالص، خريدهاي مخارج مصرفي خصوصي، سرمايه: ، كه شاملاند نموده

توانند به يعني محصوالت مي. باشدخدمات و خالص صادرات كاالها و خدمات، ميدولت از كاالها و 

گذاران از تجهيزات به اضافه ، خريدهاي سرمايهCd) (كنندگان از كاالهاي مصرفي خريدهاي مصرف

و خالص صادرات از كاالها و ) Gd(، خريدهاي دولت از محصوالت )Id(گذاري در ساختمان سرمايه

  :، اختصاص داده شوند)IM(منهاي واردات ) EX(كه برابر است با صادرات ، )NXd(خدمات 

 ddd IMEXNX −=
                                                                                       )9(  

  :توان به صوررت زير ارائه نمودبنابراين كل توليد را مي

dddd NXGICGDP +++=
                                                                        )10(  

شود نظر گرفته مير اين توليد ناخالص داخلي كه در آن استهالك، ماليات غيرمستقيم و غيره د

گويند و به عبارت ديگر، اين بخش از ارزش فروش كاالها  يمرا توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 

مات نهايي براي حفظ توان توليدي موجود و جلوگيري از كاهش رفاه و سطح توليد و نه و خد

  .افزودن به رفاه جامعه است

ها  در اين تحقيق به منظور بررسي اثرات افزايش قيمت انرژي الكتريكي و پرداخت نقدي يارانه

همچنين فرضي كه . مايبر توليد ناخالص داخلي، از همين روش براي محاسبه توليد كل بهره برده

در اين مدل لحاظ شده، اين است كه اقتصاد كشورمان در مقايسه با اقتصاد جهاني كوچك است و 

شود و ديگر اينكه گيرد كه در سطح جهاني تعيين ميهايي انجام ميلذا صادرات و واردات با قيمت

  . شودميافزايش قيمت كاالي برق در داخل موجب افزايش قيمت صادراتي اين محصول 

، GAMSبعد از تصريح مدل و بستن آن و اعمال فروض مختلف، با برنامه نويسي در محيط 

  :نتايج تخمين به شرح زير است. يوهاي مذكور حل كرديمسنارمدل را با در نظر گرفتن 
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 داخلي ناخالص يدتولآثار افزايش در قيمت حامل انرژي الكتريكي بر  -1- 4

 100فزايش قيمت برق بر توليد ناخالص داخلي از سه سناريو افزايش به منظور بررسي تأثيرات ا

در قيمت حامل انرژي ) پنج برابري(درصدي  400و ) سه برابر(درصدي  200، )برابرو د(درصدي 

  .آورده شده است) 2(ايم كه نتايج آن در جدول الكتريكي بهره برده

دهد كه با سناريو الص داخلي نشان مينتايج حاصل از تأثير افزايش قيمت بر اجزاي توليد ناخ

قيمت حامل ) پنج برابري(درصدي  400و ) سه برابر(درصدي  200، )برابرو د(درصدي 100افزايش 

انرژي الكتريكي، در ابتدا  به علت افزايش  بهاي كاالها و خدمات، شاهد كاهش مخارج مصرفي 

درصدي قيمت  100با افزايش بخش خصوصي و دولت بر كاالها و خدمات هستيم، به طوري كه 

درصد،  22/9كاالي برق، مخارج مصرفي بخش خصوصي، دولت و تقاضاي سرمايه گذاري به ترتيب 

اما اين افزايش قيمت و كاهش تقاضاي داخلي موجب . يابددرصد كاهش مي 44/3درصد و  44/3

انرژي  درصدي در قيمت 100كاهش واردات و صادرات كشور شده، به طوري كه با افزايش 

درصد كاهش يافته و تراز  76/17درصد و  95/3الكتريكي، ميزان صادرات و واردات به ترتيب 

  .دهد يمحساب تجاري، يعني تفاوت صادرات از واردات را به شدت كاهش 

  

  نتايج افزايش قيمت حامل انرژي الكتريكي بدون پرداخت بر توليد ناخالص داخلي . 2جدول 

  سناريو قيمت                

  متغير

  درصدي100افزايش 

  )دو برابر(

  درصدي 200افزايش 

  )سه برابر(

  درصدي 400افزايش 

  )پنج برابر(

GDP  21/6-  57/15-  85/37-  

dC  22/9-  05/24-  21/54-  

dI  44/3-   91/7-  35/16 -  

dG  44/3-  91/7-  35/16 -  

EX  95/3-  88/8-  62/17 -  

IM  76/17 -  94/30-  26/55 -  

  -63/24.  -46/8  -25/5  ماليات غير مستقيم

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 

 200و ) برابرو د(درصدي 100دهد كه با سناريوي افزايش نشان مي) 2(همچنين، نتايج جدول

انرژي الكتريكي، سطح تقاضاي در قيمت حامل ) پنج برابري(درصدي  400و ) سه برابر(درصدي 

 85/37درصد و  57/15درصد و  21/6اقتصادي كاهش يافته و ميزان اين كاهش به ترتيب برابر 

از سوي ديگر، . شودبه عبارت ديگر با اعمال اين سياست، اقتصاد دچار ركود تورمي مي. درصد است
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كاالهايي كه از اين كاال به درصدي قيمت انرژي الكتريكي و افزايش بهاي ساير  400با افزايش 

هاي وابسته به بخش عمومي برند، تقاضاي بخش خصوصي، سازماناي بهره ميعنوان كاالي واسطه

ميزان اين كاهش بسيار باالست، به طوري . گذاري نيز كاهش يافته استيا دولت و تقاضاي سرمايه

ي بخش خصوصي و دولت، كه به عنوان مثال، اجزاي توليد ناخالص داخلي يعني مخارج مصرف

درصدي در قيمت انرژي  400گذاري بخش خصوصي، صادرات و واردات در صورت افزايش سرمايه

درصد و  -62/17درصد،  -35/16درصد،  -35/16درصد،  -21/54الكتريكي، به ترتيب برابر 

  . يابنددرصد تغيير مي -26/55

البته در اينجا فرض شده . بررسي خواهيم نمود GDPها را بر حال تأثير پرداخت نقدي يارانه

ماليات بر ) مازاد درآمدهاي دولت، ب) الف: است كه تأمين مالي اين پرداخت نقدي از سه منبع

  . گيردماليات بر درآمد خانوار، صورت مي) فروش كاالي برق و ج

  

ع مازاد آثار پرداخت نقدي يارانه حامل انرژي الكتريكي و تأمين مالي از منب - 2- 4

 داخلي ناخالص يدتولدرآمدهاي دولت بر 

داخلي، اين  ناخالص يدتولبه منظور بررسي تأثير پرداخت نقدي يارانه حامل انرژي الكتريكي بر 

پرداخت نقدي به ميزان  به صورتاين سه سناريو، . ايمپرداخت را در قالب سه سناريو بيان داشته

ريال در هر ماه به هر نفر ايراني و تأمين از منبع جدا از هزار  35هزار ريال و  25هزار ريال،  15

فرض افزايش ا بودجه دولت مانند درآمدهاي اضافي ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت و يا ب

درصد  70ميليون نفر و نيز تفكيك  75نظر گرفتن جمعيت كل ر ي خارجي به دولت و با دها كمك

آورده ) 3(توجه قرار گرفته كه نتايج آن در جدول  درصد روستايي مورد 30خانوارهاي شهري و 

  .شده است

دهد كه با سناريو نتايج حاصل از تأثير افزايش قيمت بر اجزاي توليد ناخالص داخلي نشان مي

هزار ريال به هر نفر ايراني، تمامي  35هزار ريال و  25هزار ريال،  15پرداخت نقدي به ميزان 

صادرات به دليل افزايش سطح عمومي . اند صادرات، افزايش يافته اجزاي توليد ناخالص داخلي بجز

تورم با كاهش همراه بوده كه ميزان اين كاهش با توجه به سه سناريو مذكور، به ترتيب و ها  يمتق

از سوي ديگر، با افزايش ميزان پرداخت . باشد يمدرصد  -04/0درصد و  -03/0درصد،  -01/0: برابر 

قيمت داخلي، ميزان رشد اجزاي توليد ناخالص داخلي، يعني مخارج  به دليل افزايش سطوح

 26/0درصد،  28/0مصرفي و دولت، سرمايه گذاري كاهش يافته، به طوري كه از رشد به ترتيب 

درصد و  21/0درصد،  26/0هزار ريال، به ترتيب به  15درصد در سطح پرداخت  26/0درصد و 

  .اند ال كاهش يافتههزار ري 35درصد در سطح پرداخت  21/0
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نتايج افزايش پرداخت نقدي يارانه برق و تأمين  مازاد درآمدهاي دولت بدون  .3 جدول

  افزايش قيمت بر توليد ناخالص داخلي 

  سناريو قيمت               

  متغير

  هزار ريال 15پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 25پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 35پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

GDP  27/0  26/0  24/0  

dC  28/0  27/0  26/0  

dI  26/0  24/0   21/0  

dG  26/0  24/0  21/0  

EX  014/0 -  03/0 -  04/0 -  

IM  86/0  41/1  95/1  

  - 57/0  - 56/0  - 55/0  ماليات غير مستقيم

  هاي تحقيق يافته: مĤخذ

  

 200و ) برابرو د(درصدي 100شود با سناريو افزايش مشاهده مي) 3(كه در جدول طور همان

در قيمت حامل انرژي الكتريكي، شاهد رشد ) پنج برابري(درصدي  400و ) سه برابر(درصدي 

رصد د 24/0درصد و  26/0درصد و  27/0اقتصادي هستيم كه ميزان اين افزايش به ترتيب برابر 

به عبارت ديگر با اعمال اين سياست، اقتصاد دچار رونق شده ولي بايد توجه داشت كه منبع . است

اصلي اين پرداخت كه مازاد درآمدهاي نفتي از افزايش قيمت نفت و يا برداشت از حساب ذخيره 

مالي ارزي است، همواره امكان پذير نبوده و با كاهش قيمت جهاني نفت و در نتيجه كاهش تأمين 

تنها چاره استفاده مداوم از اين و توان از اين سياست در بلندمدت بهره برد  ينمپرداخت دولت، 

  .ي دولت از جمله بودجه عمراني استها بودجهروش، كاهش 

يم كه خانوارها، تمامي اين ميزان درآمد دريافتي از ا كردهدر ادامه بررسي اين سناريو، فرض 

. پس انداز، نمايند) سرمايه گذاري و ج) به مصرف كاالها و خدمات، ب) الف: سوي دولت را، شامل 

  .بيان شده است) 6(و ) 5(، )4(يد ناخالص داخلي در جداولبر تولنتايج حاصل از اين فروض 
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انه برق و تأمين  مازاد درآمدهاي دولت بدون افزايش نتايج افزايش پرداخت نقدي يار. 4جدول

  قيمت بر توليد ناخالص داخلي با فرض مصرف بر روي كاالها و خدمات تمامي اين درآمد

  سناريو قيمت              

  متغير

  هزار ريال 15پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 25پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  ريالهزار  35پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

GDP  35/2  74/3  13/5  

dC  06/4  61/6  15/9  

dI  098/0  021/0 -  16/0 -  

dG  11/0  021/0 -  16/0 -  

EX  014/0 -  028/0 -  044/0 -  

IM  85/0  41/1  95/1  

  - 057/0  -056/0  - 055/0  ماليات غير مستقيم

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  

نتايج افزايش پرداخت نقدي يارانه برق و تأمين  مازاد درآمدهاي دولت بدون . 5جدول

  افزايش قيمت بر توليد ناخالص داخلي با فرض سرمايه گذاري تمامي اين درامد
  سناريو قيمت                  

  متغير

  هزار ريال 15پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 25پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 35پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

GDP  25/1  91/1  56/2  

dC  014/0  056/0  049/0  

dI  66/4  6/7   55/10  

dG  012/0  019/0  1/0-  

EX  01/0-  02/0-  034/0-  

IM  086/0  41/1  96/1  

  -057/0  - 056/0  -055/0  ماليات غير مستقيم

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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نتايج افزايش پرداخت نقدي يارانه برق و تأمين  مازاد درآمدهاي دولت بدون  .6جدول

  افزايش قيمت بر توليد ناخالص داخلي با فرض پس انداز تمامي اين درآمد

  سناريو قيمت               

  متغير

  هزار ريال 15پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 25پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 35پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

GDP  45/0 -  38/0 -  26/0 -  

dC  28/0  34/0  38/0  

dI  47/0 -  54/0 -  55/0 -  

dG  47/0 -  54/0 -  55/0 -  

EX  60/0 -  69/0 -  72/0 -  

IM  78/20  64/23  96/25  

  - 9/0  - 87/0  - 78/0  ماليات غير مستقيم

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  

 15شود، با سه سناريو پرداخت نقدي به ميزان  يم، مشاهده )5(و ) 4(كه در جدول  طور همان

ماهانه و تأمين از منبع مازاد هزار ريال به هر نفر ايراني به صورت  35هزار ريال و  25هزار ريال، 

نظر گرفتن اين فروض كه خانوار تمامي درآمدهاي خويش را صرف مصرف ر درآمدهاي دولت و با د

گذاري نمايد، شاهد رشد اقتصادي خواهيم بود كه ميزان اين افزايش با كاالها و خدمات و يا سرمايه

رار دادن اين فرض كه خانوارها تمامي اين اما با مدنظر ق. افزايش ميزان پرداخت رابطه مستقيم دارد

  .يابدانداز نمايند، تقاضاي كل و رشد اقتصادي كاهش ميافزايش درآمد خويش را پس

 اصطالحاًاي كه  يدهپدسازد با افزايش پس انداز، شاهد بروز نمايان مي) 6(كه جدول  طور همان

انداز، در ابتدا توليد كاهش نرخ پس يعني با افزايش. باشيمشود، ميگفته مي 1به آن تناقض خست

گذاري برنامه ريزي شده كه تابعي از درآمد يا توليد است، كاهش يافته و با كاهش توليد، سرمايه

با افزايش نرخ پس انداز و . يابد، در نتيجه اين فرايند، درآمد مجدداً دچار كاهش خواهد شدمي

كه تابعي از درآمد است، كاهش يافته و درآمد يا  اندازمتعاقباً كاهش درآمد، سطح تحقق يافته پس

  .نمايدتوليد شروع به افزايش مي

                                                                                                                   
1. Paradox of Thrift 
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آثار پرداخت نقدي يارانه حامل انرژي الكتريكي و تأمين مالي از منبع ماليات بر  -3- 4

 داخلي ناخالص يدتولفروش كاالي برق از سوي دولت بر 

ها از سوي دولت، افزايش نرخ  نقدي يارانهدر اين سناريو فرض شده كه تنها منبع تأمين  پرداخت 

  . آورده شده است) 7(نتايج حاصل از اين سياست در جدول . ماليات بر فروش كاالي برق باشد

  

نتايج افزايش پرداخت نقدي يارانه برق و تأمين مالي از منبع ماليات بر فروش  .7 جدول

  كاالي برق بر توليد ناخالص داخلي 

  سناريو قيمت              

  متغير

  هزار ريال 15پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 25پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 35پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

GDP  26/5 -  28/7 -  27/8 -  

dC  28/7 -  14/9 -  24/8 -  

dI  9/5 -  00/6 -  50/6 -  

dG  9/5 -  00/6 -  50/6 -  

EX  24/5 -  21/7 -  05/7 -  

IM  14/8 -  93/9 -  95/9 -  

  79/244  60/199  53/230  ماليات غير مستقيم

  هاي تحقيق يافته: مĤخذ 

  

هزار  15شود، با سه سناريو پرداخت نقدي به ميزان مشاهده مي) 7(كه از جدول  طور همان

منبع ماليات بر ز هزار ريال به هر نفر ايراني به صورت ماهانه و تأمين ا 35هزار ريال و  25ريال، 

درصد در سطح  -26/5فروش، شاهد كاهش در توليد ناخالص داخلي هستيم و ميزان اين  كاهش از 

از سوي ديگر، . هزار ريال رسيده است 35درصد در سطح پرداخت  -27/8هزار ريال به  15پرداخت 

ناخالص داخلي با تغيير در نرخ مالياتي رابطه معكوس داشته، به طوري كه با  ميزان تغيير در توليد

بر اساس نتايج . يابد، ميزان كاهش در توليد افزايش مي)نرخ مالياتي(افزايش سطوح پرداخت 

هزار ريال به هر نفر ايراني  35هزار ريال و  25هزار ريال،  15حاصل، با اعمال سه سناريو پرداخت 

هانه، تمامي اجزاي توليد ناخالص داخلي يعني مخارج مصرفي بخش خصوصي و دولت، به صورت ما

گذاري بخش خصوصي و صادرات به دليل افزايش بهاي تمام شده كاالها و خدمات، واردات سرمايه

هاي وارداتي، كاهش يافته و بيشترين ميزان نيز به دليل كاهش تقاضاي داخلي و افزايش تعرفه

هزار ريال به  15درصد در سطح پرداخت  -43/7صرفي بوده، به طوري كه از كاهش در مخارج م

  .هزار ريال رسيده است 35درصد در سطح پرداخت  - 24/8
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آثار پرداخت نقدي يارانه حامل انرژي الكتريكي و تأمين مالي از منبع ماليات بر  -4- 4

 داخلي ناخالص يدتولدرآمد خانوار از سوي دولت بر 

درصد  70ميليون نفر و نيز تفكيك  75دادن اين فرض كه جمعيت كل كشور  با مد نظر قرار

درصد روستايي بوده و به همه افراد كشور به يك ميزان يارانه تعلق گيرد،  30خانوارهاي شهري و 

اگر دولت كل ميزان يارانه پرداختي به بخش خانوار شهري و روستايي را از طريق اعمال ماليات بر 

بيان شده ) 8(مايد، ميزان تأثير اين سياست بر توليد ناخالص داخلي در جدول درآمد دريافت ن

  .است

هزار  15ها از طرف دولت به ميزان سازد، با پرداخت نقدي يارانهنمايان مي) 8(جدول  چنانچه

نفر ايراني و تأمين آن از محل افزايش ماليات بر درآمد ر هزار ريال به ه 35هزار ريال و  25ريال، 

درصد  -047/0درصد و  -044/0درصد،  -04/0داخلي به ترتيب به ميزان  ناخالص يدتولخانوار، 

  .يافتخواهد كاهش 

هزار  35هزار ريال و  25هزار ريال،  15بر اساس نتايج حاصل از اعمال سه سناريو پرداخت 

به صورت ماهانه، به دليل تأثير اثر ثروت بر مصرف، مخارج مصرفي اين بخش ريال به هر نفر ايراني 

درصد  13/0هزار ريال به  15درصد در سطح پرداخت  09/0افزايش يافته، به طوري كه از افزايش 

همچنين، مخارج مصرفي دولت، سرمايه گذاري بخش . هزار ريال رسيده است 35در سطح پرداخت 

فته و ميزان واردات به دليل افزايش قيمت كاالهاي داخلي، افزايش خصوصي و صادرات كاهش يا

  .انديافته

  

نتايج افزايش پرداخت نقدي يارانه برق با تأمين مالي از منبع ماليات بر درآمد  .8جدول

  خانوار بر توليد ناخالص داخلي 

  سناريو قيمت              

  متغير

  هزار ريال 15پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 25پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 35پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

GDP  04/0 -  044/0 -  047/0 -  

dC  09/0  11/0  13/0  

dI  21/0 -  24/0 -  28/0 -  

dG  21/0 -  24/0 -  28/0 -  

EX  26/0 -  31/0 -  36/0 -  

IM  32/9  83/10  58/12  

  - 56/0  - 51/0  - 47/0  ماليات غير مستقيم

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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نتايج جداول فوق حاكي از آن است كه اجراي سياست افزايش قيمت انرژي الكتريكي، توليد 

هاي برق بر توليد ناخالص تأثير پرداخت نقدي يارانه. دهد يمناخالص داخلي را به شدت كاهش 

داخلي بستگي به منبع تأمين مالي اين پرداخت داشته، به طوري كه در ميان اين منابع، تأثير 

ها از منبع مازاد درآمدهاي دولت بر توليد ناخالص داخلي از ساير  مثبت تأمين مالي پرداخت يارانه

ه همراه با افزايش بيشتر پرداخت نتيجه ديگر مشاهده شده، اين است ك. منابع، بسيار بيشتر است

، تأثير منفي اين )از طريق اعمال سياست مختلف تأمين مالي اين پرداخت(ها به صورت نقدي  يارانه

افزايش يافته و تنها هنگامي كه خانوارها تمامي درآمد دريافتي از منبع مازاد  GDPها بر  ياستس

  .يابد يمپرداخت بر سطح توليد، افزايش  درآمدهاي دولت را مصرف نمايند، تأثير مثبت افزايش
  

  داخلي ناخالص يدتولها بر  آثار سناريو افزايش قيمت برق و نقدي كردن يارانه - 5- 4

ها از سوي دولت با سناريوي افزايش  در پايان، سناريوي منابع مختلف تأمين پرداخت نقدي يارانه

، )10(، )9(توليد ناخالص داخلي در جدول  قيمت، تلفيق و نتايج حاصل از تأثير اين سناريوها را بر

  . بيان شده است) 12(و ) 11(
  

منبع مازاد درآمدهاي دولت و افزايش ز نتايج حاصل از پرداخت نقدي يارانه ا .9جدول

  قيمت برق بر توليد ناخالص داخلي

  سناريو پرداخت                  

  سناريو قيمت

  هزار ريال 15پرداخت 

  )نفرماهيانه به هر (

  هزار ريال 25پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 35پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  - 31/6  - 40/6  - 48/6  درصدي 100افزايش 

  -41/16  -43/16  -57/16  درصدي 200افزايش 

  -61/35  -86/35  -20/36  درصدي 400افزايش 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  

منبع مازاد درآمدهاي دولت و افزايش ز نتايج حاصل از پرداخت نقدي يارانه ا .10جدول

  قيمت برق بر توليد ناخالص داخلي با فرض مصرف تمامي اين درآمد

  سناريو پرداخت               

  سناريو قيمت

  هزار ريال 15پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 25پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 35پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  63/4  48/1  - 7/1  درصدي 100افزايش 

  57/2  - 84/2  - 34/8  درصدي 200افزايش 

  - 48/2  - 01/12  -69/21  درصدي 400افزايش 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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نتايج حاصل از پرداخت نقدي يارانه و تأمين مالي از منبع  ماليات بر فروش  .11 جدول

  كاالي برق و افزايش قيمت برق بر توليد ناخالص داخلي

سناريو                      

  پرداخت

  سناريو قيمت

  هزار ريال 15پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 25پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 35پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  - 14/9  - 41/8  - 12/9  درصدي 100افزايش 

  - 34/9  - 50/8  - 69/9  درصدي 200افزايش 

  - 41/9  - 57/8  - 89/9  درصدي 400افزايش 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  

نتايج حاصل از پرداخت نقدي يارانه و تأمين مالي از منبع ماليات بر درآمد  .12جدول

  خانوار و افزايش قيمت برق بر توليد ناخالص داخلي

  سناريو پرداخت                   

  سناريو قيمت

  هزار ريال 15پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 25پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  هزار ريال 35پرداخت 

  )ماهيانه به هر نفر(

  - 53/2  - 82/1  - 76/1  درصدي 100افزايش 

  - 29/2  - 21/2  - 65/1  درصدي 200افزايش 

  - 53/2  - 44/2  - 36/2  درصدي 400افزايش 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  

ي دولت، دو فرض را در نظر درآمدهاها از منبع مازاد  به منظور تأثير پرداخت نقدي يارانه

  :يما گرفته

نتايج حاصل از اين فرض به . ، خانوار در مصرف و پس انداز اين دريافت نقدي آزاد باشنداوالً

بر اساس اين فرضيه، نرخ پس . بيان شده است) 9(در جدول  GDPهمراه افزايش قيمت برق بر 

افزايش  483/0،  به 1380در سال  SAMبر اساس جدول پايه  185/0انداز خانوار روستايي از 

كه  طور همانهمچنين . ثابت باقي مانده است 07/0يافته و نرخ پس انداز خانوار شهري در نرخ پايه 

سازد، با اعمال اين فرض و افزايش سطح قيمت برق، ميزان اين كاهش  يمنمايان ) 9(جدول 

قيمت، ميزان  نگهداشتنو ثابت نظر گرفتن اين فرض و افزايش پرداخت ر افزايش يافته و با د

  . يابد يمپرداخت در توليد كاهش 

نتايج . يم كه دولت تمامي اين مخارج را بر روي كاالها و خدمات مصرف نمايدا كردهياً، فرض ثان
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با . شود يممشاهده ) 10(در قيمت انرژي الكتريكي بر توليد در جدول  همزماناين فرض و افزايش 

قيمت، ميزان توليد كاهش يافته و ميزان اين كاهش با افزايش قيمت،  اعمال اين فرض و افزايش

نظر گرفتن اين ر شود، با د يممشاهده ) 10(كه در جدول طور هماناز سوي ديگر، . يابد يمافزايش 

يابد و شاهد  يمها، توليد افزايش  قيمت برق، با افزايش مبلغ پرداختي يارانه نگهداشتنفرض و ثابت 

  .باشيم يمرشد اقتصادي 

هاي برق از منبع ماليات بر فروش و  نتايج حاصل از تأثير تأمين مالي پرداخت نقدي يارانه

با تأمين مالي . بيان شده است) 11(قيمت بر توليد ناخالص داخلي، در جدول  همزمانافزايش 

هزار  25 هزار ريال، 15هاي برق از منبع ماليات بر فروش و پرداخت به ترتيب  پرداخت نقدي يارانه

بوده و ميزان اين كاهش، از ساير  GDP، شاهد كاهش در )ماهيانه به هر نفر(هزار ريال  35يال و ر

از سوي ديگر، با افزايش قيمت و ثابت بودن ميزان . باشد يممنابع تأمين مالي پرداخت بيشتر 

  .يابد يمو دولت، ميزان اين كاهش افزايش  خانوارپرداخت به دليل تغيير در الگوي مصرفي 

هاي برق از منبع ماليات بر  نتايج حاصل از تأثير تأمين مالي پرداخت نقدي يارانه) 12(در جدول

كه  طور همان. قيمت بر توليد ناخالص داخلي آورده شده است همزماندرآمد خانوار و افزايش 

مصرفي شود، در اين حالت به دليل كاهش درآمد قابل تصرف خانوار، ميزان مخارج  يممشاهده 

. يابد يمافزايش ) افزايش ماليات بر درآمد(يابد و اين كاهش با افزايش ميزان نرخ مالياتي  يمكاهش 

سازد با افزايش قيمت و بر اساس قانون تقاضا،  يمنمايان ) 12(كه جدول  طور هماناز سوي ديگر 

  .يابد يمسطح تقاضا كاهش 

  

 نتيجه گيري -5

اثر تغيير در يارانه ) CGE(سازي تعادل عمومي محاسباتي در اين مقاله، تالش شد تا شبيه 

در ابتداي مقاله، براي اينكه . پرداختي به بخش برق بر سطح رفاه كشورمان مورد بررسي قرار گيرد

ي به ادبيات موضوع و ا اشارهي تعادل عمومي محاسباتي بيشتر آشنا شوند، ها مدلخوانندگان با 

ي در خصوص مدل سازي با اين روش پرداختيم و سپس، ا دهساتاريخچه روش و همچنين بررسي 

سال (ي استخراج شده از ماتريس حسابداري اجتماعي ايران ها دادهيماً وارد مدل شده و با مستق

به دست  GAMSو با نرم افزار  MCPي مدل را با استفاده از تكنيك ازدرونمتغيرهاي ) 1384

  .آورديم

. باشد يمهاي پنهان  بايد توجه داشت كه يارانه پرداختي به بخش كاالي برق به صورت يارانه

تفاوت قيمت فروش كاال از سطح بهاي تمام شده ضرب در ميزان مصرف،  به صورتاين نوع از يارانه 

ي برق قصد دارد تا با ها حاملهاي  دولت در راستاي سياست نقدي كردن يارانه. شود يمتعريف 
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به همين منظور در . فزايش قيمت حامل انرژي الكتريكي، ميزان پرداخت اين يارانه را كاهش دهدا

 200، )دو برابر(درصدي100اين مطالعه، با تعريف سه سناريوي افزايش قيمت برق يعني افزايش 

سعي شده است تا تأثير اين افزايش قيمت بر توليد ) پنج برابر(درصدي 400و ) سه برابر(درصدي

با اعمال اين سه سناريوي افزايش قيمت انرژي الكتريكي، دريافتيم كه . اخالص داخلي بررسي شودن

  .دهد يماجراي سناريوها، توليد ناخالص داخلي را به شدت كاهش 

هاي انرژي الكتريكي، دولت  از سوي ديگر، در سياست افزايش قيمت به منظور كاهش يارانه

 قرارها در اختيار خانوارها  مت را در قالب سياست نقدي كردن يارانهالتفاوت قيقصد دارد تا اين مابه

يجه به منظور تأثير اين پرداخت نقدي بر توليد ناخالص داخلي، سه سناريو پرداخت در نت. دهد

ماهيانه به هر نفر ايراني،  به صورتهزار ريال  35يال و هزار ر 25هزار ريال،  15پرداخت  : يعني

نتايج حاصل از اعمال اين سه سناريو حاكي از آن است كه تأثير پرداخت نقدي . يما نمودهتعريف 

هاي برق بر توليد ناخالص داخلي، بستگي به منبع تأمين مالي اين پرداخت داشته، به طوري  يارانه

ها از منبع مازاد درآمدهاي دولت بر  كه در ميان اين منابع، تأثير مثبت تأمين مالي پرداخت يارانه

  .ناخالص داخلي از ساير منابع، بسيار بيشتر است توليد

ها به صورت نقدي  نتيجه ديگر مشاهده شده، اين است كه همراه با افزايش بيشتر پرداخت يارانه

 GDPها بر  ياستس، تأثير منفي اين )هاي مختلف تأمين مالي اين پرداختاز طريق اعمال سياست(

تمامي درآمد دريافتي از منبع مازاد درآمدهاي دولت را  افزايش يافته و تنها هنگامي كه خانوارها

  .يابد يممصرف نمايند، تأثير مثبت افزايش پرداخت بر سطح توليد، افزايش 

درصد و 200درصد،  100در پايان، با تلفيق دو سياست افزايش سطوح قيمت برق به ميزان 

الي از سه قالب مذكور، در و تأمين م 1387تا سطح متوسط بهاي تمام شده در سال (درصد  400

يابيم كه تأمين مالي از دو منبع ماليات بر فروش و ماليات بر درآمد خانوار، تأثير منفي بر توليد  يم

گيري حاكي از آن است كه اگر چه الگوهاي مخارج دولت اين نتيجه. ناخالص داخلي خواهند داشت

ه هم نيست ولي تا حدود زيادي به دليل و مصرف خانوار شبيه ب) تأمين از منبع ماليات بر فروش(

ها، نشان دهنده تغيير در تقاضاي كل بوده است، اما با اين حال  يمتقباال بودن تغييرات در شاخص 

ها، نشان دهنده آن است كه الگوي مخارج دولت تا حدودي ناكارا بوده و  يمتقتغييرات در شاخص 

  .باشيم يمبا كاهش هر چه بيشتر آن، شاهد كاهش در توليد 

ي دولت با وجود افزايش بهاي تمام شده درآمدهابا تأمين مالي پرداخت نقدي از منبع مازاد 

هستيم كه يكي از داليل عمده آن، افزايش درآمد  GDPكاالها و خدمات، شاهد افزايش در شاخص 

خانوار و دولت بوده كه موجب افزايش مخارج مصرفي بخش خصوصي و دولت و سرمايه گذاري 

كه از جداول باال پيداست، با افزايش سطح قيمت انرژي  طور همان. ش خصوصي شده استبخ
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الكتريكي تا سطح بهاي تمام شده، در تمامي حاالت مختلف تأمين پرداخت نقدي، شاهد كاهش 

نتيجه مهم ديگر اينكه در تمامي حاالت مختلف . فزاينده در توليد و ركود در اقتصاد خواهيم بود

قيمت آن، ميزان تغيير در توليد  همزمانهاي انرژي الكتريكي و افزايش  ت نقدي يارانهتأمين پرداخ

ها داشته، به طوري كه در ميان اين منابع،  منبع مازاد  ناخالص داخلي بستگي به منبع تأمين يارانه

  .درآمدهاي دولت نسبت به ساير منابع تأثير مثبت بيشتري بر توليد داشته است

ي مختلف ها بخشيت كاالي برق به عنوان يك منبع تأمين انرژي مورد نياز با توجه به اهم

اقتصادي از يك سو، و به عنوان يك شاخص رفاه اجتماعي از سوي ديگر، در خصوص قيمتگذاري 

  :شوداين حامل، موارد زير پيشنهاد مي

برق و مشخص نمودن قيمت تمام شده حامل  شفاف سازي و آزادسازي قيمت حامل انرژي �

ها  يمتقمتأسفانه شفاف نبودن . انرژي الكتريكي براي تعيين دقيق ميزان يارانه پرداختي ضروري است

موجب شده است كه حتي در بين صاحب نظران، اتفاق نظر بر سر واقعي بودن يا واقعي نبودن يارانه 

  . د يارانه رواج يابد كه با تعريف اقتصادي آن مطابق نيستي غلطي در مورها گزارهوجود نداشته باشد و 

ي اقتصادي از قيمت حامل برق و ها بخشتعيين ميزان كشش پذيري تقاضاي هر يك از  �

نيز ضرورت دارد كه اين امر مستلزم تخمين دقيق  حاكم نمودن سيستم قيمت گذاري تبعيضي

ين تابع تقاضا تخماست؛ چرا كه پس از ي مختلف اقتصادي ها بخشتوابع تقاضاي اين حامل براي 

توان كشش قيمتي تقاضا را محاسبه كرده و تشخيص داد كه ميزان تقاضا در مقابل تغييرات  يم

توان فهميد كه براي محدود  يمدر اين صورت . دهد يمقيمت به چه ميزان از خود واكنش نشان 

 . مكردن تقاضا در هر بخش، به چه ميزان افزايش قيمتي نيازمندي

انرژي الكتريكي، با افزايش در شاخص هزينه زندگي خانوارهاي روستايي و   اثر افزايش قيمت حامل �

ها، كاهش قدرت خريد  با افزايش قيمت همزمان شهري و يا كاهش قدرت خريد همراه است، لذا دولت بايد

در اين رابطه و . نمايدنقدي جبران  يها پرداختتأمين اجتماعي و  اين دو گروه را با ايجاد شبكه مناسب

هاي هدف بر اساس معيارهاي دقيق شناسايي  هاي جبراني، الزم است كه گروه پرداخت براي افزايش دقت

 . قرار داد آنهاهاي دولت را در اختيار  ين تورش پرداخترتكمبتوان با  شوند تا

هاي اين حامل در  هاي برق، ضرورت اصالح يارانه با توجه به باال بودن هزينه پرداخت يارانه �

بنابراين دولت بايد با در نظر گرفتن مالحظات مالي، تهيه ابزارهاي . آمده است كشور به وجود

استفاده  در اين زمينه،. ها نمايد تأمين اجتماعي و حمايت سياسي، مبادرت به اصالح يارانه مناسب

ها، بهبود يارانهانتخاب زمان مناسب كاهش . باشد از تجربه كشورهاي موفق بسيار مهم مي

هايي كه با  در بخش ها اندازهاي ايجاد شده در اثر كاهش يارانه تر از پس هدفمندي و استفاده مناسب

 .ها بسيار مؤثر باشد اصالح قيمت تواند در موفقيت برنامه بيشترين آسيب پذيري مواجه هستند، مي
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ها در  يمتقي انرژي بر سطوح ها حاملبررسي يارانه انرژي و آثار افزايش قيمت ) 1384(پرمه، زورار
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